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 ي گروهياه
 محمدرضا کردیمجری: 

 8317هران ـ دانشگاه ت علمی هیئتعضو 

 : چکیده
هدف تحقيق، ارزيابي كمي و كيفي منابع انساني شاغل در بخش ورزشيي رايانه هيار هيوهيي ااي        

جه  جمع آورر اطالعات مورد نياز با توجه به محدودي  جامعه آمارر، بييار تمياا اايياد ميبوطيه نياهينامه      

نياهينامه از   031ييحي اراال كيه تعيداد   اوال ته 7اؤال چند هزينه ار و  74نهايي و ااتاندارد شده شامل 

شاغلين در راديو ورزش، هيوه هار ورزش شبكه هار مختلف ايما، خبيهزارر ها و روزنامه هار ورزشي درياا  

شد  بيار ارائة يااته هار تحقيق از آمار توصيفي به شكل اياواني و درصد ااتفاده هيديد و نتياي  ايين تحقييق    

 نهان داد: 

 68 تيي از   درصيد آنهيا دارار ميدرا نيايين     3درصد زن هستند كه  03مورد مطالعه ميد و  درصد ااياد

درصد دارار مدرا اوق ليسانس  9درصد ليسانس و  39درصد اوق ديپلم،  9درصد ديپلم،  34ديپلم، 

 هستند 

  درصد در رشته 7درصد دارار مدرا تحصيلي در رشته تيبي  بدني و  5از بين ااياد تحصيل كيده تنها 

درصيد بيه دلييل عيدا      58درصد مدركي غيي ميتبط با شغل و  35علوا ارتباطات مي باشند در حاليكه 

 داشتن تحصيالت عاليه نااخ نداده اند 

 81  ،درصد به طور مهتيا در صدا و  7درصد در راديو،  1درصد در ايما،  01درصد ااياد در مطبوعات

 ايما و مطبوعات مهغول به كار هستند درصد در  5درصد در راديو و مطبوعات و  5ايما، 

 36  ،7درصيد در واليبيال،    7درصد در بسيكتبال،   7درصد در كهتي،  4درصد از ااياد در رشته اوتبال 

درصد ااياد عل  انتخيا  رشيته ورزشيي خيا  را بيه       81درصد در رشته هار رزمي تخصص دارند كه 

درصد بي اااس تخصص علميي و   16ه اند و عنوان زمينه كارر خود، عالقه و تمايل شخصي عنوان كيد

 عملي در يك رشتة ورزشي، اعالي  خبير مي كنند 

 36  درصد صيااً بيه آميوزش در حيين     51درصد ااياد در دوره هار آموزشي رامي شيك  داشته اند و

 درصد ااقد هيهونه آموزش رامي يا غيي رامي مي باشند  01كار نيداخته و 
 

 يفي، منابع انساني، راانه هار ورزشيكمي و ك واژه های كلیدی:


