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کید أدانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاهی پویا و توانمند همواره بر گسترش فرهنگ و اخالق مداری در کنار فعالیت های علمی و فرهنگی ت

داشته است. تشخیص دقیق نیازها و اولویت های علمی ، کاربردی شدن پژوهش ها و تکمیل زنجیره علم و فناوری در حیطه ورزش از جمله 

توانسته است با هم افزایی و تالش ستودنی در  مأموریت های دانشگاه پیام نور می باشد امروزه ورزش کشور در عرصه های ملی و بین المللی

یکی از راه های استمرار این تعالی، کاستن فاصله بین جامعه دانشگاهی و اجرایی  ی مختلف داخلی و خارجی افتخار آفرین باشد.عرصه ها

 ها و دستاوردها خواهد شد. تخصصی کاربردی به منظور ارائه آخرین یافته -ورزش کشور از طریق برگزاری کنگره ها و همایش های علمی

شارکت پرشور اساتید، محققین و دانشجویان سراسر کشور به ویژه دانشگاهیان پیام نور پژوهش های های کاربردی در در این راستا حضور و م

 والیبال به میزبانی دانشگاه پیام نور استان همدان را ارج نهاده و پیروزی و سربلندی شما عزیزان را در تمامی عرصه های علمی، پژوهشی،

 عال خواستارم. فرهنگی و ورزشی از خداوند مت

 

 محمدرضا زمانی  دکتر                                                                                                   

 نور پیام دانشگاه رئیس                                                                                                       
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برگزاری همایش های علمی در حوزه هاای متاااوو ورزشای  امن ایجااد فرصاتی مناساا بارای ارائاه یافتاه هاای علمای و پژوهشای ناوین پژوهشاگران ،                

اندیشاامندان ، دانشااجویان ، ورزشااکاران و عالقااه مناادان موجباااو بررساای مسااائل و مو ااوعاو مهاام حااوزه هااای مختلااف باارای دسااتیابی بااه موفقیتهااای 

م ناور باه   وز افزون را فراهم نماوده راهکارهاای مناساا را ایجااد و فضاای تولیاد و بهاره بارداری از ایاده هاای ناو مای باشاد. در ایان راساتا دانشاگاه پیاا                  ر

عناوان یکای از متولیاان ساار آماد در پهناه آمااوزش عاالی کشاور کااه دارای گارایش هاای مختلاف تربیاات بادنی و علاوم ورزشاای در ساط  کارشناسای تااا               

تری می باشد ناه تنهاا در فعالیتهاای پژوهشای و آموزشای بلکاه در حاوزه هاای ورزش همگاانی و قهرماانی دانشاجویی تنهاا دانشاگاه دولتای پیشارو در                دک

 7102عرصااه ورزش قهرمااانی و حرفااه ای اساات کااه موفقیتهااای فااراوان ملاای ، جهااانی و بااین المللاای را کسااا نمااوده اساات شااایان  کاار اساات در سااال  

پیام ناور باه نماینادگی دانشاجویان جهاان در رشاته والیباال توانسات باه مقاام قهرماانی یونیورسایاد  دانشاجویان جهاان دسات یاباد . بادین                   تیم دانشگاه

ی از لحاظ  این دانشگاه با داشتن پتانسیل مناسا در زمیناه  نیاروی انساانی جاوان و متخصاص و باا انگیازه و هام رناین ساایر مناابو ننای باه عناوان یکا               

اصلی و پر توان توسعه علمی رشاته هاای مختلاف ورزشای در کشاور جهات تحقاق اهاداق نظاام مقادس جمهاوری اساالمی ایاران در ساال اقتصااد                بازوان 

اشتغال تمهیاداو خاود را در زمیناه برگازاری همایشاهای علمای حاوزه هاای مختلاف باه ویاژه در حاوزه رشاته والیباال بعمال آورده تاا                  –مقاومتی   تولید 

ای علمای را در زمیناه هاای مختلاف جماو آوری نمایاد و در اقاداماو مقادماتی باا تعامال و همکااری فدراسایون والیباال وسا   باا ساایر                 آخرین یافته ه

 فدراسیونها برای دیگر رشته ها ی ورزشی نقش پژوهشی و علمی خود را در جهت توسعه رشته های مختلف ورزشی ایاا نماید .

هماکری پژوهشگران و اعضای فدراسیون محترم والیبال گامی موثر در جهت رشد و ارتقا علمی امید است در این همایش با تعامل و 

 رشته ورزشی والیبال کشور برای طرح درعرصه های ملی و بین المللی  برداشته شود

 ر عبدالمهدی نصیرزادهدکت                                                                                                 

 دبیر علمی همایش    
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 ربرگزاری همایش های علمی به عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی جامعه به منظو

تاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری و اشاعه جدیدترین دس تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته ها و نظریه های جدید، نشر

مدیریت صحی  در برگزاری رویداد های ورزشی با استااده از پتانسیل های موجود با حداکثر بازدهی و حداقل هزینه از اصول اولیه   روری است.

می گردد که استااده تجارب مدیریتی این همایش ها بسیار برگزاری همایش ها می باشد ساالنه ده ها همایش در سط  ملی و بین المللی برگزار 

همایش ملی پژوهش های کاربردی در  دومین " روری است. لذا دانشگاه پیام نور بر اساس رسالتی که بر عهده دارد برگزاری همایشی با عنوان 

برگزاری این همایش تالش نموده است تا حداقل وظیاه ای که در  در دستور کار قرار داده و دانشگاه پیام نور استان همدان با تقبل میزبانی "والیبال

، معاونت محترم فرهنگی  زمانیاین امر برعهده دارد به انجام برساند. برخود الزم میدانم از مساعی و همکاری ریاست عالیه دانشگاه جناب آقای دکتر 

ر جناب آقای دکتر نصیرزاده مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و ، معاونت محترم پژوهشی دکتر کریمی و برادر بزرگوا امین ناجیدکتر 

 همه عزیزان دست اندر در کار تقدیر و تشکر نمایم و امیدوارم این همایش سرآناز برگزاری همایش های دیگر با مو وعاو مرتبط باشد.

 

 دکتر صفی اله صفایی                                                                                                                                      

 رئیس همایش         
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 لیست مقاالت پذیرفته شده دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال )سخنرانی(

 نویسندگان عنوان مقاله ردیف

1 
س با شادکامی در بازیکنان رابطه آگاهی عاطفی، خودپنداره و عزت نف

 والیبال شهرستان همدان
 نرگس شکوهی سلگی، هیوا حیدری

 بررسی انگیزه دیدن مسابقات والیبال از طریق تلویزیون 2
معصومه بابایی مبارکه،  اعظم ترابی قریه 

 علی، مهدی کهندل

3 
ارتباط بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و هویت ورزشی 

 ای شهرستان مالیروالیبالیست ه
 عادل افکار

4 
 8های مبتال به کف پای صاف متعاقب بررسی تعادل پویا در والیبالیست

 Short Footهفته تمرینات 
 رعناالسادات حیدری، رامین بیرانوند

5 
های ارتباطی و مولفه های آن در دانش آموزان دختر مقایسه  مهارت

 والیبالیست ورزشکار و غیرورزشکار شهر کرج

سیما نجف نژاد، حسین پور سلطانی  

 زرندی

6 
های ارتباطی مربیان والیبال بررسی رابطه بین هوش چندگانه و مهارت

 استان خراسان جنوبی

حسین ضرابی مقدم،  نوروز مرادی، معین 

 بنی اسدی، امیر محمدی

 تاثیر مدیریت در ارتقاء والیبال  ایران در رقابت های جهانی 7
سیده طاهره موسوی  محمدعلی مهربان،

 راد،  ابوالفضل فراهانی

8 
بر درد و عملکرد شانه ی والیبالیست های  TRXهفته تمرینات  6تاثیر

 آماتور

حمید گودرزی*، بیژن گودرزی، الهام 

 امیرزاده

 شناختی آنحقوق زنان در والیبال ایران و برآیندهای جرم 9
الدین حسانی ، سعیده سادات جالل

 ولیخلیلی، مریم رس

 محمد خبیری  مریم اسالم دوست  مطالعه نقش رسانه های گروهی در توسعه والیبال حرفه ای  کشور 11

 علی رشیدی، عادل افکار والیبالیست ها رضایتمندی و مربیان قدرت اعمال های شیوه بین ارتباط 11

12 
بررسی رابطه بین مهارت های روانی و تعهد سازمانی با فرسودگی ناشی از 

 ضاوت داوران لیگ برتر والیبال جمهوری اسالمی ایرانق
 محمدی پویا  ،ایرانپور علی

13 
های بر عملکرد پرش عمودی در والیبالیست Short Footتاثیر تمرینات 

 مبتال به کف پای صاف
 رعناالسادات حیدری، رامین بیرانوند

 فاطمه پژوهان ،مسعود نادریان جهرمی مربیان تحلیل معیارهای اخالقی درعملکرد ورزشی ورزشکاران از دیدگاه 14

 بهار نکونام،میثم عسگرشمسی ی فدراسیون والیبال ایرانی علمی در حوزههاهشوپژتحلیل محتوای  15
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16 
های فشار کف پایی در مرحله استانس راه رفتن در  اثر خستگی بر متغیر

 های با و بدون سابقه آسیب اسپرین مچ پاوالیبالیست
 فرزامی حیدر صادقی، علی فتاحیامین 

17 

شناختی بر انگیزه پیشرفت تحلیل معادالت ساختاری تأثیر سرمایه روان

های ملی بخش در ورزشکاران تیمورزشی با نقش میانجی مربیگری الهام

 والیبال دختران

 سیده معصومه سیدی

18 
 شی ازبررسی رابطه بین مهارت های روانی و تعهد سازمانی با فرسودگی نا

 قضاوت داوران لیگ برتر والیبال جمهوری اسالمی ایران
 فهیمه سپهری، علی ایرانپور, الناز بهرامی

19 
تاثیر یک برنامه تمرینی عصبی عضالنی بر روی حداکثر اکسیژن مصرفی و 

 پرش عمودی در بازیکنان مبتدی والیبال

سیده محبوبه قبله زاده، پریسا بحرینی 

 ا کالنتریاننژاد، شیما محمدی، ند

21 
مطالعه بیومکانیکی تاثیر جراحی ایمپلنت قدامی گردنی بر توزیع تنش در 

 انجام حرکات ورزشی ) والیبال(
 مهندس علیرضا پورمهدی سنگستانی

21 
مقایسه روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت 

 سرویس والیبال
 فرزانه شعاع

 پریسا سبزواری شکاران والیبالیست لیگ برتر کشوربررسی آسیب های رایج در ورز 22

23 
مقایسه اثر سه تکنیک کششی استاتیک، داینامیک و بالستیک بر روی 

 حس عمقی مفصل زانو ورزشکاران والیبالیست ها

ندیکی، فاطمه  محمد احمدزاده

 بیرک علیا آقاجانی، کریم خالقی

 رزش والیبالمطالعه مفهوم مسئولیت کیفری و مدنی کنشگران و 24
الدین حسانی، سیدمحمد جالل

 زادهموسوی

25 
ای ورزشکاران حرفه بر عملکرد BCAAهای مقایسه تاثیر مصرف مکمل

 نخبه والیبال

، عبدالمهدی دوستمریم وطن

 نصیرزاده

26 
 و دفاع عمودی، پرش بر TRT و TRX مقاومتی تمرینات تاثیر مقایسه

 والیبالیست دختران اسپک

 رحیمه ،سید محمد احمدی زاده

 پور کهن محمدعلی، شهابی
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 لیست مقاالت پذیرفته شده دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال )پوستر(

 نویسندگان نوان مقالهع ردیف

1 
 یورزش یدر باشگاه ها یو بهره ور یتجربه مشتر تیریمد نیارتباط ب

 استان کرمانشاه یخصوص
 سمیرا علی آبادی، یزدان حبیبی

2 
 در کارایی مشارکتی باتیمی سبک رهبری مربیان و انسجام ارتباط بین  

 های ورزشی منتخب استان کردستانتیم
 دکورش شاه جانیسمیرا علی آبادی، محم

3 
حضور  لیبا تما یارتباط با مشتر تیریو مد یاجتماع یهاشبکه نیارتباط ب

 شهر سنندج یورزش یهاباشگاه انیمجدد مشتر
 کوروش ویسی، سلیمان محمدی

4 
و  یخدمات ورزش جیترو ختهیبا عناصر آم یاجتماع یهاشبکه نیارتباط ب

 رانیدر ا سیو پرسپول استقالل میبرند در طرفداران دو ت یوفادار
 کوروش ویسی، مهدی مظفری

 ، نرگس شکوهی سلگی* مصطفی ورمزیار بررسی وضعیت ناهنجاری های ستون فقرات دانشجویان پسر شهرهمدان 5

 فاطمه احمدی فعال ریفعال و غ زنان یائسه امید به زندگی و شادکامی سهیو مقا یبررس 6

 یورزش یان کاالهاوری فروشندگبهره ی درنقش هوش تجار 7
 محمدرضاحسین ضرابی مقدم، 

 زاده ، حسین پیمانی آزادیلاسماع

 فاطمه میرزایی  رانیا یقرانیقا یمل میت انیمرب انتخاب بر موثر عوامل یبررس 8

9 
انتخاب مربیان تیم های ملی قایقرانی ایران بر مبنای سوابق ورزشی و 

 مربیگری
 فاطمه میرزایی

11 
وردیک در پیش بینی آسیب اندام تحتانی در فوتبالیست های بررسی امتیاز ن

 نخبه جوان ایرانی

محمد کریمی زاده،  مصطفی ورمزیار،

 علی سیستار

 الدین حسانی، احسان فالحجالل های برگزاری مسابقات والیبالشناختی سالنمدیریت جرم 11

 شناسی بازاریابی گردشگری در  ورزش والیبالجرم 12
حسانی ، سیده مریم  الدینجالل

 صدیقی
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 بازیکنان والیبال شهرستان همدان در شادکامی با نفس عزت و خودپنداره عاطفی، رابطه آگاهی

  نرگ  شکوهی سلگی، هیوا حیدری

 کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی، عضو تیم هیئت والیبال استان همدان

                                                                                       

    

از نظر هدق  قیبود. تحق همدان شهرستان والیبال بازیکنان در شادکامی با نا  عزو و خودپنداره عاطای، آگاهی رابطههدق از مطالعه حا ر 

 هاییآکادم کنانیباز یبرابر با تمام حا ر قیتحق ینجام گرفت. جامعه آمارا یدانیبود که به صورو م یهمبستگ -یایتوص، تیو از نظر ماه یکاربرد

 جهت جمو آوری اطالعاو. ندانتخاب شد یارآم نمونه عنوان به هانار از آن 752 ،ساده یتصادف یریگکه با استااده از نمونه، بود همدانوالیبال شهر 

 از نا  عزو سنجش برای ،(7112) همکاران و ریف آگاهی عاطای پرسشنامه از اطایع سنجش آگاهی برایپرسشنامه معتبر استااده شد،  رهاراز 

 شادکامی پرسشنامه از شادکامی سنجش برای و( 0920)رن یسن پرسشنامه از خودپنداره سنجش ، برای(0992)روزنبرگ نا  عزو پرسشنامه

