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Introduction: The purpose of the current research was developing comprehensive 
management system for holding sporting events for veterans and the disabled athletes 
based on the S7 approach. 

Methods: The research was carried out by a mixed exploratory method. In the 
qualitative phase, 15 knowledgeable experts were included as the population for 
judgmental sampling method and in the quantitative phase, 113 athletes, referees, 
coaches and executives of the sitting volleyball Super League competitions 
participated as statistical population for the purposeful sampling method. The 
research tool was a questionnaire extracted from the quality phase of the research. 
After ensuring the desired reliability, the structural equation method with PLS-2 
software was used to ensure the good fit of the research model and 2020 version of 
Maxqda software for the extracting selective codes. 

Results: The study of research model fit based on Forner and Larker triple indexes 
confirmed that the research model had a good fit. Also, among all constructs, logistic 
management system and human resource management system had the highest factor 
load. 

Conclusion: Therefore, the comprehensive and good implementation of sporting 
events management for veterans and the disabled includes seven modules such as 
competition management system, marketing management system, information and 
communication management system, logistic management system, human resource 
management system, risk management system and budget management system. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Today, the phenomenon of sports as the basis and basic 
need for disabled people has been paid more attention 
than before.  In this field, an overview of the research 
conducted in the field of sporting event management 
confirms that factors such as the lack of provision of 
appropriate infrastructure in sports venues, the high cost 
of establishing information systems in sports federations, 
physical and organizational barriers, family and social 
factors, and finally the facilities factor and equipment, 
especially the production and construction of equipment 
in accordance with the type of limitations of athletes, as 
well as the design of special sports facilities for the sports 
of veterans and disabled are the basic challenges in this 
field. So, this study aimed to improvement of quality 
level of Iran's sitting volleyball super league by 
identification of organizational factors and executive 
human resources. 
Methods  
The research was a mixed exploratory research type 
(qualitative-quantitative). In the qualitative research 
phase, there were 15 experts from the managers who 
organized the Super League of Sitting Volleyball in the 
country, and in the quantitative phase, there were 120 
athletes, coaches, official referees of the volleyball 
federation and the executive agents of the league 
organization by targeted sampling. The research tool was 
a questionnaire that was extracted from the qualitative 
phase of the research, which consisted of seven 
components, including the competition management 
system, the marketing management system, the 
information and communication management system, the 
support management system, the human resource 
management system, the risk management system, and 
the budget management system. After ensuring of good 
fit index of the research model based on structural fit, 
measurement fit and general fit of the research model, 
PLS-3 and SPSS-22 software were used (P ≥ 0.50). 

Results 
In the qualitative phase of the research which was 
conducted by semi-structured interview method, 
selective codes of competition management system, 
marketing management system, information and 
communication management system, support 
management system, human resources management 
system, risk management system and budget 
management system were identified. Examining the 

triple indices of Fornell and Locker showed that the 
research model has a good fit index. The results of the 
research model analysis showed that the variables of the 
support management system (LF=0.71) and the structure 
of the human resources management system with factor 
load (LF=0.70) had the most impact on the final structure 
of the research. 

Conclusion 
Because sitting volleyball players participate in 
competitions with different physical conditions, having a 
comprehensive system of holding the country's superior 
league is very important. The provision of sports 
equipment and facilities for disabled athletes is 
necessary, and on the other hand, it is necessary to 
conclude a memorandum of cooperation with other 
related organizations such as the Martyrs and Veterans 
Foundation, Hilal Ahmar and the Medical-Sports 
Federation in order to create a suitable platform for more 
participation of disabled athletes. Building special sports 
gyms for veteran and disabled athletes based on HSE 
management is a fundamental step in this field. 
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هدف از پژوهش حاضر طراحی طراحی اپلیکیشن جامع برگزاري رویدادهاي ورزشی جانبازان و معلولین بر مبناي  :مقدمه

 .باشدمحور میهاي مدیریت رویداد استقرار سیستم
از متخصصان آگاه به نفر  15تعداد کیفی، پژوهش به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی گردید. در فاز  روش پژوهش:

نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و عوامل اجرایی مسابقات سوپر  113گیري قضاوتی و در فاز کمی تعداد روش نمونه
گیري هدفمند حضور داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از فاز اولیه لیگ والیبال نشسته کشور به روش نمونه

براي اطمینان  PLS-3افزار پژوهش بود که پس از اطمینان از پایایی مطلوب، از روش معادالت ساختاري با استفاده از نرم
 گزینشی استفاده گردید.جهت استخراج کدهاي  کیودانرم افزار مکس 2020از نکویی برازش الگوي پژوهش و نسخه 

الکر و فورنر مؤید برخورداري از برازش مطلوب  هاي سه گانهبررسی برازش الگوي پژوهش بر مبناي شاخص یافته ها:
ي سازها، سازه سیستم مدیریت پشتیبانی و سیستم مدیریت منابع انسانی از الگوي پژوهش بود. همچنین در بین کلیه

 بودند.باالترین ضریب مسیر برخوردار 
هفت ماژول بنابراین اجراي جامع و باکیفیت مدیریت رویدادهاي ورزشی جانبازان و معلولین دربرگیرنده  نتیجه گیري:

شامل سیستم مدیریت مسابقه، سیستم مدیریت بازاریابی، سیستم مدیریت اطالعات و ارتباطات، سیستم مدیریت پشتیبانی، 
   باشد.ت ریسک و سیستم مدیریت بودجه میسیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم مدیری

 

مطالعه ) S7(تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاري رویدادهاي ورزشی جانبازان و معلولین بر مبناي رویکرد ). 1401( باي، ناصر، چوري، علی حمیدرضا،قزلسفلو، : استناد
 .201-185، 14)4(،مدیریت ورزشیریه نش .دي: سوپر لیگ والیبال نشسته کشورمور
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  مقدمه
از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا جاییکه بازنگري و تقویت  امروزه پدیده ورزش به عنوان یک نیاز اساسی و زیربنایی افراد معلول بیش

. )399ادریسی و همکاران، (ها و نهادهاي متولی این بخش قرار گرفته استالگوهاي مشارکت ورزشی این گروه به اولویت اصلی سازمان
چشمگیر فعالیت ورزشی به عنوان استراتژي کارا در ارتقاء ابعاد ضرورت توجه به این مقوله ریشه در این واقعیت دارد که عالوه بر اثرات 

و شدت توانسته است فراتر از نوع  2، در قرن معاصر صنعت ورزش)2020، 1کیال و همکاران(سالمتی و الگوهاي رفتار اجتماعی معلوالن
هاي متعددي از ورزشکاران معلول را بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و طبقه محدودیت افراد گام برداشته و با خلق دستاوردي جهانی، گروه

. مجموع موارد فوق موجب شده است با افزایش تعداد افراد معلول عالقمند به )3،2014مایسنر و دارسی(اجتماعی گردهم جمع نماید 
جانبازان و معلولین از قبیل  هاي ورزشی و انعقاد قراردادهاي تلویزیونی هنگفت جهت پوشش تلویزیونی رویدادهاي ورزشی مهمرشته

ترین به یک تجارت جهانی تغییر ماهیت داده است به نحوي که شاخص 4مسابقات پاراالمپیک و جام جهانی، میزبانی مسابقات ورزشی بزرگ
. سرآغاز این جنبش در مسابقات )5،2020عبدالقادر و همکاران(توان در رویداد بزرگ پاراالمپیک مشاهده نمودجلوه این مسابقات را می

، تحول جهانی در ورزش جانبازان ایجاد نمود "6مدیریت ورزش معلولین "با طرح شعار سئول از سوي المپیک سولیداریتی 1988پاراالمپیک 
هاي . از منظر اجتماعی نیز بر مبناي سیاست)2020، 7فلچر و همکاران(بینی گردیدو اهدافی فراتر از پیامدهاي درمانی صرف در آن پیش

