
 سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران پوسترهایلیست 

 

 نویسندگان عنوان مقاله ردیف

1 
بررسی میزان آمادگی اعضای هیأت علمی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی در 

 ( و مقایسه آن با چند رشته منتخبTQMپذیرش مدیریت كیفیت فراگیر )

، سیاوشیمحمد ، عبدالمهدی نصیرزاده 

 فاطمه احمدی ، مراییامحمد 

 مهرداد برون داد مدیریت ورزشی 2

 سمیه جعفریان چرمیهنی بررسی اهمیت و نقش بازاریابی در مدیریت ورزشی 3

4 
لوازم  یفروشگاهها یورزشارتباط بین عوامل روانی و رفتار خرید مصرف كنندگان 

 تهران ی شهرورزش
 مرجان اكبری، شهرام نظری

 لدین علیدوستیت اعز بر مبنای سالمت و بهداشت رویكرد كیفیت زندگی و توسعه انسانی 5

6 
 22مقایسه رویكردهای مدیریت داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی مناطق 

 گانه شهرداری تهران

 ،فریده هادوی ،سیده سارا پورجنكی خانی

 ایمان رحیمی

7 
فرهنگی و  ساختاری و حضور زنان  -تماعیتوانمندی ها، اج-بررسی موانع خانوادگی

 در فعالیت های ورزشی

 ،سارا پورجانكی خانی ، بنفشه ایمانی

 علیرضا الهی

8 
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری استان چهارمحال وبختیاری از دیدگاه 

 مدیران ورزشی و گردشگری استان
 سمانه زمانی فرادنبه، معصومه حسینی

9 
گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسالمی واحد بررسی نحوه 

 رودان با تاكید برفعالیت های ورزشی
 گلناز ارباب، فرخنده آشوری

 مریم خوش رفتار، معصومه حسینی مدیریت اقتصاد مقاومتی در بازاریابی ورزشی در ایران 11

11 
رهبری)تلفیقی، امرانه، آزاد عنوان: بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک های 

 منشانه( در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان سمنان
 سیما وفاخواه ، لقمان كشاورز

 یدوست ی، مرتضیمیاعظم ابراه : شهر قم(یدر ورزش )مطالعه مورد ینیكارآفر مفهومی توسعه مدل نییتب 12

13 
مدارس متوسطه شهرستان رابطه بین انگیزه مشاركت ورزشی با شادابی دختران 

 رودان
 گلناز ارباب، فرخنده آشوری

14 
هنجاریابی ابزار تعیین عوامل كلیدی موفقیت درمدیریت ریسک مدیران تربیت 

 بدنی دانشگاه پیام نور

، امین راجی،  فهیمه مومنی  رضا فرخ شاهی

 فر، معصومه بابایی مباركه

 زاده امینیان، علی اصغرخلیل  مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 15

 میثم رحیمی زاده تحلیل محیطی تجارت الكترونیک در ورزش كشور 16

17 
های بدنسازی و  مربیان باشگاه شغلی عملكرد و مداری مشتری با تعارض نقش ارتباط

 ایروبیک

حمد محمودی، حبیب هنری، علی 

 جمشیدی، سعید ترابی

18 
خدمات الكترونیكی بلیت فروشی در صنعت بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش 

 ورزش
 میثم رحیمی زاده، لیال زكی زاده

 علیرضا احمدی، علیرضا زند مداری در باشگاه های كشتی شهر تهرانعوامل مشتری 19

 معصومه رحمانی، شادی روحی، علی ملكی مداری در باشگاه های كشتی شهر تهرانعوامل مشتری 21

 فوتبال ورزش تماشاگران میان در رایج فرهنگی الگوهای شناسی آسیب 21
بهاره  ،ابولفضل فراهانی، معصومه حسینی 

 مژگان سادات سید موسوی كاشی، نكونام

 تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان قزوین در حوزه ورزش 22
، سجاد جوادی صدر، اسفندیار خسروی زاده

 منصوری عزت اله شاه

 



 مقاالت منتشر شده در سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانلیست 

 نویسندگان عنوان مقاله ردیف

23 
های همگانی شناسایی موقعیت و تدوین راهبردهای توسعه ورزش در هیات ورزش

 شهرستان اراک

، حسین كرباسی، اسفندیار خسروی زاده

 منصوری عزت اله شاه

 سمانه میرزایی معصومه حبیبی نژاد تفریحی-بازدارنده از مشاركت در فعالیت های ورزشیعوامل موثر و  24

 تحلیل عاملی ابعاد حقوقی و قانونی توسعه گردشگری ورزشی ایران 25
محمد رحیمی، احمد محمودی، علی 

 جمشیدی

 استفاده از فناوری سنسورهای بدنی در ارزیابی وضعیت بدنی ورزشكاران 26
مریم ، محسن خانی، صدرمحمد محسن 

 غالمرضا ابراهیمی، سالمی 

 زهرا حائری مهنه اقتصاد ورزشی و لزوم تحقق اقتصاد مقاومتیمدیریت  27

28 
بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و چرخه عمر مشتری در اماكن ورزشی 

 خصوصی

رامین ، محمود گودرزی ، افشار نوری روش

 دهقان قهفرخی

29 
سبک زندگی فعال با كیفیت زندگی و رضایت شغلی در بین دبیران زن رابطه 

 ورزشكار استان تهران
 ناهید طالبی

 فرید گنجی )روش های پژوهش كیفی: نظریه زمینه ای)نظریه پردازی داده بنیاد 31

 رابطه جهت گیری اخالقی با انگیزش پیشرفت در كاركنان اداره ورزش و جوانان 31
سین پورسلطانی ح ، فاطمه محمودی

 زرندی، محمد محمودی

32 
های شغلی بر كامیابی در كار در بین كاركنان تربیت بدنی بررسی تاثیر مدل ویژگی

 شركت مناطق نفت خیز جنوب)خوزستان(
 شهال چراغی

33 
تد وین مدل ارتباطی هوش عاطفی ومهارت های ارتباطی معلمان ورزش مدارس 

 دخترانه استان خراسان رضوی
 ا افشینآزیت

 ها هویت تیمی هواداران در صنعت فوتبال ایران: ابعاد و اولویت 34
سمیرا ، امیر منتظری، امین رشید لمیر

 فیضی

35 
ارتباط بین قیود سازمانی با اشتیاق شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اردبیل در 

 1396-95سال تحصیلی 

جعفر  ، حسن مرادی قشالق محمد بیگ

 شهبازی رسول، برقی مقدم

36 
وری نیروی انسانی با تأكید بر یادگیری سازمانی ی فكری و بهرهارتباط بین سرمایه

 در میان كاركنان تربیت بدنی  شركت نفت و گاز مسجد سلیمان
 شهال چراغی

37 
ارتباط بین مشاركت در ورزش های تفریحی و همبستگی  اجتماعی جوانان شهر 

 تهران

،  صفاری مرجان، آقباش جمالی سمیرا

 یزدی اكبری حسین

38 
استان و جوانان  كاركنان اداره ورزش تیو تعارض نقش بر خالق یاثر استرس شغل

 بلوچستان و ستانیس
 پورمند صدیق محمد

39 
 تحلیل راهبردهای پرورش رابطه بین مخاطبان و باشگاه ها

 )مطالعه موردی مدارس فوتبال پایه كشور(
 مصطفی افشاری كمالوند ،ناصر آقابابایی

41 
بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و چرخه عمر مشتری در اماكن ورزشی 

 دولتی

امین ، محمود گودرزی، افشار نوری روش

 دهقان قهفرخی

41 
های شهر  دانشگاه استخرهای سرپوشیدهفنی بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و 

 بر اساس استانداردهای ملی تهران
 زهراحاج انزهایی، دانیال نوری

 های ورزشیی اجتماعی بر تفكر استراتژیک در سازمانهای سرمایهتاثیر مولفه 42
اكبر جابری ، معصومه حمزه، فرزانه مظلومی 

 سوینی

43 
 فوتبال در آموزش بهسازی رویكرد با انسانی منابع مدیریت نظام شناسی آسیب

 شاخكی سه الگوی آسیب شناسی براساس ایران
 محمد غالمپور

 



 لیست مقاالت منتشر شده در سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

 

 نویسندگان عنوان ردیف
 نصرت اهلل عابدینی، رضا امیدی قنبری مقایسه اثربخشی مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی شهر مشهد 44

