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 پژوهشی -براي نشریه علمی  مقاله ارسال و نگارش اصول
 مطالعات مدیریت ورزشی

 از داد که خواهد اختصاص مقاالتی به را انتشار و داوري، ارزیابی، اولویت مدیریت ورزشی پژوهشی -علمی مجله
 به موظف مقاالت نویسندگان. باشند برخوردار مزبور تخصصی ي-حوزه با بیشتري مفهومی و موضوعی قرابت
 ترجمه هاي مقاله فعلی، شرایط درخود می باشند.  مقاالت نگارش در علمی و اخالقی استانداردهاي رعایت
 .ندارند اولویت مجله این در چاپ براي بررسی، تک و موردي تحلیلی، مروري، شده،

تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط 
راي انجام بررسی هاي تخصصی بیشتر وارد سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن مالك هاي الزم ب

 سردبیر و هیات سوي از که داور 2 حداقل توسط نویسندگان نام بدون فرایند داوري می شوند. این مقاالت
 اصالحات اعمال به نیاز یا رد پذیرش، از مسئول نویسنده و شد خواهند ارزیابی شوند می انتخاب تحریریه

 این در ذکرشده موارد مطابق کامالً مقاله چنانچه. شد خواهد مطلع وقت اسرع در داوران سوي از درخواستی
 مندرجات از استفاده .نوبت چاپ قرار خواهد گرفت در نماید، اخذ نیز را داوران کامل پذیرش و بوده راهنما
 .است آزاد مأخذ کامل ذکر با مجله

 است الزامی مقاله تنظیم براي زیر کلیه موارد رعایت 
-Bقلم  با) متر از هر طرف سانتی 2 حداقل( الزم حاشیه رعایت با ستونی یک صورت به همقال مطالب

NAZANIN12 براي متون فارسی و قلم Times New Roman 13 تعداد  شوند. تایپ انگلیسی متون براي 
(تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست منابع و  صفحه 15 از نباید مقاله صفحات

 حد تا و باشد شده نوشته روان و سلیس فارسی به دستوري، قواعد رعایت ضمن باید مقاله. کند ول)  تجاوزجدا
 جایگزین واژه که صورتی در .گردد پرهیز دارند فارسی مناسب معادل که بیگانه اصطالحات کاربرد از امکان
 در داخل انگلیسی واژه اصل و فادهاست آوانویسی از فارسی حروف با توان می نباشد، مناسب یا مصطلح فارسی
 استفاده مورد اصطالحات و خارجی نام هاي التین معادل باید همچنین مولف  .شود نگاشته زیرنویس یا پرانتز

 در شوند نیز می برده بکار اختصاري عالئم بصورت که عباراتی یا و ها واژه .زیر نویس نماید صفحه پایین در را
 است ذکر به الزم نمادها و مخفف و اختصاري هاي البته در خصوص واژه .گردد ذکر آنها کامل نام استفاده، اولین

 قرار استفاده مورد نباید ها چکیده و عنوان در وجه هیچ به و باشد می استفاده قابل آنها استاندارد موارد فقط که
 فحه) باشد. ص و مرکز پایین داراي شماره صفحه (در تمامی متن اصلی مقاله می بایست .گیرند

 اول صفحه
 به آنها اشتغال محل و علمی درجه با همراه نویسندگان خانوادگی نام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان

 هنگامی. باشد پژوهش انجام محل و مالی حامیان ناظر، و در صورت وجود مؤسسه  انگلیسی، و فارسی زبان دو
 خود خانوادگی نام و نام زیر در را خود سکونت محل استان و شهر نام دبای ندارد، وابستگی یا کار محل مولف که

نشانی، تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول (همراه با ذکر نام نویسنده مسئول) به صورت  .بنویسد
 هر نویسندگان مشخص باید ذکر گردد. تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد. تعداد

 داشته نویسنده چهار تا تواند می دکترا رساله از مستخرج مقاله فقط. باشد نفر سه از بیشتر تواند نمی لهمقا
در این نامه . باشد شده پرونده ضمیمه دانشگاه می بایست تاییدیه که البته در این صورت نامه باشد

 بایست قید گردد. اسامی اساتید راهنما و مشاور، همراه با موضوع دقیق رساله تصویب شده می
 



 
  دوم صفحه  

در یک پاراگراف،  مقاله به ترتیب ذکر می گردند. چکیده کلید واژگان و فارسی چکیده عنوان فارسی مقاله،
باشد (نیازي نیست تا در  شده ذکر گیري نتیجه و ها یافته ها، روش هدف، آن متن در و کلمه 250 حداکثر