هاي برابر براي پرداختن به وررزش در مقایسه با سایر افراد جامعه تدوین شده براي ورزش همگانی، افراد جانباز و معلول باید از فرصت
. از اینرو )1399وکیلی و همکاران، (وري باشدبرخوردار باشند و کلیه امکانات و فضاهاي ورزشی در شرایط یکسان براي این گروه قابل بهره

هاي ورزشی، کمیته مندان به فعالیتهاي ورزشی براي افراد داراي محدودیت و همچنین افزایش روزافزون تعداد عالقهبا افزایش تعداد رشته
هاي ورزشی براي افراد سازمان یافته براي افراد ناتوان را در سه گروه رشتههاي المللی المپیک به منظور حداکثرسازي مشارکت، ورزشبین

)، تا جاییکه 2020عبدالقادر و همکاران،سازماندهی نمود ( 9و مسابقات ورزشی ناشنوایان 8ناتوان جسمی، ویژه ورزشکاران معلولیت ذهنی
اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به عنوان یکی از  به دلیل پیامدهاي متعدد هاي ورزشی بزرگمیزبانی و برگزاري تورنمنت

.در همین راستا، بر )10،2016زانگ(هاي ملی قرار گرفته است هاي ورزشی بیش از پیش در کانون توجه فدراسیونمهمترین اهداف سازمان
وري از عواید اقتصادي رویدادهاي ورزشی استراتژي رایگان براي ایجاد المللی پاراالمپیک، بهرهاساس گزارش کمیته بازاریابی کمیته بین

دارسی و (شود راي ساکنان محلی قلمداد میتغییرات زیرساختی در اماکن ورزشی جوامع میزبان و همچنین ایجاد رفاه ورزشی ب
هاي جدیدي نکه منشاء چالشرسد رشد چشمگیر مدیریت و سازماندهی رویدادهاي ورزشی عالوه بر ای. اما به نظر می)11،2017همکاران

 دیجد يهاتوسعه ورزش باشد، مستلزم توجه بهدر مدیریت ریسک ورزشکاران به دلیل تولید تجهیزات سازگار با نوع معلولیت ورزشکاران می
نجام شده در زمینه مدیریت . مرور تحقیقات ا)12،2014ویبرن و امري(باشد هاي جدید جسمی و ذهنی میو سطوح متفاوتی از ناتوانی

هاي هاي مناسب در اماکن ورزشی، هزینه باالي استقرار سیستمبینی زیرساخترویدادهاي ورزشی مؤید آن است عواملی از قبیل عدم پیش
، عوامل خانوادگی و )2020کیال و همکاران،(نع فیزیکی و سازمانی، موا)1397الماسی و همکاران،(هاي ورزشیاطالعاتی در فدراسیون

) و 13،2018پیات و همکارانو در نهایت عامل امکانات و تجهیزات ( )1396پورسلطانی و همکاران، ؛1399ادریسی و همکاران،(اجتماعی 

                                                 
1 . Kiyal etal 
2 . Sport Industry 
3 . Misener & Darcy 
4 . Mega Sport Events 
5 . Abdolkader etal 
6 . Managing Disability Sports 
7 . Felecher etal 
8 . Sports for persons with intellectual disabilities 
9 . Sports for the deaf 
10 . Zhang 
11 . Darcy etal 
12 . Webborn & Emery 
13 . Piatt etal 



رگزاري رویددهاي ورزشی  ستم مدیریت  جامع ب  189.                                                                 .. جانبازان و معلولینتدوین سی
 

 

ورزشکاران و همچنین طراحی اماکن ورزشی اختصاصی براي ورزش جانبازان و  بویژه تولید و ساخت تجهیزات منطبق با نوع محدویت
، اما مالحظات ایمنی، مدیریت منابع انسانی ستادي، بازاریابی )2020عبدالقادر و همکاران،(باشند هاي اساسی در این زمینه میمعلولین چالش

ی از و حامیان مالی، عوامل مربوط به اماکن ورزشی در هماهنگی تنگاتنگ با رفتارهاي سازمانی آگاه از سوي مدیران متولی، کیفیت مطلوب
توکیو اظهارداشتند  2020)، در بررسی مسابقات پاالمپیک 2021( 2. کلوتوچونیا و همکاران)1،2020یوان(زند یک رویداد ورزشی را رقم می

هاي مشارکت و حضور ورزشکاران بینی جامعی از نیازالمللی مستلزم پیشکه برگزاري مسابقات ورزشی براي افراد ناتوان جسمی در سطح بین
ملی پارا المپیک و مرکز ملی رسانه در بکارگیري  معلول با سطوح متفاوتی از ناتوانی جسمی و ذهنی است. به اعتقاد آنها نقش کمیته

دهه اخیر الگوهاي متفاوتی از عوامل . از اینرو در یک باشدامکانات حائز اهمیت می هاي اطالعاتی و ارتباطی یکپارچه و بسیجسیستم
اي، مدل کانادایی توسعه رویدادهاي تاثیرگذار بر مدیریت بهینه رویدادهاي ورزشی جانبازان و معلولین ارائه گردید. در حوزه ورزش حرفه

و سازمان بهداشت جهانی  هاي ورزش معلولین)، به عنوان اولین چارچوب راهنما مورد توجه بسیاري از فدراسیونLTAD(3ورزشی جانبازان
بخشی براي افرادي که با یک ناتوانی ذاتی متولد شده ، مولفه آگاهی"هیچ قهرمانی تصادفی نیست "قرار گرفت. این مدل با ترویج شعار 

وثر با هاي ورزشی مخصوص به خود ندارند و مولفه ارتباط مو یا در دوران زندگی خود دچار محدودیت شده و اطالعاتی در خصوص رشته
ها با ورزشکاران معلول را در سیستم رویداد ورزشی عملیاتی نمود. مهمترین مشخصه هاي بین مربیان و خانوادههدف رفع موانع و چالش

 هاي تجهیزات ورزشی مبتنی بر تکنولوژي و نوع معلولیت بودسازي مشارکت ورزشکاران معلول از طریق توجه به قابلیتاین الگو، تسهیل
که در جریان مسابقات پاراالمپک  هاي مدیریت رویدادهاي ورزشی معلوالن بود) از دیگر سیستم4WAS. الگوي ()2014مایسنر و دارسی،(

ونکوور عملیاتی گردید. چهار بخش اصلی این الگو شامل مدیریت منابع اجرایی و داوطلبین، مدیریت بازاریابی و رسانه، مدیریت  2010
هاي ورزشی افراد داراي ها و تجهیزات و مدیریت بودجه و منابع درآمدي بود. از اینرو شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت رویدادزیرساخت

هاي متولی و بویژه کمیته ملی محدودیت در قالب عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل فردي در کانون توجه سازمان
)، در طراحی 2015( 6ویبن. در الگویی مشابه، سونسون)5،2020دیکسون و همکاران(پاراالمپیک و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت 

کنندگان، مدیریت سیستم اطالعات مدیریت ورزشکاران نخبه تایلند، هشت بخش اصلی مدیریت رویدادهاي ورزشی شامل مدیریت شرکت
بع انسانی، مدیریت اسناد و مکاتبات اداري، مدیریت رفاه، نظارت و ارزیابی و سیستم علمی را شناسایی کرد و از این بودجه، مدیریت منا

)، با تاکید بر نقش 2015( 7طریق توانستند نیازهاي اطالعاتی برگزاري یک رویداد ورزشی ملی را مرتفع نماید. در همین راستا ساحلین
هاي ورزشی، اظهار داشت نیازهاي تی به عنوان یک عامل انگیزشی در مشارکت افراد معلول در فعالیتو رقاب یافتههاي سازمانورزش