45 
تعهد سازمانی كاركنان اداره كل ورزش و جوانان تحلیل ارتباط بین نفوذ اجتماعی و 

 استان لرستان

سیروس جعفری ظفرآبادی، عباس باقری، 

 سعیده طوالبی، پرستو گودرزی

46 
های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان كاالهای  های بازاریابی رسانه تأثیر فعالیت

 ورزشی از طریق ارزش ویژه برند )مطالعه موردی: برند مجید(
 چاپشلو جعفری سیما

 الئین دولتخواه درّی كننده در ارتقا حمل و نقل پایدار )سبز(توسعه دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف 47

48 
 شناسایی عوامل انگیزشی مشاركت زنان در ورزش های تفریحی آبی

 )مطالعه موردی شهرستان كامیاران
 هانیه غالمی، الهام صارمی، الهام آرین

49 
میزان اضطراب رقابتی حالتی و رقابتی صفتی ورزشكاران رشته های مقایسه ی 

 حركتی –شناختی و ادراكی 
 زهرا كرمی، فرزانه شعاع

51 
ورزشی دومیدانی در بهبود خودپنداره دانش آموزان پایه  اثربخشی اجرای طرح

 ششم ابتدایی شهرستان زیركوه قاین
 ناصر زردی

51 
ی اجتماعی و  امنیت شغلی دبیران تربیت بدنی رابطه بین هوش هیجانی با سازگار

 شهرستان مراغه
 مجتبی رزم پور بهرام اكبری،

52 
رابطه میان هوش سازمانی وتفكر استراتژیک با تعالی سازمانی در معلمان تربیت 

 بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
 ایوب پاكدل

53 
مدیریت تضاد مربیان تیم های ورزشی ارتباط بین مهارت های ارتباطی با راهبردهای 

 سیزدهمین  المپیاد ورزشی  دانشگاههای سراسر كشور

زهرا مهدوی جعفری، سید جلیل 

 میریوسفی، روح اهلل جعفری زاده،

 رابطه فرهنگ و انسجام تیمی در تیم های والیبال دسته یک استان كرمان 54
سید جلیل میریوسفی، زهرا مهدوی 

 قربانیجعفری، محمد حسین 

55 
ارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملكرد شبكه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های 

 اخالقی و اجتماعی
 هدی صادقی ،حبیب هنری  ،حمید قاسمی

 صدیقه اسالمی، علیرضا نوروزی امكان سنجی پتانسیل گردشگری ورزشی استان لرستان با تاكید بر توسعه اقتصادی 56

57 
بر رضایتمندی مشتریان زن استخرهای سرپوشیده خصوصی  بررسی عوامل موثر

 منطقه غرب تهران با استفاده از مدل سروكوال

لیال زارع، ابوالفضل فراهانی، معصومه 

 حسینی

58 
 جامع كیفیت مدیریت نظام استقرار جهت مناسب راهكارهای ارایه و موانع بررسی

(TQM) شهرهای خوی و چایپاره ورزشی هیات های در 

معصومه بابایی مباركه، حمید قاسمی، 

 مهدی كهندل

 سید قاسم موسوی مدیریت اقتصاد مقاومتی و بازاریابی در ورزش 59

 سنا حیدریان اجتما شبكه ورزشی های كانال ترین مخاطب پر محتوای تحلیل 61

تحلیل محتوای صفحه ورزشی روزنامه فرهیختگان با تأكید بر پوشش رشته های  61

 1395جنسیت در سال  ورزشی  و
 قاسمی حمید، صالحانی خواجه مریم

 سیده طاهره موسوی راد ، فروغ فخارنژاد طبیعی های جاذبه بر تاكید با ورزشی گردشگری توسعه عوامل شناسایی 62

63 
گری مدیریت دانش بر توانمند سازی و تعهد سازمانی تحلیل ساختاری میانجی

 مربیان ورزشی ناجا
 مرتضی محمدی

64 
بررسی رابطه كارآفرینی و بازاریابی ورزشی با بهره وری سازمانی در ادارات ورزش و 

 جوانان استان كرمان
 رضا كدخدا رشید آبادی

 شبنم آسان مزمن روانی بیماران اضطراب بر فراغت اوقات های ورزشی منتخب در بازی تاثیر 65