 معلوم هاي فعل عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده ازمتن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و 
 استفاده حال زمان فعل از گیري نتیجه براي و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصیف براي. شود استفاده

 هاي واژه گردد. الزم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از 
 کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.  5-3استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین  نمادها و مخفف و اختصاري

  سوم صفحه
شایسته است . می باشد مرتبط کلید واژگان و انگلیسی چکیده صفحه سوم شامل عنوان انگلیسی مقاله،

 ارسی مطابقت نماید. ) دقیقا با چکیده و کلید واژگان فKey Wordsچکیده انگلیسی و کلید واژگان (
 مقاله متن

بخش مقدمه، روش شناسی،  نتایج، بحث و نتیجه گیري، تشکر و  6متن اصلی مقاله به ترتیب شامل  
باید بیان شوند. در مقابل  قدردانی و منابع می باشد. کلیه بخش هاي فوق به صورت مجزا و با همین عناوین

 ز گردد. پرهی  ":  "این عناوین از قرار دادن عالمت  
 مقدمه

دارد؟ این  آنها با تفاوتی چه و است مرتبط قبلی کارهاي با چگونه چیست؟ مساله که دهد توضیح باید مقدمه 
 این در موجود هاي گذشته، چالش مطالعات بر مروري با مسئله بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان

 غیر عمومی، مطالب نوشتن ر نوشتن مقدمه ازمسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف تحقیق می پردازد. د
 اي حرفه افراد براي فقط که شود نوشته اي گونه به نباید مقدمه همچنین. کنید خودداري مفید غیر و ضروري

 باشد. استفاده قابل
 پژوهش روش

ر این بخش کند. د تکرار را مقاله نویسنده تجربه آن، با بتواند اي خواننده هر که شود نوشته باید نحوي  به
 تحقیق، اجراي مکان و زمان گیري، پی و طرح اجراي زمان آن، مدت انتخاب علت روش تحقیق و جزییات

 خروج و ورود هاي نمونه، مالك تعداد منطق و گیري نمونه روش انتخاب آنها، مالك و آزمون مورد هاي نمونه
 پایایی و روایی(گیري  اندازه ش، ابزارهايپژوه در اخالق موازین اطالعات، رعایت آوري جمع نحوه از تحقیق، 

 و مواد سازنده شرکت و کشور نام آماري مورد استفاده،  هاي آزمون) ابزارها در خارج و داخل کشور و وسایل
 به تناسب روش تحقیق می بایست گزارش شود.  ها دستگاه
 نتایج

وجه به اصول علمی به صورت می باشد. نتایج تحقیق با ت پژوهش هاي یافته کامل نتایج شامل شرح 
 گزارش درصد، با عدد دقیق شامل گزارش نتایج کامال شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه

(به عنوان  P-Valueاطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها باالخص مقدار دقیق  حدود با میانگین
تنها به گزارش مهم  ضروري می باشد. مولفین الزم است) در آزمون هاي آمار استنباطی P=0.012مثال 
 با نمودارهاي فارسی و جدول از منـاسب استـفاده همچنین به دست آمده اکتفا کنند. هاي یـافته ترین

کلیه  بعدي موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد. دو و سفید و سیاه به صورت ممکن تعداد حداقل
 در زیر آن درج شود.   و عنوان شکل گذاري شده نام "شکل"واژه تصاویر با ها، نمودارها و  شکل

یا  پس از کلمه شکل   یا جدول براي درج عنوان هر شکلعناوین جداول نیز در باالي آنها قرار داده می شود. 
 و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. جدول 

 
 



سندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها شوند و نویها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه  عکس
خود داري نموده و تنها از فایل هاي اصلی برگرفته از نرم افزارهاي مربوطه استفاده کنند. بهتر است براي متمایز 

 توجه کردن ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شیوه هاي مختلف استفاده کرد. با
 باید بالعکس و جداول در اند شده آورده متن در که مطالبی تکرار از است بدیهی مجله، صفحات حدودیتم به

 APA الگوهاي و ضوابط مطابق بایست می نیاز مورد نمودارهاي و نکته مهم دیگر این که جداول نمود. اجتناب
 متن در راحتی به را) نتیجه( آمده . استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات به دست گردند ارائه
 گویا باشد به نحوي که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.  باید جدول عنوان. آورد

اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و عالئم متن 
سه خط) آن هم براي  "(ترجیحاز خطوط افقی جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد. در جدول فقط ا

ستفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده مشخص کردن تیتر و انتهاي جدول ا
 باشد. ابعاد جداول باید طوري تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 

 بحث و نتیجه گیري
 مطالعات از حاصل هاي یافته با نتایج تحقیق ها، مقایسۀ آن محدودیت اهمیت و و ها، آثار یافته مهم نکات شرح

 و گیري نتیجه نهایت در ها، و یافته احتمالی کاربرد بیان  اختالف، مورد و مشترك موارد تفسیر و دیگر، توجیه
نتیجه  انتهاي اله است. درپژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مق هاي یافته از حاصل پیشنهادات ارائه

) تحقیق( مقاله اینکه و دانیم می مطالعه مورد موضوع باره در کنون تا که آنچه باره بحث مختصري در گیري
 در این بخش از .شود می پیشنهاد کند، می اضافه مطالعه مورد موضوع و حیطه به جدیدي اطالعات چه حاضر
 عرضه است، نشده اشاره آن به ها یافته قسمت در که جدید نتایج نباید و گردد خودداري ها یافته بخش تکرار
 .شود خودداري نیز باید کنند نمی مطرح را آن مطالعه هاي یافته که درمواردي نظر اظهار از. شود

  قدردانی و تشکر
 ی شودم ذکر است گردیده مقاله تهیه و تحقیق انجام به منجر که مالی حمایت منابع یا منبع نام قسمت این در
 یا استفاده البته. می گردد قدردانی و داشته اند تشکر همکاري تحقیق انجام در که هایی-گروه یا افراد کلیه از و

 .است نویسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت این استفاده عدم
 منابع

اولین ارجاع در  شیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونکور (ظهور در متن) می باشد. در این شیوه 
 متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهاي مقاله نیز با شماره یک مشخص می شود.  تعداد

 باشد، می پرانتز از استفاده به نیاز جا هر متن داخل در. باشد شماره 40 از نباید بیش انگلیسی و فارسی منابع
 توسط شده انجام بررسی:  مثالً بچسبد؛ کلمه به نباید پرانتز و شدبا فاصله پرانتز و کلمه آخر حرف بین باید

 ...  داد نشان 2007) در سال 1( اشمیت
در مواردي که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجراي تحقیق می کند (همچون مثال باال) الزم 

 شده استفاده هاي پرانتز داخل در که زمانیاست تا شماره منبع مورد نظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود 
 سمت از و بزرگ به کوچک از باید منابع گیرد، می قرار منبع دو از بیش ،)متن داخل در( منابع نوشتن براي
 داخل منابع . اگر)12،14،21: (مثالً شوند جدا یکدیگر از کاما حرف با و شوند نوشته راست بدون فاصله به چپ

 خط یک آخر و اول منبع بین آنها، همۀ نوشتن جاي به دارند، قرار هم سر پشت و است ردمو دو از بیش پرانتز
عالوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ). 1-4( شود نوشته )1،2،3،4( جاي به مثالً: شود داده قرار تیره

 ). 2-29،12،7ترکیب نمود (
 
 



و محقق قصد مشخص ساختن دقیق محل مورد نظر را دارد زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده 
است. زمانی نیز که محقق قصد  4از منبع  23) که به مفهوم صفحه 4، 23می تواند از این شیوه استفاده کند (ص

) بیان داشت ... 2004نقل قول از محققی دیگر را دارد می تواند به این شکل نقل قول کند: ریچارد اي. اشمیت (
را مطالعه نموده و در این منبع نتایج مطالعه اشمیت  5) که این به این مفهوم است که نویسنده منبع 5از (به نقل 

 .شود می پیشنهاد نشریه کیفیت ارتقاء و اشتباه کاهش جهت EndNote سیستم از را گزارش می کند. استفاده
توانند اطالعات الزم را از سایت  نویسندگان براي اخذ اطالعات کامل در خصوص شیوه ي منبع دهی ونکور می

هاي مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می توان اطالعات کاملی 
 در این خصوص اخذ نمود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 
 استفاده مورد منابع نگارش نحوة

  شوند معرفی زیر صورت به باید گیرند می رقرا استفاده مورد متن در که منابعی
  مقاله -1

