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سخن رئیس همایش
معتقدم تعالی ورزش کشور بدون توجه به مبانی علمی و فلسفی ورزش غیر ممکن است .این موضوع همان رسالت خطیر
پژوهشگران است که چالشها و معضالت ورزش کشور را با نگاهی علمی و منتقدانه مورد کنکاش و بررسی قرار دهند.
روزآمد کردن دانش دست اندرکاران ورزش کشور ،ارتقاء کمی و کیفی سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز وزارت ورزش و
جوانان در بخش پژوهش و در نهایت تالش همه جانبه برای علمی کردن ورزش کشور از جمله محورهایی هستند که میتوانند
زمینه همکاری هر چه بیشتر وزارت ورزش و جوانان با مراکز آموزشی و پژوهشی فراهم سازد.
در پایان امیدوارم کلیه مدیران وزارت ورزش و جوانان به فراخور ارتباط و نیاز خود از دستاوردهای علمی این همایش بهره
گرفته و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران نیز گام های مؤثرتری در ارتقاء کیفی مدیریت ورزشی به عنوان یک تخصص
علمی مورد نیاز جامعه بردارد برای تمامی شرکت کنندگان این همایش ،آرزوی موفقیت و سالمتی روزافزون دارم

محمود گودرزی
رئیس همایش
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سخن دبیر همایش
در دنیای امروزه دانایی یکی از محورها و شاخصهای اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار میرود .سنجش سطح دانایی
به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است ،دانستههای
ما یا با مطالعه منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهشهایی که خود انجام میدهیم ،به دست میآید .این امر بر همگان
روشن است که توان هر کشور به میزان پژوهش در آن کشور است .به عبارت دیگر ،پژوهش و فعالیتهای مرتبط با آن بازوی
نرم افزاری مدیریت و اجرا محسوب میشود و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی داراست اگر دانستههای ما بر پایه نتایج
پژوهشهای قبلی باشد ،در واقع به مصرف اطالعات پرداختهایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیلهای جاری باشد ،تالش ما
به تولید اطالعات منجر شده است؛ بنابراین ،منبع اصلی تولید اطالعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیتهای پژوهشی
است که انجام میگیرد .پ ژوهش در هر موضوع ،به هر گونه و در هر سطحی که انجام شود ،تالشی منسجم و نظاممند در
راستای توسعه دانش موجود درباره موضوعهایی است که با آنها سر و کار داریم ،پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین
راهکارهای ممکن برای حل مشکالت موجود در عرصههای زندگی.
انجمن مدیریت ورزشی ایران در چند سال اخیر توانسته است گامهای موثری در ارتقای جایگاه علم مدیریت ورزشی برداشته
و بر نهادینه شدن مدیریت ورزشی علمی اهتمام ورزد .بدون شک این مهم بدون هم افزایی و مشارکت تمامی اساتید و
دانشجویان این رشته به دست نخواهد آمد .در این راستا اعضای محترم هیئت مدیره انجمن که با تالشهای مستمر خود در
این راستا ساعی بودند را ارج مینهم و امید تداوم این تالش را از خداوند منان آرزومندم.
در انتها ضمن تشکر از کلیه اساتید ،دانشپژوهان و همکاران گرامی در جامعه مدیریت ورزشی کشور ،موفقیتهایی که در این
عرصه برای کشور حاصل شده خواهد شد را مرهون وجود نیروهای دانشی و مدیریت بهینه و موثر این حوزه میدانم و ایمان
دارم که با اتخاذ رویکرد مناسب مدیریتی در جذب ،نگهداری و توجه به انگیزش نیروهای انسانی متخصص کشور ،توسعه و
بالندگی مدیریت ورزشی را در تمامی جوانب آن در کشور عزیزمان شاهد باشیم.

حبیب هنری
دبیر همایش و دبیر انجمن
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سخن معاون علمی
موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی (پژوهش مدار) در آن جامعه است .منظور از رویکرد
پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوعهای گوناگون است .در این نوع نگاه پیش از هر تصمیم مهم به یافتههای
پژوهشهای قبلی که به موضوع تصمیمگیری ارتباط دارد ،توجه میشود .به بیان دیگر ،در رویکرد پژوهش مدار از یافتههای
پژوهشهای قبلی برای بهبود وضع موجود استفاده موثری به عمل میآید .کسانی که در فعالیتهای خود رویکردی پژوهشی
دارند ،پیش از هر گونه تصمیم به مطالعه وضعیت موجود پرداخته و با تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راهکارها
میاندیشند .همچنین ،آنان تالش میکنند تا از نتایج آثار سایر پژوهشگران نیز به نحو شایستهای بهره گیرند؛ بنابراین ،رویکرد
پژوهشی به قشر یا گروه خاصی محدود نشده و زمانی سرچشمه اثر خواهد بود که در سطوح و امور گوناگون جامعه تسری
یافته باشد نگاهی به آمار و اطالعات مقاالت و پژوهشهای انجام شده در حیطه مدیریت ورزشی بیانگر کمیت مناسب و
کیفیت قابل قبول پژوهش در این حوزه است ،برگزاری همایشهای متعدد در طول سال و همچنین تعداد مناسب نشریات
علمی و پژوهشی در این حیطه به نسبت رشتههای دیگر ،فرصت مناسبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده است تا
پژوهشهای خود را در معرض مطالعهی عموم قرار دهند .با این حال پتانسیل این رشته قطعا بیش از این بوده و در آینده با
حضور پژوهشگران جوان و تجربه اساتید به نام و قدیمی این رشته مرزهای دانش در این رشته بیشتر از پیش گسترده خواهد
شد.
در انتها ضمن تشکر از کلیه اساتید ،دانش پژوهان و همکاران شرکت کننده در این همایش آرزومندیم تا مدیریت ورزشی روز
به روز به جایگاه واقعی خود نزدیک شده و قطعا ارتقاء مهارتهای انسانی این رشته تضمین کننده دست آوردهای آینده ما
خواهد بود.

فرشاد تجاری
معاون علمی همایش و خزانه دار انجمن
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شورای سیاست گذاری
دکتر محمود گودرزی
دکتر ابوالفضل فراهانی
دکتر حبیب هنری
دکتر فرشاد تجاری
دکتر محمد پورکیانی
دکتر لقمان کشاورز
دکتر حمید قاسمی
دکتر ناهید اتقیاء
دکتر عباس نظریان مادوانی
دکتر مرجان صفاری
دکتر مصطفی افشاری
دکتر حمید سیفی
آقای علی دیرنده
دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی
دکتر اکبر فریدفتحی
رییس همایش  :دکتر محمود گودرزی
دبیر همایش  :دکتر حبیب هنری
معاون علمی :دکتر فرشاد تجاری
معاون اجرایی :دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی
مسئول هماهنگی کمیته ها :دکتر اکبر فریدفتحی
مسئول دبیر خانه و روابط عمومی :سجده مرادی
مسئول کمیته انتشارات :دکتر مصطفی افشاری
مسئول کمیته بازاریابی :دکتر رضا شجیع
مسئول کمیته اسپانسرینگ :مهسا نعمت زاده
مسئول کمیته فناوری اطالعات :دکتر اکبر فریدفتحی
مسئول کمیته تدوین کتابچه :مسعود دارابی
مسئول کمیته داوطلبین :مهدیه سراجی
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چکیده مقاالت
سخنرانی
چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
 16و  17بهمن ماه  – 1397دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
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ارائه مدلی ساختاری تفسیری ( )ISMاز بروز آشوب در میان هواداران باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران
(رویکردی آینده پژوهانه)
2

حسن غالمی قاجاری* ،1معصومه کالته سیفری
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

هدف :هدف از پژوهش ارائه مدلی ساختاری تفسیری ( )ISMاز بروز آشوب در میان هواداران باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران
(رویکردی آینده پژوهانه) بود.
روش تحقیق :این پژوهش توصیفی ،کاربردی و مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMکه از پرکاربرد ترین شیوههای آینده
پژوهی است (گوده و دورانس ،)2011 ،انجام شد .ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و نظرسنجی از  8استاد مدیریت ورزشی ،عوامل موثر بر
بروز آشوب در میان هواداران شناسایی گشت .پس از شناسایی عوامل ISM ،در پنج مرحله شامل تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری،
ماتریس دستیابی اولیه ،ماتریس دستیابی نهایی ،سطح بندی عوامل و ترسیم مدل به اجرا در آمد .جامعه پژوهش از کلیه مسئولین
کمیته هواداران باشگاههای لیگ برتری فوتبال ایران شکل گرفت که  10تن از آنان به شیوه هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت
دستیابی به ماتریس خودتعاملی ساختاری که اولین مرحله از  ISMاست از پرسشنامه مقایسه زوجی عوامل شناسایی شده استفاده شد
و در اجرای  ISMاز نرم افزار  MATLAB2014استفاده گردید.
یافته ها :یافتهها مدلی در  4سطح و متشکل از  9عامل را ارائه نمود که اشتباهات داوری در سطح چهارم ،ارائه نامطلوب خدمات روز
مسابقه ،کسب نتایج ضعیف و معضالت مدیریتی باشگاهها در سطح سوم ،تحریکات لیدرها ،عملکرد نادرست نیروهای برقرار کننده نظم،
نارضایتی اجتماعی و اقتصادی هواداران در سطح دوم و بروز آشوب در میان هواداران در سطح اول این مدل قرار گرفتند.
نتیجه گیری :اشتباهات داوری ،ارائه نامطلوب خدمات روز مسابقه ،کسب نتایج ضعیف و معضالت مدیریتی باشگاهها از قویترین عوامل
تحریک هواداران به بروز آشوب هستند که پیدایش آنها میتوانند سبب بروز آشوب شود .همچنین این عوامل قادر به تحریک لیدرها
هستند و اگر نی روهای برقرار کننده نظم عملکرد نادرستی برای کنترل جو داشته باشند ،میتواند منجر به بروز آشوب گردد .همچنین
نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی هواداران به صورت خودمختار در بروز آشوب میان آنها نقش دارند و ارتباط کمتری با سایر عوامل در
بروز آشوب دارند.
کلمات کلیدی :آشوب ،لیگ برتر فوتبال ،هواداران باشگاهها
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اکوسیستم کارآفرینی :سیاست گذاری جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش
3

فاطمه احمدی* ،1رحیم رمضانی نژاد  ،2محمدرضا برومند
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

هدف :از موضوع کارآفرینی بهعنوان یک حوزه علمی و میانرشتهای میتوان برای ساماندهی فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اقتصادی و
اشتغال استفاده کرد؛ بنابراین برنامهریزی برای توسعه کارآفرینی ،نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبههای متعددی
میباشد که ضرورت بهکارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن می کند .هدف پژوهش حاضر معرفی اکوسیستم کارآفرینی به عنوان
رهیافتی جدید برای توسعه کارآفرین در ورزش است.
روش تحقیق :هدف پژوهش حاضر نیز مرور پژوهشهای کارآفرینی ورزشی ایران بر اساس تحلیل سلسله مراتبی محورهای ششگانه
اکوسیستم کارآفرینی مانند سیاست ،ب ازار و دولت (سطح کالن)؛ محور حمایت و پشتیبانی (سطح میانی)؛ و محور سرمایه انسانی و مالی
(سطح خرد) میباشد.
یافته ها :نتایج بررسی مقاالت علمی داخلی نشان داد که محققان علوم ورزشی در سطح کالن سرمایهگذاری و خصوصیسازی ورزش،
تشکیل تعاونیهای ورزشی و بهویژه فرهنگ سازمانهای ورزشی ایران را از پیشرانهای کارآفرینی در ورزش معرفی کردهاند .در سطح
میانی نیز مرور مطالعات نشان دادهاند که ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی و بهویژه برنامهریزی و محتوای آموزش مبتنی بر
کارآفرینی در دانشگاه همراه با فناوری اطالعات میتوانن د بر فرآیند کارآفرینی ورزشی اثرگذار باشند .در سطح خرد ،متغیرهای مختلفی
بر کارآفرینی در ورزش اثرگذار هستند که مهمترین آن ویژگیهای متنوع شخصیتی افراد میباشد .البته سرمایهگذاری و ریسک مالی؛ و
مهارتهای کارآفرینی و اجتماعی نیز مهم تلقی شدهاند.
نتیجه گیری :پیشنهاد اصلی این پژوهش به سازمانهای سیاستگذار حوزه کارآفرینی در پیش گرفتن نگرشی چندجانبه و غیرخطی در
زمینه توسعه کارآفرینی است .بهبیاندیگر توسعه کارآفرینی صرفاً با تدوین قوانین و برنامههای ضربتی و بدون نگاه اکوسیستمی و عدم
توسعه مالی ،بازار ،سرمایه انسانی ،ارتقای فرهنگی و انواع حمایتها شکل نخواهد گرفت .در ضمن توسعه این نظامها با مشارکت بخش
خصوصی ،نهادها و سایر بازیگران امکانپذیر است .با توجه به هدف این مقاله که شناسایی تأثیر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر توسعه
کسبوکارها در صنایع مختلف بپردازند .همچ نین بررسی تأثیر متغیرهای تعدیل گری مانند محیط کسبوکار و محیط صنعت بر
شکلگیری و اثربخشی اکوسیستمهای کارآفرینی توصیه میشود.

کلمات کلیدی :اکوسیستم کارآفرینی ،تحقیقات کارآفرینی ،توسعه کارآفرینی ،کارآفرینی ورزشی.
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انگیزه های مصرف کنندگان ورزشی در استفاده از اینستاگرام
2

وجیهه جوانی  1نسیم طاهرخانی
 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی

هدف :پژوهش حاضر باهدف انگیزههای مصرفکنندگان ورزشی در استفاده از اینستاگرام در شهر تبریز انجام شده است.
روش تحقیق :روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی میباشد ،که از طریق مصاحبه با  4گروه کانونی  7نفره از دانشجویان
تربیت بدنی و علوم انجام شد..
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد انگیزههای مصرفکنندگان ورزشی در اینستاگرام را میتوان در سه گروه انگیزهای اطالعاتی،
انگیزههای سرگرمی و درنهایت انگیزههای طرفداری دستهبندی کرد.
نتیجه گیری :بنابراین میتوان گفت که مصرفکنندگان ورزشی عمدتاً جهت کسب اطالعات پیرامون تیمها و ورزشکاران موردعالقهی
خود صفحه اینستاگرام آنها مراجعه میکنند ،یا جهت سرگرمی و گذران اوقات فراغت خود به چک کردن صفحات مربوط به برندهای
ورزشی میپردازند و یا اینکه به لحاظ ارتباط عاطفی و طرفداری به صفحه برند محبوب خود رجوع میکنند.
کلمات کلیدی :انگیزه ،مصرفکنندگان ورزشی ،اینستاگرام
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آسیب شناسی واگذاری تیم های فوتبال تهران به شهرستانها
حسین نزادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

هدف :پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی واگذاری تیم های فوتبال تهران به شهرستان بود  .هدف از این بررسی  ،بحث و تحلیل
اثرات سیاسی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فنی واگذاری تیم های پاس ،راه آهن،صبا،استیل آذین،پیکان و سایپا بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر به لحاظ استراتژی کیفی و از نوع تبیینی است .جامعه آماری تحقیق را مدیران ،خبرگان و پیشکسوتان
رشته ورزشی فوتبال که در این خصوص مطلع بودند تشکیل داد .حجم جامعه مجموعه مدیران و تصمیم گیران دولتی و غیر دولتی سال
 1386 - 1385که در این وقایع دخیل بودند در نظر گرفته شده و بر اساس روش غیر تصادفی 10 ،نفر به روش سرآمدان و کارشناسان
به ع نوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش  ،مصاحبه که از نظر ساختار پدیده شناسی بود انتخاب گردید .جمع آوری داده ها تا حد
رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت  .مطابق با مبانی تحقیقات کیفی ،تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گردید برای
تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار تحلیل کیفی داده  ،از کدگذاری برای سواالت باز استفاده شد.
یافته ها :نتایج نهایی با استفاده از روش کدگذاری مشخص شد مهمترین عامل این انتقاالت سیاسی بود .آسیبهای سیاسی ناشی از این
تصمیم جزء مهمترین آسیب های مورد اشاره در این تحقیق بوده است .همچنین پس از واگذاری تیم های فوتبال تهرانی از نظر ساختار
مدیریتی تیم ها متزلزل گردید و منابع و مصارف تیم ها بدلیل نبود تیم های پایه و استعدادیابی و همچنین عدم کسب درآمد از بازیهای
خانگی ؛ بطور کلی از نظر

بودجه ای دگرگون شد  ،بنابراین عوامل فنی و بعد از آن اقتصادی نیز عوامل بعدی یافته ها بود .عدم

استقبال مردم شهرستانهای مقصد و بی رغبتی تماشاگران تیمها  ،علی رغم بازی تیم خانگی در شهرشان از عوامل اجتماعی بود.
نتیجه گیری و پیشنهاد :بازخوردهای این تصمیم موجب ایجاد رویه غیر منطقی در نظام مدیریت ورزشی کشور در تفویض وظایف و
مسئولیت ها گردید .همچنین نفوذ افراد قدرتمند سیاسی در تصمیم گیری های تخصصی از جمله ورزش و عدم ارائه راهکارهای مناسب
در این خصوص  ،صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره مدیریت کالن کشور بویژه مدیریت ورزشی وارد نمود .ورود افراد غیر متخصص در
تصمیم گیریهای کالن و البته دخالتهای گروهها و گرایشات سیاسی در امور تخصصی همچون ورزش می توند پیامدهای منفی و جبران
ناپذیری را ایجاد نماید .در حال حاضر مدیران آینده نگری سکان مدیریت تیمها را عهده دار نیستند لذا اصولی ترین پیشنهاد تغییر
رویکرد مدیریتی تیمها و همچنین توجه و تالش در جهت ورود مدیران متخصص و بهره گیری از خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی در
این نوع تصمیمات می باشد.
کلمات کلیدی :آسیب شناسی ،دالیل سیاسی ،دالیل اقتصادی ،دالیل اجتماعی ،دالیل فنی ،واگذاری تیمهای فوتبال ،تهران ،شهرستان
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آینده پژوهی در ورزش شهروندی
وحید محبوبی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و مدرس گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی شمس تبریزی خوی

1

چکیده
تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه ورزش ارائه شده است .البته این مفهوم را می توان همان سیاست ورزشی نامیدد .مفهدوم توسدعه ورزش
بسیار کلی است و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح در برگیرد .در این بین ،سیاست ها و برنامه ریزی های مسدئوالن ورزشدی در
هر کشور می تواند جهت گیری ها و مفهوم توسعه در هر سطح از ورزش را ،پررنگ تر یا کمرنگ تر کند .اما نکته قابل تامل و مورد بحدث
 ،تفکیک سطوح توسعه ورزش و میزان توسعه در هر سطح است که غالباً بسیار مشکل بوده و بسیار تحت تأثیرسیاست گدذاران و برنامده
ریزان ورزش هر کشوری است .توجه به موفقیت کوتاه مدت از طریق فرآیندهای ویژه استعدادیابی ،حمایت های مدالی و طراحدی برنامده
های خاص به جای سرمایه گذاری بلندمدت در ورزش همگانی و عمومی  ،با مفهوم توسعه ورزش همخوانی ندارد .امروزه ورزش و به ویژه
ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سالمت افراد جامعه می شود  .یکی از زیر شاخص هدای توسدعه
انسانی در جوامع قلم داد می گردد .همچنین به واسطه افزایش سالمت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه هدای درمدانی و بهداشدتی
می شود و بهره وری نیروی کار جامعه را باال می برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می کندد  .گذشدته از ایدن ورزش
همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش هم دلی ،تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابدط و پیوندد هدای
اجتماعی  ،کمک به فرایند جامعه پذیری افراد نیز دارد .ورزش مقوله ای است که معموالً تمامی مدردم یدک جامعده  ،کدم و بدیش بدا آن
رابطه دارند .اگرچه ممکن است آنها به صورت حرفه ای پیگیر آن نباشند؛ اما بده طدور تفریحدی بدا آن برخدورد دارندد .تمدام محققدان و
دانشمندان به این موضوع اذعان داشته اند که ورزش عامل موثر در سالمتی افراد یک جامعه است .به همین منظور ،مسئوالن کشورها با
آینده پژوهی امکان احداث اماکن ورزشی ،این فرصت را در اختیار شهروندان قرارمی دهند تا اوقات فراغت خود را در ایدن امداکن سدپری
مدی کنندد  ،افدزوده مدی شدود.

کنند .ورزش ،بخشی از زندگی سالم است و در دهه های اخیر هر روز به تعداد کسانی که ورزش

وجود فضاهای ورزشی در همه جای دنیا حق شهروندی محسوب است ،در این راستا ،با آینده پژوهی مدی تدوان ترتیبدی اتخداذ کدرد کده
شهروندان با کمترین هزینه و امکانات  ،سالمت جسمی و روانی خود را حفظ کنند ؛ نصب وسایل ورزشی در پارک ها گدامی مدوثر بدرای
توسعه ورزش شهروندی می باشد .انجام فعالیت های ورزشی ،تاثیر مهمی بر سالمت جسمی و روانی افراد و به تبع آن جامعه دارد  ،پدس
هر قدمی که در راستای افزایش امکانات پرداختن به این فعالیت ها برداشته شود  ،قابل تقدیر است.
کلمات کلیدی  :ورزش همگانی ،وضعیت مدیریتی ،آینده پژوهی

1. mahboobi.vahid110@gmail.com
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آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع
3

جواد محمدخانی* ،1لقمان کشاورز ،2ابوالفضل فراهانی
 - 1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
2و - 3استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :هدف پژوهش حاضر ،آینده پژوهی و سناریو نگاری توسعه ورزش قهرمانی است که با بررسی روابط بین عوامل و به کارگیری
روشهای آیندهنگاری ،زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل برای آینده ورزش قهرمانی ایران را فراهم آورده است.
روش تحقیق :این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش خبرگان آشنا به
حوزه مدیریت راهبردی و ورزش قهرمانی ،شامل روسا و نایب رئیسان  39فدراسیون ورزش قهرمانی ،وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی
المپیک ،اساتید آینده پژوهی و مدیریت ورزشی هستند .نمونهگیری در این پژوهش به طور نظری و نمونه آماری شامل  32خبره ورزشی
و دانشگاهی هستند .ابزارگردآوری اطالعات شامل دو پرسشنامه ودو ماتریس است .دو پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه اسپلس به
عنوان پایلوت اصلی که پس از ترجمه و بومیسازی ،توسط  11تن از اساتید آینده پژوه ،مدیریت ورزشی دانشگاهها و روسا فدراسیونهای
ورزش قهرمانی روایی محتوایی و صوری آنها ارزیابی و اصالحات الزم انجام و پایایی آنها توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/87و
 0/85محاسبه شد .این پرسشنامهها هر یک شامل  9رکن به عنوان ارکان ورزش قهرمانی و  64عامل اولیه موثر در موفقیت ورزش
قه رمانی کشور است .پژوهش در سه مرحله انجام شد ابتدا توسط خبرگان از میان  64عامل اولیه 21 ،عامل مهمتر شناسایی ،سپس با
استفاده از نرم افزار میک مک برپایه روش تحلیل اثرات متقاطع پیش ران های کلیدی انتخاب و در نهایت با استفاده از نرم افزار
سناریوویزارد ،سناریوهای ممکن و محتمل برای آینده ورزش قهرمانی ایران تعیین شدند.
یافته ها :یافته های پژوهش نشان داد از میان  21عامل کلیدی 7 ،عامل برنامه جامع ورزش قهرمانی ،سیستم حمایتی مداوم ،اماکن
ورزشی مدرن ،نظام جامع استعدادیابی ،تمرینات علمی درازمدت ،دوره های بازآموزی مربیان وسیستم ارزیابی عملکرد مربیان و
ورزشکاران به عنوان عوامل کلیدی و پیشرانهای اصلی ورزش قهرمانی کشور انتخاب و  7سناریوی باورپذیر شناسایی که از بین آنها 2
مورد سناریوی قوی استخراج شد.
نتیجه گیری :هر چند طراحی مدلی یکسان برای توسعه ورزش قهرمانی و بر گرفته از دیگر کشورها به دالیلی از جمله وضعیت
اقتصادی و پیش زمینههای فرهنگی متفاوت غیرممکن است اما چارچوب ارائه شده دراین مقاله شاید بتواند با شناسایی عوامل موثر بر
توسعه ورزش قهرمانی ایران ،راهگشای رفع برخی موانع حاکم بر نظام برنامهریزی ورزش کشور و افزایش شفافیت در آن باشد .در این
پژوهش مطلوب ترین سناریو ،سناریوی شماره یک پیشنهاد گردیده که مبتنی بربرنامه ریزی جامع ،حمایت مداوم ،توسعه کامل اماکن
ورزشی ،استعدادیابی یکپارچه ،تمرینات علمی ،بازآموزی مداوم مربیان و ارزیابی مستمر از عملکرد مربیان و ورزشکاران خواهد بود.
کلمات کلیدی :آینده نگاری ،ورزش قهرمانی ،سناریوپردازی ،تحلیل اثرات متقاطع
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بررسی ابعاد مسئولیتهای اجتماعی ورزشکاران مشهور از دیدگاه نخبگان ورزشی
فرزاد غفوری ،1حبیب هنری ،1سلمان

علوی2+

 -1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی ابعاد مسئولیتهای اجتماعی ورزشکاران مشهور از دیدگاه نخبگان ورزشی بود.
روششناسی :جامعه آماری این مطالعه توصیفی_پیمایشی ،کلیه ورزشکارانی میباشد که دارای سابقه فعالیت ورزشی در حوزه قهرمانی
بودند که معیار انتخاب آنها ،دارا بودن حداقل  3سال سابقه فعالیت ورزشی در سطح ملی یا فعالیت در لیگهای ورزشیِ رسمی کشور
بود .از طریق فرمول حجم جامعه نامحدود کوکران ،تعداد  385نفر ،به شیوه نمونهگیری در دسترس ،وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه محقق ساختهای بود (مشتمل بر  55گویه و  8مقوله) که با توجه به مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان حوزه
مسئولیت اجتماعی تدوین شده است ( .)α=0.945تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار
استنباطی (آزمونهای آلفای کرونباخ ،تی تک نمونهای و تی مستقل) ،و با کمک نرم افزار  Spss/24صورت پذیرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین مشاهده شده و میانگین مبنا در مسئولیت اجتماعی کل (،Sig=0/001
 )t=55.650و ابعاد سیاسی ( ،)t=9.885 ،Sig=0/001اقتصادی ( ،)t=37.686 ،Sig=0/001اجتماعی (،)t=50.706 ،Sig=0/001
قانونی ( ،)t=58.194 ،Sig=0/001بشردوستانه ( ،)t=45.927 ،Sig=0/001زیست محیطی ( ،)t=33.575 ،Sig=0/001رسانهای
( )t=26.526 ،Sig=0/001و ورزشی( )t=44.561 ،Sig=0/001وجود د ارد .همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین نظرات
ورزشکاران زن و مرد ،در ابعاد سیاسی ( ،)t=2/538 ،Sig=0/002اجتماعی ( ،)t=-5/650 ،Sig=0/001قانونی (-2/025 ،Sig=0/004
= ،)tبشردوستی ( ،)t=-2/845 ،Sig=0/004زیست محیطی ( )t=-5/235 ،Sig=0/001و مسئولیت اجتماعی کل (،Sig=0/001
 )t=-3/487تفاوت معنیداری وجود دارد که برتری میانگینها در بعد سیاسی با ورزشکاران مرد و برتری میانگینها در سایر ابعاد با
ورزشکاران زن بود .الزم به ذکر است که در ابعاد اقتصادی ( ،)t=0/787 ،Sig=0/434رسانهای ( )t=-1/202 ،Sig=0/230و ورزشی
( )t=-1/020 ،Sig=0/308بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت.
نتیجهگیری :میتوان از نتایج تحقیق چنین استنباط کر د که از دیدگاه نخبگان ورزشی ،ورزشکاران مشهور باید در کلیه ابعاد مسئولیت
اجتماعی حضور فعال داشته باشند .از جمله پیشنهادات کاربردی ،میتوان به بسط و انتشارات نتایج تحقیق به سازمانها و ورزشکاران
ذیربط ،اشاره کرد که این مسئله میتواند از طریق تدوین منشور مسئولیت اجتماعی ،از طریق رسانههای جمعی و یا در قالب کارگاههای
آموزشی به اطالع آنان رساند .همچنین به سایر محققان پیشنهاد میشود که از دیدگاه خودِ ورزشکاران مشهور نیز به بررسی این ابعاد
بپردازند.
کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،ورزشکار مشهور ،نخبگان ورزشی
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چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

برر سی ارتباط سرسختی روانی و موفقیت ورزشی و تفاوت آن در رشته های ورزشی انفرادی و اجتماعی
3

منیژه جعفری ،1مهدی طالب پور ،2وحید ساعت چیان
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه سناباد ،مشهد
 -2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ،مشهد

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرسختی روانی و موفقیت ورزشی و تفاوت آن در رشته های ورزشی انفرادی و
اجتماعی شهر مشهد انجام شده است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .با توجه به گستردگی ورزشکاران رشته های اجتماعی و تیمی ،رشته
هندبال به عنوان نمونه های ورزش اجتماعی و ورزشکاران رشته کاراته به عنوان نمونه های ورزش انفرادی در نظر گرفته شوند .به منظور
ارتقای کیفیت داده های تحقیق و درک بهتر شرکت کنندگان از گویه های تحقیق ،ورزشکاران باالی  18سال که حداقل یک بار سابقه
حضور در مسابقات استانی را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب شدند .براساس فرمول تاباچنیک و فیدل ( )2001حجم نمونه مورد نیاز
 82نفر برای هر گروه و در مجموع  174نفر می باشد .ابزار جمع آوری اطالعات دو پرسشنامه سرسختی ذهنی کالف و همکاران ()2002
و مقیاس موفقیت ورزشی بود .روایی پرسشنامه ها به تایید  10نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن نیز بواسطه آزمون آلفای
کرونباخ به تایید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و
در سطح آمار استنباطی از آزمون  ،K-Sآزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  23صورت گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد که سطح سرسختی روانی در هر دو گروه باالتر از میانگین فرضی می باشد ( .)P=0/01عالوه بر این سطح
موفقیت ورزشی ورزشکاران نیز در کاراته باال تر از میانگین فرضی و در هندبال کمتر از میانگین فرضی بود .نتایج بررسی ارتباط بین
سرسختی روانی و موفقیت ورزشی نشان داد که بین این دو عامل ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد ( r =0/54ورزشکاران رشته های
اجتماعی r =0/68 ،ورزشکاران رشته های انفرادی) .همچنین نتیجه بررسی تفاوت استحکام ذهنی نشان داد که رشته های انفرادی
سرسختی روانی باالتری نسبت به رشته های وزشی اجتماعی دارند.
نتیجه گیری :مربیان رشته های وزشی اجتماعی و انفراد ی باید از اهمیت عوامل روانی مخصوصا سرسختی روانی بر عملکرد ورزشکاران
آگاه باشند و در برنامه ریز ی های تمرینی خود به ارتقای عوامل روانی نیز توجه نمایند .همچنین مربیان رشته های اجتماعی می توانند
با نمونه برداری از تمرینات رشته های انفرادی سرسختی روانی را در بین ورزشکاران خود تقویت نمایند.
کلمات کلیدی :سرسختی روانی ،موفقیت ورزشی ،ورزشکاران رشته های ورزشی اجتماعی و انفرادی
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چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

بررسی علل ناکامی تیم های تکواندو زنان در مسابقات ورزشی
مسعود نادریان جهرمی ،1متین رضوی ،*2اخالص اخالصی

3

 .1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان.
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم.
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
هدف پژوهش  :پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل ناکامی تیم های ورزشی زنان در مسابقات برون مرزی است.
روش تحقیق  :جامعه آماری  389مر بیان  ،سرپرستان و ورزشکاران تیم های ملی تکواندو بانوان جمهوری اسالمی ایران در سال 1397
هستند که در مسابقات شرکت نموده اند  .نمونه آماری تحقیق  N = 126نفر که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند  .ابزار جمع
آوری اطالعات پرسش نامه محقق ساخته بود ک ه در آن عالوه بر اطالعات جمعیت شناختی  ،عوامل موثر بر علل ناکامی تیم های ورزشی
در هفت حوزه  -1 :محدودیت های فرهنگی و اجتماعی  -2عدم حمایت جدی و نظام دار سازمان ها از ورزش بانوان  -3عدم برگزاری
لیگ های منظم  -4عدم وجود نیروهای متخصص  -5نگرش منفی خانواده ها  ،عدم وجود تبلیغات مناسب در رسانه ها در مورد ورزش
بانوان  -6عوامل فردی  -7عدم شرکت در مسابقات برون مرزی با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت از بسیار زیاد (  ) 5تا خیلی کم ( 1
) ارزیابی می شد  .روائی پرسش نامه با بهره گیری از نظر متخصصان و صاحب نظران بررسی و پایائی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق
آلفای کرنباخ  0/85بدست آمد .
نتایج تحقیق  :نشان داد عدم برگزاری لیگ های منظم ( ، ) X=4/23عدم حمایت جدی و نظام دار سازمان ها از ورزش بانوان
( ، )X=4/07عدم وجود تبلیغات مناسب در رسانه ها در مورد ورزش بانوان ( ، )X=4/03عدم وجود نیروهای متخصص ( )X=3/65و
نگرش منفی خانواده ها ( ، )X=2/46از مهم ترین عوامل ناکامی تیم های ملی تکواندو بانوان در مسابقات برون مرزی می باشد .
نتیجه گیری  :نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب داد عدم برگزاری لیگ های منظم ،عدم حمایت جدی و نظام دار سازمان ها از ورزش
بانوان  ،عدم وجود تبلیغات مناسب در رسانه ها در مورد ورزش بانوان  ،عدم وجود نیروهای متخصص 4و نگرش منفی خانواده ها  ،بیشترین
نقش را در علل ناکامی تیمهای ملی تکواندو بانوان جمهوری اسالمی در مسابقات برون مرزی دارد.
کلمات کلیدی :تیم های ملی  ،تکواندو  ،زنان ورزشکار  ،مسابقه

2 .*matin.razavi2020@gmail.com
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چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

بررسی میزان توجه تماشاچیان به تبلیغات در مسابقات ورزشی با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی
امیر اکبر زاده ،1سید مرتضی عظیم زاده ،2جواد صالحی

فدردی3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استاد دانشکده علوم وتربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه تماشاچیان به تبلیغات حامیان مالی در مسابقات بدمینتون انجام شد؛ در این تحقیق
به بررسی تبلیغات پشت لباس ورزشکاران و تبلیغات الصاق شده در کف زمین مسابقات پرداخته شده است.
روش تحقیق :تحقیق حاضر به شیوه نیمه تجربی انجام شد .جامعه تحقیق شامل افراد عالقه مند به رشته بدمینتون و افرادی که عالقه
به بدمینتون ندارند؛ در نهایت  30نفر از بین آنها بعنوان شرکت کننده در تحقیق انتخاب شدند .شرکت کنندگان سپس به مشاهده 3
دقیقه از یک مسابقه بدمینتون که برای این مطالعه در سطح مسابقات بین المللی شبیه سازی شده بود پرداختند .همزمان با این کار با
استفاده از عینک ردیاب بینایی الگوی توجهی افراد ثبت شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار بیگیز برای تبدیل دادههای
ثبتشده توسط ردیاب چشمی به دادههای کمی و سپس از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  24استفاده شد
یافته ها :تعداد و زم ان خیره شدن نمونه ها به نقاط مورد عالقه مشخص شده در تبلیغات پشت لباس ورزشکاران و کف زمین مورد
بررسی قرار گرفت؛ طبق نتایج بدست آمده از آزمون ویلکاکسون بین تعداد خیره شدن به تبلیغات پشت لباس ورزشکاران و کف زمین
میباشد و بین درصد مدت زمان خیره شدن به تبلیغات پشت لباس ورزشکاران و کف زمین تفاوت معنی داری وجود دارد .بر این اساس،
مشخص شد که بیشترین میزان خیرگی ابتدا به لباس ورزشکاران و سپس تبلیغات سطح زمین بوده است و همچنین بیشترین درصد
خیرگی متعلق به ناحیه لباس ورزشکاران و پس از آن سطح زمین میباشد.
نتیجه گیری :ی افته های مطالعه حاضر نشان داد که اگر طراحان تبلیغات به دنبال جلب توجه تماشاگر برای نگاه کردن به لوگوی
تبلیغاتی هستند بهترین گزینه قرار دادن تبلیغات روی لباس ورزشکاران و یا نمایش آنها با اندازه های بزرگتر می باشد.
کلمات کلیدی :تماشاچیان ،حامیان مالی ،بدمینتون ،ردیاب چشمی ،نرم افزار بیگیز
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مقاالت سخنرانی

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

بررسی وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی منطقه پنج شهرداری تهران
2

علیرضا احمدی*! ،جواد شهالیی ،2حبیب هنری
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

هدف :اماکن ورزشی به دلیل نقش قابل توجهی که در باال بردن سالمت جسمی و روانی شهروندان دارتد به عنوان یکی از مهمترین
کاربریها در سطح شهر مطرح هستند .این امکن به عنوان جزئی از چرخه محیط زیست میتوانند تاثیرپذیر و تاثیرگذار بر مسائل زیست
محیطی باشند .عدم توجه به مسائل زیست محیطی در فضاهای ورزشی باعث بروز مشکالت زیادی از قبیل؛ آلودگیهای زیست محیطی،
استفاده نادرست از منابع انرژی ،افزایش هزینهها و کاهش کارایی در اماکن ورزشی میشود .از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر
بررسی وضعیت زیست محیطی اماکن ورزشی غیر خصوصی منطقه پنج شهرداری تهران بود.
روش تحقیق :روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است .نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی فضاهای ورزشی غیر خصوصی
منطقه پنج شهرداری تهران بود .جهت گردآوری اطالعات از چک لیست استاندارد شده سازمان حفاظت از محیط زیست استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که تا کنون برنامهریزی مدون و ویژهای در خصوص اصالح ساختار اماکن ورزشی از
لحاظ زیست محیطی صورت نگرفتهاست و تنها در پارهای از اوقات به برنامهریزی مقطعی اکتفاء شدهاست.
نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش به نکات قابل توجهای در خصوص مسائل زیست محیطی اماکن ورزشی اشاره میکند که میتواند در
برنامهریزی جهت یک مدیریت سبز بر این اماکن کمک موثری نماید .مدیریت و اصالح الگوی مصرف ،بهرهگیری از منابع انرژی
تجدیدپذیر ،مدیریت مواد زائد و پسماند ،مشاوره با متخصصین محیط زیست ،ارتقاء سطح آگاهیهای زیست محیطی کارکنان و کاربران
و اصالح سیستم بهداشتی از جمله اقدامات مهم برای رعایت اصول زیست محیطی در اماکن ورزشی هستند.
کلمات کلیدی :اماکن ورزشی ،محیط زیست ،منطقه پنج شهرداری تهران.
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چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تجزیه و تحلیل عوامل بازاریابی رابطه ای برای مراکز ورزشی با تحقیقات ترکیبی
3

فرید گنجی ،1علی اسدی ،2سعید صادقی بروجردی
.1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

1

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
.3استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

هدف :این مقاله به بررسی عوامل موثر بر بازاریابی روابط مراکز ورزشی بر تعهد به رابطه و قصد توصیه می پردازد.
روش تحقیق :یک تحقیق آماری برای تحقیق کمی و مصاحبه عمیق برای تحقیقات کیفی بر اساس تحقیقات ترکیبی انجام داده شد.
نمونههای مورد مطالعه در بخش کمی شامل  250نفر از افرادی بود که به مدت دو سال از مراکز ورزشی تجاری استفاده میکردند.
نمونههای بخش کیفی هشت نفر از شرکت کنندگان برای مصاحبه ها انتخاب شدند ،پنج کاربر ورزشی که در مراکز ورزشی بودند ،یک
استاد که در مرکز ورزشی مسول بودند و دو مدیر کسب و کار ورزشی.
یافتهها :نتایج تحقیقات کمی نشان می دهد که عوامل بازاریابی رابطه مند برتضمین کردن ،تسهیالت و قیمت به طور مثبت بر تعهد به
رابطه تاثیر می گذارند .تخصص و امکانات تاثیرمثبت بر قصد معرفی کردن دارند .در نهایت ،تعهد به رابطه تاثیرمثبت بر قصد معرفی
کردن دارد.
نتایج :این پژوهش با هدف مقایسه تجربیات مصاحبه عمیق با مشتریان بر مبنای نتایج مطالعات کمدی از طریدق روش هدای تحقیقداتی
متداول انجام شده است .این روابط بین متغیرهای فوق را تعیین می کند و از طریق تجزیه و تحلیل آگاهی ذهنی مشتریان با تمرکدز بدر
امکانات ورزشی به منظور تامین مزیت رقابتی و در نتیجه بر مشکالت مالی ،مفاهیم عملی را تعیین می کند.
کلمات کلیدی :مرکز ورزشی ،عوامل بازاریابی رابطه ،تعهد به رابطه ،قصد توصیه

1. Faridganji93@gmail.com
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چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تحلیل شکاف الزامات طراحی داخلی اماکن و تجهیزات ورزشی ویژه سالمندان در تهران و کرج
3

رها برهمند* ،1محسن باقریان فرح آبادی ، 2سید صالح الدین نقشبندی

 -1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -2استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

هدف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف الزامات طراحی داخلی اماکن و تجهیزات ورزشی ویژه سالمندان و نمایان ساختن شکاف
میان شرایط موجود و شرایط مطلوب ،در تهران و کرج انجام گرفته است.
روش تحقیق :این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش آمیخته در فاصلهی زمانی بهمن  -96مرداد  97در تهران و کرج ،انجام
گرفته است .در بخش کیفی با  15نفر از خبرگان که متشکل از فعاالن حوزه ی سالمند ،معماران و طراحان دکوراسیون داخلی و مدیران
و مربیان ورزشی بودند و به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند ،مصاحبه صورت گرفت 5 .عامل اصلی و  32زیر معیار ،شناسایی شدند.
عوامل اصلی با استفاده از تکنیک ANPو نرم افزار  super decisionنسخه  2.8اولویت بندی شدند .پرسشنامهای  6امتیازی برای به
دست آوردن شرایط مطلوب طراحی شد و توسط خبرگان تکمیل شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.958 ،به دست
آمد .دادهها با استفاده از آزمون تی تک نمونهای توسط نرم افزار  SPSS18تحلیل شدند .سپس چک لیست  6امتیازی الزامات ،طراحی
گردید و پایایی چک لیست توسط نرمافزار  ،SPSS 18با توجه به میانگین الزامات در شرایط مطلوب مورد بررسی قرار گرفت و در
نهایت چک لیست در 40مکان ورزشی در تهران و کرج مورد بررسی قرار گرفت .نمودار شرایط موجود و مطلوب با استفاده از نرم افزار
 Excel 2010طراحی گردید و شکاف میان شرایط موجود و شرایط مطلوب نمایان شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که شکاف قابل توجهی میان شرای ط موجود و شرایط مطلوب الزامات طراحی داخلی اماکن و تجهیزات
ورزشی ویژه سالمندان ،با توجه به عوامل یافت شده وجود دارد (شرایط مطلوب t=12.306 :و شرایط موجود )t=-16.665 :و اماکن و
تجهیزات ورزشی فعلی ،برای فعالیت فیزیکی سالمندان مناسب نیستند.
نتیجه گیری :به منظور کاهش این شکاف پیشنهاد می گردد که مدیران و مسئوالن با استفاده از شواهد موجود و به کارگیری آنها در
اماکن و تجهیزات ورزشی فعلی و ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی ویژه برای سالمندان ،محیطی امن و مناسب برای فعالیت ورزشی
سالمندان پدید آورند و استانداردسازی مناسب صورت گیرد.
کلمات کلیدی :ورزش سالمندان ،اماکن و تجهیزات ورزشی ،تحلیل شکاف الزامات.
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ارتباط تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک در سال 1396
2

مجتبی پوربخش* ،1فرشاد تجاری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 -2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

هدف :پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک در سال  1396انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر استراتژی توصیفی ،از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا ،از نظر جمعآوری اطالعات ،اسنادی است.
جامعه آماری تحقیق را تمامی برنامه تلویزیونی فوتبال یک در سال  ،1396تشکیل داد .حجم جامعه به صورت هدفمند و برنامههای
پخش شده مصادف با نیم فصل اول و فصل دوم لیگ یک به عنوان نمونه انتخاب شد .ابزار پژوهش شامل برگه کدگذاری ،شامل  7سوال
در مورد مولفههای مختلف پژوهش بود که هر کدام از این سواالت دارای کدهای مربوط به خود بود .روایی به تائید  8نفر از اساتید
مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی با استفاده از ضریب اسکات تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار
توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  25انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین حواشی و اتفاقات فوتبال لیگ یک ایران مربوط به حواشی تیمها با فراوانی  )22/7( 27و
کمترین حواشی و اتفاقات فوتبال لیگ یک ایران مربوط به حواشی داوران با فراوانی  )17/6( 21بود .همچنین محتوای برنامه تلویزیونی
فوتبال یک بر اساس بررسی داوری فوتبال لیگ یک ایران به صورت استفاده از کارشناسان داوری به صورت حضوری و اغلب برای بررسی
بیشتر و عملکرد داوران لیگ یک مجری به صورت تلفنی مسائل داوری را بررسی کرد ،که بیشترین فراوانی مربوط به استفاده از
کارشناسان داوری به صورت حضوری ( )86/9و کمترین فراوانی مربوط به استفاده از کارشناسان داوری به صورت تلفنی ( )13/1بود.
دیگر نتایج نشان داد که محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس مبارزه با فساد فوتبال لیگ یک ایران مورد بررسی قرار گرفت و
استفاده از روسا و کارشناسان فدراسیون در برنامه با فراوانی ( ،)52/0استفاده از حقوقدانان حوزه فوتبال در برنامه ( )21/5و مصاحبه با
مراجع قانونی ( ) 26/5بود .همچنین محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس پرداختن به نگاه فرهنگی و اجتماعی فوتبال لیگ یک
ایران بیشترین فراوانی مربوط به مصاحبه با پیشکسوتان ( )30/3و کمترین فراوانی مربوط به سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی ()10/0
بود  .دیگر نتایج حاکی از آن بود که محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس پرداختن به تیمهای پایه فوتبال لیگ یک ایران نشان
داد که بیشترین فراوانی مربوط به استفاده از کارشناسان با فراوانی ( )36/4و کمترین فراوان ی مربوط به مصاحبه با مسوالن فدراسیون با
فراوانی ( ) 16/1بود .و در آخر نتایج نشان داد که محتوای برنامه تلویزیونی فوتبال یک بر اساس کارشناسی فوتبال لیگ یک ایران نشان
داد که استفاده از کارشناسان در برنامه با فراوانی ( )75/9و آنالیز بازیهای مهم با فراوانی ( )24/1بود.
نتیجه گیری :با توجه به صراحت مجری و پرداختن به مسایل حاشیهای در پخش زنده برنامه ،به جنجالیتر کردن این نوع قالبها منجر
میشود ،استفاده از متخصصین در حوزههای مختلف ورزشی به بهبود برنامه کمک میکند و در ابقاء برنامه بسیار موثر خواهد بود.
کلمات کلیدی :تحلیل محتوا ،برنامه تلویزیونی فوتبال یک ،شبکه ورزش
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تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی بکارگیری غیر مرتبط نیروهای متخصص در هیات های ورزشی استان فارس
2

مسعود نادریان جهرمی ،1اکرم السادات حجازی
- 1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
- 2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

هدف :یکی از مهم ترین وظیفه تحول در امور اداری هیات ها توجه به عدالت در بکارگیری نیروها در حوزه های مرتبط و ایجاد فرصت های
عادالنه و با کیفیت ،با توجه به اقتضائات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است .پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی بکارگیری
غیر مرتبط نیروهای متخصص در هیات های ورزشی استان فارس بود.
روش تحقیق :تحقیق توصیفی از نوع روش پیمایشی است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با هشت مولفه و  38گویه بود.
روایی پرسش نامه توسط متخصصان مدیریت ورزشی و صاحب نظران تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/ 91به دست آمد .جامعه
آماری تحقیق کلیه کارکنان متخصص (کارشناسان) هیات های ورزشی استان فارس که شامل  55هیات ورزشی و  829نیروی متخصص
شاغل رسمی و عمدتاً غیر رسمی و پاره وقت در سال  1397بود .تعداد نمونه در این تحقیق  300نفر که به صورت داوطلب و دردسترس
انتخاب و پرسش نامه تکمیل کردند.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد نزدیک به  43در صد از کارشناسان بی ارتباط با تخصصشان بکار گرفته می شوند .از دیدگاه پاسخ گویان
هشت متغیر اساسی شامل :نارضایتی شغلی ،بی عالقگی به کار ،عدم احساس وفاداری به هیات های ورزشی و حتی ورزش و مسابقات ورزشی،
ترک خدمت زودهنگام ،توجه بیش از حد به منافع شخصی ،کم کاری های مستمر ،از زیر کار در رفتن ،نافرمانی پنهانی از قوانین و مقررات
هم در هیات های ورزشی و هم در جامعه نتیجه نامناسب بکار گیری نیروهای متخصص در هیات های ورزشی بود .
نتیجه گیری :این تحقیق به سنجش و بررسی نظرات و دیدگاه های نیروهای متخصص در هیات های ورزشی استان فارس پرداخت تا معلوم
شود نظر آنان در مورد شرایط کار و مشکالت ناشی از بکارگیری نا بجای نیروی انسانی متخصص در هیات های ورزشی چیست؟ نتایج توصیفی
تحقیق نشان داد نزدیک به  %60کارکنان متخصص در هیات های ورزشی در جای نامناسب و بی ارتباط با تخصصشان بکار گرفته شده اند.
بدیهی است در چنین شرایطی انگیزه انجام کار در هیات های مورد بررسی به شدت کم شده و مشکالتی چون کم کاری و از زیر کار در رفتن،
نارضایتی شغلی و نافرمانی های پنهان در هیات های ورزشی بروز کند .از دیدگاه پاسخ گویان هشت متغیر اساسی شامل نارضایتی های شغلی
در میان نیروها  ،بی عالقگی به انجام کار ،عدم احساس وفاداری به هیات های ورزشی و ورزش ،ترک خدمت ،توجه به منافع شخصی ،کم
کاری ،از زیر کار در رفتن ،نافرمانی پنهانی از قوانین و مقررات در سازمان و در جامعه نتیجه نامناسب بکار گیری نیروهای متخصص در هیات
های ورزشی بود .پیشنهاد می شود مالک ها و شاخص هایی در هر یک از پست های کارشناسی تدوین و در بکارگیری نیروهای متخصص
مورد توجه قرار گیرد و به سیر خدمتی و تناسب سنوات خدمتی نیروها در بکارگیری و انتصاب نیروهای متخصص توجه ویژه شود .در مهندسی
مشاغل ،تجربۀ مورد نیاز هر پست متناسب با نوع مأموریت و نیاز هیات ورزشی تعریف شود؛ برابر نتایج حاصل و مقایسه متغیرهای حوزه های
شغل و شاغل در گروه های مختلف شغلی به این نتیجه می رسیم که از نظر نیروهای شاغل در گروه های شغلی مختلف ،متغیرهای تجربه و
سنوات خدمتی در باالترین و تحصیالت و توانایی جسمانی در پایین ترین سطح اهمیت قرار دارند .لذا در مشاغل تخصصی ،تجربه از سطح
تحصیالت مهم تر بوده و در به کارگیری نیروهای متخصص می بایست به تجربه و سنوات خدمتی نیروها ،توجه بیشتری صورت پذیرد.
کلمات کلیدی :بکارگیری ،هیات های ورزشی ،نیروهای متخصص
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تعیین شخصیت برند پژوهشگاه تربیت بدنی از طریق کهن الگوها
2

آمنه بیات* ،1مهدی رسولی
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

هدف :هدف این پژوهش تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از کهن الگوها بود
روش تحقیق :جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و آشنایان به امور پژوهشگاه تشکیل دادند که شامل  18نفراز اعضای هیات
علمی پژوهشگاه 13 ،نفر از کارکنان پژوهشگاه 5 ،نفر از دانشجویان و  15نفر از سایرین میباشد .کل نمونه تحقیق  51بودند .گردآوری
دادهها نیز از طریق مصاحبههای نیمه ساختار یافته صورت گرفت .برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش یعنی تعیین شخصیت برند
پژوهشگاه تربیت بدنی از طریق کهنالگوها ،به کمک روش کیفی و با استفاده از انجام مصاحبههای نیمه ساختار یافته از جامعهی مورد
نظر پژوهش پرداخت .انجام مصاحبهها به صورت هدفمند صورت پذیرفت و پس از انجام  51مصاحبه از مصاحبهشوندگان مورد نظر ،با
استفاده از روش تحلیل محتوا ،دادههای گردآوری شده مورد بررسی قرار گرفت
یافته ها :در کد گذاری باز تحقیق  138نشان بدست آمده در  9مولفهی امکانات فیزیکی ،نوآوری ،منابع مالی ،منابع انسانی ،فضای
دیجیتال ،روابط عمومی ،ماهیت سازمانی ،عوامل خارج سازمانی و مدیریتی به تفکیک تعداد تکرار دستهبندی گردید .سپس براساس
نزدیکی و تطبیق بیشتر هر یک از مولفهها در مقوله «تجربه»« ،رفتار» و «ماهیت سازمانی» گنجانده شد .پس از آن نیز مؤلفهها در دو
مقولهی «در کنترل» و «خارج از کنترل» و دارای نقش «مستقیم» و «غیر مستقیم» تقسیم شدند .در ادامه با بررسی کهن الگوهای
منتخب توسط مصاحبه شوندگان برای وضعیت حال حاضر و همچنین کهنالگوی مطلوب برای پژوهشگاه علوم ورزشی (از میان  12کهن
الگوی مطروحه) ،مشخص شد که کهن الگوی حال حاضر این سازمان «جستجوگر» و کهن الگوی مطلوب و شایسته برای این سازمان
«آفرینشگر» میباشد
نتیجه گیری :شناسایی شخصیت برند کنونی و مطلوب سازمان و شیوه های اثر گذاری عوامل موثر بر شخصی برند می تواند مسیری را
برای تعیین راهکارهای دستیابی به برند مطلوب در اختیار مدیران قرار دهد.
کلمات کلیدی :شخصیت برند ،کهن الگو ،تداعی برند ،برندسازی ،پژوهشگاه علوم ورزشی.
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شبیه سازی و مدلسازی دینامیکی آینده ورزش تربیتی
جواد شهولی کوه شوری ،1احمد رضا عسکری ، ،2رسول نظری

*3

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 -3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

هدف :پویایی سیستم به عنوان یک روش شناسی شبیه سازی و مدلسازی برای تحلیل و تصمیم گیری های بلند مدت مسائل پویای
مدیریت و روشی ب رای مطالعه و بهبود یادگیری در ارتباط سیستم های پیچیده است .پژوهش حاضر با هدف شبیه سازی و مدلسازی
دینامیکی آینده ورزش تربیتی ایران انجام گرفته است.
روش تحقیق :در پژوهش حاضر از آن جهت که به دنبال کشف مفاهیم جدید هستیم  ،از منظر رویکرد ،استقرایی؛ از منظر جهت گیری،
بنیادی؛ از منظر شیوه ،کیفی؛ از منظر استراتژی ،داده بنیاد با رویکرد گلیزری و از منظر پارادایمی ،پارادایم نظریه پیچیدگی است .اساتید
و خبرگانی که بیشترین اطالع و تجربه را در ورزش تربیتی ایران د اشتند ،قلمرو این پژوهش را تشکیل دادند .ابتدا از طریق روش روش
نمونه گیری هدفمند و پس از آن با روش نمونه گیری سرآمد بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با  17صاحب نظر و
تشکیل گروه های کانونی با متخصصان ،داده های تحقیق جمع آوری شد .تحلیل داده ها بر اساس رویکرد گلیزری به صورت کد گذاری
حقیقی (باز و انتخابی) و کد گذاری نظری انجام پذیرفت .نیروهای پیشران کلیدی شناسایی شده در مرحله قبل را مد نظر قرار داده و با
توجه به رویکرد جامع و سیستمی ،آن ها را در یک سطح باالتر (معیار در چارچوب مفهومی پیشنهادی) انتخاب می کنیم و به عنوان
متغیر حالت ،متغیر نرخ یا جریان و متغیر کمکی یا تبدیل کننده به عنوان ورودی های نرم افزار مدل سازی دینامیکی  Vensimوارد
نموده و به همین تعداد (معیار) زیر سیستم تشکیل داده و نسبت به طراحی نمودار جریان در هر زیر سیستم اقدام گردید و سپس نمودار
شبیه سازی و مدل دینامیکی آینده ورزش تربیتی ایران طراحی و در نهایت فرموله و اجرا گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد ک ه زیر سیستم های مدل پویای آینده ورزش تربیتی ایران شامل زیر سیستم جمعیت ،زیر سیستم اکولوژی،
زیر سیستم ورزش دانش آموزی ،زیر سیستم ورزش دانشگاهی و زیر سیستم سبک زندگی می باشد .یافته های حاصل از تست کفایت
مرزهای مدل ،تست حالت حدی ،تست دیمانسیون ،تست سازگاری تو ابع عددی و تست باز تولید رفتار به عنوان مهم ترین آزمون ها
برای اطمینان از اعتبار مدل های سیستم داینامیک نشان داد که در مدل نهایی با تغییر در مقدار متغیرهای اصلی ،منفی یا بی نهایت،
تنها میزان شیب یا دامنه نمودارها تغییر کرده است و به عبارت دیگر در مقدار های بسیار کم یا بسیار زیاد متغیر ها ،رفتار غیر منطقی از
مدل مشاهده نمی شود.
نتیجه گیری :تحلیل شرایط حاضر نشان می دهد ،فاصله کنونی ورزش تربیتی ایران با آرمان های مورد نظر صاحب نظران این حیطه در
آینده پ یش رو زیاد است و راه دراز و پر فراز و نشیبی جهت تحقق آن فر اروی سیاست گذاران و متولیان ورزش تربیتی ایران است و به
نظر می رسد تغییر و تحول گسترده ساختاری وقانونی جهت معماری و ساخت آینده طلب می کند.
کلمات کلیدی :آینده نگاری ،شبیه سازی ،مدلسازی دینامیکی ،سیستم های پویا ،ورزش تربیتی
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شناسایی تصاویر آینده سالمندان ایران در  :2050جایگاه ورزش با استفاده از نظریه داده بنیاد
فرشته ادیب روشن ، *1حسین پیمانی زاد ، 2مهدی طالبپور ،3علی اصغر پورعزت

4

-1
-2
-3
-4

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
استاد گروه مدیریت ورزسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
استاد گروه مدیریت دولتی (آینده پژوهی) ،دانشگاه تهران

هدف :پژوهش حاضر با توجه به شرایط کنونی جوانان (سالمندان  )2050به دنبال شناسایی تصاویر آینده آنان است که آیندهنگری ،تدقیق و تحقق
چشماندازِ پیش روی آنها را در شرایطِ در حال تغییرِ کنونی ،امکان پذیر میکند.
روش تحقیق :به منظور شناسایی این تصاویر از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد .در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 15
نفر از خبرگان حوزه سالمندی ،تصاویر اصلی شناسایی شدند.
یافته ها :در مرحله اول تحقیق  19کد از جمله تالش برای سالم پیر شدن ،خودکفایی در مقابل وابستگی ،تربیت نیروهای متخصص ورزشی حوزه
سالمندی و  ....از مصاحبهها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب  6کد تحوالت عمیق و وسیع
ساختار خانواده ،مشارکت در زندگی اجتماعی ،اصالحات سیستم بازنشستگی ،روند تغییرات جمعیتی و اتفاقات محیطی ،توسعه فرهنگ ورزش،
افزایش کیفیت زندگی دستهبندی شدند .در نهایت  3تصویر زندگی اجتماعی ،ت صویر زندگی اقتصادی ،تصویر سالمندان فعال و پویا به عنوان تصاویر
پویای حوزه سالمندی مشخص شدند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق به نظر میرسد قرار داشتن ورزش در ذهن جوانان ایران 2020و درک تصاویر سالمندان ،2050آنها را قادر به
شناسایی آیندههای پیش روی خود میکند و برای ارائه پاسخ مناسب به این شرایط میتوانند با توجه به تصاویر اجتماعی و اقتصادی سالمندان از
تصویر سالمندان فعال و پویا بهره گیرند.
کلمات کلیدی :تحلیل کیفی ،تصاویر سالمندان ،مطالعات آینده ،سالمندان و ورزش ،سالمندان پویا.
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طراحی مدل تعاملی مشارکت ورزشی و سالمت ذهنی
محمدحسن متقی شهری* ،1فرزاد غفوری ،2حبیب هنری ،2جواد شهالئی

2

 -1دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
هدف :هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی است که بر اساس آن بتوان نقش هر کدام از ورزشها (همگانی و قهرمانی) را در سالمت ذهنی مشخص کرد.
روش تحقیق :در این پژوهش از طرحهای تحقیق اکتشافی استفاده شد .جامعه آماری ورزش همگانی ،کلیه ورزشکاران مراجعه کننده به پارکهای
سطح شهر و اماکن ورزشی ،ورزش قهرمانی 2500 ،ورزشکار شرکت کننده در مسابقات کشوری و بین المللی در استان خراسان رضوی تشکیل می-
دادند .در نمونهگیری بخش کیفی پژوهش از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد و در نهایت تعداد  14نفر تا رسیدن به حد اشباع نظری به
عنوان نمونه مشخص گردیدند .در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارتست از مصاحبه و پرسشنامه،
در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده شد و در بخش دوم دادههای حاصل از پژوهش کیفی به شکل ابزار (پرسشنامه) تهیه و
تنظیم گردید .به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  PLSاستفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به ترتیب مؤلفههای بهزیستی سیاسی ،بهزیستی هیجانی(عاطفه مثبت) ،بهزیستی رشد( توسعه) ،بهزیستی
جسمانی ،بهزیستی اجتماعی ،بهزیستی روحانی(معنوی) ،بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی کاری(شغلی) و بهزیستی هیجانی(عاطفه منفی) از مهم-
ترین شاخصه ای سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش همگانی است و در ورزش قهرمانی به ترتیب مؤلفههای بهزیستی اجتماعی،
بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی جسمانی ،بهزیستی روحانی(معنوی) ،بهزیستی کاری(شغلی) ،بهزیستی رشد( توسعه) ،بهزیستی سیاسی ، ،بهزیستی
هیجانی(عاطفه مثبت) و بهزیستی هیجانی(عاطفه منفی) ،از مهمترین شاخصهای سالمت ذهنی است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت
معنیداری بین دو گروه آزمودنی(شرکتکنندگان در ورزش همگانی و قهرمانی) در سالمت ذهنی وجود دارد( .) P ≥ 0/05با توجه به میانگین
سالمت ذهنی در دو گروه مشخص گردید که میانگین مؤلفههای سالمت ذهنی در گروه ورزش همگانی بیشتر از ورزش قهرمانی میباشد .بنابراین
ورزشکاران شرکت کننده در ورزش همگانی از سالمت ذهنی بیشتری نسبت به ورزشکاران شرکت کننده در ورزش قهرمانی برخوردار میباشند.
نتیجه گیری :تحقیق حاضر ضمن بیان ضرورت سالمت ذهنی ،با بررسی های خود ،ابعاد جدیدتر و گسترده تری از سالمت ذهنی در حوزه ورزش را
شکل داد .از طرفی تحقیق حاضر به خوبی مشخص نمود که ورزش همگانی به واسطه کارکردهایی که بر تمامی افراد میگذارد ،میتواند به خوبی
سالمت ذهنی را بهبود دهد.
کلمات کلیدی :سالمت ذهنی ،مشارکت ورزشی ،ورزش قهرمانی ،ورزش همگانی
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طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی
4

کامبیز عبدی* ،1مهدی طالب پور ،2محمد جواد رنجکش ،3هادی جباری نوقابی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،گروه دانشگاه فردوسی مش
 -2دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -4دانشیار گروه آمار ،دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه فروسی مشهد.

مقدمه :بر طبق نظریه جوزف نای ،1منابع پایه از جمله فرهنگ ،ارزش ها و "ورزش" قابلیت تبدیل به قدرت نرم 2را دارند .تبدیل منابع پایه به
قدرت نرم به شرایط زمینه ای ،ویژگی های هدف و استراتژی های تبدیل ماهرانه بستگی دارد .پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل دیپلماسی
ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی انجام گرفت.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی بوده که به دنبال توسعه علم می باشد .از نظر استراتژی از نوع پژوهش
های کیفی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به صورت آنالین انجام پذیرفت .از روش دلفی
فازی جهت جمع آوری و تحلیل نظر خبرگان استفاده شد .جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی حوزه دیپلماسی عمومی و ورزشی بودند.
نمونه آماری شامل  30نفر خبره بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و جهت شرکت در راند های دلفی فازی در پنل های ورزشی و
سیاسی سازمان دهی شدند.
یافته ها :پس از اجرای دو راند از دلفی فازی ،منابع دیپلماسی ورزشی 3از نگاه خبرگان در  3دسته طبقه بندی شدند .نتایج تحلیل ها نشان
داد که بیشترین اجماع خبرگان به ترتیب در مورد گزاره های "بازیکنان رشته های ورزشی"" ،ورزش زنان"" ،میزبانی /مشاکت در رویدادهای
ورزشی منطقه ای ،بین المللی ،قاره ای و جهانی"" ،،مربیان" و "لیگ های ورزشی معتبر" به عنوان مهمترین منابع دیپلماسی ورزشی
شناسایی شد که از نظر خبرگان سیاسی و ورزشی قابلیت و پتانسیل بالقوه برای بهره گیری به عنوان قدرت نرم را برای دولت مردان دارند.
ابزارهای تبدیل (استراتژی های ماهرانه) 4منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدها ،شامل استراتژی های " انسجام/هماهنگی بین دیپلماسی رسمی
و دیپلماسی ورزشی"5؛ "سفیران فرهنگی شایسته "6شامل دو زیراستراتژی "سفیران ارزش های جهانی "7و "سفیران ارزش های ملی"8؛
"عملکرد باال "9شامل سه زیر استراتژی "کسب بهترین رکوردهای ورزشی" ، "10بهترین مدیریت "11و "بهترین راهبردهای ارتباطی"12؛ و
استراتژی "پوشش گسترده رسانه ای "13بود .نهایتا ،از نظر خبرگان بین المللی ،در صورتی که منبع/منابع دیپلماسی ورزشی به صورت
1 Joseph Nye
2 Soft Power
3 Sports Diplomacy Resources
4 Conversion Tools (Skillful Strategies):
5 Official and Sports Diplomacy Solidarity
6 Competent Cultural Ambassadors
7 Universal values ambassadors
8 National values ambassadors
9 High Performance
10 Best records
11 Best management
12 Best communication strategies
13 Vast Media Coverage
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انتخاب شده و استراتژی های تبدی ل به صورت ماهرانه اجرا شوند می توان برآمدهایی را برای تالش های دیپلماسی ورزشی متصور بود.
برآمدهای دیپلماسی ورزشی 1از نگاه خبرگان در دو دسته برآمدهای صریح/ویژه 2و برآمدهای ضمنی/عمومی 3طبقه بندی شدند .نتایج تحلیل
ها نشان داد که برآمدهای"ارتباطات بین فرهنگی" ،"4فهم و درک متقابل" ،"5اعتمادسازی" ،"6ایجاد/تقویت برند ملی" ،"7شهرت کشور ،"8و
"همراهی/همسویی (تنش زدایی -توسعه صلح) ،"9مهمترین برآمدهای مورد انتظار از تالش های صریح/خاص دیپلماسی ورزش است که توسط
وزارت امور خارجه و موسسات

وابسته10

طراحی و اجرا می گردد .همچنین برآمدهای "توسعه صنعت ورزش" ،"11توسعه گردشگری

ورزشی" ،"12توسعه اجتماعی-اقتصادی "13و "ایجاد/توسعه برند ملی" مهمترین برآمدهای مورد انتظار از تالش های ضمنی/عمومی دیپلماسی
ورزش است که توسط سایر نهادها و موسسات خارج از وزارت امور خارجه و موسسات وابسته 14انجام می پذیرد.
نتیجه گیری :چنانکه نای متذکر شده است؛ تبدیل منابع پایه به قدرت نرم به شرایط زمینه ای ،ویژگی های هدف و استراتژی های تبدیل
ماهرانه بستگی دارد .لذا اگرچه انتخاب متناسب منابع دیپلماسی ورزشی و اجرای ماهرانه استراتژی های تبدیل اهمیت حیاتی دارد اما
دستیاب ی به برآمدهای مطلوب دیپلماتیک ،به دو عامل کلیدی شرایط زمینه ای داخلی و به ویژه خارجی و همچنین ویژگی های مخاطبان
هدف وابسته است.
کلمات کلیدی :دیپلماسی ورزشی ،قدرت نرم ،جوزف نای ،برآمدهای دیپلماتیک ،استراتژی های تبدیل

1 Sports Diplomacy Outcomes
2 Explicit/ Specific Outcomes
3 Implicit/ General Outcomes
4 Cross-cultural communications
5 Mutual understanding
6 Trust building
7 Nation Branding
8 Country Reputation
)9 Co-Option (Conflict Normalization/ Peace Building
10 Outcomes derived from initiatives by the Ministry of Foreign Affairs and related agencies
11 Sports industry development
12 Sports tourism development
13 Socio-economic development
14 Outcomes derived from initiatives outside the Ministry of Foreign Affairs and related agencies
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کاربرد الگوی پارسونز در سازمان های ورزشی
3

مریم بشارتی مقدم* ،1مینا مالیی ،2رحیم رمضانی نژاد
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -3استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

هدف :پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوی پارسونز ( )1951در ساختار سازمانهای ورزشی است .بر اساس این نظریه ،هر نظام و خردهنظام
(مانن نظام اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) برای بقاء ،حفظ ،توسعه و رشد باید چهار پیشنیاز اصلی یا پیششرطهای کارکردی را برآوردهسازد
که عبارت از انطباقپذیری ،دستیابی به هدف ،یکپارچگی و الگوی پنهان حفظ نظم هستند .با توجه به اینکه سازمانهای ورزشی در تمام
جهان ،نظام اجتماعی مهم محسوب میشوند ،در این تحقیق تالش شدهاست تا وضعیت این کارکردها در سازمانهای ورزشی مشخص گردد.
روش تحقیق :هدف پژوهش حاضر مرور پژوهشهای ساختاری در سازمانهای ورزشی براساس تحلیل کارکردهای چهارگانه الگوی پارسونز
مانند انطباق پذیری(مرتبط با نظام اقتصادی) ،دستیابی به هدف(مرتبط با نظام سیاسی) ،یکپارچگی(مرتبط با نظام حقوقی و قانونی) ،حفظ
الگوی پنهان نظم(مرتبط با نظام فرهنگی) میباشد.
یافته ها :نتایج بررسی مقاالت علمی داخلی نشان میدهد که امروزه موفقیت سازمانها به توانایی سازگاری و انطباق آنها با عوامل متغیر
محیطی بستگی دارد .بهعبارت دیگر ،بهدلیل تغییرهای سریع در جهان کنونی ،انطباق موفّقیّتآمیز با محیط بخش مهمی از مو ّفقیّت سازمان-
های ورزشی در تصمیمگیریهای راهبردی و جهتگیریهای آینده ورزش هر کشور بسیارضروری است .بدین معنا که سازمان های ورزشی
توانایی سازگاری با محیط بیرونی خود و تطبیق با آن را داشته باشند .از نظر کارکرد دوم ،ساختار سازمان های ورزشی همانند دیگر سازمان ها
نیازمند اهدافی است و در اصل برای هدفی ایجاد شده است؛ بنابراین باید تناسبی بین ساختار موجود و اهداف سازمان های ورزشی در بخش
قهرمانی و همگانی و نیز سالمت عمومی جامعه برقرار باشد .ممکن است در طی زمان یکی از ایندو (هدف یا ساختار) تغییراتی داشتهباشند که
موجب ایجاد عدم تناسب میان هدف و ساختار شدهباشد که در این صورت سبب کاهش اثربخشی و دور شدن از اهداف ورزشی در سازمان
خواهدشد .در این زمان باید تعدیلی در سیستم صورت پذیرد ،ساختار بازنگری شود یا اینکه اهداف بهروز شوند .بر اساس کارکرد سوم ،در
صورت وجود انسجام و یکپارچگی میان افراد و واحدهای مختلف در سازمان های ورزشی برای نیل به اهداف سازمانی به صورت گروهی عمل
می شود .یکپارچگی درونی از مهمترین این اجزاست ،چون اگر میان سطوح مدیریت هماهنگی وجود داشته باشد ،جزیرهای بودن عمل کردن
به حداقل ممکن می رسد .در نهایت ،هرچه ارزشهای سازمان ،پایدارتر و فرهنگ آن از قوّت و انسجام بیشتری برخوردارباشد ،میزان انطباق
معیارهای فردی و سازمانی بیشتر؛ و کارآیی ،اثربخشی و بهرهوری باالتر می رود .ایجاد و حفظ فرهنگ و ارزشهای خاص سازمان از اصول مهم
در تعادل هر سازمان است .برایناساس ،هر سازمانی از جمله سازمانهای ورزشی از نظر ساختار سازمانی برای بقاء و رشد به سوی کمال،
نیازمند بکارگیری این کارکردها میباشد.
نتیجه گیری :ابعاد مختلف این الگو در تعامل با یکدیگرند وسبب تعادل هر سیستم میشوند و ازآنجاییکه نگرش یکبعدی (استفاده از یک
کارکرد بدون در نظر گرفتن جامعیّت الگو) مطلوب نیست؛ پیشنهاد اصلی این به سازمانهای ورزشی ،استفاده از این الگوی چهارگانه مرتبط
بههم برای سنجش و در نهایت ایجاد ساختاری مطلوب و روبه رشد میباشد.
کلمات کلیدی :الگوی پارسونز ،کارکرد چهارگانه ،سازمانهای ورزشی ،بقاء و رشد سازمانی.
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مروری سیستماتیک بر بخشبندی بازار گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مقیاس STMS
-1
-2
-3
-4

مرجان صفاری ،1نعیمه روحانی مطلق ،2رسول نوروزی سیدحسینی ،3محمد کشاورز
استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

*4

هدف :این پژوهش بهمنظور بخشبندی بازار گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مقیاس  STMSصورت گرفتهاست.
روششناسی :این تحقیق با رویکرد مروری و به شیوه مرور سیستماتیک مطالعات پیرامون گردشگری ماجراجویانه وبخشبندی بازار با
استفاده از مقیاس  STMSانجام شد .براین اساس ابتدا به شناسایی سؤال تحقیق پرداخته شد .سپس بر اساس آن به جستجو و تحلیل
متون مرتبط پرداخته شد تا با استفاده از یک رویکرد نظاممند و از طریق خالصه کدردن متدون در دسدترس در مدورد یدک موضدوع،
معنا بخشدیدن بد ه انبوهدی از تحقیقدات ،ارائه تحلیل از متدون موجود و ارائه تصویدری کامدل از موضدوع به سؤاالت تحقیق پاسخ داده
شد.
یافتهها :بر اساس مرور نظاممند ،گردشگری ماجراجویانه در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته و ویژگی مهم آن طبق تعریف ویتن
مشارکت افراد سطح متوسط جامعه میباشد ،که طیف عظیمی را در برمیگیرد .انگیزه های مشارکتکنندگان با استفاده از نظریه های
متفاوت مورد بررسی قرارگرفتهاست،مقیاس استیاماس یکی از جدیدترین مقیاس های اندازهگیری برای بخشبندی انگیزه های
مشارکتکنندگان در گردشگری ماجراجویانه میباشد .همچنین به شکاف جنسیتی در مشارکت گردشگری ماجراجویانه
پرداختشدهاست .محدودیتهایی که ممکن است حضور زنان در فعالیتهای ورزشی را کمرنگتر کند عبارتاند از :محدودیتهای
شخصی ،اجتماعی ،فرهنگی و عملی .محدودیتهای شخصی زنان بر اساس درک ،باور و نگرش آنهاست .استدالل میشود که
محدودیتهای شخصی یکی از قدرتمندترین همه محدودیتها است؛ زیرا آنها بر انگیزه رفتار و هدایت تصمیم فرد برای شرکت در
فعالیت ورزشی تأثیر میگذارند .محدودیتهای عملی نیز میتواند قبل و در طول تجربه فعالیت ورزشی دخیل باشد .با اینحال از
مطالعات موردبررسی ،زنان تنها در هنگام برنامهریزی ،با موانع عملی مواجه شدهاند .یکی از محدودیتهای عمدۀ ذکرشده در مورد
مشارکت ورزشی در میان زنان ،فقدان زمان به دلیل اشتغال یا تعهدات نسبت به خانواده و دوستان است .فقدان پول به دلیل هزینه
تجهیزات برای شرکت در فعالیتهای ورزشی و همچنین قدرت درآمد کمتر زنان در مقایسه با مردان ،همچنین بهعنوان محدودیتهای
عملی برجسته در مشارکت ورزشی زنان به شمار میآید.
نتیجهگیری :مقیاس استیاماس یکی دیگر از روش های بخشبندی بازار گردشگری ماجراجویانه است که بر اساس انگیزه
مشارکتکنندگان آنها را بطور منطقی در سه بخش گروه ورزشمحور،گردشگرمحور و ورزش وگردشگرمحور تقسیمبندی میکند.
همانطور که زنان میتوانند بهطور همزمان ،قبل و در طول تجربه فعالیت ورزشی بهطور همزمان با تعدادی محدودیت مواجه شوند،
همچنین میتوانند از طیف وسیعی از استراتژیها برای رفع این محدودیتها استفاده کنند .دو استراتژی تصمیم(تعیین) و برنامهریزی
میتوانند بر حضور بیشتر زنان در فعالیتهای ورزشی تأثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی :گردشگری ماجراجویانه ،بخشبندی ،انگیزه و جنسیت.
mohammadkeshavarzdashi@gmail.com
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مقایسه میزان مسئولیت پذیری در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شهرستان نیشابور
2

حسن قره داشی ،1حسن فهیم دوین
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان مسئولیت پذیری در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی بود .روش پژوهش به لحاظ ماهیت و
هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،به لحاظ نوع جستجوی داده از نوع کمی و به لحاظ زما ن جستجوی داده ها از نوع تحقیقات حال نگر و
به لحاظ روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی و مقایسه ای می با شد که داده ها به صورت پیمایشی جمع آوری گردید .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه آتش نشانان در حال خدمت شهر نیشابور ( 135نفر) در سال  1397می باشند .نمونه آماری تحقیق با توجه به
اهداف تحقیق در دوسته آتش نشانان فعال ( 60نفر) و غیر فعال ورزشی ( 75نفر) و به صورت کل شمار انتخاب شدند .ابزار جمع آوری
داده ها عبارتند از پرسشنامۀ استاندارد  42سوالی و تک بعدی مسئولیت پذیری .جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،از آمار توصیفی و
استنباطی و نرم افزار  Spssنسخه  21استفاده شد .یافته های پژوهش نشان داد که بین دیدگاه آتش نشانان فعال و غیر فعال از نظر
میزان مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی :مسئولیت پذیری ،آتش نشانان ،فعال ،غیر فعال ،ورزش.
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نقش رویکرد پداگوژی ورزشی در عملکرد معلمان تربیتبدنی
شهرام نظری
استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران ،پردیس شهید چمران
هدف :معلم تربیتبدنی یک عنصر کلیدی در آموزشوپرورش بهخصوص مدرسه است .طی سالیان گذشته استخدام معلمان تربیتبدنی در
آموزشوپرورش از طریق دو روش جذب از طریق فارغالتحص یالن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی (تعهد دبیری) و آزمونهای
استخدامی از بین فارغالتحصیالن سایر دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انجام میشود .بر اساس تفاوت در رویکردهای
آموزشی در دانشگاههای تابع وزارت علوم و دانشگاههای وابسته به آموزشوپرورش (دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی) این دو دسته گروه
تفاوتهای در دروس تخصصی و نظری گذرانده شده در دوران تحصیل دارند .از طرفی هدف غایی در اسناد باالدستی (سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی) که سند تحول بنیادین بهعنوان قانون اساسی در تمامی برنامههای وزارت آموزشوپرورش و برنامه درسی
ملی بهعنوان نقشه راه تلقی میگردد ،تربیت دانشآموزان در همه ساحتهای تعلیموتربیت بهخصوص تربیت دانشآموزان در یکی از
ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین به نام ساحت زیستی بدنی و دستیابی به حیات طیبه است .معلمان تربیتبدنی میتوانند نقش
بسزایی در این هدف داشته باشند .دراینبین میان رویکردهای جدید ،رویکرد پداگوژی ورزش در تربیتبدنی به فنون تعلیموتربیت و از طریق
فعالیتهای جسمانی در کالس تربیتبدنی میپردازد؛ بنابراین بر اساس تفاوت در نوع آموزش در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و
دانشگاههای وابسته به آموزشوپرورش تحقیق حاضر به هدف مقایسه اثربخشی معلمان تربیتبدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی
و معلمان تعهد دبیری در جنوب تهران (مناطق  )19-15از دیدگاه مدیران میباشد.
روش تحقیق :تحقیق حاضر در دسته تحقیقات کاربردی بوده ازنظر استراتژی علی -مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان
(زن و مرد) تربیتبدنی مقاطع ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم مدارس پسرانه جنوب شهر تهران در مناطق  15تا  19در سال 1395-96
که  30نفر آزمونهای استخدامی و  70نفر تعهد دبیری میباشد .به علت محدود بودن جامعه آماری ،تعداد نمونه آنها با جامعه آماری برابر در
نظر گرفته میشود .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه اثربخشی جوزف ( )2013استفاده شد که پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/98محاسبه گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،جداول فراوانی ،درصد فراوانی ،شاخصهای
پراکندگی و انحراف استاندارد) و از روشها ی آمار استنباطی ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،آزمون یومن ویتنی جهت مقایسه متغیرها در
نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها :بر اساس نتایج بین اثربخشی و مؤلفههای جنبههای شخصی ،جنبههای حرفهای و شغلی ،جنبههای ذهنی و عقلی ،جنبههای
راهبردهای آموزشی و جنبههای اجتماعی معلمان تربیتبدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی و معلمان تعهد دبیری در جنوب
تهران (مناطق  )19-15در مقایسه با  α=0/05ازنظر آماری تفاوت معنادار وجود ندارد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج تحقیق میتوان گفت که این عدم تفاوت میتواند به خاطر این باشد که محتوا و برنامه درسی ارائه شده توسط
وزارت آموزشوپرورش با دروس ارائه شده در وزارت علوم در دانشگاههای تابعه آن تفاوتی نداشته و یکسان میباشد .همچنین در هنگام جذب
دانشجویان در مراکز و دانشگاههای وابسته به آموزشوپرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی) ،معیارهای مشخص و موردنیاز
شخصیتی ،حرفهای و شغلی ،عقلی و ذهنی و اجتماعی وجود نداشته و یا توجه کمتری به آن میشود.
کلمات کلیدی :عملکرد ،پداگوژی ورزش ،معلمان تربیتبدنی ،اثربخشی
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استاندارد سازی ابزار اندازهگیری استداللهای اخالقی مصرفکننده در بازاریابی ورزشی
1

جاسم منوچهری
استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

مقدمه :بازاریابی به معنای متمرکز شدن بر رفع نیازهای مشتریان یا مصرفکنندگان است .از طرفی یکی از پدیدههدای شدوم ورزش دوپیندگ
میباشد .در این بین استفاده از مشاهیر ورزشکار به منظور صحه گذاری در اقدامات بازاریابی مرسوم می باشد .اقدامی که از طریق بهره منددی
از چهره های سرشناس دنیای ورزش به سود اقتصادی کمپانی ها منجر می شود .اما از طرفدی امکدان ارتکداب آن صدحه گدذاران بده اقددامات
غیراخالقی منجمله دوپینگ نیز وجود دارد که در پی آن واکنشهای متعدد مثبت ،منفی و خنثی مصرفکنندگان را نیز درپی خواهد داشدت.
عملکرد غیراخالقی ورزشکاران صحهگذار بر خالف انتظار رخداده و بازاریابان کنترل کمی برای پیشگیری از آن دارند .نموندههای عیندی بسدیار
زیادی نشان دادهاند که چگونه تصویر ورزشکاران صحهگذار به هنگام تبلیغات منفی که منتهی به جنجال میگردد ،نزد مصرفکنندگان ورزشی
آسیبپذیر میباشد .حال ممکن است مصرف کننده در مواجهه با این رسوایی دچار ناهماهنگی شناختی شده و در راستای رفدع آن از راهبدرد
استدالل اخالقی استفاده نماید .استدالل اخالقی وضعیتی است که در آن افراد در مواجهه با پدیدهها متمایل بده گدزینش اطالعدات هسدتند و
تالش میکنند که نتیجه اخالقی خودشان را بگیرند .لذا هدف اساسی تحقیق حاضر ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان استدالل های اخالقدی
مصرف کننده در مواجهه با رسوایی اخالقی مشاهیر صحه گذار ورزشی بوده است که محقق بدا استانداردسدازی مقیداس راهبردهدای اسدتدالل
اخالقی به منظور یاری رساندن محققان در مطالعات آتی و تامین مبانی نظری الزم در این راستا تالش نموده است.
روش شناسی :تحقیق حاضر به روش آمیخته و از نوع طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی است .با عنایت به مبدانی نظدری تحقیقدات کیفدی
برای نمونهگیری از روش نمونهگیری نظری استفاده گردید .لذا پس از مصاحبه با نفر دوازدهم اطالعات تکراری بدست آمد که همین منجر بده
توقف مصاحبه ها و اشباع نظری در مصاحبه هجدهم گردید .تعداد نه مصاحبهشونده مرد و نه مصاحبه شونده زن در تحقیدق حاضدر مشدارکت
نمودند .پس از تنظیم پرسشنامههای کمی مجموعاً  224نفر زن و مرد در بخش کمی تحقیق به سواالت بسته پرسشنامه پاسخ دادند.
یافته ها :استدالل اخالقی شامل جدایی اخالقی ،توجیه عقالنی -اخالقی و اتصال اخالقی میباشد که در مجموع مولفههای استدالل اخالقی را
تشکیل میدهند .ضرایب آلفای کرانباخ در حد بسیار مناسبی برای متغیرهای تحقیق بدست آمده که بیشترین ضریب مربوط به متغیر جددایی
اخالقی ( )0/842و کمترین مربوط به متغیر اتصال اخالقی ( )0/749میباشد .ضریب مربوط به متغیر توجیه عقالنی -اخالقدی نیدز  0/842بده
دست آمد .همچنین یافتهها نشان داد اوالً تمامی بارهای عداملی بزرگتدر از  0/5و ثانیداً میدزان میدانگین واریانسهدای اسدتخراجی ( )AVEدر
متغیرهای جدایی اخالقی و اتصال اخالقی نیز بزرگتر از  0/5هستند که نشان دهنده روایدی از ندوع همگدرا اسدت .همچندین میدزان میدانگین
واریانسهای استخراجی ( )AVEدر تمامی متغیرها بزرگتر از به توان دوم ارتباط دو به دوی آنهدا میباشدد کده نشدان دهندده روایدی از ندوع
تشخیصی است .میزان پایایی ترکیبی ( )CRنیز در تمامی متغیرها بزرگتر از  0/7میباشد که نشان دهنده پایایی از نوع پایایی ترکیبی است.
بحث و نتیجه گیری :همانگونه که مشهود است ،مصرفکنندگانی که دلبستگی احساسی به صحهگذاران و برندهای مدرتبط بده آنهدا دارندد
معضلی را هنگام ارتکاب صحهگذاران به تخلف تجربه خواهند کرد .مطالعات پیشین اذعان داشتهاند که ایدن مرحلده از معضدل میتواندد بدا بده
کارگیری نظریه روانشناسی اجتماعی و ناهماهنگی شناختی درک گردد .نظریه ناهماهنگی شناختی میگوید که افراد هنگامی که دو یدا چندد
ادراک متضاد مانند باورها ،ایدهها و پاسخهای عاطفی را دارا میباشند احساس ناراحتی را تجربه میکنند .در تحقیق حاضدر تفاوتهدای فدردی
پاسخدهندگان از جمله فرهنگی ،اجتماعی ،شخصیتی و معیشتی در نحوه پاسخدهی به سواالت میتواند به عنوان یک محددودیت مدورد توجده
باشد .لذا با توجه به ادراک متفاوت قشر ورزشی و عوام در خصوص دوپینگ و یا هرگونه تخلف ،بررسی تفاوتهای مذکور میتواند مدورد توجده
محققان آتی باشد .تحقیق حاضر محدود به تخلف دوپینگ ورزشکار صحهگذار بود و سایر تخلفات (روابط نامشدروع ،تبدانی در نتیجده مسدابقه،
سرقت ،ضرب و شتم ،قتل و  )...که منجر به تبلیغات منفی میگردند و بر استدالل های اخالقی مصرف کنندده اثدر گدذار هسدتند ،بده عندوان
موضوع مطالعاتی جذاب الزم است مد نظر سایر محققان باشد.
1. j.manouchehri@iauctb.ac.ir
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نقش ورزش در توسعه روابط بین الملل کشورهای منتخب (مطالعه تطبیقی مبتنی بر مدل بردی)
مهدی شریعتی فیض اباد
استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای ،دانشکده تربیت بدنی امام علی (ع)

هدف :در میان انبوه سازمان های غیر دولتی ،غیرانتفاعی و  ...ورزش بعنوان بزرگترین ارزش مشترک جوامع امروز سبب شد تا فارغ از هر
گونه رنگ قومی و نژادی ،تحقق دهکده ای به واقع جهانی با شتابی روزافزون صورت گیرد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی
دیپلماسی ورزشی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب (ایاالت متحده ،چین ،استرالیا ،ترکیه ،روسیه و ژاپن) بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بود که با بررسی بیش از  50مقاله ،کتاب ،یادداشت ،خبر و  ...طی سال های
 1380تا  1397با استفاده از روش بردی انجام شد .برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز متون انگلیسی و فارسی تا پایان سال 2018
میالدی جمع آوری شد.
یافته ها :؛ یافته های پژوهش نشان داد کشورهای توسعه یافته مانند ایاال ت متحده ،ژاپن و استرالیا در کنار کشورهای دارای اقتصاد
نوظ هور (بریک) مانند روسیه و چین با ارائه برنامه ای جامع و در قالب استفاده از ور زشکاران ،مربیان ،داوران و حتی ورزش دانشجویان
بدنبال تحقق اهداف کالن سیاسی خود در بستر ورزش هستند
نتیجه گیری :تصمیم گیران ورزش جمهوری اسالمی ایران از ورزش بعنوان پدیده ای صرفا برای سرگرمی و تفریح استفاده و هنوز به
"عالقه مندی" بجای "ادراک" از فضای ورزش جهان بسنده کرده اند.
کلمات کلیدی :تطبیقی ،دیپلماسی ورزشی ،قدرت نرم ،کشور
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نگاشت مدل علی لوکس بودن برند در رفتار خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی شهر تهران
3

فرزانه جعفری ،1مصطفی افشاری ،2سید صالحالدین نقشبندی
 -1کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
 -3استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف :امروزه رفتار خرید مصرفکنندگان ورزشی به عنوان عنصری مهم در ذهن بازاریابان ،تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات
ورزشی در سراسر دنیا میباشد .این قاعده در ایران نیز مستثنا نبوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارتباط علی لوکس
بودن برند با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی شهر تهران انجام شده است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی -همبستگی و از نوع میدانی است .جامعه
آماری پژوهش کلیه مشتریان پوشاک ورزشی در شهر تهران بودند که با توجه به به جمعیت بیش از  14میلیون نفری شهر تهران تا سال
 ،97تعداد اعضای نمونه براساس جدول مورگان  384نفر برآورد و به روش تصادفی ساده انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها شامل دو
پرسشنامه استاندارد لوکس بودن برند کریستودولیدز ،مایکلیدو و لی ( )2008و پرسشنامه رفتار خرید تیسائور ،چیو و وانگ ()2008
بود که اعتبارسنجی سازه پرسشنامهها با تحلیل عاملی تایید گردید و ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر لوکس بودن برند  0/760و رفتار
خرید  0/826به دست آمده که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است .با آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرها ارزیابی و جهت
بررسی فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25و  Amosنسخه  23استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پاسخ های ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد متغیر لوکس بودن برند در مشتریان
پوشاک ورزشی شهر تهران بیشتر از ارزش آزمون است و با توجه به مقدار تی بهدست آمده ( )T=5/148که بزرگتر از مقدار
بحرانی 1±/96میباشد ،میتوان استدالل کرد بین اهمیت اهمیت لوکس بودن برند در مشتریان پوشاک ورزشی شهر تهران با میانگین
بهینه آن اختالف وجود دارد .یعنی مصرفکنندگان پوشاک ورزشی نسبت به لوکس بودن برند نگرش نسبتا مثبتی دارند .همچنین ،با
توجه به یافتههای تحقیق درمورد میانگین پاسخهای ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد متغیر رفتار خرید مشتریان در مشتریان
پوشاک ورزشی شهر تهران و مقدار تی به دست آمده از بررسی آزمون ( )T=0/054که از مقدار بحرانی کمتر است ،میتوان دریافت بین
رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی شهر تهران با میانگین بهینه آن اختالف وجود ندارد .یعنی نگرش افراد نمونه تحقیق نسبت به رفتار
خرید نسبتا نامطلوب ارزیابی میشود .در نهایت بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،مشخص میشود ارتباط مثبت مناسبی
بین لوکس بودن برند با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی شهر تهران وجود دارد.
نتیجهگیری :افزایش نگرش مثبت مشتریان به برندهای لوکس باعث باالرفتن و بروز رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی میشود و رفتار
خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی با رضایت از برند لوکس و اعتماد به ارزشهایی که فراهم میکند بهبود مییابد لذا بنگاه ورزشی میتواند برای بقا
در این بازار رقابتی و پیچیده و تشویق مشتری به خرید ،به لوکس بودن برند که باعث لذت و سربلندی اجتماعی مشتری میشود توجه کند تا رضایت
را در مصرفکننده ایجاد نماید.
کلمات کلیدی :لوکس بودن برند ،رفتار خرید مصرفکننده ،پوشاک ورزشی.
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مقایسه کیفیت زندگی و امید به زندگی شرکتکنندگان در برنامههای ورزشی شهرداری تهران و افراد کمتحرک
2

بهناز خیراندیش ،1فرزاد غفوری
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

با توجه به پژوهشهای پیشین که تأثیر فعا لیت ورزشی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی را تأیید نموده بودند ،هدف این پژوهش
مقایسه کیفیت زندگی و امید به زندگی شرکتکنندگان در برنامههای ورزشی شهرداری شهر تهران و افراد کمتحرک شهر تهران بود.
برای این منظور از شهروندان تهرانی به صورت نمونهگیری چند مرحلهای دو نمونه  320نفری از هر دو جامعه شرکتکننده در برنامه
ورزشی شهرداری تهران (پر تحرک) و افراد کمتحرک انتخاب گردید .افرادی که حداقل  6ماه به صورت منظم دارای فعالیت بدنی می
باشند ،به عنوان گروه فعال در نظر گرفته شدند .از پرسشنامه  SF-36برای برآورد کیفیت زندگی و از مقیاس امید بزرگساالن ()AHS
برای برآورد امید به زندگی استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند .نتایج نشان داد که گروه پر
تحرک ،کیفیت زندگی و امید به زندگی باالتری نسبت به گروه کم تحرک شهر تهران داشتند .از این رو میتواند چنین جمع بندی کرد
که برنامههای ورزشی شهرداری تهران که برنامه های سازمان یافته و منظمی هستند که بیشتر بصورت گروهی  -خانوادگی و در فضاهای
روباز شهری مثل پارک ها و بوستان ها انجام می شوند ،موجب تفاوت بین گروهی شدهاند و در ارتقاء متغیر کیفیت زندگی و امید به
زندگی سودمند بودهاند.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی ،امید به زندگی ،احساس خوب بودن ،شهرداری تهران.
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مربیان مدرن
اکبر محمدی
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

جامعه در حال تغییر است .فرهنگ ،اعتقادات و ارزشها نیز تغییر میکنند .فوتبال به فراخور زمان و مکان و پیوند عمیقی که با
تمدن های مختلف دارد نیز ناچار به تغییر است اما نه در اجزای درون زمین (بسیار نامحسوس) ،بلکه در رویکردهای مدیریتی ،رهبری و
فلسفی مربیان ،عملکرد ورزشکاران ،باورهای هواداران ،خواستههای حامیان مالی و انتظارات سیاستمداران.
فوتبال در چنین آوردگاهی به سرعت به سمت مدرنیته حرکت می کند و جای خود را در جهان مدرن تثبیت مینماید .این مدرنیته نه
تنها در ابعاد تکنولوژیک بلکه حتی در شیوهها و افراد آن نیز اتفاق میافتد .مربیان فوتبال مهمترین عوامل تأثیرگذار در این مدرناسیون
هستند .بر خالف نگاه سنتی که مربی فوتبال را یک تمرین دهنده یا فقط هدایتگر بازی میدانست ،امروز به فردی مربی مدرن اطالق
میشود که از ویژگیهای مهمی چون توانایی ارتباط ،مهارت اندوزی ،تجربیات ،دانش و خصیصههای شخصیتی برخوردار باشد .مربیان
مدرن ما نند سالحی مجهز به انواع ملزومات فوتبالی هستند .آنها ابتدا یک روانشناس هستند؛ یک تمرین دهنده بدنساز ،یک تغذیه
شناس و یک آنا لیزور؛ از سبک زندگی اجتماعی ،پزشکی ورزشی و مکانیسمهای حرکتی سر رشته دارند تا علوم ریکاوری و بازگشت به
حالت اولیه.
آنها با بازیکنانی سر و کار دارند که از تمامی ادیان ،فرهنگ ها ،اقوام و نژادهای مختلف هستند .بازیکنانی ویژه که جزو مشاهیر و
میلیونرهای جامعه محسوب می شوند .بازیکنانی به غایت مدرن ،که خیلی بهتر و بیشتر یاد میگیرند ،با کیفیت تر عمل میکنند و
نیازهای باالتری هم دارند.
فوتبال مدرن بازیکنان مدرن میخواهد و این مربیان مدرن هستند که بر این نیاز جامه عمل میپوشانند.
کلمات کلیدی :مربی ،مربیان مدرن ،فوتبال مدرن ،مدیریت حرفهای.
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بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران
فریبا عسکریان
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز و خوارزمی تهران

صنعت گردشگری را می توان صنعت سفید نام نهاد ،زیرا زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را بدرای مردمدان بده
ارمغان می آورد و در ضمن برخالف اغلب صنایع تولیدی ،بدون آلوده سازی محیط زیستی و یا در حد ناچیزی است .صدنعت گردشدگری
ورزشی تنها بخشی از ا ین صنعت می باشد که به دلیل محبوبیت و جذابیت ورزش دارای رشد سریع و چشدمگیری در جهدان بدوده و بده
همین منظور بسیاری از توجهات را به خود جلب کرده است .مسابقات بزرگی که در نقاط مختلف جهان ترتیب داده می شود؛ اگرچده در
ابتدای امر هزینه های سنگینی برای کشور میزبان در بردارد؛ ولی از آنجا که در جلب افکار عمدومی و جدذب هرچده بیشدتر گردشدگران،
نقش مهمی ایفا می کند ،متقاضیان فراوانی داشته و تقریباً هیچ کشوری نیست کده آرزوی برگدزاری یکدی از رویددادهای بدزر

و بدین

المللی ورزشی را نداشته باشد .بازی های المپیک تابستانی و زمستانی ،جام جهانی و بازی های قارهای در صدر رویددادهای بدزر

ورزش

بین المللی و در مرکز توجه هستند .تأثیری که این رویدادهای برز

بر اقتصاد و اشتغال کشورها می گدذارد؛ بسدیار قابدل توجده و مهدم

است .براساس اطالعات موجود درآمد کشورهای پیشرفته جهان از محل توریسم ورزشی ساالنه چیزی بیش از  23میلیارد دالر است ،امدا
ایران با وجود هزینه های هنگفتی که از سوی وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک ،فدراسیونها و سدایر نهادهدای مدرتبط بدرای برگدزاری
رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی صرف می گردد؛ تاکنون بهره قابل توجهی از این حوزه نبرده است.
کلمات کلیدی :صنعت گردشگری ،گردشگری ورزشی ،ایران.
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تبیین نقش هوشمندی استراتژیک کسب و کار در ارتقاء مدیریت دانش سازمانهای ورزشی ایران
3

مهسا نعمت زاده ،1جمیل ناوخاصی ،2سجده مرادی
 -1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد ساری
 -2دانشجوی دکتری علوم تحقیقات
 -3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

مقدمه و هدف :مدیریت دانش و هوشمندی کسب وکار و دو جز جدایی ناپذیر هسنتد ،بهرهمندی یکپارچه از آنها ضروری به نظر می-
رسد .از اینرو هدف این پژوهش بررسی رابطه هوشمندی استراتژیک کسب و کار و مدیریت دانش بود.
روششناسی :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش را مدیران سازمانهای ورزشی تشکیل می-
دادند .حجم نمونه بر مبنای نرمافزار  230 PASSنفر برآورد شد .روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی بود .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای هوشمندی کسب و کار دینگ ( )2009و مدیریت دانش نوناکا ( )2011با پایایی ( 0/823و  )α =0/791استفاده گردید.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تائید متخصصان قرار گرفت .تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزارهای بسته نرمافزاری آماری
علوم اجتماعی ،نسخه  21در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت (.)p ≥0/05
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین هوشمندی استراتژیک کسب و کار و مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین مشخص گردید که بین مؤلفههای مؤلفههای هوشمندی کسب و کار (هوشمندی اطالعاتی ،منابع
انسانی ،فیزیکی و مالی) و مدیریت دانش نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نهایت مشخص گردید که منابع انسانی ،فیزیکی و
مالی قابلیت اثرگذاری بر مدیریت دانش را به طور مثبت دارند.
نتیجهگیری :خروجی یک سیستم مبتنی بر هوشمندی استراتژیک کسب و کار اغلب خروجی هایی تصمیم ساز هستند که اگر بتوان با
دانش خبرگان در یک سیستم ترکیب گردد قطعا تصمیم سازی نه تنها با ریسک پایین تری انجام میپذیرد بلکه کارایی و اثربخشی آن
تصمیم نیز به مراتب بیشتر خواهد شد.
کلمات کلیدی :هوشمندی استراتژیک ،مدیریت دانش ،سازمانهای ورزشی ایران.
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ارزیابی محیطی شناسایی  SWOTفدراسیون ورزش های رزمی
شاهین سلطان پور ،1سید محمد حسین رضوی ،2سید نصراله سجادی ،3حبیب

هنری4

 -1دکترای مدیریت ورزشی
 -2استاد دانشگاه مازندران
 -3استاد دانشگاه تهران
 -4دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

هدف تحقیق حاضر شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای فدراسیون ورزشهای رزمی بود.
پژوهش حاضر از نوع مطالعات استراتژیک بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردید و بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات
کاربردی قرار گرفت  .برای جمع آوری اطالعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از پرسشنامه باز و بسته استفاده گردید .روایی
پرسشنامه ها توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت  ،همچنین در این تحقیق مقدار ضریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ) پرسشنامهها در
قالب نقاط قوت  ،نقاط ضعف  ،فرصتها و تهدیدها از  0/704تا  0/845به دست آمد که مشاهده شد پایایی درونی در تمامی
پرسشنامهها بیشتر از  0/7بوده که نشان از پایایی قابل قبول ابزار مورد استفاده داشت  .جامعه آماری مجموع ًا  138نفر بودند  .تعداد
نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد  43نفر تعیین گردید .
نتایج تحقیقات نشان داد فدراسیون ورزش های رزمی  9قوت  5 ،ضعف  7 ،فرصت و  6تهدید پیش روی خود دارد.
فدراسیون ورزش های رزمی برای توسعه برنامه های خود می بایست نقاط قوت خود را حفظ و ارتقاء داده و از نقاط قوت و فرصت ها
استفاده تا بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه نماید  .تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهای مناسب به منظور استفاده حداکثری از قوت
ها و فرصت ها برای بر طرف کردن ضعف ها و تهدیدها پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی ،SWOT :فدراسیون ورزش های رزمی
منابع :
1- Aghazadeh, H. (2004). Comparative study of strategic planning models. Tadbir monthly publication. No.140.
)(Persian
2- British Olympic association. (2004). Faster, higher, stronger .www. Olympic.org.uk.
3- Chandler, A. (1962). Strategy and structure. Massachusetts: the M.I.T. press.
4- Coman, A.,& Ronen , B.(2009) .Focused swot: Diagnosing critical strengths and weaknesses .International journal
of production Research,470:5677-5689
5- Fry, F.,& Stoner ,R.(1995). Strategic planning for new and Small Business , upstart publishing company , inc .
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عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا (تحلیل محتوا به مثابه استراتژی)
2

دکتر حبیب هنری ،1مرتضی مطهری
 -1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 -2دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

هدف :هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا می باشد.
روش تحقیق :روش تحقیق حاضر از نظر پارادایم به شیوه تفسیری می باشد از نظر رویکرد کیفی و از نظر استراتژی به شیوه تحلیل
محتوای پنهان می باشد .فرمت داده ها به صورت متن مصاحبه در جراید خبری(سایت  ,varzesh3.com,روزنامه های ورزشی) ،
ویدئو (استخراج شده در برنامه های ورزشی) ،و صوت (استخراج شده از شبکه رادیویی ورزش) می باشد .محقق از روش کد گذاری
توصیفی و فرایندی جهت کدگذاری اولیه استاده نمود و سپس به ت بیین مقوالت پرداخت و در مرحله بعدی به کد گذاری محوری و کد
گذاری آزمایشی به مدل نهایی ناکامی در مسابقات رسید .این فرایند در نرم افزار  MAXQDAورژن  18انجام پذیرفت .جامعه آماری
تحقیق را کارشناسان و متخصصان حوزه فوتبال کشور تشکیل می دهند که با توجه به اظهار نظر  25نفر از کارشناسان  ،مربیان و
پیشکسوتان مطرح حوزه فوتبال در خصوص عوامل ناکامی ،محقق این حجم از نمونه را با استفاده از کدگذاری های باز و محوری مورد
واکاوی قرار داد.
یافته های تحقیق :پس از بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خبرگان ،محقق مصاحبه های جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل
(کدگذاری) قرار داده و با بازخورد دریافتی از هر مصاحبه ،مصاحبه های بعدی اصالح و یا مسیر حرکت تحقیق بازتعریف گردید .در
نهایت پس از واکاوی تعداد  26مصاحبه محقق به نقطه اشباع نظری دست یافت .در ادامه در قالب فرایند کدگذاری باز ابتدا واحد های
معنادار را به اجزای کوچکتر خورد کرده و واقعیاتی که این اجزای خرد معنادار به آن اشاره میکنند را برچسب مفهومی به نام گزاره یا کد
اولیه اطالق میکنند .سپس بر اساس روابط این گزاره های اولیه دسته ها یا مقوالت شناسایی شدند .پس از تجزیه تحلیل و خرد کردن
واحد های معنادار تعداد  459کد اولیه شناسایی شد که با توجه به مضامین تکراری و مبهم و نامربوط در نهایت  118گزاره با فراوانی
های مختلف استخراج گردید.
ماتریس ضریب اهمیت عوامل مشاهده شده بر اساس فرمول شنون(فراوانی)
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همانطور که در ماتریس نشان داده می شود عامل عملکرد تیم (بازیکنان)  ،عامل مدیریتی و عامل عملکرد مربی به ترتیب با107 ،124
و  104با بیشترین تکرار ضریب اهمیت و عامل داوری و عامل شانس با فراوانی به ترتیب  7و  2کمترین تکرار ضریب اهمیت را از نظر
فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

مدل نهایی مقوله محوری ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا (بدون در نظر گرفتن شاخص های آشکار)
نتیجه گیری :نتایج تحقیق حاکی از آن بود که عامل عملکرد بازیکنان(تیم) بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  124بیشترین ضریب
اهمیت را در ناکامی تیم ملی فوتبال ایرانن برخوردار بو د .اعتراض به داوری ،عدم توجه به اخالق ،استمرار اعتارض به داوری ،خط دفاعی
تیم و ....مواردی بودند که کارشناسان و متخصصان حوزه فوتبال از آن به عنوان عوامل خرد شده ناکامی صحبت کردند .عوامل
مدیریتی،عملکرد فنی و رفتاری سرمربی تیم ملی در مرحله دوم بیشترین ضریب اهمیت را در ناکامی تیم ملی فوتیال ایران داشت .عدم
برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب ،عدم توجه به برنامه ریزی راهبردی و ضعف در اجرای برنامه ها ،عدم تدبیر مناسب رییس
فدراسیون فوتبال و توجه به نتیجه گرایی بیش از حد  ،مهیا کردن بستر برتری شخص بر اصول از سوی مدیران و صرف هزینه های زیاد
مادی  ،تصمیم گیری های ضعیف و عدم عبرت از گذشته ،سوء مدیریت از عوامل مدیریتی پرداخته شده در این تحقیق بود .همچنین
عامل عملکرد مربی در بعد های فنی و رفتاری مقوالتی بود که از اهمیت بسزایی در ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از
مس ابقات از نظر خبرگان حوزه فوتبال عنوان شد .به نظر می رسد قدرت طلبی مربی  ،تنش با مربیان دیگر  ،عدم توجه به نخبگان ،انتقال
خصوصیات شخصیتی به تیم و جامعه ،خودمحوری مربی  ،عدم توجه به خرد جمعی ،عملکرد ضعیف سرمربی در مسابقات مختلف،
سیستم دفاعی ،آنالیز فنی نامنا سب تیم ژاپن و ...از موراد پر اهمیت ناکامی تیم ملی عنوان شد .محقق با انجام این تحقیق عالوه بر
شناسایی عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت ها ،با رائه مدل نهایی سعی در رائه الگویی جهت جلوگیری از
تکرار اشتباهات گذشته با استفاده از نظارت خبرگان فوتبال ایران کرده است.
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مدل نهایی عوامل موثر بر ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا(تحلیل محتوای پنهان به مثابه استراتژی)
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مدل دوگانه اشتیاق در محیط ورزش
دکتر رضا نیک بخش
دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
رفتار سازمانی حوزه مطالعاتی است که به بررسی تاثیر افراد ،گروهها و ساختار سازمانی بر رفتار داخل سازمانها میپردازد .انگیزش یکی از معدود
موضوعاتی است که بارها در رفتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است(رابینر و جاج.)2009 ،
برخی محققین رویکردی انگیزشی را برای اشتیاق در پیش گرفتهاند .برای مثال ،فریدا و همکاران ( )1991اذعان داشتند که اشتیاق اهداف اولویت-
داری هستند که از لحاظ هیجانی پیامدهای مهمی در بردارند .در صورتی که اشتیاق یک هدف باشد ،پس اشتیاق بایستی دربردارندۀ فشارهای
انگیزشی ب رای دستیابی به اهدافی باشد که افراد آن اهداف را دنبال میکنند .در واقع ،براساس نظریۀ فریدا و همکاران ( )1991افراد وقت و تالش
زیادی را برای دستیابی به اهدافی که به آن اشتیاق دارند ،صرف میکنند.
فالسفه از سالها پیش به مفهوم اشتیاق با دو موضع متفاوت در حال ظهور عالقهمند بودهاند (رونی .)1990 ،موضع اول فرض را بر این قرار میدهد
که اشتیاق شامل از دست دادن کنترل و منطق میشود .برای مثال ،اسپینوزا ( )1632-1677مطرح کرد که افکار قابلقبول از منطق نشأت میگیرند
درحالیکه افکار غیرقابلقبول از اشتیاق گرفته میشوند .دیدگاه مثبتتر دوم ،افراد را در ارتباط با اشتیاق خود فعالتر ترسیم میکند .برای مثال ،در
«اشتیاق روح» ( ،)1649/1972دکارت ( ) 1596-1650اشتیاق را احساسی قوی با تمایالت رفتاری ذاتی تعریف کرد که مادامیکه منطق زیربنای
رفتار است میتواند مثبت باشد.
در حقیقت ،هرچند فالسفه تالش زیادی را صرف تأمل بر روی ماهیت اشتیاق کردهاند تا همین اواخر کار چندانی در این زمینه صورت نگرفت (والراند
و همکاران . )2003 -2008 ،چون اشتیاق ارتباط عمیقی با زندگی مردم دارد ،تحقیقاتی در ارتباط با زندگی واقعی افراد ،شامل محیط کار ،ورزش،
آموزش ،روابط و دیگرانی که انواع فعالیتها ،محیطها ،شرکتکنندگان و نتایج را بررسی میکنند صورت گرفت .عالوهبرآن ،محققین متعدد دیگری
اقدام به بررسی اشتیاق در حوزههای دیگر مانند بازی ،اعتیاد به خرید آنالین ،اوقات فراغت ،اینترنت و ...کردهاند (وانگ و چو ،2007 ،استاسنگ،
 ،2008توسان و الجوئن.)2009 ،
والراند و همکاران وی اخیراً مدل اشتیاقی را ارائه کردهاند که به دوگانگی ذاتی در اشتیاق پرداخته است (والراند2008 ،؛ والراند و هولفورت2003 ،؛
والراند و همکاران .)2003 ،اشتیاق میل شدید به فعالیتی تعیینکننده است که دیگران آن را دوست دارند ،مهم میدانند و انرژی و زمان خود را
صرف آن میکنند .این مدل وجود دو نوع اشتیاق (هماهنگ و افراطی ) مرتبط با عوامل مختلف تعیین کننده ،نتایج و فرایندهای روانشناختی را
مطرح میکند (والراند .)2003 ،اشتیاق هماهنگ از درونیسازی فعالیت در هویت نشأت گرفته و مردم را به انتخاب مشارکت در فعالیتی رهنمون
میسازد که دوست دارند .انتظار می رود این امر عمدتاً پیامدهای انطباقی را به دنبال داشته باشد (والراند .)2003 ،برعکس ،اشتیاق افراطی از
درونیسازی کنترلشده نشأت گرفته و بهعنوان میل غیرقابلکنترل به مشارکت در فعالیت موردعالقه فرد تجربه میشود .فرض بر آن است که
اشتیاق افراطی نوع نتایج نهچندان تطبیقی را پیشبینی میکند.
مسائل مربوط به آینده پژوهی اشتیاق
آیا اشتیاق می تواند توسط دیگران منتقل شود؟ اگر چنین است ،فرآیندهای مربوط به انتقال اشتیاق چه هستند و آیا برای دو نوع اشتیاق متفاوتند؟
آیا دو نوع اشتیاق مراحلی را دنبال می کنند؟
یکی دیگر از مسائل مربوط به توسعه اشتیاق ،تغییر از یک اشتیاق به دیگری است .آیا اشتیاق افراطی میتواند به هماهنگ تبدیل شود؟
آیا اشتیاق هماهنگ است که همه چیز را خوب و اشتیاق افراطی همه چیز را بد می کند؟
پس از «بازنشستگی» از فعالیت ،چه کسی احتمال دارد از نظر روحی خود را بهتر تنظیم کند؟ افراد مشتاق هماهنگ و یا مشتاق وسواسی؟
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جایگاه مدیریت ورزشی در صنعت ورزش
شعله خداداد کاشی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صعنت ورزش شامل و جه های گوناگون از قبیل اقتصاد ،رسانه ،مباحث قانونی و مالی ،اسپانسری ،تبلیغات ،حامیان ،بلیت فروشی ،رویداد
ها ،تجهیزات ،فروش تجهیزات  ،توریست ورزشی ،تفریح و اوقات فراغت و غیره می باشد .ده درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته را ورزش
میسازد ،در سال  2011اعالم شد که در ایاالت متحده آمریکا ورزش به تنهایی  426بیلیون دالر در اقتصاد آمریکا نقش داشته .در این
صنعت بیش از  300رشته دانشگاهی تعریف شده که  20رشته تولید علم میکند و مابقی در اختیار صنعت ورزش است ،این عناوین در
بخش های حرفه ای ورزش  ،ورزش مدارس و دانشگاه ها و سازمانها و نهاد های ملی و بین المللی ورزشی تعریف شده است .در این میان
نقش دانشگاه ها برای تربیت نیروی ماهر بسیار قابل توجه است به این ترتیب که در کشوری مانند استرالیا هر سال مطالعات مدونی در
ارتباط با شکاف بین فارغ التحصیالن و شاغلین رشته تربیت بدنی صورت میگیرد و سعی میشود که تمرکز بر روی خروجی بر اساس نیاز
های صنعت قرار گیرد .اما سوال اینجاست که آیا در ایران برنامه درسی و آموزشی دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار طراحی شده؟ آیا
دانشجویان در دانشگاه مشاوره شغلی دریافت میکنند؟ آیا برنامه ای برای ورود دانشجویان به بازار کار وجود دارد؟ چه سهمی از صنعت
ورزش را فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی به خود اختصاص داده اند؟ در این میان آیا فدراسیون های ورزشی که نبض ورزش قهرمانی
هستند با دانشگاه ها مرتبط می باشند؟
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گریز طلبی و باز شناسی روندهای آینده ورزش مدرن
2

سمانه نظری* ،1رحیم رمضانی نژاد
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 -2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

چکیده
پژوهش حاضر باهدف تحلیل سیر تکاملی ورزش مدرن و سپس واکاوی نقش مفهوم گریز طلبی(  ) Escapismدر شکل دهی روندهای
آینده ورزش انجام گرفته است .بر اساس متون علمی و تحقیقاتی ،بررسی موشکافانه سیر تکاملی ورزش مدرن نشان می دهد که می
توان این پدیده اجتماعی -تاریخی را به سه دوره کلی تقسیم بندی کرد .دوره اول در واقع با محور اهداف سالمتی ،تندرستی و بازی
جوانمردانه در اوایل قرن نوزدهم؛ دوره دوم مربوط به محور ورزش حرفه ای و رقابتی در اواخر قرن نوزدهم ؛ و در نهایت دوره سوم یعنی
توسعه ورزش های ماجراجویانه در ابتدای قرن بیست و یکم است.
براساس نتایج تحقیقات ،از ورزش های ماجراجویانه یا ورش های جایگزین به عنوان روند تکاملی و نهایی ورزش مدرن جامعه معاصر یداد
می شود که به سرعت گسترش یافته و محبوبیت روزافزون به ویژه در جوامع پست مدرن کسب کرده اند؛ بده طدوری کده در سدال هدای
اخیر ،بسیاری از تحقیقات جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی متمرکز بر زمینه دالیل ظهور و گسترش روند ورزش های ماجراجویانه مدی
باشد .با نگاهی اجمالی می توان دریافت بعد از انقالب صنعتی ،ورزش با اهداف سالمتی و تندرسدتی در بدین افدراد جامعده گسدترش روز
افزونی یافت اما در انتهای قرن نوزدهم( ،)1920-1880فعالیت های ورزشی سازمان یافته تر گردیدند و ورزش مددرن بدر جنبده رقدابتی
متمرکز و از اهداف آماتوریسم به سمت ورزش حرفه ای متمایل گردید.با این وجود ،همراه با توسعه جوامع و گسترش اوقات فراغت ،نیداز
جوامع به سمت ورزش هایی با ماهیت متفاوت از ورزش هدای حرفده ای ،رقدابتی و قدانون مدارانده شدکل گرفدت .در واقدع ورزش هدای
ماجراجویانه که خصیصه اصلی آنها ریسک طلبی (هیجان خواهی ،چالشی بودن) است به عنوان یک واکنش به زنددگی روزمدره و ایمدن
امروزی شکل و گسترش یافتند.براین اساس ،برخی محققان ورزش های ماجراجویانه را شکلی از مفهوم گریز طلبی می دانند.
گریز طلبی به معنای اجتناب از جنبه های ناخوشایند ،خسته کننده ،دشوار ،ترسناک و یا مبهم زندگی روزمره است .در واقدع ،اقدداماتی
است که افراد برای تسکین احساسات مداوم افسردگی یا ناراحتی عمومی استفاده مدی کنندد .از دیددگاه جامعده شناسدی وقتدی فدرد بدا
واقعیتی ناخوشایند مواجه میشود به دنبال حواسپرتی میرود .در موضوع گریز ،دو موقعیت « گریدز از » و « گریدز بده » وجدود دارد؛ و
ورزش های تفریحی با ماهیت ماجراجویانه و چالشی خود متفاوت از اشکال رسمی ورزش های رقابتی ،یکی از گزینه های بسیار مناسدب
برای رهایی و گریز افراد از درگیری ها و روزمرگی های زندگی است .افراد مختلف معموالً گریزگاه خود را میجویند و یکی از عرصه های
مهم برای فرار از زندگی روزمره و رهایی از فشارها و تجارب منفی و آزارنده زندگی ،ورزش های ماجراجویانه است .انگیزه گریز طلبدی نده
تنها در ورزش های ماجراجویانه به عنوان شکل جدید و نوظهور ورزش مدرن ،بلکه در سطح فعالیت های ورزش همگانی و حتدی ورز ش
نخبه تفسیرهای بسیار با ارزشی از چگونگی و تحلیل رفتارهای اجتماعی مشارکت کنندگان آنان ارائه می دهد .بنابراین بررسی روند اخیر
ورزش مدرن یعنی ورزش های جایگزین و ماجراجویانه و بازشناسی مفهوم گریز طلبی بر اسداس نتدایج و مددل هدای جامعده شناسدی و
روانشناسی ورزش می تواند نقش مهمی در جهت درک بهتر سیر تکاملی ورزش معاصر ایفا کند.
کلمات کلیدی :ورزش ماجراجویانه ،سیر تکاملی ورزش ،گریز طلبی ،ورزش مدرن.
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چالش های وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن رشتۀ تربیت بدنی کشور مطالعه دلفی
حمید سیفی* ،1عباس شعبانی
 -1استادیار دانشگاه علم و صنعت
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی چالش های وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن رشتۀ تربیت بدنی کشور انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی میباشد و از نظر هدف کاربردی میباشد .نحوه جمع آوری دادهها از طریق
روش دلفی و به شیوه میدانی میباشد .در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه ،مصاحبه (به روش دلفی) ومطالعات
کتابخانهای استفاده شد که در ابتدا به وسیله اساتید خبره در مدیریت ورزش و از تکنیک دلفی اطالعات جمع آوری و در نهایت به
تدوین و طراحی پرسشنامه در مورد متغیرهای پژوهش پرداخته شد.در این پژوهش برای قابلیت روایی پرسشنامه با اساتید و خبرگان
مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصالحی و تغییرات ضروری جهت مطابقت با شرایط و ویژگی جامعه آماری مورد تحقیق ،مورد
استفاده قرار گرفت .جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وزارت ورزش و جوانان ،میباشند که در مجموع طبق آمارها  185نفر
میباشند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها برای توصیف وضعیت جامعه آماری از روش آمار توصیفی و در بخش استنباطی از آزمون
کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن توزیع دادهها ،تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن برای اولویت و رتبه بندی
کردن سؤاالت و اهداف تحقیق و آزمون  uمان ویتنی در جهت مقایسه نظرات نمونه های پژوهش استفاده گردید.
یافته ها :نتایج این پژوهش در ارتباط با تحلیل وضعیت (تحلیل سوات) اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی نشان می داد
میانگین مربوط به نقاط ضعف باالتر از نقاط قوت می باشد  .همچنین در ارتباط با عوامل بیرونی مشاهده می شود که فرصت های
وضعیت اشتغال دارای رتبه و میانگین باالتری نسبت تهدید ها قرار دارد .در نتیجه در استراتژی محافظه کارانه یا ثبات قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش نشان می داد به ترتیب افزایش تعداد نیروی انسانی متخصص در کشور و گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی و
برگزاری دوره های مربیگری و داوری در حین دوره تحصیلی برای دانشجویان از مهمترین نقاط قوت دانش آموختگان رشتۀ تربیت بدنی
بود و از طرفی آشنا نبودن و کم توجهی مسئوالن به جایگاه ورزش به عنوان قابلیتی قوی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی و فقدان برنامه
ریزی و استراتژی صحیح دقیق و علمی برای توسعۀ اشتغال ورزشی در کشور از مهمترین نقاط ضعف در این حوزه می باشد .نتایج نشان
می داد به ترتیب وجود جمعیت جوان و استعدادهای بالقوه در کشور ،جایگاه ورزش در افتخارات ملی و نگرش مثبت اخیر آموزش و
پرورش به تربیت بدنی در مدارس از مهمترین فرصت ها دانش آموختگان رشتۀ تربیت بدنی و عدم توسعۀ بخش خصوصی در ورزش و
سیاسی شدن ورزش از مهمترین تهدیدها در این حوزه می باشد .مهمترین فرصت شناسایی در این تحقیق ،جوان بودن جمعیت کشور و
استعدادهای بالقوه می باشد.
نتیجه گیری :در نهایت با توجه به نتایج این پژو هش پیشنهاد می گردد با توجه به وضعیت اشتغال دانش آموختگان که در وضعیت
استراتژی محافظه کارانه یا ثبات قرار دارد متولیان و مسوولین ورزش کشور از راهبردهایی استفاده کند که ازمزیتهای بالقوه ای که در
فرصتهای محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود خود در وضعیت اشتغال دانش آموختگان استفاده کنند.
کلمات کلیدی : :چالش ،اشتغال ،فارغ التحصیالن  ،تربیت بدنی.
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تعامل جامعه مدنی ،بازار و دولت :حلقه مفقوده توسعه ورزش کشور
3

مصطفی محمدی رئوف ،1ابوالفضل فراهانی ،2رضا شجیع
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران.
 -2دکتر  ،استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران
 -3استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کرج

چکیده
الگوی حکمرانی ورزشی خوب راهکار توسعه ورزش را نه بخش دولتی بزر و نه بخش دولتی حداقل میداند ،بهعبارت دیگر مداخله کم
یا زیاد بخش دولتی مشکل توسعه ورزش را حل نمیکند ،بلکه کیفیت تصمیات و ساختار دولت مسئله اصلی است که فرایند توسعه
ورزش کشور را محقق سازد .بخش دولتی یا عمومی این امر را با دو رکن دیگر اجتماع ،یعنی بازار 1و جامعه مدنی 2همزمان با نقش
تعدیلکننده نسبت به یکدیگر ایفا میکنند .منظور محققان در این پژوهش این است که در واقع با توجه به چالشهای عدیدهای که نهاد
ورزش کشور با آن روبرواست ،توسعه این نهاد نمی تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیتپذیری یک
دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند .این پژوهش با روش توصیفی – اکتشافی و بدون فرضیه پژوهشی انجام شده است و با بهره
گیری از روش اسنادی ،مزایای حکمرانی مطلوب در بخش ورزش بیان خواهد شد .با مشاهده تحقیقات انجام شده در این زمینه مشخص
شده است ،اساساً توسعه ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده ،مستلزم رویکردهای
سازمانیافته ای است که طیف وسیعی از بازیگران و ذینفعان را دربرمی گیرد .و هیچ روشی مناسبتر از الگوی حکمرانی مطلوب ،که
سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی ،بخش خصوصی و جامعه مدنی را مشخص و ترسیم
کرده وجود ندارد.
کلمات کلیدی :توسعه ورزش ،حکمرانی ،حکمرانی ورزشی مطلوب.

1 . Civil society
2 . Market or Private Sector
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برابری جنسیتی در ورزش از رویا تا واقعیت
آینده حضور زنان در بازیهای المپیک
مرجان صفاری

1

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

از دهه  1920به بعد عمده بحث راجع به ورزش زنان بر ریسک سالمت در ورزشهای رقابتی تمرکز داشته است .به رغم هشدارهایی
مبنی بر «مردانه شدن» زنان ،تعداد رو به رشدی از آنها در مسابقات ورزشی و حتی بازیهای المپیک شرکت میکردند و تناسب زنان در
بین مشارکت کنندگان در بازیهای المپیک از  0.8درصد در سال  1900به  38.2در سال  2000رسید و نهایتاً در بازیهای المپیک
 2016ریو بیشترین تعداد شرکتکننده زن و باالترین درصد ورزشکاران زن را داشتهایم و بر اساس اطالعات کمیته بینالمللی المپیک،
زنان حدود  45درصد کل شرکت کنندگان را تشکیل می دادند .بررسی سیر تاریخی حرکت زنان در ورزش بیانگر آن است که در سطح
بینالمللی شکاف بین زنان و مردان به حداقل خود رسیده است .یافتههای علمی و سازمانهای ورزشی بینالمللی در این زمینه اقدامات
ویژهای را معرفی کردهاند .کمیته بین المللی المپیک به عنوان رهبر جنبش المپیک مسئولیت مهم اقدام در خصوص برابری جنسیتی را
دارد؛ برابری جنسیتی یکی از حقوق ابتدایی بشر با اهمیت فراوان و یکی از اصول بنیادین منشور المپیک است؛ دستور کار المپیک
 2020که نقشه راهبردی جنبش المپیک است؛ تمامی اعضای خانواده المپیک را ملزم میدارد تعادل جنسیتی را رعایت کنند و پروژه
برابری جنسیتی کمیته بینالمللی المپیک یکی از نتایج مشهود این تعهد است.
پروژه برابر جنسیتی در ورزش با الهام از برنامههای بخش زنان سازمان ملل متحد و با همکاری دو کمیسیون ورزش زنان و ورزشکاران
تدوین و در سال  2018مورد تایید هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته است؛ این پروژه مبتنی بر یافتههای علمی و با در
نظر گرفتن فدراسیونهای بینالمللی ،کمیتههای ملی المپیک و سایر ذینفعان جنبش المپیک تنظیم شده است .اجرای توصیههای 25
گانه برابری جنسیتی در  5حوزه ورزش ،نمایش رسانه ای ،منابع مالی ،حکمرانی و منابع انسانی ،نظارت و ارتباطات از طریق  81اقدام
مشخص با جدول زمانی از پیش تعیین شده ،بدون شک تحول شگرفی را در زمینههای ذکر شده در ورزش زنان در آیندهای نچندان دور
پدید خواهد آورد که میتواند تضمین کننده ایجاد فرصتهای برابر و منصفانه برای زنان و مردان در بازیهای المپیک تابستانی و
زمستانی پیشرو باشد .لذا ضروری است وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی به منظور تطبیق با شرایط
جدید و پیادهسازی این اقدامات آمادگیهای الزم را در حیطههای پنجگانه کسب نمایند.
کلمات کلیدی :برابری جنسیتی ،المپیک ،ورزش.

1.saffari.marjan@modares.ac.ir
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ارتباط سبک رهبری اخالقی سردبیران و رضایتمندی شغلی خبرنگاران ورزشی
2

حسن قره گوزلو خیرآبادی ،1رضا شجیع
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ
 -2استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری اخالقی سردبیران و رضایتمندی شغلی خبرگان ورزشی است .به همین منظور
پرسشنامه  15گویهایی رهبری اخالقی و پرسشنامه  70گویهایی رضایت شغلی ( )JDIبه طور تصادفی در اختیار  80خبرنگاران ورزشی
شاغل در  8خبرگزاری رسمی دارای سرویس ورزشی شامل فارسی ،ایسنا ،ایرنا ،برنا ،تسنیم ،مهر ،ایلنا ،باشگاه خبرنگاران جوان قرار گرفت.
روایی ابزار توسط متخصصین و ثبات درونی آن طی یک مطالعه مقدماتی که پرسشنامه رهبری اخالقی با آلفای کرونباخ  0/916و پرسشنامه
رضایت شغلی ( )DJIبا آلفای کرونباخ  0/945مورد تایید قرار گرفت ضمن اینکه از نرم افزار  SPSSدر سطح آماری کوچکتر از  0/05برای
تجزیه و تحلیل دادههای آماری استفاده شد .یافتهها نشان داد ،بین سبک رهبری اخالقی سردبیران و رضایتمندی شغلی خبرنگاران ورزشی
ارتباط مثبت و معنیداری مشاهده شد ( .)r70=0/39 ،p=0/01بنابراین فرضیه صفر رد میشود .با توجه به معنیدار شدن آزمون پیرسون
سردبیران ورزشی با ایجاد ارزشها ،آگاهی اخالقی ،اعطای اقتدار و مسئولیت به افراد ،اتخاذ مدیریت مشارکتی و صداقت و قابل اعتماد بودن،
عمل کردن به ارزشها و نگرشیها در رفتارها ،عمل کردن به ارزشها در تصمیمگیری و رفتار عادالنه در هر موقعیتی ،موجبات رضایت
شغلی خبرنگاران ورزشی را فراهم نمودهاند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان اظهار نمود از آنجایی که رهبری اخالقی با پاسخهای روانشناختی پیروان ،همچون
رضایت و عملکرد شغلی بهتر ،همراه است؛ رهبران باید با توجه به شرایط و اقتضائات ،رهبری اخالقی را به مدد ویژگیهای شخصیتی،
توان نفوذ باال و چشم انداز وسیع بهکار گیرند تا بتوانند رضایت شغلی و شور و حرارت الزم را در کارکنان بهوجود آورند و در پی رضایت
بهوجود آمده از استعداد و تالش آنها در جهت تحقق اهداف استفاده نمایند.
کلمات کلیدی :سبک رهبری اخالقی ،سردبیران ،رضایتمندی شغلی ،خبرنگاران ورزشی
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ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه زیر ساختی ورزشی
2

وحید محمدی کاظمزاده ،1موسی قوام صفت
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
 -2کارشناش ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
هدف از این تحقیق ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه زیرساختی ورزشی می باشد .جامعه آماری این پژوهش کارشناسان
تجهیزات و اماکن ورزشی بودند ،که بر اساس فرمول کوکران ( )n:92انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامهی
محقق ساخته که در دو بخش عوامل جهانی (15گویه) و توسعه زیرساختی ورزشی (13گویه) بود استفاده شد .برای تایید روایی
پرسشنامه از نظر چند متخصص در حوزه مدیریت ورزشی و برای پایایی آن از نرم افزار مربوطه استفاده شد ،که برابر( )a:0/82بدست
آمد .جهت توزیع طبیعی بودن دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف که باالی  0/5بود ،استفاده شد که داده ها طبیعی فرض شد ،در
نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار پارامتریک (رگریسیون خطی و آزمون Tتک نمونه) با استفاده از نرم افزار  spssاستفاده شد.
نتایج نشان داد که بین عوامل اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی و سیاسی با توسعه زیرساختی ورزشی ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد
( .)T:0/322با توجه به نتیجه تحقیق باید حداکثر تالش را در جهان پر از تغییر بکار بگیریم تا شاهد توسعه زیرساختی در بخش ورزش
کشور باشیم .امروزه کمتر حوزههایی از زندگی بشر را می توان یافدت کده تحدت تدأثیر روزافدزون فرایندد جهانی شدن نباشد .این فرایند
هرروز در حال گسدترش بده تمدامی جواندب زنددگی جوامدع انسانی است که باید خود را آماده تحول کنیم ،لذا مسئولین مربوطه باید
توجه به مدیریت در این بخش را قوت بدهند تا هنگام تحوالت جهانی از توسعه عقب نمانیم.
کلمات کلیدی :عوامل اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی،زیرساخت ورزشی.
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ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه زیر ساختی ورزشی
2

وحید محمدی کاظمزاده ،1موسی قوام صفت
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
 -2کارشناش ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
هدف :هدف از این تحقیق ارتباط بین عوامل جهانی شدن با توسعه زیرساختی ورزشی می باشد.
روشتحقیق :جامعه آماری این پژوهش کارشناسان تجهیزات و اماکن ورزشی بودند ،که بر اساس فرمول کوکران ( )n:92انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامهی محقق ساخته که در دو بخش عوامل جهانی (15گویه) و توسعه زیرساختی ورزشی
( 13گویه) بود استفاده شد .برای تایید روایی پرسشنامه از نظر چند متخصص در حوزه مدیریت ورزشی و برای پایایی آن از نرم افزار
مربوطه استفاده شد ،که برابر( )a:0/82بدست آمد .جهت توزیع طبیعی بودن دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف که باالی  0/5بود،
استفاده شد که داد ه ها طبیعی فرض شد ،در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار پارامتریک (رگریسیون خطی و آزمون Tتک
نمونه) با استفاده از نرم افزار  spssاستفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین عوامل اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی و سیاسی با توسعه زیرساختی ورزشی ارتباط مثبت و معناداری
مشاهده شد (.)T:0/322
نتیجهگیری :با توجه به نتیجه تحقیق باید حداکثر تالش را در جهان پر از تغییر بکار بگیریم تا شاهد توسعه زیرساختی در بخش ورزش
کشور باشیم .امروزه کمتر حوزههایی از زندگی بشر را می توان یافدت کده تحدت تدأثیر روزافدزون فرایندد جهانی شدن نباشد .این فرایند
هرروز در حال گسدترش بده تمدامی جواندب زنددگی جوامدع انسانی است که باید خود را آماده تحول کنیم ،لذا مسئولین مربوطه باید
توجه به مدی ریت در این بخش را قوت بدهند تا هنگام تحوالت جهانی از توسعه عقب نمانیم.
کلمات کلیدی :عوامل اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی،زیرساخت ورزشی.
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ست
چکیده مقاالت پو ر
چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
 16و 17بهمن ماه – 1397دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
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اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکههای اجتماعی (مورد مطالعه :اینستاگرام)
هاشم کوزهچیان ،1مرجان صفاری ،2مریم خلیلی*

3

 -1استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی تبلیغات بااستفاده از ورزش در شبکههای اجتماعی (موردمطالعه :اینستاگرام) انجام گرفته است.
این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی است .به این منظور ،جامعه آماری تحقیق را کاربران ایرانی صفحات ورزشی اینستاگرام تشکیل
دادند و کاربران صفحات پوستر فوتبال  1و  ،2چه جذاب ،اخبار پرسپولیس ،ساینسبیسفیت و دانشکدهی علوم ورزشی بهعنوان نمونه در
دسترس انتخاب شدند .تجزیهوتحلیل آماری بر اساس  260پرسشنامه انجام شد .جهت جمعآوری دادههای این تحقیق از پرسشنامه
تیلور ،لوین و استروتون ( )2011استفاده شد .پرسشنامه مذکور پس از طی فرایند سه مرحلهای ترجمه توسط هشت نفر از صاحبنظران
مورد تائید محتوایی و صوری قرار گرفت .همچنین از روش تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور تعیین اعتبار سازه ابزار اندازهگیری استفاده
شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی در حد مطلوب به دست آمد .این تحقیق شامل نه مؤلفه
که عبارتاند از؛ سرگرمی ،اطالعرسانی ،کیفیت زندگی ،زمان سازمانیافته ،تأثیر همتایان ،انطباق برند با خود ،تهاجم ،نگرانی امنیتی و
نگرش نسبت به تبلیغات شبکه اجتماعی است .دادهها از طریق نرمافزار  Smart PLSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که از بین هشت مؤلفهی مستقل ،پنج مؤلفه که
عبارتاند از؛ سرگرمی ،اطالعرسانی ،تأثیر همتایان ،انطباق برند با خود و تهاجم بر مولفهی وابسته (نگرش نسبت به تبلیغات) اثرگذار
هستند .مؤلفه انطباق برند با خود ( )0/350بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به تبلیغات با استفاده از ورزش داشت .باور بر این است که
ورزش همچنان بهعنوان یک رسانه معتبر و تأثیرگذار توانسته توجه کسبوکارهای مختلف را به خود جلب کند .یافتههای این مطالعه
پایه و اساسی برای درک نگرش کاربران صفحات ورزشی نسبت به تبلیغات با استفاده از ورزش در اینستاگرام است.
کلمات کلیدی :نگرش نسبت به تبلیغات ،شبکههای اجتماعی ،تبلیغات با استفاده از ورزش ،اینستاگرام

maryamkhalili6465@gmail.com
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ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد ورزش؛ مطالعه کیفی
3

مسعود محمدی عسکرآبادی ،1حسین عیدی ،*2همایون عباسی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

هدف :پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد ورزش بر اساس رویکرد کیفی میباشد.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع اکتشافی است .به این صورت که از طریق مصاحبه مهمترین راهکارهای توسعه اقتصاد ورزش تبیین
شد .جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و نخبگان حوزه اقتصاد ورزش میباشد .روش نمونه گیری به صورت هدفمند و غیر تصادفی بود.
در نهایت از  14نفر به صورت نیم ه ساختار یافته و بر اساس سواالت از پیش تعیین شده مصاحبه انجام شد .روایی آزمون از طریق در
اختیار قرار دادن تمامی اطالعات به مصاحبه شوندگان و نظارت بر تمامی مراحل توسط آنها مورد تایید قرار گرفت .پایایی آزمون از
طریق فرمول پایایی باز آزمون مورد تایید قرار گرفت که مقدار آن برابر  0/85بود .ابزار مورد استفاده در این پژوهش نرم افزارNvivo
نسخه  10بود.
یافته ها :نتایج حاصل از کد بندی دادهها نشان داد که  32استراتژی در قالب  5مفهوم دسته بندی شد .مفاهیم عبارتند از :استراتژی
حمایتی ،بازاریابی ،آموزش و پژوهش ،سیاستهای مالی و اشتغال و کار آفرینی میباشد.
نتیجه گیری :در راستای توسعه اقتصاد ورزش استراتژی های حمایتی ،بازاریابی ،آموزش و پژوهش ،سیاست های مالی و اشتغال و کار
آفرینی میتواند موثر باشد .لذا پیشنهاد میشود سیاست گذاران حوزه اقتصاد ورزش به این عوامل تمرکز داشته باشند و در جهت دهی
برنامههای توسعه ای خود استراتژیهای مورد نظر را اعمال نمایند.
کلمات کلیدی :ورزش ،توسعه ،اقتصاد ،استراتژی
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ارائه مدل پیاده سازی اثربخشی سیستم اطالعات مدیریت( )MISبر عملکرد سازمان
(مطالعه موردی :در وزارت ورزش و جوانان)
3

لیال پوررحمانی ، 1محمود گودرزی ، 2امین دهقان قهفرخی
.1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران
1
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
.3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

هدف :پژوهش حاضر با توجه به گستردگی به کارگیری سیستم طالعات مدیریت( )MISدر بسیاری از سازمان ها به عنوان یک راهکار
استراتژیک برای تعامل با پیچیدگی های محیط سازمان مانند انفجاراطالعاتی و ارتباطات پیچیده ،سعی دارد تا با ارائه مدل پیاده سازی
متناسب با سازمان هایی با ارتباطات گسترده و مراکز غیرمتمرکز اثربخشی این نوع سیستم های اطالعاتی را ارتقا بخشد.
روش تحقیق
در این پژوهش از روش آمیخته ( کیفی-کمی) استفاده گردید .جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و طراحان سیستم های
اطالعاتی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و مصاحبه با آنان از طریق مصاحبه تا اشباع نظری ( )116نفر ادامه یافت،
همچنین جامعه آماری در بخش کمی را  1340نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند که بر اساس جدول مورگان  300نفر
به طور تصادفی ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گرد آوری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه باز و در بخش
کمی پرسشنامه محقق ساخته بود .روای ی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده ش د که بر اساس این آزمون میزان پایایی پرسشنامه  0/9محاسبه گردید .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش
کیفی از تحلیل تماتیک و در بخش کمی از تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادالت ساختاری با  PLS3استفاده گردید.
یافته ها
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مدل معادالت سا ختاری به کارگرفته شده ،مدل نظری قوی برای پیش بینی اثربخشی سیستم اطالعات
مدیریتی است .هم چنین تاثیر مثبت و معنادار مولفه های سیستم اطالعات مدیریت( عامل محتوی ،عوامل سازمانی و تکنیکی) بر
عملکرد سازمان تایید شد.
نتیجه گیری
لذا با توجه به یافته های پژوهش اگر سازمان ابعاد مختلف فرآیند مدیریت سیستم اطالعاتی را اجرا کند ،باعث افزایش بهره وری
کارکنان وزارت ورزش می گردد.
کلمات کلیدی :مدل اثربخشی ،سیتم اطالعات مدیریت ،وزارت ورزش و جوانان

1. pourrahmani.leila2020@gmail.com

57

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری استراتژی مدیریت دانش در
کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
3

رسول مالنژاد خلیلآباد ،1زهرا سادات میرزا زاده* ،2محمد کشتی دار
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

هدف :پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان
اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی انجامگرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد که بهصورت میدانی انجام گرفت .این تحقیق ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی
است .جامعه آماری این پژوهش را کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ( )N=110تشکیل دادند؛ که با توجه به هدف پژوهش ،شیوه
نمونهگیری آماری بهصورت کل شمار در نظر گرفته شد .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (، )1993
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی در سازمانهای ورزشی که در کتاب پرسشنامههای کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی (طالب پور و رضوی )1395 ،و
پرسشنامه استاندارد استراتژیهای مدیریت دانش (توکلی تختمشلو )1393 ،بود .روایی پرسشنامهها به تائید  5نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و
ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از نرمافزار اس
پی اس اس نسخه  22شاخصهای میانگین ،انحراف معیار فراوانی ،درصد و نمودارها ،استفادهشدهاند و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیهها از
آزمونهای کولموگراف اسمیرنوف ،آزمون پارامتری تی تک نمونه ای ،آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون رگرسیون گام به گام و همچنین برای روش
مدل یابی معادالت ساختاری جهت آزمون فرضیهها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین مقدار مشاهده شده عدالت سازمانی ،کارآفرینی سازمانی و استراتژی مدیریت دانش کارمندان اداره کل
ورزش و جوانان خراسان رضوی و مؤلفههای آنها با مقدار فرضی تفاوت معنیداری وجود دارد ( )p=0/01و با توجه به منفی بودن  tدر همه موارد،
میتوان گفت که مقدار مشاهدهشده عدالت سازمانی ،کارآفرینی سازمانی و استراتژی مدیریت دانش کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی و مؤلفههای آنها بهطور معنیداری از وضعیت خوبی برخوردار نیست .بین عدالت سازمانی ( ) r=0/433و مؤلفههای آن با کارآفرینی سازمانی
کارمندان اداره کل ورزش و جوانان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ( .)p=0/001بین عدالت سازمانی () r=0/547و مولفه های آن با استراتژی
مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بین
استراتژی مدیریت دانش ( ) r=0/463و کارآفرینی سازمانی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد  .درنهایت نتیجه آزمون رگرسیون
گامبهگام نشان داد که عدالت سازمانی میتواند پیشبینی کننده
کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی استراتژی مدیریت دانش باشد.
همچنین مدل اولیه و مفهومی زیر پیشنهاد شد و پس از تجزیه
تحلیل برای روش مدل یابی معادالت ساختاری مدل نهایی بدست
آمد.
شکل  .1مدل اولیه و مفهومی
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شکل  .2ضرایب اثر استاندارد و بار عاملی مؤلفهها در مدل نهایی

شکل  3شاخص  tمدل نهایی
نتیجهگیری :همانگونه که از نتایج پژوهش پیداست مدلی از نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی استراتژی مدیریت دانش
کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برازش شد؛ بهعبارتدیگر میتوان گفت بین عدالت سازمانی و کارآفرینی ،بین کارآفرینی سازمانی و
استراتژی مدیریت دانش و بین عدالت سازمانی و استراتژی مدیریت دانش رابطه معناداری برقرار است .با همه این اوصافی که ذکر شد باید اذعان کرد اگر
همه شرایط درست و تأثیر عوامل مخل و مزاحم و تعدیلکننده بسیار کم فرض شود مدل از استحکام خوبی برخوردار است و مؤید آن نیز شاخصهای
برازندگی بسیار خوب متغیرهای (عدالت سازمانی ،کارآفرینی سازمانی و استراتژی مدیریت دانش) میباشد .درمجموع نتایج بهدستآمده نشان میدهد که
عدالت سازمانی توانایی پیشبینی عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی مدیریت دانش کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دارد و
همچنین رسیدن به منافع سازمانی برنامهریزیها ی آتی خود را در جهت ابعاد عدالت سازمانی و همچنین توجه به ساختارهای موجود استراتژی مدیریت
دانش در سازمان خویش قرار داده تا از این طریق بتوانند زمینهساز کارآفرینی سازمانی کارمندان خود شده و درنتیجه به اهداف سازمانی مدنظر برسند.
کلمات کلیدی :عدالت سازمانی– کارآفرینی سازمانی – استراتژی مدیریت دانش.
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ارتباط اخالق کاری با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی
2

مسعود نادریان جهرمی* ،1فریده تقی پور جهرمی
 -1دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

هدف :هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط بین اخالق کاری و فرسودگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر مشهد بود.
روش تحقیق :روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .نمونه ی آماری پژوهش شامل  260نفر از معلمان تربیت بدنی
شهر مشهد بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه اخالق کاری
(گریگوری.سی .پتی )1990،و پرسش نامه فرسودگی شغلی ( مزالچ )1981 ،استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های
تحقیق توسط گروهی از صاحب نظران بررسی و تأیید شد .همچنین ،از روش آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ها استفاده شد
( α=0/976برای اخالق کاری و  α=0/894برای فرسودگی شغلی ) .برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف -اسیمرنوف ،ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در سطح معناداری  α≥0/05استفاده شد.
یافته ها :نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین اخالق کاری و فرسودگی شغلی معلمان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
همچنین ،تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو بعد اخالق کاری (پشتکار و جدیت در کار ،دلبستگی و عالقه به کار) ،نقش منفی
و معناداری در پیش بینی فرسودگی شغلی دارند (. )P≥0/05
نتیجه گیری :به طور کلی ،اخالق کاری عامل مهم و پیش بینی کننده ی فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی است.
کلمات کلیدی :اخالق کاری ،فرسودگی شغلی ،پشتکار و جدیت در کار
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ارتباط بین ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان
شهریار
3

رؤیا زال ،1میترا ایازی ،2علیاصغر درودیان
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران شمال
 - -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد رودهن -3 ،استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران شمال

هدف :محققین بازاریابی معتقدند که کیفیت ادراک شده  ،امری ضروری برای سازمان ها بوده و بنابراین در سال های اخیر تبدیل
به کانون توجه استراتژی های با زاریابی شده است(لی و همکاران .)2005 ،امروز کیفیت ادراک شده به عنوان یک عامل مهم و موثر
در موفقیت و عدم موفقیت سازمان های خدماتی به شمار می رود (هاشمی .)1397 ،کیفیت خدمات برای افراد مختلف مع نای
متفاوتی دارد؛ بنابراین در اولین گام از بهبود کیفیت خدمات ،باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم .کیفیت هیچ معنا و
مفهومی به جز هر آنچه مشتری واقعاً می خواهد ،ندارد؛ به عبارت دیگر یک محصول زمانی باکیفیت است که با خواسته و نیازهای
مشتری منطبق باشد .هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان زن باشگاه ها ی بدن
سازی خصوصی شهرستان شهریار بود.
روش تحقیق :جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل 6000نفر از بانوان بدن ساز شهرستان شهریار می باشد که ورزشکاران آن ها
حداقل  3ماه به صورت منظم از خدمات باشگاه های خصوصی استفاده کرده اند .نمونه آماری این پژ وهش ،باشگاه های خصوصی بانوان
چهار منطقه از مناطق شهرستان شهریار به صورت تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند .باشگاه های که برای نمونه انتخاب شده اند
شامل 12باشگاه می باشد .با استفاده از فرمول کوکران  361پرسشنامه بین مشتریان این باشگاهها که حداقل  3ماه در این باشگاه
فعالیت داشته اند با همکاری مدیر باشگاه توزیع گردید .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار
«اس پی اس اس» نسخه  24مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی می باشد که به شکل میدانی
و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد .از آنجاکه این پ رسشنامه ها استاندارد بود .لذا روایی و پایایی این پرسشنامه ها مورد تایید
قرار گرفت.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد بین ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.
جدول  :1نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای کیفیت خدمات و رفتار شهر وندی با وفاداری مشتری در بانوان بدن ساز

وفاداری مشتری
متغیر

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

کیفیت خدمات

358

0 /500

0/001

جدول  : 2نتایج ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر وفاداری مشتری باکیفیت خدمات و رفتار شهروندی

مدل

R

R2

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

کیفیت خدمات

A. 687

.472

0 /471

8.43546

با توجه به این نتایج با افزایش کیفیت خدمات ،وفاداری مشتریان نیز افزایش می یابد و کیفیت خدمات تأثیر به سزایی در وفاداری
مشتریان دارد .در این پژوهش نتایج نشان میدهد که میزان همبستگی متغیر کیفیت خدمات با وفاداری مشتری بیشتر از متغیر
رفتار شهروندی است که نشان دهنده این موضوع است که مشتریان به کیفیت خدمات نسبت به وفاداری مشتری بیشتر اهمیت
می دهند.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،وفاداری مشتری ،مشتریان ورزشی.
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ارتباط بین رفتار شهروندی و وفاداری مشتریان زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شهریار
رؤیا زال ،1میترا ایازی ،2علیاصغر درودیان

3

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران شمال
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد رودهن
 -3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران شمال

هدف :یکی از مباحث مهم در دنیای امروز ،مدیریت ارتباط با مشتریان است .شرکت ها برای راضی نگه داشتن مشتریان بایستی
عملکردشان را بهبود بخشند تا بتوانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.در دنیای رقابتی امروز به دست آوردن مشتری امری مهم و
ضروری است و از آن مهم تر حفظ مشتریان به دست آمده و رضایتمندی آن ها است .رفتار شهروندی سازمانی ،یکی از مفاهیم نسبتاً
جدید رفتار سازمانی است که بر رفتارهای فرا نقشی کارکنان در محیط کار داللت دارد و به دلیل تأثیر زیادی که بر اثربخشی
سازمان ها در سالیان اخیر داشته است موردتوجه ویژه محققین قرارگرفته است .هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین رفتار
شهروندی با وفاداری مشتریان زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شهریار بود.
روش شناسی تحقیق :جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل 6000نفر از بانوان بدن ساز شهرستان شهریار می باشد که ورزشکاران آن ها
حداقل  3ماه به صورت منظم از خدمات باشگاه های خصوصی استفاده کرده اند .نمونه آماری این پژوهش ،باشگاه های خصوصی بانوان چهار
منطقه از مناطق شهرستان شهریار به صورت تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند .باشگاه های که برای نمونه انتخاب شده اند شامل12باشگاه
می باشد .با استفاده از فرمول کوکران  361پرسشنامه بین مشتریان این باشگاهها که حداقل  3ماه در این باشگاه فعالیت داشته اند با
همکاری مدیر باشگاه توزیع گردید .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار « اس پی اس اس » نسخه
 24مورد تجزیه وتحلیل قرار گر فت .روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی می باشد که به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه
گردآوری شد .از آنجاکه این پرسشنامه ها استاندارد بود .لذا روایی و پایایی این پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها :نتای ج تحقیق نشان داد بین رفتار شهروندی و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.
جدول ( .)2نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر رفتار شهروندیو وفاداری مشتری در بانوان بدن ساز

وفاداری مشتری
متغیر

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

رفتار شهروندی

358

0/205

0/001

جدول ( .)2نتایج ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر وفاداری مشتری و رفتار شهروندی

مدل

R

R2

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

رفتار شه روندی

.709B

.503

0/500

8.20001

در فرضیه دوم نتایج تحقیق نشان می دهد بین رفتار شهروندی و وفاداری مشتری و ابعاد آن ها در ورزشکاران بانوان شهرستان
شهریار رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری :در این پژوهش همبستگی بین متغیر رفتار شهروندی و وفاداری مشتری همبستگی وجود داشت که نشان می دهد
مشتریان به رفتار شهروندی عالقه مند هستند .که باید نسبت به این موضوع اهمیت قائل شد .زیرا ما میدانیم که مشتریان وفادار
می توانند با تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) باعث جذب مشتریان جدید شوند؛ که این خود می تواند هم ازنظر اقتصادی به صرفه
باشد و هم اینکه با رضایت داشتن مشتریان وفادار و تبلیغ آن ها سازمان ما می تواند در بین سایر سازمان ها شناخته شده شود.
کلمات کلیدی :رفتار شهروندی ،وفاداری مشتری ،مشتریان ورزشی.
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ارتباط بین بازاریابی داخلی با میزان رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشآموزان هنرستانهای تربیت بدنی
شهر تهران
.1مونا رحیمی.2 ،احمد محمودی.3 ،شهرام نظری
.1کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)
.2مدرس دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)
.3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران-پردیس شهید چمران

هدف :هدف کلی این پژوهش بررسی ارتباط بین بازاریابی داخلی با میزان رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانش آموزان در
هنرستانهای تربیت بدنی شهر تهران میباشد.
روش تحقیق :روش تحقیق این پژوهش توص یفی از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است .جامعه تحقیق حاضر،
تمامی معلمان،کارکنان هنرستان تربیت بدنی دخترانه شهر تهران و دانش آموزان این هنرستانها ( 750نفر) بودهاند .تعداد نمونه با توجه
به جدول مورگان  256بود که  16نفر حاضر به پاسخگویی به سؤاالت نبودند و در مجموع  240پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت .برای جمعآوری دادههای این پژوهش از پرسشنامههای ویژگیهای فردی ،بازاریابی داخلی مونی و فورمن ،)1995( 1رضایتمندی
گوهر رستمی ( )1388و تمایل به حضور مجدد مجدد لیم ( )2006استفاده شد و برای تعیین پایایی ،به توزیع  30پرسشنامه در بین
معلمان وکارکنان و  30پرسشنامه در آزمودنیها به صورت جدا از نمونههای تحقیق و جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری آنها پرداخته
شد و در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برای رضایتمندی  0/87برای بازاریابی داخلی  0/84وبرای تمایل حضور مجدد  0/91گزارش
گردید .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها در سطح آمار توصیفی ،جداول فراوانیها ،درصدها ،میانگینها و انحراف استاندارد ارائه شد ،و
در سطح آمار استنباطی از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و برای ارائه الگوی معادالت ساختاری متغیرهای
تحقیق از نرم افزار پی ال اس استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و مؤلفههای رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود داشت ،همچنین
بین بازاریابی داخلی و تمایل به حضور مجدد مشتریان ،نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد .بین مؤلفه پرداختی (بازاریابی داخلی)
(معلمان وکارکنان) و رضایتمندی (دانش آموزان) مکان و محیط کاری ،هنرستانهای تربیت بدنی شهر تهران رابطه معناداری وجود
نداشت .اما بین محصول داخلی (بازاریایی داخلی) ،ارتباطات ،مولفه پرداختی با میزان رضایتمندی دانش آموزان هنرستانهای تربیت
بدنی شهر تهران رابطه معناداری وجود داشت .همچنین بین مؤلفههای بازاریابی داخلی ،محصول داخلی،پرداخت ،ارتباطات و میزان
حضور مجدد دانشآموزان هنرستانهای دخترانه تربیت بدنی شهر تهران رابطه معناداری وجود داشت و کلیه شاخصها داللت بر
مطلوبیت مدل معادله ساختاری داشتند .و رضایتمندی نقش واسطهای معناداری بین بازاریابی درونی و تمایل به حضور مجدد داشت و
بر اساس شاخصهای برازندگی الگوی معادالت ساختاری ،الگوی مفهومی ارائه شده نیز تأیید گردید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،به مدیران هنرستانهای تربیت بدنی پیشنهاد میشود که ضمن توجه به ابعاد بازاریابی داخلی،
آن را به درستی شناخته و نسبت به نقاط ضعف و قوت آن آشنا شوند و با برنامهریزی و برخورد صحیح و رفتار مناسب با معلمان و
پرداختی مناسب وتوجه به بازاریابی داخلی ،رضایتمندی دانشآموزان را افزایش داد و مدیران به دنبال افزایش تمایل حضور مجدد دانش
آموزان باشند.
کلمات کلیدی :بازاریابی داخلی ،رضایتمندی ،تمایل به حضور مجدد ،هنرستانهای تربیت بدنی.
1 . Foreman & Money
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رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران
3

سمیه باختر ،1معصومه حسینی ،2حمید قاسمی
 -1فوق لیسانس مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

1

 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
 -3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

هدف :از انجام این پژوهش بررسی نقش تکنولوژی بر روی تامین مالی ورزش بانوان شهر تهران می باشد.
روش تحقیق :روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی است کده بده شدکل میددانی انجدام شدد .همچندین پدژوهش ،از لحداظ هددف جدزء
پژوهشهای توسعهای-کاربردی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و مالکدان باشدگاههدای ورزشدی شدهر تهدران بودندد.
نمونهگیری به تعداد قابل کفایت از اعضای جامعه آماری به نسبت بخشها و تخصصهای مختلف از روش هدفمندد و در دسدترس نمونده
انتخاب شد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران ( 12نفر) ،تائید شدد.
همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/94محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهدای آمداری توصدیفی
وجهت مشخص کردن توزیع دادهها از آزمون کالموگراف -اسمیرنف با استفاده از نرم افزار  SPSS24انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین شبکههای مجدازی ،شدبکههدای تلویزیدونی ،شدبکههدای مداهوارهای ،رسدانههدای دیجیتدال ،تبلیغدات
الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران ارتباط معنیدار وجود دارد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پوشدش رسدانهای گونداگون در جدذب بخدش خصوصدی جهدت
سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی بانوان دارای اهمیت زیادی است و توجه رسانهها به عالئم تبلیغاتی حامیان مالی و تحدت پوشدش قدرار
دادن رویدادها و ورزش های مختلف در برگزاری رویداد نیز در جذب حامیان مالی مؤثر می باشد.
کلمات کلیدی :تکنولوژی ،حامیان مالی،ورزش بانوان.

