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در مجالت علمی ارتش جمهوری اسالمی ایران


کیومرث موالدوست

کاریناس ارید ،دانشگاه آشاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهرام ،ایرام
تاری ،دریافت1400/03/12 :

تاری ،پذیرش1400/05/03 :

چکیده
هدف :پژوه های متعددی در حوزه علوم ورزشی و تربیت بدنی در کشور انجام میشود .سازمانها ،به ویژه سـازمان نظـامی
نیز برای آمادگی جسمانی و ارتقای توان رزمی خـود بـه ایـن حـوزه از تحقیقـات نیـاز دارنـد .هـد ،از ایـن مطالعـه ،بررسـی
پژوه های مدیریت ورزشی چاپشده در مجالت علمی ارت جمهوری اسالمی ایران با رویکرد فراتحلیل است.
روششناسی :پژوه حاضر از منظر هد ،،توصـیفی و از نظـر نـو اسـتفاده ،کـاربردی اسـت .در ایـن تحقیـق ،از روش
فراتحلیل استفاده شد .جامعه آماری این پژوه  ،تمام مقاالت علمی علوم ورزشی و تربیتبدنی چاپشده در  5نشـریه علمـی
وابسته به ارت است.
یافتهها :تعداد  75مقاله مرتبط با موضو ورزش و تربیت بدنی در پنج فصلنامه وابسته به ارت یافت شد .از این تعداد مقالـه
به ترتیب  5 ،6 ،15 ،48و  1مقاله به گرای فیزیولوژی ورزشی ،مدیریت ورزشی ،روانشناسی ورزشی ،آسیبشناسی ورزشی و
رفتار حرکتی ورزشی مربوط میشود .سال  1396بیشترین چاپ مقاالت ورزشی با فراوانی  20مقاله و سال  1398با چاپ پـنج
مقاله در گرای مدیریت ورزشی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
نتیجهگیری :مباحث مورد تحقیق در مقاالت مدیریتی ،شامل مـوارد متعـددی میشـود .بنـابراین ،تولیـدات پژوهشـی بـرای
سازمانهای نظامی بسیار مهم و اساسی بوده ،نگاه همهجانبه و نیازسـنجی پژوهشـی بـه منظـور پوشـ در همـه حوزههـای
مدیریت ورزشی باعث توسعه و رشد سازمان خواهد شد.
واژههای کلیدی :توسعه تحقیقات تربیت بدنی ارت  ،سیاستگذاری تحقیقات تربیت بدنی ،نیازهای پژوهشی ورزش ارت .

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولk.moladoost@gmail.com :
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نیروی انسانی سالم ،تندرست و با آمادگی جسمانی
باال به شمار میآید .ورزشی ا ربخ خواهـد بـود
که نظاممند برنامهریزی شود و دارای انعطا ،الزم
باشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن اهــدا ،عالیــه،
سیاستهای کلی در نیروهای مسـلح حـول چهـار
محور اساسـی ورزش همگـانی ،ورزش کـاربردی،
ورزش قهرمانی و ورزش حرفـهای (باشـگاهداری)
برنامهریزی شده است (قادری و همکاران:1398 ،
 .)142فرایند ورزش حرفهای ،شـامل :شناسـایی و
جذب استعدادهای ویژه ،بهرهگیری از دستاوردها و
شــیوههای علمــی بــرای پــرورش ورزشــکاران
حرفهای ،آمادهسـازی بـرای حضـور در لیگهـای
حرفــهای ،اجــرای مســابقات حرفــهای ،ارزیــابی
اقتصادی ورزشی با هـد ،نهادینهسـازی و رونـق
صنعت ورزش و اصالح و بهبود مسـتمر آن اسـت
(کشاورز و همکاران .)47 :1394 ،مـدیران تربیـت
بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسـالمی ایـران ،از
مهمترین ارکان محیط داخلی سازمانهای نظـامی
محســوب میشــوند؛ زیــرا بخشــی از رســالت
سازمانهای نظامی و سیاست کلی مبتنی بر رشـد
جسـمی ،فکــری و روحــی کارکنـان توســط آنــان
محقق میشود .مدیران تربیـت بـدنی عـالوه بـر
تقویــت و پــرورش جســم و روح ورزشــکاران ،در
پروراندن و فعلیت بخشیدن به استعدادهای نهفتـه
کارکنان نق بسزایی دارند .آنان در رشد اخالقـی
ورزشکاران نظامی ،الگـویی ت یرگـذار هسـتند .از
اینرو ،دارای تکـالیف اخالقـی مشـخص هسـتند
(زارعیان و همکاران.)214 :1396 ،
یکی از وظایف متعدد مـدیران ،کـاوش و تحقیـق
است .تحقیقات در فرایندهای تصمیمگیریِ سطوح

مقدمه
نیروهای نظامی ،در دفـا  ،حفـ بـات و امنیـت
کشور نق تعیینکنندهای دارند .این افراد با توجه
به وظایف و م موریتها و به مقتضای نو شـغلی
کــه دارنــد ،نیازمنــد حــداقل ســطوحی از آمــادگی
جســمانی هســنند (رحمــانی و همکــاران:1390 ،
 .)248تاکتیکهای رزم انفرادی ،احترامات و آداب
نظامی ،رژهها ،حرکات سینهخیز ،خیزهای نظـامی،
حرکات سریع ،عبور از موانع ،راهپیمایی ،دویدن با
ســالح ،دروس نظریــه نظــامی ،دروس معنــوی،
تربیــت بــدنی و ورزش صــبحگاهی و غیــره جــز
الینفک دورههای آموزش نظامی هستند و سـطح
نسبتاً باالیی از آمادگی جسمانی را میطلبند .پـس
فعالیت ورزشی به عنوان ابزاری برای رسـیدن بـه
سالمت جسمانی و روانـی ،زیربنـای اصـلی تمـام
آموزشهای نظامی در نقاط مختلف جهان است و
نق بسیار مهمی در بروز استعدادهای نهفته افراد
دارد (ملکــی و همکــاران196 :1390 ،؛ نیــکرو و
همکاران .)10 :1393 ،یکی از نیازهـای ضـروری
نیروهای مسلح برخورداری از آمـادگی جسـمانی و
فعالیت بدنی منظم بـهمنظور اجـرای موفقیـتآمیز
م موریتها در شرایط مختلف بـوده ،میتوانـد بـر
روی سالمت روانی نیروها ا رگذار باشد (فوالدی و
همکــاران .)63 :1399 ،در اکثــر کشــورهای دنیــا
برای انتخاب افراد برتر در شغل نظامیگری ،اغلب
از افــرادی اســتفاده میکننــد کــه دارای آمــادگی
جسمانی باال بوده ،میـزان فعالیـت بـدنی آنهـا در
طول روز زیاد باشد (فـوالدی و همکـاران:1399 ،
.)65
توسعه تربیت بدنی و ورزش ،رکـن اصـلی تـ مین
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گرایشی تربیت بدنی وجود دارد .این خأل در بخ
مدیریت ورزشی بسیار به چشم مـیآیـد .محققـان
باید در حوزههای ورزش حرفهای نظامیان ،جـذب
سرمایهگذار و حامی مالی ،اقتصاد ورزش نظامیان،
اســتعدادیابی ،مــدیریت بهینــه ورزش ،مــدیریت
باشگاههای ورزشی نیروهای مسلح و  ...کار کنند.