بینی تجهیزات و توان با پیشروانشناختی خاص این گروه مهمترین مولفه رفتاري است که در هر فعالیتی باید مورد توجه قرار گیرد لذا می
. در تحقیق ضور در رویداد را فراهم نمودتري از حو جوانان و گروه بزرگساالن شرایط مناسبهاي ورزشی بر مبناي دو گروه نوجوانان رشته

بینی اماکن ورزشی تخصصی براي برگزاري )، بازاریابی ضعیف ورزش جانبازان، نبود حامیان مالی، عدم پیش2021( 8روجاس و رومان
رگزاري مسابقات شناسایی هاي اصلی مدیریت بهاي قوي چالشرسانهورزش جانبازان و درنهایت پوشش ضعیف تلویزیونی و عدم حضور 

ها از سوي مدیران متولی و همچنین باور نمودن افراد جانباز و معلول و توسعه و حمایت از حضور آنها در . لذا توجه به این چالششدند
عزت نفس و روابط اجتماعی آنها، بستر حضور  شود چرا که عالوه بر تقویت حسبرد محسوب می-اي بردهاي ورزشی استراتژيفعالیت

. در یک دهه اخیر با اذعان به پیامدهاي غیرقابل )1399مدي و همکاران،حا(نمایدالمللی را فراهم میورزشکارن معلول در میادین ورزشی بین
رنگ شده است. اما در حوزه ورزشکاران پاراالمپیکی شرفته، این نگاه خاص به افراد معلول کمانکار این مقوله از سوي بسیاري از کشورهاي پی

                                                 
1 . Yuen 
2 . Kolotouchkina  Etal 
3 . Long Term Develoment Model 
4 . Whistler Adaptive Sport 
5 . Dickson etal 
6 . Sounthornwiboon 
7 . Sahlin 
8 . Rojas & Ramon 
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، نیازهاي اولیه جهت )1399ادریسی و همکاران،(اندهاي ورزشی حائز کسب مدال و مقام جهانی شدهایران، علیرغم آنکه بیشتر از سایر رشته
؛ عبدوي 1398سروي زاده و همکاران،خ(مشارکت افراد جانباز و معلول به دلیل مشکالت خاص این گروه کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

اي از مدیریت رویدادهاي ورزشی براي افراد برخوردار از محدودیت جسمی و بینی الگوي جامع. بنابراین عدم تدوین و پیش)1394و بریش،
سالمتی و پیشگیري از  ي شایسته از دوجنبه ارتقايباشد که در صورت توجهفعالیت ورزشی کشور می هاي اصلی برنامهفیزیکی از خالء

) مدیریت جامع و 2016( 1. به اعتقاد زنگ) 1394؛ عبدوي و بریش، 1399ادریسی و همکاران،(باشدمعضالت ثانویه حائز اهمیت می
پذیرد تا سازي رویداد تاثیر میهاي تجاريلسازماندهی موفق رویدادهاي ورزشی از دو استراتژي سطح مدیریت صفی و سطح دانش و کانا

. از اینرو دستیابی و ایجاد یکپارچگی بین سنتی قدیمی شود هايیگزین روشهاي نوین و پیشرفته مدیریت رویدادهاي ورزشی جاسیستم
 )1399الماسی و همکاران،(باشد هاي اطالعاتی رویداد محور میهاي مختلف مدیریت رویداد مستلزم استقرار و  بکارگیري سیستمبخش

ها و )، هر رویداد ورزشی پیچیدگی2016(2باشد. به اعتقاد شوآند جانبازان و معلولین میهاي اصلی مدیریت رویداکه این مقوله از خالء
شرایط خاص خود را دارد اما سیستم کاراي مدیریت رویدادهاي ورزشی شامل سه محور اصلی مدیریت تجهیزات و تسهیالت (استاندادرهاي 

یت مسابقه (کنترل شرایط رویداد، هماهنگی و مدیریت بودجه) و مدیریت مورد نیاز براي ورزشکاران، تماشاگران و عوامل اجراي)، مدیر
)، در بررسی میزان موفقیت در برگزاري 2021( 3گیلیواري و همکاران. مکباشدریسک (شناسایی عوامل خطرزا وضعیتی و محیطی) می

ها ی در بخش داوطلبین و مدیریت نمایندگان رسانهمسابقات پاالمپیک ریو گزارش داشتند که سیستم پشتیبانی، سیستم مدیریت منابع انسان
باشد که کیفیت عملکرد آنها تاثیر بسزایی در ارتقابخشی رویدادهاي ورزشی پارا المپیک سه حوزه اصلی مدیریت رویداد بزرگ پاراالمپیک می

 دارد.

ه دلیل جذابیت و سهولت با استقبال عمومی از سوي دیگر توجه به این موضوع حائز اهمیت است که در یک دهه اخیر والیبال نشسته ب
افراد معلول زن و مرد قرار گرفته است و به خوبی توانسته است نقش کارکردي موثري در مقبولیت عمومی و بروز رفتارهاي اجتماعی 

(به عنوان مثال شبکه کمتر، اندازه  هازمین بازي با انواع معلولیت يو سازگار یدسترس تیقابل. )4،2018یوکسل و سروندي(مطلوب ایفا نماید
به محض ورود  و اندنشسته نیزم يهمه آنها رو رایزدر یک شرایط برابر به رقابت بپردازند،  دهدیاجازه م یجسم تیکوچکتر) به افراد معلول

بنابراین عدم وجود الگویی جامع که  گیرند.میقرار  مشابه تیوضع کیآنها ، همه آنها در  ییتوانانا ای تی، فارغ از سن، جنسزمین بازيبه 
 المللی ورزشهاي بینبینی شده باشد، بلکه استانداردهاي فدراسیوندر آن نه تنها نیازهاي اصلی برگزاري مسابقات جانبازان و معلولین پیش

هاي جانبازان و معلولین در آن لحاظ شود و از دو ویژگی کاربري ویژه و در دسترس پذیري آسان تبعیت کند، خالء اصلی در مسابقات لیگ
حاضر محقق گشته است. هرچند در برخی از تحقیقات انجام شده مواردي از  باشد که این مهم در پژوهشورزشی جانبازان و معلولین می

ویژه مورد بررسی قرار گرفته است، اما واضح است  هاي ورزشییل سیستم ایمنی و سیستم برگزاري مسابقات از قبیل تجهیزات و سالنقب
باشد که باید بسته کاملی از محور می-که سیستم جامع برگزاري مسابقات جانبازان و معلولین مستلزم نیازسنجی کاملی از عوامل رویداد

هاي اخیر ورزشکاران جانباز و معلول بر بهبود سطح کیفی مسابقات در آن لحاظ شود. از سوي دیگر با استناد به موفقیتعوامل تأثیرگذار 
المللی والیبال، هاي ورزشی مختلف و بویژه جایگاه برتر تیم ملی والیبال نشسته ایران بر اساس جدیدترین رنکینگ فدراسیون بیندر رشته

باشد که عالوه بر اینکه بهبود سطح کیفی لیگ والیبال اي از مدیریت رویداد مینیازمند سیستم اطالعاتی جامعسوپر لیگ والیبال نشسته 
المللی بوده تا ضمن بسترسازي میزبانی رویدادهاي ورزشی نشسته کشور را به همراه داشته باشد، منطبق با استانداردهاي فدراسیون بین

 بخشی این رشته ورزشی با هدف مشارکت بیشتر و امن افراد عالقمند وین مقوله در راستاي ارتقاءبزرگ، بتوان از پیامدهاي اقتصادي ا
مند مبتنی بر اطالعات پایه رویدادهاي ورزشی از قبیل برخوردار از محدودیت فیزیکی بهره حداکثري برد. در این راستا تدوین الگویی نظام

هاي بازاریابی و تبلیغات، عوامل اجرایی و تدوین سیستم پذیرش و اسکان ورزشکاران، فعالیت تعداد ورزشکاران، تعداد مربیان، رشته ورزشی،

                                                 
1 . Zhang 
2 . Shu An 
3 . McGillivray etal 
4 . Yüksel & Sevindi 
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باشد تا با دقت باال توان هاي درگیر در برگزاري مسابقات مورد نیاز میوظایف مشخص هر یک از آنها، داوران، کادر پزشکی و سایر کمیته
ري مسابقات ورزشی جانبازان و معلولین را فراهم و شرایط اصالح و ارتقاء این عوامل اي از اطالعات مربوط به برگزاپردازش حجم گسترده

. لذا در پژوهش حاضر ضمن شناسایی عوامل تاثیرگذار در برگزاري مطلوب مسابقات جانبازان و )1399الماسی و همکاران،(را فراهم نماید 
 هاي مدیریت رویداد براي سوپر لیگ والیبال نشسته کشور تدوین گردید.جامع صنعت رویداد بر مبناي سیستممعلولین، الگوي 

 

  شناسی پژوهشروش
کمی) عملیاتی گردید. در فاز کیفی پژوهشی -پیمایشی است که به روش آمیخته اکتشافی (کیفی -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

هاي نفر) و عوامل ستادي هیات 8( کسوت والیبال نشسته، قهرمانان پیشنفر) 3نفر از مدیران صفی ( 15تعداد اي، به روش نظریه زمینه
گیري نفر) که سابقه مشارکت و برگزاري در سوپر لیگ والیبال نشسته کشور را داشتند بر مبناي روش نمونه 4ورزشی جانبازان و معلولین (

ام)، اما به 13ضور داشتند. این مرحله از پژوهش تا دستیابی به اشباع نظري پیش رفت (مصاحبه حهدفمند در مصاحبات نیمه ساختارمند 
منظور اطمینان تا مصاحبه پانزدهم روال کیفی پژوهش ادامه یافت. به منظور شناسایی کلیه عوامل تاثیرگذار بر سازه نهایی پژوهش، سعی 

هاي اصلی تاثیر اي، مقولهده در سایر کشورها و همچنین مرور کامل اسناد کتابخانهگردید از طریق مطالعات تطبیقی و الگوهاي ارائه ش
کیودا کدهاي شناسایی شده افزار مکسنرم 2020گذار بر صنعت رویداد جانبازان و معلولین شناسایی گردد. در نهایت با استفاده از نسخه

به حداقل تعداد نمونه آماري مورد نیاز براي هر ر فاز کمی پژوهش  با توجه ها صورت گرفت. دبندي گردید و کدگذاري انتحابی دادهاولویت
نفر از ورزشکاران، مربیان، داور رسمی  120، تعداد )1396بیبی و عدن ور،ح() n≤5≥10متغیر در تحقیقات از نوع معادالت ساختاري (

گیري هدفمند والیبال نشسته کشور که در گنبدکاووس برگزار گردید به روش نمونهفدراسیون والیبال و عوامل اجرایی مسابقات سوپر لیگ 
پرسشنامه الکترونیکی صحیح مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش  113به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند. در نهایت تعداد 

شامل سیستم مدیریت مسابقه (پروتکل رسمی مسابقات، جدول پرسشنامه مستخرج از فاز ابتدایی پژوهش بود که مشتمل بر هفت مولفه 
مسابقات، قوانین و استانداردها)، سیستم مدیریت بازاریابی (تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش تلویزیونی) سیستم مدیریت اطالعات و 

بانی (سیستم مدیریت سالمتی، ، سیستم مدیریت پشتی( مدیریت اصحاب رسانه، ثبت اطالعات، نمایش و ذخیره اطالعات) ارتباطات
تکنولوژي، استادیوم، تجهیزات، مدیریت کلی رویداد)، سیستم مدیریت منابع انسانی (داوران، عوامل اجرایی، داوطلبین)، سیستم مدیریت 

لی) بود که پس بینی منابع مالی، اختصاص منابع ماریسک (ورزشکاران، امنیت اماکن ورزشی، امنیت اسناد) و سیستم مدیریت بودجه (پیش
نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اعمال نظرات آنها، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بر  10از پایش اولیه به روش دلفی بر اساس تجارب 

و هاي نامرتبط انجام گردید. در این مرحله ابتدا از روایی صوري حذف برخی گویهجایی و ) نیز جابهβ≥4/0مبناي چرخش واریمکس (
محتوایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد و درنهایت پایایی درونی آن به روش آلفاي کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی در جامعه کمی پژوهش 

ها با توجه به اینکه الگوي پژوهش به مرحله بلوغ نرسیده و همچنین با ). در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل دادهα≤73/0تایید گردید (
ها دارد، ها نبوده و عدم حساسیت نسبت به تعداد آزمودنیهاي نرم افزارهاي واریانس محور که مستلزم نرمال بودن دادهمزیتلحاظ کردن 

گیري و برازش کلی الگوي زهگانه (برازش ساختاري، برازش انداهاس سهپس از اطمینان از شاخص برازش الگوي پژوهش بر مبناي شاخص
 ). P≥ 50/0استفاده گردید (اس اسپینرم افزار اسو  PLS 3-) نرم افزار1395 ( داوري و رضازاده، پژوهش

 

  هاي پژوهشیافته
ها احساس عدم رضایت از سطح مالی و درصد آزمودنی 48گزارش شده است.  1ها در جدول شماره شناختی آزمودنیهاي جمعیتویژگی

 درصد آزمودنی ها36). همچنین 48فراوانی مربوط به تحصیالت کارشناسی بود ( میزان درآمد خود داشتند. در متغیر تحصیالت  بیشترین 
 ). 1سال برخوردار بودند (جدول 10تا  6از سابقه 
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 هاي آماري پژوهش. توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه1جدول
 درصد فراوانی تعداد گروه متغیر

 
 رضایت مالی

 

 % 23/21 24 راضی 
 % 85/31 36 معمولی  
 % 90/46 53 ناراضی

 
 میزان تحصیالت

 

 % 27/13 15 دیپلم و زیر دیپلم
 % 23 26 کاردانی

 % 78/47 54 کارشناسی    
 % 92/15 18 کارشناسی ارشد و باالتر

 
 سابقه

 
 

سال  5از   13 50/11 % 
 % 28/36 41 سال    10تا  6
سال     15تا  11  33 20/29 % 

سال 15بیشتر از   26 23 % 

 

 ي پژوهشهامفاهیم اصلی حاصل از داده(نظریه داده بنیاد)  1بر مبناي راهبرد گرندد تئوري گلیزر و اشتراوس فاز کیفی پژوهشدر    
ها شناسایی گردید. این مرحله از پژوهش تا دستیابی به یک اشباع نظري (کفایت نظري) پیش رفت. اشباع در راهبرد داده بنیاد از مصاحبه

ام اطالعات بدست آمده تکراري بود و هیچ داده  13معناي عدم استخراج کد یا مفهوم جدید است. در پژوهش حاضر پس از مصاحبه  به
ده جدیدي که بتوان آن را به عنوان مقوله و کد جدید مورد مطالعه قرار داد، یافت نشد، اما جهت اطمینان، مصاحبه تا کلیه افراد شناسایی ش

انجام  سه مرحله کدگذاري باز،کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی دراي و متنی مصاحبههاي فرایند تحلیل، دادهحله پیش رفت. در مر
نمودار درختی کدها الگوي کیفی پژوهش در قالب  اي افزار مکس کیو ديو در نهایت با استفاده از نرم )2،2011استراس و کوربین(گردید 