 دیرس یورزش یاسنو روانش یورزش تیریمد نیتن از متخصص 05 دییأبه ت ها پرسشنامه ییو محتوا یصور ییرواگردید.  ( استااده0997آکساورد)

 رنوق،ی)کلموگروق اسمی باطنو است یایآمار توص یهاروش ها ازداده لیو تحل هیتجز یبرابرای اعتبار ابزار از شیوه تجان  درونی استااده گردید. و 

احساساو،  یگرد به احساساو، توجه بدنی رگرسیون نشان داد که آگاهی نتایج تحلیلاستااده شد.  رندگانه( ونیرگرس و اس یرمن یهمبستگ ای ر

همچنین نتایج همبستگی اس یرمن نشان  .دارند را شادکامی بینی پیش نا  قدرو و عزو احساساو، تحلیل احساساو، خودپنداره شااهی بخش

احساساو( خودپنداره  بدنی آگاهی و احساساو شااهی بخش احساساو، دیگر به توجه احساساو، احساساو، بروز عاطای)تمایز داد که بین آگاهی

 .داردن وجود ای رابطه هیچگونه شادکامی بازیکنان با احساساو تحلیل بین نهایتا و دارد وجود معناداری رابطه شادکامی بازیکنان با نا  عزو و

 بازیکنان والیبال، شادکامی، نا  عزو، خودپنداره عاطای، آگاهیکلمات کلیدی: 
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 تلویزیون یقاز طر مسابقات والیبال دیدن یزهانگ بررسی

 3کهندل یمهد، 2اعظم ترابی قریه علی ،9 یی مبارکهمعصومه بابا

 دانشجو کارشناس ارشد تربیت بدنی  دانشگاه پیام نور -2، دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرج -1

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی کرج -2

هدق این د. نکن یتماشا م یخانگ یها یزیونتلو یقرا از طرمرتبط با ورزش والیبال  یورزش یها یلمو ف ربرنامه ها ، اخبا ینندگاناکثر ب یه طور سنتب

متغیر پنهان  9رزشی ه های و. پ  از شناسایی متغیرهای انگیزشی بینندگان برناموالیبال از طریق تلویزیون است ورزشی های برنامه بینندگان مطالعه بررسی انگیزه

در خصوص پیش بینی عوامل مختلف انگیزشی از آزمون رگرسیون . شد استااده (0992پرسشنامه روبین ) از هاداده آوریجهت جموانگیزه مورد بررسی قرار گرفت. 

نار بود و نمونه آماری با توجه به  77111اً تعداد کل آن هااستااده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدود

عامل را برای انگیزه دیدن برنامه های ورزشی آشکار  2نار و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. نتایج تحلیل عاملی  201تحلیل عامل اکتشافی

 به بعدی های عامل. است ورزشی های برنامه دیدن انگیزاننده مهم عامل اولین عنوان به 20/1 تعیین  ریا با ورزشی های برنامه دیدن هیجان و ساخت. لذو

 ییراوتغ تاسیر، این با. باشد می استراحت همنشینی و  و همراهی روزانه، کارهای از فرار و اجتماعی،  رهایی تعامالو اطالعاو، کسا سرگرمی، و تاری  ترتیا

ن باشد. یافته های تحقیق نشان داد بی داشته شگرفی تاثیر جامعه در هیجان و شور ایجاد و فرانت اوقاو کردن پر در تواند می ورزشی های برنامه تولید در مثبت

یافته های این تحقیق، برای هدفمند کردن محتوای مناسا تولید برنامه های ورزشی تمامی متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

  والیبال مهم است.

 انگیزه، تلویزیون، ورزش، والیبال. کلمات کلیدی: 

  

                                                           
1 . m_babaei@pnu.ac.ir 
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والیبالیست های شهرستان  ورزشی هویت و گروهی انسجام با مربیان رهبری سبک بین ارتباط
 مالیر

 1عادل افکار
 عضو هیاو علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

 

 ازمانس یک بعنوان تیم رهبری در مربی تماشاگر، و مربی ورزشکار، عامل سه بین در. هستند ورزشی تیم های مهم تمام رکن و اصلی محور مربیان

 این آماری جامعه .شد انجام روش میدانی به که بود، همبستگی -توصیای نوع از حا ر پژوهش .است مطرح پیشرفت هر و زیربنای قوی دهنده

 ابزار .گردیدند انتخاب تحقیق نمونه بعنوان آنها از نار 042 ند، کهداد تشکیل 92سال  در (N=247والیبالیست های شهرستان مالیر ) را پژوهش

 رزالک ورزشی هویت و( 7112) رن گروهی انسجام ،(0922) ریالدوری ورزش در های رهبری پرسشنامه شامل پژوهش این در گیری اندازه

 .شد استااده SPSS 19 افزار نرم در پیرسون همبستگی  ریا و اسمیرنوق -کلموگراق های آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه جهت .بود( 7114)

در . ددار وجود ورزشی هویت گروهی و انسجام با مربیان رهبری بین سبک معناداری و مثبت ارتباط که داد نشان تحقیق این از آمده بدست نتایج

رفتار  آموزش و تمرین، رهبری سبک های با یمعنادار مثبت و ارتباط تحقیق گروهی یافته های با انسجام رهبری سبک بین ارتباط خصوص

 اب رهبری سبک بین ارتباط در خصوص میشود. مشاهده آمرانه سبک با معناداری و منای ارتباط و بازخورد مثبت و اجتماعی حمایت دموکراتیک،

 و مثبت ورزشی ارتباط هویت با بتمث بازخورد و اجتماعی حمایت دموکراتیک، رفتار تمرین، و آموزش رهبری های سبک بین هویت ورزشی نیز

 .شد مشاهده معناداری

 گروهی، هویت ورزشی انسجام رهبری، سبککلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Afkar.adel@gmail.com 

  1  . 

mailto:Afkar.adel@gmail.com
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 Shortهفته تمرینات  8های مبتال به کف پای صاف متعاقب بررسی تعادل پویا در والیبالیست

Foot 
 ، رامین بیرانوند1رعناالسادات حیدری

 و حرکاو اصالحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه آسیا شناسی ورزشی
 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیاو و علوم انسانی دانشگاه لرستان

 

ه دنبال کاهش ب از کاهش تعادل حاکی عمدتا هاآن جنتای که اندصاق پرداخته  یدر افراد سالم و مبتال به کف پا یتعادل ییتوانا سهیبه مقا یمتعدد قاویاکنون تحقت

 ایسوال پاسخ دهد که آ نیصاق به ا پایمبتال به کف  هایستیبالیوال یحا ر قصد دارد با بررس قیراستا تحق نی(. در هم0)یباشدکف پا م یداخل یقوس طول

نار از زنان والیبالیست  21منظور تعداد  به همین؟ ریخ ای یباشدافراد م نیدر ا یتعادل ییتوانا یکف پا قادر به ارتقا یعضالو داخل یتیتقو ناویهاته تمر 2 یاجرا

 یدر دو گروه کنترل و تجرب ی، بطور تصادف(7تعدیل شده ستاره)با استااده از آزمون  یابیانتخاب شدند و پ  از ارز قیتحق یارهایبا توجه به معسال(  5/0±2/70)

 نیا یگروه کنترل ط یهایودنآزم کهیکف پا پرداختند درحال یعضالو داخل یتیتقو ناویمرپروتکل ت یهاته به اجرا 2به مدو  یقرار گرفتند. در ادامه گروه تجرب

مجدد قرار گرفتند و اطالعاو به دست آمده با استااده از  یابیمورد ارز هایآزمودن یتمام ناویمشارکت نداشتند. پ  از اتمام تمر یبدن نیتمر گونهچیمدو در ه

اختالق  یتیقوت ناویتمر یدو گروه پ  از اجرا ینمراو تعادل نینشان داد که ب قیتحق نیا جینتا قرار گرفت لیو تحل هیجزمورد ت یبیآزمون تحلیل واریان  ترک

ضالو ع تیکه تقو یرسدبه نظر م بطور کلی .شده است یگروه تجرب یدر نمراو تعادل اداریموجا بهبود معن ناویتمر نیا یاجرا کهبطوری دارد وجود اداریمعن

کف  یعمق ح  یها رندهیگ کیتحر نیو همچن یقدرو عضالن شیافزا برآن  یاحتمالبا توجه به تاثیر  ،صاق پایمبتال به کف  هایستیبالیپا در وال کف یداخل

استااده از  که با میشود هیصاق هستند توص پایکف  یکه درار ناهنجار هاییستیبالیبه وال آزمودنیها شده و بر همین اساس یتعادل ییموجا بهبود توانا (2،0)پا

 .فراهم سازند تیفعال نیخود در ح یایبهبود تعادل پو یرا برا نهیزم قیتحق نیدر ا اشارهمورد  ناویتمر

 پای صاق، تعادل.، کفShort Footتمریناو کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  .: ranasadatheydari71@gmail.com 
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های ارتباطی و مولفه های آن در دانش آموزان دختر والیبالیست ورزشکار و مقایسه  مهارت

 یرورزشکار شهر کرجغ

 سیما نجف نژاد0، دکتر حسین پور سلطانی  زرندی7

عضو هیاو علمی دانشگاه پیام نور -7، دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور -0  

است و افراد با داشتن مهارتهای ارتباطی،  ارتباطاو برای انجام امور زندگی و در سازمانها برای انجام امور اداری الزامی است. دنیای امروز، دنیای ارتباطاو

و قیاس  ربهتر می توانند به مقاصد خود برسند و حتی در دیگران ناو  کنند. به منظور سنجش مهارتهای ارتباطی دانش آموزان والیبالیستهای  ورزشکا

 استااده گردید. پرسشنامه ( 0292 قاسمی،) گانه9 طیارتبا مهارو مهارتهای ارتباطیشان با دانش آموزان نیرورزشکار شهر کرج از پرسشنامه سنجش

 روزمره ارتباطی ابزارهای از استااده گاتن، مهارو گوش دادن، مهارو خواندن، مهارو زبان تنی و مهارو سخن نوشتن، مهارو مولاه مهارو 9مذکور دارای 

ها در زمره تحقیقاو تحلیلی)میدانی( است. ی گردآوری دادهحیث نحوه از حیث هدق، کاربردی و ازپژوهش انجام شده . لیکرو می باشد طیف نوین و در و

 گیرینمونه بود و روش 005و نیرورزشکاران برابر با  91نمونه مورد مطالعه دانش آموزان مقطو دبیرستان شهر کرج بوده و تعداد نمونه ورزشکاران برابر با 

و  SPSSداده های گردآوری شده توسط نرم افزار  بدست آمد. 22/1برابر با  آلاای کرونباخ وشپایایی پرسشنامه به ر انجام گرفت.  در دسترس به صورو

گروه ارتباطی  هایمیانگین مهارو نشان داد که نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. %95سط  اطمینان مستقل در  tتک نمونه ای و  t های استااده از آزمون با

گروه نیر ارتباطی  هایمیانگین مهارو {است ولی42/1±24/2(=P<25/5t,15/1)( در و عیت بهتری}2ابر با ورزشکاران نسبت به میانگین جامعه)بر

{است. در مقایسه مولاه های مهارتهای ارتباطی دانش آموزان 20/1±19/2(=P>92/1t,15/1)ورزشکاران نسبت به میانگین جامعه، در و عیت نیرمعنادار}

ن نیر ورزشی خود در و عیت بهتری بودند. در قیاس مهارتهای ارتباطی دانش آموزان ورزشکار با نیر ورزشکار تااوو ورزشکار به مراتا نسبت به همتایا

 دانش آموزان ورزشکار به مراتا بهتر از میانگین نیر ورزشکار بود.  بدست آمد، به طوریکه میانگین (=P<19/9t,10/1)معناداری

 آموزان. والیبالدانش های ارتباطی، مهاروکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پژوهش های کاربردی در والیبال دانشگاه پیام نور همداندومین همايش ملي 

 دانشگاه پیام نور  –همدان  – 9318تیر ماه  6

 

6 
 

 

 های ارتباطی مربیان والیبال استان خراسان جنوبیرابطه بین هوش چندگانه و مهارت یبررس

 ، نوروز مرادی، معین بنی اسدی، امیر محمدی0حسین ضرابی مقدم

دانشجوی دکتری مدیریت  -2شوشتر، واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ی،ورزش یریتارشد مد یکارشناس -7مشهد،  واحد یدانشگاه آزاد اسالم کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، -0

 موسسه آموزش عالی سناباد گلبهارکارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، -4ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، 

 هوش ینرابطه ب یبررساااز این رو هدق پژوهش حا اار باشااد ها میکه یکی از این عوامل، مربی تیمموفقیت یک تیم ورزشاای به عوامل متعددی بسااتگی دارد 

سان جنوب    یبالوال یانمرب یهای ارتباطرندگانه و مهارو ستان خرا شد. ی میا ستگ  -و از نظر روش و ماهیت علی یوهش حا ر از لحاظ هدق کاربرد پژ با   یهمب

سان جنوبی )  هاباشگاه شامل کلیه مربیان والیبال مرد فعال در   باشد. جامعه آماری پژوهش حا ر  می ستان خرا ستااده از روش  299ی ا یری گنمونه( بودند که با ا

شه  سا و با تکیه بر فرمول حجم نمونه کوکران تعداد        اخو صیص متنا ساده با تخ صادفی  شدند.  095ی ت آوری جهت جمو نار به عنوان نمونه پژوهش انتخاب 

( اسااتااده شااد که روایی و پایایی ابزار 0999) 2های ارتباطی بوسااتون( و مهارو7114) 7اردنرهوش رندگانه گ های اسااتاندارداز پرسااشاانامهپژوهش،  هایداده

ابعاد  ینب نشاااان داد که 1015داری و در ساااط  معنی 74نساااخه  SPSS رهای پژوهش با اساااتااده از نرم افزاتحلیل داده پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.

و  گرایعت طب ی،کالم-یزبان  یا ااای، ر-یمنطق های هوشو  یارتباط  های مهارو  ینبو ( با  یو شااانود و مهارو کالم )مهارو بازخورد، مهار    یارتباط  های مهارو 

در   یدرون فردو  ییفضا -یدارید بشی، جن-یبدن هایبا هوش یارتباط هایمهارو ینب؛ ولی زن مشهد رابطه معنادار وجود دارد  یورزش  یانمرب یندر ب یقاییموس 

 مشهد رابطه معنادار وجود ندارد.زن  یورزش یانمرب ینب

 های ارتباطی، مربیان والیبال، خراسان جنوبیهوش رندگانه، مهاروکلمات کلیدی: 
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 تاثیر مدیریت در ارتقاء والیبال  ایران در رقابت های جهانی

 2هانیاابوالاضل فر ، 7راد یطاهره موسو دهیس، 0محمدعلی مهربان

عضو  -، 2عضو هیئت علمی، گروه مدریت ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری -7مدریت ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز شهر ریدانشجوی کارشناسی ارشد،  -0

 هیئت علمی، گروه مدریت ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری

 قیتحق نیجام ا. هدق از انتیریمناسا و مد کیو تاکت کیتکن ه،یتغذ ،ی،بدنساز یاثر دارند از جمله روانشناس بالیوال یمل میت دنیرس جهیدر به نت یعوامل متااوت

 بالیوال شکسوتانینار از نخبگان و پ 51ق بایتحق نیملت ها بود. در ا گیل رینظ یجهان یدر رقابت ها رانیا یمل میت یهاستیبالیدر ارتقاء وال تیریمد ریتاث یبررس

 رفته استقرارگ شانیا اریشده و در اخت هیشده و س   پرسشنامه ته یباالتر داشتند نظرسنج ایو  یمدرک جهانبوده و  یگریسالها تجربه و مرب یکشور که دارا

ده و پ  از اشباع ش ییمصاحبه مولاه ها شناسا قیاز طر یایانجام شده است. ک یشیمایو پ یدانیکه به شکل م یلتحلی – یایبه شکل تحقق توص قیتحق روش.