1. as.baham@yahoo.com
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تحلیلی بر زیرساخت های گردشگری ورزشی استان مازندران
اسماعیل ذبیحی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحدگرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار  ،ایران

هدف :پژوهش حاضر ،به شناسایی و نقش موثر هر یک از منابع زیرساختی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران پرداخته
است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماری تحقیق شامل 95نفر از اساتید مدیریت ورزشی ،کارشناسان و
روسای هیات های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و کارشناسان گردشگری استان مازندران بودند که به صورت تمام شمار و هدفمند
به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ
 0/86به دست آمد .پرسشنامه بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت طراحی شد و تعداد  83پرسشنامه قابل استفاده به دست آمد .در تجزیه
و تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزار  spssو آزمون فریدمن جهت رتبه بندی داده هاو آزمون  Tتک متغیره درسطح معناداری ≥0/05
 pاستفاده شد.
یافته ها :یافته های پژوهش نشان داد که از بین تمامی عوامل تشکیل دهنده زیرساخت توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران،
مدیریت بازاریابی ،تبلیغات و اطالع رسانی( )4/72استفاده از حامیان مالی جهت کمک به توسعه گردشگری ورزشی( )4/53و سیاست
گذاری ،برنامه ریزی و اصالح قوانین و مقررات بخش گردشگری( )4/31به عنوان مهمترین اولویتهای زیرساختی گردشگری بودند.
نتیجه گیری :باید توجه داشت که توسعه گردشگری ورزشی ،زمانی ممکن خواهد بود که همه عوامل زیر ساختی و تسهیالتی اثرگذار
گردشگری ،خصوصاً؛ زیر ساختهای گردشگری ورزشی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن راهکارهایی جهت بازاریابی و
توسعه گردشگری ایجاد شود؛ چرا که ضعف بازاریابی و تبلیغات در زمینه گردشگری از عوامل عقب ماندگی کشورها از روند رو به رشد
این صنعت است.
کلمات کلیدی  :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،زیرساختهای گردشگری ،توسعه گردشگری
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عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان به ورزش با تاکید بر مصرف رسانه ای
2

اسماعیل ذبیحی* ،1ام کلثوم عباس زاده
-1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحدگرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار  ،ایران
 -2کارشناس ارشد مدیریت و دبیر درس تربیت بدنی شهرستان گرمسار

هدف :هدف از این تحقیق ،اولویت بندی و تاثیر مصرف رسانه ای بر مشارکت دانشجویان فعال (مشغول به تحصیل) پسر و دختر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار به فعالیت های ورزشی ،به خصوص ورزش همگانی میباشد.
روش تحقیق :تعداد  384دانشجو از 4007نفر( 2423نفر پسر و1584نفر دختر) دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار بر اساس روش
تصادفی و با استفاده از جدول م ورگان انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه  30سؤالی محقق ساخته ای بود که روایی آن
توسط صاحب نظران مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در
سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطیاز آزمون  K-Sو آزمون  Tتک
متغیره T ،مستقل و فریدمن استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 23انجام شد.
یافته ها :نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب  -1متغیرهای ایجاد آگاهی و نگرش مثبت (تاثیرگذاری) نسبت به ورزش از طریق
رسانه  -2نمایش تبلیغات ورزشی از طریق رسانه  -3نمایش مدیریت شخص بر بدن از طریق رسانه  -4خواندن مجالت ،مطبوعات و
نشریات ورزشی و  -5تماشای مسابقات ورزشی از طریق رسانه بر مشارکت دانشجویان به ورزش تاثیرداشته و در این بین ،سه متغیر اول
به طور معناداری تاثیر گذارند .در کل ،یافته ها نشان داد که مصرف رسانه ای کل متغیرها از دیدگاه دانشجویان مرد تاثیر بیشتری نسبت
به دیدگاه دانشجویان زن داشته است.
نتیجه گیری :توسعه ورزش عمدتاً از طریق آگاهی و تاثیرگذاری رسانه از فواید فعالیتهای ورزشی میسر خواهد بود .عالوه بر این
وسایل ارتباط جمعی مانند؛ رادیو ،نشریات و تلویزیون و سیاست ها و کارکردهای رسانه ای می تواند در فراهم آوردن بستر مناسب ایجاد
و اصالح یک امر فرهنگی -اجتماعی در سبک زندگی افراد جامعه و نگرش مثبت افراد به سمت ورزش نقش موثر و مهمی داشته باشد.
کلمات کلیدی :رسانه ،مصرف رسانه ای ،تبلیغات ورزشی ،ورزش همگانی.
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ارتباط بین شفافیت نقش با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان کاشان
3

عباس نظریان مادوانی* ، 1معصومه شهبازی ، 2محمدواحدی
.1
.2
.3

1

استادیاردانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران
عضوهیات علمی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین شفافیت نقش با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان کاشان انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی شاغل شهرستان
کاشان ،تشکیل داد .حجم جامعه  120نفربوده و نمونه برابرکل جامعه درنظرگرفته شد .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه شفافیت نقش
ساویر ( ،)1992پرسشنامه تعارض نقش ریزو همکاران ( )1970و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ( )1380بود .روایی پرسشنامه ها به
تائید  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تائید رسید.
برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار
استنباطی از آزمون  K-Sو آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22و
نسخه سوم نرمافزار

 Smart Pls3انجام شد.

یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین مقدار مشاهده شده شفافیت نقش بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان کاشان
تاثیرمثبت معنی داری وجود دارد ( )2/91و به میزان  41درصد از تغییرات متغیر عملکردشغلی را تبیین میکنداما تعارض نقش به
میزان ناچیزی از تغییرات متغیر عملکرد شغلی را در حضور متغیر شفافیت نقش تبیین میکند (14درصد) .این بدین خاطراست که در
حضور متغیر شفافیت نقش،متغیر تعارض نقش تأثیر خود را بهطور همزمان ازدستداده است؛ همچنین متغیر شفافیت نقش بر تعارض
نقش تأثیر مثبت و معناداری دارد ( )6/05و نشان میدهد که شفافیت نقش به میزان 61درصد از تغییرات متغیر تعارض را تبیین
میکند.
نتیجه گیری :بایست با ایجاد شفافیت بیشترنقش وکاهش تعارض نقش موجود درپست دبیری تربیت بدنی بستری فراهم آورد تاکارآیی
معلمان افزایش یابد.
کلمات کلیدی :شفافیت نقش ،تعارض نقش ،عملکرد شغلی.

1. abbasnazarian@gmail.com
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ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران درتیم های ورزشی بانوان
( مطالعه موردی  :استان خراسان شمالی )
فاطمه زلفعلی پور ،1امیر اکبرزاده ،2زهره خسروی پور، 3حسین رحمانی،4نیما محمدی محتشم

5

 -1دانشجو دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه آیت اهلل أملی
 -2دانشجو کار شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی
 -3دانشجو کار شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد
 -4دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آیت اهلل آملی
 -5دانشجو کار شناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

هدف :هدف این تحقیق  ،ارتباط شیوه های اعمال قدرت مربیان ( از دیدگاه مربیان و ورزشکاران ) با رضایتمندی ورزشکاران زن عضو
تیم های ورزشی نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن می باشد.
روش تحقیق :کلیه مربیان ( )N =106و از بین 769ورزشکار سطح باشگاه ها 189 ،نفر از  4رشته گروهی و  4رشته انفرادی در این
تحقیق شرکت کردند و به پرسشنامه قدرت مربیان و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران پاسخ دادند .پرسشنامه استاندارد قدرت با 15
سوال  9ارزشی لیکرت و پرسشنامه استاندارد رضایتمندی با  14سوال  7ارزشی لیکرت  ،بررسی و ثبات درونی پرسشنامه قدرت از
دیدگاه مربیان  ، r=0/81و از دیدگاه ورزشکاران  r=0/82و پرسشنامه رضایت ورزشکاران نیز  r=0/88برآورد گردید .کلیه فرضیه ها با
آزمونهای آماری ضریب همبستگی کندال و آزمون " "Uمان -ویتنی و آزمون کروسکال والیس در سطح معنی داری ( )P≤0.05تجزیه
و تحلیل شدند
یافته ها :یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه هر دو گروه  ،استفاده از قدرت تخصص مربی در اولویت اول و استفاده از قدرت تنبیه
در اولویت آخر قرار دارد  .از بین  5شیوه اعمال قدرت مربیان ؛ فقط بین قدرت تخصص  ،پاداش و قدرت قانونی مربیان با رضایتمندی
ورزشکاران از رفتار و تعامل مربی رابطه مثبت  ،پایین و معنی داری وجود داشت ( . ) R= 0/33 -0/37
نتیجه گیری :قدرت تخصص مهمترین شیوه اعمال قدرت مربیان از دیدگاه مربیان و ورزشکاران است و قدرت تنبیه نیز در اولویت
آخر شیوه های اعمال قدرت از دیدگاه مربیان و ورزشکاران قرار دارد .قدرت تخصص است که بیش از سایر منابع قدرت مورد استفاده
مربیان و مورد قبول ورزشکاران است .تخصص و دانش یک مربی (مدیر یا رهبر ) در پیروی ورزشکاران ( پیروان ) نقش اساسی و
مهمتری نسبت به دیگر شیوه های اعمال قدرت ایفا می کند
کلمات کلیدی :قدرت پاداش  ،قدرت تخصص مربیان  ،رضایت از تعامل و آموزش مربی
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ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و عملکرد سازمانی در باشگاه های ورزشی خصوصی شهر شهرکرد
محمدصادق سعادت* ،1محمدرضا مرادی ،2علیرضا
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد

امیدی3

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و عملکرد سازمانی در باشگاههای ورزشی خصوصی شهر
شهرکرد بود.
روش تحقیق :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شهرکرد بود ( 218نفر) که با توجه به
جدول مورگان ( 135نفر) به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند؛ که پس از توزیع و جمع آوری  150پرسشنامه مدیریت ارتباط
با مشتری و عملکرد سازمانی  141پرسشنامه قابل استفاده بود که همین تعداد به عنوان نمونه اصلی پژوهش در نظر گرفته شد .از
پرسشنامه مدیریت روابط با مشتری هانگ کیت و همکاران ( )2005و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ( )2003جهت
جمع آوری داده ها استفاده گردید که روایی این پرسشنامه ها به تایید متخصصین علم مدیریت رسیده است و پایایی پرسشنامهها با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری  0/85و برای پرسشنامه عملکرد سازمانی  0/90برآورد شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و نیز رگرسیون چندگانه استفاده شد
یافته ها :نتایج حاصله نشان داد که ارتباط مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن با عملکرد سازمانی وجود
دارد(مدیریت دانش  ،r =0/50سازماندهی مدیریت روابط با مشتری  ،r =0/48تمرکز بر مشتریان کلیدی  ،r =0/41مدیریت ارتباط با
مشتری مبتنی بر فناوری  .)p <0/01 ،r =0/40همچنین نتایج آزمون رگرسیون بین ابعاد مدیریت روابط با مشتری و عملکرد سازمانی
نشان داد که تنها دو بعد مدیریت روابط با مشتری شامل (مدیریت دانش  B= 0/32و سازمان دهی مدیریت روابط با مشتری B= 0/20
) واجد شرایط پیشبینی عملکرد سازمانی هستند؛ اما دو بعد تمرکز بر مشتریان کلیدی و مدیریت روابط با مشتری مبتنی بر فناوری
تغییرات متغیر مالک را تبیین نمیکند ،در نهایت نتایج نشان داد مدیریت روابط با مشتری و ابعاد آن  34درصد تغییرات عملکرد
سازمانی را تبیین میکنند
نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصل و ارتباط مثبت مدیریت روابط با مشتری و عملکرد سازمانی در باشگاه های ورزشی خصوصی شهر
شهرکرد میتوان گفت که باشگاه های ورزشی خصوصی شهر شهرکرد می توانند با پیاده سازی سیستم مناسب جهت درک بهتر کارکنان
از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و تعامل مناسب با مشتریان سبب بهبود عملکرد سازمانی شوند.
کلمات کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ،عملکرد سازمانی ،باشگاه های ورزشی خصوصی
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ارتباط بین بازاریابی رابطهمند با وفاداری و رضایت مشتریان استخرهای شهر تهران
2

محمد عواطفی آزاد ،1امین دهقان قهفرخی

 -1کارشناسی ارشد اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه تهران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری و رضایت مشتریان استخرهای شهر تهران انجام گرفته
است.

روش تحقیق :تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی -پیمایشی و از نظر زمان یک تحقیق کاربردی و مقطعی است ،به طوری که
گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتری راندل تیل ،پرسش نامه رضایت مشتریان از خدمات و پرسش نامه
بازاریابی رابطه مند اندوییسی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان استخرهای شهر تهران میباشد.
نمونه آماری این تحقیق با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است .با توجه به نامحدود جامعه آماری با استفاده
از فرمول کوکران ویژه جامعه نامحدود  384نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب میشود .برای بررسی اعتبار(پایایی) پرسشنامه،
پس از توزیع آن در بین  30تن از افراد نمونه آماری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .با توجه به نتایج به دست آمده
اعتبار کلی پرسشنامه برابر %86/69است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار

spss18

و از طریق آمار

توصیفی(فراوانیها ،اندازهگیریهای گرایش مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی ،برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف د اسمیرنوف یک بعدی استفاده میشود ،همچنین جهت آزمون میانگین جامعه از آزمون  tو برای بررسی روابط
بین متغیرهای تحقیق از روش معادالت ساختاری و ترجیا از نرم افزار آموس استفاده شده است.
یافته ها :در مطالعه حاضر نتایج فرضیات نشان داد که بین بازاریابی رابطه مند و مولفه های آن(اعتماد ،تعهد ،ارتباطات و
کنترل تعارض) با رضایت مشتریان استخرهای شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد
که بین بازاریابی رابطهمند و مولفههای آن(اعتماد ،تعهد ،ارتباطات و کنترل تعارض) با وفاداری مشتریان استخرهای شهر
تهران رابطه معنیداری وجود

دارد.

نتیجه گیری :بطور کلی می توان نتیجه گرفت که بازاریابی رابطه مند داللت بر این عقیده دارد که در واقع فرآیند رضایت
مشتری است نه فرآیند تولید کاال .یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع میشود نه به واسطه حق امتیاز ،مواد خام و یا
مهارت فروش .زمانی یک سازمان میتواند رضایت و وفاداری مشتریان را کسب نموده و به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها
و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابل(مشتری) برآورده کند ،که این موضوع اهمیت مطالعه رفتار
مشتری را نشان

میدهد.
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ارتباط هوش فرهنگی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرز
2

محمدصادق سعادت* ،1محمدرضا مرادی
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرز انجام گرفته
است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
البرز بود .با توجه به اعالم واحد کارگزینی این مجموعه ،تعداد جامعه  180نفر بودند که با توجه به محدودیت جامعه از روش کل شمار
برای تعیین نمونه استفاده گردید و پرسشنامه ها بین تمامی کارکنان توزیع گردید .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه هوش فرهنگی
آنگ و همکاران ( )2004و تعهد سازمانی آلن و می یر ( )1993استفاده شد که روایی هر دو پرسشنامه به تائید متخصصین و
صاحبنظران علم مدیریت رسیده است؛ و پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی  0/78و
پرسشنامه تعهد سازمانی  0/82به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه) استفاده شد.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش فرهنگی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (هوش شناختی
 ،r =0/42هوش فراشناختی  ،r =0/40هوش انگیزشی  ،r =0/37هوش رفتاری  .)p <0/01 ،r =0/25همچنین نتایج آزمون رگرسیون
بین ابعاد هوش فرهنگی و تعهد سازمانی نشان داد که سه بعد هوش فرهنگی شامل (هوش شناختی  ،B=0/32هوش فراشناختی
 B= 0/28و هوش انگیزشی  )B= 0/21واجد شرایط پیشبینی تعهد سازمانی هستند؛ اما هوش رفتاری تغییرات متغیر مالک را تبیین
نمیکند ،در نهایت نتایج نشان داد هوش فرهنگی و ابعاد آن  25درصد تغییرات تعهد سازمانی را تبیین میکنند
نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصل و ارتباط مثبت هوش فرهنگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرز
میتوان گفت که مدیران ادارات ورزش و جوانان استان البرز می توانند با برنامه ریزی هایی مدون شناخت کارکنان از فرهنگ های
مختلف و متنوع را باال برند و سبب بهبود سطوح هوش فرهنگی ایشان شوند و از این طریق زمینه پیوند هر چه بیشتر افراد و سازمان و
تعهد سازمانی که نتیجه آن افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان است را فراهم آورند.
کلمات کلیدی :هوش فرهنگی ،تعهد سازمانی ،کارکنان ،ادارات ورزش و جوانان استان البرز
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ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفه ای با رویکرد پاسخگویی سازمانی کارکنان تربیت بدنی شرکت ملی
نفت جمهوری اسالمی ایران
شهال چراغی ،1سید احسان امیرحسینی

2

.1گروه مدیریت ورزشی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران
 .2گروه مدیریت ورزشی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران

چکیده :مقوله پاسخگویی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مطرح در سازمانهای امروزی ،توجهات بسیاری را به خود جلب نمدوده و
واکداوی این مفهوم ،نیازمند شناسایی و تحت کنترل درآوردن عوامل درون و برون سازمانی بی شماری است .پاسخگویی یک ساختار
چند سطحی است که در کدل اجتمداع و درون سازمان های آنها وجود دارد .مسئولیت اجتماعی سازمان ها بده عندوان موضدوعی
حدساسیت برانگیز و نیازمند توجه در حوزه های بازاریابی و مددیریت مطدرح شده که بخش مهمی از زبان کسب وکار روزمره آنان را بده
خدود اختصاص داده است ..در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفه ای و پاسخگویی
سازمانی در میان کارکنان تربیت بدنی شرکت ملی نفت جمهوری اسالمی ایران انجام شد()1،2،3
روش تحقیق :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کارکنان تربیت بدنی شرکت ملی نفت جمهوری
اسالمی ایران ( 103نفر) ب ه صورت کل شمار به پرسشنامه ها پاسخ دادند .ابزار جمدع آوری داده هدا سده پرسدشنامه «اخدالق حرفده
ای» محقق ساخته مشتمل بر  8بعد اخالقی؛ «مسئولیت اجتماعی» دانکود و همکاران()2009و «پاسخگویی سازمانی» واعظی()1390
بودند که روایی و پایایی آنها به ترتیب با تحل یل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ ،بررسی و مورد تأیید قرار گرفت پایایی
پرسشنامه ها با آلفدای کرونباخ برای اخدالق حرفده ای( ،)./79پاسدددخگویی ( )./70مسئولیت اجتماع()./70محاسبه شده است .،جهت
تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که؛ بین مدسئولیت اجتمداعی و اخالق حرفه ای و همچندین ،بدین مدسئولیت اجتمداعی و پاسدخگویی رابطدۀ
مثبدت و معنی داری وجود دارد در ادامده ،یافته ها حاکی از آن بود که؛ با میانجی گدددددری مسئولیت ،اخالق رابطدۀ غیرمستقیم و
مثبدت بدا پاسدخگویی کارکنان دارد ،اما رابطۀ مستقیم و مثبت بین اخالق حرفه ای و پاسخگویی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری :یافته های این پژوهش نشان داد که؛ اخالق حرفه ای و توجه بده اخالقیات در سازمان میتواند افزایش مسئولیت پذیری
اجتمداعی و پاسخگویی سازمانی را به دنبدال داشدته با شدد کده ایدن امدر ،اهمیت توجه به مباحث اخالقی را در سازمان گوشزد میکند.
بدا توجه به نقش کلیددی مدسئولیت اجتمداعی ،اخدالق حرفده ای و پاسخگویی سازمانی در ارتقای توسعه فردی و سازمانی ،ضروری به
نظر میرسد که مدیران و مسئولین مربوطه ت وجهدات خاصدی به متغیرهدای مدذکور داشدته باشدند و بدا از بدین بدردن مواندع،بددسترهای
الزم را بددرای نهادینده سددازی اخالقیدات و ارتقدای مسئولیت پذیری و پاسخگویی فراهم نمایند.
کلمات کلیدی  :اخالق حرفه ای ،مسئولیت اجتماعی ،پاسخگویی سازمانی ،کارکنان تربیت بدنی شرکت ملی نفت جمهوری اسالمی
ایران.
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ارتباط تسلط به فناوری اطالعات با عملکرد سازمانی در مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب
2

 .1ارغوان حسن زاده ، *1محسن باقریان فرح آبادی
.1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف :هدف از انجام این تحقیق ،بررسی ارتباط تسلط به فناوری اطالعات با عملکرد سازمانی مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب می
باشد .روش پژوهش توصیفی  -همبستگی و به روش میدانی می باشد.
روش تحقیق
( ،)1392دارای  6مولفه (کار با سیستم عامل ،نرم افزار واژه پرداز ،نرم افزار صفحه گسترده ،نرم افزار ارائه کننده اطالعات ،ارتباطات الکترونیک
و برنامه های گرافیکی) و  20سوال است و با طیف  5گزینه ای لیکرت طراحی شده است .پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت
( ،)2003شامل  42سوال می باشد .گویه های پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای مقیاس  5درجه ای لیکرت امتیازگذاری شده است .در
پژوهش حاضر جهت سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسش نامه ها توسط آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/88و  0/87بدست آمد که ضرایب مطلوبی می باشند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،جداول و
نمودارها) استفاده می شود .برای آگاهی از نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،استفاده می شود .از آمار پارامتریک (ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه) جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده می شود.روش پژوهش توصیفی  -همبستگی و به روش
میدانی می باشد و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان پیمانی و رسمی فدراسیون های شنا ،نجات
غریق ،فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،دو و میدانی ،ورزش های همگانی ،ژیمناستیک ،ووشو ،بدمینتون و تکواندو به تعداد  650نفر می باشد .با
توجه به پراکندگی و زیاد بودن تعداد اعضای جامعه ،به صورت رندمی سه فدراسیون فوتبال ،والیبال و تکواندو با تعداد  200نفر بر اساس
جدول نمونه گیری مورگان و به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه می باشد.
پرسش نامه فناوری اطالعات محمدی.
یافته های تحقیق
نتایج تحقیق نشان داد که بین فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی ارتباط مثبدت معنداداری ( )0/573وجدود دارد ،یعندی بدا افدزایش فنداوری
اطالعات ،عملکرد سازمانی افزایش پیدا می کند .می توان گفت که ،نقش فناوری اطالعات در سازمانهای جدید به اندازه ای پررندگ اسدت کده
بسیاری از نظریه پردازان سازمان ،مدیران و تصمیم گیران سازمانها را به اتخاذ استراتژی مرتبط بدا ایدن فناوریهدا در جهدت گیدری هدای آتدی
سازمان ها توصیه میکنند .در کل فناوری های اطالعاتی همراه با فاکتورهای خود تحوالت عظیمی در شرکتها و سازمان ها ایجاد کدرده اسدت
به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکتها کامالً تحت تاثیر میزان کاربرد فناوریهای مورد بحث است .هو ( ،)2006معتقد اسدت کده سدطح
باالی فناوری اطالعات باعث بهبود عملکرد سازمانی مانند کاهش هزینه ،کاهش زمان چرخه ،بهبود کیفیت ،موقعیت رقابتی ،افزایش بهره وری
و انعطاف پذیری می شود .همچنین کو ( ،)2005معتقد است که فناوری اطالعات عدالوه بدر افدزایش کدارایی و اثربخشدی عملیداتی ،عملکدرد
سازمانی را بهبود می بخشد .میزان همبستگی بین فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی معادل ضریب تعیین  0/321است ،که نشان دهنده این
است فناوری اطالعات به طور کلی توانسته است  0/321درصد از تغییرات عملکدرد سدازمانی را تبیدین کنندد .همچندین پدنج مولفده فنداوری
اطالعات شامل سیستم عامل ،صفحه گسترده ،ارائه کننده اطالعات ،ارتباطات الکترونیک ،برنامه هدای گرافیکدی توانسدته اندد  0/24و  0/21و
 0/20و  0/22و  0/27درصد از تغییرات عملکرد سازمانی را پیش بینی کنند ،اما مولفه واژه پرداز ورد نتوانسته است کده در ایدن پدیش بیندی
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سهمی داشته باشد .این نتایج نشان می دهد که فناوری اطالعات و مولفه های آن از متغیر های مهم سازمانی می باشدد کده سدهم زیدادی در
ایجاد عملکرد سازمانی در سطح سازمان دارد و مقدار قابل توجهی از تغییرات آن را پیش بینی و تبیین می کند.
بحث و نتیجه گیری
فناوری اطالعات بر تمامی ابعاد و جوانب سازمانها تاثیرات شگرفی میگذارد و مدیران سازمانها جهت اداره کارا و اثربخش سازمان ملزم به توجه
به مسائل مرتبط با فناوری اطالعات هستند .در مورد تاثیر فناوری اطالعات بر فدراسیون های ورزشی باید اذعان داشت که فناوری اطالعات بدا
خود فرصتها و تهدیدات بیشماری را به همراه آورده است.
کلمات کلیدی :فناوری اطالعات ،عملکرد سازمانی ،فدراسیون ورزشی.
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ارتباط جوتیمی با میزان خالقیت بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استان تهران
مهدیه مطهری ، 1پریناز اسکندری ،2جواد شهالیی
 -1دانش آموخته کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و دبیر تربیت بدنی منطقه شاهرود
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
 -3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

هدف :تحقیقات مختلف نشان داده است ،جوتیمی مناسب در ایجاد انگیزش برای ورزشکاران ،مشارکت افراد در تصمیمگیری و ازدیاد
خالقیت و نوآوری منبع مهمی بهحساب میآید .همچنین جوتیمی مطلوب وفاداری افراد در بین افراد و گروهها و رضایت را در پی دارد و
از طرفی جوتیمی نامطلوب پیامدهایی مانند صرف زمان کاری برای مشاجره افراد با یکدیگر ،تنش زیاد و جستجو برای یافتن حرفه
دیگری می شود .هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین جوتیمی با خالقیت بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استان تهران در سال
تحصیلی  95-96میباشد.
روش تحقیق :نوع تحق یق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی ،همبستگی است و به روش میدان انجام شده است .جامعه آماری
تحقیق شامل  115نفر از بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استان تهران بوده و نمونه تحقیق شامل  85نفر از والیبالیست های جامعه
مذکور بوده که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای
جوتیمی هالپین و کرافت ( )1963با ضریب آلفای کرونباخ  0/85و خالقیت عابدی ( )1363با ضریب آلفای کرونباخ  0/76استفاده
گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها و توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه و متغیرهای تحقیق از برخی شاخصهای آمار توصیفی
(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد) و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف ،همبستگی اسپیرمن و
رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین مقدار مشاهده شده عوامل مدیریتی ،انگیزش شرکتکنندگان در برنامه های ورزشی و عملکرد
شرکتکنندگان در برنامه های ورزشی منطقه  2تهران و مولفههای آن ها با مقدار فرضی تفاوت معنی داری وجود دارد ( )p=0/01و با
توجه به مثبت بودی  tدر همه موارد ،می توان گفت که مقدار مشاهده شده عوامل مدیریتی ،انگیزش شرکتکنندگان در برنامه های
ورزشی و عملکرد شرکتکنندگان در برنامه های ورزشی منطقه  2تهران و مولفههای آن ها به طور معنیداری در وضعیت مناسب قرار
دارند .همچنین ،بین عوامل مدیریتی ( )r387=0/541و مولفه های آن با انگیزش شرکتکنندگان در برنامه های ورزشی منطقه 2
تهران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ( )p=0/01اما بین عوامل مدیریتی و مولفه های آن (برنامه ریزی ،سازماندهی ،کارگزینی،
بودجه ریزی ،کنترل ،نظارت) با عملکرد شرکتکنندگان در برنامه های ورزشی منطقه  2تهران رابطه معنی داری وجود ندارد .در نهایت
نتیجه آزمون رگرسیون خطی ساده دو متغیره که عوامل مدیریتی و انگیزشی توانایی پیشبینی عملکرد شرکتکنندگان در برنامه های
ورزشی دارد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این فرضیه میتوان گفت که پارامترهایی چون صمیمیت و عالقهمندی میتوانند باعث خالقیت و نوآوری
در بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استان تهران شوند و در نقطه مقابل آن عواملی چون فاصلهگیری و تأکید بر خالقیت و نوآوری را پایین
میآورد و درنتیجه بازیکنان تالش نمیکنند که از خود خالقیت و نوآوری نشان دهند.
کلمات کلیدی :جوتیمی ،خالقیت ،بازیکنان والیبال ساحلی بانوان استان تهران
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رابطه ذهن آگاهی با اضطراب رقابتی و عملکرد تنیس روی میز بازان نخبه استان اردبیل
3

مهدیه مطهری ،1ویدا حکیمی ،2شمس غفاری

 -1دانش آموخته کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و دبیر تربیت بدنی منطقه شاهرود
 -2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیالن
 -3دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه ارومیه

هدف :ورزشکاران به هنگام مسابقات ورزشی ،دچار اضطراب میشوند .واقعیت این است که مسابقه دارای شرایط خاصی است و به تناسب نوع
ورزش و موقعیت ،فشارهای روانی گوناگونی را به ورزشکار منتقل میکند .ورزشکاران موفق گرایش به کاهش اضطراب دارند ،حال آنکه در
ورزشکاران ناموفق افزایش اضطراب دیده میشود .بنابراین روانشناسان ورزشی تالش میکنند ،اهمیت تأثیر اضطراب را بر عدم موفقیت
ورزشکاران بیان کنند و در نهایت راهکاری مناسب برای ورزشکاران در جهت کاهش اضطراب که مانع عملکرد مطلوب میباشد ،ارائه دهند.
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی با اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی تنیس روی میز بازان بود.
روش شناسی :نمونه آماری شامل  134پینگ پونگ باز مرد و زن حاضر در اردوهای سال  1396تیم های لیگی و استانی بود .به منظور
گردآوری اطالعات از سه پرسشنامۀ مقیاس ذهنآگاهی ،توجه و هوشیاری ،پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی و مقیاس موفقیت ورزشی استفاد
شد .در این پژوهش از پرسشنامۀ ذهن آگاهی ،توجه و هوشیاری براون و ریان ( )2003مورد استفاده قرار گرفت که برای اندازهگیری ذهن
آگاهی یا توجه به آگاهی مبتنی بر زمان حال طراحی شده است .روش تحقیق از نوع همبستگی بود و نتایج حاصل با استفاده از روشهای
آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تحلیل شد.
یافته ها :با توجه به نتایج این پژوهش بین ذهن آگاهی و اضطراب رقابتی تنیس بازان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت (.)0/012
همچنین ،بین ذهن آگاهی و موفقیت ورزشی رابطه مستقیم و معنادار ( )0/015مشاهده شد .تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب رقابتی و
ذهن آگاهی هر دو پیش بینهای معناداری ( )0/002برای موفقیت ورزشی بودند .یافته های این پژوهش پیوند ذهن آگاهی را با کاهش
اضطراب رقابتی و افزایش موفقیت ورزشی در کشتی گیران نخبه نشان میدهد .نتایج با توجه به نظریه های موجود مورد بحث قرار گرفته
است .از آن جا که بخش مهمی از دالیل موفقیت یا عدم موفقیت به عوامل روانشناختی ورزشکار یا شرایط روانی تیم بستگی دارد ،لذا بررسی
مؤلفههای دخیل در این امر ضروری میباشد .یکی از این عوامل اضطراب ورزشکار و عوامل تأثیر گذار بر آن میباشد .امروزه در شرایط مسابقه
و رقابت ورزشی ،با توجه به شرایط حاکم بر مسابقه ،ورزشکار ممکن است چنان دچار تنش و اضطراب شود که عملکردی جبران ناپذیر در
محیط ورزشی از خود بروز دهد که تبعات آن میتواند به ورزشکار و تیم ورزشی آسیب وارد کند.
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان داد که ذهن آگاهی با اضطراب رقابتی و موفقیت ورزشی ارتباط دارد .تمایل به موفقیت یا پیروزی بازتابی از
انتخابها و پاسخهای فردی در طی یک فعالیت ورزشی میباشد .شرکت کنندگان ورزشی با تمایل به پیروزی ،مشتاق هستند که برنده شوند و
از بازنده شدن در ورزش دوری میکنند ،آنها موفقیت را نسبت به دیگران ارزیابی میکنند .در کل نتایج این مطالعه نشان میدهد که آموزش
ورزشکاران در مهارتهای مراقبه ذهنآگاهی دارای پیامدهایی برای تجربه ورزشکاران در طول رویدادهای ورزشی و همچنین به عنوان
جنبههای مفید زندگی خود در خارج از محیط ورزشی است .عالوه بر این ،نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش ذهنآگاهی در ورزش ،در
کاهش اضطراب رقابتی ،تجربه ورزشکاران به عملکرد ماهرانه و افزایش تمرکز حواس برای ورزشکاران سودمند است.
کلمات کلیدی :ذهن آگاهی ،اضطراب رقابتی ،عملکرد.
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ارتباط رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی در دبیران ورزشی
محسن شیرمحمدزاده

1

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

هدف :هدف تحقیق حاضر رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی در دبیران ورزشی شهرستان بناب میباشد.
روش تحقیق :این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی می باشد و جامعه آماری آن کلیه دبیران ورزشی
شهرستان بناب بود ( .)N= 186نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری به تعداد  166نفر به صورت کل شمار انتخاب شدند.
ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن ( )2000و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون
( )1969بود .روایی پرسشنامه ها به تأیید  5تن از متخصصین در حوزه مدیریت ورزشی رسید .پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن ( α = 0/89 )2000و پرسشنامه ب فرسودگی شغلی مسلش و
جکسون ( α = 0/90 )1969به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از بسته نرم افزاری  SPSS 16به منظور انجام آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شد .در بخش آمار استنباطی ،برای بررسی غیرطبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده
شد .که پس از محرز شدن غیرطبیعی بودن داده های تحقیق ،از روش آماری ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه ها استفاده
شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که بین سکوت سازمانی (نگرش سرپرستان نسبت به سکوت ،فرصتهای ارتباط) و فرسودگی شغلی در دبیران
ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود ندارد ( .) Sig> 0/05ولی بین سکوت سازمانی (نگرش مدیران ارشد نسبت به سکوت)
و فرسودگی شغلی در دبیران ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود دارد ( .) Sig< 0/05و همچنین ،بین سکوت سازمانی و
فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت) در دبیران ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود ندارد (.) Sig> 0/05
ولی بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی (عملکرد فردی) در دبیران ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود دارد (0/05
<.)Sig
نتیجه گیری :بین سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران ورزش دارد (محسنی و همکاران .)1396 ،و بین سکوت سازمانی (نگرش
مدیران ارشد به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت ،فرصت های ارتباطات) با فرسودگی شغلی دبیران ورزش دارد (شعبانی و شریفی،
 .)1395و بین سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،عملکرد فردی) دبیران ورزش دارد (عطایی و
نظری.)1393 ،
اگرچه عموماً اعتقاد بر این است که گرایش دبیران ورزش برای کاهش فرسودگی شغلی از سکوت سازمانی (نگرش مدیران ارشد به
سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت ،فرصت های ارتباطات) ناشی می شود ،اما برای اجرای بهتر بایستی عوامل مختلف سکوت را به طور
مجزا مورد بررسی قرار دهیم تا کمبودهای موجود را بهتر مورد شناسایی قرار دهیم.
کلمات کلیدی :سکوت سازمانی ،فرسودگی شغلی ،دبیران ورزشی

1. M.smzade@azaruniv.ac.ir
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بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی
محسن
استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شیرمحمدزاده1

هدف :هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر حافظه سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی می-
باشد.
روش تحقیق :برای این منظور مدل چابکی سازمانی اوکانگو و همکاران( )2008شامل سه بُعد اثربخشی ،مسئولیتپذیری و انعطاف-
پذیری تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی به تعداد  244نفر است که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران145نفر برآورد و به
روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شده است ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است .که پس از تأیید روایی و پایایی آن ،در اختیار
نمونه آماری قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .بدین ترتیب که برای
طبقهبندی ،تلخیص و تفسیر دادههای آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق ،آزمون
کولموگروف -اسمیرنف r ،پیرسون و رگرسیون خطی ساده و برای رتبهبندی متغیرهای تحقیق از آزمون فریدمن با نرمافزار SPss
استفاده گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد که بین سکوت سازمانی (نگرش سرپرستان نسبت به سکوت ،فرصتهای ارتباط) و فرسودگی شغلی در دبیران
ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود ندارد ( .) Sig> 0/05ولی بین سکوت سازمانی (نگرش مدیران ارشد نسبت به سکوت)
و فرسودگی شغلی در دبیران ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود دارد ( .) Sig< 0/05و همچنین ،بین سکوت سازمانی و
فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت) در دبیران ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود ندارد (.) Sig> 0/05
ولی بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی (عملکرد فردی) در دبیران ورزشی شهرستان بناب ارتباط معنی داری وجود دارد (0/05
<.)Sig
نتیجه گیری :ادبیات تحقیق بیانگر تأثیرگذاری حافظه سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی است به عبارتی حافظه سازمانی در ارتقاء ابعاد
چابکی سازمانی مؤثر است .بنابراین نتیجه تحقیق حاضر را با تمرکز توجه بر اثرات متغیر بررسی شده در تحقیقات پیشین میتوان
مقایسه کرد و همسویی و ناهمسویی نتایج آنها را بیان نمود.
به طوری که در رابطه با میزان چابکی سازمانی و روابط متغیرهای دیگر با آن میتوان گفت که نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیق
صدوقی و همکاران( )1394که نشان دهنده این موضوع است که دانش و اطالعات الزم به عنوان ورودی سیستم حافظه سازمانی موجب
بهبود بهرهوری میشود همسو بوده ،و به عنصر اصلی بهرهوری یعنی اثربخشی تأکید میکند که به چابکی سازمانی منجر میشود.
همچنین با نتیجه تحقیق لودی( )2015که بر رابطه مثبت و مستقیم حافظه سازمانی و فناوری اطالعات داللت دارد و بر عامل مهم
فناوری اطالعات در شکلگیری چابکی سازمانی تأکید دارد .بنابراین هر چه حافظه سازمانی و ابعاد آن از قبیل حافظه تعاملی و رویهای و
گزارشی تغییر مثبت داشته باشد باعث ارتقاء چابکی سازمانی میشود بنابراین تالش برای آگاهی از مفهوم ابعاد حافظه سازمانی و جنبه-
های مختلف آن ،موجب افزایش دانش و یادگیری در سازمان شده و اثربخشی و انعطافپذیری سازمانی و در نهایت بر چابکی سازمانی
میافزاید.
کلمات کلیدی :حافظه سازمانی ،چابکی سازمانی ،مسئولیتپذیری سازمانی ،انعطافپذیری سازمانی.
1. M.smzade@azaruniv.ac.ir
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مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط علی تفکر استراتژیک و ارزیابی عملکرد در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
2

گلرخ عیوضی ، 1عباس خدایاری
-1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران
 -2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،کرج،ایران

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی تفکر استراتژیک و مدیریت عملکرد دربدین کارکندان اداره کدل ورزش وجواندان اسدتان
البرز است.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی -همبستگی است که به شکل میدانی و با اسدتفاده از
پرسشنامه انجام شد .جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز که جمعا 162نفر هستند ،میباشدد و
درخصوص تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفادهگردید که بر اساس آن تعدداد 113نفدر بدا روش نموندهگیری تصدادفی
ساده انتخاب شدند .در راستای گردآوری دادهها از پرسشدنامههای اسدتاندارد مددیریت عملکدرد مدک آدام ( )2005و تفکدر اسدتراتژیک
حسینی ( )1391بهرهگرفتهشده که رواییصوری پرسشنامه بر اساس نظرات  10نفر از متخصصین و اساتید مدیریت ورزشی بدست آمد
و پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفایکرونباخ برای تفکر استراتژیک برابر با  0/81و مدیریت عملکرد برابر بدا  0/94محاسدبه شدد .بدرای
تجزیه و تحلیل وآزمون فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار  PLSو  SPSSاستفاده گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد بین مدیریت عملکرد و تفکر استراتژیک( )b=0/13 ،T=0/899 ،P=0/369در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
استان البرز رابطه معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری :در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان میزان ایمان و اعتقاد قوی به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش های آن توسدط
کارکنان در نظر گرفته نشده و به تشویق کارکنان به آینده نگری و تهیه برنامه های کاری همسو با برنامده اسدتراتژیک اداره کدل توجده
کافی صورت نگرفته است.
کلمات کلیدی :مدیریت عملکرد ،تفکر استراتژیک،کارکنان ،اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
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مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان و انسجام سازمانی در تیم های لیگ برتر فوتبال
2

محمد عواطفی آزاد ،1دکتر امین دهقان قهفرخی
 -1کارشناسی ارشد اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه تهران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان و انسجام سازمانی در تیم های لیگ برتر فوتبال انجام
گرفته است.
روش تحقیق :تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی -پیمایشی است و از نظر زمان یک تحقیق کاربردی و مقطعی است ،به طوری که
گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس ،پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان
کاپتین( )2005و پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان باشگاه
های لیگ برتری فوتبال در ایران می باشد .نمونه آماری این تحقیق با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است .طبق
جامعه آماری یاد شده برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  165نفر انتخاب میشود .برای بررسی اعتبار(پایایی)
پرسشنامه ،پس از توزیع آن در بین  30تن از افراد نمونه آماری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .با توجه به نتایج به دست آمده
اعتبار کلی پرسشنامه برابر %82/69است .برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از روش معادالت ساختاری و ترجیا از نرم افزار آموس
استفاده شده است.
یافته ها :در مطالعه حاضر نتایج فرضیات نشان داد که بین فرهنگ سازمانی(و مولفههای آن) و خالقیت در باشگاههای لیگ برتری رابطه
معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی(و مولفههای آن) و انسجام سازمانی در باشگاههای
لیگ برتری رابطه معنیداری وجود دارد.
نتیجه گیری :بطور کلی می توان نتیجه گرفت که میتوان با توافق بر سر ارزشها و باورهای موجود در باشگاه (فرهنگ سازمانی) ،تطابق
با تغییر ،هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خالقیت کارکنان و انسجام سازمانی کمک نمایند و برنامه-
ریزان نیز نمیتوانند اساس و معیار افزایش خالقیت افراد و انسجام دورن سازمان را بدون توجه به فرهنگ سازمانی پایه ریزی نمایند.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازمانی ،خالقیت کارکنان ،انسجام سازمانی ،لیگ برتر فوتبال
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مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط مدیریت دانش با کارآمدی جمعی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس
*2

رامین مریدی،1گلنازارباب
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی ،واحد رودان ،دانشگاه آزاد اسالمی،رودان ،ایران
 -2استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباس ،ایران

هدف :هدف از مطالعه حاضر ارتباط مدیریت دانش با کارآمدی جمعی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس بود.
روش تحقیق :روش مطالعه حاضر میدانی بود و از نظر هدف کاربردی بود .جامعه آماری مطالعه برابر با تمامی کارکنان اداره ورزش و
جوانان شهر بندرعباس شامل  89تن بود که در یک نمونه گیری تمام شمار ،تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته
شد .از پرسشنامۀ خامدا ( )1388جهت گردآوری اطالعات مرتبط با مدیریت دانش و از پرسشنامه گودارد هوی و ولفوک هوی ()2000
جهت گردآوری اطالعات مرتبط با کارآمدی جمعی استفاده شد که روایی ظاهری و صوری آنها توسط  5تن از اساتید و پایایی آنها با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان  0/89و  0/87محاسبه و تایید شد .از آزمون کولموگراف-اسمینوف ( )KSجهت بررسی توزیع
دادهها و از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد که بین مدیریت دانش و مولفههای آن (تسهیم دانش ،بکارگیری دانش ،ذخیره سازی دانش و خلق
دانش) با کارآمدی جمعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین طی دو گام،
در میان متغیرهای مدیریت دانش ،متغیرهای بکارگیری دانش و تسهیم دانش ،قادر به پیشبینی کارآمدی جمعی بودهاند.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش  ،بکارگیری دانش ذخیره سازی دانش ،تسهیم دانش و خلق دانش با کارآمدی
جمعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس ارتباط معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :مدیریت دانش ،کارآمدی جمعی ،کارکنان ،اداره کل ورزش و جوانان
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مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباط هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس
ابراهیم داوری،1گلنازارباب

*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی ،واحد رودان ،دانشگاه آزاد اسالمی،رودان ،ایران
 -2استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباس ،ایران

هدف :هدف از مطالعه حاضر ارتباط هوش هیجانی و سبکهای مدیریت تعارض با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس بود .
روش تحقیق :با توجه به اهداف مطالعه ،روش مطالعه حاضر میدانی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری مطالعه برابر با تمامی دبیران تربیت
بدنی شهر بندرعباس بود که تعداد آنها مطابق اعالم اداره آموزش و پرورش شهرستان  422نفر ( 201زن و  221مرد ) نفر اعالم شد .با توجه به
گستردگی حجم جامعه و عدم امکان نمونه گیری تمام شمار ،محقق از میان افراد جامعه و بر اساس جدول مورگان ،تعداد  201تن را و به روش
نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب نمود .جهت گردآوری اطالعات مرتبط با هوش هیجانی از پرسشنامه هوش
هیجانی بار -آن ( ،)1980اطالعات مرتبط با سبک های رهبری تعارض نیز با استفاده از پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز ( )2001و اطالعات
مرتبط با رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه مینه سوتا گردآوری شد .به منظور تعیین روایی ابزار در اختیار مدیران صاحب نظر قرار داده شد
و پایایی پرسشنامه ها ،در یک مطالعه مقدماتی پس از توزیع  30پرسشنامه و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ استخراج و تایید شد.
یافته ها :پس از توزیع پرسشنامه ها در بین جامعه آماری ،از آزمون کولموگراف-اسمینوف ( ،)KSجهت بررسی توزیع داده ها و از آزمون ضریب
همبستگی و رگرسیون گام به گام ،جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رضایت شغلی ،بین سبکهای مدیریت تعارض با رضایت شغلی و بین هوش هیجانی و
سبکهای مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین طی دو گام ،در میان متغیرهای هوش هیجانی ،متغیرهای
استقالل و روابط بین فردی ،و در میان متغیرهای سبک¬های مدیریت تعارض ،متغیرهای کنترل و اجتناب ،قادر به پیشبینی رضایت شغلی
دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس بوده اند.
کلمات کلیدی :هوش هیجانی ،سبکهای مدیریت تعارض ،رضایت شغلی
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مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارزیابی عملکرد مربیان رشتههای ورزشی مدالآور پارالمپیک ریو 2016
3

نسیم رزم آرافر ،1ابوالفضل فراهانی ،2طاهره موسوس راد
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -5استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -6استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مربیان رشتههای ورزشی مدالآور پارالمپبک ریو  2016بود .روش تحقیق در این پژوهش با توجه
به هدف تحقیق کاربردی و با توجه به نوع گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی و به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل
مدیران ورزش پارالمپیک و مربیان تیمهای ملی پارالمپیک ریو و ورزشکاران مدالآور پارالمپیک ریو شامل ( )120نفر بودند .که نمونه
پژوهش به صورت کل شمار انتخاب گردید .از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد مربیان در قالب  40گویه و  4مؤلفه (مهارتهای
مدیریتی ،مهارتهای فنی ،مهارتهای اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی و ادراکی ) با مقیاس پنج ارزشی لیکرت به منظور عوامل ارزیابی
مربیان استفاده شد .به منظور شناسایی عوامل از روش تحلیل عاملی اکتشافی و اولویتبندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد .بنابر
نتایج حاصل از پژوهش هر  40گویه پرسشنامه ارزیابی عملکرد بارهای عاملی قابل قبولی داشتند و گویهای از پرسشنامه حذف نگردید.
در نهایت از طریق آزمون فریدمن مشخص گردید که از بین چهار عامل ارزیابی عملکرد ،عامل مهارتهای مدیریتی در باالترین اولویت از
دید نمونه آماری قرار دارد .عامل مهارتهای فنی دومین عامل مهم اعالم شد و عاملهای ویژگیهای اجتماعی و شخصیتی در اولویت-
های سوم و چهارم قرار گرفتند و بین اولویتبندی عوامل ارزیابی عملکرد مربیان رشتههای ورزشی مدالآور پارالمپیک ریو  2016تفاوت
معناداری وجود داشت ( .)p ≤0.00با توجه به دستآوردهای پژوهش به نظر میرسد مدیران ورزش پاراالمپیک کشور ضمن توجه و
استفاده از این شاخصها برای ارزیابی مربیان ،میباید از آنها در انتخاب برتر مربیان نیز بهره ببرند.
کلمات کلیدی :ارزیابی عملکرد ،مربیان پارالمپیک،ریو 2016
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ارزیابی و مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای شهرستان اسالمشهر با استانداردهای بین المللی
3

اعظم صیدی* ،1حمید قاسمی ،2معصومه حسینی
 .1کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد شهرری
 .2دانشیار دانشگاه پیام نور واحد شهرری
 .3استادیار دانشگاه پیام نور واحد شهرری

هدف :هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و مقایسه وضعیت بهداشتی استخرهای شهرستان اسالمشهر با استانداردهای بین المللی بود.
روش تحقیق :تحقیق حاضر ،توصیفی از نوع علی -مقایسه ای است که به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد .جامعه
آماری تحقیق شامل کلیه استخرهای سرپوشیده اسالمشهر میباشد که  7استخر به روش تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
از پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و اطالعات نیروی انسانی و چک لیست صادقی ( )1392برای جمع آوری دادهها استفاده شد .جهت
تجزیه و تحلیل دادهها ع الوه بر آمار توصیفی(میانگین ،انحراف معیار) از آمار استنباطی کلموگروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونهای
استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد در بین وضعیت بهداشتی آب ؛ میزان کلر برابر با استاندارد ،میزان  PHپایینتر از استاندارد و دمای آب
استخرهای اسالمشهر باالتر از استاندارد بوده است .استخرهای شهرستان اسالمشهر از وضعیت بهداشت سرویسهای بهداشتی ،بهداشت
رختکن و دوشها ،بهداشت محوطه داخلی استخر باالتر از استانداردهای بین اللملی میباشد.
کلمات کلیدی :وضعیت بهداشتی ،ایمنی ،استخر ،اسالمشهر.

1. Aziss897@yahoo.com

84

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

اوقات فراغت و دانشجویان
فهیمه نصیری خلیل آباد  –1مهدی اصفهانی

2

-1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین اللملی امام رضا (ع)
-2عضو هیات علمی دانشگاه بین الملی امام رضا (ع)
مقدمه :درجوامع امروز ما شاهد این امر هستیم که جمعیت دانشجویان در حال افزایش هستند .لذا پرداختن به مقوله ی اوقات فراغت مختص
دانشجویان امر مهم و الزم در جامعه ی امروز است .لذا هدف از پژوهش حاضر مطالعه اوقات فراغت و دانشجویان در قالب مقاله مروری می باشد.
روش :برای دستیابی به مقاالت مذکور از موتورهای جستجوی , sid, Google scholar , pubMed,مجالت تخصصی نور ورشد ،مقاالت علمی و
پژوهشی و با استفاده از کلید واژه های اوقات فراغت ،فعالیت بدنی ،بازی ،physical activity ،game ،Leisure time ،به صورت ترکیب با
تحصیل کرده های دانشگاهی ،دانشجویان ،degree student ،student ،مورد استفاده قرار گرفت .از بین مقاالت یافت شده 43مقاله استفاده
شد که مقاالت التین از سال  2015تا  2018و مقاالت فارسی از سال های  1375تا  1395مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که با پیشرفت تکنولوژی دانشجویان بیشتر جذب تلوزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده اند .اما در
صورت وجود امکانات و تجهیزات به فعالیت ورزشی و مطالعه می پردازند .سالمت اجتماعی دانشجویان بیشتر با فعالیت های اجتماعی حاصل می

شود .بدلیل اینکه فعالیت نقش زیادی در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دارد ،استفاده مثبت از اوقات فراغت می تواند منجر به مهارت های
مقابله ای ،کاهش استرس و رشد سالم شود.
نتیجه گیری :توصیه میشود با فراهم کردن تجهیزات وامکانات بستری برای دانشجویان جهت اجرای فعالیت بدنی فراهم کنند . .برنامه های محلی
و دانشگاهی باید حمایت شوند.و آگاهی باید با سازماندهی فعالیت های تفریحی در موسسات و برنامه های آموزش دانشگاه افزایش یابد.
و این موضوع که فعایت بدنی بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیرمیگذارد برکسی پوشیده نیست.
کلمات کلیدی:زمان بیکاری ،تحصیل کرده های دانشگاهی ،فراغت
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اوقات فراغت و شخصیت اجتماعی(مقاله مروری)
.1یداله زحمتکش  .2مهدی اصفهانی.3.وحید ساعتچیان

.1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه امام رضا ع
 .2عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا ع
 .3عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا ع
هدف :اوقات فراغت و نحوه گذران آن و تاثیر آن بر فاکتور های انسانی از دیر باز مورد توجه بوده و با پیشرفتهای حاصله در علدم انسدان
شناسی کانون تمرکز جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است ،مقاله حاضر تحقیقاتی انسان شناسدی در حدوزه شخصدیت و اوقدات
فراقت است .اساس کار در این تحقیق تاثیر متقابل گذران اوقات فراغت و شخصیت است در جلوگیری از ایجاد شخصیت منفی و تواندایی
پیش بینی فاکتور های مورد نظر است.
روش تحقیق :خالصه مقاالت از پایگاه های اطالعاتی پرتال جامع علوم انسانی  ،نور به صورت سیستماتیک

.iiste ،Pubmed

 sidr ، scholar.google ، elearnicaمورد جستجو قرار گرفت و مقاالت انگلیسی زبانبا کلید واژه های Leisure time,
personality, game, fun, growth, personality prediction,از سال های 1995تا 2018ومقاالت فارسی زبان با کلید واژه
های اوقات فراغت،شخصیت،بازی،تفریح،رشد،پیش بینی شخصیت ،از سالهای 1385تا 1396مورد بررسی قرار گرفتند.در نهایت با توجه
به معیار های مربوطه از بین  40مقاله فارسی و التین  28مقاله در این مطالعه وارد شده وارتباط بین واوقات و فراغت بررسی شدند.
یافته ها :تمام روش های گذران اوقات فراغت از قبیل فعالیت بدنی،ورز ش و ورزشهای تفریحی ،هنر،تماشای تلویزیون ،داستان خوانی
تاثیرات در تغییر شخصیت اجتماعی دارند و میزان رضایت از ان جام هر روش تاثیر افزایشی داشته است و در مقابل نبود وعدم توجه به
این روش ها( گذران اوقات فراغت) باعث بروز اختالل در رفتار و شخصیت شده و مقدمات سوق به سمت بزهکاری را فراهم نموده است.
نتیجه گیری :با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت تاثیرات گذران اوقات فراغ ت بر برخی مولفه های شخصیتی افراد قطعی است و
امکان پیش بینی متقابل روش گذران اوقات فراغت و نوع شخصیت وجود دارد(:پیش بینی نوع گذران اوقات فراغت با توجه به شخصیت
فرد و پیش بینی بعضی مولفه های شخصیتی فرد با توجه به روش انتخابی گذران اوقات فراغت)
کلمات کلیدی :اوقات فراغت،شخصیت،بازی،تفریح،رشد،پیش بینی شخصیت
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اولویت بندی موانع توسعه ی فوتبال استان آذربایجان غربی
3

مجید صدری چراغتپه* ،1مجید جاللی فراهانی ،2ابراهیم علی دوست قهفرخی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -3دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

هدف :هدف از پژوهش حاضر ،اولویت بندی موانع توسعه ی فوتبال استان آذربایجان غربی بود.
روش تحقیق :روش پژوهش حاضر براساس هدف؛ کاربردی ،براساس ماهیت؛ توصیفی و براساس داده ها کمّی بود .جامعه ی آماری
شامل مدیران ارشد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی ،رؤسای فعلی و سابق هیئت های فوتبال استان و شهرستان های
تابعه ،مربیان و بازیکنان در دسترس حاضر در لیگ دسته دو ،دسته سه ی کشوری و سوپر لیگ استان و صاحبان صنایع مهم (جمعا
حدود 150نفر و از مردان) ،که بصورت کل شمار به عنوان نمونه ی آماری و بصورت هدفمند انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه
ی محقق ساخته بود که به اولویت بندی موانع توسعه ی فوتبال استان آذربایجان غربی در شش مؤلفه ی موانع مدیریتی ،موانع مالی،
موانع فنّی ،موانع سخت افزاری ،موانع علمی و موانع فرهنگی-اجتماعی ،در  70گویه پرداخت .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را 12
نفر از اساتید ،صاحب نظران و متخصصان ورزش و فوتبال ،مورد تأیید قرار دادند و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از روش همسانی
درونی آلفای کرونباخ استفاده و  ./98گزارش شد .روش آماری مورد استفاده در این پژوهش ،آزمون کلموگراف -اسمیرنف و رتبه بندی
فریدمن بود و از عملیات آماری  SPSSو نسخه ی  22آن استفاده شد.
یافته ها :ضعف در برنامه ریزی بلند مدت مدیران ارشد استان ،استقبال ضعیف حامیان مالی ورزشی استان از فوتبال ،نابسامانی در
رعایت روشهای اصولی استعدادیابی فوتبال در این منطقه ،دارا نبودن حداقل یک ورزشگاه جدید و مدرن ،نبود مراکز پژوهشی و
آکادمیک فوتبال در استان ،استفاده ناکافی از رسانه ها به عنوان قلب جوامع برای ترویج فرهنگ ورزش مهمترین موانع توسعه ی فوتبال
در استان آذربایجان غربی معرفی شدند.
نتیجه گیری :بطور کلی و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،می توان با از پیش رو برداشتن موانع مهم و توجه بیشتر به عوامل
رشد و پیشرفت رشته پرطرفدار فوتبال ،راه را برای توسع ه ی هرچه بیشتر این رشته ی ورزشی در این استان هموارتر نمود .صاحبنظران
و پژوهشگران می توانند با شناسایی این راهکار ها ،یاری رسان مدیران ارشد ورزش استان در این راستا باشند.
کلمات کلیدی :آذربایجان غربی ،توسعه ،فوتبال ،موانع
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بخشبندی سطوح مشارکت هواداران لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل پیوستار روانشناختی ()PCM
2

شهرزاد زیارتی ،1فرشاد تجاری
 – 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت یازار یابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
 – 2استاد دانشگاه اسالمی

هدف :هدف کلی این مطالعه بخشبندی سطوح مشارکت هواداران لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل پیوستار روانشناختی
) (PCMمیباشد.
روش تحقیق  :این تحقیق از نوع توصیفی د پیمایشی میباشد.
بخشبندی یک روش تقسیم مشتریان به گروههای متفاوت با ویژگیهای یکسان و بخشی از فرآیندهای بینش مصرفکننده میباشد.
مدلهای بخشبندی تماشاگران ورزشی به بازاریابان این اجازه را میدهد تا فعالیتهای بازار را تنظیم کنند و استراتژیهای قیمت گذاری
و محصوالت ورزشی را اصالح کنند همچنین تجربههای ورزشی را برای هر بخش سفارشی کنند (استوارت ،اشمیت ،نیکولسون.)2003 ،
یکی از مدلهای معروف برای بخشبندی تماشاگران ورزشی مدل پیوستار روانشناختی فانک و جیمز ( )2001است .مدل پیوستار روانی
چارچوبی را برای حرکت فرد از آگاهی اولیه از یک ورزش یا تیم تا وفاداری نهایی فراهم میآورد .این تحقیق از نوع توصیفی د پیمایشی،
از لحاظ هدف جمعآوری دادهها کاربردی ،از نظر زمان جمعآوری داده ها حالنگر است .جامعه آماری تحقیق حاظر تماشاگران فوتبال
لیگ برتر که در ورزشگاه آزادی و در جریان هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر "جام خلیج فارس" در تابستان سال  1397حضور
دارند ،می باشند .از میان این افراد 670 ،تماشاگر مرد که مسابقات فوتبال لیگ برتر را تماشا میکردند ( میانگین سنی  22/09سال)
بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جهت اندازه گیری میزان مشارکت تماشاگران فوتبال ،از پرسشنامه مشارکت بیتون
و همکاران ( )2009که از نه سوال تشکیل شده و در مقیاس هفت ارزشی لیکرت تنظیم شده و سه فاکتور لذت ،مرکزیت و نشانه را می
سنجد ،استفاده شد .از آمار توصیفی برای خالصه کردن و طبقهبندی دادههای خام و محاسبه میانگین ،فراوانی ،انحراف معیار و رسم
نمودارها و جداول استفاده شده است .از تحلیل عاملی تأییدی برای اعتباریابی ابزارها و از آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی
ابزارها استفاده شده است .برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسپیاساس ویرایش  16و لیزرل  8/51با سطح اطمینان  95درصد استفاده
شد.
یافتهها  :بر اساس ابعاد مشارکت (لذت ،مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی ،نشان داد که در تیمهای لیگ برتر فوتبال
ایران ،کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری ( )17/2%و جذابیت ( )32/2%میباشد .همچنین یافتههای
تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ،مدل چند بعدی مشارکت ،ابزاری سودمند برای بخشبندی تماشاگران در مراحل نظری مختلف است.
یافتهها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت ،مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی ،نشان داد که در تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران،
کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری ( )17/2%و جذابیت ( )32/2%میباشد.
نتیجه گیری  :یافتههای تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ،مدل چند بعدی مشارکت ،ابزاری سودمند برای بخشبندی تماشاگران در
مراحل نظری مختلف است.
کلمات کلیدی  :بخشبندی ،پی ،سی ،ام ،مشارکت ،تماشاگر.
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برازش مدل ارتباطی برنامههای ورزشی تلویزیون با انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی سالمندان شهر شیراز
2

زهره احمدی* ،1طاهره ندایی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه قم

2

 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه قم

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل ارتباطی بین برنامههای ورزشی تلویزیون با انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی
سالمندان شهر شیراز انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش اندیش ه ورزی این پژوهش همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان مرد و زن ساکن در شهر شیراز
تشکیل دادند ک ه بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال  ،1395تعداد  171612نفر ،گزارش شد .با توجه به مشخص بودن
تعداد جامعه پژوهش ،حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از جدول مورگان  384نفر به روش تصادفی طبقهای از مناطق یازده گانه
شهر شیراز انتخاب شدند .گردآوری دادهها به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه مورد بررسی و تأیید  10تن از متخصصین حوزه مدی ریت ورزشی قرار گرفت پس از اعمال نظرات مفید و ارزنده آنها
اصالحات نهایی صورت گرفت و پرسشنامه نهایی تهیه گردید .جهت برآورد پایایی پرسشنامه ،تعداد  30عدد پرسشنامه بین افراد جامعه
آماری که در تحقیق اصلی نیز شرکت داده نشدند ،توزیع و تکمیل گردید و پایایی درونی و زمانی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
معادل  0/80به دست آمد و به تأیید رسید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و در
سطح آمار استنباطی جهت نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده شد .عملیات آماری به وسیله نرم افزار
SPSSنسخه  20و مدلیابی معادالت ساختاری به وسیله نرم افزار  LISRELانجام شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که میزان برآورد شده شاخصها ی برازش نسبت به برازش مالک مدل ساختاری در تمامی شاخصهای
بررسی شده از برازش مطلوبی برخوردار است .برنامههای ورزشی تلویزیون با آماره  8/99 tمنجر به مشارکت ورزشی و با آماره 13/69 t
منجر به انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان و عامل انگیزه مشارکت با آماره  10/48 tمنجر به مشارکت ورزشی سالمندان شده است که
نشان داد ارتباط معنی دار بین سه عامل برنامههای ورزشی ،انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی سالمندان وجود دارد.
نتیجهگیری :مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است .خروجیهای مدل تحلیل مسیر نشان از اثربخشی و نقش مثبت برنامههای
ورزشی تلویزیون در ایجاد انگیزه مشارکت و مشارکت ورزشی سالمندان دارد .همچنین انگیزه مشارکت خود عامل توسعه و افزایش
مشارکت ورزشی در میان سالمندان است.
کلمات کلیدی :سالمند ،مشارکت ورزشی ،برنامههای ورزشی تلویزیون.

2. a_zohre1371@yahoo.com
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بررسی علل شرکت یا عدم شرکت دانش آموزان دختر دوره اول شهرستان کامیاران در فعالیت های ورزشی
خارج از مدرسه
هانیه غالمی ،1الهام آرین ،2سعدیه حیدری ،3فریده

حیدری4

 -1دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه نهاوند .همدان  .ایران
 -2دکتری مدیریت ورزشی  .مدرس دانشگاه نهاوند .همدان  .ایران
 -3کارشناسی ارشد جامعه شناسی  .معلم مطالعات احتماعی شهرستان کامیاران  .سنندج  .ایران
 -4کارشناسی ارشد تاریخ  .معلم مطالعات احتماعی شهرستان سنندج ناحیه یک  .سنندج ایران

چکیده
ورزش از جمله فعالیت های که می توان با هزنیه کمتر و بهر ه گیری بیشتر درمقایسه باسایر برنامه های اوقات فراغت ایجادکرد .ورزش
در تمام دوران زندگی انسان ها دارای اهمیت است  .این تحقیق به بررسی میزان عدم و شرکت و مشکالت شر کت می پردازد و میزان
تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سالمتی و آگاهی در پرداختن به فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه را مورد بررسی قرار
می دهد .
هدف از این پژوهش بررسی میزان عدم شر کت یا شرکت دانش آموزان در مقطع متوسطه دوره اول است این پژوهش توصیفی است و از
پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است  .جامعه آماری پژوهش مورد نظر عبارتست از دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر
ستان کامیاران که در سال  98-97مشغول به تحصیل هستند.
بیشترین سن دانش آموزان 16-14که در فعالیت های ورزشی شرکت کردند .براساس نتایج بدست آمده افراد شر کت کننده در فعالیت
های ورزشی میزان تحصیالت والدین آن هافوق دیپلم %80هستند شغل پدر افراد شرکت کننده در فعالیت ورزشی آزاد%50بوده است و
شغل مادران شرکت کننده و غیر شر کت کننده %90خاندا ر بود ه است و شغل پدر افراد غیر شرکت کننده و غیره بود ه است .سطح در
آمد افراد شر کت کننده یک میلیون تا دو میلیون است که  %50است و جالب است بدانید که سطح درآمد افراد غیر شرکت کننده باالی
دو میلیون است .جلسات حضور افراد شر کت کننده در هفته سه جلسات %60بوده است و میزان فعالیت افراد شر کت کننده در روز 30
دقیقه بود ه است و میزان علل شرکت دانش آموزان  %65تناسب اندام و توصیه پدر ومادر مهارت بوده و بیشترین رشته مورد عالقه
دانش آموزان پیاده رویی،دویدن،والیبال ،کوهنوردی در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه انجام می دهند.مهم ترین موانع علل شرکت
درفعالیت ها ی ورزشی می توان اشاره کرد به کمبود وقت ،دور بودن اماکن ورزشی ،کمبود فضای ورزشی  ،جلو گیری والدین نیز بیان
نمودند.
کلمات کلیدی :فعالیت های ورزشی  ،عدم شرکت  ،دانش آموزان
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بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر بازاریابی رسانههای اجتماعی در فروشندگان برندهای ورزشی
2

سعید اشرفی فشی* ،1محسن باقریان فرح آبادی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر بازاریابی رسانههای اجتماعی در فروشندگان برندهای ورزشی انجام
گرفته است.
روش تحقیق :این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به دنبال رابطه علّی بین
متغیرهاست و به روش میدانی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق ،فروشندگان برندهای ورزشی تهران که از ابزارهای فناوری اطالعات
استفاده نموده و دارای صفحه اینستاگرام برای محصوالت ورزشی خود هستند ،میباشد ( .)N=400حجم نمونه با توجه به جدول
مورگان تعداد  196نفر برآورد شد که تعداد  200پرسشنامه در نمونهای متشکل از جامعه آماری توزیع شد .نمونهگیری به روش نمونه-
برداری تصادفی صورت پذیرفت .پرسشنامههای مورد استفاده شامل سواالت جمعیتشناختی ،پرسشنامه استاندارد پذیرش فناوری
دیویس( ،)1986پرسشنامه استاندارد بازاریابی رسانههای اجتماعی الروچ و همکاران( )2012و پرسشنامه بکارگیری فناوری اطالعات در
تبلیغات قاسمی-باقریان( )1397بود .روایی پرسشنامهها مورد تأیید بوده و پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به
تأیید رسید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  LISRELبرای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد .در بخش
آمار توصیفی از جدولهای فراوانی برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی استفاده شد .در آمار استنباطی از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف t ،تک نمونهای ،رگرسیون و مدل سازی معادالت ساختاری به منظور آزمون فرضیات استفاده شد .سطح معنی
داری برای تمامی تجزیه و تحلیل ها  P ≤0/01در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین مشاهده شده و فرضی پذیرش فناوری و مؤلفههای آن تفاوت معنیداری وجود
دارد( )t= 30/15 ،P ≤0/01و با توجه به مثبت بودن  tدر همه موارد ،میتوان گفت که مقدار مشاهده شده پذیرش فناوری و مؤلفههای
آن به طور معنیداری در وضعیت مناسب قرار دارند .همچنین بین میانگین مشاهده شده و فرضی بازاریابی رسانههای اجتماعی و
مؤلفههای آن تفاوت معنیداری وجود دارد( .)t= 24/57 ،P ≤0/01با توجه به مثبت بودن  tدر همه موارد ،میتوان گفت که مقدار
مشاهده شده پذیرش فناوری و مؤلفههای آن به طور معنیداری در وضعیت مناسب قرار دارند .از طرفی تحلیل رگرسیون نشان داد که
پذیرش فناوری توانایی پیشبینی بازاریابی رسانههای اجتماعی را دارد .براساس نتایج ضریب بتا ،به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در
عوامل پذیرش فناوری ،بازاریابی رسانههای اجتماعی( )0/353افزایش مییابد .نتایج نشان داد پذیرش فناوری بر بازاریابی رسانههای
اجتماعی تأثیر دارد و این اثر به صورت مثبت و معنادار است.
نتیجهگیری :فروشندگان برندهای ورزشی میتوانند با آشنایی بیشتر با تقویت پذیرش فناوری اطالعات و یادگیری مهارتهای مربوطه،
بیش از پیش از ابزارهای متفاوت مانند شبکههای اجتماعی که امروزه ،فناوری با هزینه بسیار کمتر نسبت به روشهای سنتی در اختیار
آنها قرار داده است ،در امر بازاریابی و فروش محصوالت خود بهره ببرند.
کلمات کلیدی :پذیرش ،فناوری ،بازاریابی رسانههای اجتماعی
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بررسی اثر عوامل مدیریتی و فنی در قطع همکاری حامیان مالی با باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران
رضاحسن پور قادی* ،1معصومه کالته سیفری ،2مژگان معمار مقدم
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -3استادیار گروه رفتارحرکتی دانشگاه مازندران

هدف :هدف از پژوهش حاضر ،برسی اثر عوامل مدیریتی و عوامل فنی در قطع همکاری حامیان مالی با باشگاههای لیگ برتر فوتبال
ایران بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی میباشد که به روش میدانی انجام گرفته است .شرکتهایی که در 6دوره-
ی اخیر لیگ برتر فوتبال به عنوان حامی باشگاههای لیگ برتری بودهاند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند .جامعهی آماری
پژوهش را نیز مدیران ارشد و کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی شرکت هایی که طی سالهای1390تا  1396حامی یکی از باشگاههای
لیگ برترفوتبال ایران بودهاند و پس از آن حمایت خود را قطع نمودهاند تشکیل میدادند .در این تحقیق از تمام شرکت های حامی که
در تهران واقع شده بودند یا دفتر مرکزیشان در تهران واقع شده بود استفاده شد .همچنین ،جهت جمع آوری داده ها ،پرسشنامهی
پژوهشگرساختهای براساس پیشینه پژوهش طراحی گردید ،روایی محتوا و ظاهری آن به تأیید  8نفر از اساتید و متخصصان نام آشنای
کشوری در این زمینه رسید که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت .عالوه بر این ،پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت .و برای تجزیه وتحلیل و سنجش اثر متغیرهای تحقیق از مدل یابی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به وسیله ی نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است.
یافته ها :با توجه به یافتههای تحقیق ،میتوان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر عوامل مدیریتی بر قطع
همکاری حامیان  β=-0/038میباشد .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=0/409بوده که نشان میدهد این رابطه
معنادار نیست و میتوان نتیجه گرفت عوامل مدیریتی بر قطع همکاری حامیان مالی اثر ندارد .همچنین میتوان گفت ضریب استاندارد
شده (ضریب مسیر) بین دو متغیر عوامل فنی بر قطع همکاری حامیان  β=0/748میباشد و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو
متغیر  t=11/105بوده که نشان میدهد این رابطه معنادار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت عوامل فنی بر قطع همکاری حامیان با
باشگاه های مورد نظر اثر دارد.
نتیجه گیری :میتوان نتیجه گرفت حامیان مالی ،عوامل مدیریتی را در قطع همکاریشان با باشگاهها موثر نمیدانستهاند اما آنان از
عوامل فنی ناراضی بوده و آن را موثر در قطع همکاری خود میدانستهاند ،از این جهت شایسته است مسئوالن مربوطه به این امر با
نگاهی ویژه بپردازند.
کلمات کلیدی :حامیان مالی ،لیگ برتر فوتبال ایران ،قطع حمایت مالی.
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بررسی ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با مهارت های ارتباطی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران در
نیمسال تحصیلی دوم96-97
لیدا بشری ،1دل آرام دخیلی

2

-1مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران
-2معاون مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با مهارت های ارتباطی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران
در نیمسال تحصیلی دوم.96-97
لزوم توجه به سالمت دانشجویان و میزان مهارت های کسب شدهی آنان در دوره تحصیل و زندگی از رئوس اصلی امور مسئولین می-
باشد .بر این اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با مهارت های ارتباطی دانشجویان دختر دانشگاه علوم
پزشکی ایران تدوین گردیده است.
روش تحقیق :با توجه به ماهیت آن از نوع همبستگی میباشد که به صورت میدانی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق را کلیه
دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران که در نیمسال تحصیلی دوم  1393-1394مشغول به تحصیل میباشد شامل می شود؛ که
تعداد آنها براساس آمار و اطالعات برگرفته از دانشگاه در ترم جاری  3500نفر می باشد .بر اساس اهداف پژوهش ،محقق برای انتخاب
نمونه های خود از جدول مورگان و کرسجای استفاده نمود .بر این اساس تعداد  246نفر بعنوان نمونه های تحقیق انتخاب شد .محقق به
دلیل حذف موارد ناقص و نیمه تمام  300پرسشنامه بین دانشجویان توزیع نمود که تعداد  278پرسشنامه عودت داده شد .در تحقیق
حاضر پرسشنامههای پژوهش که شامل پرسشنامه ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی و مهارت های ارتباطی ،به صورت بسته تدوین گردید.
در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان
ویژگیهای دموگرافیک و توصیفی پژوهش اس تفاده شد .دربخش آمار استنباطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن
توزیع داده ها و آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین متغیرها در نرم افزار  Spssنسخه  20و تحلیل عاملی تاییدی با
استفاده از نرم افزار  Lisrelنسخه  8.3استفاده به عمل آمد .همچنین آزمون های فوق در سطح معناداری  p<0/05صورت پذیرفت.
یافته های تحقیق :بر اساس نتایج به دست آمده کلیه مولفه های مهارت های ارتباطی و انگیزه مشارکت ورزشی به جز :انگیزه تعامل
اجتماعی با مهارت های شنودی ،انگیزه لذت و نشاط با مهارت های شنودی ،انگیزه پیشگیری و درمان با مهارت های شنودی و بین
انگیزه سالمتی و آمادگی جسمانی با مهارت های شنودی ،ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری :ارتباط متغیرهای پژوهش شناخت ارزشها و درونیات دانشجویان و برنامهریزی اساتید و مسئولین بر اساس سن و جنس
آنان نیز راهبردی کلیدی در دستابی به اهداف کالن آموزش دانشجویان و ارتقاء سالمت و مهارت های ارتباطی در آنان میباشد.
کلمات کلیدی :مهارت کالمی ،مهارت شنودی ،مهارت بازخوردی ،مشارکت ورزشی ،دانشجویان.