 علی صدقی راهبرد و برنامه های آینده با رویكرد اقتصاد مقاومتیبازاریابی ورزشی در ایران،تدوین چشم انداز ،  66



 لیست مقاالت منتشر شده در سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

 نویسندگان عنوان ردیف
 شبنم آسان مزمن روانی بیماران اضطراب بر فراغت اوقات های ورزشی منتخب در بازی تاثیر 67

68 
ورزشی در ایران،تدوین چشم انداز ، راهبرد و برنامه های آینده با رویكرد بازاریابی 

 اقتصاد مقاومتی
 علی صدقی

69 

 ماندگاری با شغلی دارنده نگه عوامل و اقتصادی ،  اجتماعی وضعیت بین ارتباط

سال  در اردبیل استان آزاد های دانشگاه بدنی تربیت التدریس حق مدرسین

 96-95 تحصیلی

 شهبازیرسول 

 امید جمشیدی ورزشی محصول خرید قصد با ورزشكار گذاری صحه توان ارتباط 71

 عزالدین علی دوستی جامعه شناسی، دانش قومی، مدیریت بدن و ورزش 71

72 
شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی با رویكرد فعال سازی دبیران تربیت بدنی 

 در مدارس شهرستان خوی

 ،وحید محبوبی ، رادسیده طاهره موسوی 

 فرهاد ولیزاده

73 
موردی  مطالعه: تماشاگران حضور مجدد با شده ادراک ارزش و تیمی كیفیت رابطه

 پرسپولیس باشگاه
 مهدی بابایی

 شاهو زمانی..شیوا آزادفدا...حسین غفاری برند به وفاداری بر تأثیرگذار عوامل بررسی 74

 حمید رضا خجسته فر تمایالت آتی مشتریان محصوالت ورزشینقش ارزش ویژه برند در تبیین  75

76 
 شهرستان در متوسطه مقطع  مدارس ورزش تجهیزات و امكانات نقش بررسی

 1394-1395 تحصیلی سال در همدان
 سمیرا سیاوشی سمیه سیاوشی،

77 
اداره كل تربیت  رانیكارشناسان و مد نیدر ب یاجتماع تیدرک حما زانیم یرسبر

 یاستان خراسان جنوببدنی 
 ،جواد زنگوئی1*ایمان صفایی

 سعیده معین پور شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال استان لرستان 78

79 
های جنسیتی معلمان تربیت بدنی در مهارت استفاده از فناوری اظالعات در تفاوت

 امور آموزشی و پژوهشی

محبوبه مهراجی، فرزانه مظلومی سوینی، 

 قنبری شتردار، لیال رشیدیزهرا 

81 
تاثیر كیفیت خدمات اماكن ورزشی دانشگاه بر پایبندی به ورزش و امید به زندگی در 

 دانشجویان
 فائزه آخوندیان

 شاهو زمانی، حسین غفاری بررسی ارتباط میان عملكرد بازاریابی توزیع كننده و كیفیت روابط با مشتریان 81

 یبه مالزمحسن صافدل،  سازمانی و كارآفرینی ادارات تربیت بدنی ارتباط بین اجزای ساختار 82

83 
 فدراسیون كاركنان در سازمانی شهروندی رفتار با هیجانی هوش بین ارتباط بررسی

 گانه سه ورزش

الهه قره ، مهدی گودرزی، سپیده خلیلی

 گزلو

 بررسی نقش رادیو ورزش در گسترش عالقه مردم به ورزش همگانی 84
معصومه بابایی مباركه  ، قره گزلوالهه 

 سپیده خلیلی  ، بابایی

85 
ارتباط مشاركت ورزشی و اثربخشی كاركنان فوالد هرمزگان با نقش میانجی : عنوان

 سالمت روانی
 سبحان كوهی

86 
ارتباط رفتارهای سیاسی سازمانی و ارزش های اخالقی با اشتیاق شغلی كاركنان 

 شركت ملی گاز ایران  ورزش
 مهناز احمدی

 بررسی تاثیر سبک های تدریس در فاكتور های آمادگی جسمانی دانشجویان 87
،  محمد سیاوشی، حسین محمد امرایی

 عامریان

88 
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