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در   یوچاگیدول یدرپ  ی ضربات پ ی در اجرا یمفاصل اندام تحتان کیماتیکن سهیمقا

ی و حرفه ا  یافراد مبتد  

   یناصر د یوح

 یورزش کیومکانیکارشناس ارشد ب

  چکیده

  ی پا ( م  یبا رو  ی )ضربه دوران  یچاگ   ویتکواندو ،دول   یها  کیتکن  نی از پر کاربرد تر  یکی وهدف:    مقدمه
راست و چپ در حمله   یگارد ها  یاست که  رو  نیا  یچاگ  ویدول  یبه اجرا  ادیز  لیباشد.علت استقبال و تما
تکواندو کاران  قابل    یمتما  یگوناگون و متنوع برا  یجلو و عقب و بصورت ها  یو ضد حمله با هر دو پا  

مکرر    یباشد اجرا  یباال م  کیتکن  نیا  ی به هدف در اجرا  دنیرس  تیموفق   بیاز آنجا که ضر  باشد  یاجرا م
امروزه در    نکهیپژوهش با توجه با ا  نیا. در  باشد  یتکواندو کاران م  یمورد عالقه    ییآن بصورت دو و سه تا

ضربات سر دارد و مهارت  تکرار    یدر اجرا  ی خوب  ییباشد که توانا  یم  یکس  روزیاکثر مسابقات تکواندو فرد پ
  ی کیومکانیب  یبرآن است فاکتورها  یگوناگون  در خالل مبارزه را دارد سع  طیاالت مختلف و شراضربات در ح

گردد تا با استفاده از    لیو تحل  هی تجز  یپا در ورزشکاران نخبه و مبتد  کیبا    یگچا  ویدر ضربات مداوم دول
که در رشد و ارتقا    میابیمتناسب با آن دست    ینیتمر  یو روش ها  کیاز تکن   یمناسب  ی اطالعات به الگو  نیا

انجام شده است   یوچاگیدول کیتکن نهیکه تاکنون در زم یمطالعات .تکواندو کاران مثمر ثمر باشد یسطح فن
در دو گروه ورزشکاران    یوچاگیدول  یضربات متوال  یپژوهش  به بررس   ن یضربه بوده است درا  کیبر    دیبا تاک

 .پرداخته شد ینخبه و ورزشکاران مبتد
نفر از    10شامل    قیتحق  نیا  یاست نمونه آمار  یفیتوص  یشگاهیپژوهش از نوع آزما  نیپژوهش: ا  روش

از پنج   شیبا ب  1دان    یحداقل کمربند مشک  یدارا   یبود. نفرات حرفه ا  یو مبتد  یتکواندوکاران مرد حرفه ا
 یوچاگیدول  کیبوده و تکن  ندو به تکوا  دالورودیجد  زین  یبودند. نفرات مبتد  یکشور  نیعناو  یسال سابقه و دارا

از س استفاده  با  بودند.  فرا گرفته  دورب vicon یحرکت  لیتحل  ستمی را  و  (200Hz) پر سرعت  نیشامل 
  و یدول  کیعبارت بود از تکن  یحرکت  فهیشد. وظ  یریاندازه گ  پ یحرکت مفاصل مچ،زانو و ه  ویپس  یمارکرها 

 لیمورد تحل Nexus 5.1 افزارتوسط نرم   یکینماتیک  یهابه سر و تنه. داده   یبا سه وشش تکرار متوال  یچاگ
استفاده   repeated measure کیو تکن 1۶نسخه  SPSS از نرم افزار یآمار لیتحل یقرار گرفت. برا

 ی استفاده شد سطح معنادار  یتکرار  یبا اندازه ها  انسیوار  زیاز تست آنال  یآمار  لیو تحل  هیتجز  یشد. برا
 .گرفته شد ردر نظ (P=0/05)پژوهش نیدر ا
نتا  افتهی تا  جیها:  تنه مقاد  یینشان داد که در ضربه سه  زانو  یحرکت  ریبه   و ران (p=0/035) مفصل 

(p=0/017)  دامنه   ریباالتر بود.مقاد یدار یبه طور معن  یبه افراد مبتد سهیدر مقا یدر گروه افراد حرفه ا
با افراد    سهیدر مقا  ی به تنه در گروه حرفه ا  ییشش تا  ی چاگ  ویدول  یضربه    یط (p=0/014) ران  یحرکت
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با افراد   سهی در مقا  یدو مفصل مچ پا و ران در گروه افراد حرفه ا  یدامنه حرکت   ریباالتر بود. مقاد  یمبتد
دامنه   ریمقاد (p=0/000) باالتر بود  ی دار  یبه سر به طور معن  ییسه تا   یچاگ  و یدول  کیدر تکن  یمبتد
باالتر    یبا افراد مبتد  سهیدر مقا  یسر در گروه حرفه ا   به   ییشش تا  یچاگ  ویضربه دول  ی ران و زانو ط  یحرکت
کمتر    ییشش تا  یچاگ  ویدول  یاجرا  یمفصل مچ پا ط  یدامنه حرکت  یدر گروه حرفه ا .(p=0/000) بود

  ی چاگ  ویدول  یاجرا  یمفصل مچ پا و ران ط  یدامنه حرکت  یبود .در گروه حرفه ا  ییسه تا  یچاگ  ویاز دول
 . باشد یم ییسه تا یچاگ ویتر از دول نییپا ییشش تا

نتایریگ  جهینت از  م  جی:آنچه  استنباط  شده  انجام  اجرا  نیا  شودی پژوهش  که جهت    زیآم  ت یموفق  یاست 
عضالت خصوصا عضالت ران   تی و تقو یاندام تحتان یریانعطاف پذ یدر پ  یبصورت پ یچاگ ویدول کیتکن

در    ایتعادل پو  ظ. جهت حفابدیکاهش م  یحرکت  یدامنه  رودی. و هر چه تکرار ضربات باالتر مباشدیمهم م
مفاصل   یحرکت  یتعداد تکرارها و دامنه   نی.  بشودی حس م  شتریبه انعطاف و قدرت عضالت ب  ازیاجرا ن  نیح

 یحرکت  یبدان معناست که هر چقدر تعداد  تکرارها باالتر رود دامنه   نینسبت عکس وجود دارد.ا   ی اندام تحتان
  ف یو ضربه خوردن از حر  یریطبع آن امکان غافلگ  بهو    دیآیم  نییمهارت پا  یاجرا  تیفیک  شود،یکمتر م

بنابراشودیم  شتریب با  انیمرب  نی.  نت  یبرا  دیو ورزشکاران  در    یریانعطاف پذ  ناتیمطلوب تمر  جهیحصول 
و    نگیهمستر  ، یبر عضالت  چهارسر ران  شتریبا تمرکز ب  ی نواح  نیعضالت ا تیو تقو  یمفاصل اندام تحتان 

  .فلکشن مچ پا را بصورت مستمر در دستور کار قراردهند زعضالت عمل کننده در پالنتا

  ی،مبتدی،حرفه ا کیمات ی،کن یچاگ وی: دول یدی کل کلمات 
 منابع 

 .یمفاصل(. نشر نرس   یولوژ یزی)ف  ی(. حرکت شناس1387اصغر. )  یعل  ،ی رواس .1

(. آناتومی  1386. ) رجیراگردی کاشانی.، ا  م،یهدایتپور.، عظ  ،یاکبری.، محمد، عباسی.، مهد  .2

 . یاندام گری دانشجویی. ناشر: جعفر

3. Chaung,P., & Ng, G.(2012).Taekwondo training improves the neuromotor 

excitability and reaction of large and small muscles.Physical therapy in 

sport,13(3),163-169 

4. Estevan,I.,Alvarez,O.C,T.A.V.I.O.,Falco,C.,Molina-

Garcia,J.,&Castillo,I.(2012).Impact force and time analysis influenced by 

execution distance in a roundhouse kike to the head in Taekwondo.The Journal 

of Strengh &Conditioning Research,25(10),2581-2856 

5. Wasik,J.(2011)/Kinematics and kinetics of taekwondo sid kick.Journal of 

human kinetics,30,13-20 

6. Nien, Y. H., Chang, J.S.,&Tang, W.T.(2007).The kinematics of target effect 

during roundhouse kick in elite taekwindo athletes.Journal of 

Biomechanics,40,S781 

7. Hsieh, A., Huang,C. F.,&Huang,C.C.(2012,Janyary).The Biomechanical 

Analysis of roundhouse Kick in Taekwondo.In ISBS-Conference Proceedings 

Archive(Vol.1,No.1) 

 



 تکواندوملی  بین المللی و چهارمین همایش اولین همایش 

 

6 
 

مرکز فشار با   یریپذ رییپالنتار فلکشن مچ  پا بر سرعت حرکت تغ یخستگ ریتاث

 چشمان باز و بسته در دختران تکواندو کار  

 مریم کورانی 

 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج 

 چکیده

خستگی در عضلله ملی توانلد مکانیسلم هلای مرکلزی یلا محیطلی داشلته باشلد. در خسلتگی   مقدمه:

کللاهش مللی یابللد. در خسللتگی محیطللی مرکللزی امکللان تولیللد نیللرو توسللط سیسللتم عصللبی مرکللزی 

علی رغم صدور فرمانهلای تولیلد نیلرو از سیسلتم اعصلاب مرکلزی بله عضلله امکلان انقبلا  و تولیلد 

نیللروی مللدثر در عضللله کللاهش یافتلله اسللت. مکانیسللم هللای خسللتگی در ورزش هللای قللدرتی و 

سللید سللرعتی متفللاوت از ورزش هللای اسللتقامتی اسللت. در ورزش هللای قللدرتی و سللرعتی تجمللع ا

الکتیللک در عضللله و اسللیدوز حاصللله بلله عنللوان مهللم تللرین مکانیسللم خسللتگی عضللالنی در نظللر 

یری پلذ  ییلربرتغ  خسلتگی پالنتلار فلکشلن ملچ پلا  یرتلاث  یهدف مطالعله حاضلر بررسلگرفته ملی شلود.

COP   بله تلاثیر خسلتگی پالنتلار فلکشلن ملچ بتلوان  یلقتحق یتجربل یملهن یتاست تا با توجه به ماه

د کله آیلا خسلتگی پالنتلار شلو  یسلوال مطلرم مل  یلنحلال ا  یلنا  .بلا  بلرد  یپل  COPذیری  پا برتغییرپ

بررسللی هللدف از تحقیللق حاضللر  تللاثیر دارد   copفلکشللن  مللچ پللا برسللرعت حرکللت تغییرپللذیری 

خستگی پالنتار فلکشن ملچ  پلا بلر سلرعت حرکلت تغییلر پلذیری مرکزفشلار دختلران تکوانلدوکار ملی 

 باشد.

سللال  15- 25جامعلله آمللاری ایللن تحقیللق را دختللران تکوانللدوکار در رده سللنی    روش تحقیقق :

 ینبرناملله تمللر نفلر از درون جامعلله آمللاری کله حللداقل سلله جلسله در هفتلله  20تشلکیل دادنللد. تعللداد

 ی هلاآزملودن  مطالعله شلرکت کردنلد.  یلنداشلتند بله صلورت داوطلبانله در ادر رشلته تکوانلدو    یورزش

را  پلادر زانلو و ملچ  یلدگید یبآسل ی،سلر، اخلتالل تعلادل  یلهبله ناح  یلدگید  یبگونله آسل  یچسابقه هل

 یبو در صلورت وجلود آسل  یللرا تکم  ینداشته و قبل از شلرکت در مطالعله پرسشلنامه سلالمت پزشلک

( بللود. force plateابلزار گلردآوری داده هلا صصللفحه نبلرو ) .یشللدنداز شلرکت در آزمونهلا حلذف م

 چگلونگی  بلا  هلا  آزملودنی  تملامی  ابتلدا.  شلد  انجلام  آزاد کلر   دانشگاه  بیومکانیک  آزمایشگاه  در  آزمونها

نیلرو و فشلار توسلط  پارامترهلای گیلری انلدازه روشلهای روش خسلتگی ملچ پلا و انجام  و  تحقیق  طرم

حاللت بله   2. آزملایش در    شلدند  دستگاه صلفحه نیلرو و نحلوه انجلام آزملایش بلر روی دسلتگاه آشلنا
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ضلعیت چشلم بلاز و چشلم بسلته روی سلطح سلخت بله صلورت دو پلا انجلام و ثانیه در دو و  22مدت  

بللرای حالللت ایسللتادن، گللاه از طریللق صللفحه  مرکللز فشللار یداده هللامرکللز فشللار انللدازه گیللری شللد. 

نلرم   یلنمربلوط بله ا  ینرم افلزار اکسلل و وارد کلردن فرملول هلا  یقاز طر  نیروسنج در رایانه ثبت شد.

و سللرعت مرکللز  ییبلله دسللت آوردن میللزان جابلله جللا یخللام بللرا یهللا و تحلیللل داده یللهافللزار، تجز

 یخلفلل- قللدامی(و  )محللور یخللارج -یمحللور داخللل)محللور فرونتللال  یللا یمحللور جللانب رویفشللار، بللر  

پلس از   نیروانجلام گرفلت.  ۀهنگلام برخلورد پلا بلا صلفح  شلارنقلاط مرکلز ف  ۀکلیل  یساجیتال(برا  محور

محاسللبه متغیرهللای مربللوط بلله مرکللز فشللار مقللادیر میللانگین، واریللانس، انحللراف اسللتاندارد و ضللریب 

تغییر داده های دامنه تغییلرات مرکلز فشلار، طلول مسلیر حرکلت مرکلز فشلار و سلرعت حرکلت مرکلز 

 بلار ارزیلابی مرکلز فشلار محاسلبه شلدند.  5خلفلی بلرای  -خلارجی و قلدامی-فشار در دو راستای داخلی

بلا  تلاثیر خسلتگی موضلعی بلر تغییلر پلذیری مرکلز فشلار در دختلران تکوانلدو کلار  یبه منظلور بررسل

آزملون تلا پلس آزملون محاسلبه   یشاز پل  یلرهلر متغ  ییلراتتغ  یلزانللذا، ابتلدا م  یلقتوجه به طرم تحق

 یللزانمسللتقل م t آزمللون آزمللون و پللس آزمللون( سللتس بللا اسللتفاده از یشپلل ین)اخللتالف بلل یللدگرد

 . شد یسهگروه مقا دو ییراتتغ

در این مرحلله بلا توجله بله روش جملع آوری داده هلا از آزملون هلای آملاری توصلیفی و و :  يافته ها

سلتس بلا   .آزملون و پلس آزملون(  یشپل  ین)اختالف بلمقایسه ای جهت تحلیل داده ها اسلتفاده گردیلد

نشللان داد کلله میللانگین نتللایج . شللد یسللهدو گللروه مقا ییللراتتغ یللزانمسللتقل م t آزمللون اسللتفاده از

خلارجی در وضلعیت دوپلا چشلمان بسلته   -خلفلی و داخللی  -سرعت حرکت در هلر دو راسلتای قلدامی

در پس آزمون گلروه تجربلی اخلتالف معنلی داری بلا گلروه کنتلرل ندارنلد. همچنلین نتلایج نشلان داد 

 کله واریللانس سللرعت حرکلت، انحللراف اسللتاندارد سلرعت حرکللت و ضللریب تغییلر سللرعت حرکللت در

خلارجی در وضللعیت دو پلا بلا چشللمان بسلته در گلروه تجربللی و در -خلفللی و داخللی -راسلتای قلدامی

 (.t=5.037, P < 0.05)مقایسله بلا گلروه کنتلرل در پلس آزملون افلزایش معنلی داری داشلته انلد

بنابراین، ملی تلوان نتیجله گرفلت کله خسلتگی موضلعی منجلر بله افلزایش معنلی دار شلاخ  هلای 

خللارجی در وضللعیت  -خلفللی و داخلللی-حرکللت مرکللز فشللار در راسللتای قللدامیتغییللر پللذیری سللرعت 

دو پا با چشمان بسته دختران تکواندو کلار ملی شلود و فقلط بلر میلانگین سلرعت حرکلت مرکلز فشلار 

خللارجی اثللر معنللی داری نداشللته اسللت. همچنللین در وضللعیت دو -خلفللی و داخلللی-در راسللتای قللدامی

خلارجی -میلانگین شلاخ  سلرعت حرکلت در راسلتای داخللی  پا با چشلمان بلاز نتلایج نشلان داد کله

واریانس سرعت حرکلت، انحلراف اسلتاندارد سلرعت حرکلت و ضلریب تغییلر شلاخ  سلرعت حرکلت 

خلارجی  در وضلعیت دو پلا بلا چشلمان بلاز در گلروه تجربلی   -خلفلی و داخللی  -در دو راستای قلدامی
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 > t=5.259, P)ی داشللته انللد. و در مقایسلله بللا گللروه کنتللرل در پللس آزمللون افللزایش معنللی دار

خلفلی در وضلعیت دوپلا بلا چشلمان -( اما، میانگین شلاخ  سلرعت حرکلت در راسلتای قلدامی0.05

 باز اگر چه اندکی افزایش یافته است اما این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود.

 که  گفت  توان  مى  لذا:  ستا  کنترلتعادل  مسدول  مرکزى،  عصبى  ستگاهد  که  نجایىاز آ    نتیجقه یییی:

 ختاللا  قوعو  خستگى،  مان.در ز  شود  منجر  نیز  تعادل  کاهش  به  تواند  مى  مرکزى  عصبى  ستگاهد  خستگى

 عصبى  ستگاهد  بهآوران    عصبى هاى  شتهر  طریقرا از    عالئمى  عضله،درون   های  خستگى  با همراه  موضعى

 حرکتى  ستگاهدر د  عصبى  هاى  یاخته  بهاى را    ندهاربازد  عالئم  خود  نوبه  به  نیز  مغز.  فرستد  مى  بازپس  مرکزى

  عضالنى کاراز    بخشى  که  نجایىاز آ.  شود  مى  عضالنى  کار بازده  کاهش  سبب  نتیجهدر    کهدارد     مى  سالار

 لذا  موثرند،  حفظتعادلدر    ها  نداما  ینا همچنینو    هندد  مى  نجاما  گلژى  ترىو  ندامو ا  عضالنى  هاىرا دوك  

 خستگی  که  هندد  می  نشان  مطالعات  شود. بیشتر  تعادل  عملکرد  کاهش  سبب  طریق  یناز ا  تواند  مى  خستگى

  می  عمقی  حس  ختاللو ا  تعادل  حفظ  توانایی  کاهش  پاسچر، نوسانات  منۀدا  فزایشا  سبب  تمریناز     ناشی

 تعادل قرار کاهش علت به مفصلی ضایعات خطر معر در  خسته فرادا که سدر به می نظر  نتیجه. در  شود

 بنابراین می توان گفت با افزایش شاخ  های دامنه تغییرات مرکز فشار تعادل کاهش می یابد.  نددار

نتللایج نشللان داد کلله خسللتگی موضللعی منجللر بلله افللزایش معنللی دار شللاخ  هللای تغییللر پللذیری 

خللارجی در وضللعیت دو پللا بللا  -خلفللی و داخلللی-سللرعت حرکللت مرکللز فشللار در راسللتای قللدامی

بسته دختران ورزشکار ملی شلود و فقلط بلر میلانگین سلرعت حرکلت مرکلز فشلار در راسلتای   چشمان

خارجی اثلر معنلی داری نداشلته اسلت. همچنلین ملی تلوان نتیجله گرفلت کله -خلفی و داخلی-قدامی

خستگی موضعی منجر به افزایش معنلی دار شلاخ  هلای تغییلر پلذیری سلرعت حرکلت مرکلز فشلار 

بلاز دختلران ورزشلکار ملی شلود. للذا، خسلتگی موضلعی بلر شلاخ  هلای در وضعیت دو پا با چشمان 

تغییر پذیری سرعت حرکت مرکلز فشلار )بله غیلر از میلانگین سلرعت حرکلت مرکلز فشلار در راسلتای 

 خلفی( در وضعیت دو پا با چشمان باز در دختران ورزشکار اثر دارد.-قدامی

 دختران تکواندو کار، COPپالنتار فلکشن مچ پا، تغییرپذیری،  کلمات کلیدی:
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 منابع 

− Eleni Grimpampia, , Stefan Oesenb, , Barbara Halperb, , Marlene 

Hofmannc, , Barbara Wessnerb, c, , Claudia Mazzà: Reliability of gait 

variability assessment in older individuals during a six-minute walk 

test. Journal of Biomechanics,Volume 48, Issue 15, 2015, Pages 4185–

4189.  

− Bruno Viea, Patricia Griffona, Audrey Bijouxa, Julie Cadierea, Jean Paul 

Webera, Yves Jammes: Effect of the 6-minute walk test on plantar 

loading and capability to produce ankle plantar flexion forces. Gait & 

Posture,Volume 49, 2016, Pages 61–66. 

یرات مرکز فشار و توزیع  ( اثر خستگی موضعی عضالت چهار سر رانی بر تغی1393حاجیلو بهروز) -

،   121، شماره    21فشار کف پایی در مرحله استانس راه رفتن ، مجله علوم پزشکی رازی، دوره  

 . 14صفحه  

  علمی  تابدار. مجله  پشت  ناهنجاری  به  مبتال  فراددر ا  پاسچر  کنترل  ( بررسی1393یلفانی علی)-

 189صفحه، شماره پنجم  22یالم،،دوره  ا  پزشکی  علوم  نشگاهدا   پژوهشی

  ی تعادل  یتانجام فعال  ینمرکز فشارح  یاندازه ها   یریتکرار پذ  یررس( ب 1390حامد)  سید  فاضلی -

، دوره     تهران،  پزشکی  علوم   نشگاهدا  توانبخشی  نشکدهدا  نوین  توانبخشی  پژوهشی  علمی  مجله  یا.پو

 .1پنجم ، صفحه    شمارهدوم،  
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تکواندو کاران مرد    یران  یلگن یبر عملکرد کمر  یب یترک ناتیدوره تمر کی ریتاث

    NASMبر اساس پروتکل  یاختصاص  ری مبتال به کمر درد غ

 . سید نعمت خلیفه 3. نسرین مرجمکی، 2.سمیه کریمی سیلکانی، 1
 . دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصالحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران .1

 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده . 2

 .دکتری مدیریت ورزشی ، استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی کرج3

 چکیده
مناسب بخش    یاست و توانبخش  یعیشا  اریبس  تیکمردرد شکا  ،یورزشکاران رقابت  انیمقدمه و هدف: در م

    ی ستون فقرات ورزشکار، شامل: تشخ  بیجامع آس  یباشد. توانبخش  یورزشکاران م  نیاز مراقبت از ا  یمهم

 یکهایو تکنNASM یحرکت ی رهیکامل زنج یاب یو زود هنگام، درمان متناسب با شدت جراحت، ارز قیدق
برا با آس  یعوامل  یورزش    ست یکرد زو عمل  یموانع روان  ییباشد، شناسا  هیاول  بیکه ممکن است مرتبت 

 . باشد یم یورزش تخصص یساخت برنامه توانبخش  قیاز طر شرفتیو پ یطیمح

مزمن بودند   یاختصاص  ریکه شامل تکواندوکاران مرد مبتال به کمردرد غ  یآزمودن  27: تعداد    قیتحق  روش
  ی فاز مجزا به آزمودن 4در  یبیترک ناتیهفته تمر 8شده. انجام  می( تقس15)ی( و تجرب12گروه کنترل ) 2به 
با   یریو انعطاف پذ  یمهار   ناتیشامل تمر  ینیپروتکل تمر  2و    1شده. در فاز    شنهادیپ  یگروه تجرب  یها

عضالت دچار ضعف بصورت مجزا    یبر فعالساز  ناتیتمرکز تمر3تمرکز بر عضالت کوتاه شده بوده. در فاز  
رسد. گروه    یم  انیبه پا  یعضالن  یها  ستمیس  ریبا تمرکز بر ز  4انسجام در فاز    ناتیتمر  تیانجام و در نها

  ی شده از هر دو گروه تجرب  یابیآزمون و پس آزمون ارز  شینکردند. پ  افتیرا در  یخاص  ی کنترل برنامه بازتوان
-ی عملکرد کمر  یابیارز  یپا برا  کیسر، اسکات با    یسکات باالا  یو کنترل شامل استفاده از آزمون ها 

 استفاده شده است.   یران-یلگن

  نگونه یتوان ا  ی بدست آمده در پس آزمون م  جیبا توجه به نتا  ی بازتوان  ناتیهفته تمر  8  یها : بعد از اجرا  افتهی

( ،  p=0/000پا )  کی( و آزمون اسکات با  p=0/000سر )  یاسکات باال  یعنوان نمود که آزمون ها
 شده است.   رانی– یلگن-یمنجر به بهبود معنا دار عملکرد کمربند کمر

تکواندوکاران    یران  -لگنی–  یدر بهبود عملکرد کمربند کمر  یمعنادار  ریتاث  یبیترک  ناتی: تمریریگ  جهینت
 مزمن داشته است.  یاختصاص ریمرد مبتال به کمردرد غ

  یآزمون ها  ،یعضالن  یها  ستمی س  ریز  ،یبیترک  ناتیمزمن، تمر  یاختصاص  ریکمردرد غ  :یدی کل  کلمات 

NASM__ 
 : منابع
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 محمد علیزاده اصیالی ، تمرینا، اموزش مبان  ، 2211 اسیکا،، لوسی  سی  مایکل، کالرک ای .1

 میر یسین،

 اول چاپ ، 1311 یتم  انتشارا، محمد، محمدی فالح یسین، پور کریم .2

 میزان بر مرکزی ثبا، تمرین هفته 6 تاثیر ابراهیم، محمد پور افضل لیال، بین نیک سییید، بیگ  ایل .3

 و درد

 علم  فصیلنامه اختصیاصی ، غیر مزمن کمردرد به مبتال دختر دانشیوویان در تنه عضیال، اسیتاام  .4

 علوم دانشگاه

 2 شماره ، 1313 تابستان ییدریه، ترب  پزشک  ، 6 .5

 و کمردرد محسیین، میروف  یمید، غالم یاج  رضییا، محمد فر اعتمادی رضییا، عل  زاده ابراهیم .6

 آن، درمان

 1382 اول چاپ محمدی، گلهای انتشارا، اصفهان، پزشک  علوم دانشگاه انتشارا، .7

 . میاصر فرهنگ . روانپزشک  - روانشناس  جامع فرهنگ .( 1380 ) اهلل نصر، پورافکاری،- .8

 1387 .پور تا  محمد ذکاو،، هاجر، جوادیان، یحی  ، بهتاش یمید اکبری، محمد یحی ، جوادیان، .9

 تأثیر .

 ثبات  ب  به مشییکوک بیماران عملکردی ناتوان  و عظالن  تحمل درد، بر دهنده ثبا، تمرینا، .10

 73-1863 ( 65مازندران) پزشک  علوم دانشگاه موله .های کمری مهره سگمنتال

11. Aluko Augustine, DeSouza Lorraine, and Janet, The effect of core stability 

exercises on variations in acceleration of trunk movement, pain and 

disability during an Episode of Acute Nonsoecific Low Back Pain: A Pilot 

Clinical Trial, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics , 

2013 by National University of Health Sciences 

12. 95 

13. Ahmed R, Shakil-ur-Rehman S, Sibtain F. Comparison between specific 

lumber mobilization and core-stability exercises with corestability exercises 

alone in mechanical low back pain. Pak J Med Sci 2014;30(1):157-160. 

14. Andersson GBJ. Epidemiological features of chronic low-back pain. Lancet-

London- 1999;581-5. 

15. Baratta, R., M. Solomonow, B.H. Zhou, D. Letson, R. Chuinard, and R. 

D'Ambrosia. 1988. Muscular coactivation. The role of the antagonist 

musculature in maintaining knee stability. Am J Sports Med 16(2): 113-22. 

16. Barker LK, Dawes H, Hansford P, Shamley D. (2003). Perceived and 

Measured Levels of Exertion of Patients With Chronic Back Pain Exercising 

in a Hydrotherapy Pool. Arch Phys Med Rehabil. 84: 1319-1323. 
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 تکواندو  یابیدر استعداد یروانشناخت یشاخص ها ییو شناسا یبررس

 درزاده یح بهزاد

 تهران ینورر امی و علوم ورزش دانشگاه پ یبدن ت ی ارشد ترب یکارشناس

 چکیده

است که امروزه  . فرایند کشف ورزشکار از طریق استعدادیابی ، یکی از موضوعات مهمی  مقدمه و هدف

مسئولین ورزش بیشتر کشورها به دنبال آن می باشند. لذا در ورزش تکواندو ، کشف افراد مستعد در سنین  
پایین ، ستس هدایت ،کنترل و ارزیابی آنها در صعود به باالترین سطح از مهارت اهمیت زیادی دارد..عوامل 

آنها را اساس و پایه استعدادیابی در ورزش به    مختلفی برای موفقیت در ورزش وجود دارند که می توان از
کار برد.عوامل پیکری و ترکیب بدنی ،قابلیت های فیزیولوژیک،توانایی های زیست حرکتی ،ویژگی های 

   روان شناختی و مهارت های ورزشی. 

 
 (1شکل)

 است.  مهم نخبه ورزشکاران موفقیت و استعداد تعیین در که  است مهمی عامل افراد روانی ظرفیتهای تعیین

تحقی : با  فرایند   است،   توصیفی  نوع  از  که  مروری  مطالعۀ  این  در  روش   کلیدی   کلمات  جستجوی  ، 

 ستس مطالعات.  شد  معتبرآغاز  های اطالعاتی  پایگاه  مقاالت  در  استعدادیابی  الگوهای  در ورزش،  استعدادیابی
رصد    اند،  پرداخته  نخبه  ورزشکاران  هنجاریابی  و  روانشناختی اثرگذار  های  شاخ   تعیین  به  اغلب  که  داخلی،
 . شدند

شاخص های 
استیدادیاب  در 

ورزش

عوامل پیکری 
 و ترکیب بدن

عوامل زیس  
یرکت 

عوامل 
رونشناخت 

عوامل 
فیزیولوژیک
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دست آورد و زوایای   . زمانی می توان بهترین و دقیق ترین شناخت را از ساختار استعداد ورزشکار به:يافته ها

سایر    با  شناختیاستعدادیابی روانپنهان و نهفتۀ استعداد ورزشکاران را شناخت که نتایج آزمونهای استاندارد  
 . شاخصهای استعدادیابی ترکیب شود

تحقیقات متعددی در مورد تعیین ویژگی های روانی و شخصیتی مطلوب ورزشکاران صورت گرفته و در پرتو  
آن ها مشخ  شده که انگیزش ،توانایی غلبه بر فشار روانی ، تمرکز،هوش تاکتیکی ، شخصیت ، اعتماد به  

،از   و  اجرای  نفس  در طول  چه  و  مسابقه  زمان  در  چه   ، ورزشکاران  عملکرد  بر  که  مهمی هستند  عوامل 
 (2. )شکل شماره (afzalpour, rashidi, & ghasemi, 2014)مسابقات ،اثر می گذارند.

 

 ارزيابی 
تلقی می   کاربردی ورزشی روانشناسی حیطۀ از جزء الینفکی عنوان به اغلب روانشناختی مهارتهای ارزیابی
 وسیعی از دامنۀ بتواند که روانشناختی ای معتبر وجود ابزارهای ضرورت بر دفعات به پژوهشگران و شود

 ,Zeidabadi, Rezaee, & Motesharee)کرده اند اشاره کند، اندازه گیری را ذهنی مهارتهای

 میشوند استفاده روانشناختی ارزیابی مهارت های و سنجش  برای که پرسشنامه هایی جمله از   .(2013

 از پرسشنامه ( اشاره کرد.این   omsat3ذهنی اوتاوا ) مهارتهای سنجش پرسشنامۀ سوم به نسخۀ میتوان

 به )اعتماد  پایه روانی است : مهارتهای شده تشکیل هر زیرمقیاس در روانی مهارت چند و مقیاس زیر سه

 بخشی( نیرو و  ترس کنترل آرمیدگی، استرس،  به )واکنش تنی روان گزینی( مهارتهای  هدف  و تعهد نفس، 

 ( nayeri, 2013)مسابقه( طرم و  سازی تصویر تمرین ذهنی، تمرکز، بازیافت شناختی )تمرکز، مهارتهای و

عوامل 
روانشناخت 

هوش 
شناخت 

شخص 
،

غلبه بر 
فشار 
روان  

انگیزش

توجه و 
تمرکز

اعتماد به 
نفس
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 OMSAT 3. نمونه تحلیل تست  ۶شکل 

ابتدا   که است نهاده فر  این بر راکار   اساس  روانشناسی،  حوزة  بر تمرکز با پژوهش ایننتیجه یییی:  

 ستس، .است احتیا  مورد روانشناختی خاص ویژگی های از  مجموعه ای استعدادیابی روانشناختی، برای

 به عنوان  میتواند  روانی آمادگی درارزیابی کاربردی و  نظری جنبه  از روانشناختی، های  پرسشنامه از استفاده

 .گردد واقع  مدثر  برای استعدادیابی شاخه ای

 استعدادیابی،روانشناختی،ارزیابی روانشناختی،تکواندو کلمات کلیدی:

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

nurture talents in sports (Vol. 1). tehran: Sport publication. 

2. ahmadi, s. (2009). comparing achievement motivation for top and 

bottom teams football league. Olympic Quarterly, 17(3), 19-28. 
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3. Anshel, M. H. (1948). sport psychology:from theory to practice 

(Vol. 2). tehran: ETTELAAT. 

4. esmaeili, h. (2011). Sports Psychology (Vol. 1). tehran: 

teimourzadehnovin. 

5. hardy, l., Jones, G., & Gold, D. (2005). Understanding 

psychologicae Preparation for sport: theory and practice of elite 

performers (Vol. 8). tehran: chekameh. 

6. heidarzadeh, B. (2020). Sports talent In the present age. sport 

sciences&educational applied researches without border, 4(15), 

45-68. 

7. Iran, T. F. o. t. I. R. o. Talent identification In Taekwondo (pp. 1-

24). 

8. jafari, a., moradi, m., & rafeieinia, p. (2007). Comparison of 

some psychological skills of female taekwondo practitioners 

Superior and non - superior. Olympic Quarterly, 15(1), 113-123. 

9. jahandideh, m. (2008). talent identification in sport. sport vitality, 

5(10), 57-66. 

10. kajbafnezhad, h. (2013). Identification and prediction of 

psychological talent identification indicators of athletes with 

Factor analysis method. Sports Psychology Studies, 4(Summer), 

39-46. 
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  یهواز  یو توان ب  یعضالن یبر سطوح خستگ نیمتفاوت کافئ ی مصرف دوزها ریتأث

 ی کاراته کاران دختر حرفه ا 

 ی سادات ی کاظم موسو د ی، س2*ی، رضا بهدر1سودابه قاسمی 

واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد   ، یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ،یورزش یولوژ ی زیکارشناس ارشد ف یدانشجو-1

واحد   ،یدانشکده علوم انسان ،یو علوم ورزش یبدن  تیگروه ترب ،یورزش یولوژ یزیف اریاستاد -2 رانیتهران، ا یاسالم

و علوم   یبدن تیگروه ترب ،یحرکت  یریادگیرشد و تکامل و  اریاستاد-3، رانی تهران، ا یتهران شرق، دانشگاه آزاد اسالم

 ران یتهران، ا یواحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش

 چکیده 
  مقدمه و هدف

کوتاه مدت و شلدت    های¬در دوره ژهیعملکرد بهتر به و  یفرد برا  ییعامل در عدم توانا  نیمهمتر  یخسلتگ

. یافته های برخی تحقیقات تأثیر مثبت مصلرف کافئین را شلود¬یعملکرد م تیاسلت که موجب محدود ادیز

 یدوزهامصلرف  ریتأث یحاضلر بررسل  قتحقی  هدف اسلاس این  بر. اند¬گزارش کرده یعضلالن یبر خسلتگ

  .باشدیم یکاراته کاران دختر حرفه ا یهواز یو توان ب یعضالن یبر سطوم خستگ  نیمتفاوت کافئ
ورود که حداقل  یارهایبر اسلاس مع  یاکاراته کار دختر حرفه  30،یتجرب  مهیپژوهش ن نی: در اقیتحق  روش

هدفمند انتخاب شلدند.   یریکاراته را داشلته اند با نمونه گ یمل میت  یانتخاب یبار سلابقه حضلور در اردو کی

گرم و  لوکی( 93/57 ± 45/۶وزن شللرکت کنندگان ) اریو انحراف مع نیانگیسللالم م  25تا 18  یدامنه سللن

 افتی)دو گروه در ینفر 10به سلله گروه همگن   تصللادفی  طور  به. بود( 81/20 ± 4/1توده بدن آنها ) هینما
 یگرم بله ازا  یلیم  ۶( و دارونملا )نیاز وزن بلدن کلافئ  لوگرمیهر ک  یبله ازا  گرمیلیم  9و    ۶مکملل    یکننلده  
آزمون  لک،یروویداده ها از آزمون شلاپ لیتحل  هیتجز یاشلدند بر میاز وزن بدن دکسلتروز( تقسل لوگرمیهر ک

 .استفاده شد انسیکووار لیو آزمون تحل ون،یخط رگرس بیش یلون، همگن

در    نیگرم کلافئ  یلیم ۶کنترل و    یگروه هلا نیب  ینشلللان داد کله تفلاوت معنلادار  قتحقی  هلای¬: یلافتلهنتلایج

 (P<005/0) وجود داشلت  یاکاراته کاران دختر حرفه  یهوازیسلطوم الکتات م او ، میانگین و افت توان ب

  ن یهمچن .(P>005/0) پژوهش در شللاخ  خسللتگی وجود نداشللت  یگروه ها  نیب  یاما تفاوت معنادار

 .(P<005/0) وجود داشلت  رهایمتغ یدر تمام نیگرم کافئ یلیم 9کنترل و   یگروه ها نیب  یتفاوت معنادار

توان    نیانگیدر سلطوم الکتات م او ، م  نیگرم کافئ  یلیم  9و  ۶ ریمقاد  ریتأث نینشلان داد ب جینتا تیدر نها

اما تفاوت   (P<005/0) وجود داشلللت یرتفاوت معنادا  یاکاراته کاران دختر حرفه  یو خسلللتگ یهواز  یب

   .(P>005/0) نداشت یهوازیدر افت توان ب  یمعنادار
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 نیانگیدر سللطوم الکتات ، او ، م  نیگرم کافئ یلیم 9و  ۶ ریمقاد  ریتأث نینشللان داد ب جیگیری:. نتا  نتیجه
در  یوجود داشلت اما تفاوت معنادار  یتفاوت معنادار یاکاراته کاران دختر حرفه یو خسلتگ یهواز  یتوان ب

 دختر کاران¬کاراته شلود¬یم شلنهادیپ قیتحق جیبا توجه به نتا  ینداشلت . به طور کل  یهوازیافت توان ب
  یورزشل تیقبل از فعال قهیدق  45 یهواز  یتوان ب  شیو افزا  یعضلالن  یکاهش سلطوم الکتات،  خسلتگ  برای

  .ندیگرم استفاده نما یلیم 9در دوز  نیخود بهتر است که از مکمل کافئ

 دختر کاران¬کاراته ،هوازی¬یتوان ب  ،یعضللالن  یخسللتگ  ن،یوامانده سللاز، کافئ تیفعال :یدیکل  کلمات

 .یاحرفه

 :منابع

تأثیر مص ر   (.  1395)   الیل یابرغان  یدیس تان  و ع  انیپارس  ،  قرائت  یمحتدعل،  حش تت اه  انیپارس   .1

در ورزش كاران نبه   نگیمتر روئ  2000ارگومتر    تیدر فعال   یاول  بر بازگش ت ب  حالت نیمكتل کافئ 

ب  نیجوان، دوم  ومرکز مط الع ا     ،قمی،  تكنولوژ  علوم و  نی نو  یه ا  افت  ی    یالتلل  نیکنفرانس 

 ی.سروش حكتت مرتضو یاسالم قا یتحق

عروقی و  -(. پاس   های قلهی1388ترتیهان ببتیار، درفش ی بهروز، حاجی زاده بهزاد، عهاس ی ار )ر ) .2

ارتهاط آنها با زمان خس تگی در ورزش فزاینده دس ت و ورزش فزاینده پا در کارات  کاران حرف  ای  

 . 3جوان، نشری  علوم زیستی ورزشی ، شتاره 

 (. 1390محس ن ) کوش ان اکهر، پژهان فهیت ، کیوانلو محتد، س یداحتدی نار ر، بهپور طاهره، حائری .3

 هوازی بی و هوازی توان و خون PH الکتا ، پاس    بر س  دیم کربنا  بی مص  ر  مكتل تأثیر

 (.2) 3دختر، دانشجویان

 كنانی باز یبر قدر  و اس تقامت عض الن نیتأثیر مص ر  حاد کافئ (.  1393ن )حجت و هتكارا ی،فرات .4

 .فوتهال مرد آماتور

بر    نیمبتلف کافئ   یاثر دوزها س   ی مقا(.  1397ی، عابدی بهرام )  مجته دیس     ی،مرتض    یعل دیس    .5

، چهارمین  ورزش  كاران نبه  کارات  کا  یهواز یو توان ب یخس  تگ ش  اخ  ن،یدوپام  ن،یس  روتون

 هتایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران.

. اثرا  حاد مص ر   (1394)  بلوریان محتد رض ا، رحیتی رحتانش ی  االس المی وطنی داریوش،  .6

عض   النی و تجتک الکتا  متعاق   -های مبتلف مكتل بتاآالنین بر میزان خس   تگی عص   هیدوز

 920-912( :11) 2۶ ،فعالیت ورزشی شدید اینتروال. مجل  مطالعا  علوم پزشكی

تترینا  اس  تقامتی ب  هتراه مكتل  (. تأثیر 1395کیاکجوری عاطف ، جهانی قی  قش  الغ غالمرض  ا )   .7

س   ال، اولین هت ایش ملی تحوال     30-40هوازی و ترکی   ب دنی زن ان  ک افئین بر توان هوازی، بی

 علوم ورزشی در حوزه سالمت، پیشگیری و قهرمانی.
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 نقش رسانه های جمعی در ترویج رشته تکواندو در کشور 

 دکتر سارا کشکر 

 دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار مدیریت ورزشی 

رسانه ها در معرفی و ترویج رشته های ورزشی و در نتیجه جذب مشتری برای ورزش نقش مهمی دارند.  
رشته تکواندو به عنوان یکی از رشته های ورزشی که از جایگاه قابل توجهی در افتخار آوری برای کشور 

ست. هدف تحقیق حاضر شناسایی عملکرد رسانه  برخوردار است، همواره مورد توجه رسانه های جمعی بوده ا 
در انعکاس هویت رشته تکواندو و ترویج و ترغیب جامعه به شرکت در آن بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی 
  27شامل روش کیفی با استفاده از مصاحبه اسمی و روش پیمایش پرسشنامه ای بود. جامعه در بخش کیفی  

د که به شکل هدفمند انتخاب شدند و جامعه در بخش پیمایش شامل  نفر از متخصصان و ورزشکاران بودن
ورزشکاران عضو تیم ملی و دعوت شدگان به اردوی تیمهای ملی بودند که به طور کل شمار مورد توجه  
تحقیق قرار گرفتند. ابزار تحقیق در بخش کیفی قلم و کاغذ، ضبط صوت و سواالت نیمه ساختاریافته و در  

ه محقق ساخته ای بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی در جامعه توزیع شد. نتایج بخش کمی پرسشنام
نشان داد که نقش رسانه ها با دو مقوله هویت سازی شامل زیر مقوله های توسعه فرهنگی و شیوه های  

و در  مدیریت ورزش و همچنین مقوله ترویج با زیر مقوله های بازاریابی و مشارکت عمومی مشخ  گردید 
توسعه فرهنگ    یتالش برا  ادامه مشخ  شد که بیشترین تمرکز رسانه ها در رشته تکواندو مربوط به »

« و »جذب مردم به شرکت  و تماشای  این رشته« و » تالش برای توسعه رفتارهای رشته در جامعه  نیا
« بود.   حل آن  یرشته و تالش برا  نیمشکالت ا  یمعرفاخالقی از طریق رشته« و کمترین توجه مربوط به »

توجه رسانه ها برای معرفی ارزشهای رشته های ورزشی از جمله رشته تکواندو موجب می شود تا ورزش به  
عنوان ابزار فرهنگی برای هدایت جوانان مورد بهره برداری قرار گیرد و از طرفی موجب بازاریابی و جذب  

ستا، توجه به مشکالت و کمبودهای تکواندو موجب توجه مسئولین و  جوانان به این رشته گردد، اما در این را
 دست اندرکاران به رفع مشکالت این رشته می گردد. 

 رسانه، ترویج، بازاریابی، تکواندو     واژه های کلیدی:
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 تیریمد ستمیو توسعه آن بر عملکرد س یورزش  یابیاستعداد راتیتاث یبررس

ی ورزش ی ها و سازمان ها ونیفدراس  

 ینیکوه سنک آرش

 تکواندو  یگر یمرب -یبدن  تیترب یکارشناس حرفه ا

 چکیده
  ها رساختیو توسعه ز شرفتیپ ازمندیجوامع ن یورزش تمام نهیدر زم نکهیمقدمه و هدف، با توجه به ا

جوامع و دولت ها را به سلمت ارتقاء و کشلف و  ،ییو خودکفا  شلرفتیبه سلمت پ  یصلعود  ریباشلد، سل یم
ها،  میبه منظور باالبردن سلطح عملکرد ت  یورزشل یابیدهد. اسلتعداد   یسلو  م  یورزشل  یپرورش اسلتعدادها

کشللف و پرورش  یبرا  یشللناخت یروش ها  عیو ترف  بیترغ دار،یتوسللعه پا  کنان،یرقابت ها و باز تیریمد
 نهیدر زم  یابیاسلتعداد  داریو توسلعه پا شلتریباشلد. با شلناخت هر چه ب یدرخشلان ورزشلکاران م یاسلتعداد ها
خواهد داشلت. در   یورزشل یها و سلازمان ها  ونیفدراسل تیریمد  سلتمیبر عملکرد سل  ییبسلزا راتیورزش، تاث

 یها سلازمان تیریمد سلتمیسل یانجام شلده در سلطح جهان بر رو  قاتیو مرور تحق  یمقاله به بررسل نیا

 .پرداخته شده است یابیگذار استعداد  ریو عملکرد آنها نسبت به عوامل تاث یورزش
  یشلده اسلت تا با مرور برخ   یمقاله سلع نیاسلت. در ا یفیتوصل -ی: پژوهش حاضلر از نوع مرورقیتحق  روش

جذب،   ،یی)شلناسلایابیاسلتعداد کردیبا رو یورزشل یسلازمان ها تیریمد نهیدر زم  دهیاز مقاالت به چاپ رسل

 .دینما یبه دست آمده را بررس جیپرورش، او  عملکرد( دستاوردها و نتا
بر اساس اسناد و مقررات    یکه به خوب  یورزش یسازمان ها  یبدن  تیترب تیریمد یها ستمی: سیریگ  جهینت

و پرورش اسلتعدادها   ییدر شلناسلا یشلود، نقش مهم یو اداره م میتناسلب اندام و سلن و سلال افراد تنظ
 یو روش ها  ینظر یها از نظر مبان میعملکرد ت  یبا بررسل  یورزشل یسلازمان ها تیریخواهند داشلت. مد

 یابیکه به مقوله اسلتعداد  یورزشل  یمان هاکند سلاز یرا فراهم م یابیاسلتعداد یپرورش سلطح باال ،یشلناخت
 یکسلب کرده و تداوم ورزش قهرمان یشلتریب تیموفق یالملل نیب یرقابت ها نهیدارند در زم یا ژهیتوجه و

 .خواهد بود شتریکشور ها ب ریآنها نسبت به سا

 یورزش یسازمان ها ت،یریمد ستمیعملکرد،توسعه، س ،یابیاستعدا :یدیکل کلمات
 منابع 

1-Evaluation Index System on Performance Management of University High-

Level Wushu Team Based on the AHP- Yi Peng1, Liu Mingming21 Sect. of 

P.E, Wuhan University of Technology, Wuhan, P.R.China, 4300702 School of 

Physical Education, Hubei University, Wuhan, P.R.China, 430062. 

2- Talent Recognition and Development – Elaborating on a Principle Model 
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Oleksandr Krasilshchikov, Universiti Sains Malaysia, International Journal of 

Developmental Sport Management 11/12/2011. 

3- The Feasibility Study of the School-Based Curriculum of Wushu Rank 

System on Junior High School Sheng Chen1,a,*, Haidan Li2 and Rui 

Xiao3.1College of Physical Education, Chengdu University, Chengdu, 

Sichuan, China, Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research (ASSEHR), volume 170, 

2018 Symposium on Health and Education (SOHE 2018). 

4- The attitudes of coaches and managers toward talent identification 

in Wushu athletes, Arghavan Jalali Farahani, Hossein Sepasi and Mahvash 

Noorbakhsh ,College of Physical Education, Islamic Azad University, Karaj 

Branch, Karaj, Iran, European Journal of Zoological Research, 2014. 

5- Talent Development in Adolescent Team Sports: A Review, Darren J. 

Burgess and Geraldine A Naughton, International Journal of Sports Physiology 

and Performance, 2010, 5, 103-116. 

6- Unnatural Selection: Talent Identification and Development in Sport. Angela 

Abbott1, University of Edinburgh, UK, Chris Button, University of Otago, New 

Zealand, Gert-Jan Pepping, University of Edinburgh, UK, Dave Collins, 

University of Edinburgh, UK, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life 

Sciences, Vol. 9, No. 1, January, 2005. 

7- What makes champions? A review of the relative contribution of genes and 

training to sporting success, Ross Tucker,1 Malcolm Collins2, 2012, Br J 

Sports Med 2012. 

8-The Importance of Sports Performance Factors and Training, Contents From 

the Perspective of Futsal Coaches, João Serrano1, Shakib Shahidian1, Jaime 

Sampaio2, Nuno Leite2, Journal of Human Kinetics volume 38/2013. 

9- Research and Practice in Talent Identification and Development – Some 

Thoughts on the State of Play, Dave Collins, Áine MacNamara & Andrew 

Cruickshank, Institute of Coaching and Performance, University of Central 

Lancashire,2017 

10- The Evaluation of Athletes’ Achievement Coaching Program of 

Measurable Sports (Athletics, Weightlifting, Archery, and Swimming) in 

Lampung Province, Ayu Reza Adzalika1 , Soegiyanto2 & Rumini2, Journal of 

Physical Education and Sports, (2019)  

  10- 7( در پس ران    Peak High Velocity) ارتهاط بین اجزای تیپ بدنی و س ن رس یدن ب  اون نتو -11

فص لنام  دانش  ،، مجید نیری2، محتدرض ا محتودخانی 2، علی پش ابادی  1امیرحس ین براتی  ، ایرانیس ال   

 . 1392، تابستان 2، شتاره 8و تندرستی، دوره 

 



 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

21 
 

 تکواندو استان همدان یاماکن ورزش یاستانداردها  یبررس

 عَذرا شههازی  کهن1. حه ی   هنری 2

 ی دانشگاه عالم  طهاطهائ یورزش یهادر سازمان یراههرد ت یریارشد مد یکارشناس-1

 ی دانشگاه عالم  طهاطهائ  یورزش ت ی ریگروه مد اریدانش-2

 

 چکیده 
  یو بررسل تیریمد یبرا  ازیمورد ن یها و اسلتانداردهاو ارائه شلاخ   ییپژوهش شلناسلا نیا یهدف: هدف کل

 تکواندو استان همدان بود. یاماکن ورزش یاستانداردها

و توجه    یسللالمت یدر حفظ و ارتقا یورزشلل  یهاتیدرباره اثرات فعال یاجتماع یهایآگاه شیمقدمه: افزا
مردم شلده اسلت.    یرفتار ورزشل رییاقشلار مختلف مردم از جمله جوانان به اندام مناسلب و موزون باعت تغ

است.   دهیمتنوع موجود گرد  یزشور  یهاتیشده سبب جذابتر شدن فعال جادیا  ییفردگرا کردیرو  نهیزم نیدرا
  یورزش   یهاتیفعال لیدل نیشده  به هم  یعرضه کنندگان خدمات ورزش  یهادگاهید  رییروال باعت تغ نیو ا
(.ضمن 1انجام خواهد گرفت)  یسنت ساتینسبت به اماکن و تاس یترمتنوع اریبس ساتیدر اماکن و تاس ندهیآ
امکلان   ،ییو جلانملا یابیلمکلان   از،یلن  نییتع یالزم برا لعلاتعالوه بر مطلا یاحلدا  املاکن ورزشللل یابر  نکلهیا

 یرا انجام داد. از جمله درحال حاضلر در کشلورها یگریاقدامات د دیو اجرا با  یزیربرنامه  یو.... برا  ،یسلنج
امر طراحرنلدیگیبهره م  زین  نفعیذ  یهلااز کلارگروه  یو طراح  یزیربرنلامله  یبرا  شلللرفتلهیپ   ،ی . مثال در 

آن   یورزشل  یکه قرار اسلت فضلا ییهارشلته ایو... رشلته    یحضلور کارشلناس، ورزشلکار، مرب با یکارگروه
 جادیو مسلابقات و ا نیدر زمان آموزش، تمر  انیورزشلکاران، مرب یهایازمندین نییسلاخته شلود، جهت تع

 جادیاز ا یریجلوگ یآنان و حت  یهاتیفعال لیتسله  یبرا ازیخدمات مورد ن یهانهیزم جادیو ا یمنیا  طیشلرا
. منظور از گرددیم  لیو .... تشللک انیمحل از نظر رفت و آمد ورزشللکاران و تماشللاچ یاهال  یمزاحمت برا

و   مصلالحکشلور در مورد مشلخصلات    ربطیز یهامنتشلر شلده از طرف سلازمان یاسلتانداردها مدارك رسلم
 ایتمام  یمشلخصلات، بسلته به مورد، حاو یمشلخصلات اسلت. اسلتانداردها نیکنترل ا یهاها و روشفرآورده
مورد   یکیو تکنولوژ  یکی،مکانییایمیشل  ،یکیزیمشلخصلات ف  ،یمربوط به ابعاد هندسل  طیو شلرا ودیاز ق  یبخشل

و کنترل    شیآزملا  ینلداردهلا. در اسلللتلابلاشلللنلدیهلا مآن  یهلایو روادار  داتیلنظر مواد، مصلللنوعلات و تول
مشلخصلات آنها و  یفیو ک یکم  یها به منظور بررسلمواد، مصلالح و فرآورده  شیآزما یهامشلخصلات، روش

.  شوند یشرم داده م ها،شیحاصل از آزما  جینتا یها برمبنامواد، مصالح و فرآورده  رشیو پذ  یابیارز  یچگونگ
و امکانات    طیاز شلرا یامسلتلزم فراهم بودن مجموعه  یبدن  یهاتیو فعال  یورزشل  یهامطلوب برنامه یاجرا

و بهداشلت اماکن  یمنی(. توجه به مسلائل مربوط به ا2اسلتاندارد اسلت) لیو وسلا زاتیهمچون فضلاها، تجه 
ها و رقابت  تیابو جذ  یورزشل یعملکردها یفیو ک  یسلطح کم  یمنجر به ارتقا  تواندیو بهبود آن م  یورزشل
 (3گردد) یشو آموز یحیتفر  یهاتیفعال
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 انجام گرفته است. یاست که به روش دلف یدانیم  قاتیو از شاخه تحق  یفیتوص  قی: روش تحققیروش تحق

 یریگشلدند. ابزار اندازه  ییها شلناسلاها و پرشلسلنامهاز مصلاحبه یامجموعه  قیاز طر یبه روش دلف  هاشلاخ 
 یبه دسللت آمد. برا %89آن    ییای( بود که پا2003پانتزا و همکاران) افتهی لیمصللاحبه و پرسللشللنامه تعد
 یشلد. جامعه آمار  انتخابهدفمند  یهاهردو مصلاحبه و پرسلشلنامه از نمونه  یانتخاب شلرکت کنندگان برا

و ورزشکاران بودند که به   یو کارشناسان ورزش یداوران ورزش  ،یورزش  یهاو سالن ساتیتاس  رانیشامل مد
 طور هدفمند در همدان انتخاب شدند.

  ین ی(، بازب7۶/4)نیتمر  طیشللرا یابیعمده شللامل: ارز ریمتغ 8انجام شللده با نشللانگر    یهای: بررسللهاافتهی
 یهاوزش(، ام48/4)یرفاه التی(، تدارك تسله 73/4)انی(، ارتباط موثر با تماشلاچ51/4و امکانات) زاتیتجه 
 (.41/4)یمحافظت یهاستمیس نصب(، 88/4)ژهی(، آموزش و39/4ها)ورزشگاه یرونیب طی(، مح3۶/4)یعموم

تکواندو اسلتان همدان از نظر همه  یاماکن ورزشل  یاسلتانداردها تینشلان داد که وضلع جی: نتایریگجهینت
 رانیقرار داشتند. مد  یدر سطح متوسط یدار  یبا استانداردها به طور معن سهیدر مقا  یتحت بررس یهامولفه
ها  آن در ورزشگاه ژهیو تیبراساس اهم یمنیا یهاتیالو نییتع  یها برااز استانداردها و شاخ  دیبا  یورزش

اعضلا  یرویدر پ یورزشل یهاسلازمان  یدر ورزش به اقتدار قانون یاسلتفاده کنند. توسلعه صلنعت اسلتانداردسلاز
 دارد. دی( برآن تاک2002استل) یکه آقا یادارد، مسئله ازیدر ورزش ن یمنیجامع ا یهاو ارائه برنامه

 ورزشکاران. ،یورزش یها، عملکردهاشاخ  ،ارائهیاستاندارد ساز ،یاماکن ورزش :یدیکل کلمات

 منابع 

فضلاها و   یمنیا  یاسلتانداردها  سلهیو مقا یبررسل   "(.  1391زهرا، ) ،یحجت  فتح  دیسل   ،یثان  یزمان  رضلا یعل  ،ی. فارسل 1
از   نهیو استفاده به  یمناسب به منظور رفع مشکالت احتمال  یمدارس مختلف شهر  و ارائه راهکارها  یورزش  زاتیتجه
 .۶5-89، ص 14. شیورزش تیری. مد"هاآن

 . دانشگاه تهران."یورزش ساتیاماکن تاس تیریمد"(. 1388) د،یمج ،یفراهان ی. جالل2

. "شهروندان  یاجتماع  تینظم و امن  یبرقرار  یبرا  یارتباط  یاستفاده از الگوها  یچگونگ  "(.  1389)  ،ی. قوام، عبدالعل3
 .  2-۶، ص  1شماره  ،یاجتماع تیمجله نظم و امن

  یانتشلارات مجتمع آموزش عال .  "یورزشل   یهادر سلازمان  یمنابع انسلان تیریمد"(.  1388مسلعود،) ،یجهرم  انی. نادر4
 .۶7-۶9جهرم. ص 

5  . Doerries, D. B. and Foster, V. A. (2005). "Essential Skills for novice 

structural family therapists: a Delphi study of experienced practitioners 

perspectives". The family journal: counseling and therapy for coples and 

families. 13 (3. P. 259-265 (on line). Available: http://tfj. Sagepub. Com/ cgi/ 

reprint/ 13/ 3/ 259. 
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در وزارت   داریتوسعه پا ی سبز با توجه به بعد اجتماع یمنابع انسان تیرینقش مد

 ورزش و جوانان کشور 

 3، جواد شهالیی 2حبیب هنری ،1پریسا ساریخانی

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

 دانشیار مدیرت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران) استاد مشاور( -3،  طباطبایی، تهران) استاد راهنما( 

 چکیده
از   یکیسلبز پرداخته و  تیریمد رشپذی  به جهات تمام از ها¬مقدمه و هدف:  جوانان کشلور امروزه سلازمان

  به  رسلیدن در  را ها¬سلازمان دیبا  انسلانی  منابع  های¬اسلت و فعالیت  یمنابع انسلان  تیریزمینه ها، مد نیا

کمک  یهر سلازمان درسلبز   یمنابع انسلان تیریمد یهدف اصلل که¬ییکنند. از آنجا اریی سلبز های¬هدف
بهبود بخشلیدن به مشلارکت مدثر  نیبه عملکرد بهتر در سلازمان برای نیل به اهداف سلازمان اسلت و همچن

منجر به    نکهیعالوه بر ا هاتیفعال نیدر سلازمان اسلت. ا یو مسلئوالنه ازنظر اجتماع  یاخالق  یقیافراد به طر
 کی جادیموجب ا  شلللودیم  یداریاکارکنان و پ نهمکاری در بی جادیا نه،یکاهش هز  ،یو اثربخشللل ییکارا
باشلد که درآن انسلان ها  یم  یتداوم تمدن یاجتماع داری. توسلعه پاگرددیبرای سلازمان نیز م یرقابت تیمز
 یحاصللل آن اسللت. کاهش تنش ها  یزندگ تیفیو فقرا را شللاهد بوده و بهبود ک ایاغن  نیعادالنه ب  عیتوز

 ،یو مذهب ی، قوم  ینژاد یگروه ها یبرا  یبرابر ،یاجتماع  طیبا شلرا  رسلازگا یسلازمان ده  وهیشل ،یاجتماع
  ،ی اسللینقش خانواده و اجتماعات، حقو  سلل جیترو  ،یطیمح سللتیز  یها یآموزش و آگاه  ،یحقو  انسللان

توسلعه   نیهسلتند. همچن داریبعد از توسلعه پا نیا یاصلل یاز محورها یاجتماع  یارزش ها جیمشلارکت و ترو
را به خود معطوف داشللته اسللت. لذا   رانیاسللت که امروزه توجه مد یموضللوعات نیترهماز م  یکی یاجتماع

وزارت  داریتوسلعه پا  یسلبز با بعد اجتماع  یمنابع انسلان تیرینقش مد  یحاضلر بررسل  قیهدف از انجام تحق

  .ورزش بود
و کارمندان  رانیآن شلامل مد  یعه آماربود که جام یو از نوع همبسلتگ  ی: این پژوهش توصلیف  قیتحق  روش
 297نفر بود. طبق جدول مورگان   1200وزارت ورزش و جوانان کشلور بودند که حجم جامعه حدود  یسلتاد

 تیریمد های¬مهشلامل پرسلشلنا یرگی¬سلاده انتخاب شلدند. ابزار اندازه  یتصلادف  گیری¬نفر از روش نمونه
( بود.جهت 2015اسلاکر و هالک ) ان،یکارکول داری( و توسلعه پا2013)  یسلبز سلخاوالکر و تادان  یمنابع انسلان

 اریاز مقدار مع  شلتریب ریکرونباخ هر دو متغ  یآلفا  زانیکرونباخ اسلتفاده شلد و م یآلفا بیاز ضلر ییایپا  یبررسل

و انحراف   نیانگیلم  ،یو درصلللد فراوان ی)فراوان یفیصلللتو  آملار  از  هلا¬داده لیلو تحل هیلبود. جهلت تجز  7/0
سلاده(  یخط  ونیو رگرسل  رسلونیپ ی)آزمون همبسلتگ  ی( و آمار اسلتنباطرنوفیاسلم-اسلتاندارد، کولموگروف

 .دیاستفاده گرد 25اس اس نسخه  یاز نرم افزار اس پ لیجهت تحل نیاستفاده شد. همچن
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وزارت ورزش و جوانان   یسللبز با توسللعه اجتماع  یمنابع انسللان تیریمد نینشللان داد که ب جیها : نتا افتهی
 شللود  یم دییتا یسللبز بر مولفه اجتماع  یمنابع انسللان تیریمد ریها نشللان داد تاث افتهیرابطه وجود دارد. 

(05/0>p). بعد   شیسلبز با افزا  یانمنابع انسل تیریمد  شیدهد افزا یمثبت اسلت که نشلان م  ریجهت تاث

دار اسلت که  یبدسلت آمده معن F اسلت. آماره 539/0برابر با   ریهمراه اسلت. شلدت تاث داریتوسلعه پا یاجتماع
 یاسلت که نشلان م  1.95واتسلون برابر با  نیدارد. مقدار آماره دورب  یونینشلان از برازش مناسلب مدل رگرسل

اسلت که  28/0بدسلت آمده برابر با  نییتع بی. ضلرنداردوجود  ماندهیباق ریمقاد نیب یالیسلر یدهد هم خط
کند.  نییرا تب یبعد توسلعه اجتماع  انسیدرصلد از وار 28توانسلته اسلت   یمنابع انسلان  تیریدهد مد  ینشلان م

  :در ادامه آمده است یونیمعادله رگرس

 ی = توسعه اجتماع ۶80/0سبز(  یمنابع انسان تیری)مد  + 1.32
 تیریمد  راسلتانداردیاسلت که بر اسلاس نمره غ  1.32دهد که مقدار ثابت برابر با  ینشلان م  یونیرگرسل  معادله

 .میکن ینیب شیرا پ ینمره توسعه اجتماع میتوان ی، م۶80/0 بیسبز با ضر یمنابع انسان
وزارت  داریتوسلعه پا یسلبز با بعد اجتماع  یمنابع انسلان تیرینشلان داد که مد  جینتا  ی: به طور کلیریگ  جهینت

حوزه   نیا  یمبلان  لیلدر جهلت تکم  جینتلا  نیاز ا  توان¬یورزش و جوانلان رابطله وجود دارد. در قلاللب نظر، م
در جهلت توسلللعله    جینتلا  نیاز ا تواننلد¬یم ربط¬یذ  هلای¬سلللازملان رانیملد ز،یبهره برد. در قلاللب عملل ن

 .وزارت ورزش و جوانان استفاده کنند یاجتماع

 سبز، وزارت ورزش و جوانان. یمنابع انسان تیریمد ،یتوسعه اجتماع دار،یتوسعه پا :یدیکل کلمات

 منابع: 

 
های توسلعه پایدار. ترجمه: نشلاط حداد  (. تجربیات کشلور کاسلتاریکا در زمینه شلاخ 2002اسلتلتا، اندرو ) .1

 زیست.(. تهران: انتشارات سازمان حفاظت از محیط 1381تهرانی و ناصر محرم نژاد )
(. مدیریت منابع انسلانی سلبز  الگویی 1397سلیدرضلا. )، نیاحسلینی،  علی اکبر ،حسلنی،  سلعید ،آیباغی اصلفهانی .2

ی( های ورزشللی )مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان اسللتان خراسللان شللمالبرای پایداری در سللازمان
 328-309(: 2)5: مدیریت منابع انسانی در ورزش

(. ارائه مدل سللاختاری مدیریت منابع  1397سللعید )  ،رازقی ،عباس  ،ثابت  ،علیرضللا ،یهاشللم  ،عبداهلل  ،توکلی .3
 .104-77(: 1)10، های مدیریت منابع انسانیپژوهش. های مدیریت منابع انسانیانسانی سبز برمبنای نظام

4. Chaudhary, R. (2020). Green human resource management and employee 

green behavior: an empirical analysis. Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 27(2), 630-641. 

5. Sakhawalkar, A., & Thadani, A. (2013). To Study the Current Green HR 

Practices and There Responsiveness among the Employees of IT Sector in 

Pune Region. International Journal of Science and Research, 4(4),324-328. 
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 وتکواند آور¬آن بر رشته مدال ریو تاث کیبر المپ COVID-19 ی ریهمه گ طرهیس

 1، سید نعمت خلیفه1حسین عبدالملکی

 اسالم ، کرج، ایران استادیار مدیری  ورزش ، واید کرج، دانشگاه آزاد -1

 چکیده

 مقدمه و هدف

از تمامی جوانب زندگی مردم دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده    (COVID-19)گیری ویروس کرونا  همه
انداخته، بهداشت  1399است )آقازاده و همکاران،   به راه  را در سراسر دنیا  (. پاندمی کرونا ویروس شوکی 

المللی درآورده، باعت فوت هزاران نفر شده و براساس هشدارهای صندو  بینعمومی را به حالت اورژانسی  
(. ورزش نیز از این قاعده  1399پول، اقتصاد جهانی را به شدیدترین رکود رسانده است )نوروزی سید حسینی،  

های گذاری اجتماعی جهت محدود کردن شیوع ویروس کرونا بر برنامه زمانی رقابتمستثنی نیست، فاصله
گذارد  ای و تبلیغات و غیره( تاثیر میهای مختلف )از خود ورزشکار گرفته تا پوشش رسانه فردی و تیمی ورزش
ها و رویدادهای ورزشی در  (. عالوه بر تعطیلی لیگ1399  سلیمانی و همکاران، 1399)ریزوندی و همکاران،

بازی تابستانی  تمام دنیا،  المتیک  نیز یک سال به ع  2020های  افتاده است )طیبی و همکاران،  توکیو  قب 
از طرفی، تکواندو، یکی از رشته های مدال آور برای ایران در بازی های المتیک بوده است و از سال   (.1399
با قرار گرفتن این رشته در فهرست رسمی رقابتهای المتیک، همواره برای کشوران مدال آور بوده و    2000

ر پی اپیدمی ویروس کرونا می تواند باعت صدمات زیادی به این رشته  تعطیلی باشگاه های ورزشی تکواندو د
همچنین، این امکان وجود دارد برای مدت زمان طوالنی این  مدال آور در بازی های المتیک پیش رو شود.

ویروس در کشور ما وجود داشته باشد که ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان کرده است، لذا سوال اصلی 
 ه شرم زیر است: همه گیری ویروس کرونا چه تاثیری بر رشته تکواندو خواهد داشت  تحقیق ب

 روش تحقی  

هدف این پژوهش شناسایی مخاطرات تکواندو ایران در مواجهه با همه گیری ویروس کرونا است. برای این 
نفر دارای رتبه    4بود،  زن    4مرد و    14منظور از روش دلفی فازی استفاده شد. پنل دلفی این تحقیق شامل  

 نفر استادیار بودند.  9نفر دانشیار،  5علمی استاد، 

 استفاده شد.  7/0و حد آستانه ~𝐷(𝐴)در این تحقیق برای انتخاب شاخ  های کلیدی از معیار 

𝐴~ = ( 𝐿𝐴, 𝑀𝐴, 𝑈𝐴) 

𝐿𝐴 = 𝑚𝑖𝑛( 𝑋𝐴𝑖);𝑈𝐴 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑋𝐴𝑖);𝑀𝐴 = √𝑋𝐴1 × 𝑋𝐴2 ×. . .× 𝑋𝐴𝑛
𝑛 

𝐷(𝐴)~ =
( 𝐿𝐴 + (4 ×  𝑀𝐴) +  𝑈𝐴

6
 

~𝐷(𝐴)اگر   ≥  شاخ  انتخاب می شود.   0/7
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~𝐷(𝐴) اگر <  (. 2018شاخ  حذف می شود )عبدالملکی و همکاران،  0/7
چون این طرم پژوهشی در دوران همه گیری ویروس کرونا صورت پذیرفت، به منظور رعایت فاصله گذاری  

افزارهای پیام رسان )واتس اپ و تلگرام( ارسال شد و از آن  نفر از طریق نرم    18اجتماعی، سواالت برای هر  
آوری و با استفاده از روش های  ها خواسته شد با جزئیات به سواالت پاسخ دهند. پاسخ های آن ها جمع

 مناسب تجزیه و تحلیل شد.  

 يافته ها 

 است؟ با همه یییی ويیوس کیونا تکواندو ايیان با چه مخاطیاتی روبیو شده  سوال اول:
های مختلف تکواندو  در این سوال از اعضای گروه درباره مخاطرات ایجاد شده بر اثر ویروس کرونا در بخش

حوزه بود که بطور  11ها به سواالت متن باز در مرحله اول، استخرا   ایران، پرسیده شده بود. نتیجه پاسخ 
 کامل در شرایط مخاطره قرار گرفته بودند.  

 فی فازی سوال تحقیق . نتایج روش دل 1جدول  

 یويه  حوزه 
شاخص  
𝐷(𝐴)~ 

بخش فعالیت 
 های ورزشی

کسب و کارهای خصوصی ورزشی: انواع باشگاه های ورزشی  
 آماتوری و حرفه ای، برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی

834 /0 

سازمان های ورزشی دولتی: وزارت ورزش و جوانان، اداره های  
 شهرستان هاکل ورزش و جوانان استان و 

871 /0 

سازمان های ورزشی غیرانتفاعی: فدراسیون و هیات های ورزشی  
 استان و شهرستان ها 

7۶9 /0 

مراکز آموزش ورزش: دانشگاه علمی کاربردی تکواندو، آکادمی 
 های ورزشی تکواندو، مربیان خصوصی

78۶ /0 

بخش  
محصوالت 
 ورزشی 

تجهیزات ورزشی ،  تجهیزات ورزشی: کارگاه های تولیدی 
 فروشگاه های تجهیزات ورزشی 

882 /0 

پوشاك ورزشی: کارگاه های تولیدی البسه ورزشی، فروشگاه های 
 البسه ورزشی

8۶4 /0 

بخش ترویج  
 ورزش

  –بخش عملکردی ورزش: مربیان تکواندو، مراکز پزشکی 
 ورزشی، اماکن ورزشی، ورزش همگانی

878 /0 

تلویزیون )نداشتن محتوا(، روزنامه ها و نشریات  رسانه ها: رادیو و 
چاپی ورزشی، پخش مسابقات زنده رادیو و تلویزیونی، برنامه های 

 زنده مهمان محور
811 /0 
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حامیان مالی: حامیان مالی لیگ تکواندو، حامیان مالی باشگاه های 
 ورزشی حرفه ای، حامیان مالی شخصی ورزشکاران 

799 /0 

گذاری: گردشگری ورزشی، صحه گذاری  تبلیغات و صحه 
ورزشکاران، صحه گذاری تیم ها، صحه گذاری سازمان های  

 ورزشی، تبلیغات محیطی رویدادهای ورزشی 
741 /0 

رویدادهای ورزشی تبلیغاتی: بازی های دوستانه ملی و باشگاهی  
 چند جانبه

804 /0 

 
حوزه بود که از نظر متخصصین مدیریت    11نتایج پاسخ ها به سواالت متن باز در مرحله دوم، استخرا   

 ورزشی، مهم ترین حوزه ها ارزیابی شده بود.  
تاکتیک های مورد نیاز بیای کاهش اثیات منفی اين ويیوس بی تکواند کشور  سوال دوم:  

 چیست؟
تاکتیک های مورد نیاز برای کاهش اثرات منفی ویروس کرونا بر تکواندو  در این سوال از اعضای گروه درباره  
تاکتیک بود که باعت   ۶ها به سواالت متن باز در مرحله اول، استخرا   ایران پرسیده شده بود. نتیجه پاسخ

 مشخ  شدند.   2کاهش اثرات منفی همه گیری ویروس کرونا بر تکواندو کشور می شوند که به شرم جدول  
 . نتایج روش دلفی فازی سوال دوم تحقیق 2جدول  

 یويه 
شاخص  
𝐷(𝐴)~ 

حمایت مالی دولت از کسب و کارهای خصوصی ورزشی )کمک های بالعو  و  
 وام های بانکی دراز مدت و بدون بهره(

8۶۶ /0 

 0/ 733 تحت پوشش بیمه قرار دادن نیروی انسانی بیکار شده توسط بیمه ها

 0/ 750 اماکن، تاسیسات و تجهیزاتی که نیاز به مراقبت دارندانجام بازدیدهای منظم از 

 0/ 722 ترویج فرهنگ ورزش در خانه در فضای سایبری و رادیو و تلویزیون دولتی 

 0/ 789 توسعه زیرساخت های ورزش های الکترونیک )آنالین و آفالین( 

آینده)برنامه ریزی و سیاست  آمادگی سازمان های ورزشی برای موارد مشابه در 
 گذاری مناسب برای پیش بینی و کاهش مخاطرات آتی مشابه( 

811 /0 

 بحث و نتیجه یییی 
های  کرونا پرداخت و از جنبه  ویروس  گیریهمه  با  مواجهه  در  ایران  تکواندو  این تحقیق به بررسی مخاطرات

های مختلف این ورزش در ابتدا به شناسایی حوزهمختلف تاثیر این مهمان ناخوانده را مورد بررسی قرار داد. 
حوزه از اهمیت    11های تحقیق نشان داد  پرداخته شد که با شیوع ویروس کرونا دچار مخاطره شدند. یافته
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سطح   آنها  تاثیرگذاری  درباره  گروه  اعضای  همچنین  شدند  ارزیابی  مهم  آنها،  همه  و  برخوردارند  بیشتری 
گیری این ویروس  هگذرد و هممی  ایرانماه از شیوع بیماری کرونا در    ۶بیش از  ند.  اطمینان تقریبا باالیی داشت

تنها   2020ساله المتیک توکیو و یورو   تمامی مسابقات ورزشی را تحت تاثیر خود قرار داده است. تعویق یک
بازی این  برگزارکنندگان  باعت شده  که  تعویقی  است،  ورزش  دنیای  بر  ویروس  این  تاثیر  از  با  بخشی  ها 

ماه گذشته هم  چند  جهان در    مختلف ورزشی در سرتاسرضررهای مالی هنگفتی مواجه شوند. تعلیق لیگهای  
از طرفی    .  مالی آنها را هم به خطر بیاندازد   گیری مواجه شود و آیندهباعت شده منابع درآمدی با کاهش چشم

و تکنیکی ورزشکاران خواهد بود، که این    تعطیلی باشگاه های تکواندو در کشور باعت افت  آمادگی جسمانی
امر می تواند اثرات منفی در خصوص مدال آوری این رشته نه تنها در بازی های المتیک پیش رو، بلکه  

 ممکن است در المتیک های بعدی نیز تاثیر منفی داشته باشد. 
کرونا    ویروس  گیری همه  دوران  منفی  اثرات  کاهش  برای  نیاز  مورد  هایدر نهایت در این تحقیق تاکتیک

  کرونا  ویروس  گیری همه  دوران  منفی   اثرات  کاهش  برای   تاکتیک  ۶  نشان داد  مورد بحت قرار گرفت. نتایج
گران بر تحت  های حمایتی و سهیم کردن بیمهاندازی انواع صندو  تواند با راهدولت می.  مثمرثمر خواهند بود

کارهای    و  کارها باالخ  کسب  و  اندازی کسباعتباری و راهگذاری  های سرمایهپوشش قرار دادن ریسک
ها مانند صندو   کشور را افزایش دهد. کارکرد این صندو ورزش  اقتصاد    دردیجیتالی نقش صنعت بیمه  

سرمایه  انواع  ورشکستگی  ریسک  زیرا  بود  خواهد  طبیعی  کسبحواد   تسهیالت  و  کارهای   و  گذاری 
های عمر متصل به  نامهامکان انتشار انواع بیمه تواند  می  دهد. دولتار میغیرسوداگرانه را تحت پوشش قر

سازوکارهای الزم برای انتشار اورا  قرضه ریسک را با هدف کاهش ریسک فعالیت   و همچنینگذاری  سرمایه
متصدیان  مدیران ورزشی، مسئوالن مرتبط با اماکن ورزشللی و سرپرستان و  .  اقتصادی کشور فراهم کند

زمینۀ   در  ورزشللی،  اماکن  وری  بهره  افزایللش  در  مدثر  از عوامل  یللک  هر  با شللناخت  ورزشی  اماکن 
تقویللت و ارتقای دانللش و توانایی های خود بکوشللند. همچنین بللا توجه به این کلله مدثرتریللن و 

بهره افزایش  اولویت در  نیرمهمترین  تأسیسللات ورزشللی،  اماکن و  انسللانی متخص  اسللت  وری  وی 
زمینه های الزم بللرای ادارة اماکللن و تأسیسللات ورزشللی توسللط    بایدمدیران ورزشی و مسللئوالن  

نیللروی متخصلل  و آمللوزش دیده را فراهللم کنند، تا بتللوان از حداقل داشللته های موجود به طور  
وری اماکن، تأسیسللات و تجهیزات ارتقای بهرهمطلوب و مناسب استفاده و محافظت کللرد و در جهت  

  انواع   از  که یکی   1پیشگیرانه   نگهداری  گیری از سیستم. همچنین مدیران با بهرهورزشللی قدم برداشللت
  سرویس   و  تعمیر  مدون  ریزیبرنامه  به  را  خود  اولویت  توانندمی  است  تعمیرات  و  نگهداری  هایسیستم

  ها، سرویس  انجام   به   مناسب   هایدستورالعمل  تدوین  با   و   داشته  معطوف  خرابی   از  قبل   قطعات  و  تجهیزات
 تحت   کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  تبعات  ترینمهم  از  بتردازند. یکی  قطعات  بررسی  و  ایدوره  بازدیدهای

 را  کشور  تمام  ویروس،  این  اگرچه.  است  مختلف  کارهای  و  و کسب  اقتصادی  هایفعالیت  گرفتن  قرار  تاثیر
  بیشتر  اقشار، از بعضی رسدمی نظر به اما داده قرار خطر معر  در را جامعه  مختلف آحاد و کرده خود درگیر

 
1. preventative maintenance  
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  گسترش   از  حاصل  اقتصادی  رکود  حقیقت،  در.  هستند  آن  از  حاصل  اقتصادی  فشارهای  و  هاآسیب  معر   در
 نیازهای اوال زیرا. دهدمی قرار تاثیر  تحت بیشتر  را محروم و فقیرتر افراد و جامعه پایین طبقات بیماری، این

  جاری   درآمد  به  وابسته   بیشتر  شده،انباشت   هایسرمایه  از   برخورداری  عدم  دلیل  به   افراد،   از   دسته  این  اقتصادی
  کاهش   و  گرفته   قرار  تاثیر  تحت  شدت   به   ویروس،   این   فراگیری  دوران  در  که  درآمدی  است   آنان   روزانه   و

 و  انتشار  قدرت  که   است  ایگونه  به   ترپایین  طبقات  امکانات  و  زندگی  سبک  ثانیا،.  است   یافته  توجهی  قابل
  موقع   به  و  موثر  حضور  که  است  مواقعی  چنین  در.  است  بیشتر  بسیار  طبقات  این  میان  در  بیماری  این  اثرگذاری
 جلوگیری  اجتماعی و اقتصادی جدی هایآسیب رسیدن از و کرده قشر این به  شایانی  کمک تواندمی دولت،
 .نماید
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عضالت   ی قدرت و توان انفجار بر و عصاره خارخاسک یمقاومت نیهفته تمر  8 ریتاث

 تنه تکواندوکاران جوان  نییپا

 

 3ان ی، فروغ نادعل  2ی حسن ی، دکتر عل1ی رضائ یعل
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  ونیفدراس یو داور رست یمرب  -شاهرود یورزش از دانشگاه رنعت یولوژی زیکارشناس ارشد ف-1

  تی ری کارشناس مد- 3شاهرود ی دانشگاه رنعت یو علوم ورزش یبدن تیدانشكده ترب اریدانش -2تكواندو

 تكواندو ونیفدراس یو داور رست  یمرب -ورزش دانشگاه آزاد واحد  شاهرود  

 چکیده 
خود   یاسللترسلل تیدرکنار فوائد سللودمندشللان به علت ماه یورزشلل های¬و رقابت  تیمقدمه و هدف: فعال

آثار  دیشلا ینیاصلول علم تمر تیکه در صلورت عدم رعا  شلوند¬یموجب برهم خوردن موقت همئوسلتاز م

بتوانند   تادارند    روزاین  های¬مصلرف مکمل  یبرا  یادیز لیبه همراه داشلته باشلد. ورزشلکاران تما زین  یبیتخر
کنند. لذا هدف پژوهش حاضر  نیمدت تام  یطوالن  یورزش  های¬تیانجام فعال  یخود را برا  ازیمورد ن  یانرژ
تکواندو کاران   ینفجارو استفاده از عصاره خارخاسک بر قدرت و توان ا یمقاومت  نیهفته تمر 8 ریتاث  یبررس

 .باشد¬یجوان م

 15  نیب  یحداقل کمربند قرمز به باال و رده سن  ینفر از تکواندو کاران جوان که دارا  ۶0: تعداد قیتحق  روش

در برنامه شلرکت داده   ی. بصلورت داوطلبباشلد¬یم  BMI ( Kg/m2 62/1+14/20)سلال و   20تا 

و تکواندو بدون مکمل، مصلرف مکمل  یبدنسلاز نیگروه: تمر  4در   تصلادفی صلورت  به سلتس  و اند¬شلده
شلدند.    میتکواندو بدون مکمل تقسل نیتکواندو بهمراه مصلرف مکمل خارخاسلک و تمر نیخارخاسلک، تمر
پرس پا، اسلکات، جلو پا، سلا   ناتیتمر یو تکواندو بدون مکمل شلامل )اجرا یبدنسلاز ناتیبرنامه گروه تمر

 21/3مکمل: مصرف مقدار    وهطبق روال گذشته تکواندو( گر  ناتیو انجام تمر  یپا و پشت پا در سالن بدساز

و تکواندو به همراه مصللرف مکمل برنامه   یبدنسللاز نیوزن بدن در هر روز، گروه تمر یبه ازا  گرم¬یلیم
تکواندو طبق روال گذشللته و  ناتیو تمر  یبدنسللاز  ناتیتکواندو با مکمل شللامل )انجام تمر نیگروه تمر

طبق روال گذشلته    ناتیبدون مکمل شلامل )تمر  ندوتکوا نیمصلرف مکمل را انجام دادند( و برنامه گروه تمر

مورد  های¬کننلدگان آزمون-از شلللرکت ینیبرنامه تمر یهفتله پس از اجرا کیلهفتله قبلل و  کیلتکواندو(.  

قرار  لیو تحل  هیمورد تجز  p>0.05   یدر سلطح معنادار  spss23  افزار نرم در  ها¬نظر گرفته  شلد. داده
 گرفت.

و عصلاره خارخاسلک بر   یمقاومت نیکه هشلت هفته تمر  دهد¬ینشلان م  قیحاصلل از تحق جی: نتاها¬افتهی
تنه    نییقدرت عضلالت پا یبر رو ینداشلته اسلت ول یمعنادار ریتکواندو کاران جوان تأث  یتوان انفجار یرو

 بوده است.  یمعنادار راتیتأث یتکواندو کاران جوان دارا

تنه    نییو مصلرف عصلاره خارخاسلک بر قدرت عضلالت پا یمقاومت نیهشلت هفته تمر  نی: بنابرایریگ  جهینت
 تکواندوکاران موثر بوده است.

 قدرت، تکواندوکار ،یعصاره خارخاسک، توان انفجار ،یمقاومت نی: تمریدیکل  های¬واژه

 : منابع 

در  یکبد یها میخارخاسللک بر آنز یو عصللاره آب یمقاومت نیتمر بی(، اثر ترک1391پر مهر، پگاه، ) یباقر
 واحد تهران مرکز یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انینر سالم، پا یرت ها
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خارخاسک  ی¬لل صالح : اثر مصرف خوراك میوه گیاه یریمال دیل،امیلل سه  یریمال دی، مهرداد، ام  یروغن
بر یادگیری و حافظه موش صللحرایی دیابتی تعیین نقش پراکسللیداسللیون لیتیدی  مجله دانشللگاه علوم 

 95ل  88:  85: شماره  1392 نیو دوم، فرورد ستیدوره ب الن،یگ یپزشک

سادات،   نبیسحرخیزلل معصومه، قاسمتور لل ز چهر،یلل پر ی، دکتر حناچ  برزی،دکتر معطرلل فر  الی، ل  یعطائ
در توان    ایو سلو  نگیسل نیج  لوبا،یخارخاسلک، جنکوب  ل،یزنجب اهانیعصلاره گ ریتاث  یی ، آتوسلا: بررسلعطای
 55-48: 3 ره:شما1389.بهارو تابستان یحرکت ستیو علوم ز  ورزشیورزشکاران استقامت یهواز

 A-I نیتوپروتئیو آپول  A-FABP  یبر غلظت سللرم ندهیبا بار فزا  یمقاومت نیتمر ری: تاثرضللای، عل صللفرزاده
 122-109:  21: شماره 1393، بهار یورزش ولوژییزینر: ف یصحرائ یموش ها

 . چاپ اول تهران: انتشارات چکامهنی(. علم تمر1384. ) یدیع ،یجانیعل

فوتبال.   کنانیباز هوازی¬یتوان ب یبر رو کیومتریپال ناتیاثر تمر  ی(. بررسلل1373. ) ری، جهانگ  انیمیکر
 ارشد، دانشگاه تهران ینامه کارشناس انیباشگاه انتظام تهران. پا

نوبت و  کی یمقاومت نیاثر تمر ۀسی، مرتضی ،دکتر میرزایی لل بهمن ، دکتر محبی لل حمید: مقا  سنگدوینی
نکرده   نشلریۀ سلوخت و سلاز و فعالیت  یدر مردان تمر  یسله نوبت بر قدرت، اسلتقامت و حجم عضلالن

 ۶1-51(: 2) 1: شماره 1391ورزشی ،بهار و تابستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدن تکواندو   یبر همگان یالملل نیب نیادیورزشکاران در م تیموفق  ریتاث  

 پری ا لطف ی1

 یی دانشگاه عالم  طهاطها یورزش ت یریارشد مد یکارشناس یدانشجو -1

 چکیده 
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ای پیدا کرده اسلللت و بطور کلی همگان ها اهمیت ویژهامروزه ورزش در میان تمام ملت مقدمه و هدف:

توان اذعان داشللت که می(. 1) شللودهای جسللمی و روانی میتحرکی موجب بروز بیماریدانند که بیمی

ها موجب اجتماعی اسلت. روا  ورزش در تمامی بخش_توسلعه ورزش ملی بخش مهمی از توسلعه اقتصلادی
اند که توسللعه ورزش قهرمانی و . کشللورها دریافته(2)  شللودوری ملی میافزایش نشللاط اجتماعی و بهره

باشلد،  گذاری مناسلب میسلر نمیریزی و سلیاسلتگیری از مزایای مسلتقیم و غیرمسلتقیم آن بدون برنامهبهره
هلای عملیلاتی ردهلا و برنلاملهبنلابراین ورزش قهرملانی ملاننلد هر نظلام دیگری نیلازمنلد تلدوین اهلداف کالن، راهب

کاری، بیراهه رفتن و هدر رفت منابع مالی، اسللت تا ضللمن آگاهی از مسللیر حرکت بتواند از هرگونه دوباره
اند که منابع نظران توسللعه بر این عقیده(. عموم صللاحب2انسللانی، فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد )
واقع، توسلعه ملی حول محور )نقش نیروی انسلانی( تحقق  انسلانی پایه و اسلاس تغیر و تحوالت اسلت و در

های ملی اسللت نیز از این موضللوع یابی ورزشللکاران به تیمیابد. مقوله ورزش قهرمانی که مسللتلزم راهمی
مسللتثنی نیسللت و بر این اسللاس اگر نظام ورزش کشللوری نتواند از دانش، تفکرات و دیدگاه های هدفمند 

(. موفقیت کشور در میادین بین المللی 3ما نخواهد توانست به توسعه دست یابد )انسان ها استفاده کند، مسل
ورزشلی عالوه بر تاثیرات اجتماعی و اقتصلادی، نمادی از ثبات و طبقه بندی های همه جانبه این کشلورها 

شلودو یکی از علل سلرمایه گذاری باالی کشلورها در ورزش قهرمانی و حرفه ای از این مورد محسلوب می
( عدم توجه به ورزش پایه، ورزش حرفه ای و قهرمانی را در آینده محکوم به شللکسللت  4گیرد )شللات مین

(. امروزه محورهای مختلفی برای توسلعه ورزش در نظر گرفته شلده اسلت که عبارت هسلتند 5خواهد کرد )
یسلللات و از: مولفله هلای ورزش، منلابع ملالی، نیروی انسلللانی، فرهنلگ، محیط حقوقی، علم ورزش و تلاسللل

(. توسللعه نظام اسللتعدادیابی و پرورش ورزشللکاران مسللتعد مهم ترین عامل در توسللعه ورزش 2تجهیزات )
باشد. دانشمندان بسیاری در تالش هستند تا بتوانند شاخ  های پیش بینی کننده افراد مستعد قهرمانی می

 (2در ورزش های مختلف را شناسایی کنند )
ت اسلتراتژی های توسلعه ورزش در کشلور اسلترالیا برای حضلور در بازی ( در تحقیق خود دریاف200۶جان)

مبتنی بر مواردی ماننلد پیش بینی فرصلللت های تمرین آمادگی با کیفیت باال در طول  2008های المتیلک  
هلا، اجرای ای برگرفتله شلللده از ابتکلارات قبلل و در زملان اجرای بلازیبلازی خلای المتیلک، تنظیم واار برنلامله

 (. 5باشد )عملیاتی و مناسب و موثر، تصدیق و تجلیل از دستاوردهای تیم میزیربنای 

کلیه متخصلصلان  جامعه آماری تحقیق را    اسلت.  پیمایشلی -توصلیفیپژوهش حاضلر از نوع   روش تحقی :

بر اسللاس جدول  نفر در نظر گرفته شللده و  1000حجم جامعه . تشللکیل دادتکواندو   و کارشللناسللان رشللته
طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شلدند. ابزار پژوهش شلامل پرسشنامه   -نفر به روش تصلادفی 278مورگان،  

ثبات درونی و ثبات نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  8. روایی پرسلشنامه ها به تائید  محقق سلاخته بود
ها در سلطح آمار داده لیلوتحیهتجز  یبرازمانی پرسلشلنامه ها با اسلتفاده از ضلریب آلفای کرونباخ تائید رسلید.  

از آزمون  اسلتنباطیو انحراف اسلتاندارد و در سلطح آمار  یانگینم  ی،و درصلد فراوان  یاز جدول فراوان یفیتوصل
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K-S  تمامی عملیات آماری با اسلتفاده از نرم افزار و آزمون تی تک نمونه و معادالت سلاختاری اسلتفاده شلد .

SPSS  و  23 هنسخSmart Pls 3 انجام شد . 

تاثیر   شللدن تکواندو یبر همگان  یالملل  ینب  یادینورزشللکاران در م  یتموفقنتایج نشللان داد که يافته ها: 

مثبت و معنی داری بر همگانی شلدن رشلته تکواندو در ایران دارد. از بین موفقیت های بین المللی، کسلب 
یران داشلت. همچنین موفقیت اشلدن رشلته تکواندو در   یهمگانمدال در المتیک بیشلترین نقش را در توسلعه  

بین المللی تکواندوکاران زن نسبت به موفقیت بین المللی تکواندو کاران مرد نقش بیشتر بر توسعه همگانی 
 داشت.

همگانی کردن تکواندو یکی از مهمترین وظایف فدراسللیون تکواندو اسللت که این مهم با  نتیجه یییی:

 شد.توسعه ورزش قهرمانی نیز قابل انجام می با

 تکواندو، توسعه، قهرمانی، همگانیکلمات کلیدی: 

 

 منابع 

(. بررسللی مقایسلله ای مدیریت سللرسللختی  1395خورند، محمد، میرزاییان، بهرام، برابری، اصللغر) -1
ورزشلللکلاران حرفله ای، نیمله حرفله ای و مبتلدی، نشلللریله پژوهش هلای فیزیولوژی و ملدیریلت در 

 147-154، ص1شماره 8ورزش،دوره

(. تحلیلل اثرگذاری ورزش 139۶مد، حمیلدی، مهرزاد، گودرزی، محمود، خبیری، محملد )پورکیلانی، مح -2

 55_72، ص42ای و قهرمانی بر توسعه ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی، شمارهحرفه

(. اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت 1393ضمیری کامل، علی، سلیمانی، مجید، ایزدی مهر، اعظم) -3
های ملی، پژوهش های معاصلر در مدیریت ورزشلی، سلال یابی به تیمهمدان در راهورزشلکاران اسلتان  

 112-103، ص8چهارم، شماره

(. تبیین علل عدم سلرمایه گذاری حامیان 1393محمدبیانی، روم اهلل، شلهالیی، جواد، صلادقی، رضلا) -4
 3دورهمالی در ورزش پایه، سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی، 

(. تدوین راهبرد های توسلعه ورزش قهزمانی 1395فراهانی،ابوالفضلل، کشلاورز، لقمان، صلادقی، علی) -5
 140-125پیاپی(، ص19)3ایران، نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره

 

در تکواندوکاران   یبا اضطراب ورزش یو تاب آور  یروانشناخت یستیبهز نیارتباط ب

 دختر شهر اصفهان 

 2راحل  رئیسی ،1افسان  عرفان زاده

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی -2، کارشناسی  روانشناسی -1
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 چکیده 

به وجود   طیمقابله با شلرا  ییکند توانا یشلود که فرد احسلاس م  یم  جادیا  یاضلطراب زمان مقدمه و هدف :

واکنش  یو ذهن یشلود ورزشلکاران به صلورت جسلم یسلبب م یمسلابقه و رقابت گاه  طیامده را ندارد. شلرا
داشللته باشللد . اضللطراب موجب کاهش عملکرد   یو عملکرد آنها اثر منف  ییتوانا یبروز دهند که رو ییها

برخوردار باشلد.امروزه توسلعه   یمناسلب  یروان تیاز وضلع دیبا تیموفق  یبرا  رورزشلکا کیشلود. یم  ورزشلکاران
ورزشللکاران در   تیسللخت رقابت از عوامل مهم موفق  طیاضللطراب در شللرا لیتعد  یبرا  یروان یمهارت ها
با سلالمت روان    تبطمر  یاز مالك ها  یکی  یروانشلناخت  یسلتی.بهزدیآ  یبه شلمار م یورزشل یسلطوم باال
 – یسلتیتعادل ز یفرد در برقرار  یبه توانمند  زین یاشلاره دارد .تاب آور  شلانیافراد از زندگ  یابیاسلت و به ارز

بهزیسلتی روانشلناختی و تاب  نیارتباط ببررسلی  پژوهش حاضلر باهدف . خطرناك اشلاره دارد  طیدر شلرا  روانی
 انجام گرفته است.  آوری با اضطراب ورزشی در تکواندو کاران دختر شهر اصفهان

کلیله جلامعله آملاری تحقیق را   اسلللت.  همبسلللتگی  -توصلللیفینوع    پژوهش حلاضلللر از  روش تحقی :

بر   حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شلده و.  تشلکیل دادتکواندو  مسلابقات کیوروگی کنندگان در شلرکت
نفر به روش دردسلترس از مسلابقات تکواندو برگزار شلده  384اسلاس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 

(، 1989انتخاب شلدند. ابزار پژوهش شلامل سله پرسلشلنامه بهزیسلتی روانشلناختی ریف )به عنوان نمونه  
 (1990( و پرسلشلنامه اضلطراب ورزشلی اسلمیت و همکاران )2003پرسلشلنامه تاب آوری کانر و دیویدسلون )

  یفیها در سلطح آمار توصلداده  وتحلیلیهتجز یبرا. روایی این پرسلشلنامه ها موفقیت آمیز گزارش شلدند.  بود
آزمون   از اسلللتنباطیو انحراف اسلللتاندارد و در سلللطح آمار  یانگینم  ی،و درصلللد فراوان  یاز جدول فراوان

   SPSS. تمامی عملیات آماری با اسلتفاده از نرم افزار همبسلتگی پیرسلون و ضلریب رگرسلیون اسلتفاده شلد
 . انجام شد 23 هنسخ

بین بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن )  تسلط بر محیط ، رشد نتایج تحقیق نشان داد که   يافته ها :

شلخصلی ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود ( با اضلطراب ورزشی رابطه معناداری وجود دارد ،اما بین مولفه 
ارد. همچنین بین های )اسللتقالل و ارتباط مثبت با دیگران ( با اضللطراب ورزشللی رابطه معناداری وجود ند

نتیجه آزمون رگرسلیون گام به گام نشلان داد که  تاب آوری و اضلطراب ورزشلی رابطه معناداری وجود دارد.
به عبارتی تکواندو کاران دارد.   بینی اضللطراب ورزشللی رابهزیسللتی روانشللناختی و تاب آوری توانایی پیش

از اضلطراب را در مسلابقات تکواندو تجربه می دختر با افزایش بهزیسلتی روانشلناختی و تاب آوری حد بهینه 
 کنند.

یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران مهارت های روانی خود ورزشکار است و به همین دلیل نتیجه یییی:  

افزایش بهزیسلتی روانشلناختی و تاب آوری موجب کاهش اضلطراب و افزایش عملکرد ورزشلکار در مسلابقات 
 ورزشی شد.
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 روانشناختی ، تاب آوری ، اضطراب ورزشی  بهزیستی کلمات کلیدی:

 

 منابع 
(. ارتباط مولفه های هوش هیجانی با اضللطراب  1399کفایی محمد نژاد ، فریناز  علی خانی ، حسللن ) .1

 رقابتی در زنان تکواندو کار، ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی، ایران ،تهران. 

 حالتی–( . رابطه بین راهبرد های تنظیم هیجان و ابعاد صلللفتی 1398محبی ،محمود  زارعی ، سلللحر) .2
 ۶اضلطراب رقابتی در تکواندو کاران جام سلفیر کره جنوبی ، مجله روانشلناسلی و روانتزشلکی شلناخت   

(2.) 

(. بررسللی تاثیر برنامه ارتقا تاب آوری و 1397خانجانی ، مهدی   سللهرابی ، فرامرز   اعظمی، یوسللف ) .3
ندگی زنان  بی  مدیریت اسلترس بر بهزیسلتی روانشلناختی ،معنای زندگی ، خوش بینی و رضلایت از ز

 . 11-1، 2،  ۶سرپرست، نشریه روان پرستاری ، 

(. مقایسلله راهبرد های تنظیم هیجان تکواندو  1395محبی ،محمود ،زارعی ، سللحر ، مقدم ، سللودابه ) .4
 کاران نوجوان موفق و ناموفق، کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری .

( 1394دست فال ، سید مهدی  حسین فهیمی عقدا، طه  یزدانی پناه ، مهدی   پوراقایی اردکانی ، زهرا ) .5
اجتماعی و تاب آوری با اضطراب رقابتی تکواندو کاران لیگ برتر ایران  –. ارتباط بین وضعیت اقتصادی  

 بین المللی چابهار.  ، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، چابهار ، دانشگاه

(. هوش هیجانی و تاب آوری در دانشللشللجویان 1394پروازی شللندی ، محسللن ، آجیل چی ، بیتا  ) .6
 .  290-292، 10ورزشکار، روانشناسی معاصر ، 

(. بررسللی ارتباط تاب آوری با بهزیسللتی روانشللناختی و کیفیت زندگی ، اولین 1393خرازی ،سللارا ) .7
 وم تربیتی ، کنفرانس ملی روانشناسی و عل

(. بررسلی رابطه بین مهارت های روانی و اضلطراب ورزشلی در ورزشلکاران  1387رضلوانی اصللم رضلوان )
 .نخبه ورزش های مختلف شهر شیراز ، همایش روانشناسی و کاربرد آن در جامعه

 

 

 

درجه  360کردیتکواندو با رو یمل میت انیانتخاب مرب یشاخص ها نیتدو  

 3،مینا حکاک زاده2محسن منوچهری نژاد ،1امیری مقدمسید محمد حسین 
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دکتری تبصصی -2دانشجوی دکتری تبصصی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرمان  -1

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد کرمان -3مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن 

 
 چکیده 
تکواندو بود. جامعه آماری تحقیق افراد های انتخاب مربیان تیم ملی حاضلر با هدف تدوین شلاخ  پژوهش

)مانند مربیان و ورزشلکاران تکواندو، مدیران و مسلئولین فدراسلیون تکواندو، داوران   آگاه به رشلته تکواندو
های تحقیق و تعداد آن در دو بخش بود در بخش تدوین شلاخ  ها  تکواندو و اصلحاب رسلانه( بود و نمونه

نفر از افراد آگاه به تکواندو مصلاحبه و شلاخ  ها تدوین شلد و در بخش   20برای رسلیدن به اشلباع نظری با 
نفر از افراد آگاه به    70تعیین درجه اهمیت شلاخ  ها نیز شلاخ  های تدوین شلده به صلورت پرسلشلنامه به  

 ها برای اولویتتکواندو داده شللد تا درجه اهمیت این شللاخ  ها مشللخ  شللود. پس از جمع آوری داده
باشلد   گیری چندمعیاره می های تصلمیم های شلناسلایی شلده از روش  تاپسلیس  که یکی از روشبندی گویه

دهد شاخ  های انتخاب مربیان به ترتیب اهمیت ویژگیهای فنی و استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می
هلای  تلاکتیکی، ویژگیهلای ملدیریتی، ویژگیهلای فردی، ویژگیهلای شلللخصلللیتی، ویژگیهلای اجتملاعی، ویژگی

شلود در انتخاب مربیان به این شلاخ  ارتباطی و انگیزشلی بود. در نتیجه به فدراسلیون تکواندو پیشلنهاد می
 ها توجه ویژه داشته باشد.

 درجه، فدراسیون تکواندو 3۶0شاخ ،  کلمات کلیدی:

 

 یاهداف، اثربخش یشرفتعوامل رشد و پ  یناز مهمتر  یکیبه عنوان    یامروزه عوامل انسانمقدمه و هدف:  

سلازمان، عوامل  یکدارند که در   یدهنظران عق . صلاحبآیندیدر سلازمان ها به حسلاب م یبهره ور  یو ارتقا
 یتمامور یلو گسللترش سللطح عملکرد و تکم  ینگهدار ی،عوامل در شللالوده سللاز یراز سللا یشب  یانسللان
رشد و تحول سازمان نقش    ینددر فرا یردرگ  یبه عوامل انسان یو بهره ور یفیتنقش دارد و بهبود ک ازمانس

در  یسلتهشلا  یروین  یریشلناخت اسلتعدادها، انتخاب و به کارگ  یدر حوزه ها یگذار  یهسلرما  یندارد. بنابرا
 یضلرور یامر انسلانی،  یروین  یحصلح یتمهارت و هدا  یشعملکرد و افزا  یابیارز ی،سلطوم مختلف سلازمان

با   یمشلاغل مختلف ارتباط تنگاتنگ  یانتخاب افراد برا یندکه فرا یسلتن یدی(. ترد2008زاده،  یماسلت )ابراه
 یژگیهایسللسلله از و یکداشلتن  یژه،پسلت و یکانتخاب  یآن سلازمان دارد. برا یو بهره ور یاثربخشل

نتخاب  ا یرا برا  یارهاییسلازمانها مع یروسلا یاسلت. در صلورت یمرتبط با آن شلغل در فرد داوطلب ضلرور
شلده افراد را  یینتع یشاز پ  یارهایبا اسلتفاده از مع  توانندیداشلته باشلند، م یژهپسلت و یککارکنان در احراز  

به اهداف و چشلم   یابیدسلت  یسلازمانها برا یرهمانند سلا  یزوزارت ورزش ن (.1999)سلعادت،  یندانتخاب نما
دارد.   یمختلف سلازمان یاحراز پسلتها  یبرا تهیسلبه انتخاب افراد شلا  یازشلده خود، ن یینتع یشاز پ یاندازها

 هایونمهم فدراسلل یفاز وظا  یکیاسللت و  یورزشلل یها  یونفدراسلل یفوظا یوزارتخانه ناظر بر اجرا ینا
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و   یکه نقش مرب  یسلتن یدی(. ترد2008زاده،   یماسلت )ابراه یقو ال  یسلتهو ورزشلکاران شلا مربیانانتخاب  
  یونفدراسلل  یاعضللا یناز موثرتر  یکیاسللت.   یرنقش انکار ناپذ  یورزشلل یم هایت یتورزشللکار در موفق

تمام نما از  ینهعملکرد سللازمان و آ  یندکه در عمل، عملکرد آنها برا  ی باشللندم یمل یها یمت ورزشللی،یها
سلازمان  یها یشلکسلت اهداف و اسلتراتژ یا یتکه موفق یبه طور  باشلد، یم  یونکل فدراسل  یدسلتاوردها

(. در ورزش 2004)متزو ،  گرددیم  یابیشلده و ارز یاننما یمل های یمشلکسلت ت یا یروزیفو  در پ  یورزشل

کارامد با استفاده   یمرب یک.  باشد  یم  یمآن ت  ینقش مرب  ی،ورزش های¬یمت  یتاز عوامل مهم در موفق  یکی
از   یگریخود شللود. مرب یمت یتموجب توسللعه عملکرد ورزشللکاران و در نها  تواندیاز دانش و تجربه خود م

 یاز دانش تخصص  یدبا  یمرب یک.  یدا  یبر نم یاست که انجام آن از عهده هر کس یا یچیدهجمله مشاغل پ
 یریتی،مختلف مد هایینهمهارت در زم یدارا یدبا ینکهخود برخوردار باشلد. ضلمن ا  یرشلته ورزشل ینهدر زم
 یارهایمع (.200۶ یعی،خود باشلد )شلف ینسلب یها  یکها و تاکت  یکبه تکن  یو تسللط نسلب  یزشلیانگ  ی،ارتباط
در کشللور ما  ینکهدر نظر گرفت با توجه به ا  یقورزشللکار ال یا  یمرب یکانتخاب   یبرا  توانیرا م  یمتعدد
مشللخ  کردن  یبرا  یقیوجود ندارد انجام تحق  تکواندو یمل یمت  یانانتخاب مرب یبرا  یمشللخصلل یارمع
در   یبحت بر سلر انتخاب مرب ی. از طرفرسلدیبه نظر م یرضلرو  تکواندو یمل یمت یانانتخاب مرب  یارهایمع
انتخاب   یبرا ینمسلئول یرامطرم اسلت، ز  یمشلکل اسلاسل یککشلور به صلورت   یمختلف ورزشل یها یمت

بر تجارب و   یهندارند و تنها با تک یاررا در اخت  یمناسللب و مدون یالگو یمل یها یمو ورزشللکاران ت  یانمرب
انتخاب   ینبوده و برا  یامر مسللتثن یناز ا  یزن  تکواندو  یون. فدراسللیندنما  یآنها را انتخاب م  ی،قبل  سللوابق

ماند  یم  یسلوال در ذهن باق ینا  یجهندارد. در نت یخاصل یدر همه سلطوم الگو یو ورزشلکاران مل  یانمرب
سلمت  یناحراز ا  یالزم برا  یطشلده شلرا  خابانت یمرب یاشلده اسلت  آ  یمرب یکباعت انتخاب    یکه چه عامل

 یها یمت یانآن مرب  یلهکه بتوان بوسل ییو شلاخ  ها یارهامع یینمشلکل تع ینرفع ا  یرا دارا اسلت   برا
 .رسدیبه نظر م یرا انتخاب نمود، ضرور یمل

نخبگان   یداز د یمل یمت  یانانتخاب مرب هایو شلاخ   یارهامع  ییحاضلر به دنبال کشلف و شلناسلا پژوهش
 است. ندوتکواورزش 

صلورت گرفت. با   یدانیبود که به شلکل م  یفیو از نوع توصل یروش پژوهش حاضلر کاربرد روش تحقی :

 یشللامل تمام افراد یدرجه انجام گرفت جامعه آمار  3۶0 یکتکن  یقپژوهش حاضللر از طر  ینکهتوجه به ا
  شلکارانو ورز  یانارتباط داشلتند مانند مرب  یرانا  تکواندو یمل یمت  یکنیو باز  یگریبودند که با شلغل سلرمرب

در  یریو اصللحاب رسللانه. روش نمونه گ  تکواندوداوران    تکواندو،  یونفدراسلل  ینو مسللئول  یرانمد  تکواندو،
و تعداد   یقتحق هایهدفمند و دردسللترس بود. نمونه یبوده اسللت و در بخش کم  یگلوله برف یفیبخش ک

نفر از افراد آگاه به    20با   یبه اشللباع نظر یدنرسلل  یا براشللاخ  ه ینآن در دو بخش بود در بخش تدو
  ی شللاخ  ها یزشللاخ  ها ن  یتدرجه اهم یینشللد و در بخش تع  ینمصللاحبه و شللاخ  ها تدو  تکواندو
شلاخ  ها  ینا یتداده شلد تا درجه اهم  تکواندونفر از افراد آگاه به    70شلده به صلورت پرسلشلنامه به   ینتدو
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که   یسشلده از روش  تاپسل  ییشلناسلا هاییهگو بندییتاولو  برای  هاداده یپس از جمع آور  مشلخ  شلود.
 .یداستفاده گرد باشدیم  یارهچندمع گیرییمتصم هایاز روش یکی

 يافته ها: 
 یگفت که سللازو کار مدون و مناسللب  توانیم  تکواندو یمل یمت  یانموجود انتخاب مرب یتشللرم وضللع  یبرا
گردد مثال انتخلاب    یم  یینتع یانلدک  یانتخلاب وجود نلدارد و معموال انتخلاب بلا توجله بله شلللاخ  هلا یبرا

مانند داشلتن برنامه   ییتوجه به شلاخ  ها اب  یرو دب  یونفدراسل  ییسصلرفا با نظر ر  تکواندو یمل یمت  یسلرمرب
 .گردد یاب ممناسب انتخ یشینهداشتن سابقه مناسب، داشتن وجهه خوب و پ یت،موفق  ینتضم ی،کار
 یبند یتو اولو  یبدسلت امده از مصلاحبه ها و جسلتجو در منابع کتابخانه ا یحاصلل از شلاخ  ها یجنتا 

در   تکواندو یمل یمت یانو مناسلب جهت انتخاب مرب یازمورد ن یآنها توسلط افراد مصلاحبه شلونده، شلاخ  ها
 .یدکن یمشاهده م یلدر ذ 1جدول 
 یسبا استفاده از روش تاپس  تکواندو یمل یمت یانانتخاب مرب هایشاخ  بندییتاولو یج: نتا1جدول 

 رتبه امتیاز ها شاخ 
 1 34457/0 فنی و تاکتیکی ویژگیهای  

 2 2545۶/0 ویژگیهای مدیریتی

 3 18457/0 ویژگیهای فردی

 4 152/0 ویژگیهای شخصیتی

 5 07۶182/0 ویژگیهای اجتماعی

 ۶ 054۶۶3/0 انگیزشیویژگیهای ارتباطی و 

 

اسلت، چرا   یزیسلخت و مسلاله برانگ یارکار بسل  یورزشل یها  یونفدراسل یمل  یانانتخاب مربنتیجه یییی: 

 یمل یمت  یسلرمرب  یخار  از کشلور را برا یحت یاو  یداخل  یاناز مرب یادیتعداد ز یدمربوطه با  ینکه مسلئول
انتخلاب   یارهلایلتنهلا بلا توجله بله مع توانینم یلانانتخلاب مرب  یلابیدر مورد ارز  یگرد  یانتخلاب کننلد. از سلللو
 یتو در نها  یمرب یک یو اثربخشل  یتکه باعت موفق یعوامل  یرااقدام کرد، ز یادار یکارکنان در پسلت ها

 یدارا یدبا  یسللتهموفق و شللا  یمرب یکاسللت    یارهامع ینفراتر از ا  شللودیکشللور م  یک یمل  یمت یتموفق
و ...    یارتباط ی،اجتماع  ی،فن یریتی،مد  یتی،شللخصلل ینهدر زم یژگیهاو ینمنحصللربه فرد باشللد ا  یژگیهایو
  یلتموجلب علدم موفق  توانلدیم  هلایژگیاز و یلککله نلداشلللتن هر    یبله گونله ا  یردمورد توجله قرار گ  توانلدیم
اسلت   یننشلان از ا آیدیخار  کشلور بر م  یاداخل   یقاتمطلوب گردد. آنچه از تحق یجبه نتا  یدندر رسل  یمرب
 یمت  یباشلد. بدون شلک انتخاب سلرمرب  یمتعدد هایو شلاخ   یارهامع یدارا یدبا یمل یمت  یمرب یککه 
افراد بدون در نظر   یناسللت و انتخاب نادرسللت ا  تکواندو  یونمهم فدراسلل  یماتاز تصللم یکی  تکواندو یمل

. شلودیم یمل یمو ت یونفدراسل  یبرا  یتوانمند باعت بوجود آمدن مشلکالت  یمرب یک یگرفتن شلاخ  ها
شلاخ  معتبر جهت انتخاب   یکنشلان از نبود    تکواندو یمل یمت  یگریدر سلمت مرب یدر پ یمداوم و پ ییرتغ
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کشلور    تکواندوموجود ورزش    یطو در شلرا  یقتحق ینبه سلداالت  ا  یانپاسلخگو  یدگاهاز د  اصللح اسلت. یفرد
فنی و  یاسلت که ابتدا به مهارت  ها یبه گونه ا  یانحاکم بر انتخاب مرب  یطگرفت که شلرا یجهنتتوان   یم

  شللخصللیتی، فردی، یکه مهارت  ها  یشللود  در حال یتوجه م یانمرب یریتیسللتس به توان مد تاکتیکی
با   یقتحق ینا یجنتا ی یسللهبرخوردارند. از مقا  یبعد یتآنان از درجات اهم  یزشللیو انگ  یو ارتباط اجتماعی

از  یکنپرداخت  ل یانعوامل انتخاب مرب  یرتبه ها ی یسلهنتوان به مقا  یدخار  از کشلور شلا  یقتحق   یاتادب
و  یچون توان فن ییها  یژگیان ویرمد یکه در مجموع همه  یافتتوان در  یم  یقاتتحق ینا یجنتا  یبررسل
را   یانمرب  یو ارتباط یرهبر  هایمعتبر، مهارت  یگریمرب  یها یسلتمدر سل  یشلانا یتعضلو  یان،مرب یاتیعمل

کاچ  یها یافته یجبا نتا یبه صلورت نسلب  یقتحق ینشلده در ا یینتع یقرار داده اند. شلاخ  ها یدمورد تأک
توجه داشلت که هر کدام از  یسلتیهم راسلتا اسلت. با( 2000(، کهندل )201۶(، رنگرز و همکاران )2000)

 دارند. ییو ارزش باال یتشده به صورت جداگانه اهم یینتع ی  هاشاخ

 فدراسیون تکواندو درجه، 3۶0شاخ ،  کلمات کلیدی:
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 کیمناستیورزشکاران نخبه شنا و ژ ی روان رخ¬میو ن ی جانیهوش ه سهیمقا

 راحل  حسین زاده خیارجی ،   سعید خدایاری، مهدی بابایی
 ران یکرن، ا ،یواحد کرن، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش  ت ی ریگروه مدکارشناس ارشد  .1
   رانیکرن، ا ،یواحد کرن، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد یدکتر یدانشجو . 2

 ران یکرن، ا ،یواحد کرن، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش ت ی ریکارشناس ارشد گروه مد. 3

 

 چکیده 
به منظور شللناسللایی عواملی غیر از عوامل عقلی در زندگی    یروان رخمینو   یجانیعالیت در زمینۀ هوش هف

لذا هدف از پژوهش حاضلر   افراد مدثّر و راهگشلا اسلت و موجب تکمیل صلالحیت های انسلانی می شلود.
رخ روانی ورزشللکاران نخبه شللنا و ژیمناسللتیک بود. روش تحقیق  بررسللی مقایسلله هوش هیجانی و نیم
ورزشلکار ژیمناسلتیک( تشلکیل داد. نمونه   50ورزشلکار شلنا،   50نفر ) 100توصلیفی بود. جامعه آماری را تعداد  

رخ روانی  آماری به صورت تمام شمار بود. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های هوش هیجانی و نیم
اسلتفاده شلد. برای اندازه گیری هوش هیجانی ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک از پرسلشلنامه هوش هیجانی 

درجله ای لیکرت بود و دارای مولفله هلای حلل   5سلللوال براسلللاس مقیلاس   90( کله دارای  1997آن )  -بلار
مسلئله، شلادمانی، اسلتقالل عمل، تحمل تنش ها، خودشلکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین 
ت فردی، خوش بینی، احترام به خود، کنترل تکانه، انعطاف پذیری، مسللئولیت اجتماعی، هم حسللی و جرا

 دو گروه ایللن روانللی رخنیم  منظور بررسللی  سوالی( بلله 31)  MMPI   پرسشللنامه مندی بود استفاد شد از
 پرسشنامه  ایللن .شللد سللاخته  کینلللی  و مللک  هاتللاوی  توسللط 1943 سال پرسشنامه گردید.  این استفاده
 ده و اعتبلللار بلللا مرتبط  مقیاس  سه دارای و  است روانشناختی رایج ترین آزمون های و  مهمترین  از یکلللی

 بیمارانگللاری، افسللردگی، ازخللود عبارتنللد  ترتیللب بلله بللالینی  هللای مقیللاس کلله  است مقیللاس بالینی
 و هیتومانیللا زوفرنیا،  اسللکی  خسللتگی روانی، پارانویللا،  زنللانگی، -مردانگللی سللتیزی،  جامعلله  هیسللتری
 بلا کوتلاه فلرم در و اقتبلاس را پرسشنامه از  سوال 71 و دانشمند  اخللوت ایللران در  .  اجتمللاعی  درونگرایللی
 14  بین مقیاس از  سه کوتاه فرم در که  است  ذکر  به الزم  نمودند.  البته تدوین پایللللایی مناسب و روایللللی
 فاحش تفلاوت های عللت  به  ایرانی فرم از  زنانگی( -)مردانگی  مقیلاس حذف.  شلللدند حذف بلنلد فرم  مقیلاس
  )درونگرایی مقیلاس حذف.  بروده اسلللت  غربی و  ایرانی مردان و  زنان  ویژگی های و صلللفلات  بین فرهنگی

 رضلایت و روایی ثبات دارای  MMPI اصللی فرم در حتی  مقیاس، این که  بوده علت این  به  نیز اجتماعی( 
  اسلتفهام  میزان.  باشلد تشلخیصلی  ارزش دارای  نمی تواند  این مقیاس، از  اسلتفاده  بنابراین.  اسلت نبوده  بخشلی
 آزمودنی  از  باید  پرسشنامه،  اجرای  هنگام  لذا  و  گردید  حذف کوتاه  فرم  در  سواالت  تعداد  بودن  کم  علت  نیز به

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصللیفی مانند میانگین و  .دهد پاسللخ را  تمام سللواالت  شللود  خواسللته
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انحراف معیار استفاده شد. همچنین در آمار استنباطی از تی مستقل برای مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق  
اسلتفاده شلد. نتایج تحقیق نشلان داد که بین هوش هیجانی از دیدگاه ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک تفاوت  

رد. تنها در دو بعد خودآگاهی هیجانی و مسلئولیت اجتماعی از دیدگاه ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک وجود ندا
تفلاوت وجود دارد و در ابعلاد دیگر تفلاوت وجود نلدارد. تفلاوت هوش هیجلانی در دو بعلد خودآگلاهی هیجلانی و 

 گروهی  و  انفرادی ورزشلی گروه دو در  هوش هیجانی که دارد  مسلئولیت پذیری نشلان می دهد که احتمال
  نتیجه چنین  هم  با  انفرادی و  گروهی  ورزشلی  ورزشلکاران رشلته های  هیجانی هوش تعامل  و  باشلد متفاوت

رخ نتایج تحقیق نشللان داد که بین نیم .دارد زمینه این در دقیق  به بررسللی نیاز که  باشللد  داده  دسللت  را ای
ندارد. تفاوت در خودآگاهی هیجانی و مسلولیت روانی دو گروه ورزشلکاران شلنا و ژیمناسلتیک تفاوت وجود 

اجتماعی ورزشلکاران مشلاهده شلد، بنابراین این دو مولفه هوش هیجانی بر نیم رخ روانی ورزشلکاران نقش  
کنلد   هلای هوش هیجلانی کملک می  توان نتیجله گرفلت کله آموزش مهلارت طور کلی می بله  بسلللزایی دارد.

کند که ارزیابی درستی  که این توانایی به ورزشکار کمک میدست آورند   ورزشکاران خودآگاهی بیشتری به
های خود داشلته   بر آن، توانایی درسلتی از توانایی  عالوه  های خود داشلته باشلد و به آن واقف باشلد  از هیجان

تر عمل کند و اعتماد به نفس بیشلتری را   ریزی برای هدف موفق  در نتیجه در انتخاب هدف و برنامه  باشلد
مدیریت و  کند که سلطح خودمدیریتی خود را افزایش دهد و در  ورزشلکار کمک می همچنین  دسلت آورد  به

بینی و کنترل سلللطح   احسلللاسلللات و هملاهنگی بلا دیگران، حفظ تعلادل، خودانگیختگی، خوش  کنترل  
 های اجتماعی ورزشللکاران، کمک می  همچنین با رشللد مهارت و موفقتر عمل کند برانگیختگی خود بهتر 

 .کرد بهتری متناسب با هدف و عمل داشته باشندکند تا عمل
 

 .کیمناستیژ، شنا ،ورزشکاران نخبه ی،روان رخمینی، جانیهوش ه کلیدواژه ها:
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کارکنان اداره کل ورزش و جوانان   یشغل زش یو ابعاد آن با انگ یشغل تیرابطه امن

 استان البرز 

 4، شیتا فیروزفر3سعید خدایاری، 2  ، مهدی بابایی1راحل  حسین زاده خیارجی

 ران یکرن، ا ،یواحد کرن، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش ت یری گروه مد. کارشناس ارشد 4،1، 3

   رانیکرن، ا ،یواحد کرن، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش ت ی ریگروه مد  یدکتر یدانشجو . 2

 

 چکیده 
سلازمان اگر نتواند سلریعتر، ارزانتر و با کیقیت تر امروزه شلرایط کسلب و کار جهان به گونه ای اسلت که هر  

از رقبای خود تولید کند، از صللحنه بازار حذف می شللود و در این میدان پر هیاهو، تنها سللازمان هایی باقی 
می مانند که از تمامی ظرفیت نیروی انسلانی خود بهره مند گردند و آنهایی که از الگوی سلنتی مدیریت که 

مدیر و فرمان برداری کارکنان اسلت، اسلتفاده می کنند، رو به زوال خواهند بود. از سلوی  مبتنی بر فرماندهی
دیگر، گرداننده اصللی سلازمان ها، انسلان ها هسلتند که به کالبد سلازمان ها جان می بخشلند و تحقق اهداف  

جلوه می نماید. سلازمان را میسلر می سلازند. در این راسلتا توجه به نیازهای کارکنان سلازمان ها امری مهم 
نیروی انسلانی در همه سلازمانها چه صلنعتی و چه آموزشلی یکی از عوامل مهم در پیشلبرد اهداف سلازمان 
تلقی می شلود. در سلازمان های ورزشلی ار  نهادن به حفظ ارائه امنیت و موقعیت شلغلی در افزایش انگیزش  

 شلغلی  انگیزش  با و ابعاد آن شلغلی تامنی  رابطه  بررسلی پژوهش این  از کارکنان نقش اسلاسلی دارند. هدف
نفر از کلارکنلان اداره  120نمونله آملاری  این تحقیق را . البرز بود  اسلللتلان جوانلان و ورزش کلل اداره  کلارکنلان

 از پرسلشلنامه.  اسلت همبسلتگی نوع از  توصلیفی و  تحقیق روش.  کل ورزش و جوانان اسلتان البرز تشلکیل داد
برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق  ( 1377) حبیبی شللغلی  انگیزش  و (1377) نیسللی شللغلی امنیت های

ی کننده انگیزش شلغلی کارکنان زن و مرد نیب شیپرگرسلیون سلاده نشلان داد که امنیت شلغلی   .اسلتفاده شلد
اداره کل ورزش و جوانان اسلتان البرز می باشلد. روال عادی کار در اکثر سلازمان ها به این صلورت اسلت که 

گیری کنند و کارکنان تصلمیمات مدیران را اجرا کنند. تحقیقات متعدد نشلان داده اسلت که  مدیران تصلمیم
سلازمان هایی موفق تر عمل می کنند که مدیران آنها قدرت تصلمیم گیری را به کارکنان انتقال می دهند و 

ه مسلتثنی فقط در مواقع حسلاس در اخذ تصلمیمات دخالت می کنند و سلازمان های ورزشلی نیز از این قاعد
نیسلتند. انجام امور سلازمان با این روال نیازمند داشلتن کارکنان برانگیخته می باشلد که با داشلتن اطالعات  
کافی در زمینه شلغلی خود و امورات سلازمان و بهره مندی از سلاختار سلازمانی پویا در زمینه های مختلف 

مشلکل، تصلمیم گیری کرده و انجام  شلغلی و در راسلتای تحقق اهداف سلازمان به خوبی در هنگام وقوع
وظیفه کنند. نتایج تحقیقات متعدد نشللان داده اسللت که عوامل مختلفی در انگیزش شللغلی کارکنان، نقش  
دارند. بر اسللاس یافته های تحقیق حاضللردر کارکنان زن و مرد متغیر امنیت شللغلی انگیزش شللغلی جامعه 
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جمله مواردی اسلت که می توان به وسلیله آن انگیزش  تحت بررسلی را پیش بینی می کند. امنیت شلغلی  از  
شغلی را پیش بینی کرد. بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ، امنیت و ایمنی شغلی از حیطه عوامل بهداشتی  
اسلت. لذا تامین و ارائه امنیت شلغلی از سلوی سلازمان باعت ادامه خدمت و افزایش سلالمت روانی می شلود.  

می دهند که ارائه امنیت از سللوی سللازمان باعت بهبود انگیزش کارکنان می نتایج این تحقیقات نشللان 
شلود.که براسلاس آن می توان انگیزش شلغلی را پیش بینی کرد. نتایج نشلان داد که از بین ابعاد امنیت شغلی 
در کلارکنلان زن متغیر علاطفی بودن محیط کلار و در کلارکنلان مرد متغیر تمرکز بله شلللغلل، انگیزش شلللغلی 

تحت بررسلی را پیش بینی می کند. متاسلفانه تحقیقی در این مورد پیدا نشلد. . بر اسلاس یافته های  جامعه
تحقیق حاضلر، به نظر می رسلد که اداره کل ورزش و جوانان اسلتان البرز برای داشلتن کارکنان برانگیخنه،  

جا به  ،  تمرکز به شغل یعنی که نتیجه آن داشتن سازمانی توانمند است باید امنیت شغلی را در همه ابعاد آن 
، عاطفی بودن محیط کار،  رضلایت اقتصلادی، رضلایت شلغلی،  انتخاب شلغل مناسلب، جایی کمتر در شلغل  

بابت به   نیتا کارکنان از ا، بیشلتر از پیش گسلترش دهد   دفاع از سلازمان،  تعهد سلازمانی  ،احسلاس آرامش
همچنین با  گردد. یانسلان یتر دچار تنش هاکم  زیو سلازمان ن ابندیخاطر دسلت   یاز آسلودگ  یسلطح مطلوب

حمایت مادی و معنوی از عملکرد کارکنان و سللعی در رفع مشللکالت آنان، احسللاس رضللایتمندی و تعهد 
نسلبت به سلازمان را در کارکنان افزایش دهد تا انگیزش کارکنان را افزایش داده و به تالش های داوطلبانه 

 نمایند.آنها برای نیل به اهداف سازمان کمک 

 امنیت شغلی، انگیزش شغلی، اداره کل ورزش و جوانان واژه های کلیدی:
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تکواندوکاران مسابقات   تیو رابطه آن با موفق  یکیآنتروپومتر یها  یژگ یو یبررس

 نونهاالن کشور  ی قهرمان

 2نادر شاکری ،1محتدحسین ربانی

 واحد علوم و تحقیقا کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد  -1

 دکتری فیزیولوژی ورزشی، عضو هیئت علتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقا  تهران -2

 چکیده 

در بسلیاری از تحقیقات دیده شلده که هر رشلته ورزشلی ورزشلکاران نخبه خصلوصلیات مقدمه و هدف  

( نشلان دادند 2014همکاران )(. سلانجز پوچینی و  1385آنتروپومتریکی ویژه ای دارند )جعفری و همکاران،  
برای موفقیت در ورزش معیارهای خاصلی مورد نیاز اسلت که از آن جمله می توان به برخورداری از ویژگی 

(. عدم شلناخت عوامل 1395های وراثتی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی اشلاره کرد )پور سلردار و همکاران،  
ان و هزینه زیاد برای ورزشلکاران به خصلوص در برنامه های  موثر در قهرمانی، باعت از بین رفتن انرژی، زم

(. نتایج تحقیق گائینی و 1392تمرینی دراز مدت برای ورزشلکاران نوجوان خواهد شلد )جهانبخش ثمرخزان،  
( نشلان داد: تکواندوکار موفق مرد باید انعطاف پذیری عالی کمر، حفظ تعادل مناسلب برای 1389همکاران )

یاز آور در موقعیت های گوناگون و توان بی هوازی زیاد برای انجام ضللربات و مهارت افزایش ضللربات امت
( نشلان دادند که تکواندوکاران  2005های سلریع و انفجاری داشلته باشلد. همچنین مارکویک و همکاران )

موفق سللرعت، چابکی، توان انفجاری و آسللتانه الکتاتی بیشللتر و ضللربان قلب کمتری دارند. با توجه به  
محبوبیت و اهمیت تکواندو در ایران هدف از این تحقیق بررسللی ویژگی های آنتروپومتریکی و رابطه آن با 

 موفقیت تکواندوکاران مسابقات قهرمانی نونهاالن کشور است.
روش این تحقیق توصلللیفی و از نوع همبسلللتگی اسلللت. جلامعله آملاری این تحقیق    روش تحقی :

 ۶5اسلت. نمونه آماری شلامل    139۶در مسلابقات قهرمانی کشلور در سلال تکواندوکاران نونهال شلرکت کننده  
نفر از بین این تکواندوکاران که حاضللر به همکاری در تحقیق شللدند. برای تجزیه و تحلیل فرضللیه های 

 استفاده شد.   SPSS20پژوهش از آزمون لجستیک در محیط نرم افزار 

 3/4۶سانتی متر و میانگین وزن آنها  ۶5/1۶2سال، میانگین قد  5/13میانگین سن نمونه تحقیق  يافته ها  

 کیلوگرم بود.