 یروند ییایشده و پا جامان یاکتشاف یدییتا یعامل لیسازه با تحل ییرشد و روا نینار از متخصص 9 دییبه تا یو محتو یصور ییروا د،یدگر میپرسشنامه تنظ ینظر

ا از آزمون هنرمال بودن داده  یبررس ی،انحراق استاندارد و نمونه استااده شد و برا نیانگیم رینظ یایتوص یشد س   از آمار یریکرونباخ اندازه گ یآن با آلاا

و  یدییتا یاملع لیسازه پرسشنامه از تحل ییروا ننیو همچ راندازانیبر ارتقاء ت تیریمختلف مد یبخشها ریتاث ییشناسا یاستااده شد و برا رنفیکلموگرق اسم

 .ااده شداست زرلیاس اس و نرم افزار ل یاس پ یماراستااده شد و از نرم افزار آ دنیعوامل از آزمون فر یبند تیالو یبه انضمام جداول بارتلت و کسلر برا یاکتشاف

 بال،یوال نویمتخصص و به روز در بدنه فدراس یاستااده از منابو انسان ،یمنابو مال تیریو مد ی  بودجه بندایبه ترت یبند تیبدست آمده نشان از الو جیتان

به  اسیقم کی یکه همه سوالها ایترت نیبد یریاالو و سنجش اعتبار ابزار اندازه گسو یو بعد از بررس دیگرد ییاقتضا تیریمد جادیا ایموثر، وجود یسازمانده

 درصد نشان از اعتبار باال دارد. 21از  شیب یها بود. همبستگ هیگو یدرون یبر همبستگ یشدند و مبتن سهیبا هم مقا یشکل تصادف

 والیبال ،مدیریت ،رقابت های جهانی، نخبه ،فدراسیون. کلمات کلیدی:
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 بر درد و عملکرد شانه ی والیبالیست های آماتور TRXهفته تمرینات  6تاثیر

 *، بیژن گودرزی، الهام امیرزاده1حمید گودرزی

ی ی  بازاریابدانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، کارشناسی ارشد مدیریت ورزش-کارشناسی ارشد آسیا شناسی و حرکاو اصالحی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان-ورزشی

ورزش همواره در جستجوی بهترین وکامل ترین روشهای تمرینی .مربیان عرصه ی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت افراد، ورزش و فعالیت جسمانی است 

با اطالع از شرایط پژوهش در این طرح به صورو داوطلبانه  سال که 05-71نار از والیبالیست های آماتور با دامنه ی سنی  71بدین منظور . هستند

هاته)سه جلسه یک ساعته در هاته(در  9ناری تجربی و کنترل تقسیم شدند .گروه تجربی به مدو  01شرکت کرده و به صورو تصادفی به دوگروه 

و  vasزان درد شانه ی آنها از طریق پرسشنامه دردساعت بعد از اخرین جلسه تمرین می 74تمریناو شرکت کردند .قبل از شروع اولین جلسه و

مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین جهت آزمون معناداری فر یه ها از تحلیل کوواریان  و  (7105میزان عملکرد نیز توسط آزمون عملکرد هو)

بهرده برده شده  72نسخه spssرد از نرم افزار ( استااده شد جهت انجام این مواp≤0/05آزمون تحلیلی واریان  رند متغیری در سط  معناداری )

اید داری ببر دو تصحی  بنارونی، یعنی تعداد متغیر وابسته که همان درد شانه و عملکرد شانه هستند، حد معنی 15/1داری استتقسیم سط  معنی

های تجربی و کنترل در نمراو ت، لذا بین گروهاس 175/1داری کمتر از باشد که در هر یک از متغیرهای فوق این سط  معنی 175/1تر از کورک

ها و با توجه به منای بودن تااوو میانگین شودداری مشاهده میتااوو معنی TRXای هاتهآزمون درد شانه و عملکرد شانه پ  از دوره تمرینی شش

است.و در متغیر عملکرد شانه با توجه به  TRXای تههاهای آماتور پ  از گذراندن دوره تمرینی ششنشان دهنده کاهش درد شانه در والیبالیست

ها، این تااوو به ناو گروه تجربی است و نشان دهنده افزایش میزان عملکرد شانه پ  از گذراندن دوره تمرینی مثبت بودن تااوو میانگین

ی والیبالیست های آماتور تاثیر معنی داری دارد  بر درد و عملکرد شانه TRXنتایج حاکی از آن بود که یک دوره تمریناو  است. TRXای هاتهشش

 والیبالیست های آماتور گردید. هاته (منجر به کاهش درد شانه و بهبود عملکرد شانه در9) trxبا  به طوری که این دوره تمرینی

  ، درد شانه ،عملکرد شانهTRXکلمات کلیدی: 
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 فه ای  کشورمطالعه نقش رسانه های گروهی در توسعه والیبال حر

    2محمد خبیری   1مریم اسالم دوست 

 دانشیار دانشگاه تهران. 7دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه پردی  البرز تهران  .0

بود. پژوهش حا ر از نظر هدق جزو تحقیقاو   مطالعه نقش رسانه های گروهی در توسعه  والیبال حرفه ای کشور حا ر پژوهش از اصلی هدق

 تحقیق، آماری جامعه اکتشافی بود که در واقو  ترکیا دو روش کیای  و کمی در آن استااده  شد . -ها توصیای اربردی و از نظر گردآوری دادهک
رسانه و توسعه ورزش و همینطور مدیران و مسئوالن باشگاه ، ورزشکاران حا ر در لیگ دسته یک و لیگ برتر که در  حوزه در نظران صاحا شامل

سوال  42پرسشنامه محقق ساخته و دارای  شد.  گرفته نظر در نمونه آماری عنوان به نار 271 تعداددر تیم های خود حضور داشتند .  0299ال س

 هجامع اختیار در تعیین پایایی از پ  و گرفت قرار تایید مورد عاملی تحلیل تکنیک طریق از دانشگاهی و صاحبنظران از جمعی توسط روایی آنبود. 

آزمون تی زوجی برای بررسی تااوو  بین و عیت موجود و ها از و بارتلت برای مطلوب بودن تحلیل عاملی داده Kmoازآزمون  .گرفت قرار آماری

 /.905لیبا بارعام که فرهنگ سازی داد نشان نتایج ها استااده شد.مطلوب و تااوو بین دیدگاه متخصصان و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی رسانه

/. در رتبه اول و دوم قرار داشتند. بین و عیت موجود و مطلوب تااوو معناداری وجود داشت همچنین بین دیدگاه 227و اطالع رسانی با بارعاملی 

به  اشتند. بنابراینمتخصصان و مدیران و مربیان باشگاهها تااوو معناداری وجود داشت. درپایان تلویزیون در مقام اول و اینترنت در مقام دوم قرار د

 حوزه در رسانه از کارکردهای مؤثّر استااده برای کالن ریزیرسانه، برنامه نقش بسیارمهم به توجّه با شود کهمتخصصان ومدیران باشگاه پیشنهاد می

  .دارد ایدر والیبال حرفه توسعه مختلف محورهای در کارکردها این بررسی و این حوزه عمیق شناخت به نیاز والیبال کشور

 ایهای رهارگانه رسانه ،توسعه والیبال حرفههای جمعی، نقشرسانهکلمات کلیدی: 
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 والیبالیست ها رضایتمندی و مربیان قدرت اعمال های شیوه بین ارتباط
 ، عادل افکار0علی رشیدی

 عضو هیاو علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، مدرس آموزش و پرورش شهرستان مالیر

 تواند می که از عواملی است یکی قدرو این اعمال سازد و بخش اثر نیر یا اثر بخش را او رهبری و مدیریت است ممکن قدرو از مربی استااده حوهن

 های والیبالیست ر ایتمندی و میزان مربیان قدرو اعمال های شیوه بین رابطه حا ر بررسی هدق از تجقیقباشد.  موثر تیمی بهبود عملکرد در

 نای آماری جامعه .گرفت انجام روش میدانی به که و از لحاظ هدق کاربردی بود، همبستگی -توصیای نوع از حا ر پژوهش .مالیر بود شهرستان

 بعنوان آنها با استااده از جدول مورگان از نار 042 دادند، که تشکیل 92تابستان سال  در (N=247والیبالیست های شهرستان مالیر ) را پژوهش

و پرسشنامه ر ایتمندی  (7111) همکاران و ون مربیان قدرو اعمال پرسشنامه شامل پژوهش این در گیری اندازه ابزار .گردیدند انتخاب تحقیق ونهنم

 برای بررسی طبیعی بودن داده ها و اسمیرنوق-کلموگراق های آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه جهت .بود( 0992) ورزشکاران ریمر و رالدوری

که  داد نشان تحقیق این از آمده بدست نتایج .شد استااده SPSS 19 افزار نرم برای آزمون فر یه های تحقیق در پیرسون همبستگی  ریا

با توجه . دارد وجود میزان ر ایتمندی والیبالیست های شهرستان مالیر با مربیان بین شیوه های اعمال قدرو معناداری و مثبت ارتباط بصورو کلی

 و پاداش ،تخصص قانونی، قدرو از باید کنند ایجاد ورزشکاران در ابعاد همه در را ر ایتمندی اینکه برای مربیان افته های تحقیق بنظر میرسد،به ی

 ر ایتمندی تأمین در مربیان برخورد شیوة و رفتاری های کنش میرسد بنظر که ررا. کنند استااده خود قدرو اعمال شیوه راس در مرجعیت

 احساس موجا و میبخشد بهبود را ورزشکاران اجتماعی و روانشناختی های مهارو ورزشکار، مربی خوب ارتباط زیرا میباشد، مؤثر کامالً ارانورزشک

 و تیم ترک عدم حتی و نیبت کاهش بهتر، عملکرد تیم، به آنها وابستگی و تعلق احساس افراد بیشتر ر ایمندی. میشود ورزشکاران در ر ایتمندی

 .دارد همراه به را تیم اثربخشی افزایش و موفقیت نهایت در

 ر ایتمندی، مربیان و ورزشکاران. اعمال قدرو،کلمات کلیدی: 
  

                                                           
1  .Ali_rashidi_13@yahoo.com 
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 برتر لیگ داوران قضاوت از ناشی فرسودگی با سازمانی تعهد و روانی های مهارت بررسی رابطه بین

 والیبال جمهوری اسالمی ایران 
  محمدی پویا  ،0ایرانپور علی

  دانشجوی دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی  دانشگاه همدان 

  همدان دانشگاه  ورزشی مدیریت گرایش بدنی تربیت دکتری دانشجوی

 . است والیبال برتر لیگ داوران قضاوو از ناشی فرسودگی با سازمانی تعهد و روانی های مهارو ارتباط پژوهش این هدقهدف:

 پیمایشی ها داده آوری جمو شیوه لحاظ به و همبستگی روش نظر از ، کاربردی نوع از آن اهداق به توجه با حا ر پژوهش روش پژوهش :

 0292 سال در ایران اسالمی جمهوری  مردان والیبال برتر لیگ در فعال المللی بین و ملی والیبال داوران کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه.است

 نارمی 002 برابر آماری جامعه اینکه به توجه با.  باشد می نار 002 با برابر ها آن تعداد والیبال فدراسیون داوران تهکمی اعالم اساس بر که باشد می

 انتخاب نار 002 یعنی جامعه با برابر نمونه حجم و گردید استااده شمار تمام روش از گیری نمونه جهت  باشد می محدود ای جامعه نوعی به و باشد

 این در. گرفت قرار تأیید مورد آن روایی و پایایی که بوده پرسشنامه صورو به آماری جامعه از پژوهش نیاز مورد هایداده دآوریگر شیوه.گردید

( 7111( )2) امست روانی های مهارو پرسشنامه و  لینا سازمانی تعهد پرسشنامه ،(0994) همکاران و سینگ شغلی فرسودگی پرسشنامه 2 از پژوهش

 . است شده استااده

 خشب در. است گرفته صورو معیار انحراق و میانگین فراوانی، های شاخص از استااده با ها داده تحلیل و تجزیه توصیای، آمار بخش در یافته ها :

 های مونآز ها، داده طبیعی توزیو برای اسمیرنوق کلموگروق آزمون طریق از SPSS افزار نرم بوسیله شده آوری جمو های داده استنباطی آمار

 . گردید استااده پژوهش های فر یه بررسی برای مسیر  رایا ،  ساختاری معادالو ،مدلسازی  اول مرتبه تأییدی عاملی تحلیل

 و ثبتم مستقیم، رابطه والیبال برتر لیگ داوران قضاوو از ناشی فرسودگی با پایه روانی های مهارو نتایج تحقیق نشان می دهد که بیننتایج :

 تمثب مستقیم، رابطه والیبال برتر لیگ داوران قضاوو از ناشی فرسودگی و  تنی روان های مهارو بین دارد وجود 209/1 همبستگی  ریا با معنادار

 .  دارد وجود 222/1 همبستگی  ریا با معنادار و

، داوران ، والیبال ، فرسودگی سازمانی ، تعهد روانی های مهاروکلمات کلیدی:   

 

 

 

 

                                                           
1  .Aliiranpour1364@gmail.com 
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 های مبتال به کف پای صافبر عملکرد پرش عمودی در والیبالیست Short Footینات تاثیر تمر

 رامین بیرانوند، 0رعناالسادات حیدری
 گروه آسیا شناسی ورزشی و حرکاو اصالحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیاو و علوم انسانی دانشگاه لرستان

که قوس طولی کف پا هنگام تحمل وزن کاهش یافته و یا از بین  شودیعار ه صافی کف پای انعطاق پذیر به شرایطی گاته م ه و هدف:مقدم

عضالو  یرویانتقال ن ریدر مس رییقوس موجا اختالل در توزیو فشار کف پا و تغ نیاز آنست که کاهش و یا از بین رفتن ا ی(. گزارشاو حاک0میرود)

 یحا ر قصد داشت با بررس قی( لذا تحق7داشته باشد) یرا در پ یاندام تحتان یکاهش توان اناجار تواندیمذکور م راوییتغ کهاز آنجا  (.0)شودیم

بر  تواندیکف پا م یعضالو داخل یتیتقو ناویهاته تمر 2 یاجرا ایسوال پاسخ دهد که آ نیصاق هستند به ا یکف پا یکه دارا ییستهایبالیوال

( سال 2/70±5/0) ستیبالینار از زنان وال 21به همین منظور تعداد  شناسی:روش ؟ریخ ایداشته باشد  یافراد نقش موثر نیا یش عمودعملکرد پر

