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Abstract
Background and Aim: Considering the importance of women in society and
especially in the police force, the purpose of this study is to identify the factors
affecting the need to hold a special sports Olympiad for police women in the police
force.
Method: This is a qualitative research and was carried out by the method of
grounded theory and Glaser approach. The nature of exploratory research was
conducted with the aim of recognizing the necessities of holding a female police
sports Olympiad. The statistical population of the study consisted of faculty
members of the Department of Psychology, Sports Management and female police
officers of the police force, and a sample of 18 of them were purposefully
interviewed to achieve theoretical saturation. After conducting all the interviews, the
collected materials were carefully studied and the data obtained from its
implementation were divided into three main steps of open coding (concepts),
pivotal (sub-category) and selective (main category). To determine the validity of
the research, acceptability, transferability and verifiability were used and its
reliability was determined by agreement between the two coders as 0.85.
Results and conclusion: In this study, 42 initial codes were obtained which were
placed in three main categories of value enhancement, health improvement and job
development. In the section of strengthening values, two categories of cultural
values and social values, in the section of improving health, physical health and
mental health, and in the section of job development, individual and organizational
factors were identified. Among the necessities of holding the Women's Police Sports
Olympiad are strengthening the Islamic identity, increasing the public image of the
police, gaining team experience, reducing job stress, increasing self-awareness,
improving mental performance and preventing burnout.
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چکیده
زمینه و هدف :باتوجه به اهمیت زنان در جامعه و بهخصوص در نیروی انتظاام ،،هادپ واشوها را ار
شناسای ،عوامل تاثیرگذار بر رورت برگزاری المپیاد ورزش ،ویشه زنان ولیس در نیروی انتظام ،است.
روش :این وشوها کیف ،است و با روش نظریاه داده بنیااد و رویدارد گلیازر اجارا شاد .ماهیات واشوها
اکتشاف ،و با هدپ شناخت رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،ولیس زن انجاام گردیاد .جامعاه آمااری
وشوها را اعضای هیئت علم ،گروه روانشناس ،،مدیریت ورزش ،و ولیسهای زن نیرویانتظاام ،تشادیل
دادند و نمونه  11نفری از آنها به صورت هدفمند تا دستیاب ،به اشباع نظری ،مورد ورسا قرار گرفتند .وس
از اجرای تمام ،مصاربهها ،مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه شد و دادههای راصال از اجارای آن در
سه گام اصل ،کدگذاری باز(مفاهیم) ،محوری(مقولاه فرعا )،و انتباب(،مقولاه اصال )،قارار گرفات .بارای
تعیین روای ،وشوها از مقبولیت ،قابلیت انتقال و تاییدوذیری استفاده شد و وایای ،آن با روش توافق باین دو
کدگذار  0/18تعیین شد.
یافتهها و نتایج :در این وشوها ،تعداد  22کد اولیه به دست آمد که در سه مقوله اصل ،تقویت ارزشها،
بهبود سالمت و توسعه شالل جاای گرفتناد .در بباا تقویات ارزشهاا ،دو مقولاه ارزشهاای فرهنیا ،و
ارزشهای اجتماع ،،در ببا بهبود سالمت ،سالمت جسمان ،و سالمت روانا ،و در بباا توساعه شالل،
عوامل فردی و عوامل سازمان ،شناسای ،شدند .از جمله رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،زناان ولایس،
تقویت هویت اسالم ،،افزایا وجهه عموم ،ولیس ،کسب تجرباه تیما ،،کااها اساترل شالل ،،افازایا
خودآگاه ،،بهبود عملدرد ذهن ،و جلوگیری از تحلیل رفتی ،در شلل هستند.
واژههای کلیدی
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مقدمه
بر اسال آیات قرآن کریم زنان نقا مهم ،در استحدام و تقویت بنیاد خاانواده دارناد(بن،
اسدی ،1311 ،ص )18افزون بر تاثیر زنان در درون خانواده ،م،توان به نقا موثر آنهاا در
توسعه ،ویشرفت و استقالل کشور نیز اشاره کرد(شاییان و مومن،راد ،1318 ،ص .)28زناان
تقریباً نیم ،از جمعیت را تشدیل م،دهند و با رضوری چشمییر در تمام ،بباهای مهام
جامعه از جمله نیروی انتظام ،،نقا مهم ،در برقراری نظموامنیت ،ایجاد آسایا اجتماع،
و شدلگیری آراما روان ،جامعه ایفا م،کنند(فرزینراد و عترتدوست ،1311 ،ص.)13
با توجه به اینده زنان نیز مانند ماردان در جامعاه وارد جنباههاای مبتلا