مختلف به مدیران کمک میکند .پژوه از جمله
ابزارهایی است که سازمان میتواند از طریق آنهـا،
اهــدا ،و سیاســتهای خــود را محقــق ســازد.
تحقیقات میتواند نارسـاییهای موجـود را آشـکار
کند.
یکی از الزامـات توسـعه تربیـت بـدنی ،تحقیـق و
پژوه اسـت .حـوزۀ تحقیقـاتی بایـد همهجانبـه
باشد .همه گرای ها باید مورد توجـه قـرار گیـرد.
یافتههای علمـی موجـب رشـد و بالنـدگی ورزش
ســازمانها میشــود .پژوه هــای علمــی باعــث
همــاهنگی بهتــر و شــناخت میــزان انحــرا ،از
استانداردها میشود.
ارت جمهوری اسالمی ایـران در راسـتای جامـه
عمل پوشاندن به رهنمود فرماندهی معظم کل قوا
که فرمودند« :کشور ما بدون گام برداشتن در جاده
گسترش دان و پژوه امکان نـدارد بتوانـد بـه
نقطـه مطلـوب برســد» ،فعالیتهـای پژوهشــی را
شرو کرده است .چنانچه این فعالیتها به صورت
یکپارچه و از طریق راهبردهای مناسب به سـوی
اهدا ،ترسیمشده هـدایت شـوند ،میتوانـد رافـع
نیازهای پژوهشی ارتـ باشـد (ولـیونـد زمـانی،
.)39 :1395
توجه به پژوه و اولویتهای تحقیقاتی و انجـام
به موقع آن ،مشکالت موجود را برطر ،میسـازد.
با توجه به اهمیت مدیریت ورزشی ،یکی از دالیل
بررسی میزان تحقیقـات ایـن حـوزه در نیروهـای
مسلح ،تعداد پژوه های انجامشده اسـت .تعـداد
کم پژوه های مدیریت ورزشی موجـب نگرانـی
این حوزه است.
نتایج نشان میدهد خأل تحقیقاتی در حـوزههـای

پیشینه تحقیق
بــا توجــه بــه موضــو ایــن مطالعــه ،تحقیقــات
انجامشده زیر قابل اشاره هستند:
شریفیفر و محمدیان ( )1396طی مطالعـهای بـه
روش فراتحلیل با عنوان «عوامـل درونسـازمانی
ا رگذار در کارآفرینی سـازمانهای ورزشـی :یـک
فراتحلیل» به کارآفرینی سازمانی پرداختهاند.
حیدری و همکاران ( )1397با روش فراتحلیل ،بـه
مطالعه عوامل و راهکارهـای جـذب مـردم بـرای
توسعۀ ورزش همگانی در ایران پرداختهاند.
منوچهری و همکـاران ( )1398طـی تحقیقـی بـا
عنوان «فراتحلیل راهبرد توسـعۀ ورزش نیروهـای
مسلح ج.ا.ایران» راهبردهای اصلی توسـعه ورزش
نیروهای مسـلح را بـا روش فراتحلیـل شناسـایی
کردند.
قاســمی پیربلــوطی و همکــاران ( )1398بــا روش
فراتحلیل به بررسی ت یر ورزشدرمانی در کاه
افسردگی سالمندان در ایران پرداختهاند.
روحانی و آزالی علمداری ( )1398طی یک مطالعه
فراتحلیلی ،ت یر تمرین ورزشـی هـوازی در فشـار
خون بیماران مبتال بـه پرفشـار خـونی را بررسـی
کردهاند.
شــهریاری و همکــاران ( )1398در پژوهشــی بــه
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ارت جمهوری اسالمی ایـران اسـت .بـه منظـور
اجرای این تحقیق ،از روش فراتحلیل استفاده شد.
فراتحلیل با ترکیـب مطالعـات انجامشـده ،امکـان
شناخت بیشتر از پدیدهها را میسر میکنـد .جامعـه
آماری این پژوه  ،تمام مقاالت علمی چاپشـده
در نشریات وابسته بـه ارتـ جمهـوری اسـالمی
ایران در حوزۀ ورزش و تربیت بدنی است .نشریات
مورد اسـتفاده مطـابق جـدول  1اسـت .پـژوه
حاضــر از منظــر هــد ،،توصــیفی و از نظــر نــو
استفاده ،کاربردی است.

روش فراتحلیــل بــه تــ یر کارکردهــای توســعه
اجتماعی سالمتبخ در نهادینـه کـردن ورزش
همگانی پرداختهاند.
نارنجی انی و همکاران ( )1399طی تحقیقـی بـا
رویکرد فراتحلیل به بررسی پژوه های مرتبط با
نظام مدیریت دانـ در علـوم دریـایی جمهـوری
اسالمی ایران پرداختهاند.
روششناسی پژوهش
هد ،بررسی پـژوه هـای مـدیریت ورزشـی در

جدول  .1مشخصات نشریات وابسته به ارتش جمهوری اسالمی ایران
نام نشریه

درجه علمی

صاحب امتیاز

نشریه

محل نشر

ترتیب انتشار
نشریه

فصلنامه علمی
پژوهشی ابن سینا

اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

علمی ـ
پژوهشی

تهران

فصلنامه

فصلنامه پرستار و
پزشک در رزم

اداره بهداشت امداد و درمان نزاجـا و
با همکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی
ارت جمهوری اسالمی ایران

علمی ـ
پژوهشی

تهران

فصلنامه

فصلنامه مدیریت در
آموزش علوم دریایی

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

علمی ـ
پژوهشی

نوشهر

فصلنامه

دانشگاه افسری امام علی( )

علمی ـ
پژوهشی

تهران

فصلنامه

دانشــکده فرمانــدهی و ســتاد ارتـ
جمهوری اسالمی ایران

علمی ـ
ترویجی

تهران

فصلنامه

فصلنامۀ مدیریت
نظامی
فصلنامه علوم و فنوى
نظامی
م خذ :یافتههای تحقیق
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کمترین آن با یک مقاله مربوط به گـرای رفتـار
حرکتی ورزشی میشود .فراوانی مقـاالت از حیـث
مشخصات مجله ،گرای تربیت بدنی ،روشهـای
پژوهشی و ارتباط با سازمان در جدول  2بیان شده
است.
مقاالت ورزشی چاپشده  75مقاله است که از این
تعداد 15 ،مقاله در گرای مدیریت ورزشـی چـاپ
شده است .با چاپ  5مقاله در سال  1398بیشترین
فراوانی و سـالهـای  1392 ،1391و  1397هـیچ
مقالهای در گرای مدیریت ورزشـی چـاپ نشـده
است (شکل .)1

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

تعداد مقاالت چاپشده در مجالت مورد مطالعه با
موضو ورزش و تربیـت بـدنی  75عنـوان مقالـه
است .تعـداد  5نشـریه علمـی وابسـته بـه ارتـ
جمهوری اسالمی ایران است .چهار نشـریه درجـه
علمی ـ پژوهشی و یـک نشـریه علمـی ترویجـی
است .دو نشریه وابسـته بـه ادارات و سـه نشـریه
وابسته به دانشگاههای آجا است .بیشترین فراوانی
مقاالت چاپشده بـر حسـب انـوا گـرای هـای
تربیت بدنی مربوط به فیزیولوژی ورزشی بـا  48و

نمودار  .1مقایسه فراوانی کل مقاالت ورزشی و مقاالت مدیریت ورزشی چاپشده
م خذ :یافتههای تحقیق
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و برنامهریزی نهـاد ریاسـتجمهوری ،پژوهشـکده
تربیــت بــدنی وزارت علــوم تحقیقــات ،دانشــگاه
فرمانـــدهی و ســـتاد آجـــا و دانشـــگاه جـــامع
امامحســین( ) بــا یــک مــورد کمتــرین فراوانــی
وابستگی را به خود اختصاص دادهاند .یـک مـورد
نیز وابستگی نویسندگان مقاالت نامشخص بود.

توزیع جمعیتشناختی محققان
الف) وابستگی نویسندگان به سازمانها

وابستگی محققان به سازمانهـا و دانشـگاههـا در
جدول  3ذکـر شـده اسـت 109 .نفـر از محققـان
وابسته به دانشگاههای دولتی هستند که بیشـترین
فراوانــی ،و مؤسســه عــالی آمــوزش و پــژوه
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیریت

جدول  .3وابستگی محققان به سازمانها و دانشگاهها
نام سازمان/دانشگاه
اداره بهداشت ،امداد و درمان نزاجا
فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی رشت
مؤسسه عالی آموزش و پژوه

فراوانی
5
2

مدیریت و برنامهریزی نهاد ریاستجمهوری

1

پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات

1

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

1

دانشگاه افسری امام علی( )

4

دانشگاه جامع امام حسین( )

1

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

3

دانشگاه علوم پزشکی آجا

8

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

11

دانشگاههای دولتی

109

دانشگاه آزاد اسالمی

70

دانشگاههای نظامی

28

دانشگاههای علوم پزشکی

10

دانشگاه فنی و حرفه ای

2

دانشگاه پیام نور

2

سازمانها ،ادارات و مراکز آموزشی ـ پژوهشی نظامی

7

مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی

2

نامشخص

1
231

جمع
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استادیاری بـا فراوانـی  52اسـت .فراوانـی درجـه
علمی و وابستگی نویسندگان مقاالت در جـدول 4
بیان شده است.

ب) مدارج علمی نویسندگان

براســاس یافتــههای تحقیــق ،مقــاطع تحصــیلی
نویسندگان ،کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا به
ترتیب با فراوانی  35و  32نفر بیشترین فراوانی را
دارند .بیشترین درجه علمـی محققـان مربـوط بـه

جدول  .4درجه علمی و وابستگی نویسندگان مقاالت
درجه علمی نویسندگان
درجه علمی

فراوانی

نامشخص
مدرس
گروه پزشکی
ورزشی
گروه اپیدمیولوژی
پژوهشگر
دانشجوی
کارشناسی

32
1

وابستگی نویسندگان
درصد

درصد

فراوانی
13.85
0.43

نام سازمان/دانشگاه

فراوانی

دانشگاههای دولتی
دانشگاه آزاد اسالمی

109
70

6

2.59

دانشگاههای نظامی

28

12.12

1
1

0.43
0.43

دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه فنی و حرفهای

10
2

4.33
0.86

1

0.43

دانشگاه پیام نور

2

0.86

1

0.43

سازمانها ،ادارات و مراکز آموزشی پژوهشی
نظامی

7

3.04

دانشجوی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکترا

4

1.73

مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی

2

0.86

35
32

15.15
13.85

نامشخص
جمع

1
231

0.43
%100

دکترا

13

5.62

مربی

4

1.73

استادیار

52

22.51

دانشیار

32

13.85

استاد

16

6.92

جمع

231

100

کارشناس
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پرداختــه شــده اســت .فراوانــی و عنــوان مقــاالت
مربوطه در جدول  6بیـان شـده اسـت .بیشـترین
فراوانی چاپ مقاالت مربوط به سال  1398است.
میزان مشارکت مجالت مورد مطالعـه بـر حسـب
میزان چاپ مقاالت گـرای مـدیریت ورزشـی در
جدول  7آمـده اسـت .بررسـیهـا نشـان میدهـد
نشریه فصلنامه مدیریت در آموزش علوم دریایی با
چاپ  6مقاله بیشترین فراوانی را به خود اختصاص
داده است.

ج) مشارکت دانشگاهها و سازمانهای وابسته

دانشگاه علـوم پزشـکی بقیـهاهلل بـا  11نویسـنده
بیشــترین فراوانــی نویســندگان و دانشــگاههــای
فرماندهی و ستاد آجا و جـامع امـام حسـین( ) بـا
یک نویسنده کمترین مشارکت را در بین تحقیقات
منتشرشــده داشــتهانــد .مشــارکت دانشــگاههــا و
سازمانهای وابسته در جدول  5ذکر شده است.
آمار استنباطی

در ادامه ،به تحقیقـات گـرای

مـدیریت ورزشـی

جدول  .5مشارکت دانشگاهها و سازمانهای وابسته
نام دانشگاههای نظامی و سازمانهای وابسته

فراوانی

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

1

دانشگاه افسری امام علی( )

4

دانشگاه جامع امام حسین( )

1

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

3

دانشگاه علوم پزشکی آجا

8

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

11

جمع

28

اداره بهداشت ،امداد و درمان نزاجا

5

فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی رشت

2

جمع

7

جمع کل

35
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جدول  .6فراوانی تحقیقات گرایش مدیریت ورزشی
سال

تعداد
مقاله

1393

3

1394

1

1395

3

1396

2

مشخصات نشریه

روشهای
پژوهشی

مرتبط/
غیرمرتبط

عنوان مقاله

با سازمان
مــروری بــر مطالعــات آمــادگی
جسمانی انجامگرفتـه در نیروهـای
نظامی کشور
گسترش ورزشهای رزمی مصوب
در دانشگاهها و آموزشگاههای آجا
نحوه گذران اوقات فراغت
کارکنان مراکز آموزشی نداجا با
ت کید بر فعالیت ورزشی (مطالعه
موردی :کارکنان فرماندهی مرکز
آموزش تخصصهای دریایی)
نیازهای ورزشی در مراکز آموزش
نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین
نگرش آنان
مروری بر نق ورزش و آمادگی
جسمانی در سالمتی و توانمندی
نیروهای نظامی
رابطۀ بین اجرای فوق برنامههای
ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی
در دانشگاه علوم دریایی امام

فصلنامه علمی پژوهشی
ابن سینا

مقاله مروری

مرتبط

فصلنامه علوم و فنوى
نظامی

پیمایشی ـ
توصیفی

مرتبط

فصلنامه مدیریت در
آموزش علوم دریایی

توصیفی ـ
پیمایشی

مرتبط

فصلنامۀ مدیریت نظامی

توصیفی ـ
میدانی

مرتبط

فصلنامه پرستار و
پزشک در رزم

مقاله مروری

مرتبط

فصلنامه آموزش علوم
دریایی

توصیفی ـ
تحلیلی
همبستگی

مرتبط

فصلنامه آموزش علوم
دریایی

توصیفی

غیرمرتبط

موانع اقتصادی توسعه ورزشهای
ساحلی (مطالعه موردی :بخ
مرکزی استان مازندران)

فصلنامه آموزش علوم
دریایی

توصیفی

غیرمرتبط

ت یر آموزش ورزشهای آبی ـ
ساحلی بر صنعت گردشگری
شهرستان نوشهر

فصلنامۀ مدیریت نظامی

توصیفی ـ
تحلیلی
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خمینی(ره) نوشهر

مرتبط

مطالعۀ تحلیل محیطی ورزش
قهرمانی و حرفهای نیروهای
مسلح کشور
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سال

تعداد
مقاله

1398

5

1399

1

مشخصات نشریه

روشهای
پژوهشی

مرتبط/
غیرمرتبط
با سازمان

فصلنامه پرستار و
پزشک در رزم

روش
فراتحلیل

غیرمرتبط

فصلنامه پرستار و
پزشک در رزم

توصیفی ـ
همبستگی

غیرمرتبط

فصلنامه علمی پژوهشی
ابن سینا

نامه به
سردبیر

غیرمرتبط

فصلنامه مدیریت نظامی

کیفی
با راهبرد
دادهبنیاد

مرتبط

فصلنامه آموزش علوم
دریایی

توصیفی ـ
پیمایشی

غیرمرتبط

فصلنامه آموزش علوم
دریایی

توصیفی

غیرمرتبط
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عنوان مقاله
فراتحلیل ت یر کارکردهای توسعه
اجتماعی سالمتبخ بر نهادینه
کردن ورزش همگانی
بررسی موانع مشارکت معلولین
ورزشکار و غیرورزشکار در
فعالیتهای ورزشی (مطالعه
موردی :شهر قزوین)
انگیزه مشارکت سالمندان ایرانی
در فعالیتهای بدنی بین گروههای
شغلی ،تحصیلی و سنی مختلف
اهمیت تربیت بدنی در سالمت و
سبک زندگی کارکنان آجا از
دیدگاه مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)

شناسایی عوامل جذبکننده و
بازدارنده در توسعه گردشگری
موردی:
(مطالعه
ساحلی
گردشگران ورزشی فعال سفرکننده
به مناطق ساحلی دریای خزر)
مدلسازی رابطه ادراک کیفیت
خدمات با رضایتمندی و تمایل
به بازگشت به سواحل دریای خزر
(مطالعه موردی :المپیاد ورزشهای
آبی و ساحلی بابلسر)
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جدول  .7مشارکت نشریات در چاپ مقاالت گرایش مدیریت ورزشی
مشخصات نشریه

مرتبط با
سازمان/
غیرمرتبط

روشهای پژوهشی

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا

فصلنامه علوم و فنوى نظامی

فصلنامه مدیریت در آموزش علوم دریایی

فصلنامۀ مدیریت نظامی

مقاله مروری

پیمایشی -توصیفی

توصیفی-میدانی

توصیفی

توصیفی -تحلیلی

نامه به سردبیر

توصیفی -همبستگی

فراتحلیل

کیفی با راهبرد داده بنیاد

غیرمرتبط

مرتبط

1393

-

1

1

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1394

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1395

1

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

2

1396

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

1398

2

1

-

1

1

-

1

-

-

-

1

1

1

1

4

1

1399

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

جمع

3

2

1

6

3

2

2

1

3

1

1

2

1

1

7

8

سال

15

جمع کل
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تحلیل مقاالت مدیریت ورزشی

براساس جدول  ،8سیاستگذاری و مدیریت کالن ورزش ،اقتصاد و بازاریـابی ورزشـی ،گسـترش ورزش،
توسعه ورزش همگانی و گردشگری ورزشی ،آموزش ورزش ،اوقات فراغـت کارکنـان ،نیازهـای ورزشـی
کارکنان ،ورزش قهرمانی و حرفهای ،ورزش معلـوالن ،فعالیـتهـای بـدنی سـالمندان ایرانـی و آمـادگی
جسمانی کارکنان مهمترین موضوعات و گرای های تخصصی ورزشی است.
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جدول  .8فراوانی مقاالت مدیریت ورزشی براساس موضوعات و گرایشهای آن
شماره
مقاله

روش

موضوعات تخصصی یا

کلمات کلیدی

گرایشهای تخصصی

1

آمادگی جسمانی نیروهای
نظامی کشور

2

گسترش ورزشهای رزمی

3

اوقات فراغت کارکنان

4

نیازهای ورزشی

5

آمادگی جسمانی

6

فوق برنامههای ورزشی

7

اقتصاد ورزش

8

آموزش ورزش

9

ورزش قهرمانی و حرفهای

10

توسعه ورزش همگانی

11

ورزش معلولن

12

فعالیتهای بدنی سالمندان
ایرانی

13

سیاستگذاری و مدیریت
کالن ورزش

14

توسعه گردشگری ورزشی

15

بازاریابی ورزشی

آمادگی جسمانی
نیروهای نظامی
ورزشهای رزمی
دانشگاهها و آموزشگاههای آجا
فعالیت ورزشی اوقات فراغت
کارکنان مرکز آموزش تخصصهای دریایی
نیازهای ورزشی
سربازان در مراکز آموزش نظامی
ورزش و آمادگی جسمانی
در سالمتی و توانمندی نیروهای نظامی
فوق برنامههای ورزشی با موفقیت
ورزش قهرمانی در دانشـگاه علـوم دریـایی امـام
خمینی(ره)
موانع اقتصادی
توسعه ورزشهای ساحلی استان مازندران
ورزشهای آبی -ساحلی
صنعت گردشگری شهرستان نوشهر
ورزش قهرمانی و حرفهای
نیروهای مسلح کشور
نهادینه کردن
ورزش همگانی
موانع مشارکت معلولین ورزشـکار و غیرورزشـکار
در فعالیتهای ورزشی شهر قزوین
فعالیتهای بدنی
سالمندان ایرانی
تربیت بدنی در سالمت و سبک زندگی
کارکنــان آجــا از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری

نمونهگیری
تمام شمار
تمام شمار
تصادفی
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مروری
آمیخته (کمی ـ
کیفی)
توصیفی ـ
پیمایشی

خوشهای
مرحلهای

پیمایشی

نامشخص

مروری

تمام شمار

توصیفی ـ تحلیلی
(همبستگی)

هدفمند و در
دسترس

آمیخته

نامشخص

توصیفی

در دسترس

توصیفی ـ تحلیلی

نامشخص

فراتحلیل

در دسترس

توصیفی -
همبستگی

نمونه گیری
خوشهای دو
مرحلهای

نامه به سردبیر

نامشخص

کیفی با راهبرد
دادهبنیاد

نامشخص

توصیفی -
پیمایشی

تصادفی
ساده

توصیفی

(مدظلهالعالی)

توسعه گردشگری ساحلی
گردشگران ورزشی مناطق ساحلی دریای خزر
تمایــل المپیــاد ورزشهــای آبــی و ســاحلی بــه
بازگشت به سواحل دریای خزر بابلسر

روش تحقیق
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کلی ،نتیجهگیری و پیشنهادات از کیفیت مطلـوب
برخوردار هستند.

محتوای مقاالت علمی مدیریت ورزشی چاپشـده
به تفکیک اهدا ،تحقیق ،سؤال یا فرضیه اصلی و
نتیجهگیری در جدول  9بیان شده است .بـه طـور

جدول  .9تحلیل مقاالت مدیریت ورزشی
سؤاالت اصلی /فرضیه

اهداف تحقیق

تعداد مقاله

دارد

خوب

متوسط

دارد

ندارد

خوب

متوسط

دارد

ندارد

خوب

متوسط

دارد

ندارد

6

-

15

-

9

11

4

خوب

15

11

4

11

-

6

9

کیفیت

6

کیفیت

متوسط

ندارد

کیفیت

نتیجهگیری

کیفیت

پیشنهادات

6

5
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روند چاپ مقاالت مدیریت ورزشی براساس درجـه
علمی در جدول  10بیـان شـده اسـت 80 .درصـد
مقاالت چاپشده علمی ـ پژوهشی و  13.3درصد
و  6.8درصد مقاالت به ترتیب مـروری و علمـی-
ترویجی هستند.

نتیجهگیری
پژوهشــگران علــوم ورزشــی در گــرای هــای
گوناگون ،تحقیقات زیادی در حـوزههـای مختلـف
تربیت بدنی و علـوم ورزشـی انجـام مـیدهنـد و
یافتــههــای پــژوه هــای خــود را در نشــریات و
همای های علمی عرضه مـیکننـد (عسـگری و
همکاران .)156 :1393 ،رشتۀ مدیریت ورزشـی در
کنــار ســایر رشــتههــای علــوم انســانی پابــهپــای
پیشرفتهای علمی و فناوری جدید توسـعه یافتـه
است (عظیمزاده و همکاران.)231 :1396 ،
مدیریت ورزشی حـوزههـای بسـیار گسـتردهای از
ورزش را دربر میگیرد .مـدیریت ورزشـی ،شـامل
ش گرای  :مدیریت راهبردی در سـازمانهـای
ورزشــی ،مــدیریت اوقــات فراغــت ورزشهــای
تفریحی ،مـدیریت بازاریـابی در ورزش ،مـدیریت

جدول  .10توزیع فراوانی و درصد فراوانی درجه
علمی مقاالت مدیریت ورزشی
نوع مقاله

فراوانی

درصد فراوانی

علمی ـ پژوهشی

12

80

مروری

2

13.3

علمی ترویجی

1

6.7

جمع

15

100
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دانشیار نیز  32نفـر مشـارکت داشـتهانـد 35 .نفـر
کارشناس ارشـد و  32نفـر نیـز دانشـجوی دکتـرا
بودند.
از حیث وابسـتگی نویسـندگان بـه دانشـگاههـای
نظامی و سـازمانهـا ،ادارات و مراکـز آموزشـی و
پژوهشی نظامی  35نفر 15.16 ،درصد کـل را بـه
خود اختصاص دادهاند.
دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــهاهلل بــا فراوانــی 11
نویســنده بیشــترین مشــارکت و دانشــگاههــای
فرمانــدهی و ســتاد آجــا و دانشــگاه جــامع امــام
حسین( ) با یک نویسنده کمترین مشـارکت را در
بــین دانشــگاههــای نظــامی داشــتهانــد .فصــلنامه
مدیریت در آموزش علوم دریایی با چاپ  6مقاله و
فصلنامه علوم و فنون نظامی با چاپ یک مقاله به
ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی چـاپ مقـاالت
مدیریت ورزشی را به خود اختصاص دادهاند.
یافتهها نشان میدهنـد مباحـث مـورد تحقیـق در
مقــاالت مــدیریتی ،شــامل مــواردی همچــون
سیاستگذاری و مـدیریت کـالن ورزش ،اقتصـاد
ورزش ،بازاریابی ورزشـی ،آمـوزش ورزش ،ورزش
قهرمانی و حرفهای ،توسعه ورزش همگانی ،توسعه
گردشگری ورزشـی ،آمـادگی جسـمانی نیروهـای
نظامی کشور ،فعالیتهای بدنی سالمندان ایرانـی،
ورزش معلــوالن ،اوقــات فراغــت کارکنــان ،فــوق
برنامههای ورزشی ،نیازهـای ورزشـی و گسـترش
ورزشهای رزمی است.
تحقیقاتی نظیر شناسایی نیازهای ورزشـی ،اوقـات
فراغــت ،آمــادگی جســمانی کارکنــان و غیــره از
مباحــث بســیار مهــم در ســازمان ارتــ اســت.
یافتههای اینگونه تحقیقات برای ارت کـاربردی

رویدادهای ورزشی ،مدیریت رسانههای ورزشـی و
مدیریت اماکن و ت سیسات ورزشی میشود.
از سوی دیگـر ،ورزش و تربیـت بـدنی در ارتـ
یکی از ارکان و پایههـای مهـم و حسـاس بـرای
کارکنان است .داشتن آمـادگی جسـمانی در رزم و
غیر رزم از مهمترین ویژگـیهـای یـک نظـامی و
رزمنده است .بنابراین ،توجه به تولیدات علمـی در
حوزههای مختلف ورزش و تربیت بدنی در ارتـ
بسیار مهم و حائز اهمیت است .در این مطالعه بـه
تحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی چاپشده
در نشریات ارتـ از سـال  1390تـا سـال 1399
پرداخته شد.
ارزیابی نشریات ،تصویری از عملکـرد حـوزههـای
تحقیقاتی سازمان را نشان میدهد .این ارزیابی به
تولید محتوایی و نیازهای پژوهشی سازمان کمـک
میکند.
براساس این پـژوه  ،پـنج فصـلنامه وابسـته بـه
ارت مورد بررسی قـرار گرفـت .تعـداد  75مقالـه
مرتبط با موضو ورزش و تربیت بدنی یافت شـد.
از ایــن تعــداد 48 ،مقالــه مربــوط بــه گــرای
فیزیولوژی ورزشی و همچنین  5 ،6 ،15و  1مقاله
مربوط به گرای مـدیریت ورزشـی ،روانشناسـی
ورزشــی ،آسیبشناســی ورزشــی و رفتــار حرکتــی
ورزشی است.
سال  1396بیشترین فراوانی چاپ مقاالت ورزشی
را با فراوانی  20مقاله و سال  1398با چـاپ پـنج
مقاله در گرای مدیریت ورزشی بیشترین فراوانی
را به خود اختصاص دادهاند.
از منظر درجه علمـی نویسـندگان و محققـان52 ،
نفر استادیار با درصـد فراوانـی 22.5؛ و بـا درجـه
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کارگر (« ،)1397فراتحلیل مطالعات عوامـل و

بوده ،نتایج آن در مدیریت ورزشی نظامیـان قابـل
بهرهبرداری است.
پرداختن به همه این حوزهها به اتخـاذ روشهـای
یکنواخت ،هدایت ،ایجاد انگیزه بـرای محققـان و
غیره نیاز دارد .عملکرد پژوهشی این حوزه با اتخاذ
سیاست و تدوین برنامه مناسب و هدایت محققین
کمک شایانی به تعدد تحقیقـات و ا ربخشـی آن
میکند.
آسیبشناسی پژوه های حوزه مدیریت ورزشـی
نظــامی میتوانـد موجــب ارتقــای کمــی و کیفــی
مقاالت شود .پژوه های حـوزه مـدیریتی سـبب
ارتقای بهرهوری سازمان و رشد و توسعه میشـود.
از اینرو ،توجه ویژه به این گرای ضمن اینکه به
مدیران ورزشی در سازمان ارت کمـک میکنـد،
نتــایج تحقیقــات ســازمانهــای نظــامی در ســایر
سازمانهای دولتی نیز کاربرد دارد و میتواند چراغ
راهی برای مدیران ورزشی سازمانهای غیرنظامی
نیز باشد.