 رگرسیون لجستیک ویژگی های آنتروپومتریکی و موفقیت تکواندوکاران:1جدول
 سطح معناداری  درجه آزادی خطای استاندارد ضرایب بتا متغیرها 

 4۶4/0 1 087/0 0۶3/0 قد

 2۶8/0 1 091/0 100/0 وزن

 5۶7/0 1 314/0 180/0 بازو چین سه سر 
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 040/0 1 257/0 - 528/0 چین سه تیغ خاصره

 ۶24/0 1 324/0 - 159/0 چین سوپر استینال

 39۶/0 1 272/0 231/0 چین شکم 

 324/0 1 199/0 19۶/0 چین ران

 143/0 1 702/11 - 139/17 ثابت

 معنادار است.یافته ها نشان می دهد در بین تک متغیرها  فقط چین سه تیغ خاصره 

 آزمون هاسمر و لمه شو رگرسیون لجستیک ویژگی های آنتروپومتریکی و موفقیت تکواندوکاران:2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر گام

1 381/5 7 ۶14/0 

از بین ویژگی های آنتوپومتریکی فقط چین سله تیغ خاصلره موفقیت تکواندوکاران را پیش نتیجه یییی: 

بینی کرد ولی کلل ملدل رگرسلللیون لجسلللتیلک )همله ی متغیرهلای آنتروپومتریلک بلا هم( برای موفقیلت 
و سلللطح   381/5تکواندوکاران نونهال بر اسلللاس ویژگی های آنتروپومتریکی معنادار بود )کای اسلللکوئر=

عوامل   (. با توجه به نتایج پژوهش حاضللر می توان گفت که موفقیت در رشللته تکواندو به۶14/0معناداری=
زیادی بسلتگی دارد و تکواندوکاران موفق ویژگی های آنتروپومتریکی برجسلته دارند از اینرو می توان برای 

 استعدادیابی از این ویژگی ها استفاده کرد.

 ویژگی های آنتروپومتریکی، موفقیت تکواندوکاران، تکواندوکاران نونهال کلمات کلیدی:

 منابع 
(. بررسللی ویژگی های آنتروپومتریک و برخی 1395صللادقیان، محمدرضللا  رهاوی، رزا. )پورسللردار، زینب   .1

 .381-392(: 3)8. علوم زیستی ورزشی، ای آمادگی جسمانی مردان نخبهفاکتوره

(. توصلللیف و تعیین رابطله بین ویژگی هلای 1385جعفری، اکرم  آقلاعلی نژاد، حمیلد  مرادی، محملدرضلللا. ) .2
 .7-1۶(: 3۶)4ژیکی با موفقیت تکواندوکاران. فصلنامه المتیک. آنتروپومتریکی و فیزیولو

(. بررسلی وضلعیت آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و آمادگی جسلمانی بازیکنان 1392جهانبخش ثمرخزان، ایر . ) .3
سلال( نوجوانان شلهر تبریز. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی    15-1۶نخبه و غیرنخبه فوتبالیسلت های )

 در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی.ارشد 

(. ارتبلاط بین ویژگی هلای  1389گلائینی، عبلاسلللعلی  محمودی، یلداهلل  مرادیلان، کیوان  فالحی، علی اصلللغر. ) .4
 .5-20: 4پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبه مرد با موفقیت آنها. علوم زیستی ورزش، 

5. Markovic, G., Misigoj, D., Trninic, S. (2005). Fitness profile of elite 

Croatian Taekwondo athletes, Collegium Anthropologic, 29: 93-99. 

6. Sanchez-Puccini, R. E. Argothy-Bucheli, J. F. Meneses-Echavez, A. C. 

Lopez-Alban, R. Ramirez-V. (2014). Anthropometric and physical fitness 

characterization of male elite karate athletes, Int  J Morphol, 32(3):1026-

1031 
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قهرمانان   ی بر مدال آور  یرون یب ی  زهیانگ کیبه عنوان  ی و درون یرون یپاداش ب ریتاث

 ( رانیا )انیجهان تکواندوآقا

 4 ،کنیان وال  پور2 ،ایسان افراسیاب 2 مهدی باقری ،1 هادی تیران ول  پور

کارشناس ارشد تربیت بدنی  -2، و قهرمان جهان تکواندو  یعلوم ورزش ش یگرا یبدن  تیکارشناس ترب-1
 یدکتر یدانشجو-4 ی، ورزش ت یریمد شیگرا یبدن   تیکارشناس ارشد ترب-3گرایش مدیریت بازریابی، 

 یزی برنامه ر شیگرا یکاربرد یزبانشناس

 

 چکیده 

 های   خواسته   ، به همین دلیلاست  شده  تبدیل   مدرن  المتیکی   رزمی  ورزش  یک  به  تکواندو  امروزهمقدمه:  

  مختلف   های  جنبه  داشتن   به   ملزم  را   ورزشکاران   ،   امروزی  مدرن   تکواندو  مسابقات  فیزیولوژیکی  و  جسمی

.البته نباید از این نکته غافل شد در تکواندوی امروزی عالوه بر  (Bridge)  2014 می کند جسمانی آمادگی
)قهرمانان  ای  حرفه  ورزشکاران  میان  در  باالیی  اهمیت  از  نیز  روانی  آمادگی  جسمانی  آمادگی  داشتن 

  ورزشی  های سازمان  در موفقیت و اساس  پایه ای حرفه  ورزشکاران جهان(جهت مدال آوری برخوردار است.

  اصلی  از  یکی  انگیزش  از طرفی  .(HOSSINE2012)نیست  جور آنها یک متمایز های مهارت زیرا تندهس
  نیروهای  توصیف  برای  که   است  فرضی  ساختاری  انگیزش   است    ورزشی  روانشناسی  در   موضوعات  ترین
  به   .(2001ورسو،  والرانز)  میکند  ایجاد  را  رفتار  و پایداری  شدت  جهت،  ،و نیت  میرود  کار  به  بیرونی  و یا  درونی
  سرچشمه   فرد  درون  از  درونی  ی  انگیزه .کنند  می  تقسیم  و بیرونی  درونی  عوامل  به  را  انگیزش   عوامل  کلی  طور

  عوامل  از بیرونی ی انگیزه که حالیکه در ، شخصی و رشد ورزش در کردن شرکت به عالقه می گیرد مانند
  پیامد  یک  ی  ارایه  از  عبارتست  1پاداش  .(1392  ومسیبی  موسوی)و پاداش  می شود مانند جایزه  ناشی  بیرونی
  ( 1995  دیگران  و  هلریگل، . )است  تکرار  احتمال  افزایش  منظور  به   فرد  از   مطلوب  رفتاری  انجام  برای  خوشایند
 پاداش:     درونی  یا  ذاتی  پاداشهای:  ب بیرونی  پاداشهای  الف:  می شوند   تقسیم  دسته  سه  به  ها خود  پاداش
 تاثیر  بررسی  داریم،  بدان  ای  ویژه  و تمرکز   پرداخته ایم  آن  به  پژوهش  دراین  ما  که  موضوعی  اما.  معنوی  های
می                   تکواندو   جهان  قهرمان  ورزشکاران   بر   بیرونی   ی  انگیزه  یک  عنوان  به   و درونی   بیرونی   های  پاداش
  ی   زمینه  در  برد  پیش  ی  منزله  به   قهرمانی  درورزش  مثبت  گامی  برداشتن  پژوهش  این  از  و هدف   باشد

 است.  موجود ومزایای معایب  به  بردن پی و پاداش تاثیر انگیزش، میزان 

 
1.  REWARD 



 تکواندوملی  بین المللی و چهارمین همایش اولین همایش 

 

48 
 

پیمایشی است. جامعه آماری   -پژوهش  حاضر از نوع پژوهش های توصیفی:   یتحق  يی روش شناسا

پژوهش پرسش نامه محقق ساخته  تشکیل دادند. ابزار   این پژوهش را بازیکنان تیم های  ملی تکواندو ایران
ای بود که از مرور تحقیقات، کتب، مقاالت پژوهشی، آماده شد. در مرحله تأیید روایی صوری و محتوایی،  

نفر از مربیان تیم ملی، وکارشناسان با سابقه در رشته تکواندو و دارای تحصیالت    10پس از اعمال نظرات  
ارزشی لیکرت به صورت    5ایی گردید. پرسش نامه در مقیاس  شاخ  نه   27دانشگاهی، پرسش نامه نهایی با  

گرفت. قرار  بازیکنان  اختیار  در  کرونباخ  اینترنتی  آلفای  آزمون  از  گیری  اندازه  ابزار  پایایی  برای  همچنین 
های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از  بندی و خالصه نمودن دادهمنظورطبقه به  استفاده شد.
پ معیارهای آزمون  بندی  رتبه  برای  فریدمن  واریانس  از تحلیل  و  داده ها  و تحلیل  تجزیه  برای  ارامتریک 

 استفاده گردید.

به دست   جیونتا میتمرکز داشت یرونیپاداش ب عاملپنج  یپژوهش ما تنها رو نیدر ا:  یتحق  یها افتهي

بعد از آن   و قرار گرفتند یماد یاول پاداش ها یدررتبه ، راستیبه شرم ز 1-1آمده با توجه به  نمودار 
قرار   بعدی یدر رتبه ها بی خوداداره شونده به ترت (وی)اجتماع یفرد  نیب عات،یمکمل، ترف یپاداش ها
 گرفتند.

 

                                                                      (1-1 )   
به  1-2من و با توجه به نمودار  دیفر  انس یوار  ل یبا استفاده از تحلاز پاداش های درونی  آمده    ت به دس  جینتا

بعد    است وداشته  قرار  اول ورزشکاران ما    تیدر الو  یترق  و  شرفتیاول پ  یرتبه    درشده است،    رآوردهیشرم ز
 قرار گرفتند.   یبعد یدر رتبه ها یاستقالل داخل و یفرد رشد  ل،یاز آن تکم

…مادی

مزایای مکمل
27%

ترفیعات
14%

بین فردی  
اجتمائی

14%

خوداداره شونده
12% پاداش بیرونی
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                                                                   (1-2)               

  سه یدر مقا  ی رونیب   یصورت است که، پاداش ها  ن یبد  1-3ما با توجه به نمودار    ی ها  افتهیو  جینتا  تینها  در  و
  یدر ورزشکاران برا  شتریب  ی  زهی برخوردار بوده است ، وموجب انگ  یشتر یب  تیاز اهم  یدرون  یبا پاداش ها

 د.                                                          شوی م یکسب مدال آور

 

 (1-3 ) 

 پاداش   ریتاث  زان یباال بودن م  واز این پژوهش  به دست آمده    نتیجه هایبه    باتوجه :یییی  جهیبحث ونت

  ی ودرون  ی رونی)ب  یورزشکاران قهرمان جهان   پاداش ها  یبر کسب مدال آور  یرونیب  ی  زهیانگ  کیبه عنوان  
لذا بهتر   .شودی  م  زهیانگ  زانیباال رفتن م  بهبود عملکرد و  جهیدر نت  و  شیخو  آنها از عملکرد  تیموجب رضا  (

از    ییکه ورزشکاران ما بتوانند به سطح باال  میکن  ایرا مه   یطیشرا  می شودکه ما بتوان  شهیاند  یریاست تداب
باال بردن   ی نهیزم موثردر یدادن پاداش ها نیهمچن و هدفمند یتیری مد نهیزم نیدرا. برسند ی رونیب  زهیانگ

 است.   ازمندین شتریب یها ینیافتخارآفر یبرا یرونیب ی زهیسطح انگ
   یا حرفه  ورزشکاران  تکواندو، ، یرونیب  زشگین بیرونی، پاداش درونی، ا شاپاد :یدی کل کلمات 

 منابع

 ،تهران،انتشارا، سم ،چاپ ششم    ورزش   ( روانشناس1392) اعظ،فتح اهلل ،و    بیو مس   یموسو -1

،بررس  ناش مدیری  سیستم پاداش در انگیزش ،فصلنامه ی مطالیا،  1395رییم ، غ و قادر خلیق،-2

 اقتصاد ، مدیری  مال   و یسابداری 

یپیشرفت وترق
41%

تکمیل
31%

رشد فردی
16%

استقالل داخلی
12%

پاداش های درونی

پاداش بیرونی
64%

پاداش درونی
36%

پاداش درونی وبیرونی
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3. Kaplánová, A, 2020- Financial Awards and Their Effect on Football 

Players’ Anxiety and Coping Skills, Faculty of Physical Education and 

Sports, Comenius University, Bratislava, Slovakia 

 
 
 
 
 
 

  یایبر عملکرد تعادل پو شنینیو سوپ شنیپرون زانیشاخص کف پا، م ی ها ریمتغ ریتاث

 رورزشکارینوجوانان ورزشکار و غ

 3، هانیه زهتاب2زهرا کریلی*،  1علی فتاحی

 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، تهران،   .1

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

تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد    دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده.  3تهران،  

 تهران مرکز، تهران.  

 

 چکیده 

 یاهرم وبه زمین   بدن وزن انتقال رای حفظ تعادل،ب عملکردی واحدی پا بیومکانیکی، دیدگاه زامقدمه: 

 تغییراتاسلت که هرگونه   تحتانی اندامی حرکت زنجیره انتهایدر سلاختاری مچ پا .اسلتبدن  حرکت  برای

  4راسلتراتژی های کنترل پاسلچ می تواند بر   3اتکا سلطح و 2، سلاختاری1بخش های عملکردی در بیومکانیکی
 با عوار  اسللت ممکن بدن، ای زنجیره عملکرد (2004)در  جاندا تئوری اسللاس بر.  بگذاردافراد اثر 

 طولی و عرضللی، قوس های سللالم وجود افراد شللوند. درمی  روبرو   فیزیولوژیکی متفاوتی و پاتومکانیکی

می شلود.    6میدتارسلال  و 5رتاال سلاب در مفصلل ثبات باعت نرم بافت و اسلتخوانی حمایت سلاختارهای

اسللت.   گذار اثر تعادل افراد روی  بر  8COP فشللار مرکز و7COG مرکز ثقل جابجایی اتکا، سللطح تغییر

 
1 Functional 
2 Structural 
3 Base of Spurt 
4 Pasture 

5 Subtalar   Joint 
6 Mid tarsal Joint 
7 Center of Gravity 
8 Center of Pressure 
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را  2 پا مچ در به ویژه آسلیبای را برای   زمینهپیش  ودر افراد می شلود عملکرد  افت به منجر 1تعادل کاهش
 کنترل دقیق تری را جهت اسلتراتژی می تواند4ایسلتا روش با مقایسله در3پویا تعادل ارزیابی. می کند فراهم

 تعیین مجزا طور به را بدن حفظ تعادل در درگیر سیستم های مشخ  و نقش در محدوده سطح اتکا  بدن

میزان پرونیشن و سوپینیشن    ،شاخ  کف پاتاثیر متغیرهای نماید هدف مطالعه حاضر، هدف مطالعه حاضر،  

 .ورزشکار استو غیر ورزشکارنوجوانان  پویایتعادل  عملکردبر

نفر پسلر( به صلورت تصلادفی از  17نفر دختر و   17نفر ) 34نمونه آماری این تحقیق را :  روش شقناسقی

شلاخ  های دموگرافیک آزمودنی های گروه غیرفعال سلاله شلهر تهران تشلکیل دادند.   15الی  11محدوده 

سلن   و(  کیلوگرم  ۶5/4۶±45/8) وزن  ،(متر  سلانتی  ۶9/157±48/8)  قد ،(سلال  4۶/12±10/1شلامل سلن )

شلاخ  های   .بود( کیلوگرم  52/44±7۶/7) وزن  ،(متر  سلانتی  91/153±09/10) قد ،(سلال  13/1±2۶/12)

 وزن  ،(متر سلللانتی  47/153±04/10)، قد (سلللال  23/12±18/1دموگرافیلک آزمودنی ها شلللامل سلللن )

قدسلنج دیواری  گیری اندازه برای  .بود (درجه  29/93±39/47)  پایداری  شلاخ  ،(کیلوگرم  23/۶±47/42)

در . برای ارزیابی کف پای افراد، اسللتفاده گردید  (Bs101)  ترازوی دیجیتال از وزن و (SM 26مثلثی)  
و ارضله  سلاخت امریکا نوع ع5تری بادی ویو   با اسلتفاده از فوت اسلکنرسلتس  ابتدا از روش مشلاهده ای و 

محاسلبه    (=۶4/0r). روایی این دسلتگاه توسلط شلرکت سلازنده  آزمودنی ها مشلخ  شلد۶شلاخ  کف پای
بدست    91/0و   ۶2/0ی درون طبقه ای به ترتیب  گردید و پایایی درون فردی و بین فردی به روش همبستگ

از آزمون سلللتس  وبله منظور بررسلللی نرملال بودن توزیع داده هلا از آزمون کولموگروف اسلللمیرنوف    .آملد
ارتباط بین متغیرهای شلاخ  قوس پا، توزیع وزن و  عملکرد تعادلی به منظور بررسلی    اسلتیرمنهمبسلتگی 

من ویتنی و  غیر وزشلکار و از آزمون   ورزشلکارعضلالنی منتخب در نوجوانان   _و  ناهنجاری های اسلکلتی  
 استفاده شد. ورزشکارو غیر ورزشکاردر دو گروه  پرونیشنعملکرد تعادلی و بررسی  برای

بین شللاخ  قوس پا و وضللعیت پرونیشللن پا معناداری   ارتباط  نشللان داد که  رمنتنتایج آزمون اسللنتايج:  

سلتگی معناداری بپرونیشلن نیز هم -توزیع وزن راسلت، سلوپینیشلن-وجود دارد. همچنین بین توزیع وزن چپ
ارتباط  بین شاخ  قوس و پرونیشن  ورزشکار نیزاما جهت این همبستگی منفی بود. در گروه غیر   ،دیده شد
ضلمن اینکه بین تعادل  و پرونیشلن نیز نتایج مشلابهی دیده شلد. الزم به ذکر اسلت در ، جود داردمعنادار و

نتایج آزمون تی مسلتقل نشلان داد دو گروه در عملکرد تعادلی .  تمامی موارد فو  جهت همسلبتگی مثبت بود

(. p≥05/0ه نشلللد )( املا در پلارامتر توزیع وزن اختالف معنلاداری دیلد=04/0sigف معنلاداری دارنلد )اختال
اختالف معناداری بین دو گروه   و نتایج مشلابهی را نشلان دادنیز در سلایر پارامترها  نتایج آزمون من ویتنی

 (.p≥05/0در متغیرهای شاخ  قوس پا و سوپینیشن و پرونیشن مچ پا بین دو گروه وجود نداشت )

 
1 Balance 
2 Ankle Joint 
3 Dynamic Balance 

4 Static Balance 
5 3BODY VIEW 
6 INDEX 
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میزان قوس کف پلا  در توزیع نیرو و جلذب شلللوك هلای وارد از زمین بله پلا موثر بحقث و نتیجقه یییی:  

شلن و سلوپینیشلن بیش از حد در فرد می اسلت و هرگونه اختالل و عارضله در قوس های کف پا موجب پرونی
عملکرد تعادلی در شلود و عملکرد و نقش عضلالت نیز تغییر خواهد کرد. نتایج پژوهش حاضلر نشلان داد که 

 ارتباط معنادار و پرونیشن کف پا بین شاخ  قوسو  است    ورزشکاربهتر از نوجوانان غیر   ورزشکارنوجوانان  
توزیع   بینهمچنین وجود نداشت.  تفاوتی  بین آنها و سوپینشن در  بین شاخ  کف پا و میزان پرونیشن  ولی

اما جهت این می شلد  سلتگی معناداری دیده بپرونیشلن نیز هم -سلوپینیشلنافراد و میزان    راسلت و وزن چپ
بود. در حقیقت عوامل متعددی همچون سلاختار مچ پا، عملکرد عضلالت، سلیسلتم عصلبی،  همبسلتگی منفی

عمقی، سللابقه آسللیب  دیدگی و غیره بر عملکرد تعادلی فرد تاثیر می گذارد که  -نقش گیرنده های حسللی
 ها و میزان پرونیشللن و سللوپینیشللن نرمال در ورزشللکاران نسللبت به افراد عادی  برای آزمون این فرضللیه

 قیقات پیچیده تری الزم است.تح
 شاخ  کف پا، پرونیشن، سوپینیشن، تعادل، ورزشکار و غیر ورزشکار.کلمات کلیدی: 
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 بر استرس دانش آموزان تکواندو کار  ی ذهن ناتیدوره تمر کیاثر 

 4ور، نفیسه پیله 3، مهدی خان  2پور، سمیرا یوسف1امیر محمدپور
  تیریارشد مد  یکارشناس  یدانشجو-2نور،    امی دانشگاه پ  یورزش  تی ریارشد مد  یکارشناس  یدانشجو -1

یورزش  تیریکارشناس ارشد مد-4  ،یورزش  تیریکارشناس ارشد مد  -3  ،یورزش  

 

 چکیده 

و کارایی تصلویرسلازی در ورزش مورد  از تصلویرسلازی ی بالقوهدر دو دهه گذشلته اسلتفاده: و هدف مقدمه

مطالعه قرار گرفته اسلللت. همانگونه که شلللواهد علمی از کارایی تصلللویرسلللازی ذهنی حمایت می کنند، 
هلای مختلف از ورزشلللکلاران نله تنهلا برای کملک بله اجرایشلللان بلکله برای ایجلاد تجلارب در ورزش و زمینله

ر ورزش قهرمانی و حرفه ای، اسلترس زیادی روی داز طرفی هم   (.2کنند)تصلویرسلازی ذهنی اسلتفاده می
ورزشللکاران وجود دارد که می تواند به صللورت بلند مدت یا کوتاه مدت، تعادل هیجانی آنها را از بین ببرد 

بسیاری از عوامل استرس زا در   تاکنون( ورزش حرفه ای همیشه استرس زا است و  2017)1(. از نظر دنیل2)
(. عواملی مانند نتیجه بازی، درك منفی از توانایی، عوامل سازمانی و تیمی، 1د )ورزشلکاران شناسایی شده ان

پیشرفت و ارتباط با دست اندرکاران تیم، انتظارات، احتمال شکست، خستگی، فشار بازی، آسیب دیدگی، بی  
منابع (. به دلیل وجود 3و2خوابی، سلفر و غیره به عنوان عوامل اسلترس زای ورزشلکاران معرفی شلده اسلت )

و محرك های بی شللمار اسللترس زا، ورزشللکاران برای مدیریت و کنترل اسللترس از شللیوه های مقابله با 

 
1. Daniel 
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اسللتفاده می کنند. این روش ها، شللامل کلیه تالش های شللناختی و رفتاری اسللت که برای    1اسللترس
ورزشللکاران نه    (.1، 3رویارویی، کاهش یا تعدیل اثرات و پیامدهای منفی اسللترس به کار گرفته می شللود )

فقط تحت اسللترس های مختلف و شللدید قرار می گیرند، بلکه واکنش آنها نیز در مقابل این اسللترس ها 
متفاوت اسلت. یافته های پژوهشلی نشلان داده اند که ناتوانی در مقابله موثر با اسلترس های ورزشلی برای 

زا از اجزای جدای ناپذیر عملکرد و رضلایت شلخصلی ورزشلکار زیانبخش اسلت. اسلترس و حواد  اسلترس  
شلود. ناتوانی در مقابله موثر با عوامل اسلترس زا بر عملکرد و موفقیت ورزشلکار ورزش رقابتی مجسلوب می

زیلانبخش خواهلد بود. اهمیتی کله اخیرا برای نقش مسلللائلل روان شلللنلاختی و تمرینلات ذهنی در بلاال بردن  
مسلابقه قائل شلدند بی سلابقه بوده اسلت. با توجه به  توانایی های ورزشلکاران و کاهش اسلترس آنها قبل از 

این مسلاله که برخی از رشلته های ورزشلی نیاز ویزه به تمرکز و آرامش روانی باال بدون وجود اسلترس دارند 
میزان تغییرات استرس قبل از مسابقات تکواندوکاران بدنبال یک دوره بررسی   بنابراین هدف پژوهش حاضلر

 (.3)می باشد تمرینات ذهنی
 

: روش پژوهش حاضر تجربی )طرم پس آزمون با گروه کنترل( است. جامعه آماری پژوهش روش تحقی 

را کلیه دانش آموزان مقطع دبیرسلتان در رشلته تکواندو در مسلابقات قهرمانی آموزشلگاه های اسلتان سلیتان 
ب و به دوگروه کنترل و نفر به صللورت تصللادفی انتخا 32وبلوچسللتان را تشللکیل داده اند. که از میان آنها 

دقیقه ای را به تمرینات   30جلسه   20تجربی به طور مساوی تقسیم شدند. شرکت کنندگان در گروه تجربی  
ذهنی بله کملک محقق پرداختنلد، این در حلالی اسلللت کله گروه کنترل این تمرینلات را انجلام نمی دادنلد. 

ت های قبل از مسلابقه به همراه انجام گوشله  تمرینات انجام شلده در گروه تجربی شلامل تمرین ذهنی موقعی
ای از مسلابقه بود که با راهنمایی محقق صلورت گرفت این در حالی بود که آموزش این تمرینات طی یک 
جلسله توجیهی برای آزمودنی ها توضلیح داده شلده بود و آزمودنی ها با نحوه تمرین به صلورت کامل آشلنا 

سوالی است که سبک های مقابله با استرس    40ورزش، یک آزمون    مقیاس سبک های مقابله در  بودند.شده

ارزشللی   5( در مقیاس "سللبک مقابله اجتنابی"و  "سللبک مقابله روی آوری"ورزشللی را در دو بعد اصلللی)
( ارزیابی می کند. اعتبارپرسلشلنامه توسلط بشلارت، 5تا کامال درسلت= نمره   1لیکرت)از کامال نادرسلت= نمره

محاسلبه شلده اسلت که نشلانه ی همسلانی درونی باالی مقیاس می باشلد .برای    α ≤89/0  ≤ 91/0بین 

و برای تجزیه و تحلیل داده ها    P /05 مسلتقل در سلطح معنی داری  tتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  

 استفاده شد.  SPSSاز نرم افزار 

 1/1( و اجتنابی )۶8± 1/4وهش حاضر نشان داد که میانگین دو سبک مقابله رویارویی )ژنتایج پ: يافته ها

 3/4( و اجتنابی )38± 2/3( در گروه تجربی بیشللتر از گروه کنترل میانگین سللبک مقابله رویارویی )±72

یارویی ( بود همچنین میانگین سلبک اجتنابی در هر دو گروه تجربی و کنترل باالتر از سلبک مقابله رو±48

 
1. Coping with Stress 
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بوده اسلت که این نشلان دهنده اسلتفاده بیشلتر ورزشلکاران از سلبک مقابله اجتنابی در  موقعیت های اسلترس  
وهش حاضلر نشلان داد که تمرینات تصلویر سلازی ذهنی تاثیرات مثبتی در سلبک ژزا می باشلد. نتایج کلی پ

 های مقابله با استرس در ورزشکاران دارد.

های پژوهش حاضلر نشلان داد تمرینات تصلویر سلازی ذهنی مسلابقه تاثیر بررسلی یافته  :بحث و بیرسقی 

اجتنابی( در ورزشکاران دارد. احنماال این امر را می   -داری بر سلبک های مقابله با اسلترس )روی آوریمعنی
توان در ارتباط با اثر تمرینات ذهنی بر کسللب تجربه رویارویی تکراری ورزشللکار با شللرایط مسللابقه و قرار 

فتن چند باره او در شلللرایط مسلللابقه به صلللورت ذهنی از طریق به کارگیری مکانیزم های های درگیر گر
تحقیقات نشلان دادند که کارایی اسلتفاده از تصلویرسلازی به عنوان شلکلی از تمرین . (3)شلناختی دانسلت

تی یک عمل ذهنی در مقابله با اسلترس به توانایی تصلویرسلازی شلخ  بسلتگی دارد. بعضلی از افراد به سلخ
دهنلد. توانلایی  کننلد در حلالی کله برخی بلا وضلللوم و کنترل بلاال این امر را انجلام میرا تصلللویرسلللازی می

تصلویرسلازی در افراد متفاوت اسلت توانایی تصلویرسلازی بر موفقیت تمرین ذهنی و کاهش اسلترس قبل از 
تر در کنترل ه افراد با سلطح پایینمسلابقه مدثر اسلت و افراد با سلطح باالیی از توانایی تصلویرسلازی نسلبت ب

پژوهشلگران معتقدند که اسلتفاده از شلیوه های مقابله، وابسلته به نوع عامل   ( .2و1اسلترس موفق تر هسلتند)
باشلد و افراد در شلرایط و موقعیت های مختلف پاسلخ های متفاوتی به  اسلترس ها می دهند: اسلترس زا می

(، آنشلللل 2001(، کمتن و همکلاران )200۶الس و همکلاران )(، نیک200۶تحقیقلات ریچلارد و همکلاران )
( و ملارك  2004( و گیلاکوبی )1997(،هوگ و همکلاران )1992(، میلر )1995(، والینلگ و همکلاران )2000)
( این موضلوع را نشلان داده اند که افراد در پاسلخ به موقعیت های اسلترس زای مختلف با توجه به  200۶)

اسلترس زا ، پاسلخ می دهند و نتایج ارزیابی را با منابع در دسلترس جهت مقابله،  نوع ارزیابی خود از عامل 
قیلاس می کننلد و در نهلایلت پلاسلللخی منلاسلللب را در نظر می گیرنلد. بنلابراین نوع مقلابلله نله فقط بله نوع 

نبرگ اسلترسلور، بسلتگی دارد بلکه به افراد و ارزیابی آنان نیز وابسلته اسلت. این نتایج منطبق بر نظریات وی
 .(2)(، نیز می باشد2004)

 : تصویر سازی ذهنی، دانش آموز، تکواندوکارواژیان کلیدی

 

 منابع 
،  24، تاثیر سللبک های مقابله با اسللترس بر موفقیت ورزشللی، مجله حرکت، شللماره1382. بشللارت، محمد علی.1 

 .100-87صفحه
2- Cavka, M et al(2004),On the association between coping strategies and 

mental health in war: A  longitudinal investigation, Journal of psychometric 

research, 56:2,581-673. 

3- Dave smith and Dave Collins, mental practice, motor performance and the 

late cnv, journal of sport & Exercise psychology,26, 412-426, 2004. 
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 Giacobbi, P (2004), The sources of stress and coping responses of skilled and 

moderately skilled golfers, Journal of applied sport psychology,16:5,166-182 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ر تکواندوکا  پسر آموزان¬دانش یخانواده و مشارکت ورزش یاجتماع هیرابطه سرما

 4، امیر محمدپور3پور، سمیرا یوسف 2، مهدی خان 1ورنفیسه پیله 

مهدی خانی کارشناس ارشد مدیریت  -2ور کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، نفیس  پیل  -1

پور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه امام ستیرا یوسف -3ورزشی، 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور  امیر محتدپور-4رضا)ع(، 

 

 چکیده 

فر  آنلان بیش از دیگر پنلدارنلد و بلا همین پیشنوجوانی را بیشلللتر دوره سلللالمتی میو هقدف:    مققدمقه

، نوجوانان   1395اند. بر اسلاس سلر شلماری سلال گیری بی بهرههای سلنی از خدمات مراقبتی و پیشگروه
. کشلور ما با داشلتن چنین سلرمایه عظیمی (1)دهندر از جمعیت کشلورمان را تشلکیل میمیلیون نف 17حدود 

های دقیق و توجه به سلالمت و رشلد آنان اسلت. چراکه در این دوران عادات از نوجوانان نیازمند برنامه ریزی
دالیلل مختلفی گیرد و ورزش نوجوانلان بله  و رفتلارهلای طول دوره زنلدگی مثلل تغلذیله و ورزش شلللکلل می

های مربوط به بهداشلت نوجوانان باشلد. باتوجه به کاهش تواند بر ارتقای سلالمت مدثر و در صلدر اولویتمی
هایی برای ارتقای رفتار بهداشللتی ورزش میزان فعالیت بدنی دربین نوجوانان، آنان نیازمند شللرایط و برنامه

اگون اعم از خانواده، مدرسللله، موسلللسلللات و هسلللتند. امروزه ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گون

 
 نویسنده مسؤول  
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ترین های بزرگ و همگانی، یکی از بزرگهای خصلللوصلللی رسلللوخ کرده و با نفوذ در قلب رسلللانهبخش
های اجتماعی قرن بیسلتم شلده اسلت، به طوری که ملل مختلف با پرورش قهرمانان ورزشلی، خود را پدیده

ف شده است. ورزش در سطح رقابتی با خار  شدن  کنند و ورزش یک نقطه عطبه دیگر کشورها معرفی می
یابد که تحت نفوذ و سللیطره سللیاسللت و آفرین تجلی میای سللرگرمیای، به طور حرفهاز حالت غیرحرفه
ترین وجوه ورزش برای ورزشلکاران، مربیان،  ریزی بلند مدت قرار دارد که این عوامل مهماقتصلاد و  برنامه

تأسللیسللات ورزشللی و کشللورهای میزبان مسللابقات ورزشللی به شللمار  داوران، نهادهای حاکم، صللاحبان
. نقش ورزش از نظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصللادی در جهان امروز انکارناپذیر اسللت. از (2)روندمی

های های گوناگون انسلان، از جمله فعالیتهای ورزشلی تأثیر روزافزونی بر  فعالیتطرفی، رویدادها و فعالیت
رهنگی، اقتصلادی و اجتماعی دارند. امروزه ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم سلیاسلی، ف

های بزرگ و های خصلوصلی رسلوخ کرده و با نفوذ در قلب رسلانهاز خانواده، مدرسله، موسلسلات و بخش
های اجتماعی قرن بیسلللتم شلللده اسلللت، به طوری که ملل مختلف با ترین پدیدههمگانی، یکی از بزرگ

کنند و ورزش یک نقطه عطف شلده اسلت.  رورش قهرمانان ورزشلی، خود را به دیگر کشلورها معرفی میپ
یابد آفرین تجلی میای سلرگرمیای، به طور حرفهورزش در سلطح رقابتی با خار  شلدن از حالت غیرحرفه

ترین وجوه مل مهمریزی بلند مدت قرار دارد که این عواکه تحت نفوذ و سلیطره سلیاسلت و اقتصلاد و  برنامه
ورزش برای ورزشلکاران، مربیان، داوران، نهادهای حاکم، صلاحبان تأسلیسلات ورزشلی و کشلورهای میزبان 

( طی یک راهنمای برنامه ریزی برای 2008. سلازمان بهداشلت جهانی)(4)روندمسلابقات ورزشلی به شلمار می

، به اهمیت فعالیت "یک شلهر فعال اسلت  شلهر سلالم  "ای تحت عنوانفعالیت بدنی شلهروندان اروپا، در مقاله
شلود شلهر سلالم شلهری نیسلت که از نظر  کند. در این مقاله همچنین بیان میورزشلی شلهروندان اشلاره می

سالمتی موقعیتی ثابت داشته باشد، بلکه شهری است که تالش کند سالمتی شهروندان در آن بهبود یابد و 
ه باشلند و برای آن برنامه ریزی کنند. شلهر سلالم و  فعال مسلوالن شلهر باید به این موضلوع تعهد داشلت

هایی برای بهبود محیط و منابع  اجتماع برای شللهروندان جهت افزایش شللهری اسللت که مداوماص فرصللت
ای موجب حرکی و رفتارهای نادرسلت تغذیهتکم . عدم فعالیت جسلمانی،  (5)فعالیت بدنی روزمره فراهم کند

شللود. مهندسللی عوامل انسللانی  های جمعیتی از جمله دانش آموزان میهمه گروهبیماری و مرگ و میر در 
سلاعت   8)ارگونومی( معتقد اسلت نیروی انسلانی الزاما بایسلتی وظایف محوله در مشلاغل مختلف را در حدود 

سلاعت در هفته( با توانمندی، دقت و سلرعت الزم بدون احسلاس ضلعف، خسلتگی و آسلیب انجام  44کاری )
نظر روحی هم دارای وضلعیت مناسلبی برای شلغل مورد نظر باشلد با عنایت به اینکه معتقد اسلت    دهد و از

این اهداف صلرفا با حفظ و ارتقاء آمادگی جسلمانی که نتیجه پرداختن به ورزش مسلتمر اسلت حاصلل می 

تسلریع و  شلود. دانشلمندان علوم پزشلکی ورزشلی، معتقدند ورزش کردن ضلمن تخلیه فشلارهای روانی و
های فکری و تحرکات فیزیکی به تبع خون رسلانی بهتر به مغز و عضلالت، عامل ترشلح  تسلهیل در مکانیزم

هورمون آندروفین بوده و آندروفین هم باعت شلادی و نشلاط در انسلان ها شلده و تعادل روحی و روانی را 
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فرهنگی -ای اجتماعیهاند که نحوه مشللارکت افراد مختلف با زمینهها نشللان دادهفراهم می کند. بررسللی
فرهنگی  -ها بر حسلب اینکه در چه شلرایط اجتماعیباشلد. آنهای ورزشلی متفاوت میمتفاوت در فعالیت

ای های بدنی برخوردارند. در طی چند دهههای متفاوتی از مشلارکت در فعالیتجامعه پذیر شلده باشلند از نرخ
های بدنی  ل تاثیرگذار بر مشلارکت در فعالیتگذرد شلناخت عوامکه از شلکل گیری جامعه شلناسلی ورزش می

ترین موضلوعات جامعه شلناسلی ورزش بوده اسلت. بسلیاری از محققان به بررسی عوامل فردی  از چالش انگیز
پردازنلد املا امروزه در جهلان،  محققلان بیشلللتر بله عواملل اجتملاعی موثر بر فعلالیلت موثر بر فعلالیلت بلدنی می

از این مفاهیم اجتماعی در جوامع، سلرمایه اجتماعی اسلت. این مفهوم یکی از  . یکی(3)کنند بدنی توجه می
مفاهیم مهم اسلت که در طول دهه گذشلته در بررسلی و مطالعه جوامع مورد توجه جامعه شلناسلان قرار گرفته 

ر تای موثرتر و امناند از  طریق توجه به سلرمایه اجتماعی افراد، جامعهاسلت. جامعه شلناسلان سلعی کرده
شلود به طوری که در مورد نقش ورزش بسلازند. ورزش خود به نوعی باعت افزایش روابط اجتماعی افراد می

( درگزارشلی در مورد نقش ورزش در جامعه بیان  2004در سلرمایه اجتماعی، کمیسلیون ورزشلی اسلترالیا )
ه از رفتلارهای ناهنجلار  دهد کلهای اجتملاعی از قبیلل ورزش، حس هویت اجتملاعی به افراد میکنلد فعلالیلتمی

شلود شلود، همچنین بیان میکند. ورزش باعت تشلویق افراد و افزایش این هویت میاجتماعی جلوگیری می
گذاری در ورزش باعت افزایش هویت ملی، غرور ملی، توسلعه و یکتارچگی اجتماعی و جلوگیری از سلرمایه

شلود به صلورتی که به ازای هر یک میلیون جرم و جنایت و افزایش سلطح تحصلیالت و منافع اقتصلادی می
. با توجه به  (4)شلود های درمانی میمیلیون دالر در هزینه 2/3دالر سلرمایه گذاری در ورزش باعت کاهش 

اهمیت مسلائل اجتماعی مرتبط با مشلارکت ورزشلی، محقق در این پژوهش به دنبال پاسلخ به این سلوال می 
 اعی و در مشارکت ورزشی دانش آموزان تکواندوکار وجود دارد  باشد که چه ارتباطی بین سرمایه اجتم

 

همبسللتگی اسللت. به لحاف هدف کاربردی و به لحاف   -تحقیق حاضللر از نوع توصللیفی: روش تحقی 

گردآوری داده ها میدانی می باشللد. روش گردآوری اطالعات به دو صللورت کتابخانه ای و میدانی اسللت.  
موزان تکواندوکار پسلر شلهرسلتان قوچان بود با توجه به آمار اداره تربیت  جامعه آماری شلامل تمامی دانش آ

دانش آموز پسلر ورزشلکار در کانون های ورزشلی مشلارکت دارند با توجه    500بدنی آموزش و پرورش تعداد 
نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شللدند. در این پژوهش از پرسللشللنامه محقق   217به جدول مورگان تعداد  

روش تعیین روایی    1پردازان سلرمایه اجتماعی اسلتفاده شلد. برای تعیین رواییر اسلاس تئوری نظریهسلاخته ب
تن از اسلاتید دانشلگاه اسلتفاده شلد و اصلالحات تذکر  11محتوا اسلتفاده شلده اسلت. برای تایید روایی از نظر  

یلا اعتبلار ابزار پژوهش از ضلللریلب آلفلای کرونبلاخ   2داده شلللده مورد بلازبینی قرار گرفلت. برای تعیین پلایلایی
های پژوهش است. برای ام درونی و هم سازی داخلی گویهاستفاده شد. در واقع آلفای کرونباخ نشانگر انسج

تجزیه و تحلیل داده ها الف( از آمار توصلللیفی شلللامل میانگین، میانه و واریانس اسلللتفاده شلللد. ب( آمار 

، و از آزمون همبسلتگی پیرسلون برای ارتباط    K_Sاسلتنباطی: برای مشلخ  شلدن توزیع داده ها از آزمون  

 
1 -Validity 2 -Reliability 
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ورزشلی دانش آموزان ورزشلکار اسلتفاده شلد. برای ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل   فاکتورها بر روی مشلارکت

 استفاده گردید. spssنهایی از نرم افزار 
نفر و مطالعه  108نتایج تحقیق نشللان داد رادیو و تلویزیون دارای بیشللترین فراوانی  :  يافته های تحقی 

تا  000/200/1د. بیشلترین سلطح درآمد مربوط به  نفر می باشل 21روزنامه و نشلریات کمترین فراوانی تعداد  
می باشلد. بیشلترین محل  000/000/2می باشلد و کمترین سلطح درآمد مربوط به بیش تر از  000/500/1

باشلند. همچنین گروه نفر می 41نفر و کمترین باال شلهر با فراوانی    103سلکونت در مرکز شلهر با فراوانی  
نفر (دارای بیشلترین فراوانی و گروه هفته ای یک سلاعت دارای کمترین   75هفته ای سله سلاعت با فروانی )

 نفر می باشد.  35فراوانی با 
نتایج تحقیق نشلان داد بین میزان مشلارکت ورزشلی و روابط افراد در خانواده دانش آموزان نتیجه یییی: 

(، 1390(، صلللادقی و همکاران)1389)داری وجود دارد. که این یافته با نتایج ملکی تکواندوکار  رابطله معنی
. نوجوانی سللن حسللاسللی اسللت و (1)( همخوانی دارد2011) 2( و میشللل2010)  1جیمز دالمن و همکاران

نوجوانان در این سلن به دنبال کسلب هویت اجتماعی هسلتند و دوسلت دارند خود را نشلان دهند ، در این 
ها از هر لحاف و روابط خانوادگی و همسللایگی حمایت آنمیان نقش خانواده در اجتماعی کردن نوجوانان و 

ها هسلتند. بین میزان مشلارکت ورزشلی و روابط اجتماعی خانواده دانش آموزان رابطه  تعیین کننده رفتار آن
( مبنی بر رابطه مثبت روابط  1387داری وجود دارد. این نتایج موافق با نتایج شلارع پور و حسلینی راد )معنی

و همکاران    1مشللارکت ورزشللی افراد اسللت و همچنین با نتایج پژوهش مارتین لیندسللتورمهمسللایگی با 
. دانش آموزانی کله روابط اجتملاعی بلاالتری دارنلد بلا حملایلت اعضلللای خلانواده (5و3)خوانی دارد( هم2001)

تی دارد رابطه مثبتی دارند و حمایت اعضلای خانواده با میزان مشلارکت ورزشلی دانش آموزان هم رابطه مثب
شلود همچنین آموزان میپس به نوعی افزایش روابط اجتماعی باعت افزایش میزان مشلارکت ورزشلی دانش

های داوطلبانه تأثیرگذار اسلت و از این طریق هم بطور غیر مسلتقیم بر  روابط اجتماعی بر عضلویت در نهاد
ورزشی و حمایت اعضای خانواده میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان تأثیر گذار است. بین میزان مشارکت  

نیا و همکاران ( علیوردی1387پور و حسینی راد )داری وجود دارد. که با نتایج شارعدانش آموزان رابطه معنی
( همخوانی  2005)2( و دوگالس براون2004) 1(، آنسلللی8138(، محسلللن جاللی و الناز پوراحمدی )1387)

اد درون خانواده در بین دانش آموزان تأثیرگذار اسللت و اعتماد . حمایت اعضللای خانواده بر اعتم(4و3)دارد
درون خلانواده بر عضلللویلت در نهلادهلای داوطلبلانله و در نهلایلت عضلللویلت در نهلادهلای داوطلبلانله بر میزان 
مشلارکت ورزشلی دانش آموزان تأثیرگذار اسلت. با افزایش حمایت خانواده از فرد میزان مشلارکت ورزشلی 

شلللونلد و این حملایلت زیلاد نیلازهلای  . دانش آموزان در خلانواده حملایلت می(2)شلللودیدانش آموزان زیلاد م
ها و رفتن به مدرسله پیاده و یا هها نیاز  به عضلویت در باشلگاسلازد و آنها را به نوعی مرتفع میاجتماعی آن

 
1-James Dollman et all 

2- Michael 
3- Martin Lindostrom 

1 - Ancy  
2- Doglas Brown 
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گرایانه دانش  بینند. بین میزان مشلارکت ورزشلی و رفتار یاریمشلارکت ورزشلی در گروه دوسلتان در خود می
(، جیمز 1390(، صللادقی و همکاران)1389داری وجود دارد. که این یافته با نتایج ملکی )آموزان رابطه معنی
( همخوانی دارد. بین میزان مشلللارکلت ورزشلللی و حملایلت 2011)  1( و میشلللل2010) 3دالمن و همکلاران

خوانی  ( هم2011)  2پژوهش جوزف نیکوال  داری وجود دارد. این نتلایج بلا نتلایجاجتملاعی از فرد رابطله معنی
ها به  خوانی ندارد، آن( هم1385، اما نتلایج پژوهش حاضلللر با نتلایج پژوهش وحیلدا همکلاران )(5و4، 1)دارد 

ها بررسللی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشللارکت ورزشللی زنان در شللهر مازندران پرداختند. نتایج پژوهش آن
ه، ورزش کردن بهترین دوسلت و درآمد و سلودمندی ورزش در مرحله نشلان داد ورزش کردن اعضلای خانواد

درصللد از واریانس متغیر تحت   1/2و  9/15اول و حمایت اجتماعی در مرحله دوم توانسللته اسللت به ترتیب  
و همکاران   3. همچنین نتایج با پژوهش مارتین لیندسللتورم(5و1)مطالعه را در فعالیت ورزشللی تبیین نمایند 

حملایلت اجتملاعی بر روابط اجتملاعی فرد تلأثیرگلذار اسلللت و روابط اجتملاعی بله   (.2)وانی نلداردخ( هم2001)
آموزان نوجوان تأثیرگذار عنوان متغیر واسلط بر عضلویت در نهادها و در نهایت میزان مشلارکت ورزشلی دانش

سلتقیم بر میزان اسلت. نتایج فو  برای مدلفه اعتماد اجتماعی هم صلاد  اسلت و این مدلفه به صلورت غیر م
آموزان نوجوان تأثیرگذار اسللت. بین میزان مشللارکت ورزشللی و اعتماد اجتماعی مشللارکت ورزشللی دانش

(  2010و همکلاران )  4داری وجود دارد. این نتلایج بلا نتلایج پژوهش کلی بلالاعضلللای خلانواده رابطله معنی
فعالیت بدنی در بین زنان شهر ملبورن  خوانی دارد، وی و همکارانش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وهم

پرداختند نتایج بررسی وی و همکارانش نشان داد در محیطی که در همسایگی آن مردم از سرمایه اجتماعی 
کردند. همسلایگی و محیطی که بیشلتری برخوردار بودند )اعتماد اجتماعی بیشلتری داشلتند( بیشلتر ورزش می

بر میزان فعالیت بدنی آن شللخ  دارد. سللرمایه اجتماعی به عنوان   کند تأثیر زیادیفرد در آن زندگی می
اعتماد بین فردی میان شلهروندان مشلارکت اجتماعی افراد و حس اجتماعی بودن تعریف شلده اسلت. زنانی  

شلناختند مشلارکت ورزشلی بیشلتری داشلتند و که تحصلیالت بیشلتری داشلتند و همسلایگان خود را بیشلتر می
 (.5و2،4)کردند، فعالیت بدنی کمتری داشتندزنانی که تنها زندگی می این در حالی بود که
 سرمایه های اجتماعی، مشارکت ورزشی، دانش آموزکلمات کلیدی:  

 

 منابع 
 10-5 ص، 1383(. کارکردهای خانواده پیوند انجمن اولیا و مربیان 1383احمدی ،علی اصغر ) .1

ای(  (. رابطه بین سلرمایه اجتماعی و ابعاد آن )سلاختاری، شلناختی و رابطه1390انصلاری، محمد حسلین و همکارن ) .2
کیلده مقالت هملایش ملی تربیلت بلدنی نتقلال( در کمیتله ملی المتیلک، مجموعله چابلا ملدیریلت دانش و ابعلاد آن )خلق و 

 9۶و علوم ورزشی ص 

 
3- James Dollman et all 
4- Michael 
5- Giuseppe Nicola 

6- Martin Lindostrom 
7- Kylie Ball 
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(. سللرمایه اجتماعی، ترجمه داوود حیدری، مجله رشللد آموزش علوم اجتماعی دوره نهم 1384اشللنایدر، باربارا )  .3
  2شماره 

 (. ورزش و جامعه: ترجمه حمیدرضا شیخی، انتشارات سمت1383. انوالخولی، امین )4

اجتماعی و سلرمایه اجتماعی   (. بررسلی و تبیین بین مسلئولیت1389ایمان، محمد تقی و جاللی بخشلنده، وجیهه ) .5
 42-19  شناسی کاربردی شماره اول صجوانان شهر شیراز، جامعه

 

 

 

 

 

تاثیرات فوری استفاده از کفی آنتی پرونیشن در تکواندوکاران دارای آسیب رباط  

 صلیبی قدامی هنگام راه رفتن 

 موید دیبافر 1*،سید نیم  خلیفه2، فریبرز عسگری3،امیرفرنیا4،محسن فرامرزی 5

 .کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان  1

 . دکتری مدیریت  ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد البرز  2

 .کارشناس علوم ورزشی ، دانشگاه تهران  3

 .کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان  4

 ی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  . کارشناسی ارشد فیزیولوژی  ورزش 5

 

 چکیده 

 مقدمه و اهداف 

 پرونیشلن بیش از حد پا یکی از عوامل خطر برای پارگی لیگامان ضلربدری قدامی زانو اسلت. هدف از مطالعه
  های نیروی عکس  بر مولفهدرجه  7شلیب  پرونیشلن با   ی حاضلر بررسلی اثرهای فوری اسلتفاده از کفی آنتی

 بود.  تکواندوکاران مرد  العمل زمین در هنگام راه رفتن

 ها   مواد و روش

به صللورت داوطلبانه در مطالعه حاضللر  تکواندوکار دارای آسللیب رباط صلللیبی قدامی نفر از افراد   12اد تعد
 شلرکت کردند. با اسلتفاده از دستگاه وایکان شامل چهار دوربین و همچنین دو دستگاه صفحه نیروی کیستلر
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راه هنگام   ، دامنه حرکتی مفصلل زانو و پارامترهای کینماتیکی مفصلل زانو  ،العمل  های نیروی عکس  مولفه
 مورد تحلیل قرار گرفت. با کفی آنتی پرونیشن رفتن 

 ها  يافته
نتایج تحقیق حاضلر نشلان داد که هنگام راه رفتن با کفی آنتی پرونیشلن دامنه حرکتی مفصلل زانو در سله  

اما هنگام اسلتفاده از کفی نیروی داخلی خارجی و نیروی (.Ƥ<0/05حرکتی تغییر معناداری نداشلت )صلفحه  

 (.Ƥ>0/05عمودی عکس العمل زمین بصورت معناداری کاهش یافتند)

 یییی  نتیجه

یکی از ملداخالت ارتوزی کله می توانلد زانوی تکوانلدوکلاران دارای آسلللیلب ربلاط  صللللیبی قلدامی را از بروز  
 بیماری های تخربی مفصلی همچون استئوآرتریت ایمن نگه دارد ، استفاده از کفی آنتی پرونیشن است .

 های کلیدی  واژه

  ، العمل زمین  راه رفتن   ارتوز پا  نیروی عکستکواندو  رباط صلیبی قدامی 

 

  یجسمان یآمادگ شی جهت افزا بیآس نیبا کمتر یمقاومت ناتیتمر نیترمناسب

 کرونا  یدمی اپ طیتکواندوکاران در شرا

 کیوان گدرون 1

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، مسئول کمیته تحقیق و پژوهش هیات تکواندو   .1

 استان کردستان، همکار پژوهشی مرکز تحقیقات اوروانکولوژی بیمارستان امام خمینی تهران

 

 چکیده 

تکواندو ورزشلی المتیکی با ماهیتی رزمی دفاعی اسلت. ورزشلکاران در این رشلته ورزشلی     مقدمه و هدف:

از ضلربات سلریع دسلت و پا در اجرای تمرینات و مسلابقات )سلبک کیوروگی بیشلتر ضلربات پا( اسلتفاده 
باال،   هوازی(. تحقیقات نشلان داده قهرمانان موفق این رشلته ورزشلی عمدتاص قدی بلند، آسلتانه بی1کنند)می

های (. توان انفجاری یکی از شلاخ 2سلرعت، چابکی و توان انفجاری باالیی نسلبت به سلایرین برخوردارند)
(. در 3آید)آمادگی جسللمانی مرتبط با مهارت اسللت که از ترکیب سللرعت و قدرت عضللالنی به دسللت می

های تمرینی زنه و دسلتگاهتوانند با حضلور در اماکن ورزشلی و با اسلتفاده از وشلرایط عادی ورزشلکاران می
ای برای افزایش قدرت، سلرعت و توان انفجاری پاهای خود انجام دهند. اما تمرینات متعدد و شلناخته شلده

در شرایطی که محدودیت مکانی وجود دارد همچون اپیدمی کرونا که اکنون مردم در تمامی کشورهای دنیا 
های تمرینی برای ورزشلکاران  اده از امکانات و دسلتگاهبا آن روبرو هسلتند و امکان تمرینات ورزشلی و اسلتف

در این شللرایط وجود ندارد بهره بردن از شللیوه مناسللب تمرینات جهت حفظ و افزایش آمادگی جسللمانی با 
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( خصلوصلاص برای تکواندوکاران  DOMSکارایی باال و کمترین آسلیب، کوفتگی و التهاب عضلالنی تاخیری )
بندی تحقیقات گذشلته،  اسلت. در این راسلتا مطالعه حاضلر با بررسلی و جمع ای حائز اهمیتقهرمان و حرفه

کارآمدترین شلیوه تمرینات مقاومتی به منظور حفظ و افزایش آمادگی جسلمانی )قدرت، سلرعت، اسلتقامت و 
توان  های محدودی همچون خانه میتوان عضلللالنی( تکواندوکاران در شلللرایط اپیدمی کرونا که در مکان

 نماید. را معرفی میانجام داد 

های باشلد و با اسلتفاده از جسلتجو در وب سلایت ژورنالپژوهش حاضلر از نوع مروری می تحقی :  روش

های رزمی«،  های »تکواندو«، »ورزشعلمی تخصلللصلللی علوم ورزشلللی داخلی و خارجی و نیز کلید واژه
« 19-ی تاخیری«، »کوید»آمادگی جسلمانی«، »آسلیب عضلالنی«، »تمرینات مقاومتی«، »کوفتگی عضلالن

ها به زبان فارسلی و انگلیسلی در موتورهای جسلتجوگر گوگل، گوگل اسلکوالر و پاب مد صلورت گرفت. داده
 و اطالعات دریافتی دسته بندی و مطالب مرتبط با مقاله جمع بندی شدند. 

 ها: یافته
آمادگی جسلمانی هسلتند به    هایورزشلکاران به منظور افزایش قدرت، سلرعت و توان انفجاری که از شلاخ 

آوری و جمع بندی های متفاوتی نیاز دارند. نتایج جمعتمرینات قدرتی و مقاومتی با شللدت، مدت و سللرعت
هلای مختلف بلا ملاهیلت برونگرا  هلا در این پژوهش نشلللان داد کله تمرینلات مقلاومتی و قلدرتی بله شلللیوهداده

شلود عوارضلی  تقامت عضلالنی در ورزشلکاران میعالوه بر اینکه سلبب افزایش، حجم، قدرت، توان و اسل
همچون آسلللیب، کوفتگی عضلللالنی تاخیری و التهاب و درد در ورزشلللکاران به همراه دارند و عمده این 

های ورزشلی های تمرینی و یا نیاز به فضلا و مکان مشلخصلی همچون باشلگاهتمرینات با اسلتفاده از دسلتگاه

 Elasticهلای( االسلللتیلک)تمرینلاتی همچون تمرین بلا بلانلد)ک شرسلللد  (. در این میلان بله نظر می4دارنلد)

Bands  هم از حیت اثرگذاری بر افزایش قدرت، سلرعت، اسلتقامت و توان انفجاری در ورزشلکاران رشلته )
های مکلانی ماننلد توان در خانه و در محلدویتورزشلللی تکواندو هم از این لحلاف که این نوع تمرینلات را می

( انجام داد و نیز به این دلیل که این نوع تمرینات با آسلیب عضلالنی،  COVID-19ایتیدمی کرونا)شلرایط  
توانلد شلللیوه تمرینی منلاسلللبی برای ( می5التهلاب و کوفتگی عضلللالنی تلاخیری کمتری همراه اسلللت )

سللت که با تکواندوکاران در این شللرایط باشللد. تمرینات االسللتیک باند نوعی از تمرینات با مقاومت متغیر ا

( انجلام  Thera bandهلای ارتجلاعی و یلا نوارهلای ارتجلاعی رنگلارنلگ ترابلانلد)اسلللتفلاده از ک ش یلا تیوب
های مختلفی وجود شلود در رنگرسلد امروزه بیشلتر اسلتفاده میشلود. نوارهای رنگی تراباند که به نظر میمی

نبخشلللی هم تمرینلات االسلللتیلک باند به کننلد. در مراکز توادارد که هر رنگ مقلاومت متفلاوتی را ایجلاد می
(. همچنین نتایج بررسللی مطالعات  ۶شللود)ای از تمرینات جهت بازتوانی بیماران اسللتفاده میعنوان شللیوه

رسلد در مقایسله با تمرینات قدرتی با دسلتگاه تمرینی، تمرینات االسلتیک باند با گذشلته نشلان داد به نظر می
های این نوع (. از ویژگی5ارن رشلته ورزشلی تکواندو همراه اسلت)آسلیب، التهاب عضلالنی کمتر در ورزشلک

تمرینات قابلیت انجام آنها در هر فضللای ورزشللی و غیرورزشللی و تنوع در اجرای حرکات حتی شللبیه به  
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حرکات رشلته ورزشلی به صلورت مقاومتی اسلت که در افزایش قدرت، سلرعت و توان انفجاری ورزشلکاران  
 دودیت کرونایی موثر است. خصوصا در شرایطی همچون مح

های االسلتیک در افزایش نتایج مطالعه مروری حاضلر نشلان داد که تمرینات مقاومتی با ک شیییی: نتیجه

های آمادگی جسلمانی همچون قدرت، سلرعت، اسلتقامت و توان عضلالنی موثر اسلت و این شلیوه شلاخ 
تمرینی با آسلیب و کوفتگی عضلالنی تاخیری و التهاب عضلالنی کمتری نسلبت به سلایر تمرینات همراه 

با توجه به شللرایط کرونایی موجود که تکواندوکاران مجبور هسللتند برای افزایش و حفظ آمادگی  اسللت و
هایی با محدویت تمرینی همچون خانه به تمرین بتردازند این شلیوه تمرینات مقاومتی به  جسلمانی در مکان
 شود. آنها توصیه می
 اندآمادگی جسمانی، کرونا، توان عضالنی، االستیک ب کلمات کلیدی:

 منابع: 
1. Chou, C. C., Sung, Y. C., Davison, G., Chen, C. Y., & Liao, Y. H. (2018). 

Short-term high-dose vitamin C and E supplementation attenuates muscle 

damage and inflammatory responses to repeated taekwondo competitions: 

a randomized placebo-controlled trial. International journal of medical 

sciences, 15(11), 1217. 

2. Kazemi, M., Waalen, J., Morgan, C., & White, A. R. (2006). A profile of 

Olympic taekwondo competitors. Journal of sports science & medicine, 

5(CSSI), 114. 

3. Behm, D. G., Young, J. D., Whitten, J. H., Reid, J. C., Quigley, P. J., Low, 

J., ... & Prieske, O. (2017). Effectiveness of traditional strength vs. power 

training on muscle strength, power and speed with youth: a systematic 

review and meta-analysis. Frontiers in physiology, 8, 423. 
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 کاران   یوروگیپومسه کاران و ک یزمان- ییفضا ی ها یژگیو سهیمقا

 موید دیبافر1* ،سید نیم  خلیفه 2 ،محسن فرامرزی 3،امیرفرنیا 4، میصومه یسین 5

 کارشناس ارشدبیومکانیک ورزشی،دانشگاه بوعلی سینا همدان -1

 دکتری مدیریت  ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد البرز -2

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -3

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان -4

 کارشناسی علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان-5

 چکیده 

نی مرکزی ، در وظایف مختلف عضال–درون دادهای بینایی در فرآیند پاسخ حرکتی سیستم عصبی    مقدمه :

حرکتی نقش مهمی دارند .شناسایی اثر فقدان اطالعات بینایی در افراد ورزشکار هنگام راه رفتن ،می تواند  
در طرم توانبخشی و اصالم الگوی حرکتی آن ها موثر باشد .هدف ازپژوهش حاضر،مقایسه ویزگی های  

وروگی  و شناسایی اثر بستن چشم در راه رفتن این زمانی تکواندوکاران در دو بخش پومسه و کی-فضایی
 افراد بود. 