جارم ما،شاوند،

وجود نیروهاای ولایس زن باه دلیال مشاروعیتهاای فرهنیا ،و رعایات مساالل شارع ،در
برطرپکردن مشدالت روری است(محمدی ،1318 ،ص .)200با در نظارگارفتن نقاا-
های تاثیرگذار و مهم زنان در جامعه ،استفاده از ولیسهای زن در نیاروی انتظاام ،منجار باه
بهبود نظم وامنیت بیشتری در جامعه م،شود(رساینیان ،1200 ،ص .)88هماینطاور بحاران-
های زیادی در یک جامعه ممدن است شدل بییرد و مدیریت بحرانها بدون وجود نیروی
انتظام ،امدانوذیر نیست و با توجاه باه مالرظاات فرهنیا ،و ارزشهاای اساالم ،جامعاه،
برخورداری از ولایسهاای زن در نیاروی انتظاام ،نیاازی اساسا ،است(سایف ،و کاممیاان،
 ،1311ص .)3بدین سبب استفاده از ولیس زن به دلیل ارتباا مساتقیم ،کاه باا مو اوعات
مرتبط با زنان و کودکان دارد ،نه تنها رورت ایجاد یک واراد مجازا در ساازمان نیاروی
انتظام ،را سبب م،شود ،بلده به عنوان یک رکن اساس ،از ساوی جامعاه اساالم ،وذیرفتاه
شده است(مرادیان و اعظم کریمال ،1311 ،،ص.)32
روادث ورخطر و با استرل باال که افسران ولیس به طور مرتب با آن روبرو م،شاوند ،آناان
را در معرض آسیبهای شدید قرار م،دهد که م،تواند منجر به انواع واکاناهاای جاانب،
از جمله اختالل استرل وس از سانحه ،اخاتالل اساترل رااد ،اخاتالل افساردگ ،اساسا ،و
اختالالت ا طراب ،شود(رگهر ،کاری ،واگنار ،آلادن ،باویز ،کورنیال و فلای من،2021 ،1

1. Regehr,Carey, Wagner, Alden, Buys, Corneil, & Fleischmann
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ص .)228بنابراین دشواری شلل و وی یدگ،های زیادی که در ماموریتهای کاری و اماور
روزمره کارکنان نیروی انتظام ،وجود دارد ،عامل بهوجود آورناده اساترل و دغدغاههاای
ذهن ،زیادی برای آنان است(نجاری ،کریما ،و با،باا ،1311 ،،ص .)132ایان فشاارهای
روان ،و استرل زیاد ،عالوه بر این که سالمت رور ،و جسمان ،افسران نیاروی انتظاام ،را
به خطر م،اندازد ،در تعامالت و ارتبا باا شاهروندان نیاز ما،تواناد اثارات مبربا ،داشاته
باشد(کیروش ،واسول ،بارتولو ،مارکز ،داسیلوا و وریرا ،2020 ،1ص .)818ید ،از عاوامل،
که سبب مقابله با استرلهای روان ،و افزایا انییزه کارکنان در شلل ما،شاود و سابت-،
های موجود در شلل را برای کارکنان آسان م،کند ،توجه کاف ،باه ورزش و فعالیاتهاای
گروه ،است و ید ،از فعالیاتهاای گروها ،مهام در ریطاه ورزش ،المپیادهاای ورزشا،
هستند و با توجه به اینده نیروی انتظام ،،از جمله ورفشارترین و سبتترین مشااغل از نظار
ذهن ،و جسم ،محسوب م،شود ،فعالیتهاای ورزشا ،باه خصاوص ورزشهاای گروها،
نقا زیادی در آراما ذهن ،و بهزیست ،روان ،کارکنان نیروی انتظام ،ایفا م،کند(محب،،
بارانچشمه و صفری ،1312،ص .)91افساران ولایس ما،توانناد باا ورزش کاردن و تقویات
جنبه های مثبت روان ،،سبب وارورش بادن ،ساالم باه منظاور انجاام ماموریاتهاای ورفشاار
شوند(گوا ،2011 ،2ص ) 193و به طور کلا ،ما،تاوان گفات کاه ورزش کاردن و کساب
آمادگ ،جسمان ،منجر به کاها ابتال به بیماریهاای مبتلا