93

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

بررسی ارتباط عوامل سه گانه سازمانی ،فردی و محیطی درکیفیتبخشی درس تربیت بدنی در مدارس
2

قباد نورعلیوند ،1بهزاد ایزدی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان
 -2استادیارگروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل سهگانه سازمانی ،محیطی و فردی درکیفیتبخشی درس تربیتبدنی درمدارس
متوسطه کرج انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع مروری بود که با استفاده از روش کتابخانهای مانند بررسی کتب ،مجالت ،مقاالت و اینترنت و
بررسی اسناد سعی در کشف روابط علی متغیرهای سازمانی ،فردی و محیطی در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی داشته است.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل سازمانی در ابعاد مدیریت تربیتبدنی آموزش و پرورش شامل :معاونت وزیر ،مدیرکل
تربیت بدنی آموزش و پرورش استان ،کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه ،دبیران ورزش ،و روش آموزش ،برنامه ریزی و ساماندهی طرح
درس ،شیوه ارزشیابی ،همچنین عوامل ف ردی در ابعاد تخصص ،توان علمی ،فن بیان ،مهارت ورزشی ،سالمت جسمانی ،ویژگیهای
اخالقی و عوامل محیطی در ابعاد مکانی ،ساختاری ،زیبایی شناسی ،جغرافیایی و فرهنگی -اجتماعی ،درجهت کیفیت بخشی درس
تربیتبدنی مدارس به طور معنی داری باهم ارتباط دارند و چنین برداشت شد که مدیران سظح باال میتوانند با برنامهریزیهای دقیق،
شیوههای آموزشی نوین را در پی داشته باشند که منجر به استفاده از روشهای تدریس پویا ،با به کارگیری افراد متخصص و ماهر در
مدارس شوند ،از سوی دیگر ،با نگاهی عمیقتر وضعیت موجود درس تربیت بدنی وفضاهای آموزشگاهی از منظر ساختار و مکان و
وضعیت محیطی و جایگاه فرهنگی اجتماعی در جهت کیفیت بخشی درس تربیت بدنی انتظارات را برآورده نکرده است.
نتیجهگیری :بین عوامل سه گانه سازمانی و فردی و محیطی جهت کیفیتبخشی درس تربیت بدنی در مدارس ارتباط چشمگیری وجود
دارد ،لذا ،ضمن تحکیم عوامل سازمانی بوسیلهی بهروز شدن مدیران و تقویت عوامل فردی الزم است ،جهت بهبود عوامل محیطی
اقدامات بسیاری صورت گیرد.
کلمات کلیدی :عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،عوامل محیطی ،عوامل کیفیت بخش
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بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و جوانان با قصد خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس؛ تأکید بر
تفاوتهای جنسیتی (مورد مطالعه :شهر تبریز)
سعیده نصرتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تبریز
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و جوانان بر قصد خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس؛ با تأکید بر تفاوتهای
جنسیتی در شهر تبریز صورت گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه نوجوانان و جوانان در گروه سنی  15تا  35سال در شهر تبریز
تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش تصادفی انتخاب شدند .به منظور
گردآوری دادهها از پرسشنامههای نفوذ اجتماعی و غرور فیزیکی هانگ و همکاران ( ،)2011مادی گرایی ژانگ و کیم ( ،)2013خود نمایی بین و فورسیتی
( )2012و پرسشنامه قصد خرید هانگ و همکاران ( )2011استفاده شد که بر پایه طیف پنج گزینهای لیکرت ،از خیلی زیاد ( )5تا خیلی کم ( )1تنظیم
شده بود .نخست باید از روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل میشد؛ با هدف حصول اطمینان از روایی محتوای ،محقق اقدام به انجام تعیین روایی
پرسشنامه با  8نفر از اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نمود و از آنان درخواست گردید تا نظرات
و پیشنهادات خود را در مواردی مانند هماهنگی و مطابقت سوالها با اهداف و متغیرهای اصلی تحقیق ،محتوای علمی سوالها ،انطباق سوالها با گزینهها،
انشاء سوالها و حذف و یا اضافه کردن سوالها اعالم نمایند .پس از دریافت بازخورد از این خبرگان ،اصالحات پیشنهادی انجام و پرسشنامه نهایی با 24
گویه شامل  5گویه مربوط به ویژگیهای فردی و  19گویه مربوط به مؤلفههای اصلی پرسشنامه تدوین شد .و ثبات درونی و ثبات زمانی آن نیز با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ تائید شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
آمار استنباطی از آزمون  K-Sجهت بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمونهای اسپیرمن ،من-ویتنی و فریدمن استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  23انجام شد.
یافتهها :در راستای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ابتدا به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای تحقیق پرداخته شد .که نتایج نشان داد از
میان  384نفر جامعه آماری ،تعداد  172نفر معادل  0/44درصد را زنان و  212نفر معادل  0/55درصد را مردان تشکیل دادند .بر اساس تحلیل آمار
استنباطی انجام شده و در ابتدا آزمون کولموگراف اسمیرنوف ( )K-Sمشخص شد که دادهها نرمال نبوده و لذا از آزمونهای ناپارامتریک برای بررسی
فرضیههای تحقیق استفاده شد .در خصوص آزمون اسپیرمن نتایج نشان دادن که همهی ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و جوانان (به جزء نفوذ اجتماعی) با
قصد خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس رابطه دارند .همچنین نتایج بررسی میانگینهای دو گروه مردان و زنان نیز نشان داد که تنها در رابطه با بعد خود
نمایی و غرور فیزیکی ،زنان و مردان با یکدیگر تفاوت نظر دارند و در واقع تفاوت میان نظر مشتریان با جنسیتهای مختلف در خصوص بعد خود نمایی و
غرور فیزیکی به اثبات رسیده است؛ زیرا  sigآن کمتر از  0/05بوده و فرض صفر که مبین نداشتن تفاوت است ،رد میشود .همچنین با توجه به نتایج آزمون
فریدمن و از آنجا که در بخش دادههای رتبهای از پاسخ دهنده درخواست شده بود که عوامل را از بیشترین اولویت (عدد  )1تا کمترین اولویت (عدد )5
رتبهبندی کنند ،انتخاب عدد  1و  2از جانب مشتریان حاکی از اولویت بیشتر آن عامل خاص محسوب میشود .با توجه به نتایج بدست آمده عامل مادی
گرایی باالترین رتبه و عامل خود نمایی کمترین رتبه را از نظر اهمیت خرید برندهای ورزشی خارجی لوکس به خود اختصاص دادهاند .قرار گرفتن غرور
فیزیکی در رتبه دوم اهمیت نیز گویای اهمیت این عامل در انتخاب و خرید برندهای لوکس ورزشی دارد.
نتیجهگیری :استفاده از برندهای لوکس در اکثر جوامع یکی از طبیعیترین گرایشات انسانی به خصوص در میان نوجوانان و جوانان میباشد .اما میزان
آگاهی افراد نسبت به این مساله که نحوه عرضه و فروش کاالی برند به شکلی است که بیش از در نظر گرفتن منفعت فرد ،منافع جهان سرمایهداری مد نظر
است ،محل تردید میباشد .تبلیغات گسترده ،میل به مادی گرایی ،غرور ،نفوذ اجتماعی و همخوانی با جمع و نیز تمایز و خودنمایی و کسب اعتماد به نفس
بیشتر در کنار رقابت در فرآیند مصرف متظاهرانه در طبقه تن آسا جلوهگر میشود و سپس به طبقات متوسط و پایین جامعه سرایت میکند و جامعه را از
حرکت به سوی کسب ثروت واقعی از طریق رشد صنعت و فناوری باز می دارد .در واقع خرید برندهای لوکس و توجه به ظاهر خود و همچنین مدیریت بدن
اساسا رفتار نادرستی تلقی نمیگردد بلکه زیاده روی درخرید برندهای لوکس به خصوص برندهای خارجی اگر به عادت و خصلت انسانها و به نوعی تجمل-
گرایی و مصرفگرایی تبدیل گردد میتواند پیامدهای نامطلوب و مخربی بر اقتصاد داشته باشد.
کلمات کلیدی :برندهای ورزشی خارجی لوکس ،قصد خرید ،نفوذ اجتماعی ،غرور فیزیکی ،مادی گرایی ،خود نمایی.
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بررسی آمیخته بازاریابی فعالیت های ورزشی تفریحی به روش آمیخته
4

مهدی خطیب زاده* ،1هاشم کوزه چیان ،2محمد احسانی ،3افشار هنرور
 -1دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2استاد دانشگاه تربیت مدرس
 -3استاد دانشگاه تربیت مدرس
 -4استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی آمیختۀ بازاریابی فعالیت های ورزشی تفریحی انجام گرفته است و در پی پاسخگویی به این سوال
است که آمیخته بازاریابی در فعالیت های ورزشی تفریحی شامل چه عواملی است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر به روش آمیخته و طی دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است .نمونه آماری در مرحله کیفی شامل 21
نفر از متخصصان و مدیران حوزه فعالیت های ورزشی تفریحی بود که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند .در مرحله
کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق گردآوری شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت .روایی مرحله کیفی پژوهش
با ارائۀ بازخورد به مصاحبه شوندگان و قراردادن آنها در مسیر تحقیق به طوری که بر نحوۀ پاسخگوئی آنها تأثیر نگذارد ،حاصل شد و
پایایی آن با استفاده از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپا ( )0/736مورد تایید قرار گرفت .تحلیل داده ها در مرحله کیفی
با روش داده بنیاد صورت پذیرفت .در مرحله کمی نمونه آماری شامل  335نفر از شهروندان تهرانی بود که در فعالیت های ورزشی
مشارکت منظم داشتند .ابزار جمع آوری پرسشنامه در این مرحله پرسشنامۀ محقق سا خته بود که با توجه به داده های مرحله کیفی
طراحی شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )0/86مورد
تایید قرا ر گرفت .در مرحله کمی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ،تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار  )SPSS 18و تحلیل
عاملی تاییدی (نرم افزار لیزرل) استفاده شده است.
یافته ها :نتایج نشان می دهد اگرچه بار عاملی کلیه متغیرهای آمیختۀ بازاریابی (محصول ،قیمت ،مکان ،ترویج ،شواهد فیزیکی ،مردم و
فرایند) معنادار است؛ بار عاملی محصول ( ،)0/92مردم ( )/90و فرایند ( )0/90بیشتر است و اهمیت بیشتری دارند .در متغیر محصول
مولفه های «پاسخگویی به موقع» با بار عاملی  0/75و «ارائه مشاوره های علمی» با بار عاملی 0/68؛ در متغیر مردم مولفه های «رفتار
مودبانه کارکنان» با بار عاملی  0/71و «جو دوستانه» با بار عاملی  0/66و در متغیر فرایند «نظارت منظم بر انجام فعالیت ها» با بار
عاملی 0/71و «داشتن تابلوهای راهنمای مناسب در مجموعه های ورزشی» با بار عاملی  0/65بار عاملی باالتری داشتند.
نتیجه گیری :در صورت توجه به متغیرها و مولفه های آمیختۀ بازاریابی به ویژه ارائه خدمات ورزشی با کیفیت ،ارائه یافته های نوین
ورزشی ،تعامل و رفتار مناسب کارکنان و نظارت مستمر بر فعالیت شرکت کنندگان در ورزش ،احتمال مشارکت مردم در فعالیت های
ورزشی اوقات فراغت بیشتر می شود.
کلمات کلیدی :آمیختۀ بازاریابی ،فعالیت های ورزشی تفریحی ،روش آمیخته
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بررسی انگیزه ورزش هوازی و بی هوازی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان کامیاران استان کردستان
هانیه غالمی ،1الهام آرین ،2فریده
-1دانشجویی کارشناسی تربیت بدنی .دانشگاه نهاوند .همدان

حیدری3

.ایران1

-2دکتری مدیریت ورزشی  .مدرس دانشگاه نهاوند  .همدان  .ایران
-3کارشناسی ارشد تاریخ .دبیر علوم اجتماعی ناحیه یک سنندج مدرسه زکیه سنندج .ایران
هدف :از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی انگیزه ورزش هوازی و بی هوازی این پژوهش به شیوه مطالعه موردی اداره آموزش و پرورش
شهرستان کامیاران استان کردستان در سال  1397مورد بررسی قرار گرفته است  .روش کار با پرسش نامه محقق ساخته که پایایی
وروایی آن با آلفاح کرونباخ%89و است.
روش تحقیق:این پژوهش به صورت پیمایشی انجام شده است،که درآن شش عامل که شامل لذت وآرامش (6گویه)،اوقات وفراغت
(4گویه) ،سالمتی(4گویه) ،بعد اجتماعی (3گویه) ،پیشگیری از بیماری ها(3گویه)و مهارت (2گویه)در مقیاس 6ارزش لیکرت مورد
بررسی قرار گرفت.
نتایج :حاصل از این پژوهش عبارت از 76درصداین نمونه آماری را مردان و 24درصد را زنان تشکیل داده است54 .درصد سن این افراد
بین 40-31است 16،دصد سن این افراد بین 30-20است و 30درصد بین 41-50است .کارکنان اداره آموزش پرورش میزان تحصیل آن
در مقطع دیپلم و فوق دیپلم و ل یسانس و فوق لیسانس مورد بررسی قرار گرفته است  .این پژو هش در حیطه لذت و آرامش 40درصد و
سالمتی 50درصد و اوقات و فراغت 50درصد و بعد اجتماعی 30درصد و در پیشگیری از بیماری ها 30درصد و مهارت 20درصد تشکیل
داده است.
کلمات کلیدی :انگیزه  ،ورزش های هوازی و بی هوازی،پژوهش،پیمایشی،گویه

1. Hanigholami918@yahoo.com
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بررسی تاثیر شوخ طبعی مدیر در خالقیت و نوآوری با نقش میانجی هوش هیجانی کارکنان اداره ورزش و جوانان
استان اردبیل
1

.1

اکبر مهدوی قره آغاج علیا
1
کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شوخ طبعی مدیر در خالقیت و نوآوری با میانجی هوش هیجانی کارکنان اداره ورزش و جوانان
استان اردبیل بود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ،تحلیلی میباشد که بهصورت پیمایشی انجام شده است.
جامعه آمار ی این تحقیق را کارکنان رسمی و پیمانی و قرار دادی اداره ورزش و جوانان استان اردبیل تشکیل می دهند که براساس مرکز
آمار و اطالعات آن اداره در سال 1395تعداد کارکنان این شرکت  163نفر می باشند حجم نمونه های آماری از طریق معادالت ساختاری
حداقل  465و حداکثر  1395نفر در نهیات حجم نمونه  225نفر تعیین شدند .ابزار گردآوری شامل الف) پرسشنامه شوخ طبعی خشوعی
و همکاران( )1388ب) پرسشنامه خالقیت مقیمی( )1388پ) پرسشنامه نوآوری چانگ( )2015و د) پرسشنامه هوش هیجانی گلمن
که توسط منصوری( )1380است .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها به وسیله اساتید مدیریت تائید و پایایی آنها به ترتیب برای
پرسشنامه شوخ طبعی  ،0.79برای پرسشنامه خالقیت  ،0.89برای پرسشنامه نوآوری  0.91و برای پرسشنامه هوش هیجانی 0.83
بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی(فراوانی ،میانگین و )...و از معادالت ساختاری استفاده شد .یافته ها نشان داد که شوخ
طبعی مدیر در خالقیت و نوآوری با میانجی هوش هیجانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل تاثیر دارد .بنابراین می توان
نتیجه گرفت که شوخ طبعی مدیر در محیط کار می تواند یکی از ابزارهای الزم و قوی برای ایجاد و توسعه خالقیت و نوآوری و همچنین
جلوگیری از استرس و فرسودگی شغلی کارکنان باشد.
کلمات کلیدی :شوخ طبعی ،خالقیت ،نوآوری ،هوش هیجانی ،اردبیل

1. Mahdaviakbar65@gmail.com
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بررسی تأثیر کیفیت تعاملی و کیفیت خدمات کلیِ باشگاههای ورزشی بر مشارکت پایدار بانوان در ورزش
(باتاکید بر نقش میانجی رضایتمندی و لذت و خوشی)
3

اکرم قبادی یگانه* ،1حبیب هنری ،2سجاد غالمی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

هدف :با توجه به نرخ دلزدگی از ورزش در باشگاههای ورزشی از سوی بانوان ،این پژوهش در پی بررسی نقش کیفیت تعاملی و کیفیت خدمات کلی
باشگاههای ورزشی بر مشارکت پایدار با تاکید بر نقش میانجی لذت و خوشی و رضایتمندی بانوان در ورزش است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر به روش توصیفی  -پیمایشی و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است .هدف کلی آن ،مطالعه و مدلسازی عوامل مؤثر بر
مشارکت مداوم مشتریان باشگاههای ورزشی خصوصی استان کرمانشاه است .این هدف براساس مدل نظری توجهات رفتاری و ارائۀ تصمیمات مبتنی بر
مدل هایتوار و همکاران ( )2002صورت گرفت .بنابراین متغیرهای اصلی پژوهش شامل رضایتمندی ،کیفیت تعاملی،کیفیت خدمات کلی ،میزان مشارکت
مداوم و لذت و خوشی ادراک شده در نظر گرفتهشد .جامعۀ آماری تحقیق شامل  142باشگاههای ورزشی خصوصی در سطح استان کرمانشاه بود که در
سال  1397فعال بودند .با استفاده از نمونهگیری خوشهای استان کرمانشاه به  4منطقه (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) تقسیم گردید و از هر منطقه بهطور
تصادفی  5باشگاه مورد تحقیق قرار گرفت .افرادی در این مطالعه شرکت داده شدند که دست کم دو سال متوالی از خدمات این مجموعهها استفاده می-
کردند و طبق مدارک بیمه شدگان موجود در فدارسیون پزشکی ،تعداد آنها  750نفر بود .انتخاب دو سال متوالی بهمنظور شکلگیری وفاداری و برداشت
مناسب و کافی از خدمات مدیریت مجموعه در نظر گرفته شدبا توجه به رعایت حداکثر بزرگنمایی در جامعه پژوهش در بخش معادالت ساختاری280 ،
پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر توزیع گردید و در نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص 251 ،پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .ابزار
اندازهگیری شامل پرسشنامه محققساخت بود که با توجه به مطالعات صورت گرفتۀ در این زمینه 5 ،عامل مهم انتخاب و سواالت ( 19سوال) در این زمینه
( کیفیت تعاملی= 4سؤال ،کیفیت خدمات کلی= 3سؤال ،رضایتمندی=4سؤال ،لذت و خوشی ادراک شده=  5سؤال ،مشارکت مداوم=  3سؤال) ،متناسب با
جامعۀ آماری و بر اساس فرهنگ جامعه طراحی شد .جهت بدست آوردن روایی صوری ،پرسشنامهها برای هفت تن از متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی
در ایران ارسال شد و به تأیید رسید .سپس برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/87بدست آمد .برای تجریه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل برای تعیین معادالت ساختاری و  Spssبرای آزمون همبستگی استفاده شد .سطح معنیداری نیز برابر  0/05در نظر
گرفتهشد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که در پژوهش حاضر تعداد  251مشتری باشگاه خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی آنان برابر
 26/12/±1/05بود .بیشترین سابقه حضور مشتریان مربوط به گروه  2تا  6سال میباشد .خروجی شاخصهای برازش مدل همگی گویای برازش مناسب
مدل تحقیق بود .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر کیفیت تعاملی تنها به لذت و خوشی ادراک شده بانوان در باشگاه ورزشی میتواند بر مشارکت
مداوم آنان تاثیر بگذارد .در حالی که کیفیت خدمات کلی که در باشگاه ارایه میشود با تاثیر بر روی رضایتمندی و لذت و خوشی ادارک شده ،توانسته است
بر مشارکت مداوم بانوان در ورزش اثر بگذارد ( در سطح معنی داری کمتر از  .)0/05از سوی دیگر ،لدت و خوشی ادراک شده ،یک متغیر میانجی اثرگذار بر
مشارکت مداوم بانوان در ورزش شناسایی شد.
نتیجه گیری :با توجه این که هدف از شرکت بانوان در باشگاه های ورزشی تنها کسب سالمت و لذت و خوشی از اوقات فراغت استف توجه به افزایش
مواردی که میتواند لذت و خوشی اداراک شده بانوان را افزایش دهد میتواند مدیران مطمئن سازد که باشگاه با اعضای فعال با شرکت دایمی روبرو هستند
که عالوه بر سودآوری برای خود باشگ اه ،زمینه رشد و ارتقای ورزش و تندرستی علی الخصوص در میان زنان که رکن تربیت در خانواده هستند را فراهم
آورد.
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کلمات کلیدی :بانوان ،رضایتمندی ،کیفیت تعاملی ،کیفیت خدمات کلی ،لذت و خوشی.

بررسی تأثیرات سه سطح اخالق در هم افزایی و تنشهای رفتار و عملکرد مربیان ورزشی
یعقوب بدری آذرین ،1فهیمه کالنتری ،2مریم فرید

فتحی2

 -1دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
هدف :تحقیق حاضر به بررسی تأثیرات سه سطح اخالق در رفتار و عملکرد مربیان ورزشی ،همافزایی و تنشها میپردازد.
روش تحقیق :تحقیق حاضر از جمله تحقیقات توصیفی -همبستگی و از نوع کاربردی بوده که به روش میدانی انجام شده است .جامعه
آماری این تحقیق را مربیان باشگاههای ورزشی تبریز تشکیل میدادند ( )N= 700که به صورت داوطلبانه و تصادفی ساده در این
تحقیق شرکت و پرسشنامهها را به شیوۀ حضوری و آنالین تکمیل نمودند .با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه  248نفر برآورد شد که
در نهایت تعداد پرسشنامههای تکمیل شده و قابل استفاده  246عدد بود .برای انجام این تحقیق از پرسشنامه اطالعات فردی و فرم کوتاه
شده پرسشنامه های جو اخالق صنعتی و سازمانی شواپکر ،)2001(1مشتریمداری توماس و همکاران( ،)2001فروش تطبیقی رابینز و
همکاران( ،)2002سهم اخالقی ریدنباخ و رابین )1990(2و نتیجه عملکرد فروش پروهالت و بهرمان  ،)1982( 3استفاده گردید .برای
تجزیه وتحلیل دادههای تحقیق از آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون ،مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده
از نرم افزار  Spssو  Amosانجام شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که بین سطح اخالقی کالن و خرد و مشتریمداری مربیان ورزشی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ،اما
میان سطح میانی و مشتری مداری رابطه معنیداری مشاهده نشد .همچنین بین هر سه سطح اخالق با عملکرد مربیان رابطه مثبت و
معنیداری مشاهده شد .ارتباط بین سطوح کالن و میانی اخالق با عدالت رفتاری مربیان مثبت و معنیداری گزارش شد این در حالی
است که این رابطه در سطح خرد اخالق گزارش نگردید .در پایان نیز مدل ارتباط ی سطوح اخالق ،عدالت رفتاری ،مشتری مداری و
عملکرد مربیان ورزشی ارایه گردید.
نتیجه گیری :تجزیه و تحلیلها نشان داد که اخالق و جو صنعتی به عنوان یک تسهیلکننده بر جو اخالقی فردی و رفتار مربیان تأثیر
میگذارد .انتظار میرود یافتهها بتوانند به مدیران و سیاست گذاران ورزش کمک کنند تا اقدامات پیشگیرانه و مداخالت واکنشی را که
به موفقیتهای رفتاری بهتری منجر میشوند ،تدوین کنند ،تا با ارتقای سطوح اخالقی در باشگاهها شاهد حاکمیت جو اعتماد
درمشتریان باشگاههای ورزشی باشیم.

کلمات کلیدی :سطوح اخالقی ،مشتری مداری ،عدالت رفتاری،عملکرد مربیان.

1. Schwepker
2. Reidenbach and Robin
3. Behrman and Perreault
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چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

بررسی خصوصی سازی مکان های ورزشی استان اصفهان بر گرایش بانوان به ورزش
حمید زاهدی ،1عصمت کریم زاده

*2

 -1استادیار گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه علوم ورزشی ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاداسالمی ،نجف آباد ،ایران

هدف از این پژوهش بررسی خصوصی سازی مکان های ورزشی استان اصفهان بر گرایش بانوان به ورزش بود .جامعه آماری پژوهش را
مدیران زن باشگاه های خصوصی استان اصفهان که در مجموع  57نفر بودندتشکیل می دادند.تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی
است واز نظرنوع جمع آوری داده های تحقیق ،توصیفی –تحلیلی بوده که به وروش میدانی اجرا شده است .ابزار اندازه گیری،پرسشنامه
محقق ساخته بود . .جامعه پژوهش  ،شامل کلیه مدیران باشگاه های خصوصی بانوان استان اصفهان در سال  1392بوده و با توجه به
این که  57باشگاه خصوصی وجود دارد بنابراین تعداد مدیران باشگاه های خصوصی بانوان نیز  57نفر می باشد  .با توجه به این که تعداد
مدیران باشگاه های خصوصی بانوان استان اصفهان با  57نفر محدود بوده بنابراین ،حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد .با
توجه به اهداف پژوهش  ،در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه دارای  7سوال بسته پاسخ با طیف پنج
گزینه ای لیکرت ( خیلی زیاد -زیاد – تاحدودی – کم – خیلی کم ) بوده که به ترتیب نمره  1-2-3-4-5به آنها تعلق می گرفت .برای
تعیین روایی محتوا  ،پرسشنامه های تحقیق بین  19نفر از اساتید متخصص درحوزه مدیریت ورزشی توزیع گردید  .که هر یک از
سؤاالت را در یک طیف از «خیلی ضعیف تا خیلی خوب» ارزیابی نمودند  .سپس در راستای افزایش روایی پرسشنامه بازنگری صورت
گرفت که سرانجام شکل نهایی پرسشنامه با  9سؤال طراحی و تنظیم گردید و براساس ضریب کندال میزان روایی پرسشنامه 0/73
محاسبه گردید که نشان دهنده روایی مناسب پرسشنامه است  .برای سنجش پایایی پرسشنامه  ،پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و
تعیین واریانس سؤاالت  ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که ضریب کلی پرسشنامه  0/86بدست آمد  .در
پژوهش حاضر ،از شاخص های آمار توصیفی شامل ،فراوانی ،درصد  ،میانگین  ،و انحراف معیار  ،استفاده شد .به منظور تحلیل استنباطی
داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روش آماری  tتک متغیره استفاده شد .ب رای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی ودر
بخش آمار استنباطی ،ازآزمون  tوابسته ،و برای نرمال بودن داده هاباتوجه به آزمون کلموگروف-اسمیرنف به اثبات رسید .و نتایج نشان
داد که  tمشاهده شده در سطح  P <%5تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات تأثیرخصوصی سازی سالن های ورزشی بر روند رشد
برخی از شاخصهای ورزشی بانوان ،تأثیر خصوصیسازی مکانهای ورزشی بر کالسهای آموزشی در بخش بانوان ،تأثیر خصوصیسازی
مکانهای ورزشی بر نتایج مسابقات بانوان در سطح استان ،و تأثیر خصوصیسازی مکانهای ورزشی بر استفاده و بهره مندی بانوان
درسطح استان قبل و بعد از اجرای ماده  88نشان نداد t.مشاهده شده در سطح  P <%5تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات تاثیر
خصوصیسازی مکانهای ورزشی بر گرایش بانوان به ورزش ،تاثیر خصوصیسازی مکانهای ورزشی بر فضاهای ورزشی بانوان قبل و بعد
از اجرای ماده  88نشان داد.

کلمات کلیدی  :خصوصیسازی  ،مکان های ورزشی  ،گرایش به ورزش  ،بانوان،بررسی.
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بررسی ارتباط بین بازاریابی حسی و وفاداری در برند ورزشی مجید
2

فاطمه سرایی ،1عبدالرضا امیرتاش
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران مرکز
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران مرکز

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازاریابی حسی با وفاداری به برند ورزشی مجید انجام گرفته است .
روش تحقیق :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش حاضدر را کلیده مشدتریان کاالهدای ورزشدی برندد مجیدد
تشکیل میداد که  384نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامههای بازاریابی و وفاداری برند استفاده شدد .پدس از
جمع آوری پرسشنامه ها  345پرسشنامه مورد قبول واقع شده و برای تجزیه و تحلیل استفاده شد .در این پژوهش نرمال بودن دادههدا از
طریق آزمون کلموگروف-اسمیرن ف محاسبه شد و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهدا اسدتفاده گردیدد .همچندین
برای تعیین پیشبینی از آزمون تحلیلی رگرسیون تک متغیره با روش ورود استفاده شدد .ایدن تجزیده و تحلیلهدای آمدداری بدهوسددیله
نرمافزار  SPSSنسدخه  18انجدام گرفت.
یافته ها :نتای ج تحقیق حاضر نشان داد که بین بازاریابی حسی تجربه برند با وفاداری به برند ورزشی مجید ارتباط ارتباط معنی داری
وجود دارد  .همچنین این بازاریابی حسی توانست این عوامل را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کند .
نتیجه گیری :با توجه به این نتایج میتوان نتیجه گیری کرد که باز اریابی حسی میتواند به وفاداری برند مجید کمک کند و این شرکت
در فروش و بهبود کیفیت محصوالت به این عامل توجه بیشتری کند .
کلمات کلیدی :بازاریابی حسی ،وفاداری ،برند ورزشی مجید.
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بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتری از سالنهای ورزشی شهر اردبیل در سال 1397
4

مهرداد محرم زاده*، 1مسعود ایمان زاده ،2محمدرضا فروحی،3شهناز ارمغان
 -1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
 -2استاد یار دانشگاه آزاد اردبیل
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اردبیل
 -4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اردبیل

هدف :شناسایی عوامل مهم و موثر در جهت جذب افراد به سمت میادین ورزشی و بررسی عوامل مهم در تداوم شرکت آنها (وفادارای
مشتریان) در این میادین با استفاده از روشهای مختلف بازاریابی تحقیق و یافتن عالقمندیهای خاص و نیاز افراد جامعه امری ضروری
میباشد .امروزه سازمانها برای افزایش درآمد ،به جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت کاال و خدمات عرضه شده به مشتریان روی آورده
اند .جلب رضایت در دنیای رقابتی موجب ترقی یک مجموعه می گردد .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده و
رضایتمندی مشتریان استفاده کننده از خدمات سالنهای ورزشی شهر اردبیل در ساال  1397میباشد.
روش تحقیق :پژوهش حاضر در بین  120نفر از ورزشکاران شهر اردبیل و با استفاده از پرسشنامه چین لیو انجام شد و پس از جمع-
آوری داده ها ،نرم افزارآماری  SPSS 12جهت پردازش مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها :ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان مانند وضعیت تاهل سن  ،وضعیت شغلی ،وضغیت تحصیلی ،میزان درآمد
ماهیانه  ،سابقه عضویت در باشگاه و تعداد دفعات استفاده از باشگاه در هفته و انگیزه های حضور در فعالیت بدنی از یافته های تحقیق
می باشد.
نتیجه گیری :نتایج بررسی نشان داد که بین خرده مقیاس وضعیت فیزیکی ،اطمینان ،پاسخگویی وهمدلی با رضایت مشتری ارتباط
آماری معنی داری وجود دارد (.)p< 0/0001
نتایج نشان می دهد که با تقویت متغیرهای اطمینان ،پاسخگویی و همدلی میتوان موجب افزایش رضایتمندی مشتری شد .بنابراین
پیشنهاد می شود که با برگزاری کارگاه هایی مبنی بر تقویت متغیرهای اطمینان ،پاسخگویی و همدلی موجب افزایش رضایت مشتریان
شد.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،رضایتمندی ،مشتری ،میادین ورزشی ،اردبیل.
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بررسی رابطه توسعه حرفهای معلمان ورزش مدارس شهر شیراز و خودکارآمدی آنها
روح اهلل عسگری گندمانی* ،1صمد گودرزی ، 2تیمور عسکری ،3سلیم عباسی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -3کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه شهرکرد
 -4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
هدف :هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه توسعه حرفهای معلمان ورزش مدارس شهر شیراز و خودکارآمدی آنان بود.
روش تحقیق :این پژوهش در حیطه پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش مدارس شهر
شیراز ( 572معلم) و نمونه آماری شامل  230معلم بودند که با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان بدست آمد .ابزار تحقیق شامل
پرسشنامه توسعه حرفهای معلمان شاه پسند و همکاران ( )1386و پرسشنامه خودکارآمدی اسچانن موران و ولفولک هوی( )2001بود.
روایی این پرسشنامهها با نظر اساتید رشته مدیریت ورزشی تائید شد و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که
ضریب پایایی (توسعه حرفهای 0/74و خودکارآمدی  )0/87بود .برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روشهای آماری توصیفی و
استنباطی(کلموگروف اسمیرونوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحقیق حاکی از رابطهی مثبت و معنیدار همه عوامل سنجش توسعه حرفهای معلمان ورزش با خودکارآمدی آنها بود.
نتیجه گیری :تحلیل رگرسیون گام به گام نیز بیانگر آن است که حدود ( )%54تغییرات مربوط به خودکارآمدی معلمان را میتوان با
آنها پیشبینی نمود و مابقی تغییرات ( )%46مربوط به سایر عوامل است.
کلمات کلیدی :توسعه حرفهای ،خودکارآمدی ،معلمان ورزش.

1. asgari_2008@yahoo.com
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بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خالقیت کارکنان و رؤسای هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان
آذربایجان غربی
وحید محبوبی* ،1سیده طاهره موسوی راد ، 2ابوالفضل فراهانی

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :امروزه شناخت فرهنگ سازمانی بر ای مدیران اهمیت حیاتی دارد چون فرهنگ یا جدو حداکم بدر سدازمان مبدین شدیوه زنددگی
سازمان است .در جو حاکم بر سازمان که افراد در آن فعالیت می کنند تا بتوانند به اهداف سازمان جامع عمل بپوشانند .به همدین دلیدل
دانشمندان مدیریت بیان می دارند که اساسی ترین وظیفه مدیریت شکل دهی و هدایت ارزش های اساسی فرهنگ سازمانی است .هددف
کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های فرهنگ سازما نی با میزان خالقیت مدیران تربیت بدنی در سازمان های ورزشی مدی
باشد؛ و اهداف ویژه آن بررسی تک تک مؤلفه های فرهنگ سازمانی با خالقیت می باشد.
روش تحقیق :نوع و روش این پژوهش پیمایشی است و سعی شده است که در آن مؤلفه های ده گانه فرهنگ سازمانی توصیف شود و
میزان همبستگی آن با خالقیت تعیین گردد  .برای تعیین همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خالقیت از ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده شده و برا ی تعیین همبستگی تک تک عوامل فرهنگ سازمانی با خالقیت از ضریب همبستگی اسپرمن و پیرسون استفاده شده
است  .جامعه آماری این تحقیق برابر  96نفر می باشد که مدیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی را تشکیل می دهند .ابزار مورد
استفاده در ا ین تحقیق عبارت است از پرسشنامه فرهنگ سازمانی استیفن پی رابینز و پرسشنامه خالقیت رند سیپ .پس از تکمیل
پرسشنامه ها توسط مدیران ،اطالعات مورد تجز یه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :یافته های تحقیق نشان داد بین فرهنگ و خالقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ،رابطه معنی داری وجود
ندارد .همچنین شاخص های فرهنگ سازمانی از قبیل :نوآوری  ،ریسک پذیری  ،رهبری ،کنترل  ،هویت  ،سازش و الگوی ارتباط با
خالقیت همبستگی مثبت و معنی داری ندارد .اما شاخص های حمایت ،انسجام و پاداش با خالقیت همبستگی مثبت و معنی داری دارد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق از آنجا که شاخص های حمایت و پاداش بیشترین تأثیر را روی خالقیت سازمانی داشتند می توان
با برنامه ریزی صحیح در سیستم پاداش دهی و همچنین حمایت های مادی و معنوی
کارکنان را به تشویق به نوآوری و خالقیت کرد.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازمانی ،خالقیت  ،مدیران تربیت بدنی
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بررسی رابطه کیفیت خدمات ،رضایتمندی با تمایل حضور مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر بهبهان
2

مهدی جوانمردی ،1سید احسان امیرحسینی
 -1گروه مدیریت ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج ،یاسوج  ،ایران
 -2گروه مدیریت ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران

1

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه کیفیت خدمات ،رضایتمندی با تمایل حضور مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر بهبهان
انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه مشتریان مرد باشگاههای
پرورش اندام شهر بهبهان بوده است .با توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریا ن  ،با استفاده از فرمول حجم نمونه و با استفاده از
روش نمونهگیری چند مرحلهای ،تعداد  370نفر بعنوان نمونه مورد نیاز انتخاب شد .برای گرآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه
استفاده گردید .پرسشنامه کیفیت خدمات چن (  ،)1996شن ( ،)2003پرسشنامه رضایتمندی مشتری لیو (  )2008و پرسشنامه
تمایل حضور لیم ( )2006استفاده شد .روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات استاد راهنما مورد تائید قرار گرفت .پایایی این ابزار با
استفاده از ضریب الفای کرونباخ نیز مورد تائید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون و با استفاده از نرم افزار پیرسون صورت گرفت.
یافته ها :یافته های فرضیه اول این پژوهش نشان داد که بین دو متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان رابطهی معنادار و
مثبتی وجود دارد .در خصوص فرضیه دوم مشخص گردید که بین دو متغیر کیفیت خدمات و تمایل حضور مشتریان رابطهی معنادار و
مثبتی وجود دارد .همچنین مشخص گردید که بین دو متغیر رضایتمندی و تمایل حضور مشتریان رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد.
نتیجه گیری :همواره کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان نقش کلیدی در تمایل حضور مشتریان در باشگاه های بدنسازی شهرستان
بهبهان دارند.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،رضایتمندی ،تمایل حضور مشتریان

 1نویسنده مسئول  :سید احسان امیر حسینی

Email: amirhosseini474@gmail.com
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بررسی راهکارهای ممکن جهت جذب خیّرین در بخش ورزش استان کرمان
سمیه
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدی*1

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای ممکن جهت جذب خیّرین در بخش ورزش استان کرمان انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش تحقیق پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل واقفین سال های ،95-94-93
( ،)N=220کارشناسان اداره اوقاف استان کرمان به تعداد  158نفر و  36نفر از خیّرین ورزشی یار (در مجموع تعداد  414نفر) بودند .با
توجه به حجم جامعه آماری ،برای نمونه گیری از روش تمام شمار استفاده شد .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته ای
حاوی  35گویه مشتمل بر چهار راهکار " فرهنگی ،آموزشی ،انگیزشی و اداری  -ساختاری" بود که بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت
تنظیم گردید .پس از توزیع پرسشنامه ها تعداد  385پرسشنامه نهایی قابل قبول جهت تجزیه و تحلیل داده ها برگشت داده شد .برای
پی بردن به روایی پرسشنامه از سه نوع روایی محتوایی ،صوری و سازه استفاده شد .همچنین برای اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه
پس از لحاظ کردن نظرات متخصصان از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی درونی ( )α = 0/82بدست آمد .از آمار توصیفی
جهت بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد؛ در این راستا ،از
آزمون پارامتریک  tتک نمونه ای در سطح معناداری  P>0/05با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS20و جهت اولویت بندی راهکارها به
روش  AHPاز نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شد.
یافته ها:
یافته های بدست آمده از این پژوهش نشان داد:



بین میزان راهکارهای فرهنگی جهت جذب خیّرین در بخش ورزش و نمره مالک اختالف معناداری وجود داشت.



بین میزان راهکارهای آموزشی جهت جذب خیّرین در بخش ورزش و نمره مالک اختالف معناداری وجود داشت.



بین میزان راهکارهای انگیزشی جهت جذب خیّرین در بخش ورزش و نمره مالک اختالف معناداری وجود داشت.



بین میزان راهکارهای اداری _ ساختاری جهت جذب خیّرین در بخش ورزش و نمره مالک اختالف معناداری وجود داشت.



براساس اولویت بندی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب( ،)AHPترتیب اولویت راهکارهای جذب خیّرین در بخش ورزش به
ترتیب عبارتند از :فرهنگی ،انگیزشی ،آموزشی و اداری – ساختاری.

نتیجه گیری :معرّفی افراد خیّر و نیکوکار و انعکاس اقدامات ارزشی و ماندگار آنان میتواند به صورتی کارآمد بر فضای معنوی جامعه
تأثیر بگذارد .با معرّفی خیّرین نیکاندیش که با توان و سرمایه خویش زمینه برطرف کردن بخشی از مشکالت جامعه و خدمت به مردم
را فراهم آوردهاند ،بذر عاطفه و خیرخواهی در جامعه کشت میشود و عطر خوش معنویت ،ایثار ،اخالص و دیگرخواهی در فضای جامعه
پراکنده میگردد .امید است که با اجرایی شدن این راهکارها زمینه جذب خیّرین در بخش ورزش فراهم آید.
کلمات کلیدی :خیّرین ،ورزش ،راهکار ،کرمان
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بررسی رض ایت شغلی ،تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران
2

محمد پرگر ،1محمد حامی* ،2سید عبد ا ...هاشم ورزی
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
-2گروه مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران انجام گرفته
است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردای فدراسیون
ناشنوایان ایران در کل کشور و هیات های تابعه اعم از زن و مرد که تعداد این افراد در مجموع  300نفر بود که از این تعداد  169نفر به
روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد ورث (،)1951
پرسشنامه درگیری شغلی الداهل و کنجر ( )1965و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( )1990بود .روایی پرسشنامه ها به تائید 15
نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .برای
تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .تمامی عملیات
آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که میانگین رضایت شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران  3.21و انحراف استاندارد آن  0.427بود.
میانگین تعهد سازمانی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران  3.23و انحراف استاندارد آن  0.520بود .میدانگین درگیدری شدغلی کارکندان
فدراسیون ناشنوایان ایران  3.13و انحراف استاندارد آن  0.492بود 32/0 .درصد ( 54نفر) کمتر از  5سال 18/3 ،درصدد ( 31نفدر) بدین
 5-10سال  19/5 ،درصد ( 33نفر) بین  11-15سال 11/8 ،درصد ( 20نفر) بین  16-20سال 11/2 ،درصد ( 19نفر) بین  21-25سدال
و  7/1درصد ( 12نفر) باالتر از  25سال سابقه کاری داشتند 10/7 .درصد ( 18نفر) دارای مددرک دیدپلم 12/4 ،درصدد ( 21نفدر) دارای
مدرک فوق دیپلم 46/7 ،درصد ( 79نفر) دارای مدرک کارشناسی 29/6 ،درصد ( 50نفر) کارشناسی ارشدد و  1( 0/6نفدر) دارای مددرک
دکترا بودند.
نتیجه گیری :مهمترین عوامل در ایجاد رضایت شغلی کارکنان (میزان پرداخت حقوق و دستمزد ،استقالل کاری ،تعامل و فرصتهای
برقراری ارتباط با دیگران ،شأن و مقام شغلی ،وظایف کاری ،سیاستهای سازمانی) میباشند ،در نتیجه ،اگر کارمندی در یک یا چند
جنبه از کار خود راضی نباشد تمایل دارد که سازمانش را ترک کند؛ و سازمانها همیشه میبایست چگونگی رضایت شغلی کارکنان را به
عنوان عامل مهم در بهرهوری و اثربخشی سازمانها بررسی کنند .که در آینده به فکر ترک شغل خود نیفتند .کارکنانی که درگیری
شغلی کمتری نسبت به کار خود دارند باعث میشود کار خود را به عنوان اصلیترین چیزی که در زندگیشان وجود دارد ،در نظر نگیرند
یا نتواند یک کار جهت گرا داشته باشند و در بلند مدت باعث از خود بیگانگی نسبت به شغلشان شود و به احتمال زیاد تمایل به ترک
سازمان را خواهند داشت.
کلمات کلیدی :رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،درگیری شغلی
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بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری) (CRMدر باشگاههای بدنسازی منتخب شهر تهران
3

الناز غفارنیا* ،1الهه حیدریان ،2محسن باقریان

 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات،تهران
 -2عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند ،تهران ،ایران
 -3عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتخقیقات ،تهران ،ایران

پژوهش حاضر باهدف بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری) (CRMدر باشگاه های بدنسازی منتخب شهر تهران
است.
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان زن ومرد باشگاه های بدنسازی دارای
مجوز مناطق 22گانه شهر تهران در سال  96در برنامه های ورزشی مشارکت داشته اند ،تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده
و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر  ،ازکلیه مناطق بادرنظر گرفتن نسبت باشگاهها ،تعداد  50باشگاه واز هرباشگاه با
استفاده از لیست اعضای باشگاه بدنسازی ازنمونه گیری خوشه ایی ،چند مرحله ایی ودرنهایت از هر باشگاه به صورت تصادفی ساده جهت
انتخاب افراد استفاده خواهد شد .برای جمع آوری اطالعات از سه پرسش نامه سه پرسشنامه استاندارد مینگ و چن ( ،)2002سان( )2001و
کینی( )1999استفاده شد .روایی پرسشنامهها محتوای هر سه پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفته است
و بعد از اعمال کلیه نظرات ارائه شده توسط آنها از اعتبار الزم برخوردار می باشد .رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS24و لیزرل تحلیل شد.
نتایج معادالت ساختاری نشان داد که مدیران باشگاه های بدنسازی می توانند با انجام تمهیداتی مدیریت ارتباط با مشتری را با موفقیت اجرا
کنند.
کلمات کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ،باشگاههای بدنسازی.
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بررسی عوامل انگیزشی کاربران مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر مشهد
(با تاکید برنقش استفاده از دستگاههای بدنسازی پارکی )
حسن صافدل ،1طیبه مالزم

2

 -1دانشگاه فنی و حرفه ای
 -2آموزشوپرورشخراسانرضوی

هدف :هدف از این تحقیق ،بررسی عوامل انگیزشی کاربران مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهر مشهد (با تاکید برنقش استفاده از
دستگاههای بدنسازی پارکی ) میباشد
روش شناسی :پژوهش حاضر علی_مقایسه ای میباشد و جامعه آماری تحقیق ،جامعه آماری شامل کلیه شهروندان مشهدباالی 20
سال که حداقل دارای مدرک دیپلم باشند ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند  .برای حجم نمونه نیز براساس حداقل تعداد
نمونه قابل قبول از طریق جدول مورگان و به شیوه نمونهگیری تصادفی-طبقاتی  400پرسشنامه توزیع و  327پرسشنامه تحویل گرفته و
آنالیز شد.
همچنین برای بررسی انگیزه شرکت کنندگان در ورزش برای همه با تاکید بر نقش دستگاههای بدنسازی پارکی از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده که شامل مولفههای :کیفیت تاسیسات و تجهیزات(9سوال) ،عوامل فرهنگی(12سوال) ،عوامل زیست
محیطی(9سوال) ،عوامل اجتماعی(10سوال) و عوامل مربوط به زیرساختها(12سوال) ،میباشد که براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت
ارزشگذاری شدهاست .پایایی پرسشنامه  α=0/86بدست آمد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23انجام شد.
یافته ها :نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه و نتایج بارهای عاملی باالتر از  0/3با چرخش متعامد ،پنج عامل مورد نظر را بدست آورد که در
آن  0/64واریانس سوالها استخراج شده بود .آزمون  KMO=0/87و بارتلت ( ) P>0/0001نشان داد که حجم نمونه کافی میباشد و
عوامل مورد نظر در جامعه وجود دارد .دادهها نیز با استفاده از آزمونهای ویلکاکسون و فریدمن در سطح معنیدار( )p≤0/05آنالیز
شدند.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که تمام مؤلفه¬های تأثیرگذار که در این تحقیق مطرح شدند ،شامل کیفیت تسهیالت ،عوامل فرهنگی،
عوامل اجتماعی ،عوامل زیرساختاری و نهایتا عوامل محیطی  ،بر توسعه ورزش در مسیرهای تندرستی نقش دارند .بنابر برونداد اولویت-
بندیهای منتج از این تحقیق؛ اگر به ترتیب به زیرمقیاسهای عوامل فرهنگی،کیفیت تجهیزات،زیرساختارها ،عوامل محیطی و نهایتا
اجرای عوامل اجتماعی بپردازیم نتیجه آن  ،خاطرهسازی و ایجاد جایگاه مثبت در ذهن کاربران این مسیرها بوده و باعث توسعه ورزش
همگانی میشود و نتیجتا رضایت شهروندان و رشد سالمتی و شادابی هر چه بیشتر آنها را به دنبال خواهد داشت.
بطور کلی میتوان گفت نتیجه عوامل ذکرشده این پژوهش ،تمایل هر چه بیشتر شهروندان به فعالیتهای ورزشی و داشتن روحیهای با
نشاط به موازات رشد دانش آنهاست .نتیجه همه این عوامل؛ جایگاهسازی مثبت ورزش در ذهن شهروندان است .بنابراین الزم است
مسئولین شهرداری شهر مشهد با بازنگری بر فضاهای ورزشی و تالش جهت بهینهتر کردن آنها به یکی از مهمترین اهدافشان که همان
توسعه ورزش برای همه است دست یافته تا شهروندانی با نشاط و فعال داشته باشند و بتوانند به رشد سالمتی آنها کمک کنند.
کلمات کلیدی :ورزش همگانی ،انگیزه ورزشی ،دستگاههای بدنسازی پارکها ،شهر مشهد.
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بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان (با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی)
محسن هادی طحان* ،1سید محمدرضا رشیدی آل هاشم،یاسر محمودی
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران
 -2استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین(ع)
 -3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران
هدف :در این مقاله تالش شده است در مرحله نخست عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان با تاکید بر جاذبه های
طبیعی ورزشی شناسایی گردد و در مرحله بعدی این عوامل به جهت اقدمات الزم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها اولویت بندی
شوند.
روش تحقیق :روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و
میراث فرهنگی ( 23نفر)،کارشناسان آژانس های مسافرتی در زمینه گردشگری ( 35نفر) ،مدیران و کارشناسان هیئت های ورزشی (62
نفر) می باشد .برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته عوامل توسعه گردشگری ورزشی( با تاکید بر جاذبه های
طبیعی ورزشی) استفاده شد که روایی پرسشنامه توسط  15تن از اساتید تایید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با  30نفر آزمودنی و
با آلفای کرونباخ ()0/750محاسبه شد .همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش¬های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده
از نرم افزار ( spssنسخه  )21استفاده شد.
یافته ها :با توجه به نتایج ،جاذبه های مربوط به کوه نوردی و غارنوردی با میانگین رتبه ( ،)3/55جاذبه های مربوط به ورزش های آبی و
فصلی با میانگین رتبه ( ،)3/26و جاذبه های مربوط به شکار و صید و تپه نوردی و طبیعتگردی » به صورت مشترک با میانگین رتبه
()2/87از باالترین اهمیت در توسعۀ گردشگری ورزشی استان لرستان برخوردار هستند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق ،سرمایه گذاری در بخش زیر ساختی برای جاذبه های طبیعی گردشگری ورزشی از قبیل
کوهنوردی و غار نوردی  ،ورزش های آبی و فصلی در استان لرستان مورد توجه مدیران در بخش گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی
قرار گیرد.
کلمات کلیدی :گردشگری ورزشی ،جاذبه های طبیعی ،گردشگری ،لرستان
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بررسی فساد در آموزش عالی دانشگاههای تربیت بدنی کشور
2

بهرام یوسفی* ،1اکرم قبادی یگانه
 -1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

هدف :پژوهش حاضر با بررسی ابعاد فساد در آموزش عالی و همچنین انگیزه افراد و بررسی میزان هزینه در این بخش ،طراحی شده
است.
روش تحقیق :به دلیل تناسب روش شناسی کیفی برای پیچیدگیها و زوایای پنهان یک پدیده ،برای درک بهتر پدیده فساد در آموزش
عالی از روش تحقیق کیفی بهره گرف ته شده است .از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری دادهها استفاده شد و نمونهگیری
به شکل نظری انجام شد .بر این مبنا بر اساس فهرستی که از دانشجویان ،اساتید و دالالن در دسترس بود با تماس تلفنی اولیه ضمن
دعوت و بیان موضوع پژوهش ،پس از توضیح کامل هدف پ ژوهش ،به منظور ایجاد فضای اعتماد و آسودگی خاطر مصاحبه شوندگان ،در
مورد حفظ هویت آنان و محرمانه بودن به آنان اطمینان داده شد .اطالعات از  18نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 35 ،نفر از
نویسندگان 52 ،نفر از دالالن و  5نفر از اساتید جمع آوری شد تا اشباع نظری حاصل شد .مشارکت کنندگان از شهرهای مختلف بودند
ولی دالالن از شهر تهران بودند و تنها  10ن فر ساکن استان کرمانشاه بودند .به درخواست افراد تمامی مصاحبهها تلفنی صورت گرفت.
زمان هر مصاحبه بین  35تا  45دقیقه بود .تمامی پاسخها بصورت کتبی یادداشت میشد .در تحلیل دادهها ،هدف این بود که از داده-
های جمع آوری شده – یعنی استقراییترین شواهد موجود به سمت مفاهیم و مضامین کلیتر در انتزاعی حرکت شود .در مطالعه حاضر
به منظور رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از تکنیک اعتباریابی از سوی اعضا (از برخی شرکت کنندگان خواسته شد تا در مورد صحت
یافته های کلی اظهار نظر کنند) و همچنین با بهره گیری از تکنیک ممیزی ( دو صاحب نظر در روش تحقیقات کیفی ،در مراحل کد
گذاری و استخراج مقوله ها نظارت داشتند) استفاده شد.
یافته ها :براساس مصاحبهها ،تحقیقات در سطح نوشتن مقاله ،پروپزال ،استخراج مقاله ،انجام امور پایان نامه (ویرایش و اصالح) ،انجام
کامل رساله و پایان نامه یا فصول آن ،استخراج مقاله ،نوشتن کتاب (بصورت ترجمه یا تالیف) انجام میگرفت .همچنین ،انگیزه
دانشجویان نبود آگاهی در مورد روش پژوهش و یا کمکاری اساتید راهنما و شاغل بودنشان ذکر شد ،درحالی که نویسندگان و دالالن
انگیزه مالی و کسب درآمد داشتند و اساتید راهنما نیز عدم آگاهی دانش جویان با روش تحقیق و یا نبود وقت کافی جهت رسیدگی به
امرو دانشجویان را بیان کردند .از دیگر ،پرسشهای پژوهش ،فرایند مراجعه بود که در هر چهار گروه ،معرفی دانشجویانی که قبال مراجعه
کرده بودند ،بیشترین مورد گزارش شد .در مورد آگاهی از مجازات ،تمامی افراد به غیرقانونی بودن این عمل اذغان داشتند .در پایان در
پا سخ به علت اصلی فساد در آموزش عالی ،عدم کارایی سیستم آموزشی در تربیت دانشجوی پژوهشگر ،پذیرش دانشجویان شاغل و
پذیرش دانشجو بدون توجه به ظرفیت اساتید راهنما میتوان اشاره کرد.
نتیجه گیری :نقش سیستم آموزشی در تربیت دانشجوی پژوهشگر متاسفانه بسیار کمرنگ شده و سیستم آموزش عالی بدون توجه به
کیفیت آموزش به سوی کمیت روی نهاده است .از سوی دیگر نرخ بیکاری در میان دانشجویان تحصیالت عالی ،باعث شده که انگیزه
کسب درآمد آنان را با داشتن آگاهی از پیآمدهای آن ،به فساد در سطح آموزش عالی دامن بزنند .بنابراین ،سیستم آموزشی در وازرت
علوم و وزارت کار باید به توجه به این امر ،ریشه فساد در آموزش عالی را به حداقل برسانند.
کلمات کلیدی :فساد ،انگیزه ،فرایند ،آموزش عالی.
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بررسی کارآیی فدراسیونهای المپیکی کشور
محمد علیمردانی ،*1لقمان کشاورز ،2ابوالفضل فراهانی ،2حمید قاسمی

3

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
 -2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :هدف از این تحقیق بررسی کارآیی فدراسیونهای المپیکی کشور میباشد.
روش تحقیق :تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشتهنگر است که اطالعات بهصورت میدانی جمعآوری شد .جامعه آماری تحقیق شامل
 25فدراسیون المپیکی کشور بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونهگیری کل شمار استفاده گردید .دادههای مربوط به سال
 1395این فدراسیونها جمعآوری گردید .به منظور تعیین میزان کارآیی فدراسیونها از مدل تحلیل پوششی دادهها استفاده گردید .در
روش تحلیل پوششی دادهها ،اولین گام تعیین ورودیها و خروجیهای تحقیق میباشد .به همین منظور شاخصهای (استراتژیهای)
فدراسیونها که با مدل کارت امتیازی متوازن تعیین شده بود در قالب پرسشنامه توزیع گردید .از آنجاکه برخی از شاخصهای خروجی
به کار رفته در تحقیق دارای چند سطح بودند و ارزش هر سطح نسبت به سطح دیگر تفاوت داشت پس از جمعآوری دادهها ،به منظور
ارزشگذاری مؤلفهها از مقیاس فازی استفاده شد (الهی .)178 ،1378 ،به منظور تعیین ورودی یا خروجی بودن شاخصهای ارزیابی از
آزمون خی دو و تعیین میزان کارآیی فدراسیونها و شناسایی فدراسیونهای ناکارآمد از دو روش  CCRو  BCCخروجی محور استفاده
گردید .همچنین از نرم افزار  SPSSو  DEA Solverبرای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که از  9استراتژی (شاخص ارزیابی) فدراسیونهای المپیکی 4 ،شاخص به عنوان ورودی و  5شاخص به عنوان
خروجی میباشند .همچنین نتایج نشان داد که  17فدراسیون در هر دو الگوی  CCRو  BCCو کارآیی مقیاس کارآ بودند ،فدراسیون
گلف اگرچه در الگوی  BCCکارآ بود ولی در الگوی  CCRکارآ نبود و  6فدراسیون در هر دو الگوی  CCRو BCCناکارا بودند .نتایج
بازده به مقیاس نشان داد که از مجموع  24فدراسیون المپیکی 17 ،فدراسیون اندازه مطلوب داشتند و منابع به اندازهای برای تولید
خروجیهای آنها استفاده گردیده است 5 .فدراسیون از نظر میزان منابع مورد استفاده بزر

بودند و از منابع زیادی برای تولید

خروجیهای آنها استفاده شده است و  2فدراسیون نیز از نظر اندازه منابع مورد استفاده کوچک بودند.
نتیجه گیری :توجه به موضوع به اندازه بودن و بهینه بودن سطح منابع در فدراسیونهای المپیکی موضوع مهمی میباشد .در اختیار
داشتن منابع زیاد برای تولید خروجیها منجر به بزر

شدن اندازه سازمان و از سوی دیگر در اختیار داشتن منابع کم برای تولید

خروجیها منجر به اندازه کوچک سازمان میگردد و در دو حالت باعث ناکارآمدی فدراسیونها میشود.
کلمات کلیدی :فدراسیون المپیکی ،تحلیل پوششی دادهها ،کارآیی.
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بررسی مشکالت حمایت مالی ورزشی و ارائه راهکارهای آن در شهرستان ابهر
ابراهیم علی دوست ،1سید سعید حسینی ،*2لیال

حسینخانی3

 -1استاد دانشگاه تهران،
 -2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه تهران،
 -3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ابهر
هدف  :هدف از تحقیق حاضر بررسی مشکالت حمایت مالی ورزشی و ارائه راهکارهای آن در شهرستان ابهر بود.
روش پژوهش :روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری پدژوهش را مددیران هیئدت هدای ورزشدی و
مدیران کارخانجات و شرکت ها در شهرستان ابهر تشکیل دادند .نمونه پژوهش شدامل  75نفدر از مددیران ورزشدی و  75نفدر از مددیران
شرکت ها بود .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد آبساالن( ) 1391با مقیاس  5ارزشی لیکرت استفاده شد که پایدایی آن
با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مشکالت حمایت ورزشی  0/82و برای پرسشنامه راهکارهای حمایت ورزشی  0/90می باشد.
پس از جمع آوری اطالعات ،از آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها استفاده شد و سدپس داده هدا در
دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند .با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس بدا
اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی ها(مقایسه میدانگین هدای چندد جامعده) و تدی مسدتقل بدرای مقایسده
.)P
میانگین دو جامعه استفاده شد(
یافته ها:بین اولویت عوامل مشکالت حمایت ورزشی ( Sig=0/001و F =201/820و ) X2= 914/21و اولویت عوامل راهکارهای
حمایت ورزشی( )F=386/2800X , Sig=0/001=198/26از دیدگاه کلیه آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود داشت(

)P

که به ترتیب عبارتند از :اقتصادی ،ساختاری ،مدیریتی و محیطی ،و در راهکارهای حمایت ورزشی عبارتند از :اجرایی ،ارتباطی،
تسهیالتی ،حمایتی و فرهنگی.
نتیجه گیری  :با توجه به اهمیت باالی عامل اقتصادی و اهمیت پایین عامل محیطی (از عوامل مشدکالت حمایدت ورزشدی) مدی تدوان
گفت مشکالت حمایت ورزشی بیش تر تحت تاثیر عامل اقتصادی و وضعیت بحران مالی کارخانجات و شرکت ها می باشد ،هم چنین بده
دلیل اهمیت باالی عامل اجرایی (از عوامدل راهکارهدای حمایدت ورزشدی) بدر اسدتفاده از مددیران ورزشدی متخصدص و مداهر تاکیدد و
قراردادهای حمایتی استاندارد با قوانین روشن تنظیم شود.
کلمات کلیدی :حمایت مالی،حمایت ورزشی،مدیران ورزشی،مدیران شرکت ها ،راهکارهای حمایت ورزشی
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بررسی مهارتهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
2

محمد پورکیانی* ،1محمدرضا برومند ،1افشین حسنی محتشم
 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

هدف :هدف اصلی این پژوهش بررسی مهارتهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینی دانشجویان تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
شهیدبهشتی است.
روش تحقیق :جامعه آماری این پژوهش ،دانشجویان تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 1396-97
میباشد که حدودا  300نفر بوده و طبق فرمول کوکران  260دانشجو به روش نمونهگیری ساده انتخاب شده است که  41/9درصد از آنها
زن و  58/1درصد آنها مرد میباشد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود .متغیرهای مورد بررسی شامل مهارتهای
کارآفرینی (طرح کسب وکار ،ارتباطات ،آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری ،برنامهریزی ،تیمسازی و بازاریابی) و قصد کارآفرینی
است .روایی صوری توسط جمعی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای بررسی پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و آزمون تی تک نمونهای استفاده شد.
یافته ها :نتایج حاکی از آن است که علیرغم تاثیر مهارت های کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی ،شاخصهای مهارت های کارآفرینی شامل
طرح کسبوکار ،ارتباطات ،آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری ،برنامهریزی ،تیمسازی و بازاریابی در دانشجویان تربیت بدنی در
سطح مطلوبی قرار ندارد ولی متغیر قصد کارآفرینی به طور معنی داری باالتر از میانگین قرار دارد.
نتیجه گیری :توجه به مباحث کارآفرینی و بازنگری در برنامههای درسی دانشجویان جهت افزایش مهارتهای کارآفرینی ضروری می
باشد و تقویت مهارت های کارآفرینی باعث میشود دانشجویان انگیزه و امکان بیشتری برای راه اندازی یک کسب و کار داشته باشند.
کلمات کلیدی :مهارت های کارآفرینانه ،قصد کارآفرینی ،دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
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بررسی میزان آگاهی از حقوق ورزشی در بین مربیان ورزشی استان آذربایجان غربی
ناصر سلیم زاده ، 1وحید محبوبی

*2

 -1استاد رشته حقوق دانشگاه پیام نور – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دانشجوی کارشناسی رشته حقوق پیام نور واحد فیرورق

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی از حقوق ورزشی در بین مربیان ورزشی استان آذربایجدان غربدی بدود .پدژوهش حاضدر
توصیفی از نوع همبستگی بود.که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب مدی شدود .جامعده آمداری تحقیدق حاضدر را کلیده
مربیان ورزشی استان آذربایجان غربی در سال  1397تشکیل می دادند.جهت تعیین حجم نمونه از روش کل شمار استفاده شد کده پدس
از توزیع پرسشنامه تعداد  276پرسشنامه صحیح برگشت داده شد .جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق از پرسشدنامه (عسدگری،
 )1394شامل  40سوال بسته (در دو سطح آگاهی های عمومی و آگاهی های اختصاصی حقوق ورزشی) استفاده شد .پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  0/93بدست آمد .به منظور تجزیده و تحلیدل داده هدا از روش هدای آمداری توصدیفی (میدانگین،
انحراف اس تاندارد ،فراوانی جداول) و همچنین آمار استنباطی (تی تک نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسدون و آزمدون خدی دو) اسدتفاده
شد .نتایج تحقیق نشان داد سطح آگاهی عمومی و اختصاصی از حقدوق ورزشدی مربیدان ورزشدی اسدتان در سدطح مناسدبی قدرار دارد.
همچنین بین سطح آگاهی از حقوق ورزشی با سابقه کار در حوزه ورزش و سطح تحصیالت جامعه مورد نظر ارتباط معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :حقوق ورزشی  ،آگاهی از حقوق ورزشی ،مربیان ورزشی
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بررسی نقاط ضعف و قوت بکارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی استانی
پریسا نجفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقاط ضعف و قوت بکارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی استانی بود.
روش تحقیق :روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی میباشد و به شکل میدانی انجامشده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه
متخصصان ،اساتید تربیت بدنی و صاحب نظران ورزشی به تعداد نامحدود تشکیل می دهند .نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام
شده و  311پرسشنامه جمع آوری شد .ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه عمیق بود .روایی پرسشنامهها به
تأیید  6تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی و با آلفای کرونباخ  0/84محاسبه شد .برای
تجزیهوتحلیل نتایج دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن با استفاده از نرمافزارهای
اس.پی.اس.اس نسخه  24استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که  74درصد از نمونه مخالف به کارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی استانی بودند در حالی که
 15درصد موافق بودند و  11درصد بدون نظر بودند .همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن ،مهمترین نقطه ضعف بکارگیری
بازنشستگان عدم ایجاد فرصت برای جوانان ،کاهش خالقیت در هیات ها و نگاه سنتی به مدیریت هیات های ورزشی بود ( .)0/01با این
حال هیچکدام از نقاط قوت شناسایی شده در مصاحبه در بخش کمی تحقیق تایید نشدند.
نتیجه گیری :به نظر می رسد با توجه به کاهش موقعیت های شغلی برای جوانان ،بکارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی استان
ها ،عالوه بر بحث مدیریتی ،با مشکل مخالفت افکار عمومی نیز مواجه است.
کلمات کلیدی :هیئت ورزشی ،مدیر ورزشی ،بازنشستگان
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بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران
دل آرام دخیلی  ،1لیدا بشری

2

 -1معاون مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 -2مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هدف :هدف اصلی محقق بیان بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران و
اهمیت توسعه این متغیرها میباشد.
روش تحقیق :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود 246 ،نفر بعنوان نمونه تحقیق از بین  3500دانشجو بر طبق جدول مورگان
و کرسجای انتخاب شد ،به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه اطالعات فردی ،پرسشنامه ارزیابی سالمت اجتماعی و پرسشنامه
ارزیابی مشارکت ورزشی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در
راستای تحلیل دادههای استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق از مدلهای آماری آزمون کولموگروف اسمیرنف ،آزمون اسپیرمن ،آزمون
فریدمن ،آزمون رگرسیون چندگانه ،آزمون  tتک نمونه ای و آزمون دوجمله ای با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  20و تحلیل عاملی
با استفاده از نرم افزار  Lisrelنسخه  8/8به عمل آمد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین نقش انگیزه مشارکت ورزشی بر سالمت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه
علوم پزشکی ایران وجود دارد .نیاز به اهمی ت به این شرایط و یافتن و استنتاج مباحثی از این دست یقیناً به توسعه شرایط دانشجویان در
ابعاد فکری و جسمی کمک شایانی خواهد کرد.
نتیجه گیری :عمده زیر مقیاس های انگیزه مشارکت ورزشی با سالمت اجتماعی دارای رابطه بدوده و البتده برخدی نیدز رابطده معکدوس
داشته یا رابطه ای ندارند.
کلمات کلیدی :انگیزه مشارکت ورزشی ،سالمت اجتماعی
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بررسی نقش بازاریابی تجربی در وفاداری و اعتماد مشتریان برندهای کفش ورزشی
2

مهتاب امیاری* ،1نصراله سجادی
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش بازاریابی تجربی در وفاداری و اعتماد مشتریان برندهای کفش ورزشی انجام گرفته است.
روش تحقیق :از آنجا که این تحقیق با هدف برخورداری از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود بکار میرود ،لذا نوع تحقیق کاربردی
میباشد و چون در این مطالعه محقق به دنبال بدست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاهها و نظرات مشتریان از طریق پرسشنامه میباشد،
لذا ماهیت تحقیق توصی فی از نوع همبستگی می باشد .که به شکل میدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان
برندهای کفش ورزشی شهر بیرجند تشکیل می دهد .با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری تعداد نمونه با استفاده از جدول
مورگان به تعداد  384نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به شکل تصادفی انجام گرفت .از
پرسش نامه بازاریابی تجربی رضایی و همکاران (  ) 1394که شامل  27گویه و  5خرده مقیاس تجربه حسی ،تجربه ادراکی ،تجربه
شناختی ،تجربۀ عملکردی و تجربۀ همبستگی می باشد ،استفاده شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی وصوری استفاده
گردید بدین صورت که از نظرات 10تن از اساتید صاحبنظر در زمینه مدیریت بازاریابی ورزش استفاده شد و نظرات آنان در پرسشنامه
نهایی لحاظ گردید.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین بازاریابی تجربی با وفاداری مشتریان برندهای کفش ورزشی ارتباط وجود دارد (.)p=0/01
همچنین بین بازاریابی تجربی با اعتماد مشتریان برندهای کفش ورزشی ارتباط وجود دارد ( .)p=0/01و بین وفاداری با اعتماد مشتریان
برندهای کفش ورزشی ارتباط وجود دارد (.)p=0/01
نتیجه گیری :نتایج تحقیق نشان داد ،بین بازاریابی تجربی و وفاداری برند ارتباط معناداری وجود دارد ،لذا پیشنهاد می گردد بازاریابان
ورزشی در مرحله پیش از ورود به بازار (مرحله تح قیقات بازار) چندین مرتبه به تجربه محصوالت ورزشی در بین جامعه هدف مبادرت
بورزند تا با بازخورد گرفتن از تجربه های مشتریان در مرحله ورود به بازار در جذب مشتری موفق بوده و مشتریان ابتدایی همه تبدیل به
مشتریان وفادار شوند.و مدیران باید توجه داشته باشند نحوۀ اجرای بازاریابی تجربی فقط از طریق آزمایش رایگان محصول نمی تواند
نتایج دلخواه و مطلوب را ایجاد کند ،بلکه ایجاد محیطی مناسب و تحریک احساسات و عواطف مشتری می تواند نقش مؤثری در
دستیابی به نتایج مورد نظر داشته باشد  .همچنین ،آموزش کارکنان برای درک صحیح بازاریابی تجربی و ابعاد آن برای پیاده سازی و
اجرای کامل آن ممکن است نتایج خوبی داشته باشد.
کلمات کلیدی :بازاریابی تجربی ،وفاداری ،اعتماد مشتریان ،برندهای کفش ورزشی
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بررسی نگرش های مرتبط با کار بر روی قصد ترک شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران
2

محمد پرگر ،1محمد حامی* ،2سید عبد ا ...هاشم ورزی
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 -2گروه مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش های مرتبط با کار بر روی قصد ترک شغلی کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران انجام گرفته
است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردای
فدراسیون ناشنوایان ایران در کل کشور و هیات های تابعه اعم از زن و مرد که تعداد این افراد در مجموع  300نفر بود که از این تعداد
 169نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه قصد ترک شغل لوکی فایرس
( ،)2004پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد ورث ( ،)1951پرسشنامه درگیری شغلی الداهل و کنجر ( )1965و پرسشنامه تعهد
سازمانی آلن و مایر ( )1990بود .روایی پرسشنامه ها به تائید  15نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی
پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد
فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون  K-Sو آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه
استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیر های نگرش مرتبط با کار (رضایت شغلی ،درگیری شغلی و تعهد سدازمانی) و قصدد تدرک
خدمت (ویژگیهای شغل ،ویژگیهای سرپرست ،احساسات و عواطف در شغل ،شرایط کاری ،بررسی نگدرشهدا ،احسداس کدار کدردن بدا
سازمان ،تصمیم به ترک سازمان) کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران رابطه معنادار وجود دارد ( .)p=0/001همچنین ،بین ابعداد رضدایت
شغلی (میزان پرداخت حقوق و دستمزد ،استقالل کاری ،تعامل و فرصتهای برقراری ارتباط با دیگران ،شأن و مقام شغلی ،وظایف کاری،
سیاستهای سازمانی) و ابعاد قصد ترک خدمت کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایدران رابطده معندادار وجدود دارد .و بدین درگیدری شدغلی
(مرکزیت کار در زندگی ،هویت عاطفی) و قصد ترک خدمت کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران رابطه معنادار وجود دارد .و نیز بین تعهد
سازمانی (تعهد هنجاری ،تعهد مستمر ،تعهد عاطفی) و قصد ترک خدمت کارکنان فدراسیون ناشنوایان ایران رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری :مدیریت سازمان از طریق نگرشهای مرتبط با کار (رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و درگیری شغلی) باعث میگردد
کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند .عالوه بر این از طریق به کار
بستن نگرشهای مرتبط با کار در سازمان فعالیتهای سازمان ارزیابی شده و در آینده میتوان امیدوار به کاهش تمایل به ترک خدمت
در بین کارکنان بود.
کلمات کلیدی :ترک شغل ،نگرش کاری ،ناشنوایان
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بررسی وضعیت ارزش ویژه برند مکان ورزشی و نقش آن برکیفیت ادارک شده و تصویر ذهنی تماشاگران
(مطالعه موردی :مجوعه سوارکاری گنبدکاووس)
2

عبدالحمید زیتونلی ،1محمد پور رنجبر
 - 1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور،

 -2استادیار گروه تربیت بدنی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ارزش ویژه برند مجموعه سوارکاری گنبدکاووس و نقش آن بر کیفیت ادراک شده و تصویر
ذهنی گردشگران از مقصد شهر انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق را کلیه
تماشاگران و گردشگران ورزشی که در سال کورس بهاره  1397در رویداد سنتی ورزشی اسب دوانی گنبدکاووس مشارکت داشته اند،
تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش تصادفی از
مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامه محقق ساخته ابزار این پژوهش بود که برگرفته از
تحقیق زیتونلی(  )1392بود .روایی پرسشنامه توسط  10نفر از اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری و ثبات درونی پرسشنامه ها با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ( )a= 0/91به تائید رسید .داده های پژوهش برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار اس پی اس اس نسخه
 18شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی مشخص گردید .آزمون کولموگروف
اسمیرنف برای تعیین وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش و آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی ابعاد ارزش ویژه برند مکان
ورزشی استفاده شد .همچنین به جهت بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و مولفه های آن (برجستگی برند ،عملکرد برند ،تصویر سازی
برند ،قضاوت برند و هم نوایی با برند) با کیفیت ادراک شده و تصوی ر ذهنی تماشاگران از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن (بعلت نرمال
نبودن توزیع متغیرهای پژوهش) استفاده شد.
یافته ها :مقادیر ضریب همبستگی در سطح معناداری کوچکتر از میزان خطای نوع اول در سطح  0/05نشان داد که بین ارزش ویژه
برند مجموعه سوارکاری گنبدکاووس و مؤلفه های آن با کیفیت ادراک شده و تصویر ذهنی تماشاگران از مقصد گردشگری ،همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد .در بین مؤلفه های ارزش ویژه برند مکان ورزشی (تصویر سازی برند ،عملکرد برند ،همنوایی با برند و
قضاوت برند) به ترتیب بیشترین و کمترین ارتباط را با کیفیت ادراک شده و تصویر ذهنی تماشاگران دارند .در بین مجموعه سوارکاری
های کشور و استان گلستان ،مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به دلیل قدمت ،عالقه مندی مردم و تماشگران ،استمرار هر ساله
مسابقات در دو کورس بهاره و پاییزه ،دسترسی آسان در شمال کشور بودن ،میهمان نوازی مردم ،کیفیت مسابقات اسب دوانی و
مشارکت مردمی از ارزش برند باالیی برخوردار است.
نتیجه گیری :تحقیقات ثابت کرده که مکان ها و رویدادهای ورزشی یکی از عوامل موثر بر جایگاه یابی ،برندسازی و شهرت شهرها و در
نتیجه بازاریابی مقاصد گردشگری با ایجاد تصویر ذهنی مناسب در ذهن گردشگران هستند.
کلمات کلیدی :ارزش ویژه برند ،مجوعه سوارکاری ،رویداد ورزشی ،تصویر ذهنی ،گنبدکاووس
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برنامه ریزی راهبردی توسعه ی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR
بهادر عزیزی ،*1مهدی طالب پور ،2مسعود آقایی ،3علیرضا صیاد

4

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -4کارشناس ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

هدف :این پژوهش با هدف توسعهی فوتبال استان خراسان رضوی ،برای نخستین بار به معرفی مدل استراتژیک  SOARدر ورزش
پرداخته است.
روش تحقیق :روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمعآوری دادهها و تحلیل اطالعات موردنیاز اسنادی ،پیمایشی و میدانی
است .برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوتها ،فرصتها ،آرمانها و نتایج قابل اندازهگیری از تکنیک تحلیلی  SOARاستفاده شد.
جامعه آماری پژوهش ،شامل تمام صاحبنظران فوتبال استان خراسان رضوی بود و نمونۀ موردنظر بهصورت هدفمند انتخاب شدند
( .)n=50ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن
براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ( )α=0/95تأیید گردید.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که مطلوبیت فناوری اطالعات ،توجه دولت به تجاریسازی و خصوصیسازی باشگاهها ،تبدیلشدن
استان خراسان رضوی به قطب فوتبال کشور و

افزایش تعداد خروجیهای مدارس فوتبال و تزریق بازیکنان مستعد به تیمهای

ردههای باالتر به ترتیب مهمترین اولویتها در زمینه قوتها ،فرصتها ،آرمانها و نتایج هستند.
نتیجه گیری :با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که استفاده مناسب از فناوری اطالعات میتواند به رشد و توسعهی فوتبال کمک
شایانی نموده و در بلندمدت موجب کشف استعدادهای جوان و تزریق آنها به ترکیب تیمهای ردههای باالتر گردد.
کلمات کلیدی :مدل استراتژیک  ،SOARفوتبال خراسان رضوی ،استراتژی توسعه.
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ارتباط بین شخصیت و ارزش ویژه برند با گزینه های دور انداختن کاالهای ورزشی
2

مریم فریدفتحی ،1فرناز فرهمند
 -1دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هدف از این تحقیق ارتباط بین شخصیت و ارزش ویژه برند با گزینه های دور انداختن کاالهای ورزشی بود .روش تحقیق توصیفی
همبستگی بوده و از تحقیقات کاربردی است .جامعه تحقیق کلیه مصرف کنندگان کاالهای ورزشی در شهر تبریز بودند که به صورت
نامحدود در نظر گرفته شدند .بر اساس جدول مورگان حداقل  384نمونه مورد نیاز بود که تعداد  405پرسشنامه به روش تصادفی ساده
جمع آوری گردید .از پرسشنامه های شخصیت برند اکر ( ،)1997ارزش ویژه برند رحیمنیا و فاطمی ( )1391و پرسشنامه محقق ساخته
گزینه های دور انداختن کاالهای ورزشی بعد از تایید روایی و پایایی برای جمع آوری داده ها استفاده شد .از آمار توصیفی و استنباطی با
استفاده از نرم افزار  Spss V23برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .نتایج نشان داد که بین شخصیت برند و گزینه های دور
انداختن کاالهای ورزشی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد .همچنین بین ارزش ویژه برند و گزینه های دور انداختن کاالهای
ورزشی نیز رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد .می توان گفت که برند کاالی ورزشی نقش زیادی در تصمیم گیری مصرف کنندگان
برای دورانداختن کاالی ورزشی دارد.
واژگان کلیدی :شخصیت برند ،ارزش ویژه برند ،کاالهای ورزشی
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اولیت بندی عوامل موثر بر ارتقای رضایت مشتریان استخرهای ورزشی اصفهان
2

فرناز فرهمند
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده
هدف از این تحقیق اولیت بندی عوامل موثر بر ارتقای رضایت مشتریان استخرهای ورزشی اصفهان بود .روش تحقیق توصیفی پیمایشی
بوده و از تحقیقات کاربردی است .جامعه تحقیق کلیه مشتریان استخرهای ورزشی شهر اصفهان بودند .حجم جامعه نامحدود در نظر
گرفته شدند .بر اساس جدول مورگان حداقل  384نمونه مورد نیاز بود که تعداد  400پرسشنامه به روش تصادفی طبقه ای بر اساس
منطقه و جنسیت جمع آوری گردی د .از پرسشنامه محقق ساخته رضایت مشتریان استخر بعد از تایید روایی صوری و سازه و پایایی برای
جمع آوری داده ها استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه به تایید  6نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با استفاده
از معادالت ساختاری تایید شد .همچنین از آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه اولیه  30نفره برای بررسی پایایی استفاده شد که پایایی
پرسشنامه با  0/88تایید شد .از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  Spss V23برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین عوامل موثر بر ارتقای رضایت مشتریان استخرهای ورزشی اصفهان اولویت معنی داری وجود دارد .عامل کیفیت
فضا و قیمت باالترین اولویت را داشتند .همچنین بین اولویت رضایت مشتریان بر اساس جنسیت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد.
توجه به کیفیت استخرهای ورزشی و همچنین قیمت تمام شده برای مشتریان می تواند بر رضایت آن ها از استخرها تاثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی :رضایت مشتریان ،استخر ،اصفهان
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برنامه ریزی راهبردی در حوزهی تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش
مهسا مرتضاییان ،1مهدی طالبپور

*2

 -1دانشجوی دوره دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

هدف :پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی راهبردی در حوزه تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش انجام گرفت .لذا به طور کلی هدف
از تحقیق حاضر ،شناسایی و اولویتبندی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات و تحلیل استراتژی  SWOTبرای برنامه ریزی
راهبردی در حوزه تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش بود.
روش تحقیق :به همین منظور از مدل  SWOTکه از جمله مهمترین مدلهای برنامهریزی راهبردی محسوب میگردد ،با بهرهگیری از
نظرات تعدادی از کارشناسان و افراد آگاه در حوزهی تربیتبدنی و ورزش آموزش و پرورش به طور داوطلبانه استفاده شد .بدین ترتیب با
استفاده از مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها به ارائهی راهبردهای مناسب سازمان پرداخته شد.
یافتهها :یافتههای این تحقیق نشان داد که در ارزیابی محیط داخلی  10عامل به نقاط قوت و  11عامل به نقاط ضعف مربوط بودند .به
عالوه در خصوص محیط خارجی  9عامل به فرصتها و  7عامل به تهدیدها اختصاص داشت .بهرهگیری از نیروهای توانمند و مرتبط
بودن مدرک تحصیلی آنها با مسئولیتشان به عنوان مهمترین قوت و مشکالت مربوط به بهبود فضا و تجهیزات ورزشی و ایمنی مدارس
به عنوان مهمترین ضعف به شمار میآید .همچنین گسترش کارآفرینی به عنوان مهمترین فرصت و هزینهبر بودن خرید امکانات و
تجهیزات مناسب با توجه به بودجه به عنوان مهمترین تهدید به شمار میآید.
علیرغم ضعفهای موجود ،نقاط قوت و فرصتهای خوبی در حوزهی تربیت بدنی آموزش و پرورش وجود داشت .این اولویتها میتوانند
جهت تحقق اهداف و آرمانهای سازمانی به کار گرفته شوند و سازمان میتواند اقدامات و سیاستهای الزم را برای به کارگیری آنها
اخذ نماید.
نتیجه گیری :به طور کلی با برنامهریزی استراتژیک و به کارگیری راهبردهای اساسی انتظار بر این میرود که زمینهی مطلوبی برای
دستیابی به یک برنامهی منسجم در حوزهی تربیتبدنی و ورزش آموزش و پرورش در سطوح مختلف فراهم آید.
کلمات کلیدی :مدیریت راهبردی ،برنامهریزی راهبردی ،مدل  ،SWOTتربیت بدنی ،آموزش و پرورش.
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پیادهسازی استراتژیهای توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن
3

سارا خالقی بابایی * ،1ابوالفضل فراهانی ،2لقمان کشاورز
 -1دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نورتهران.
 -2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

هدف :پژوهش حاضر باهدف پیاده سازی استراتژیهای توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفدی اسدت .جامعده آمداری پدژوهش شدامل مددیران
فدراسیون های ورزشی و بخش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و متخصصین حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی به تعداد  555نفر بود.
در بخش کیفی  15تن از متخصصین ورزش قهرمانی و مدیریت ورزشی به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از
جدول مورگان  225تن به روش تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند . .از دو پرسشنامه محقق ساخته بدرای جمدع آوری اطالعدات
استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها به تایید  15تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آنها در یک مطالعده مقددماتی
با  30آزمودنی با محاسبه آلفای کرونباخ (پرسشنامه شناسایی مناظر 0/94و پرسشنامه اهداف راهبردی  )0/92به دست آمد .برای تجزیده
و تحلیل داده ها در بخش کمی از آزمون مجذور کای برای تعیین مناظر مربوط به استراتژی ها و تحلیدل عداملی تاییددی جهدت تعیدین
اهداف استراتژیک مربوط به هر استراتژی با استفاده از نرم افزار لیزرل و در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شده است.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که یافته های پژوهش نشان می دهد استراتژی هدای ورزش قهرمدانی چهدار منظدر مدالی ،فرآینددهای
داخلی ،یادگیری و رشد و ارتباطات دارد و از  39هدف راهبردی 86 ،سنجه و  86هدف کمی و  109برنامه و اقدام تشکیل شده است.
نتیجه گیری :در پایان چنین میتوان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده این قابلیت را دارد که در اجرای برنامۀ راهبردی ورزش قهرمانی
کشور بکار گرفته شود.
کلمات کلیدی :استراتژی ،کارت امتیازی متوازن  ،منظر ،ورزش قهرمانی ایران
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تاثیر مشارکت در اوقاتفراغت جدی بر دلبستگی به اماکن ورزشی-تفریحی در میان ورزشکاران آماتور
کلثوم حیدری*  ،1صدیقه حیدری نژاد ،2مرجان صفاری ، 3امین خطیبی
-1
-2
-3
-4

کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز  ،خوزستان ،اهواز.
استاد تمام ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،خوزستان ،اهواز.
استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
استادیار ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،خوزستان ،اهواز.

1

زمینه و هدف :فعالیتهای فراغتی و تفریحی نقش مهمی در زندگی ما ایفا میکنند .تحقیقات داخلی مطالعات اندکی در ارتباط با
تجربه اوقاتفراغت بصورت جدی ،تخصصیسازی تفریحی و دلبستگی به مکان انجام شده است .هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر اوقات-
فراغت جدی و تخصصیسازی تفریحی بر دلبستگیمکانی ورزشکاران آماتور بود.
روش کار :روشتحقیق از منظر هدف ،کاربردی و از حیث نحوهی گردآوری دادهها همبستگی و با رویکرد مبتنی بر مدلسازی معادالت
ساختاری انجام شد .جامعه آماری پژوهش ،تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب تهران بودند که سابقه عضویت
حداقل  6ماه را داشتند .جهت تعیین حجم نمونه براساس اهداف و فرضیات تحقیق ،از نرم افزار  PASSاستفاده شد ،به روش نمونه-
گیری در دسترس پرسشنامهها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید ،در نهایت تعداد  334پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد
استفاده قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد 21 ،درصد از تغییرات دلبستگیمکانی از طریق اوقاتفراغت جدی قابل تبیین است .همچنین مدل
معادالت ساختاری تاثیر اوقاتفراغت جدی بر دلبستگیمکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (0/091
.)SRMR
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق توصیه می شود ،بمنظور افزایش مشارکت ورزشکاران آماتور در فعالیتهای جسمانی ،نیاز
است عناصر تعیینکننده در انتخابهای رفتارهای فراغتی ورزشکاران آماتور مورد موشکافی قرار گرفته و تسهیلکنندههای این نوع رفتار
در جامعه مورد تاکید قرار گیرد.
کلمات کلیدی :رفتار فراغتی ،اوقاتفراغت جدی ،دلبستگیمکانی ،ورزشکاران آماتور

1. heidari.k70@gmail.com
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بررسی نقش قد رت منابع انسانی بر روی سیسستم کاری عملکرد باال و کار آفرینی سازمانی کارکنان سازمان
ورزش شهرداری استان مازندران
2

 ،نفیسه زارع فخریان *1مسعود دارابی
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی تهران جنوب
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه :سیستم منا بع انسانی به دلیل غیر قابل مشاهده بودن ،پیچیدگی و وابستگی به گذشت زمان می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند ،کمیاب،
غیر قابل تقلید و بدون جایگزین موجب کسب مزیت رقابتی پایدار شود .محققان معتقدند منابع انسانی به خودی خود نمی تواند موجب تقویت
کارآفرینی و کسب ر قابت مزیتی شوند بلکه سیستم منابع انسانی است که بر ادراک ،نگرش و رفتار کارکنان تاثیر گذاشته و موجب بهبود کارآفرینی
سازمانی و در نهایت خلق رقابت مزیتی می شود.
روش پژوهش :این پژوهش از نظرهدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی -همبستگی است .برای سنجش کارآفرینی سازمانی
ازپرسشنامه کوین و اسلوین و ندوبیستی و سنجش قدرت سیستم منابع انسانی ازپرسشنامه دلموته و همکاران مورد استفاده قرار گرفت .ضریب
پایانی پرسش نامه سیستم کاری عملکرد باال ،کارآفرینی سازمانی و قدرت سیستم منابع انسانی به ترتیب  0/86 ،0/89 ،0/85به دست آمد که نشان
دهنده پایایی قابل قبول همه ابزارهای سنجش است .روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد .باتوجه به حجم جامعه آماری که حدود 650نفر بود،
حجم نمونه براساس جدول مورگان  242نفر برآورده شد .پس از بررسی پرسشنامه های گردآوری شده ،هفده پرسشنامه ناقص کنار گذاشته شد و در
نهایت  225پرسشنامه کامل برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند .برازش مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و به کمک نرم
افزار لیزرل بررسی و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون های رگرسیون خطی و رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی و به کمک نرم
افزار spssمورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها :این پژوهش سه متغییر مکنون دارد بنابراین سه مدل اندازه گیری وجود دارد که باید برای آنها تحلیل عاملی تاییدی انجام شود .زمانی
کمتر از سه RMSEA ،کمتر از  0/08و
برازش مدل خوب است که مقادیر شاخص ها برازش در حد مطلوب باشد .به این منظور باید مقدار/df
مقدار  GFI ،CFIو NFIحداقل  0/90باشد .از آن جایی که متغییرهای کارآفرینی سازمانی و قدرت سیستم منابع انسانی هر کدام دارای سه بعد و
ابعاد مربوطه هم دارای چندین گزاره هستند ،برای این دو متغییر باید تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم انجام داد.
نتیجه گیری :سیستم منابع انسانی از قدرت باال برخوردار باشد می تواند کارآفرینی سازمانی را تقویت کرده و امکان کسب مزیت رقابتی را فراهم
کند .اهمیت این موضوع در صنایعی که تغییرات یا عدم اطمینان محیطی زیاد بوده و رقابت کارآفرینانه بین سازمان های رقیب زیاد است ،بیشتر
نمایان خواهد شد چون در چنین شرایطی سازمان هایی قادرند از رقبا سبقت بگیرند و مزیت رقابتی دست یابند که بیشترین کارآفرینی را داشته
باشند.
کلمات کلیدی :سیستم کاری عملکرد باال ،کارآفرینی سازمانی ،قدرت سیستم منابع انسان.
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تاثیر اوقات فراغت بر کیفیت زندگی
2

حامد حسامی ، 1مهدی اصفهانی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

1

 -2استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

برگزاری برنامه های مختلف در قالب جشنواره های ورزشی ،تاثیر زیادی در شادی و ن شاط مردم دارد ،برآیندها نشان می دهد وضعیت
نشاط اجتماعی در جامعه رضایت بخش نیست و به اعتقاد جامعه شناسان شادی و نشاط از ضرورت های زندگی امروز است .ازاین رو
سعی داریم به بررسی اثرگذاری جشنواره های ورزشی بر اوقات فراغت جامعه بپردازیم.
خالصه مقاالت از پایگاه های اطالعاتی science ieeexplorespringer link, google scholar, taylor&francis online
 ,noormag, SID, direct,به طور سیستماتیک مورد جستجو قرار گرفت و مقاالت انگلیسی زبان مربوطه از سال  1998تا  2016و
مقاالت فارسی از سال  1384تا  1396بررسی شدند .کلید واژه های  , Health, Quality of Life, sport, leisure timeاوقات
فراغت ،تاثیر ،کیفیت زندگی و ورزش و سالمتی به منظور دس تیابی به مقاله های مرتبط مورد استفاده قرار گرفت با توجه به معیار های
تعیین شده از  42مقاله به دست آمده در نهایت  25مقاله در این مطالعه وارد شده و ارتباط بین کیفیت زندگی و اوقات فراغت بررسی
شد.
براساس نتایج مطالعات توصیفی-تحلیلی؛ چگونگی گذران اوقات فراغت ب ازتابی از سبک زندگی افراد بوده و با سالمت آنان مرتبط است.
تالش آدمی همواره با این امید بوده که با رهایی از کارهای طاقت فرسا به زندگی همراه با آرامش و سعادت دست یابد و امروزه به نظر
می آید با افزایش اوقات ف راغت یک گام به این هدف نزدیکتر شده است .در بسیاری ا ز جوامع ،اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی افراد
را تشکیل میدهد فراغت برای همه افراد وجود دارد .لیکن انچه مهم است چگونگی استفاده از این همه نیرو و انرژی در این اوقات است.
یکی از راه های گذران اوقات فراغت شرکت در فعالیت های ورزشی است  .فعالیتهای ورزشی باعث میشود که انسان احساس خوبی نه
تنها در بدن خود داشته باشد ،بلکه احساس خوبی از خود به طور کل خودباوری پیدا کند که در کیفیت زندگی نیز تاثیرگذار است.
نتیجه گیری نشان می دهد که اوقات فراغت و تفریحات سالم بر کیفیت زندگی افراد جامعه تاثیر مستقیم دارد بطوریکه اگر اوقات فراغت
بصورت غیراستاندارد باشد تاثیر نامطلوب بر کیفیت زندگی میگذارد و اگر اوقات فراغت بصورت استاندارد باشد تاثیر مطلوب و مثبتی بر
کیفیت زندگی میگذارد.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی ،اوقات فراغتSport ،Quality of Life ، leisure time ،

1. Hamed.hesami63@gmail.com
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تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی
2

علیرضا زند* ،1محمدرضا اسماعیلی ،2دکتر زینب نیک آذین ،2دکتر علی زارعی
 -1دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی واحددانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
 -2عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی واحد دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

هدف :هیات های کشتی نقش بسزایی در رسیدن به اهداف این فدراسیون دارد؛ جایی که تمامی تدابیر ورزش کشتی کشور در آن جا
پایه ریزی می گردد .هدف از اجرای پژوهش بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی ایران می باشد.
روش تحقیق :روش تحقیق توصیفی از نو ع همبستگی می باشد .جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان هیات های کشتی ایران
در سال  ،1396به تعداد  165نفر بود .با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آما ری نمونه های تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شدند
که از تعداد  165پرسشنامه توزیع شده تعداد  140پرسشنامه قابل بررسی عودت داده شد .بنابراین تعداد نمونه های آماری  140نفر می
باشد .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانک ( )1999و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو ()2002
استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و معادله ساختاری استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاکی از آن است که چابکی سازمانی بر اثر بخشی کارکنان هیات های کشتی ایران تأثیر معناداری دارد .از طریق مولفه
های جابکی می توان اثربخشی را پیش بینی نمود.
نتیجهگیری :با توجه به یافته های تح قیق می توان گفت که هر چقدر چابکی سازمانی افزایش یابد اثربخشی کارکنان هیات های
کشتی نیز افزایش می یابد .به مدیرا ن ارشد فدراسیون کشتی کشور و روسای هیات های کشتی کشور پیشنهاد می شود که برای
اثربخشی کارکنان خود ،بیش از پیش به چابکی سازمانی و مولفه های آن اهمیت دهند.
کلمات کلیدی :کشتی ،چابکی سازمانی ،اثربخشی کارکنان.
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تاثیر دانش نرم افزاری بر عملکرد مدیران ورزش
ریحانه چشمه
کارشناس ارشد تربیت بدنی

هدف :هدف کلی تحقیق تاثیر شناخت و استفاده مدیران ورزشی از نرم افزار های کاربردی است.
روش تحقیق  :پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است .جامعه آماری تحقیق شامل  184مدیر ورزشی مجموعه های خصوصی که به صورت
تصادفی انتخاب شده ان د.ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که از شاخص های مطرح شده بر اساس مقیاس پنج ارزشی
لیکرتی مشخص شد .روایی پرسشنامه استفاده از نرم افزار های ورزشی به تایید 9نفر از اساتید برجسته مدیریت ورزشی رسید .پایایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( ) a=0/83بدست آمده و مورد تایید است .برای تحلیل داده ها و عملیات آماری از نرم
افزار  spssنسخه 23استفاده گردید.
یافته ها  :نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر دانش و مهارت نرم افزاری با عملکرد شغلی مدیران تفاوت معنا داری وجود دارد((p=0/05
و اهمیت شناخت و استفاده از نرم افزار های مدیریتی از اهمیت باالیی برخوردار است .همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد مدیران
با میانگین سنی پایین تر با فراوانی  68درصد بیشتر از نرم افزارها استفاده می کنند.
نتیجه گیری  :است فاده از نرم افزار ها در سطوح مختلف مدیریت ورزشی جهت سهولت در دسترسی به منابع و ...مورد استفاده قرار می
گیرد و تاثیر مثبتی بر عملکرد ایشان دارد.
کلمات کلیدی :مدیران ورزش -عملکرد-نرم افزار
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تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران
صمد گودرزی ، 1روح اهلل عسگری ،2مجید جاوید ،3هادی بیاتی

4

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
1

هدف :هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اج تماعی بر تمایل به نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر
تهران میباشد.
روش تحقیق :بر اساس هدف از پژوهشهای کاربردی محسوب میشود و از حیث شیوه گردآوری دادهها ،پژوهشی توصیفی  -پیمایشی
از نوع تحلیل همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد و به طور مشخص مبتنی بر معادالت
ساختاری است .جامعه آماری پژوهش مالکان و مدیران  1700شرکت کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران میباشد که  306نفر از
طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه ناهاپیت
و گوشال ( ) 1998و پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی رضوانی ( )1390بود .روایی این پرسشنامهها با نظرخواهی از  14نفر از اساتید
رشته مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تائید شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/798و
 0/806تعیین شد .دادههای جمعآوری شده با روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شد
یافته ها :نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی
شهر تهران دارد .همچنین ابعاد شناختی ،ارتباطی و ساختاری به ترتیب اثر بیشتری بر تمایل به نوآوری میگذارند.
نتیجه گیری :مدیران و موسسان شرکت ها با ایجاد جوی صمیمانه ،صادقانه و همراه با اعتماد در شرکت انجام فعالیت ها به صورت
گروهی را تشویق نمایند .از طرفی سرمایه شناختی اجازه میدهد تا تولید کننده نیازهای مشتریان را ،مانند آنچه ترجیح میدهند ،بهتر
شناسایی و درک کند و در نتیجه تولیدکننده میتواند تصمیم گیری بهتری در مورد نوع ،ویژگی و کیفیت محصوالت و خدمات داشته
باشد
کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی ،تمایل به نوآوری ،کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی

1. asgari_2008@yahoo.com
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تاثیر فناوری اطالعات بر اوقات فراغت
3

مجتبی قریب طرزه* ، 1مهدی اصفهانی 2جعفر عطارزاده طوسی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 -2استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 -3استاد دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

هدف :ب ه این دلیل که فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی بیش از هر فناوری دیگری ،اوقات فراغت را تحت تأثیر قرار داده است ،می توان
به مطالعه رابطه این فناوری ها با اوقات فراغت در عصر جدید پرداخت و اشکال آن را با سایر شیوه های گذران اوقات فراغت در طول
تاریخ شکل گیری آن ،که اغلب به دوره های پس از رشد صنعت نسبت داده می شود ،مقایسه کرد.
روش تحقیق :خالصه مقاالت از پایگاه های اطالعاتی ieeexplorespringer google scholar, taylor&francis online
 ,noormag, SID, science direct, link,به طور سیستماتیک مورد جستجو قرار گرفت و مقاالت انگلیسی زبان مربوطه از سال
 2001تا  2018و مقاالت فارسی از سال  1387تا  1396بررسی شدند .کلید واژه های leisure time

information

 E-leisure, influence, technology,و اوقات فراغت ،تاثیر ،فناوری اطالعات و اوقات فراغت الکترونیکی به منظور دستیابی به
مقاله های مرتبط مورد استفاده قرار گرفت با توجه به معیار های تعیین شده از  44مقاله به دست آمده در نهایت  25مقاله در این
مطالعه وارد شده و ارتباط بین فناوری اطالعات و اوقات فراغت بررسی شد.
یافته ها :براساس نتایج مطالعات توصیفی-تحلیلی؛ جایگزینی شبکه های اجتماعی برای گذران اوقات فراغت ،تغییر سبک زندگی ،تفاوت
های جنسیتی در استفاده از آن ،بی معنی شدن زمان ،به تعامل کشیدن مرز کار /اوقات فراغت /بازنشستگی و تغییر معنای اوقات فراغت
از عوامل تاثیرگذار منفی فناوری اطالعات برروی اوقات فراغت است .نتایج مطالعات در زمینه کاهش تاثیرات منفی آن و افزایش تاثیرات
مثبت نشان می دهد که ایجاد مشوق های آنالین جهات یادگیری و بازسازی ،ایجاد یک فضای سیستماتیک جهت برنامه ریزی و توسعه
و ارائ ه اوقات فراغت ،حمایت از اهمیت تقسیم بندی بازار در ت وسعه وب سایت و توصیه والدین برای استفاده مفید در کودکان و نوجوانان
می تواند تاثیرات مثبت و مفید فناوری اطالعات بر اوقات فراغت بگذارد.
نتیجه گیری :فرهن گ سازی و ایجاد فضای مناسب در جامعه برای تولید سرگرمی های مفید در حوضه فناوری اطالعات مهمترین
فاکتور برای ا یجاد تاثیر مثبت فناوری اطالعات بر اوقات فراغت می باشد و همچنین با توجه به تناقض به دست آمده در نتایج مطالعات
بررسی شده جهت ایجاد فضای مناسب در زمینه فناوری اطالعات و اوقات فراغت نیاز به تحقیقات جامع در این زمینه احساس می شود.
کلمات کلیدی :تاثیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اوقات فراغتinformation technology ، leisure time ،
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تأثیر قراردادهای روانی بر عملکرد شغلی از طریق امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان منطقه غرب کشور
3

محمد سیوان نوری* ،1مهرداد محرم زاده 2،جمیل ناوخاصی
.1مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،.دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان
 .2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
.3دانشجوی دکترب مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

هدف :هدف از این پژوهش تأثیر قراردادهای روانی بر عملکرد شغلی از طریق امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان
منطقه غرب کشور بود .استراتژی پژوهش توصیفی روش همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش صاحبنظران کارکنان ادارات ورزش و
جوانان منطقه غرب کشور بود که به صورت تصادفی طبقهای  203نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که
پیشتر برای روایی محتوایی آن از نظر صاحبنظران در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهگیری و هدف پژوهش ،استفاده شد.
برای این منظور از شاخص روایی محتوا ( )CVIاستفاده شد .با توجه به اینکه مقدار روایی محتوا بزرگتر از  0/8لذا روایی محتوای
مقیاس مورد تأیید میباشد .تمامی سواالت پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و براساس مقیاس پنج ارزشی بود ،به طوری که هر پاسخ
امتیازی از  1تا  5را به خود اختصاص میداد .عالوه بر این جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از نرمافزار ( )Smart PLSنسخه
 3.2.6استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد قراردادهای روانی از طریق امنیت شغلی بر عمکلرد شغلی
کارکنان ادارات ورزش و جوانان منطقه غرب کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد .با توجه به نتایج تحقیق به مدیران ادارات ورزش و
جوانان منطقه غرب کشور پیشنهاد می شود ضمن تقویت و توسعه قراردادهای روانی ،نسبت به تأمین امنیت شغلی توجه بیشتری
بنمایند ،چرا که عملکرد شغلی به واسطه امنیت شغلی بهبود پیدا میکند.
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تاثیر گروههای مرجع بر رفتار خرید مصرف کنندگان کاالی ورزشی
3

ماهرخ مدیری* ،1مرتضی محمدی ،2حسین منصوری
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
 -2دکترای مدیریت ورزشی ،عضو هئیت علمی دانشکده علمی کاربردی فاتب
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش گروهای مرجع بر رفتار خرید مصرفکنندگان کاالی ورزشی انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ جمعآوری دادهها در زمره پژوهشهای توصیفی -پیمایشی قرار دارد.
جامعه آماری را مصرفکنندگان کاالی ورزشی در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند .روش نمونهگیری تصادفی ساده بود (.)n=168
ابزار اندازهگیری پرسشنامه یوسف ( )2016با اصالحاتی توسط محققین و پرسشنامه محققساخته گروههای مرجع (دوستان ،خانواده و
همکاران) بود .روایی صوریی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بررسی و پس از اصالحات پخش
گردید .جهت ازمون فرضیات از نرم افزار  SPSS24استفاده شده است.
یافته ها :نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که گروههای مرجع تاثیر قابل توجهی بر رفتار خرید مصرفکنندگان کاالی ورزشی دارند.
بهطوری ک ه به ترتیب بیشترین اثرگذاری را دوستان با ضریب بتای  ،0/36خانواده با ضریب بتای  0/29و همکاران با ضریب بتای 0/14
بر رفتار خرید مصرفکنندگان داشتند.
نتیجه گیری :گروههای مرجع ،گروههایی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکلدادن به رفتار و عقاید یک شخص مؤثرند.
به طور کلی ،گروههای مرجع بر ارزشها ،باورها و رفتار دیگران اثر معنیداری میگذارند .برخورد حضوری و رودرو  ،در بعضی افراد تاثیر
بیشتری نسبت به تبلیغات دارد .در مبحث کاالی ورزشی این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ورزشکارانی که از کاالی
ورزشی رضایت داشته باشند به راحتی در برخورد رودرو توصیه های کالمی و شفاهی خود را به سایر اعضای خانواده ،دوستان و همکاران
خود منتقل میکنند و با توجه به اینکه شناسایی کاالی اصلی از تقلبی امروزه بسیار سخت شده است میتوان گفت اثرگذاری گروه های
مرجع در رفتار خرید بسیار باال و روبه افزایش میباشد.
کلمات کلیدی :گروههای مرجع ،تبلیغات شفاهی ،رفتار خرید
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تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اخالق ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
4

ایوب فریدی زنگیر ،1مهرداد محرم زاده ،2مسعود ایمان زاده -3مهداد نمازی
-1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل
-2استادگروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
 -3استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل
 -4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اردبیل

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اخالق ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره کدل ورزش و جواندان اسدتان
اردبیل صورت گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی به لحاظ هدف کاربردی  ،به لحاظ معیار زمان ،مقطعی و از نظدر اجدرا از ندوع
پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل به تعداد  198نفدر بودندد و بدا توجده بده تعدداد
محدود بودن جامعه آماری کل اعضای جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار پدژوهش شدامل دو پرسشدنامه ،پرسشدنامه 5
عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( )1986 ،NEO-FFIو پرسشنامه اخالق ورزشی مصدق و همکاران )1392( ،استفاده شده است .روایدی
صوری و محتوای پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونبداخ مدورد بررسدی
قرار گرفته است  .برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و تمامی عملیات با استفاده از نرم افدزار  SPSSانجدام
شده است.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی شامل برونگرایی ،توافق پذیری ،وظیفه شناسی با اخالق ورزشدی ارتبداط
مثبت و روان نژندی با اخالق ورزشی ارتباط منفی ( )-0/37دارد و رابطه معنی داری بین اشتیاق به تجارت تازه و اخالق ورزشی وجدود
ندارد و نتایج آزمون رگر سیون نشان داده تمامی ابعاد ویژگی های شخصیتی به جزء اشتیاق به تجارب تازه بر اخالق ورزشی تداثیر دارد
و ویژگی توافق پذیری بیشترین تاثیر را بر اخالق ورزشی دارند.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه ورزشکاران جوانان فعالیت ورزشی خود را از طریق سازمان ورزش و جوانان شروع می کند و سالم بدودن
این نهاد به لحاظ اخالقی خود می تواند راهی برای پرورش ورزشکاران با اخالق باشد.
کلمات کلیدی :ویژگی های شخصیتی -اخالق ورزشی -کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

1. Faridizingir@gmail.com

136

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تبیین مدل را بطه بین سخت رویی و کارآمدی با نقش میانجیگری تاب آوری در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
فارس
صدری سیاوش پور ،1دکتر سید احسان امیر حسینی ،حسن ادریسی
 -1دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج
 -2گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاداسالمی،واحد یاسوج
 -3دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج

هدف پژوهش حاضر تبیین مدل رابطه بین سخت رویی و خود کارآمدی با نقش میانجیگری تاب آوری بوده است .روش پژوهش از نظر
هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه مورد مطالعه ،شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان فارس که تعداد آنها بالغ بر  160نفر بوده است .که برای تعیین حجم نمونه براساس جدول گرجسی -مورگان  113نفر به صورت
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه خود کارآمدی شرر و همکاران ( ،)1982سخت
رویی کوباسا و همکارانش ( ،)1979تاب آوری کانر و دیویدسون ( ،)2003بوده است .که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت .نتایج
تحلیل رگرسیون و بررسی ضرایب همبستگی بین نشان داد که سخت رویی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معناداری دارد .متغیر سخت
رویی با تاب آوری رابطه مثبت و معنی دار دارد .بین تاب آو ری و خودکارامدی مدیران رابطه مثبت و معنی داری دارد .ابعاد تاب آوری
در ارتباط بین متغیر برون زا سخت رویی با متغیر درون زا خود کارآمدی نقش واسطه گری معنی دار دارد.
کلمات کلیدی :سخت رویی  ،خودکارآمدی  ،تاب آوری

1. elhamsiyavashpor@yahoo.com
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تبیین موانع توسعه باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران
2

محمد اجریان * ،1معصومه حسینی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :پژوهش حاضر باهدف تبیین موانع توسعه باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است که به شکل میدانی انجامشد .جامعه آماری شامل کلیه مدیران باشگاه
های خصوصی شهر تهران به تعداد  1000نفر بودند .با توجه به تعداد باالی جامعه آماری تعداد  275نفر با توجه به جدول مورگان و
روش نمونه گیری خوشه ای بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه درخشنده قهفرخی و همکاران ( )1390بود
که موانع توسع ه باشگاه های خصوصی در شهران تهران را مورد سنجش قرار می دهد .روایی پرسشنامهها به تأیید  10تن از متخصصین
ر سید ،همچنین روایی سازه پرسشنامه با نرم افزار آموس مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با  30آزمودنی و با
استفاده از آلفای کرونباخ (  )0/82محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل نتایج دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون
کلموگروف-اسمیرنف ،تحلیل عاملی و فریدمن با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و  Amosنسخه  ،22استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد موانع مدیریتی و دولتی ،موانع قانونی و حقوقی ،موانع اقتصادی و مالی و موانع اجتماعیو فرهنگی به
ترتیب در رتبه های اول تا چهارم در بین موانع توسعه باشگاه های خصوصی شهر تهران دارند.
نتیجه گیری :توصی ه می گردد ،برای کمک به توسعه باشگاه های خصوصی از موازی کاری های اداری ،بروکراسی و دخالت های بیش از
حد در امور باشگاه جلوگیری گردد.
کلمات کلیدی :توسعه باشگاه ،باشگاه ورزشی ،باشگاه خصوصی ،شهر تهران
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تبیین موانع توسعه ى فوتبال در باشگاه های خصوصی شهر تهران
3

وحید قاسمی * ،1معصومه حسینی ،2سیده طاهره موسوی راد
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :پژوهش حاضر باهدف تبیین موانع توسعه ى فوتبال در باشگاه های خصوصی شهر تهران انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است که به شکل میدانی انجامشد .جامعه آماری شامل مدیران باشگاه های
خصوصی فوتبال ،مربیان  ،و صاحب نظران دانشگاهی در حوزه فوتبال در شهر تهران به تعداد  150نفر بودند .به علت محدود بودن
جامعه آماری تعداد نمونه با جامعه برابری می کند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ای موانع توسعه باشگاه های خصوصی
فوتبال شهر تهران بود .روایی پرسشنامهها به تأیید  10تن از متخصصین رسید ،هم چنین روایی سازه پرسشنامه با نرم افزار آموس مورد
تایید قرار گرفت و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با  30آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ (  )0/88محاسبه شد .برای
تجزیهوتحلیل نتایج دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،تحلیل عاملی ،آزمون فریدمن با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و  Amosنسخه  ،22استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد موانع ،فنی ،مالی ،ساختاری ،نیروی انسانی و مدیریتی در رتبه های اول تا پنجم موانع توسعه ی فوتبال
در باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش ،برگزاری کالس های برای تقویت عملکرد فنی مربیان و توسعه شاخص های مهم در توسعه فنی
از مهمترین عوامل مهم در توسعه فوتبال در باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد.
کلمات کلیدی :توسعه ،فوتبال ،باشگاه خصوصی ،تهران
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تحلیل بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ فوتسال در ورزشگاههای ساری و ارائهی راهکار
2

سید مجتبی علی مرادی ،1مسعود مهدیان ماهفروزی
 -1پژوهشگر دوره دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیب مازندران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ادیب مازندران

هدف :هدف تحقیق حاضر بررسی انگیزهها و عوامل موثر بر حضور در ورزشگاهها از دیدگاه تماشاگران فوتسال شهر ساری میباشد.
روش تحقیق :روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به روش میدانی انجام شد .جامعه آماری شامل هواداران تیمهای فوتبال در ساری بودند
( .)N=6000نمونهگیری به روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان ( )n=361برآورد شد .ابزار جمع آوری داده شامل سه سدوال
در مورد ویژگیهای فردی و پرسشنامه انگیزههای حضور تماشاگران (فالحی و همکاران )1389 ،شامل  29سوال در  7خرده مقیاس بود.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.
یافتهها :یافتههای توصیفی تحقیق نشان داد در خصوص مهمترین ویژگیهای فردی آزمودنیها ،اکثریدت تماشداگران (حددود  )%31در
رده سنی  21-30سال ،حدود  % 45زیر فوق دیپلم و حدود  %33متاهل اند .نتایج آزمون  tنشان داد تسدهیالت ورزشدگاه بدا بدار عداملی
 0.91و پرخاشگری با بار عاملی  0.49به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر بر حضور تماشاگران را به خود اختصاص دادند.
نتیجهگیری :بر این اساس توصیه میشود مسئولین و مدیران ورزشی استان از طریق بهبود عوامل مدرتبط بدا ورزشدگاه ،مانندد مسدئله
امنیت حضور تماشاگران و خدمات رفاهی ،برگزاری مسابقات و حضور بازیکندان سرشدناس در تیمهدای شدهر سداری و اسدتان مازنددران
انگیزههای درونی هواداران را برای شرکت در ورزشگاه تقویت نمایند.
کلمات کلیدی :حضور ،هواداران ،پرسشنامه ،آزمودنیها ،فوتسال.
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تحلیل رضایت مشتری و مقاومت در برابر فناوریهای هوشمند (مورد مطالعه :فروشگاه های لوازم ورزشی شهر تهران)
2

احمدرضا ظهرابی* ،1امیر محبی
 -1دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -2فارغ التحصیل مدیریت دولتی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری

هدف :پژوهش حاضر باهدف تحلیل رضایت مشتری و مقاومت در برابر فناوریهای هوشمند (مورد مطالعه :فروشگاه های لوازم ورزشی
شهر تهران) گرفته است.
روش تحقیق :این تحقیق از حیث هدف کاربردی ،از نظر روش اجرا توصیفی – پیمایشی و از نظر روش گردآوری اطالعات ،کمی
(میدانی) است .جامعه آماری ،مشتریان فروشگاه های لوازم ورزشی شهر تهران میباشد ،که یک جامعه نامحدود میباشند .نمونۀ پژوهش
با استفاده از جدول مورگان  384برآورد شد ،که طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای بررسی پایایی پرسشنامه ها،
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که جهت تعیین همسانی درونی مقیاس اندازه گیری بکار می رود .ضرایب آلفای کرونباخ مساوی یا
باالتر از  0/70بیانگر پایایی مناسب وسیله اندازه گیری است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ این پژوهش  0/855می باشد که نشان دهنده
میزان بسیار مطلوب پایایی پرسشنامه است .جهت تحلیل روایی مدل پژوهش پس از جمع آوری داده های پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
داده ها بر اساس نرم افزار لیزرل ،شاخص های برازندگی مدل مورد بررسی قرار گرفت .به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های
تحقیق از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین مفهوم اشتیاق به فن آوری ،مفهوم سهولت ،مفهوم سودمندی ،عملکرد برتر ،مفهوم سازگاری ،و
شهرت فروشگاه در تعیین نگرش مشتریان و تمایالت رفتاری نسبت به فن آوری های هوشمند رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری :فروشگاه های لوازم ورزشی شهر تهران می توانند در استراتژی های مدیریت برند شرکت کنند تا میل مشتریان را به
پذیرش فن آوری های هوشمند افزایش دهند.
کلمات کلیدی :رضایت مشتری ،فناوریهای هوشمند ،فروشگاه های لوازم ورزشی.
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ارتباط میزان بودجه با عملکرد ساالنه فدراسیون های ورزشی
2

کهنار کریمی ،1سعیده یوسفی
 -1کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس وزارت ورزش و جوانان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط میزان بودجه با عملکرد ساالنه فدراسیون های ورزشی بود .روش تحقیق توصیفی همبستگی بود.
جامعه آماری تحقیق را کلیه فدراسیون های ورزشی تشکیل می دادند  .با توجه به در دسترس بودن آمار و اطالعات مربوط به بودجه و
ارزیابی کلیه فدراسیون ها ،نمونه گیری به صورت کل شمار انجام گرفت .از اطالعات و داده های موجود در وزارت ورزش و جوانان در
سال  1397برای تحلیل و بررسی استفاده شد .از آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل با استفاده از نرم افزار  spss v23استفاده شد.
نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین میزان بودجه و عملکرد ساالنه فدراسیون های ورزشی وجود ندارد .بنابراین می توان گفت که
افزایش بودجه نمی تواند شاخص مناسبی برای افزایش و بهبود عملکرد فدراسیون های ورزشی باشد.
کلمات کلیدی :بودجه ،مدیریت عملکرد ،فدراسیون های ورزشی
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تحلیل کیفیت وب سایت های هیئت های ورزشی استان اصفهان از منظر رضایتمندی کاربران
3

داود نصر اصفهانی* ،1مرجان شیربان ،2هنگامه شمس

 -1دکتری مدیریت ورز شی ،مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -2کارشناس ارشد مدیریت راهبردی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

هدف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفیت وب سایت های هیئت های ورزشی استان اصفهان از منظر رضایتمندی کاربران انجام گرفته
است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه کاربرانی که از وب سایت هیئت های
ورزشی استان اصفهان در سال  1396استفاده کرده بودند ،تشکیل دادند .با توجه به اینکه حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر
اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش تصادفی -طبقه ای از وب سایت هیئت های منتخب (هیات هایی که وب
سایت فعالی داشته اند) به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته در راستای هدف تحقیق کیفیت وب
سایت ها و رضایتمندی کاربران بود .ابتدا روایی پرسشنامه ها به تای ید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی ،مدیریت بازرگانی و تربیت بدنی
رسید و سپس پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/84محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی
از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون کالموگوروف اسمیرنوف در خصوص
فرض نرمال بودن توزیع جامعه آماری و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  22انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق با استفاده از آزمون  tنشان داد که کاربران از کیفی ت وب سایت های هیئت های ورزشی استان اصفهان رضایت
ندارند (میانگین حاصله  2/90که از میانگین متوسط ( ) 3کوچک تر است) .همچنین نتایج بدست آمده در خصوص ارتباط مولفه های
کیفیت وب سایت ها با رضایتمندی کاربران نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفه های کیفیت (عوامل محسوس ،قابلیت
اطمینان و اطمینان خاطر ،همدلی و پاسخگویی) با رضایتمندی کاربران وجود دارد ( .)P≤0/05به عبارت دیگر ،در صورتی که مولفه
های کیفیت در وب سایت ها در نظر گرفته شود و کیفیت آنها افزایش یابد ،این احتمال وجود دارد که رضایت کاربران نیز فراهم شود.
نتیجه گیری :لذا شایسته است مدیران و مسئوالن هیات های ورزشی اس تان اصفهان از کارشناسان و متخصصان خبرۀ طراحی و راه
اندازی وب سایت ها برای ارائۀ اطالعات و محتواهای مفید ،کاربردی و جذاب به کاربران خود استفاده کنند و در راستای ارتقاء و توسعه
مولفه های کیفیت از ق بیل اخبار و اطالعات قابل اعتماد ،به روز و سریع ،پاسخگویی در زمان های مورد نیاز ،جذابیت های بصری و...
اقدام و تالش بیشتری نمایند.
کلمات کلیدی :وب سایت ،کیفیت ،هیات ورزشی ،کاربران ،رضایتمندی ،اصفهان.
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اولویت بندی عوامل موثر بر درآمدزایی فدراسیون های ورزشی
2

سعیده یوسفی ،1کهنار کریمی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس وزارت ورزش و جوانان

هدف از این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر درآمدزایی فدراسیون های ورزشی بود .روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و به صورت
آمیخته انجم گرفت .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد  500تشکیل می دادند .با توجه
به جدول مورگان تعداد  220نفر به صورت تصادفی طبقه ای (بر اساس جنسیت و فدراسیون) ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابتدا با یک
مصاحبه به روش اشباع نظری از  21نفر از متخصصان عوامل شناسایی شده و پرسشنامه محقق ساخته ای به روش دلفی آماده شد .از
آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل با استفاده از نرم افزار  spss v23استفاده شد .نتایج نشان داد که توجه به بخش خصوصی ،ارتقای
محیط حقوقی مربوط به درآمد زایی و توجه به عضوگیری مهمترین عوامل موثر بر درآمدزایی فدراسیون های ورزشی می باشند .به نظر
می رسد با توجه به شرایط موجود ،عضوگیری و ارایه کارت عضویت به ورزشکاران و اعضا می تواند مهمترین منبع درآمد فدراسیون های
ورزشی باشد.
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تحلیل محتوای پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان
3

فهیمه محمدحسن* ،1نازنین راسخ ،2زهره رضائی

 -1دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش و سازمان های ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 -3دکتری مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

هدف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.
روش تحقیق :این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل محتوایی است .جامعه آماری پژوهش شامل همه اخبار موجود در آرشیو پایگاه
خبری وزارت و رزش و جوانان از آغاز دوره وزارت وزیر وقت وزارتخانه مذکور (آقای دکتر سلطانی فر) از پاییز  1395تا پایان پاییز 1397
می باشد که تعداد  6950خبر بوده است .جهت بررسی محتوای اخبار از چک لیست محقق ساخته استفاده شد .بر اساس جدول مورگان
 364خبر به عنوان نمونه به صورت تصادفی

طبقه ای انتخاب و از حیث پرداختن به ورزش قهرمانی و حرفه ای  ،همگانی و تربیتی

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :یافته ها حاکی از آن بود که  37درصد اخبار در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای 20 ،درصد در زمینه ورزش همگانی13،
درصد در زمینه ورزش تربیتی و  30درصد خارج از حوزه های مذکور بود.
نتیجه گیری :نظر به این امر که ورزش همگانی زمینه ساز و پایه ورزش قهرمانی و حرفه ای بوده و پرداختن به این حیطه بستر مناسب
جهت ارتقاء سطح ورزش قهرمانی و حرفه ای را فراهم خواهم کرد به نظر می رسد الزم هست توجه بیشتری به این بخش منعطف گردد.
به عالوه از آنجایی که تربیت بدنی بخش تفکیک ناپذیر تعلیم و تربیت بوده و در تمام نظام های پیشرفته ورزش تربیتی مورد توجه ویژه
قرار می گیرد ،و موفقیت در سایر حوزه ها بستگی به کیفیت ورزش تربیتی دارد ،نیاز جدی به تجدید نظر در پرداختن اصولی و غیر
سطحی به این حوزه ملموس است و اخبار موجود م ی تواند به عنوان شاخصی که نمایانگر میزان پرداختن به این موضوعات است در نظر
گرفته شود.
کلمات کلیدی :تحلیل محتوا ،وزارت ورزش و جوانان ،ورزش قهرمانی ،ورزش حرفه ای ،ورزش همگانی،
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تحلیل مدل ارتباطی نگرش خرید اینترنتی و کیفیت خرده فروشی در مشتریان برندهای ورزشی
2

فاطمه عینی* ،1مریم آقا خانبابایی

 -1کارشناسی ارشد ،مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی ،دانشگاه آزاد ،علوم تحقیقات  ،تهران
 -2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد ،علوم تحقیقات  ،تهران

هدف :این پژوهش با هدف تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناو ری اطالعات و نگرش خرید اینترنتی با کیفیت خرده فروشی در مشتریان
برندهای ورزشی منتخب انجام شد.
روش تحقیق :روش تحقیق ،به صورت توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،کلیهی مشتریان نمایندگی برندهای آدیداس،
نایک ،ریباک ،پوما که عضو صفحه اینستاگرام آن برند است  .شرط شرکت آزمودنی ها در این پژوهش عالوه بر خرید آن برند خاص،
عضویت در صفحه اینستاگرام آن برند نیز باشد .بر اساس جدول مورگان تعداد  385نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده
تحقیق ،پرسش نامه بوده است .در این مطالعه از پرسشنامههای استاندارد کیفیت خدمات خرده فروشی (کیم و لین ، )2002 ،نگرش به
خرید اینترنتی قاضی سعیدی و همکاران ( )2007استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و  )...و
آمار استنباطی (آزمون تحلیل عاملی ،روششناسی معادالت ساختاری) استفادهشده است.
یافته ها :یافته های تحقیق نشان داد نگرش خرید اینترنتی با کیفیت خرده فروشی درمیان مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی
ارتباط دارد و مدل ارتباطی نگرش خرید اینترنتی و کیفیت خرده فروشی در مشتریان برندهای ورزشی از برازش کافی برخوردار است.
نتیجه گیری :مواردی برای ار تقای کیفیت خرده فروشی پیشنهاد می شود :ترویج و ترغیب افراد به استفاده از خرید اینترنتی برای
ارتقای کیفیت خرده فروشی؛ ایجاد درگاه های اینترنتی در جهت تسهیل خرید اینترنتی و خدمات خرده فروشی؛ ایجاد آگاهی های الزم
به افراد در خصوص فواید خرید اینترنتی و کیفیت خرده فروشی از طریق رسانه و برگزاری کارگاه های آموزشی؛ استفاده از سیستم خرید
اینترنتی توسط فروشگاه های ورزشی در جهت ارتقای کیفیت خرده فروشی
کلمات کلیدی :نگرش خرید اینترنتی ،کیفیت خرده فروشی ،مشتریان ،برند ورزشی

146

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تحلیل موانع برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران
ساناز آقایی خرسند* ،1لقمان

کشاورز2

-1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی
-2عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی موانع برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی که
سابقه حضور و مشارکت در برگزاری رویدادهای ورزشی را داشته اند ،تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس
فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش تصادفی از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای دست یابی به اهداف
پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته  81سئوالی استفاده شد .روایی صوری ،محتوایی پرسشنامه به تایید  12نفر از متخصصین مدیریت
ورزشی رسید روایی سازه آن نیز با تحلیل عاملی تایید شد .پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با  30آزمودنی و با آلفای
کرونباخ  0/83محاسبه شد .برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و روش آماری استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی
و فریدمن با استفاده از دو نرم افزار  SPSSو  AMOSاستفاده شد.
یافته ها :یافته های تحقیق نشان داد که توزیع نمونه های پژوهش براساس جنسیت  %61مرد و  %39زن می باشند .نتایج تحقیق نشان
می دهد که مدرک تحصیلی کارشناسی  %44/7بود .در بخش استنباطی یافته های پژوهش نشان داد موانع برگزاری رویدادهای بزر

در

ایران  8عامل شناسایی که به ترتیب اولویت شامل «امکانات ورزشی( ،)%14/911مدیریتی( ،)%13/143اقتصادی(،)%11/855
سیاسی( ،)%9/098قانونی( ،)%6/205فناوری و رسانه ای( ،)%4/85فرهنگی د اجتماعی( ،)%4/34خدمات رفاهی( )%2/919است.
نتیجه گیری :با توجه به مزایای برگزاری رویدادهای ورزشی بررسی موانع برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران ضروری است .موانع
برگزاری رویداد های بزر

ورزشی در ایران  8عامل به ترتیب اولویت شامل امکانات ورزشی ،مدیریتی ،اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،فناوری

و رسانه ای ،فرهنگی د اجتماعی ،خدمات رفاهی شناسایی شد.
کلمات کلیدی :تحلیل عاملی ،موانع  ،میزبانی ،رویدادهای بزر

بین المللی ورزشی
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تحلیل و مقایسه وضعیت مدیریت مصرف انرژی در مجموعه های آموزش و پرورش شهر تهران برحسب مبحث
19مقررات ملی ساختمان
مژگان مهدی زاده* ،1عباس نظریان مادوانی ،2معصومه شهبازی

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
هدف :تحلیل و مقایسه وضعیت مدیریت مصرف انرژی در مجموعههای ورزشی آموزشوپرورش شهر تهران برحسب مبحث  19مقررات ملی ساختمان در
بازه زمانی زمستان  95تا بهمن 96
روش تحقیق :این تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت .با توجه به اطالعات به دست آمده از اداره کل آموزشوپرورش شهر
تهران تعداد  79سالن ورزشی در مناطق آموزشوپرورش شهر تهران توزیعشده است که ،در این پژوهش برای جمعآوری دادههای مربوط به مبانی نظری و
استخراج عوامل و شاخصهای اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب  .مقاالت و مطالعات موردی  .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق
ساختهای مطابق با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بینالمللی و ممیزی انرژی در دو بخش تنظیمشده استفادهشده است ،طرح اولیه پرسشنامه پس
از تهیه توسط اساتید راهنما و مش اور و نیز سایر خبرگان موردبررسی قرار گرفت و پس از اصالحات در قسمتهای مختلف آن پرسشنامه نهایی تدوین
گردید.
اطالعات حاصل از پرسشنامههای توزیعشده در اماکن ورزشی در نرمافزار  Excelو  Spss23با استفاده از آمار توصیفی تجزیهوتحلیل شد.اطالعات به دست
آمده از ماتریس مجاور توزیعشده بین متخصصان (مهندسین ناظر پایهیک نظاممهندسی) در نرمافزار کانسپت استار انجام شد.
یافته ها :با توجه به نتایج آزمون تی میتوان نتیجه گرفت جداره های نورگذر ،بازشوها که شامل پنجره ،درب ،سایه بان و نورگیر می شود در مقایسه با
سطح مطلوب وضعیت مناسبی ندارد  .عایق بندی جدارههای خارجی ساختمان (پوسته خارجی ساختمان) از دیدگاه مدیران مجموعه های ورزشی آموزش و
پرورش شهر تهران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .تجهیزات و مدیریت سیستم روشنایی در مجموعه های ورزشی اجرا شده است وضعیت عایق بندی
سیستم گرمایش ،سرمایش و استفاده از شیرهای ترموستات در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران در سطح مطلوبی قرار گرفت .نتایج آزمون
تی نشان دهنده اجرا نشدن صحیح مدیریت سیستم گرمایش و سرمایش در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران مجموعه
های حاضر است .ب ا توجه به نتایج آزمون تی میتوان نتیجه گرفت از دیدگاه مدیران مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران برنامه نظارتی که به
منظور مدیریت مصرف انرژی است در این مجموعه ها در حال اجرا است .با توجه به نتایج آزمون تی بر اساس دیدگاه مدیران مجموعه های ورزشی آموزش
و پرورش شهر تهران مولفه آموزش و تقسیم وظایف کارکنان در این مجموعه ها در سطح مطلوب انجام نگرفته است.
مدیریت مصرف انرژی (ممیزی انرژی) مهم ترین مولفه در اجرای صحیح مبحث  19مقررات ملی ساختمان در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر
تهران است و نتیجه اصلی آزمون بیان می کند بین رتبه ها تفاوت معنی دار وجود دارد و از نظر مدیران مجموعه های ورزشی ،مدیریت تاسیسات مکانیکی و
جداره های نورگذر و بازشوها (پنجره .درب ،سایبان ،نورگیر) نامناسب ترین وضعیت را در اجرای صحیح مبحث  19مقررات ملی ساختمان در مجموعه های
ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران در وضعیت موجود داشتند.بک سیستم سلسله مراتبی متشکل از  4سطح است.در سطح چهارم چهار عامل عایق بندی
جداره های خارجی ،مدیریت مصرف انرژی ،برنامه نظارتی و آموزش کارکنان است.در سطح دوم نیز فق ط عامل عایق بندی لوله های سرد و گرم وجود دارد.
در سطح سوم نیز سه عامل ،جداره های نورگذر و بازشوها ،تجهیزات روشنایی و مدیریت سیستم گرمایش -سرمایش قرار دارد.
نتیجه گیری :نتایج تحقیق ،گویای آن است که تاکنون اثرات متقابل بین این عوامل در ساختمان های ورزشی ،غفلت شده است و هر عامل در جایگاه
خاصی از اثرگذاری بر اجرای صحیح مقررات قرار دارد.
کلمات کلیدی :مبحث  ،19اماکن ورزشی ،رویکرد سیستمی ،مقررات ملی ساختمان.
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تحلیل وضعیت و مقایسۀ اشتغالزایی مدیران باشگاههای ورزشی با تحصیالت تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
ابوالفضل فراهانی ،1سارا سراج ،2لقمان کشاورز

3

 .1استاد گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیامنور
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیامنور
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیامنور

هدف :هدف تحقیق حاضر تحلیل وضعیت و مقایسۀ اشتغالزایی مدیران باشگاههای ورزشی با تحصیالت تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
بود.
روش تحقیق :روش پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسهای بود .جامعۀ آماری ،کلیۀ مدیران باشگاههای ورزشی شهر تهران بودند که
 65نفر از آنها براساس نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .از پرسشنامۀ محققساخته پس از تأیید روایی و پایایی برای گردآوری
اطالعات استفاده شد .این پرسشنامه دارای  28گویه است که وضعیت اشتغالزایی را اندازه میگیرد .از آزمون توزیع دوجملهای برای
تعیین وضعیت اشتغالزایی و از آزمون یومن ویتنی برای مقایسۀ اشتغالزایی مدیران استفاده شد.
یافته ها :یافتهها نشان داد میانگین اشتغالزایی مدیران باشگاههای ورزشی شهر تهران با تحصیالت تربیت بدنی به شکل معناداری از
حد متوسط باالتر است ،درحالیکه وضعیت اشتغالزایی مدیران فاقد تحصیالت دانشگاهی باشگاههای ورزشی استان تهران در وضعیت
متوسط قرار دارد.
نتیجه گیری :نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد که بین اشتغالزایی مدیران باشگاهها با تحصیالت تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)Z=-0/209 ،p=0/834براساس یافتههای پژوهش ،توجه به مهارتهای اشتغالزایی در تربیت دانشجویان
تربیتبدنی غفلت شده که ضروری است به این موارد توجه شود.
کلمات کلیدی:
اشتغالزایی ،باشگاههای ورزشی ،تحصیالت ،تربیت بدنی ،علوم ورزشی ،مدیران.

*Afarahani@pnu.ac.ir
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ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان سمنان با برخی از متغیرهای
جمعیت شناختی
2

محسن جوادی* ،1اسماعیل ذبیحی
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

هدف :پزوهش حاضر با هدف انجام بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری سازمانی
معلمان تربیت بدنی شهرستان سمنان بوده است .
روش تحقیق :این پژوهش از نظر ه دف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی بوده و از حیث اجرا میدانی است .جامعه آماری
تحقیق حاضر کلیه معلمان تربیت بدنی رسمی و قراردادی زن و مرد شهرستان سمنان هستند که تعداد آنها  234نفر است .نمونه ای به
تعداد  145نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمون ه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده
است .برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اورگان و کانوسکی ( )1996و برای سنجش وفاداری سازمانی از پرسشنامه
استاندارد علی و الکاظمی ( )2007استفاده شد .پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بر اساس آلفای کرونباخ  0/83و پایایی
پرسشنامه وفاداری سازمانی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/78محاسبه شده است .برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  spssو
 Lisrelاستفاده شد.
یافته ها :نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل معادالت ساختاری نشان داد نتایج مدل معادالت ساختاری نشان می دهد
جنسیت بر رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی تاثیر معنی داری ندارد .تحصیالت بر رفتار شهروندی
سازمانی و وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی تاثیر مثبت و معنی داری دارد .سن معلمان بر رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری
سازمانی معلمان تربیت بدنی تاثیر منفی و معنی داری دارد.
نتیجه گیری :نقش سن و تحصیالت بر رفتار شهروندی وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی پر رنگ بوده و جنسیت تاثیری بر رفتار
شهروندی و وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی تاثیری نداشته است  .الزم است ضمن توجه به عوامل تاثیر گذار دیگر بر این متغییر
های تحقیق باعث افزایش رفتار شهروندی و وفاداری سازمانی معلمان تربیت بدنی بشویم.
کلمات کلیدی :رفتار شهروندی سازمانی  ،وفاداری سازمانی  ،ویژگی های جمعیت شناختی
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تحلیلی بر نقش دو عامل رسانه ها و تماشاگران در جذب سرمایه گذاران مالی در جهت توسعه باشگاه های
ورزشی خصوصی
2

مسعود نادریان جهرمی ،1اکرم السادات حجازی
 -1دانشیار دانشگاه اصفهان
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

مقدمه و هدف
امروزه بسیاری از شرکت ها در حمایت ورزشی فعال هستند با این حال تنها چند شرکت محدود از پتانسیلی که حمایت ورزشی آن را در
یک دوره با اخبار تشویقی جهت حمایت مالی رویدادها ارائه می کنند را مورد استفاده قرار می دهند .در حال حاضر یکی از دغدغه ها
ومشکالت مهم و اساسی مدیران ورزشی در اکثر باشگاهها وتیم های ورزشی ،مسئله سرمایه گذاران مالی است .درچند دهه ی اخیر،
بیشتر دولت اقدام به واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی کرده اندکه طبق اصل  44قانون اساسی وبرنامه ی پنجم توسعه،
دولت م وظف است که بخش های خود را به بخش های خصوصی واگذار کند .بر همین اساس بخش ها و باشگاه های دولتی ورزشی الزم
است که تحت حمای ت بخش خصوصی قرار گیرند .بنابراین باشگاه ها و سازمان های ورزشی جهت انجام فعالیت های ورزشی الزم است
که به مسئله یرمایه گذاری مالی توجه کنند و بازاریابی و در نهایت جذب سرمایه گذاران ورزشی را جزء وظایف مهم خود قرار دهند.
محققان نقش نمایش تلویزیون و تماشاگران را در جذب سرمایه گذاران مالی مهم شمرده و بیان می کند هر چه نمایش تلویزیونی و
ماهواره ای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیع تر باشد میزان جذب سرمایه گذاران مالی بیشتر خواهد بود و تماشاگران
بیشتری حمایت خواهند کرد.
کلمات کلیدی  :سرمایه گذاران ورزش ،باشگاه دولتی ،باشگاه خصوصی
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تخمین ریسکهای موجود در وظایف مدیران ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نوربراساس چرخه مدیریت خطر
پذیریAPMBOK
غالمرضا شعبانی بهار،1رضا فرخ شاهی* ،1اکبر فرید فتحی،3عبداله عمرانی مجد

4

 -1استادگروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره)
 -2عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 -3دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -4دانشجوی دکتری مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

هدف :هدف این تحقیق تخمین ریسکهای موجود در وظایف مدیران ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نوربراساس چرخه مدیریت خطر
پذیریAPMBOKاست.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی وشیوه گرد آوری اطالعات آن توصیفی –پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق را
مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می ده ندکه با توجه به محدود بودن جامعه برای نمونه گیری از روش تمام شمار
استفاده شد .برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ریسک پرسشنامه ای  33سوالی طراحی شد که میزان پایایی آن از طریق آلفای
کرونباخ ()0/97تایید شد .روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون tتست تک نمونه ای ورتبه
بندی فریدمن است .به منظور تایید مناسب بودن تحلیل عاملی نیز از آزمون های بارتلت و کفایت نمونه ( )KMOاستفاده گردید.
یافته ها :نتایج نشان داد :از دیدگاه جامعه مورد بررسی ریسکهای ساختاری ،فراغتی وفوق برنامه  ،ورزش قهرمانی ،لوازم و تجهیزات
ورزشی ،پزشکی ودرمانی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ریسک محسوب می شوند وعوامل امنیتی وحقوقی نیز فاقد تاثیر
الزم هستند .با توجه به آماره آزمون کای اسکوئر ( )52.155و سطح معنی داری ( )0/000ارتباط معناداری بین اهمیت هر یک از عوامل
کلیدی وجود دارد ،بطوریکه بر اساس میانگین رتبه ای میتوان استنباط کرد مدیریت صحیح فعالیتهای فراغتی وفوق برنامه در رتبه
بندی تخمین خطرهای موثر،اولویت باالتری رادارد.
نتیجه گیری :با توجه به دستاوردهای مطالعه حاضر پیشنهاد میگردد برنامه مدیریت خطرپذیری درشرح وظایف مدیران ورزش
دانشگاهی قرار گیرد تا با طراحی واکنش های الزم اقدامات موثری را در جهت کاهش ریسکهایی که عملکرد آنهارا تهدید میکند انجام
دهند .پیامدچنین رویکردی حفظ منابع مالی ،انسانی وسازمانی ورزش دانشگاهی وکاهش عواقب قانونی ناشی ازاجرای مدیریت ریسک
است.
کلمات کلیدی :مدیریت ریسک ،ورزش دانشگاهی ،APMBOK ،دانشگاه پیام نور
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تدوین الگوی توسعه برند پژوهشگاه علوم ورزشی
مهدی رسولی
استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

هدف :قسمتی ازارزش یک برند ،ناشی از کمک آن به ورود محصوالت جدید است و توسعه برند یکی از متداول ترین استراتژی های
برندینگ به کار گرفته شده است .با عنایت به گذشت  20سال از تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی و به وجود آمدن برندی علمی در حیطه
علوم ورزشی هدف این تحقیق تدوین الگوی توسعه برند پژوهشگاه علوم ورزشی بود
روش تحقیق :با استفاده از انجام مطالعه تطبیقی در بین پژوهشگاه های برتر داخلی و موسسات علمی حیطه علوم ورزشی کشورهای
منتخب و مصاحبه های کیفی با اعضای هیات علمی ( 20نفر) ،مدیران واحدهای مختلف پژوهشگاه ( 14نفر) و اعضای مدعو گروه های
پژوهشی( 10نفر) و از طریق تحلیل محتوای کیفی نتایج تدوین گردید
یافته ها :در فرایند کدگذاری باز  88نشان شناسایی گردی د که با تلخیص بیشتر داده ها و قرار گرفتن نشان ها در قالب مفاهیم با توجه
به نزدیکی موضوعی  7مفهوم اصلی شامل ارتباطات ،شبکه سازی ،بازاریابی ،عوامل مداخله گر و زمینه ای ،جامعه هدف و محصوالت
شناسایی گردید .ادر مرحله سوم و با عنایت به شناسایی روابط بین داده ها استفاده از تحلیل بیشتر مصاحبه ها و همچنین ارجاع به
پیشینه و مبانی نظری تحقیق در نهایت الگوی توسعه برند محصوالت پژوهشگاه تدوین گردید.

جدول  -1نتایج کدگذاری انتخابی و تدوین الگوی توسعه برند پژوهشگاه

نتیجه گیری :بر اساس الگوی به دست آمده ،تعیین جامعه هدف و تعیین محصوالت و خدمات مورد نیاز جامعه از طریق فرایندهای
ارتباطات ،شبکه سازی و بازاریابی منجر به توسعه برند پژوهشگاه خواهد شد .در این بین عوامل در دسترس و عوامل مداخله گر خارج از
دسترس بر توسعه برند تاثیر گذار خواهند
کلمات کلیدی :مدیریت برند ،توسعه برند ،سازمان دانشگاهی ،پژوهشگاه
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تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران
2

محمدرضا موکل* ،1دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی ، 2دکتر محمد خبیری
.1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
.2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

هدف :هدف از این تحقیق ،تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران بود.
روش تحقیق :تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میآید که به شکل
میدانی انجام شد.ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت امتیازبندی شد .برای بررسی روایی
پرسشنامه ،پرسشنامه اولیه را به  8تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمعبندی نظرات آنها پرسشنامه نهایی تنظیم شد..در سطح
آمار توصیفی از جداول فراوانی و شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) استفاده گردید و در سطح آمار
استنباطی ،آزمون  tیک دامنه ،آزمون فریدمن ،آزمون همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSSو بهمنظور بررسی روایی ساختاری تحلیل عاملی
تأییدی از نرمافزار  AMOSاستفاده شد .یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد به ترتیب ،عوامل رسانهای و تماشاگران ،دولتی ،مدیریتی-سازمانی،
اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی بیشترین نقش را در جذب حامیان مالی در ورزش دوومیدانی ایران داشتند.
نتیجه گیری :درنهایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون دوومیدانی با توجه به شناسایی و نقش مثبت عوامل ذکرشده ،میتوانند بهمنظور
جذب حامیان مالی و برطرف کردن انتظارات آنها اقدام کنند.
کلمات کلیدی :اقتصاد ،ورزش ،حمایت مالی ،دوومیدانی.

1. e.alidoust@ut.ac.ir
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تدوین برنامه راهبردی بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزشی دانشآموزی
3

شهرام نظری ،1ملیحه حقدار ساحلی ،2احمد محمودی
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران -پردیس شهید چمران
 .2کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)
 .3مدرس دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)

هدف :هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزشی دانشآموزی است.
روش تحقیق :جامعه آماری این تحقیق بخش کیفی شامل مدیران و مسئولین معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش،
اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه ورزش دانشآموزی و در بخش کمی شامل رئیس ،نایبرئیس ،دبیر فدراسیون ،رؤسای کمیتهها و
واحدها در فدراسیون ( 11نفر) ،مسئولین انجمنهای ورزشی ( 25نفر) و رؤسای هیئتهای استانی ( 32نفر) بود .بهمنظور شناسایی نقاط
قوت ،ضعف و فرصت و تهدید بر اساس الگوی  SWOTازنظر متخصصان این حوزه استفاده شد .پرسشنامه تحقیق بر اساس الگوی
 SWOTدر چهار بخش نقاط قوت ( 12گویه) ،نقاط ضعف ( 11گویه) ،فرصتها ( 10گویه) و تهدیدها ( )12طراحی شد .جهت
تجزیهوتحلیل استنباطی یافتهها از آزمون تی تک نمونهای و آزمون فریدمن و تحلیل  SWOTاستفاده گردید.
یافتهها :بر اساس نتایج «نهاد آموزشوپرورش ،نهادی قابلاعتماد برای دانشآموزان و والدین آنها است» بهعنوان مهمترین نقطه قوت،
«ارتباط ضعیف با رسانههای گروهی و عدم پوشش رسانهای ورزش دانشآموزی» مهمترین نقطه ضعف« ،تمایل حامیان مالی مختلف
برای ورود به مدارس» مهمترین فرصت و «عدم وجود زیرساختهای مناسب در ورزش دانشآموزی» بهعنوان مهمترین تهدید بازاریابی
ورزشی فدراسیون ورزش دانشآموزی مشخص شدند .همچنین جایگاه راهبردی بازاریابی ورزشی استان در منطقه ( STرقابتی) قرار
دارد .نتایج تحلیل SWOTمنجر به تدوین  4استراتژی 3 ،STاستراتژی 3 ،SOاستراتژی WTو  3استراتژی  WOشده است.
نتیجهگیری :راستای توسعه بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانشآموزی نیاز است که مدیران در راستای پیشبرد اهداف بازاریابی
خود در این فدراسیون نیاز است که با توجه گستره ورزش دانشآموزی در سطح کشور و وجود میلیونها دانشآموز و برگزاری منظم
مسابقات و المپیادهای ورزشی ،برنامهریزیهای مناسبتری جهت جذب حامیان مالی بهمنظور سرمایهگذاری در بخش ورزش
دانشآموزی نمایند.
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تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران
مسعود فراهانی طجر ،1دکتر حبیب هنری

2

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی وعضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

هدف  :پژوهش تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران بود.
روش تحقیق :جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولین و مدیران فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ،مدیران و روسای هیئتهای استانی و
اعضای هیئت رئیسه ورزش ناشنوایان و مربیان تیمهای ملی ناشنوایان بودند ( .)N =142نمونه آماری با توجه به تعداد کل جامعه و
طبقات آن به دلیل اینکه تعداد آنها کم بود از روش تمام شمار استفاده شد .به منظور گردآوری اطالعات این پژوهش محقق با بهرهمندی
از سوابق و مستندات ،مبانی نظری و ادبیات پیشینه ،کتب ،مقاالت و پایاننامهها ،مشاوره و بررسی آراء و نظرات متخصصان و تشکیل
کمیته راهبردی یک پرسشنامه باز طراحی نمود .در ادامه با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه باز؛ پرسشنامه بستهای مشتمل
بر نقطه قوت ،نقطه ضعف ،فرصت و تهدید استخراج گردید .در ادامه پرسشنامهای مشتمل بر  28گویه بر مبنای طیف  5تایی لیکرت
تدوین شد و برای رتبهبندی گویههای این پرسشنامه در اختیار نمونههای تحقیق قرار گرفت.
یافته ها :نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی نشان داد مجموع نمرات این ماتریس بیشتر از  2/5می باشد و همچنین نتایج
حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی نشان داد مجموع نمرات این ماتریس کمتر از  2/5میباشد که مشخص نمود فدراسیون ناشنوایان
جمهوری اسالمی ایران به لحاظ درونی و بیرونی دارای قوت و تهدید میباشد و در ناحیه رقابتی قرار میگیرد و در نهایت پس از تجزیه و
تحلیل سوات ،استراتژیهای فدراسیون ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران استخراج گردیدند
نتیجه گیری :آن انتخاب  11استراتژی میباشد .در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس  QSPMاستراتژیهای استخراج شده رتبهبندی
شدند.
کلمات کلیدی :برنامه راهبردی ،فدراسیون ناشنوایان جمهوری.

1. M.farahanee@yahoo.com
2. Honari_h@yahoo.com
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تدوین چشمانداز ،مأموریت و اهداف بلندمدت تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران جهت غنی سازی اوقات فراغت
دانشجویان با رویکرد فعالیتهای ورزشی
2

جواد شهالئی ،1ولی علیزاده
 -1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

هدف :پژوهش حاضر با هدف تدوین چشمانداز ،مأموریت و اهداف بلندمدت تربیتبدنی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران جهت غنی
سازی اوقات فراغت دانشجویان با رویکرد فعالیت های ورزشی انجام گرفته است.
روش تحقیق :تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی میباشد که جزو تحقیقات توسعهای و مطالعات استراتژیکی اسدت.
روش تحقیق آن نیز توصیفی و از نوع مطالعات موردی است که قابلیت تعمیم به دیگر دانشگاههای کشدور را نددارد .جامعده آمداری ایدن
تحقیق شامل  40نفر از اساتید تربیت بدنی،کارکنان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ،انجمن هدای دانشدجویی ورزشدی دانشدگاه و مربیدان
ورزشی دانشگاه بود .با توجه به محدودیت جامعه آماری ،کلیه اعضدای جامعده آمداری بده عندوان نمونده تحقیدق انتخداب شددند .جهدت
جمعآوری اطالعات از پرسشنامه باز که موارد مرتبط با بیان چشمانداز ،ماموریت و اهداف بلندمدت تربیتبدنی دانشگاه عالمه طباطبدائی
تهران جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با رویکرد فعالیت های ورزشی را شامل می شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز
توسط اساتید اعضای گروه اصلی تحقیق تأیید شد.
یافته ها :فهرست اولیه چشمانداز ،ماموریت و اهداف بلندمدت تربیتبدنی دانشگاه عالمده طباطبدائی تهدران جهدت غندی سدازی اوقدات
فراغت دانشجویان با رویکرد فعالیت های ورزشی برگرفته از نمونههای آماری تحقیق و سند تحول ورزش دانشگاه عالمه طباطبائی تهران،
بعد از تعدیل و اصالح توسط اعضای اصلی گروه تحقیق به این صورت می باشد؛ چشم انداز" :توسعه ورزش همگانی بدهصدورت مدداوم در
بین دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه و ترویج فرهنگ عمومی ورزش به یک عادت در زندگی دانشجویی" ،مأموریت " :تالش برای بهبدود
و توسعه اصولی برنامه فعالیت های بدنی ،افزایش کمیت و کیفیت امداکن و تجهیدزات ورزشدی در راسدتای سدالمت جسدمانی و شدادابی
دانشجویان ،جذب حداکثری دانشجویان به سمت ورزش و فعالیت های بدنی و معرفی آن ها به عندوان سدفیران سدالمت روحدی -رواندی
دانشگاه عالمه طباطبائی تهران" و اهداف بلند مدت -1 :فراهم آوردن تسهیالت الزم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی و
نهادینه نمودن ورزش در میان دانشجویان دانشگاه به منظور ارتقاء وضعیت جسمانی و روانی آنان  -2تجمیع خوابگاه ها و احدداث سدالن
چند منظوره استاندارد و فضای ورزشی روباز در پردیس دو  -3بهبود و به روز رسانی امکانات و تجهیزات ورزشی در خوابگاهها و دانشکده
ها  -4ارتباط بیشتر و تنگاتنگ با دانشکده تربیت بدنی و بهره برداری از تجارب اساتید دانشکده تربیت بدنی  -5تدالش در جهدت ارتقداء
جایگاه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و حتی خروج آن از معاونت دانشجویی و فعالیت سیستم زیر نظر ریاست محترم دانشگاه.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه برنامهریزی راهبردی سبب کنترل بیشتر سازمان ،بهبود عملکرد مدالی و اسدتفادۀ مدؤثر از مندابع ،ایجداد
چهارچوبی معتبر برای تصمیمگیری ،کسب بازخورد و ارزیابی میزان پیشرفت سدازمان ،وحددت و یکپدارچگی سدازمان بدا ایجداد دیددگاه
مشترک و توسعۀ کار گروهی میشود ،لذا طرح تدوین برنامه راهبردی غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه عالمده طباطبدائی بدا
رویکرد فعالیتهای ورزشی نیز همین مزیت هایی را برای تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران را خواهد داشت و بده عندوان یدک
نقشه راه در جهت پیشبرد اهداف و برنامههای خود گام خواهد برداشت.
کلمات کلیدی :اوقات فراغت ،برنامه استراتژیک ،تربیت بدنی دانشگاه ،دانشجویان ،دانشگاه عالمه طباطبائی تهران.
1. javadshahlaee@gmail.com
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تدوین مدل ارتباطی تصمیم گیری خرید مشتریان با مدیریت سود فروشگاه های ورزشی
(مطالعه موردی فروشگاه های ورزشی شهر تهران)
شیما عابدی* ،1لقمان کشاورز ،2اکبر فرید فتحی

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور
 -2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف :پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل ارتباطی تصمیم گیری خرید مشتریان با مدیریت سود فروشگاه های ورزشی (مطالعه موردی
فروشگاه های ورزشی شهر تهران)انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که به شکل میدانی انجامشد .جامعه آماری شامل کلیه مراجعهکنندگان
به فروشگاه های ورزشی شهر تهران به تعداد ناممشخص بود .به دلیل نامشخص بودن جامعه آماری تعداد  284با روش نمونه گیری
خوشه ای بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل ،پرسشنامه استاندارد سبک های تصمیم گیری مصرف کننده ،
اسپرولز 1و کندل ( )1986و

پرسشنامه محقق ساخته مدیریت سود بود .روایی پرسشنامهها به تأیید  10تن از متخصصین رسید،

همچنین روایی سازه پرسشنامه مدیریت سود با نرم افزار لیزرل مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30
آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک های تصمیم گیری (  ) 0/88و مدیریت سود (  )0/80محاسبه شد .برای
تجزیهوتحلیل نتایج دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،آزمون رگرسیون خطی ساده با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  22و  Amosنسخه  ،22استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد مولفه های کم دقتی ،قیمت گرایی ،مدگرایی ،کمالگرایی ،لذت گرایی  ،سرگردان ،برند گرایی و
وفاداری از سبک های تصمیم گیری مصرف کننده بر مدیریت سود فروشگاه های ورزشی شهر تهران اثرگذار می باشند.
نتیجه گیری :توصیه می گردد ،مدیران فروش گاه های ورزشی استراتژی های بازاریابی را براساس سبک های مختلف تصمیم گیری
مصرف کنندگان قرار دهند تا به سود بیشتری در کسب و کارشان دست یابند.
کلمات کلیدی :سبک های تصمیم گیری ،رفتار مصرف کننده ،مدیریت سود ،قروشگاه های ورزشی.

1. Sproles

158

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

تدوین مدل ارتباطی هوش بازاریابی و سطح مهارتهای کارآفرینی با قصد کارآفرینانه روسای هیات های ورزشی
خراسان جنوبی
*3

لقمان کشاورز ،1محبوبه روزبهانی ،2عصمت ذابحی
 -1استادگروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار

هدف :هدف از پژوهش حاضر ،تدوین مدل ارتباطی هوش بازاریابی و سطح مهارتهای کارآفرینی با قصد کارآفرینانه روسای هیات های
ورزشی خراسان جنوبی ،بود.
روش تحقیق :روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی میباشد و به شکل میدانی انجامشده است .جامعه آماری در پژوهش حاضر
شامل کلیه روسای هیات های ورزشی استان خراسان جنوبی به تعداد  48نفر تشکیل می دهند .به دلیل محدود بودن جامعه آماری
نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل ،پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و
همکاران(  ،)2011پرسشنامه هوش بازاریابی ونتر و رنزبر ( )2014و پرسشنامه استاندارد مهارت های کارآفرینی اسمیت و
همکاران( )2015بود .روایی پرسشنامهها به تأیید  10تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با  30آزمودنی و با
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه قصد کارآفرینانه (  ،) 0/70هوش بازاریابی (  )0/70و مهارت های کارآفرینی (  )0/70محاسبه شد .برای
تجزیهوتحلیل نتایج دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون خطی ساده و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس نسخه  ،22و اسمارت پالس نسخه  3استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که هوش بازاریابی بر قصد کارآفرینانه ( )41/1=t ،β=0/34و مهارت های کارآفرینانه
( )33/25=t،β=0/77تاثیر معنادار مثبتی دارد .همچنین مهارت های کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه تاثیر معناداری دارد
( .)01/8=t،β=0/65لذا کسب هوش بازاریابی توسط روسای هیات های ورزشی زمینه توسعه مهارت های کارآفرینانه و قصد به رفتار
کارآفرینانه را در هیئت های ورزشی افزایش می دهد.
نتیجه گیری :کارآفرینی نیز نوعی رفتار است ،البته رفتاری که مبتنی بر قصد و اراده آگاهانه است .پیش از آن که فرد اقدام به
رفتار(عمل) کارآفرینانه ( راه اندازی کسب و کار جدید) کند  ،باید قصد این اقدام را داشته باشد .پس در نتیجه مدیری موفق خواهد بود
که آموزش کافی در جهت ارتقا هوش بازاریابی و کارآفرینی داشته باشد.
کلمات کلیدی :هوش بازاریابی ،قصد کارآفرینانه ،مهارت کارآفرینانه ،هیئت ورزشی
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تدوین نظام ارزیابی عملکرداداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با رویکرد BSC
دکتر ابوالفضل فراهانی ،1سید سعید حسینی* ،2حمید

خضری3

 -1استاد دانشگاه پیام نور تهران
 -2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی دانشگاه تهران
 -3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور شهرری
هدف :هدف این پژوهش ،تدوین نظام ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بارویکرد»« BSCاست.
روش تحقیق :جامعه آماری پژوهش  30نفر از اساتید تربیت بدنی مؤسّسات آموزش عالی ،مدیران کلّ تربیت بدنی ،مدیرعامل های
باشگاه های حاضر در لیگ برتر و دانشجویان ارشد مدیریّت ورزشی استان کرمان که در زمینه ی فعّالیّت های ورزشی قهرمانی نقش
داشته اند می باشد .برای گردآوری اطالعات عمدتا از پرسشنامه استفاده شده است که روایی این پرسشنامه توسط چندتن از اساتید
صاحب نظر و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ با ضریب  0/82تایید گردید.برای تجزیه و تحلیل اطّالعات در بخش کمّی از روش های
آمار توصیفی مانند میانگین و درصد فراوا نی؛ آمار استنباطی به ویژه مجذور کای ،کلموگروف اسمیرنف و آلفای کرونباخ استفاده شد و
در بخش کیفی از روش استقراء منطقی استفاده شد.
یافته ها :یافته های پژوهش نشان می دهد اداره کلّ ورزش و جوانان استان کرمان چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی،
یادگیری و رشد(3استراتژی در منظر مالی4،استراتژی در منظر مشتری3،استراتژی در منظر فرایندهای داخلی و 4استراتژی در منظر
یادگیری و رشد)و 29هدف استراتژیک(6هدف در منظر مالی9،هدف در منظر مشتری10،هدف در منظر فرایندهای داخلی و 4هدف در
منظر یادگیری و رشد)و  112اقدام و برنامه برای تحقق این اهداف دارد.همچنین 84سنجه در منظرهای مختلف(به
ترتیب16،22،15و31سنجه در منظرهای مالی،مشتری ،فرآیندهای داخلی ،یادگیری و رشد)دارد .نتیجه گیری :اداره کلّ ورزش و
جوانان استان کرمان با به کارگیری تکنیک کارت امتیازی متوازن()BSCمی تواند عالوه بر اجرای استراتژی ،مسیر تحقّق اهداف بلند
مدّت این سازمان را هموار سازد وبه دلیل ارتباط بین استراتژی ها با اهداف استراتژیک و سنجه های اداره کل ورزش و جوانان استان
کرمان در منظرهای مختلف،اهداف،منظرها و سنجه های به دست آمده قابلیت ارزیابی عملکرد این اداره و همچنین زمینه اجرای
استراتژی های ان را فراهم کند.
کلمات کلیدی  :مدیریت راهب ردی ،ارزیابی عملکرد ،اجرای استراتژی ،کارت امتیازی متوازن ،اداره کلّ ورزش و جوانان استان کرمان
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تعیین تاثیر سرمایه گذاری در استعدادیابی والیبال ایران
2

نسرین حق شناس ،1دکتر محمد حامی

 -1دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

هدف :ورزش قهرمانی دارای مؤلفههای گوناگونی میباشد که یکی از آنها استعدادیابی 1است .استعدادیابی فرایندی است که در آن بر
اساس نتایج آزمونهایی خاص ،شاخصهای الزم شناسای ی و انتخاب افراد بااستعدادی است که دارای تمام شرایط الزم جسمانی ،مهارتی
و رفتاری جهت موفقیت در یکرشته ورزشی خاص هستند .هدف از تحقیق حاض ر تعیین تاثیر سرمایه گذاری در استعدادیابی والیبال
ایران است.
روش تحقیق :تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته محسوب می شود .لذا از هر دو شکل دادههای کیفی و کمی بهره میگیریم .جامعه
آماری در مرحله اول شامل متخصصان حوزهی استعدادیابی در ورزش و دانشگاه و نیز مدیران و مربیان و داوران اجرایی فعال در حوزهی
ورزش والیبال استفاده شده است .در فاز اول تحقیق محقق مبادرت به مصاحبه از نخبگان و اساتید متخصص حوزه استعدادیابی مربیان و
داوران سرشناس نمود .در ادامه بوسیله کدگذاری محوری مولفه ها با استفاده از نرم افزار  MAXQDAشناساییی و به دسته بندی این
مولفه ها پرداخت و سپس به تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه ی محقق ساخته پرداخت تا روایی سازه پرسشنامه مورد تایید
قرارگیرد .در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته در اختیار  ،بازیکنان لیگ برتر والیبال و داوران و مربیان حاضر در رویدادهای ملی و
بین المللی قرار داده شد و  265نفر به عنوان نمونه تحقیق در فاز دوم به سواالت مطرح شده پاسخ دادند .و پس تحلیل مدل ساختاری
تاثیر سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار amos24و  spss24به تجزیه تحلیل توصیفی و استنباطی واکاوی و ارزیابی مدل پرداختیم.
یافته ها :یافته های تحقیق حاکی از تاثیر شاخص های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی در استعداد یابی والیبال ایران بودیم .شاخص های
برا زش مدل ساختاری از نیکویی کافی جهت تعیین تاثیر سرمایه گذاری در استعدادیابی والیبال ایران برخوردار بود .نتایج همبستگی
اسپیرمن نشان داد ارتباط معناداری بین سرمایه گذاری اقتصادی و استعدادیابی( )p=0/001 ،r=0/208Tو سرمایه گذاری سیاسی و
استعدادیابی( )p< 0/05 ،r=0/142و سرمایه گذاری اجتماعی و استعدایابی( )p< 0/05 ،r=235وجود داشت .نتایج تحلیل رگرسیون
نشان میدهد که سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر استعدادیابی والیبال ایران دارد(.)T= 4/848 ،sig= 0/001 ،B=0/175
نتیجه گیری :نتایج تحقیق نشان میدهد توجه و اهمیت به مق وله سرمایه گذاری در بعد های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از اهمیت
زیادی برخوردار است .مسئولین و دست اندرکارن فدارسیون والیبال با حمایت های مالی از سوی وزارت ورزش و نهادهای زیربط میتوانند
بستر استعدایابی در والیبال ایران را با سرمایه گذاری در این رشته ورزشی در مناطق مستعد کشور فراهم آورند.
کلیدی :سرمایه گذاری ،استعدادیابی ،شاخص اقتصادی ،شاخص اجتماعی ،شاخص سیاسی

1. Talent Detection
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تعیین رابطه بین اثر بخشی تفکراستراتژیک و پرورش کارآفرینی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
کردستان
1

چرو شهبازی ، 1فردین کاوه ،1یاسمین احمدی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پردیس کردستان ،ایران

هدف :پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین اثر بخشی تفکراستراتژیک و پرورش کارآفرینی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
کردستان می پردازد .از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،از نوع توصیفی – همبستگی می باشد.
روش شناسی :جامعه آماری در این تحقیق شامل 133نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است که حجم نمونه به
دلیل محدود بودن تعداد کارکنان شامل همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان می باشد ،ابزار پژوهش در این تحقیق
شامل پرسشنامه استاندارد اثربخشی تفکر استراتژیک و توانایی افراد در پرورش کارآفرینی براساس مدل لیکرت می باشد
یافته تحقیق . :در این پژوهش مفاهیم و مدل های اثربخشی تفکر استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است که این مولفه ها عبارتند از:
یادگیری از محیط ،کشف نیازها ،خلق راهکارهای بدیع به عنوان شاخص های تحقیق و تأثیر آنها بر فرایند کارآفرینی کارکنان مورد
بررسی قرار گرفته ،یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری از محیط ،کشف نیازها و خلق راهکارهای بدیع با پرورش کارآفرینی
کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و هدف از استقرار تفکر استراتژیک در کارکنان ،پرورش کارآفرینی در آنان می باشد و مطابق نتایج
بدست آمده از این تحقیق یکی از راههای افزایش کارآفرینی در کارکنان ایجاد سه مولفه باال در آنان است
کلمات کلیدی :اثر بخشی  ،تفکر استراتژیک ،پرورش کارآفرینی ،کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
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تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی با عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان
2

چرو شهبازی ، 1دکتر سعید صادقی بروجردی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پردیس کردستان ،ایران
 -2پروفسور گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان

هدف :تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان پرداخته است.
روش شناسی :جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد  100نفر از ک لیه شاغلین (رسمی و قراردادی) اعم از رئیس و کارکنان که در زمان
انجام تحقیق در یکی از ادارات ورزش و جوانان استان کردستان مشغول بکار بودند ،تشکیل دادند .بدین منظور براساس فرمول مورگان
تعداد  80نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند .در این پژوهش اطالعات توسط پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه قابلیت
یادگیری سازمانی جمع آوری شد .در پژوهش حاضر به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرنف و با توجه
به نرمال بودن توزیع برای آزمون فرضیه ها از آزمون های عالمت یک نمونه ای یو مان ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد.
یافته تحقیق :نتایج تحقیق نشان می دهد که ب ین قابلیت یادگیری سازمانی و عزت نفس کارکنان رابطه خطی وجود دارد که میزان
تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عزت نفس کارکنان  43/1 ،درصد میباشد و معنی دار است.
کلمات کلیدی :عزت نفس ،یادگیری سازمانی ،اداره ورزش و جوانان
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چالشهای فعالیتهای ورزشی درون دانشگاهی
2

امین رشید لمیر ،1امیر منتظری ،11جواد شوریابی
-1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه نیشابور
 -2دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشها ،تنگناها و نقاط ضعف برنامهها و فعالیتهای ورزشدی درون دانشدگاهی (مطالعده مدوردی:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور) انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش پژوهش توصیفی د همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمدی
گروه تربیت بدنی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور تشکیل دادند ( ،)N=140براساس جدول کرجسای
و مورگان ( 103 ،)1970نفر بهعنوان نمونه پژوهشی در نظر گرفته شدند .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده بود .ابدزار جمدعآوری
اطالعات پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که با همکاری متخصصان حوزه ورزش دانشگاهی تنظیم ،رواییسنجی (صوری ،محتوا و سازه) و
اعتباریابی شد .این پرسشنامه در  52گویه در مقیاس پنج ارزشی لیکرت تهیه شد .تحلیل سواالت پدژوهش بدا توجده بده نرمدال نبدودن
توزیع داده ها با استفاده از آزمون های عالمت و ویلکاکسون در نرمافزار آماری اسپیاساس نسخه  ،22انجام شد.
یافتهها :بر اساس نتایج پژوهش ،مشخص شد که چالشهای فعالیت ورزشی درون دانشگاهی در سه حیطه کلی منابع انسانی ،مالی و
فرهنگی قرار دارد .بر این اساس" ،عدم استقبال و تمایل مسئولین مالی دانشگاه به ورزش" با میانگین  4/35 ± 0/86بزرگترین چالش
ورزش درون دانشگ اهی شناسایی شد .نتایج تحلیل آزمون عالمت نشان داد ،ضعف در ترویج و تبلیغ جهت مشارکت دانشجویان در
فعالیتها؛ کمبود برنامههای انگیزشی خاص برای جذب دانشجویان به ورزش؛ عدم جذابیت فعالیتهای فوق برنامه ورزشی؛ عدم برنامه
ریزی صحیح به منظور دعوت از خانواده دانشجویان برای شرکت درفعالیتهای ورزشی؛ عدم استفاده از افراد داوطلب برای برگزاری
مسابقات و عدم هماهنگی بین معاونتهای مختلف دانشگاه در برگزاری مسابقات درون دانشگاهی بهعنوان چالش و ضعف ورزش درون
دانشگاه ی در حیطه فرهنگی شناخته شدند .همچنین ،در حیطه منابع انسانی ،عوامل ضعف برنامهریزی جامع و صحیح؛ کمبود نیروی
انسانی متخصص و عدم داشتن برنامه برای دانشجویان با هر سطح مهارتی ورزشی ،مهمترین چالش در ورزش درون دانشگاهی بودند.
نتیجهگیری :بنابر یافتههای پژوهش ،لزوم برنامدهریزی و حمایدت مسدئولین و معاونتهدای مختلدف دانشدگاه بدهویژه معاوندت مدالی ،از
قهرمانان و مسابقات و فعالیتهای درون دانشگاهی بسیار میتواند حائز اهمیت باشد .هر چند بر اساس ساختار دانشدگاهها متدولی اصدلی
برگزاری فعالیتهای ورزشی درون دانشگاهی بر عهده مدیریت تربیت بدنی است ،اما برای فائق آمدن بر چالشهدای موجدود فعالیتهدای
ورزشی درون دانشگاهی ،هماهنگی ،همیاری و همفکری تمامی مدیران اعم از مدیران عالی و مدیران میانی دانشدگاهها مدورد نیداز اسدت.
همچنین لزوم پرداختن و شکل دادن به نظام داوطلبی ورزشی در دانشگاهها برای جبران کمبدود نیدروی انسدانی متخصدص در برگدزاری
برنامهها ،بیش از پیش احساس میشود و توصیه میشود مدیران تربیت بدنی در این خصوص برنامهها و طرحهای ویژهای را بهکار گیرند.
کلمات کلیدی :منابع انسانی ،فرهنگی ،دانشجویان ،ورزش دانشگاهی.

1- a.montazeri@neyshabur.ac.ir
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چگونه جدیت در اوقاتفراغت بر دلبستگیمکانی ورزشکاران آماتور اثر میگذارد؟
کلثوم حیدری* ،1صدیقه حیدرینژاد ،2مرجان صفاری ،3امین

خطیبی4

 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2استاد تمام دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -3استادیار دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس
 -4استادیار دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
مقدمه و هدف :فعالیتهای فراغتی نقش مهمی در زندگی ما ایفا میکنند .در تحقیقات داخلی مطالعات اندکی در ارتباط با تجربه
اوقاتفراغت بصورت جدی و دلبستگی به مکان انجام شده است .تحقیق حاضر با هدف تعیین چگونگی تاثیر جدیت در اوقاتفراغت بر
دلبستگیمکانی ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب تهران بود.
روش تحقیق :روشتحقیق از منظر هدف ،کاربردی و از حیث گردآوری دادهها همبستگی و با رویکرد مبتنی بر مدلسازی معادالت
ساختاری انجام شد .جامعه آماری پژوهش ،تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب تهران بودند که سابقه عضویت
حداقل  6ماه را داشتند .جهت تعیین حجم نمونه براساس اهداف و فرضیات تحقیق ،از نرم افزار  PASSاستفاده شد .روش نمونهگیری
در دسترس ،و پرسشنامهها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید .در نهایت تعداد  334پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد
استفاده قرار گرفت .ابزار جمعآوری دادهها شامل دو پرسشنامه استاندارد ،اوقاتفراغت جدی گولد و همکاران ( )2008شامل پنج مولفه و
 16گویه و پرسشنامه دلبستگیمکانی کایل و همکاران ( )2005شامل سه مولفه و  13گویه بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها
توسط  9نفر از صاحبنظران بررسی شد .در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامهها  0/951محاسبه
شد و بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  25و Smart
PLSنسخه  3بهره گرفته شد.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد  21درصد از تغییرات دلبستگیمکانی از طریق اوقاتفراغت جدی قابل تبیین است و مدل معادالت
ساختاری تاثیر اوقاتفراغت جدی بر دلبستگیمکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (.)SRMR 0/059
همچنین نتایج حاصل از بررسی تاثیر ابعاد اوقاتفراغت جدی؛ پشتکار ،تالش ،حرفه ،هویت و آداب و رسوم بر دلبستگیمکانی نشان-
دهنده تاثیر مثبت و معنیداری است و باتوجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته براساس خروجی نرم افزار 26 ،درصد از تغییرات
دلبستگیمکانی از طریق ابعاد اوقاتفراغت جدی قابل تبیین است.
نتیجهگیری :یافتههای این تحقیق نشان داد؛ جدیت در اوقاتفراغت منجر به دلبستگیمکانی ورزشکاران آماتور میشود و میتواند
مشارکت در فعالیتهای جسمانی را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر ،یکی از شیوههای تاثیر بر انتخابهای رفتار فراغتی مردم پیگیری
نظاممند اوقاتفراغت و ایجاد دلبستگی به اماکن ورزشی تفریحی است .از طرفی با توجه به اینکه در بین ابعاد اوقاتفراغت جدی ،تالش
باالترین م یانگین را در بین پاسخ دهندگان به خود اختصاص داده بود ،میتوان عنوان داشت که تالش منحصر بفرد ،پیشبینی کننده
قوی برای بخشیدن هویتمکانی به ورزشکاران آماتور است.
کلمات کلیدی :اوقاتفراغت جدی ،دلبستگیمکانی ،ورزشکاران آماتور.
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دیدگاه خانواده ها در خصوص آسیب های امنیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در اماکن ورزشی سازمان ورزش
شهرداری تهران
2

روناز سلیمانی ، 1معصومه حسینی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اماکن دانشگاه پیام نور واحد شهر ری
 -2استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد شهر ری

هدف :هدف این پژوهش  ،بررسی دیدگاه خانواده ها در خصوص آسیب های امنیت دانش اموزن دوره ابتدایی در اماکن ورزشی
شهرداری تهران می باشد
روش پژوهش :این پژوهش  ،یک مطالعه توصیفی-پیمایشی است و از نظر نتایج  ،کاربردی است  .ابزار گردآوری دادهها  ،پرسشنامه
است  .روایی پرسشنامه ها با تحلیل عاملی تو سط نرم افزار اسمارت پی ال اس برآورد شد و تایید شد  ،پایایی پرسشنامه ها با استفاده از
آلفای کرونباخ در نرم افزار  Spss25ت ایید شد  .پرسشنامه ها در بین جامعه آماری برای گردآوری دادهها پخش شد و پس از دریافت
پرسشنامه های تکمیل شده  ،محاسبات آماری بر روی دادهها انجام شد ؛ نخست آمار توصیفی بر روی دادههای جمعیت شناختی انجام
شد و برای آمار استنباطی  ،از داده های گردآوری شده استفاده شد
یافته ها  :انجام آزمون  ، ksنرمال بودن تمامی مولفه ها را به اثبات رساند در گام دوم  ،با ضریب همبستگی پیرسون  ،همبستگی بین
متغیرها به اثبات رسید و با انجام آزمون  tآماره  ،معناداری تاثیرگذاری م تغیرها بر یکدیگر به اثبات رسید در نتیجه تمامی فرضیه ها
تایید شدند .
نتایج :بین اولویت بندی عوامل موثر بر آسیب های امنیتی در اماکن سازمان ورزشی شهرداری تهران از دیدگاه خانواده ها تفاوت
معناداری وجود داشت
کلمات کلیدی :آسیب های امنیتی  ،اماکن ورزشی  ،دیدگاه خانواده ها
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رابطه بازاریابی داخلی با رضایت مندی و تمایل به حضور مجدد مشتریان در باشگاه های بدن سازی شهر تهران
1

مهسا نعمت زاده* ،1محمد حامی ،2نوید کرمی ،1هادی حسن نژاد عمرانی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 -2گروه مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بازاریابی داخلی با رضایت مندی و تمایل به حضور مجدد مشتریان در باشگاه های بدن سازی
شهر تهران انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه تحقیق حاضر ،تمامی کارکنان باشگاههای بدن سازی زنانه شهر تهران
( 288نفر) و مشتریان این باشگاهها که حداقل شش ماه سابقه فعالیت در این باشگاهها را داشتندهاند ( 2560نفر) بودهاند .تعداد نمونه
کارکنان و مشتریان با توجه به جدول مورگان به ترتیب 165 ،و  335نفر بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .برای جمع
آوری دادههای این تحقیق از پرسشنامههای بازاریابی داخلی مونی و فورمن ( ،)1995رضایتمندی گوهر رستمی ( )1388و تمایل به
حضور مجدد لیم ( )2006استفاده شد و جهت تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامهها به رویت  10نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی
رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار
استنباطی از آزمون  K-Sو آزمون همبستگی پیرس ون و تحلیل رگرسیون چندگانه و معادالت ساختاری استفاده شد .تمامی عملیات
آماری با استفاده از نرم افزار  LISRELو  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین بازاریابی داخلی و تمایل به حضور مجدد رابطه معناداری وجود داشت ،بدین معنی کده هرچده
بازاریابی داخلی باشگاههای بدن سازی بیشتر میگردد احتمال تمایل به حضور مجدد مشتریان افزایش مییابد ( .)p =0/032همچندین
بین رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد رابطه معناداری وجود داشت ،بدین معنی که هرچه میزان رضایتمندی مشتریان باشگاههدای
بدن سازی بیشتر میشود احتمال تمایل به حضور مجدد آنها افزایش مییابد( .)p=0/62همین طور بین سن و رضایتمندی و نیدز بدین
سطح تحصیالت و رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدن سازی زنانه شهر تهران رابطه معناداری وجود داشت .همچنین نتدایج حاصدل از
تحلیل عاملی با استفاده از مدلسازی ساختاری لیزرل نشان داد که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر
گرفته شده برای آن قابل قبول میباشد .در نهایت با توجه به ضرایب معنی داری بین مولفهها و متغیرهای تحقیق ،نتدایج نشدان داد کده
بین مولفههای بازاریابی داخلی ،آموزش کارکنان بیشترین ضریب معنی داری را دارا بوده؛ در بین مولفههای رضایت مندی ،دیگر عوامل،
شامل :موسیقی ،بهداشت ،نظافت ،تمیزی و نرخ شهریه باشگاه ،بیشترین ضریب معنی داری را داشتند؛ و در بدین سدوالهدای تمایدل بده
حضور مجدد ،سوال مربوط به عالقمندی به ادامه دادن تمرین در باشگاه ،بیشترین ضریب معنی داری را دارد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق ،به مدیران باشگاههای بدن سازی پیشنهاد میشود که ضمن توجه به ابعاد بازاریابی داخلی ،آن را
به درستی شناخته و نسبت به نقاط ضعف و قوت آن آشنا شوند .همچنین کارکنان در برخورد با مشتریان ،سن و سطح تحصیالت آنان را
مدنظر قرار دهند تا بتوان با برنامه ریزی و برخورد صحیح و رفتار مناسب ،رضایتمندی مشتریان را افزایش داد ،و مدیران باشگاههای
بدن سازی تخفیف هزینههای ثبت نام را در برنامه کاری باشگاه خود قرار دهند تا احتمال تمایل به حضور مجدد مشتریان بیشتر شود.
کلمات کلیدی :بازاریابی داخلی ،حضور مجدد ،رضایتمندی ،بدنسازی.
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رابطه بین چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی ادارات ورزش وجوانان استان کرمانشاه
علی عزیزی ،*1حدیث فرهادی2
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه
 .2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم تحقیقات همدان

هدف :هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
کرمانشاه میباشد.
روش تحقیق :این تحقیق یک تحقیق توصیفی ،همبستگی است که با استفاده از پرسشنامه انجام شده است ،ابزار مورد استفاده در این
پژوهش پرسشنامه استاندارد شده چابکی سازمانی با پایایی  %86و پرسشنامه ی نوآوری سازمانی با پایایی  %72استفاده شد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه در سال  94می باشد .که تعداد آنها برابر با  228نفر می
باشد .حجم نمونه طبق فرمول کوکران در سطح اطمینان  ./95با توجه به حجم جامعه به شرح ذیل اندازه گیری شد.

با توجه به این که حجم جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشد ،که تعداد آنها برابر
با  228نفر بود ،با استفاده از فرمول کوکران میزان حجم نمونه فوق در سطح خطای  0/05برابر با  145نفر به صورت تصادفی انتخاب شد.
به منظور جلوگیری از ریزش نمونه تعداد  160پرسشنامه در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه توزیع گردید و در
نهایت  145پرسشنامه عودت داده شد و همین تعداد جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
جدول  :6-4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی

متغیر پیشبین

متغیر مالک

ضریب پیرسون

سطح معنی داری

چابکی سازمانی

نوآوری سازمانی

0/453

0/001

نتیجه گیری :در نتیجهی چابکی سازمانی و گسترش آن در سازمان ،میزان دست یابی به اهداف بیشتر می شود و با گسترش چابکی
سازمانی ،بستر ایجاد سازمانهای چابک که قابلیت انطباق با تغییرات را دارند به وجود می آیند.
کلمات کلیدی :چابکی سازمانی ،نوآوری سازمانی ،استان کرمانشاه.
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رابطه بین مؤلفه خدمات متمایز براساس مدل برنامهریزی استراتژیک هاکس با هدف حضور آینده مشتریان در
استخرهای استان کرمانشاه پس از حادثه زلزله
2

ناهید پادبان* ،1دکتر سعید صادقی بروجردی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

 - 2دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

هدف :رضایت نتیجه کیفیت خدمات است و تأثیر مستقیمی بر درک آینده مشتری دارد و بهبود کیفیت خدمات ،رضایت و حفظ
مشتری را در شرایط عادی افزایش خواهد داد .امّا پس از حوادث طبیعی ،اکثر بازماندگان عالئم بالینی قابل توجهی از جمله اضطراب،
افسردگی و عالئم استرس پس از سانحه را نشان میدهند که ممکن است بر رابطه بین کیفیت خدمات با هدف حضور آینده مشتریان
تأثیر بگذراد .هدف این مطالعه بررسی رابطه کیفیت خدمات براساس مدل برنامهریزی استراتژیک هاکس با هدف حضور آینده مشتریان
در استخرهای استان کرمانشاه پس از زلزله (به عنوان یک استرس پس از سانحه) بود.
روش تحقیق :جامعه آماری این مطالعه مشتریان استخرهای ورزشی شهرهای زلزلهزده استان کرمانشاه بودند.
روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است که به صورت میدانی توسط محقق انجام گرفت و از نظر هدف ،کاربردی بود .ابزار
اندازهگیری این پژوهش -1 ،پرسشنامه مدل هاکس ( )Delta Modelبر اساس به مؤلفه بهترین محصول ،راه حلهای کلی مشتری و
موانع داخلی سیستم بود که مبتنی بر استخرهای ورزشی برگردان شد و سپس به تأیید روایی صوری و محتوایی اساتید گروه مدیریت
ورزش دانشگاه کردستان رسید -2 .پرسشنامه مقیاس هدف آینده بری ( )1996بود .بر اساس تعداد مؤلفهها و سوالهای تحقیق برای
هر سوال حداقل  10نمونه در نظر گرفته شد .تعداد نمونهها حداقل بر این اساس با توجه به معادالت ساختاری  300نفر بود .روایی
پرسش نامه از طریق روش اعتبار محتوا و پایایی درونی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت خدمات متمایز براساس مدل
برنامهریزی استراتژیک هاکس و قصد حضور در آینده بدست آمد .دادههای جمعآوری شده توسط روشهای آماری توصیفی (جدول
فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد) طبقهبندی شده و سپس با روش آماری  ،K-Sضریب همبستگی پیرسون تجزیه و
تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات در استخرهای استان کردستان و قصد حضور در آینده مشتریان پس از سانحه زلزله
) (P≥0.05رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :شناخت نیازها و درخواستهای مشتریان با استفاده از ارتباط مناسب با آنها برای تحقق خواستههای آنها و دقت و صرف
وقت کافی در پاسخگویی و توجه به دیدگاهها ،خواستهها و شکایات مشتری و ارائه بهترین خدمات در استخر به عنوان مهمترین دالیل
افزایش مشارکت شهروندان در فعالیتهای بدنی حتی پس از حادثه ناگوار زلزله باید در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی :رضایت  ،کیفیت خدمات ،مشارکت مشتریان و استخرهای ورزشی
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رابطه سالمت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری
2

قاسم عالیپور* ،1محمدرضا مرادی ،2علیرضا امیدی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -2استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد

هدف :این پژوهش با هدف بررسی رابطه سالمت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری انجام
گرفته است.
روش تحقیق :روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش میدانی اجرا شد .جامعه آماری پژوهش ،کلیه معلمان تربیت
بدنی استان چهارمحال و بختیاری بودند ( )N=520که بر اساس جدول مورگان  217نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای بر
اساس مناطق هفدهگانه ادارات آموزش و پرورش استان انتخاب شدند .در نهایت از مجموع  250پرسشنامه توزیع شده ،تعداد 210
پرسشنامه قابل استفاده بود که همین تعداد به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد .ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سالمت
سازمانی هوی و فیلدمن ( )2009و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( )1974بود که روایی هر دو پرسشنامه به تائید متخصصین و
صاحب نظران علم مدیریت رسید .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی
از آزمون  ،K-Sآزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  23انجام شد.
یافته ها :رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد سالمت سا زمانی (یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری،ساخت دهی ،حمایت منابع،
روحیه ،تاکید علمی) با کیفیت زندگی کاری (  r =0/36و )p = 0/001مشاهده شد .رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از میان ابعاد
سالمت سازمانی بعد تاکید علمی اولین عامل ( )0/16تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین میکند .این مطلب بیانگر آن است که
16درصد تغییرات کیفیت زندگی کاری به عوامل فوق مربوط بوده و  84درصد به سایر عوامل خارج از مدل مربوط میشود.
نتیجه گیری :بنابر این با توجه به اینکه معلمان تربیت بدنی احساس می کنند در سازمانی سالم کار می کنند با انگیزه بیشتری تمایل
دارند در سر کار خود حاضر شوند که موجب واکنشی مثبت به کار و پیامدهای کاری و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی کاری معلمان
تربیت بدنی خواهد شد.
کلمات کلیدی :سالمت سازمانی ،کیفیت زندگی کاری ،معلمان تربیت بدنی.
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رابطه شخصیت با میزان تسلط بر فناوری اطالعات در مدیران و کارکنان ورزشی دانشگاههای آزاد و سراسری
شهر تهران
3

شیرین حسن ،1محسن باقریان فرحآبادی ،2عباس خدایاری
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 -2استادیار مدیریت ورزشی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

هدف :پژوهش حاضر با هدف محاسبه رابطه شخصیت با میزان تسلط بر فناوری اطالعات در مدیران و کارکنان ورزشی دانشگاههای آزاد
و سراسری شهر تهران انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد و گردآوری اطالعات به روش میدانی و توزیع پرسشنامه به صورت کلشمار
انجام گردید .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان ورزشی دانشگاههای آزاد و سراسری تهران به تعداد  190نفر میباشد.
برای سن جش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه کوتاه سنجش گلدبر ( )1999و از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تسلط
به فناوری اطالعات استفاده شد .روایی پرسشنامهها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و زمانی آن با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ ( )0/88تأیید شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد در
سطح آمار توصیفی و از ضریب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری جهت تعیین رابطه علّی-معلولی متغیرها با بهرهگیری از نرمافزار
 spssنسخه  22استفاده شده است.
یافتهها :طب ق نتایج به دست آمده ،متغیر شخصیت و متغیر فناوری اطالعات از وضعیت مطلوبی در بین نمونههای تحقیق برخوردار
هستند .نتایج نشان داد ،بین شخصیت با فناوری اطالعات رابطه معناداری ( ،)r=0/255 ، P>0/01وجود دارد .همچنین میزان اشتراک
واریانس دو متغیر برابر با  7دهم درصد می باشد.
نتیجهگیری :از آنجاییکه متغیر شخصیت ،یک متغیر غیر قابل دستکاری است و خود به تنهایی متغیری مستقل و پیشبین میباشد،
نتایج تحقیق نیز حاکی از این است که شخصیت اثرمحسوسی روی فناوری اطالعات ندارد .به نظر میرسد رابطه متغیر فناوری اطالعات
به طور مستقیم تحت تأثیر متغیر شخصیت نیست.
کلمات کلیدی ،IT :شخصیت ،فنآوری اطالعات ،ورزش
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رابطهی اعتیاد به کار با مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس
2

سید رسول سادات آل علی* ،1محمدرضا مرادی ،2علیرضا امیدی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد
 -2استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی بهرهوری نیروی انسانی و مؤلفههای آن با اعتیاد به کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان فارس بود.
روش تحقیق :روش پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش انجام کار ،توصیفی و از نوع همبستگی
است .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان (مدیر ،سرپرست ،کارمند) شاغل در ادارات و رزش و جوانان استان فارس بوده است که طبق
اعالم اداره کل ورزش و جوانان استان فارس 400نفر بوده است که بهوسیله جدول کرجسی و مورگان تعداد  200نفر به عنوان حجم
نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه اعتیاد به کار(اسپنس و رابینز) و پرسشنامه بهرهوری
نیروی انسانی(هرسی و گلداسمیت) استفاده شده است که پایایی آنها به ترتیب  0/82و  0/85تعیین گردید .با توجه به وجود
29شهرستان در استان فارس از کارکنان ادارهی ورزش و جوانان هر شهرستان چند نفر (با توجه به تعداد کارکنان آن شهرستان نسبت
به تعداد کل کارکنان استان ) که حداقل شش ماه در این ادارات مشغول فعالیت بودهاند به عنوان پاسخدهندگان به پرسشنامه انتخاب
شدند .
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که دهد از مجموع سه مؤلفه اعتیاد به کار در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس هر سه
مؤلفه میانگین باالتر از میانگین معیار( )3دارند .بزر ترین میانگین مربوط به مؤلفه عجین شدن با کار با میانگین  3/301و کمترین
میانگین مربوط به مؤلفه تمایل درونی به کار با میانگین  3/174است و همچنین از میان  7مؤلفه بهرهوری نیروی انسانی هر  7مؤلفه
میانگین باالتر از میانگین معیار( )3دارند .بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ارزیابی با میانگین  3/268میباشد و کمترین میانگین مربوط
به مؤلفه محیط با میانگین  3/158است .نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین بهرهوری و مؤلفههای آن با اعتیاد به کار همبستگی
معنیداری وجود دارد مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر با  0/676است .در بین مؤلفههای بهرهوری تنها مؤلفه محیط با اعتیاد
به کار رابطه معناداری ندارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که که تمام مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی توانایی
پیشبینی اعتیاد به کار را دارد .بر طبق نتایج به دست آمده مؤلفه توانایی با  32/9درصد بیشترین توانایی و مؤلفه محیط با  7/8درصد
توانایی کمترین پیشبینی را دارد.
نتیجه گیری :اگر اعتیاد به کار در حد مناسب و نرمال باشد میتوان بهرهوری نیروی انسانی را افزایش داد و عملکرد کارکنان را ترقی
بخشید ،بنابراین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فار س همیشه و در هر موقعیتی از کار خود باید حد اعتدال را در کار خود
رعایت نموده و مدیران نیز جهت کنترل مناسب اعتیاد به کار د ر میان کارکنان ،فرهنگ سازمانی که مبتنی بر عملکرد مناسب است را
جایگزین جوی که در آن تشویق های ناآگاهانه به کار بیشتر وجود دارد ،کنند.

کلمات کلیدی :اعتیاد به کار ،بهرهوری نیروی انسانی ،ادارات ورزش و جوانان ،استان فارس.
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راهبردهای توسعه ورزش درکارمندان ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان
مصطفی ثانی* ،1فهیمه محمدحسن

2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 -2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

هدف :این پژوهش بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن ،توصیفی -پیمایشی و از نوع تحقیقات استراتژیک
بود .با توجه به بهره برداری از دیدگاه خبرگان و متخصصین تربیت بدنی  ،پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع اکتشافی است.
روش تحقیق :این پژ وهش از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی و تحلیلی و استراتژیک است .برای نیل به هدف نهایی تحقیق ابتدا
درمرحله اول وضع موجود تربیت بدنی ادارات آم وزش و پرورش استان هرمزگان بررسی شد .سپس پیش نویس نقاط قوت ،ضعف ،
تهدید و فرصت در ابعاد ساختاری ،عملکردی و اقتصادی با استفاده از استراتژی  SWOTتهیه گردید .در مرحله بعد تدوین نهایی
فهرست نقاط قوت ،ضعف  ،تهدید و فرصت تربیت بدنی ادارات مذکور تدوین شد .پرسشنامه بر اساس گویه های  SWOTاستخراج
شد .تحلیل عامل اکتشافی  ،تحلیل عاملی تائیدی  ،و آزمون های همبستگی برای انجام مراحل آماری در نسخه  SPSS 21مورد
استفاده قرار گرفت.
یافته ها :یافته ها حاکی از آن است که مبادرت به ورزش در کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان در ماتریس داخلی و
خارجی در منطقه محافظه کارانه قرار دارد .در مجموع  34استراتژی شامل پانزده استراتژی  ، SOپنج استراتژی  ، STنه استراتژی
 WOو پنج استراتژی  WTبرای ورزش ادارات آموزش و پرورش هرمزگان تدوین شد.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه کارمندان ادارا ت ساعات زیادی را در طول روز در محیط اداری و بدون تحرک می گذرانند لزوم تغییر
سبک زندگی به سبک فعال و سالم به وضوح حس می ش ود .افزایش برگزاری دوره های آموزشی برای نیروی انسانی شاغل در ادارات
مذکور ،افزایش سرانه فضاهای ورزشی در اختیار ادارات ،افزایش تجهیزات و وسایل کاربردی ورزشی و تمرینی ،افزایش بودجه ،منابع
مالی ،اعت بارات و تسهیالت تربیت بدنی ،استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی برای تهیه و مدیریت بانک های اطالعاتی ورزش نیروی
انسانی آموزش و پرورش هرمزگان ،برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت ورزشی و توانمندسازی مدیران حوزه تربیت
بدنی ،و توسعه ساختاری در تربیت بدنی ادارات مذکور از جمله استراتژی های  SOپیشنهادی جهت اصالح شرایط فعلی می باشند.
کلمات کلیدی :ورزش ،تحلیل سوات ،نقاط قوت وضعف ،فرصت و تهدید.
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سواد حرکتی از دیدگاه مدیران ورزشی
ریحانه چشمه
کارشناس ارشد تربیت بدنی

هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تعار یف گوناگون از سواد حرکتی یا سواد بدنی از دیدگاه مدیران ورزش می باشد  .زیرا تهیه و
تنظیم نظام نامه و دستور العمل های اجرایی سواد حرکت نیازمند ساختار مدیریتی برنامه ریزی شده می باشد .
مقدمه  :سواد ح رکتی مفهومی فراتر از انجام منظم فعالیت های ورزشی دانست .با معرفی مفهوم سواد حرکتی به جامعه بشری آگاهی از
خواص سالمت بخش فعالیت های جسمانی رو به افزایش خواهد بود سواد حرکتی را می توان دانش و درک افراد از رشد به منظور ادامه
فعالیت بدنی در دوران های مختلف از زندگی تعریف کرد.سواد حرکتی را می توان ترکیبی از ورزش و تسلط بر مهارت های بنیادی
حرکتی دانست.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نو ع مروری است تا بیشتر بیشینه تحقیق را بررسی کند .تجمیعی از دیدگاه ها و مقاالت برتر  12مدیر
ورزشی رابیان می کند 4 .مورد بررسی سخنان مسئولین در وب سایت های معتبر خبری  4 ،مورد مقاالت پژوهشی و  4مورد مصاحبه
حضوری با مدیران برتر ورزشی است .
یافته ها :از دیدگاه مدیران ورزشی استفاده از تعالیم و تربیت های ویژه از دوران طفولیت  ،اتخاذ شیوه های جدید تفکر و سبک زندگی
در طول مدت عمر  ،ایجاد الگو های واقع گرایانه در ترکیب بدنی و قدرت می توانند مباحث بنیادی جهت ارتقا سطح سواد حرکتی افراد
جامعه باشند.یافنه های علمی موئد ن قش بارز و معنی دار مدیریت فعالیت های بدنی د رحفظ تندرستی است .مدیران ورزش به معرفی
شیوه های ارتباط سواد بدنی با مسائلی در زمینه سطح سالم ت جسمانی افراد  ،روند فعلی از سبک زندگی فعال و سالم افراد در جوامع
امروزی می پردازند  .اهمیت گسترش سواد حرکتی در میان کودکان  ،جوانان  ،کهنساالن و حتی اقشار خاص مانند افراد معلول و  ...حائز
اهمیت و پیشگیری بیشتری است  .مدیران ورزشی افراد شاخص در ارتقا سواد حرکتی و فعالیت های بدنی منظم در حیطه تحصیل
هستند .ایشان می توانند با رویکرد های آموزشی نوین مانند تدوین نظام نامه های آموزشی برای مربیان ورزش و  ...گامی نو در جهت
این مهم بردارند.
نتیجه گیری :سالمت پایدار نیازمند آموزش و ارتقاء سواد حرکتی است و مدیران ورزش با سازماندهی امکانات و مشارکت دادن افراد در
فعالیت های ورزشی می توانند مقدمه باال بردن سطح سواد حرکتی را ایجاد کنند .
کلمات کلیدی :مدیریت ،ورزش ،سواد حرکتی
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شناسایی پیشآمدهای برند سازی آنالین لیگ برتر فوتبال ایران
نگار قلی پور* ،1سجاد

سروش2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه
هدف :برند سازی آنالین از جمله موضوعات مهم در سالهای اخیر است که توجهات زیادی را در حوزه بازاریابی به خود معطوف کرده
است .پایین آوردن هزینههای جمع آوری اطالعات و دسترسی به تعداد زیادی از هواداران ،تعامل با شبکهای از تاثیر گذاران محیطی تنها
پارهای از مزایای برند سازی آنالین است .با این وجود به نظر میرسد که اقدامات چندانی در این حوزه به ویژه در ورزش انجام نشده
است ،از اینرو شناخت جوانب و زوایای مختلف نیازمند تحقیقاتی در این حوزه است .لذا پژوهش حاضر پیش آیندهای برند سازی آنالین
لیگ برتر فوتبال ایران را مورد شناسایی قرار داد.
روش تحقیق :جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با حیطه تخصصی بازاریابی ،کارشناسان و صاحبنظران
فوتبال و نیز مدیران اجرایی لیگ و باشگاههای فوتبال بودند .روش تحقیق کیفی بود که نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه گلوله
برفی انجام شد و در نهایت  16نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند .سرانجام ،دادههای حاصل از مصاحبهها به روش دادهبنیاد و از طریق سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :پیش آیند های شناسایی شده بر برندسازی آنالین در  5عامل سازمانی و مدیریتی ،ساختاری ،محیطی و فرهنگی طبقه بندی
گردید.
نتیجه گیری :بر اساس یافتههای پژوهش ،مدیران و دستاندرکاران فوتبال کشور میتوانند ،با مرتفع نمودن پیشآمدهای الزم در
برندسازی آنالین ،موجب تقویت برند لیگ برتر فوتبال ایران شوند.
کلمات کلیدی :برندسازی ،آنالین ،فوتبال ،لیگ برتر.
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شناسایی عوامل تاثیر گذار درکم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس (مورد مطالعه :مدارس استان خراسان جنوبی)
محسن هادی طحان* ،1یاسر محمودی ،حسن گلی ،سید محمد حسینی نژاد
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران
 -2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران
 -3کارشناسی ارشد مدیریت آموزش دانشگاه امام حسین(ع)
 -4کارشناس تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

هدف :این تحقیق با هدف بررسی عوامل کم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس به روش توصیفی و به شکل میدانی انجام شد .جامعه
آماری این تحقیق را  18821نفر از مدیران ،معاونان و معلمان ورزش مدارس استان خراسان جنوبی تشکیل میدهند که با استفاده از
فرمول کوکران تعداد  263نفر ( 128نفر مرد و  135نفر زن) با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب شدند.
روش تحقیق :برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته عوامل کم رنگ شدن ورزش در مدارس استفاده شد که روایی
صوری و محتوایی آن به تأیید  15تن از اساتید و متخصصین رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی توسط  30نفر آزمودنی و با
آلفای کرونباخ ( )α=0/86محاسبه شد که شامل  5عامل با مقیاس لیکرت پنج گزینهای بود .تجزیه و تحلیل دادهها نیز در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در بخش آمار توصیفی شاخصهای گرایش مرکزی مانند میانگین و انحراف استاندارد و ویژگی
های جمعیت شناختی اعضای نمونه مانند سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،سِمَت ،نوع عضویت و نوع مدرسه استفاده شد و در بخش آمار
استنباطی پس از تأیید شرایط آمار پارامتریک و طبیعی بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف از آزمون  tتک
نمونهای برای مقایسه میانگین های به دست آمده با میانگین فرضی با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  21انجام پذیرفت.
یافته ها :یافتههای این تحقیق تاثیرگذاری  12عامل را در کم رنگ شدن زنگ ورزش مدارس تایید

می کند که عبارتند از ایمنی و

بهداشت ،نگرش دانش آموزان به زنگ ورزش ،استفاده از تکنولوژی ،امکانات و توان مالی ،امکانات و توان مالی ،سرانه فضای ورزشی،
نگرش اولیای دانش آموزان به زنگ ورزش ،مدیریت و برنامه ریزی ،فضاهای ورزشی سرپوشیده برای فصل زمستان ،نقش صدا و سیما،
ساعت ورزش ،نیروی متخصص ،ارزشیابی .همچنین در این تحقیق بین نظرات پاسخگویان از نظر عوامل جمعیت شناختی در خصوص
موضوع تحقیق ،تفاوتی مالحظه نشد.
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت زنگ ورزش در مدارس عواملی وجود دارند که باعث کم رنگ شدن این موضوع مهم و تاثیرگذار در
سالمتی و روحیه دانش آموزان می شوند که الزم است بیشتر از پیش به این موضوعات پرداخته شود که در این تحقیق  12عامل
شناسایی و بررسی شده اند که بر اساس نظرات پاسخگویان این عوامل به ترتیب میانگین عبارتند از  -1سرانه فضای ورزشی  -2فضاهای
ورزشی سرپوشیده برای فصل زمستان  -3-نقش صدا و سیما  - 4مدیریت و برنامه ریزی  -5امکانات و توان مالی  -6نگرش اولیای
دانش آموزان به زنگ ورزش  -7ساعت ورزش  -8نیروی متخصص  -9ارزشیابی  -10ایمنی و بهداشت  -11استفاده از تکنولوژی -12
نگرش دانش آموزان به زنگ ورزش .با توجه به نتایج به دست آمده باید در جهت رفع عوامل کم رنگ شدن ورزش اهتمام الزم را داشته
باشیم تا بتوانیم بهترین کیفیت و اثربخشی را از زنگ ورزش مدارس داشته باشیم.
کلمات کلیدی :زنگ ورزش ،مدارس ،خراسان جنوبی
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شناسایی عوامل موثر بر شرکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه
(دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران)
3

ابوالفضل فراهانی ، 1نازنین راسخ ،2سیده زینب آقا میری
 .1معاون آموزشی دانشگاه پیام نور
 .2استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور*

فعالیت های جسمانی و ورزشی همواره از نیاز های ضروری یک زندگی پویا محسوب می شود .هدف از این تحقیق "شناسایی عوامل
موثر بر شرکت دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه" بود .پژوهش حاضر توصیفی -
پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است .جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران به تعداد  89431نفر
بودند که تعداد  384نفر از آنها از طریق جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند .ابزار
جمع آوری دادهها پرسشنامه ویژگیهای فردی و پرسشنامه محقق ساخته با  36سوال  5ارزشی لیکرت که در شش حیطه دسته¬بندی
شدند .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید تربیت بدنی دانشگاه بررسی شد .روایی سازه آن نیز از طریق تحلیل
عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ضریب پایایی پرسشنامه¬ها به روش آلفای کرونباخ  0/947محاسبه شد.
روشهای آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای تحقیق و از روشهای آمار استنباطی مانند آزمون های مدل معادالت ساختاری و تی
تک نمونه ای جهت آزمون فرضیهها استفاده شد که نتایج نشان داد هر شش مولفه ساختاری ،فردی و بین فردی ،اقتصادی ،مدیریتی،
اماکن ورزشی ،فرهنگی اجتماعی بر شرکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی موثر می باشد.
کلمات کلیدی :دانش آموزان ،فعالیت های ورزشی ،خارج از مدرسه ،دختران.
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شناسایی عوامل موثر بر مهارتهای اجرایی مربیان زن کاراته سبک کنترلی شهر تهران
3

معصومه حسینی ، 1ابوالفضل فراهانی ،2افسانه فیض ابادی*
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران
 .3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران

هدف :هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مهارتهای اجرایی مربیان زن کاراته سبک کنترلی شهر تهران بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری کلیه مربیان کاراته سبک کنترلی به
تعداد  800نفر بودند .نمونه آماری به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونهگیری تصادفی ساده 260 ،مربی بهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد مکلین و زاکراجسک ( )1996استفاده شد و روایی پرسشنامه
توسط صاحبنظران ( 12نفر) ،تائید شد .همچنین پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/94و پایایی ترکیبی محاسبه شد .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها و بررسی برازش مدل از مدلسازی معادالت ساختاری و با نرمافزار  PLS3و  SPSS24استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که متغیر عملکرد فنی مربی ( 26درصد) ،عملکرد تیم ( 25درصد) و آموزش و رشد مربیان ( 16درصد) ،متغیر
رفتارهای کاری و فنی ( 16درصد) ،بعد حفظ و نگهداری تیم ( 13درصد) ،بعد روابط عمومی با شناخت تیم با ( 8درصد) و در نهایت بعد امور
مالی تیم ( 7درصد) بهطور مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری با مهارت های اجرایی مربیان کاراته سبک کنترلی شهر تهران است و تغییرات
آنها را تبیین میکند.
نتیجهگیری :در نهایت بر اساس یافتههای فوق پیشنهاد میشود که مربیان فعال در لیگ برتر کاراته در بخشبندی مهارتهای و اهدف خود
عالوه بر ویژگیها محیطی تیمی به منفعتهای مربوط به پویایی درونگروهی و رفتار جمعی از جمله از منظرهای ارتباطی ،شناخت تیم و
افزایش توانایی فنی خود توجه نمایند.
کلمات کلیدی :عملکرد؛ مربیان کاراته؛ مهارت اجرایی.
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شناسایی نقش ابعاد فرهنگی بر مشارکت مداوم سالمندان در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت
.1حسن قامتی  .2محمد احسانی  .3هاشم کوزهچیان  .4مرجان صفاری
.1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
2و .3استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 .4استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

هدف :هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش ابعاد فرهنگی بر مشارکت مداوم سالمندان در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت میباشد.
روش پژوهش :جامعهی آماری این پژوهش را سالمندان شهر تهران تشکیل میدهند .برای انتخاب نمونههای مصاحبه از روش نمونه-
گیری هدفمند و به طور مشخص از تکن یک گلوله برفی استفاده گردید .در روش گلوله برفی از قبل تعداد افرادی که باید در پژوهش و
مصاحبه شرکت کنند ،مشخص میشود .به طور ایدهال ما تا زمانی به جمعآوری دادهها ادامه دادهایم که دادههای جدید با دادههای قبلی
تفاوتی نداشته باشد و مثل هم شوند و به عبارت دیگر وقتی که به یک نقطه بازده نزولی در جمعآوری دادهها برسیم .در این پژوهش،
 12مصاحبه صورت گرفته است .در بخش کیفی این تحقیق از ابزار مصاحبه برای جمعآوری دیدگاههای خبرگان علمی و اجرایی استفاده
شد که دادههای حاصل از مصاحبهها بوسیله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج کیفی پژوهش نشان داد که فرهنگ سازی از طریق رسانه (فضاهای مجازی ،تلویزیون ،روزنامه) و خانواده (شرایط
خانوادگی ،نقش پدر خانواده ،فعال بودن پدر خانواده ،ارتباطات خانوادگی ،سابقه ورزشی در خانواده ،محیط رشد خانوادگی) و
فرهنگسازی از طریق مربیان ،پزشکان و تبلیغات از مهمترین ابعاد فرهنگی اثرگذار بر مشارکت سالمندان به فعالیت بدنی در اوقات
فراغت است.
نتیجهگیری :باید عنوان نمود که دستاوردهای ورزش و فعالیتهای آن بهطور کلی یک شاخص عمومی است .از یکسو ،با آن دربارۀ
سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه میتوان داوری کرد و از سوی دیگر ،پیشرفت و ترقی ورزشی نیز به دادهها و عوامل
اجتماعی حاکم بر جامعه وابسته است .به همین دلیل ،تحلیل نهایی شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حجم و میزان هماهنگی
اجتماعی موجود میان این شرایط د ا ز رهگذر شماری از روابط غیرمستقیم است که تعیین میکند ورزش تا چه اندازه میتواند پیشرفت
کند و تا چه حد میتواند واپس رود .بنابراین در تحلیل نهایی ،میزان گرایش و پیشرفت در ورزش و دستاوردهای آن ،با شاخصهای
موجود اجتماعی و فرهنگی ارتباط زیادی دارد.
کلمات کلیدی :اوقات فراغت ،فعالیتبدنی ،عوامل فرهنگی ،سالمندان.
منابع
1. Honari, H., Goudarzi, M., & Heidari, A. (2010). An investigation of the ways Tehran university students follow a
specific life style and pass their leisure time with an emphasis on sport. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 2(2), 5498-5501.
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شناسایی و اولویت بندی شاخص های استانداردسازی سالن های تکواندو ایران
حسینعلی نظری قره چماق ،*1دکتر محسن باقریان فرح آباد ،2مجید
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

نیری3

هدف :هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی شاخص های استانداردسازی سالن های تکواندو ایران با نظرسنجی از خبرگان
بود.
روش تحقیق :تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی است .این تحقیق برمبنای هدف از نوع توسعه ای ،از نظر مدت اجرا
مقطعی ،از نظر محل اجرا میدانی ،از نظر زمان بررسی حال نگر است که به جهت اهمیت بیشتر داده های کیفی به عنوان طرح تحقیق
آمیخته اکتشافی محسوب می گردد .این تحقیق به صورت متوالی در دو بخش اصلی(تعیین استانداردهای باشگاه تکواندو و اولویت بندی
و طراحی مدل مربوطه) انجام شد .مرحله اول تحقیق شامل روش کیفی مصاحبه بود .در این مرحله برای شناسایی استانداردهای دارای
اهمیت در باشگاه های تکواندو از  17نف ر از نخبگان جامعه تکواندو مصاحبه باز به عمل آمد .پس از پیاده سازی مصاحبه ها و تعیین
استانداردهای یک باشگاه تکواندو پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از بستر اینترنت در بین  285قهرمان رشته تکواندو توزیع
گردید .پس از جمع آوری پرسشنامه ها نتایج با بهره گیری از نرم افزار آماری  SPSSو  Lisrelتحلیل و اولویت های استانداردسازی
باشگاه های تکواندو تببیین و مدل مربوطه تدوین گردید.
یافته ها :با توجه به نظرات نخبگان شاخص های استانداردسازی باشگاه های تکواندو در  5بخش اصلی(استانداردهای فنی ،بهداشتی،
ایمنی ،مدیریتی و رفاهی) تقسیم بندی و شاخص های اصلی هربخش مشخص گردید .نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت و رتبه
استانداردهای فنی ،بهداشتی ،ایمنی ،مدیریتی و رفاهی با یکدیگر متفاوت است( =268/505 ، df=4 ،P≤0/05مجذور کای).مقایسه
میانگین رتبه ها نشان داد که مهم ترین استاندارد از نظر رتبه بندی به ترتیب استاندارد ایمنی،استاندارد فنی،استاندارد بهداشتی،
استاندارد مدیریتی و استاندارد رفاهی است .میانگین رتبه این ویژگیها به ترتیب  2.39 ،2.81 ،3.26 ،4.35و  2.19بود.
نتیجه گیری :می ت وان چنین نتیجه گیری کرد که استانداردهای فنی ،مدیریتی ،رفاهی ،بهداشتی و ایمنی برازش مطلوبی در مدل ارائه
شده داشته اند .هم ین مدل نشان دهنده معنی داری استانداردهای پیش بینی شده می باشد .این معنی داری به ترتیب برای استاندارد
ایمنی  ،9/17استاندارد مدیرتی  ،8/77استاندارد بهداشتی  ،8/58استاندارد رفاهی  6/98و استاندارد فنی  4/72بوده است .بعالوه مدل به
دست آمده در این تحقیق تایید کننده وجود تمامی ریزمولفه های پیشنهاد شده برای استانداردهای کلی می باشد.
کلمات کلیدی :استاندارد ،تکواندو ،سالن ورزشی ،اولویت بندی ،ایمنی
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عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های لوازم ورزشی
روشنک طالیی * ،1معصومه حسینی  ،2ابوالفضل

فراهانی3

.1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش ،دانشگاه پیام نور
.2استادیار مدیریت ورزش ،دانشگاه پیام نور
.3استاد مدیریت ورزش ،دانشگاه پیام نور
هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های لوازم ورزشی انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی شهرتهران،
تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش تصادفی -خوشه
ای از فروشگاه های ورزشی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موفقیت
مدیریت ارتباط با مشتری بود .روایی پرسشنامه ها به تائید  10نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و روایی سازه آن نیز با استفاده از
نرم افزار آموس مورد تایید قرار گرفت .ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .برای
تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از
آزمون ، K-Sآزمون فریدمن و تی تک نمونه ای استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23و AMOS
نسخه  22انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین مقدار مشاهده شده عوامل کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری شا مل رضایت مندی ،کیفیت
ارائه خدمات ،خدمات الکترونیکی ارتباط با مشتری ،سازماندهی فرایندهای اصلی ،مشتری گرایی و مدیریت دانش در فروشگاه های
ورزشی شهر تهران با مقدار فرضی تفاوت معنی داری وجود دارد ( )p=0/01و با توجه به مثبت بودی  tدر همه موارد ،می توان گفت که
مقدار مشاهده شده عوامل رضایت مندی ،کیفیت ارائه خدمات ،خدمات الکترونیکی ارتباط با م شتری ،سازماندهی فرایندهای اصلی،
مشتری گرایی و مدیریت دانش در فروشگاه های ورزشی شهر تهران به طور معنیداری در وضعیت مناسب قرار دارند .همچنین ،در بین
عوامل کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری عامل های ،مش تری گرایی ،کیفیت خدمات ارائه شده ،خدمات الکترونیک ارتباط با مشتری،
رضایتمندی ،مدیریت دانش و سازماندهی فرایند های اصلی به ترتیب در اولویت های اول تا ششم مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر
تهران می باشد.
نتیجه گیری :در رقابت امروز بین کسب وکارهای ورزشی و به ویژه فروشگاه های ورزشی توجه به مشتری و برآوردن نیازهای او و
انطباق برنامه ها بازاریابی به ویژه مدیریت ارتباط با مشتری با این نیازها از ضروریات مزیت رقابتی کسب وکار می باشد.
کلمات کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ،فروشگاه های ورزشی ،لوازم ورزشی ،شهر تهران
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عوامل مؤثر بر برند مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس مدل رقابت کراچ و ریچی (مطالعه موردی :شهرستان گنبدکاووس)
2

عبدالحمید زیتونلی ،1محمد پور رنجبر
 - 1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور،

 -2استادیار گروه تربیت بدنی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر برند مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس مدل رقابت کراچ و ریچی انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق را کلیه
گردشگران ورزشی که در سال  96و  97در مسابقات و رویدادهای ورزشی مشارکت داشته اند ،تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر
گرفته شده و بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به روش تصادفی -خوشه ای از مجموعه مسابقات و رویدادهای
ورزشی شهرستان گنبدکاووس به عنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامه محقق ساخته ابزار این پژوهش بود که برگرفته از تحقیق کراچ و
ریچی ( )1999بود .روایی پرسشنامه توسط  10نفر از اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری و ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ( )a= 0/89به تائید رسید .در نهایت ،داده های بدست آمده جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار  Spssشده و
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی مشخص گردید که برای بررسی رابطه بین متغیرها،
از ضریب همبستگی پیرسون و برای اولویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن و در نهایت جهت بررسی وضعیت هر یک از عوامل ،از
آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد.
یافته ها :نتایج حاکی از آن است که عوامل مدل کراچ و ریچی با آگاهی ،کیفیت ادراک شده و تصویر برند مقاصد گردشگری شهرستان
گنبدکاووس رابطه مستقیم و معنی داری داشته و از بین مزیت های رقابتی مقصد ،به ترتیب منابع و جاذبه های محوری( به خصوص
رویدادهای ورزشی) ،عوامل تقویت کننده( مخصوصا امنیت) ،عوامل و منابع پشتیبان (مخصوصا کیفیت زیرساخت ها و دسترسی به
مقصد) ،برنامه ریزی ،خط مشی و توسعه مقصد( تالش برای برند سازی مقصد)  ،مدیریت مقصد(تبلیغات و بازرایابی)  ،در جهت
برندسازی مقصد گردشگری شهرستان گنبدکاووس در اولویت قرار دارند .همچنین ،شهرستان گنبدکاووس در زمینه عواملی چون
رویدادهای ورزشی سنتی ویژه مثل سوارکاری و بازی و سرگرمی های بومی و محلی مثل کشتی گوراش و آلیش و ورزش پرطرفدار
منطقه مثل والیبال ،مهمان نوازی ،و در شمال کشور بودن و قابلیت دسترسی راحت در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است.
نتیجه گیری :یکی از عوامل موثر بر ایجاد مزیت های رقابتی هر مقصد برگزاری رویدادهای ورزشی هستند که تاثیر مهمی در افزایش
آگاهی گردشگران از مقصد ،کیفیت ادراک شده ،تصویر مثبت گردشگران از مقصد و قصد سفر دوباره گردشگران به مقصد گردشگری
دارد.
کلمات کلیدی :مزیت رقابتی ،رویداد ورزشی ،برند مقصد ،گردشگری ورزشی.
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عوامل موثر بر درآمدزایی ناشی از میزبانی تورنمنتهای ورزش ایران
عباس نظریان مادوانی ،1لقمان کشاورز ،2زهرا علیپور نادینلویی
 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی
 -2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و فناوری اطالعات
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی

3

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی شناسایی عوامل موثر بر توسعه درآمدزایی ناشی از میزبانی تورنمنتهای ورزشی ایران از دیدگاه
صاحب نظران مدیران و مسئوالن برگزارکننده رویدادهای ورزشی انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی اکتشافی بوده و به شکل میدانی انجام شده است .محقق بهدنبال
این می باشد که تاثیرات عوامل درآمدزایی ناشی از میزبانی تورنمنتهای ورزشی را از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش و برگزارکنندگان
رویدادهای مختلف ورزشی در جامعه مورد مطالعه و بررسی کند .جامعه آماری این تحقیق را مدیران و متخصصان حوزه ورزش و کارکنان
فدراسیونهای ورزشی از جمله فدراسیون شنا ،فدراسیون تیروکمان ،فدراسیون دوچرخهسواری ،فدراسیون بدنسازی ،فدراسیون نجات غریق،
فدراسیون پزشکی ورزشی ،فدراسیون معلولین ،و فدراسیون بوکس ،فدراسیون کشتی ،فدراسیون ژیمناستیک و فدراسیون ورزشهای همگانی
تشکیل میدادند .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس تعداد سواالت پرسشنامه در جامعه نامحدود 228 ،نفر به روش تصادفی-
خوشهای از اساتید و دانشجویان تربیت بدنی و روسای و کارکنان فدراسیونهای ورزشی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ
محقق ساخته بوده که برگرفته از تحقیق الهی 1387میباشد .و روایی پرسشنامه به تائید  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی
و ثبات زمانی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تائید رسید .این پرسشنامه شامل گویههای هم وزن بود که با استفاده از مقیاس
پنج ارزشی لیکرت (خیلیکم تا خیلیزیاد) طراحی شده بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی،
میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.که تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافته ها :در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین و شناسایی عوامل موثر بر توسعه درآمدزایی میزبانی تورنمنتهای
ورزشی استفاده شد .به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی ،به منظور اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه از معیار کایرز -مِییِر-
اولکین )KMO(1و برای تعیین همبستگی بین متغیرها (گویهها) از آزمون بارتلت 2استفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون بارتلت و KMO
مقدار
مقدار کایرز – می یر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)
آزمون کرویت بارتلت

0/909

مقدار کای اسکوآر ()2χ

9152/452295

درجه آزادی

2485

سطح معناداری

0/001

با توجه به یافتههای جدول  1مقدار  KMOبه دست آمده  0/909میباشد .این مقدار بیانگر این موضوع است تعداد نمونههای تحقیق به منظور
تحلیل عاملی کفایت میکند و انجام تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر امکانپذیر بوده و میتوان دادهها را به یک سری عاملهای پنهان تقلیل
داد .همچنین نتایج آزمون بارتلت ( )χ2=9152/4522295 ،Sig=0/001نشان میدهند بین گویهها همبستگی باالیی وجود دارد ،ازاینرو ادامه و
)1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO
2. Bartlett’ Test of Sphericity
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استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است .در ادامه نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مؤلفهها به تفکیک با مقدار بارعاملی به دست آمده
برای هر عامل ارائه شده است .برای استخراج عوامل موثر بر درآمدزایی از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی نشان داد که عوامل موثر بر درآمدزایی در قالب  12عامل شامل سرمایهگذاری و حامیان مالی ،نهادهای دولتی ،رسانه ،هواداران،
حمایتهای دولتی ،امنیت ،رشتههای ورزشی ،سیاست ،منابع انسانی ،توسعه امکانات و اماکن ورزشی ،حقوقی و قانونی و علمی پژوهشی قابل
تبیین هستند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحلیل اکتشافی ،برآورد اولیه میزان اشتراک هر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی گویهها برابر با یک میباشد
که مجموعه عوامل مورد نظر توانستهاند آن را تبیین کنند .یعنی هر چه مقادیر به ( )1نزدیکتر باشند بهتر است و مقادیر کوچکتر هر متغیر
نشان از آن دارد که متغیر (گویه یا سؤال) مورد نظر به اندازه کافی برای تحلیل عاملی مناسب نبوده و بنابراین باید از تحلیل خارج شود .به
اعتقاد صاحبنظران متغیرهایی را که عاملهای آنها نتوانستهاند مقدار باالتر از ( 0/5یا  50درصد) از تغییرات را تعیین کنند تعدیل و یا از
مجموعه متغیرها حذف میشوند .در نتیجه واریانس مشترک همه گویهها بیشتر از  0/5بوده .بنابراین تمامی متغیرها (گویهها) در تحلیل باقی
خواهند ماند .این عوامل شامل توسعه امکانات و اماکن ورزشی ،منابع انسانی ،حمایتهای دولتی ،هواداران ،درآمد حاصل از آن ،سرمایهگذاری و
حامیان مالی ،امنیت ،حقوقی و قانونی ،علمی و پژوهشی ،رشتههای ورزشی و سیاست به عنوان عوامل موثر بر توسعه درآمدزایی ناشی از
میزبانی تورنمنتهای ورزشی در ایران شناسایی شده است.
کلمات کلیدی :درآمدزایی ،تورنمنت ورزشی
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عوامل مؤثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران :یک مطالعه کیفی
3

سمیه رهبری ،1عباس خدایاری ،2حبیب هنری ،3علیمحمد امیرتاش

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2دانشیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران
 -3دانشیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -4استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر حمایت مالی ورزش همگانی ایران بود.
روش تحقیق :با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به منظور انجام این پژوهش استفاده شد .گردآوری دادهها با
استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت .پس از انجام  21مصاحبۀ عمیق و نیمهساختاریافته با متخصصان ورزش همگانی و
حمایت مالی ،مقولههای اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید .نمونهگیری بهصورت هدفمند و گلولهبرفی تا حد اشباع
نظری ادامه یافت .نتای ج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا ،طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
بدست آمد.
یافته ها :نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که  64نشان می تواند بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران مؤثر باشد .سپس در
کدگذاری محوری ،نشان ها در  12مفهوم زیرساخت حمایت مالی ،عوامل اقتصادی ،عوامل مدیریتی ،فرهنگ حمایت مالی ،عوامل دولتی،
نیروی انسانی ،مزیت رقابتی ،عوامل اجتماعی ،عوامل حقوقی قانونی ،عوامل رسانه ای ،عوامل سیاسی و عوامل سازمانی طبقه بندی شد.
در نهایت مفهوم های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل  3مقوله مشخص شدند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق مدیران ورزش همگانی می توانند از نشان ها ،مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی
های آتی خود به منظور حمایت مالی بهتر در ورزش همگانی استفاده کنند.
کلمات کلیدی :ورزش همگانی ،حمایت مالی ،عوامل مؤثر ،ایران.
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قابلیت تحول سازمانی استراتژیک در کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران
2

ناهید کریمی* 1؛ بهاره رحمانیان کوشککی
 .1دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،پردیس البرز دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

 .2دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

هدف :هدف تحقیق حاضر بررسی و شناخت میزان آمادگی کمیته ملی المپیک کشورمان به عنوان یک سازمان المپیکی برای "تحول سازمانی
استراتژیک" می باشد.
روش تحقیق :تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق از دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیز از دسته تحقیقات کیفی بود.
جامعه آماری تحقیق شامل  17مدیر کلیدی و اعضای هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک می باشند .در پژوهش حاضر با رسیدن به حد
اشباع نظری ،پس از مصاحبه با هفت نفر از  12مدیر کلیدی و نیز سه نفر از پنج نفر هیئت رئیسه (مجموعا 10 ،نفر) به مصاحبه ها
پایان داده شد .همچنین سؤاالت مصاحبه توسط مدیر ان و اعضای هیئت رئیسه مرحله به مرحله از جهت روایی و پایایی تأیید گردید.
برای جمع آوری داده های مورد نیاز ،از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل مبانی نظری موجود در این زمینه و مصاحبه های نیمه
ساختاریافته و باز با بهره گیری از کتاب تحول سازمانی استراتژیک اثر الن استر و همکاران استفاده گردید .از اسناد ،شواهد و منابع
مکتوب موجود در سازمان و وب سایت های رسمی سازمان های باالدستی و دستور کار المپیک  2020نیز جهت مستند سازی سؤاالت
مصاحبه بهره گیری شد .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق خالصه ،جمع بندی و تفسیر به شکل تحلیلی صورت گرفت.
یافته ها :طی مصاحبه ها و بررسی های مستند صورت گرفته در کمیته ملی المپیک متوجه شدیم ،علی رغم پتانسیل های موجود و نیز
موقعیت قابل توجه این سازمان در سطح بین المللی ،به دلیل ناآشنا بودن و درگیر نکردن افکار و عقاید کارکنان ،بعضا مدیران و حتی
ذینفعان با آنچه مورد نظر مدیران تغییر در سازمان بوده ،عدم آمادگی و دانش الزم در سازمان ،نداشتن برنامه های راهبردی یا عدم
پیروی از برنامه راهبردی موجود ،عدم توجه الزم به اسناد به روز باالدستی (کمیته بین المللی المپیک) ،غفلت از توجه مستمر به شرایط
داخلی و بیرونی سازمان ،تغییراتی اعمال و در نهایت به شکست یا ناکارآمدی منجر شده است .به بیان دیگر تغییرات صورت گرفته نیز
بدون در نظر گرفتن تغییرات پی در پی محیط بیرونی ،عدم توجه به منابع سازمان ،و از همه مهم تر عدم توجه کافی به نقش و مأموریت
های متنوع سازمان ،گاها خود نیز موضوع تغییرات بعدی شده است .یکی از تغییرات مهمی که غالب مصاحبه شونده ها و مستندات
سازمانی گویای آن هستند ،افزایش بی رویه منابع انسانی غیر متخصص ،اشغال پست ها و مسئولیت های سازمانی توسط ایشان بدون
هیچ ضابطه ای می باشد .متعاقب این نوع مدیریت منابع انسانی ،تغییرات ساختاری نیز صورت گرفته است که بیشتر بخش های مختلف
سازمان را به واگرایی عملکرد ،عدم توازن کارایی و اهمیت و نوعی بی انگیزه ای پیش برده است .نکته قابل توجه دیگر و البته یکی از
فاکتورهای مهم برای آمادگی تغییر ،شناخت و در نظر گرفتن کلیه ذی نفع های کمیته ملی المپیک می باشد .بکارگیری تمام تالش ها
برای برقراری ارتباط مؤثر با آنها ،مشارکت و هم فکری و در نهایت همکاری موثر با آنها برای رهبری تغییر ضروری است .در ماه های
اخیر تالش برای سازمان تحول پذیر در کمیته ملی المپیک کشور مشهود می باشد ،نقش رهبر تغییر پررنگ ظاهر شده است ،اقدامات
زیادی برای ایجاد تغییرات مطلوب و اساسی صورت پذیرفته است .اما هنوز اطمینان کامل برای آمادگی سازمان در مسیر تحول بر اساس
آنچه یک سازمان استراتژیک الزم دارد و نیز توصیه های کمیته ب ین المللی المپیک در قالب دستور کار  ،2020حاصل نشده است .یکی
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دیگر از عوامل مهم تأثیر گذار در مدیریت تغییر کمیته ملی المپیک ،طی سال های اخیر ،تعدد و تنوع روز افزون مسابقات و رویدادهای
ورزشی در سطح بین المللی و نیز ایجاد توقع یک وجهی در میان جامعه و دولتمردان به نتیجه گرایی و دستیابی به مدال در سطح ملی،
باعث شده است تا این سازمان وقت ،انرژی و منابع زیادی را صرف این بخش از وظایف خود نموده و طبیعتا تمرکز ،مطالعه ،فعالیت و
حتی خالقیت در انجام ماموریت ها و وظایف دیگر کمیته که در منشور المپیک و متعاقب آن در اساسنامه کمیته آمده است ،روز به روز
کمتر شود.
نتیجه گیری :کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک سازمان مطرح با نقش و مأموریت های منحصر به فرد و معتبر
در سطح ملی و بین المللی ،و نیز مورد حمایت سازمان قوی مانند کمیته بین المللی المپیک ،قدرت ایجاد دگرگونی مثبت برای حال و
آینده را دارد .اکنون باید بپذیرد با محیط پرتالتم بیرونی و نیز ضرورت گام برداشتن هماهنگ با سازمان های هم خانواده خود در دنیا،
چه به خواهد و چه نخواهد ملزم به تغییر می باشد .لذا پیشنهاد می شود ،کمیته ملی المپیک کشورمان ضمن ایجاد بستری برای مطالعه
و آگاهی به روز دستورالعل ها ،توصیه و یافته های سازمان ه ای باالدستی خود در سطح بین الملل با ارتقاء فن آوری اطالعات در
سازمان ،تمام تالش و پتانیسل خود را به کار گیرد ،تا پرورش دهنده و فراهم کننده قابلی برای تغییر بوده و با بکارگیری توصیه ها و
پیشنهادهای کمیته بین المللی المپیک و نظرات کارکنان ،مدیران و نیز ذینفعان خود و نیز توجه ویژه به ماحصل تجربه پیشینیان در
سازمان خود ،از بهترین ابزارهای انجام کار برای تغییرات اثر بخش بهره گرفته و از همراهی ذینفعان خود در این مسیر اصال غافل نباشد.
کلمات کلیدی :کمیته ملی المپیک ،سازمان هالی المپیکی ،تحول سازمانی استراتژیک ،تغییر ،سازمان تحول پذیر
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مدل راهبردهای قیمتگذاری و افزایش مزیت رقابتی باشگاههای ورزشی بانوان شهرتهران
3

بهارک رحمانی* ،1حسین پور سلطانی زرندی ،2محمد صادق افروزه
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد کرج
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد کرج
 -3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم

هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط راهبرد قیمت گذاری و مزیت رقابتی در باشگاههای ورزشی بانوان تهران بود.
روش شناسی :ا ز آنجا که محقق در این تحقیق به شناسایی ارتباط بین راهبردهای قیمت گذاری و افزایش مزیت رقابتی بود بنابراین
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .همچنین دادههای پژوهش به کمک روش میدانی جمع آوری
شدند .جامعه آماری پژوهش شامل تمام باشگاهای ورزشی زنان شهر تهران بود که برای تعیین حجم نمونه الزم در این پژوهش با توجه
به جدول مورگان برای جامعه نامحدود  384نمونه را در نظر گرفته شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نیمه محقق ساختهای بود که با
استفاده از متغیرهای به دست آمده از مقاالت و مطالعه و همچنین مصاحبه با نخبگان این حوزه و تکرار متغیرها طراحی شد .سپس برای
روایی صوری در اختیار  12تن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی قرار گرفته شد و پس از بررسی ،پرسشنامه نهایی
تایید شد .برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و همچنین روای سازه استفاده شد .همچنین پایایی سواالت نیز توسط آلفای کرونباخ
مورد تایید قرار گرفت .سؤاالت مربوط رابطه بین راهبردهای قیمتگذاری و افزایش مزیت رقابتی باشگاههای ورزشی تهران شامل 57
سوال است که نظرات کارشناسان مربوطه را نسبت به رابطه بین راهبردهای قیمتگذاری و افزایش مزیت رقابتی باشگاههای ورزشی بر
اساس طیف لیکرت مورد پرسش قرار میدهد .راهبردهای قیمت گذاری شامل سه بعد رقابت محور ب  ،بعد هزینه محور و بعد تقاضا
محور بود همچنین ابعاد مزیت رقابتی با  5متغیر مزیت مشهود با  4سوال ،مزیت پایدار با  3سوال ،مزیت پویا با  3سوال ،مزیبت متجانس
با  3سوال و در نهایت مزیت مرکب با  6سوال تعیین شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLSاستفاده شد.
یافته ها :نتایج تحلیل  PLSنشان میدهد همبستگی میان ابعاد ویژگیهای فروشگاه و خرید مجدد محصوالت ورزشی معنیدار
میباشد .از طرفی مقدار  R2باالتر از  0/5میباشد که با توجه به قرارگرفتن  R2در بازه ()0/67 -0/33؛ بیانگر میزان تاثیر قوی ابعاد
راهبردهای قیمتگذاری بر روی مزیت رقابتی در مدل پژوهش است .ضمنا با توجه به اینکه مقدار  Tهمه بزرگتر از  1/96میباشد ،رابطه
معنیدار بوده و به این ترتیب فرض صفر رد شده و فرض خالف ثابت میگردد؛ در نتیجه همه ابعاد و متغیرهای مطرح شده در تحقیق بر
مزیت رقابتی تاثیر معنیداری دارد و فرضیه خالف تایید میشود و تاثیرگذاری عوامل ثابت میشود .با توجه به بارهای عاملی مناسب و
مورد تایید در مدل اندازهگیری و در نهایت مدل ساختاری که در واقع تایید اکتشافی و تاییدی را با استفاده از نرم افزار  PLSانجام شد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر اث ر راهبرد هزینه محور پیشنهاد می شود که در هر مجموعه کارگروهی به منظور
بررسی راهکارهای کاهش هزینه مصرفی نسبت به سایر رقبا ا یجا شود .همچنین با استفاده از نظرات متخصصان و استفاده از اقالم
مصرفی و سرمایه ای مقرون به صرفه تر هزینه های نگهداری مجموعه کاهش و به همان نسبت هزینه ارائه خدمات کاهش یابد .در
نهایت پیشنهاد میشود خدمات جدید مختص زنان به شکلی هدفمندطراحی شود و به صورت هدف محور معرفی و در اختیار مصرف
کنندگان قرار گیرد.
کلمات کلیدی :قیمت گذاری ،مزیت رقابتی ،باشگاه های ورزشی ،ورزش زنان

1. rahmani.baharak16@gmail.com
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مدل شرایط مداخلهگر موثر بر جهانیشدن برند لیگ برتر فوتبال ایران
سجاد سروش ،1دکتر سیدنصراله سجادی ،2دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی ،3دکتر مهرزاد حمیدی

4

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -2استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 3و -4دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

هدف :هدف اصلی این پژوهش ،طراحی مدل شرایط مداخلهگر موثر بر جهانیشدن برند لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش تحقیق :برای دستیابی به هدف تعیینشده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش ،مطالعه کیفی با استفاده از انجام
مصاحبههای عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت .انجام مصاحبهها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت
و در نهایت  20نفر ( 18نفر ایرانی و  2نفر خارجی) مورد مصاحبه قرار گرفتند .سرانجام ،دادههای حاصل از مصاحبهها به روش داده بنیاد
و از طریق سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :مرور و تحلیل مصاحبههای انجام شده با توجه به شرایط مداخلهگر موثر بر جهانیشدن برند لیگ برتر فوتبال ایران  53نشان را
متمایز ساخت که این نشانها با توجه به نزدیکی موضوعی در  41مفهوم کلی قرار گرفتند .در ادامه با بررسی بیشتر مفاهیم به دست
آمده و ترکیب بیشتر آنها و یافتن روابط مقدماتی بین مفاهیم در شرایط مداخلهگر 5 ،مقوله نهایی موثر بر جهانیشدن برند لیگ برتر
فوتبال کشور شناسایی شد .این مقولهها شامل :مقوله سیاسی -اقتصادی ،مدیریتی ،قانونی -حقوقی ،فنی -ساختاری و فرهنگی-
اجتماعی بودند.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش ،ضروری است مدیران و دستاندرکاران لیگ برتر فوتبال کشور با همسوئی نگرشی -رفتاری،
بسترسازی الزم جهت حرکت در مسیر جهانیشدن را فراهم آورند.
کلمات کلیدی :برند ،جهانیشدن ،شرایط مداخلهگر ،لیگ برتر فوتبال ایران

1. s.soroush@ut.ac.ir
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طراحی مولفه های بروز ناهنجاری های ورزشی در ورزشگاه های فوتبال
2

مهدی شریعتی فیض ابادی* ،1مهدی دستگردی
 -1استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای ،دانشکده تربیت بدنی امام علی (ع)
 -2مدرس دانشکده تربیت بدنی امام علی (ع)دانشگاه فنی و حرفه ای

هدف :هدف از پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری ( )SEMمولفه های بروز ناهنجاری در ورزشگاه های فوتبال بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش
آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت .در ابتدا ضمن مطالعه ادبیات پیشینه و انجام مصاحبه کیفی با  17نفر از متخصصین مفاهیم اولیه
بروز ناهنجاری در ورزشگاه های کشور شکل گرفت؛ در ادامه ضمن تحلیل محتوا مصاحبه ها و ادبیات پیشینه این حوزه تعداد  47گویه
پدید که پس از توزیع در میان تعداد  30نفر از هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی ضریب پایایی پرسشنامه اولیه  0/783بدست آمد؛ 250
پرسشنامه در ورزشگاه های غدیر اهواز ،عضدی رشت ،آزادی تهران ،تختی جم و یادگار امام تبریز بعنوان ورزشگاه های ملتهب در هفته
ششم لیگ برتر توزیع که در نهایت  221پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها :؛ در نهایت داده ها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری ( )LISRELمورد استفاده قرار گرفت که با توجه به ضرایب تاثیر
به ترتیب کانون هواداران ( ،)0/67شرایط ورزشگاه ها ( ،)0/60شرایط فرهنگی ( ،)0/44شرایط امنیتی ( )0/37وضعیت مدیریت ()0/30
بود.
نتیجه گیری :در نهایت بنظر می رسد با توجه به حضور لیدرها در قالب کانون هواداران بعنوان نقطه اصلی تحریک و تهییج هواداران
بعنوان مولفه دارای بیشترین ضریب ،آ موزش های الزم برای مدیریت سکوها در این گروه در کنار بکارگیری افراد شایسته در این جایگاه
بیش از پیش ضروری است.
کلمات کلیدی :خشونت ،لیدر ،فوتبال ،ناهنجاری ،ورزشگاه
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مدلسازی مولفه های اثرگذار تعادل کار-زندگی بر عملکرد کارکنان دانشگاه
2

محمد رحیمی* ،1مهدی دستگردی
 -1استادیار دانشگاه پیام نور
 -2مدرس دانشکده تربیت بدنی امام علی (ع) دانشگاه فنی و حرفه ای

هدف :هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مولفه های اثرگذار تعادل کار-زندگی بر عملکرد کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای بود.
روش تحقیق :جامعه آماری پژوهش حاضر بر ابر با تمامی کارمندان دانشگاه فنی و حرفه ای ،و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان
و آزمون حجم کفایت نمونه برابر با  221نفر که بصورت تصادفی از دانشکده های دخترانه دکتر شریعتی ،انقالب اسالمی ،شمسی پور،
شهید بهشتی کرج ،شهید منتظری مشهد و فنی و حرفه ای خمین انتخاب گردیدند .ابزار مطالعاتی پژوهش پرسشنامه های استاندارد
تعادل کار-زندگی (وونگ) و عمکلرد کارکنان (کاپمن) بود.
یافته ها :؛ یافته های استنباطی پژوهش نشان داد همبستگی مثبت و معناداری میان تعادل کار-زندگی با عملکرد کارکنان دانشگاه فنی
و حرفه ای وجود داشت؛ بعالوه از میان مولفه های عملکرد کارکنان ،بازده فعالیت بیشترین همبستگی را تعادل کار-زندگی داشت؛ از
سوی دیگر گذاشتن زمان برای اوقات فراغت بیشترین همبستگی را با عملکرد کارکنان نشان داد.
نتیجه گیری :در نهایت می توان به تصمیم گیران دانشگاه فنی و حرفه ای بعنوان بزرگترین دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که مجوز
توسعه فضا  .رشته آموزشی را دارد پیشنهاد نمود تا راهبردی را برای تعادل بین کار و زندگی تدوین ،پاداش ها را بر مبنای عملکرد به
جای تاکید بر حضور فیزیکی پرداخت نمایند ،محیط حمایتی را برای کارکنان ایجاد و در نهایت اوقات فراغت بیشتری را در اختیار
کارمندان قرار دهند.
کلمات کلیدی :دانشگاه فنی و حرفه ای ،تعادل ،کارمند ،عملکرد.
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مطالعه ارزیابی تاثیر اردوها بر اوقات فراغت دانش آموزان شاهد (مورد مطالعه :دبیرستان های پسرانه ی شاهد تهران)
سید محمدرضا رشیدی آل هاشم* ،1خدایار ابراهیمی ،امیر فصیحی ،محسن هادی طحان،یاسر محمودی
 -1استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین(ع)
 -2استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
 -3کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علوم تحقیقات تهران)
 -4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران
 -5کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران

هدف :این تحقیق با هدف مطالعه ارزیابی تاثیر اردوها بر اوقات فراغت دانش آموزان شاهد به شکل پیمایشی انجام شد .جامعه آماری این
تحقیق شامل تمامی دانش آموزان پسر دبیرستان های شاهد تهران بودندکه در مرحله ی نخست؛ نمونه گیری خوشه ای و هدفمند در
دستور کار قرار گرفت و در مرحله ی دوم ،بصورت تصادفی 380 ،نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شاهد شهر تهران بعنوان
نمونه آماری تحقیق حاضر ا انتخاب شد.
روش تحقیق :روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و کتابخانه ای است که براساس نمونه ای تصادفی و معرف از افراد جامعه ی پژوهش
و پاسخ آن ها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه ،نظرسنجی و یا روش های دیگر به مطالعه ی وضع موجود اعم از نگرشها،
عقیده ها ،رفتارها و به طور کلی استخراج اطالعات درباره شرایط زندگی و مقوله هایی که افراد را معین و متمایز می گرداند ،می پردازد.
همچنین به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته تاثیر اردوها در اوقات فراغت دانش آموزان استفاده شد که
آلفای کرونباخ  0/792،بیانگر روایی باالی ابزار سنجش است .اعتبار صوری ،از راه مشاوره با جمعی از متخصص های روش های تحقیق
در حوزه علوم اجتماعی ،به دست آمد .تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم
افزار SSPSانجام شده است .در سطح آمار توصیفی ،با استفاده از مشخصه های آماری نظیر استفاده از جداول یک بعدی و نمودارهای
دایره ای ،ستونی و هیستوگرام و شاخص های گرایش مرکزی(مد ،میانه ،میانگین) و در سطح آماره های استنباطی با توجه به اینکه
شرایط آزمون پارامتری توزیع نرمال که از طریق و آزمون کولموگروف  -اسمیرنف محقق گردید از آزمون های پارامتری پیرسون و
رگرسیون استفاده شد.
یافته ها :نتیجه یافته ها ،مشخص کرد که اردوهای دانش آموزی ،بر ارتقاء کیفیت اوقات فراغت در بین دانش آموزان موثر بوده و تاثیر
اردوهای دانش آموزی بر ارتقاء کارکردهای اجتماعی و فردی اوقات فراغت ،و بر ارتقاء کیفی سطوح فراغت موثر است همچنین ،میزان
مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت اردویی بر میزان رضایت دانش آموزان و بر ارتقا کیفی اوقات فراغت تاثیر داشته است .نوع
اردوهای دانش آموزی بر ارتقا کیفی اوقات فراغت اثرگذار بوده و حضور معلمان به عنوان نیروی انسانی متخصص در اردوها بر ارتقا
کیفی اوقات فراغت ،اثرگذاری پایینی داشته اند.
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری اردوهای دانش آموزی در سالمتی و روحیه دانش آموزان می بایست به این مقوله بیش
از پیش به پرداخته شود لذا پیشنهاد می گردد نوع اردوها براساس استعدادها و عالئق دانش آموزان برنامه ریزی شود تا اردوهای دانش
آموزی دارای نتایج با کیفیتی برای مدارس باشد.
کلمات کلیدی :اردو ،اوقات فراغت ،دانش آموزان شاهد ،دبیرستان های شاهد و تهران.
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مطالعه تحلیلی جنبه های آگاهی از حقوق ورزشی در عوامل اجرایی و فنی استخرهای استان خراسان رضوی
3