 یافتادگ کف پا از شاخص یصاف یقرار گرفتند. به منظور بررس یدر دو گروه کنترل و تجرب یانتخاب شدند و بعنوان آزمودن قیتحق یارهایبر اساس مع

 2 اعمالاز  شیپ هایآزمودن یسارجنت استااده شد. تمام یاز آزمون پرش عمود یاندام تحتان یتوان اناجار یریاندازه گ ی( و برا4،2)یان ناواستخو

 سهیقاجهت م یبیاز آزمون تحلیل واریان  ترک تی( و در نها5قرار گرفتند) یابیو بالفاصله پ  از آن مورد ارز یگروه تجرب یبرا ینیهاته مداخله تمر

 ناویدو گروه پ  از اعمال تمر یعملکرد پرش عمود نینشان داد که ب جینتا لیو تحل هیتجز ها:یافته. استااده شد قیبدست آمده از تحق جینتا

شده  هایآزمودن یدر توان اناجار یکف پا موجا بهبود معنادار یعضالو داخل یتیتقو ناویاختالق معناداری وجود دارد و لذا استااده از تمر

 تواندیصاق م یف پاک یمبتال به ناهنجار یستهایبالیکف پا در وال یعضالو داخل تینشان داد که تقو قیتحق نیا جینتا یبطور کل گیری:نتیجه.است

استااده  یتحتاندر اندام  یبهبود توان اناجار یمذکور برا ناویکه از تمر شودیم هیافراد توص نیآنها شود؛ لذا به ا یعملکرد پرش عمود یموجا ارتقا

 .کنند

 پای صاق، توان اناجاری، والیبالیست، کفShort Footتمریناو کلمات کلیدی: 
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 مربیان دیدگاه از ورزشکاران ورزشی درعملکرد اخالقی معیارهای تحلیل

 7پژوهان فاطمه ،0*جهرمی نادریان مسعود

 اصاهان دانشگاه ورزشی علوم دانشکده ورزشی مدیریت دکتری دانشجوی -7صاهان، ا دانشگاه ورزشی علوم دانشکده ورزشی مدیریت گروه دانشیار -0

 تماشاگران، ورزشکاران، مجموعه منابو انسانی در ورزش مانند بر جلساو تمرین در ره و مسابقاو در ره اخالقی های شاخص و اصول، معیارها رعایت مقدمه:

 رد انسانی نیروهای مجموعه بین در اخالقی اصول ی توسعه  باعث که اساسی های معیارها و شاخص حقیقت دراین. است  روری و الزم ورزشی مدیران و مربیان

 نآ انجام روش و توصیای تحقیق روش شناسی: .است شده بررسی ورزشی مربیان دیدگاه از کدام هر های اولویت ارائه و شود می مسابقاو ویژه در و به ورزش

 ورزشی های انجمن و ها هیأو ها، باشگاه فعال مربیان شامل تحقیق آماری است. جامعه شده آوری میدانی جمو طریق از نیاز مورد اطالعاو که است پیمایشی

 نامعلوم، جامعه برای مورگان و کرجسی جدول اساس بر آنها، تعداد از دقیق آمار عدم به توجه با که بودند 0292 سال در اصاهان شهر در مردان و زنان بخش در

 توسط نامه پرسش روایی بود ساخته محقق پرسش نامه اندازه گیری شدند. ابزار انتخاب در دسترس گیرینمونه روش به تحقیق نمونه عنوانبه  نار 794 ادتعد

  .آمد بدست 29/1 کرونباخ آلاای طریق از آن پایایی و تأیید نظران صاحا

یر ورزشی ورزشکاران و موفقیت در مسابقاو تأث عملکرد در جلساو تمرین بربهبود اخالقی های معیارهایرعایت  معتقدند مربیان داد نشان تحقیق نتایج یافته ها:

 های بازی اصول و اخالقی های شاخص از و آگاهی بنابراین شناخت .می شود درونی دوپینگ کنترل و رفتاری های ناهنجاری کاهش معنادار دارد.  همچنین باعث

 رب دقیق نظارو و کنترل و جامو مقرراو و قوانین تدوین. است  روری ورزشی های فعالیت و مسابقاو در ویژه به شرایط همه در نآ دقیق رعایت و جوانمردانه

 . باشد تأکید مورد بایست می ورزشکاران سازی آماده هنگام و تمریناو در آن آموزش و قوانین همه اجرای

 مسابقاو ورزشی، های محیط ورزشی، انحرافاو اخالقی، های شاخصکلمات کلیدی: 
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 رانیافدراسیون والیبال  یدر حوزه یعلم یهاهشوپژ یمحتوا لیتحل
 2 ⃰، میثم عسگرشمسی1بهار نکونام

دانشجوی مقطو دکترای مدیریت ورزشی مرکز تحصیالو تکمیلی  -7نور،  امیدانشگاه پ یلیتکم الویمرکز تحص یورزش تیریمد یمقطو دکترا یدانشجو -0

 نور مرکز رامسر پیامبدنی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن و مدرس مدعو دانشگاهدانشگاه پیام نور، دبیر تربیت

  

 باشد. می رانیا بالیوال ونیفدراس یدر حوزه یعلم یهاهشوپژتحلیل محتوای  هدف:

الو ساخته برای توصیف و ارزیابی محتوای مقاا ابزار برگه کدگذاری محققبا رویکرد توصیای تحلیلی ب تحلیل محتوانوع آمیخته و مبتنی بر  از روش پژوهش:

تا پایان  نشریاو علمی و پژوهشی ایران در رانیا بالیوال ونیفدراس یدر حوزهه منتشر ومقاال متما آماری شامل، ینمونه برابر یجامعه باشد.ی هدق میجامعه

. دیگردمنتشرمقاله  05با  یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشگاه ترب یورزش تیریدر فصلنامه مطالعاو مد هاهشوپژ یشترب. مقاله بود 719به تعداد  0292بهمن ماه سال 

ی روانی نیروی هایژگیو ،02 %ی باروانشناس یو در حوزه بالیوال یتوسعه سازمانیمل اعو ،50 %ی با و رفتار سازمان تیریمد یدر حوزه ،هاهشوپژ صلیا عمو و

و  یو مهارت یجسمان یهاآزمون یسازییو روا یابیاعتبار ،5/02 %ی با  حرکت رفتار و کیومکانیب یدر حوزه علم تمرین ،04 % ی باولوژیزیف یدر حوزه ،انسانی

 دهستااا کمّیاز روش  هاهشوپژ( 97)%بیش از. در دبوی جسمان یهایو ناهنجاری حرکاو اصالحبا  بدن تیو ع یابیارز، 5/4 % ی باطا ورزش ی و درعملکرد

روی ورزشکاران  ومطالعا بیشتراست و  هاهشوپژ نالا تحلیل ( سط 45%بیش از )با  گروه ورزشکارانها دارای هدق کاربردی بودند. پژوهش 29بیش از % ؛شد

در   هاهشوپژبود.  یجرا کمتر طولی یهااز داده دهاستا( انجام شد و ا90)%پرسشنامه  اربزا مقطعی با یها( از داده99)% هاهشوپژ بیشتر. فتگر روصو( 42با )%

زن  یهنویسند کیدارای  قلاحد هاهشوپژ( 50. )%دیگرد منتشر( 0/49)% هنویسند سه توسط بیشترکه  شد منجا( ا4/52)%ی طور ملو ب (75/2)%شهر تهران 

 دارد. یرگیرشم شدر بعد به 0297 لسااز  ،در این حوزه یهاهشوپژ ،هشیوپژ ند. رونددبو

 ،حوزهاین   در گذشته یندهارو و دموجو هاییتودمحدو  ومشکال ئل،مسا شناسایی بر وهعال باید رانیا بالیوال ونیفدراس یحوزه در هشهاوپژ :گیرینتیجه

نان اجرایی و ستادی و به ویژه، کارکهی دجهت و در اداره و توسعه ورزش والیبال ایران جدید و بکر یکشف فرصتها ،شناسایی رمنظو بهرا  نگرهیندآ دییکررو

 کنند. یتاهددر ورزش کشور  ای و اخالقیحرفه -های تندرستی، فرهنگی، قهرمانیارزش خلق سالمت و یبه سو ها و ورزشکاران مرد و زنمدیران، اعضای هیئت

 )مقاالو( علمی. یهاهشوپژمحتوا، فدراسیون والیبال،  تحلیلکلمات کلیدی: 
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 بدون و با ایهوالیبالیست در  رفتن راه استانس مرحله در پایی کف فشار هایمتغیر براثر خستگی 

 پا آسیب اسپرین مچ سابقه

 3علی فتاحی، 2حیدر صادقی، 0امین فرزامی

 ،یرزشو کیومکانگروه بیام، استاد تمبیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران،  -دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی -0

 ی، تهران، ایران، دکترای بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایراندانشگاه خوارزمپژوهشکده علوم حرکتی، 

نمایند. به  اکس امتیاز اگهانی،ن مسیرهای تغییر و دقیق های شیرجه بلند، هایپرش با و داشته سریو حرکاتی باید رشته والیبال ورزشکارانمقدمه: 

ها ها و پرشباشد و برخورد کف پا به زمین برای انجام جابه جاییهمین خاطر احتمال آسیا در اندام تحتانی به خصوص مچ پا در این ورزش زیاد می

 ها مشهود است.و فرود

سال،  5/09±45/0نار)سن   07سابقه آسیا اس رین مچ پا،  والیبالست نوجوان با و بدون ورزشکاران پژوهش نیمه تجربی، این در روش شناسی:

 92/92±02/00سال،وزن   9/09±22/0نار)سن   07سانتی متر( بدون سابقه آسیا در مچ پا و  25/022±51/2کیلوگرم ،قد   97/24±29/04وزن  

پایی های فشارکفشدند. متغیر مطالعه وان آزمودنیسانتی متر( با سابقه آسیا در مچ یک پا در یک سال اخیر، به عن 94/021±92/9کیلوگرم،قد  

 شامل میانگین فشار، ماکزیمم فشار، مدو زمان گام برداری )استپ( و سط  تماس در مرحله استان  راه رفتن با استااده از دستگاه پدو اسکن

تحلیل  15/1مستقل در سط  معناداری  همبسته و t آزمون از استااده وابسته به فورمتریک، قبل و بعد از خستگی ناشی از پرش و فرود ثبت و با

تواند در افزایش احتمال رسد خستگی ناشی از پرش و فرود در گروه با سابقه آسیا اس رین مچ یک پا میشد. با توجه به یافته های تحقیق به نظر می

خستگی ناشی از پرش و فرود باعث تغییرات  که توان گفتمیخطر آسیا مجدد در اندام تحتانی و پا هنگام راه رفتن تاثیر داشته باشد. همچنین 

 تحتانی اندام هایو آسیا دیدگی درد ایجاد باعث توانندمی عوامل این شده که پا مااصل حرکتی مکانیسم تغییر و پایی فشارهای کف متغیرهایدر 

 شود.  ماید واقو دیدگی آسیا از گیریپیش در تواندمی راه رفتن بیومکانیکی متغیرهای بر خستگی از تأثیر شوند. آگاهی

 والیبال، اس رین مچ پا، خستگی، راه رفتن، فشار کف پاییکلمات کلیدی: 
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با نقش میانجی مربیگری  شناختی بر انگیزه پیشرفت ورزشیتأثیر سرمایه روان تحلیل معادالت ساختاری

 های ملی والیبال دخترانبخش در ورزشکاران تیمالهام

 0عصومه سیدیسیده م

 مشهد،  واحد یدانشگاه آزاد اسالم کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، -0

شان می     شی ن سی مطالعاو مربوط به موفقیت ورز شکاران نقش دارند      های روانمهارو از جملهدهد عوامل زیادی برر شی ورز شرفت ورز پژوهش  شناختی در پی

  یهای ملدر تیم انلورزشکاران زن ش   یهباشد. جامعه آماری پژوهش حا ر شامل کل   می یهمبستگ  -و از نظر روش و ماهیت علی یحا ر از لحاظ هدق کاربرد 

سطوح نوجوانان، جوانان، ام   یبالوال سال   و بزرگ یدکشور در  ستااده از روش نمونه  91) 0292ساالن در  شمار تعداد  نار( بود که با ا نار به عنوان  91گیری تمام 

(، پرسشنامه 0171) 7و همکاران لوتانز PCQشناختی روان یههای موردنیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد سرماآوری دادهت جمونمونه پژوهش انتخاب شد. جه

 یابیابزار پژوهش مورد ارز یاییو پا ییبخش استااده شد که روا  الهام یگری( و پرسشنامه محقق ساخته مرب   0922) یترو د یلاستاندارد انگیزه پیشرفت ورزشی گ   

س  قرار گرفت. ساختار    یاوفر   یبرر ستااده از روش معادالو  ستااد  یپژوهش با ا سرما    Smart Plsافزار از نرم هو با ا شان داد که   یزهشناختی بر انگ روان یهن

شرفت پ ش  ی شکاران تیم  یورز او با توجه به نتایج فر ی  .رددا یانجیبخش نقش مالهام یگریمرب رابطهنقش دارد و در این  یراندختران ا یبالوال یهای ملدر ورز

ش و بخالهام یگریمرب یممااه یادگیریاول با  مرحلهشود که در  می یهتوص  یبالو بخصوص وال  یهای ورزش در همه سطوح و همه رشته   یان ورزشی به مرب تحقیق

 یزطه نمربو یرانمد ینرا فراهم آورند. عالوه بر ا یکنانزبا یشااترب یشاارفتموجباو پ یهای ورزشاادر تیم یصااورو عملبه یممااه ینکارگیری ادر مرحله بعد با به

 .ینداقدام نما یانمهم به مرب ینا آموزشهای ساالنه خود، نسبت به و گردهمایی ینارهاسم یبایست با برگزارمی

 یبالوال یمل یمت ، شناختیروان یهبخش، سرماالهام یگریمربکلمات کلیدی: 
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تر بر یگاز قضاوت داوران ل یناش یبا فرسودگ یو تعهد سازمان یروان یامهارت ه ینرابطه ب یبررس

 یرانا یاسالم یجمهور یبالوال
  فهیمه سپهری، 2علی ایرانپور,1 الناز بهرامی

 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی ،واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ، ایران. -0

 .رانی،همدان ، ا یگاه آزاد اسالم،واحد همدان ، دانش یورزش تیریمد یدکتر  -7

 یراناصاهان ، ا ی،، واحد خوراسگان ، دانشگاه آزاد اسالم یورزش یکارشناس ارشد روان شناس-2

 نآ اهداق به توجه با حا ر پژوهش . است والیبال برتر لیگ داوران قضاوو از ناشی فرسودگی با سازمانی تعهد و روانی های مهارو ارتباط پژوهش این هدق هدق

 لمللیا بین و ملی والیبال داوران کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه.است پیمایشی ها داده آوری جمو شیوه لحاظ به و همبستگی روش نظر از ، کاربردی نوع از

 نار 002 با برابر ها آن تعداد والیبال ونفدراسی داوران کمیته اعالم اساس بر که باشد می 0292 سال در ایران اسالمی جمهوری  مردان والیبال برتر لیگ در فعال

 و گردید استااده شمار تمام روش از گیری نمونه جهت  باشد می محدود ای جامعه نوعی به و باشد نارمی 002 برابر آماری جامعه اینکه به توجه با.  باشد می

 آن روایی و پایایی که بوده پرسشنامه صورو به آماری جامعه از پژوهش نیاز وردم هایداده گردآوری شیوه.گردید انتخاب نار 002 یعنی جامعه با برابر نمونه حجم

 روانی های مهارو پرسشنامه و  لینا سازمانی تعهد پرسشنامه ،(0994) همکاران و سینگ شغلی فرسودگی پرسشنامه 2 از پژوهش این در. گرفت قرار تأیید مورد

 تهگرف صورو معیار انحراق و میانگین فراوانی، های شاخص از استااده با ها داده تحلیل و تجزیه توصیای، رآما بخش در. است شده استااده( 7111( )2) امست

 های آزمون ها، داده طبیعی توزیو برای اسمیرنوق کلموگروق آزمون طریق از SPSS افزار نرم بوسیله شده آوری جمو های داده استنباطی آمار بخش در. است

ه نتایج تحقیق نشان می دهد ک. گردید استااده پژوهش های فر یه بررسی برای مسیر  رایا ،  ساختاری معادالو ،مدلسازی  اول رتبهم تأییدی عاملی تحلیل

 مهارو بین دارد وجود 209/1 همبستگی  ریا با معنادار و مثبت مستقیم، رابطه والیبال برتر لیگ داوران قضاوو از ناشی فرسودگی با پایه روانی های مهارو بین

 .  دارد وجود 222/1 همبستگی  ریا با معنادار و مثبت مستقیم، رابطه والیبال برتر لیگ داوران قضاوو از ناشی فرسودگی و  تنی روان های

 ، داوران ، والیبال ، فرسودگی سازمانی ، تعهد روانی های مهاروکلمات کلیدی: 
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داکثر اکسیژن مصرفی و پرش عمودی در عصبی عضالنی بر روی ح تمرینییک برنامه  تاثیر

 بازیکنان مبتدی والیبال

 ندا کالنتریان، شیما محمدی، پریسا بحرینی نژاد، 0سیده محبوبه قبله زاده
 لوم ورزشی دانشگاه آزادی و عکارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، کارشناسی ارشد علوم ورزشی دانشگاه رمران اهواز، کارشناس تربیت بدن

 اسالمی واحد شوشتر، کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

س  برنامهو عصبی حرکتی بازیکنان جوان والیبال در زمان های مختلف این   ارگانیکبر متغیرهای  تمرین ریثتاتعیین  هدق از این مقاله  نار  71 ت.ا

پیشنهادی در سه زمان مختلف    متر با هدق ارزیابی برنامه تمرینی 0111ام آزمون حمله، محدوده دفاع و آزمون از بازیکنان تیم نوجوانان جهت انج

نتخاب شاادند. رهار نمونه اطالعاو جمو آوری شاادند اولی  در مورد عملکرد ورزشااکار ، دومی در پایان مرحله عمومی ، سااومی در پایان مرحله   ا

رحله رقابتی. در مرحله مقدماتی )آمادگی( تمریناتی با هدق بهبود عملکرد ورزشااکاران برای انجام اعمال  تخصااصاای و آخری )رهارمی( در پایان م

شامل       صله قبلی به ناو تمریناو گروهی که  حرکتی بازی انجام پذیرفتند. در طول مرحله رقابتی ، تمریناتی با هدق حاظ شاخص های خروجی حا

شود ا  صبه  نجام پذیرفتند. تکنیک ها و تاکتیک های به روز می  شاخص های        در محا شی در  سید که افزای صد اطالعاو می توان به این نتیجه ر در

رو به رشد ادامه یافت. در مرحله   سوگیری در مرحله تخصصی،    .در طول مرحله عمومی آمادگی پدید آمده است  استقامت کلی قدرتی اعضا پایینی و 

 .شنهادی برای ارزیابی توانایی های جسمی می باشدپی تاییدی بر کارآمدی برنامه تمرینیرقابتی نتایج بدست آمده حاظ شدند و همین امر 

 برنامه تمرینی عصبی عضالنی، پرش عمودی، بازیکنان مبتدی والیبالکلمات کلیدی: 
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 بالیوال یتنش در انجام حرکاو ورزش ویبر توز یگردن یقدام م لنتیا یجراح ریتاث یکیومکانیمطالعه ب

 علیرضا پورمهدی سنگستانی1

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک  0  

ستگ  مقدمه    ستون فقراو ب  یدر نواح شتر یمهره ها ب یها یشک ست اتااق م  شتر یکه حرکت  سها   یمناطق نواح نیافتد. ا یا صال قو ردن به گ یات

شدو  ربه ممکن            شکل و  سته به  ست. اما ب شت به کمر ا شت و پ ست نواح  پ س  زین گرید یا شاهد بیماری فتق  .نندیبب ایآ  0در برخی مواد نیز 

شته نخاع   یم رونیب ایشود و   یشکسته م   سک یکه د یهنگامدیسک گردنی هستیم     شار بر ر رره شود، اگ  یوارد م یعصب  یها شه یر ای یزند، ف

  د. ربه به گردن، به سرعت رخ ده   ایو  ایتواند پ  از آس  یم یگاه سک یفتق د کیآهسته است،    ندیفرآ کی یبه طور کل یگردن سک ید یماریب

است   اصطالحی (ای اس وندیلولیستزی   مهره بین دیسک  شدن  خراب :شود  می استااده  زیر های درمان بیماری در ها مهره دادن جوش یا فیوژن از

 مهره ستون  جانبی انحراق(اسکولیوز  .)رود می کار به خود سیگمان زیرین  روی بر کمری ای مهره اجسام  یکی از خود به خود جایی به جا برای که

 گردن در ی مهرها بین دیسک فتق یا هرنی -تومور –عاونت  –شکستگی  )ها

شی والیبال بعد از عمل جراحی را در نر      سه انجام حرکتی ورز سی توزیو تنش در ایم لنت گردنی و مقای زار م افمواد و روش ها   در این مقاله با برر

 د بررسی قرار می دهیم.  آباکوس مور

مهره   رنتیجه و بحث   با بررسی توزیو تنش در یک ثانیه اول بارگزاری تمریناو ورزشی والبیال بر روی مهره های گردن این و بررسی عوامل موثر ب   

روی وارد بر گردن در هنگام  نیوتون بر متر مربو حد تساالیم این ایم لنت تشااخص داده شااده و نهایت مقدار نی  511ها و توزیو تنش مقدار نیروی 

 نیوتون بر متر مربو می باشد.   701انجام ورزش والیبال 

 ایم لنت، بیومکانیک، دیسک گردن کلمات کلیدی:
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 مقایسه روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت سرویس والیبال

 فرزانه شعاع

 رکارشناس ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نو

 لپپت  هنی تصویرسازی روش مقایسة تحقیق، این از هدق. است ورزشی بوده شناسی روان محققان توجه مورد که هاست سال  هنی، تصویرسازی

 آماری نمونة عنوان به نیرتصادفی روش از استااده با دانشجو 45 منظور این به. است والیبال سروی  مهارو یادگیری در سنتی  هنی تصویرسازی با

 صویرسازیت با همراه عملی تمرین شامل اول گروه برنامة. گرفتند قرار اختصاصی تمریناو تحت و شدند تقسیم گروه سه به ها آزمودنی. شدند تخابان

 جلساو در س  . بود تنهایی به عملی تمرین سوم گروه و سنتی روش به  هنی تصویرسازی با همراه عملی تمرین دوم گروه پتلپ، روش به  هنی

 تپیشرف روند و آمد عمل به( ایارد آزمون) والیبال سروی  استاندارد آزمون ها آزمودنی تمامی از هشتم، و بیست و یکم و بیست رهاردهم، تم،ها

 آماری تحلیل و تجزیه توکی آزمون و عاملی یک واریان  تحلیل آزمون طریق از شده آوری جمو های داده س   شد، گیری اندازه آنها یادگیری

 هنی  تصویرسازی گروه و پتلپ  هنی تصویرسازی گروه بین والیبال، سروی  مهارو یادگیری میزان در که داد نشان پژوهش های یافته. دشدن

 یادداری میزان در همچنین. شود می مشاهده داری معنی تااوو آموزش مرحلة سه هر در کنترل، گروه و سنتی  هنی تصویرسازی گروه و سنتی

 معنی ااووت کنترل، و سنتی  هنی تصویرسازی های گروه و پتلپ  هنی تصویرسازی گروه بین تمرینی، بی هاته یک از بعد لیبالوا سروی  مهارو

 و کیفیزیولوژی هایگزارش تقویت و فراخوانی از استااده با واقعی محیط هایپاسخ روی بر کنندهشرکت تمرکز فرایندشامل این. شد مشاهده داری

 و یفیزیولوژیک تحقیقاو بعضی در اگرره. مؤثراست  هنی تصویرسازی سمت به جهت تعیین بر تاکید که است مهارو اجرای محیط در رفتاری

  هنی تصویرسازی که اول گروه تمرینی برنامة. مؤثراست  هنی تصویرسازی سمت به جهت تعیین بر تاکید که است مهارو اجرای محیط در رفتاری

 ات شد داده آموزش هاآزمودنی به بود، همچنین پتلپ فیزیکی مؤلاة روی تاکید و نظر مورد مهارو ادند، تمرین  هنیدمی انجام پتلپ روش به را

 آزمون زا هاگروه میانگین بین داریمعنی تااوو تعیین برای در ادامه. کنند ب وشند، تجسم آزمون هنگام بایستمی که را مخصوصی و لباس محل

  شد. استااده توکی

 تصویرسازی  هنی، روانشناسی ورزشی، ورزش حرفه ای، سروی  والیبالت کلیدی: کلما
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 بررسی آسیب های رایج در ورزشکاران والیبالیست لیگ برتر کشور

 پریسا سبزواری
 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور همدان، ایران

 و ین عللتعی با لذا .است  زياد آن در نیز آسیب  بروز خطر كه دنیاست  در زش هاور محبوب ترين و پرطرفدارترين از يکی : والیبال،زمینه و هدف

سیب ها،  بروز شرايط  سب  راهکار میتوان اين آ شگیري  جهت منا سب با اين     فراهم آنان را بروز خطر كاهش و پی صالحی متنا نموده و حركات ا

بود.  كشور  والیبال(  1931)  برتر لیگ در شركت كننده  تیم 5 از بازيکن 111 جامعه ي مورد بررسی در اين تحقیق تعداد . آسیب ها را به كار برد 

صیفی     صورت تو شی از فرم گزارش       _اين تحقیق به  شته ي ورز سیب هاي رايج در اين ر مقطعی انجام گرفت كه براي جمع آوري اطالعات آ

سیب، نوع آسیب، علت و شدت آن بود. همچنین اطالعات    آسیب فولر و همکاران از مجله ي طب ورزش انگلستان استفاده شد كه شامل: محل آ     

 با بهره گیري از آمار توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.  

سابقات،  برگزاري طول در یافته ها: سیب ديدگی ( درصد  51 حدود) نفر 51 م شترين   آ شتند كه بی سیب  دا )  اندام تحتانی در به ترتیب ها ديدگی آ

بودند پرآسیب ترين قسمت بدن مچ    آسیب  نوع بیشترين ( درصد  11)  وتري-عضالنی  هاي آسیب . داد رخ( درصد  22)  فوقانی اندام ،(درصد  51

درصد( بود. در اين میان   5/11( و به دنبال آن استرين ) 6/55متداول ترين نوع آسیب نیز اسپرين )   ( بود.2/22درصد( و به دنبال آن زانو )  3/51پا )

درصد( بیشتر دچار آسیب شدند. همچنین آسیب هاي زمان تمرين از زمان مسابقه     5/11( و به دنبال آن لیبروها )3/25(، پاسورها ) 6/55)اسپکر ها  

  تفاق افتادها بیشتر بود. بیشترين آسیب هاي بازيکنان نیز زمان فرود از پرش، دفاع روي تور و شیرجه جهت توپ گیري بود. همچنین آسیب هاي      

 طور معناداري بیشتر از منطقه ي عقب زمین بود.   به( درصد 17)  زمین جلو منطقة در

 متداولترين يناسپر  و دارند قرار پرش از بعد فرود حین زانو و پا مچ آسیب هاي  اسپکرها بیشتر در معرض   كه داد نشان  تحقیق نتايجنتیجه گیری: 

سیبها  نوع سیب ترين  زمین جلو منطقة و آ ست  بازي زمین منطقة پرآ ست اندركاران  براي اطالعات اين. ا شکی  د  تحت يبرا والیبال تیم هاي پز

یب است و می توان با توجه به آنان از بروز بیشتر اين آس مفید آسیبها  از پیشگیري  راهبردهاي طراحی و مسابقات  مسائل پزشکی   دادن قرار پوشش 

 .ه ورزشی را فراهم نمودها جلوگیري نموده و زمینه ي بهبود شرايط جسمی بازيکنان اين رشت

 والیبال، آسیب هاي رايج، حركات اصالحی مات کلیدی:لک
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داینامیک و بالستیک بر روی حس عمقی مفصل زانو  مقایسه اثر سه تکنیک کششی استاتیک،

 ورزشکاران والیبالیست ها

 3علیا بیرک ، کریم خالقی2، فاطمه آقاجانی*1ندیکی محمد احمد زاده

 قوران، ایران نظامی حکیم عالی آموزش شناسی ارشد آسیا شناسی ورزشی و حرکاو اصالحی، موسسهدانشجوی کار .0

 . دانشجوی کارشناسی ناپیوسته، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد مشهد، ایران7

 انایر قوران، نظامی حکیم عالی آموزش موسسه اصالحی، حرکاو و ورزشی شناسی آسیا مدیر گروه. 2

 

 قوران، نظامی حکیم عالی آموزش موسسه اصالحی، حرکاو و ورزشی شناسی آسیا ارشد کارشناسی ندیکی، دانشجوی زاده احمد نویسنده مسئول  محمد

 ایران
mohamad_ahmadzade@yahoo.com 

 

 ستمسی در اختالل باعث که املیع هر شود و مااصل عمقی ح  سیستم حساسیت و ویژگیها در تغییر موجا تواند می کششی مقدمه  تمریناو

 اتیک،است کششی تحقیق حا ر بررسی و مقایسه سه نوع تمریناو این از هدق. کند می آسیا مستعد را گیر در مااصل شود، مااصل عمقی ح 

 .بود والیبالیست های مرد جوان زانوی ماصل و عیت ح  بر زانو اطراق منتخا عضالو بالستیک و دینامیک

ا، شدند و به سه گروه تمریناو کششی ایست انتخاب دسترس در تصادفی گیری نمونه طریق از والیبالیست دانشگاهی شهر مشهد  45  شناسی روش 

 با و تردمیل روی دقیقه 01 کشش، انجام از قبل آزمودنیها تمریناو کششی را انجام دادند و  آزمودنیها تمام. داینامیک و بالستیک تقسیم شدند

 واریان  زآنالی آزمون از ها داده بررسی منظور به . شد گیری اندازه الکتروگونیامتر توسط ها گروه زانوی ماصل و عیت ح . دنددوی یکسان سرعتی