 آورده et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بیش و کامل بصورت اول نفر 6 تا( نویسنده نام و خانوادگی نام
 . صفحه شمارة): مجله شماره( دوره شماره مجله. سال؛ نام. مقاله عنوان). شود

 مقاله فارسی
 دیدگاه از کشور ورزش در کارآفرینی انداز چشم زینب. تدوین زاده مندعلی یی جواد،شهال هنري حبیب،

 .67-80):18(5؛1392ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی.  صاحبنظران
 انگلیسی مقالۀ

Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for 
training and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  

به صورت مخفف استفاده شود. براي یافتن مخفف  Medlineدر خصوص شیوه نوشتن نام مجالت باید از شیوه 
 نام مجالت می توان از لینک زیر خالصه نام مجالت معتبر دنیا را دریافت نمود:

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/ 
 کتاب -2

 کتاب ترجمه
چاپ یا  مترجمان. شمارة/ مترجم خانوادگی نام و نام. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 

 . صفحه شمارة ناشر؛ سال انتشار. ص: نشر محل شهر ویرایش.
: تهران ل.او چاپ .رضا رجبی حبیب، مترجمان: هنري. سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی .بریان مک کینزي

 .21-43 . ص1391انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 
 کتاب تالیف

 ناشر؛ سال انتشار. ص: چاپ محل شهر چاپ. شمارة. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام
 .صفحه شمارة

دازي با کمان. چاپ اول. تهران: طالب پور مهدي، کشتی دار محمد، بهزاد نیا  بهزاد. علوم کاربردي در تیران
 .25-65. ص 1391انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزرشی؛ 

 کتاب انگلیسی  
Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning (4thed). Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5. 

ه شده است می توان شماره صفحات بخش هاي توضیح این که در کتاب هایی که از چند بخش کتاب استفاد
 مختلف را به شکل زیر وارد نمود:

  15-209،20، 231ص 
 



در اینگونه موارد در متن مقاله نیز می توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل  
 231متعلق به صفحه  ) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب4، 231مشخص نمود: نمازي زاده (ص

 (که متعلق به دکتر نمازي زاده است) می باشد.  4منبع شماره 
 فشرده هاي لوح در موجود اطالعات یا اینترنت شبکه از مقاله -3

 تاریخ محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ .مطلب عنوان) . نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام
 . فشرده لوح نام یا اینترنتی نشانی دریافت.

 پژوهشی هاي طرح و نامه، رساله پایان -4 
 نامه پایان واژه پژوهش (ذکر یا رساله نامه، پایان عنوان). مجریان( مجري نام و خانوادگی نام

 پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار. طرح یا دکتري رساله ارشد، کارشناسی
 انس ها یا همایش هاي علمیمجموعه مقاالت کنفر -5
مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام  عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 

 ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.
 شود می بررسی زیر شرایط اساس بر مقاله فوق، نکات بر عالوه  

 مجله را داوران و کارشناسان سوي از هشد درخواست تغییرات مسئول، نویسنده که صورتی در -
 حذف داوري و بررسی فرآیند از مقاله و از طریق سامانه ارسال نکند،  انجام روز 30 مدت ظرف

  .شود می
الزم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصالحات محقق می بایست توضیحات  -

ابتداي مقاله ارائه نموده و اصالحات انجام الزم در خصوص کلیه سواالت را در قالب یک نامه در 
گرفته را نیز با رنگی متمایز ( براي هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید. بهتر است این 
اعمال در  نسخه اي از مقاله انجام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات 

 الزم را بررسی نماید. حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات 
 .است آن نویسندگان یا نویسنده با مقاله، علمی محتواي مسوولیت -
 . است آزاد) مؤلف تأیید با(  مقاله ویرایش یا و رد یا قبول در نشریه تحریریه هیئت -
 صورت در. باشد شده چاپ خارجی یا و داخلی نشریۀ هیچ در قبالً نباید شده منتشر مقاالت -

 تعهد عدم انعکاس ضمن و شد خواهد حذف نشریه این داوري فرآیند از مقاله عموضو این مشاهده
 بررسی مورد را نویسنده آن دیگر مقاالت نشریه، مدیریت کشور، علمی نشریات سایر به نویسنده

 . داد نخواهد قرار
 نکرده تدریاف را خود مقاله) رد یا پذیرش( نهایی جواب که زمانی تا کند تعهد مقاله دهندة ارائه   -