در مااموران نیاروی انتظاام،

م،شود(مجلس ،،سپهریفر و متشدرآران ،1318 ،،ص.)93
ورزش عالوه بر باالبردن مرفیتهاای جسامان ،و روانا ،،کارکردهاای دییاری نیاز دارد
ببا بزرگ ،از جامعه به شدلهاای مبتلا

باا ورزش ساروکار دارناد .ورزش و فعالیات

ورزش ،ببا عظیم ،از زندگ ،اجتماع ،را تشدیل داده است .با نیاه ،به اخبار رساانههاا
شاهد آن هستیم که افراد در کناار فعالیات کااری ،زماان ،را در طاول شابانهروز باه ورزش
اختصاص م،دهند(عیدیوور ،خزای ،،آرین و غالم ،ترکسلویه ،1312 ،ص .)81باه هماین
علت ،ورزش به عنوان یدا ،از مساالل فرهنیا ،و اجتمااع ،از اهمیات خاصا ،در جواما
1.Queirós, Passos, Bártolo, Marques, da Silva, & Pereira
2.Guo
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مبتل

برخوردار است کاه کارکردهاای متعادد اجتمااع ،و فرهنیا ،داشاته و تااثیرات و

تحوالت زیادی را در مناسبات مل ،و بین الملل ،بر جای م،گذارد.
با توجه به نقا فعالیتهای ورزش ،در توسعه مناب انسان ،ولیس ،این واشوها تاالش ما-،
کند به این سوال واسخ دهد که چه عوامل ،لزوم برگزاری المپیادهاای ورزشا ،بارای زناان
ولیس را مورد تاکید قرار م ،دهد.
مبانی نظری :ید ،از شیوههای کاربردی ورزشکردن و رضور در فعالیتهاای ورزشا،،
شرکت در المپیادهای ورزش ،اسات .المپیادهاای ورزشا ،از گذشاته تاا باه اماروز یدا ،از
راهبردهااای مهاام ارتقااای رشااد و تعااال ،افااراد شاارکتکننااده بااوده اساات .بااا شاارکت در
المپیادهای ورزش ،و فعالیت هاای گروها ،ورزشا ،،اعتمااد باه نفاس افاراد بااال ما،رود و
همینطور این رویدادها ،ابزاری مناسب برای بهبود مسئولیتوذیری و ارتقای روریه جما -

گرایاا ،نیااز هستند(ساااعت یان ،کشااتیدار ،رعنااای ،و عزیاازی ،1311 ،ص .)31براسااال
نظریههای جامعه شناس ،،از جمله دیدگاه کاارکردگرای ،،برگازاری المپیادهاای ورزشا،،
نقا مهم ،در شناخت و تشریک مساع ،بین افراد ،مسائولیتواذیری و باروز اساتعدادهای
اجتماع ،،تحدیم و گسترش ارتباطات اجتماع ،،تقویت همبستی ،و مشارکت اجتمااع ،و
ارتقای سرمایه اقتصادی ،اجتماع ،،فرهنی ،و انساان ،دارد(مارادی ،خالادیان و مصاطفای،،
 ،1319ص .)89در همااین راسااتا جمشاایدی ،باااقرزاده ،عاارب عااامری و رسااتیار()1311
رویدادهای ورزش ،را به یک فرایند اجتماع ،تشبیه کردند که افراد با اجارای آن ،خاود را
در برخ ،معیارها با دییران قیال م،کنند و این مقایسه با استانداردها و عملدرد دییران در
فرد ،سبب تالش برای بهبود عملدرد و در نهایت توسعه قابلیتهای فردی م،شود .قربان ،و
بهرام( ،)1311نیز در وشوها خود ،رضور در المپیادهای ورزش ،و باه طاور کلا ،شارکت
در فعالیتهای ورزش ،را اسال موفقیتهای فاردی و در نتیجاه توساعه ساالمت جسامان،،
روان ،و بهبود موقعیت فرد در اجتماع بیاان کردناد .هم ناین ورزش باا تقویات همبساتی،
مل ،،فراهم کردن اعتماد اجتماع ،،ارتقای فرهنا

سیاسا ،،نشاان دادن و معرفا ،ووشاا

اسالم ،به کشورهای دییر ،توجه به شئونات اسالم ،در رقابتهای ورزش ،،فاراهم آوردن
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فعالیااتهااای مفیااد در زمااان اوقااات فراغاات ،باااالبااردن تعااامالت فرهنیاا ،و همیرایاا،
ساختارهای اجتماع ،،زمینه الزم برای تقویات هویات ملا ،را فاراهم ما،ساازد(ارمدواور،
خبیااری و رجباا ،1319 ،،ص .)21اساساااً ورزش کااردن و فعالیااتهااای باادن ،از جملااه
راهدارهای اثرببا کشورهای توسعهیافته برای رسیدن به اهداپ متعال ،است که منجر باه
بهبود عملدرد کارکنان ،باالرفتن ر ایت شلل ،،ارتقای سطوح انییزش ،و در نهایت سابب
کارای ،و اثرببش ،بیشتر کارکنان سازمان م،شود(جندینساون و بنساون .)2010 ،1از دییار
تاثیرات ورزش کردن در بین کارکنان م،توان به باالرفتن ر ایت شلل ،و کیفیت زنادگ،
اشاره کرد(نویدی ،غفرانا ،واور ،طااهری و خورساندی ،1312 ،ص .)191در هماین زمیناه
جبار و ناج ،)1312(،فعالیتهای ورزش ،را عامل ،تاثیرگذار در بهبود سالمت ،جامعاه و باه
خصوص افراد نظام ،عنوان کردند و رضور در فعالیتهای ورزش ،را باه منظاور مقابلاه باا
بیماریهای مبتل  ،رفظ سالمت ،و بهبود ارتباطات اجتماع ،روری م،دانناد .باه ناوع،
رضور در فعالیتهای ورزش ،تاثیرات ،چندبعدی و باکارکردهای گوناگون بر افراد نظاام،
دارد(راسخ ،1318 ،ص .)28هم نین شرکت فعال افراد نظام ،در فعالیتهای ورزش ،منجر
به بهباود روریاه افاراد ،توساعه ارتباطاات اجتمااع ،،لاذتباردن از موفقیاتهاای فاردی و
گروهاا ،،بهبااود رااس همداااری و مشااارکت در فعالیااتهااای مبتلاا  ،ایجاااد روریااه
جااوانمردی ،شاادلگیااری رااس تعاااون و تقویاات ابعاااد جساامان ،و رواناا ،در آنااان ماا-،
شود(سعادتطلب ،قهرمان و نورال ،1312 ،،ص .)91به طاور کلا ،رساالت تربیاتبادن ،و
فعالیتهای ورزش ،در افراد نظام ،،رسیدن به کماال جسام و روح ،مقابلاه باا نفاس خاود،
توساعه قابلیااتهاای آمااادگ ،جسامان ،و رواناا ،،تقویات رااس مسائولیتوااذیری ،توسااعه
همبستی ،مل ،،ارترام به رقوق خود ،وایبندی به قوانین و مقررات و ایجاد روریه فداکاری
در افراد نظام ،است(طایفه نوروز ،1311 ،ص.)21
برخورداری از جنبههای مثبت شرکت در فعالیتهای ورزش ،در صورت ،امدانواذیر ما-،
شود که افراد رضور فعال داشته باشاند .دفلنادری ،آنتاونین ،و کورانات ،)2002(2ادرا ،و
1.Jenkinson K A., Benson A C.
2.Deflandre, Antonini, & Lorant
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طرز فدر افراد نسبت به رضور در فعالیتهای ورزش ،را عاامل ،مهام بارای تصامیمگیاری
افراد به رضور در این فعالیتها دانستهاند و بیان کردند که شناخت افراد از مزایای شارکت
در فعالیتهای ورزشا ،،عاامل ،ساوق دهناده باه منظاور مشاارکت مانظم آناان و در نتیجاه
برخورداری از عوامل کاربردی ورزش م،باشد.
پیشینه پژوهش :در ادامه به برخ ،از وشوهاهای انجام شده در این زمینه ورداخته م،شود.
وشوها محمدی ،زاهدی و تاشده( ،)1311با عناوان «بررسا ،تااثیر ورزش و مدیتیشان بار
کاها ا طراب و افسردگ :،مارور سیساتماتیک و فراتحلیال» ،نشاان داد ورزش کاردن و
فعالیتهای بد ن ،بر کاها ا طراب و افسردگ ،ماوثر اسات ایان تااثیر ،در زناان بیشاتر از
مردان است .علوی ،ارمدی و زر( ،)1319در وشوهش ،با عنوان «بررس ،اثرببش ،ورزش بر
میزان فرسودگ ،شلل ،،سالمت عموم ،و امید به زندگ ،کارمندان دانشیاه علاوم وزشاد،
جهرم» ،بیان داشتند که ورزش کاردن سابب مقابلاه باا فرساودگ ،شالل ،و افازایا انییازه
ویشرفت شلل ،م،شود .رشیدی ،روزبهاان ،و ر اای ،)1311(،در وشوهشا ،باا بررسا ،اثار
ورزش گروه ،بر کاها افسردگ ،در زنان ،دریافتند ورزشهای ،که باه صاورت گروها،
انجام م،شود ،سبب باال رفتن سالمت جسامان ،و روانا ،،شادلگیاری شاادی و نشاا در
زندگ ،و بیشتر شدن امید به زندگ ،در زنان ما،شاود .دوی و ورماا ،)2011(1در وشوهشا،
دریافتند که ورزش کاردن ،منجار باه بهباود ساالمت جسامان ،،کااها افساردگ ،،ایجااد
ارسال خشنودی بیشتر در شالل ،رشاد اجتمااع ،و توساعه و ساازگاری افساران ولایس باا
محیط کارشان ما،شاود .لیوکاا ،)2011(2در وشوهشا ،باا بررسا ،تا ثیر تمریناات ورزشا،
متناوب بر ساالمت روانا ،افساران ولایس در آفریقاای جناوب ،دریافتناد کاه ورزش کاردن
افسران ولیس سبب بهبود مدیرت استرل و ا طراب ،کاها عصبانیت در زمان مشادالت،
باالرفتن اعتماد به نفس ،ثبات عاطف ،و عملدردهای مثبت شناخت ،م،شود.
با مرور وشوها های مبتل