 .شد استااده بنارونی تعقیبی آزمون با تکراری های گیری اندازه

 تمریناو و کاستاتی از بهتر پویا کششی ارد و تمریناوداد بین تاثیر گذاری سه تکنیک تااوو معنادرای وجود د نشان حا ر تحقیق نتایج  نتایج 

 42/0 ویاپ کششی تمریناو در آزمون پ  به آزمون پیش از زانو ماصل بازسازی زاویه خطای میانگین که صورتی به. باشد می بالستیک کششی

 .است داشته را افزایش 0/0 ایستا کششی تمریناو در ولی کاهش 55/1 بالستیک تمریناو و  کاهش

 با ردنک گرم از موثرتر عمقی ح  های گیرنده حساسیت افزایش در دینامیک کشش با کردن گرم گرفت نتیجه توان می . گیری نتیجه و بحث

 باشد و به مربیان و ورزشکار پیشنهاد می شود در تمریناو گرم کردن از این روش بیشتر استااده نمایند.  می ایستا و بالستیک کشش

 ها عمقی، والیبالیست ح  بالستیک، کشش داینامیک، کشش استاتیک، کششکلمات کلیدی: 
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 مطالعه مفهوم مسئولیت کیفری و مدنی کنشگران ورزش والیبال

 زادهسیدمحمد موسوی ، الدین حسانیجالل

 رشت، ایران)نویسنده مسئول( شناسی، مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت،دکتری حقوق کیاری و جرم-0

hassanijalal@gmail.com 

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکالی دادگستری مرکز، تهران، ایران

Sm.mosavizadeh@gmail.com 

بازیکنان، مربیان، تماشاااگران و  -آفرینان این ورزشهای جهان اساات. هر یک از نقشورزش والیبال در شاامار پرهئادارترین ورزش زمینه و هدف:

ته در گاهای پیشهای کیاری یا مدنی بیابند. هدق این مقاله، مطالعه مساائولیتممکن اساات در پیوند با این ورزش، مساائولیت -کادرهای اجرایی

 آفرینان ورزش والیبال است. نقش

 منبو دسته اول پژوهشی مرتبط نگاشته شده است. 04این پژوهش مروری با مطالعه  روش تحقیق:

ان در آفرینگسترش ورزش والیبال در ایران و جهان، همگام با پیامدهای سازنده خود مسائلی همانند احراز مسئولیت کیاری و مدنی نقش     ها:یافته

ز مطرح کرده اساات. مساائولیت کیاری به ماهوم ساازاواری تحمل مجازاو به دلیل ارتکاب جرم اساات. مساائولیت مدنی نیز ناظر به این ورزش را نی

 رورو بازسازی خساراو گوناگون واردهاز سوی مرتکا است. هر یک از کنشگران ورزش والیبال ممکن است در صورو تحقق شرایطی خاص، با             

 اجه شوند. گاته موهای پیشتحقق مسئولیت

شگران والیبال هنگامی تحقق می    گیری:نتیجه سئولیت کیاری کن شوند. برای    م سابقاو والیبال مرتکا جرمی  یابد که آنها در رارروب برگزاری م

ر این،  رد. افزون بآوهای تماشاگارن به بازیکنان، کادر فنی و هوداران تیم رقیا مسئولیت کیاری آنان را با وجود شرایطی به همراه می   نمونه، توهین

در صورتی که هر یک از رفتارهای این کنشگران سبا بروز خساراتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی نیز شوند، مسئولیت           

های تز احراز مسئولیهای الزم را برای پیشگیری اها و نیز فدراسیون والیبال باید باو همکاری نظام حقوقی، آموزشیابد. باشگاهمدنی آنها تحقق می

 گاته بدهند.  کیاری و مدنی به کنشگران پیش

 والیبال، مسئولیت کیاری، مسئولیت مدنی، کنشگران والیبال، خساروکلمات کلیدی: 

 

 

mailto:hassanijalal@gmail.com
mailto:Sm.mosavizadeh@gmail.com


  پژوهش های کاربردی در والیبال دانشگاه پیام نور همداندومین همايش ملي 

 دانشگاه پیام نور  –همدان  – 9318تیر ماه  6

 

24 
 

 شناختی آنحقوق زنان در والیبال ایران و برآیندهای جرم

 مریم رسولی ،سعیده ساداو خلیلی ،الدین حسانیجالل

 شناسی، مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ایران)نویسنده مسئول(و جرم دکتری حقوق کیاری-0

hassanijalal@gmail.com 

 درس دانشگاه پیام نور استان قم قم، ایرانبدنی علوم ورزشی، مدرس فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران، مکارشناس ارشد تربیت

M_S_aram84@yahoo.com 

 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اماراو، وکیل پایه یک دادگستری، تهران، ایران

m.rasouli.lawyer@gmail.com 

های حقوق  ترین جلوهای را از جهاو گوناگون به همراه دارد. هدق این پژوهش مطالعه مهم      کلی پیامدهای ساااازنده    ورزش به طور   زمینه و هدف:  

 های همراه با آن است. زنان در والیبال ایران و رالش

شی مرتبط با حقوق زنان و با رهیافت  پژوهش    04این پژوهش مروری با مطالعه  روش تحقیق: سته اول پژوه شته -یانهای ممنبو د شته   ر ای نگا

 شده است

شود. عواملی همانند لزوم انجام حرکاو رابک در میان ورزشکاران های دنیا شناخته میوالیبال امروزه به عنوان یکی از پرهوادارترین ورزشها:یافته

از شهروندان جامعه بدان ب ردازند و یا آن  رشته، نیاز نداشتن به صرق هزینه زیاد و آثار آشکار آن بر سالمت بدنی سبا شده تا شمار قابل توجهی          

 شود.  المللی والیبال را دنبال کنند. این گرایش آشکار به والیبال در کشور ما نیز دیده میکه رویدادهای بین

سترهای انجام ا    ترین جلوهمهمگیری: نتیجه سوی  های حقوق زنان را در والیبال ایران باید  رورو کوشش دولت برای فراهم نمودن ب ین ورزش از 

مند به ویژه در مناطق محروم کشااور دانساات. افزون بر این، بانوان تماشاااگر نیز باید بتوانند در رارروب مقرراو و هنجارهای فرهنگی   بانوان عالقه

شگاه  سابقاو والیبال لذو ببرند. با این وجود رالش   جامعه به ورز شای م والیبال ایران وجود دارد. از  هایی نیز فراروی حقوق زنان درها آمده و از تم

ها در برخی از موارد مناسا حضور بانوان نیست. از سوی دیگر، به ویژه در مناطق سنتی کشور یک سو  دیده شده است که فضای فرهنگی ورزشگاه   

تواند حقوق زنان را در والیبال می کنند. فدراسااایونها برای تماشاااای والیبال جلوگیری میها از ورود دختران و زنان به ورزشاااگاهبرخی از خانواده

شناختی بسیاری را نیز دارد. ررا که سبا توانمندسازی اجتماعی زنا شده و        والیبال ایران بیش از گذشته پاسداری نماید. این روند برآیندهای جرم  

ستی     سیاری از کا شاط اجتماعی و امید درمیان آنان ب سردگی و... ک با افزایش ن ستند، کاهش      های روانی همانند اف سیاری از جرایم ه شه ب ه خود ری

 یابند.  می

 شناختیوالیبال، حقوق زنان، فدراسیون والیبال، برآیندهای جرمکلمات کلیدی: 

mailto:hassanijalal@gmail.com
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 نخبه ای والیبالورزشکاران حرفه بر عملکرد BCAAهای مقايسه تاثیر مصرف مکمل

 ، عبدالمهدی نصیرزاده دوستمریم وطن

 دانشگاه پیام نوراستادیار فیزیولوژی ورزشی 
Maryam.vatandost@gmail.com 

 ورزشی دانشگاه پیام نور مدیریتاستادیار 

 

 

بود. بدین بیشینه پ  از فعالیت  هاوالیبالیستبر عملکرد  BCAAهدق از تحقیق حا ر مقایسه تاثیر مصرق حاد مکمل 

 کیلوگرم 72±2) بدن توده شاخص و( سال 75±2با میانگین سن ) تبریزشهر باشگاهی نخبه  هایوالیبالیستنار از  75منظور 

مترمربو( داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی و به صورو دوسوکور متقاطو انجام شد. در این  بر

دقیقه استراحت فعال انجام دادند. یک ساعت قبل از انجام  5ا با فاصله ر قدرتی مرحله فعالیت7جلسه،  5ها در تحقیق آزمودنی

گرم به ازای هر کیلوگرم از  005به میزان   BCAAکلیه مراحل آزمون و پ  از پایان مرحله دوم آزمون، آزمودنی ها مکمل 

قیق استااده شد. نتایج تح پیاپی ه گیریوزن بدن یا دارونما مصرق کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریان  با انداز

 به نسبت جلسه مصرق دارونما به صورو معنی داری باالتر بود BCAA نشان داد اوج توان در جلسه مصرق مکمل

(P=0.002).  همچنین میانگین توان بی هوازی در جلساو مصرقBCAA  به نسبت جلسه مصرق دارونما، به صورو معنی

و دارونما در تحقیق  BCAAاز طرفی نتایج حاکی از عدم تااوو در شاخص خستگی بین جلسه  .(P=0.004) داری باالتر بود

می تواند عملکرد بی هوازی را در فعالیت های شدید بهبود  BCAAبه طور کلی به نظر می رسد مصرق حاد مکمل .  بود

 .بخشند
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 بر پرش عمودی، دفاع و اسپک دختران والیبالیست TRTو  TRXمقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی 

 سید محمد احمدی زاده

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
ahmadizadeh_1356@yahoo.com 

 رحیمه شهابی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
s.shakib1370@gmail.com 

 
 محمدعلی کهن پور

 آزاد اسالمی واحد المرددانشگاه 
kohanpour.ma@gmail.com 

 
 

 هایها و دستگاهها و دمبلهای ورزشی با استااده از وزنه( همان تمریناتی هستند که به طور معمول در باشگاهTRTتمریناو مقاومتی سنتی )مقدمه: 

 تعادل حرکتی، عملکرد عضالنی، های رتروفی، استقامت سرعت، توان، عضله، قدرو افزایش طریق از مقاومتی تمریناوشود. مقاومتی متغیر انجام می
 تمرینی برنامة صحی  طراحی قدرتی تمرینی برنامة اهداق در به این نیل دارد. برای عهده بر ورزشی عملکرد بهبود در مهمی نقش هماهنگی، و

تر، با ومتی سنتی، انجام حرماو را از طریق زوایا و تحرک وسیودر مقایسه با تمریناو مقا TRX(. تمریناو 7114است )کرامر و رامات ،   روری

های آمادگی جسمانی ورزشکاران (. گزارشاو بسیاری از تاثیر این نوع تمریناو بر بهبود شاخص7105سازد )یو و همکاران، رالش بیشتری مواجه می

 (.7105؛ ماک و همکاران، 7112؛ لیما و همکاران، 7104و نیر ورزشکاران وجود دارد )بیرن و همکاران، 

بر پرش عمودی، اس ک و دفاع دختران والیبالیست  TRX( و با کش TRTهدق از پژوهش حا ر، مقایسه تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی سنتی ) هدف:

 بود. 

نار از دختران والیبالیست شهر المرد به صورو هدفمند در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب و به صورو تصادفی  21بدین جهت  شناسی:روش

دو نار( قرار گرفتند.  01( و کنترل )هر گروه TRXهای مخصوص )( یا با وزنه، تمرین مقاومتی با کشTRTدر سه گروه تمرین مقاومتی سنتی )

برنامه تمرین به مدو هشت هاته و سه روز در هاته برای هر اته تمرین مختص به خود )سه جلسه در هاته( شرکت کردند. ه 2گروه تمرینی در 

هر دو  کردن بود. سرد دقیقه 01 و اصلی تمرین برنامة کردن عمومی، گرم دقیقه 01 شامل جلسه هر در تمرین برنامة دو گروه تمرینی اجرا شد.

-1RM 70شدو  با TRTدادند. گروه خستگی ادامه می حد دادند و حرکاو تمریناو مخصوص به خود را تات انجام میحرک 01گروه در هر جلسه، 

گروه  دقیقه استراحت بود. 0ها ست بین دقیقه و 7بین هر حرکت نیز کردند. با شدو وزن بدن به صورو معلق تمرین می TRXگروه  درصد و 80

وزن و شاخص توده بدن، پرش عمودی )آزمون سارجنت(،  قبل و بعد از مداخله،کنترل در این مدو در هیچ برنامه فعالیت بدنی منظم شرکت نکرد. 

 های پرش دفاع و اس ک(، اندازه گیری شد. دفاع و اس ک )آزمون

های باعث بهبود معنادار پرش عمودی، اس ک و دفاع والیبالیست TRXهم  بر اساس یافته های پژوهش حا ر، هم تمرین مقاومتی با وزنه و ها:یافته

(. همچنین وزن و شاخص توده بدن در هیچکدام از گروهP>0.05(، اما تااوو معناداری بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد )P<0.05دختر شدند )

 (.P>0.05ها تغییر معناداری نشان نداد )

جلسه(، احتماال با افزایش توان اناجاری پائین تنه منجر به بهبود  74قاومتی برای سه جلسه در هاته )در کل هشت هاته تمرین م نتیجه گیری:

در این خصوص وجود نداشته  TRXشود؛ اما شاید تااوتی بین دو نوع تمرین مقاومتی با وزنه و های دختر میپرش عمودی، اس ک و دفاع والیبالیست
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های آینده با تعداد آزمودنی بیشتر، طول دوره تمرین بیشتر و کنترل دیگر عوامل تر، نیازمند پژوهشجه گیری دقیقباشد. با این حال، جهت نتی

 باشیم.اثرگذار احتمالی می

 ، توان عضالنی، پرش عمودی، والیبالTRXتمرین مقاومتی، های کلیدی: واژه

 

 منابع: 
1. Kraemer WJ and Ratamess NA. (2004). "Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription". Med Sci 

Sports Exerc; 36(4): PP:674-688. 

2. Yu K-H, Suk M-H, Kang S-W, Shin Y-A .Effects of Combined Resistance Training with TRX On Physical Fitness and 

Competition Times in Fin Swimmers. Age (yr). 2015;16(1.12):15.29-1.5. 

3. Byrne JM, Bishop NS, Caines AM, Crane KA, Feaver AM, Pearcey GE. Effect of using a suspension training system on muscle 

activation during the performance of a front plank exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2014;28(11):3049-

55. 

4. Cosio-Lima LM, Reynolds KL, Winter C, Paolone V, Jones MT. Effects of physioball and conventional floor exercises on early 

phase adaptations in back and abdominal core stability and balance in women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 

2003;17(4):721-5. 