راهکارهای جذب مـردم بـرای توسـعۀ ورزش

همگانی در ایران» ،پژوه

در ورزش تربیتی،

ش  ،14صص 130ـ.111
 خلوصــی ،پروانــه؛ فرشــاد تجــاری و زینــتنیکآیین (« ،)1398انگیزه مشارکت سالمندان
ایرانی در فعالیتهـای بـدنی بـین گروههـای
شغلی ،تحصیلی و سـنی مختلـف» ،فصـلنامه
علمی پژوهشی ابن سینا ،س ،21ش ،2شماره
مسلسل  ،67صص 63ـ60
 دوستی ،مرتضی؛ ابوالفضل درویشـی و بهـزادباقریــان (« ،)1395موانــع اقتصــادی توســعه
ورزشهای ساحلی» (مطالعه مـوردی :بخـ

مرکزی اسـتان مازنـدران) ،فصـلنامه آمـوزش
علوم دریایی ،ش  ،7صص 29ـ.17
 رحمانی گرجـی ،محد ـه و مرتضـی دوسـتی(« ،)1399مدلســازی رابطــه ادراک کیفیــت
خدمات با رضایتمندی و تمایل بـه بازگشـت

منابع
حســینپور ،جــواد؛ مرتضــی دوســتی؛ ســیدعماد

به سـواحل دریـای خـزر» (مطالعـه مـوردی:

حسینی و رضا ساکی (« ،)1393نحوه گـذران

المپیــاد ورزشهــای آبــی و ســاحلی بابلســر)،

اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با

فصلنامه آموزش علـوم دریـایی ،پذیرفتهشـده

ت کید بر فعالیـت ورزشـی» (مطالعـه مـوردی:

انتشار آنالین.

کارکنــــان فرمانــــدهی مرکــــز آمــــوزش

 -رحمانی ،رمضان؛ شـعبان مهـرورز؛ اسـماعیل

تخصصهای دریـایی) ،فصـلنامه مـدیریت در
آمـــوزش علـــوم دریـــایی ،ش  ،2صـــص

زارعــی زوارکــی؛ عبــاس عبــاسپور و حســن
ملکــی (« ،)1390نقــ

76ـ.67

نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامههـای

طــب نظــامی در

آموزشی تخصصـی در طـب نظـامی ایـران»،

 حیــدری ،محمــد؛ علــی صــابری و غالمعلــی70
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مجلــه طــب نظــامی ،دوره  ،13ش  ،4صــص
-

-

-

-

-

 -شریفیفر ،فریده و فریبـا محمـدیان (،)1396

252ـ.247

«عوامل درون سازمانی ا رگذار بر کـارآفرینی

روحــانی ،هــادی و کــریم آزالــی علمــداری
(« ،)1398ت یر تمرین ورزشی هوازی بر فشار
خون بیماران مبتال به پرفشار خونی» (مطالعه
فراتحلیلی) ،پژوهشـنامۀ فیزیولـوژی ورزشـی
کاربردی ،س ،15ش ،30صص 102ـ.77
زارعیان ،حسین؛ مهرعلی بارانچشمه؛ محمود
فاضلبخششـــی و نـــازنین راســـ،)1396( ،
«تدوین منشور اخالقی مدیران تربیـت بـدنی
نیروهای مسلح» ،نشریه مدیریت منابع انسانی
در ورزش ،س  ،4ش  ،2صص 217ـ.201
ساکی ،رضا؛ جواد حسینپور و فرامـرز نصـری
(« ،)1395رابطه بین اجرای فـوق برنامـههای
ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در دانشگاه
علــوم دریــایی امــام خمینــی(ره) نوشــهر»،
فصلنامه آموزش علوم دریـایی ،ش  ،4صـص
75ـ.70
ســعادتطلب ،محمــدباقر؛ کــوروش قهرمــان
تبریزی و طهمورث نورایی (« ،)1394نیازهای
ورزشی در مراکـز آمـوزش نظـامی از دیـدگاه
ســربازان و تبیــین نگــرش آنــان» ،فصــلنامۀ
مـــدیریت نظـــامی ،س ،15ش ،57صـــص
81ـ.59
ســنایی ،محمــد (« ،)1396تــ یر آمــوزش
ورزشهــای آبــی ـ ســاحلی بــر صــنعت
گردشــگری شهرســتان نوشــهر» ،فصــلنامه
آموزش علوم دریایی ،ش  ،10صص 87ـ.78

ســــازمانهای ورزشــــی» (فراتحلیــــل)،
پژوه های معاصر در مـدیریت ورزشـی ،س
 ،7ش ،14صص 64ـ.53
 شــعبانی ،عبــاس (« ،)1396مطالعــۀ تحلیــلمحیطی ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهـای
مسلح کشور» ،فصلنامۀ مـدیریت نظـامی ،س
 ،17ش  ،2صص 114ـ.93
 شکیبایی ،ابوالفضل؛ مصطفی رحیمـی؛ بهـزادبازگیر و علیرضا عسـگری (« ،)1393مـروری
بر مطالعات آمادگی جسـمانی انجامگرفتـه در
نیروهــای نظــامی کشــور» ،فصــلنامه علمــی
پژوهشی ابن سینا ،س ،16مسلسل  ،49صص
79ـ.64
 شهریاری ،ناصر؛ سعید تاب ؛ رسول نظـری ومحمدمهدی ذوالفقارزاده (« ،)1398فراتحلیـل
تـــ یر کارکردهــــای توســــعه اجتمــــاعی
ســالمتبخ

بــر نهادینــه کــردن ورزش

همگانی» ،فصلنامه پرستار و پزشـک در رزم،
ش ،25س ،7صص 48ـ.41
 ظهرابی ،احمدرضا؛ سجاد محمـدیاری و امیـرمحبــی (« ،)1398اهمیــت تربیــت بــدنی در
سالمت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)» ،فصـلنامه
مـــدیریت نظـــامی ،س ،19ش  ،3صـــص
106ـ.95
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-

 عابــدی ســماکوش ،محبوبــه؛ فــرزام فــرزان؛مرتضــی دوســتی و افشــار هنــرور (،)1398
«شناسایی عوامل جذبکننـده و بازدارنـده در
توسعه گردشگری ساحلی» (مطالعـه مـوردی:
گردشگران ورزشی فعال سفرکننده به منـاطق
ساحلی دریای خزر) ،فصـلنامه آمـوزش علـوم
دریایی ،ش  ،13صص 108ـ.96
 عســگری ،بهمــن؛ علیرضــا الهــی و حســینپورسلطانی زرندی (« ،)1393تحلیل محتـوای
مقاالت مدیریت ورزشی» ،نشریۀ پـژوه در

-

علــوم ورزش ـی ،مطالعــات مــدیریت ورزش ـی،
ش ،22صص 172ـ.155
 عظیمزاده ،سیدمرتضی؛ کیانوش شجیع؛ یاسرصفار و فریده افروزی (« ،)1396تحلیل محتوا
و روند مقاالت مدیریت ورزشی» ،چاپشده در
نشریات علمی پژوهشـی ،مطالعـات مـدیریت
ورزشی ،ش  ،43صص 236ـ.217
 فـــوالدی ،جمشـــید؛ اقبـــال غرایـــی و داورخاکســـاربلداجی (« ،)1399بررســـی ارتبـــاط
فعالیت بدنی و سالمت روانی کارکنان نظامی
آجا» ،مجله طب نظـامی ،دوره  ،22ویژهنامـه
همای ملی آمادگی جسـمانی در تـوان رزم،
صص 70ـ.63
 قــادری ،جعفرعلــی؛ فــرزاد غفــوری و حبیــبهنری (« ،)1398شناسایی عوامل ت یرگذار در
توســـعه ورزش ناجـــا» ،فصـــلنامۀ علمـــی-
پژوهشی مدیریت منـابع در نیـروی انتظـامی،
س  ،6ش  ،4صص 162ـ.137

-

-

-
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قاسمی پیربلوطی ،محمد؛ ارغـوان شـریعت و
احمد غضنفری (« ،)1398بررسـی فراتحلیـل
[تـ یر ورزشدرمــانی بـر کــاه افســردگی
ســـالمندان در ایـــران» ،نشـــریه علمـــی
روانشناسی سالمت ،س ،8ش ( 2پیاپی ،)30
صص 80ـ.69
قدردان ،ریحانه؛ حسـین حسـنبیگی و سـعید
تــاب (« ،)1398بررســی موانــع مشــارکت
معلــــولین ورزشــــکار و غیرورزشــــکار در
فعالیتهای ورزشی» (مطالعـه مـوردی :شـهر
قزوین) ،فصلنامه پرستار و پزشک در رزم ،ش
 ،24س  ،7صص 56ـ.49
کشــاورز ،لقمــان؛ ابوالفضــل فراهــانی؛ یگانــه
موســوی جهرمــی و فــاتح فرازیــانی (،)1394
«عوامل ت یرگذار بر رفتـار بخـ خصوصـی
بهمنظور سـرمایهگذاری در ورزش حرفـهای و
ارائه الگو» ،مطالعات مدیریت رفتـار سـازمانی
در ورزش ،دوره دوم ،ش  ،8صص 56ـ.45
مجلســی ،محمدحســن؛ ســعید ســپهریفر و
محسن متشکر آرانـی (« ،)1395مـروری بـر
نق ورزش و آمادگی جسمانی در سالمتی و
توانمندی نیروهای نظامی» ،فصلنامه پرستار و
پزشــک در رزم ،شــمارههای  10و  ،11س ،4
صص 70ـ.63
مصـــطفایی ،مهـــرداد (« ،)1393گســـترش
ورزشهــای رزمــی مصــوب در دانشــگاهها و
آموزشگاههای آجا» ،فصـلنامه علـوم و فنـون
نظامی ،س ،10ش  ،29صص 115ـ.91

فراتحلیل پژوهشهای مدیریت ورزشی چاپشده در مجالت علمی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 -ملکی ،بهنام؛ سعید صانعی؛ حسـین برهـانی و

جسمانی مشموالن مراکز آموزش سـربازی»،

اکبــر قــوامی (« ،)1390تــ یر دوره آمــوزش

مجلــه طــب نظــامی ،دوره  ،16ش  ،1صــص

نظامی بر ویژگیهای شخصـیتی دانشـجویان

16ـ.9

نظامی» ،مجله طب نظـامی ،دوره  ،13ش ،4

 ولیونــدزمانی ،حســین (« ،)1395آینــدهکاویراهبردهای پژوه های توسعه دفاعی ارتـ

صص 200ـ.195
 -منــوچهری ،جاســم؛ مهرعلــی بارانچشــمه و

جمهـــوری اســـالمی ایـــران» ،فصـــلنامه

محمدقاســم منــوچهری (« ،)1398فراتحلیــل

آیندهپژوهـی دفـاعی ،س اول ،ش  ،2صـص

راهبـــرد توســـعۀ ورزش نیروهـــای مســـلح

65ـ.37

جمهوری اسـالمی ایـران» ،فصـلنامه علمـی

 -نارنجی انی ،فاطمـه؛ سـیدمحمد میرکمـالی و

راهبـــرد دفـــاعی ،س  ،17ش  ،67صـــص

محمود میرزادهکوهشـاهی (« ،)1399بررسـی
پژوه های مرتبط با نظام مدیریت دان

150ـ.123

در

 -نیــکرو ،حســین؛ مهرعلــی بارانچشــمه و

علــوم دریــایی جمهــوری اســالمی ایــران بــا

سیداصـــغر آزورده (« ،)1393مقایســـه ا ـــر

رویکرد فراتحلیل» ،فصـلنامه علمـی آمـوزش
علوم دریایی ،ش  ،21صص 17ـ.1

تمرینهــای ترکیبــی منتخــب و تمرینهــای
ورزشــی جــاری بــر بهبــود ســطوح آمــادگی
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