در ارتباا باا زمیناه مو اوع ،ماورد مطالعاه واشوها را ار

درم،یابیم که تمام ،وشوهاهای گذشته ،رضور در در فعالیتهای ورزش ،را بارای افاراد
1.Devi, G., & Verma, M.
2.Lyoka, P. A.
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مبتل

و به ویشه ولیس مفید م،دانند .اما در میان وشوهاهای انجاام شاده خاالژ وشوهشا،

که تمام ،عوامل کاربردی رضور در فعالیتهاای ورزشا ،را بارای ولایسهاای زن نیاروی
انتظام ،شرح دهد وجود داشت و نتاای واشوهاهاای گذشاته رااک ،از نقاا چندبعاد و
معرف ،آنها به اختصار بود .بنابراین با در نظرگرفتن اینده زنان ببا مهما ،از جامعاه و باه
خصوص نیروی انتظام ،را تشدیل م،دهند و تااکنون وشوهشا ،در زمیناه ورزش و رضاور
آنها در فعالیتهای ورزش ،انجام نشده ،این وشوها به دنبال آن است کاه ارورتهاای
برگزاری المپیاد ورزش ،برای زنان ولیس را شناسای ،کند .اساساً شاناخت مزیاتهاای یاک
فعالیت ،خاص منجر به ایجاد رس کنجداوی در ارتباا باا مو اوع و ایجااد انییازه بارای
شرکتکردن در آن فعالیت م،شود .بنابراین شناخت و معرف ،مزیتهای برگازاری المپیااد
ورزش ،ولیسهای زن نیز کمک شایان ،به رضور زنان ولیس در رویادادهای ورزشا ،و در
نتیجه بهرهمندی از مزایای کاربردی شرکت در آن م،کند.
روش
این وشوها کیف ،اسات و باا روش نظریاه داده بنیااد و رویدارد گلیازر اجارا شاد .ماهیات
وشوها اکتشاف ،و با هدپ شناخت رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،ولیس زن انجاام
گردید .جامعه آماری وشوها را اعضای هیئت علم ،گروه روانشناس ،،مدیریت ورزشا،
و ولیسهای زن نیرویانتظام ،تشدیل دادند و نمونه  11نفری از آنها به صورت هدفمند تاا
دستیاب ،به اشباع نظری ،مورد ورسا قرار گرفتند .وس از اجرای تمام ،مصاربهها ،مطالاب
گردآوری شده به دقت مطالعاه شاد و دادههاای راصال از اجارای آن در ساه گاام اصال،
کدگذاری باز(مفاهیم) ،محوری(مقوله فرع )،و انتباب(،مقوله اصال )،قارار گرفات .بارای
تعیین روای ،وشوها از مقبولیت ،قابلیت انتقال و تاییدواذیری اساتفاده شاد و وایاای ،آن باا
روش توافق بین دو کدگذار  0/18تعیین شد.
یافتهها
یافتههههههای تیفههیفی :در جاادول  1اطالعااات جمعیاات شااناخت ،مشااارکت کنناادگان در
وشوها اراله داده شده است.
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جدول :0اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شیندهها
خبرگان

سمت

تحصیالت

جنسیت

1

ولیس زن نیروی انتظام،

فارغ التحصیل علوم انتظام،

زن

2

ولیس زن نیروی انتظام،

فارغ التحصیل علوم انتظام،

زن

3

ولیس زن نیروی انتظام،

فارغ التحصیل علوم انتظام،

زن

2

ولیس زن نیروی انتظام،

فارغ التحصیل علوم انتظام،

زن

8

ولیس زن نیروی انتظام،

فارغ التحصیل علوم انتظام،

زن

9

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای روان شناس،

مرد

8

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای روان شناس،

زن

1

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای روان شناس،

مرد

1

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای روان شناس،

مرد

10

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای روان شناس،

مرد

11

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

مرد

12

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

مرد

13

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

مرد

12

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

مرد

18

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

مرد

19

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

مرد

18

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

زن

11

عضو هیئت علم ،دانشیاه

دکترای مدیریت ورزش،

زن

یافتههای تحلیلی :وس از کدگذاری مررله به مررله ،تعداد  22کد اولیه باه دسات آماده
که در 9مقوله فرع ،و  3مقوله اصل :،تقویات ارزشهاا ،بهباود ساالمت ،و توساعه شالل باه
عنوان رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،زنان ولیس قرار گرفتند.
مقوله اصل ،اول ،تقویت ارزشها را به عنوان رورتهای برگزاری المپیااد ورزشا ،زناان
ولیس مطرح م،کند که شاامل دو مقولاه فرعا :،ارزشهاای ساازمان ،و ارزشهاای فاردی
است و در مجموع ،شامل  12مفهوم در این دو دسته اسات .جادول  2مفااهیم و مقولاههاای
فرع ،را برای مقوله اول نشان م ،دهد.
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جدول  :2مقیله افلی اول ضرورتهای برگزاری المپیاد ورزشی زنان پلیس
مقیله افلی

مفاهیم

مقیله فرعی

ارزشهای فرهنگی

تقییت ارزشها

.1

تجدید ارزشهای فرهنی،

.2

تربیت نیروهای زبده

.3

تقویت هویت اسالم،

.2

نشان دادن قدرت نظام،

.8

افزایا وجهه عموم ،ولیس

.9

کسب تجربه تیم،

.8

ارسال با ارزش بودن در گروه

.1

افزایا رس تعلق خاطر به شلل

.1

گذشتن از عاللق شبص ،به نف گروه

 .10بهبود روابط اجتماع،

ارزشهای اجتماعی

 .11افزایا رفاه اجتماع،
 .12شدلگیری ارتباطات گروه،
 .13افزایا مشارکت کار گروه ،در شلل
 .12افزایا اعتماد کاری

مقوله اصل ،دوم ،بهبود سالمت ،را به عنوان ارورتهاای برگازاری المپیااد ورزشا ،زناان
ولیس مطرح م ،کند که شامل دو مقوله فرع :،سالمت روان ،و سالمت جسمان ،است و در
مجموع ،شامل  9مفهوم در این دو دسته است .جدول  ،3مفاهیم و مقولههای فرع ،را بارای
مقوله دوم نشان م،دهد.
جدول  :5مقیله افلی دوم ضرورتهای برگزاری المپیاد ورزشی زنان پلیس
مقیله افلی

مقیله فرعی

سالمت روانی
بهبید سالمتی
سالمت جسمانی

مفاهیم
.1

بهبود سالمت روان،

.2

ارسال شاداب،

.3

کاها استرل شلل،

.2

تقویت روریه و انییزه کاری در شلل

.8

بهبود آمادگ ،جسمان،

.9

مقابله با بیماریهای مبتل
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مقوله اصل ،سوم ،توسعه شلل را به عناوان ارورتهاای برگازاری المپیااد ورزشا ،زناان
ولیس مطرح م،کند که شامل دو مقوله فرع :،عوامل سازمان ،و عوامال فاردی اسات و در
مجموع ،شامل  22مفهوم در این دو دسته است .جدول  2مفاهیم و مقولههای فرع ،را برای
مقوله سوم نشان م ،دهد.
جدول  :0مقیله افلی سیم ضرورتهای برگزاری المپیاد ورزشی زنان پلیس
مقیله افلی

مقیله فرعی

عیامل فردی

مفاهیم
.1

ارتقای قابلیت تمرکز

.2

بهبود مسئولیتوذیری فردی

.3

بروز ایدههای جدید در شلل

.2

افزایا خودآگاه،

.8

انییزه ویشرفت شلل،

.9

باالرفتن عزت نفس

.8

محک زدن مهارتهای فردی

.1

بهبود قدرت ریسکوذیری در شلل

.1

باالرفتن قدرت اعتماد به نفس

 .10انعطاپوذیری در رل مشدالت
 .11افزایا خالقیت کاری

تیسعه شغل

 .12افزایا قدرت تحمل و استقامت
 .13بروز استعدادهای بالقوه ورزش،
 .12بهبود فرایند تصمیم گیری
 .18بهبود عملدرد ذهن،
 .19ارتقای کیفیت زندگ ،کاری
 .18افزایا بهرهوری در شلل
 .11جلوگیری از تحلیلرفتی ،شلل،
عیامل سازمانی

 .11کاها تر ،شلل
 .20افزایا تعهد کاری
 .21بهبود عملدرد شلل،
 .22افزایا ر ایت شلل،
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در نمودار  ،1مدل نهای ،رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،زنان ولیس اراله شده است.

ارزشهای

ارزشهای

اجتماعی

فرهنگی

عوامل

سالمت

سازمانی

روانی

عوامل فردی

سالمت
جسمانی
نمیدار  :0ضرورت برگزاری المپیاد ورزشی زنان پلیس

بحث و نتیجهگیری
در عصر را ر ،زنان نقا تاثیرگذاری بر رشد و شدوفای ،کشاور دارناد و ما،بایسات باا
برنامههای ،از ویا تعیین شده در راستای توانمندسازی زنان به منظاور توساعه کشاور گاام-
های ،بنیادین برداشته شود(رسین .)1311 ،،به همین منظور در کشور ما ،با توجاه باه ارزش-
های اسالم ،و رضور و مشارکت زنان در رویادادهای اجتمااع ،،اساتفاده از ولایس زن در
نیروی انتظام ،امری روری است(شاییان و صادق .)1311 ،،هم ناین باا در نظار گارفتن
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دشواری شلل و ماموریتهای وی یدهای که ولایس در طاول ساال باا آنهاا روباهرو اسات،
رورت اجرای برناماههاای ،مانناد ال مپیادهاای ورزشا ،باه منظاور توساعه شالل ،،کااها
خستی ،کارکنان ،توسعه ارتباطات اجتماع ،،بهبود عملدرد ذهنا ،و ...ارساال ما،شاود.
یافتههای این وشوها ،رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،زناان ولایس را در ساه مقولاه
اصل :،تقویت ارزشها ،بهبود سالمت ،و توسعه شلل شناسای ،نمود.
در مقوله تقویات ارزشهاا ،دو مقولاه فرعا ،ارزشهاای فرهنیا ،و ارزشهاای اجتمااع،
استبراج شد .در ببا ارزشهای فرهنی ،،تجدید ارزشهاای فرهنیا ،،تربیات نیروهاای
زبده ،تقویت هویت اسالم ،،نشان دادن قدرت نظاام ،و افازایا وجهاه عماوم ،ولایس از
عوامل تاثیرگذار بود و در ببا ارزشهای اجتماع ،،کسب تجربه تیم ،،ارسال با ارزش
بودن در گروه ،افزایا رس تعلق خاطر به شلل ،گذشتن از عاللق شبص ،باه نفا گاروه،
بهبود روابط اجتماع ،،افازایا رفااه اجتمااع ،،شادلگیاری ارتباطاات گروها ،،افازایا
مشارکت در کار گروه ،و افزایا اعتماد ،از رورتهای برگزاری المپیاد ورزشا ،زناان
ولیس است .فعالیتهای ورزش ،و به ویشه ورزشهای ،که به صاورت گروها ،انجاام ما-،
شود ،نقا مهم ،در باال بردن وجهه عموم ،سازمان دارد و سبب ایجاد تصاویری مثبات از
سازمان م،شود(فا ل .)1311 ،،این نتای با وشوها ارمدوور و همداران( )1319و مرادی
و همداران( )1318همسو اسات و دلیال همساوی ،نیاز ،تاکیاد بار نقاا ورزش در تقویات
همبستی ،مل ،،باالبردن تعامالت فرهنی ،و بهبود ارتباطات اجتماع ،است.
مقوله دوم بهدست آمده در زمینه رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،زنان ولایس ،مقولاه
بهبود سالمت ،است که به دو ببا سالمت روان ،و سالمت جسمان ،ببابندی ما،شاود.
سالمت روان ،،ید ،از بباهای مهم ،است که باید در شلل کارکنان نیروی انتظاام ،باه
آن توجه کرد ،زیرا استرلهای شلل ،به مرور زمان منجر باه نار اایت ،شالل ،شاده و ایان
مو وع در نهایت سبب کاها بهرهوری شلل م،شود(همت ،،دالور و واور یوسا :1311،
) .سالمت روان ،به دست آمده در این وشوها به عنوان رورت برگزاری المپیاد ورزشا،
زنان ولیس ،شامل بهبود سالمت روان ،،ارسال شااداب ،،کااها اساترل شالل ،و تقویات