 . نکند ارسال دیگر خارجی و داخلی نشریات به را خود مقاالت باشد،
 . است آزاد مآخذ کامل ذکر با نشریه ازمندرجات استفاده   -
 را خود مقاله راهنما این مندرجات مطالعه ضمن شود می درخواست محترم نویسنده از پایان، در  -

  و در پرونده مقاله ثبت نماید.  تنظیم،
 



 پژوهشی، مطالعات مدیریت ورزشی –فرایند چاپ مقاله در نشریۀ علمی 
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 ایران ورزشیو علوم  بدنی تربیت علمی هیئت ياعضا اخالقی ۀنظامنام طراحی
 

 3، حسین زارعیان2، رضا شجیع1حسین پورسلطانی
  

 01/05/91: پذیرش تاریخ          18/10/90 :دریافت تاریخ
 

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 چکیده
 تربیت هاي دانشکدهو  ها گروه علمی هیئت اعضاي اخالقی ۀنظامنام تدوینو  حیطرا  هدف پژوهش حاضر

 یا فرديبر رفتار  که داند می هایی ارزش) اخالق را اصول و 1998. دفت (است ایران ورزشیو علوم  بدنی
 القیاخ ۀنظامنام  ،دنیا هاي دانشگاه ویژهو به پژوهشی  ،آموزشی هاي سازمان بیشتردارد.  حاکمیت جمعی

و اجرا  پیشنهادسطح فرهنگ سازمان خود  ياهداف سازمان و ارتقا پیشبرد براي راهیعنوان را به
 علمی هیئت اعضايرا  تحقیق آماري ۀاست. جامع شدهانجام  رویکرد همینهم با  حاضر. پژوهش اند کرده
بر اساس جدول  آماري ۀمون. ندادندمی تشکیلنفر  220 به تعداد ایران بدنی تربیت هاي دانشکدهو  ها گروه

 آماري تحلیل برايپرسشنامه  119شده، توزیع هاي پرسشنامهاز مجموع  که دش تعییننفر  136مورگان 
پنج  مقیاس داراي کهبود  الیؤس 41 ۀساختمحقق ۀپرسشنام گیريداده شد. ابزار اندازه تشخیصمناسب 
و انحراف  میانگینهمچون  توصیفی هاي اخصشاز  ها داده آماري توصیفمنظور بود. به لیکرتی ارزشی

مدل ارتباط  تأیید براي  ،اکتشافی عاملی تحلیلاز روش  ها عامل تعیین براياستاندارد استفاده شد. 
 وضعیت بررسی براي، يتأیید عاملی تحلیلاز  اخالقی نظامنامۀبا مفهوم  ها عاملو  ها عاملت با سؤاال
ت و سؤاال بندياولویت براي همچنینو  اي نمونه تک tاز آزمون  اخالقی ۀنظامنامو مفهوم  ها عاملت، سؤاال
-(به اوکلینو  یرمی-کیسرتعداد آزمون  اکتشافی عاملی تحلیل. در دشاستفاده  فریدمناز آزمون  ها عامل

 طریقت از سؤاال بین همبستگیفرض  همچنیندست آمد. هب 918/0حجم نمونه) برابر با  کفایتمنظور 
شده از طراحیت سؤاالاز  سؤال 28 ،نهایت. در شد تأیید) P،  172/3369=2x ≥01/0بارتلت ( ویتکرآزمون 
 هاي فعالیتعامل  ششت در سؤاال همچنین شد. تأیید واریماکسهمراه با چرخش  اصلی هاي مؤلفه طریق

 مالی مسئولیتو  پژوهشی-علمیتعهد   ،اي حرفهرفتار   ،شناسیوظیفه  ،رفتاريو  گفتاريصداقت   ،گروهی
 پایایی. استدرصد  13/74برابر با   ها واریانست براساس مجموع سؤاال پیشگوییتوان  کهمشخص شدند 

دست آمد. در هب عالیصورت به 87/0و  82/0  ،87/0  ،87/0  ،74/0  ،88/0 ترتیبپرسشنامه به هاي عامل
) با عامل T value=96/1از ( یشترب داريیمعنت در سطح سؤاال تمامی  ،ها عاملت با سؤاال ارتباطی تحلیل