 ).2کدهاي گزینشی استخراج گردید ( جدول ) و1ترسیم گردید (شکل

 
 کیوداافزار مکسنمودار درختی کدهاي گزینشی فاز کیفی پژوهش با استفاده از نرم. 1شکل 

 
 

                                                 
1 . Grounded Theory  of Glaser and Strauss 
2 . Strauss & Corbin 
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 . مراحل کدگذاري انتخابی فاز کیفی پژوهش2جدول 
 کدهاي گزینشی کدهاي محوري کد مصاحبه شوندگان

P ،1P ،3P4 ، P5 ، P6  ، P7  ، P8 ، P9 ، 

P 11 ، P12 ، P13 ، P14 ، P15 

مسابقات، تدوین جدول اجراي پروتکل رسمی 
مسابقات، رعایت قوانین و استانداردها مطابق با 

المللی والیبالفدراسیون بین  

 
 سیستم مدیریت رقابت

P1  ، P2 ، P3 ، P4 ، P5  ، P6 ، P7  ، P9 ، 

P10 ، P12 ، P13 ، P14 ، P15                    
تبلیغات فیزیکی و تصویري، تبلیغات بر روي لباس 

ورزشکاران ، پخش آگهی، حامیان مالی، حق 
پخش تلویزیونی، فعالیت فرهنگی باشگاه از طریق 

.شرت، لوگو،باشگاه از قبیل تی فروش محصوالت  

 
 سیستم مدیریت بازاریابی

P1  ،P2  ، P3 ، P5 ، P6 ، P7  ، P8 ، P9 ، 

P10 ، P11 ، P12 ، P13 ، P15                    
رسانه، ثبت اطالعات، نمایش با مدیریت اصحاب 

 کیفیت در صفحه نمایش و ذخیره اطالعات
 

 سیستم مدیریت اطالعات
P1  ، P1 ، P4  ، P5  ، P6  ، P7  ، P8  ، 

P10  ، P11  ، P12  ، P14  ، P15    
سیستم مدیریت سالمتی، تکنولوژي، استادیوم، 

تجهیزات، مدیریت کلی رویداد، خدمات مربوط به 
 رویداد

 سیستم مدیریت پشتیبانی

P1  ، P2 ، P3  ، P4  ، P5  ، P6  ، P7  ، P8  

، P9  ، P10  ، P11  ، P12  ، P13  ، P14  ، 

P15    

سیستم مدیریت منابع  داوران، عوامل اجرایی، داوطلبین
 انسانی

P1  ، P2 ، P3  ، P4  ، P5  ، P6  ، P7  ، P8  

، P9  ، P10  ، P11  ، P12  ، P13  ، P14 ، 

P15   

 سیستم مدیریت ریسک ورزشکاران، امنیت سالن ورزشی، امنیت اسناد 

P1  ، P2  ، P3  ، P5  ، P6  ، P7  ، P8  ، 

P9  ، P11  ، P12 ، P13  ، P14  ، P15  
بینی جذب منابع مالی، اختصاص منابع مالی، پیش

 مدیریت کاراي منابع مالی
سیستم مدیریت بودجه و 

 مالی

          

همچنین جهت اطمینان از قابلیت اعتماد کدهاي محوري، از روش پایایی کدگذار به شکل انتخاب چهار مصاحبه در فاصله زمانی 
%) حاکی از پایایی مطلوب  83دو کدگذاري ( که  توجه به  درصد توافق بین )1387دانایی فرد و مضفزي،(روز) استفاده گردید 30مشخص (

 ).3کدهاي گزینشی فاز کیفی پژوهش بود (جدول 
 . محاسبه پایایی فاز کیفی پژوهش به روش کدگذاري مجدد3جدول  

 پایایی باز آزمون تعداد کل کدها کدهاي مخالف کدهاي موافق شماره مصاحبه
3P 11 8 26 84 %  
6P 9 4 24 75 %  
8P 13 9 32 81 %  
12P 17 7 38 89 %  

50کل                          28 120 83 %  

 
)1387منبع: دانایی فرد و مظفري (  

 

بینی سازه نهایی پژوهش روابط بین متغیرهاي به منظور بررسی رابطه بین متغیرها و اطمینان از توانایی مطلوب الگوي پژوهش در پیش
گیري، برازش ساختاري و اولین مرحله اطمینان از برازش الگوي پژوهش بر مبناي برازش اندازهترسیم گردید.  PLSآشکار در نرم افزار 
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گانه فورنل و هاي سهپایایی مالكهاي الگوي پژوهش بر مبناي گیري شاخصاندازهبرازش کلی الگوي پژوهش می باشد. لذا برازش 
همگرا و واگرا با توجه به میانگین واریانس استخراجی) مورد بررسی قرار  ) (ضرایب بارهاي عاملی، پایایی ترکیبی و روایی1998( 1الرکر

هاي آشکار به عنوان اولین مالك بررسی حاکی از آن بود که با توجه ها (آلفاي کرونباخ) و مقادیر بار عاملی سازهضریب پایایی سازهگرفت. 
شان دهنده ارتباط درونی مطلوب بین متغیرها می باشد. همچنین توجه به باشد، نمی 6/0به  اینکه ضریب آلفاي کرونباخ متغیرها بیشتر از 

دومین مالك بررسی پایایی  .باشدگیري مطلوب می، مؤید برخورداري الگو از برازش اندازه)4) (جدول 4/0ها (بیشتر ازمیزان بار عاملی گویه
نشان  6/0). مقادیر باالي  <7/0باشد (ها میرونی مدل) سازهگلداشتاین یا پایایی ترکیبی (شاخص سازگاري د -ها، ضریب دیلونسازه

این شاخص ، 2براي این شاخص آماري در جدول  ها بود. لذا با توجه به مقادیر گزارش شدهدهنده وجود پایایی مناسب براي این شاخص
 4طور که در جدول باشد. همانها میازهسومین مالك جهت بررسی روایی همگراي س  نیز تأیید گردید. میانگین واریانس استخراج شده

روایی همگرا این شاخص ها نیز اطمینان حاصل گردید ها، از میانگین واریانس خروجی سازه 5/0ارائه شده است با توجه به مقادیر باالتر از 
در نهایت در بررسی  باشد.برخوردار میهاي نشانگر خود توان اظهار داشت که سازه نهایی پژوهش از توان باالیی در تبیین واریانسو می

ها (قطر اصلی ماتریس) از مقدار همبستگی میان آنها کلیه سازه )√AVEروایی واگرا، از آنجایی که مقادیر جذر میانگین واریانس استخراجی(
دانایی فرد و (باشدي برخوردار میگیرهاي اندازهتوان نتیجه گرفت الگو از روایی واگرا مناسب و برازش خوب مدل)، می5بیشتر بود (جدول

 .)1387مظفري،
 گیري الگوي پژوهشبررسی برازش اندازه. 4جدول 

 
 سازه

پایایی  بارعاملی ارزش تی آلفاکرونباخ
 ترکیبی

میانگین 
واریانس 
 استخراجی

 761/0 782/0 69/0 51/8 81/0 سیستم مدیریت رقابت
 824/0 749/0 66/0 07/11 76/0 سیستم مدیریت بازاریابی
 756/0 826/0 67/0 63/7 73/0 سیستم مدیریت اطالعات
 813/0 782/0 71/0 74/9 74/0 سیستم مدیریت پشتیبانی

 831/0 814/0 70/0 57/11 82/0 سیستم مدیریت منابع انسانی
 782/0 773/0 64/0 27/13 78/0 سیستم مدیریت ریسک
 817/0 804/0 58/0 46/7 74/0 سیستم مدیریت بودجه

 
 هاي مدل پژوهش به روش فورنل و الکربررسی روایی واگراي شاخص .5جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 سازه  

       1 سیستم مدیریت رقابت
      1 794/0 سیستم مدیریت بازاریابی
     1 819/0 624/0 سیستم مدیریت اطالعات
    1 796/0 741/0 583/0 سیستم مدیریت پشتیبانی