نفر پومسه کار با سن ، قد و وزن مشابه مورد مطالعه   10نفرکیوروگی کار و  10تعداد  مواد و روش ها:

زمانی راه رفتن آزمودنی ها در شرایط راه رفتن با چشم باز و بسته  -قرارگرفتند.متغیرهای کینماتیکی فضایی
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 Pو با سطح معناداری   Repeated measuresمحاسبه گردید.تفاوت بین گروه ها با استفاده از روش
 شناسایی شد .  05/0کمتر از 

زمان نوسان درتکواندوکاران پومسه کار نسبت به تکواندوکاران کیوروگی به صورت کامال معناداری   يافته ها:

در حالت چشم باز زمان گام و زمان قدم کیوروگی کاران بیشتر  (.Ƥ>0/05در حالت چشم بسته کاهش یافت)
بسته زمان گام و زمان قدم کیوروگی کاران نسبت به پومسه کاران کاهش یافت که  بود اما در حالت چشم  

در هر دو حالت تغییرات محسوس نبود .طول گام ، طول قدم و سرعت گام برداری در حالت چشم باز در 
ورزشکاران کیوروگی بیشتر بود ولی در حالت چشم بسته پومسه کاران عملکرد بهتری داشتند هرچند که این  

  (. Ƥ<0/05غییرات معنادار نبودند)ت

زمانی راه رفتن در حالت چشم باز و چشم بسته در کیوروگی  -باتوجه به پارامترهای فضایی  نتیجه یییی:

عمقی بیشتر می شود  -کاران و پومسه کاران می توان گفت که در حالت چشم بسته نقش گیرنده های حسی
ز تعادل بهتری در راه رفتن برخوردار هستند که می توان از  پومسه کاران عملکرد بهتری را نشان دادند و ا

 عمقی کیوروگی کاران استفاده نمود . -تمرینات تعادلی بیشتری جهت افزایش عملکرد گیرنده های حسی

 زمانی ،چشم بسته ،تکواندو -راه رفتن ، متغیرهای فضایی :ها  کلید واژه

 

 رانیعوامل مؤثر در توسعه تکواندو ا یبند تیاولو

 رضا ایمانزاده1*، عباس خدایاری2 ، حمید قاسمی3 ، نازنین راسخ4

 دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران .1

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران .2

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور    .3

 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  .4

 

 چکیده 
ای پیوند زده و ناچار تمایل به رشللد و توسللعه در عرصلله ورزش خواسللته و ناخواسللته ما را به ورزش حرفه

ترین الزاماتی که دارد محقق سللازیم. مهمسللازد سللازوکارهای ایجاد و توسللعه آن را با توجه به قواعد و می
آید، برخورداری از ترین سلطح در توسلعه ورزش به شلمار میالزام دسلتیابی به این ورزش که باالترین و کامل

یک چارچوب و نظام منطقی و عقالنی اسلت که بر پایه آن چیسلتی، چرایی و چگونگی تحقق بخشلیدن به  
ای همسان چارچوب منطقی و عقالنی است که دربردارنده ورزش حرفه  آن را تبیین نماید. نظام جامع توسعه

کار برای توسلعه آن،  ای و تقسلیمادبیات و مفاهیم پایه موردنیاز، بیان رسلالت و فلسلفه وجودی ورزش حرفه
عوامل مدثر   یبند تیاولو  با هدف حاضلر . پژوهشهای عملیاتی اسلتاهداف، رویکردها، راهبردها و برنامه

روش اجرا به صللورت  نظر  از ی ونظر هدف کاربرد پژوهش از روش  .گرفت انجام  رانیه تکواندو ادر توسللع
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 مندهدف گیرینمونه روش از اسلتفاده در بخش کیفی تحقیق باانجام شلد.    یدانیصلورت م که به  آمیخته بود

در بخش کمی نیز با انجام شلد.   کیفی هایجامعه، تا دسلتیابی به اشلباع نظری مصلاحبه افراد از نفر 25 با
 یریگابزار اندازهای انتخاب گردید.  نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشله 277 مورگان اسلتفاده از جدول

در بخش کیفی شلامل مصلاحبه نیمه سلاختاریافته بود. در مرحله کمی از پرسلشلنامه محقق سلاخته  پژوهش
حتوایی، روایی سلازه و برای پایایی آن از آلفای اسلتفاده شلد. برای بدسلت آوردن روایی پرسلشلنامه از روایی م

کرونبام اسللتفاده شللد. هفت عامل شللامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فناوری، عوامل اقتصللادی، 
عوامل سلیاسلی، عوامل ورزشلی، عوامل مدیریتی و اماکن و تجهیزات بر توسلعه ورزش تکواندوی کشلور موثر 

عوامل ی« باالترین رتبه در  تیریعوامل مداری وجود دارد به طوری که، »می باشند  که بین آنها تفاوت معناد
ترین رتبه را به خود ی« پاییناسلیعوامل سلاز دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و »موثر بر توسلعه رشلته تکواندو  

ی« تیریعواملل ملدبله طوری کله از دیلدگلاه نمونله تحقیق، »(.  Sig،84/38=χ2=01/0انلد )اختصلللاص داده
ی«  اسلیعوامل سلاز دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و »عوامل موثر بر توسلعه رشلته تکواندو  باالترین رتبه در 

 های رشلته  از  اند. در توضلیح این نتیجه باید بیان داشلت که تکواندوترین رتبه را به خود اختصلاص دادهپایین
کشور به ویژه در بخش ورزش های   اندوست  ورزش  نزد  ای ویژه جایگاه  و  است المتیکی  و  پرطرفدار  ورزشی

 که  اسلت  شلده لیتبد  بعدی چند و پیچیده  ایپدیده  به  ورزش، این حاضلر  عصلر در. مبارزه ای و رزمی دارد
 هااسلتان  و  کشلور  تکواندو  ورزش مشلکالت  و  مسلایل  شلناخت.  اسلت ابعاد  آن تمام  به  توجه  مسلتلزم  آن  توسلعه
  تواندمی که  است بریمیان  راه جهانی  تجارب از  استفاده مسیر این در  و  است  تجربی و  علمی  نگاهی نیازمند
 تنزل و افت و  سو یک تکواندو از  ورزش  توسعه و  رشد  شلک،  بدون .دهد کاهش را  توسلعه  به  دسلتیابی هزینه
 چهآن.  بود  خواهد مشلکل  آنان از هریک سلهم تعیین  که دارد،  متعددی  عوامل در ریشله  دیگر،  سلویی  از آن
 ورزش.  دانسللت خاص علت یک  به  تواننمی را  شللکسللتی یا موفقیت هیچ که  اسللت این  اسللت  مسلللم که

 و دوانیده ریشله جهان نقاط اقصلی در خود  جذابیت  با که اسلت  ورزشلی هایرشلته از دسلته  آن زمره تکواندو از
بازی های اسلت، به طوری که به عنوان یکی از رشلته های اصللی  کرده جلب خود  به  را  زیادی  مندانعالقه

 و علمی مطالعه که نیسلللت تردیدی  گونه هیچ جای پس. المتیک در این رقابت ها حضلللوری پررنگ دارد
  مشلکالت این سلاختن  مرتفع  برای  تالش و  سلو یک  از  ورزشلی حوزه این در موجود  مشلکالت  شلناسلایی
بود. حال آنکه، در هر امری   خواهد آمیزموفقیت آن بیشلتر  هرچه ارتقای در  دیگر سلوی از مسلدلین  توسلط

منطقی به نظر می رسلد که اولویت بندی خاصلی وجود داشلته باشلد. به هر حال از هفت عامل شلناسلایی شلده 
در تحقیق می توان انتظار داشت که اولویت برخی از آن ها بیشتر از مابقی باشد. باید توجه داشت که جامعه 

یان تکواندوی کشلور تشلکیل داده اند و به راسلتی نظر آنان تحقیق را متخصلصلان، خبرگان، ورزشلکاران و مرب
می تواند راهگشلای ورزش تکواندوی کشلور جهت توسلعه آن باشلد. بنابراین به نظر می رسلد توجه به نظرات  
این متخصصان، می تواند یکی از بهترین داده های مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در رابطه با برنامه  

ندوی کشلور باشلد. از نظر این متخصلصلین، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصلادی، عوامل ریزی توسلعه تکوا
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ورزشی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فناوری، اماکن و تجهیزات و عوامل سیاسی به ترتیب از اولویت 
 باالتری برخوردارند و جهت ارتقای وضعیت آن ها بهتر است این اولویت بندی مورد توجه قرار بگیرد

   

 عوامل مدیریتی، عوامل سیاسی ،یتوسعه تکواندو، ورزش قهرمان  کلیدواژه ها:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 کیدر المپ رانیکاراته ا تیعوامل موثر بر موفق  ییشناسا  

 هادی اسماعیل نژاد 1 ، نگین کالنتری2  

 طباطباییعالمه   دانشگاه  ورزشی  مدیریت  ارشدکارشناسی   دانشجوی -1

 طباطباییعالمه   دانشگاه  ورزشی  مدیریت   ارشدکارشناسی   دانشجوی -2
 

 چکیده 

 ورزشلی  نخبگان از آن گلچینی در که  اسلت  المتیک مسلابقات ورزشلی هایرقابت او   نقطه مقدمه و هدف:

 طورکلی  به  المتیک هایرقابت در کشللور ورزشللکاران یک موفقیت  .پردازندمی  مبارزه  به جهان  سللراسللر
  کسلب   بتوان آن  اسلاس بر  که  شلاخصلی  ارائه.  اسلت جهانی سلطح در  کشلور  آن اعتبار و کننده جایگاهتقویت
باشلد و  اهمیت حائز  های ورزشلیهمه کشلورها و رشلته برای  تواندمی نمود،  بینیپیش را های المتیکمدال

گذار بر موفقیت شناسایی عوامل تاثیرکاراته نیز از این قاعده مسلتثنا نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی و  
 کاراته در المتیک توکیو انجام گرفته است.

اسلت.   توصلیفی  گردآوری اطالعات شلیوه  نظر از  و  کاربردی  هدف  نظر از  حاضلر  پژوهش روش تحقی :

های المتیک، اسلاتید کاراته، قهرمانان کشلوری و روسلای بازی نظرانآماری، متشلکل از کلیه صلاحب جامعه
جامعه و به    برابر  نمونه پژوهش این باشللد. درریزی ورزشللی میهای کاراته، اسللاتید مدیریت و برنامههیئت
 پژوهش،  ابزار  .شلد گردآوری پرسلشلنامه  1۶2  ارسلال شلده، پرسلشلنامه  210 که از  بوده شلمار تمام  صلورت

 
 نویسنده مسئول: نگین کالنتری 
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مدیریت ورزشلی رسلید و متخصلصلان حوزه باشلد که روایی آن به تایید جمعی از می  سلاخته محقق  پرسلشلنامه
و  جداول  از اسلتفاده  با  توصلیفی آمار  بخش ( تایید شلد. در89/0ثبات آن با اسلتفاده از ضلریب آلفای کرونباخ )

  بخش در و  شلد اسلتفاده اسلتاندارد  انحراف فراوانی، میانگین،  درصلد  فراوانی،  هایشلاخ   از  آماری نمودارهای
 شلد و اسلتفاده پرسلشلنامه سلازه روایی اکتشلافی جهت  و تاییدی  عاملی  تحلیل  آماری آزمون  از آمار اسلتنباطی

 ها استفاده گردید.برای تحلیل داده  23spssافزار آماری نرم از و عوامل بندیالویت جهت فریدمن از آزمون

ریزی منظم در رابطله بلا اردوهلا، توجله بله هلای ملدیریتی، برنلاملهنتلایج تحقیق نشلللان داد کله مولفله هقا:يقافتقه

در  کارانکاراته  موفقیت بر  فنی، و فردی هایکاران، اسللتفاده از مربیان توانمند، ویژگیوضللعیت مالی کاراته
 المتیک کاراته ایران در موفقیت  بر موثر  عوامل  بررسلی و  بندیاولویت منظور  باشلد. بهالمتیک تاثیر گذار می

 .شد هاستفاد فریدمن بندیآزمون رتبه از تحقیق، نمونه های نظر از
 در المتیک ایران موفقیت کاراته بر  موثر عوامل بندی. رتبه1جدول

 میانگین گویه رتبه

 ۶.1۶ عوامل مدیریتی 1

 ۶.15 کاران کاراته  مالی وضعیت به توجه 2

 5.81 توانمند  مربیان از استفاده 3

 5.۶ ریزی منظم در رابطه با اردوهابرنامه  4

 5.08 کارانکاراته فنی و فردی هایویژگی 4

کاران در المتیک، به ترتیب عوامل  گذار بر موفقیت کاراتهترین عوامل تاثیرترتیب براسللاس جدول، مهمبدین
ریزی منظم در رابطه با اردوها کاران، اسلتفاده از مربیان توانمند، برنامهمدیریتی، توجه به وضلعیت مالی کاراته

هلای بلاشلللد و عواملل ملدیریلت بلاالترین رتبله و ویژگیکلاران میکلاراتله موفقیلت بر فنی و فردی  هلایو ویژگی
 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهکاران پایینفردی و فنی کاراته

را   2021کلاراتله در المتیلک    موفقیلت  بر  تلاثیرگلذار  علاملل  اولین  داد  نشلللان تحقیق  نتلایج  یییی:نتیجقه       

علت   و  مسلائل ریشله  از شلدن غافل  معنی  به  موضلوع گرفتن این نادیده .ددهمی  تشلکیل  مدیریتی  عوامل
ها به دنبال مدیریت مناسلب، ایجاد خواهند شلد. توجه به وضلعیت در واقع تمام موفقیت  .اسلت  العلل مشلکالت
 هایفعالیت برای قوی بسلیار محرکی مالی هایانگیزه شلک  کاران در رتبه دوم قرار گرفت. بدونمالی کاراته

توجه به   شلود. برای ورزشلکاران حرفه ای، ورزش معموال به عنوان شلغل قلمداد شلده ومی محسلوب  انسلان
 ها بیشلتر بر روی قهرمانی و موفقیت در المتیک باشلد. اسلتفادهوضلعیت مالی آن ها باعت شلده که تمرکز آن

.  بود  2021المتیک  کاراته ایران در موفقیت  بر موثر شللناسللایی شللده  عوامل از  دیگریکی  توانمند  مربیان از
کاران در مسللابقات دارد. کاران به ویژه کومیتهاراتهای بر عملکرد کوجود مربیان توانمند در کاراته، تاثیر ویژه

 فنی و فردی هایاردوها و ویژگی با  رابطه در  منظم  ریزیبا توجه به نظر متخصللصللان حوزه کاراته، برنامه
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ی این عوامل، به دنبال سلللیسلللتم بعدی قرار گرفتند. باید توجه داشلللت که همه  هایرتبه کاران، درکاراته
 های فدراسیون کاراته است.ریزیها مربوط به برنامهجاد خواهند شد که اکثر آنمدیریتی کارآمد ای

 المتیک، کاراته، موفقیت، مدیریت کارآمد.کلمات کلیدی: 

 

 منابع       
 المتیک، پژوهشللهای  هایبازی  در ایران موفقیت  عوامل  (. شللناسللایی1398راد، سللیده طاهره )موسللوی .1

 . 53-۶2، ص(پیاپی 30)2هشتم، شماره ورزشی، سال  مدیریت در کاربردی

، دو (SWOT)  روش به  کشلور قهرمانی  ورزش  (. تحلیل1393صلوفی، مرتضلی  شلعبانی، عباس )رضلایی .2
 پیاپی(. 10)1ورزش، سال ششم، شماره  توسعه و  مدیریت فصلنامه

  هایبازی  در  کشلورهاموفقیت  عدم موفقیت و   دالیل (. شلناسلایی1394باقر، ناصلر )عسلکریان، فریبا  دخت .3
 .11-18، ص ۶ورزش، دوره دوم، شماره  در سازمانی رفتار مدیریت المتیک، مطالعات

 
 
 

  انیمرب ی از عملکرد، استرس و سالمت روان یناش یرفتگ لیتحل نیارتباط ب یبررس

 تکواندو

 2حسن زاده ی، عل 1انی ریمسلم ام

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد  اسالمی کرمان    -1

 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان   -2

 

 چکیده 

امروزه توجه به کیفیت زندگی و سالمت روانی در حد بی سابقه ای باال رفته است. نه تنها مقدمه و هدف:  

مجامع علمی بلکه عامه مردم به طور روز افزونی از اثر عمیق شیوه زندگی و سالمت جسمانی و روانی و  
استرس را  کیفیت زندگی آگاه شده اند در دهه های اخیر پیشرفت قابل مالحظه فناوری و صنعت موجی از  

به ارمغان آورده است که سبب کاهش سالمت روانی جامعه شده است. مطالعه استرس شغلی با هانس سلیه   
شروع شد. وی استرس را به عنوان پدیده   19۶5که از وی به عنوان پدر استرس نام برده می شود در سال  
ان در مورد آثار حواد  فشارزای (. پژوهشگر2015ی تازه ای در نوع خود، به طور کامل شرم داد )مالیک،  

زندگی مطالعات وسیعی انجام داد این وقایع جدول رده بندی انطبا  و سازگاری اجتماعی هولمز و راهه نامیده  
می شود. استرس بر فعالیت های انسان در زمینه های گوناگون همچون روان شناختی، جسمانی و خانوادگی  

درصد افراد شاغل از شغل خود ناراضی هستند و    90بهداشت جهانی   تاثیر سوء می گذارد. طبق آمار سازمان
معتقدند که شغلشان در جهت اهداف زندگی آنان نیست. موسسه ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای برحسب  
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)نیکلسون،   است  کرده  معرفی  استرس  باالی  با سطح  سیزده شغل  را جزء  مربیگری  استرس، شغل  سطح 
ود حمایت والدین و مدیران از جمله جنبه های منفی و فشارزا برای مربیان به  (. حقو  ناکافی، عدم وج201۶

حساب می آیند. پژوهش ها نشان داده است که منبع تنیدگی حرفه ای و سازمانی به عواملی چون شغل فرد،  
بستگی    نقش سازمانی فرد، ساختار و جو سازمانی، جریان پیشرفت حرفه ای، روابط حرفه ای یا رویارویی با کار

(. یکی از قشر های جامعه که باید سالمت روانی آنها مورد توجه قرار گیرد، مربیان  2017دارد )الموهنادی،  
می باشند. مربیان در رشد و توسعه هر کشور و تعلیم و تربیت و پرورش آینده سازان آن نقش بسیار حساس 

ه تفکر و پژوهش در آن فراهم شود و فرایند  و بنیادین دارد. به وجود آوردن شرایط مطلوب فرهنگی  که زمین
یاددهی و یادگیری به طور مطلوب صورت پذیرد مستلزم آن است که مربیان از روحیه ای شاداب و قوی  
برخوردار باشند و حداقل مشکالت و سختی ها را در زندگی شغلی و اجتماعی داشته باشند. مربیانی که بر اثر  

 به طور مستقیم روی ورزشکاران تاثیر منفی می گذارند.  شغل و حرفه خود فرسوده شده اند
 
 
 
 
اگر عالیم و عوار  مخرب آن به موقع تشخی  داده شود قابل پیشگیری و درمان است. بنابراین تشخی ،   

پیشگیری و درمان آن الزم و ضروری است. در تحقیقات مختلف رابطه منفی بین تحلیل رفتگی شغلی و  
ان سالمت روانی  سالمت روانی مربیان به دست آمده است به طوری که با افزایش تحلیل رفتگی شغلی میز

(. مربیانی که از تحلیل رفتگی شغلی رنج می  200۶و فالکام،  2400آنها کاهش یافته است و بالعکس )اورز،  
برخوردار هستند   پایینی  روانی  از سالمت  و  است  آنها کم  در  انگیزه کار  اند،  لحاف هیجانی خسته  از  برند 

حاالت و مشکالت روانی در ارتباط است)سری،  (. استرس شغلی به صورت مثبت با بیماری،  2007)گرسیون،  
(. مورین در پژوهش خود نشان داد بین کلیه عوامل سالمت روانی و عوامل تحلیل رفتگی آزمودنی ها 2004

(. دورمن، نشان داد بین عوامل استرس زای شغلی و سالمت  200۶ارتباط معنی داری وجود داشت )مورین،  
عنی داری وجود دارد و همچنین مربیان زن و مرد با مدرك باالتر و مربیان  روانی مربیان مرد ارتباط مثبت و م

جوان از عوامل استرس زای بیشتری رنج می برند. وی با مرور نتایج پژوهش های بسیار زیاد در زمینه استرس 
بیان  مربیان نشان داد، کار اضافی )حجم کار ( و کمبود وقت، شایع ترین عامل استرس زا و تحلیل رفتگی مر

(. تاتار در تحقیقی نشان داد استرس و تحلیل رفتگی شغلی با سطح پایین 2003به شمار می رود )دورمن،  
سالمتی روانی مربیان در ارتباط بوده است. وی همچنین نشان داد مربیان تحلیل رفته به طور معنی داری  

عقاید آنها را نمی پذیرفتند و   اطالعات و پاداش کمی برای ورزشکاران شان فراهم می کردند، ورزشکاران
(. از آنجایی که تحلیل رفتگی شغلی در افراد شاغل  2003کمتری با مربیان بر قرار می کردند )تاتار،   تعامل

ارتباط  به  بررسی قرار گرفته است  ولی توجهی  مانند مربیان،  مدیران، پرستاران و مشاغل پزشکی مورد 
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نی مربیان تکواندو صورت نگرفته است  بنابراین هدف پژوهش  تحلیل رفتگی شغلی، استرس و سالمت روا
 حاضر بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی ناشی از عملکرد، استرس و سالمت روانی مربیان تکواندو می باشد. 

مربیان روش تحقی :   را کلیه  تحقیق  این  آماری  است. جامعه  نوع همبستگی  از  توصیفی  پژوهش  این 

نفر( که همگی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق   105داده اند ) تکواندو شهر کرمان تشکیل

سوال و سه مقیاس خستگی عاطفی،    22دارای    (MBI)  1شامل سه پرسشنامه : تحلیل رفتگی شغلی مسلش

سوالی    28  پرسشنامه استاندارد سالمت روانی(α=%8۶مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی با اعتبار )
مقیاس عالیم جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی که    4ه دارای  گلدبرگ ک

( در گروه های مختلف به دست آمده = r 92/0 -  82/0اعتبار و روایی آن در بیش از هفتاد کشور دنیا بین )
از تکواندو  مربیان  تجربه شده ی  شغلی  استرس  میزان  ارزیابی  و  مطالعه  برای  پرسشنامه    است. همچنین 

مقیاس حجم کار، فقدان رشد حرفه ای، عدم منزلت اجتماعی،    ۶شامل    2استرس شغلی کریاکوو ساتکلیف
روابط موجود میان کارکنان، عوامل مربوط به تعداد و پیشرفت ورزشکاران و عوامل مربوط به حقو  و مزایا  

رسشنامه های معتبر از نطر اساتید محترم استفاده شد. جهت اطمینان از روایی پرسشنامه ها ضمن استفاده از پ
نیز استفاده شد. همچنین جهت برآورد اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منطور  

نفری از جامعه مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های مذکور بین آنها توزیع   30یک نمونه ی  
درصد( بود که داده های آنها با استفاده از  88عدد ) 798های برگشتی در این تحقیق  گردید. تعداد پرسشنامه

 آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

از نظر سنی  يافته ها:   از دبیران    81بررسی اطالعات پرسشنامه ویژگی های فردی نشان داد که  درصد 

درصد دبیران    5/39درصد دبیران زن و  5/۶0سال قرار داشتند که    30های سنی باالتر از    تربیت بدنی در گروه 
درصد مربیان تکواندو     5/4۶درصد از مربیان تکواندو لیسانس و باالتر بود و    2/41مرد بودند. مدرك تحصیلی  

تحلیل رفتگی هیجانی  که میانگین زنان در دو بعد    سال داشتند. نتایج تحقیق نشان داد  20تا   11سابقه بین  
و مسخ شخصیت باالتر از مردان و در بعد موفقیت فردی پایین تر از آنها قرار دارند  که نشان دهنده تحلیل 
رفتگی بیشتر در زنان است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که میزان تحلیل رفتگی کلی مربیان تکواندو  

نتایج پژ از پرسشنامه )زن و مرد( در سطح متوسطی قرار دارد.  بررسی نمرات کسب شده  وهش حاضر در 

GHQ-28  بوده است و در مجموع    59/20  ±  54/13نشان داد میانگین کل نمرات کسب شده از این مقیاس
درصد افراد تحت مطالعه مشکوك به اختالالت روان شناختی بوده   20/ 5آزمون  23با استفاده از نقطه برش 

، 23/4  ±  09/4، مقیاس اضطراب  58/4  ±  01/3دو در مقیاس های جسمانی  اند. میانگین نمرات مربیان تکوان

اجتماعی   ناسازگاری  افسردگی     25/10  ±  39/3مقیاس  مقیاس  ابعاد   53/1±  05/3و در  بین  است.  بوده 
تحلیل رفتگی عاطفی و مسخ شخصیت با سالمت روانی مربیان تکواندو ارتباط منفی و معنی دار و با بعد  
افزایش   و  رفتگی  تحلیل  با کاهش  به عبارت دیگر  دارد.  و معنی داری وجود  ارتباط مثبت  موفقیت فردی 

 
2- Maslash Burnout Inventory 
3- Kyriacou and Sutcliff 
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ها افزایش خواهد یافت. رگرسیون گام به گام سالمت  موفقیت فردی مربیان تکواندو ، میزان سالمت روانی آن
درصد از    ۶3روانی از روی تحلیل رفتگی و استرس نشان داد که در گام اول متغیر تحلیل رفتگی به تنهایی  

تغییرات سالمت روانی را تبیین می کند و در گام دوم متغیر استرس شغلی وارد معادله رگرسیون شد و میزان  
درصد افزایش یافت. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام سالمت روانی از    74ضریب تبیین به  

روی مولفه های تحلیل رفتگی، در گام اول متغیر موفقیت فردی وارد معادله پیش بینی شد و نشان داد که  
حلیل  درصد از تغییرات سالمت روانی را تبیین می کند. در گام دوم متغیر  ت  44موفقیت فردی به تنهایی  

درصد افزایش پیدا کرد. و در گام سوم    55رفتگی عاطفی وارد معادله پیش بینی شد و میزان ضریب تبیین به  
درصد افزایش یافت. ضریب    ۶3متغیر مسخ شخصیت وارد معدله پیش بینی شد و میزان ضریب تبیین به  

نابراین می توان نتیجه گرفت از  معنی دار می باشد. ب   p≤001/0  استاندارد متغیرها در تمام گام ها در سطح
بین متغیرهای پیش بین به ترتیب متغیرهای موفقیت فردی، تحلیل رفتگی عاطفی و مسخ شخصیت بیشترین 

 نقش را در پیش بینی سالمت روانی دارند. 

بررسی ارتباط میان تحلیل رفتگی شغلی، استرس با سالمت روانی نشان داد که بین این  بحث و بیرسی:  

با سالمت روانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به طوری که با افزایش میزان تحلیل رفتگی   دو متغیر
،  2003،  1شغلی و استرس نمرات سالمت روانی کاهش می یابد. که این یافته با  نتایج تحقیقات )التهانیه

بودن تحلیل رفتگی شغلی موجب  ( همخوانی دارد. باال  2005،  4و کاستیلیوز   200۶،  3، آلوتئین2003،  2دورکین 
کاهش قدرت سازگاری فرد در برابر عوامل تنش زا شده و این امر می تواند موجب پیدایش اختالالت رفتاری  

(. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام  203و جسمی شود که سالمت روانی افراد را به خطر می اندازد )مایر،  
استرس شغلی، تحلیل رفتگی و مولفه های آن نسبت به استرس،  نشان داد بین  دو متغیر تحلیل رفتگی و  

سالمت روانی را بیشتر پیش بینی می کنند. از طرف دیگر نیز نتایج تحلیل رگرسیون برای بررسی مولفه های  
تحلیل رفتگی شغلی در تبیین سالمت روانی نشان داد که مولفه های موفقیت فردی و مسخ شخصیت تاثیر  

بینی سالمت روانی دارند. به نظر می رسد  زمانی که مربیان احساس کنند تالشهای آنها   معنی داری در پیش
در مدرسه اثر بخش و کارآمد بوده و مورد توجه و قدردانی دیگران قرار می گیرد باعت می شود از نظر سالمت  

از متغیر های م نیز به عنوان یکی دیگر  تبیین روانی در سطح مطلوبی قرار گیرند. مسخ شخصیت  هم در 
سالمت روانی مربیان تکواندو است. با توجه به این که مسخ شخصیت عوار  مختلف روانی و عاطفی در  
فرد ایجاد می کند، بنابراین چنین عاملی تاثیر زیادی در سالمت روانی فرد به همراه خواهد داشت. نتایج به  

روانی مربیان تکواندو نشان می    دست آمده مبنی بر وجود همبستگی منفی بین مسخ شخصیت و سالمت

 
1- Altahayneh 

2-Dworkin 

3- Oluwatoyin 

4- Koustelios 

    5- Gerison 

6- Woods  
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دهد که فشارهای روانی ناشی از شرایط کاری تاثیری به سزا در سالمت جسمی و روانی افراد  دارد که این  
طی پژوهشی به علل، عالئم و    1(، همخوانی دارد. گریسون 2003( و )دورمن،  2004نتایج با یافته )کریستین،  

گی شغلی مربیان تکواندو پرداخت و اظهار کرد که استرس و تحلیل نحوه پیش گیری از استرس و تحلیل رفت
رفتگی شغلی منجر به خستگی، فرسودگی جسمانی و آمادگی آسیب پذیری نسبت به بیماری ها می گردد  

(. همچنین وودز  در پژوهش خود معتقد است که استرس در مربیان تکواندو مشکالتی از  2007)گریسون،  
)بی خوابی، سر درد( و کاهش سطح عملکرد جمله ضعف سالمت روحی   اضطراب(، جسمی  و  )افسردگی 

)نارضایتی شغلی، غیبت، کاهش بهره وری و کاهش کیفیت کار( باعت می شود. روشن است داشتن تکیه  
گاهی ماننددوستان و خویشاوندان نقش بزرگ و تعیین کنندهای در شیوه سازگاری افراد دارد در واقع نقشی  

اجتماعی در کمک به فرد بازی می کند تا از پس مشکالت خود برآید به ستر محافظ تشبیه  را که حمایت  
کرده اند به این معنی که عوامل استرس زا در افرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند  آثار منفی  

از افرادی  چنین  می دهد که  نشان  باشد  کمتر  افراد  در  منفی  آثار  این  هرچه  دارند  نظام حمایتی    کمتری 
بالقوه زیان آور عوامل   آثار  برابر  افراد را در  بنابراین حمایت اجتماعی  نیرومندی در محیط خود برخوردارند 
استرس زا محافظت می کند به خصوص اگر این حمایت از طرف روسا و اشخاص ما فو  فرد باشد )نیکسون،  

 (. 2005و مالیک، 200۶
رفتگی شغلی و اثرات مخرب آن بر سالمت جسمی و روانی مربیان تکواندو، روان  ا توجه به اهمیت تحلیل  ب

شناسان راه حل های مختلفی را در جهت کاهش عالیم تحلیل رفتگی شغلی پیشنهاد نموده اند. از جمله راه  
ا  حل های مختلفی که توسط خود فرد می تواند به کار رود مواردی مانند تغییر شرایط کاری نا مساعد و ن
مطلوب، عدم قبول مسئولیت های نا مناسب، استفاده از روش های تن آرامی، ورزش، برنامه های غذایی 

 مناسب و استفاده از برنامه های مدیریت زمان، قابل ذکر می باشند. 

 : تحلیل رفتگی، سالمت روان و استرس کلمات کلیدی

 

 منابع 

مقابله ای، تحلیل رفتگی شلغلی و سلالمت روان در بین دبیران ، مقایسله مکانیسلم های 1393محمدی، شلهناز،   -1
 .۶0-9۶، ص 1۶ایران و هند، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 

2- Al-Mohannadi. A, capel. S, 2017, Stress in physical education teachers in 

Qatar, Social Psychology of Education, 10(1): 55-75.  

3- Falkum.E, 2012, the factorial validity of the Maslach Burnout Inventory_ 

General Survey in representative sample of eight different occupational groups, 

Diakonhjemmet hospital, Institute of psychiatry, university of Oslo. 

3- Grayson. L.J., Alvarez.H.K, 2013, School climate factors relating to teacher 

burnout: A mediator model, Teaching and Teacher Education 
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 ارتباط خرده مقیاس های روانی و فاکتورهای آمادگی جسمانی قهرمانان تکواندو 

 2حسن زاده  ی، عل1انی ریمسلم ام
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی  -2زشی دانشگاه آزاد  اسالمی کرمان،  دانشجوی دکتری مدیریت ور-1

 دانشگاه آزاد اسالمی کرمان 

 

 چکیده 

امروزه پلدیلده تربیلت بلدنی و ورزش بلا اسلللتفلاده از مفلاهیم علمی و نظریلات مختلف مققدمقه و هقدف :

دانشمندان در خصوص چگونگی آمادگی ورزشکاران جهت حضور در مسابقات، تحولی عظیم به وجود آورده 
اسللت و همواره سللعی دارد تا با بهره گیری از روش های علمی صللحیح،  مقادیر و نسللبت های دقیقی از 

بل اندازه گیری ورزشلکاران بدسلت آورد، تا میزان آمادگی ورزشلکاران  را برآورد نماید و آن را  باال عوامل قا
برد. یکی از این عوامل مهم، آمادگی روانی می باشللد که تاثیری مسللتقیم و موثر روی آمادگی جسللمانی 

تن آمادگی جسلمانی ورزشلکار می گذارد. ورزشلکاران عالوه بر تمرینات فشلرده و تالش های مسلتمر و داشل
مطلوب به آمادگی روانی نیز نیازمند هسللتند. بدون تردید به دسللت آوردن او  عملکرد ورزشللی حاصللل 
همراهی این دو نوع آمادگی و انجام تمرینات مناسلب اسلت. همچنین داشلتن شلرایط روحی و روانی مناسلب 

اط مناسلب آمادگی روانی و جسلمانی می تواند سلبب عملکرد بهتر ورزشلی شلود. در بسلیاری از منابع بر ارتب
( ، ولی این سلوال وجود دارد که ارتباط این دو دسلته عوامل در چه جهتی 3ورزشلکاران تاکید شلده اسلت)
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)مثبت یا منفی( اسلت، آیا ورزشلکاران با آمادگی جسلمانی باال، ممکن اسلت آمادگی روانی پایین یا باالیی 
ت عوامل مختلف آمادگی روانی را بر عملکرد ورزشلی نشلان داده داشلته باشلند. تحققیقات بسلیاری، تاثیر مثب

(، 9(، میزان انگیزش و برانگیختگی )7،2(، تصلویر سلازی و تمرین ذهنی)8اند  مثال اعتماد به نفس مناسلب)
 ( می توانند عملکرد جسمانی و مهارتی را ارتقاء دهند. 10(، تنظیم انرژی و تمرکز)8،7هدف چینی)

(.  براندون  11مثبت و معنی داری بین آمادگی روانی و آمادگی جسلمانی شلناگران پیدا کرد )  ارتباط  1کالینز
  برآورد همبسلتگی عوامل روانی با سلطوم آمادگی جسلمانی به این نتیجه رسلیدند که همبسلتگی  2و المتین

ز نتایج قبلی یعنی معنی داری بین نمرات آمادگی جسلمانی و نمرات آمادگی روانی وجود دارد. این یافته ها ا
وجود ارتباط بین آمادگی جسمانی و حاالت روانی بهتر حمایت می کند. البته بسیاری از این تحقیقات، نقش  
انواع تمرینات روانی را بر افزایش مهارت های روانی و بهبود عملکرد مهارتی ورزشلکار )در حین یادگیری و 

دگی کلی روانی )مجموع مهارت های روانی( با آمادگی کلی (   اما ارتباط آما4،۶،5اجرا( بررسلللی کرده اند )
  برآورد همبسلتگی عوامل روانی با سلطوم   3جسلمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته اسلت. براندون و المتین

آمادگی جسللمانی به این نتیجه رسللیدند که همبسللتگی معنی داری بین نمرات آمادگی جسللمانی و نمرات  
این یافته ها از نتایج قبلی یعنی وجود ارتباط بین آمادگی جسلمانی و حاالت روانی   آمادگی روانی وجود دارد.

( رابطله بین شلللرکلت در برنلامله هلای آملادگی 2007بهتر حملایلت می کنلد. همچنین فرانکی و همکلاران )
جسلللملانی و آملادگی روانی را بررسلللی کردنلد، نتلایج رابطله معنی داری بین نمرات آملادگی روانی و نمرات  

 ادگی جسمانی را در مردان نشان داد. آم
 روش تحقی  

این پژوهش توصلیفی و از نوع پس از وقوع اسلت. جامعه آماری این پژوهش را ورزشلکاران قهرمان تکواندو  
نفر بود از کل جامعه  120کار اسللتان کرمان تشللکیل داده اسللت. با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری، 

اری اسللتفاده شللده اسللت. برای اندازه گیری میزان آمادگی روانی آزمودنی ها از آماری به عنوان نمونه آم

عامل  اعتماد به نفس، تصلویر  ۶اسلتفاده شلد. پرسلشلنامه شلامل   Psych SASIپرسلشلنامه آمادگی روانی  
سلللازی ذهنی، انگیزش، هدف چینی، کنترل حاالت روحی و تمرکز و هر عامل  نیز ده سلللوال رادر بر می 

گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، بیشلتر اوقات و  5سلوال بود که   ۶0گرفت  مجموع سلواالت پرسلشلنامه 

 SASIامتیاز داشللتند. در پرسللشللنامه   5و  4،  3،  2،   1رفت این گزینه ها به ترتیب  همیشلله را در بر می گ

Psych می باشلد. برای اندازگیری آمادگی جسمانی آزمون های چابکی، دو   50و حداکثر امتیاز  10، حداقل
متر، دراز و نشللسللت در یک دقیقه، بارفیکس، پرش جفت طول، کشللش تنه به جلو و انعطاف تنه به   4×9
ت اسلتفاده گردید. از آمار توصلیفی برای تعیین و ترسلیم جداول توزیع فراوانی، درصلد یافته ها، نمودارها، پشل

محاسلبه میانگین و انحراف معیار و از آمار اسلتنباطی ) ضلریب همبسلتگی پیرسلون( برای ارتباط بین متغیرها 

 .استفاده گردید

 
2-Calinz 
3- Brandon and Lamtin 

4- Brandon and Lamtin 
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 يافته ها
 182±4سلال، قد  25±3/2رزشلکار تکواندوکار با دامنه سلنی  و 120با توجه به یافته های توصلیفی تحقیق  

سلال در این تحقیق حضلور داشلتند. نتایج نشلان  5 ±3/2کیلوگرم و سلابقه ورزشلی   70±4/5سلانتی متر، وزن  
داد ارتباط مثبت و معنی داری بین عوامل آمادگی جسللمانی با آمادگی روانی در کل ورزشللکاران وجود دارد 

(75/0  +r = همچ .).نین ورزشکاران از آمادگی جسمانی و روانی باالیی برخوردار بودند 

 بحث و بیرسی
وجود دارد  تکواندوکارانآمادگی جسمانی و روانی  نتایج تحقیق نشلان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین  

که این یافته با نتایج فلز و گاز، گلسلتانی، کاظمی و ثقه االسلالمی همخوانی دارد. آمادگی جسلمانی و روانی  
مطلوب و منلاسلللب برای عملکرد موفق در کلیله فعلالیلت هلای روز مره زنلدگی و برای گروه هلای مختلف  

چند برابر می شلود و به همین   اجتماعی بسلیار ضلروری اسلت  این حسلاسلیت برای عملکرد موفق در ورزش
دلیل اسلت که انواع تمرینات و تمهیدات برای افزایش آمادگی جسلمانی ورزشلکاران بکار رفته می شلود. اگر 
چه توجه به تمرینلات روانی و باال بردن روحیله ورزشلللکلار سلللابقله زیادی ندارد، ولی هم اکنون در موفقیلت  

سلی مبانی نظری و پیشلینه تحقیق در مورد ارتباط آمادگی ورزشلکاران اهمیت بسلزائی پیدا کرده اسلت. برر
جسلمانی و آمادگی روانی نشلان می دهد که از دیدگاه اکثر اندیشلمندان و محققان بین این دو متغیر، رابطه  
مثبتی موجود دارد. البته کسب آمادگی و سالمتی و یا احساس آمادگی و تندرستی، به عوامل بهداشت روانی  

ن را افزایش می دهد و یا آمادگی روانی سلللبب می شلللود که فرد بتواند از توانایی های کمک می کند و آ
جسللمانی خود، حداکثر بهره برداری را نماید. اما در مورد عملکرد ورزشللکار و به ویژه در شللرایط رقابت و 

انند اعتماد به  مسلابقه این ارتباط به بررسلی بیشلتری نیاز دارد. از نظر کلیه محققان عوامل آمادگی روانی م
نفس، تمرکز، تصلللویر سلللازی ذهنی، کنترل انرژی، انگیزه، هدف چینی برای عملکرد موفق جسلللمانی و 
مهارتی ضلروری اسلت. ولی تحقیقات در مورد آمادگی جسلمانی و تندرسلتی، بیشلتر بر ارتباط این عامل بر  

رد ورزشلی در ورزشلکاران، تفاوت  بهداشلت روانی متمرکز شلده اسلت و ارتباط آن با آمادگی روانی برای عملک
نظر زیادی را نشللان می دهد. گلسللتانی، کاظمی وثقه االسللالمی در مورد تاثیر هر یک از عوامل آمادگی 
روانی مورد نظر این تحقیق بر یادگیری و اجرا نشلان داده اند که عواملی مانند تمرین تصلویر سلازی ذهنی 

 بال و کاتا منجر شده است. به پیشرفت مهارت پرتاب بسکتبال، سرویس والی
نیز نشللان دادند که  1همین نتایج توسللط گیم و چونک روی اجرای تکواندوکاران به دسللت آمد، فلز و گاز

تمرینات ذهنی به افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضلطراب منجر می شلود یا سلید الحسلینی، تاثیر مثبت 
یجه ورزشلکارانی که خواسلتار عملکرد ورزشلی سلطح در نت  تمرین ذهنی را بر زمان واکنش نشلان داده اسلت.

باال هسلتند، باید با مفاهیم علمی و روش های توسلعه آمادگی روانی و آمادگی جسلمانی آشلنا باشلند. با حفظ  
و ارتقاء آمادگی جسللمانی می توان آمادگی روانی را نیز ارتقاء داد ورزشللکارانی که به نحو مطلوب آمادگی 

 
1- Felz and Gaze 
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اده اند،  از قدرت ذهنی و آمادگی روانی خوبی نیز برخوردار هسلتند و می توانند به  جسلمانی خود را توسلعه د
او  اجرای خود و سللطح قهرمانی برسللند. پیدا کردن نوع ارتباط این دو متغیر )آمادگی جسللمانی و آمادگی 

 د.روانی( می تواند راهبرد خوبی را برای انواع تمرینات در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار ده

 آمادگی جسمانی، آمادگی روانی، تکواندوکارانکلمات کلیدی: 

 

 منابع 
آقا علی نژاد، حمید، ارزیابی و مقایسلله مهارتهای روانی بازیکنان هندبال، نشللریه المتیک، انتشللارات کمیته ملی    -1

 . 1377، 4و  3المتیک، شماره
آمادگی جسلمانی و آمادگی روانی دانشلجویان پسلر و دختر باقرزاده، فضلل اهلل، شلیخ، محمود، بررسلی رابطه بین   -2

 .1387، 159- 1۶8، ص29ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران، نشریه حرکت، شماره 
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 . 1389اسی ارشد، دفتر تحقیقات مجموعه انقالب، کارشن

6- Brand on – E , Loftin – m , Relationship of fitness to depression, state and 

trait anxiety, internal health Locus of control , and self – control. Percept Mot 
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7- King C, Taylor B, Waskell, W, Debusk F, Influence of regular aerobic 
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زانو درتکواندو  عیشا یها  بیبروز آس زانیم یبررس  

 ینیحجت کاظم -3  یعسکر برزیفر -2 یریکشم رضایعل-1
 

 پزشک یار تیم ملی تکواندو جمهوری اسالمی ایران  -  1

 سرمربی تیم ملی تکواندو جمهوری اسالمی ایران    -2

 عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور صداوسیما    -3

 چکیده 

ورزش در زندگی بیشلتر افراد جامعه رسلوخ کرده اسلت.  کنیم که ما در عصلری زندگی میمقدمه و هدف: 

زیادی های رزمی مانند کاراته، تکواندو و ووشللو در سللالهای گذشللته به میزان عالقه و شللرکت در ورزش
های توان به دلیل جذابیتهای مختلف ورزشلللی، ورزش تکواندو را میدر بین رشلللته  افزایش یافته اسلللت.

ها معرفی نمود. چرا که در حال حاضلر بیش از در بین کشلورها و ملتخاصلش، پرطرفدارترین ورزش رزمی 
کشللور، این ورزش را بعنوان یکی از ورزشللهای رسللمی کشللور خود پذیرفته اند. در ایران عالقمندان   150

ای در آمده پردازند بطوریکه این ورزش بصللورت یک ورزش مدرسللهزیادی به ورزش پرتحرك تکواندو می
ی ورزشللی  بیعت برخوردی بودن ورزش تکواندو میزان شللیوع آسللیب در این رشللتهاما به دلیل ط  اسللت

ها این یکی از دالیل بروز این آسیب.  بخصوص در حیطه رقابتی و قهرمانی در سطح باالیی قرار گرفته است
درصلد ضلربات توسلط پاها از طریق   90اسلت که در این ورزش در حین تمرین و بخصلوص مبارزات حدود 

ظریف و سلریع خم و راسلت شدن زانو و در درجات مختلف دامنه حرکتی مفصل ران اجرا   -قدرتحرکات پر 
شللوند. همچنین در خالل باال آوردن اندام تحتانی احتمال برخورد ضللربات مسللتقیم به ران و زانوی فرد می

به تبع آن وجود دارد بنابراین در این رشلته ورزشلی مفصلل زانو همیشله تحت فشلار و اسلترس زیادی اسلت و 
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درسللالهای گذشللته تحقیقات چندی در جهت ارزیابی میزان  .احتمال بروز آسللیب این مفصللل نیز باالسللت
با تحقیق بر روی  اسلت. محققان    های رخ داده در ورزشلهای رزمی بخصلوص تکواندو صلورت گرفتهآسلیب

 ۶/53ننده در مسلابقات ورزشلکار شلرکت ک 1000ی ملی ایران میزان آسلیب را به ازای هر تکواندوکاران رده
میزان  و   نفر در معر  آسللیب قرار داشللتند  27ورزشللکار 100مورد گزارش کردند وعنوان کردند که از هر 

با  .درصلد به طور معناداری بیشلتر از سلایر نقاط بدن بوده اسلت 5/۶0های رخ داده در اندام تحتانی با  آسلیب
های ورزشلی به ویژه ورزش قهرمانی، سلالمت  ر فعالیتتوجه به افزایش روزافزون تعداد افراد شلرکت کننده د

زیاد درمان برای  ورزشلکاران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اسلت. عالوه بر این، با توجه به هزینه های
ناپذیری که ممکن اسلت در نتیجه آسلیب دیدگی به  های ورزشلی و همچنین خسلارات جبرانبسلیاری از آسلیب

تی دیگر افراد جامعه وارد شلود، تالش و توجه محققان و دیگر متولیان امور ورزش ورزشلکاران، مربیان و ح
های مختلف ورزشلی متمرکز شلده اسلت تا بر شلناخت نوع، شلدت، مکانیزم و شلیوع آسلیب دیدگی در رشلته

با توجه به   .بتوان راه کارها و راهبردهایی در راسللتای کاهش و پیشللگیری از بروز آسللیب دیدگی ارایه داد
کمبود مطالعات انجام شلده در خصلوص آسلیب زانو به خصلوص در ورزشلکاران تکواندوکار نخبه، هدف از این 

باتوجه به اینکه مفصلل .مفصلل زانو در تکواندوکاران اسلتشلایع  های مطالعه بررسلی شلیوع ومکانیسلم آسلیب
که آینده ورزشی    زانو بزرگترین مفصلل می باشلد وهمواره در معر  آسلیب های جدی میباشلد و ممکن اسلت

یک قهرمان ر ا به مخاطره بیاندازد بر آن شلدیم که در ابتدا آناتومی زانو وسلتس شلایعترین آسلیب های زانو  
ناتومی ،عضللالت و آدر اینجا تصللمیم داریم   را معرفی و در مرحله آخر راههای پیشللگیری را عر  نمائیم.
سلی  ر جدی  را برسلیب  اتیپ و دوره بازتوانی  کینزیولوژی زانو خدمت تون شلرم دهیم و سلتس نحوه کینزیو

 تاسرحد امکان ورزشکاران دچار این آسیب دیدگی نشوند. نماییم

آزمودنی که شامل بازیکنان مرد لیگ برترتکواندو میباشد که این نفرات دچارآسیب 32تعداد روش تحقی :

هفته تمرینات درمانی  8جام(تقسللیم شللده اند. ان17(و تجربی)15گروه کنترل)2های شللایع زانو بوده اند.به
پروتکل تمرینی شللامل تمریناتی بود که 1فازمجزا به آزمودنی های گروه تجربی پیشللنهاد شللد. در فاز3در

تمرکز اصلللی برروی تقویت عضللالت همسللترینگ و کوادری سللتس بود. درفاز دوم تمرینات قدرتی همراه 
حرکات اصلالحی و تمریناتی که مربوط به  باوزنه باهدف باالبردن قدرت عضلالت درگیردر آسلیب وهمچنین 

تمرکز بر تمرینات حس عمقی به    3میباشلد انجام شلد. درنهایت تمرینات انسلجام درفاز   ACLآسلیب های 
 پایان  میرسد.

 نیبهتر  یقلدرت  نلاتیهفتله تمرینلات بلازتوانی بلا توجله بله نتلایج بلدسلللت آملده تمر 8بعلد از اجرای    افتقه هقا :يق 

عضلالت تقویت  ACL آسلیب ) .باشلندیو بهبود مشلکالت زانو م  کواردی سلتسعضلالت    تیتقو  یبرا نهیگز

 عضالت همسترینگ( تقویتPCL )آسیبکواردی ستس( 

قدرتی،تقویت عضلالت،عضلالت کوادری سلتس،تمرینات  تکواندو،آسلیب شلایع زانو،تمرینات  :  کلیدی  واژیان

 حس عمقی

 منابع:
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 /راهنمای پیشگیری، درمان وبازتوانی شدیدترین آسیب های ورزشی زانو/بامدادکتاب1395جی.مارکس/ر/

 / آسیب شناسی ورزشی/ بامدادکتاب1398دکترحسینی /م/
 ن/دانشکده تربیت بدنی کرمانصاحب الزمانی/محمد/ مروری بر آسیب شناسی ورزشی های رزمی در ایرا

 / آسیبب شناسی ورزشی / بامدادکتاب 1399خداداد/م/

 کینزیو تیپ / سمینار1397دکترنوروزی/ا/ 

 کینزیو تیپ /سمینار139۶دکتر اوجاقی/م/

 /دوره پزشکیارتیم1395دکترصالحی/ش/

 
 
 

آماتورای و تکواندوکاران مرد حرفه مقایسه حس عمقی مفصل زانو و تعادل در  

 3نونژادی، هومن م2ان ی، شهناز شهربان1یخیعباس ش

 شناسی و حرکات اصالحی، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آسیب  -1

 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران  -2

 شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران استادیار گروه آسیب  -3

 

 چکیده 

تعادل از مفاهیم کلیدی در ورزش تکواندو هسللتند که شللناسللایی و ارتقا  حس عمقی و  مقدمه و هدف: 

هایی رسلد که سلابقه فعالیت در این رشلته بر روی شلاخ ها اهمیت روزافزونی یافته اسلت و به نظر میآن
 مقلایسللله حس عمقی مفصلللل زانو و تعلادل در  نظیر تعلادل و حس عمقی تلأثیر دارد. هلدف از این مطلالعله

 ای و آماتور ایرانی بود.مرد حرفهتکواندوکاران 

 20نفر تکواندوکار ایرانی شللامل    40مطالعه حاضللر یک مطالعه مقطعی اسللت که بروی  روش تحقی :

یری هدفمند انتخاب شلده بودند، صلورت گنمونهتکواندوکار آماتور که با اسلتفاده از  20ای و  تکواندوکار حرفه
 90و   ۶0، 30لعه با اسللتفاده از ژیروسللکوپ در سلله زاویه  گرفت. حس عمقی مفصللل زانوی افراد مورد مطا

ها نیز با اسلتفاده از دسلتگاه تعادل سلنج  یآزمودندرجه، با چشلمان بسلته مورد سلنجش قرار گرفت. تعادل 
باودکس حین ایسلتادن بر روی تک پا در باالترین سلطح ناپایداری، سلنجیده شلد. آزمون تی تسلت مسلتقل و 

 ویتنی( برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه استفاده شدند.  -مانمعادل ناپارامتری آن )

دار بین تکواندوکاران  یمعندر این تحقیق چهار فرضلیه وجود داشلت که به دنبال بررسلی تفاوت  :  هاافتهي

 30  هیزاوای و آماتور بود. فرضلیه اول به حس وضلعیت مفصلل زانو )خطای بازسلازی زاویه هدف( در حرفه
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درجه، فرضلیه سلوم    ۶0هیزاودوم حس وضلعیت مفصلل زانو )خطای بازسلازی زاویه هدف( در  درجه، فرضلیه
درجه و فرضللیه چهارم تعادل را  90  هیزاوحس وضللعیت مفصللل زانو )خطای بازسللازی زاویه هدف( در 

ه میلانگین و میلانله هلای نشلللان داد کلی بین این دو گروه از تکوانلدوکلاران بله آزمون قرار داد. یلافتلهطورکلبله
تر بوده یینپاداری یمعن صورتبهای درجه برای گروه ورزشلکاران حرفه ۶0و   30خطای بازسلازی در زوایای  

ای عملکرد (. همچنین در این مطالعه نشللان داده شللد که ورزشللکاران حرفهP value<0.001اسللت )
میان دو گروه نیز از نظر آماری  دهشللمشللاهدهدرجه نیز داشللتند و اختالف    90بهتری در بازسللازی زاویه 

( 0.2±) 2.8ای (. میانگین نمره خطای کلی تعادل در گروه حرفهP value=0.008شلد )دار گزارش  یمعن

 Pشللد )دار گزارش  یمعنو اختالف مشللاهده شللده نیز از لحاف آماری  ( بود0.7±) 3.9و در گروه آماتور 

value<0.001.) 

، 30مشلاهده شلد که وضلعیت تعادل و حس عمقی مفصلل زانو در زوایای مختلفی  ی  طورکلبهی: یییجهینت

ای نسبت به تکواندوکاران آماتور در وضعیت بهتری قرار دارد و تفاوت  درجه در تکواندوکاران حرفه  90و   ۶0
هلای گلذشلللتله ی بلا توجله بله پژوهشطورکلبلهی در این متغیرهلا بین این دو گروه بله دسلللت آملد.  داریمعن
حس عمقی مفاصللل و همچنین قدرت عضللالت   تواندیمانجام تمرینات تکواندو   کهتوان نتیجه گرفت  می
توان  تعادل را در افراد باال ببرد و با توجه به سللطح ورزش نیز می  حفظی تحتانی را بهبود بخشللد و هااندام

رسلد، پرداختن به ورزش می  باشلد. به نظر مدثرتواند در بهبود این عامل نیز می  ترنیسلنگگفت که تمرینات 
ی تعادل و هاشلاخ ای در این رشلته منجر به بهبود ی متمادی و انجام تمرینات حرفههاسلالتکواندو برای  

اسلکلتی    -و بهبود عملکردهای عضلالنی  شلودیمای تکواندو  حس عمقی در مفصلل زانوی ورزشلکاران حرفه
ی آتی از مداخالت هاپژوهششللود برای  پیشللنهاد میهای پژوهش حاضللر، . با توجه به محدودیتشللودیم

ای و بهبود تعادل و حس عمقی اسلتفاده شلود. با توجه به تمرکز این پژوهش بر دو گروه تکواندوکاران حرفه
جامعه پژوهش   عنوانبهشلود از تکواندوکاران در سلطوم دیگر رقابتی مختلف  آماتور بوده اسلت پیشلنهاد می

 استفاده شود.

 تکواندو، تعادل، حس عمقی، مفصل زانو یدی:کلمات کل

 

 منابع:
زانو و  یبر حس عمق یتعادل  یاثر ورزش ها  یبررسل "مرجان.  یده،. آفرندیهراضل   یی،زهرا. شلفا  یرازی،شل   یرجحان .1

رفسلللنجلان   ی. مجلله دانشلللگلاه علوم پزشلللک"دختر سلللالم  یلانپلا در دانشلللجو  یلکمچ پلا و زملان تعلادل بر  
1390 10(4:)289-298. 

مدت اعمال  اثرات کوتاه یبررسل ".  یعل ی،عباس. فرهاد یمی،خسلرو. رح  ی،کالنتر  ی. خادمیقهصلد یمی،سلادات نع .2
جوان و   یهاشانه در نمونه یعضالت روتاتور کاف و حس عمق  یزوکینتیکجلسه ارتعاش کل بدن بر قدرت ا  یک
 .۶4-52(:4)15 1389ردستانک یدانشگاه علوم پزشک ی. مجله علم"سالم
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بر عملکرد و    یبه صورت تک نفره، دو نفره و گروه  ییدئویبازخوردو ر یتاث یبررس

منتخب فوتبال در کودکان  ی مهارت ها یریادگی  

 2، سهند جالل خواه 1ژاله باقرلی

 گروه رفتار حرکتی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایراناستادیار -1

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

 
 چکیده 

عواملل زیلادی وجوددارنلدکله براجرای مهلارتهلای حرکتی وکیفیلت وسلللرعلت یلادگیری    مققدمقه و هقدف:

آنهاتاثیرمیگذارند. این امر به خوبی پذیرفته شلده اسلت که تمرین بدنی تنها راه کسلب مهارت حرکتی جدید 
نیسلت و مشلاهده مدل ویدئویی، یادگیری دامنه وسلیعی از تکالیف را تسلهیل می کند )بالدین و همکاران،  

انتقلال اطالعلات بله   یبرا  یحرکلات بله عنوان روشللل  یشبر نملا  یلادیز  یلدتلاک  یلاناز مرب  یلاریبسللل   (.1999
(.  به نظر بندورا مشلاهده مدل سلبب ایجاد بازنمایی از تکلیف می 2008)هاجز و فرانک،   دارند یادگیرندگان

شلود. پس از آن، هر زمان که نیازی به اجرای تکلیف باشلد، از بازنمایی مذکور برای انتخاب، برنامه ریزی و 
رد ویدئویی تک (.هدف از تحقیق حاضلر بررسلی تاثیر بازخو198۶پاسلخ مورد نظر اسلتفاده می شلود)باندورا،

 نفره، دو نفره و گروهی بر یادگیری مهارت های فوتبال کودکان سالم می باشد. 

پژوهش حاضللر، با توجه به اهداف پیش بینی شللده، از نوع تحقیقات نیمه تجربی اسللت.   روش تحقی :

ره و گروه )بازخورد ویدئویی تک نفره، بازخورد ویدئویی دو نف  4طرم تحقیق به صللورت سللنجش مکرر با 
بازخورد ویدئویی گروهی و گروه کنترل( است  همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی 
و به لحاف اسلتفاده از نتایج بدسلت آمده، کاربردیسلت. جامعه آماری این پژوهش،شلامل کلیه کودکان مبتدی 

گیری غیر احتمالی فر به روش نمونهن 48سلال مدارس فوتبال شلهر کر   بودکه از میان آنها تعداد  12تا   10
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نفری )بازخورد ویدئویی  12گروه   4و از نوع در دسلترس و هدفمند انتخاب شلدند و به صلورت تصلادفی در 
تک نفره، بازخورد ویدئویی دو نفره و بازخورد ویدئویی گروهی و گروه کنترل( قرار گرفتند. تکلیف یا مهارت 

ت پاس، انتخاب پاس، حرکت های بدون توپ، حمایت، دریافت توپ  مورد نظر در این تحقیق، شلامل، مهار

جلسله و هر جلسله به مدت 2 هفته، هر هفته   ۶باشلد. برنامه تمرینی آزمودنی ها به مدت  و تصلاحب توپ می
 دقیقه بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز توپ، کنز، مانع، کاور، دروزاه و نیزه می باشد. 20

های حاصلل از ها و دادهانحراف اسلتاندارد به عنوان آمار توصلیفی به منظور توصلیف آزمودنی از میانگین و
تحقیق اسلتفاده گردید. روش آماری مورد اسلتفاده در این تحقیق آزمون تحلیل واریانس مکرر، آزمون آنوا به  

افزار  سلللتفاده از نرمو با ا  p<0.05ها در سلللطح معنی داری همراه آزمون توکی بود.. تجزیه و تحلیل داده

SPSS انجام شد.  1۶نسخه 

نتایج این تحقیق نشللان داد که بازخورد ویدئویی بر یادگیری مهارت های فوتبال تاثیر معناداری  يافته ها:

دارد. همچنین در این بین گروه بازخورد ویدئویی دو نفره عمکلرد بهتری را نسلبت به سلایر گروه ها از خود 
 نشان داد.

به صلللورت کلی نتلایج نشلللان دهنلده اثر گذاری بازخورد ویدئویی بر یادگیری مهلارت های  ی:نتیجقه ییی

فوتبال بود. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضلللر از این شلللیوه می توان در زمینه ورزش و تربیت بدنی  
از این شلیوه به هر  برای بهبود عمکلرد افراد اسلتفاده نمود، حتی مربیان و معلمان نیز می توانند با اسلتفاده

 چه غنی تر کردن شیوه آموزش خود در جلسات تمرین و کاهش نقاط ضعف خود اقدام نمایند.

 یادگیری، اکتساب، یادداری، بازخورد ویدئویی، کودکان، مهارت های فوتبال کلمات کلیدی:
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 شهیبر اساس سقف ش رانیتکواندو ا ونیکارکنان زن فدراس یتوانمندساز ینیب شیپ

 یروانشناخت هیو سرما یا

 4، نوش آفیين خسیوانی3، حسین پورسلطانی زرندی 2، سید نعمت خلیفه1لیال سماعی

. استادیارگروه تربیت  2.دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال   1     
 بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر  

کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه   .4 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور    دانشیار. 3                      
 آزاد اسالمی، واحد کر 

 
 چکیده 

ای پیوند زده و ناچار تمایل به رشللد و توسللعه در عرصلله ورزش خواسللته و ناخواسللته ما را به ورزش حرفه
ترین تی که دارد محقق سللازیم. مهمسللازد سللازوکارهای ایجاد و توسللعه آن را با توجه به قواعد و الزامامی

آید، برخورداری از ترین سلطح در توسلعه ورزش به شلمار میالزام دسلتیابی به این ورزش که باالترین و کامل
یک چارچوب و نظام منطقی و عقالنی اسلت که بر پایه آن چیسلتی، چرایی و چگونگی تحقق بخشلیدن به  

ای همسان چارچوب منطقی و عقالنی است که دربردارنده حرفهآن را تبیین نماید. نظام جامع توسعه ورزش  
کار برای توسلعه آن،  ای و تقسلیمادبیات و مفاهیم پایه موردنیاز، بیان رسلالت و فلسلفه وجودی ورزش حرفه

عوامل مدثر   یبند تیاولو  با هدف حاضلر . پژوهشهای عملیاتی اسلتاهداف، رویکردها، راهبردها و برنامه
روش اجرا به صللورت  نظر  از ی ونظر هدف کاربرد پژوهش از روش  .گرفت انجام  رانیدر توسللعه تکواندو ا

 مندهدف گیرینمونه روش از اسلتفاده در بخش کیفی تحقیق باانجام شلد.    یدانیصلورت م که به  آمیخته بود

انجام شلد. در بخش کمی نیز با  کیفی هایجامعه، تا دسلتیابی به اشلباع نظری مصلاحبه افراد از نفر 25 با
 یریگابزار اندازهای انتخاب گردید.  نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشله 277 مورگان اسلتفاده از جدول

در بخش کیفی شلامل مصلاحبه نیمه سلاختاریافته بود. در مرحله کمی از پرسلشلنامه محقق سلاخته  پژوهش



 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

87 
 

پرسلشلنامه از روایی محتوایی، روایی سلازه و برای پایایی آن از آلفای اسلتفاده شلد. برای بدسلت آوردن روایی 
کرونبام اسللتفاده شللد. هفت عامل شللامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فناوری، عوامل اقتصللادی، 
عوامل سلیاسلی، عوامل ورزشلی، عوامل مدیریتی و اماکن و تجهیزات بر توسلعه ورزش تکواندوی کشلور موثر 

عوامل ی« باالترین رتبه در  تیریعوامل مدین آنها تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که، »می باشند  که ب
ترین رتبه را به خود ی« پاییناسلیعوامل سلاز دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و »موثر بر توسلعه رشلته تکواندو  

ی« تیریملل ملدعوابله طوری کله از دیلدگلاه نمونله تحقیق، »(.  Sig،84/38=χ2=01/0انلد )اختصلللاص داده
ی«  اسلیعوامل سلاز دیدگاه نمونه تحقیق داشلته و »عوامل موثر بر توسلعه رشلته تکواندو  باالترین رتبه در 

 های رشلته  از  اند. در توضلیح این نتیجه باید بیان داشلت که تکواندوترین رتبه را به خود اختصلاص دادهپایین
کشور به ویژه در بخش ورزش های   دوستان  ورزش  نزد  ای ویژه جایگاه  و  است المتیکی  و  پرطرفدار  ورزشی

 که  اسلت  شلده لیتبد  بعدی چند و پیچیده  ایپدیده  به  ورزش، این حاضلر  عصلر در. مبارزه ای و رزمی دارد
 هااسلتان  و  کشلور  تکواندو  ورزش مشلکالت  و  مسلایل  شلناخت.  اسلت ابعاد  آن تمام  به  توجه  مسلتلزم  آن  توسلعه
  تواندمی که  است بریمیان  راه جهانی  تجارب از  استفاده مسیر این در  و  است  تجربی و  علمی  نگاهی نیازمند
 تنزل و افت و  سو یک تکواندو از  ورزش  توسعه و  رشد  شلک،  بدون .دهد کاهش را  توسلعه  به  دسلتیابی هزینه
 چهآن.  بود  خواهد مشلکل  آنان از هریک سلهم تعیین  که دارد،  متعددی  عوامل در ریشله  دیگر،  سلویی  از آن
 ورزش.  دانسللت خاص علت یک  به  تواننمی را  شللکسللتی یا موفقیت هیچ که  اسللت این  اسللت  مسلللم که

 و دوانیده ریشله جهان نقاط اقصلی در خود  جذابیت  با که اسلت  ورزشلی هایرشلته از دسلته  آن زمره تکواندو از
رشلته های اصللی بازی های اسلت، به طوری که به عنوان یکی از  کرده جلب خود  به  را  زیادی  مندانعالقه

 و علمی مطالعه که نیسلللت تردیدی  گونه هیچ جای پس. المتیک در این رقابت ها حضلللوری پررنگ دارد
  مشلکالت این سلاختن  مرتفع  برای  تالش و  سلو یک  از  ورزشلی حوزه این در موجود  مشلکالت  شلناسلایی
بود. حال آنکه، در هر امری   خواهد آمیزموفقیت آن بیشلتر  هرچه ارتقای در  دیگر سلوی از مسلدلین  توسلط

منطقی به نظر می رسلد که اولویت بندی خاصلی وجود داشلته باشلد. به هر حال از هفت عامل شلناسلایی شلده 
در تحقیق می توان انتظار داشت که اولویت برخی از آن ها بیشتر از مابقی باشد. باید توجه داشت که جامعه 

ن، ورزشلکاران و مربیان تکواندوی کشلور تشلکیل داده اند و به راسلتی نظر آنان تحقیق را متخصلصلان، خبرگا
می تواند راهگشلای ورزش تکواندوی کشلور جهت توسلعه آن باشلد. بنابراین به نظر می رسلد توجه به نظرات  
مه  این متخصصان، می تواند یکی از بهترین داده های مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در رابطه با برنا

ریزی توسلعه تکواندوی کشلور باشلد. از نظر این متخصلصلین، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصلادی، عوامل 
ورزشی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فناوری، اماکن و تجهیزات و عوامل سیاسی به ترتیب از اولویت 

 د توجه قرار بگیردباالتری برخوردارند و جهت ارتقای وضعیت آن ها بهتر است این اولویت بندی مور
   

 عوامل مدیریتی، عوامل سیاسی ،یتوسعه تکواندو، ورزش قهرمان  کلیدواژه ها:
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 شهیبر اساس سقف ش رانیتکواندو ا ونیکارکنان زن فدراس یتوانمندساز ینیب شیپ

 یروانشناخت هیو سرما یا

 4آفیين خسیوانی، نوش 3، حسین پورسلطانی زرندی 2، سید نعمت خلیفه1لیال سماعی

. استادیارگروه تربیت  2.دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال   1     
 بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر  

کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه   .4 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور    دانشیار. 3                      
 می، واحد کر آزاد اسال

 

 چکیده 

زنان تقریبا نیمی از افراد هر جامعه را تشکیل می دهند و  منبع انسانی مهمی در توسعه    مقدمه و هدف:

مختلف اجتماعی از جمله جوامع   یها  زه حو  در  نناز  خیرا  یها  لسا  درعلمی، فرهنگی، ورزشی کشور هستند.  