 / 00فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،53پاییز و زمستان 0011

روریه و انییزه کاری در شلل است .هم نین مفاهیم مرتبط با سالمت جسمان ،نیاز شاامل:
بهبود آمادگ ،جسمان ،و مقابله با بیماریهاای مبتلا

اسات .یافتاههاای واشوها در ایان

ببا با نتای وشوها محب ،)1312(،گالو( ،)2011مجلس ،و همداران( ،)1318محمدی و
همداران( ،)1311رشیدی و همدااران( )1311و لیوکاا و همدااران( )2011همساو اسات و
دلیل همسوی ،آن نیز ،تاثیر شرکت در فعالیتهای ورزش ،نظیر المپیاد ورزشا ،در کااها
آسیبهای روان ،و بیماریهای جسمان ،ماموران نیروی انتظام ،است.
آخرین مقوله تاثیرگذار بر رورتهای برگزاری المپیاد ورزش ،زنان ولیس ،مساله توساعه
شلل است که به دو ببا عوامل فردی و عوامال ساازمان ،بباابنادی ما،شاود .مفااهیم
مرتبط با عوامل فردی شامل :ارتقای قابلیت تمرکز ،بهبود مسئولیتواذیری فاردی ،افازایا
خودآگاه ،،باالرفتن عزت نفس ،بهبود قدرت ریساکواذیری در شالل ،انییازه ویشارفت
شلل ،،بروز ایدههای جدیاد در شالل ،محاکزدن مهاارتهاای فاردی و بااالرفتن قادرت
اعتماد به نفس زنان ولیس است .مفاهیم به دستآمده مرتبط با عوامل سازمان ،در برگزاری
المپیاد ورزش ،زنان ولیس نیز شامل :افزایا بهرهوری در شلل ،جلوگیری از تحلیالرفتیا،
شلل ،،کاها تر ،شلل ،افزایا تعهد کاری ،بهباود عملدارد شالل ،و افازایا ر اایت
شلل ،است .نتای وشوها در این ببا با وشوها نویدی و همداران( )1312همساو اسات
و دلیل همسوی ،نیز ،نقا فعالیتهای ورزش ،در باال رفتن ر ایت شلل ،،کیفیات زنادگ،
و دییر مفاهیم مرتبط با توسعه شلل است.
به طور کل ،م ،توان بیان کرد با توجاه باه عوامال ماوثری کاه در ایان واشوها باه منظاور
برگزاری المپیادهای ورزش ،ولایس هاای زن مطارح شاد و نقاا تاثیرگاذاری کاه رضاور
ولیسهای زن در فعالیتهای ورزش ،دارد م،توان با استفاده از افاراد خباره در ایان زمیناه،
مقدمات برگزاری این رویدادهای ورزش ،را در سطح وسی فراهم کرد.
پیشنهاد :با توجه به نتای این واشوها ،باه مادیران ناجاا ویشانهاد ما،شاود باا برناماهریازی
راهبردی در این زمینه و فراهم کردن امدانات مورد نیااز ،زمیناه برگازاری المپیااد ورزشا،
زنان ولیس را فراهم کنند .هم نین ،با توجه به این کاه تااکنون مادل ،بارای توساعه ورزش
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زنان ولیس طرار ،نشده است ،طرار ،چنین مدل ،ما،تواناد در راساتای برگازاری المیپااد
ورزش ،کمک کننده باشد.
قدردانی :نویسندگان این مقاله ،از تمام کسان ،که آنهاا را در انجاام ایان واشوها یااری
رساندند ،کمال تشدر و قدردان ،را دارند.
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