   1 763/0 708/0 549/0 538/0 سیستم مدیریت منابع انسانی
  1 826/0 734/0 727/0 595/0 624/0 سیستم مدیریت ریسک
 1 837/0 842/0 783/0 806/0 582/0 681/0 سیستم مدیریت بودجه

 

-راساس تحلیل خودگرداناست که مقادیر آن ب Zدر بررسی برازش بخش ساختاري الگوي پژوهش، معیار اول توجه به ضرایب معناداري 
)، این امر 2باشد (شکل ) میt<±96/1براي متغیرهاي مشاهده شده بیشتر از ( tمقادیر گزارش شده است. از آنجایی که  4سازیدر جدول 

  شد.بادرصد می 95ها و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان داري تمامی گویهحاکی از معنا
                                                 
1 . Fornell & Larcker 
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 t-value. رابطه بین متغیرهاي پژوهش در حالت 3شکل 

 

ترین اصلی). 1387دانایی فرد و مظفري،باشد () از دیگر معیارهاي بررسی برازش ساختاري الگوي پژوهش می2f) و 2R) ،(2Q)مقادیر (
مطابق با مقادیر  زا اشاره دارد.هاي برونباشد که به مقدار واریانس تبیین شده توسط سازهمعیار در ارزیابی مدل ساختاري، ضریب تعیین می

باشد. لذا با توجه به متغیرهاي پژوهش بیانگر اثرگذاري متغیرهاي برونزا بر متغیر درونزا (وابسته) می 2R، ضرایب4گزارش شده در جدول
توان نتیجه گرفت که میبه ترتیب براي اثرگذاري ضعیف، متوسط و قوي براي شاخص ضریب تعیین  67/0و  33/0، 19/0مقادیر مالك 

براي متغیرهاي پژوهش، با توجه  2Qباشند. همچنین در بررسی مقادیر می هاي آشکار پژوهش داراي اثرگذاري متوسط و قوي بر سازهسازه
بینی از قدرت پیش ، توجه به ضرایب متغیرهاي پژوهش، حاکی)29(براي اثرگذاري ضعیف تا قوي 35/0و  15/0، 02/0با مقادیر مالك 

دهد. توجه به مقادیر این شاخص براي ي بین متغیرهاي پژوهش را نشان می)، شدت رابطه2fقوي در این معیار بودند. شاخص اندازه تأثیر(
 ).6باشد (جدول متغیرهاي پژوهش، موید اثرگذاري مطلوب متغیرهاي آشکار و برخورداري از برازش ساختاري الگوي پژوهش می

 
 بررسی برازش ساختاري الگوي پژوهش . 6 جدول

Construct  سازه MAE 2R 2Q 2f 
53/0 617/0 سیستم مدیریت رقابت  46/0  59/0  

37/0 592/0 سیستم مدیریت بازاریابی  31/0  39/0  
42/0 648/0 سیستم مدیریت اطالعات  38/0  47/0  
44/0 526/0 سیستم مدیریت پشتیبانی  37/0  53/0  

منابع انسانیسیستم مدیریت   712/0  47/0  41/0  57/0  
637/0 سیستم مدیریت ریسک  51/0  43/0  56/0  
549/0 سیستم مدیریت بودجه  39/0  34/0  44/0  

 

الگوي پژوهش بر مبناي شاخص برازش ساختاري و برازش اندازه محاسبه گردید. براي این شاخص سه کلی در نهایت نکویی برازش 
ضرب  مجذور شاخص، نیا،  )1394داوري و رضازاده،(باشندعنوان مقادیر معرف ضعیف، متوسط و قوي میبه  36/0و  25/0، 01/0مقدار 

پژوهش  نیدر اشاخص برازش   يمقدار محاسبه شده برا . بنابراین از آنجایی کهاست نییتع بیمتوسط ضر و یدو مقدار متوسط اشتراک
 گردد.مطلوب الگوي پژوهش  تأیید میبرازش  نیاست و بنابرا 374/0برابر 
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GOF=�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�����������������������������⃑ × 𝑅𝑅²����⃑ = �0/639 × 0/468 = 0/374 
 

افزار، تحلیل عاملی مسیر صورت گرفت. نتایج گانه سیستم مدیریت مسابقات و تعیین روابط بین آنها در نرمهاي هفتپس از تعیین سازه
ها، سازه سیستم مدیریت ). در بین کلیه سازهLF≥64/0هاي پژوهش بود (سازه تحلیل الگوي پژوهش حاکی از تاثیرگذاري معنادار کلیه

) =P ،57/11t=،70/0LF≥05/0) و سازه سیستم مدیریت منابع انسانی با بار عاملی(=P ،74/9t= ،71/0LF≥05/0پشتیبانی با بار عاملی(
) از =P،51/8t= ،69/0LF≥05/0ریت مسابقه با بار عاملی(). همچنین سیستم مدی2بیشترین تاثیر را بر سازه نهایی پژوهش داشتند (شکل

مقیاس تجهیزات و تسهیالت در هاي مربوط به هرسازه، خردهمقیاسهاي تاثیرگذار بر سازه نهایی پژوهش بود. اما دربین خردهدیگر سازه
سازه مدیریت منابع انسانی با با ضریب تأثیر  مقیاس مدیریت عوامل اجرایی در)، خرده73/0سازه سیستم مدیریت پشتیبانی با ضریب تأثیر (

مقیاس حامی مالی در سازه )، خرده73/0) ، خرده مقیاس مدیریت جدول مسابقات در سازه سیستم مدیریت مسابقات با ضریب تأثیر (78/0(
) 71/0اطالعات با ضریب تأثیر ( ها در سازه سیستم مدیریت) و خرده مقیاس مدیریت رسانه72/0سیستم مدیریت بازاریابی با ضریب تأثیر (

) در سازه سیستم مدیریت ریسک از باالترین ضرایب مسیر برخوردار 74/0و خرده مقیاس سیستم مدیریت ایمنی ورزشکاران با ضریب تأثیر (
 ).3بودند (شکل 

 

 
 . الگوي برازش شده و ضرایب مسیر الگوي پژوهش در حالت استاندارد3شکل
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  يریگجهینتو  بحث
هاي مدیریت اطالعات درکلیه سطوح عملیاتی و سازماندهی موفق رویدادهاي ورزشی مستلزم استقرار و توسعه استانداردهاي سیستم

). در پژوهش حاضر الگوي جامع رویدادهاي ورزشی براي ورزشکاران والیبال نشسته سوپر 2017زانگ،باشد (مدیریتی صنعت رویداد می
سیستم مدیریت پشتیبانی در قالب مدیریت سالمت، مدیریت تجهیزات، مدیریت  ج تحقیق نشان داد که متغیرلیگ کشور طراحی گردید. نتای

استادیوم، مدیریت تکنولوژي و متغیر مدیریت منابع انسانی مشتمل بر مدیریت عوامل اجرایی، داوران و داوطلبان بیشترین نقش را در 
)، ادریسی و همکاران 30()1399داشتند که با نتایج تحقیقات قزلسفلو و همکاران ( سیستم مدیریت صنعت رویداد والیبال نشسته کشور

)، دیکسون 2020)، عبدالقادر (2021فلچر و همکاران ( ،)1393)، شاهیوندي (1394)، عبدوي (1397)، الماسی(1398)، وکیلی (1399(
هایی که در جریان مسابقات پاراالمپیک مورد همترین بخشیکی از مسو بود .هم )2016)، زنگ (2017)، دارسی (2018)، یوکسل (2020(