بهناز اکبرزاده نجار  ،1مهدی طالب پور*  ، 2زهرا سادات میرزازاده
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشیار مدیریت علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استادیار مدیریت علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

هدف :پژوهش حاضر با هدف مطالعه تحلیلی جنبه های آگاهی از حقوق ورزشی در میان عوامل اجرایی و فنی استخرهای استان
خراسان رضوی انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد که از منظر جمع آوری داده ها جمعآوری داده ها به شکل
میدانی انجام گرفته است .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهی ارزیابی جنبههای حقوقی در ورزش ساخته شده توسط آلین و
بیکن ( 1)1980بود که جنبه های حقوقی در ورزش را در شش حوزه بیمه ورزشی ،قوانین و مقررات ،نظارت و سرپرستی ،اطالعات
عمومی ،امکانات و تجهیزات و جنبه های پزشکی مورد سنجش قرار میدهد .در همین راستا با همکاری  4تن از خبرگان مدیریت
ورزشی آشنا به مباحث حقوقی روایی صوری و محتوایی تحقیق مورد تایید قرار گرفت .پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ با
ضریب  0/70مورد محاسبه و تایید قرار گرفت .کلیه مدیران ،سرپرستان  ،منجیان غریق و مربیان شنای خراسان رضوی جامعه آماری این
تحقیق را تشکیل میدادند ( )N= 4794که نم ونه آماری بر مبنای نمونه گیری خوشه ای ،تخصیص حجم مناسب و با استفاده از فرمول
برآورد حجم نمونه ( کوکران) به تعداد  356نفر (  175نفر مربی 160 ،نفر ناجی غریق و در نهایت  21نفر مدیر استخر) برآورد شدند.
برای آزمون فرضیه ها از دو بخش آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی  ،شاخصهای مرکزی مانند مد  ،میانه  ،میانگین و واریانس ) و
آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه  ،آزمون تی تک نمونهای و تی گروههای مستقل ) در سطح معناداری  5درصد با بهره گیری از
نرمافزار  SPSS22استفاده شد.
یافته ها :یافتهها به طور کلی حاکی از مطلوب بودن جنبه های آگاهی از حقوق ورزشی در میان مدیران ،مربیان و منجیان غریق
استخرهای سطح استان خراسان رضوی داشت .تنها در مورد آگاهیهای حقوقی ورزشی در بعد بیمه در بین مدیران ،مربیان و منجیان
غریق استخرهای سطح استان خراسان رضوی کمتر از میزان مطلوب بوده است .گفتنی است میان آگاهی از جنبه های حقوق ورزشی به
تفکیک جنسیت ،تاهل ،سن و میزان تحصیالت تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری :به طور کلی یکی از مکانهای ورزشی که مسئولیت زیاد و سنگینی برای حفظ جان مراجعهکنندگان خود دارد
استخرهای شنا میباشد .مدیران استخرها باید در انتخاب کارمندان واجد شرایط و باصالحیت و دارای تخصص ،دقت کافی را داشته
باشند ،زیرا که اگر در اثر عدم صالحیت آنها خساراتی به ورزشکاران حاصل شود مسئول پیامدهای آنان خواهند بود .در نتیجه آگاهی
حقوقی در مربیان ،مدیران و منجیان غریق به علت حساسیتهای نهفته در آن امری ضروری بهنظر میرسد .برنامهریزی در زمینه دانش
افزایی حقوقی ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،دعوت از افراد مجرب و نخبه در زم ینه حقوق ورزشی و نظارت صحیح بر انجام امور حقوقی
در استخرها از جمله مواردی است که بر افزایش میزان آگاهیهای حقوقی در استخرها میافزاید.
کلمات کلیدی :حقوق ورزشی ،جنبه های حقوقی ،بیمه ورزشی ،عوامل فنی و اجرایی ،استخر

1. Allyn and Bacon
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سبک زندگی و ارتباط آن با اوقات فراغت؛ مقاله مروری
معصومه حاجی زاده شعرباف ،2آقای دکتر مهدی

اصفهانی2

 -1دانشجو ترم اول کارشناسی ارشد رشته مدیریت اوقات فراغت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
 -2استاد و عضو هیات علمی و مدیر گروه تربیت بدنی دانشکاه بین المللی امام رضا (ع)
مقدمه :امروزه نحوه گذراندن اوقات فراغت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .که استفاده درست از آن موجب افزایش نشاط ،سالمتی
وتجدید قوا در تمام اقشار جامعه خواهد شد .همچنین بین اوقات فراغت و سبک و کیفیت زندگی رابطه و وابستگی مستقیم و متقابلی
وجود دارد.
روش شناسی :این مقاله با بررسی  20مقاله که  12عدد آن ها فارسی و  8عدد آن ها التین است که در طی سال های  1389الی
 1396توسط اشخاص مختلف ارائه گردید و از طریق جست و جو در سایت های  SIDایران،رشد و نور بدست آمده است.
کلید وازه های مورد استفاده:اوقات فراغت،تفریح،سبک زندگی،کیفیت زندگی
یافته ها :در تمامی مقاالت به نحوه گذراندن اوقات فراغت اهمیت بسزایی داده اند.در اکثر مقاالت تفریح سالم و سرگرمی و بازی و
ورزش کردن را عاملی موثر در کیفیت زندگی دانسته و تنبلی،خواب و بازی های کامپیوتری را به عنوان یک عامل منفی در کیفیت و
سبک زندگی برشمرده اند .در تعالیم اس المی و آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) به نحوه و گذراندن اوقات فراغت اهمیت ویژه ای داده
اند.همچنین میزان تحصیالت ،جنسیت افراد ،میزان درآمد ،شغل و محل زندگی بر نحوه اوقات فراغت موثر می باشد .محققین به این
نتیجه رسیده اند که برای سپری کردن اوقات فراغت نیاز به برنامه ریزی و آموزش می باشد.
نتیجه گیری :بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سبک زندگی ارتباط متقابل و مستقیمی وجود دارد.لذا با علم به این موضوع و طبق
روایات و احادیث ائمه اطهار (ع)و تحقیقات محق قین ،برای گذراندن این زمان هم برنامه ریزی دقیق و جامع و هم آموزش صحیح باید
وجود داشته باشد.و مسئولین باید امکانات الزم را برای اقشار مختلف جامعه فراهم نمایند.
کلمات کلیدی :اوقات فراغت ،سبک زندگی ،نحوه زندگی
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مقایسه رعایت شاخص زیست محیطی در گردشگران ورزشی و غیر ورزشی
2

مریم عبدالسالمی ،1فرزاد غفوری
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

هدف :گردشگران وقتی به مکانهایی برای سیاحت میروند .میبایست پاک باشند .ازاین رو آلودگی محیط زیست باعث می شود که
گردشگران نهتنها به چنین مکان های سفر ننمایند بلکه دیگران را نیز از سفر به محیطهای آلوده بر حذر دارند  .هدف از این تحقیق
مقایسه رعایت شاخص زیست محیطی در گردشگران ورزشی و غیر ورزشی می باشد.
روش تحقیق :جامعه آماری این تحقیق را تعداد نامتناهی از گردشگران ورزشی و غیر ورزشی تشکیل می دهند که تعداد  140نفر از آنان
به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدندو تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا به
صورت میدانی می باشد .پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه استاندارد شاخص زیست محیطی بود که مولفه های آسیب به
مناطق بکر ،حجم ترافیک ،آلودگی های صوتی و هوایی ،تخریب محیط زیست ،تخریب جاذبه های گردشگری ،آلودگی های زیست
محیطی را شامل می شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار  spssاستفاده شد.
یافته های تحقیق :یافته های تحقیق یا استفاده از آزمون تی مستقل بیانگر آن است که بین میانگین رعایت شاخص زیست محیطی در
گردشگران ورزشی و غیر ورزشی اختالف معناداری مشاهده نشد ،اما بین مقیاسآلودگی های صوتی و هوایی گردشگران ورزشی و غیر
ورزشی اختالف معنادار بود (  .)t =2/13 ،p>0/05از سویی بین میانگین تخریب محیط زیست گردشگران ورزشی و غیر ورزشی نیز این
اختالف معنادار می باشد.)t =2/43 ،p>0/05 (.
جدول  .1اختالف میانگین رعایت شاخص زیست محیطی گردشگران ورزشی و غیر ورزشی

نتیجه گیری :گردشگران ورزشی در مقایسه با گردشگران غیر ورزشی آلودگی های صوتی و هوایی بیشتری را تجربه می کنند که این
مقوله به هیجانات تماشگران و آلودگی های مربوط به رویدادهای مختلف ورزشی مربوط می شود.
کلمات کلیدی :گردشگری ورزشی،شاخص زیست محیطی ،تخریب جاذبه های گردشگری
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مقایسه زیست محیطی انواع گردشگری با تاکید بر گردشگری ورزشی
2

مریم عبدالسالمی ،1فرزاد غفوری
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

هدف :امروزه مسائل زیست محیطی در مرکز برنامهریزیها قرار دارد ،اما پروژههای بسیار زیاد بدون توجه به اثرات آن پروژه انجام
میشود .و اثرات منفی اجرای این پروژه ها تهدیدی جدی برای محیط زیست به شمار می رود .هدف اصلی این تحقیق مقایسه زیست
محیطی انواع گردشگری با تاکید بر گردشگری ورزشی می باشد.
روش تحقیق :جامعه آماری این تحقیق یک جامعه نامتناهیست که  140نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی  ،مدیران حوزه
گردشگری و گردشگران ورزشی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته خواهند شد .به منظور دسترسی به پیشینه تحقیق و مبانی نظری از
شیوه مطالعات کتابخانه ای استفاده شد و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد زیست محیطی گردشگری که بر اساس
تحقیقات انجام شده و مطالعات صورت گرفته استفاده شد .که پس از جمعآوری پرسشنامهها و وارد کردن اطالعات ،به تجزیه و تحلیل
آن توسط نرم افزار  SPSSپرداخته شد.
یافته ها :نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مولفه آسیب به مناطق بکر در گردشگری ورزشی و انواع گردشگری اختالف وجود دارد.
همچنین بین مولفه های آلودگی های صوتی و هوایی ،تخریب محیط زیست ،مولفه آلودگی های زیست محیطی در گردشگری ورزشی و
انواع گردشگری اختالف معناداری مشاهده شد.
تعیین اختالف میانگین بین شاخص زیست محیطی و انواع گردشگری
آماره مؤلفه

F

(f dدرجهی آزادی)

سطح معناداری

شاخص زیست محیطی

10/54

4

0/001

اختالف میانگین شاخص زیست محیطی در انواع گردشگری
انواع گردشگری

گردشگری هنری

گردشگری

گردشگری

گردشگری

گردشگری

کاری

ورزشی

قومی

مذهبی

0/51

-0/52

گردشگری قومی

-

*-1/08

*-0/92

0/55

گردشگری مذهبی

*-1/08

-

0/15

*1/59

گردشگری هنری

*-0/92

-0/15

-

*1/44

0/39

گردشگری کاری

0/51

*-1/59

*-1/44

-

*-1/04

گردشگری ورزشی

-0/52

0/55

0/39

*-1/04

-

نتیجه گیری :گردشگردان ورزشی با تکیه بر روح و هیجان مسابقات و رویداد های ورزشی و همچنین انگیزه های مختلف ورزشی در
خصوص شاخص زیست محیطی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .و بین شاخص زیست محیطی گردشگری ورزشی و گردشگری
کاری اختالف معناداری مشاهده شد.
کلمات کلیدی :گردشگری ،زیست محیطی ،گردشگری ورزشی ،انواع گردشگری.
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مقایسه موانع اشتغال دانشجویان رشته تربیت بدنى وعلوم ورزشى ایران وعراق
(مطالعه موردى :دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه بغداد)
محمدرضا برومند* ،1محمد پورکیانی ، 2حسین حاکم السعدون
 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مقدمه :مشکل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاه یک مشکل جدی است که هر دو کشور عراق و ایران به آن دچار هستند .از این رو هدف
تحقیق حاضر بررسی موانع اشتغال دانشجویان رشته تربیت بدنى وعلوم ورزشى بین دانشگاه شهید بهشتى و دانشگاه بغداد است.
روش تحقیق :جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های بغداد و شهید بهشتی تشکیل میدادند که از
این میان تعداد  400نفر (هر دانشگاه  200نفر) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری داده های تحقیق
از پرسشنامه محقق ساخته موانع اشتغال دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی استفاده گردید .پرسشنامه دارای  56سوال و در سه بعد
موانع آموزشی (18سوال) ،موانع محیطی ( 21سوال) و موانع فردی (17سوال) به دو زبان فارسی و عربی طراحیگردید .روایی پرسشنامه
به دو روش صوری و محتوایی توسط  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی و حوزه اشتغال و کارآفرینی ایران و عراق تایید گردید .پایایی
پ رسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آمار توصیفی ( فراوانی ،درصد،
انحراف معیار و میانگین) ،و آمار استنباطی(  tتک گروهی و  tدو گروه مستقل) با استفاده از نرم افزارهای  Spss, Excelدر سطح
معنی داری  P≤ 0/05استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد بیشتر آزمودنی های این تحقیق ( 77.7درصد) هیچگونه مشاوره شغلی در دانشگاه دریافت نکرده اند .در مقایسه
دو دانشگاه نیز وضعیت دانشجویان دانشگاه بغداد در دریافت مشاوره شغلی بهتر از دانشگاه شهید بهشتی بود 66 .درصد نمونه ها حداقل
زمان مورد انتظار برای شاغل شدن را بیش از یکسال اظهار کرده اند .این درحالی است که مدت مورد نظر برای شاغل شدن در بین
دانشجویان شهید بهشتی کمتر از دانشجویان بغداد است .بررسی فرضیات تحقیق نشان داد اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی در
هر دو دانشگاه شهید بهشتی و بغداد به طور معنی داری با موانع آموزشی ،محیطی و فردی متعددی مواجه است و با توجه به میزان  tو
سطح معنیداری بین موانع آموزشی ،محیطی و فردی اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی در دانشگاه بغداد و دانشگاه شهید بهشتی
تفاوت معنی داری وجود دارد و از نظر نمونه های تحقیق ،موانع آموزشی ،محیطی و فردی در دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشگاه
بغداد بیشتر است.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج این تحقیق برای کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی نیاز به
برطرف کردن موانع ابعاد سه گانه آموزشی ،محیطی و فردی است.
کلمات کلیدی :موانع اشتغال ،دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بغداد ،دانشگاه شهید بهشتی ،عراق ،ایران
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مقایسه میزان استرس و تحلیل رفتگی داوران رشته های منتخب ورزشی
علیرضا هاشمی زاد ،1دکتر محسن شفیعی

2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد واحد اسالمشهر
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

هدف :پژوهش حاضر ،تعیین میزان استرس و تحلیل رفتگی داوران رشته های منتخب ورزشی تیمی و انفرادی می باشد.
روش تحقیق :جامعه آماری این تحقیق را کلیه داوران مرد بین المللی و ملی رشته های فوتبال ،بسکتبال ،کشتی و تنیس روی میز
تشکیل داده اند که تعداد کل آنها  3582نفر بود .تعداد  400نفر نمونه آماری بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند .برای تعیین
تعداد نمونه ها در هر رشته ورزشی از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید .ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بود
که از سه بخش تشکیل شده است .پرسشنامه¬ دموگرافیک ،پرسشنامه استاندارد تحلیل رفتگی شغلی مسلش ( )MBIو پرسشنامه
زمینه یابی استرس داوران ( )sossکه در سال  1987توسط تیلور و دانیل تنظیم گردیده بود .پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای
کرونباخ برای پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی ( )=a0/86و برای پرسشنامه استرس شغلی ( )=a0/91به دست آمد.
یافته ها :بین میزان تحلیل رفتگی داوران رشته های منتخب وررشی تیمی و انفرادی اختالف معنی داری وجود داشت (.)sig=0/012
داوران رشته های منتخب تیمی دارای تحلیل رفتگی کمتری نسبت به داوران رشته های منتخب ورزشی انفرادی داشتند .همچنین بین
میزان استرس داوران رشته های منتخب تیمی و انفرادی اختالف معنی داری وجود نداشت ( .)sig=0/68داوران رشته های منتخب
تیمی دارای استرس کمتری نسبت به داوران رشته های منتخب انفرادی داشتند .بین میزان استرس و تحلیل رفتگی داوران رشته های
منتخب تیمی (  )sig= 0/004 ،r=0/234و انفرادی( ) sig= 0/001،r= 0/297ارتباط معنی داری مشاهده شد .با افزیش استرس،
میزان تحلیل رفتگی داوران افزایش می یافت ،داورانی که دارای سابقه قضاوت و سن باال می باشند استرس کمتر و تحلیل رفتگی
بیشتری داشتند .بین میزان تحلیل رفتگی داوران ملی و بین المللی اختالف معنی داری مشاهده نشد ()sig=0/141؛ اما بین میزان
استرس داوران ملی و بین المللی اختالف معنی داری مشاهده شد ( .)sig=0/002داوران ملی دارای استرس باال و تحلیل رفتگی
کمتری نسبت به داوران بین المللی بودند.
نتیجه گیری :داوران رشته های منتخب تیمی دارای تحلیل رفتگی و استرس کمتری نسبت به داوران رشته های منتخب انفرادی
بودند.
کلمات کلیدی :استرس ،تحلیل رفتگی ،داوران ورزشی ،رشته های تیمی ،رشته های انفرادی
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مقایسه میزان سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی در میان قهرمانان ورزشی
2

حامد نظرویسی* ،1هیوا محمدی تلوار
 -1دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی میزان سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی در میان قهرمانان ورزشی استان کردستان انجام
گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع پیمایشی -تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است .داده های اطالعاتی به صورت تلفیقی از پرسشنامه
اشرفی و همکاران ( )1392و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است .روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی و تعداد هفت
نفر از اساتید و کارشناسان حوزه رسانه و ورزش با ضریب  ./81درصد به تأیید رسید .پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
./87درصد به دست آمد .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ورزشکاران مدال آور ملی و فراملی استان کردستان بود .با استفاده از
روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی از میان  10شهرستان استان نمونه های آماری که بر طبق فرمول کوکران تعداد 322
نفر بودند ،انتخاب شدند .داده های حاصل نیز با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تی و آنوا مورد تحلیل قرار گرفتند .عملیات
های آماری نیز با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام شد.
یافته ها :یافته ها نشان داد میانگین سواد رسانه ای و اطالعاتی در میان ورزشکاران استان کردستان  ./42و پایین تر از حد متوسط و
نامطلوب است .مهم ترین یافته ها و بیشترین میانگین در این مقوله به ترتیب مربوط به "دشوار بودن شناخت حیطه های موضوعی
رسانه ها" " ،3/87 ± 1/12دشوار بودن تعیین اعتبار رسانه یا وب سایت معتبر"  3/34 ± 1/09و " توجه به اعتبار و شهرت ناشر یا تهیه
کننده رسانه مورد نظر"  3/14 ± 1/09می باشد .کمترین میانگین هم به ترتیب مربوط به " دشوار بودن پیدا کردن منابع به روز" 1/03
" ،2/41 ±توجه به تاریخ انتشار و روزآمدسازی رسانه مورد نظر"  2/28 ± ./98و "استفاده یا آگاهی قبلی از رسانه مورد نظر" ± ./98
 2/12می باشد .میانگین سواد رسانه ای و اطالعاتی در سطح ابعاد ،بعد استفاده  ./541با  3/26بیشتر از سایر ابعاد ،دسترسی با  ./649و
انحراف معیار  3/08±و بعد ارزشیابی با میانگین  ./493و انحراف معیار  3/10 ±می باشد .همچنین نتایج آزمون تی مستقل حاکی از آن
است که بین میانگین سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی قهرمانان ورزشی استان کردستان بر اساس ویژگی های جمعیت شناسی تفاوت
معنی داری وجود ندارد .به منظور مقایسه نمرات سواد رسانه ای و اطالعاتی ورزشکاران بر اساس نوع مقطع تحصیلی نیز از آزمون تحلیل
واریانس استفاده شد .نتایج نشان داد بین سه گروه از نظر مدرک تحصیلی (تحصیلی فوق دیپلم تا فوق لیسانس) در نمرات سوادرسانه ای
و سواد اطالعاتی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری :جامعه و رزشی و به ویژه قهرمانان ورزشی می بایست در کنار توان و مهارت های عملی نسبت به افزایش سوادرسانه ای و
سواد اطالعاتی نیز اهتمام ویژه داشته باشند .البته در این میان با توجه به این که ابزار رسانه مهم ترین نقش را در آموزش ،معرفی و
اثرگذرای بر فاکتورهای روانی قهرمانان ورزشی ایفا می نماید وجود سوادرسانه ای در میان این قشر باید جدی تر گرفته شود.
کلمات کلیدی :سوادرسانه ،سواد اطالعاتی ،قهرمانان ورزشی.
199

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

موانع گردشگری ورزشی در ایران
2

سمیه رستمی آذر* ،1طیبه زرگر
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالمی
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالمی

هدف :گردشگری یکی از بزر ترین و متنوعترین صنایع در جهان محسوب میشود .ورزش نیز یکی از صنایع بزر

و مهم است که

افراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشتغال دارند .ورزش یکی از متداولترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری
ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و صنعت ور زش پدید آمده است .هدف پژوهش حاضر بررسی موانع گردشگری
ورزشی در کشور است.
روش تحقیق :روش گردآوری اطالعات در این تحقیق از نوع کتابخانهای و با بررسی مبانی نظری و مطالعه تحقیقات گذشته صورت
گرفت و بر اساس هدف از نوع کاربردی بود.
یافتهها :موانع گردشگری ورزشی در ایران را میتوان در سه بخش مدیریتی ،فرهنگی و ساختاری بررسی نمود .مهمترین مشکالت
مدیریتی تأثیر گذار شامل؛ فقدان برنامهریزی صحیح ،تفاوت در سیاست گذاریها ،وجود سازمانهای موازی و عدم هماهنگی کافی بین
آنها ،کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم نظارت مناسب بر فعالیت واحدهای گردشگری است .در زمینه مشکالت فرهنگی؛ سیستم
اطالع رسانی ناقص ،وجود تبلیغات سوء درباره ایران و برخی از مناطق آن ،عدم انطباق فرهنگ گردشگران با ویژگی های اعتقادی و
فرهنگی منطقه و کمبود اطالعات در مورد خواستههای گردشگران از مهمترین عوامل میباشند .مهمترین مشکالت زیر ساختی جهت
توسعه گردشگری ورزشی؛ ضعف سیستم حمل و نقل ،عدم وجود امکانات و تأسیسات تفریحی /ورزشی استاندارد و مطلوب ،کمبود
تأسیسات اقامتی و هتلهای استاندارد در سطح بین المللی ،عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران و ضعف تکنولوژی
و دانش نظری و علمی در این بخش است.
نتیجهگیری :وجود موانع ذکرشده میتواند از موانع اساسی در موفقیت صنعت گردشگری ورزشی باشد .با توجه به اهمیت گردشگری
ورزشی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،میتوان بسترهای الزم را برای توسعه گردشگری ورزشی در کشور را فراهم نمود.
کلمات کلیدی :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،موانع گردشگری ورزشی
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نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه شهری ایران با تأکید بر چگونگی پرداختن آنان به فعالیتهای
مختلف فراغت
زینب دشتکی
آموزگار شاغل در منطقه بزینه رود ،زنجان

نشاط و سررور الزمه زندگی است و پژمردگی و کسالت زایل کننده استعدادها و توانایی های انسان می باشد.در فضایی که نوجوانان و
جوانان و حتی بزرگساالن فرصت تحرک و تالش می یابند و فارغ از کارها و امور عادی و رسمی به تفریح و سرگرمی مورد عالقه خویش
می پردازند می توان به استمرار فعالیت ها و شکوفایی استعدادها دل بست .تحقیق حاضر کوششی است که با هدف شناسایی نحوه
گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه شهری ایران با تأکید بر چگونگی پرداختن آنان به فعالیت های مختلف فراغت صورت
گرفته است.
جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از :دانش آموزان دختر که در مقطع راهنمایی و دبیرستان (آموزش و پرورش ناحیه  1و 2
استان قزوین در سال تحصیلی  )98-97به تحصیل اشتغال دارند.
مدارس متوسطه اول و دبیرستان موجود در این استان به تعداد زیاد ب وده اما از بین آنها مدرسه متوسطه اول دخترانه میثاق و دبیرستان
دخترانه الغدیر و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه پگاه انتخاب گردیده است.
پس به طور کلی جمعیت نمونۀ تحقیق عبارت است از  30نفر دختر شاغل به تحصیل در مدرسه راهنمایی میثاق و  55نفر در دبیرستان
دخترانه الغدیر و  15نفر در مرکز پیش دانشگاهی دخترانه پگاه استان قزوین می باشد .ابزار سنجش و روش جمع آوری اطالعات در این
تحقیق ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد برای رسیدن به اهداف تحقیق و تأثیر و یارد فرضیه ها،پرسشنامه ای که حاوی  30سؤال
بسته پاسخ در نظر گرفته شده است که به تعداد نموه پرسشنامه در بین اعضای نمونه توزیع گردید.
برای جمع آوری اطالعات از دانش آموزان پرسشنامه ای با 15سؤال بسته پاسخ مورد استفاده قرار گرفت از ادارات و مراکزی که با اوقات
فراغت وسایل نوجوانان و جوانان سر و کار دارند از طریق مصاحبه حضوری با مس ئولین مربوطه انجام شد .و از دانش آموزان خواسته شد
هر یک از سؤاالت را به دقت بخوانند و از میان پاسخ های پیشنهاد شده یک پاسخ را که مورد نظر است انتخاب کرده و در داخل مربع
خالی که برای هر گزینه در نظر گرفته شده با عالمت ضربدر(*) مشخص نمایند.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی،رسم جداول و نمودار مربوط به هریک از سؤاالت است بر اساس فراوانی و درصد گزینه
ها در مورد هر یک از سؤاالت و در نهایت در مورد فرضیات (سؤاالت تحقیق) قضاوت م ی شود .شیوۀ تجزیه و تحلیل داده ها از روش
نمودار ستونی استفاده شده است.
که شرکت افراد در کالسهای اوقات فراغت در طول سال و یا در تابستان ن شان از استفاده ضروری از این کالس ها توسط قشر جوان بوده
است.دلیل عدم شرکت جوانان در کالس ها منوط به هزینه باالی کالس ها،نبود کالس مورد نظر،توزیع نامناسب کالس ها و عدم توجه و
عالقه به این کالس ها بوده است حضور بیشتر افراد در کالس های دولتی یکی مربوط به هزینه کمتر آن مراکز می باشد
کلمات کلیدی :دانش آموزان ،اوقات فراغت ،شرکت در کالس ،برنامه ریزی.
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نقش ارزش های لذت جویانه و فایده نگر در انتخاب رشته ورزشی در باشگاه
2

داریوش معرفت* ،1مرتضی فتاح پور مرندی

 -1استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
 -2استادیار مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران

هدف :تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش ارزش های لذت جویانه و فایده نگر در انتخاب رشته ورزشی در باشگاه های ورزشی سطح
شهر ارومیه بود.
روش تحقیق :نوع تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بود که بصورت میدانی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق کلیه
ورزشکاران باشگاه های ورزشی سطح شهر ارومیه بود .برای انتخاب نمونه آماری تحقیق ،شهر به چهار منطقه تقسیم و از هر منطقه 3
باشگاه انتخاب گردید .کل نمونه آماری تحقیق  240نفر انتخاب و ابزار تحقیق ،پرسشنامه ارزش های لذت جویانه و فایده نگر بابین
 1994با اصالحات جزئی در گروه هدف توزیع و جمع آوری شد .روایی و پایایی این پرسشنامه مجددا مورد سنجش و تایید قرار
گرفت .)a= 0/85(.برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در
سطح آمار استنباطی از اسپیرمن ،خی دو و یو من ویتنی استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 19
انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد انتخاب رشته هایی مثل ایروبیک ،تی ار ایکس ،زومبا و حرکات موزون ،در ارتباط با ارزش لذت جویانه
و ورزش هایی مثل بدنسازی ،آمادگی جسمانی ،یوگا و پیالتس در ارتباط با ارزش فایده نگر هستند .همچنین نتایج نشان داد تفاوت
معنی داری بین جنسیت و ارزش های لذت جویانه و فایده نگر وجود دارد.
نتیجه گیری :مطالعه رفتار مصرف کننده برای درک بیشتر از خرید لذت جویانه و خرید فایده باور الزم و ضروری است .باتوجه به
ماه یت ورزش و محصوالت آن اعم از کاال و خدمات قابل ارائه توجه به ارزش های لذت جویانه و فایده نگر در جلب و جذب مشتری
باشگاه های ورزشی از اهمیت فراوانی برخودار است .از این رو توصیه می شود به عنوان یک راهکار این موارد مورد توجه مدیران باشگاه
ها قرار گیرد.
کلمات کلیدی :ارزش لذت جویانه ،انتخاب ،ورزش ،رشته ورزشی.
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نقش بازاریابی رابطه مند بر رفتار خرید مشتریان باشگاه های ورزشی منتخب بانوان شهر تهران
فاطمه موکل* ،1محمد رضا موکل ،2ناهید اتقیا

3

 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا
 -2دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -3دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش بازاریابی رابطه مند بر رفتار خرید مشتریان باشگاه های ورزشی منتخب بانوان شهر تهران
است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان شهر
تهران که در سال  97در باشگاه های های ورزشی حضور داشته اند ،تشکیل داد .حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و بر اساس
فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به صورت در دسترس از باشگاه های های ورزشی منتخب بانوان شهر تهران به عنوان
نمونه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه حسنی زاده( )1391با روایی ./7است .برای
اطمینان از روایی سواالت و گویه های مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده پژوهش ،پرسشنامه اولیه در جمعیت  60نفری مورد
آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه که می توانست از نامفهوم بودن سواالت ،ترتیب نامناسب سواالت ،طوالنی بودن
پرسشنامه باشد ،مرتفع گردد .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،با استفاده از نرم افزار  ،SPSSضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی
پرسشنامه باالی  ./7گزارش شد که با توجه به مقدار این ضریب می توان گفت که پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است .نرم افزار
مورد استفاده در قسمت آمار توصیفی  SPSS 25و در قسمت آمار استنباطی نسخه سوم نرمافزار  Smart PLSاست.
یافته ها :نتایج تحقیدق نشدان داد در عامدل بازاریدابی رابطده مندد بده ترتیدب ابعداد تعهدد ،روابدط متقابدل مشدتری و باشدگاه ،دوسدت
داشتن(عشق) ،خود ارتباطی ،اعتماد ،صمیمیت و رضایت ارتباطی بیشترین تاثیر را در تبیین بازاریابی رابطه مندد در سدطح معندی داری
 0/05دارد .در عامل رفتار خرید به ترتیب ابعاد خرید کاال ،رسانه ،حضور و تبلیغات دهان به دهان بیشترین تاثیر را در تبیین رفتار خریدد
مشتریان ورزشی به صورت در سطح معنی داری  0/05دارد .در نهایت مدل پیشنهادی پژوهش برازش کامل را به دست آورد و تأیید شد،
بر مبنای اطالعات خروجی مدل بازاریابی رابطه مند به طور کلی  83درصد از تغییرات متغیر رفتار خرید مشتریان را با آماره معنی داری
 T valueبرابر با  26.810تبیین میکند.
نتیجه گیری :در نتیجه می توان گفت مدیران وکارکنان باشگاه های ورزشی در جهت حفظ روابط بلند مدت با مشتریان و رویکرد
بازاریابی رابطه مند حرکت کرده اند.
کلمات کلیدی :بازاریابی رابطه مند ،رفتار خرید ،باشگاه های ورزشی.
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نقش پذیرش فناوری اطالعات بر رضایت مشتریان ازخدمات کارت هوشمند ورزش شهرداری تهران
2

فاطمه ابراهیمی* ،1محسن باقریان فرح آبادی
 -1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پذیرش فناوری اطالعات بر رضایت مشتریان از خدمات کارت هوشمند ورزش شهرداری
تهران انجام شد.
روش تحقیق :پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این تحقیق را کلیۀ مشتریان سازمان ورزش
شهرد اری تشکیل داد .به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریان ،براساس جدول مورگان برای جامعۀ آماری نامشخص تعداد نمونه
 384نفر و به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد .در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته پذیرش فناوری اطالعات شامل 23
سوال با  6مولفه و پرسشنامه محقق ساختۀ رضایت از خدمات کارت هوشمند با  13سوال استفاده شد .برای تحلیل دادههای بدست
آمده از شاخصهای آمار توصیفی ،آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون تی تک نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسون با بهره گیری از
نرم افزارهای  spss 22و  Smart PLSو در سطح خطای  0/05استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که اختالف معنی داری بین میانگینهای مشاهده شده و فرضی وضعیت پذیرش فناوری اطالعات
( )t=-28/18,P<0/01و تمام مولفههای آن و همچنین رضایت از خدمات کارت هوشمند ()P<0/01وجود دارد و از وضعیت فرضی
نامطلوبی برخوردار هستند .عالوه بر این ،بین پذیرش فناوری اطالعات با رضایت خدمات کارت هوشمند رابطه مثبت معناداری
( ،)r=0/568 ، P>0/01وجود مشاهده شد .بین تمام مولفههای پذیرش فناوری اطالعات با رضایت خدمات کارت هوشمند رابطه مثبت
معناداری ( ،)r=0/568 ، P>0/01وجود دارد .در نهایت ،بر اساس شاخص برازش مدل ساختاری ،مدل تحقیق در وضعیت متوسط بود.
نتیجه گیری :و قتی شرکت کنندگان ادراکات مثبتی را نسبت به فناوری اطالعات در رابطه کارتهای خدمات ورزشی شهرداری تهران
داشته باشند ،میزان رضایتمندی آنها افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :پذیرش فناوری اطالعات ،رضایت مشتریان ،خدمات کارت هوشمند ورزش ،شهرداری تهران.
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نقش تحقیقات علمی بر موفقیت بین المللی ورزش زنان ایران
3

دنیا برخورداری* ،1شیرین زردشتیان ،2حسین عیدی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه راز1ی.
 -2استادیار دانشگاه رازی.
 -3استادیار دانشگاه رازی.

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تحقیقات علمی بر موفقیت بین المللی ورزش زنان ایران انجام گرفته است.
روش تحقیق :روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی بود که به شکل کیفی انجام شد .جامعه این پژوهش  14نفر از
متخصصین و خبرگان کشور در حوزه ورزش زنان بودند .با بررسی مبانی نظری شامل استفاده از کتب دانشگاهی ،مقاالت متعدد علمی و
پرسشنامه های مرتبط ،مصاحبه نیمه هدایت شده با اساتید ،و مسئولین فعال در حوزه ورزش بانوان ،فهرستی از مهم ترین متغیرهای
مرتبط تهیه شد .به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار  PLSاستفاده شد.
یافته ها :بر اساس یافته های پژوهش ،چندین عامل به عنوان زیرمولفه های تحقیقات علمی شناخته شد و این عوامل در مجموع بر
موفقیت های بین المللی زنان ) (β=0/323,T-value=34/001تاثیر مثبت و معنی داری دارد .دارد به عبارتی تحقیق و پژوهش در
حوزه ورزش زنان در گرایش های مختلف ورزشی میزان موفقی ت آنان را در عرصه های بین المللی افزایش می دهد همچنین آموزشی و
پژوهشی به عنوان زیرمقولههای تحقیقات علمی در رابطه با عوامل موثر بر موفقیت های بین المللی ورزش زنان ایران بیان شده است.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد زیرمقوله های آموزشی و پژوهشی نیز تحت عنوان تحقیقات علمی بر موفقیت های بین المللی ورزش زنان
ایران اثرگذار است که با نتایج دی بوسچر و همکاران ( ،)2011براورز و همکاران ( )2015و دی بوسچر ( )2016همخوان می باشد.
توسعه ورزش به صورت علمی از عوامل اثر گذار بر موفقیت های ورزشی است (رمضانی نژاد و همکاران .)1394 ،تحقیقات علمی هم در
طراحی و ساخت تجهیزات و تسهیالت ورزشی و هم در زمینه تکنیک ها و تاکتیک ها و روش های تمرینی و آمادگی جسمانی و هم
تدابیر تغذیه ای ،فیزوتراپی ،ماساژ ،پزشکی ورزشی ،روان شناسی ،حرکت شناسی ،بیومکانیک و ...تاثیر به سزایی بر عملکرد ورزشکاران به
ویژه درسطح قهرمانی دارد .این عامل بطور غیر مستقیم توسط گرین و اوکلی ( )2001به عنوان یکی از ده ویژگی شناخته شده در
سیستم های توسعه ورزش نخبگان شناخته شده است .در ایران نیز در طی سال های گذشته تالش های بسیاری صورت گرفته تا با
رویکرد علمی به ورزش راه را برای موفقیت ورزشکاران ایرانی در میادین بین المللی هموارتر سازند .این امر طبق نظر نمونه های تحقیق
از طریق کالسهای آموزش علمی ورزشکاران زن ،تهیه جزوهها و کتابهای آموزشی ،تهیه محتوی آموزشی چندرسانهای ،استفاده از
پژوهشهای انجام شده در حوزه ورزش زنان ،سفارش پژوهشهای علمی برای مسائل ویژه ورزش بانوان و برگزاری جشنوارههای پژوهشی
برای ورزشکاران زن پژوهشگر امکان پذیر می باشد .تحقیقات علمی می توانند عملکرد ورزشکاران را در شرایط مشابه به مسابقات بررسی
و تح لیل نمایند و از این طریق بهترین راهکارها را جهت موفقیت در مساب قات ارائه دهند .همچنین کشورهایی که از نظر علم ورزش از
دیگر کشورها برتر هستند می توانند از علم خود در جهت موفقیت استفاده نمایند و با یافته های علمی خود که کشورهای دیگر به آن
دسترسی ندارند به آسانی باعث موفقیت ورزشکاران خود در مسابقات بین المللی شوند.
کلمات کلیدی :زنان ورزشکار  ،موفقیت بین المللی  ،تحقیقات علمی
1. donya.barkhordary93@gmail.com
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نقش رسانه های ورزشی دیجیتال بر هویت هواداری هواداران باشگاه پرسپولیس
مسعود رضاپور ،1دکتر رضا شجیع 2دکتر حبیب
 -1کارشناس ارشد مدیریت رسانه های ورزشی
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه

هنری3

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی رتباط بین استفاده از رسانه های دیجیتال با هویت تیمی هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی
پرسپولیس انجام گرفته است.
روش تحقیق :تحقیق حاضر به لحاظ روش به از نوع توصیفی  -تحلیلی می باشد و از نظر هدف ،اسنادی و از نظر روش جمع آوری داده
ها مطالعه میدانی با به کارگیری پرسشنامه می باشد .جامعه آماری را در این تحقیق تمامی هواداران پرسپولیس تشکیل می دادند .حجم
نمونه  500نفر به طور تمام شمار در نظر گرفته شد و پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت کاغذی و الکترونیکی در
اختیار هواداران فرار داده شد.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هویت تیمی هواداران که توسط شجاعی ( )1390هنجاریابی شد و نیز پرسشنامه استاندارد
شخصیت تیم ورزشی که توسط تسوتسو ( )9121هنجاریابی شده است ،استفاده شد .پرسشنامه هویت تیمی هواداران مشتمل  33بر
 33است و در طیف  5گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است .اعتبار یا روایی این پرسشنامه ها با استفاده از اعتبار صوری و نظر خبرگان
مورد تایید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب به دست آمده میزان
پایایی سواالت پرسشنامه ها را مورد تایید قرار دادند.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین استفاده از وبسایت های خبدری و اپلیکیشدن هدای خبدری بدا هویدت تیمدی هدواداران باشدگاه
پرسپولیس رابطه معنیداری وجود ندارد اما بین استفاده از وبسایت هدای هدواداری مخدتص تدیم پرسدپولیس ( ،)r468=0/43اسدتفاده از
اپلیکیشن های مختص تیم پرسپولیس ( ،)r468=0/12استفاده از روزنامه های الکترونیک ( ،)r468=0/10اسدتفاده از صدفحات اینسدتاگرام
مختص تیم پرسپولیس ( )r468=0/22و استفاده از کانال های تلگرام مختص تیم پرسپولیس ( )r468=0/31با هویت تیمی هواداران باشگاه
پرسپولیس رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)p=0/01همچنین ،با توجه به معناداری مقدار آزمون  )F=14/96 ،p=0/01( Fو نتایج
رگرسیون خطی ساده دومتغیره ،استفاده از رسانه هدای ورزشدی دیجیتدال ( )t=25/99 ،sig=0/001تواندایی پدیشبیندی هویدت تیمدی
هواداران باشگاه پرسپولیس را دارد.
نتیجه گیری :عوامل بسیاری می توانند در تقویت و ارتقای هویت تیمی هواداران یک باشگاه ورزشی نقش داشته باشند که یکی از این
عوامل را رسانه های دیجیتال تشکیل می دهد.
کلمات کلیدی :هویت ،هویت هواداری ،رسانه های ورزشی ،رسانه های دیجیتال

206

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

نقش مدیریت استعداد در جانشینپروری سازمانی در مدیران تربیتبدنی آموزش و پرورش شهر تهران
 .1شهرام نظری  .2هانیه خدایی .3 ،احمد محمودی
.1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران-پردیس شهید چمران
.2کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیر انتفاعی)
 .3مدرس دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیر انتفاعی)

هدف :هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت استعداد در جانشینپروری سازمانی در مدیران تربیتبدنی آموزش و پرورش شهر
تهران میباشد.
روش پژوهش :این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی میباشد و جامعه
مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی مدیران و مدیر مسئوالن معاونت تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان
تهران بوده که بر اساس اطالعات  55نفر بودند .تعداد  55پرسشنامه در بین مدیران توزیع و در نهایت  49پرسشنامه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .به منظور جمع آوری دادهها و اندازهگیری متغیرهای مدل از پرسشنامه مدیریت استعداد جوکار ( )1394و پرسشنامه
راثول ( )2000جهت بررسی متغیر جانشینپروری استفاده شد .پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن
نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار  )AVEو روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها
از روشهای آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه
مدل ،تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها :نتایج یافتههای تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و ابعاد آن (جذب و شناسایی استعدادها ،گزینش و استخدام استعدادها،
توسعه استعدادها ،به کارگیری استعدادها ،حفظ و نگهداری استعدادها ،نگرش و رویکرد مدیریت استعداد با عملکرد جانشین پروری
ارتباط مثبت معناداری وجود دارد ( )P≥0/001و بر اساس نتایج مُدل تحقیق مشاهده شد که به کارگیری استعداد پیشبین قویتری بر
جانشینپروری بود.
نتیجهگیری :بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان نیازمند جایگزینی کارکنان خود باشد میتواند با به کارگیری مدیریت استعداد در امر
جانشینپروری نیروهایی را انتخاب کند که موجب بهرهوری سازمان شود.
کلمات کلیدی :مدیریت استعداد ،جانشینپروری ،گزینش ،جذب و شناسایی ،آموزش و پرورش.
منابع
.1

ابوالعالیی ،بهزاد و غفاری ،عباس ،مدیران آینده؛ مبانی نظری و تجارب عملی برنامه های استعدادیابی و جانشین پروری مدیران ،تهران ،انتشارات
سازمان مدیریت صنعتی1391 ،

.2

رفیعی عزیمه ( )1390آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت رز پلیمر و ارائه راهکارها برای بهبود آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبائی
Rothwell, W, S (2012). Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within.
New York, American management Association.
Hills, A. (2009). Succession planning–or smart talent management. Industrial and commercial Training, 41(1), 3-8.
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نقش سبک رهبری خدمتگزار در توسعه جو اخالقی سازمان ورزش دانشگاهی
3

متین رضوی* ،1اخالص اخالصی ،2علی مرادی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

هدف :مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار در توسعه جو اخالقی سازمان ورزش دانشگاهی انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارمندان ،کارشناسان و مربیان شاغل در
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شوشتر که در سال  97در برنامههای ورزشی مشارکت داشته اند ،تشکیل داد .تعداد  60نفر بصورت کل
شمار بعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار پترسون و همکاران ( )2005شامل چهار
مولفه خدمت رسانی ،مهرورزی ،قابلیت اعتماد و فروتنی ،و پرسشنامه جو اخالقی ویکتور و کولن ( )2004بود .روایی پرسشنامه ها به
تائید  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید.
برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون  K-Sو آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام شد.
یافتهها :نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری خدمتگزار و جواخالقی سازمان ورزش دانشگاه شوشتر
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ( )p=0/001همچنین ارتباط بین مولفه های رهبری خدمتگزار با جواخالقی معنی دار بود بدین
صورت که برای قابلیت اطمینان ( r=0/302و  ،)p= 0/001مهرورزی ( r=0/225و  ،)p= 0/008تواضع و فروتنی ( r=0/272و
 ،)p= 0/001خدمت رسانی( r=0/360و  )p= 0/000ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد .همچنین نتایج ضریب همبستگی
چندگانه برای مولفههای رهبری خدمتگزار با جو اخالقی کارکنان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شوشتر R=0/386 ،و ضریب تعیین
 R2 =0 /147میباشد که در سطح  P=0/001معنیدار است .نتایج ضریب معیاری ( )Betaنیز نشان میدهد که مهم ترین عوامل پیش
بینی کننده جو اخالقی کارکنان به ترتیب خدمت رسانی ( )0/245و قابلیت اعتماد ( )0/184هستند.
نتیجه گیری :بنابراین میتوان گفت رهبری خدمتگزار در نتیجهی نتایج مثبت بی شمار و مهمتر از همه ،تمرکز منحصر به فرد بر
خدمات دیگر محور منجر به بهبود جواخالقی در سازمانهای ورزش دانشگاهی میشود.
کلمات کلیدی :رهبری خدمتگزار ،جو اخالقی ،سازمان ورزش دانشگاهی
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نقش سبک رهبری دبیر تربیت بدنی بر منش ورزشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران
2

صفورا سادات هاشمی علیا  ،1افشار هنرور
-1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی علوم تحقیقات
-2استاد یار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک رهبری دبیر تربیت بدنی بر منش ورزشی دانش آموزان دختر دور دوم متوسطه شهر
تهران انجام گرفته است .
روش تحقیق :روش این تحقیق با توجه به نوع مطالعه توصیفی بوده و به لحاظ هدفهای تحقیق از نوع کاربردی میباشد که به صورت
میدانی به اجرا درآمده است .جامعه آماری این تحقیق شامل  450نفر دانش آموز و  18نفر معلم تربیت بدنی دوره دوم متوسطه دخترانه
شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شدند میباشد .به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامههای رهبری در ورزش چالدورای
( )1980و منش ورزشی ساخته ولراند و همکاران ( )1997استفاده گردید .روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ تائید شده است .جهت تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی و آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرونف و  tمستقل و ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 22انجام شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری( )r=0/374 ، P≤0/001بین سبک رهبری آموزش و تمرین بدا منش ورزشی
دانشآموزان وجود دارد .دیگر یافتههای این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری ( )r=0/082 ، P≤0/252بین سبک رهبری آمرانه بدا
منش ورزشی دانشآموزان وجود ندارد .نتایج نشان دهنده آن بود که رابطه مثبت و معناداری ( )r=0/219 ، P≤0/002بین سبک
رهبری دموکراتیک بدا منش ورزشی دانش آموزان وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری (، P≤0/002
 )r=0/322بین سبک رهبری حمایت اجتماعی بدا منش ورزشی دانش آموزان وجود دارد .در نهایت یافته های این پژوهش نشان داد که
رابطه مثبت و معناداری ( )r=0/177 ، P≤0/013بین سبک رهبری بازخورد مثبت بدا منش ورزشی دانش آموزان وجود دارد.
نتیجه گیری :در نهایت از نتایج این پژوهش اینگونه برداشت میگردد که معلمانی که بیشتر از سبک رهبری بازخورد مثبت استفاده
میکنند میتوانند انگیزش پیشرفت بیشتری در دانشآموزان خود ایجاد کنند .لذا معلمانی که بیشتر از چنین سبکهای رهبری استفاده
میکنند به نیازهای روحی و روانی و به صورت کلی نیازهای انسانی دانش آموزان پاسخ داده و میتوانند آنها را در صحنه های مختلف
ورزشی درک و با آنها روابط صمیمی برقرار کنند و تمایل دانش آموزان را برای کسب موفقیت هر چه بیشتر در عرصه ورزش و تحصیل
فراهم آورند.
کلمات کلیدی :سبک رهبری ،منش ورزشی ،دبیر تربیتبدنی ،دانشآموزان دختر ،شهر تهران.
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نقش سرمایه فکری ،عدالت سازمانی ،ورفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سالمت سازمانی مدیران و کارکنان تربیت
بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد سلیمان
2

رضا محمودی برام ،1دکتر علیرضا آقابیگی
.1گروه مدیریت دولتی،واحد مسجد سلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجد سلیمان ،ایران
 .2گروه مدیریت دولتی،واحد مسجد سلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجد سلیمان ،ایران

مقدمه :امروزه سازمان ها نقش تعیین کننده ای بر برآوردن انتظارات جوامع دارند همچنین با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان در
سازمان ها نیروی انسانی با ارزش ترین منبع برای سازمان ها به شمار می رود  ،بنایری این برای افزایش کارآیی و بهره وری سازمان ها
توجه به نیازهای نیروی انسانی و تامین رضایت وسالمت آن ها اهمیت ویژه ای دارد .هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه فکری،
عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سالمت سازمانی کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره بردای نفت و گاز مسجد
سلیمان می باشد.
روش تحقیق:این مطالغه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی می باشد .جامعه آماری آن کلیه
مدیران و کارکنان بخش تربیت بدنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان (کل شمار  85نفر) می باشد .داده ها با استفاده از
پرسشنامه های سرمایه فکری بنتیس ،عدالت سازمانی نیهوف و مورمن  ،رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و همکاران و سالمت سازمانی
هوی و فلدمن که به صور همزمان به کارکنان و مدیران داده شده و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/77 ،0/89 ، 0/84و
 0/86محاسبه شد برای تحلیل داده ها از نرم افزار  21spssو روش های همبستگی پیرسیون و رگرسیون چند گانه به مدل همزمان
استفاده شد.
یافته ها :یافته ها نشان داد سرمایه فکری ( ، )r-0/296عدالت سازمانی( )r- 0/507و رفتار شهروندی سازمانی ( )r-0/214با
سالمت سازمانی رابطه مثبت و معنا داری دارند .همچنین متغیر های پیش بین به طور معنی داری توانستند  46/6درصد از سالمت
سازمانی را پیش بینی کردند که سهم عدالت سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود و به دنبال آن سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی
رتبه های بعدی در پیش بینی سالمت سازمانی را داشتند.
نتیجه گیری :نتایج حاکی از اهمیت سرمایه فکری  ،عدالت سازمان و رفتارشهروندی سازمانی در پیش بینی سالمت سازمانی دارند
بنابراین مدیران و مسووالن تربیت بدنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان می توانند از طریق رعایت عدالت و انصاف و
تقویت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی به کمک کارگاه های آموزشی زمینه ساز افزایش سالمتی سازمانی را فراهم کنند.
کلمات کلیدی :سرمایه فکری  ،عدالت سازمانی  ،رفتار شهروندی سازمانی ،سالمت سازمانی  ،کارکنان و مدیران

1. Cheraghishahla58@gmail.com
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نقش عوامل شخصیتی( )NEOبر میزان مشارکت شهروندان شهر تهران به فعالیتهای ورزشی همگانی
3

مهنوش گودرزی ،1شکوفه گنجی ،2نادیه ناظرفرد
 .1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور واحد شهر ری
 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 .3کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل شخصیتی( )NEOبر میزان مشارکت شهروندان شهر تهران به فعالیتهای ورزشی همگانی بود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر با توجه به نوع مطالعه و روابط بین متغیرها از دسته تحقیقدات کدابردی و از نظدر شدیوه گدردآوری دادههدا در زمدره
پژوهشهای توصیفی -همبستگی قرار دارد که به صورت میدانی به اجرا درآمده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی میباشد که به نوعی در فعالیتهای ورزشی در منطقه  5شهر تهران به صورت تفریحدی ،اوقدات فراغدت،
سالمتی شرکت میکنند .روش نمونهگیری با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شرکت کننده در فعالیدتهدای ورزشدی تفریحدی،
اوقات فراغت و  ...بوده از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .بدین صورت که با توجه به شناسایی افراد ابزار تحقیق به صورت تصادفی جهت
پاسخگویی بین آنها توزیع و جمعآوری گردید .پس از توزیع پرسشنامهها و جمعآوری تعداد پس از حذف موارد ناقص تعداد  343پرسشدنامه جمدع-
آوری شده و جهت بررسی مورد استفاده قرار گردید .پرسشنامه استاندارد عوامل شخصیتی ( NEO-FFIفرم کوتاه و تجدید نظر شده پرسشنامه پنج
عامل بزر

شخصیت) کاستا و مککری ( )1992است که شامدل 60سؤال میباشد .شاخصهای مورد بررسی ،شامل پدنج شداخص شخصدیتی روان

نژندی ،برونگرایی ،انعطافپذیری ،سازگاری و وظیفهشناسی میباشند که هر کدام توسط  12گویه ،اندازهگیری مدیشدوند .براسداس نتدایج تحقیدق
کاستا و مککری ( ،)1992در هر کدام از شاخصهای پنجگانه مورد بررسی ،هر چه نمره پاسخگو باالتر باشد ،شدت شاخص مدورد نظدر نیدز بداالتدر
خواهد بود (کاستا و مککرا .)1992 ،همچنین به منظور سنجش میزان مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی سئواالتی در مورد میزان فعالیت آنها در
هفته پرسیده شد .به منظور برآورد پارامترها و پیشبینی آن از آمار اسدتنباطی اسدتفاده مدیشدود .پدیش از آزمدون فرضدیههدای تحقیدق از آزمدون
کلموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادههای آماری و به منظور استفاده از آزمونهای پارامتریک و ناپارمتریک استفاده شد که با
توجه به نتایج این آزمون و نیز هدف این تحقیق که تعیین همبستگی و پیشبینی متغیرهاست ،از روشهای آماری همبسدتگی پیرسدون ،رگرسدیون
خطی ساده و چندگانه استفاده گردید .محقق برای تحلیل اطالعات و محاسبه نتایج از بسته نرمافزاری  SPSS Ver 22استفاده میگردد.
یافتهها :یافتههای حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین برونگرایی ،انعطافپذیری ،سدازگاری و وظیفده شناسدی بدا میدزان فعالیدت
ورزشی شهروندان شهر تهران ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد .و بین مؤلفه روان رنجوری و فعالیدت ورزشدی شدهروندان ()rho=-0/233 ،P≥0/01
ارتباط معنادار و در جهت معکوس وجود دارد.
نتیجهگیری :با عنایت به پایینتر بودن میزان روانرنجوری در بین کسانی که زمان بیشتر را در طول هفته به ورزش اختصاص داده بودند و با توجده
به اینکه میزان برونگرایی ،سازگاری ،وظیفهشناسی و انعطافپذیری در این افراد باالتر بود شاید بتوان فعالیتهای ورزشی را برای بهبود این مولفده-
های شخصیتی پیشنهاد کرد و یا با تقویت ویژگی برونگرایی ،سازگاری و وظیفهشناسدی و آمدوزش در کنتدرل اسدترس و اضدطراب و کداهش روان-
رنجوری افراد بیشتری را به سوی ورزش جلب کرد.
کلمات کلیدی :عوامل شخصیتی ،ورزش همگانی ،مشارکت ورزشی ،شهروندان.

منابع
1. De Fruyt, F., De Clercq, B. J., Van de Wiele, L., & Van Heeringen, K. (2006). The validity of Cloninger's

Psychobiological Model versus the Five‐Factor Model to predict DSM‐IV personality disorders in a heterogeneous
psychiatric sample: Domain facet and residualized facet descriptions. Journal of Personality, 74(2), 479-510.
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نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
3

سیمین پاکروان ،1شهرام نظری ،2احمد محمودی
.1کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)
.2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران -پردیس شهید چمران
 .3مدرس دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
میباشد.
روش پژوهش :این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی میباشد و جامعه مورد
مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بوده که بر اساس اطالعات  90نفر بودند .تعداد 90
پرسشنامه در بین کارشناسان توزیع و در نهایت  84پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .به منظور جمع آوری دادهها و اندازهگیری
متغیرهای مدل از پرسشنامه مدیریت استعداد جوکار ( )1394و پرسشنامه سرمایه فکری توسط بونیتس ( )1998تدوین شده است .طهران پور،
ضیا ( )1393در پژوهش خود استفاده گرفته است .پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از
روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار  )AVEو روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل ،تکنیک مدلیابی
معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و ابعاد آن (جذب و شناسایی استعدادها ،گزینش استعدادها ،استخدام استعدادها،
توسعه استعدادها ،حفظ و نگهداری استعدادها و نگرش و رویکرد مدیریت استعداد با سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و بر
اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که بکارگیری استعداد پیشبین قویتری بر سرمایه فکری بود.
نتیجهگیری :سرمایههای فکری سازمان یک عامل اساسی و حیاتی است که باید با اهدای استراتژیک سازمان مرتبط باشد و از استراتژی
سازمان گرفته شود و بطور مستقیم مدیران صف را درگیر کند .از این رو انتظار میرود مدیران و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان
البرز برای کسب این مهم و نیز توسعه سرمایه فکری ،کارکنانی توانمند و با استعداد را پرورش دهد .سازمانهایی که از سرمایههای فکری خود
را مورد غفلت قرار میدهند .از طریق پرورش کارکنان ،سازمانها متعهد میشوند که استعدادهای داخلی خود را پرورش دهند به گونهای که
احساس رشد در کارکنان به وجود آید و از این بابت تشویق شوند .با بررسی سرمایه انسانی سازمان میتوان استعداد ها را شناسایی ،جذب و
توسعه و پرورش داد که با مدیریت صحیح این استعدادها میتوان انگیزه و بهرهوری کارکنان سازمان را باال برد .مهمترین نقش را در کشف و
پرورش استعدادهای موجود سازمان ،مدیر منابع انسانی ایفا میکند .حفظ منابع سازمان برای ادامه حیات ،بسیار مهم است ،میتوان با آموزش
و پرورش استعدادها از منابع به بهترین شکل استفاده کرد ،در این بین به انگیزش ،آموزش و پرورش و کارایی کارکنان سازمان باید توجه
خاص نمود.
کلمات کلیدی :مدیریت استعداد ،سرمایه فکری ،گزینش ،جذب و شناسایی ،سرمایه ساختاری.

منابع
 .1قلیچ لی ،بهروز و اصغر مشبکی( .)1385نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی) ،فصلنامه
دانش مدیریت ،سال  ،19شماره .75
 .2سیدی ،امین؛ حسین مردی ،حمیده ( .)1391مدیریت استعداددر فرایندهای توسعه منابع انسانی ،ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی علمی و فرهنگی
کار و جامعه ،شماره  ،149صص 13د .18

3. Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management
decision, 36(2), 63-76.
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نقش مهارت های مشاوره تحصیلی -ورزشی در برنامه درسی تربیت بدنی بر امید به زندگی دانشجویان
مهری دارابی ،1وحید ساعت چیان* ،2امین عظیم خانی ، 2مهدی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

اصفهانی2

هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین مهارت های مشاوره تحصیلی -ورزشی در برنامه درسی تربیت بدنی بر امید به زندگی
دانشجویان انجام گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا(ع) در
سال  1396بودند که به روش نمونه گیری تصادفی (با استناد  5الی  10برابری تعداد سواالت پرسشنامه) تعداد  266نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها ،از مقیاس مشاوره تحصیلی ورزشی دارابی و ساعت چیان ( )1396و مقیاس امید به زندگی
اشنایدر(  ) 1991استفاده شد .روایی پرسشنامه ها به تائید  5نفر از اساتید مدیریت و روانشناسی ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات
زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و
درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی با روشهای ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و
مدلسازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که بین مشاوره تحصیلی ورزشی و تمامیمؤلفههای آن با امید به زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نیز نشان داد که مهارت های روانشناسی  ،0/100مهارت های ارتباط موثر  ،0/97مهارت های
ورزشی ،0/172مهارت های فردی  ،0/236مهارت های تندرستی -0/161قابلیت پیش بینی معنادار امید به زندگی دانشجویان را دارند
()P>0/05در نتیجه می توان بیان نمود که مؤلفه مهارت های فردی در زمره متغیرهای مرتبط با امید به زندگی دانشجویان بود و
توانایی پیش بینی آن را دارد .در انتها نیز مدل ارتباط ساختاری دو متغیر بر اساس شاخص های برازش شده از کفایت الزم برخوردار
بود.
نتیجه گیری :با عنایت به نتایج پژوهش 22،درصد از تغییرات امید به زندگی مربوط به مؤلفههای مشاوره تحصیلی ورزشی میباشد که
در بین مؤلفههای مشاوره تحصیلی ورزشی نقش مؤلفه مهارتهای فردی بیشتر دیده میشود چراکه مؤلفه مهارتهای فردی 0/236
میتواند امید به زندگی را پیشبینی کند .پس به نظر میرسد که جهت انجام مشاوره ،بهرهگیری و تشخیص نیازهای جسمانی همچنین
ویژگیهای فردی نظیر سن ،قد و وزن افراد و همینطور ویژگیهای تحصیلی نظیر وضعیت (معدل) تحصیلی ،رشته و ترم دانشجویان و
برخی ویژگیهای خانوادگی همانند درآمد ،سواد خانواده و جنبههای فرهنگی میتواند زمینه ارائه مشاوره مؤثر را به دانشجو فراهم کند تا
زمینه امید به زندگی را ایجاد کند چراکه با مشاوره هدفمند فرد با وجود موانعی که در مسیر زندگی خود دارد ،انگیزه خود را همواره
حفظ میکند .با این حال به نظر می رسد ،شرکت دانشجویان در کالس های تربیت بدنی بواسطه اجبار در انتخاب واحد تربیت بدنی،
تحت تاثیر نقش های متفاوتی قرار می گیرد ازجمله این نقش ها ،عدم تمایز مدرسان در ارائه مشاوره های ورزشی بواسطه برخی از
ویژگی های فردی دانشجویان است .به نظر می رسد ،اگر مدرس در کالس های فوق برنامه ورزشی ،بتواند به شناسایی هر چه بهتر ،بدون
ایجاد تمایز در افراد شرکت کننده بپردازد ،می تواند نقش مفیدتری را در امید به زندگی یا ویژگی های متفاوت روانی افراد ایجاد نماید
کلمات کلیدی :امید به زندگی ،مشاوره تحصیلی ورزشی ،دانشجویان.

213

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در رابطه علّی قابلیت دانش با گرایش به کارآفرینی کارکنان اداره کل ورزش
و جوانان استان البرز
مهسا سعیدی ،حسین پورسلطانی زرندی

 -1مهسا سعیدی :کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی
 -2حسین پورسلطانی زرندی :عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور کرج
هدف از پژوهش حاضر ،نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در رابطه علّ ی قابلیت دانش با گرایش به کارآفرینی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان البرز  ،بود .روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی میباشد که به شکل میدانی انجامشده است .جامعه تحقیق
شامل همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی به تعداد  300نفر بودندکه با استفاده از
جدول مورگان تعداد  170نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل ،پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش
کنراد و نیومن ،پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط رابینز و کولتر ( )1996و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ()1998
بود .روایی پرسشنامهها به تأیید  10تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با  30آزمودنی و با آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه مدیریت دانش (  ،) 0/87کارآفرینی سازمانی (  )0/76و سرمایه اجتماعی (  )0/89محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل نتایج
دادهها از روشهای آماری توصیفی ،استنباطی ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،آزمون رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس نسخه  22و آموس نسخه  ،22استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد ،سرمایه اجتماعی در رابطه بین قابلیت دانش و
گرایش به کارآفرینی نقش میانجی را دارد .همچنین بین قابلیت دانش با سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی ارتباط معناداری وجود
دارد .لذا توصیه می گردد ،با افزایش سرمایه اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان زمینه گرایش به کارآفرینی در کارکنان ایجاد گردد.
کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی ،قابلیت دانش ،گرایش به کارآفرینی ،استان البرز
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واکاوی انگیزههای گردشگران فعالیتهای ورزشی ماجراجویانه بر مبنای تحلیل نقشه اهمیت  -عملکرد
2

عرفان مرادی ،1مرجان صفاری
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 -2استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

هدف :با توجه به افزایش بازار سفرهای ماجراجویانه گردشگران و نیز اهمیت درک نیازها ،ترجیحات و رفتارهای آنان این مطالعه با مد نظر قرار دادن این امر
به واکاوی انگیزههای این گروه از افراد (گردشگران درگیر در برنامههای تفریحی – ورزشی) بر مبنای تحلیل نقشه اهمیت – عملکرد پرداخته است.

روش تحقیق :این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و از منظر روش انجام کار ،در زمرهی پژوهشهای توصیفی – پیمایشی جای میگیرد.
جامعه آماری پژوهش متشکل از  325نفر از گردشگران ماجراجو در قالب مشارکتکننده در فعالیتهای تفریحی  -ورزشی شهر رامسر بودند که با
استفاده از نرمافزار برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان آماری  0/80در سطح آلفای  ،0/01با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در پژوهش
حاضر به جهت ارزیابی هریک از متغیرها (انگیزه و قصد رفتاری) به ترتیب از پرسشنامههای برگرفته از رساله بکمن ( )2013و وانگ و هسو ()2010
که روایی صوری و محتوایی آنها پس از ترجمه سه مرحلهای به تأیید  6تن صاحبنظران حیطهی بازاریابی و گردشگری ورزشی رسید ،استفاده شد.
به جهت ارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ (ارزیابی ثبات درونی ابزارها) و پایایی ترکیبی استفاده گردید که نتایج هر دو
آزمون مناسب گزارش شد و به تأیید رسید .همچنین به منظور تحلیل دادهها از آزمونهای آماری توصیفی (جهت توصیف ویژگیهای
جمعیتشناختی) و آمار استنباطی (تحلیل و ارزیابی نقشه اهمیت – عملکرد) استفاده شد .شایان ذکر است عملیات آماری با استفاده از نرمافزارهای
آماری ( SPSS 22جهت برآورد آمارههای توصیفی) و ( Smart PLS 3جهت ترسیم و تحلیل نقشه اهمیت – عملکرد) بهره گرفته شد.
یافته ها :یافتههای پژوهش نشان داد که ویژگیهایی همچون تجربه انجام فعالیتهای توأم با ریسک ،درگیری ذهنی پیدا کردن با فعالیتها ،ماهیت
هیجان انگیز بودن چنین فعالیتهایی و احساس شادی و لذت از منظر گردشگران ماجراجو هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در سطح مطلوبی
(یا به تعبیری در ربع دوم ماتریس) جای گرفتند .همچنین معرفهایی همچون در کنار خانواده و دوستان بودن ،و طبیعتگردی با توجه به قرارگیری
در ربع سوم ماتری س از هر دو منظر اهمیت و عملکرد در سطح پایین ارزیابی شدند .عالوه بر این در ربع چهارم ماتریس ،جاییکه عملکرد در این
بخش در سطح مطلوب بوده اما همزمان انجام برخی آیتمها از اهمیت پایینی برخوردار بودند؛ ویژگیهایی همچون انجام دادن فعالیتهای بدنی ،به
دست آوردن حس موفقیت ،کسب حس اعتماد به نفس ،بهبود مهارتها و تواناییهای فردی در این ناحیه جای گرفتند .در ربع نخست یعنی جاییکه
عملکرد پایین و اهمیت باالست آیتمی قرار نگرفت.
نتیجه گیری :بنابراین باتوجه به یافتهها ،پیشنهاد میشود که بازاریابان و مدیران مجموعههای تفریحی – ورزشی شهر رامسر در راستای جذب و
حفظ گردشگران عالقمند به فعالیتهای ورزشی ماجراجویانه تمرکز خود را بیشتر به استراتژی استمرار و حفظ عملکرد فعلی با تأکید بر مؤلفههایی با
ماهیت هیجان انگیز بودن و ریسکپذیری معطوف نمایند؛ چراکه از منظر مشارکتکنندگان در این پژوهش ،چنین مؤلفههایی به جهت ترغیب آنان
به مشارکت نسبت به سایر عوامل از اولویت باالتری برخوردار بودند و این نتیجه همراستا با اکثریت مطالعات پیشین مؤید ویژگیهای خاص (هیجان
و ریسکپذیری) فعالیتهای ورزشی ماجراجویانه بود .لذا به عنوان راهکار عملیاتی جهت راهنمای بهتر مدیران و ذینفعان مراکز تفریحی  -ورزشی ،با
توجه به وجود زیرساختهای مناسب (منابع طبیعی و امکانات موجود همچون کلوپ ورزشهای دریایی) میتوان پیشنهاد کرد که ضمن توجه به
بخشهای مختلف (انگیزههای متنوع گردشگران) با فراهم کردن تسهیالت بیشتر (فعالیتهایی همچون پاراسیلینگ و شاتل دریایی) زمینهی ترغیب
هر چه بیشتر این دسته از گردشگران فعالیتهای ورزشی ماجراجویانه را بیش از پیش فراهم نمایند.
کلمات کلیدی :انگیزهها ،گردشگری ،فعالیتهای ورزشی ماجراجویانه ،نقشه اهمیت – عملکرد.
1. erfan.moradi@modares.ac.ir
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کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی فنی حرفه ای دخترانه شریعتی
3

محمد کشاورز* ،1نعیمه روحانی مطلق ،2مرجان صفاری
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 -3استادریار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

هدف پژوهش :هدف مطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی فنی حرفه ای دخترانه شریعتی با استفاده از مدل سروکوال
است.
روش شناسی تحقیق :پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است که به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد .جامعه
آماری پژوهش ،تمام دانشجویان گروه تربیت بدنی دانشکده فنیحرفهای دختران شریعتی تهران که در سالهای تحصیلی  95-96و-97
 96مشغول به تحصیل بودند (300نفر) .نمونه آماری پژوهش را  169نفر از دانشجویان بر اساس جدول نمونهگیری مورگان و به روش
نسبتی-تصادفی انتخاب شده بودند در تحقیق شرکت کردند .با توجه به این که هدف پژوهش ،ابزار مورد استفاده در این پژوهش،
پرسشنامه های ادراکات و انتطارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده بر اساس مدل سروکوال بود که در بین دانشجویانی که حداقل
یک ترم از تحصیلشان در دانشکده گذشته بود ،توزیع شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامههای ادراکات و انتظارات مشتری
از کیفیت خدمات ارائه شده براساس مدل سروکوال بود .پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات شامل  42گویه در مقیاس لیکرت پنج
گزینهای است ( =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد) و هشت بعد کیفیت خدمات (جلوههای ظاهری و عوامل ملموس ،قابلیت اعتبار،
مسئولیتپذیری و پاسخگویی ،اطمینانخاطر و تضمین ،همدلی ،محتوا ،روشهای تدریس و شایستگی) تشکیل شدهاست .روایی محتوایی
پرسشنامهها را  12نفر از از متخصصان و استادان حیطه مدیریت ورزشی تأیید کردند و اعتبار پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفایکرونباخ
 ./95محاسبه شد .برای تکتک سؤالها محاسبه شد و مقادیر ضریب آلفا در پیشآزمون  0/959به دست آمد که از مقدار بحرانی %70
باالتر بوده و لذا اعتبار مناسبی در مورد مقیاس مورد استفاده وجود دارد.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها که با توجه به توزیع دادهها (توزیع نرمال) از آزمون تیجفتشده ،تیدونمونه مستقل و
رتبهبندی فریدمن در سطح  p≥0.05استفاده شد نشان داد که بیشترین بعد مربوط به قابلیت اعتبار و کمترین مربوط به محتوا است.
نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل نشان میدهد بین ادراک دانشجویان با مدرک کاردانی و کارشناسی از تمام متغیرها جز روشهای
تدریس تفاوتی وجود ندارد.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی فنی حرفه ای دخترانه شریعتی شکاف منفی
قابل توجهی وجود دارد توصیه میگردد با توجه به اهمیت هر مولفه ،برنامهریزی جدیدی برای نزدیک شدن به حالت مطلوب انجام
دهند.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات آموزشی ،مدل سروکوال ،خدمات آموزشی تربیت بدنی

1. mohammadkeshavarzdashi@gmail.com
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شناسایی موانع محیطی و فردی زنان کارآفرین در ورزش و ارائه راهکارهای پیشنهادی
زینب مندعلی زاده
استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک

هدف :هدف مقاله شناسایی موانع محیطی و فردی زنان کارآفرین در ورزش و ارائه راهکارهای پیشنهادی است.
روش تحقیق :روش تحقیق ،آمیخته از نوع اندراجی است که برای جمعآوری اطالعات از نمونهگیری هدفمند استفاده شد .جامعه آماری
شامل استادان مدیریت ورزشی و زنان کارآفرین در حوزه ورزش بود .پرسشنامه شامل  23سوال در طیف پنج ارزشی لیکرت بود .پس از
تأیید روایی ،پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ  0/846بدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی
( )KMO=0/864،χ2=2138/987استفاده شد.
یافته ها :از مهمترین موانع فردی برای کارآفرینی زنان ،فقدان استقالل مالی ،فقدان تجربه و میزان اعتماد به نفس کمتر در مقایسه با
مردان در سرمایهگذاری و مهمترین موانع محیطی ،فقدان دسترسی به منابع بود .توسعه کارآفرینی زنان لزوم توجه و افزایش حمایتهای
اجتماعی در ورزش کشور را میطلبد ،چرا که ت وسعه کارآفرینی زنان در ورزش ،توسعه ورزش زنان و بهبود کیفیت زندگی جامعه و
حرکت به سمت و سوی پایداری در ورزش کشور را در پی خواهد داشت.
نتیجه گیری :با توجه به میزان ارزش ایجاد شده توسط کارآفرینی ،این تحقیق حمایت از توسعه کارآفرینی در زنان را مورد توجه قرار
میدهد که پیامد آن ارتقای کیفیت زندگی زنان و سالمتی و توسعه ورزش در بخش زنان خواهد بود.
کلمات کلیدی :زنان ،کارآفرینی ،موانع فردی ،موانع محیطی ،ورزش.
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عوامل موثر بر پذیرش برنامه های کاربردی برند ورزشی توسط ورزشکاران
ابوالفضل فراهانی ،1معصومه حسینی ،2سپیده خلیلی

*3

.1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران،
.2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران،
.3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور شهرری

رقابت شدید برندهای ورزشی با توسعه فناوریهای مبتنی بر تلفن همراه و گسترش زیرساختهای اینترنتی ،به گوشیهای هوشمند
تسری پیدا کرده است .نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامههای کاربردی برند ورزشی توسط
ورزشکاران پرداخته شده است .این مقاله یک پژوهش کاربردی است که با روش پیمایشی-طولی انجام شده است .ابزار اصلی گردآوری
دادهها پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی شده است .همچنین مقدار آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی ابعاد پرسشنامه نیز باالی  0/7بدست آمده است .جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران باشگاههای ورزشی زنجان هستند .براساس
فرمول کوکران و با روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای  400نفر در این مطالعه شرکت کردهاند.
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد
تمایل استفاده از برنامههای کاربردی برند ورزشی تحت تاثیر لذت ادراک شده از این برنامهها قرار دارد .از سوی دیگر سادگی استفاده و
سودمندی ادراک شده نیز تمایل به استفاده از برنامههای کاربردی برند ورزشی را افزایش میدهند .همچنین لذت استفاده بطور مستقیم
موجب افزایش سودمندی ادراکشده و سادگی ادراک شده از سوی ورزشکاران میشود .بنابراین کلید موفقیت در عرصه رقابت در فضای
مجازی هدف قرار دادن لذت ادراک شده نزد ورزشکاران میباشد.
کلمات کلیدی :برندهای ورزشی ،سادگی ادراکشده ،سودمندی ادراک شده ،لذت استفاده ،تمایل استفاده
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مُدل ارتباطی بین نگرش به خرید محصوالت تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصوالت ورزشی
3

مهیار رسولی ،1احمد محمودی ،2شهرام نظری
.1کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه ایوانکی (غیردولتی -غیرانتفاعی)
.2مدرس دانشگاه ایوانکی (غیردولتی -غیرانتفاعی)
 .3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان استان تهران-پردیس شهید چمران

هدف پژوهش حاضر طراحی مُدل ارتباطی بین نگرش نسبت به محصوالت تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصوالت ورزشی بود.
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی ،به لحاظ گردآوری دادهها همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه تمامی
مشتریان محصوالت ورزشی در شهر تهران بود .با توجه نامشخص بوده تعداد نمونه تحقیق ( )N≤10000در نظر گرفته شد .با استفاده از
جدول مورگان تعداد  384نفر از مشتریان محصوالت به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .به منظور
جمع آوری دادهها و اندازهگیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و مُدل تحلیل مسیر) به منظور بررسی فرضیات
تحقیق استفاده شد .در نهایت نتایج یافتههای تحقیق نشان داد آگاهی از ارزش ،اثر اجتماعی و هنجار ذهنی اثر مثبت معناداری و
برداشت نسبت قیمت -کیفیت ،وفاداری برند ،ریسک گریزی و ریسک ادراک شده اثر منفی معناداری بر نگرش نسبت به محصوالت
تقلبی دارند .نگرش نسبت به محصوالت تقلبی نیز اثر مثبت معناداری بر محبوبیت برند داشت .همچنین بر اساس یافتههای تحقیق تأثیر
رضایت خاطر شخصی ،وجهه برند ،مسائل اخالقی و آگاهی از برند بر نگرش نسبت به محصوالت تقلبی معنادار نبود.

کلمات کلیدی :نگرش به محصوالت تقلبی ،محبوبیت برند ،خریداران محصوالت ورزشی
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بررسی موانع ساختاری اجرای نظام پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان
4

امیر الفتی* ،1بهرام یوسفی ،2شهاب بهرامی ،3حسین عیدی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
 -4استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع ساختاری اجرای نظام پاسخگویی در میان کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان انجام
گرفته است.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که در بخش کیفی از  25نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند
نظرخواهی شد .در بخش کمی نیز 211 ،نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند .روایی
پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/77محاسبه شد .آزمون
تحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامه محقق ساخته پژوهش حاضر را تایید نمود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس
 24و نرم افزار  SPSSنسخه  20انجام شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنادار باالیی میان موانع ساختاری و موانع نظام پاسخگویی کارکنان در سازمان
وجود دارد (  .)0/64موانع ساختاری شناسایی شده در این پژوهش شامل :ساختار قدرت در سازمان ،واضح نبودن عملکرد به دلیل جابه
جایی مکرر مدیران ،مشخص نبودن شرح وظایف و مسئولیتها ،نامناسب بودن ساختارهای کنترلی ،نامطلوب بودن ساختارهای
تشکیالتی و نبود شفافیت در شرح وظایف مدیران و کارکنان سازمان بود .همچنین آزمون تحلیل مسیر نشان داد میزان اثر این متغیر بر
موانع نظام پاسخگویی  25درصد می باشد .این یافته بدان معنا است که با رفع موانع ساختاری سازمان 25 ،درصد از موانع نظام
پاسخگویی در سازمان های ورزشی کاسته خواهد شد.
نتیجه گیری :بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،اهمیت ساختار سازمانی در شکل گیری فرآیندهای سازمانی ،شیوههای توسعه منابع
انسانی در سازمان و توجه بیشتر به رابطه و اثرات آن بر فرآیند توانمندسازی کارکنان را میطلبد؛ اما هر ساختاری مستعد و مناسب
اجرای فرآیند توانمندسازی کارکنان نیست .ساختاری برای اجرای فرآیند توانمندسازی مناسب خواهد بود که عوامل و شاخصهای
توانمندسازی را بپذیرد و بستری مساعد برای متغیرهای آن باشد.
کلمات کلیدی :پاسخگویی ،موانع ساختاری ،موانع پاسخگویی ،وزارت ورزش و جوانان.
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بررسی نقش کیفیت خدمات ،تبلیغات و موقعیت مکانی برانتخاب اماکن ورزشی از دیدگاه مشتریان در اماکن ورزشی شهر تهران
3

محمد خواجه بافقی ،1محسن باقریان فرح آبادی* ،2سید صالح الدین نقشبندی

 -1کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)

1

 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران

هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت خدمات ،تبلیغات و موقعیت مکانی برانتخاب اماکن ورزشی از دیدگاه مشتریان در
اماکن ورزشی شهر تهران بود.
روش تحقیق :نوع تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ استراتژی ،آمیخته است که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده
است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان اماکن ورزشی شهر تهران تشکیل دادند(نامحدود) .که جهت تعیین حجم نمونه از
حداکثر نمونه آماری توسط جدول مورگان که  384نفر میباشد ،استفاده شد .نمونهگیری در پژوهش حاضر به صورت خوشه ای تصادفی
بود بدین صورت که از مناطق شمال،جنوب ،شرق و غرب تهران  25مکان ورزشی به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها میان
مشتریان آنها تقسیم و جمع آوری شد.در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با نظر سنجی از خبرگان استفاده شد که دارای 3
مولفه و  21گویه بود .برای تجزیه و تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی ،از آمار توصیفی شامل میانگین و فراوانی و نمودارها استفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تی تک نمونه و آزمون دوجمله ای در نرم افزار  spssنسخه 23استفاده شد .کلیه آزمون
ها در سطح معناداری  0.05انجام پذیرفته شد.
یافته ها :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل کیفیت خدمات ،تبلیغات و موقعیت مکانی بر انتخاب اماکن ورزشی از دید مشتریان
اثر گذار بوده و همچنین دارای اولویت های متفاوتی بودند .بر این اساس این اولویت بندی به منظور جذب مشتریان در اماکن ورزشی از
نظر مشتریان به ترتیب ذیل میباشد -1.کیفیت خدمات  -2تبلیغات و  -3موقعیت مکانی.
نتیجه گیری :توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر نقش مؤلفه های ذکر شده بر انتخاب اماکن ورزشی از دید مشتریان پیشنهاد میگردد،
تا مدیران اماکن با استفاده از یافته های پژوهش حاضر و ارائه امکانات و خدمات مناسب و متناسب با نیازهای مشتریان و همچنین
تبلیغات مناسب سعی در بهبود فرایند جذب مشتریان در باشگاهها کنند.
کلمات کلیدی :ویژگیهای مکانی ،خصوصیات رفتاری کارکنان ،کیفیت خدمات ،اماکن ورزشی

1. mohsenbaqerian@gmail.com
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شناسایی و اولویت بندی عوامل مداخلهگر در ورزش ناجا با استفاده از AHP
جعفرعلی قادری ،1فرزاد غفوری ،2حبیب هنری ،3یوسف محمدی مقدم

4

 -1دانشجو دکتری ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -4دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران

ماهیت ناجا به لحاظ وظایف سازمانی ایجاد نظم و امنیت در جامعه میباشد تا جایی که میتوان گفت اصلیترین وظیفه پلیس (نیروی
انتظامی) ،تامین امنیت کشور است (تاج بخش .)1390 ،از طرفی دیگر محیط کار پلیس بسیار منفی است .افسران پلیس همواره با
مجرمان و جرمهای زیادی برخورد میکنند (جانسون  )2012 ،افسران پلیس در داخل سازمانهای خود نیز با بوروکراسی و سبک
مدیریتی نظامی مواجه میشوند این محیط کار منفی میتواند بدبینی ،روحیه پایین و استرس زیادی را برای آنها ایجاد کند(جانسون ،
 .)2012تحقیقات نشان داده است که فعالیتهای بدنی یکی از مواردی است که میتواند موجب کاهش استرس و افزایش بهرهوری
نیروهای پلیس شود (گربر و همکاران 2010 ،؛ تنگپسترن هورن  .)2017 ،پس افسران پلیس میتوانند با افزایش ورزش و فعالیت بدنی
سالمت جسمی ،روانی و آمادگی جسمانی خود برا ی فائق آمدن بر وظایف دشوار را افزایش دهند و در نتیجه با آمادگی باالتری میتوانند
در ایجاد نظم و امنیت کشور و مبارزه با مجرمان روبهرو شوند بنابراین باید به صورت جدی با موانع توسعه ورزش در ناجا مقابله کرد.
برای اینکه بتوان این موانع را رفع کرد ابتدا باید آنها را شناسایی کرد تا بتوان با برنامهریزی بر این موانع فائق آمد از اینرو هدف این
تحقیق شناسایی عوامل مداخلهگر در ورزش ناجا و اولویتبندی آنها میباشد.
روش شناسی :روش تحقیق حاضر به صورت آمیخته میباشد بدین نحو که در دو بخش کیفی و کمی تدوین گردید .ابتدا از طریق
بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات کتابخانهای تعدادی از مولفههای مداخلهگر در توسعه ورزش ناجا شناسایی گردید و سپس از طریق
مصاحبه با  20نفر از افراد متخصص و آگاه به امر ورزش نیروی ناجا مولفهها تکمیل و در برخی موارد مولفههای بی ربط حذف گردید.
سپس از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمولفههای اصلی شناسایی شده ،توسط  15نفر از متخصصین اولویت بندی گردید.
نتایج :پس از بررسی پیشینه و مصاحبه عوامل مداخلهگر در  6مولفه اصلی و  41گویه شناسایی شدند که میتوان آنها را در جدول1
مشاهده کرد.
جدول .1عوامل و گویههای مرتبط با شرایط مداخلهگر
گویهها

مولفههای اصلی

 .1نگرش مردم در همکاری و مشارکت با ناجا و برنامه های ورزشی .2حاکمیت نگرش برنامهمحوری در سطوح باالی سازمان
نگرش

جهت تحقق اهداف ناجا در حوزه ورزش و تربیت بدنی .3اختالف سلیقه مدیران ارشد در مورد مسائل تربیت بدنی نیروی
انتظامی . 4نگرش نیروهای تحصیل کرده ورزشی و با انگیزه برای خدمت در ناجا  .5نگرش فرماندهان و مسئولین ناجا به امر
حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی .6نگرش کارکنان ناجا به مشارکت و حضور در برنامههای ورزشی.

شرایط کالن
جامعه

 .1رکود حاکم بر اقتصاد کشور  .2بیکاری فزاینده جوانان  .3افزایش سرگرمیهای ناسالم و غیرمفید در بین نوجوانان و جوانان .4
رایگان بودن ورزش در قانون اساسی  .5وجود تحریمهای سیاسی و اقتصادی  .6نرخ فزاینده و رکود و تورم  .7کمرنگ شدن
اخالقیات در جامعه  .8چالشهای فرهنگی و ناهنجاریهای موجود در جامعه

222

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

ارتباطات برون
سازمانی
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 .1افزایش همکاریهای منطقهای  .2افزایش همکاری با دانشگاهها و فدراسیونها  .3کسب کرسیها و جایگاههای بین المللی در
سازمان ورزش ارتشهای جهان  .4اجرای قانون سرباز قهرمان و واگذاری آنان به فدراسیونهای ورزشی برای طی خدمت
سربازی .5 .امکان برگزاری اردوهای بینامللی و مشترک
 .1تعدد رسانههای دیداری ،شنیداری ،نوشتاری و الکترونیکی  .2عالقه رسانهها به ورزش قهرمانی و حرفهای آزاد ( غیر نظامی)

رسانه و

 .3وجود امکانات بالقوه در صدا و سیما و جرائد ورزشی کشور در زمینههای مختلف برای تبلیغ ورزش ناجا .4 .وجود پشتوانههای

تکنولوژی

رسانهای و مجازی جهت تبلیغات  .5سرعت باالی تغییرات تکنولوژی و ابزارهای رسانهای  .6انحصاری بودن رسانه در سطح کالن
جامعه  .7عدم امکان حق پخش تلویزیونی و قانون کپی رایت
 .1هجوم فرهنگ های بیگانه و به خطر افتادن جنبه های اخالقی و فرهنگی ورزش  .2موانع فرهنگی و اجتماعی بانوان برای

عوامل فرهنگ
سازمانی

شرکت در ورزش  .3سیاستگذاری در خصوص فعالیتهای فرهنگی در برنامههای ورزشی ناجا  .4ضعف فرهنگ پاسخگویی و
مشتری مداری  .5حاکم بودن فضای ارزشی و اخالقیدر ورزش نیروی انتظامی  .6مقاومت عمومی در مقابل تغییرات  .7عدم
استقالل سیستم هیئتهای ورزشی از افراد  .8فرهنگ مشارکت و کار تیمی  .9عالقهمندی خانوادهها(همسران و فرزندان)
کارکنان ناجا به فعالیتهای ورزشی

تفکر مدیران و

.1عدم تفکر راهبردی مدیران ورزشی ناجا  .2نگرش کوتاه مدت مدیران ورزشی ناجا  .3تقویت خالقیت منابع انسانی  .4نگرش

منابع انسانی

قالبی و کلیشهای به ورزش از سوی مسئوالن  .5محافظه کاری مدیران  .6عدم تمایل برخی از مدیران ورزش ناجا به تغییر

پس از شناسایی عوامل مداخلهگر به منظور اولویت بندی مولفههای اصلی از روش  AHPبا نرم افزار  EXPERT CHOICE11استفاده
گردید که در نمودار  1میتوان این اولویتبندی را مشاهده کرد که عامل نگرش با وزن  0/231در باالترین رتبه قرار گرفت .و بعد از آن
به ترتیب عامل تفکر مدیران و منابع انسانی ( ،)0/215عوامل فرهنگ سازمانی ( ،)0/180عامل ارتباطات برون سازمانی ( ،)0/160عامل
رسانه و تکنولوژی ( )0/133و عامل شرایط کالن جامعه ( )0/081در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نمودار .1اولویت بندی عوامل شرایط مداخلهگر

بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق عامل نگرش از مهمترین عوامل مداخلهگر میباشد مدیران ورزشی ناجا باید بتوانند در بین
فرماندهان و مدیران ارشد ناجا نگرش مثبتی ایجاد کنند چرا که یکی از عناصر موفقیت نیروی انتظامی در انجام مأموریتهای محوله،
داشتن آمادگی جسمانی و برخورداری کافی از قابلیتهای الزم برای استفاده از بدن در موقعیتهای مختلف میباشد .کسب آمادگی
جسمانی و قابلیتهای بدنی با استفاده از علوم و فنون ورزش امکانپذیر است بنابراین ورزش باید به عنوان یک اولویت در نیروی انتظامی
قرار گیرد.
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آسیب شناسی ورزش کاراته بانوان شهرتهران با استفاده از الگوی SWOT
فاطمه نفریه ،غالمعلی کارگر ،فرزاد غفوری ،حسن قائمی
هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی ورزش کاراته بانوان شهرتهران با استفاده از الگوی ( )SWOTاست.این تحقیق کاربردی با
روش توصیفی-تحلیلی اجرا شده است.جامعه آماری پژوهش با الگوبرداری از مطالعات مشابه ،شامل تمام صاحبنظران کاراته شهر تهران
ونمونه آماری این پژوهش  250نفر به صورت هدفمند و در دسترس شامل رئیس هیات کاراته شهر تهران  ،مشاور هیات
کاراته،کارمندان هیات کاراته شهر تهران  ،رئیس فدراسیون کاراته ،نائب رئیس فدراسیون کاراته ،اعضای فدراسیون کاراته ،اساتید
دانشگاهی صاحب نظر در حوزه ورزش ،داوران  ،مربیان زن و مرد و ورزشکاران کاراته شهر تهران بوده اند .برای گردآوری اطالعات و داده
ها از بررسی اسناد و مدارک  ،مطالعات ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شده است.در بخش نظرسنجی از پرسش نامه های محقق
ساخته عوامل درونی و بیرونی و فرم های تعیین موقعیت استراتژیک استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه مورد نظر توسط 10تن از
اساتید و کارشناسان صاحبنظرنظر مورد تایید قرار گرفت وپایایی آن ازطریق الفای کرونباخ

مورد تایید قرار گرفت  .برای

تجزیه و تحلیل داده ها  ،عالوه بر شاخص های توصیفی و آزمون فریدمن  ،از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تعیین
موقعیت استراتژیک ورزش کاراته بانوان شهر تهران استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که ورزش کاراته بانوان شهر تهران در وضعیت کنونی از شش قوت  ،پنج ضعف  ،سه فرصت و شش تهدید
برخوردار بوده و از لحاظ عوامل داخلی در ناحیه  Sو از لحاظ عوامل بیرونی در ناحیه  Tقرار دارد و درکل در ناحیه رقابتی قرار دارد .
به نظر می رسدیکی از مهم ترین دالیل این وضع  ،عدم استراتژیهای مناسب برای ورزش کاراته بانوان شهر تهران باشد .لذا  ،در پژوهش
حاضر سعی شده است با پیشنهادهای مناسب  ،زمینه بهبود کیفیت ورزش کاراته بانوان در سطح شهر تهران  ،فراهم شود.
کلمات کلیدی :آسیب شناسی  ،ورزش کاراته بانوان  ،وضعیت موجود  ،تحلیل  ، SWOTموقعیت استراتژیک  ،برنامه ریزی.
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تاثیر شخصیت برند ورزشی بر وفاداری مصرف کننده از دیدگاه خریداران محصوالت ورزشی
هاجر قدیانی نژاد ،1مینا مستحفظیان ،2سمیه رهبری
.1
.2

3

کارشناس ارشد ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف :هدف از تحقیق حاضر تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مصرف کننده از دیدگاه خریداران محصوالت ورزشی بود
روش تحقیق :روش تحقیق کاربردی که بصورت پیمایشی انجام شد .جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ مشتریان برندهای ورزشی شهر
اصفهان تشکیل دادند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  385نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .جهت جمع آوری
داده ها از دو پرسشنامۀ شخصیت برند جونز و همکاران ( )2009و وفاداری مصرف کننده آلن ( )1990استفاده شد .پایایی پرسشنامه ها
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای شخصیت برند ( )0/85و وفاداری مصرف کننده به برند ( )0/83محاسبه گردید .به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص های توصیفی و آزمون های کولموگروف -اسمیرونف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه استفاده شد.
یافته ها :یافته ها نشان داد شخصیت برند بر وفاداری مصرف کننده برند تاثیر دارد .همچنین رابطه مثبت و معنی دار بین ابعاد پنجگانۀ
شخصیت برند (پویایی ،جسارت ،مسئولیت پذیری ،حساسیت و سادگی) و وفاداری مشتریان برندهای ورزشی وجود داشت.
نتیجه گیری :با توجه به یافته ها می توان به این نکته اشاره کرد که توجه به نیازهای مشتریان می تواند تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد
و موفقیت برندهای ورزشی داخلی در رقابت با برندهای خارجی در جذب مشتریان و جلب وفاداری آنان و همچنین به دست آوردن سهم
بیشتری از بازار داخلی و بین المللی داشته باشد .همچنین این نتایج نقش برجسته ای در تصمیم گیری مدیران بازاریابی و بیان ارزش
شخصیت برند دارند.
کلمات کلیدی :شخصیت برند ،وفاداری مشتریان ،برندهای ورزشی ،محصول ورزشی.
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بررسی انگیزهها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کیکبوکسینگ در شهر تهران
محسن احمدی ،1امیر احمدی ،2مینا رضایی

3

 .1دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،ایران
 .2دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران
 .3کارشناس ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران

هدف این تحقیق ،بررسی انگیزهها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کیکبوکسینگ در شهر تهران بود .روش این تحقیق
پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام عالقهمندان و تماشاگران به مسابقات کیکبوکسینگ در شهر تهران میباشد که در
تاریخ  5/7/1395د ر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در نوبت صبح و عصر برگزار گردید بر اساس تخمین محقق و نظر مسئوالن
برگزاری مسابقات تعداد تماشاگران را حدود  500نفر بوده است که  150نفر بر اساس روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت .ابزار تحقیق ،پرسشنامه بیست و هفت سوالی است ،که انگیزههای حضور تماشاگران را با مقیاس پنج ارزشی
لیکرت اندازه گیری میکرد .میزان پایایی پرسشنامه در این پژوهش  0/75بدست آمد .کلیه پرسشنامه ها در حضور محقق تکمیل و پی
از  30دقیقه جمع آوری شد و یافتههای تحقیق با استفاده از آزمون  ( ANOVA ،tآزمون تعقیبی LSDو آزمون همبستگی اسپیرمن)
در سطح  P≤0.05تجزیه و تحلیل شد .بررسیهای انجام شده در این پژوهش نشان داد که بین میزان حمایت از تیم یا ورزشکار و
حضور تماشاگران رابطه معنیداری وجود دارد ،عالقهمندی و حمایت از ورزشکار ،عامل مهمی است که نشان میدهد تماشاگران به تیم
یا ورزشکار محبوب خود عالقه داشته و جهت حمایت از تیم محبوبشان به تماشای مسابقات میآیند .همچنین عالقه مندی نشان می-
دهد که عالقه باالیی در بین طرفداران نسبت به ورزشکار وجود دارد و این عالقه به مرور زمان ایجاد شده و گسترش یافته است ،حال
حفظ این عالقهمندی ،بر عهده بازاریابان ورزشی و مدیر تیم میباشد.
میانگین انگیزهها به ترتیب از بزر

به کوچک عبارتند از :عالقهمندی به بازیکن خاص با  4/6بیشترین میانگین را در بین انگیزهها و

هیجان بازی  ،4/5به کیک بوکسینگ  ،4/4پیروزی نیابتی  ،3/8بازی پایاپای  ،3/6گریز  ،3/4خدمات به تماشاگران  ،3/2سرگرمی  3و در
نهایت کمترین مقدار مربوط به عالقهمندی به تیم با میانگین  1/7بود.
کلمات کلیدی :انگیزهها و عوامل ،مسابقات کیک بوکسینگ ،حضور تماشاچیان ،شهر تهران.
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تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های رزمی جمهوری اسالمی ایران بر اساس تحلیل SWOT
3

محسن احمدی ،1امیر احمدی ،2مینا رضایی

 .1دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،ایران
.2دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران.
 . 3کارشناس ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران

هدف از این پژوهش تحلیل راهبرد توسعه و موقعیت یابی راهبردی در حوزۀ ورزش های رزمی بود .این پژوهش ،از نوع مطالعات
راهبردی و توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است .جامعۀ آماری پژوهش ،مدیران و تصمیم گیران فدراسیون ورزشهای رزمی شامل
رئیس ،نایب رئیس ،مشاور عالی ،دبیر ،رؤسای دو دورۀ قبل ،رؤسای هیأت استا نها شامل اعضای شورای راهبردی ،رؤسای کمیته ها،
اعضای کمیتۀ فنی (در مجموع  70نفر) بودند .نمونه ها به صورت تمام شمار انتخاب شدند .ابزار جمع آوری پایایی آن نیز از طریق برای
مصاحبه کنترل شد و در بخش کمی تعدادی از استادان و کارشناسان صاحب نظر ( )SWOTتهیه و داد ه ها ،روش های کمی
(پرسشنامۀ محقق ساخته) بود .در بخش کیفی روایی از طریق فن بررسی همکار ،فن کثرت گرایی و به کارگیری چارچوبی مدون
مدیریت ورزشی که با ورزش های رزمی آشنا بودند ،روایی پرسشنامه را تأیید و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای  17کردند قوت20 ،
ضعف 17 ،فرصت و  14تهدید شناسایی شد که با تکیه بر  SWOT،تأیید شد .با بهره مندی از تحلیل ( /α=0کرونباخ (  915ارائه شد.
 WTو  2استراتژی  ST 3استراتژی  WO 3،استراتژی  SO،آنها تعداد  5استراتژی)
کلمات کلیدی :برنامۀ راهبردی ،تحلیل ، SWOTموقعیت استراتژیک ،ورزش های رزمی.
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رسانه و نقش آن در نهادینه سازی رفتار ارزشی تماشاگران فوتبال
2

حسین بهادر ،1سارا کشکر

-1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران
- 2دانشیار ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران

این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانهها در نهادینه سازی رفتار ارزشی تماشاگران فوتبال صورت گرفته است .با توجه به مشخص
نبودن تعداد دقیق جامعه آماری ،با استفاده از فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم 384 ،نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه
آماری این پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که براساس مصاحبههای صورت گرفته از  11نفر از
متخصصان حوزه طراحی گردید .بعد از تایید روایی ،پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین  30نفر از جامعه آماری پخش ،الفای کرونباخ
( )0.86گزارش داده شد .پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها ،داده های  326پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزار های SPSS
V.24و Amos V24و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و تی تک نمونهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی
تاییدی نشان داد که پرداختن به ابعاد اخالقی در کنار مسائل فنی توسط رسانهها ،به عنوان مهمترین مولفه از دید پاسخ دهندگان بوده
است.
کلمات کلیدی :همگرایی ،رسانه ،رسانه نوین ،رسانه سنتی ،تماشاچی ،رفتار ارزشی.
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گردشگری ورزشی و نقش آن در توسعه اجتماعی
2

فضائیل جاوید ،1حسین بهادر ،1معصومه حمزه ،1مهدی بهادر
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

این پژوهش با هدف بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران گردشگری و ورزش صورت گرفته است.
با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه آماری ،با استفاده از فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم 384 ،نفر به صورت تصادفی
به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بعد از تایید روایی آن توسط
متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری ،پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین  30نفر از جامعه آماری پخش ،الفای کرونباخ
( )0.80بدست آمد .پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها ،داده های  321پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزار های  SPSS V.24و
Amos V.24و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی ) (CFAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان
داد که در عامل اجتماعی « افزایش میزان شادابی اجتماعی» ،و در عامل اثرات منفی « افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش جرم و
جنایت» و مهم ترین مولفه در هر یک از عامل ها هستند.
کلمات کلیدی :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،توسعه ،توسعه اجتماعی
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گردشگری ورزشی و نقش آن در توسعه فرهنگی
فضائیل جاوید ،1پریسا کمال ،2توحید آقایی ،2مرتضی امینی

3

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

این پژوهش با هدف بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه فرهنگی از دیدگاه صاحبنظران گردشگری و ورزش صورت گرفته است.
با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه آماری ،با استفاده از فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم 384 ،نفر به صورت تصادفی
به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بعد از تایید روایی آن توسط
متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری ،پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین  30نفر از جامعه آماری پخش ،الفای کرونباخ
( )0.80بدست آمد .پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها ،داده های  321پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزار های  SPSS V.24و
 Amos V.24و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز
نشان داد که در عامل فرهنگی « ،تشوبق ساکنان محلی به فعالیتهای فرهنگی» ،در عامل اثرات منفی « رواج فرهنگ بیگانه و الگو
برداری و مصرف گرایی ساکنان محلی » ،مهم ترین مولفه در هر یک از عامل ها هستند.
کلمات کلیدی :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،توسعه ،توسعه فرهنگی
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نقش مدال آوران یک شهر در گرایش مردم به فعالیت های ورزش (مطالعه موردی شهر اصفهان)
3

حسین بهادر ،1مهدی بهادر ،2توحید آقایی ،3پریسا کمال

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران

این پژوهش با هدف بررسی نقش مدال آوران شهر در گرایش مردم به فعالیت های ورزشی صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش
را مردم شهر اصفهان تشکیل می داد .برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده گردید و  384نفر به صورت تصادفی به عنوان
نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از تایید روایی توسط متخصصین حوزه،
پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین  30نفر از جامعه آماری پخش ،الفای کرونباخ ( )0.79گزارش داده شد .پس از توزیع و جمع آوری
پرسشنامهها ،داده های  311پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزار های  SPSS V.24و  Amos V24و با استفاده از تحلیل عاملی
تاییدی و تی تک نمونهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون تی نشان از اثر مثبت ورزشکاران مدال آور بر روی افراد بوده
است .همچنین نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که بیشتر افرادی که به خاطر یک ورزشکار مدال آور به سمت ورزش کشیده می
شوند ،هدفشان بیشتر سالمتی جسمانی است نه پرداختن به رشته ورزش ورزشکار مدال آور.
کلمات کلیدی :ورزش ،اصفهان ،فعالیت های ورزشی ،مدال آوران ،سالمتی
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بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر جذب مردم به ورزش همگانی استان کرمانشاه
امین راجی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

امروزه تأثیر تبلیغات در بقا و رشد سازمان ها در محیط متالطم و رقابتی دنیای کنونی غیر قابل انکار است .این تحقیق با هدف
بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر جذب مردم به ورزش همگانی صورت پذیرفته است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر
گردآوری داده ها از نوع پیمایش -میدانی محسوب می شود .جامعه آماری این تحقیق کلیه مردم استان کرمانشاه می باشند که تعداد
 150نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه ی استاندارد  26سوالی و شامل 4شاخص می باشد که با
طیف  5ارزشی لیکرت سنجیده شدند  .نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات تلویزیونی ورزش همگانی با میزان آگاهی دادن به مشتری
رابطه دارد .در نتیجه هر چه تبلیغات تلویزیونی در سطح خوب و باالیی باشد میزان آگاهی مردم نیز افزایش می یابد .همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که تبلیغات تلویزیونی ورزش همگانی با ایجاد عالقه در مردم نسبت به ورزش رابطه دارد .در نتیجه هر چه تبلیغات
تلویزیونی ورزش همگانی در سطح خوب و باالیی باشد عالقه مردم نسبت به شرکت در ورزش همگانی نیز باال می رود .همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که تبلیغات تلویزیونی ورزش همگانی با تمایل به شرکت مردم در ورزش همگانی رابطه دارد .در نتیجه هر چه تبلیغات
تلویزیونی در سطح خوب و باالیی باشد تمایل بهشرکت در ورزش همگانی نیز افزایش می یابد.
کلمات کلیدی :تبلیغات تلویزیونی ،آگاهی دادن ،ایجاد عالقه ،ایجاد تمایل ،جذب مردم ،ورزش همگانی
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نقش مدیریت منابع اطالعات کتابخانه ها ( )IRMبر توسعه پژوهش های دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت
بدنی و علوم ورزشی
3

گالویژ عزیزی ،1سارا کشکر ،2حبیب هنری
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
 -3دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت منابع اطالعات کتابخانه ها ( )IRMبر توسعه پژوهش های دانشجویان تحصیالت تکمیلی
تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد .روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مشغول به تحصیل در دانشگاه های عالمه طباطبایی ،خوارزمی ،تهران،
شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،الزهرا و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش و نیز اعضای هیئت علمی گرایش
های مختلف علوم ورزشی دانشگاه های مذکور و نیز کتابداران ،شاغل در کتابخانه های تخصصی این دانشگاه ها .از پرسشنامه محقق
ساخته بعد از تایید روایی و پایایی استفاده شد 390 .پرسشنامه جمع آوری گردید و با نرم افزار  Spss V23مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که عوامل فنی ،التین و پایگاه ها و بانک های اطالعاتی در وضعیت متوسط و عوامل محیطی ،اداری و خدماتی ،فردی،
مرجع و منابع چاپی به طور معنی داری در وضعیت مطلوب قرار دارند .همچنین از آزمون فریدمن برای اولویتبندی عوامل چاپی کتابخانه
های دانشکده های علوم ورزشی استفاده شد .باالترین اولویت مربوط به « مطلوب بودن کتابهای فارسی موجود در کتابخانه به عنوان
منبع درسی قابلیت بهره برداری» و پایین ترین اولویت مربوط به « مطلوب بودن مجالت کتابخانه برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و
پژوهشی» بود .توجه به کیفیت کتابخانه های دانشکده های علوم ورزشی می تواند در توسعه پژوهش های دانشجویان تحصیالت تکمیلی
تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش داشته باشد.
کلمات کلیدی :مدیریت منابع ،اطالعات کتابخانه ها ( ،)IRMتوسعه پژوهش
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نقش استمرار درخواست زنان به حضور در استادیوم بر تغییر رفتار اجتماعی مردان تماشاگر
شیرین بهاروند ،1ساراکشکر ،2غالمعلی

کارگر3

هدف از تحقیق حاضر نقش استمرار درخواست زنان عالقه مند به حضور در استادیوم های فوتبال بر تغییر رفتار تماشاگران مرد بود .این
تحقیق با شیوه کیفی و کاربرد روش تحلیل درونی و با استفاده از روش مضمون که با ماهیت اکتشافی بود ،انجام شد .جامعه آماری
تحقیق تماشاگران و هواداران فوتبال لیگ برتر بودند ..دسترسی به نمونههای تحقیق به شیوه نمونهگیری هدفمند بود که پس از اخذ
مصاحبه با  20نفر اشباع نظری صورت گرفت .این افراد شامل تماشاگرانی بودند که به صورت مستمر در استادیوم آزادی حضور فعال
داشته و نیز در مسابقه فوتبال تیم ملی ایران مقابل بولیوی که بانوان حضور داشتند شرکت کرده بودند .از روش کدگذاری در سه مرحله
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،برای تحلیل دادهها استفاده شد .از تجزیه و تحلیل دادههای کیفی تعداد  30کد اولیه بدست آمد که در
 18مقوله فرعی قرار گرفتند .در نهایت نیز  4مقوله اصلی فرهنگ سازی ،مشارکت اجتماعی ،آموزشی ،اطالع رسانی شناسایی شد .که
نتایج تحقیق نشان داد که استمرار درخواست بانوان بر ای حضور در استادیوم ها حواشی بسیار داشته و افکار مخالف در تقابل با یکدیگر
قرار گرفت و نهایتا زمینه های فرهنگ سازی برای مدیریت رفتار آقایان برای حضور بانوان در ورزش توسط خودشان و یا مدیریت
سازمانهای ورزشی ،فرهنگی و رسانه ای قابل اجراست ،برای تحقق این امر نیاز به آموزش عمومی و اطالع رسانی است و زمینه های
همکاری مردان در جهت ایجاد فضایی امن در فرهنگ کشورمان اصلی مهم و قابل تأمل است تا به تدریج برای حضور بانوان در مراکزی
که مردان در آن رقابت دارند ،با پیش بینی تمهیداتی قابل اجرا گردد.

از نتایج حاصل میتوان در جهت بهبود رفتار تماشاگران در

ورزش ،سود برد .همچنین توصیه میشود که سازمانهای ذیربط اقدامات الزم را جهت بسط و اشاعه این مسئولیتها در بین
ورزشکاران ،باشگاهها و کلیه سازمانهای مربوطه ،انجام دهند.
کلمات کلیدی :استادیوم های فوتبال ،تماشاگران ،تغییر رفتار
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ارتباط ادارک نابرابری جنسیتی با میزان مشارکت و عملکرد ورزشی ورزشکاران زن لیگ برتر اینالین هاکی ایران
2

مهدیه سراجی ،1مهشید محمدی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
مقدمه :نابرابری جنسیتی همواره به عنوان چالش و عاملی بازدارنده در دسترسی زنان به فرصتهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مطدرح
بوده و بر جنبههای مختلف زندگی زنان ازجمله شغل ،تحصیل و مشارکتهای اجتماعی نظیر ورزش تأثیر میگذارد .پژوهش حاضر درصدد بوده است
به بررسی ادراک ورزشکاران فعال در لیگ برتر اینالین هاکی ایران از ندابرابری جنسدیتی پرداختده و ارتبداط آن را بدر مشدارکت و عملکدرد ورزشدی
ورزشکاران زن بررسی نماید.
روششناسی تحقیق :جامعه آماری تحقیق ،شامل  80ورزشکار زن و  120ورزشکار مرد فعال در لیدگ برتدر ایدنالین هداکی ایدران بدود .بده روش
تصادفی طبقهای  80ورزشکار از تیمهای لیگ برتر تهران (شامل 4تیم بوم باکس ،قصر یخ ،آیفیت پرو و ارتش) به عنوان نمونه انتخاب شدند .پدس از
تعیین میزان روایی و پایایی از پرسشنامه ادراک نابرابری جنسیتی برای جمع آوری ا طالعات استفاده شد .بعد از حذف پرسشدنامه هدای نداقص54 ،
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .از نرم افزار  Spss V23برای تحلیل آماری استفاده شد.
یافتههای تحقیق :بر اساس نتایج ،بیش از  65درصد زنان فعال در لیگ برتر هاکی ،معتقد به وجود تبعیضهایی ملموس بین ورزشکاران زن و مدرد
بوده اند که به اعتقاد آنها توانسته است بر سطح عملکرد ورزشی آنها تاثیرگذار باشد؛ این در حالی است که تنها  30درصد مردان وجود چنین برتری-
هایی نسبت به زنان را پذیرفتند ،بدینمعنا که تبعیض جنسیتی به نفع مردان ،بیشتر برای زنان قابل تشخیص بوده است و مردان به صورت خودآگداه
نسبت به این رفتارها آگاهی نداشتهاند .همچنین بین جنسیت ورزشکاران ،سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی و منزلت
شغلی فرد ،میزان درآمد خانواده و میزان سختگیری والدین با میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی رابطه معناداری مشاهده شد (.)p=0/01
نتیجه گیری :به نظر می رسد ورزشکاران زن ،رفتارهای نابرابرانه بیشتری را نسبت به ورزشکاران مرد گزارش نمودهاند و هر چده میدزان تحصدیالت
ورزشکاران باالتر بوده است ،نابرابری حاکم بر شرایط را بهتر درک نمودهاند .پژوهش حاضر درصدد بوده است به ارائه تصدویر روشدنتدری از ندابرابری
جنسیتی ،کلیشه ها و تعصبات ذهنی که گاها افراد از وجود آنها آگاهی ندارند بپردازد .طبق نتایج به دست آمده از تحقیق ،قائل شدن به برخدی مزایدا
برای مردان (شامل بهترین زمانهای تمرینی در سالن ،اولویت اعزام در مواردی که محدودیت بودجه وجود دارد) میتواند بر میزان مشارکت ورزشدی
زنان تاثیرگذار باشد و عملکرد ورزشی آنها را با افت قابل توجهی مواجه نماید .اقداماتی نظیر پوشش خبدری ورزش بدانوان و حمایدتهدای مدالی از
ورزشکاران زن میتواند فاصله زنان و مردان را در مشارکت و عملکرد ورزشی کاهش دهد تا حدی که این تفاوت تنها به تفاوتهدای بیولدوژیکی زن و
مرد محدود گردد.
کلمات کلیدی :نابرابری جنسیتی ،ورزشکاران زن ،عملکرد ورزشی ،مشارکت ورزشی
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صفحات .142-115
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تدوین طرح جامع ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
جاسم منوچهری ،مهرعلی باران چشمه
 -1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -2نایب رئیس شورای بینالمللی ورزش نظامیان (سیزم)
مقدمه :سازمانهای ورزشی نیروهای مسلح مانند بسیاری از سازمانهای سایر حوزهها در جستجوی راهکار برای حفظ و ارتقاء آمدادگی و توانمنددی
جسمانی کارکنان و توان رزمندگی نیروهای دفاعی و نیز حضوری موفق در عرصه رقابت ملی و بینالمللی ،ارتقای چرخه حیدات ،مددیریت عملکدرد و
اجرای راهبرد سازمانهای متبوع در راستای بهره وری کارکنان نیروهای مسلح و مقابله با نفوذ دشمنان و حفظ امنیت و تمامیت ارضدی کشدور مدوثر
میباشند .در این خصوص ،سازمان تربیتبدنی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در تالش است تا با هدف گذاری مشدخص بده اهدداف توسدعه
ورزشی و ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان و اهداف قهرمانی و همگانی و در کل توسعه ورزش در قشر نظامیان کشدور دسدت یابدد .مهمتدرین مدوارد
چالشزای مدیریت نیروهای مسلح را پراکندگی دیدگاهها و نظرات مسئوالن به مقوله تربیتبدنی ،نبود طرح جامع در ورزش نیروهای مسلح و کمبود
نیروهای انسانی کارآمد و متخصص دانست .لذا در سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج.ا.ایران این مسأله مطرح است که برنامههای موجود مستلزم
بازنگری و اصالح محتوایی و ساختاری میباشند و بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا با به کارگیری الگوهدا و روشهدای علمدی متدداول مدورد
استفاده به ویژه در سازمانهای ورزشی ،به تدوین طرح جامع ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران بپردازد.
روش تحقیق :روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف ،از نوع فراتحلیل بوده است .در ابتدای این تحقیق به بررسی تجربده حددود  10سداله
برنامهریزی در ورزش نیروهای مسلح پرداخته شد .تجربه ورزش نظامی در کشورها از منظر سیاسی ،تامین امنیت و نیز ارتقای آمدادگی رزمدی مدورد
مطالعه قرار گرفت .ادبیات موضوع در زمینه راهبردهای توسعه ورزش نیروهای مسلح در بخشهای مختلف ستادی بررسی گردید .برنامههای راهبردی
موجود در بازه زمانی ذکر شده مرتبط با سازمان هایی اعم از اداره ورزش ستادکل نیروهای مسلح ،سازمان تربیت بدنی ارتش ،نیروی انتظامی وبسدیج
بوده است که دیدگاه غالب آنها به ترتیب بدین شرح بودهاند :توسعه ابعاد همگدانی و قهرمدانی ورزش در نیروهدای مسدلح (سدتادکل) ،همسوسدازی
اقدامات سا زمان تربیت بدنی ارتش از طریق استقرار راهبرد (ارتش) ،نهادینه ساختن تفکر راهبردی در ورزش نیروی انتظامی (نیروی انتظامی) ،بهدره
جستن از تعلیم و آموزش در جهت اخالقی ساختن محیط ورزش (بسیج) .برنامه سازمانهای مذکور از نظر پوشش موضوعی ،افق زمانی ،نحوه برخورد
با فضا (آمایش سرزمین) ،پوشش جغرافیایی ،روش تهیه و روش اجرا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً اهداف و نیز راهبردها به با توجده بده
ماهیت آنها به ابعاد همگانی ،قهرمانی ،فرهنگی ،تعلیم و تربیت و منابع تفکیک گردیدند .لذا بر اساس آنچه از یافتههای فراتحلیل اسدتنباط گردیدد،
ماموریت ،چشم انداز ،ارزش های محوری ،عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای ورزش نیروهای مسلح در سطح کالن مطابق با ابعاد ذکر شده اصالح و
دستهبندی گردید.
بحث و نتیجهگیری :ورزش به شکل وسیعی برای انعطافپذیری نظامی ،ملی گرایی و ویژگیهای مردانگی نمادین استفاده شده است .لذا از آنجدایی
که نیروهای مسلح در راستای ایجاد صلح پایدار ،و چیرگی بر اذهان و قلب شهروندان اقدام مینماید ،توجه به ورزش و توسعه مشارکت بدالقوه در آن،
دستیابی به این اهداف را ممکن میسازد .اهم نقاط مورد توجه در چشدمانداز ورزش نیروهدای مسدلح ج.ا.ایدران در افدق  ،1404بده کدارگیری همده
توانمندی و امکانات درجهت آمادهسازی نظامیان به منظور آمادگی دفاعی و همچنین کسب سدکوهای برتدر در سدیزم مدیباشدد .پیشدنهاد میشدود
سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح برتقویت سهم خانواده نظامیان در ورزش قهرمانی و رفع موانع مربوطه اقدام نماید؛ همچنین ،حضور جددّی زندان
در عرصههای قهرمانی جهانی ،قارهای و سایر رویدادهای بینالمللی نظامیان به افزایش زنان ورزشکار نخبه و پشتوانههای ورزشی کمک مینماید.
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بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر بازاریابی رسانههای اجتماعی در فروشندگان برندهای ورزشی
3

سعید اشرفی فشی* ،1محسن باقریان فرح آبادی ،2سید صالح الدین نقشبندی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر بازاریابی رسانههای اجتماعی در فروشندگان برندهای ورزشی انجام گرفته است.
روش تحقیق :این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به دنبال رابطه علّی بین متغیرهاست و به روش
میدانی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق ،فروشندگان برندهای ورزشی تهران که از ابزارهای فناوری اطالعات استفاده نموده و دارای صفحه
اینستاگرام برای محصوالت ورزشی خود هستند ،میباشد ( .)N=400حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد  196نفر برآورد شد که تعداد 200
پرسشنامه در نمونهای متشکل از جامعه آماری توزیع شد .نمونهگیری به روش نمونهبرداری تصادفی صورت پذیرفت .پرسشنامههای مورد استفاده
شامل سؤاالت جمعیت شناختی ،پرسشنامه استاندارد پذیرش فناوری دیویس( )1986و پرسشنامه استاندارد بازاریابی رسانههای اجتماعی الروچ و
همکاران( )2012بود .روایی پرسشنامهها مورد تأیید بوده و پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  LISRELبرای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد .در بخش آمار توصیفی از جدولهای فراوانی برای
تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی استفاده شد .در آمار استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف t ،تک نمونهای ،رگرسیون و مدل سازی
معادالت ساختاری به منظور آزمون فرضیات استفاده شد .سطح معنی داری برای تمامی تجزیه و تحلیل ها  P ≤0/01در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین مشاهده شده و فرضی پذیرش فناوری و مؤلفههای آن تفاوت معنیداری وجود دارد(،P ≤0/01
 .)t= 30/15همچنین بین میانگین مشاهده شده و فرضی بازاریابی رسانههای اجتماعی و مؤلفههای آن تفاوت معنیداری وجود دارد(،P ≤0/01
 .)t= 24/57با توجه به مثبت بودن  tدر همه مؤلفههای پذیرش فناوری اطالعات و بازاریابی رسانههای اجتماعی ،میتوان گفت که مقدار مشاهده
شده پذیرش فناوری و مؤلفههای آن و همچنین مقدار مشاهده شده بازاریابی رسانههای اجتماعی و مؤلفههای آن بهطور معنیداری در وضعیت
مناسب قرار دارند.از طرفی تحلیل رگرسیون نشان داد که پذیرش فناوری توانایی پیشبینی بازاریابی رسانههای اجتماعی را دارد .براساس نتایج
ضریب بتا  ،به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل پذیرش فناوری ،بازاریابی رسانههای اجتماعی( )0/353افزایش مییابد .نتایج نشان داد
پذیرش فناوری بر بازاریابی رسانههای اجتماعی تأثیر دارد و این اثر به صورت مثبت و معنادار است.
نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده میتوان د ناشی از استفاده روزمره اکثریت فروشندگان از فضای مجازی بهخصوص از طریق گوشیهای هوشمند که
در دسترس عموم مردم قرار دارد باشد .از طرفی با ت وجه به اثر مثبت و معنادار پذیرش فناوری اطالعات بر بازاریابی رسانههای اجتماعی ،میتوان
اینطور نتیجهگیری کرد که در صو رت افزایش پذیرش فناوری به مرور ،میزان اطالعات فروشندگان نسبت به محاسن بازاریابی رسانههای اجتماعی و
قابلیت سودآوری آن برای فروشندگان افزایش پیدا کرده و این امر باعث افزایش استفاده آنها از بازاریابی رسانههای اجتماعی خواهد شد .فروشندگان
برندهای ورزشی میتوانند با آشنایی بیشتر با فناوری و همچنین تقویت پذیرش فناوری اطالعات و یادگیری مهارتهای مربوطه ،بیش از پیش از
ابزارهای متفاوت مانند شبکههای اجتماعی که امروزه ،فناوری با هزینه بسیار کمتر نسبت به روشهای سنتی در اختیار آنها قرار داده است ،در امر
بازاریابی و فروش محصوالت خود بهره ببرند.
کلمات کلیدی :پذیرش ،فناوری ،بازاریابی رسانههای اجتماعی

1. saeid.ashrafi64@gmail.com
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بررسی نقش کیفیت خدمات واحساس امنیت برگسترش گردشگری ورزشی شهر تهران به منظور بهبودشرایط
اقتصادی کمپ های گردشگری زمستانی
2

احسان سلمانی ،1غالمرضا عابدی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداصفهان
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

هدف :هدف از پژوهش حاضر نقش کیفیت خدمات واحساس امنیت برگسترش گردشگری ورزشی شهر تهران به منظور بهبود شرایط
اقتصادی کمپ های گردشگری زمستانی بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و از نظر استراتژی نیز،
همبستگی است و به روش میدانی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را گردشگران کمپ های گردشگری زمستانی تشکیل دادند ،که
تعداد آنها نا محدود می باشد .بر این اساس با توجه به جدول مورگان برای جوامع نامحدود 384 ،گردشگر به صورت تصادفی انتخاب و
مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (  ،)2008پرسشنامه احساس امنیت خلیفه سلطانی
و همکاران( )1391و پرسشنامه محقق ساخته تمایل به حضور مجدد در کمپ گردشگری بود .شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی،
میانگین ،انحراف معیار ،رسم نمودارها) .از آزمون کلموگروف -اس میرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده شد .از ضریب همبستگی
پیرسون برا بررسی روابط و برای پیش بینی از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد .سطح معنیداری در این پژوهش  P ≥ 0/05تعیین
شد .محاسبات آماری به وسیله نرمافزار آماری (SPSSنسخه  )23انجام گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد بین کیفیت خدمات با احساس امنیت گردشگران (  P = 0/001 ≥0/05و  ،)r =0/490بین کیفیت خدمات با
تمایل به حضور مجدد در کمپ گردشگری (  P = 0/001 ≥0/05و  ،)r =0/412بین احساس امنیت با تمایل به حضور مجدد در کمپ
گردشگری (  P = 0/001 ≥0/05و  )r =0/456از نظر آماری رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد و متغیر کیفیت خدمات 24/0 ،
درصد و متغیر احساس امنیت  16/9 ،درصد از متغیر تمایل به حضور مجدد در کمپ گردشگران را پیشبینی میکند.
نتیجه گیری :توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر نقش مؤلفه های ذکر شده بر تمایل به حضور مجدد در کمپ گردشگری از دید
مشتریان پیشنهاد میگردد ،تا مدیران اماکن با استفاده از یافته های پژوهش حاضر و ارائه امکانات و خدمات مناسب و متناسب با
نیازهای مشتریان و همچنین افزایش احساس امنیت در آنها د ر بهبود فرایند جذب مشتریان و تمایل آنها به حضور مجدد در کمپ
گردشگری تالش کنند.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمت ،احساس امنیت  ،گردشگری ورزشی ،ورزش های زمستانی

238

مقاالت پوستر

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان در باشگاه های ورزشی
4

حبیب هنری ،1پریساساریخانی ،2محمد صادق افروزه ،3مهدی اسدی
 -1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
 -3استادیار دانشگاه جهرم
 -4کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد الرستان

مقدمه:امروزه رضایت مشتری ،کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است ،از سوی دیگر در دنیای رقابتی
امروز ،کیفیت خدمات یکی از زمینههایی است که سازمانها می توانند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند .یکی از موثرترین و
متداول ترین این راهبردها تالش برای ارائه خدماتی با کیفیت و میانقص وآسان است .ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به
طور مستمر ،موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت می شود (هسلینک .)2002 ،1لذا بررسی و شناخت شاخصه ی رضایت
مشتری و سنجش رضایت مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیت بوده که نهایتا سطح رضایت مشتری تعیین کننده موفقیت یا شکست
سازمانها است( .روستا .)1384 ،این رویک رد در حوزه ورزش به دالیل زیادی از جمله انواع متفاوت از مشتریان با فلسفه های .ناگون
نسبت به ورزش از اهمیت بیشتری برخوردار است .چوان ( )2008به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات همچون کیفیت برنامه های
محیط باشگاه بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد و نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین رضایتمندی با وفاداری مشتریان در این
باشگاهها وجود دارد .همچنین چاپارا و همکاران .)2015( ،2در تحقیقی به عنوان راه کارهای افزایش کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رضایت مشتری بستگی به چگونگی محصوالت و خدمات با انتظارات مشتریان دارد.
روش شناسی :روش پژوهش ،پیمایشی و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خدمات از الگوی سروکوال ( .)1988و
پرسشنامه رضایت مندی مشتری از الگویی کانوی( )2004بود .جامعه آماری مشتمل بر  840نفر از مشتریان باشگاه های ورزشی شهر
المرد بود که از طریق نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران  200نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی انجام گرفت .روایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل گویه ،و
پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ( )0/81و ( )0/88گزارش شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادههای حاصله
توسط آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج یا یافته ها :ابعاد عوامل محسوس  ،قابلیت اعتماد  ،نحوه اطمینان ،پاسخگویی ،همدلی در تبیین رضایت مندی مشتریان نقش
داشتند  ،یعنی با احتمال  99درصد در تبیین رضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی مؤثر بودند .براساس ضریب تعیین تعدیل شده
 ، 0/363درصد تغییرات رضایت مندی مشتریان به وسیله این ابعاد تبیین شدهاند و  0/90درصد تغییرات رضایت مندی مشتریان که
قابل قبول می باشد ،به وسیله متغیرهای دیگر تبیین می شود که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

.

1 hesling

1 chapara
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جدول  :1بررسی رابطه بین کیفیت و رضایتمندی مشتریان
β

ثابت
عوامل محسوس
قابلیت اعتماد
نحوه اطمینان
پاسخگویی
همدلی

30/870
1/214
1/384
0/634
0/941
1/342

β
(استاندارد شده)

0/285
0/249
0/141
0/191
0/330

t

7/937
4/872
2/288
2/438
3/284
5/689

p-value

3/890
0/249
0/323
0/260
0/287
0/236

R

0/602

R2

0/363

آزمون معناداری رگرسیون

F

22/103

p-value

0.000

بحث :کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی ارتباط معناداری  0/000وجود دارد که این نتایج با نتایج گراند،
چوان ( ،)2008چاپارا و همکاران ( ،)2015لیندگرین و همکاران ( ،)2015تئودوراگیس( ،)2014سالیما و همکاران( ،)2012هاک لی و
همکاران( ، )2010پدراگوسا و کوریا ( )2009همسو می باشد .آنها به این نتیجه رسیدند که مهم ترین نیاز امروز باشگاه های ورزشی
برای گسترش کیفیت خدمات آ نها ایجاد رضایت مشتری است و هرچه حضور مشتریان در عرصه های مختلف جدی تر و پررنگ تر
باشد رضایت آنها بیشتر خواهد شد .رضایت مشتری ،کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است ،از سوی دیگر
در دنیای رقابتی امروز ،کیفیت خدمات یکی از زمینههایی است که سازمانها میتوانند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند .کیفیت
خدمات ،به عنوان نگرش یا قضاوتی جهان شمول درباره برتری و رجحان یک خدمت ،از مقایسه میان انتظارات مشتری و ادراک آنان از
عملکرد واقعی خدمات ،ناشی میشود ..مشتری اغلب کیفیت خدمات را با مقایسۀ بین خدمتی که دریافت کرده (ادراکات مشتری) و
خدمتی که انتظار داشته (انتظارات مشتری) ارزیابی میکند .بنابراین خدماتی که در مراکز ورزشی به مشتریان ارائه میشود ،باید به
انتظارات مشتریان نزدیکتر بوده و هدف مدیران باشگاههای ورزشی باید ارتقای کیفیت خدمات و به صفر رساندن شکاف میان انتظارات
و ادراکات مشتری باشد ،زیرا هرچه کیفیت خدمات ارائه شده به انتظارات و خواسته های مشتریان نزدیکتر باشد ،سطح رضایتمندی
مشتریان نیز بیشتر میشود.
نتیجه گیری :ارتقای کیفیت خدمات به خصوص با توجه به اولویت عوامل محسوس که در مقاله شناسایی شد می تواند رضایت
مشتریان را ارتقا دهد.
منابع:
.1

روستا ،احمد وهمکارا ن()1380ک" ،مدیریت بازاریابی" نشر سمت،

Chuan, J. L. (2008).” Service quality of the ocean sports clubs and its impact on customer satisfaction and
customer loyalty”. Dissertation, United States Sports Academy, pp: 3-87.

2.

Chang, K. H. (2004). ”A study on the relationship between customer relation and behavior intention of fitness
clubs-in Taichung city”. Master Dissertation, Zhanghua, Taiwan: Dayeh University, p: 67.

3.
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شناسایی و تعیین عارضه های نظام گزینش منابع انسانی مطالعه موردی :دبیران تربیت بدنی استان فارس
4

حبیب هنری ،1محمد صادق افروزه ،2پریسا ساریخانی* ،3مجتبی نوری
 -1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
 -4کارشناسی ارشد دانشگاه الرستان

هدف :این پژوهش با هدف شناسائی و تبیین عارضههای نظام گزینش منابع انسانی دبیران تربیت بدنی در آموزش و پرورش صورت گرفت.
روش شناسی :مقاله حاضر توصیفی بود و به روش میدانی انجام شد .ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی
پرداخته شد تا مبانی اولیه در تدوین پیش فرضهای الزم برای شناسائی و سنجش معیارها و زیرمعیارهای عارضهیابی جذب و تامین نیروی انسانی
تربیت بدنی در آموزش پرورش فراهم آید .پس از بررسی ادبیات موضوع و ایجاد ذهنیت اولیه ،جهت کاربردی شدن پیشفرضها ،مصاحبه های
مفصلی با اساتید دانشگاهی ،مدیران و افراد رده باالی آموزش و پرورش استان فارس صورت گرفت .بر این اساس از میان مجموعه معیارهای بدست
آمده با استفاده از تکنیک دلفی چهار معیار کارمندیابی ،انتخاب ،گزینش و انتصاب به عنوان معیارهای زیربنائی بهسازی نظام جذب و تامین نیروی
انسانی شناسائی شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از دو پرسشنامه خبره و دو پرسشنامه مرکب از  40سوال تدوین گردید .پرسشنامه خبره
شماره یک به مقایسه زوجی معیارها براساس هدف پژوهش تنظیم شد ه است .از آنجا که چهار معیار اصلی داریم این پرسشنامه مرکب از  6پرسش
است .پرسشنامه خبره شماره  2شامل چهار دسته پرسش سهگانه است که روابط درونی معیارهای اصلی را میسنجد .در ادامه از جامعه آماری
پژوهش ،نمونهای به حجم  123نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و آماج پژوهش قرار گرفت .در یک مطالعه مقدماتی جهت تست پایائی
پرسشنامه نیز ،نمونهای مرکب از  15نفر به تصادف انتخاب شد و پرسشنامه ها توزیع گردید و پایائی آن مطلوب برآورد گردید .بعد از حصول
اطمینان از پایائی و روائی پرسشنامه موجود به عنوان ابزار اصلی گرد آوری دادهها ،به توزیع پرسشنامه در نمونه آماری پرداخته شد و به این ترتیب
داده های خام اولیه جهت پردازش ،تجزیه و تحلیل و سنجش درستی یا نادرستی فرضیههای پژوهش گرد آوری شد
یافته ها :براساس نتایج تحقیق مقدار ویژه معیار انتصاب در عارضهیابی نظام جذب نیروی انسانی از بیشترین اولویت برخوردار است .نتایج حاصل از
مقایسه زوجی زیرمعیارهای اصلی نشان میدهد توجه به توان علمی افراد (زیرمعیار شماره  )14در مرحله انتخاب ،از بیشترین اولویت برخوردار است.
با توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه اول ،دوم و چهارم ،فرض صفر ) (H0رد می شود و کارمند یابی ،انتخاب و انتصاب در تامین نیروی انسانی
آموزش و پرورش موثر است ولی دلیلی برای رد فرض صفر سوم وجود ندارد و عامل گزینش تاثیری ندارد.
نتیجه گیری :تفسیر نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان در قالب پیشنهاداتی به سازمان ارائه نمود زیرا نتایج به روشنی گواه بر این است که در
توجه به فاکتورهای عارضهیابی نظام جذب و تامین نیروی انسانی شکافهائی مشاهده میشود .آشنایی با روش شناسی علمی و ماهیت آن از الزامات
و نیازمندیهای مدیران منابع انسانی امروزی بشمار می آید .روش شناسی علمی مسائل منابع انسانی با شناسایی مراحل و منابع مسائل آغاز می شود.
بهره برداری بهینه از آن مستلزم تمیز و نشانه های آن می باشد .بنابراین باید توجه بیشتری به روش شناسی علمی و ماهیت عارضهیابی صورت گیرد.
کلمات کلیدی :نظام گزینش ،منابع انسانی ،دبیران ،تربیت بدنی
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جایگاه مدیریت ورزشی در صنعت ورزش
شعله خداداد کاشی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صعنت ورزش شامل وجه های گوناگون از قبیل اقتصاد ،رسانه ،مباحث قانونی و مالی ،اسپانسری ،تبلیغات ،حامیان ،بلیت فروشی ،رویداد
ها ،تجهیزات ،فروش تجهیزات  ،توریست ورزشی ،تفریح و اوقات فراغت و غیره می باشد .ده درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته را ورزش
میسازد ،در سال  2011اعالم شد که در ایاالت متحده آمریکا ورزش به تنهایی  426بیلیون دالر در اقتصاد آمریکا نقش داشته .در این
صنعت بیش از  300رشته دانشگاهی تعریف شده که  20رشته تولید علم میکند و مابق ی در اختیار صنعت ورزش است ،این عناوین در
بخش های حرفه ای ورزش  ،ورزش مدارس و دانشگاه ها و سازمانها و نهاد های ملی و بین المللی ورزشی تعریف شده است .در این میان
نقش دانشگاه ها برای تربیت نیروی ماهر بسیار قابل توجه است به این ترتیب که در کشوری مانند استرالیا هر سال مطالعات مدونی در
ارتباط با شکاف بین فارغ التحصیالن و شاغلین رشته تربیت بدنی صورت میگیرد و سعی میشود که تمرکز بر روی خروجی بر اساس نیاز
های صنعت قرار گیرد .اما سوال اینجاست که آیا در ایران برنامه درسی و آموزشی دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار طراحی شده؟ آیا
دانشجویان در دانشگاه مشاوره شغلی دریافت میکنند؟ آیا برنامه ای برای ورود دانشجویان به بازار کار وجود دارد؟ چه سهمی از صنعت
ورزش را فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی به خود اختصاص داده اند؟ در ای ن میان آیا فدراسیون های ورزشی که نبض ورزش قهرمانی
هستند با دانشگاه ها مرتبط می باشند؟
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تدوین راهبردهای مطلوب مدیریت ورزش همگانی شهرستان شاهرود با استفاده از تحلیل s.w.o.t
حسن عامری  ،اسماعیل ذبیحی
 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 -2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر تدوین راهبردهای مطلوب مدیریت در حوزه ورزش همگانی شهرستان شاهرود بر اساس تحلیل  swotاست.
روش تحقیق حاضر توصیفی و براساس موضوع در حیطۀ مطالعات راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر اجرا،
میدانی بود .جامعه آماری این پژوهش  85نفر ،شامل :مدیر و معاونین اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود( 5نفر) ،کارشناسان اداره
ورزش و جوانان شهرستان شاهرود ،کارشناسان هیأت ورزش های همگانی شهرستان شاهرود و سازمان های ورزشی مرتبط با ورزش
همگانی(20نفر) ،رئیس هیأت ورزش همگانی و رؤسای کمیته های هیأت ورزش همگانی شهرستان شاهرود( 8نفر) ،اعضای هیأت علمی
دانشگاه ها ،در رشته مدیریت ورزشی شهرستان شاهرود ( 6نفر) ،مربیان و ورزشکاران نخبه و تحصیلکرده رشته مدیریت ورزشی
شهرستان که با هیأت ورزش همگانی در ارتباط می باشند( 46نفر) ،تشکیل می دهد .در این تحقیق به علت اینکه تعداد افراد جامعه
محدود بوده است ،بنابراین از روش سرشماری استفاده شد و نمونه برابر با جامعه بوده و تمامی افراد جامعه موردنظر را دربر میگیرد ،لذا
نمونه آماری در این پژوهش  85نفر میباشد .نظرسنجی از حجم نمونه جامعه آماری پژوهش با استفاده از پرسشنامه ،که توسط دکتر
محمد اعرابی در کتابی با عنوان دستنامه برنامه ریزی راهبردی در سال  1395طراحی گردیده است ،انجام پذیرفت .اعتبار محتوای این
پرسشنامه توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین شده است و آزمون اعتبار پرسشنامه ،روش روایی محتوا بوده است.
چهار پر سشنامه به منظور بررسی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه اول مرتبط با نقاط قوت ورزش همگانی
طراحیشده و دارای  10سؤال با پایایی  ،0/863پرسشنامه دوم مرتبط با نقاط ضعف ورزش همگانی طراحیشده و دارای  10سؤال با
پایایی  ،0/790پرسشنامه سوم مرتبط با فرصتهای ورزش همگانی طراحیشده و دارای  10سؤال با پایایی  ، 0/832پرسشنامه چهارم
مرتبط با تهدیدهای ورزش همگانی طراحیشده و دارای  10سؤال با پایایی  0/901می باشد و پرسشنامه پنجم ،مرتبط با پیشبرد اهداف
دارای هفت سؤال با پایایی  0/849می باشد .از آزمون مقایسه میانگین به منظور مشخص شدن نقاط قوت ،ضعف ،تعیین و شناسایی
وضعیت و موقعیت هر یک از موارد پرسشنامه و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی این نقاط ،استفاده گردید .آزمون کولموگوروف –
اسمیرنوف جهت بررسی نرمالیته بودن توزیع داده های متغیر های جامعه مورد استفاده قرار گرفت .جهت بررسی وضعیت(مطلوبیت)
متغیرها در جامعه آماری از آزمون تی تک نمونه ای ،جهت همبستگی بین متغیرها از آزمون پیرسون استفاده شد .پس از تجزیه وتحلیل
و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل خارجی و داخلی مشخص شد که ورزش همگانی در شهرستان شاهرود در منطقۀ راهبردی
محافظه کارانه ( )WOقرار دارد و راهبردهای مطلوب آنها ارائه گردید .بر اساس تحلیل  ،SWOTدر مجموع 11 ،راهبرد ،شامل :دو
راهبرد  ،SOچهار راهبرد  ،WOسه راهبرد  STو دو راهبرد  WTتدوین گردید.
کلمات کلیدی :راهبرد ،برنامه ریزی ،نقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهدید ،هیأت ورزش های همگانی شهرستان شاهرود.
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ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر حضور خانوادگی در استادیومهای فوتبال ایران
شهال گری⁎ ،1معصومه کالته سیفری

2

 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

هدف :نفوذ ورزش در قرن  21بهگونهای است که بخش قابل توجهی از زندگی مردم را به خود اختصاص داده و فوتبال به لحاظ
برخورداری از ویژگی منحصربهفرد محبوبیت و مردمی بودن به ورزشی فراگیر و جهانی تبدیلشده است (درویشی و همکاران.)1397 ،
گستردگی باالی فوتبال و تماشاگری آن در بین اقشار مختلف جامعه آن را به یکی از سالمترین فعالیتهای فراغتی مبدل کرده که
خانوادهها میتوانند با حضور در استادیومها و تجربه یک محیط لذتبخش و مفرح به تحکیم بنیان خانواده و دوستی اعضا با یکدیگر نائل
شوند (گری .)1397 ،این در حالی است که تماشاگری فوتبال در استادیومهای ایران با یک چالش اساسی در زمینهی حضور خانوادگی
روبهرو است و عدم اجازه حضور بانوان در استادیومهای فوتبال توانایی ورود خانوادگی را نیز از آنها سلب میکند .در همین راستا محقق
به دنبال شناسایی عوامل اثرگذار بر امکان حضور خانوادگی در استادیومهای فوتبال ایران برای تماشاگری مسابقات است.
روش تحقیق :تحقیق حاضر از نوع توسعهای -اکتشافی میباشد که بهصورت کیفی انجام شد .جامعه تحقیق هدفمند و با تکنیک گلوله
برفی از بین اساتید و متخصصان در زمینه مدیریت رویدادهای ورزشی انتخاب شدند و این جمعیت  20نفری منتخب تحت مصاحبههای
عمیق ،نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و مصاحبه تا مرحله اشباع و کفایت نظری پیش رفت .جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از
مصاحبهها مطابق نظریه داده بنیاد ،رویکرد گلیزری ،بهترین رویکرد دراینباره به نظر رسید که طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی موردبررسی قرار گرفت و نظریهپردازی انجام شد .درنهایت مدل کشفشده و کدها در اختیار پنجتن از مشارکتکنندگان در
تحقیق قرار گرفت تا با تائید یافتههای حاصل از تحقیق ،روایی و پایایی کدگذاریها نیز تائید شدند.
یافتهها :نتایج حاصل از تحقیق و تحلیل کیفی دادههای حاصل از مصاحبه نشان داد که  13مقوله اثرگذار بر حضور خانوادگی در
استادیومهای فوتبال ایران وجود دارد که شامل فراگیری رشته فوتبال ،گذران اوقات فراغت ،توسعه فرهنگ حضور خانوادگی ،ارائه
بلیتهای خانوادگی ،سطح رفاه مالی جامعه ،سیاست و اصول شرعی حاکم بر جامعه ،حقوق اجتماعی مردم جامعه ،تدابیر ویژه برگزاری
مسابقات ،ویژگیهای جامعهشناختی ،ایمنی استادیومها ،ساختار فیزیکی استادیومها ،آگهی و تبلیغ ،فناوری میباشد که تأثیرات مستقیم
و غیرمستقیم مؤثری در بهبود شرایط حضور برای خانوادهها در استادیومهای فوتبال ایران میگذارد تا بدینصورت امکان حضور برای
خانوادهها فراهم گردد و در پی آن جمعیت تماشاگران و هواداران حاضر در استادیومهای فوتبال نیز افزایش یابد تا بدان صورت از مزایای
مثبت حاصل از این حضور به نحو احسن استفاده کرد.
نتیجهگیری :تماشای بازیهای فوتبال ازجمله فعالیتهای فراغتی مهیج و پرطرفدار موجود در جامعه میباشد که تعامل میان انسانها
را به ضمن حضور در استادیومها افزایش میدهد؛ بنابراین الزم است تا زمینه و امکان حضور برای همه افراد و گروههای جامعه ازجمله
خانوادهها فراهم گردد .مدل ارائهشده از تحلیل دادههای تحقیق  13مقوله اثرگذار بر امکان حضور خانوادگی در استادیومهای فوتبال
ایران را معرفی میکند که اگر موردتوجه و تمرکز مدیران و مسئوالن ورزشی و فوتبالی ایران قرار گیرد عالوه برافزایش جذابیت و گرایش
به فوتبال در میان مردم ایران ،توسعه ورزش خانواده را نیز به همراه خواهد داشت ،همچنین در توسعه سرمایهگذاری حامیان مالی،
میزبانی مسابقات بینالمللی فوتبال ،ارتقا اعتبار و جایگاه فوتبال کشور در رتبه جهانی و  ...که نهایت ًا رشد و توسعه همهجانبه فوتبال ایران
را میسر میسازد نیز مثمر ثمر خواهد بود.
کلمات کلیدی :استادیوم ،حضور خانوادگی ،نظریه داده بنیاد.
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ارتباط بازاریابی مستقیم با رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی
3

لیال ایزدپرست ،1محمد رضا اسماعیلی ،2جاسم منوچهری
-1دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
-2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
-3استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی

هدف :بررسی تأثیر بازاریابی مستقیم بر رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی
روش تحقیق :تحقیق حاضر جزو تحقیقهای توصیفی د همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفت .جامعه آماری شامل کلیه
ناشران ،فروشندگان و خریداران کتاب های ورزشی بود که با توجه به نامحدود بودن آن ،تعداد  455نفر به روش تصادفی سهمیه ای به
عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار تحقیق دو پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانکن ( )2005و رفتار مصرفکننده لرمن ( )2006بود.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید  7نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه
استفاده شد .برای محاسبه ضریب پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرانباخ بر روی یک نمونه اولیه  30نفره استفاده شد (α>). 0/7به
منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی،
درصدها ،میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روشهای آماری آزمون کلموگروف اسمیرنف ،همبستگی پیرسون ،رگرسیون
و معادله ساختاری استفاده شد.
یافته ها :پس از بررسی میانگین مولفه های ارتباطات بازاریابی یکپارچه مشخص شد که باالترین میانگین مربوط به بازاریابی مستقیم با
میانگین  ،3/45 ±0/99و پایین ترین میانگین مربوط به فروش شخصی با میانگین  3/24 ±0/78بود.نتایج نشان میدهد که بین تمامی
مولفه های ارتباطات بازاریابی یکپارچه و رفتار مصرفکننده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری  :نتیجه تحقیق نشان داد که بین تمامی مؤلفه های ارتباطات بازاریابی یکپارچه از جمله تبلیغات ،ترویج فروش،
روابط عمومی ،فروش شخصی و بازاریابی مستقیم با رفتار مصرف کننده و مؤلفه های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .از سوی
دیگر ،یکی دیگر از دالیلی که می تواند منجر به روی آوردن بیشتر به ارتباطات بازاریابی یکپارچه شود ،رشد سریع تکنولوژی اینترنت و
تغییراتی است که در ماهیت تجارت شرکت ها و عالیق مصرف کنندگان ایجاد کرده است (کهیند اوالدل جوزف  .)2009لذا پیشنهاد می
شود که ناشران و فروشندگان کتاب های ورزشی ،از مدل ارتباطات بازاریابی یک پارچه به عنوان روش مناسبی در جهت توسعه کسب و
کار خود سود ببرند ،چرا که سازمان های بیشماری وجود دارند که ارتباطات بازاریابی یکپارچه را به عنوان اصلی ترین مزیت رقابتی
مرتبط با بازاریابی به حساب می آورند.
کلمات کلیدی :بازاریابی مستقیم ،رفتار مصرف کننده ،کتاب های ورزشی
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ارایه مدلی از نیازهای مشتریان و ارزش درک شده توسط مشتری در فروشگاههای ورزشی اینترنتی در ایران
3

فاتح فرازیانی ،1اکبر فرید فتحی ،2رحیمه مرادی
 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2دکتری مدیریت ورزشی
 -3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل نیازهای مشتریان و ارزش درک شده توسط مشتری در فروشگاه های ورزشی اینترنتی در ایران انجام
گرفت .پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت پژوهش ،از نوع توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام گرفت .جامعه
آماری تحقیق را کلیه مشتریان فروشگاههای اینترنتی محصوالت ورزشی کشور تشکیل می دادند 222 .نفر به روش نمونه گیری در
دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها تحقیق به صورت آنالین توزیع گردید .ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های
استاندارد ارزش ادراک شده مشتری اگرت و ولگا ()2000و پرسشنامه نیازهای مشتریان ورزشی نایت و کیم( )2007بود .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه های تحقیق به تائید  5تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها ،در یک نمونه
اولیه  30نفره از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و در سطح استنباطی از
آزمون های کولموگروف اسمیرنف ،همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی ساده دو متغیره و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .از نرم
افزارهای  SPSSنسخه  23و آموس نسخه  23جهت تجزیه و تحلیل آماری استفادهشده .نتایج تحقیق نشان داد که بین اجتناب از
اشتباهات ( )R= 0/57انتخاب نارایج ( ،)R= 0/53انتخاب خالق( )R= 0/44ادراک در زمینه کیفیت کاال و برند آن ( )R= 0/50ارزش
عاطفی (، )R= 0/23تعامالت خرید ()R= 0/62و نیازهای مشتریان با ارزش درک شده توسط مشتری ( )R= 0/73رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد همچنین ،مولفه های نیازهای مشتریان ،اجتناب از اشتباهات ،انتخاب نارایج ،ادراک در زمینه کیفیت کاال و برند آن و
تعامالت خرید ( )T=3/77 , SIG= 0/001توانایی پیشبینی ارزش درک شده توسط مشتری در فروشگاه های ورزشی اینترنتی دارد و
مدل ارتباطی نیازهای مشتریان و ارزش درک شده توسط مشتری در فروشگاه های ورزشی اینترنتی از برازش مناسبی برخوردار بود.
کلمات کلیدی :نیازهای مشتریان ،ارزش درک شده توسط مشتری ،فروشگاه های اینترنتی ،فروش آنالین
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ارائه الگویی از عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد
3

فاتح فرازیانی ،1لقمان کشاورز ،2محمد بخت
.1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
.2استاد گروه مدیریت و رزشی دانشگاه پیام نور
.3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف از ای پژوهش ارائه الگویی از عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد
بود .روش تحقیق از نوع پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند .جامعه آماری شامل مدیران و برنامه ریزان
ورزشی ،سرمایه گذاران بخش خصوصی و حامیان مالی در ورزش حرفه ای استان کهکیولیه و بویر احمد بودند که  181از طریق
نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند .از شاخص های آمار توصیفی و آزمون معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی
جهت آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.به این منظور از نرم افزار های  SPSS23 , SMART PLSبهره گرفته
شد .یافته های مربوط به بررسی کیفیت مدل سه مفدار  ./15 ، ./.2و  ./35برای شاخص  CVبه ترتبیب میزان کیفیت کم،
متوسط و زیاد برای مدل اندازه گیری ارایه می دهند .عوامل به ترتیب بار عاملی ،عوامل مالی و اقتصادی  ./78عوامل تبلیغاتی و
رسانه ای ./73عوامل فرهنگی و اجتماعی ./69عوامل مرتبط با بازاریابی

./63عوامل ورزشی ./61عوامل حمایتی و تشویقی ./57

عوامل حقوقی و قانونی  ./57قرار گرفتند.
کلمات کلیدی :بخش خصوصی ،ورزش حرفه ای ،سرمایه گذاری ،کهکیلویه و بویر احمد
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بررسی رابطه بین اعتماد به مربی و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه ای بسکتبال استان کرمانشاه
فاتح فرازیانی ، 1علی زارعی بید

سرخی2

 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتماد به رهبری و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه ای بسکتبال استان کرمانشاه بود.
روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری تحقیق ،شامل بازیکنان حرفه ای بسکتبال در تمامی رده های سنی در استان
کرمانشاه به تعداد  124نفربودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند .برای گردآوری داده ها ،از پرسشنامه
های عملکرد مربی ( ژانگ  )2004 ،و سنجش عملکرد استفاده گردید .برای تعیین روایی محتوایی از نظرات  5تن از اساتید مدیریت
ورزشی و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  ./78و  ./73محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار
توصیفی و استنباطی( ضریب همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون چندگانه ) استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود که اعتماد به مربی بر
عملکرد تیمی( )t=6/423 ،Sig=0/001اثر مثبت معناداری دارد می توان نتیجه گرفت در ورزش های گروهی با تکیه و اعتماد به
رهبری مربی و پیروی از تاکتیک های مربی می توان در جهت بهبود عملکرد تیم موثر بود و ارتقای سطح ورزشکاران و مشارکت گروهی
اقدام نمود
کلمات کلیدی :اعتماد به مربی ،عملکرد تیمی ،بسکتبال ،بازیکنان حرفه ای
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اولویتبندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان سمنان
2

امیر حشمی ،1دکتر اسماعیل ذبیحی
 -1کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه ایوانکی

 -2استادیار گروه دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
چکیده
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویتبندی موانع حمایتمالی از ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد .روش تحقیق حاضر از نظر
هدف کاربردی بوده است که به صورت میدانی اجرا گردید و جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی(اساتید مدیریت ورزشی
دانشگاه ها) ،متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت ه ا و مدیران عامل باشگاه های ورزشی می باشند .تعداد  62نفر جامعه آماری تحقیق
را تشکیل می دهند .روش نمونه گیری به صورت سرشماری ( کل شمار) می باشد که بر این اساس تعداد  62نفر به صورت انتخاب در
دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان ( )1391بود که روایی و پایایی آن بر
اساس روشهای معتبر مورد تایید قرار گرفت .دادههای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ( ،)k-sجهت بررسی نرمال
بودن داده های کمی ،آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی ،آزمون دوجملهای و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.
نتیجه میانگین رتبهها نشان می دهد که بعد موانع ساختاری-مدیریتی با ضریب  1/4در اولویت قراردارد ،در نتیجه بیشترین تاثیر را بر
موانع حمایت مالی از ورزش دارد .بعد موانع حقوقی و رسانهای با ضریب  2/8در اولویت دوم قراردارد و به همین ترتیب ،بعد موانع عدم
توفیق اسپانسرها با ضریب  ،3/6بعد موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی با ضریب  4/2و بعد موانع فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای
بینالمللی موانع فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بینالمللی با ضریب  5/1به ترتیب در اولویتهای بعدی هستند.
کلمات کلیدی :ورزش قهرمانی ،حمایت مالی ،سمنان
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ارتباط سرمایه فکری با گرایش به ریسک پذیری در کار
مطالعه موردی :کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
نصراله محمدی
استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

هدف از تحقیق ،بررسی ارتباط سرمایه فکری با گرایش به ریسک پذیری درکار ،کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود.
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری تحقیق ،کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در
سال  1397بوده اند ( .)N=125با توجه به جدول مورگان 92 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونتیس ( )1998و پرسشنامه گرایش به ریسک پذیری در کار پاول ( )2000استفاده شد .روایی ابزار
توسط  10تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید و پایایی آنها به ترتیب ( )α=0/81و ( )α=0/73بدست آمد .برای بررسی نرمال بودن داده
ها از آزمون کلموگروف -اسمیرونف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون در سطح معناداری  P≤0/05و نرم افزار
آماری  SPSS22استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ که بین سرمایه فکری و زیر مجموعه های آن (سرمایه ساختاری ،سرمایه
انسانی ،سرمایه رابطه ای) با گرایش به ریسک پذیری در کار ،کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران رابطه وجود دارد.
( .)P≥0/05بین سرمایه فکری و گرایش به ریسک پذیری در کار ،با ویژگی های دموگرافیک (جنس ،سن ،میزان تحصیالت ،رشته
تحصیلی و سابقه خدمت) ،رابطه وجود ندارد .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود؛ سیاست های الزم در خصوص تغییر نگرش
کارکنان به افزایش ریسک پذیری در کار به عنوان نوعی ارزش ،در سند چشم انداز ورزش استان مازندران مد نظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :سرمایه فکری ،گرایش به ریسک پذیری ،اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران.
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تاثیر ساختار سازمانی بر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با توجه به نقش انطباق پذیری سازمانی در ادارات ورزش و
جوانان استان مازندران
2

نصراله محمدی ،1امیر حیدری
 -1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی

هدف پژوهش ،بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با توجه به نقش انطباق پذیری سازمانی ،در ادارات ورزش و
جوانان استان مازندران بود .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری 375 ،نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
مازندران بوده اند .با استفاده از جدول مورگان  190نفر از کارکنان به صورت تصادفی و طبقه ای از ادارات ورزش و جوانان شهرهای
استان مازندران با در نظر گرفتن تسهیم به نسبت ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،سه پرسشنامه سنجش ساختار
سازمانی رابینز( )1987با پایایی  ،0.902آمیخته بازارایابی کارآفرینانه حمیدی پور و همکاران ( )1394با پایایی  0.858و انطباق سازمانی
دنیسون( )2000با پایایی  0.833بود .پرسشنامه ها نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد روایی سنجی قرار گرفتند .روش تجزیه و
تحلیل داده ها ،با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار  LISRELبود .یافته های تحقیق نشان داد؛ ساختار
سازمانی بر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه ،با توجه به نقش انطباق پذیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ،تاثیر
معناداری دارد .همچنین مولفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی ،رسمیت گرایی و تمرکز گرایی) ،بر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه تاثیری
منفی دارند .بنابراین با کاهش ساختار سازمانی می توان سطح آمیخته بازاریابی کارآفرینانه را در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران،
ارتقاء بخشد.
کلمات کلیدی :ساختار سازمانی  ،آمیخته بازاریابی کارآفرینانه ،انطباق پذیری سازمانی
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تدوین مدل ارتباطی سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
3

دکترلقمان کشاورز ،1دکتر ابوالفضل فراهانی ،2اعظم اعظمیان بیدگلی
 -1استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،همه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و شهرستانهای
استان اصفهان بود ( )N=450که با استفاده از جدول مورگان تعداد  157نفر به طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای
دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس( )2001و سرمایه اجتماعی خیرخواه( )2011استفاده شد .روایی
پرسشنامهها به تایید  15تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با  30آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه سرمایه فکری  0/89و سرمایه اجتماعی  0/89بهدست آمد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از
جمله تی تک گروهی و معادالت ساختاری با کمک دو نرم افزار  SPSSو لیزرل استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در حد مطلوب
قرار دارند و از برازش مطلوب برخوردار است .برای توفیق بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان توجه به عوامل نامحسوسی
مانند سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و مدل ارتباطی آنها توصیه میشود.
کلمات کلیدی  :سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی ،اداره کل ورزش و جوانان ،منابع انسانی.
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تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
3

دکتر لقمان کشاورز ،1دکترابوالفضل فراهانی ،2اعظم اعظمیان بیدگلی
 -1استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 -3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
بود .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،همه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و
شهرستانهای استان اصفهان بود ( )N=450که با استفاده از جدول مورگان تعداد  157نفر به طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب
شدند .برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه رهبری دانش ویتال( ،)2004سرمایه فکری بونتیس( )2001استفاده شد .روایی
پرسشنامهها به تایید  15تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با  30آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه رهبری دانش  ،0/97سرمایه فکری  0/89بهدست آمد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله
تی تک گروهی و معادالت ساختاری با کمک دو نرم افزار  SPSSو لیزرل استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط رهبری دانش و سرمایه فکری منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در حد مطلوب
قرار دارند .بین سرمایه فکری با رهبری دانش ارتباط معناداری وجود دارد .برای توفیق بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
توجه به عوامل نامحسوسی مانند رهبری دانش و سرمایه فکری و مدل ارتباطی آنها توصیه میشود.
کلمات کلیدی :رهبری دانش ،سرمایه فکری ،اداره کل ورزش و جوانان ،منابع انسانی.

253