کرده است، اما به افزایش پیدا    نشا ادتعد  کمی  نظر  از  و  ده پیدا کر  رورزشی، هیات ها، فدراسیون ها حضو

  ن شد  بنتخاا  در  ندکیا  سهم  نناز   و  دشو  می  هیدد  بری هاییانابر   ،مدیریتی  مدر سطو  تقاار  و  لحاف کیفی

  م عد  علت   ادبیات مدیریت  (1393شته اند. )نصیری ولیک بنی،  دا مانی  زسا  مدیریت  یباال  های  تبه ر  برای

واقع زنان پس از ورود    درند.  دا  می ای«    شیشه   سقف »  به    مموسوای    هپدید  د جورا و  نناز  پیشرفتو    ءتقاار

سرعت    رسند   می   سازمان   اما هرچه به سطوم باالتر  کنند  می  به سازمان ها همگام با مردان شروع به رشد 

)فردی، خانوادگی، فرهنگی و سازمانی(    مرئیعامل های نا  به   رشد و ارتقای آن ها کاهش می یابد تا جایی که

بنابراین بهتر است مدیران شرایط سازمان ها را به گونه ای مهیا سازند که (.  2017برخورد می کنند)هاگمن،  

  ن شاد نیروهای بالقوه خو  ماندهیزقادر به سا  به واسطه توانمندسازی نناز چرا که    در آن، زنان توانمندتر شوند.

هند، بر ناتوانی یا درماندگی خود چیره می شوند، در آن ها شور  دمی  یشافز را ا  دخو  نفس  به   دعتماا  شوند،  می

و شو  انجام فعالیت ایجاد می گردد و انگیزه های درونی آن ها برای انجام وظیفه بسیج می شود )حسن 

لی که می تواند بر توانمندی زنان تاثیر داشته باشد سرمایه روانشناختی است، به مجموعه  عواماز  (.  1397زاده،
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ز صفات و توانمندی های مثبت افراد و سازمان که مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقای فرد و سازمان ای ا

)کانترراس، باشند  داشته  و  2017نقش  امیدواری(  چهارمدلفه(  آوری،  تاب  خوشبینی،  در )خودکارآمدی،   را 

(. بنابراین مهم است تا مدیران از وجود جنبه های مثبت 2018،سرمایه روانشناختی می گویند.)هاشمی،ردیگبر

کارکنان آگاهی داشته باشند و این ویژگی ها را در راستای رسیدن به اهداف سازمان و همچنین توانمندسازی  

ادبیات پیشینه موجود  کارکنان توسعه دهند. حال   امروزه  با عنایت به مطالب فو  و  می توان دریافت که 

مساله توانمندی و مدیریت زنان از مقوله های مهمی بشمار می رود که بسیار مورد توجه صاحب نظران علوم  

  ضعیت ی و  هکنند  منعکس  ،نناورزش ز   ضعیت و  ورزشی و سازمان های بین المللی قرار گرفته است، زیرا

در جهت به دست    یسازمان  فدراسیون تکواندوکه    نیابا توجه به  ست.  ا  رکشو  آن  در   نناز   جتماعیا  -سیاسی  

بانوان      ورزش  صخصودر    هشد  ذتخا ا  یها  سیاست  ینابنابر  باشد  یدر ورزش کشور م  یآوردن اهداف حداکثر

به شرایط  است که مدیران   ازینبنابراین   ،دارد جهانی نعکاسیا  انیرا سالمیا ریجمهو منظا ایبر تکواندوکار

از وجود جنبه های مثبت روانی کارکنان و عواملی که بر این ویژگی  روانشناختی کارکنان زن توجه داشته و  

لذا   توسعه دهند.  به اهداف سازمان  راستای رسیدن  را در  و آن ها  باشند  داشته  آگاهی  است  تاثیرگذار  ها 

ن تکواندو ایران بر اساس سقف شیشه  فدراسیو پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن پژوهش حاضر با هدف

 ای و سرمایه روانشناختی انجام شده است. 

همبستگی می باشد و به    -با توجه به اهداف تحقیق، روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی    روش تحقی :

نفرکارکنان زن فدراسیون تکواندو ایران در سال    80  جامعه آماری پژوهششکل میدانی انجام پذیرفته است.  

نفر از آنان که از طریق جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به   ۶۶بودند که تعداد     98–  99

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخ  های آماری 

یون  رگرس  و  تک نمونه ای  tآزمون  از    در بخش آمار استنباطیمانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار،  

به   05/0در سطح معناداری    Spssنرم افزار  استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات،    چندگانه

توانمندسازی کارکنان   (،1394کار برده شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه سقف شیشه ای احمدی )

ی صوری و محتوایی پرسشنامه ها  ( می باشد که روای2007( و سرمایه روانشناختی لوتانز )1992استریتزر )

توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به  

 بدست آمد. 71/0، 80/0، 78/0ترتیب  

   يافته ها:

کمتر است.  ( و مدلفه های آن در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی  obM =03/2) سقف شیشه ای  وضعیت

نمونه تحقیق از وضعیت فرضی  بیشتر است.  obM =29/3) توانمندسازی  وضعیت ( و مدلفه های آن در 

 در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی بیشتراست.    ( و مدلفه های آنobM =۶9/3) سرمایه روانشناختی  وضعیت
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 اتک نمونه ای در خصوص اختالف میانگین های متغیر ه tنتایج آزمون :  1جدول 

 تک نمونه ای در خصوص اختالف میانگین ها   tنتایج آزمون 

 
میانگین   مفهوم

 فرضی
 میانگین و  

 انحراف استاندارد 
 tآماره 

درجه  
 آزادی

 سطح معناداری

 متغیر سقف شیشه ای 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5/3 

57/03±0/2 ۶8/13 - 

 

 

 

۶5 

 

 

001/0 

1  

مدلفه  

 ها

 001/0 - ۶0/8 0/2±75/20 عوامل فردی

 001/0 - 98/17 0/2±39/14 عوامل خانوادگی  2

 001/0 - 12/12 0/2±8۶/72 عوامل سازمانی  3

 001/0 - 11/9 0/2±82/08 عوامل فرهنگی  4

 متغیر توانمندسازی

 

41/29±0/3 92/5 001/0 

1  

 

مدلفه  

 ها

 001/0 ۶9/10 0/3±37/48 خوداثربخشی
 001/0 49/3 0/3±۶5/28 خوداختیاری  2
 001/0 70/3 0/3±53/24 پذیرش نتایج 3
 001/0 10/5 0/3±5۶/35 معنی دار بودن  
 001/0 72/1 0/3±۶2/13 اعتماد 

 001/0 49/13 0/3±42/۶9 متغیر سرمایه روانشناختی
1  

مدلفه  

 ها

 001/0 15/12 0/3±55/83 خودکارآمدی 

امیدواری  2

خوداثربخشی 

و   اعتماد باالتر 

تری  پایین 

 برخوردار هستند.

55/59±0/3 2۶/8 018/0 

 001/0 14/13 0/3±45/73 تاب آوری 
 001/0 ۶3/۶ 0/3±79/۶4 خوش بینی  3

که انجام رگرسیون را تایید می    ( به دست آمد8۶/1)  1نتیجه آزمون دوربین واتسون (،  2با توجه به جدول)

نشانگر آن است که متغیرهای سقف شیشه ای و    57/0تفسیر کاربردی آن یعنی ضریب رگرسیونی    کند.

 (.  2را دارند )جدول توانمندسازی  سرمایه روانشناختی در حد قوی توان تبیین و پیش بینی متغیر

 
1- Durbin-Watson 

ضریب  مدل 

 رگرسیون 

 rمجذور   rمجذور 

 تعدیل شده

  انحراف معیار

 برآورد

دوربین 

 واتسون 
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  : 2جدول 

ضرایب 

تعیین و 

 نتیجه آزمون دوربین واتسون 

 

 

 

 

( نشان می3نتایج جدول  روانشناختی    دهد(  سرمایه  و  ای  شیشه  متغیرهای سقف  بین  رابطه خطی  با  که 

به    همچنین انتظار داریمتایید می شود و ضریب تعیین معنادار است. (   =71/15Fو   >01/0P)توانمندسازی

انحراف معیار افزایش در توانمندسازی  029/0ازای یک واحد انحراف معیار کاهش در سقف شیشه ای، با  

انحراف معیار افزایش    5۶/0و به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در سرمایه روانشناختی با    همراه باشد 

 در توانمندسازی  همراه باشد. 

متغیر های سقف شیشه ای  براساس  توانمندسازیدر خصوص پیش بینی  تحلیل واریانس آزمون  : 3ل جدو

 و عدالت سازمانی و ضریب رگرسیون چندگانه

پیش  متغیر 

 بین
 مدل 

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

شیشه   سقف 

سرمایه   و  ای 

 روانشناختی

 83/1 2 ۶۶/3 رگرسیون 

 11۶/0 ۶3 33/7 باقیمانده  001/0 71/15

  ۶5 99/10 کل

 چندیانه رییسیون  ضیايب

1 

 

57/0 33/0 31/0 34/0 8۶/1 
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 مدل 

 استانداردضرایب غیر 
ضرایب 

 استاندارد 

t Sig 

B 
خطای 

 استاندارد 
 بتا

 004/0 99/2  39۶/0 18/1 مقدار ثابت 

شیشه   سقف 

 ای
021/0 084/0 029/0 24۶/0 - 80۶/0 

سرمایه 

 روانشناختی 
54/0 114/0 5۶3/0 79/4 001/0 

میزان احساس سقف شیشه ای در بین کارکنان زن  این فدراسیون کمتر و سرمایه روانشناختی   نتیجه یییی:

مدیران باید شرایط فدراسیون را به گونه ای مهیا بیشتر از وضعیت فرضی احساس شده است. با این حال  

 نان حمایتاز ز  با ارائه راهکارهایی  سازند که درآن، هر شخ  به باالترین سطح سرمایه روانشناختی برسد و

، بیش از پیش سقف شیشه ای  وریباخود با باال بردن اعتماد به نفس وتا آن ها بتوانند آورده  عمل به یجد

 را بشکنند و بر توانمندی خود بیافزایند.

 : توانمندسازی، سقف شیشه ای، سرمایه روانشناختی، فدراسیون تکواندو  کلید واژه ها 

 

 منابع: 

  "بررسی عوامل مدثر بر موانع توسعه شغلی )سقف شیشه ای( زنان شاغل"(.  1394).  احمدی، خدیجه  -1
 پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان. 

بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان و مهارت های ارتباطی با عملکرد "(.  1397حسن زاده، یوسف. )  -2
 پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو. "کنانشغلی کار

بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش  "(.  1393) نصیری ولیک بنی ، فخرالسادات و بهشتی راد ، رقیه. -3

 . 149-172(: 4)12روانشناختی زنان ،  –فصلنامه مطالعات اجتماعی  "عدالت سازمانی ادراك شده
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4- Contreras, Francoise & Dreu, Inge de & Juan C.  2017. Examining the 

Relationship between Psychological Capital and Entrepreneurial Intention: 

An Exploratory Study, Published by Canadian Center of Science and 

Education, Asian Social Science; Vol. 13, No. 3; 2017 ISSN 1911-2017   E-

ISSN 1911-2025. 
5- Hagemann, Tracy & Spivey, Christina &, Burns, Chisholm & Josephson, 

Michelle, 2017. Women in Leadership and the Bewildering Glass Ceilling, 

Health – Syst Pharm, 74(5), 312- 324. 

6- Hashemi, Seyed Esmaeil & Savadkouhi, Sahar & Naami, Abdolzahra & 

Beshlideh, Kioumars,2018, Relationship between job stress and workplace 

incivility regarding to the moderating role of psychological capital , Journal 

of  Fundamentals of Mental Health,Mar-Apr, http://jfmh.mums.ir 

 

در تکواندو هیو تغذ نیعلم تمر تیورزش با محور یولوژیزیف  

ورزشکاران تکواندو   یریگ جه یدر نت هیوعلم تغذ نیعلم تمر ،یورزش یولوژیزیف نقش

 مهر سنندج(  رانیا یتخصص یتکواندو آکادم یرشته  انی: هنرجوی)مطالعه مورد
 *3یميهاناکی، 2ی لطف پور ني، فیز1یکاوه منصور

 تکواندو   5کامتیوتر، دان  نرم افراز کارشناسی  .1      
 تکواندو  7ی، دانورزش تیریمد ش یگرا . دانشجوی دکترای2

 تکواندو  1. دانشجوی دکترای عمومی دامتزشکی، دان3

 

 چکیده 
لحاف آشللکار اسللت که سلله مقوله ی مهم فیزیولوژی ورزشللی، علم تمرین وعلم تغذیه به مقدمه و هدف:  

تئوریکی ارتباط نتنگاتنگی با یکدیگر دارند. اما آیا میتوان ارتباط این سلله مبحت را در عمل و تجربه نیز به  
اثبات رسللانید  مقاله ی حاضللر قصللد دارد به بررسللی تجربی و عملی کنترل تمرین و تغذیه ی تعدادی از 

ی اعمال شلده و تغذیه ی متناسلب با هنرجویان رشلته ی ورزشلی تکواندو و نتایج حاصلل از تمرینات اختصلاصل
 ویژگی منحصر بفرد هریک بتردازد.

هنرجوی منتخب توسلط مربی و مدیریت 9،  1394اردیبهشلت    12تا  1394از فروردین مواد و روش تحقیق:  
آکادمی ایران مهر برای شللرکت در دهمین دوره ی مسللابقات هانمادانگ کشللوری، تحت کنترل و نظارت 
ملداوم تغلذیله ای و فعلالیتهلای تمرینی قرار گرفتنلد. بلا توجله بله اختصلللاصلللی بودن تغلذیله برای هریلک از 

نسلیت، سلن، وزن، قدرت بدنی و توانایی عضلالت هر شلخ  جهت اجرای آیتمهای مختلف ویژگیهای ج

http://jfmh.mums.ir/
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هانمادانگ، رژیم غذایی مناسلب به مدت یک ماه برای هریک از شلرکت کننده ها توسلط نرم افزار مدیریت 

که بر روی سلیسلتم دفتر مدیریت باشلگاه نصلب شلده بود،    "Sadaf Diet"و پیگیری رژیمهای غذایی 
مونه های تصلویری چگونگی نظارت بر تغذیه ی نیت و مربی باشلگاه به هنرجویان ارائه گردید. توسلط مدیر

 ورزشکاران و هنرجویان آکادمی به همراه لینک نرم افزار جهت کسب اطالعات بیشتر 

 
http://sadafdiet.ir/ScreenShots.aspx 

تمرینات اختصلاصلی زیرشلاخه ی هانمادانگ و مربیگری و نظارت این تمرینها طی این دوره ی یک راحی  ط
ماهه بصلورت همزمان و موازی با برنامه ی غذایی اعمال شلده توسلط مربی آکادمی، اسلتاد کاوه منصلوری 

النی و اعمال گردید. آماده سلازیهای جسلمانی مشلترك زیرشلاخه های مختلف تکواندو از جمله آمادگی عضل
 آمادگی انرژی نیز پیش تر با هنرجویان با درنظر گرفتن ویژگیهای تفکیکی کار شده بود.

%( از 33~نفر)3نفر از بانوان را شللامل میشللد، 1نفر از آقایان و 8شللرکت کننده که 9ز میان نتیجه گیری: ا

مدال نقره از 1ریافت %( از بانوان موفق به د11~نفر)1مدال برنز و 3مدال طال و  1آقایان موفق به کسلللب  
% کسب موفقیت 44آیتمهای مختلف زیرشاخه ی هانمادانگ شدند که بطور درصدی و تقریبی برابر است با  

 برنامه ریزی شده و تحت نظارت.

ا توجه به اینکه برای شللناخت فیزیولوژی یک ورزشللکار و درك بهتر سللازگاریهای تدریجی بدن او بحت: ب
زش، قبل از شللروع هرگونه فعالیتهای بدنی و ورزش، الزم اسللت واکنش نسللبت به تمرینات پی در پی ور

کوتاه مدت بدن نسلبت به یک وهله ورزش سلنجیده شلود، باید طراحان برنامه ی غذایی و تمرین با در نظر  
 داشتن این موضوع، برنامه های غذایی و تمرینهای اختصاصی هر فرد را طراحی کرده و ارائه دهند.

ر نهایت توصلیه میشلود مربیان رشلته ی تکواندو با درنظر گرفتن تاثیر مسلتقیم و موثر ی: دنتیجه گیری نهای
این سلله موضللوع بر یکدیگر در راسللتای پیشللرفت ظرفیت و کارایی ورزشللی و گنجاندن آن در فعالیتهای 

 آموزشی و مدیریتی خود، هدفدارتر عمل کرده و به مراتب بازخورد بهتری دریافت کنند.

فیزیولوژی ورزشلی، برنامه ی غذایی، تمرین اختصلاصلی، تکواندو، هانمادانگ، ایران مهر،  کلیدی:لمات  ک

 سنند 

 منابع:

http://sadafdiet.ir/ScreenShots.aspx
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 (1392استاد)5. فیزیولوژی ورزشی 1 

 (1391. تغذیه ی مناسب برای ورزشکاران و برنامه ی تغذیه ی ورزشی)حسینی، 2

 . علم تمرین تکواندو)علی تاجی پور(3

 یه در ورزش )کیوان ریاضی(. فنون تکواندو/تغذ4
 
 
 
 
 
 
 

 ران یا یاسالم یتکواندو جمهور  ونیفدراس تیعوامل موثر بر موفق  یبررس

  3نصییی مییفالح  رضا ،2 کشاورز لقمان ، 1 جاهد مؤيدی علی  محمد  سید

 نور  پیام  دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای دانشجوی و  دانشگاه مدرس  .1

 نور  پیام دانشگاه ورزشی مدیریت گروه استاد  .2

 ورزشی مدیریت دکترای و  دانشگاه مدرس  .3

 

 ایران اسالمی  جمهوری تکواندو  فدراسیون  موفقیت بر  موثر  عوامل بررسی حاضر،  پژوهش از  هدف چکیده 

 های هیئت تکواندو، فدراسیون پایه و میانی عالی، مدیران از نفر  665 شامل تحقیق آماری جامعه .بود

 آنها همه که  بود 90 تا 60 های دهه ملی قهرمانان همچنین المللی، بین  مربیان  و  داوران استانها، تکواندو

 از  برخی  حذف  و ها پرسشنامه آوری  جمع از  پس .شدند انتخاب تحقیق نمونه برای شمار کل طور به

 .داشتند تحلیل قابلیت ها پرسشنامه از  عدد 605 تعداد بودند، شده تکمیل ناق  طور  به که ها پرسشنامه

 فدراسیون  موفقیت  در  تاثیرگذار عوامل و  فردی اطالعات های پرسشنامه از  تحقیق  اهداف  به  دستیابی برای

 و  رسید ورزشی  مدیریت  و مدیریت رشته  متخصصین از  نفر 15 تایید به آنها روایی  که  شد استفاده تکواندو

 تجزیه برای .شد محاسبه %84 کرونباخ آلفای با آزمودنی 30 حضور با مقدماتی مطالعه یک در آنها پایایی

 تحلیل اسمیرنف،  کلموگروف مانند استنباطی و  توصیفی  آمار روش  از شده آوری جمع های داده  تحلیل و

 های یافته  .شد استفاده SPSS افزار نرم کمک با فریدمن آزمون  و واریمکس  چرخش با اکتشافی عامل

 اولویت ترتیب به  ایران  اسالمی  جمهوری تکواندو فدراسیون موفقیت بر مدثر عوامل  که  داد نشان تحقیق 

 . باشد می  اجتماعی و علمی و  فناوری مدیریتی، سازمانی،  ارتباطات، فنی، انسانی،  منابع مسابقات، شامل
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 تکوانلدو فدراسلیون موفقیلت، بلر تاثیرگلذار عواملل موفقیلت، عواملل، تکوانلدو، :کلیققدی های واژه

 ایران

 منابع 

 و  یادگیرنده سلازمان در دانش مدیریت های سلیسلتم زیر رابطه بررسلی .(1390) سلارا  کشلگر، حبیب  هنری، -1
 علوم و  بدنی تربیت دانشلجویان ملی همایش شلشلمین منتخب، ورزشلی های فدراسلیون در انسلانی منابع وری بهره

 ورزشی علوم و  بدنی تربیت پژوهشگاه تهران، ایران، ورزشی

 دوم چاپ حقوقی، های اندیشه تهران، ورزشی، های سازمان مدیریت کتاب لقمان  کشاورز، ابوالفضل  فراهانی،
2- Hematinejad, M., Azadvari, S. (2012) Impact of Leadership Style on 

Organization Commitment in the Sport of All Sponsorship Organizations 

: Case study of Tehran Municipality Sport Organization, Innova Ciencia, 

Vol. 4, No. 4: Apr, PP: 48-57. 
 

  زانو مفصل جراحی عمل از  پس بازی به  بازگشت و بیومکانیکی متغیرهای بررسی

 ( موردی مطالعه)

 3فاميابی صبا  ،2 زاده پنجه  بهشاد ،1 فتاحی علی

 تهران واحد  اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی،  علوم  و  بدنی تربیت دانشکده ورزشی،  بیومکانیک  استادیار       -1
   .ایران تهران، مرکزی،

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

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

 

 چکیده 

  تحت  بدن دیگر مفاصلل تمام مانند که  اسلت آدمی  بدن مفصلل  ترینبزرگ  زانو مفصلل: مقدمه و هدف

مفصلل مانند شلانه و آرنج و  یرمفصلل بر خالف سلا ینا گیردمی  قرار  هابیماری  روند و  هاآسلیب  ها،نق  تاثیر
 تحرك و ثبات زانو مفصلل در(. 1بر عهده دارند )  یزتحمل وزن را ن  یفهمچ دسلت عالوه بر انجام حرکت وظ

 هایفعالیت هنگام زانو ثبات که باشللد ایگونه به باید نیروها اعمال جهت(. 2)اند  شللده طراحی هم با

 پارگی فعال افراد و جوان  ورزشلکاران دربین  ورزشلی هایآسلیب ترینشلایع  از  یکی(.  3)  شلود حفظ داینامیکی
 ترینرایج از (.5)  است همراه داخلی  مینیسک پارگی  با%   85 در معموال  که  باشدمی قدامی صلیبی لیگامنت
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 باشلد،می ورزشلکار  برای وخیمی عواقب دارای که )پارگی لیگامنت متقاطع قدامی( بوده ورزشلی هایآسلیب

 خطر  از عبارت بلکه نیسللت، ورزش از دوری و زمان اتالف و درمان هایهزینه شللامل تنها عواقب این

 از پس فرود  بیومکانیکی هایویژگی شللناخت (.11و   10)  باشللدمی هنگام زود اسللتئوآرتریت بروز باالی

 واقعیت  این  مدید  همگی  فو   مطالب (.12)  دارد  اهمیت  تحتانی  اندام  هایآسیب  از  پیشگیری  برای  پرش
 غیرقابل  و  مهم  العاده  فو   ورزشی،  آسیبهای  سایر  نیز  و  آسیب  این  از  پیشگیری  جایگاه  و  نقش  که  است

 شناسایی  از  عبارت  ورزشی  آسیبهای  کلیه  از  پیشگیری  با  ارتباط  در  اقدامات  ترینمهم.  میباشد  جایگزین
 برای مکانیزم  متداولترین. میباشد  آنان  حذف  یا  کاهش  برای تالش ستس  و  خطرزا  مکانیزمهای  و عوامل
 در  و برمیگیرد در  را لیگامنت  این  آسیبهای  کل %72 و بوده  غیربرخوردی قلدامی، متقلاطع  لیگلامنلت آسیب
 همزملان انقبلا (.  13)  میدهد  رخ  برشی  حرکات  و  پرش  از  فرود  شتاب،  کاهش  نظیر  فعالیتهایی  خالل

 یهارندهیگ مشلارکت با یمفصلل ثبات .باشلدیم هابیآسل از مفصلل حفظ یبرا یمهم سلمیمکان زانو عضلالت
 انیب .دیآیم بدسلت زانو اطراف یعضلالن تیفعال دائم میتنظ یبرا گاما یعضلالن سلتمیسل قیطر از ،یحسل

 بیآسل.  دارند تعادل حفظ در سلتالید عضلالت به  نسلبت یترمهم نقش مالیپروگز عضلالت که اسلت شلده

 عملکرد کامل بازگشللت که ایگونه به شللود یم یکیمکان و عملکردی یناتوان به منجر  ACLگامنتیل

 تواندیمACL گامنتیل بیآسل ،یکیمکان هایرندهیگ وجود بعلت. کندیم مواجه مشلکل با را ورزشلکاران

(. 18) گردد روزمره دیمف هایتیفعال انجام ییتوانا عدم و یمفصلل ثبات اختالل ،یعمق حس اختالل باعت
 از تیحما و کشلف ،ییشلناسلا امر در ژه،یو  ورزش کی در  نخبه  ورزشلکاران  یکیومکانیب یهایژگیو شلناخت

 مرخین  به  یدسللترسلل(. 19)  اسللت مناسللب  بیآسلل  از  یریجلوگ  و ،ینیتمر  برنامه طرم  دیکل  و اسللتعدادها
 جمله از  یورزشل رشلته  هر در تیموفق  و  نخبه افراد نییتع و ییشلناسلا در هایژگیو نیترمهم از  یکیومکانیب

 با  و مورد نیا در مدوّن پژوهش  وجود عدم و  امروز تا شللده  انجام  قاتیتحق  بر یمرور(. 20) اسللت فوتبال
 پژوهش  نتایج  رودمی  امید  است  شده  انجام  امروز  به  تا  که مطالعاتی  و  بیومکانیکی هایمتغیر  اهمیت  به  توجه
 و تمرین  به بازگشلت  بیومکانیکی  متغیرهای  بررسلی  تاثیر،  به نسلبت را ما  دانش بشلری،  دانش  افزایش  ضلمن

 آیا که سلواالت این  به  و  اسلت  موردی مطالعه صلورت  به که دهد،  افزایش  ACL جراحی عمل  از پس بازی
 دهد پاسخ برگردد بازی و گروهی تمرینات به تواندیم یآزمودن

 هاییگامنتل یبارعمل جراح 3پس از   بیمار.  اسللت موردی  مطاله  نوع از حاضللر پژوهش:  روش تحقی 

  شلرایط. شلد معرفی پژوهش این در  شلرکت برای  محقق  توسلط  آزمودنی  عنوان  به کنندگان، مراجعه  بین  زانو
  ایران، کشلور فوتسلال لیگ در بازی  سلال 5  سلابقه فوتسلال،  ورزشلی  رشلته  راسلت،  برتر پای مرد، جنسلیت: فرد

 سالمت لحاف از آزمودنی  آزمون روش  و اهداف تشلریح  از پس. مرحله  سله در  راسلت  پای  زانو  جراحی  سلابقه

 سلاختار و بدنی سلالمت تایید از پس و قرارگرفت ارزیابی مورد نیویورك تسلت از اسلتفاده با قامت سلاختار

 اصلی منشا شناسایی منظور به.  شد اخذ آزمون در  شلرکت برای کتبی  نامه  رضلایت  آن از  آزمون برای قامتی

 ارزیابی مورد بالینی و بیومکانیکی مختلف هایجنبه از را آن باید درمان، راه بهترین تشلخی  و آسلیب یک

 یمقایسله و فرد دویدن و رفتن راه آنالیز برای یابزار  KistlerMARS و 3D-Gait افزار  نرم .داد قرار
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 و بدنی وضللعیت بیومکانیک  یدرباره را جامعی اطالعات تواندمی نفری هزار پنج دیتابیس یک با آن
 هایآسلیب از توانمی ترتیب بدین که دهد ارائه داینامیک درحالت فرد تحتانی اندام در آسلیب بروز خطرات

 کامل درمان از اطمینان حصلول تا را آسلیب یک درمان روند یا و کرد پیشلگیری ورزش حین در محتمل

مدل    1وایکون شللرکت  دوربین  سلله از آزمون  این در  کینماتیکی هایداده  آوریجمع منظور  به.  نمود پایش
 اسلتفاده متریلیم 15با قطر  3کالسلتر گذاری مارکر روش  از..  شلد اسلتفاده(  هرتز 200)  شلوندیم یدهنام 2ورو
 کالیبراسلیون(1:  شلد انجام مرحله دو  طی دویدن حرکت آنالیز  سلیسلتم کالیبراسلیون  پژوهش این در.  شلد

 شلده سلاخت(  4.9000تی ام.  پرو.  مسلتر) تردمیل  دسلتگاه از دویدن جهت. داینامیک کالیبراسلیون(2 اسلتاتیک
 تمرینات  به بازگشللت و حرکات  کینتیک هایداده آوریجمع منظور به.  شللد اسللتفاده  تایوان  کشللور  توسللط

  راست  پای  در عضالت  قدرت مقایسه عملکرد، حین در  عضالنی قدرتی  ارزیابی ،(پویا و ایستا تعادل ارزیابی)
 فرکانس با آمریکا کشللور سللاخت متر،سللانتی  ۶0*40 ابعاددر   5برتک نیرو یصللفحه عدد یک از  ،(چپ و

 با  گذر  پایین فیلتر با هاداده. شلد اسلتفاده بود  گرفته قرا شلده  کالیبره فضلای در که برداری،  نمونه  هرتز 1000

 و SPSS-19 افزار نرم محیط در ۶مسلتقل( t) آزمون از ها هداد تحلیل برای.  شلدند فیلتر  هرتز 10 فرکانس

(p > 0/05) شد. استفاده 

 پلا  مچ  اورتور  /اینورتور  قلدرت  کلاهش  در  تردمیلل  روی  دویلدن  کینملاتیکی  هلاییلافتله براسلللاس:  يقافتقه هقا

 زمان.  شلد  مشلاهده  نیز آن در  7متقارننا رفتن راه  الگوی و  اسلت  ازحد بیش  چپ  سلمت در پرونیشلن  درپیک
  راسلت پای  به نسلبت  چپ  پای فلکشلن پیک  زانو مفصلل در.  بود  بیشلتر  راسلت از  چپ  پای مچ پرونیشلن پیک

 کاهش چپ پای زانو درمفصلل  ران،  سلر چهار قدرت از  ناشلی  نامتقارن رفتن راه الگوی  و بود یافته کاهش
 راسلت پای از بیشلتر  چپ  پای  سلقوط  سلرعت و  بود،  راسلت  پای از کمتر چپ پای سلقوط پیک  اسلت، یافته
  پای   و چپ  پای در  اکسللتنشللن پیک هیپ مفصللل در.  بود چپ پای از کمتر  راسللت  پای  چرخش  پیک.  بود

 از کمتر  راسلت  پای  چرخش  پیک  و بود  چپ  پای از  بیشلتر  راسلت  پای  سلقوط پیک  بود،  یافته  افزایش  راسلت

  براسللاس.  اسللت یافته کاهش چپ  پای  هیپدر مفصللل  ITB رفتن راه الگوی حرکتی دامنه.  بود  چپ  پای
 میزان بین داریمعنا اختالف دینامیک،  و اسلتاتیک تعادل هایارزیابی مقایسله به توجه با کنیتیکی  هایداده

 در بدن در تعادل حفظ میزان  شلد. مشلاهده  بدن خوردن  تاب آزمون در چپ و راسلت پای در تعادل حفظ

  باشلد. عضلالت نامناسلب کنترل از ناشلی تواندمی که نبود میزان یک به (لترال  -مدیال)جانبی   راسلتای
 کوادریسلتس عضلالت نسلبی ضلعف از ناشلی که اسلت راسلت پای از بیشلتر چپ پای در کنترلی نیروی میزان

 .باشد تواندمی راست پای در
 

 
1 . VICON. 
2 . VERO. 
3 . Point Cluster Technique. 
4 . MASTER.PRO MT  )9000( . 

5.  Berteck. 
6 . Independent . 
7 . Asymmetry. 
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 . یبازگشت به باز یرهایمتغ نتایج. 2جدول

 بازی به بازگشت هایشاخ 

 نتیجه متغیر آزمون ردیف

1 Curve Tracking 

Mean Absolute 
Error (%) 

55.99 % 

SD of Absolute 
Error (%) 

37.81 % 

2 Squat 
Relative 

Maximal F (%) 
4.24 % 

3 Squat Jump 

Relative 
Maximal F (%) 

4.21 % 

Relative 
Maximal P (%) 

2.30 % 

4 Body Sway 

Sway path - 
total (%) 

3.83 % 

Sway path - A-P 
(%) 

5.32 % 

Sway path - M-L 
(%) 

14.63 % 

Sway V - total 
(%) 

3.83 % 

Sway V - A-P (%) 5.27 % 
Sway V - M-L (%) %14.63 

 

 به احتیا  لترال به مدیال مسلیر در ویژه به ایسلتا و پویا تعادل آمده  بدسلت نتایج  به  توجه با: نتیجه یییی

 هایتکنیک از ترتیب به تمرینات در فاکتورها این بهبود برای اسلاس همین بر .دارد بهبود و توانبخشلی

 و کم مقاومت و زیاد تکرار با اکسللتنتریک تمرینات تعادلی، تمرینات بسللته، حرکتی یزنجیره تمرینات
 به چپ و راسلت پای در تولیدی نیروی میزان .گرددیم  یشلنهادپ واکنشلی تمرینات توسلط رفلکس تسلهیل

 از پس  افراد  همسللترینگ  عضللالت در را زودتری فعالیت شللروع زمان  همکاران و جوکلر.  نبود میزان یک
 زانو، مفصلل در ناپایداری افزایش. کردند مشلاهده سلالم افراد به  نسلبت قدامی  صللیبی رباط  بازسلازی جراحی

(. 22)  کنند اسلتفاده رفتن راه جبرانی الگوی یک از و دهد تغییر را رفتن راه الگوی که سلازدمی وادار را بیمار
قدامی  صللللیبی لیگلامنلت جراحی از پس حتی که  دانسلللت حسلللی  نق  با  مرتبط  توانمی را زمانی  تأخیر

 مرکزی عصلبی سلیسلتم  نشلده، داده تشلخی   درسلتی  به  مفصلل صلحیح وضلعیت  چون و دارد وجود همچنان
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  پای  در  عضلالنی  فعالیت حداکثر  به  رسلیدن  زمان و  فعالیت  شلروع  و  کند فعال را  عضلالت  تواندنمی موقع  به
 حجم کاهش(. 23) اسلت  تأخیر  با  سلالم پای  به نسلبت  داشلته قدامی صللیبی لیگامنت بازسلازی  جراحی که

  باعت قدامی صللیبی رباط پارگی با  افراد در  زانو مفصلل کردن خالی از  ترس و دیده  آسلیب  اندام  عضلالنی
 در که  گیرند  کار  به  را  خاصللی  جبرانی هایمکانیزم زمین با پا  برخورد هنگام افراد این  که این که شللودمی
 منتقل  سلمت همان  ران  مفصلل  به  دیده  آسلیب  زانوی  مفصلل از را فشلار  اول  کنندمی  سلعی  اسلتراتژی این
 و دهندمی  انجام ران  اکسلتنسلوری گشلتاور  افزایش و  زانو  اکسلتنسلوری گشلتاور کاهش با  را  کار این که کنند

 بدین و( 24) کنندمی منتقل سللالم  پای  بر  را آن دیده آسللیب پای روی از کلی  فشللار کاهش با همچنین
 افزایش  سللالم  پای  بر بارگذاری  ترتیب بدین( 25) کنندمی  اسللتفاده را  اندامی  بین  جبرانی  اسللتراتژی  ترتیب
 .یابدمی

 .بازی به بازگشت زانو، مفصل بیومکانیکی، متغیرهای کلمات کلیدی:
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 های حرکتی و پاسچر پسران نوجوان والیبالیست و بسکتبالیست نخبه  مقایسه مهارت

 4، هانیه زهتاب اصغیی3زهیا کیيلی ، 2* زاده پنجه  بهشاد ،1 فتاحی علی

 تهران واید اسالم ،  آزاد دانشگاه ورزش ، علوم و بدن  تربی  دانشکده ورزش ، بیومکانیک استادیار  -1

   .ایران تهران، مرکزی، 

 اسالم ، آزاد دانشگاه ورزش ، علوم و بدن  تربی  دانشکده ورزش ، بیومکانیک دکتری دانشووی -2

   .ایران تهران،   مرکزی، تهران واید

 اسالم ، آزاد دانشگاه ورزش ، علوم و بدن  تربی  دانشکده ورزش ، بیومکانیک دکتری دانشووی -3

   .ایران تهران،   مرکزی، تهران واید

 اسالم ، آزاد دانشگاه ورزش ، علوم و بدن  تربی  دانشکده ورزش ، بیومکانیک دکتری دانشووی -4

   .ایران تهران،   مرکزی، تهران واید

 

 چکیده 

 مقدمه و هدف 

 انسلان شلامل مهم سلرمایه این اسلت. سلالمتی از جنبه مثبتی انسلان سلرمایه ترینمهم عنوان به تندرسلتی

 وضلعیت یا همان تندرسلتی جسلمانی بعد اسلت. جسلمانی و عاطفی، ذهنی، ارتباطیاجتماعی، روحی،  ابعاد

 بر تواندمی آن و منفی مثبت تغییرات برخوردار بود و خاصلی از اهمیت بشلر زندگی در مطلوب جسلمانی

 مهمی اسلت موضلوعات از یکی نوجوانان حرکتی رشلد (. کیفیت1اثر بگذارد ) انسلان نیز زندگی ابعاد سلایر

 هایزمینه، مهارت این در اسلت. بوده جسلمانی و حرکتی تکامل و رشلد متخصلصلان توجه مورد همواره که

 اواخر سلنین ورزشلی در و حرکتی هایمهارت برای چارچوبی که هسلتند هاییویژگی جمله حرکتی پایه از
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باشلد.  داشلته همراه به را روزانۀ زندگی هایفعالیت از بهتری کیفیت تواندمی عمر ادامۀ در که اسلت نوجوانی
 انجام بدن مناسللب مکانیک آوردن دسللت به و حفظ هدف با درمانی مداخله قامتی، هایناهنجاری در

 در گام اولین هاسلت.ناهنجاری بهبود و پیشلگیری آموزش، شلناسلایی، اصلالحی، هایهدف برنامه شلود.می

 نظرصلرف اسلکلتی و عضلالنی اختالالت کلیه زیرا اسلت. فرد اندام و به پوسلچر توجه ناهنجاری، شلناسلایی

 عضلالنی و اسلکلتی تعادل از اسلت عبارت پاسلچر دهند.می بروز فرد پاسلچر بر را خود اولیه، عالیم علت از

 احت اسلتر یا کار حالت در پیشلرونده شلکل تغییر و ضلایعه مقابل در را بدن دارنده نگه هایسلاختمان که

 وضلعیت سلینه قفسله و شلکم هایارگان و کارایی بیشلترین عضلالت حالتی، چنین نماید. درحفاظت می

های ای و افزایش تنش در بافتهای بین مهرهسلچر نامناسلب باعت فشلار بر دیسلکاپ(.  4دارند ) مناسلبی

که انحنای کمر حفظ نشلود و لگن در راسلتای مناسلب شلاقولی صلورتیدر  .(۶)شلود خلفی سلتون فقرات می
مدت باعت ایجاد تغییرات در سلللتون   خود قرار نگیرد، باعت ایجاد چرخش خلفی اسلللتخوان لگن و در بلند

 هایفعالیت از انجام بسلیاری برای مهم عامل یک پاسلچر کنترل حفظ (. توانایی7)  شلودکمری می  فقرات

 شدر  ایبر مینهزو    باشللدمی  نکادکو  یگیردیادر  مهمی ربسیا  نقش حرکتی  یهارتباشللد و مهامی روزمره
در نتیجه   (،9و   8کنند )هم میافر جتماعیو ا تحصیلی  یهارتل مهالللقبیاز   ملللمه ی  الللهیگیردیا سایر

 تحصللیلی، هایمهارت در مشکلو   عفللللللض  وزبر  سبب ،حرکتی  یهارتمها یندآفر در لختالا  هرگونه

در طول مراحل رشد،  (. 10شود )می  نوجوانانی درلللفی  الللهرتالللمه  سبلللکو  یگیردالللی اجتماعی،
که با ایجاد امکان    تأثیر بسزایی در تقویت رشد حرکتی در طول عمر خواهند داشت، چرا حرکتی  هایمهارت
های پایه، اسلاس رشلد حرکتی رشلد مهارت. کنندبیشلتر محیط موجبات رشلد بهتر را مهیا می  جسلتجویبرای  

برای کودکان تواند اطالعات مناسللبی را های حرکتی متنوع و گوناگون میرود. تجربه-کودکان بشللمار می
 فللللتعری وهگررا در دو  حرکتی  یهارت. مهادنیای اطراف توسلعه دهند  فراهم آورد تا آنها ادراك خود را از

 ممستلز هاآن منجااکه   نهاماهرو  قیقد  ا،مجزدار،  جهت تحرکا   ظریف  یللحرکتی  اللهرتاللمه  ،دللنادهرللک
 تعضال  طللتوس هللت کللشدر  حرکتی  یهارتمها  و  ستا ظریفو  کللکوچ  تضالللع مجموعهاز   دهستفاا
به خاطر (. 11ند )دگرمی  نبد  دلتعا  حفظو  یستاییا ،ومیللعم تحرکا شوند که موجبمی منجاا  نبد رگبز

های قامتی در سلنین راهنمایی و دبیرسلتان، شلیوع ناهنجاری  در نوجوانان،کافی   نبودن شلناخت و آموزش
طرف   ، ازاندك اسلتنخبه    ورزشلکاران ی این تحقیقات درولی زمینه ،(13آموزان شلایع اسلت )بین دانش

 متخصلصلین دیدگاه از دارد، و نمو کاربرد رشلد تحقیقات در مناسلب ابزاری به عنوان که پیکرسلنجی دیگر

 که موردی (.14شلود )می محسلوب حرکتی مهارت رشلد مطالعه برای ت برانگیزاما بح مهم شلاخ  ورزشلی

 صلاف، گود، پای کف مثل تحتانی اندام در ویژه به عضلالنی -اسلکلتی هایناهنجاری خصلوص در همواره

 هایمهارت بر تأثیری عوامل این آیا که این اسلت بوده، مطرم پرانتزی، لوردوز و کایفوز ضلربدری، زانوی

های حرکتی مهارت از این رو هدف از تحقیق حاضلر بررسلی میزانخیر   یا دارند نوجوانی دوران در حرکتی
 بود. آنها ارتباط با فعالیت ورزشی و پاسچر نوجوانان در
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 روش تحقی 

مقاطع سللاله پسللر در  12-14  نوجوانانآماری از  . جامعهاسللت نوع توصللیفی و مقطعی از حاضللر تحقیق
با  (بسلکتبالیسلت17و    والیبالیسلت13)نفر   30این تحقیقات شلامل نمونه آماریراهنمایی و دبیرسلتان بود که 

 و ضلرورت توضلیح پژوهش، پس از از میزان تمرین حداقل سله جلسله در هفته به صلورت هدفمند بود. پیش
 تملام از واللدین کتبی رضلللایتنلاملۀبرداری و جهلت عکس نلامله فرم رضلللایلت آنهلا، برای تحقیق اهمیلت

بر قدرت گرفتن، دراز و نشلسلت، پرش سلارجنت  مشلتمل جابجایی حرکتی هایشلد. مهارت گرفته هاآزمودنی

ها در های دموگرافیک آزمودنیداده .فرد محاسللبه شللد هر برای آنها هاینمره مجموع که بود 4×9و دو 

کیلوگرم(   ۶9/51±19/3متر(، وزن )سانتی23/1۶9±34/4سال(، قد )92/12±8۶/0گروه والیبال شامل سن )

کیلوگرم(    35/5۶±27/۶متر(، وزن )سلانتی  24/1۶۶±53/4سلال(، قد )  82/12±88/0و بسلکتبال شلامل )
پژوهش از آملار توصلللیفی برای بیلان میلانگین و انحراف اسلللتلانلدارد و از آزمون  این در گیری شلللد.انلدازه

مستقل و من ویتنی به منظور   tها اسلتفاده شد. از آزمون نوف برای بیان نرمال بودن دادهکولموگروف اسلمیر

 استفاده شد. در 05/0در سلطح معناداری    SPSSمقایسله متغیرهای مهارت حرکتی و پاسلچر توسلط نرم افزار

رفتن دسلت شلامل قدرت گ آزمون موارد ( اسلتفاده شلد. .CSIروش ) از پا کف قوس ارزیابی برای تحقیق این
 را مهارت هر اجرای نحوة محقق آزمون اجرای برای بود. 4×9)پنجه(، دراز و نشلسلت، پرش سلارجنت و دو 

از ورزشلکار   ادامه در و نمایش گذاشلته شلد به آزمون برای هر ورزشلکار سلتس داده شلد،  شلرم کامل به طور
کیفوز  آمده بدسلت درجات و زوایا تعیین کند. برای اجرا را مهارت مشلاهده، هر بار یک از پس شلد خواسلته

 در (DM -T12 ،DM -ITL ،ILS –ITL لوردوز )زاوایایی ( وVP-T12 ، VP-ITL ،ICT-ITL)زاویایی

 شد. استفاده 1کوب روش از رادیوگرافی هایعکس

 يافته ها 

مسلتقل به منظور مقایسله متغیرهای مهارت حرکتی در دو   tهای توصلیفی  گیری یافتهنتایج حاصلل از اندازه
متر اختالف معناداری بین دو  4×9دهد که در آزمون سلارجنت و گروه والیبالیسلت و بسلکتبالیسلت نشلان می

(. نتلایج در آزمون قلدرت گرفتن و دراز و نشلللسلللت متفلاوت بود بله طوری کله sig=00/0گروه وجود دارد )

(. نتلایج آزمون من ویتنی بله منظور مقلایسللله  p≥05/0روه وجود نلداشلللت )اختالف معنلاداری بین دو گ
متغیرهای مرتبط با پاسلچر نشلان داد در هیچ کدام از پارامترهای واروس، والگوس، پرونیشلن، سلوپینیشلن، 

(. 2و1( )جداولp≥05/0کایفوز، کف پای گود و صللاف اختالف معناداری بین دو گروه وجود ندارد ) لوردوز،
که آزمون نشان  اسلمیرونف استفاده شد  -ها از آزمون کولموگروفی  نرمال بودن توزیع شلاخ برای تشلخ

 (.≥05/0pها نرمال نیستند )داد شاخ 
 

 
1 . Cobb angle. 
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ونشللسللت( به منظور مقایسلله متغیرهای مهارت  دراز مسللتقل)پرش سللارجنت و tنتایج آزمون    .1نمودار  

  .ها در دو گروه والیبال و بسکتبالحرکتی آزمودنی
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و قلدرت گرفتن( بله منظور مقلایسللله متغیرهلای مهلارت حرکتی 4*9مسلللتقلل)دو   tنتلایج آزمون  .2نمودار
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 نتیجه یییی
قدرت گرفتن دسلت )پنجه(، دراز و نشلسلت، حرکتی منتخب شلامل های  مقایسله مهارتپژوهش حاضلر به  
های ورزشلی با گر این اسلت که رشلتهنوجوانان. نتایج پژوهش حاضلر بیانو پاسلچر    4×9پرش سلارجنت و دو  

های حرکتی با کنند اما در مهارتسلازی عضلالت، وضلعیت قامتی را به طور مناسلب کنترل میتوجه به فعال
توجله بله ملاهیلت هر رشلللتله، در برخی پلارامترهلا اثر گلذاری بلاالتری دارنلد، هملانطور کله در پژوهش حلاضلللر 

های ورزشی  های حرکتلللی شلللرط یادگیری مهارتمهارت  تری دارند.گیرها توان انفجاری چشمستوالیبالی
ناهنجاری اسلکلتی   های فردیمعوامل متعددی مانند تفاوتوالیبال و.....   ،بسلکتبال  ،ویژه مانند دو و میدانی

شکل پیشرفتۀ این   توانند اختالفلللاتی را در رسلللیدن بلللهمی های جنسیو تفات شرایط محیطی  عضالنی،
هلای آنهلا الگوهلای تمرینی آنهلا  . املا براسلللاس نتلایج بلدسلللت آملده و میزان نلاهنجلاریهلا ایجلاد کننلدمهلارت
ها باشلد، از آنجا که با افزایش سلطح فعالیت ورزشلی، تعداد و سلاعات ترین عامل بروز ناهنجاریتواند مهممی

حقیق حاضللر نیز از ورزشللکاران نخبه بودند، بنابراین  کند و ورزشللکاران تجلسللات تمرینات افزایش پیدا می
تواند تعداد جلسللات و مدت زمان تمرین باشللد  شللاید یکی از دالیل افزایش برخی از ناهنجارهای آنها می

(، از سللوی دیگر، تاکید بر اسللتفاده از گروه خاصللی از عضللالت که در رشللته مورد نظر کاربرد 20و19)
عضلالتی که در اجرای فنون نقش اصللی ندارند نیز از عواملی اسلت که اختصلاصلی دارند و عدم توجه به  

 تواند باعت بروز اختالالت مکانیکی و ساختاری و ایجاد وضعیت نامطلوب بدنی گردد.می

 های حرکتی، پاسچر، پسران نوجوان، والیبال، بسکتبال.مهارت کلمات کلیدی:
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 جایگاه دیپلماسی تکواندو در دیپلماسی ورزش کره شمالی و کره جنوبی

 

 2، خیی اهلل اکبیی1سامان مهیی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی -1     
 دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران -2

 

 چکیده 

 جمهوری  و  جنوبی  کره  جمهوری  در دیتلملاسلللی ورزشلللی  ای ازگونله  مثلابله بله  تکوانلدو  هقدف:  و  مققدمقه

  کره  بلازگردانلدن در ایجلایگلاه برجسلللتله  تکوانلدو  هلایجنبش. رودبله کلار می  شلللملالی کره  خلق دموکراتیلک
 در  تکواندو  دیتلماسلی با هدف بررسلی جایگاه  حاضلر داشلته اسلت. پژوهش مذاکره میز  به  شلمالی وکره  جنوبی

 شمالی داشته است. وکره جنوبی بر این اساس در فرایند روابط حسنه بین دو کشور کرهورزش و   دیتلماسی

 تحلیلی-روش تحقیق توصیفی :تحقی   روش

  و از آن به رودبه شللمار میفرهنگ و دیتلماسللی فرهنگی   هایشللاخهیکی از زیر مثابه  ورزش به  ها:يافته

در  بارزینقش   هموارهو رویدادهای ورزشللی    ورزشنمایند. قلمداد میعنوان یک دیتلماسللی نوین ورزشللی  
عنوان    اسلتفاده از ورزش به  دارند.جهان  در صللح برقراری و کشلورها بین  دیتلماتیک  روابط پیشلبردتقویت و 
 19۶0 دههو از اوایل   بوده گسلترش  رو به   جنوبی کره و شلمالی کرهدیتلماتیک بین کشلورهای    سلازوکاری

های سلیاسلی شلبیه بوده همکاری جهتعاملی اجتماعی مثابه  ت ورزشلی بین دو کره، بیشلتر به  المباد  بعد،  به
 ایگسلترهسلازی و تعامل را در آگاه جو، بخشلیآگاهی  در راسلتایعملی   مجال  ،اسلت. دیتلماسلی ورزشلی

جهلت، نملایلد کله از  پلدیلدار می  اجتملاعی  رهبران  برای  عملده جلامعله  هلایجهلت گردهملایی از گروه  عظیم،
 سوی توسعه دارند. به گیری اساسیجهت ، رویهمرفتهدیتلماسی ورزشی  راهبردهای
 برخی اوقات که نمایدغیردولتیرا فراهم می  نهادهای بین دیتلماتیک غیررسلمی مناسلبات  ورزشلی دیتلماسلی

مدنظر   محرمانه روابط شلخصلی، غیردولتی و یک  عنوان  به عمدتاص ولی  گیرد،صلورت می دولت پشلتیبانی با
 –اسللت    شللده تبدیل  المتیک المللیبین ورزش  به  که  کره رزمی  که به هنر –ورزش تکواندو    .گیردقرار می

  به تازگی،  .اسلت به کار رفته  نرم  دیتلماسلی  اهداف در راسلتای  زمان کنونی،   تا پیدایش آغاز از دسلت کم 
  بین  برقراری ارتباط سلیاسلی برای  ایوسلیله  عنوان  به  شلمالی کره و جنوبی کره از  تکواندو  نمایش  هایتیم
 سلتس  جنوبی و  کره  جمهوری  برای  نرم  دیتلماسلی  نوعی  عنوان  به  تکواندو  .اسلت  بکار رفته  کشلور دو این

 در  مهمی  نقش  تکواندو تظاهرات  .اسللت  شللده  شللمالی اسللتفاده کره خلق دموکراتیک  جمهوری  توسللط
  دارد، مذاکره میز به شمالی جنوبی وکره کره بازگرداندن
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 ملداوم  نقش  چگونگی  بر  و  نرم  دیتلملاسلللی  بر  تکوانلدو  پیشلللگلاملان  ابتلدایی  هلایتالش  نتیجقه یییی:

 دیتلماسلی این،  بر عالوه  .اسلت بوده متمرکز  شلمالی، و  جنوبی  کره  حسلنه  روابط ایجاد در  آنان هایتالش
  اسلت  ممکن که دهد می  نشلان موضلوع این و  اسلت داده رخ مردمی و  سلازمانی دولتی،  سلطح در  تکواندو
 .گیرد می قرار استفاده مورد دیتلماسی سطح سه هر در که باشد ورزشی تنها تکواندو

 

 دیتلماسی نرم، تکواندو، کره شمالی، کره جنوبی، روابط بین المللکلمات کلیدی: 
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the Korean Peninsula. Physical Activity Review, 6, 237-250. 
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در   یکمر سیپرلوردوزیدرجه ها نییدر تع تالیجید  یربرداریتصو ییایو پا ییروا

 یرانیدختران و پسران نوجوان ا

 1صبا بهمنی

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

 چکیده 

اسلتفاده ی های سلتون فقرات  ناهنجار   یو تشلخ یابیارز  یبرا یمختلف  لیابزارها و وسلا :مقدمه و هدف

خط کش   نومتر،ینکالیپانتوگراف، ا  نالیموس، اسلتا  نالیهمچون اسلتا  ییبه ابزارها  توانیشلده اسلت که م
 یریگدر انلدازه  ییاز اعتبلار بلاالرادیوگرافی  اگرچله روش    .اشلللاره نمود  یوگرافیو راد  فومتریمنعطف، کلا

از   یک. یباشللدیهمراه م یسللتون فقرات برخوردار اسللت، اما اسللتفاده از آن همواره با مشللکالت یانحناها
فقرات اسلت   یهای ناهنجار یابیمشللکالت، اسللتفاده مکرر از آن در طول رشللد جهت ارز نیا نیتریاصللل

فرد را بارها در معر   جهیو در نت  شلللودیچهار تا شلللش ماه تکرار م یزمان یهادر بازه یوگرافیعموما راد
. دهدیم شیرا افزا  دیروئیو ت  نهیسل  طانسلر ،یاختالالت از جمله لوسلم  یاشلعه قرار داده و خطر  ابتال به برخ

در   کسیو مکمل اشللعه ا نیگزیجا  یبه عنوان روشلل یفتوگرامتر  کیتکن ای  تالیجید یربرداریروش تصللو
 یک  به  شلدن تبدیل حال در فزاینده طور  به  روش نمورد توجه محققین قرار گرفته اسلت. ای پاسلچر  یابیارز
 ابزارهای  بودن پایا و روا  اهمیت  به توجه  با،  اسلت.    اسلکلتی  عضلالنی  سلیسلتم  ارزیابی  برای محبوب  ابزار
 رادیوگرافی روش برای جلایگزین روش  یلک  عنوان بله فتوگرامتری روش  پلایلایی و  روایی تعیین، گیری انلدازه
 و اندازه گیری در تنها که  اسللت روش هایی  از یکی فتوگرامتری  طرفی از. کندمی   پیدا ضللرورت و اهمیت
هدف لذا   اسلت گرفته قرار  محققان  توجه مورد  اسلکولیوزیس ناهنجاری  به  مربوط شلاخ  های کردن کمی

هایترلوردوزیس کمری  هدر تعیین درج تصلویربرداری دیجیتالتحقیق حاضلر بررسلی روایی و پایایی روش 
 پسران نوجوان ایرانی بود. در دختران و

روایی و پلایلایی بود.   بررسلللیتحقیق  این  مقطعی و طرم    مطلالعله حلاضلللر پژوهشلللی  :بیرسققی  روش

 و هایترلوردوزیس کمری ایسللینهنوجوان دختر و پسللر مبتال به هایترکایفوزیس  40تحقیق   هایآزمودنی

توسلللط   هاتملامی آزمودنی (.32/57±10/7و وزن  17/1۶3±72/9قد   32/15±57/2)میلانگین سلللن    بودند
اسلاس معیارهای ورود  و بر هدفمند و در دسلترسصلورت در همان محل بهمتخصل  سلتون فقرات معاینه و 

تصلللویربرداری دیجیتلال در تعیین درجلات  روش    زملانهمتعیین میزان روایی    منظوربله.  انتخلاب گردیلدنلد
مورد   هانمونهرادیوگرافی  تصللاویربا   شللده گیریدازهان مقادیر  انحناهای هایترکایفوزیس و هایترلوردوزیس

سلاعت   48تا  24در فاصلله زمانی  ها گیریبررسلی پایایی تمامی اندازه همچنین جهت. قرار گرفتمقایسله  
 نتایج مقایسه شدندتکرار و  عیناص ین تصویربرداریپس از اول
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در تعیین درجله هلایترلوردوزیس کمری  تصلللویربرداری دیجیتلال  روش    کله نتلایج نشلللان داد  هقا:يقافتقه

(001/0p=  ،58/0r= )در مقایسله با رادیوگرافی از روایی قابل قبولی برخوردار اسلت. همچنین  ( )جدول یک

تعیین هلایترلوردوزیس کمری   از پلایلایی درون ( )جلدول دو(  =001/0p=  ،87/0r)روش فتوگرامتری در 
 .استآزمونگر باالیی برخوردار 

 کمری  لوردوزیس درجه تعیین در رادیوگرافی با مقایسه  در فتوگرامتری روش روایی  .1جدول

 شاخص
 فتوییامتیی

r   مقدارP 

 001/0 588/0** )درجه(  زاويه لوردوزيس راديوییافی
 

 کمری درجه لوردوزیس تعیین در فتوگرامتری  پایایی ضریب  -2 جدول

 شاخ 
 درصد اطمینان %95 فتوگرامتری مرحله دوم

r   مقدارP  ضریبICC کران باال کران پایین 

 931/0 750/0 8۶7/0 001/0 871/0** (لوردوزیس) مرحله اول  فتوگرامتری
 

رسللد روش تصللویربرداری دیجیتال دارای روایی و پایایی مناسللب در به نظر می  یییی:نتیجهبحث و 

اسلتفاده  این روشاز توانند  می مختلفمتخصلصلین  کمری سلتون فقرات اسلت و احتماالص  گیری انحنایاندازه
 هلاینلاهنجلاریدرملان افراد مبتال بله   در بررسلللی رونلدنملاینلد تلا تعلداد اسلللتفلاده از پرتوهلای اشلللعله ایکس  

 کاهش یابد. هایترکایفوزیس و هایترلوردوزیس

 .هایترلوردوزیس ، روایی، پایایی،تصویربرداری دیجیتال: کلمات کلیدی
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مردم   یورزش  یها تیبر انجام فعال 1۹دیکوو ی ماریحاصل از گسترش ب نهیقرنط ریتاث

 ران یدر کشور ا

 4یزارع سهی، نف 3یلطف اي، پی2اکبیزاده غ ی، فیوغ جهان ت *1یطیق   یمسعود محمد
 دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزشی  4و 3و 2و 1

 

 چکیده 
میالدی از شهر ووهان چین به سایر نقاط جهان انتقال پیدا کرد.   2019در انتهای سال    19ویروس کووید  

به گونه ای که بسیاری از شهرهای جهان به یک قرنطینه اجباری فرو رفتند. پس از گسترش بیماری کووید 
تغییرات گسترده ای در حوزه های مختلف زندگی بشر صورت در سرتاسر جهان و قرنطینه حاصل از آن،    19

پذیرفت.بدلیل عدم توفیق بخش های بهداشتی کشور های توسعه یافته در ساخت واکسن این بیماری و  
طوالنی شدن مدت زمان قرنطینه به نحوی که در زمان نگارش این مقاله پایان آن مشخ  نیست، دولت  

قرنطینه حاصل از گسترش این بیماری در ابعاد فردی و اجتماعی برآمده  ها درصدد جبران خسارات ناشی از 
 اند. 

یکی از جنبه های فردی زندگی مردم که تحت تاثیر قرنطینه حاصل از این بیماری قرار گرفته است، موضوع 
ه  انجام فعالیت های ورزشی است. پس از شرایط بوجود آمده و منع تردد افراد در معابر عمومی و لزوم خان

نشینی آحاد جامعه شکل زندگی به طریق متفاوتی تغییر شکل داده است. این بیماری و قرنطینه حاصل از  
آن بر میزان انجام فعالیت های ورزشی کشور ما تاثیر بسزایی داشته و میزان آن را به شکل قابل توجهی  

عالیت های ورزشی در کشور کاهش داده است.مقاله حاضر به بررسی تاثیرات ناشی از قرنطینه بر انجام ف
 ایران می پردازد. 

جامعه ی مورد تحقیق عموم مردم حاضر در کالنشهر های ایران می باشند که نمونه گیری آن ها بر اساس  
از   و  شده  انجام  مورگان  تعداد    500جدول  شده  توزیع  رسیده    478پرسشنامه  به دست محقق  پرسشنامه 

 ابزار مورد نظر آن پرسش نامه محقق ساخته می باشد. است.روش انجام این تحقیق بصورت کمی و 
روایی ابزار تحقیق توسط متخصصین حوزه ی رسانه و تربیت بدنی و اساتید دانشگاهی تایید گردیده است.  

ضریب   با  کرونباخ  آلفای  آزمون  توسط  نیز  آن  پایایی  آزمون    0.78و  از  استفاده  با  است.  رسیده  تایید  به 
 عی بودن توزیع داده ها به تایید رسید. اسمیرنوف طبی-کلموگروف

با توجه به طبیعی بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه استفاده شد که بر اساس  
آن، میزان عدم وجود برنامه مشخ  و زیرساخت های مناسب برای گسترش فعالیت های ورزشی در دوران  

لزوم تصمیم گیری های سریع را به منظور پیشگیری از خطرات  قرنطینه در سطح باالیی گزارش شد که  
 احتمالی کم تحرکی در عموم جامعه را بیش از پیش می نماید. 

 ، ویروس، کرونا، قرنطینه، ورزش 19کووید  کلمات کلیدی :
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 ی سبز اماکن ورزش  ت یریدر مد رانیمد یطمحی¬ستیز یرپذی¬تینقش مسئول

 3يی، جواد شهال2کاریی  ی،غالمعل *1فاطمه دانشگی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران  -1
 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -2
 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -3

 

 چکیده 

  سلراسلر دنیا مورد توجه خاص قرارگرفته و نگرانیزیسلت در امروزه توجه به حفظ محیط مقدمه و هدف  

 فاینقش خود را ا یتوانند به درسلت  یم یی. سلازمان هااسلت رسلیده خود او   به پایدار  توسلعه مورد در عمومی
یابی به توسلعه پایدار  ودسلتتوجه داشلته باشلند    سلتیز  طیحفظ مح  نظیرخود  یاجتماع  تیکنند که به مسلئول

. از آنجایی که تقاضلا برای مدیریت سلبز به سلرعت رو به افزایش گزارده اسلت،  قرار داده باشلند  تیدر الورا 
کشلانند: فشلار طبیعت مجموعه عواملی وجود دارند که سلازمان ها را به سلمت سلبز شلدن و مدیریت سلبز می

ها، انقرا  گونه های زیسلتی، جمعیت فزاینده، آالینده و کمبود منابع طبیعی، تغییرات آب و هوایی، افزایش
افزایش تلأمین منلابع بله ویژه انرژی، قوانین و مقررات ملی و جهلانی، انگیزه هلای ملالی، هنجلارهلای اخالقی،  

ها و سللایر موجودات آموزه های دینی و باالخره از همه قوی ترانگیزه صللیانت ذات و تنازع بقا برای انسللان
محیطی به یک الزام واقعی عوامل مذبور مجموعا باعت شلده اند که توجه به عوامل زیسلتدرجهان هسلتی.

وکار تبدیل شلود و انتخاب و اعمال مدیریت سلبز در تمامی قلمروهای کار ضلرورت در اسلتراتژی های کسلب
از مواد   اسلتفاده  هیتوج نهیدر زم  شلتریب  بیسلبز به ترت  تیریمدرك مد  رندهیگ  یشلرکت ها تیحوزه فعالیابد. 

 یداخل طیمح تیفیبهبود ک  ،مواد پسلماند  تیریکاهش حجم مواد پسلماند و بهبود مد  ، یشلامل آب و انرژ
باشلد. مدیریت سلبز رویکرد می  یطیمح سلتیموضلوعات ز تیکارکنان نسلبت به اهم یسلازمان و آگاه سلاز
گردد و مصللرف میها بوده که موجب کاهش مصللارف غیرضللروری، اصللالم الگوی  جدیدی در سللازمان

گیرد. للذا هلدف از انجلام پژوهش حلاضلللر بررسلللی نقش  هلای ملدیریلت را نیز در بر میفعلالیلتتملامی
 باشد.محیطی مدیران در مدیریت سبز اماکن ورزشی شهر یزد میپذیری زیستمسئولیت

ورزشی  پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مدیران اماکن   -روش پژوهش حاضر توصیفی  روش تحقی :

نفر از مدیران اماکن ورزشللی بود و با اسللتناد به جدول  ۶00سللرپوشللیده شللهر یزد که حجم جامعه حدود 
نفر با روش نمونه گیری تصلادفی سلاده به عنوان نمونه آماری انتخاب شلدند. ابزار اندازه   234مورگان، تعداد 

یید قرار گرفت و پایایی نفر از متخصللصللین مورد تأ  8گیری شللامل پرسللشللنامه محقق سللاخته که توسللط  

  SPSS ها از نرم افزارمحاسللبه شللد.جهت تجزیه و تحلیل داده 82۶/0پرسللشللنامه از طریق  آلفای کرنباخ 
 استفاده شد. 25نسخه 
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طبق نتایج آزمون تی اسلتیودنت سلطح معناداری آزمون برای تمامی مولفه های مسلئولیت پذیری  يافته ها  

نرژی، آب و فضلای سلبز، پسلماند و کاهش آلودگی صلوتی کوچکتر از زیسلت محیطی در مسلائل مربوط به ا
اسللت و فاصللله اطمینان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد. بنابراین مسللئولیت پذیری مدیران در   05/0مقدار  

های مسئولیت پذیری  مدیریت سبز و توسعه پایدار اماکن ورزشی تاثیر دارد. و برای اولویت بندی تاثیر مولفه
ها در این آزمون  مشخ  شده است که  تاثیر زمون فریدمن استفاده شده است، با توجه به میانگین رتبهاز آ

( در مدیریت سللبز در رتبه اول، مولفه »کاهش آلودگی صللوتی«)با 82/2مولفه » پسللماند«)با میانگین رتبه 
ر رتبه سللوم و » آب و فضللای ( د52/2( در رتبه دوم، مولفه »انرژی« )با میانگین رتبه  57/1میانگین رتبه  

 ( در رتبه چهارم قرار دارد.09/2سبز«)با میانگین رتبه 

: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد مسئولیت پذیری زیست محیطی مدیران در مدیریت سبز نتیجه یییی

اماکن ورزشلللی تاثیر دارد و با اجرای مدیریت سلللبز می توان به حفظ محیط زیسلللت کمک کرد. از میان 
های ذکر شلده، مسلئولیت پذیری در مسلائل مربوط به پسلماند دارای بیشلترین تأثیر و مدیریت آب و همولف

فضلای سلبز داری کمترین تأثیر در مدیریت سلبز اماکن ورزشلی می باشلد. لذا مدیران می توانند از این نتایج 
 در جهت توسعه زیست محیطی اماکن ورزشی استفاده کنند.

 مدیریت سبز، اماکن ورزشی، زیست محیطی کلمات کلیدی:

 

 منابع 
هلای ملدیریلت سلللبز در تحلیلل مقلایسللله ای بین شلللاخ  (.  1397) مژگلان، زعیملدار و فلاطمله،  برنگی .1

 مدیریت محیط زیست و توسعه پایدارنشریه ، موسسات

 .مدیریت سبز، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.چاپ اول (. 1392)زاهدی، شمس السادات .2

 نیکشلور. شلشلم داریسلبز در توسلعه پا تیریمد یچالش ها .(1385)رایسلم ،یویو خد دیعباسلتور، مج .3
 .رانیا ستیز طیانجمن متخصصان مح زان،یا ستیز طیودساالنه انجمن متخصصان مح یمل شیهما
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بر عملکرد و   نیو کافئ نیتیکارن-ال بیو ترک میکربنات سد ی اثر مصرف کوتاه مدت ب

 ندهیفزا تیتجمع الکتات تکواندوکاران نخبه در فعال

 2یاله ضی، فواد ف 4فهیخل  دنعمت یّ، س3ی، زهیا حجت 2نیسیش یی، ام 1يیرضا یعل

 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -1
 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر   -2
 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  -3

 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر   -4

 

 چکیده 
کارنیتین و بیکربنات سدیم  -ال  کافیئن،های اخیر تالش برای استفاده از مزایای ارگوژنیک   در سال:  مقدمه و هدف

باشند و همین امر در تعیین کافیین  در مقیاس وسیع مطالعه شده است. با این وجود، نتایج اغلب ناپایدار و متناقض می
ارگوژنیک کار را مشللکل سللاخته اسللت. هدف از انجام این تحقیق بررسللی اثر مصللرف کوتاه مدت    بعنوان کمک

کارنیتین و کافئین بر عملکرد و تجمع الکتلات تکواندوکاران نخبله در فعلالیلت فزاینده -ب الو ترکیل  بیکربنلات سلللدیم
 بود.

نفر از تکواندو کاران ملی پوش حاضلر در تمرینات بطور   24 .نیمه تجربی بودپژوهش حاضلر از نوع روش تحقی :  

حقق سللاخته را کامل کردند و تصللادفی انتخاب شللدند. ابتدا آزمودنی ها پرسللشللنامه اطالعات عمومی و سللالمتی م
رضلایت نامه کتبی را مبنی بر حضلور در این تحقیق امضلاء کردند. قبل از شلروع آزمون از آزمودنی ها درخواسلت شلد 

بر اسلتفاده از درشلت مغذی ها به عنوان سلوخت   آن ها ثیرأ)به دلیل ت که از مصلرف قهوه، مواد لبنی و تمرینات شلدید
ساعت قبل از اجرای آزمون خودداری کنند و خود را در شرایط   12و استراحت( حداقل   جهت تولید انرژی حین تمرین

 سلاعت قبل از اجرای آزمون در حالت ناشلتا بودند.  8عادی برای انجام آزمون قرار دهند. همچنین آزمودنی ها حداقل  
ومتریکی قرار گرفتند و داده  دقیقه اسلتراحت تحت سلنجش متغیرهای آنتروپ  15آزمودنی ها در صلبح روز آزمون بعد از  

( 1:  های مربوط به قد، وزن و شلاخ  توده بدنی اندازه گیری شلد. سلتس به طور تصلادفی به سله گروه تقسلیم شلدند
دقیقله   ۶0میلی گرم بله ازای هر کیلوگرم وزن بلدن،   10و    25) بله ترتیلب  کلارنیتین و کلافئین  -مکملل دهی همزملان ال
دقیقله   90،  میلی گرم بله ازاء هر کیلوگرم از وزن بلدن  300)  دهی بیکربنلات سلللدیم  مکملل( 2قبلل از اجرای فعلالیلت(، 
قبل از اجرای آزمون میزان الکتات خون آزمودنی ها توسط دستگاه الکتومتر اندازه  ( دارونما.  3قبل از اجرای فعالیت(، 

وس بود. داده های مورد نیاز گیری و ثبت گردید. پروتکل ورزشللی به کار رفته در این تحقیق آزمون تعدیل شللده بر
بوسلیله دسلتگاه در حین اجرای آزمون ثبت شلد. بالفاصلله پس از اتمام آزمون میزان الکتات خون آزمودنی ها مجدداص  

و انحراف اسللتاندارد و در    یانگیناز م یفیها در سللطح آمار توصلل داده  و تحلیلیه تجز یبرا اندازه گیری و ثبت گردید.
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در صلورت معنی داری از آزمون   .آزمون تحلیل واریانس یک راهه اسلتفاده شلدو   K-Sاسلتنباطی از آزمون  سلطح آمار  

LSD .تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  استفاده شدSPSS انجام شد 19ه نسخ . 

میلی   10کارنیتین و -لی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن المی  25نتایج حاصلل از این تحقیق نشلان داد   : يافته ها

دقیقله قبلل از اجرای فعلالیلت، توان هوازی، سلللرعلت در حلداکثر اکسلللیژن   ۶0گرم بله ازاء هر کیلوگرم وزن کلافئین  
داری افزایش داده در حالیکه  زمان رسللیدن به واماندگی و ضللربان قلب در حالت واماندگی را به طور معنی مصللرفی،

اختالف بین گروه بی کربنات  .  (P  >  05/0) بعد از فعالیت کاهش داشللته اسللتتکواندوکاران  طوم الکتات خون سلل 

 (.P < 05/0سدیم و گروه دارونما معنی دار نبود )
کلارنیتین یک  -توان بلا مصلللرف  همزملان کلافئین و المی بلا توجله بله نتلایج بلدسلللت آملده از تحقیق نتیجقه یییی:  

که این می تواند بر روی عملکرد تکواندو کاران   های بیشلینه از آثار ارگوژنیک آن سلود جسلت فعالیتسلاعت قبل از  
های ژالتینی بتواند  رسلد که مصلرف مکمل ها به صلورت همزمان در شلکل کتسلولبه نظر میاثر مثبتی داشلته باشلد.  

د بخشلد بدون اینکه به محدوده غیرمجاز  کارنیتین عملکرد ورزشلی را بهبو-بعنوان بهترین شلکل مصلرفی کافیین و ال
 المللی المتیک برسد.اعالم شده از سوی کمیته بین

 کارنیتین و کافئین -بی کربنات سدیم، ال ، الکتات خون،تکواندو کلمات کلیدی: 

 
 

 منابع:

1. Andrew J Lorino; Lisa K Lloyd; Sylvia H Crixell; John L Walker.(2006). The 

effects of caffeine on athletic agility, Journal of Strength and Conditioning 

Research;; Health & Medical Complete Nov; 20, 4, pg.851. 

2. Jay, R.Hafman, Jie Kang, Nicholas A. Ratamess. (2007). Effects of nutritionally 

enriched coffee consumption on aerobic and anaerobic exercise performance. 

Journal of Strength and Conditioning Research,  21(2), 456–459. 

3. Beedie, Christopher J.; Stuart, Elizabeth M.; (2006). Placebo Effects of caffeine on 

cycling performance. Medicine & Science in Sports & Exercise 38(12):2159-64. 
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 های مدیریت استعداد در تکواندوی جمهوری اسالمی ایران   تعیین شاخص

 2، سارا کشکی2، حبیب هنیی1رخساره شايسته

 دانشگاه عالمه طباطبائیهای ورزشی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان -1
 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی  -2

 

 چکیده 

 دسلت به فرد که مهارتی سلطح بر و جدید شلده فن یا کار یک یادگیری در تسلریع موجب اسلتعداد مقدمه:
 به رسلیدن برای افراد شلناسلایی به مدیریت اسلتعدادها در ورزش (.1390گذارد )فرخی، می تأثیر آورد می

 باالترین به آن وسلیلۀ به افراد مسلتعد که کندمی فراهم را و موقعیتی بخشلدمی سلرعت نخبگی سلطح
دادن افراد  تمرین صلرف را خود وقت مربیان شلودمی کنند. همچنین، سلبب دسلت پیدا خود عملکرد سلطح

 کارآیی افزایش دروقت، جوییصلرفه باعت اسلتعداد در ورزشکنند. مدیریت  رشلته آن در تواناتر و مسلتعدتر
 و ورزشللکار نفس اعتماد به افزایش ورزش، کیفیت وبهبود جوییرقابت روحیۀ مربیان، افزایش و بازده
 در فعالیت به مندعالقه کثرت ورزشلکاران سلبب (. به1394شلود)منظمی،  ورزشلی می تمرینات شلدن علمی

 مالی و زمانی هایهزینه دیگر باالبودن سوی از و گذاری،امکانات و سرمایه محدودیتورزشی و  هر رشلته
 رشته هر در برتر افراد باید کسلب موفقیت، اطمینان ضلریب افزایش منظورنیز به   و ورزشلکاران زبده تربیت
 (. 1385شناسایی و هدایت شوند)گایینی،  مدیریت استعداد طی فرایند ورزشی

دیگر، تکواندو ایران در سلله دهه اخیر دارای رشللد چشللمگیری بوده اسللت به نحوی که بهترین از سللوی  
درصلد  9برداری داشلته اسلت )حدود های کشلتی و وزنههای المتیک بعد از رشلتهعملکرد را در تاریخ بازی

ین ورزشلکار  تر در این خصلوص، کسلب دو مدال طال و یک برنز توسلط پرافتخارترها( و نکته قابل تأملمدال
های المتیک توسلط یک تکواندوکار اسلت. بنابراین با توجه به انفرادی بودن این رشلته و ایران در تاریخ بازی

تواند منجر به نتایج رسلد که اسلتعدادیابی و مدیریت اسلتعداد در آن میعملکرد ورزشلکاران آن، به نظر می
 .تر برای تکواندو و به تبع آن ورزش ایران باشددرخشان

ایران انجام   اسلالمی  جمهوری  تکواندوی اسلتعداد در های مدیریتپژوهش حاضلر در راسلتای تعیین شلاخ 
 گرفت.

ها در مرحله اول مبتنی نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش کیفی و روش گردآوری داده شقناسقی:روش

آماری شلامل دو اسلت. جامعه   ای( و در مرحله دوم مبتنی بر مصلاحبه نیمه سلاختارمند بودهبر اسلناد )کتابخانه
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نفر   12نظران فنی رشلته ورزشلی تکواندو بود و حجم نمونه آماری با  نظران اجرایی و صلاحبگروه صلاحب
 منجر به اشباع نظری شد.

 
 

 یییی:نتیجهيافته ها و 
ریزی، جذب، های برنامههای مدیریت اسللتعداد در تکواندو مشللخ  شللد که مدلفهبندی مدلفهدر اولویت

توسلعه، گزینش، نگهداشلت و بکارگیری اسلتعداد به ترتیب بیشلترین اهمیت را دارند و مسلتلزم توجه بیشلتری 
 عناصللر نظام مدیریت اسللتعداد باعت شللده که یکتارچگی و کلیتدر نهایت باید اذعان نمود هسللتند. 
 انجام را فردی وظایف منحصر به آن هایبخش از یک چند هر هر و خورده، گره در هم دهنده آنتشکیل
های مربوط به اسلتعداد  های قبلی که در زمینهپوشلانی باالیی دارند. پژوهشهم و تعامل هم با اما دهد می

در کشلور انجام شلده بود، عمدتاص روی مراحل اولیه مدیریت اسلتعداد نظیر جذب و انتخاب اسلتعدادها با عنوان  
ای جلامع و کلاملل برای پرورش اسلللتعلدادهلا، ورتی کله بلدون برنلاملهاسلللتعلدادیلابی انجلام شلللده بود  در صللل

اسلتعدادیابی عمالص اتالف وقت و منابع خواهد بود. امید اسلت نتایج پژوهش حاضلر توانسلته باشلد دید وسلیع و 
 دقیقی از مدیریت استعداد در ورزش و به طور ویژه در تکواندو مهیا کرده باشد.

 استعدادیابی، مدیریت استعداد، تکواندو.، شاخ  واژیان کلیدی:

) فرخ ، .1 »بررس 1390ایمد.   رشته در استیدادیاب  هایشاخص تدوین و موجود وضع (. 

   .111-124، صص  9شناس  ورزش ، شماره بدمینتون«. نشریه رفتار یرکت  و روان 
.  « شنا   رشتة  انورزشکار   در   استیدادیاب (. »1385. )ندا  خالدی،   یمید؛   اراض ،   عباسیل ؛   گایین ،  .2

 . 35-47 ص  ، 2و 1 شماره  ،9 دوره  روانشناخت ، هایپژوهش نشریه

والیبال«. رساله دکتری    در  استیداد   مدیری    مطلوب  الگوی   (. »طرای 1394منظم ، امیریسین. ) .3

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

 2، سارا کشکی2، حبیب هنیی1رخساره شايسته
 های ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان -1

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی  -2

 

 چکیده 

 از یکی دیرباز از مهارتی یا و کار هر انجام و یادگیری برای نخبه و زبده افراد گزینش و جسلتجو مقدمه:

 انجام مستعد افراد عملکرد مشاهده و تجربی بطور موارد اکثر در امر این چه اگر است. بشر بوده هایچالش

 ویژه توجه مورد پیش از بیش پدیده این جهان شلدن صلنعتی و علم پیشلرفت لیکن با اسلت، گرفتهمی

 اختالف ایجاد عوامل از شلد. در واقع یکی واقع صلنعتی و خدماتی مختلف علمی، هایبخش در کارگزاران

 که مهارتی سطح بر و جدید شده فن یا کار یک یادگیری در تسریع موجب استعداد افراد استعداد است. بین

 19۶0از دهه  نیز ورزش در آن راهبردهای و اندیشلله این گذارد. روا  می تأثیر آورد می دسللت به فرد
 که کشلورهای پیشلرفته صلنعتی با این هدف سلایر در سلتس و شلرقی اروپای کشلورهای در میالدی، ابتدا

 به کرد، تربیت و شلناسلایی مختلف هایدر رشلته قهرمانی برای را مسلتعد افراد اطمینان از ایدرجه با بتوان

 به رسلیدن برای افراد شلناسلایی به اسلتعدادها در ورزش(. مدیریت 1390شلد )فرخی،  رایج ایهگسلترد طور

 سلطح باالترین به آن وسلیلۀ به افراد مسلتعد که کندمی فراهم را و موقعیتی بخشلدمی سلرعت نخبگی سلطح

 (.1394کنند )منظمی،  دست پیدا خود عملکرد
نحوی که بهترین از سللوی دیگر، تکواندو ایران در سلله دهه اخیر دارای رشللد چشللمگیری بوده اسللت به  

درصلد  9برداری داشلته اسلت )حدود های کشلتی و وزنههای المتیک بعد از رشلتهعملکرد را در تاریخ بازی
تر در این خصلوص، کسلب دو مدال طال و یک برنز توسلط پرافتخارترین ورزشلکار  ها( و نکته قابل تأملمدال

بنابراین با توجه به انفرادی بودن این رشلته و   های المتیک توسلط یک تکواندوکار اسلت.ایران در تاریخ بازی
تواند منجر به نتایج رسلد که اسلتعدادیابی و مدیریت اسلتعداد در آن میعملکرد ورزشلکاران آن، به نظر می

 درخشان برای تکواندو و به تبع آن ورزش ایران باشد.
ایران انجام   اسلالمی جمهوری  تکواندوی در  اسلتعدادیابی  موانع و  هاپژوهش حاضلر در راسلتای تعیین چالش

 گرفت.

ها در مرحله اول مبتنی نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش کیفی و روش گردآوری داده شقناسقی:روش

آماری شلامل دو ای( و در مرحله دوم مبتنی بر مصلاحبه نیمه سلاختارمند بوده اسلت. جامعه بر اسلناد )کتابخانه
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نفر   12نظران فنی رشلته ورزشلی تکواندو بود و حجم نمونه آماری با  نظران اجرایی و صلاحبگروه صلاحب
 منجر به اشباع نظری شد.

ها و ین شللد که در دو دسللته کلی چالشچالش و مانع مدیریت اسللتعداد در تکواندو تعی  ۶3تعداد   ها:يافته

ها و موانع مدیریتی شلامل ابعاد انسلانی، مالی و پشلتیبانی و بندی شلد. چالشموانع مدیریتی و سلاختاری دسلته
 ها و موانع ساختاری شامل ابعاد فرآیندی و زیربنایی بود.چالش

 
 دو ها و موانع مدیریت استعداد در تکوانبندی ابعاد چالش. رتبه1جدول 

و  چللالللش هللا 
 موانع

 رتبه میانگین رتبه ابعاد

 مدیریتی

 1 95/3 انسانی

 2 25/3 مالی

 3 15/3 پشتیبانی

 ساختاری
 4 53/2 زیربنایی 

 5 12/2 فرآیندی

 

 یییی: نتیجه

 بین در تخصل  و تجربه کافی  دلفه نبودبود و م  مدلفه هشلت با انسلانی، بعد موانعها و بعد چالش  مهمترین
، اهمیت میزان نظر از دوم بعد  .حوزه هسلتند این متولیان  و بوده درگیر  اسلتعدادیابی امر در که  افرادی اسلت

ملالی، اعتبلاری و   بعلد عملدتلاص مرتبط بلا موانع  این  هلایمدلفله.  بود  مدلفله  هشلللت  بلا  ملالی  هلا و موانعچلالش
 دولتی  به  توانمی آن دالیل ترین  مهماز   که  بود  اسللتعدادیابی حوزه در تبع  و به کشللور  تکواندوی  ایبودجه
 به ورزش خصللوصللی  مدثر و بلندمدت بخش  ورود  جهت تسللهیالت  نشللدن کشللور و فراهم ورزش  بودن

 .کرد اشاره تکواندوی کشور

 زیربنایی  موانعها و  قرار دارد. چالش مدلفه در اولویت بعدی 10با    پشلتیبانی و حمایتی  موانع ها وچالش  بعد

مدیریت   ملزومات از که پردازندمی موانعیی  بررسل به اغلب بعد اینه در اولویت چهارم قرار دارد. مدلفنه   با
 های تکنیک و سلنتی صلورت به اسلتعدادیابی  گذشلته در. هسلتند اسلتعدادیابی اجرایی هایتفعالی واسلتعداد  

 هایمدل امروزه  گرفت، صللورت علم در که هاییتفپیشللر با اما گرفت،یم  انجام ای صللرفمشللاهده

 از بسیاری و ندشومی  گرفته کار به دنیا در که اندگذاشته عرصه این  به پا زیادی نوین و علمی اسلتعدادیابی

 هایلمد شلدن کاربردی و اجرایی منظور بهد.  انهبود عرصله این نیازهای  جوابگوی خوبی به هامدل این

 وسلایل و ابزار متنوع، هایرشلته در ورزشلی امکانات ورزشلی، هایسلالن مانند امکاناتی   نوین اسلتعدادیابی

 در باید ... و آزمایشلگاهیهای ل آزمونوسلای کامتیوتری، افزارهایمنر گیری،اندازه و سلنجش مخصلوص
 .گیرد قرار مربوطه متخصصان اختیار
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 .ها، موانع، مدیریت استعداد، تکواندوچالش واژیان کلیدی:

-  

 منابع 

بدمینتون«.   رشلته در اسلتعدادیابی هایشلاخ  تدوین و موجود وضلع (. »بررسلی1390احمد. ) فرخی، -
  .111-124، ص  9شناسی ورزشی، شماره نشریه رفتار حرکتی و روان

 نشلریه.  «شلنا  رشلتۀ  ورزشلکاران در  اسلتعدادیابی(. »1385. )ندا خالدی،  حمید   اراضلی،  عباسلعلی  گایینی، -
 .35-47 ص ،2و 1 شماره ،9 دوره روانشناختی، هایپژوهش

والیبال«. رسللاله دکتری  در اسللتعداد مدیریت مطلوب الگوی  (. »طراحی1394منظمی، امیرحسللین. ) -
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
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 اثربخش یمسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارها  یواکاو

 4العابدين، اکبی زين3، سینا کلهی2، مهدی میادی1فیدصادق ستاری

 های مجلس شورای اسالمیدکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش -1
 های مجلس شورای اسالمی پژوهشگر مرکز پژوهشریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران، دکتری مدیریت و برنامه -2

 های مجلس شورای اسالمی استادیار مرکز پژوهش -3
 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات  -4

 

 چکیده 

ژه های ویتخصلل   ، مهاجران با مهارت باال وIOMت المللی مهاجربر اسللاس آمار سللازمان بین مقدمه:

دهند. طبق آخرین آماری که از سلوی این سلازمان می تشلکیلمهاجران دنیا را  درصلد(   35)  بیشلترین درصلد
کشللور دیگر بود و در  188از میان  ۶9ایران دارای رتبه   در خصللوص ایران منتشللر شللد،  2015در سللال 

دارای   2020تا   2015ان از سال  چنین نرخ خال  مهاجرت کشورمدرصد است. هم  4/3مهاجرت دارای نرخ  
 است.  4/0رشد منفی 

های ای اسلت براین اسلاس، اگرچه ممکن اسلت مهاجرتاز سلوی دیگر، عرصله ورزش نیز درگیر چنین مسلئله
باشد و شاید این تعداد نفر    38صورت گرفته در حوزه ورزش و در طی یک دهه گذشته به جهت تعداد حدود 

جویان تالش دارند تا با استفاده از این حربه، کشور طلبان و منفعتد، اما فرصتنشانگر وضعیت بحرانی نباش
و ملت ایران را تحقیر نمایند و بر افکار عمومی فشار وارد نمایند و از این طریق به القای پیامدهای منفی در 

م قابل بررسلی جدی ای ورزش در اجتماع، این مه جامعه بتردازند که با توجه به اثرگذاری فرهنگی و رسلانه
بایسللت این که می 2020ها در آسللتانه مسللابقات المتیک  اسللت. ضللمن اینکه روند افزایشللی این مهاجرت

ورزشلکاران خود را مهیای شلرکت در مسلابقات انتخابی سلهمیه المتیک نمایند و پس از کسلب سلهمیه، تمام 
 رسد.یند، چندان طبیعی به نظر نمیتالش و تمرکز خود را جهت کسب افتخارآفرینی در میدان المتیک نما

اجتماعی موضللوع و پرداختن  –ای اسللت که با توجه به اثرگذاری فرهنگی مهاجرت ورزشللکاران مسللئله
ویژه   پژوهی است آن و پذیرش تابعیت بیگانه دارای اهمیت سلیاسلت  ای و افکار عمومی بههای رسلانهجریان

م دشلمن علیه ملت ایران و باخخ  تضلعیف روحیه امید و آنکه این موضلوع ابزاری اسلت که در جنگ نر
 رود. اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان این سرزمین به کار می

ها  آوری دادهنوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش کیفی و روش اجرا اکتشافی، روش جمع  شناسی:روش

سلاختارمند بود. جامعه آماری مشلتمل بر سله گروه از های نیمهمبتنی بر مطالعات اسلنادی و همچنین مصلاحبه
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شلناسلی و امور حقوقی بود که نمونه آماری با توجه به اشلباع های مدیریت ورزش، جامعهنظران حوزهصلاحب
 نفر بود. 9نظری صورت گرفته، 

کشلور توان در دو دسلته کلی عوامل مدیریتی )وضلعیت اقتصلادی علل مهاجرت ورزشلکاران را می  ها:يافته

های ورزشی اعتنایی به سلایر رشلتهو به تبع آن ورزش، پرداختن افراطی مدیران ورزش به رشلته فوتبال و کم
ها توجهی مسئوالن به مسائل معیشتی ورزشکاران، کیفیت و کمیت حداقلی  امکانات، زیرساختآور، بیمدال

نظر با مسلئوالن شلکاران و اختالفهای ورزشلی، پشلت خط ماندن ورزو تجهیزات ورزشلی در اغلب رشلته
فدراسللیون و یا کادر فنی( و عوامل سللیاسللی )تالش منافقین و معاندین جمهوری اسللالمی ایران برای 

 بندی کرد.مهاجرت ورزشکاران ایران( دسته

توان در سه دسته تشویقی،  راهکارهای حل مسئله مهاجرت ورزشکاران را می  یییی و پیشنهادها:نتیجه

آور المتیکی، بندی ورزشللکاران مدال»سللطحو سللیاسللتی ارائه داد که راهکارهای تشللویقی شللامل  تنبیهی
»ارائه  های آسللیایی و ارائه تسللهیالت بر اسللاس امتیازات کسللب شللده«،  قهرمان جهان و قهرمان بازی

تسلهیالت بانکی مصلوب در حوزه مسلکن، اشلتغال و ازدوا  برای قهرمانان مشلمول قانون سلرباز قهرمان به  
ارائه تسلهیالت »ارائه تسلهیالت ویژه مسلکن به ورزشلکاران متأهل«، »میزان دو برابر افراد غیرورزشلکار«،  

ت ورزشللی به ورزشللکاران  زمین به ارزش معامالتی و تسللهیالتی بانکی جهت احدا  و تکمیل تأسللیسللا
برداری و یا مالکیت اماکن و های ورزشلی هدف و نیز واگذاری حق بهرهالمتیکی و قهرمانان جهان در رشلته

گذاری نخبگان ورزشلی در کشلور(«، تمام به آنها )تشلویق سلرمایهتأسلیسلات ورزشلی تکمیل شلده و نیمه
رزشلی رشلته مربوطه به مدت چهار سلال و »عضلویت دارندگان مدال المتیک در مجمع عمومی فدراسلیون و

»معافیت ورزشللکاران مشللمول ها« و عضللویت دائمی دارندگان مدال طالی المتیک در مجامع فدراسللیون
قانون سلرباز قهرمان از مالیات بر ارزش افزوده برای حداقل چهار سلال و اخذ تعهد مبنی بر پرداخت اصلل 

 اشاره کرد.ش تابعیت بیگانه« ای آن در صورت پذیربدهی مالیاتی و جریمه
های ورزشلی مبنی بر اینکه  تواند مشلتمل بر »کسلب تعهد از ورزشلکاران ملی رشلتهراهکارهای تنبیهی می

شلود و مطابق مفاد پذیرش تعهد کشلورهای بیگانه به منزله ترك تابعیت جمهوری اسلالمی ایران قلمداد می

هلای قلانونی و حقوقی جهلت متعهلد نمودن  ایجلاد الزامات و بلایسلللتله"شلللود« و ( قلانون ملدنی می988ماده )
دوره چند سللاله برای های ملی که حداقل در طی یکورزشللکاران حوزه قهرمانی با توجه به میزان سللرمایه

های ملی مبنی بر ارائه خدمت آنها در ورزش هزینه شللده اسللت. از جمله: کسللب تعهد از ورزشللکاران تیم
هلای ورزشلللی ملی آموزشلللی در حوزه ورزش مربوطله بله میزان ملدت زملان عضلللویلت در تیمملدیریتی یلا  

 جمهوری اسالمی ایران« باشد.

برای  "اینظام ورزش حرفه"و   "نظام جامع باشلگاهداری"راهکارهای سلیاسلتی مشلتمل بر »تصلویب قانون  
ذاری دارد و منجر به تأمین گای که در هفت رشلته قابلیت سلرمایههای ورزش حرفهبخشلی به فعالیترونق

ها خواهد شلد«، »اصلالم نظام ای و رفاه اجتماعی ورزشلکاران نخبه در این رشلتهمالی و معیشلتی و امور بیمه
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در راسلتای ایجاد یک آینده ورزشلی روشلن برای  "سلامانه پرورش مدیران ورزشلی"و   "جذب و تربیت مربی"
( قانون برنامه  94ای )موضلوع ماده )مک به ورزش حرفهقهرمانان فعلی«، »اصلالم حکم قانونی ممنوعیت ک

شلشلم توسلعه( و اصلالم ضلوابط قانونی مربوط به نحوی که با تأیید و تصلویب شلورای عالی ورزش کشلور 
آور فراهم گردد«، »مکلف هلای پلایله و ملدالای فعلال در ورزشهلای حرفلهامکلان حملایلت دوللت از بلاشلللگلاه

های اجتماعی کلیه قهرمانان و پیشللکسللوتان جهت پرداخت مسللتمری و بیمهنمودن صللندو  حمایت از 
سلال« و »مکلف نمودن وزارت ورزش و  10سلال و باالتر به مدت   17های ورزشلی از سلن قهرمانان رشلته
های های فنی و اعتباری برای ورزشلکاران رشلتهدرصلد از اعتبارات موضلوع کمک 50کرد جوانان به هزینه

 شود.« می…برداری، جودو و تی، وزنهورزشی کش

 ورزشکاران، مهاجرت، عوامل مدیریتی، عوامل سیاسی. واژیان کلیدی:
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  های ¬روندپژوهی عملکرد تکواندوکاران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بازی

 یآسیای و المپیک

 4العابدين، اکبی زين3، سینا کلهی2فید، صادق ستاری1مهدی میادی

 های مجلس شورای اسالمی  ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهشدکتری مدیریت و برنامه -1
 های مجلس شورای اسالمیدکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش -2

 های مجلس شورای اسالمی استادیار مرکز پژوهش -3
 مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد  -4

 

 چکیده 

های ورزشلی پرطرفدار و پرمدال کشلور ایران اسلت. عملکرد تکواندو  رشلته ورزشلی تکواندو از رشلته مقدمه:

های کسلب شلده تاریخ ورزش درصلد از مدال 8/8دهد که های المتیک نشلان میکاران ایران در تاریخ بازی
برداری پرافتخارترین رشلته ایران در های کشلتی و وزنهتکواندو اسلت و تکواندو بعد از رشلتهایران متعلق به  

 تاریخ المتیک است.
های سللئول )کره جنوبی( و بازی  198۶های آسللیایی به سللال اولین حضللور تکواندوکاران ایران در بازی

گردد. در این )اسللترالیا(، برمیو المتیک سللیدنی   2000گردد و اولین حضللور آنها در المتیک به سللال برمی
های المتیک و آسلیایی بررسلی شلود  مقال تالش بر این اسلت که عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازی
 و راهکارهای مناسب و متناسب با توجه به روند عملکردی ارائه گردد.

ی اطالعات  آورتحلیلی و روش جمع  –نوع تحقیق کاربردی، روش پژوهش توصللیفی  شققناسققی:روش

 ای( است.اسنادی )کتابخانه

 ها:يافته
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 های المتیک . عملکرد تکواندوکاران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بازی1نمودار 

 
 های آسیایی. عملکرد تکواندوکاران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بازی2نمودار 

 یییی:نتیجه
دهد که در مجموع شلش مدال )دو های المتیک نشلان میتاریخ بازیبررسلی عملکرد تکواندوکاران ایران در 

آوری تکواندوکاران ایران در المتیک با اند. روند فعالیت و مدالطال، یک برنز و سله برنز( مدال کسلب کرده
ریو به پایان رسلید. بهترین عملکرد   201۶سلیدنی شلروع شلد و با یک مدال برنز در  2000یک مدال برنز در 

گردد. از آتن بلا کسلللب یلک ملدال طال و یلک ملدال برنز برمی 2004هلای المتیلک بله  تکوانلدو ایران در بلازی
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دهد که روند عملکرد تکواندوکاران جنبه سینوسی داشته است  آوری نشان میسوی دیگر، بررسی روند مدال
 گیری است.که نشانگر عدم ثبات در نتیجه

آوری تکواندوکاران اینکه پرافتخارترین ورزشللکار ایران در خصللوص مدالهای بارز و جالب توجه در از نکته
آوری بانوان ورزش های المتیک، هادی سللاعی با کسللب دو طال و یک برنز اسللت و تنها مدالتاریخ بازی

هلا نیز یلک تکوانلدوکلار بلا کسلللب ملدال برنز اسلللت. اینلک اگر هلادی سلللاعی و ایران در تلاریخ این بلازی
رسلللد که تکواندو ایران عملکرد درخوری های المتیلک کنار بگذاریم به نظر میز تاریخ بازیهایش را امدال

 به لحاف تعداد و رنگ مدال کسب نکرده است. 
 14مدال ) 45دهد که در مجموع های آسلیایی نشلان میبررسلی عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازی

آوری تکواندوکاران با یک مدال طال و د. روند فعلالیلت و مدالانلبرنز( مدال کسلللب کرده 17برنز و  14طال،  
های  سلئول شلروع شلد و با دو طال، سله نقره و یک مدال برنز در بازی 198۶های  یک مدال برنز در بازی

 2010هلای آسلللیلایی بله لحلاف تعلداد بله  جلاکلارتلا خلاتمله یلافلت. بهترین عملکرد تکوانلدو ایران در بلازی  2018
اینچئون با کسلب   2014مدال )سله طال، دو نقره و چهار برنز( و به لحاف رنگ مدال به   9ب گوانگژو با کسل

 گردد.مدال )چهار طال، دو نقره و یک برنز( برمی 7
های آسلیایی نشلان داد که به صلورت کلی دارای روند صلعودی عملکرد تکواندوکاران ایران در تاریخ بازی

گوانگژو بوده اسللت و در دوره آخر یعنی  2010اینچئون و    2010های  یاند و نقطه او  عملکرد آنها بازبوده
 جاکارتا نتوانستند چون دو دوره قبل به روند صعودی خود ادامه دهند. 2018

دهد که های آسلیایی نشلان میآوری تکواندوکاران ایران در المتیک و مقایسله آن با بازیبررسلی روند مدال
ی به نسللبت بهتر بوده اسللت به این دلیل که قدرت اول تکواندو دنیا )کره  های آسللیایعملکرد آنها در بازی
رسلد که یکی از دالیل سلینوسلی بودن عملکرد ها حضلور دارد. از سلوی دیگر، به نظر میجنوبی( در این بازی

هلای المتیلک بله تنوع کشلللورهلا و حضلللور برترین تکوانلدوکلاران جهلان در این تکوانلدوکلاران ایران در بلازی
 گردد.عرصه برمی

های پایانی، های المتیلک نشلللان داد که در دورههای آسلللیلایی و بازیعملکرد تکواندوکاران ایران در بازی
های قبل دچار روند  جاکارتا، عملکرد تکواندوکاران نسلبت به دوره 2018و آسلیایی  201۶یعنی المتیک ریو  

تواند اسلتعدادیابی باشلد ولی با توجه به اینکه تکواندو  نزولی حداقلی شلده اسلت که یکی از دالیل عمده می
های سللنی مختلف معروف و متبحر اسللت بنابراین به نظر  های متعدد در ردهایران در دنیا به برگزاری لیگ

رسلد که شلاید فراتر از اسلتعدادیابی، گره در نبود مدیریت اسلتعداد نهفته باشلد که ریشله در منابع )انسلانی، می
 تیبانی( دارد. مالی و پش

 های آسیایی، روندپژوهی، عملکرد.های المتیک، بازیتکواندوکاران، بازی واژیان کلیدی:
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تکواندو   اتیه یو ورزشکاران مطالعه مورد انیکرونا بر عملکرد مرب ر یتاث یبررس

 استان کرمانشاه

 3نبی بستان ، 2لیال خزايی،1وحید ناصیی 

 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی   -1
 فیزیولوژی کاربردی  دانشجوی کارشناسی ارشد -2

 دکتری روانشناسی ماستادیار دانشگاه  -3

 

 چکیده 

سیدنی بطور رسمی وارد بازی های المتیک شد و    2000هنر رزمی تکواندو از المتیک  :  هدف  مقدمه و

  حوزه   جمله  از  ورزش   کرونا  ویروس  گیری  همه   شروع  با  .امروزه از جذابترین ورزش های رزمی بشمار می رود
  تعویق   به2020  المتیک  که  پیشرفت  وتاجایی  شد  تعطیل  کامل  صورت  به  در شرایط بحران کرونا  که  بود  هایی
به    حاضر  پژوهششدند.    خانگی  قرنطینه  به  ملزم  به کرونا در ایران، مردم  زیاد  با اعالم میزان ابتالی.  افتاد

نا بر تکواندو استان  وبررسی تاثیر کرونا بر عملکرد ورزشکاران و چالشها و فرصتهای همه گیری ویروس کر
   پرداخته شده است. کرمانشاه 

پژوهش  :  روش شناسی تحقی  توصیفی  این  و  یابی  زمینه  روش  مربیان  از  نظرسنجی  که  باشد  می 

 است. مورزشکاران و والدین بررسی و تجزیه و تحلیل شده 

درصدی در جامعه ورزش رخ    84کرمانشاه کاهش  استان  آمار هیات پزشکی ورزشی    بر اساس :  يافته ها  

سازمان یافته   کارودرصد می باشد. تعداد کل تکواند  90.8داده است که این میزان کاهش در رشته تکواندو
به  1399در دوره مشابه سال  نفر بوده که این آمار    3729  اجمع 5/۶/98الی  1/1/98کرمانشاه در بازه زمانی  

بانک اطالعات فدراسیون تکواندو ،استان کرمانشاه  در بازه   نفر رسیده است . همچنین با توجه به آمار343
کاهش   با  یادشده  گردی  جدید  عضویتدرصدی  9۶.2زمانی  وسال  139۶تعداد  98است)سال    دهمواجه  نفر 

کاهش   53تعداد99 عدد  این  عضویت  تمدید  بخش  در   ) میدهد)سال    8375.نفر  نشان  را  تعداد  98درصد 
درصدی را داشتیم)سال   ۶4.2های ارتقای کمربند کاهش بیش از  نفر ( در آزمون318تعداد99نفر وسال  131۶
های کرمانشاه تقریباص درحال   ورزش از سبد خانوادهدرحال حاضر  نفر (  180تعداد99نفر وسال  503تعداد  98

  میکند   اجتماعی وارد  جسمانی و   ناپذیری را به حوزه سالمت  جبران که در آینده تبعات  .  میباشد  شدن  حذف
طراحی اپلیکیشن تخصصی    ،های فضای مجازی فدراسیون  ساخت  تقویت زیر.ازجنبه های مثبت این دوران  

برگزاری  بود  تکواندو قابلیت  نمود.  مهیا  را  هماهنگی  های  دوره  و  کمربند  ارتقاء  آزمون  آنالین  اجرای  که 
پر را  تکواندو  بخش  این  زنده،  رقابتهای  به  نزدیک  بسیار  شرایط  با  پومسه  آنالین  نمود    مسابقات    . رنگ 

این  شد  آنالین  مربیان وداوران ساالنه  هماهنگی  هایدوره   هماهنگی  هایدوره  بخشی  کیفیت  به   امر  که 
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اران از نکات مثبت  آمادگی جسمانی تخصصی تکواندو توسط مربیان و ورزشک  توجه به  نمود.  شایانی  کمک
استفاده از وسایل موجود در منزل و خالقیت در طراحی انواع تمرین در فضای محدود اتفا     باشددیگر می 

که در شرایط حاد و سخت کرونایی پیگیر تمرینات و حضور در سالن    هنرجویانیدرخور توجهی این ایام بود.  
رفتار به خوبی جهت آینده این افراد استفاده کرد. مربیان   توان از ایناغلب دارای انگیزه باالیی هستند که می،

در شرایط کرونایی پیشی گرفتند داشتن    سنتی  های روز از مربیان  جوان و دارای قابلیت استفاده از تکنولوژی
.ارتباط تمرینات در منزل امری ضروری برای مربیان شده است  توانایی علمی جهت طراحی تمرینات هوازی،

عدم پشتوانه مالی، تقبل هزینه های  مربیان با یکدیگر و رصد ملی پوشان در خار  از اردو اتفا  تازه ی بود .
یمه مسئولیت مدنی ، نداشتن بیمه تامین اجتماعی و ترس از آینده بدون  شرکت در دوره های هماهنگی و ب

عدم دلجویی و پیگیری ورزشکاران و والدین از مربیان خود در دوران تعطیلی باشگاهها برای  و    بازنشستگی
گی  های بزر. افت شدید منابع مالی در آینده تکواندو را با چالشه آموزش شداز دست دادن انگیز  مربیان باعت 

   میکند.روبرو 
باتوجه به مطالعات میدانی اهداف بلند مدت مپیشی گرفتن از رقبا معالقه مندی به مربی  :  نتیجه یییی

مجلوگیری از افت بدنی مآمادگی نسبی برای مسابقات پسا کرونا مافزایش روحیه با حضور در جمع از دالیل 
بین شاگرد و مربی در بین دختران در مقایسه با پسران    نزدیک  روابط عاطفی.  اصلی حضور در باشگاه بود

میباشد. در    ورزشاهمیت مسایل روانشاسی در    نشان از  بوده است.برای حضور در تمرینات    مهمترین دلیل
و در پی آن آسیب  با افت کمی و کیفی در ورزش  صورت عدم انجام اقدامات کارشناسی شده به مرور زمان  

به ورزش  تحمیل می شود وآسیب های جدی بر بدنه ورزش قهرمانی بجای  های جسمی و روحی زیادی  
بلند ریزی  برنامه  کرونا  دوران  تجارب  از  توان  گذاشت.می  توسعه  خواهد  و  و  مدت،هدفمندی  داد  انجام  را 

می بایست بر اساس نیاز سنجی و نظر  در نهایت    را طراحی و پیاده سازی کرد.  موزشها و روشهای جدیدآ
 برنامه ریزی انجام شود. در دسترس  مربیان و ورزشکاران شرایط جامعه و امکانات ، ازوالدین سنجی

 کرونا متکواندو معملکرد.ورزشکاران، مربیان،کرمانشاه کلمات کلیدی :

 منابع 

تواتر  .1 تغییرات  نیمرخ  پایه  بر  .،فرزاد.مهدی طراحی تمرین شبیه ساز شده مسابقات تکواندو  .،مهدی،ناظم  صمدی 
 (1393ان قلب،سطح الکتات خون و درك فشار کار) ضرب

آقایان   .2 و  خانمها  برای  درجات  همه  با  کرمانشاه  استان  در  ها  دوره  آزمونهاهمه   ،آمار 
http://www.tkdbank.org/Reports/Events/PastExamsStatistics.aspx 

  https://www.ifsm.irگزارش آماری بیمه شدگان ، .3

ورزشی.)  موسوی. واعظ .4 روانشناسی  اهلل.  فتح  مسیبی،  سمت،چاپ  1390سیدمحمدکاظم،  تهران:انتشارات    )
 . 123سوم،ص،

 



 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

129 
 

 

و   تیریدر حوزه مد تیو موفق  زه یانگ جادیکاراته در ا ینقش رسانه تخصص  یبررس

 کاراته ج.ا.ا  ونیفدراس ی قهرمان

   2، نگین کالنتیی 1نژادهادی اسماعیل 

 طباطباییعالمه   دانشگاه ورزشی مدیریت ارشدکارشناسی   دانشجوی -1

 طباطباییعالمه   دانشگاه ورزشی مدیریت ارشدکارشناسی   دانشجوی -2

 

 چکیده 
این عصر، رسانه نامیده  ارتباطات   عصر  را  حاضر  مقدمه و هدف: عصر  است در  اهمیت  اند بدیهی  دارای  ها 

های بر روی بخش   فراگیر،  هایدستگاه  از  یکی   و   جامعه  نوین  ساختار  از  بخشی  عنوان  به  هارسانه   اند.اساسی 
گذار هستند. وقتی از یک رسانه تخصصی در ورزش سخن به  مختلف جامعه از جمله ورزش یک کشور تاثیر

تر عمل کرده و بر روی  تواند جزئی شود. یک رسانه تخصصی می آید میزان این تاثیر دو چندان می میان می
 هدف   با  حاضر  گذار باشد. پژوهشی خاصی از ورزش تاثیربخشی مدیران و قهرمانان رشتهزان اثرعملکرد و می

نقش رسانه تخصصی کاراته در ایجاد انگیزه و موفقیت مدیران و قهرمانان فدراسیون کاراته جمهوری    بررسی
 . است گرفته انجام اسالمی ایران

پژوهش        تحقیق:  توصیفی  نظر  از   و  کاربردی  هدف   نظر   از   حاضر  روش  تحقیق،  است.  - روش  تحلیلی 
  پژوهش   این  آماری  آوری شدند. جامعهها به صورت میدانی جمع همچنین روش اجرا پیمایشی بوده و داده

 کاراته،  هایهیئت  روسای  و  کشوری  قهرمانان  اساتید کاراته،  ورزش،  و  رسانه  حوزه  کارشناسان  از  متشکل
  هایسرویس   دبیران   ها،روزنامه   ورزشی   دبیران   و   سردبیران   از  نفر  70  رسانه،  کارشناسان  حوزه   در  . بودند

کارشناسان   مدیران   از  نفر  70  ورزش،   کارشناسان  حوزه  در  و  سیما  و  صدا  ورزشی  هایبرنامه   ورزشی، 
  نمونه   ان کاراته،قهرمان  از  نفر  70  و  اساتید کاراته  و  های کاراتهروسای هیئت  ها،بدنی استان های تربیتسازمان
  210  که از  بوده  شمار  تمام  جامعه و به صورت  برابر  نمونه  پژوهش  این  در  .دادند   تشکیل  را  تحقیق  آماری

باشد که می   ساخته  محقق  پرسشنامه  پژوهش،  ابزار  .شد  گردآوری  پرسشنامه  150  ارسال شده،  پرسشنامه
رسانه ورزشی رسید و ثبات آن با استفاده از ضریب  متخصصان حوزه مدیریت  روایی آن به تایید جمعی از  

 درصد  و   فراوانی  استاندارد،  انحراف  میانگین،  جداول،  شامل  توصیفی  آمار  ( تایید شد. از88/0آلفای کرونباخ )
  اسمیرنوف   کلموگروف  آزمون   از   استنباطی  آمار  قسمت  در  و  هاآزمودنی   فردی  مشخصات  توصیف   جهت  فراوانی 
.  شد  ها استفادهو از آزمون پیرسون برای نشان دادن همبستگی بین متغیر  هاداده   بودن  نرمال  بررسی  جهت

 . شد  انجام 23SPSS افزارنرم  وسیله به نیز آماری محاسبات کلیه

 

 نویسنده مسئول: نگین کالنتری
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های ی تخصصی در حوزه کاراته عالوه بر اینکه تمام مولفهها: نتایج تحقیق نشان داد که یک رسانهیافته      
شود سبب  سازی، احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را شامل میسازی، همگنرسانی، آگاهعخبری و اطال

کاران را به دنبال  های مختلف مدیریت شده که به دنبال آن موفقیت کاراته ایجاد انگیزه و موفقیت در بخش 
دن و بازتاب  دهی حداکثری خبری امکان دیده شخواهد داشت. در واقع یک رسانه تخصصی کاراته، با پوشش 

کاران را ایجاد کرده و از این طریق امکان رشد و حرکت در مسیر توسعه را برای  های مدیران و کاراتهفعالیت
کاران اساس این پژوهش، بین رسانه تخصصی کاراته و عملکرد مدیران و کاراته آورد. درواقع بر ها فراهم می آن

 رابطه معناداری وجود دارد.  
رسانه ورزش به دنبال بررسی نقش    حوزه  در  گرفته   صورت  تحقیقات   گیری: با توجه به اینکه بیشترنتیجه       

 مقایسه  تواننمی   بنابراین  باشدموجود نمی  زمینه  این  در  که تحقیقی  آنجا  از  رسانه در توسعه ورزش بوده و
این تحقیق نشداد. در  انجام  تحقیقات گذشته   با  دقیقی ی تخصصی  ان داد که وجود یک رسانه واقع نتایج 

به عملکرد مدیران و به دنبال آن موفقیت ورزشکاران خواهد شد و   انگیزه دادن و تسریع بخشیدن  باعت 
های عمیقی به بدنه یک رشته ورزشی وارد کند زیر تواند آسیب بالعکس عدم وجود یک رسانه تخصصی می

ی تخصصی باعت کند شدن روند توسعه و پیشرفت سانه توان گفت که عدم وجود راساس این پژوهش میبر 
ی هاشود. و طبیعتا کاراته نیز از این قاعده مستثنا نیست. از آنجایی که کاراته جز رشته یک رشته ورزشی می 

تواند به توسعه و پیشرفت آن کمک شود وجود یک رسانه ی تخصصی می پر جمعیت کشورمان محسوب می
 شایانی کند.  

 رسانه تخصصی، کاراته، انگیزه، موفقیت، مدیریت.  ی:کلمات کلید

 
 منابع       

1. ( محمد  رحیمی،  حبیب   هنری،  محمود   گودرزی،  مهدی   بررسی 1391مرادی،   وضعیت  (. 
 مدیریت  در  پژوهش  قهرمانی، فصلنامه  ورزش  هایمدلفه   و ترویج   توسعه   در  ورزشی  هایرسانه 

 . 2 اول، شماره سال  ورزشی،

  در   جمعی  هایرسانه   (. نقش1392محمد  مصطفایی، فردین  صمدی، مهران  کیا، فرخ )خالدیان،   .2
 . 45-52، ص 2ورزشی، سال اول، شماره  های رسانه در ارتباطات ورزش، مدیریت توسعه

3. ( مرتضی  صوفی،  رضایی  عباس   بررسی1394شعبانی،    و   همگانی  ورزش  بر  هارسانه   تاثیر  (. 
 .24-29، ص 9ورزشی، سال سوم، شماره  هایرسانه  در ارتباطات تفریحی،  مدیریت
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   یدر رسانه مل یرزم یبر ورزش ها دیبا تاک یورزش یبرنامه ها یمحتوا لیتحل

 محسن زارعی، مهدی کهندل، عباس خداياری 
 کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کر ، کر ، ایران. 1

 ران یواحد کر ، کر ، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد دانشیار. 3و2

 

 چکیده 
سیک آن گونه که  الهای ک ، ابعاد گوناگونی دارد که عمدتاص این بررسی بر حسب شیوهرسانهبررسی محتوای 

و   گیرنده و تأثیر آن شود. تقطیع پیام به فرستنده، محتوا، کانال و مجرا،   در منابع علمی آمده است، انجام می
بهره با  موضوع  و  هدف  حیت  از  فیایی،  جغرا  حوزة  و  مأخذ  و  منبع  مطالب،  بندی  طبقه  شیوة  یا  از  گیری 

از چارچوب  می  را  ارزشگذاری مطالب بررسی ک  توان  به  دانست  رسانهسیک در محتوای  الهای  توجه  با   .
و نقشی که می تواند در توسعه انواع  اهمیت نقش تلویزیون که توسط عموم مردم کشور استفاده می شود  

رشته های ورزشی و مولفه های اصلی ورزش زنان و مردان داشته باشد و همچنین با توجه به بررسی منابع  
 ورزش  یوو راد  یزیوندر تلو  یرزم یورزش ها  یبرنامه ها  یمحتوا  یلو تحل  یبررستحقیق که حاکی از نبود  

با    ی ورزش  یبرنامه ها  یمحتوا  لی تحل  ق یهدف از انجام تحقد.  از ضرورت های انجام تحقیق حاضر می باش
 ی لتحلی  –  ی فیتوص  ی بود. که به بررس  ی فیتوص  ق یبود. روش تحق  یدر رسانه مل  یرزم  یبر ورزش ها  دیتاک

 ی ورزش  یاخبارها   هیشامل کل  یپرداخته شد. جامعه آمار  ویو راد  ونیزیتلو  یورزش  یبرنامه ها  یبخش خبر
  ق یباشد. با توجه به روش تحق یم  97ورزش در سال  وی( و راد3)شبکه خبر و شبکه  ونیزیپخش شده از تلو

  ن یانتخاب نمونه ها اشتفاده شد که بهتر  یبرا  یهفته آمار  یبر مبنا  یطبقه ا  یریشده از روش نمونه گ  هاشار
 ن یاز ب یبه صورت تصادف یهفته متوال 7اساس ابتدا  نیباشد. بر ا یمحتوا م لیتحل یبرا یریروش نمونه گ

ورزش   یشود. برنامه ها یم ابهفته ها دو روز از هفته انتخ  نیسال انتخاب و ستس از هرکدام ا یهفته ها
  ی ورزش )در بخش خبر ورزش  ویو راد ونیزیتلو ی)کاراته، تکواندو، بوکس و جودو( در اخبار ورزش یرزم یها

پژوهش   یریقرار گرفت. ابزار اندازه گ  لیباشد و مورد تحل  یورزش( مد نظر م  ویراد، شبکه خبر و  3شبکه  
ورزش را با   ویو راد  ونیزیرا در تلو  یاخبار ورزش  ی( استفاده شد. که محتوا1393) یهاد  یکدگذار  یبرگه ها

 یروزانه و بعد گروه ها  دیبعد تول  ،ی الملل  نیو ب  یداخل  یخبر  شپوش  ت،یبعد جنس  ،ی توجه به ابعاد: رشته ورزش
و    یاز فراوان  ویو راد  ونیزیتلو  یپوشش خبر  زان یم  فیتوص  یبرا  قیتحق  یسنجد. در بخش آمار  یم  یسن

  ی محتوانتایج نشان داد که بین    دو استفاده شد.  یاز آزمون خ  زین  سهیمقا   یاستفاده شد و برا  یدرصد فراوان
ابعاد: رشته ورزش  ویو راد  ونیزیرا در تلو  یاخبار ورزش   ی خبر  شپوش   ت،یبعد جنس  ،یورزش را با توجه به 

به طور کلی براساس نتایج ی تفاوت وجود دارد.   سن  یروزانه و بعد گروه ها  دیبعد تول  ،یالملل  ن یو ب  یداخل
و رادیو ورزش که به صورت   به نظر می رسد که شبکه سه سیما به عنوان شبکه جوان و ورزشبدست آمد  
اخبار ورزشی در رشته های مختلف، اخبار ورزشی، رده  باید توجه بیشتری به    ورزش می پردازدتخصصی به  
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ازجمله این اصالحات   ند.نشان دهد و در این برنامله هلا اصلالحاتی را نیلز در نظلر بگیر  های سنی مختلف
،  رزمی، توجه بیشتر به برنامه های ورزش  اخبرا ورزشی مربوط به رشته های مختلفمی تلوان بله پخلش  

های مختلف با در نظر گرفتن عال یق بینندگان، پخلش ملسابقات    پخش متناسلب ملسابقات ورزشلی رشته
مورد عالقه بینندگان   رزمی  ورزشلی زنلان و پخش برنامه هایی با محتوای آموزش فنون رشته های ورزشی

این حوزه پیشنهاد می شود که پژوهش های دقیق تری را در هر یک    اشاره کرد. در پایان نیز به پژوهشگران 
و همچنین تحلیل محتوای جدول پخش سایر    و رادیو ورزش   3شبکه خبر، شبکه  از انواع برنامه های ورزشی  

انجام دهند تا با   تلویزیونی  برنامله سلاز    ارائه شبکه های  از گلروه هلای  مقاالت فراتحلیلی به هلر یلک 
  برنامه   اخبار ورزشی و  های مربوط به  ا بتلوان از چنلین مقلاالتی بلرای اصلالم نلواق  و کاستیصداوسلیم

 های مختلف استفاده کرد  های ورزشی شبکه

 ، شبکه خبر، رادیو    3تحلیل محتوا، ورزش های رزمی، شبکه   کلید واژه ها:
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به   لیبا تما التسیپ یوهای استود ی بهداشت ت یو وضع یرابطه موانع و مشکالت ورزش

 شهر کرج  یینخا عهیو ضا cp ورزش افراد

 طیاوتی، مهوش نوربخش، سید نعمت خلیفه 
 رانی واحد کر ، کر ، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیری. کارشناس ارشد گروه مد1

 ران یواحد کر ، کر ، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد اری. دانش2
 ران یواحد کر ، کر ، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد. استادیار 3

 

 چکیده 
با   التسیپ یوهایاسلتود  یبهداشلت  تیو وضلع  یرابطه موانع و مشلکالت ورزشل  یبررسل  قیهدف از انجام تحق

به شللکل    یهمبسللتگ -یفیتوصلل  قیشللهر کر  بود. روش تحق یینخا عهیو ضللا cpبه ورزش افراد   لیتما

 یآمار جامعهشلهر کر  به عنوان   التسیپ یوهایفعال در اسلتود  یینخا عهیو ضلا cpافراد    هیبود. کل  یدانیم
بخش شلمال، جنوب، شلر ، غرب و مرکز   5شلهر کر  به    ینمونه آمار نییدر نظر گرفته شلد. به منظور تع

  التسیپ  ویو از هر استود یبه روش تصادف  التسیپ یوهایر بخش دو استودشود ستس از ه  یم میشهر تقس
روش سلهل الوصلول انتخاب    هرا دارند ب  التسیپ یوهایماه مشلارکت در اسلتود ۶نفر که سلابقه حداقل  10

موانع مشلارکت معلولین در ورزش  یاز پرسلشلنامه ها  قیتحق یرهایمتغ یریاندازه گ  ی(. براN=100شلدند )
  التسیپ یوهایاسلتود  یبهداشلت تی(، وضلع1394) یاز پرسلشلنامه موانع مشلارکت معلولین در ورزش مراد

 یآلفا بیپرسلشلنامه ها با اسلتفاده از ضلر ییایپا( اسلتفاده شلد. 1388)  یبه ورزش ناج لی( و تما1390)  یابدال
داده ها در  لیو تحل  هیحاصلل از تجز جیها و نتا  افتهیآمد.   به دسلت 88/0و  8۶/0، 91/0  بیکرونباخ به ترت
 فیتوصلل ی( برااری)انحراف مع ی( و پراکندگنیانگی)م  یمرکز یارهایشللد. در بخش اول مع  هیدو بخش ارا

اسلتفاده شلد. سلطح   یخط  ونیو رگرسل  رسلونیپ یهمبسلتگ  بیاز ضلر ومو در بخش د  قیتحق  یرهایمتغ

موانع و مشلکالت   نینشلان داد که ب جیدر نظر گرفته شلد. نتا α=   05/0  قیتحق نیدر ا یریاحتمال خطا پذ

 تیوضلع نیشلهر کر  رابطه معکوس وجود دارد. و ب  یینخا  عهیو ضلا cpبه ورزش افراد   لیبا تما  یورزشل

شللهر کر  رابطه مثبت و   یینخا  عهیو ضللا  cpبه ورزش افراد   لیبا تما  التسیپ  یوهایاسللتود  یبهداشللت

دارد، بلاید  و ضلللایعله نخلایی شلللهر کر    CPافراد  وجود دارد. بلا توجله بله اهمیتی کله ورزش برای   یمعنلادار
بتواننلد در هر زملان، در هر کجلا، بلا هر فرد یلا گروه دلخواه، بلا هر   این افراد امکلانلاتی فراهم شلللود کله همله 

یل باشلند و به هر رشلته ورزشلی که عالقه مند هسلتند، بتردازند و نشلاط، سلالمتی جسلمی و شلدتی که ما
روانی خود را بله سلللهوللت و ارزانترین قیملت تلأمین نموده، در کنلار آن ظرفیلت هلای اخالقی، رفتلاری و 

ینه های با توجه به اهمیتی که ورزش برای معلولین در بسلیاری از زم .اجتماعی و عاطفی شلان را رشلد دهند
اجتماعی، فرهنگی و ... دارد، باید امکاناتی فراهم شللود که همه معلولین بتوانند در هر زمان، در هر کجا، با 
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هر فرد یا گروه دلخواه، با هر شلدتی که مایل باشلند و به هر رشلته ورزشلی که عالقه مند هسلتند، بتردازند و 
ترین قیمت تأمین نموده، در کنار آن ظرفیت های نشلاط، سلالمتی جسلمی و روانی خود را به سلهولت و ارزان

از سلوی دیگر هر جامعه ای هنجارهای اجتماعی،   .اخالقی، رفتاری و اجتماعی و عاطفی شلان را رشلد دهند
موقعیت جغرافیایی و نیازهای مخصلوص به خود را دارد. لذا مطالعات عمیق در حوزه مسلائل اجتماعی تربیت  

ما امری اجتناب پذیر اسللت. بنابراین سللازمان های ورزشللی باید از مطالعات بدنی و ورزش در جامعه فعلی 
جامعه شلناسلی اوقات فراغت و جامعه شلناسلی ورزش اسلتفاده کنند. نتایج تحقیق نیز گویای این مطلب اسلت  

  بهداشلتی که اگر تنها در صلورتی که موانع مشلارکت معلولین را کاهش دهیم و در کنار آن بتوانیم وضلعیت

 شلهر  نخایی ضلایعه و  cp افراد ورزش  به پیالتس افزایش دهیم می توان امیدوار بود که تمایل دیوهایاسلتو
بر اسلاس یافته های تحقیق و با اسلتناد بر نتایج به دسلت آمده به نظر می رسلد توصلیه ها   کر  افزایش یابد.

 وضللعیت با  ورزشللی  مشللکالت و  موانع  و پیشللنهادات زیر را ارائه کرد :  نتایج تحقیق نشللان داد که بین
گیران در  لذا پیشنهاد می شود با مدیران و تصمیم. دارد معکوس وجود  رابطه  پیالتس استودیوهای  بهداشتی

این زمینه با شللناسللایی موانع و مشللکالت ورزشللی معلولین برای رفع این موانع تالش های الزم را انجام 

 نخایی ضایعه و  cp افراد ورزش  به تمایل  با  ورزشی مشکالت  و  دهند. نتایج تحقیق نشان داد که بین موانع
 خود  تواند می  اسلتودیوهای پیالتس در  سلاختمانی و  معماری  موانع رفع .دارد  رابطه معکوس وجود  کر   شلهر

نخایی در جهت افزایش   ضلایعه  و cp  معلولین  بخصلوص  معلولین های نیاز  شلدن برآورده در موثری  کمک
  به تمایل با  پیالتس اسلتودیوهای  بهداشلتی تمایل به ورزش داشلته باشلد.  نتایج نشلان داد که بین وضلعیت

لذا پیشلنهاد می شلود دسلتورالعمل های ویژه . دارد وجود  رابطه کر  شلهر نخایی  ضلایعه  و cp  افراد ورزش
تدوین شلود و پس از آن به صلورت مقطعی در زمان های مختلف  پیالتس  اسلتودیوهای  بهداشلتی وضلعیت

 این استودیوها مورد بازرسی قرار گیرد.

 به ورزش لیتما، التسیپ یوهایاستود ی،بهداشت تیوضع ی،موانع و مشکالت ورزش کلید واژه ها:
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 استان اصفهان  قینجات غر اتیه یارتباط با مشتر یداخل طیمح لیتحل

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

 خوراسگان  آزاد  ورزشی دانشگاه  مدیریتاستادیار   -2
 

 چکیده 

رود. بسیاری مشتریان در سازمانها، نوعی استراتژی تجاری به شمار میمدیریت ارتباط با  :   مقدمه و هدف

تواند آنها ای پایدار با مشلتریان میهای موفق بر این نکته تاکید دارند که حفظ و نگهداری رابطهاز سلازمان
سلازمان های مختلف بر پایه نیازهای را در صلحنه رقابت اسلتوار و پیشلرو نگه دارد. این اسلتراتژی در سلازمان

و مشلتری متفاوت اسلت. مدیریت ارتباط با مشلتری تصلویری کلی و روشلن و در عین حال همراه با تمامی 
سازد که با هر مشتری ارتباطی ویژه جرئیات مورد نیاز از مشتریان را به دست داده و این امکان را فراهم می

اط با مشلتری به خوبی طراحی و اجرا اگر سلیسلتم مدیریت ارتب (.2004و کارسلاز برقرار شلود )پین و فرو،  
ها گردد به شناخت کامل و جامعی از مشتری منجر خواهد شد. مدیریت ارتباط با مشتری با مشتری به بنگاه

های بازریابی را برای مشلتریانی که دهد تا به آسلانی مشلتریان سلودمند را شلناسلایی نموده و تالشاجازه می
دهد تا با تعامل، پاسللخ کنند. درك بهتر مشللتری کنونی به بنگاه اجازه می نمایند، متمرکزاز بنگاه خرید می

 (.1387گویی و ارتباط موثر با آنها، نرخ حفظ مشتریان را به طورچشمگیری افزایش دهد )حقی، 
ها منجر به ایجاد رویکردهای جدیدی در مدیریت از توجه به حفظ مشلتریان و تامین رضلایت و وفاداری آن

های مختلفی همچون شلده اسلت. مدیریت ارتباط با مشلتری آرمان CRMت ارتباط با مشلتری جمله مدیری
کند تا کسلب و کاری خلق کند که های کاری را ترکیب میفناوری، نیروی انسلانی، منابع اطالعاتی و فرآیند

 (.1385ای به مشتریان خود داشته باشد )البدوی و اخالصی، درجه 3۶0نگاه 

رتباط با مشتری، توانمندسازی سازمان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد هدف از مدیریت ا
های خودکار و یکتارچه برای جمع آوری و پردازش اطالعات مشلتریان اسلت که در واقع این مدیریت فرایند

)عباسلی و  سلازدسله بخش خدمات به مشلتری، اطالعات بازاریابی و مدیریت فروش را به یکدیگر مرتبط می
بلا توجله بله اهمیلت ملدیریلت ارتبلاط بلا مشلللتری در جلذب و حفظ مشلللتریلان و همچنین بلا  (.1389ترکمنی، 

عنایت به شلرایط رقابتی ورزش در بین هیات اسلتان اصلفهان این پژوهش درصلدد اسلت تا با تحلیل محیط 
 حفظ مشتریان ایجاد نماید.ای برای ارتباطات موثرتر، جذب و داخلی مدیریت ارتباط با مشتری وسیله

تواند بدون » مشلتریان راضلی و خرسلند« پایدار و موفق به راه در محیط رقابت امروزی هیچ سلازمانی نمی
کنندگان روز به روز فزونی یافته و این ها، انتظارات و توقعات مصللرفتر از آن خواسللتهخود ادامه دهد. مهم

و در اثر همین واقعیت، مفهوم مدیریت ارتباط با مشللتری راهی را روند با رشللد روز افزون همراه خواهد بود  



 تکواندوملی  بین المللی و چهارمین همایش اولین همایش 

 

136 
 

گشلوده که امروزه باید به عنوان یک اسلتراتژی جهت حفظ روابط بلند مدت با مشلتریان در نظر گرفته شلود.  
هدف از انجام این پژوهش تحلیل محیط داخلی ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان برای 

 پنج ساله بود.یک دوره زمانی 

این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است  که قصد داشته است با تحلیل : روش تحقی 

های علمی به بهبود هیات نجات غریق استان اصفهان کمک محیط داخلی ارتباط با مشلتری از طریق روش
تحقیقات توصللیفی اسللت که به  نماید. عالوه براین، این تحقیق برحسللب روش گردآوری اطالعات، از نوع  

صلورت مطالعه موردی با بررسلی وضلعیت موجود انجام شلده اسلت. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شلامل 
نفر   30باشلند که جمعأ   ذینفعان و مخاطبان اصللی هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به صلورت هدفمند می

 انتخاب شدند.

 ( جامعه و نمونه آماری پژوهش1جدول )

 تعداد سمت جامعه  و نمونه پژوهش

 مدیران هیات
 

 نفر 5 مدیران 

 نفر 25 کارشناسان
 نفر 30 حجم  کل جامعه و نمونه آماری

 
تر به اطالعات در مورد تایید چهارچوب  به منظور تحلیل و تجزیه کمی اطالعات و همچنین دسلتیابی دقیق

با توجه به مطالعات و اسلتفاده از مصلاحبه باز و پرسلشلنامه بسلته برای بررسلی عوامل در اختیار )نقاط ضلعف و 
قوت( ارتباط با مشللتری هیات نجات غریق اسللتان اصللفهان با اسللتفاده از نظرات اسللاتید طراحی و توزیع 

توایی این پرسللشللنامه چند نفر از اسللاتید صللاحب نظر با گرایش گردید. جهت تعیین روایی صللوری و مح
 مدیریت ورزش و صاحب نظر در حوزه استراتژیک نظر خواهی شدکه موردتایید قرارگرفت. 

پرسلشلنامه عوامل داخلی: این پرسلشلنامه با اسلتفاده از مطالب مندر  در ادبیات پیشلینه ، مطالب برگرفته از 

به صلورت محقق سلاخته با   SWOTجلسلات شلورای راهبردی )طوفان مغزی( و همچنین فرم شلناسلایی 
مبنای ارزیابی   های هیات  طراحی گردید. الزم به ذکر اسلتها و ضلعفسلداالت بسلته برای شلناسلایی قوّت

محیط درونی هیات  عبارت اسلت از: منابع سلازمانی ائم از منابع انسلانی، مالی، مادی، اطالعاتی و فن آوری 
 4در کنار سللاختار و فرهنگ سللازمانی مورد توجه قرار گرفت. پرسللشللنامه عوامل داخلی شللامل سللدالهای 

سداالت مربوطه برای تعیین میزان تأثیر هر ای بود که در آن پرسش شوندگان نظرات خود را در مورد  گزینه
های خیلی خوب، خوب، ضللعیف و بسللیار ضللعیف مشللخ  کردند که برای یک از عوامل با یکی از گزینه

 استفاده شد.  (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 يافته ها 
 ( لیست نقاط قوت2جدول )
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 نقاط قوت ردیف

 امکانات و تجهیزات آموزشی در ارایه خدمات آموزشیمیزان استفاده هیات نجات غریق از  1

2 
وضللعیت منابع انسللانی مورد نیاز هیات در ابعاد مختلف از لحاف کمی و کیفی در جهت ارایه 

 خدمت به منجیان غریق اصفهان
 دیدگاه مسئولین هیات درخصوص اهمیت به جایگاه منجیان غریق 3
 های تاثیر گذارآموزش و پرورش و سایر ارگانوضعیت هیات در برقراری ارتباط با  4
 وضعیت دیدگاه استراتژیک محور مسئولین هیات 5
 وضعیت منابع سخت افزاری ۶
 های ورزشی در اصفهانجایگاه ورزش نجات غریق در بین کلیه رشته 7
 وضعیت مدرسان از لحاف کمی و کیفی در کل استان 8
 کیفی در کل استانوضعیت منجیان از لحاف کمی و  9
 وضعیت تکریم ارباب رجوع در هیات 10
 میزان تحصیالت منجیان غریق استان اصفهان 11
 وضعیت نیروی انسانی متعهد و با تجربه در هیات نجات غریق 12

 
 ( لیست نقاط ضعف 3جدول )

 نقاط ضعف ردیف

1 
اسلتان جهت ارایه خدمات به  وضلعیت کارگاههای آموزشلی مناسلب از لحاف کمی و کیفی مدرسلان  

 منجیان
 های آموزشی مناسب از لحاف کمی  و کیفی جهت تربیت منجیان غریقوضعیت دوره 2
 وضعیت هیات نجات غریق ئر کسب جایگاه کشوری 3
 وضعبت انعکاس و اطالع رسانی در سایت هیات 4

 نتیجه یییی
ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به  نقطه قوت درزمره فعالیتهای قابل کنترلی هسلت که 

نقطه قوت درزمره مهمترین نقاط قوت ارتباط با مشلتری هیات  12دهد.جمعا ای بسلیارعالی انجام میشلیوه
نجات غریق اسلتان اصلفهان اسلتخرا  شلد. که عبارتند از میزان اسلتفاده هیات نجات غریق از امکانات و 

دمات آموزشلی، وضلعیت منابع انسلانی مورد نیاز هیات در ابعاد مختلف از لحاف تجهیزات آموزشلی در ارایه خ
کمی و کیفی در جهت ارایه خدمت به منجیان غریق اصفهان، دیدگاه مسئولین هیات درخصوص اهمیت به  

های تاثیر گذار،  جایگاه منجیان غریق، وضلعیت هیات در برقراری ارتباط با آموزش و پرورش و سلایر ارگان
یت دیدگاه اسلتراتژیک محور مسلئولین هیات، وضلعیت منابع سلخت افزاری، جایگاه ورزش نجات غریق  وضلع

های ورزشلی در اصلفهان، وضلعیت مدرسلان از لحاف کمی و کیفی در کل اسلتان، وضلعیت در بین کلیه رشلته
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ت منجیان از لحاف کمی و کیفی در کل اسلللتان، وضلللعیت تکریم ارباب رجوع در هیات، میزان تحصلللیال
منجیان غریق اسلتان اصلفهان و وضلعیت نیروی انسلانی متعهد و با تجربه در هیات نجات غریق. با توجه به  

توان گفت هیات نجات درصللد عوامل داخلی شللناسللایی شللده در زمره نقاط قوت قرار گرفت می 75اینکه  
ه بهبود جایگاه خود کمک تواند با اسلتفاده از این نقاط قوت بغریق از وضلعیت مطلوبی برخوردار اسلت و می

 نماید. 

نقاط ضلعف درزمره فعالیتهای قابل کنترلی هسلت که ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان 
شلود.  نقطه ضلعف در زمره مهمترین ضلعفها مشلاهده می 4دهد. مجموعاص رابه شلیوه بسلیارضلعیف انجام می

آموزشلی مناسلب از لحاف کمی و کیفی مدرسلان اسلتان ضلعفهای اشلاره شلده عبارتند از : وضلعیت کارگاههای  
های آموزشللی مناسللب از لحاف کمی  و کیفی جهت تربیت  جهت ارایه خدمات به منجیان، وضللعیت دوره

منجیان غریق، وضلعیت هیات نجات غریق ئر کسلب جایگاه کشلوری، وضلعبت انعکاس و اطالع رسلانی در 
با توجه به نظر اسلتراتژیسلتها در هیات نجات غریق   سلایت هیات. آنچه مسللم اسلت ضلعفهای اشلاره شلده

احصلاء گردیده اسلت. مدیران هیات را به این امر خواهد برد که هر چند ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق  
ای دارد که اگر فکری به حال این اسللتان اصللفهان با قوتهای خوبی مواجه اسللت منتهی ضللعفهای عمده

شلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به سلمت تعالی را با کندی مواجه ضلعفها نشلود مسلیر ارتباط با م
سلاخته و گاهاص این ضلعفها آسلیب جدی به هیات خواهد زد. بر اسلاس قضلاوتهای شلهودی شلاید بتوان اذعان 
نمود که مهمترین ضللعفهایی که مدیران باید به آنها توجه بنمایند موضللوع آموزش اسللت که در دو بخش  

شللی و کارگاههای آموزشللی دیده شللده اسللت. این وضللعیت اصللالص منظر مناسللبی از دیدگاه های آموزدوره
باشلد، ضلمن اینکه این امر تاثیر خود را در عملکرد مورد نظر هیات نجات غریق گذاشلته  اسلتراتژیسلتها نمی

سلطح ای که سلبب کاهش جایگاه هیات اسلتان در های عملکردی ظهور یافته به گونهاسلت و در تمام جنبه
 کشوری گردیده است. 

 : محیط داخلی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریکلمات کلیدی
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 تحلیل محیط خارجی ارتباط با مشتری هیات نجات غریق استان اصفهان 

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

 خوراسگان  آزاد  ورزشی دانشگاه  مدیریتاستادیار   -2

 

 چکیده 

 مقدمه و هدف
تواند بدون » مشلتریان راضلی و خرسلند« پایدار و موفق به راه در محیط رقابت امروزی هیچ سلازمانی نمی

کنندگان روز به روز فزونی یافته و این ها، انتظارات و توقعات مصللرفتر از آن خواسللتهخود ادامه دهد. مهم
خواهد بود و در اثر همین واقعیت، مفهوم مدیریت ارتباط با مشللتری راهی را روند با رشللد روز افزون همراه  

 .گشوده که امروزه باید به عنوان یک استراتژی جهت حفظ روابط بلند مدت با مشتریان در نظر گرفته شود
ی از مطالعات اولیه، مدیریت ارتباط با مشلتری را به عنوان بازسلازی اسلاسلی رشلته بازاریابی و به عنوان بخشل

منطق بازاریابی جدید استنتا  کرده اند. امروزه بازاریابی تنها توسعه، تامین فروش صرف نیست، بلکه توسعه  
مداوم و خدمات پس از فروش به همراه رابطه بلند مدت با مشلتری نیز اضلافه شلده اسلت )کرامتی و نیکزاد،  

1387.) 
اری از سلازمانها تبدیل شلده اسلت. از این رو جذب، راضلی نگاه داشلتن و حفظ مشلتریان به چالش اصللی بسلی

های مدیریت ارتباط با مشتری روی آورده اند. مدیریت گیری از سیستمها به بهرهای از سازمانتعداد فزاینده
ارتباط با مشلتری تصلویری کلی و روشلن و در عین حال همراه با تمامی جزئیات مورد نیاز از مشلتریان را به  

ان را فراهم میسللازد مه با  مشللتری ارتباطی ویژه و کارسللاز برقرار سللاخت )جباری، دسللت داده و این امک
1388.) 

امروزه در صلنعت ورزش بحت رقابت و رضلایت مشلتریان بسلیار مهم و اسلاسلی اسلت و بحت مشلتری مداری 
  کند. یک راهکار در این میان مدیریت ارتباط با مشلتری اسلتو راضلی نگهداشلتن مشلتریان مهم جلوه می

سلازی و مدیریت شلود سلبب دگرگونی در دیگر اگر مدیریت ارتباط با مشلتری به درسلتی و با موفقیت پیاده
)آقازاده،  بخشلهای صلنعت ورزش که با مشلتری در ارتباط هسلتنددر مقایسله با وضلعیت کنونی خواهد بود

1382). 
های سلی بسلیاری از اسلتراتژیدهد مدیریت ارتباط با مشلتری یکی ازاجزا اسلاتحقیقات انجام شلده نشلان می

باشلد. هم چنین اسلتراتژی مشلتری مداری رامی توان به عنوان راهکاری مناسلب برای گریز از سلازمانی می
 گرفلت نظر  مشلللکالت، تقویلت نقلاط قوت و از بین بردن نقلاط ضلللعف و یلافتن موقعیتی برتردر رقلابلت در

 (.1393 حمیدی وسجادی،، )حسینی
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توان ادعا نمود که شلناسلایی، بررسلی و ارزیابی عوامل کلیدی کارکردی موفقیت میبا توجه به موارد فو ،  
ریزی و تمرکز بر توسلعه  مدیریت ارتباط با مشلتریان در هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان، اقدام به برنامه

ات این توانمندیها در جهت افزایش رضلایت مندی و وفاداری مشلتریان، در نهایت موجب بهبود عملکرد هی
خواهد بود. با این کار هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان قادر به اسلتفاده موثر از مدیریت ارتباط با مشلتریان 

 شود.به منظور جذب و حفظ مشتریان خود می
با عنایت به شلرایط رقابتی ورزش در بین هیات اسلتان اصفهان این پژوهش درصدد است تا با تحلیل محیط 

 ای برای ارتباطات موثرتر، جذب و حفظ مشتریان ایجاد نماید. مشتری وسیلهخارجی مدیریت ارتباط با 
هدف از انجام این پژوهش تحلیل محیط خارجی ارتباط با مشلتری هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان برای 

 یک دوره زمانی پنج ساله بود.

 روش تحقی 
قصلد داشلته اسلت با تحلیل محیط خارجی این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی اسلت  که 

های علمی به بهبود هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان کمک نماید. عالوه ارتباط با مشلتری از طریق روش
براین، این تحقیق برحسلب روش گردآوری اطالعات، از نوع تحقیقات توصلیفی اسلت که به صلورت مطالعه 

امعه و نمونه آماری این پژوهش شللامل ذینفعان و موردی با بررسللی وضللعیت موجود انجام شللده اسللت. ج
نفر انتخاب   30باشلند که جمعأ  مخاطبان اصللی هیات نجات غریق اسلتان اصلفهان به صلورت هدفمند می

 شدند.
 ( جامعه و نمونه آماری پژوهش1جدول )

 تعداد سمت جامعه  و نمونه پژوهش

 مدیران هیات
 

 نفر 5 مدیران 

 نفر 25 کارشناسان
 نفر 30 حجم  کل جامعه و نمونه آماری

 
تر به اطالعات در مورد تایید چهارچوب  به منظور تحلیل و تجزیه کمی اطالعات و همچنین دسلتیابی دقیق

عوامل خار  از اختیار) فرصلت  با توجه به مطالعات و اسلتفاده از مصلاحبه باز و پرسلشلنامه بسلته برای بررسلی  
با اسلتفاده از نظرات اسلاتید  طراحی و توزیع  اصلفهان اسلتان  قیغر  نجات اتیه  یمشلتر  با ارتباطو تهدید ( 

از اسللاتید صللاحب نظر با گرایش   نفر این پرسللشللنامه چند  ی و محتواییصللور  گردید. جهت تعیین روایی
 .نظر خواهی شد که موردتایید قرارگرفتو صاحب نظر در حوزه استراتژیک مدیریت ورزش 

 يافته ها 
 فرصت  لیست نقاط( 2)جدول 

 نقاط فرصت ردیف
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 تعامل صدا و سیما با هیات نجات غریق استان اصفهان 1
 عالقمندی حامیان مالی نسبت به رشته نجات غریق 2
 های هیات نجات غریقای از برنامهپوشش خبری و رسانه 3
 وجود ترکیب جمعیتی جوان در استان 4
 های هیات نجات غریق حمایت فدراسیون از برنامه 5
 های هیات نجات غریقحمایت اداره کل از برنامه  ۶
 کارفرمایان استخرهای استان در جهت ارایه خدماتحمایت  7
 های ابی در سطح استان برای ارایه خدماتوضعیت کلی امکانات و مکان 8
 میزان حمایت سیاسیون از رشته نجات غریق 9
 میزان شناخت عمومی مردم از رشته نجات غریق و جایگاه آن میان مردم 10
 مسایل حقوقی شغلشانمیزان آگاهی منجیان غریق از  11

 
 نقاط تهدید( 3ل )جدو

 نقاط تهدید ردیف

 عالقمندی جوانان به رشته نجات غریق 1
 تعامل نهادهای تاثیر گذار با هیات نجات غریق استان  2

 

 نتیجه یییی
که  اصلفهان اسلتان  قیغر نجات اتیه  یمشلتر  با ارتباطروندهای خار  ازکنترل    و  نقطه فرصلت رویدادها

مورد از   11نتایج حاصلله    رسلاند.منفعت می اصلفهان  اسلتان  قیغر  نجات اتیه  یمشلتر  با ارتباطدرآینده به  
 تعاملدهد که شلامل   را نشلان می  اصلفهان  اسلتان  قیغر نجات اتیه یمشلتر  با ارتباطمهمترین فرصلتهای  

،  ق یغر  نجات  رشلته  به نسلبت یمال انیحام یعالقمند، اصلفهان  اسلتان  قیغر  نجات اتیه با مایسل  و صلدا
  ت یحما،  اسلتان در  جوان یتیجمع بیترک وجود،  قیغر  نجات اتیههای برنامه  ازای  رسلانه و یخبر  پوشلش
 تیلحملا، قیغر  نجلات اتیلههلای    برنلامله  از کلل  اداره تیلحملا،   قیغر نجلات اتیلههلای  برنلامله از  ونیفلدراسللل
  استان سطح در  یابهای مکان و  امکانات یکل تیوضع، خدمات  هیارا جهت در  استان یاستخرها  انیکارفرما

  رشلته از مردم یعموم  شلناخت  زانیم،  قیغر نجات  رشلته  از  ونیاسلیسل تیحما زانیم،  خدمات هیارا  یبرا
 بود.  شغلشان یحقوق لیمسا از قیغر انیمنج یآگاه زانیمو  مردم انیم آن گاهیجا و قیغر نجات

  اسللتان  قیغر نجات اتیه یمشللتر با  ارتباط اختیار روندهای خار  از تهدیدرویدادهای ونقطه  از   مقصللود
نتایج حاصلله  رسلاند.  زیان خواهد اصلفهان  اسلتان  قیغر نجات اتیه یمشلتر با  ارتباطکه درآینده به   اصلفهان
دهدکه را نشلان می  اصلفهان  اسلتان قیغر  نجات اتیه  یمشلتر  با ارتباطمورد مهمترین تهدیدات   2جمعا  
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 اسللتان  قیغر  نجات اتیه با  گذار  ریتاث ینهادها تعاملو   قیغر نجات  رشللته  به  جوانان یعالقمندشللامل  
 باشد. می

نتایج نشلان دهنده این اسلت که فرصلتهای خیلی برجسلته در محیط پیرامون در سلطح باالیی قرار دارد و 
حیط پیرامون باشلد ضلمن اینکه چالش رویکرد مدیران هیات باید اسلتفاده حداکثری از فرصلتهای برجسلته م

 شود.جدی در مواجه با تهدیدهای اثرگذاری دیده نمی
توان اذعان نمود که هیات نجات غریق اسللتان اصللفهان در های پژوهش به طور کلی میبا توجه به یافته

 محیط پیرامون هیات فرصتها بیشتر از تهدیدات است.

 محیط خارجی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری کلمات کلیدی:

 منابع 
 20. مطالعه تطبیقی مدل های برنامه ریزی راهبردی. مجله تدبیر شماره1382آقازاده ه.  .1

ارائله چلارچوبی برای ارزیلابی عملکرد ملدیریلت ارتبلاط بلا مشلللتری، پلایلان نلامله   1388جبلاری ر.   .2
 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

. مقایسلله عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با 1393.  نو حمیدی م و سللجادی  محسللینی  .3
مشللتری »سللی.آر.ام« در آکادمی ملی المتیک و پارالمتیک از دیدگاه کارشللناسللان ، مدیران و 

 .1۶5-184، ص 1393، بهمن و اسفند 27متخصصان. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 

عوامل کلیدی موفقیت اسلتراتژی مدیریت ارتباط با مشلتری  . ارزیابی1387کرامتی م، نیکزاد م.  .4
 .1(4در صنعت نساجی، مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی. )
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  یهواز  یو توان ب  یعضالن یبر سطوح خستگ نیمتفاوت کافئ ی مصرف دوزها ریتأث

 ی کاراته کاران دختر حرفه ا 

 ی سادات یکاظم موسو یدس  ،2*یرضا بهدر  ،1 سودابه قاسمی
شر ، دانشگاه آزاد اسالمی  علوم ورزشی، واحد تهران  دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و-1

شر ، دانشگاه آزاد  استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران   -2تهران، 
واحد تهران شر ، دانشگاه آزاد   ی، و علوم ورزش یبدن یتگروه ترب ی، حرکت یادگیریرشد و تکامل و  یاراستاد -3،  اسالمی تهران

 تهران  یاسالم
 

 چکیده 

 مقدمه و هدف 
های کوتاه مدت و شللدت خسللتگی مهمترین عامل در عدم توانایی فرد برای عملکرد بهتر به ویژه در دوره

ثیر مثبت مصلرف کافئین را أشلود. یافته های برخی تحقیقات تزیاد اسلت که موجب محدودیت عملکرد می
دوزهای تأثیر مصلرف حاضلر بررسلی   تحقیق هدف ساند. بر این اسلاگزارش کرده  عضلالنی بر خسلتگی
  .باشدمی کافئین بر سطوم خستگی عضالنی و توان بی هوازی کاراته کاران دختر حرفه ایمتفاوت 

 روش تحقی 
  سلابقه  بار  یک  حداقل ای بر اسلاس معیارهای ورود کهحرفه  دختر کار کاراته  30در این پژوهش نیمه تجربی،

 18دامنه سلنی    با نمونه گیری هدفمند انتخاب شلدند.  اند  داشلته  را کاراته ملی تیم  انتخابی اردوی در حضلور

( کیلو گرم و نمایه توده بدن آنها 93/57 ±  45/۶میانگین و انحراف معیار وزن شرکت کنندگان )  مسال 25تا

 و ۶  مکمل ی  کننده دریافت گروه دو) نفری  10 همگن گروه  سله( بود. به طور تصلادفی به  81/20 ±  4/1)
 وزن  از  کیلوگرم  هر  ازای  بله  گرم  میلی  ۶)  دارونملا  و(  کلافئین  بلدن  وزن  از  کیلوگرم  هر  ازای  بله  گرممیلی  9

برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون شلاپیروویلک، آزمون لون، همگنی شلیب  تقسلیم شلدند    (دکسلتروز  بدن
 .شداستفاده  آزمون تحلیل کوواریانسخط رگرسیون، و 

 نتايج

  سللطوم در   کافئین گرم میلی ۶  و  کنترل های گروه بین معناداری  تحقیق نشللان داد که تفاوتهای  یافته 

 املا(  P>005/0)  داشلللت  وجود  ایحرفله  دختر  کلاران  کلاراتله  هوازیبی توان  افلت  و  میلانگین  الکتلات م او ،

  تفاوت  همچنین (.P<005/0)  نداشلت وجود خسلتگی  شلاخ  در  پژوهش  های  گروه بین  معناداری  تفاوت

 در  .(P>005/0)  داشلللت  وجود  متغیرهلا  تملامی  در  کلافئین  گرم  میلی  9  و  کنترل  هلای  گروه  بین  معنلاداری
  بی  توان میانگین  سلطوم الکتات م او ، در  کافئین گرم میلی  9 و ۶ تأثیر مقادیر بین داد نشلان نتایج نهایت

  معناداری   تفاوت اما( P>005/0)  داشت  وجود معناداری  تفاوت  ایحرفه  دختر  کاران  کاراته  خستگی  و  هوازی

 (.  P<005/0) نداشت هوازیبی توان افت در
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 نتیجه یییی
 هوازی  بی  توان  میانگین او ،  سلطوم الکتات ، در  کافئین گرم میلی 9 و  ۶ تأثیر مقادیر بین داد  نشلان نتایج 
  توان  افلت  در  معنلاداری تفلاوت  املا داشلللت  وجود  معنلاداری تفلاوت  ایحرفله  دختر  کلاران  کلاراتله  خسلللتگی  و
دختر برای کاهش  کارانشللود کاراتهبه طور کلی با توجه به نتایج تحقیق پیشللنهاد می .  نداشللت  هوازیبی

دقیقه قبل از فعالیت ورزشلی خود بهتر  45سلطوم الکتات،  خسلتگی عضلالنی و افزایش توان بی هوازی 
 نمایند.  میلی گرم استفاده 9است که از مکمل کافئین در دوز 

 دختر  کلارانکلاراتله  هوازی،بی  عضلللالنی، توان  سلللاز، کلافئین، خسلللتگی  واملانلده فعلالیلت کلمقات کلیقدی:

 ای.حرفه
 

 :منابع 
تأثیر مصلرف مکمل  (. 1395)   الیل  یابرغان یدیسلمانه و ع  انیپارسل ، قرائت  یمحمدعل،  حشلمت اهلل  انیپارسل  .1

  نی در ورزشلللکاران نخبه جوان، دوم نگیمتر روئ  2000ارگومتر   تیدر فعال هیاول  بر بازگشلللت به حالت  نیکافئ
سلللروش   یاسلللالم  قلاتیتحق  و مرکز مطلالعلات   ،قمی،  تکنولوژ  علوم و   نینو  یهلا  افتلهیل  یالملل  نیکنفرانس ب

 ی.حکمت مرتضو

ا عروقی و ارتباط آنه  -(. پاسلخ های قلبی1388ترتیبان بختیار، درفشلی بهروز، حاجی زاده بهزاد، عباسلی اصلغر ) .2
با زمان خسللتگی در ورزش فزاینده دسللت و ورزش فزاینده پا در کاراته کاران حرفه ای جوان، نشللریه علوم  

 . 3زیستی ورزشی ، شماره 
 تأثیر (.1390محسلن ) کوشلان اکبر، پژهان فهیمه، کیوانلو محمد، سلیداحمدی ناصلر، بهتور طاهره، حائری .3

  3دختر،  دانشلجویان هوازی بی و  هوازی توان و  خون PH الکتات، پاسلخ بر سلدیم کربنات بی مصلرف مکمل
(2.) 

فوتبال مرد   کنانیباز یبر قدرت و اسلتقامت عضلالن  نیتأثیر مصلرف حاد کافئ(.  1393ن )حجت و همکارا ی،فرات .4
 .آماتور

  ن، یبر سللروتون  نیمختلف کافئ  یاثر دوزها سللهیمقا(.  1397ی، عابدی بهرام )  مجتب دیسلل   ی،مرتضلل   یعل دیسلل  .5
، چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و ورزشکاران نخبه کاراته کا  یهواز یو توان ب یخستگ  شاخ   ن،یدوپام

 تربیت بدنی ایران.

های  . اثرات حاد مصللرف دوز(1394)  شللیخ االسللالمی وطنی داریوش، بلوریان محمد رضللا، رحیمی رحمان .6
النی و تجمع الکتات متعاقب فعالیت ورزشلی شلدید  عضل  -مختلف مکمل بتاآالنین بر میزان خسلتگی عصلبی

 920-912( :11) 2۶ ،اینتروال. مجله مطالعات علوم پزشکی

(. تأثیر تمرینات اسلتقامتی به همراه مکمل کافئین بر 1395کیاکجوری عاطفه، جهانی قیه قشلال  غالمرضلا )   .7
ی تحوالت علوم ورزشلی در حوزه  سلال، اولین همایش مل  30-40هوازی و ترکیب بدنی زنان  توان هوازی، بی

 سالمت، پیشگیری و قهرمانی.
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در   یکمر سیلوردوزپریها هدرج نییدر تع روایی و پایایی تصویربرداری دیجیتال

 یرانیدختران و پسران نوجوان ا

 2، مهدی قیطاسی*1صبا بهمنی

 کارشناسی ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کر ، کر ، ایران.   -1
. رانیا   ، تهران ی، بهشت دی دانشگاه شه ، یو تندرست  یدانشکده علوم ورزش  ، ی ورزش یو بازتوان یگروه تندرست اریاستاد -2

  

 چکیده 

استفاده ی های ستون فقرات  ناهنجار   یو تشخ  یابیارز  یبرا  یمختلف  لیابزارها و وسا  :مقدمه و هدف

م که  است  ابزارها  توان یشده  استا  ییبه  استا  نالیهمچون  ا  نالیموس،  خط کش    نومتر، ینکالیپانتوگراف، 
 ی انحناها  یریگدر اندازه  ییاز اعتبار باالرادیوگرافی  اگرچه روش    .اشاره نمود  یوگرافیو راد  فومتریمنعطف، کا

  ن ی ا  نیتریاز اصل  یک. ی باشدیهمراه م  یستون فقرات برخوردار است، اما استفاده از آن همواره با مشکالت
در   یوگرافیفقرات است عموما راد یهای ناهنجار یابیمشکالت، استفاده مکرر از آن در طول رشد جهت ارز

ا در معر  اشعه قرار داده و خطر  ابتال  فرد را باره  جهیو در نت  شودیچهار تا شش ماه تکرار م  یزمان  یهابازه
 تالیجید یربرداریروش تصو. دهدیم شیرا افزا د یروئیو ت نه یس طانسر ، یاختالالت از جمله لوسم  یبه برخ

مورد توجه محققین    پاسچر  یابیدر ارز  کسیو مکمل اشعه ا  نیگزیجا  یبه عنوان روش   یفتوگرامتر  کیتکن  ای
 سیستم  ارزیابی  برای  محبوب  ابزار  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  فزاینده  طور  به  روش  قرار گرفته است. این

  روش  پایایی  و  روایی  تعیین،  گیری  اندازه  ابزارهای  بودن  پایا  و  روا  اهمیت  به  توجه  با،  است.    اسکلتی  عضالنی
  طرفی   از.  می کند  پیدا  ضرورت  و  اهمیت  رادیوگرافی  روش   برای  جایگزین  روش   یک  عنوان  به  فتوگرامتری
 ناهنجاری  به  مربوط  شاخ  های  کردن  کمی  و   اندازه گیری  در  تنها  که  است  روش هایی  از  یکی  فتوگرامتری
روش  لذا    است  گرفته  قرار  محققان   توجه   مورد   اسکولیوزیس پایایی  و  روایی  بررسی  حاضر  تحقیق  هدف 

 هایترلوردوزیس کمری در دختران و پسران نوجوان ایرانی بود.  ه در تعیین درج تصویربرداری دیجیتال

 هایآزمودنی روایی و پایایی بود.    بررسیتحقیق  این  مقطعی و طرم    مطالعه حاضر پژوهشی  :تحقی   روش

)میانگین   بودند  و هایترلوردوزیس کمری  ایسینه هایترکایفوزیس  نوجوان دختر و پسر مبتال به    40تحقیق  

وزن  17/1۶3±72/9قد    32/15±57/2سن   آزمودنی  (.32/57±10/7و  ستون    هاتمامی  متخص   توسط 
. اساس معیارهای ورود انتخاب گردیدند  و بر  هدفمند و در دسترسصورت  در همان محل به فقرات معاینه و  

تصویربرداری دیجیتال در تعیین درجات انحناهای هایترکایفوزیس روش    زمانهمتعیین میزان روایی    منظوربه 
همچنین .  قرار گرفتمقایسه  مورد    هانمونه رادیوگرافی    تصاویربا    شده  گیریاندازه  مقادیر  و هایترلوردوزیس

 عیناص   ین تصویربرداریس از اولساعت پ  48تا    24در فاصله زمانی  ها  گیریبررسی پایایی تمامی اندازه  جهت
 . نتایج مقایسه شدند تکرار و 
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، =001/0p)در تعیین درجه هایترلوردوزیس کمری  تصویربرداری دیجیتال  روش    که نتایج نشان داد  ها:يافته

58/0r=  )یک )جدول  روش  (  همچنین  است.  برخوردار  قبولی  قابل  روایی  از  رادیوگرافی  با  مقایسه  در 

کمری   هایترلوردوزیس  تعیین  در  دو(  =001/0p=  ،87/0r)فتوگرامتری  )جدول  آزمونگر  (  درون  پایایی  از 
 . استباالیی برخوردار 
 کمری  لوردوزیس درجه تعیین در رادیوگرافی با مقایسه  در فتوگرامتری روش روایی  .1جدول

 شاخ 
 فتوگرامتری

r  مقدارP 

 001/0 588/0** )درجه( زاویه لوردوزیس رادیوگرافی
 

 کمری درجه لوردوزیس تعیین در فتوگرامتری  پایایی ضریب  -4 جدول

 شاخ 
 درصد اطمینان %95 فتوگرامتری مرحله دوم

r  مقدارP  ضریبICC  کران باال کران پایین 

اول   فتوگرامتری  مرحله 
 ( لوردوزیس)

**871/0 001/0 8۶7/0 750/0 931/0 
 

و   می   یییی:نتیجهبحث  نظر  در به  مناسب  پایایی  و  روایی  دارای  دیجیتال  تصویربرداری  روش  رسد 

استفاده    این روشاز  توانند  می  مختلفمتخصصین  کمری ستون فقرات است و احتماالص    گیری انحنایاندازه
ایکس   اشعه  پرتوهای  از  استفاده  تعداد  تا  روندنمایند  بررسی  به    در  مبتال  افراد   هایناهنجاریدرمان 

 کاهش یابد.  هایترکایفوزیس و هایترلوردوزیس

 . ، روایی، پایایی، هایترلوردوزیستصویربرداری دیجیتال :کلمات کلیدی
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توکیو با استفاده از   2021بینی تعداد مدال رشته تکواندوی ایران در المپیک پیش

 روش یادگیری عمیق 

 میتضی قالیباف طوسی نژاد 

 * زينت نیک آيین

 ینجويی فیيده اشیف 

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

 

 چکیده 
منافع  یطیمح  سلتیو ز  یاجتماع ،یاسلیسل  ،یفرهنگ  ،یاقتصلاد  های¬نهیدر زم  یورزشل  یدادهایامروزه رو

 نیبرخوردار اسلت. ا  یادیز اریبسل  تیتمام کشلورها از اهم  یبرا  لیدل نیدارند، و به هم زبانیم  یبرا  یفراوان

 یریادگیاستفاده از روش    با  ویتوک  کیدر المت  رانیتکواندو ا  یتعداد رشته ورزش  ینبی¬شیپژوهش به دنبال پ
صلورت گرفت. در   یبا اسلتفاده از روش گلوله برف کیحوزه المت  نیپژوهش متخصلصل نیبود. جامعه ا  قیعم

مطالعات  قیاز طر کیدر المت آوری¬موثر بر مدال های¬شللاخ  نتعیی منظور¬به یفیپژوهش از روش ک
 یرتبه بند  قیصلورت گرفت. در ادامه از طر  کیتنفر از خبرگان حوزه الم  11و مصلاحبه تا حد اشلباع با  هیاول

و   یفرهنگ  ،یاسلیسل  ،یاقتصلاد ی¬مولفه 5در  های¬شلاخ  نی. که ادیشلاخ  شلناسلاسلس گرد  78باز 

 گریشلاخ  د 24و   یفکی بصلورت ها¬مورد از شلاخ   54شلد و   بندی¬طبقه  یو ورزشل یفناور ،یاجتماع
 یکم های¬شلاخ  27  یبرا ها¬تیو سلا ای¬نهمطالعات کتابخا  قیدر نظر گرفته شلد. از طر یبصلورت کم

 ی. جامعه آماردیگرد آوری¬جمع کیادوار مختلف المت نیالمت 1۶0سللوال از  قیاز طر یفیشللاخ  ک  54و 

  ی و نمونه آمار  باشلد¬یم  کیدر ادوار المت  رانیتعداد مدال کسلب شلده ا  نیو همچن  ها¬نیشلامل همه المت

 تمالگوری از  اسلتفاده با  ها¬داده لیو تحل  هیبود. تجز  201۶  کیالمتتا   197۶  کیاز المت  نینفر المت  1۶0تعداد 

از دقت   قیعم  یریادگی تمالگوری که داد  نشلللان  ها¬داده لیو تحل هیتجز جیانجام شلللد. نتا  قیعم  یریادگی

 یریادگی تمیبا اسلتفاده از الگور ،کلی  طور¬برخوردار اسلت. به کیالمت جینتا ینبی¬شیپ  ی( برا%79) ییباال

مدال  1تکواندو موفق به کسلب   یدر رشلته ورزشل  ویتوک  کیدر المت  رانیکشلور ا شلود¬یم ینبی¬شیپ  قیعم

  .طال خواهد شد

 تکواندو ق،یعم یریادگی و،یتوک 2020 کیالمت ،ینبی¬شیپ :یدیکل های¬واژه
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 مقدمه 

باشد، اما در ریزان میهای اصلی مدیران و برنامهها، یکی از دغدغهی حوزهبینی روند تغییرات در کلیهپیش
انجام پیشمسیر پیش تقریبا غیر  بینیبینی همواره مشکالتی وجود داشته که  را  اعتماد  های دقیق و قابل 

ای سخت تبدیل بینی را به مسالهوجود پارامترهای زیاد و در بسیاری موارد پنهان، پیشممکن کرده است.  
الگوریتم که  است  الگوی  نموده  یک  برای ساخت  مناسب  راهکارهای  ارائه  از  نیز  را  ریاضی  پیچیده  های 

است. پیشپیش کرده  برنامه بینی کارآمد عاجز  بار در  نخستین  برای  قربینی  استفاده  ار گرفت. ریزی مورد 
توان نتایج و تبعات آن را به کلیه مشاهده تکرار در وقوع رویدادها این پیش فر  را به وجود آورد که می

گیری درست، علمی و به  رویدادهایی از آن جنس تعمیم داد. در دنیای پیچیده و پیشرفته ورزش، تصمیم
در این میان تعداد معیارها، پیچیدگی   ای در شکست یا موفقیت دارد.موقع نقش بسیار مهم و تعیین کننده 

گیری در ورزش را با چالشی جدی در دهه  ها و پویایی محیط از جمله عواملی است که مساله تصمیمداده
های علمی نوین برگزیده شده  بینی نتایج رویدادهای ورزشی، روشاخیر مواجه کرده است. امروزه برای پیش

توان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتایج بدست آمده، نتایج رویدادها و یها ماست که با استفاده از این روش
(. مقاالت متعددی 2019و همکاران    1بینی نمود )سوواروپ، سیدهاردهای ورزشی را نیز پیش بندی تیمرده

های ورزشی که مبتنی بر داده و اطالعات است با آنچه که به صورت تصادفی  بینینیز بیان کردند که پیش
 (.2017 2پذیرد، کامال متفاوت است )تانگ، گوجینهای شانسی انجام می بینیمانند پیش

گری جایگاه خود را در میان کلیه کشورها باز کرد، ما شاهد آن هستیم که  ایکه حرفهدر ورزش پس از این
ورزشکاران و متخصصان علوم  شود.  آوری برای نیل به یک رتبه یا مقام خاص هزینه میهای سرسامهزینه

زنند و به همین دلیل جایگاه نظام  های بزرگی میالمللی دست به تالشهای بینورزشی برای کسب کرسی
ریزی امور آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.  های ورزشی برای برنامهبینی در میان رشتهپیش

بینی نتایج و بررسی عملکردها در کسب علم ورزش، پیشهای علوم از جمله  در مسیر پیشرفت کلیه شاخه
طور روز  برداری از منابع مادی و انسانی در دسترس داشته و به های آتی، نقش بسیار مهمی در بهرهموفقیت

های اخیر در علوم  کند. سالها را توجیه میبینیافزونی استفاده از سایر علوم محاسباتی در این گونه پیش 
نظران آمده  های نوین مهندسی به کمک مدیران، مربیان و صاحباده از علم ریاضیات و شاخهورزشی، استف

های تری برای آینده داشته باشند. با استفاده از این روشهای دقیقریزیتا با بررسی عملکرد کشورها، برنامه
بندی کشورها را نیز دها و ردهتوان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتایج بدست آمده، نتایج رویداعلمی نوین می

بینی از منظر علم و دانش مدیریت برکسی پوشیده نیست و در جریان  بینی نمود. اهمیت و جایگاه پیش پیش
تصمیم علمی  مدیریت  میفرآیند  صحیح  موفقیتگیری  سرمنشا  این تواند  که  گردد  آینده  در  بسیار  های 

شود. ورزش نیز مانند هر پدیده اقتصادی، سیاسی،  آینده متصور میهایی است که از  بینیتصمیمات برپایه پیش

 
1- Siddharth Swaroop 2- Guojin Tang 
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اجتماعی، فرهنگی و فناوری از این مهم مستثنی نیست و برای توسعه ورزش باید تصمیمات صحیح اخذ 
روی مدیران و  گیری مناسبی را پیشهای ورزشی از طریق اصول علمی، راهکارها و جهتبینیگردد. پیش

ورزشبرنامه میریزان  قرار  رشتهی  توسعه  دانش  متعدد،  مطالعات  را دهد.  توجه کشورها  مورد  ورزشی  های 
دهنده های شکلها و عاملهای این ورزشهای زیادی برای هر چه بهتر شناختن سیستمافزایش داده و کمک

ها  ولت(. این موضوع باعت افزایش تمایل و مداخله مستقیم د12019آنها صورت گرفته است )رن، یهوویی  
گذاری مالی قابل توجه شده است. چنانچه متغیرهای تاثیرگذار به ها از طریق سرمایهجهت توسعه این ورزش

توانند نیل به موفقیت  ریزان با صرف زمان و انرژی کمتر میای مناسب شناسایی گردند، مدیران و برنامهگونه
 ن عملکرد را از کاروان ورزشی متصور شد. ورزشی یک کشور را هدفمند کنند تا با هزینه بهینه، بهتری

های ذهنی، ممکن اسلت در شلرایط کمتر معلوم و بیشلتر نامطمئن به علت اسلتفاده از افراد خبره با قضلاوت
بینی بهتری را انجلام دهنلد )فرنلانلدز، جلاویر و هلای آملاری پیشهلای کیفی در مقلایسللله بلا ملدلمعیلار و مالك

های مختلف مانند پزشلللکی،  ی برای مقلایسللله این دو روش در زمینههای زیاد(. بررسلللی2019همکلاران 
های اقتصاد کالن،  بینیبینی وضعیت آب و هوا، پیشگیری در تجارت، پیشهای دانشگاهی، تصمیمموفقیت

بینی ها الگوهای آماری پیشنرخ تورم، نتایج انتخابات سلیاسلی و ... صلورت پذیرفته اسلت که در غالب آن
(. تحقیقات متفاوتی صلورت گرفته اسلت  32019شلریدهار، رنگاپا و   22019انگچوآن، وروات اند )کردهبهتری 

ها در مقایسللله با الگوهای بینیاند و نتیجه آن پیشکاوی اسلللتفاده کردههای دادهبینی از روشکه در پیش
ت )فرناندز، جاویر و همکاران بینی در ورزش نیز تحقیقاتی انجام شلده اسلآماری بهتر بوده اسلت. انجام پیش

((. در برخی  2019(، یوریکو، رونلاللد )139۶و همکلاران، )  (، زارعیلان1394عیلدی و همکلاران، )(،  2019)
( از 2010( و گودارد )2015( ، تلانلگ، گوجین )1999( ، بویلر و اسلللنکلر )1390تحقیقلات ملاننلد محملدی )

اند. اکثر تحقیقاتی که های سلاده ریاضلی اسلتفاده کردههای آماری دیگری از قبیل رگرسلیون و یا مدلروش
بینی پدیده مورد نظر هسلتند و یا از انجام شلده اسلت یا فاقد روش مناسلب جهت پیشبینی  در زمینه پیش

اند. با توجه به غیر خطی بودن  های محدود به یک دروه زمانی خاص اسلتفاده کردههای سلاده و دادهتکنیک
ت  های غیر خطی اسللتفاده نمود. و در تحقیقا بایسللت از روشهای مورد بررسللی در این پژوهش میمقوله

کاوی از دقت بیشلتری برخودار بوده اسلت، لذا در این پژوهش روش های دادهبینی روشمختلف برای پیش
 کاوی یادگیری عمیق استفاده گردید.داده

کاوی یادگیری  های خبره از روش دادهدر پژوهش حاضلر با اسلتفاده سلیسلتم: شقناسقی پژوهشروش

هایی موثر بر مدال آوری در المتیک و کیفی )تعیین شلاخ عمیق اسلتفاده شلد. این پژوهش به دو بخش  
آوری اطالعات  ( و کمی )جمعهای تعیین شللدهها جهت تعیین پاسللخ به شللاخ سللواالت کیفی از المتین

خبره در  11های کمی که توسلط خبرگان تعیین شلده بود( صلورت گرفت. در بخش اول مصلاحبه با  شلاخ 

 
1- Yihui Ren 
2-  Worrawat Engchuan 

3- Rangappa, Shreedhar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engchuan%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30879019
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/browse?type=author&value=Rangappa%2C+Shreedhar
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ی اقتصلادی، سلیاسی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری و ورزشی صورت مولفه حوزه المتیک تا حد اشلباع در پنج
شاخ    24آوری در المتیک مشخ  شد، که از میان آنها  شاخ  موثر بر مدال 78گرفت. پس از مصاحبه 

شلاخ ، فرهنگی اجتماعی   12شلاخ ، سلیاسلی  14شلاخ  کیفی تعیین شلد. مولفه اقتصلادی   54کمی و 
شلاخ  را به خود اختصلاص دادند. سلتس بازه زمانی المتیک  30و ورزشلی    شلاخ   10شلاخ ، فناوری   12

 5المتین به صللورت مقیاس  30شللاخ  کیفی از   54ها تعیین شللد.  جهت گردآوری داده 201۶تا   2000
کمی از طریق    شللاخ  24تبدیل به مقیاس کمی گردید. همچنین   4تا  0ارزشللی لیکرت سللوال شللد و از  

تبر )بلانلک جهلانی، سلللازملان بهلداشلللت جهلانی و مرکز اطالعلات و آملار ایران(  هلای معکتلابخلانله و سلللایلت
 آوری گردید. جمع

به سلللیسلللتم داده شلللد.   "های ورودیداده"صلللورت اعداد کمی به عنوان  آوری شلللده بههای جمعداده
 های ورودی بودند. تعداد مدال کسللب شللده در هر المتیک نیز به عنوان متغیرگانه داده  78های شللاخ 

که برای هر دوره الگوریتم اجرا گردید و سلتس با تعداد مدال واقعی کسلب شلده   ،مالك در سلیسلیتم وارد شلد
بینی موجود سللازی الگوریتم یادگیری عمیق به رفع خطای پیشآموزش دید که این مسللئله عالوه بر خبره

ورزشللی تکواندوی ایران در کمک کرد. در پایان با اسللتفاده از الگوریتم یادگیری عمیق تعداد مدال رشللته  
 های خروجی مشخ  گردید.المتیک توکیو به عنوان داده

ای از بحت یادگیری ماشین و هوش مصنوعی و مجموعه ای شاخه (Deep learning) یادگیری عمیق
کنند، مفاهیم انتزاعی سلطح باال را با اسلتفاده از یادگیری در سلطوم و هایی اسلت، که تالش می از الگوریتم

دهنلد، کله سلللاختلار مغز پسلللتلانلداران از معملاری  هلای مختلف ملدل کننلد. مطلالعلات بلالینی نشلللان میالیله
های مختلف، به ترتیب از مفاهیم و برد که در آن، مفاهیم انتزاعی در الیههای عصلبی عمیق بهره میشلبکه
ند. ایده یادگیری عمیق با شوهای سلاده تا مفاهیم سلطح باال، در نواحی مختلف قشر مغز، پردازش میویژگی

های جدید، توانسلته اسلت در بسلیاری از آوریالهام از سلاختار طبیعی مغز انسلان و به کمک امکانات و فن
 .گیری را کسب کندهای چشمهای مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، موفقیتحوزه

 :اند ازترین مزایای یادگیری عمیق عبارتمهم

 هایژگییادگیری خودکار و ▪

 هایادگیری چند الیه ویژگی ▪

 دقت باال در نتایج ▪

 های جدیدقدرت تعمیم باال و شناسایی داده ▪

 پشتیبانی گسترده سخت افزاری و نرم افزاری ▪
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 ها و کاربردهای بیشتر در آیندهپتانسیل ایجاد قابلیت ▪

رونلد تحقیقلات، مقلاالت و هلای ابتلدایی توسلللعله خود قرار دارد، املا  بلا این کله یلادگیری عمیق در سلللال
های بزرگ در این حوزه، نشلان دهنده گسلترش روز افزون کاربردهای یادگیری  گذاری های شلرکتسلرمایه

کاوی، پردازش تصلویر و صلدا، رباتیک و عمیق اسلت. یادگیری عمیق تاکنون در کاربردهای گوناگون داده
های آینده، بسلیاری از راکز علمی، در سلالهای مبینیپزشلکی مورد اسلتفاده قرار گرفته اسلت. طبق پیش

 .تحقیقات، کاربردها و مشاغل موفق، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از یادگیری عمیق بهره خواهند برد

و    بودند   الیه   ها همه بصورت چندینها که بصورت غیر خطی هستند و استخرا  دادهپس از تعیین شاخ 
داده انتقال  دسته ستس  یک  به  گرفت. ها  صورت  )کالسیفایر(  کننده  کنندهدسته   بندی    این  تمامی   ،بندی 

بیشتر  هاالیه  مراتب   سلسله  این هرچقدر .  دهد  انجام  را بینیپیش   بتواند  تا   کندمی ترکیب  هم  با   ها راشاخ 
تعداد    . به همین دلیل سعی شد ازدآیهای غیرخطی بیشتری هم بدست میدر نتیجه ویژگی  دتر( باش)عمیق

بخش دوم یادگیری عمیق از همین اصل نشات   واقعهای بیشتری در یادگیری عمیق استفاده کنیم )در یهال
های ویژگی  ر( از طرف دیگدکنها کمک مییادگیری ویژگی  درکه    دگرفته و اشاره به سلسله مراتب عمیقی دار

ن داد که ااز لحاف ریاضی نشتوان  . میآوردورودی بدست    های دادهن بصورت مستقیم از  اتوپیچیده را نمی
با استفاده از یک الیه )بدون سلسله مراتب( بدست آورد فقط    داده  کاز ی  شودهایی که میبهترین ویژگی

.  دانست تبدیل غیرخطی ورودی  کاز ی های محدودتوان دادهاین امر هم را می   . دلیلباشد 2هاو توده 1ها لبه
بر  بصورت مستقیم    ان توهایی که شامل اطالعات بیشتری هستند نمیگیبرای بدست آوردن و یا تولید ویژ

)مثل لبه ها و توده  ورودی  های اولیه  این است که شاخ کار  و الزمه این  ردورودی کار کهای  دادهروی  
ها مورد بیشتری برای تمایز بین کالس  هایدادهتری که شامل  پیچیده  هایشاخ تا  ل شود  تبدی  مجدد  ها(

در اصل ایده گرفته شده از مغز    شود مشاهده میدر یادگیری عمیق    که  ینحوه کار  .نیاز هست بدست بیاد
های مربوط به سلسله نورون  نیز. در مغز انسان  باشد میدر مغز انسان    Visual Cortex  انسان و نحوه کار

و بعد    دها هستنها و تودهحساس به لبه  دکنناطالعاتی که دریافت میمراتب اولیه در ویژوال کورتکس مغز  
میآخروجی   پیدا  ادامه  بعدی  مراتب  سلسله  در یک  نورون  دکننها  اینکه  پیچیدهتا  ساختارهای  به  تری ها 

 دهند.مین احساسیت نش

تعیین شلده و متغیر شلاخ    78برای اطمینان از دقت الگوریتم پیشلنهادی اطالعات  :  های پژوهشيافته

باشللد را به سللیسللتم اعمال کرده و برای هر کدام از های طال، نقره و برنز میمالك که همان تعداد مدال
های پیاده سلازی شلد. با این شلرایط که اطالعات هر المتیک با المتیک 201۶تا   2000ها طی بازه المتیک

سلاخت. در سلازی سلیسلتم اشلتباهات الگوریتم را نمایان میشلد. این مسلئله عالوه بر خبرهقبل خود تجمیع می

 
1- Edge 2- Blob 
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بینی ها به عنوان ورودی وارد سللیسللتم گردید و در خروجی تعداد مدال المتیک توکیو مورد پیشپایان داده
تا  2000در ادوار المتیک )بینی برای روش یادگیری عمیق قرار گرفت. خروجی سلیسلتم میانگین دقت پیش

 ( را نشان داد.83با استفاده از تابع کانولوشن عدد ) های ورودی( بر اساس شاخ 201۶

 

 بینی تعداد مدال  رشته ورزشی تکواندو ایران در المتیک توکیو با استفاده از روش یادگیری عمیق (: خروجی پیش1جدول )

 رنگ مدال خروجی دودویی مدت زمان پردازش 

Time Out put Out put Out put Out put Medals 

25:20:18  0 0 0 0 Bronze 

25:35:18  0 0 0 0 Silver 

25:50:18  0 0 0 1 Gold 

 

یی بایست این زبان تبدیل به ده ده( باید بیان شود با توجه به دودویی بودن خروجی، می1در تفسیر جدول )
 ( نمایش داده شد.2شود. لذا پس از تبدیل خروجی به صورت جدول )

 تبدیل خروجی دودویی به دهدهی تعداد مدال ایران در المتیک توکیو(: 2جدول )

 تبدیل به خروجی دهدهی در نتیجه  تعداد مدال رنگ مدال 

 02×0+  02×0+  02×0+  02×0  0 برنز 

 02×0+  02×0+  02×0+  02×0 0 نقره 

 32×0+  22×0+  12×0+  02×1 1 طال 

 

 1کشور ایران در المتیک توکیو موفق به کسب    %83یادگیری عمیق با دقت  بینی الگوریتم  بر طبق پیش
 مدال طال در رشته ورزشی تکواندو خواهد شد. 
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المللی دسلت به  های بینورزشلکاران و متخصلصلان علوم ورزشلی برای کسلب کرسلی:  ییییبحث و نتیجه

هلای ورزشلللی برای میلان رشلللتلهبینی در  زننلد و بله همین دلیلل جلایگلاه نظلام پیشهلای بزرگی میتالش
های علوم از ریزی امور آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اسلت. در مسلیر پیشلرفت کلیه شلاخهبرنامه

های آتی، نقش بسللیار مهمی در بینی نتایج و بررسللی عملکردها در کسللب موفقیتجمله علم ورزش، پیش
طور روز افزونی اسلتفاده از سلایر علوم محاسلباتی شلته و بهبرداری از منابع مادی و انسلانی در دسلترس دابهره

های اخیر در علوم ورزشللی، اسللتفاده از علم ریاضللیات و کند. سللالها را توجیه میبینیدر این گونه پیش
نظران آمده تا با بررسللی عملکرد کشللورها، های نوین مهندسللی به کمک مدیران، مربیان و صللاحبشللاخه
توان با های علمی نوین میتری برای آینده داشللته باشللند. با اسللتفاده از این روشهای دقیقریزیبرنامه

بینی نمود. شللناخت عوامل اثرگذار بر نتایج بدسللت آمده، نتایج رویدادها و تعداد مدال کشللورها را نیز پیش
فرآیند مدیریت بینی از منظر علم و دانش مدیریت برکسلی پوشلیده نیسلت و در جریان اهمیت و جایگاه پیش

های بسلیار در آینده گردد که این تصلمیمات برپایه تواند سلرمنشلا موفقیتگیری صلحیح میعلمی تصلمیم
شلود. ورزش نیز مانند هر پدیده اقتصلادی، سلیاسلی، اجتماعی، هایی اسلت که از آینده متصلور میبینیپیش

ید تصللمیمات صللحیح اخذ گردد. فرهنگی و فناوری از این مهم مسللتثنی نیسللت و برای توسللعه ورزش با
روی ملدیران و گیری منلاسلللبی را پیشهلای ورزشلللی از طریق اصلللول علمی، راهکلارهلا و جهلتبینیپیش
صلورت  های المتیک بهالمللی مخصلوصلا موفقیت در بازیهای بیندهد. موفقیتریزان ورزشلی قرار میبرنامه

المللی المتیک اذعان رغم اینکه کمیته بینقابل توجهی برای بسللیاری از کشللورها مهم شللده اسللت. علی
ریزان،  تواند نشانه شایستگی یک کشور بر کشور دیگر باشد، سیاستمداران، برنامهها نمیدارد جدول مدالمی

المللی های کسلب شلده در مسلابقات را به عنوان شلاخصلی از موفقیت بیناصلحاب رسلانه و مطبوعات، مدال
های ورزشلللی مورد توجه  (. مطالعات متعدد، دانش توسلللعه رشلللته201۶  1لیاکنند )گنزالس، کامقلمداد می

ها و های این ورزشهای زیادی برای هر چه بهتر شلللناختن سلللیسلللتمکشلللورها را افزایش داده و کمک
(. این موضلوع باعت افزایش تمایل و 22019دهنده آنها صلورت گرفته اسلت )رن، یهوویی های شلکلعامل

 گذاری مالی قابل توجه شده است.ها از طریق سرمایهها جهت توسعه این ورزشمستقیم دولتمداخله 

بینی تعلداد مدال در المتیلک  بینی در ورزش که نیلاز به دقت زیادی دارد، پیشیکی از کاربردهای حیلاتی پیش
وسلط متخصلصلین آمار های ریاضلی و آماری و غالبا تطور سلنتی، نتایج مسلابقات با اسلتفاده از مدلاسلت. به
های مربوط به مسلابقات المتیک، نتایج حاصلل از مطالعات شلود. با توجه به ماهیت خاص ویژگیانجام می

های یادگیری ماشلین برای مختلف در این الگوریتم قابل مقایسله نیسلتند. با وجود اسلتفاده روز افزون از مدل
تواند الگوریتمی قابل قبول و مناسلب برای انجام بینی در ورزش، مدل نسلبتا دقیق یادگیری عمیق میپیش

برای تعداد مدال کسلب شلده در   %83بینی الگوریتم یادگیری عمیق با ضلریب اطمینان این کار باشلد. پیش
المتیک، به دلیل اهمیت باالی آن برای مدیران، هواداران ورزش، ورزشللکاران و مدیران اسللتراتژیک که به  

 
1- Camila Gonzales 2- Yihui Ren 
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تواند مناسللب و ی برای ارائه اسللتراتژی هماهنگ و موفق در آینده هسللتند، میدنبال دانش مفید و کاربرد
بینی در ورزش به نظر  کاربردی در نظر گرفت. همچنین روش یادگیری عمیق الگوریتمی مناسب برای پیش

های مناسللب و از پیش تعریف تواند با اسللتفاده از ویژگیکند که میهایی را تولید میرسللد، زیرا خروجیمی
بینی تعداد مدال رشلته در این پژوهش الگوریتم یادگیری عمیق را برای پیش شلده به واقعیت نزدیک باشلد.  

های شلود از این الگوریتم در دیگر زمینهورزشلی تکواندوی ایران در المتیک اسلتفاده کردیم و پیشلنهاد می
 بینی در ورزش استفاده گردد.پیش
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 جنوب، تهران، ایران .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران 1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران 2

 

 چکیده 

تعیین ارتباط بین بازاریابی مشتری مدار با بهره وری اماکن ورزشی  هدف کلی این تحقیق  زمینه و هدف :

 شهر تهران بود. 

همبستگی از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاف هدف کاربردی است.  - تحقیق حاضر توصیفی  روش کار:

-ها از طریق پرسشنامه بود. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان مجموعهدر این تحقیق گردآوری داده
نفر   205ها  از بین آن  براساس جدول مورگان  نفر تشکیل دادند، که  400های ورزشی شهرداری تهران شامل  

دوناوان و همکاران  به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه مشتری مداری  
ها از به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی داده( استفاده شد.  1980)هرسی و گلداسمیت    بهره وری( و  2004)

اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان    -ون کلموگروفآزمهای آمار توصیفی،  شاخ 
 استفاده شد. 

نیاز به  (=r   ،037/0p=14۶/0) نیاز به مشتری نوازی  های  بین مولفهبین  نتایج نشان داد که    يافته ها:  ،

نیاز به  و  (  =r   ،001/0p=377/0) رسانی  نیاز به خدمت  (،=r   ،001/0p=531/0)  استنباط نیازهای مشتری

داری وجود داشت.  رابطۀ مثبت معنیاماکن ورزشی شهر تهران  وری  با بهره(  =r   ،001/0p=273/0)ارتباط  

نیاز به ارتباط  (،  β=۶0/0های نیاز به استنباط نیازهای مشتری  )مولفهنتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  

(23/0=β ) مشتری نوازی و(20/0=β )وری بودند.  هرهدار ببینی کنندة معنیپیش 

سازی فرهنگ شود در راستای پیادهبه مسئوالن ورزش شهرداری تهران پیشنهاد میبنابراین،    نتیجه یییی :

وری سازمان استفاده مداری در اماکن ورزشی از کارکنان در راستای بهبود عملکرد سازمانی و بهرهمشتری
 کنند.

   وری، اماکن ورزشی شهر تهران مدار، بهرهبازاریابی مشتری  کلید واژه ها:

 
 
 

 

 

 

   بررسی عوامل کلیدی موفقیت در ورزش تکواندو با تاکید بر مربیگری هوشمندانه  

 غالم رضا یودرزی  
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 تکواندو  اسبق قهرمان و داور و مربی

 چکیده 
بود.   مربیگری هوشلللمنلدانه  تاکیلد بربررسلللی عوامل کلیلدی موفقیلت در ورزش تکواندو با  هدف این مقلاله  

اول  مرحله در ها داده آوری جمع کیفی  شلیوه  به  توجه با که  بود کیفی  روش پژوهش روش:  روش شلناسلی

.  بودند  دانشلگاهی در ورزش تکواندو و مطلعین  اجرایی سلطح  خبرگان پژوهش، آماری  جامعه.  صلورت گرفت

 آوری جمع منظور  به ادامه در  و بود قضلللاوتی  و  هدفمند  شلللکل  به  ابتدا کیفی  بخش در گیری  نمونه  روش

 های  نمونه از  نفر21  از مصلاحبه با پژوهش این در.  شلد  اسلتفاده برفی گلوله  گیری  نمونه روش  از  اطالعات

 و کدگذاری از  بعد و  بود مصللاحبه و اسللناد ها داده گردآوری  ابزار.  شللد  رسللیده نظری اشللباع  به  نظر مورد

 از  اسللتفاده با   هاداده تحلیل. گردید  اسللتفاده  مدل  بخشللی اعتبار و  طراحی  برای ،مضللمون ها  شللناسللایی

مصلاحبه به روش  یکهای حاصلل از بیسلت و   سلتس داده  .شلده اسلت  انجام  مرتبط تم تحلیل هایروش

 نشلان مضلمون تحلیل از حاصلل نتایج: یافته هاکدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید. تحلیل تم  سلازی تئوری

موفقیلت در ورزش از عواملل کلیلدی    مربیگری هوشلللمنلدانله اسلللت.  مولفلهپلانزده  گروه بنلدی کلدهلا،    کله داد

 تجزیه) پیشلین آنالیز های مربیان آموخته در سلازی  ظرفیت سله بخش اسلت که شلامل بوده و دارایتکواندو  

 ارائه شللده می چارچوب  پژوهش، نتایج  به  توجه با: نتیجه گیری  .می باشللدغیره   و  رقبا.  موقعیت( تحلیل و

مبنای عمل  ،جهت مسللابقات  هوشللمندانه  مربیگری  ورزش تکواندو با تاکید برتواند به عنوان ابزار تحلیلی 

عوامل    بیترت نیت این حوزه از ورزش پرداخت. بدالو اصللولی به حل مشللکبه روشللی علمی قرار گیرد تا  

 چهارچوبشللدند و   دییاسللتخرا  و تأ  هوشللمندانه( مربیگریکلیدی موفقیت در ورزش تکواندو )با تاکید بر  

موفقیت در مسلابقات   یبرا  شلودی م  هیورزش توصل  رانی. به مدگردید  دییشلد و برازش آن تأ  میپژوهش ترسل

 .توجه کنند  (هوشمندانه مربیگریتکواندو  به عوامل کلیدی موفقیت در ورزش تکواندو )با تاکید بر 

  هوشمندانه مربیگری،  عوامل کلیدی موفقیت، تکواندوورزش  واژیان کلیدی:
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 تاثیر روان شناسی ورزش در ارتقاء سالمت روان ورزشکاران رشته تکواندو 

 بستاننبی 
 دکتیی روان شناسی، استاديار دانشگاه

 

 چکیده 

شللکل پذیری شللخصللیت و افزایش انرژی روانی نقش مهمی در موفقیت و ایجاد انگیزه در بین : مقدمه

تکواندوکاران دارد و والدین باید در سلرمایه گذاری و همراهی با مربیان به مسلائل تشلویق و تقویت فرزندان  
باشلند و الزم اسلت از مقایسله کردن با دیگران ، انتظار بیش از حد، دخالت در مسلائل خود بیشلتر توجه داشلته  

فنی ،فشلللار آوردن بیش از حلد بله فرزنلدان خود پرهیز کننلد و در کنلار اهلداف بزرگ مربیلان و توانمنلدی  
 فرزندان خود نقش حمایت کننده خوبی را داشته باشند.

 و  شللناسللی حرکت  دانش دو  هایداده  بررسللی  به که  اسللت  ایرشللته  میان دانشللی  ورزش  شللناسللیروان
 و آدمی عملکرد  بر روانشلناختی عوامل  تأثیر  چگونگی  بررسلی  به زمانهم رشلته این. پردازدمی  شلناسلیروان
 جسلللمی و روانشلللناختی عوامل  بر ورزشلللی هایتمرین و ورزش  تأثیرات  مشلللارکت  چگونگی طورهمین
 عملکرد  افزایش برای شللناختی  روان  هایراهنمایی  و آموزش  به کاربردی ورزش  شللناسللیروان. پردازدمی
 مدیریت ذهنی،  تصللویرسللازی  به  توانمی شللودمی داده آموزش که روانشللناختی  هایمهارت از. پردازدمی

 . کرد اشاره خود با گفتگو ها،هدف به بخشیدن نظم انرژی،

و افسللردگی در بین کودکان  و  با توجه به نتایج پژوهشللهای مختلف نقش تکواندو در کاهش پرخاشللگری
نوجوانان  و همچنین  رعایت اصللول علم تمرین ،ورزش تکواندو می تواند بر اسللاس نظم و آموزشللهای 

 سیستماتیک و هنر دفاع کردن از خود در کاهش پرخاشگری و افسردگی کودکان و نوجوانان موثر باشد.
روانشلناسلان معتقدند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش منظم با تربیت روانی آمیخته اسلت و هر تجربه  
حرکتی یلا تغییر جسلللملانی، یلک تغییر یلا تجربله روانی بله همراه دارد و بعنوان ابزار تربیلت ، شلللکلل پلذیری 

انش آموزان را دارد.تکواندو  شخصیت و افزایش انرژی روانی نقش مهمی در موفقیت و ایجاد انگیزه در بین د
 آنها  ینگران و  تیحسللاسلل  از  یموثر  نحو  به  و ببرد  نیب از  را  کودکان یپرخاشللگر و  ترس خجالت،می تواند  
 .بکاهد
آید و تاکید روز افزونی  شلناسلی ورزش یک ابزار بسلیار قدرتمند در پیروزی یک ورزشلکار به حسلاب میروان

زای معمول ورزشلی  ورزشلی تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل اسلترسهای امروزه موفقیت برآن می شلود.
توانند به موفقیت دسلت یابند که همزمان با آمادگی جسلمانی از گیرند و از این رو، ورزشلکارانی میقرار می

 آمادگی روانی خوبی نیز برخوردار باشند. 

ش در کنار مربیان فنی تکواندو و با توجه به اهمیت و کاربرد روانشللناس ورز  نتیجه یییی و پیشقنهاد: 

توجه به کاهش مشلکالت رفتاری و پیشلگیری از افزایش اسلترس و اضلطراب ورزشلکاران ضلروری به نظر  
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می رسلد که روان شلناس ورزش بصلورت منظم در اردوهای تیم های ملی و حتی از تیم های پایه حضلور 
 داشته باشد.

اسلتفاده از دانش و تخصل  خود در رسلیدن به موفقیت و روانشلناس ورزشلی می تواند برای ورزشلکاران با 
ضرورت و قلمرو آن در حال  یک  یعلم روانشناسسکوی قهرمانی نقش مهمی ایفا کند و در شرایط امروزی 

 گسترش است .
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Abstract 
Quality of sports skills can increase in the shadow of research, 

improvement of science and science communication. The levels of 

competition are approach to each other. The athletic who attention to the 

finer factor can get better results (Kim, 1371). When the competition 

exist at the level of hundredths of seconds pulled, so scientific principles 

of physical education and programming are very clear and help the 

athletics to achieve the higher physical quality and competition ability 

(Fax, 1390).  

Therefore, tactics, technique and physical and mental readiness are 

important in Taekwando as well as other sports. Therefore the current 

research done by library resources and references of sports science and 

using these resources can improve the goal of Taekwando. 
Introduction: 
Review progress and improve records, skills, techniques and tactics of the sport 

in the past few decades was the sign of expansion of scientific infrastructure 

and knowledge of researchers and athletic trainers. Scientific findings in this 

field have an important role in regulation and implementation of heroes sport 

programs. (Keshavrz, farahani, 1391). Sport science can increase mobility 

ability of human, but what should we do if we want this ability to reach the 

ideal boundary and continuous. In this connection, practicing the principles that 

fit with your movement and physiological needs is an important factor . 
Psychological skills such as motivation, self-confidence, concentration, 

illustration and etc have an important role in implementation of Taekwondo 

skills. In addition to the explanation of psychological skills in sport and its 

importance, it can discuss about its application in improvement of Taekwando 

and how to design the sport for athletics and involving in competition of year . 
Conclusion : 
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Depending on the impact of short, fast or strong beating -Taekwondo is 

different from other martial arts such as Aikido. From the perspective of 

psychology, the mental skills are inherent in Taekwondo. Park & Si Born 

(1997) believed that ((final goal of Taekwando is achieving the mental status 

in which the athletics are conscious about the change of environment and he 

can response to these changes)). Coaches are trying to attention the motivation 

and desire to compete and fighting spirit and confidence high marks. Coaches 

are considering the concentration and illustration ability as important factors. 

Motivation is important factor from coach point of view that creates desire and 

competition spirits. Venture, self-confidence, concentration and illustration are 

the others priorities. 

Keywords: Mental Skills, Procedures, Taekwondo 
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  کشور  تکواندو ورزش    اینظام باشگاه داری حرفهطراحی  

 
 حجت کاظمینی1، دکتر زینت نیک آیین2*، دکتر علی زارعی3

 .  ، ایرانتهران  دانشگاه آزاد اسالمی،  ، تهران مرکزی واحد،  مدیریت ورزشی گروه -1

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

 . ، ایرانتهران  دانشگاه آزاد اسالمی،  ، تهران مرکزی واحد،  گروه مدیریت ورزشی -3

 

 

 چکیده 
پژوهش حاضر از  .  بود  کشور تکواندو    ورزش  ای  حرفهداری  نظام باشگاهطراحی  حاضر  هدف اصلی پژوهش  

باشد. جامعه آماری این  می  از نظریه داده بنیاد ، از نظر روش شناسی کیفی با استفادهبنیادیلحاظ هدف  

نظران  نفر از صاحب  13  و  تکواندوورزش    ایداری حرفهاسناد منتشر شده پیرامون مبحث باشگاهرا    پژوهش

دادند.   جامعهتشکیل  چنین  از  نمونه  انتخاب  نمونهبرای  از  نمونهای  روش  که  هدفمند  برداری  گیری 

گیری نظری استفاده گردید. ابزار  گیری از نمونهنمونهغیراحتمالی است استفاده شد. در ادامه برای کفایت  

  کدگذاری   هنگام  به  گیریبرای روایی و پایایی اندازه  ها در این پژوهش مصاحبه عمیق بود.آوری دادهجمع

 تحلیل  و بدین ترتیب  انجام  هاه  شوندمصاحبه  به  مراجعه  با   نتایج  تأیید  یا  بندیشد؛ طبقه  انجام  بازبینی

در این پژوهش به منظور    .داشتند  را  الزم  کفایت  ارجاع  مورد  منابع  و در نهایت  گرفت  نجاما  کیفی  موارد

نتایج کدگذاری باز بیانگر آن    .بهره گرفته شد  2018نسخه    کیوداها از نرم افزار مکستجزیه و تحلیل داده

گذاری محوری بیانگر    ها و اسناد به دست آمده است. نتایج کدحاصل از تحلیل مصاحبه  اولیهکد    86بود که  

مقوله از این کدگذاری به دست آمد که به ترتیب شامل: طرح باشگاه، درک محیط، وظایف    11این بود که  

های مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، اقدامات بازاریابی، روابط  قابل اجرای مدیر در محیط ورزشی، مهارت

های  باشد. در نهایت یافتهاثر گذار بر موفقیت می  عمومی، امور فرهنگی، امور مالی، زیر ساخت و  عوامل

ای، عوامل پیش برنده، عوامل توسعه دهنده و  مفهوم )عوامل زمینه  4حاصل از کدگذاری انتخابی شامل  

 موفقیت باشگاه( بود. 

 

 تکواندو ورزش  ای، کشور ایران، نظریه داده بنیاد.باشگاه داری، ورزش حرفه ها:کلید واژه
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 ه مقدم
از مهم از جمعیت هر  ترین مقولهورزش یکی  اعظمی  های جوامع مدرن صنعتی است که بخش 

ای از زندگی اجتماعی  های ورزشی، بخش عمدهکشور با اشکال گوناگون با آن سرو کار دارد. فعالیت

شان های تلویزیون نها و برنامه. نگاهی به روزنامه(16،  1989،  1هی هانسن، و گوت)  دهد را تشکیل می

به ورزمی افراد در هر جامعه  از اطالعات و زمان  اختصاص دارد  دهد که بخش قابل توجهی  ش 

فارغ از اثرات ساختاری و نهادین، ورزش (.  23،  2013،  ، نجفی، فاطمی و رستگاریترکسلویه)غالمی 

گمان، گسترش جامعه و تمدن  عاملی برای سالمت و نشاط و هویت آفرینی در جامعه است. بی

فراغت( بی ارتباط با گسترش ورزش و بسط گونه و نهادهای مرتبط با آن نیست. )ر موسوم به  اخی

می بعد سیاسی،  به خصوص قشر جوان،  در  افراد  برای سرگرمی  عاملی  عنوان  به  از ورزش  توان 

سرکوب احساسات سیاسی و سرپوش گذاشتن بر روابط قدرت در طبقه حاکم را یاد کرد. در چنین 

ها خود عامل مهم گسترش تبلیغ ورزش به منظور هدایت افراد به سوی آن و ومتای حکزمینه

 (.120، 2018، پورموسوی) برداری سیاسی از آن خواهد بودبهره

های اجتماعی برای ماندگاری باید همواره در رشد و  ورزش نیز مانند دیگر عرصهتوان گفت که  می

بسط و گسترش داده، تثبیت و تقویت کند ورزش   توسعه خویش بکوشد و ابعاد و زوایای خویش را

بدنی و ورزش در جهان پا به عرصه وجود گذاشت ای در جریان رشد و توسعه طبیعی تربیتحرفه

توان از ایی که میو اندک اندک تمامی اذهان را به خود مشغول ساخت و به عنوان صنعت با حرفه

،  2005،  2مسون یو ج  سیلیمول، ب)  ن قرار گرفتطریق آن به درآمدزایی روی آورد مورد توجه همگا

سال  چارد، یپر؛  147 باسون،  جونز،  ه  یسبور یکوک،  حرفه(39،  2019،  3کمن یو  ورزش  به .  ای 

شود که به صورت هدفمند، به منظور کسب درآمد ای گفته میهای ورزشی و سازمان یافتهفعالیت

توان می.  (479،  2008،  4ی و کل  یکیه)شود  های اقتصادی و اجتماعی انجام میبرای توسعه ارزش

مختلف در جهان مطرح شده و گروه    نیاست که به عناو  یاز امور  ی کیامروزه ورزش  گفت که  

از مردم،    ی. برخ(325،  2014،  5ی موتر، و پاولوسک)  به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند  یادیز

-برنامه  دنیمند به ورزش و دار و عالقهطرفد  ی ورزشکار آماتور. گروه  یاند و گروهیاورزشکار حرفه 

  گذرانند یرا م  شیخو  یاز راه ورزش امور زندگ  زین  یاعده و  ،بوده  یورزش  یهاشیها، مسابقات و نما 

 (.  204، 2010، ابریشمی، خبیری ، سجادی، الهی ؛134، 2013خانی، ، امیری و قرهاحسانی)
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رزمی تکواندو ورزش  الم ایکره یک  ورزشهای  از  یکی  کره  و  ملی  ورزش  تکواندو  است.  پیکی 

ورزش  میان  در  ورزشکار  تعداد  بیشترین  دارای  و  فنون جنوبی  است.  دنیا  سراسر  در  رزمی  های 

از ورزش استادان  تکواندو  با کوشش  دوم  جهانی  ازجنگ  و پس  استخراج  تاریخ کره  های سنتی 

 .استرزمی عرضه شده  هنرهای رزمی کره جنوبی در قالب یک ورزش رزمی مدرن به دنیای هنرهای

های جنوبی کونگ  هایی نیز با برخی سبکاگرچه این ورزش تأثیراتی از کاراته پذیرفته و شباهت

خورد، اما استیل خاص این رشته دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر  فو در آن به چشم می

مهاجم تاکید دارد،  قدرت است و بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن و طراحی فنون برای دور کردن 

   .کندهای رزمی موجود متمایز میآن را از تمام سبک 

 تكواندو در ايران 

اولین کالس آموزشی خود را با    1349به ایران وارد شد و در سال    1347ورزش تکواندو در سال  

نفر در این کالس، تقریباً هسته اصلی    61نفر شرکت کننده رسمیت داد. پس از قبولی    75حدود  

کمربند قهوه ای و مابقی در رده های    17مرد کمربند مشکی،    11ورزش در ایران شکل گرفت.  این  

فدراسیون جهانی تکواندو تأسیس شد و    1973پائین تر حاصل برگزاری این کالس بود. در سال  

در همان سال اولین دوره رقابت های قهرمانی جهان برگزار شد که ایران حضور نداشت. تکواندو  

به    1352ر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت می کرد اما پس از چند سال در سال  ابتدا زی

صورت فدراسیونی مستقل درآمد. اولین رئیس فدراسیون تکواندو سرهنگ سرشار بود. اولین حضور  

ایران مسابقات قهرمانی جهان در سال   المللی تکواندو  بود که در سئول کره جنوبی    1975بین 

تیم ایران موفق به کسب یک مدال برنز توسط حسین بدیع زاده در وزن چهارم    برگزار گردید و

با عنوان قهرمانی کشور در سالن شهید افراسیابی    1357شد. اولین مسابقات رسمی در ایران به سال  

آغاز گردید که تیم ایران نخستین    1974برگزار شد. مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه هم از سال  

حضور یافت که حاصل آن دو مدال نقره و پنج    1978ین دوره این رقابت ها در سال  بار در سوم

برنز و کسب عنوان سوم بود. درخشان ترین حضور ایران در عرصه بین المللی، جام جهانی لیون  

بود که تیم ایران موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش تکواندو با پشت سر    2000در سال  

تاکنون در مسابقات جهانی و    1999ی به مقام قهرمانی جهان دست یابد. از سال  نهادن کره جنوب

آسیایی همواره ایران پس از کره جنوبی قدرت دوم جهان و آسیا بوده است. افتخارات تکواندو در  

عرصه جهانی، بازیهای آسیایی و المپیک باعث شده که این ورزش در کنار وزنه برداری و کشتی با  

رشته ورزشی در ایران باشد. نخستین مدال های طالی ایران در مسابقات قهرمانی  اهمیت ترین  

بدست آمد. هادی ساعی درخشان ترین   1999جهان توسط مجید افالکی و هادی ساعی در سال  
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چهره تاریخ تکواندو ایران بوده است که عالوه بر کسب مدال طال در رقابت های قهرمانی جهان  

هار نشان طالی رقابت های جام جهانی تکواندو در المپیک آتن موفق  ( و کسب چ2005و    1999)

 .به کسب نخستین طالی تکواندو ایران در المپیک شد

 

  ای به معنای ورزش برای کسب درآمد، یک بخش اصلی از صنعت ورزش شده است ورزش حرفه

ای  رزشکاران حرفهدر صورتی که اقبال مردم از یک ورزش معین بسیار باشد و  (.670،  2019،  1بانا )

ها معموال از طریق فروش بلیط، حق پخش تلویزیونی و  کنند این حقوق حقوق باالیی دریافت می

تامین میحمایت شرکت آورد میها  بر  تیم  شود.  ناخالص که یک  از نصف درآمد  شود که بیش 

می ایجاد  حرفهورزشی  ورزشکاران  به  میکند  پرداخت  باشای  آمد  در  از  همچنین  های  گاهشود. 

باالک و  )  شودای در کشورهای پیشرفته صنعتی نصیب مالکان، مدیران، مجریان و مربیان میحرفه

ای در بیشتر های حرفه. امروزه تعداد تیم(2008،  3و اوپوزو  نیگومز، مارت؛  69،  2009،  2رابینسون 

ای های حرفهیم های چند ملیتی در کشورهای مختلف رواج یافته است. اعضای تها و رشد تیم ورزش

ای همانند کاال برای عرصه شوند در واقع ورزشکاران حرفههای جهانی خرید و فروش میدر عرصه

های اخیر فزاینده بوده است و  ای در دههشوند. روند رشد ورزش حرفهفروش می  جهانی خرید و

ای معموال  حرفه ها به خاطر درآمد حاصل از ورزشنشانی بر کند بودن این رشد وجود ندارد دولت 

ای، قسمت عمده کنند. در آمدهای مالیاتی از ورزشکاران و بخش ورزش حرفهاز آن حمایت می

امروزه موفقیت    (.110،  2017،  و همکاران  صوفیرضاییای است )حرفه  ها از ورزشدرآمد دولت

کننده  کلی تقویتالمللی و المپیکی به طور  های بینالمللی برای ورزشکاران یک کشور در رقابتبین

اعتبار آن کشور در سطح جهانی می اندازهوجهه و  از رشتهشود.  های  گیری موفقیت در بسیاری 

می تعیین  رقابت  آن  با  ارتباط  در  امتیازی  جایگاه  وسیله  به  مهم  فلسفه ورزشی  چند  هر  شود. 

به هر حال    های المپیک مشارکت در آن بازیهاست نه برنده شدن و رقابت بین کشورها امابازی

ها که نشان دهنده موفقیت المپیکی کشورهاست استفاده کمیته بین المللی المپیک از جدول مدال

-ها در رقابت. در چند دهه گذشته رقابت بین کشورها برای بردن مدال( 109،  2010،  اونق)  کند می

ها و  که دولتالمللی شدت باالیی به خود گرفته است. این امر منجر به این شده است  ای بینه

ای های ورزشی کشورها در سراسر جهان میزان بودجه اختصاصی به ورزش قهرمانی و حرفهسازمان

المللی،  . به منظور موفقیت بین(12،  2016،  5فورنرسهلسال و  ؛  2016،  4یمزز)  افزایش دهند   را
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-ا از سیستماند و همه آنها تقریبای کشورها شدیدا متجانس و همگن شدههای ورزش حرفهسیستم

اند  . بسیاری از کشورها نشان داده(367،  2015،  1نتاشیمکو    دارکو)  کنندهای واحدی پیروی می 

های  ها در بازیتواند منجر به افزایش کسب مدالای میکه افزایش بودجه ورزش قهرمانی و حرفه

ه به شمار  المپیک شود. صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشت

 (.254، 2016، قربانی ،نادری خورشیدی  ،محمدکاظمی ، آجرلو) رودمی

المللی که توسط محققانی از کشورهای بلژیک، هلند و انگلستان توسط کمیسون در یک تحقیق بین

( انگلستان  اصلی توسعه ورزش حرفه2006ورزش  انجام گرفت و رکن  ای شناسایی گردید که  ( 

حما از:  بودند  ورزشعبارتند  توسعه  به  یکپارچه  و  جامع  رویکرد  مالی،  ورزشی،  یت  مشارکت  ها، 

استعدادیابی و توسعه سیستم، حمایت شغلی از ورزشکاران، تسهیالت و تاسیسات آموزشی، تدارک  

از  )  المللی و تحقیقات علمیقابت بینمربیگری و سیستم گزینش مربی، ر نقل  ،  صوفیرضاییبه 

( عنوان کردند که محیطی که ورزشکاران را 2009)  ک و رابینسوندر پژوهشی باال(.  110،  2017

دهد و  المللی ورزشکاران را افزایش میکند احتمال موفقیت بینهای مختلف حمایت میاز جنبه

حرفه ورزش  سیستم  خدمات  پیشرفت همچنین  مسیرهای  استعدادیابی،  ساختارهای  شامل  ای 

مرب آموزش  سیستم  علمی،  ورزش  حمایت  تجهیزات،  ورزش،  و  تسهیالت  به  دسترسی  یان، 

رقابتی می و ساختارهای  غیر ورزشی  زندگی  از  دارویی، حمایت  و  )  باشد رویکردهای ضد  باالک 

 .  (69، 2009، رابینسون

ینل  و  دنیز  پژوهش  قبرس شمالی،  2013)  2نتایج  در جمهوری  ورزش  توسعه  برای  داد  نشان   )

د با مدارس ارتباط تنگاتنگ و همکاری مستمر داشته ها بای های ورزشی مختلف و باشگاهفدراسیون

های کشور باید در جهت ایجاد چشم اندازی  باشند. آنها همچنین به نتیجه دست یافتند که سیاست

در همین  گری در ورزش و ایجاد انگیزه مناسب در ورزشکاران باشد.  ایمناسب برای توسعه حرفه

ارتباط    جادیا  پیوند بین بازیکنان و   جاد یاایج پژوهش خود  نیز در نت(  2019)  3براون و آرنولد راستا  

دانند که از این  میبرای پیشرفت و موفقیت در ورزش  الزم  عوامل شرایط  را از    و باشگاه  کادر فنی با  

نتایج پژوهش    د.آیزیکنان و کادر فنی به وجود میمحیطی یکپارچه و قابل اعتماد برای با  طریق

ریزی، اعتبارات  فضا و تجهیزات، مدیریت و برنامه  یز مؤید این است کهن(  2017)  محمدی و همکاران

عوامل توسعه ورزش میاز مهم  های ورزشبودن زیرساخت  و فراهم  پالناس و  کمپا   . باشندترین 

از این    آورد و موفقیت ورزشی کارایی اقتصادی را به وجود می  کند کهنیز بیان می(  2017)  4کالمبا 

باشگ بروئر این در حالی است که  شود.  بیشتر میها  اهطریق سودآوری  بیان  (  2016)  5روهدی و 
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المللی و همچنین ی و بینناشی از موفقیت ورزشی در سطح ملها    کنند که موفقیت مالی باشگاهمی

باشگاه اروپایی در    ( و در2018)  1پریرا در همین زمینه و در پژوهشی که توسط    د است.ارزش برن

ی که ثبات بیشتری در  یهانشان داد که باشگاه  انجام شده است   2017تا    2010بازه زمانی سال  

ها  براین اساس باشگاه   تری در حوزه ورزشی دست پیدا کنند،توانند به نتایج بهامور مالی دارند می

(  2013نقدی، کاغذیان و افشارپی ) بایستی اهداف خود را در این راستا به روشنی مشخص سازند.

نتایج در  دادند    نیز  نشان  بپژوهش خود  رسانه،  درآمد حق پخش  بر درآمد    ریتاث  نیشتریکه  را 

پژوهش خود بر اهمیت مسائل مالی در پیشرفت ورزش ( در نتایج  2009. اما غرباوی )دارد  ها باشگاه

 شبردیپ   برای(  2016)  2ایفوتبال آس  ونیکنفدراس  دارد. در همین راستا  در سطوح باشگاهی تأکید 

بلند م و    یپرسنل  ،یساختار  ،یورزش  ی اساس  اری دت توسعه فوتبال در سطح قاره، پنج معاهداف 

شدن در سرلوحه اقدامات خود قرار   یاحرفه  یاصل  یارهایرا به عنوان مع  یو مال   یحقوق  ،یادار

است. آس  ونیکنفدراس  داده  سال    ایفوتبال  باشگاه   2016از  با  مناسب  ارتباط  داشتن  جهت  و  ها 

 ون یمقررات صدور مجوز باشگاه کنفدراس  را تحت عنوان برنامه   یستمیها سبر آن  مینظارت مستق

آس کل  یطراح  ایفوتبال  که  است  آس  یهاباشگاه   هینموده  اسناد    ستیبا یم  ایقاره  و  اطالعات 

نظر از تمرکز   صرف  ،یورزش  اریمبنا در مع  نیا  بر  .ندیهماهنگ نما  ستمیس  نیرا وارد ا  یدرخواست

وجود   یرو  دیتاک  ابد،ی یم  ینیها در آن تبلور ع بودن باشگاه  یاشاکله حرفهاول باشگاه که    میت  یرو

خواهان مجوز   ی هاباشگاه  یتمام  بطوریکهها است.  در باشگاه   هیمختلف پا  یهامیفوتبال و ت  ی آکادم

فوتبال   ونیکنفدراس  د ییمورد تا  ی سن  یهارده  ی فعال در تمام  ی آکادم   یدارا  ستیبایم  یاحرفه

ها  باشگاه  یمناسب برا  یو ادار  یورزش  یهارساختیز  ،یساختار  ار یمع  درهمچنین    باشند.  ایآس

مورد   ومیو استاد ینیشامل امکانات استاندارد تمر یورزش یهارساختیمهم در ز ن یمدنظر است. ا

رسم  یبرگزار  یبرا  د ییتا حرفه  یمسابقات  فوتبال  اساس  به وجود    یبستگ  یااست. چرا که  تام 

فوتبال   ونیمقررات صدور مجوز باشگاه کنفدراس)  استاندارد دارد  قهمساب  نیو زم  ینیامکانات تمر

   .(2016، ایآس

قانون   44های کلی اصل  توان گفت که در راستای اجرای سیاستبا توجه به موارد اشاره شده می

های  گری دولت، رشد فعالیتهای ورزشی، کاهش تصدیاساسی و به منظور ساماندهی امور باشگاه

ای(، زایی در حوزه ورزش، توسعه ابعاد مختلف ورزشی )همگانی، قهرمانی و حرفهقتصادی و اشتغالا

های کلی سالمت و  گسترش روح جوانمردی و اخالق در ورزش، تسریع در اجرایی شدن سیاست

 
6. Pereira 7. Clas AFC 
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 یاورزش حرفه  ینظام باشگاه دار  یطراححمایت از محیط زیست و ارتقاء سطح غرور و نشاط ملی،  

 مورد بررسی قرار گرفت.   مطرح و عنوان یک اولویت مهم برای محققه ب رانیا

 پژوهش شناسي روش

داری را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث باشگاه  آنجامعه آماری  که    پژوهش حاضر کیفی است

صاحب  13و    تکواندوورزش    ایحرفه از  چنین نفر  از  نمونه  انتخاب  برای  دادند.  تشکیل  نظران 

ازجامعه ادامه  گیری هدفمند که روش نمونهنمونه  ای  استفاده شد. در  برداری غیراحتمالی است 

ها در این پژوهش  آوری دادهابزار جمع.  گیری نظری استفاده گردید از نمونه  ،گیریبرای کفایت نمونه

بود. عمیق  بدین  مصاحبه  بود.  مرحله  چندین  شامل  پژوهش  از صورت این  بعد  پژوهشگر  که 

متن  شدهانجامی  هامصاحبهی  سازادهیپ  از  را  مفهومی  کدهای  متن    ها مصاحبه ،  کرد.  شناسایی 

ها  آوری دادهطور مستمر با جمع زمان و بهها همو تحلیل داده  و تحلیل شد. تجزیه ها تجزیه  مصاحبه

ده  برای استخراج مفاهیم استفانظریه داده بنیاد  ها از روش  و تحلیل دادهانجام گرفت. برای تجزیه 

شد. با استفاده از این روش، مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شدند. در این پژوهش، سه مرحله 

 اجرا شد:  3و کدگذاری انتخابی  2، کدگذاری محوری 1کدگذاری: کدگذاری باز 

در کدگذاری باز، متن هر مصاحبه چند بار خوانده شد و جمالت اصلی آن استخراج    کدگذاری باز:

به و  کدهاییشده  مورداستفادة    صورت  کلمات  از  پژوهشگر  اولیه،  کدگذاری  در  شدند.  ثبت 

ها( استفاده کرد. سپس،  های پژوهشگر از گفتهکننده )برداشتشوندگان و کدهای داللتمصاحبه 

لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، در یک دسته قرار گرفتند. در فرایند کدگذاری،  کدهایی که به

ها بود، استخراج  دهندة تجارب آنکنندگان که نشانهای مشارکتو گفته  واحدهای معنایی از بیان

بندی کدها  ها، طبقهها بر اساس تشابهات و تفاوتکردن دادهشدند و پس از کدگذاری و خالصه

های  ها یا مقولهمایهها، درونانجام گردید، طبقات با هم مقایسه شدند و از تحلیل و تفسیر این داده

 استخراج شدند.   ترانتزاعی

کند و  در کدگذاری محوری، پژوهشگر یک مقولة کدگذاری باز را انتخاب می  کدگذاری محوری:

های مرتبط با  دهد. سپس، سایر مقولهعنوان مقوله یا پدیدة اصلی، در مرکز فرایند قرار میآن را به 

که در کدگذاری باز ایجاد  های اولیه  دهد. در این مرحله، کدها و دستهآن را در آن دسته قرار می

عالوه و  مقایسه شدند  یکدیگر  با  مشابه، دستهشدند،  موارد  ادغام  مربوط بر  یکدیگر  به  که  هایی 

هایی که  شدند، حول محور مشترکی قرار گرفتند. برای توسعة مفاهیم، در مرحلة کاستن، طبقهمی

 با هم ارتباط داشتند، در یک طبقه قرار گرفتند.  

 
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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نظر    ای که بیشترین فراوانی را داشت، متغیر اصلی دردر این مرحله، طبقه  بی:کدگذاری انتخا

 گرفته شد.  

بقیة   ، مقولة اصلی درکشور  تکواندونظام باشگاه داری ورزش  در این پژوهش،   نظر گرفته شد و 

  یبازبین  کدگذاری  هنگام  به  گیریبرای روایی و پایایی اندازهمتغیرها، حول محور آن قرار گرفتند.  

  تحلیل  و بدین ترتیب  انجام   ها ه  شوندمصاحبه  به  مراجعه  با   نتایج  تأیید  یا  بندیشد؛ طبقه  انجام

در این پژوهش به    .داشتند  را  الزم  کفایت  ارجاع  مورد  منابع  گرفت و در نهایت  انجام  کیفی  موارد

   بهره گرفته شد. 2018نسخه  1کیودامکسها از نرم افزار تحلیل دادهتجزیه و منظور 

 نتايج 
ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات، برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی تجزیه و تحلیل داده

-مکس افزار  ها با استفاده از نرمداده آوری پرسشنامه،  برخوردار است. در این پژوهش پس از جمع

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   کیودا

های جمعیت های تحقیق ابتدا به توصیف ویژگیدهدر راستای تجزیه و تحلیل دا  آمار توصیفی:

  10نمونه مصاحبه شونده در پژوهش تعداد    13بر اساس    های تحقیق پرداخته شد.شناختی نمونه

نفر    4درصد( نیز زن بودند. در زمینه مدرک تحصیلی،    1/23نفر )  3درصد( مرد و تعداد    9/76نفر )

درصد( تحصیالت  1/23نفر ) 3ارشناسی ارشد و درصد( ک 1/46نفر )  6درصد( کارشناسی،   8/30)

درصد( اعضای هیئت   1/23نفر از مصاحبه شوندها )  3دکتری داشتند. همچنین در زمینه شغل،  

  8/30نفر )  4( مدیران باشگاه آقایان،  4/15نفر )  2درصد( مدیران باشگاه بانوان و    6/7نفر )  1علمی،  

و حرفهمعاونت  درصد(   قهرمانی  و جوانان،    ایتوسعه ورزش  )  3وزارت ورزش  درصد(   1/23نفر 

 روسای فدراسیون بودند.

 

با استفاده از سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری  ها  تحلیل داده   :هاتحلیل داده

 د.  شوشناسی آمد، در جدول شمارة یک مشاهده میانتخابی که شرح کامل آن در بخش روش

 

 

 

 

 

 
1. MAXQDA  
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 هااولیه برخاسته از دادهفهرست مجموعه کدهای .  1جدول 

 کد اولیه   نشانگر کد اولیه   نشانگر

P1  فلسفه P8, 

P12 
 محیط خارجی 

P3 اندازبیانه چشم P4, 

P13 
 محیط داخلی 

P4, P6 بیانه مأموریت P4, P5 محیط عمومی 

P1, P8  اهداف P1, P5 محیط کاری 

P7, P12 ها سیاست P2, P6 های سیاسی محیط 

P4, P9 اختار سازمانی ها و سروش P7, P9  اقتصادی 

P13  تولیدات و خدمات پیشنهادی P11, 

P12 
 شناختی جامعه

P2, P5  واکاوی بازار و طرح مالی P7, P8 فرهنگی  -اجتماعی 

P11, 

P12 
 قانونی و فنی  P1, P3 اعضاء

P4, P5 هواداران P2, P3 رقبا 

 ها فهرست مجموعه کدهای اولیه برخاسته از داده. 1جدول ادامه 

 کد اولیه   نشانگر کد اولیه   نشانگر

P9, 

P10 
 مشتریان P2, P5 ها تأمین کننده

P2, P7  وکالء P5, P9  مدیران باید قوانین را اجرا کنند 

P1, P3 های ورزشی گروه P2, P13 
مدیران باید همچنین از منابع 

 در اختیارشان آگاه باشند 

P8, 

P10, 

P11, 

P13 

تمام  ها باید ازمدیران باشگاه

ها و ها، خط مشیدستورالعلمل 

قوانینی که برای اداره باشگاه وضع  

 اند مطلع باشند شده

P6, P8 

باشگاه نیز باید دستورالعملی  

-ها و سیاستشامل خط مشی

 های اجراییش داشته باشد 

P5 ریزیبرنامه P2, P4, 

P6, P7 
 سازماندهی 

P2, P5  ارزشیابی P8, P10 رهبری 

P9, 

P13 
 ,P11 یمهارت فن

P13 
 مدیریت اماکن

P1  سیستم پاداش مناسب P3, P6 های باشگاه نیازها و اولویت  
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P1, P4 مهارت ادراکی P3, P4 لیگ 

P6, 

P11 
 مهارت انسانی 

P1, P4 

P5, P7 

P11, 

P12 

 کمپ تمرین

P10, 

P13 
 P2, P5 مدیریت جذب حامیان مالی

ترغیب افراد برای دستیابی به  

 اهداف 

P4, P3 ن از باشگاه درک روش P3, P7  شایسته ساالری منابع انسانی 

P4, P5  سمت نیروی انسانی P2, P3  برنامه کاری 

P9, 

P10 
 P4, P8 هدف شغل 

شناخت عملکردهای مختلف 

 سازمان 

P11, 

P13 
 ناظر  P7, P9 روابط کاری ضروری

P1, P4  جذب حامی مالی P7, P8 های چالشی طراحی پست 

P7, P8 فروش بازیکنان P7, P10  فروش محصوالت تجاری باشگاه 

P2, P5 

P7, 

P11 

 حمل و نقل  P2, P12 ها بر قراری ارتباط با رسانه 

P2, P3 رویداد P7, P8 حق پخش تلویزیونی 

P4, P7 تشریک مساعی P7, P8 
های تجاری به موفقیت شرکت

 کند باشگاه کمک می

P9, 

P10 
سهامداران راه موفقیت باشگاه را 

 کنند تسهیل می
P11, 

P12 
 ارتباط هواداران

P11, 

P12 
 مسولیت اجتماعی  P8, P10 توانایی دید کلی سازمان 

P2, P3 
توانند به موفقیت باشگاه ها میبانک

 کمک کنند 
P11, 

P13 
 کانون پیشکسوتان 

P4, P8 فراهم آوردن شرح شغلی P7, P8 

P9 
برگزاری کالس های اخالقی 

 برای بازیکنان و کادر فنی 

P4, P9 های ویژهسئولیتم P1, P5  شفافیت مالی 

P2, P7  نظارت کردن P2, P6  شفافیت قرار دادها 

P7, P9  شرایط افراد P2, P3  فراهم کردن کمپ تمرین 
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 ها فهرست مجموعه کدهای اولیه برخاسته از داده. 1جدول ادامه 

 کد اولیه   نشانگر کد اولیه   نشانگر

P1, P2 

P7, P9 

P11, 

P13 

و حقوقی عاملی موثر   مراجع قانونی

 در موفقیت باشگاه هستند 
P1, P3  فراهم کردن ورزشگاه مسابقات 

P2, P7 فراهم کردن محل اسکان تیم P9, P13 های پایه توجه به رده 

P5, P12 فروش بلیط P4, P7 
فروش پوشاک و خدمات 

 ورزشی

P6, P9 
هوادارن عاملی موثر در موفقیت 

 باشگاه هستند 
P7, P9 

عاملی موثر در موفقیت ها رسانه

 باشگاه هستند 

P10, 

P11 
بازیکنان عاملی موثر در موفقیت 

 باشگاه هستند 
P1, P7 

P9, P12 
تواند برای رسیدن به دولت می

 کنند موفقیت باشگاه کمک می

P10, 

P12 
 ارتباط با ذی نفعان  P7, P9 تالش برای همکاری مشترک

P5, P11  سیستم پاداش مناسب 
P7, P10 

P12, 

P13 
 های باشگاه نیازها و اولویت

 

 اولیه  مفاهیم   مصاحبه،  جمالت  از  تکراری  و  زائد  جمالت  حذف  و  ها داده  اولیة  تلخیص  از  پس

   . بود اولیه کد  86 شامل ( اولیه کدگذاری مرحله) هامصاحبه

 هااستخراج مفاهیم و مقوله .2جدول 

 نشانگر 
 مقوله

کد گذاری 

 انتخابی 

P1, P3, P5, , P12 باشگاه  طرح 

 ای عوامل زمینه
P1, P2, P3, P5, P7, P11, 

P4, P8 
 درک محیط

P2, P10, P4, , P13  مدیریت منابع انسانی 

P9, P4, , P5, P6, P12 زیر ساخت 

P1, P2, P6, P8, P10. P12, 

P13 
عوامل پیش   اقدامات بازاریابی 

 برنده 
P3, P7, P9, P11 امور فرهنگی 
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P9, P10, P12, P13 ابط عمومیرو 

P1, P3, P6, P8  امور مالی 

P2, P4, P5, P9, P12, P13 
وظایف اجرای مدیران در محیط 

 ورزشی
عوامل توسعه 

 دهنده 
P6, P8, P12, P13 های مدیریتی مهارت 

P1, P3, P5, P7, P9, P10   موفقیت باشگاه  عوامل اثر گذار بر موفقیت 

 

ای، مفهوم )عوامل زمینه  4ی انتخابی این عوامل در قالب  های حاصل از کدگذاربا استناد به یافته

 عوامل پیش برنده، عوامل توسعه دهنده و موفقیت باشگاه( تجلی پیدا کرده است.  

انتخابی:  اار آنها الیهئه شماتیک کدهای  بودن  فهم  قابل  و  انتخابی  نمایش کدهای  های  برای 

قتفکیک شده اساس  بر  نهایت  در  و  ارائه کرده  را  نهایی  رار گرفتن الیهای  کنار هم، مدل  ها در 

 .پژوهش به شرح زیر ارئه شده است

 

 ایران تکواندو ورزش  ایداری حرفهمدل نهایی نظام باشگاه . 1 شکل

 گيری نتيجهبحث و 

های تولیدی برای صنعت ورزش کشور  ها و کارخانههای ورزشی در حقیقت، همچون کارگاهباشگاه

توان اهمیت تدوین  ها و صنعت ورزش ایران میگاهی به وضع موجود باشگاه روند. با ن به شمار می

به منظور موفقیت در این کار باید    . داری را بیش از پیش نمایان ساختیک نظام جامع برای باشگاه

طراحی  بر این اساس هدف این پژوهش  داری به درستی تعیین شود،  ی باشگاهنخست هدف و انگیزه

طراحی ها نشان داد که  تجزیه و تحلیل یافتهایران بود.    تکواندوورزش    ایحرفهداری  نظام باشگاه

حرفه داری  باشگاه  که    ایران  تکواندوورزش    اینظام  زمانی  دارد.  قرار  مختلفی  عوامل  مبنای  بر 

نظام  و بالندگی    توان شاهد رشددرستی شناسایی و تشخیص دهیم میمکانیسم اثر این عوامل را به

ورزشی بود. در ادامه این عوامل به صورت جداگانه    های مختلفدر رشته  تکواندو ی ورزش  باشگاه دار
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توان گفت دست آمده میبا توجه به نتایج بهشود.  ها به بحث پرداخته میمطرح و در ارتباط با آن

وامل ( ع 2ای،  ( عوامل زمینه1  ؛ ای شود نیاز بهیک باشگاه تبدیل به یک باشگاه حرفه  کهکه برای این

همچنین برای رسیدن به موفقیت باشگاه  هشت    . باشد( عوامل توسعه دهنده می3پیش برنده و  

 .استخراج شدعامل تاثیرگذار 

یریت منابع انسانی و زیر  مد  -درک محیط  - طرح باشگاه  ای شامل عوامل زمینه  ای: عوامل زمینه

پریرا  ،  (2009)  ک و رابینسونباال های  نتایج بدست آمده از این بخش با پژوهش باشد.  می  ساخت

 ( همخوانی دارد.  2017و محمدی و همکاران ) (2018)

ها را به هم ارتباط  طرح باشگاه: سندی نوشته شده است که تمام جوانب اهداف و ساختار باشگاه

سازد و خدماتی را که  ها را به هم مرتبط میانداز و مأموریت باشگاهدهد. طرح فلسفه، چشممی

کننده خدمات هستند، اهداف، ساختارهای سازمانی و  آورد و کسانی که دریافتاهم میباشگاه فر

عناصر اصلی    کند.های عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز را تعریف میتجاری، جریان درآمد و هزینه

ها و ساختار سازمانی،  ها، روشانداز، بیانه مأموریت، اهداف، سیاست طرح: شامل فلسفه، بیانه چشم

 باشد.  لیدات و خدمات پیشنهادی، واکاوی بازار و طرح مالی میتو

پردازند، عوامل داخلی و خارجی زیادی  های ورزشی در خالء به فعالیت نمیدرک محیط: باشگاه

دارند. مدیری که از کنند و یا آن را از این راه باز میها را در دستیابی به اهدافش کمک میباشگاه

آگاه بود.  محیط خارجی: محیط خارجی   این عوامل محیطی  نباشد، محکوم به شکست خواهد 

عمومی و کاری میشامل محیط بر  های  شود. محیط عمومی آن محیطی است که ممکن است 

تواند روی تصمیمات سازمان عملیات یک سازمان ورزشی تأثیر مستقیم نداشته باشند اما گاه می

مح شامل:  عمومی  محیط  عناصر  باشد.  گذار  جامعهیطاثر  اقتصادی،  سیاسی،  شناختی،  های 

باشد. مثالً در مورد تأثیرات محیط سیاسی، مقامات محلی به  فرهنگی، قانونی و فنی می  -اجتماعی

میلیارد در سال به باشگاه اجاره دهند تا    دهند که زمینی را به قیمت یکول میباشگاه ورزشی ق

د. حال اگر سیاست مدارانی که به باشگاه عالقه دارند  باشگاه بتواند اماکن جدیدی در آن احداث کن

مداران جدید برای  اند ولی در دوره بعد انتخابات رأی نیاورند و سیاستها دادهو این قول را به آن

رود. این مثال، تأثیر سیاست بر  زمین مذبور برنامه دیگری داشته باشند، آن گاه اماکن از دست می

اهداف  به  باشگاه  نشان میدستیابی  را  به محیط ش  نسبت  باشگاه  این حال محیط کاری  با  دهد. 

تر است. عناصر محیط کاری به طور کامل و مستقیم بر باشگاه و دستیابی به  عمومی آن بسیار مهم

های ورزشی  ها، وکالء، گروهگذارند. رقبا، مشتریان، اعضاء، هواداران، تأمین کنندهاهداف آن تأثیر می 

ها  دهند. محیط داخلی: در کنار عوامل خارجی، باشگاهمحیط کاری را تشکیل می  های مختلفجنبه

گذارد نیز توجه نمایند. این عوامل محیط داخلی را ها اثر می باید به عوامل درونی که بر کار آن
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ها و قوانینی که برای  ها، خط مشیها باید از تمام دستورالعلملدهند. مدیران باشگاه تشکیل می

شده  اداره وضع  باید  باشگاه  نیز  باشگاه  کنند.  اجرا  را  قوانین  باید  مدیران  باشند.  مطلع  اند 

و سیاستدستورالعملی شامل خط مشی از ها  باید همچنین  باشد. مدیران  اجراییش داشته  های 

 منابع در اختیارشان آگاه باشند.  

رد مسائلی هستند که چه کسی  گیری در موها نیازمند تصمیممدیریت منابع انسانی: مدیران باشگاه

کنند.  تالش می  را استخدام کنند تا مطئن شود که استخدام شدگان جدید برای پیشرفت باشگاه 

طرح استخدام،  فرایند  اوقات  بیشتر  باشگاه در  در  پاداش  سیستم  یا  و  ارزشیابی  چندان  های  ها 

ب منتهی گردد و مدیران تواند به استخدام کارکنان نامناسمشخص و روشن نیست. این موضوع می

دهند یا خیر؟ مدیریت منابع  ی انجام میبشان وظایف خود را به خوشوند که کارکنانمتوجه نمی

باشگاه اولویتانسانی در محیط  و  نیازها  باشگاه،  از  روشنی  آن در های ورزشی شامل درک  های 

ها در زمان کافی،  ی پستد استخدام و به کار گماردن کارکنان مناسب برانیفرا  های نظیر،زمینه

باشد. چرا که امکان اماکن نظاتر  فراهم آوردن شرح شغلی )تهیه شرح شغل موضوع بسیار مهمی می

آورد. اجزای یک شرح شغل شامل عنوان: عنوان یک شغل باید با  بر داوطلبان شغل را فراهم می

مربیان، معاون مدیر، مدیر  های مانند مدیر عامل، مدیر  سطح و وظایف آن شغل مرتبط باشد. عنوان

دهد و چه کسی  بازاریابی و ...، ناظر: شرح شغل باید نشان دهد که کارمند به چه کسی گزارش می

های بزرگ با سطوح مختلف معموالً یک کارمند گزارش کند. در سازماناو را هدایت و ارزشیابی می

هایی که ساختار سازمانی  ولی در باشگاهکند  خود را مستقماً به مدیر عامل یا هیات مدیره ارائه نمی

ه گزارش دهند. هدف  ن به مدیر باشگاه و یا هیات مدیرای دارند ممکن است تمامی کارکناساده

کند که چرا این شغل وجود دارد و فردی که در  ه ماموریت، هدف شغل بیان مییشغل: همانند بیان

می منصوب  پست  میاین  انجام  سازمان  برای  کاری  چه  مسئولیتشود  این  دهد.  ویژه:  های 

ها نشان دهنده وظایفی هستند که به شغل مورد نظر و به هدف آن مرتبط است. نظارت  مسئولیت

کردن: اگر محتوای یک شغل دربرگیرنده نظارت باشد، شرح شغل باید بیان کند که چه کارکنانی  

: این شرایط نشان دهنده تجارب  ها باید مورد نظارت قرار بگیرند. شرایط افرادو چه تعدادی از آن

های شغلی های مورد نیاز برای انجام مسئولیتها و مهارتنامهکاری، سابقه سطح تحصیالت، گواهی

رود در  باشد. برنامه کاری: این برنامه بیان کننده ساعاتی است که از افراد انتظار میمورد نظر می

این استانداردها بیان کننده انتظارات هستند. کار خود حضور داشته باشند. استانداردهای کاری:  

روابط کاری ضروری: یک کارمند باید با افرادی که ممکن است جزء ناظران و یا زیردستانش نباشند  

چه در داخل و چه خارج از باشگاه ارتباط داشته باشد.( که به صورت صحیح انتظارات از آن پست 

 باشد. ها میتم پاداش مناسب و پر کردن این بخشسیسهای چالشی،  را برطرف سازد، طراحی پست
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 تکواندو   ورزش  ایداری حرفه   ای و مهم در خصوص باشگاه زیر ساخت: یکی دیگر از عوامل زمینه

شود  و عواملی  ای وجود زیر ساخت یکی از عوامل مهم تلقی میزیر ساخت بود. برای باشگاه حرفه

های پایه  ( توجه به رده3  -ردن ورزشگاه مسابقات( فراهم ک2  -( فراهم کردن کمپ تمرین1مثل  

ای الزم و ضروری است در همین راستا ( فراهم کردن محل اسکان تیم برای یک باشگاه حرفه4و  

در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت توسعه فوتبال در سطح   (2016)  کنفدراسیون فوتبال آسیا

و اداری، حقوقی و مالی را به عنوان معیارهای  قاره، پنج معیار اساسی ورزشی، ساختاری، پرسنلی  

یکی از این عوامل زیر ساخت است.  . ای شدن در سرلوحه اقدامات خود قرار داده استاصلی حرفه

  تکواندوورزش    اینظام باشگاه داری حرفهای  که در این پژوهش هم زیر ساخت یکی از عوامل زمینه

نظر از تمرکز روی تیم    در معیار ورزشی، صرف  (2016) بر این مبنا کنفدراسیون فوتبال آسیا. بود

یابد، تاکید روی وجود آکادمی  ها در آن تبلور عینی میای بودن باشگاهاول باشگاه که شاکله حرفه

تیم  و  باشگاه هفوتبال  در  پایه  مختلف  بطوریای  است.  باشگاه   ها  تمامی  مجوز که  خواهان  های 

در  . باشند 1ای اف سی  های سنی مورد تاییدل در تمامی ردهبایست دارای آکادمی فعاای میحرفه

ها مکلف به پیگیری تمرینات ورزشی با برنامه در راستای یک فلسفه سیستم جدید نه تنها باشگاه 

بایست آموزشهای اجتماعی خارج از آن و  ساله هستند، بلکه در ضمن می  7تا    3فوتبالی مدون  

های رده پایه فراهم سازند. لذا مقرر گردیده  ز برای بازیکنان تیمهای الزم پزشکی را نیبویژه حمایت

های مهم سال بعد خود را ها بطور مستند همه ساله ریز عملکرد آکادمی و رئوس برنامهتا باشگاه

های ورزشی و اداری مناسب  در معیار ساختاری، زیرساخت.  طی گزارشی ارائه نمایند  ای اف سی به

های ورزشی شامل امکانات استاندارد تمرینی و  است. این مهم در زیرساخت  ها مدنظربرای باشگاه

ای بستگی  استادیوم مورد تایید برای برگزاری مسابقات رسمی است. چرا که اساس فوتبال حرفه

 (. 2016، کنفدراسیون فوتبال آسیا) تام به وجود امکانات تمرینی و زمین مسابقه استاندارد دارد

پیش:  برندهعوامل پیش شامل  عوامل  بازاریابی1برنده  اقدامات  فرهنگی،  2،  (  امور  روابط 3(   )

و   مالی  4عمومی  امور  مؤلفه  بود.(  و  نتایج  پژوهشاین  با  آمده  بدست  (،  2018)  پریراهای  های 

غرباوی  و    (2017)  محمدی و همکاران  ، (2016)  روهدی و بروئر(،  2017)پالناس و کالمبا  کمپا

 .  داردهای ورزشی صورت گرفته بود همخوانی گاهکه در حوزه باش( 2009)

  تکواندوورزش    ایبرنده برای نظام باشگاه داری حرفهترین عوامل پیشاقدامات بازاریابی: یکی از مهم

فروش    - توانند جذب حامی مالی ای میهای حرفهباشگاهباشد.  وجود اقدامات بازاریابی در باشگاه می

تجار   -بازیکنان محصوالت  باشگاهفروش  تلویزیونی  - ی  و    - پخش  پوشاک  فروش  و  بلیط  فروش 

مروزه ورزش به یک صنعت در  ا  خدمات ورزشی منابع مالی و بازاریابی خود در تامین کنند چرا که

 
1. AFC 



 تکواندوملی  بین المللی و چهارمین همایش اولین همایش 

 

176 
 

به   مردم  فراوان  عالقه  به  توجه  با  که  است  تبدیل شده  توجهات   ورزشآمدزا  کانون  در  همواره 

ترین  مهم  ایی حرفههاقرار داشته است. باشگاه ر صنایع  های تجاری و صاحبان دیگها، شرکترسانه

شوند که ادامه حیات این صنعت وابستگی بسیاری به پابرجا ماندن  صنعت محسوب میاین  بخش  

زمانی قادر خواهند بود به حیات خود    ایی حرفههاباشگاه.  داردتکواندو  ورزش    ایی حرفههاباشگاه

در هر صنعتی، در آمد یکی  .  مین کرده و در آمدزا باشندأ خود را تهای  ادامه دهند که بتوانند هزینه

مهم میاز  تلقی  آن  ارکان  ماهواره،    ورزشصنعت  .  گرددترین  مانند  ارتباطی  امکانات  افزایش  با 

فعالیت مالی، تخصصی شدن  ورود حامیان  رادیو،  و  موبایل  و جذابیتاینترنتی  های  های ورزشی 

اقتصادی فراهم نموده استناسبی را جهت فعالیتفراوان آن برای مردم، فضای م توان  . میهای 

مانند    ایحرفههای  های اخیر تغییرات فراوانی کرده است و باشگاهطی دهه  ورزشصنعت گفت که  

روش و  منابع  دنبال  به  قدرتمند  اقتصادی  بنگاه  درآمد مییک  مختلف جهت کسب  .  باشندهای 

همخوان دانست. (  2013نقدی و همکاران )را با پژوهش    بدست آمده از این بخشتوان نتایج  می

اقتصادی موثر بر درآمد باشگاهای  آنها مطالعه انجام دادند و    های فوتبالدر زمینه تحلیل عوامل 

 های فوتبال دارد. حق پخش رسانه، بیشترین تاثیر را بر درآمد باشگاهبیان کردند که 

که باید داشته باشد    تکواندو ورزش    ایباشگاه حرفهک  امات ییکی از عوامل مهم و الز  امور مالی: 

ها و شفافیت مالی جز عوامل امور مالی بودند.  امور مالی شفاف است. در این مطالعه شفافیت قرارداد

های  را برای باشگاه  معیار مالی و    معیار حقوقی (  2016)  کنفدراسیون فوتبال آسیادر همین راستا  

ها مدنظر  ، اسناد حقوقی باشگاه ای اف سیدر معیار حقوقی  ست.  ای فوتبال معرفی کرده احرفه

های تجاری ورزشی  این امر در ادامه فرایند تبدیل موسسات ورزشی سابق در قالب شرکت .است

روند تکاملی خود را طی کرده است. در حقیقت وجود اساسنامه یا شرکت نامه معتبر ثبت شده و  

باشد. در کنار این  می   ای اف سی  ا و در سطح قاره مورد تاکیدمنطبق با مقررات قانونی، مدنظر فیف

ها  سند حقوقی بنیادی، قراردادهای ورزشی، آئین نامه انضباطی و قواعد رفتاری و کرداری باشگاه 

فیفا،  نیز می با قواعد  فدراسیون فوتبال هر کشوری تنظیم گردند   ای اف سیبایست منطبق  .  و 

ها با سال مالی  با تاکید بر هماهنگ سازی سال مالی باشگاه   سیای اف  در معیار مالی،  همچنین  

های انجام گرفته، تراز  باشد. در این راستا بر مبنای درآمدها و هزینهخود، بدنبال شفافیت مالی می 

.  گیردها مورد بررسی موشکافانه کارشناسان مالی کنفدراسیون قرار میمالی حسابرسی شده باشگاه 

ای شدن و اجازه شرکت در مسابقات باشگاهی کنفدراسیون آسیا الک مهم حرفهتراز مالی مثبت، م 

باشگاهتوان گفت که  (. می 2016،  کنفدراسیون فوتبال آسیا)  است ایرانی دچار مشکل  اکثر  های 

هستند، چرا که به جهت عدم دریافت حق پخش تلویزیونی مکفی و یا جذب حامی مالی مناسب  

تراز مالی منفی بوده از نقاط ضعف  بحث    . همچنین درو بدهکار هستند  دارای  مالی یکی دیگر 
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تیمباشگاه به  بودجه  واقعی  تخصیص  عدم  ایرانی،  خود  های  پایه  جهت میهای  رو  این  از  باشد. 

همانطور که در باال نیز بیان ای داشت.  ای شدن یک باشگاه باید به امور مالی باشگاه نگاه ویژهحرفه

  (، روهدی و بروئر 2017)پالناس و کالمبا کمپا(، 2018) پریراهای پژوهش شده نتایج این بخش با  

 همخوانی دارد.   (2016)

ای باید دارای یک روابط عمومی خوب باشد تا بتواند از طیق روابط روابط عمومی: یک باشگاه حرفه

ارتباط با   -اراننفعان باشگاه بر قرار کند. در این پژوهش ارتباط با هوادعمومی ارتباط خود را با ذی

روابط عمومی ورزشی یک    وابط عمومی بود.ها جز عوامل مرتبط با رارتباط با رسانه  -ذی نفعان

وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی  

،  1استولدردازد )پ ها میروابط مخاطبان و تقویت روابط مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبان آن

وظیفه روابط عمومی تسهیل در کسب نتایج   (.46،  2015،  قلعه  و   کشکر ،قاسمی به نقل از ؛  2000

های ورزشی  توان گفت که روابط عمومی ورزشی از ارکان جدایی ناپذیر سازمانمطلوب است. می

که از آموزش و  خصوص مدیران باید این حوزه غافل نشوند، مدیرانی  ای بههای حرفهاست. باشگاه

های فراوانی در روند مدیریتی خود خواهند شد. این  آشنایی با این حوزه غافل شوند دچار چالش

دارد و در همه سازمان  ارتباط  با خوشنامی سازمان ورزشی  اصلی  هاحوزه  ی ورزشی، خوشنامی 

 ابط عمومی دارند. ای شدن نیاز به روها جهت حرفهبقا و فعالیت است. از این رو باشگاه   اساسی برای

 کشور،  تکواندوورزش    ایداری حرفهنظام باشگاهبرنده در  آخرین مرحله عوامل پیشامور فرهنگی:  

-امور فرهنگی است که شامل عواملی مانند مسولیت اجتماعی، کانون پیشکسوتان و برگزاری کالس

 تکواندوورزش    ایه حرفهاشگاهای بباشد. یکی از رسالتمی  اخالقی برای بازیکنان و کادر فنیهای  

 باشد. در باشگاه میوجود امور فرهنگی 

( وظایف اجرای مدیران در محیط 1  :شامل دو عامل  عوامل توسعه دهنده  عوامل توسعه دهنده:

براون ،  (2013دنیز و ینل )های  نتایج بدست آمده با پژوهشهای مدیریتی بود.  ( مهارت2ورزشی و  

وظایف اجرای مدیران در محیط همخوانی دارد.    (2017)  کارانمحمدی و هم   و  ( 2019)  و آرنولد

ورزشی: فهم اصول مدیریت برای اجرای مدیریتی مؤثر در دنیای ورزش بسیار حائز اهمیت است.  

هستند 432،  2001)  2چالدورای  کاربردی  بسیار  ورزش  محیط  برای  که  اصولی  داشت،  اظهار   )

برنامه ارزشامل:  و  رهبری  سازماندهی،  می ریزی،  و  برنامه=  ریزیبرنامهباشند.  شیابی  اولین  ریزی 

ترین وظیفه مدیران ورزشی است که شامل ایجاد اهداف و تعیین مسیری برای دستیابی به  مهم

توانند به طور  ریزان، مدیرانی هستند که از شرایط محیطی آگاه هستند و میاهداف است. برنامه

 
1. Stoldt 1. Chelladurai 
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-باید تصمیم  ورزشی  بینی کنند. همچنین مدیرانرا پیش موثر تجزیه و تحلیل کنند و شرایط آینده  

ها، اهداف و اقداماتی برای دستیابی به  ریزی، شامل انتخاب ماموریتبرنامه. گیرندگان خوبی باشند

تصمیم نیازمند  امر  این  برنامه کاری  =  سازماندهی  .گیری استآنها است،  هنگامی که یک مدیر، 

خه مدیران ورزشی، سازماندهی افراد و سایر منابع الزم برای  ایجاد کرده است، مرحله بعدی در چر

اجرای طرح است. سازماندهی، باید به صورتی باشد که منابع و امکانات فیزیکی موجود را نیز در  

توان به عنوان نظم سازماندهی را می  نظر بگیرد تا درآمد را با کمترین هزینه به حداکثر برساند.

ریزی شده در میان اعضای سازمان بیان کرد، تا بتوانیم  و منابع برنامه  بخشیدن فرآیند توزیع کار

ای  کنند، ساختارهای پیچیدهها رشد میهمانطور که سازمان=  رهبری  به اهداف سازمان دست یابیم.

در چنین شرایطی، رهبری    مدیریتکنند. برای مقابله و  را با نیاز روزافزون، هماهنگ و کنترل می

اد برای همکاری در جهت هدف مشترک و ایجاد یک موقعیت برای واکنش جمعی  برای نفوذ افر

است. است.   الزم  اساسی  وظایف  انجام  برای  کارکنان  انگیزش  و  تأثیر  هدایت،  مستلزم  رهبری، 

  ورزشیهمچنین شامل منابع اجتماعی و غیر رسمی برای الهام بخشیدن به دیگران است. مدیران 

در همه    ورزشیمدیران  =  کنترل  یابند. ابیر به اهداف سازمان دست میاز طریق ایجاد انگیزه و تد

دخیل هستند. دو تکنیک کنترل سنتی، بودجه و حسابرسی عملکرد است. ممیزی   مدیریتسطوح  

باشد. حسابرسی بودجه،  های سازمان و مدارک مورد نیاز میشامل بررسی فیزیکی و تأیید پرونده

ریزی و کنترل مالی  ازمان با توجه به رویکردهایی که برای برنامهاطالعاتی را در مورد جایی که س

کند تعیین کند که ارقام گزارش شده،  کند، در حالی که ممیزی سعی میشود، فراهم میدنبال می

ها و کمک  گیری عملکرد در برابر اهداف و برنامهکنترل، شامل اندازه  بازتاب عملکرد واقعی است. 

ها را با تضمین  استانداردها است. به عنوان یک حقیقت، کنترل، اجرای برنامهبه انحرافات صحیح از  

کنترل تنها به وضعیت مالی    کند. این که عملکرد، از استانداردها منحرف نشده باشد، تسهیل می

های شرکت  های مختلف مانند عملیات، انطباق با سیاستشود، بلکه در حوزهسازمان محدود نمی

  شود. های دیگر در داخل سازمان را شامل میی نظارتی، از جمله بسیاری از فعالیتهاو سایر سیاست

ای از وظایف و مسئولیت مدیران را  به این ترتیب، عملکرد مدیران ورزشی به طور موثر و گسترده

ها تغییرات زیادی را های کسب و کار در طول سالدهد. اگر چه ماهیت و پیچیدگی پوشش می

 د، ولی عملکرد مدیران ورزشی تغییری نکرده است.انتجربه کرده

سطوح عالی؛    -1های مدیریتی: در درون یک باشگاه ورزشی سطوحی از مدیریت وجود دارد  مهارت

سطوح اولیه. وظایف هر کدام از این سطوح بسته به اهمیت آن نسبت به    -3سطوح میانی و    -2

طلبد. مهارت فنی:  مدیریتی متفاوتی را میهای  دیگری متفاوت است به طوری که هر طرح، مهارت

در یک باشگاه ورزشی شامل: مدیریت اماکن، لیگ، کمپ تمرین، رویداد، حمل و نقل و مدیریت  
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باشد. مهارت انسانی: تشریک مساعی، ترغیب افراد برای دستیابی به اهداف،  جذب حامیان مالی می

ادراکی: شناخت عملکر برای همکاری مشترک مهارت  توانایی دید  تالش  دهای مختلف سازمان، 

 کلی سازمان. 

(  3( دولت،  2( هوداران،  1  مانند؛  یهم عوامل  هاباشگاه   برای رسیدن به موفقیت  موفقیت باشگاه:

رسانه4بازیکنان،   تجاری،  ( شرکت5ها،  (  بانک7  ( سهامداران،6های  و  (  و 8ها  ( مراجع حقوقی 

پژوهش   نتایجی توانند تاثیرگذار باشند.  قانونی می های  که در این بخش نیز بدست آمد با نتایج 

( همکاران  و  )،  (2017رحیمی  همکاران  و  آرنولد(،  2017محمدی  و  و    و  (2019)  براون  نقدی 

، معتقد بود که مدیر، مربی، ورزشکاران  1ست فرودر همین زمینه  همخوانی دارد.    (2013همکاران )

،  فردبهرامبه نقل از  ) رود  یت یک تیم به شمار میترین عوامل موفق)بازیکنان( و هواداران از مهم

از مهم(. با توجه به نتایج می1395،  سیدیو    فریدونی،  خبیری ترین عوامل توان گفت که یکی 

ای هواداران هستند. هر اندازه هوداران یک باشگاه بیشتر باشد و حمایت  های حرفهموفقیت باشگاه 

 .موفقیت باشگاه اثرگذار استآنها از باشگاه به نحوه احسن باشد بر 

نظام باشگاه داری طراحی  با توجه به مطالب گفته شده باید اذغان داشت که عوامل مختلفی در  

( عوامل  1سه عامل:  تواند نقش داشته باشد که در این پژوهش  می  ایران  تکواندوورزش  ای  حرفه

شدند و هر یک از این عوامل  ( عوامل توسعه دهنده شناسایی  3( عوامل پیش برنده و  2ای،  زمینه

امید است که نتایج    ای ایران داشته باشند. داری ورزش حرفهتوانند نقش بسزای در نظام باشگاهمی

  های ورزشی ایران بر دارد. ای شدن باشگاهاین پژوهش توانسته باشد گامی موثر در راستای حرفه

کنند پیشنهاد  برو میای را با چالش رورفهداری حای فرایند نظام باشگاهاز آنجایی که عوامل زمینه

-اصولی برای نظام باشگاه  تحقیق چنین هدفی داشتن برنامهگردد این عوامل مرتفع گردند. برای  می

و برقراری    تکواندوورزش    ایداری حرفه ای، و تخصیص منابع مالی کافی به امر باشگاه داری حرفه

می متولی  نهادهای  بین  سازنده  نظام تواارتباط  فرایند  اینکه  موجب  به  همچنین  باشد.  مؤثر  ند 

بردار است و سرانجام آن الزم است برایند  بر و هزینهای یک فرایند پیچیده، زمانداری حرفهباشگاه

ای و توسعه دهنده این فرایند بیش از  گردد عوامل زمینهاشته باشد پیشنهاد می مطلوب وجود د

-زم است از تجربیات کشورهای صاحب سبک در امر باشگاه پیش تقویت شود. برای این منظور ال

ای استفاده شود، امکانات و ابزار بروز تأمین گردد، نیروی انسانی متخصص که بتواند در  داری حرفه

   ای فعالیت کند پرورش یابد. داری حرفهامر باشگاه
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Designed by Iranian professional Taekwondo 

sport club system 

Abstract 

The main purpose of the present study was to design a system of 

professional Taekwondo sport club in Iran. The purpose of this study is 

fundamental to qualitative methodology by using fundamental data 

theory. The statistical population of this study consisted of published 

documents on professional Taekwondo sport club topics and 13 experts. 

Purposeful sampling, which is a non-probability sampling method, was 

used to select the sample. Then, theoretical sampling was used for 

sampling adequacy. The data collection tool in this study was in-depth 

interview. Measurement validity and reliability were performed when 

coding the review; the results were categorized or verified by referring 

to the interviewees; Confirmation of research collaborators including 

supervisor; in this study, MAXQDA  Version 2018 software was used to 

analyze the data. The results of open coding indicated that 86 open codes 

were obtained from the analysis of interviews and documents. The axial 

coding results indicated that 11 categories of this coding were obtained 

which included: The design of the club is the perception of the 

environment, the executable duties of the manager in the sporting 

environment, managerial skills, human resource management, marketing 

practices, public relations, cultural affairs, finance, infrastructure, and 

factors influencing success. Finally, findings from selective coding 

included 4 concepts (contextual factors, driving factors, developer 

factors, and club success). 

 

Keywords: Clubs, Professional Sports, Iran, Foundation Data Theory, 

Taekwondo sport  

 

 