در همین زمینه، کنند. هاي اجرایی مسابقات ایفاي نقش میتوجه قرار گرفته است، ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی که در کمیته
اساسی در رویدادهاي ورزشی شناسایی کردند. ماژول اطالع رسانی، ماژول انتظارات، ماژول ستاد  1) دوازده ماژول1397الماسی و همکاران(

ها با ابعاد که این یافته ت سیستم صنعت روداد ورزش بودهاي مدیریگذاري و ورزشکاران  از مهمترین بخشها و ماژول هدفو کمیته
خوانی داشت. به اعتقاد عبدالقادر و تم مدیریت اطالعات پژوهش حاضر همهاي سیستم مدیریت رویداد، سیستم پشتیبانی و سیسسازه

بینی کلیه شرایط مسابقه، مدیریت کاراي منابع انسانی و طراحی تجهیزات ویژه ) عدم توانایی منابع انسانی اجرایی در پیش2020همکاران(
-هاي فناوري نانو در طراحی ویلچرهاي ویژه بسکتبالیستبه قابلیتباشد که توجه افراد معلول خالء اصلی رویدادهاي ورزشی افراد معلول می

دیدیگی ورزشکارن را منجر شده است. بازان معلول تا حد چشمگیري حضور با عملکرد باال و حداقل آسیبها، دو و میدانی کاران و تنیس
هاي ورزشی نشسته و ایستاده و همچنین عضو و نوع بندي رویدادهاي ورزشی پاراالمپیک در قالب رشته) با طبقه2021فلچر و همکاران (

سازي رویداد ورزشی بر مبناي درجه و نوع محدودیت محدودیت، اظهار داشتند که توجه به نیازهاي تجهیزاتی هر رویداد ورزشی و متناسب
اري مسابقات دیده شود که این برداري ورزشکاران معلول باید در مدیریت برگزورزشکاران تجهیزات تسهیالتی با هدف سهولت در بهره

ترین الگوهاي ارائه شده . در همین راستا، مرور موفق)5(سو با دو متغیر سیستم مدیریت رویداد و سیستم پشتیبانی این پژوهش بودموارد هم
ران واحدهاي صفی و از طریق ایجاد یکپارچگی و رویکردي موافق بین نگرش مدی "2معماري رویداد"مؤید آن است که بکارگیري واژه 

هاي ئتواند ضمن نمایان کردن خالهاي مدیریت اطالعات رویداد، میورزشی بزرگ با استقرار سیستمهاي متولی رویدادهاي ستادي سازمان
یت، بندي مدیریت رویداد در چهار سطح استراتژیک، سطح مدیرهاي ورزشی ایجاد نماید. لذا بخشموجود، ضمانت اجرایی براي تورنمنت

رسد که . اما به نظر می)2017زانگ،(سطح آگاهی و سطح کسب و کار مهمترین استراتژي مدیریت موفق رویدادهاي ورزشی است. 
بینی شده در اماکن ورزشی مهمترین چالش پیش روي آنها باشد که جایی ورزشکاران معلول و عدم امکان استفاده از فضاهاي پیشجابه

؛ سپجانی و  139؛ شاهیوندي و همکاران، 1399ادریسی و همکاران،(شودترین خدمات بخش لجستیک قلمداد میاین مهم از اساسی
بینی نیازهاي این بخش اقدام سازي امکان ورزشی و قابلیت دسترسی ورزشکاران معلول ازطریق پیش. در این راستا مناسب)1395همکاران،

 وري وو سوئد در خصوص افزایش بهره) در بریتانیا SIDA( ) وDFIDمانند ( یینسهاآژا شکیلت در ،ندهارو ینا بتازباشد. بااساسی می
هاي تاثیرگذار در متغیر پشتیبانی مقوله سالمتی و ایمنی مولفه . از دیگر)22(به امکانات آموزشی نمود پیدا کرده است لمعلو دسترسی افراد

خسروي زاده و (نقل  وحمل  يسیستمهادر  ينگرزباو  انناتوافراد  تیحرک مسیردر  یزیکیف نعامو دنبین بر ازباشد. ورزشکاران می
استانداردهاي  هاي خروجی اضطراري ازنی راهپیشبیي و بروز حادثه و ارضطرا قعامودر  مجهز يمبوالنسهااز آ دهستفاا، )1398همکاران،

براي اماکن ورزشی که مورد استفاده ورزشکاران جانباز قرار  3HSEبینی مدیریت رسد پیشبه نظر می. )8, 32(اصلی در این زمینه می باشد
، که این مهم به طور جدي مورد توجه  )1394؛ عبدوي و بریش، 2014ري،ویبرن و ام( باشدگیرد، اقدامی بنیادي در این زمینه میمی

 مدیران این بخش قرار نگرفته است. 
                                                 

 باشد.. ماژول یک برنامه یا کد قابل نصب جهت نمایش محتوا و انجام عملیات در سیستم اطالعات می 1
2 . Event architecture 
3 . Health, Safety, Environment 
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گردد. در پژوهش حاضر نیز سیستم مدیریت رویداد و سیستم محصول اصلی کلیه رویدادهاي ورزشی به شکل مسابقه ورزشی عرضه می
)، 1397نتایج تحقیقات الماسی (ار بر مدیریت صنعت رویداد ورزشکاران معلول بود که با بازاریابی رویدادهاي ورزشی از متغیرهاي تاثیرگذ

خوانی داشت. مهمترین اطالعات هم) 2017دارسی (و  )2020)، دیکسون (2020)، احمدي (2015)، ساحلین (2021فلچر و همکاران (
هاي هاي مورد تایید فدراسیونها و ابالغیهها، دستورالعملنامهیه آییننامه و اسناد یاال دستی شامل کلسیستم مدیریت مسابقه در ماژول آیین

هاي ریزي دربرگیرنده کلیه فعالیتگذاري مشتمل بر تعیین سطح مسابقات، اطالعات ورزشکاران و ماژول برنامهالمللی، ماژول هدفبین
راستا ها همکه این مولفه )1399الماسی و همکاران،(باشد ترسی میزمانی مسابقات، جدول مسابقات قابل دسبرگزاري مسابقات از قبیل برنامه

) با عملیاتی کردن 2017( 1با سیستم مدیریت مسابقه، سیستم مدیریت پشتیبانی و سیستم مدیریت اطالعات پژوهش حاضر بودند. یوان
هاي پروتکل مسابقات، امنیت، رگ ورزشی سنگاپور توانست استاندادهاي تعیین شده براي بخشدر رویدادهاي بز  2سیستم مدیریت پروژه

که کلیه این ر گیرد بازاریابی، سالمتی، تبلیغات و بازاریابی، پوشش تلویزیونی و امور مالی را در راستاي عملیات اصلی اجرایی مسابقات بکا
آتالنتا  1996) با مرور چگونگی مدیریت مسابقات پارالمپیک 2017(3ت. دارسی و همکارانخوانی داشهاي پژوهش حاضر همها با یافتهمولفه

ها و قوانین و نامهریزي، کمیته پشتیبانی، کمیته تدوین آییندوره)، تشکیل چهار بخش اصلی شامل کمیته برنامه 6ریوژانیرو ( 2016تا 
ات پاراالمپیک و کاپ جهانی ورزشکاران معلول ضروري دانستند که توسط ها را در طراحی مسابقکمیته مدیریت و کنترل وظایف و نقش

پذیري لذا مهمترین مشخصه رویدادهاي ورزشی معلوالن، تطابق ) تأیید و به تصویب رسید.IPC( المللی پارا المپیکبازرسان کمیته بین
رائه شده براي فعالیت ورزشی افراد معلول توسط وي، باشد. براساس طیف افرایند مسابقات با نوع محدودیت با هدف تسهیل مشارکت می

هاي مختلف ورزشکاران معلول بهترین شکل اجراي رویدادهاي ورزشی براي گروه 4یافته، تطابقی و موازيهاي ورزشی تعدیلفعالیت
 کند.باشد که به تناسب نوع و شدت محدودیت از قوانین منعطف و سیال تبعیت میمی

ن حاضر در فاز کیفی پژوهش، عدم پوشش تلویریونی مناسب و به تبع آن حق پخش تلویزیونی، عدم تمایل حامیان ه اعتقاد متخصصاب 
هاي ورزشی معلوالن و درآمد پایین ناشی از تبلیغات و اگهی، مقوله بازاریابی از وضعیت مناسبی برخوردار گذاري در رشتهمالی براي سرمایه

) نیز 1396) و پورسلطانی و همکاران (1388)، وکیلی و همکاران (1399یج تحقیقات ادریسی و همکاران (باشد که این اظهارات در نتانمی
) در نتایج تحقیق خود اظهار داشتند که بهترین استراتژي ارتقاي بازاریابی در این حوزه، 2014(5کینگ و تیلور مورد تأیید قرار گرفته بود.