5. Mok NW, Yeung EW, Cho JC, Hui SC, Liu KC, Pang CH. Core muscle activity during suspension exercises. journal of Science 

and Medicine in Sport. 2015;18(2):189-94. 
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 استان کرمانشاه یخصوص یورزش یدر باشگاه ها یو بهره ور یتجربه مشتر تیریمد نیارتباط ب
 سمیرا علی آبادی0، یزدان حبیبی

  استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج،ایران.نویسنده مسئول، 

 .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقاو کردستان، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج،ایران

 

تواند منجر به عدم  یکه م یو بد یکاهش تجارب منا قیاست که از طر یو تعهد در مشتر یوفادار جادیا ،یتجربه مشتر تیریهدق مد مقدمه:

 .کند یارزش م جادیا« هواخواه ایطرفدار » کیبه  «یرا » یمشتر لیتبد قیاز طر زیبردن ارزش شود و ن نیو از ب یمشتر تیر ا

ت. جامعه اس یکاربرد جیو از لحاظ استااده نتا یدانیاطالعاو به صورو م یاست و گردآور یهمبستگ -یایاز نوع توص قیروش تحق روش شناسی: 

 داداین افراد به تعمار از اداره کل ورزش و جوانان آ نیکه بر اساس آخرند کرمانشاه بود استان یبدنساز یورزش های ران باشگاهیمد هیشامل کل یآمار

 ةپرسشنام ،( 0221) یاسد  وری شامل پرسشنامه بهره قیمحاسبه شد. ابزار تحق نار 002گان حجم نمونه بر اساس جدول مور ند.بودنار  021

داده ها از آزمون های آمار  لیو تحل هیتجز جهت بود. 29/1و  27/1 ییایپا ایبا  ر ای( به ترت0229آالگوز ) یمحمد یمشتر ةتجرب تیریمد

 جهت ونرسیپ یهمبستگ اینمونه ها و آزمون  ر یعیطب ویتوز یبرای بررس رنوقاسمی –قاوگرمشامل آزمون کل یباطنو آزمونهای است یایتوص

 استااده شد. هاریمتغ نیارتباط ب یبررس

 ی)اثربخشیازمانس یو ابعاد بهره ور یتجربه مشتر تیریمد نیو ب یسازمان یو بهره ور یتجربه مشتر تیریمد نینشان داد که ب قیتحق جینتا یافته ها:

 ان،یمشتر تیر ا نینشان داد که ب جینتا نیوجود دارد. همچن یدار یکالن شهر کرمانشاه رابطه  معن یخصوص یورزش ی( در باشگاههاییاراو ک

 ی( در باشگاههاییو کارا ی)اثربخشیسازمان یو ابعاد بهره ور یسازمان یبا  بهره ور یورزش یخدماو و برند باشگاه ها تیایک ان،یمشر یوفادار

 وجود دارد. یدار یرابطه  معن انشاهکالن شهر کرم یخصوص یورزش

  اثربخشی.  ،یسازمان یبهره ور ،یتجربه مشتر تیریمدکلمات کلیدی:  
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های ورزشی منتخب در تیم کارایی مشارکتی باتیمی سبک رهبری مربیان و انسجام ارتباط بین  

 استان کردستان
 سمیرا علی آبادی1، محمدکورش شاه جانی

  استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج،ایران.نویسنده مسئول، 

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، علوم و تحقیقاو کردستان، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج،ایران.

 

 کدیگری  به بیشتر گروه اعضای هرره یعنی. شوند می سهیم وهگر های درجه یا میزانی است که افراد جذب یکدیگر و در هدق ،یمیانسجام ت مقدمه:

از نوع  قیوش تحقر روش شناسی: .شود می بیشتر گروه انسجام باشد، تر هماهنگ گروه اعضای فردی های هدق با گروه های هدق و شوند جذب

 072 قیکه تعداد آنها در زمان تحق بودند یکشور گیل یها میحا ر در ت کنانیباز هیشامل کل قیتحق یجامعه آماربود.  همبستگی – یایتوص

 ،  یبرره استاندارد سبکپرسشنامه سه شامل  قی. ابزار تحقمحدود بودن رامعه ، نمونه به صورو تمام شمار انتخاب شدبوده و با توجه به  کنیباز

ی های آماراز روش داده ها لیو تحل هیبه منظور تجز .بود که روایی و پایایی این پرسشنامه ها مورد تایید است یمشارکت ییکاراو  یمیانسجام ت

نرمال  یابیارز هتاسمیرونف ج -کالموگروقاز آزمون های  قیتحق یها هیفر  یابیجهت ارز استااده شد.های آماری توصیای استنباطی و روش

  . استااده شد spssبا استااده از نرم افزار  هاریغمت نیارتباط ب ییشناسا نییجهت تبو رگرسیون رند متغییره   یآزمون همبستگو ها بودن داده

است. بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول  795/1برابر با  یمشارکت ییو کارا یهمبستگی بین متغیرهای سبک رهبریافته ها: 

 ریارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه متغ یمشارکت ییاواحد انحراق معیار کار 79/1 ،یکه با ارتقای یک واحد سبک رهبر دهد ینشان م جیاست. نتا

است. سط   094/1برابر با  یمشارکت ییو کارا یهمبستگی بین متغیرهای سبک رهبر کند. ینبی شیرا پ یمشارکت ییتواند کارا یم یسبک رهبر

را دارد. بنابراین مدل رگرسیونی خطی 15/1 یابوده است که نشان از معنادار بودن رگرسیون در سط  خط 120/1معناداری محاسبه شده  برابر 

 برآورد شده مورد قبول است.

 ی، تیم های ورزشی.مشارکت ییکارا ،یمیانسجام ت ،یسبک رهبرکلمات کلیدی: 
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 انیحضور مجدد مشتر لیبا تما یارتباط با مشتر تیریو مد یاجتماع یهاشبکه نیارتباط ب

 شهر سنندج یورزش یهاباشگاه

 کوروش ویسی1، سلیمان محمدی
  استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج،ایران.نویسنده مسئول، 

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج،ایران.

 

 یاجتماع یهاو شبکه ستندین یکیزیمحدود به ارتباطاو رودررو و ف یماعاجت یهااطالعاو، شبکه یانجام گرفته در تکنولوژ یهاشرفتیبا پ مقدمه:

 اند. شده لیدهان تبدبهدهان یابیبازار یبرا یدیبر خط به واسط جد

 یدانیاست که با استااده از پرسشنامه و به صورو م یهمبستگ -یایتوص ق،یو از نظر روش تحق یاز نظر هدق کاربرد قیتحق نیا روش شناسی:

از جدول  ق،یتحق یبا توجه به حجم جامعه شد.بایشهر سنندج م یورزش یهاباشگاه انیمشتر هیکلنار70451شامل  یگرفت. جامعه آمار صورو

به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق  ینار به روش رندمرحله ا 229حجم نمونه استااده شد و  نییتع یمورگان برا

( و پرسشنامه استاندارد 0295و حکاک ) رانوندیصارب یاجتماع یهاپرسشنامه استاندارد شبکه ،یورزش یباشگاه ها انیارتباط با مشتر تیریمد تهساخ

بر  یمطالعه مقدمات کیها در آن ییایو پا یورزش تیریمد دینار از اسات 2پرسشنامه ها توسط  یصور یی( بود. روا7119) میمجدد ل دیبه خر لیتما

انجام شد.  72نسخة  SPSS توسط نرم افزار یو استنباط یایبا استااده از آمار توص لیو تحل هیشد. تجز دیینار از جامعه مورد مطالعه تأ 21 یرو

 یاهبکهاعتماد و ش ،یاطالع رسان ،یبا تنوع و گستردگ یارتباط با مشتر تیریو مد انیحضور مجدد مشتر لیتما نینشان داد که ب جینتا یافته ها:

 وجود دارد. یدار یرابطه مثبت و معن یارتباط با مشتر تیریبا مد انیحضور مجدد مشتر لیتما نیب تیو درنها یاجتماع

 .یارتباط با مشتر تیریمد ،یاجتماع یهابه حضور مجدد، شبکه لیتما ،یباشگاه ورزش: یدیکل کلمات
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برند در  یو وفادار یخدمات ورزش جیترو ختهیبا عناصر آم یاجتماع یهاشبکه نیارتباط ب

 رانیدر ا سیاستقالل و پرسپول میطرفداران دو ت
 کوروش ویسی0، مهدی مظفری2

  استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج،ایران.  -0

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ، سنندج،ایران. -7

از . کندیم جادیها اسازمان یرا برا یمهم یرقابت تیمز دیآیارتباطاو به وجود م قیبه برندها که از طر یموجود، وفادار یرقابت یدر فضا :مقدمه

 میبرند در طرفداران دو ت یو وفادار یخدماو ورزش جیترو ختهیبا عناصر آم یاجتماع یهاشبکه نیارتباط ب یبررسحا ر با هدق  قیتحقاین رو 

 . انجام شد  یاستقالل و پرس ول

 رانیر اد  یاستقالل و پرس ول میی طرفداران دو تجامعه آماری این پژوهش شامل کلیههمبستگی است.  -روش تحقیق توصیای روش شناسی:

 قتیحق جیترو ختهیه آماطالعاو از سه پرسشنام یگردآور ینار در نظر گرفته شد. برا 225نامعلوم بودن حجم جامعه، حجم نمونه  لیبود که بدل

 هیتجز جهتاستااده شد. ، ( 0292) یسیو یاجتماع یها( و پرسشنامه محقق ساخته شبکه7112) میبه برند کوستر و ل ی(، پرسشنامه وفادار0297)

 شد.  استااده( رمنیو اس  رسونیپ یهمبستگ و آزمون رنوقیآزمون کلموگروق اسمی)و استنباط یایها از آمار توصداده لیو تحل

 رانیدر ا  یاستقالل و پرس ول میدر طرفداران دو ت یخدماو ورزش جیترو ختهیو آم یاجتماع یهاشبکه نینشان داد که ب قیتحقنتایج  یافته ها:

طه ( رابیفروش و روابط عموم شبردیپ ،یفروش شخص غاو،ی)تبلیخدماو ورزش جیترو ختهیمو عناصر آ یاجتماع یهاشبکه نیرابطه وجود دارد. ب

و   یاجتماع یهاشبکه یرهای( رابطه وجود دارد. متغیو رفتار یعاطا ،یبرند و ابعاد آن)شناخت یو وفادار یاجتماع یشبکه ها نیوجود دارد. ب

 .باشند.   یاستقالل و پرس ول میطرفداران دو ت ندبه بر یوفادار کنندهینیبشیپ توانندیم جیترو ختهیآم

 . یبرند، استقالل، پرس ول یوفادار عی،ی اجتماهاشبکهکلمات کلیدی: 
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 بررسی وضعیت ناهنجاری های ستون فقرات دانشجویان پسر شهرهمدان

 7، نرگ  شکوهی سلگی* 0مصطای ورمزیار

شگاه ندانشجو کارشناسی ارشد آسیا شناسی ورزشی و حرکاو اصالحی ،گروه بهداشت و طا ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دا -0

  یام نور همدان.ایرانکارشناس ارشد مدیریت ورزشی. مدرس و مدیر تربیت بدنی دانشگاه -7تهران، ایران.

شمار می رود، که انلا به عنوان آرایش یا نحوه قرارگیری نسبی مااصل و سگمنتهای زمینه و هدق  و عیت بدن اساس فعالیت های انسان به

، و  77029±702( mean±SDدانشجو با میانگین سن ) 21ر هر لحظه از زمان تعریف می شود. روش شناسی  مختلف بدن در ارتباط با یکدیگر د

به صورو داوطلبانه در این نحقیق شرکت کردند. و ناهنجاری هایی از قبیل شانه نابرابر،   205±22049، و میانگین وزن  025027±902میانگین قد 

و انحراق جانبی لگن توسط ابزارهایی از قبیل اسکولیومتر، خط کش منعطف، تیلت سنج و گونیامتر با استااده اسکولیوز،لوردوز ، کایاوز، سربه جلو 

 محاسبه گردید. 74نسخه  SPSSاز روش کوب اندازه گیری شد. یافته های حاصل با استااده از آمار توصیای نرم افزار 

درصد، دارای لوردوز کمری می باشند که این  72ویان دارای ناهنجاری کایاوز پشتی و درصد از دانشج 24نتایج  یافته های پژوهش حا ر نشان داد 

 دو ناهنجاری بیشترین میزان عار ه را در میان دانشجویان به خود اختصاص داد.

های بد روزانه،  عف  نتیجه گیری  عوامل مادرزادی و اکتسابی در بروز این ناهنجاری ها دخیل هستند که عوامل متعدد اکتسابی از جمله عادو

 عضالو، نشستن بد و طوالنی مدو روی صندلی و... در به وجود آمدن این و عیت ها موثر هستند. بنابراین به دانشجویان توصیه می شود که از

ایت ند و همچنین به فعنشستن های طوالنی مدو ، عادو های بد روزانه و هرگونه فعالیت که راستای بدن را تحت تاثیر منای قرار می دهد پرهیز کن

 های ورزشی و اصالحی ب ردازند.

   لوردوز. روش کوب 0کایاوز 0پاسچرکلمات کلیدی: 

                                                           
1. mostafavarmaziyar@ut.ac.ir 
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 فعال ریفعال و غ زنان یائسه امید به زندگی و شادکامی سهیو مقا یبررس

  0فاطمه احمدی
 ورزشی، دانشگاه شهید رمران اهواز، اهواز، ایران    دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم  0

  

یائسگی رخدادی طبیعی است که در دوران میانسالی اتااق می افتد که در طوالنی مدو اثراو منای در فرد به جا می گذارد . این پژوهش  مقدمه:

 است.با هدق بررسی اثر ورزش بر میزان شادکامی و امید به زندگی زنان یائسه انجام شده 

نیر  92نار فعال و  47نار زن یائسه) 019مقایسه ای بود. تعداد  _تحقیق حا ر از نظر استراتژی توصیای و از نظر مسیر اجرا علی روش شناسی:

فرم ( ، به شیوه نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. به منظور جمو آوری اطالعاو از 0295فعال( شهر شیراز )در سال 

 SPSS/ 02( و امید به زندگی اشنایدر استااده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار OHIاطالعاو دموگرافیک و پرسشنامه های شادکامی آکساورد)

 (.α= 15/1مستقل استااده شد) tاسمیرنوق و آزمون  -از آزمون کالموگروق

(. اما تااوو p=  110/1ا زنان یائسه نیر فعال دارای سط  شادکامی بهتری می باشند)نتایج نشان داد که زنان یائسه فعال در مقایسه ب ها: یافته

 (.p=  445/1معنی داری بین امید به زندگی زنان یائسه فعال و نیر فعال مشاهده نشد)

 ه شود.ود  شادکامی زنان یائسانجام فعالیت بدنی و ورزش می تواند باعث بهب با توجه به یافته های تحقیق می توان رنین گات که نتیجه گیری:

قرار  رلذا می بایست تدابیری در جهت تسریو  شرکت زنان یائسه در ورزش اندیشید و  امکاناو الزم را جهت انجام فعالیت ورزشی در اختیار این قش

 داد.

 یائسگی،شادکامی، امید به زندگی، ورزش و فعالیت بدنیکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  .Fa_ahmadif@yahoo.com 
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 یورزش یوری فروشندگان کاالهابهره در ینقش هوش تجار

 2 ، حسین پیمانی آزاد7زاده یلاسماع محمدر ا، 0حسین  رابی مقدم

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه  -2مشهد، واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ی،ورزش یریتمد استادیار -7مشهد،  واحد یدانشگاه آزاد اسالم کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، -0

 احد مشهد، آزاد اسالمی و

صنعتی پردرآمد و درحال    شدن ورزش به  سعه ازیک تبدیل  صنعت نیازمند توجه هر     تو شی در حجم مبادالو در این  طرق و نقش مهم کاالهای ورز

 یهمبستگ  -و از نظر روش و ماهیت علی یپژوهش حا ر از لحاظ هدق کاربرد باشد  وری میره بیشتر فعالین در این امر به مباحثی همچون بهره 

  یهااز فروشگاه  یکیدر  0299که در سال   باشند یمشهد م  یورزش  یهمه فروشندگان زن و مرد کاالها شامل   باشد. جامعه آماری پژوهش حا ر  می

ش  یکاالها شهد به    یورز شغول به کار بودند. تمام یا وقتیمهصورو ن شهر م شد از یجزء جوامو نامحدود م یقجامعه تحق ینکهبا توجه به ا وقت م  با

  نار به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شاادند. 224گیری در دسااترس تعداد این رو با تکیه بر فرمول حجم نمونه کوکران و با اسااتااده از روش نمونه

شنامه   پژوهش،  هایآوری دادهجهت جمو س ستاندارد از پر سان  یرویوری نبهرهو  (7107) 7و همکاران یچپروو یهوش تجار های ا سی و گلد   ان ی هر

 SPSSهای پژوهش با اسااتااده از نرم افزار ( اسااتااده شااد که روایی و پایایی ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده0921) 2ساامیتا

سخه   سط  معنی  74ن شان داد که  1015داری و در  شندگان کاالها  یورو همه ابعاد آن با بهره یهوش تجار ینب ن ش  یفرو  دارییرابطه معن یورز

 یینرا تب یورزش  یفروشندگان کاالها  یوربهره یان درصد از وار  45حدود  ییتنهابه یهوش تجار یهامشخص شد که مؤلاه   یند دارد. همچنوجو

به  یورزشاا یفروشااندگان کاالها شااتریب یوربهره یبرا یورزشاا یفروشااندگان کاالها یورو بهره یهوش تجار نیبا توجه با رابطه مثبت ب.کندیم

اطالعاو و مبحث  لیتحل یبا ابزارها یآموزش یهاتا در مرحله اول خودشان با شرکت در کالس   گرددیم شنهاد یها پفروشگاه  نیصاحبان ا و  رانیمد

 در فروشگاه خود شوند.  یهوش تجار یهاستمیس یاندازکرده و اقدام به انتخاب و راه دایپ یآگاه یهوش تجار

 یورزش یکاالها ،وشندگانفر ،وریبهرههوش تجاری، کلمات کلیدی: 

 

 

 

  

 

 
 

                                                           
1  .Hosseinzarrabi1364@yahoo.com 
2. Popovič et al 
3. Hersey & Goldsmith 
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 رانیا یقرانیقا یمل میت انیمرب انتخاب بر موثر عوامل یبررس
 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد مدیریت راهبردی، 0فاطمه میرزایی

آماری  بود. جامعهپیمایشی  -روش تحقیق توصیایهای قایقرانی کشور انجام شد. انتخاب مربیان تیم بررسی عوامل موثر براین پژوهش با عنوان 

ها به عنوان نمونه تعیین نار از آن 702سال اخیر رشته قایقرانی بودند که بر اساس جدول تعداد مورگان  5نار از مربیان و ورزشکاران  511شامل 

 شاخص بر 2میزان تاثیر ( بود که در این پرسشنامه 0292شد. روش انتخاب نمونه به صورو تصادفی بود. ابزار مورد استااده پرسشنامه میرزایی)

 LISRELو  SPSSها، تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزارهای در پایان با گردآوری پرسشنامهبررسی شد.  انتخاب مربیان تیم ملی قایقرانی ایران

های انسانی، ویژگی –طای های عاهای شخصیتی، مهاروهای فنی، ویژگیهای مدیریتی، مهاروبر اساس یافته های پژوهش، مهاروانجام گردید. 

ب های انتخامؤثر خواهد بود. همه شاخصهای قایقرانی کشور انتخاب مربیان تیم های فردی، سوابق مربیگری و سوابق ورزشی براجتماعی، ویژگی

انسانی و سوابق  –ای عاطای ههای اجتماعی، مهاروهای فردی، ویژگیها ویژگیمربیان قایقرانی دارای اثر قابل توجهی بودند اما در بین شاخص

 مربیگری دارای بیشترین اثر بودند. از این رو توجه به تمامی شاخص ها از اهمیت باالیی در انتخاب مربیان برخوردار است.

 مربیان، قایقرانی، مهارو عاطای، مهارو ارتباطی کلمات کلیدی:

  

                                                           
1 .fafa.mirzaii@icliud.com 
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 انتخاب مربیان تیم های ملی قایقرانی ایران 

 ورزشی و مربیگری بر مبنای سوابق
 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد مدیریت راهبردی، 0فاطمه میرزایی

یمایشی بود. پ -روش تحقیق توصیای انجام شد.انتخاب مربیان تیم های ملی قایقرانی ایران بر مبنای سوابق ورزشی و مربیگری این پژوهش با هدق 

نار از  702 نار( که بر اساس جدول تعداد مورگان 511) اخیر رشته قایقرانی بودند سال 5جامعه آماری پژوهش شامل تمام مربیان و ورزشکاران 

پرسشنامه مورد ( بود. 0292ها به عنوان نمونه تعیین گردید. روش انتخاب نمونه به صورو تصادفی بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه میرزایی )آن

انجام  LISRELو  SPSSها، تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزارهای آوری پرسشنامهنظر بین نمونة آماری پژوهش توزیو و در پایان با گرد

ود در لذا پیشنهاد می شبر اساس یافته های پژوهش سوابق ورزشی و سوابق مربیگری بر انتخاب مربیان تیم ملی قایقرانی مؤثر خواهد بود. . گردید

در این خصوص باید بیان نمود هر ره میزان سابقه ورزشی و مربیگری فرد  کافی به عمل آید. انتخاب مربیان تیم ملی قایقرانی به هر دو عامل توجه

زشی در سوابق ورباالتر باشد توانایی باالتری برای اداره تیم های ملی قایقرانی ایران را دارد. لذا افرادی را برای این پست در نظر بگیریم که دارای 

 در رده ها و سطوح مختلف سابقه مربیگری داشته باشند. رشته قایقرانی باشند و عالوه بر آن

 سوابق، ورزشی، مربیگری، قایقرانی، ایرانکلمات کلیدی: 

  

                                                           
1 .fafa.mirzaii@icliud.com 
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 بررسی امتیاز نوردیک در پیش بینی آسیب اندام تحتانی در فوتبالیست های نخبه جوان ایرانی

 3علی سیستار ,*2محمد کریمی زاده ,1مصطفی ورمزیار

 رشد آسیا شناسی ورزشی و حرکاو اصالحی ،گروه بهداشت و طا ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،ایراندانشجو کارشناسی ا.0

 استادیار ،گروه بهداشت و طا ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران. *نویسنده مسئول 

 نشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران..استادیار،گروه بهداشت و طا ورزشی، دا7

 m.karimizadeh@ut.ac.ir     ,mostafavarmaziyar@ut.ac.ir  پست الکترونیکی  

ا بپردازند. مشارکت در ورزش همیشه باشد که افراد زیادی به این ورزش میهای پرطرفدار در دنیا و ایران میزمینه و هدق   فوتبال یکی از ورزش

 افتد که استرین همسترینگهای فوتبال در اندام تحتانی اتااق میهای ناشی از آن اشاره کرد. اکثر آسیاتوان به آسیاخطراتی همراه است که می

اض باشد. از این رو هدق از مطالعه حا ر بررسی  امتیاز عضله همسترینگ به صورو انقبهای نیرتماسی شایو در این ورزش میاز جمله آسیا

 برونگرا با استااده از تست نوردیک و پیش بینی میزان وقوع آسیا در دوگروه افراد با و بدون آسیا در اندام تحتانی میباشد.

نار از فوتبالیست های لیگ نوجوانان0 جوانان و امید ایران از طریق پرسشنامه اصالح شده فولر مورد بررسی  91روش شناسی  میزان بروز آسیا در 

درجه0 زاویه انقباض  291فت و به دو گروه با و بدون آسیا در اندام تحتانی تقسیم شدند. با انجام حرکت تست نوردیک0 به وسیله گونیامتر قرار گر

0 بین دو 74نسخه  SPSSمستقل نرم افزار  Tبرونگرای عضله همسترینگ محاسبه گردید و یافته های حاصل با استااده از آمار توصیای و آزمون 

 مقایسه شد. گروه

نتایج  یافته های پژوهش حا ر نشان داد افراد دارای آسیا در اندام تحتانی، زاویه تست نوردیک و امتیاز عضله همسترینگ بخصوص به صورو 

 نسبت به یکدیگر اختالق معنا داری داشتند. 122/1انقباض برونگرا نسبت به گروه دیگر کمتر بود و با سط  اطمینان 

ها در اندام تحتانی میباشد و از توجه به اطالعاو بدست آمده از پژوهش حا ر0  عف عضله همسترینگ یکی از عوامل بروز آسیا نتیجه گیری  با

( زانو می باشد و بصورو زنجیره وار با سایر عضالو اندام تحتانی در ارتباط ACLجایی که این عضله0 به عنوان عضله کمکی رباط متقاطو قدامی)آن

رود مربیان0 بازیکنان و پزشک تیم ها بیشتر از قبل به تمرین این عضله بویژه به صورو انقباض برونگرا با استااده از تمریناو مریوطه می است انتظار

 بویژه حرکت نوردیک ب ردازند. 

 تست نوردیک، استرین همسترینگ، انقباض برونگرا، پرسشنامه فولر، فوتبالکلمات کلیدی: 

. 
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 های برگزاری مسابقات والیبالختی سالنشنامدیریت جرم

 احسان فالح، الدین حسانیجالل

 شناسی، مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ایران)نویسنده مسئول(دکتری حقوق کیاری و جرم-0

omhassanijalal@gmail.c 

 شناسی، کارشناس قضایی سازمان نیزوهای مسل ، تهران، ایرانکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم

Ehsan.fallah@gmail.com 

های خاصی  بینیها مستلزم پیش شوند. برگزاری این ورزش های سالنی شناخته شده و در اماکن مسقف انجام می     ها با نام ورزشزمینه و هدق  شماری از ورزش 

 های سرپوشیده است. های ناشی از برگزاری مسابقاو والیبال در سالنترین رالشق این نوشتار، مطالعه مهماست. هد

 منبو پژوهشی دسته اول نگاشته شده است.  2روش تحقیق  این نوشتار با روش مروری و با مطالعه 

های آن همانند والیبال ساحلی رنین و عیتی را ندارند.   شود، اگرره شماری از کونه  های سرپوشیده برگزار می  ها  واالیبال ورزشی اتست که عمدتاً در سالن   یافته

جمعی، ایراد  رب و جرح، توهین و تخریا اموال عمومی و خصوصی کند. نزاع دستههای والیبال امکان رخداد جرایم خاصی را فراهم میانبوه تماشگران در سالن

 ترین جرایم یادشده است. برخی از مهم

بی شناختی مناسدوستان را بهتر از مزایای گوناگون ورزش والیبال برخوردار ساخت، الزم است که مدیریت جرمگیری  برای آن که بتوان شهروندان و ورزشیجهنت

در سالن جای داد. زیرا حضور    های محل برگزاری این ورزش انجام شود. برای این منظور، از یک الزم است شمار متناسبی از مأموران پلی  را    در هر یک از سالن 

ای هانجامد. همچنین الزم است در هنگام ورود و خروج تماشاگران به سالن برگزاری مسابقاو، مراقبت     آنان به پیشگیری نسبی از بسیاری از جرایم در سالن می     

صورو امکان، هواداران هر یک از تیم     شود و در  سوی مأموران امنیتی انجام  شمار افراد کنار   های رقیا جالزم از  سالن را ترک کنند. افزون بر این،  دا از یکدیگر 

سا با قوانین بین   شده و متنا شند. با در پیش گرفتن این      زمین نیز باید مدیریت  شته با ستقرار دا سئولیت در آنجا ا المللی و نیز ملی دروالیبال، تنها افراد دارای م

 های کمتری پدید آید. های گوناگون، رالشاری مساتبقاو والیبال در ردهتوان انتظار داشت که در هنگام برگزرویکردها می

 اماکن ورزشی، مدیریت ورزشی، جرایم ورزشی، والیبال، جرمکلمات کلیدی: 
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 شناسی بازاریابی گردشگری در  ورزش والیبالجرم
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 ایران کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، مدیر کل آموزش و مدرس گروه مدیریت مؤسسه نیرانتااعی راهبرد شمال، رشت، 

maryamseddighi@yahoo.com 

پیوند با ورزش، بازاریابی آن است. گردشگری ورزشی نیز صنعتی روزآمد در سزتاسر جهان است. هدق این پژوهش، مطالعه   های همیکی از زمینه زمینه و هدف:

 شناختی در بازاریابی گردشگری والیبال است. های جرمترین رالشمهم

 منبو دسته اول پژوهشی مرتبط نگاشته شده است 04مروری با مطالعه این پژوهش  روش تحقیق:

سر جهان می           ها:یافته سرتا سترش این ورزش در  ست که با توجه به گ سودآوری ا سیار  شگری در ورزش والیبال یکی از قلمروهای عملیاتی ب واند تبازاریابی گرد

شور فراهم کند. از آنج      سبی را برای ک سیار منا سانی      ا که بر پایه رهیافت جرممنابو درآمدی ب سی دورکیمی ارتکاب جرم در هر یک از قلمروهای زندگی ان شنا

 های مناسا در برابر آن در پیش گرفته شود. کاری در بازاریابی گردشگری والیبال نیز شناسایی و پاسخهای بزهترین گونهطبیعی است، الزم است که مهم

المللی در ورزش والیبال اهمیت بسااایاری دارد. با وجود همه مزایا، امکان هنگام برگزاری رویدادهای گوناگون ملی و بینبازاریابی گردشاااگری در   گیری:نتیجه

ست پیش از برگزا     شگری ممکن ا ست. برای نمونه، بازاریابان گرد ادها، ری این رویدارتکاب جرایم گوناگونی نیز در هنگام برگزاری رویدادهای این ورزش محتمل ا

های قابل توجه به محل برگزاری مسااابقاو آمده و های گردشااگری موهومی را به هواداران والیبانو به ویژه جهانگردان معرفی کرده تا آنهان با صاارق هزینهجا به

الی نیز در عملکردهای متحمل  اارر شااوند. در این صااورو امکان محکوم نمودن آنان به جرم کالهبرداری وجود دارد. افزون بر این، انواع گوناگون فسااادهای م 

شم می      شی به ر شگری ورز شخاص همانند توهین و  خورد. همچنان که به دلیل لزوم رقابت میان آنان با دیگر بنگاهبازاریابان گرد ها و افراد رقیا، جرایم علیه ا

 سیار توانمند کرده و مزایای بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراهتواند بازاریابی گردشگری را در ورزش والیبال بافترا نیز امکان ذیر است. مبارزه با این جرایم می

 آورد. 

 شناسی، فدراسیون والیبالبازاریابی گردشگری، والیبال، جرمکلمات کلیدی: 
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