 باشد.  ) میNGO( 6هاي غیرانتفاعی غیردولتیهاي موجود در سازمانظرفیتصدور کارت هواداري و همچنین توجه به 

نهایی پژوهش بود. مرور هاي پژوهش حاضر اثرگذار معنادار سیستم مدیریت ریسک و سیستم مدیریت اطالعات برسازه از دیگر یافته
هاي ورزشی تیمی و همچنین ورزشکارانی کاران رشتهتحقیقات انجام شده در این زمینه مؤید آن است که احتمال بروز آسیب براي ورزش

؛  2021فلچر و همکاران، (که در موقعیت ایستاده اجراي ورزشی دارند به مراتب بیشتر از ورزشکاران انفرادي و ورزشکاران نشسته است
هاي بینی و کنترل تجارب هیجانی مفرط آسیبیش. به اعتقاد مدیران ارشد حاضر در جامعه کیفی نیز عدم تونایی در پ)2021، 7کراش

رفتاري متعددي را سبب شده است. استفاده از تجهیزات ورزشی مجهز به سیستم هشدار دهنده تا حد چشمگیري خطرات این بخش را 
به مراحل غیرطبیعی سیم ورود که از طریق حسگرهاي بی 8پذیري زیستیکاهش داده است. استفاده از ویلچرهاي هوشمند با ویژگی تطابق

-باشد که عالوه بر کاهش خطرات، بخوبی توانسته است مشخصه دسترسنماید، نمونه بارزي در این زمینه میتجارب احساسی را اعالم می
) در 2020. احمدي و همکاران ()34(الشعاع قرار دهدهاي ورزشی و به تبع آن لذت از اجراي موفق ورزشکاران را نیز تحتفعالیت 9پذیري
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بررسی وضعیت فیزیکی ورزشکاران والیبال نشسته بیان داشتند که تماس مداوم بدن ورزشکاران با زمین مسابقه و همچنین ناتوانی و 
بینی و . از اینرو پیشکندس آنها را مستعد آسیب میمدت و حساتواند در مسابقات طوالنیاندام تحتانی این گروه از ورزشکارن، میضععف 

باشد که در پروتکل اجرایی اعال شده از سوي فدراسیون حضور کادر پزشکان مجرب از الزامات آغاز رویدادهاي رسمی والیبال نشسته می
-جزیره توانمندي"هاي المپیک با بکارگیري واژه ) در مدیریت بازي2017. دارسی و همکاران (أکیدي بر رعایت آن شده استی نیز تالمللبین
هاي پارالمپیک اظهار داشتند که نقش سیستم مدیریت اطالعات و ایجاد سیستم یکپارچه با سیستم براي ورزشکاران حاضر در بازي "1ها

. بنابراین به دلیل پیچیدگی متعدد در برگزاري باشدداد و کیفیت صنعت رویداد میکارایی عملکرد مدیران روی مدیریت رسانه بازتاب جامعی از
زا را به حداقل برساند، شرایطی باشد که عالوه بر اینکه عوامل خطرزاي و آسیباي نیاز میمسابقات جانبازان و معلولین طراحی الگوي جامع

وري از پیامدهاي سالمتی، روانی، ذهنی و رفتاري رویداد را اران عالوه بر یک رقابت منصفانه، حداکثر بهرهرا ایجاد نماید که کلیه ورزشک
داشته باشند. واضح است که دستیابی به این هدف از یک سو مستلزم تدارك تجهیزات و اماکن ورزشی ویژه ورزش معلوالن بوده و ازسوي 

ورزشی  -ربط از قبیل بنیاد شهید و جانبازان، هالل اهمر و فدراسیون پزشکیهاي ذيبا سایر سازماننامه همکاري دیگر نیازمند انعقاد تفاهم
 باشد تا بستري مناسب براي موفقیت ورزشی و همچنین احساس لذت از ورزش براي ورزشکاران میسر گردد.می

ر تیم تحقق در سالن رگزاري مسابقات جهت حضوعملیاتی کردن پژوهش در زمان شیوع کرونا ویروس به دلیل کسب مجوز از کمیته ب
رائه توضیحات الزم توسط هاي بهداشتی، پس از ابرگزاري مسابقات، مهمترین محدودیت پژوهش حاضر بود. لذا به منظور رعایت پروتکل

وري گردید. همچنین وجود آها و با حضور یک نفر از تیم تحقیق  توزیع و جمعها با مشارکت مربیان و سرپرستان تیممحقق، پرسشنامه
ود. براي رفع این چالش ها باي در برخی از ورزشکاران بسترساز ایجاد حساسیت در خصوص توزیع فیزیکی پرسشنامههاي زمینهبیماري

عودت  یر بسزایی در تکمیل ونسخه الکترونیکی پرسشنامه در اختیار این گروه از ورزشکاران قرار گرفت که این موضوع به نوبه خود تأث
 ،ه مردان بود. از اینروهاي پژوهش حاضر بررسی موردي سوپر لیگ والسیبال نشستهاي صحیح داشت. از دیگر محدودیتتعداد پرسشنامه

شود که با ود، پیشنهاد میباز آنجایی که هدف اصلی از این پژوهش تدوین الگوي جامع برگزاري رویدادهاي ورزشی جانبازان و معلولین 
تري از سیستم هاي جامعاژولهاي ورزشی و همچنین مد نظر قرار دادن مسابقات ورزشی لیگ بانوان مات مشابه در سایر رشتهانجام تحقیق

هاي ملی جانبازان و راسیونشود با مشارکت کمیته ملی پاراالمپیک و فدگانه برگزاري مسابقات شناسایی شود. همچنین پیشنهاد میهفت
ان و معلولین صورت هاي شناسایی شده در این پژوهش در اماکن ورزشی جانبازسنجی ماژولصوص امکانمعلولین تحقیقی جامع در خ

هاي کپارچه از سوي سازمانیگیرد تا ضمن شناسایی خالءهاي موجود، سیستم جامع برگزاري مسابقات جانبازان و معلولین در قالب سیستم 
علولیت، سطح مسابقات، جنسیت از دیگر پیشنهادهاي پژوهشی توجه به بررسی نقش نوع ممتولی مسابقات جانبازان و معلولین اجرایی گردد. 

 باشد.هاي ورزشی (انفرادي و گروهی) در طراحی سیستم برگزاري مسابقات میو ماهیت رشته

 

 تقدیر و تشکر

ست هیات والیبال هیات والیبال استان گلستان، ریاست کمیته داوران استان، ریا حترمریاست ماز  دانندینگارندگان بر خود الزم م
به  فرهیختههاي لیستالیباوسوپر لیگ والیبال نشسته کشور، کادر مربیان و  مدیران اجرایی سازمان همچنینو  شهرستان گنبد کاووس

 .ندینما يارزشمند سپاسگزار يو ارائه نظرها همکاري صمیمانهخاطر 
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