 میانگین ۀریشو  51/1برابر  dfبه  2xنسبت  ،رازشب) نیکویی( خوبیداشتند. در خصوص آزمون ارتباط خود 
با  ها عامل تمامی همچنیندست آمد. هخوب مدل) ب رازشب( 066/0برابر با  RMSEA تقریبی خطايمجذور 
 ) داشتند.T value=96/1در سطح باالتر از ( داريیمعنو  ارتباط مثبت نظامنامۀ اخالقیمفهوم 
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 مقدمه 
 و غیرقانونی غیراخالقی، کارهاي میزان افزایش و ها سازمان روزافزون شدن تر پیچیده

 مدیریت و کار اخالق بحث به را نظراناحبص و مدیران توجه کاري، هاي محیط در غیرمسئوالنه
 و لئمسا با فعالیت ۀزمین و تخصصی لحاظ از ها سازمان اینکه ویژهبه ،است کرده معطوف اخالق

 و شناسایی سازمان، در اخالق مدیریت از منظوردرگیرند.  متنوعی و متعدد اخالقی مشکالت
 مدیریت ۀبرنام ایجاد با ها سازمان. ستا سازمان در رفتارها هدایت براي ها ارزش بندياولویت
 اخالقی عملکرد آشفته، وضعیت در و کرده مدیریت کار محیط در را اخالقیات توانند می اخالق

 ،عادت یبه معن 2ی اتیکوسونانی ةاز واژ 1اخالق ۀکلم یسیزبان انگل در ).1( کنند حفظ را خود
شناسان معتقدند  زبان یاست. برخآن گرفته شده  ریسرشت، روش و نظا ،يخصلت، خلق و خو

مرتبط  يها دگاهیاز باورها و د يا به مجموعه ،است 4تیآن شخص يکه مفهوم لغو 3اثیس واژه
 نظر به .کند یم تیها را هدا ها، نهادها و ملت که رفتار افراد، گروه شود یاطالق م یبا منش آدم

 تالش ةدربردارند و غلط از رستد تشخیص توانایی اخالق )1381  (به نقل از دفت، 5جوزفسون
خط  حاوي اي بیانیه اخالقی نیز منشور یا نظامنامه. )2( است درست و خوب عمل انجام براي
 ،آموزشی هاي سازمان غلبا). 3( کند می هدایت را رفتارها که است مقرراتی و اصول ،ها مشی

 اهداف پیشبرد براي راهی عنوانبه را نظامنامۀ اخالقی ،دنیا هاي دانشگاه ویژهبه و پژوهشی
 ۀناحی آموزشی هیئت. اندکرده اجرا و پیشنهاد خود سازمان فرهنگ سطح يارتقا و سازمان

 بر بنا .داند می اي حرفه رفتار استانداردهاي تعریف را اخالقی کدهاي هدف ،شمالی کارولیناي
 براي برابر هاي فرصت از برخورداري و یادگیري در آزادي ،تدریس در برابر مسئولیت ها آن نظر
 هیئت را کنتاکی دانشگاه کارکنان اي حرفه اخالق کدهاي .است اصول این ضروري جزء همه

 ما«: است شده تأکید نظامنامه این ابتداي در. است کرده تدوین آموزشی اي حرفه استانداردهاي
 يبرا وظایفمان اهمیت تصدیق در ماست آرزوي آن ارتقاي که را اخالقی کدهاي این

 آورده خود نظامنامۀ اخالقی در نیز هاروارد دانشگاه. »کنیم می پیشنهاد جامعه و یادگیرندگان
 و کمال میزان باالترین و بیشترین با را خود بخواهد که است دانشگاه سیاست این«: است

 و اصول اساس بر اخالقی هاي نظامنامه کلی طوربه ).4( »کند اداره مسائل تمامی در صداقت
 نشان را حرفه هر شغلی هاي ارزش واقع در و اند گرفته شکل اي حرفه اخالق ودهايرهنم

1. Ethics 
2. Etikos 
3. Ethics 
4. Character 
5. Josephson 
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 با همراه و شایسته ،طرفانه بی رفتاري ایجاد منظوربه اي حرفه قوانین و اخالق. دهند می
 داشته مناسب اخالقی گیريتصمیم هنگام  تا آید می وجودبه متخصصان در پذیريمسئولیت

  ).5( باشند
 که داد قرار کارکنان اختیار در اي کتابچه آمریکادولت  اخالقی امور ةادار ،1992 سال اوت در
 کتابچه این. بود دولتی مدیران و کارکنان براي اخالقی افعال قواعد و اصول برگیرندة در

: شود می آغاز مطلب این با اخالقی افعال اصول از 101 بخش و است کلی اصل 14 بر مشتمل
 اساسی، قانون به که است کارکنانی نیازمند که است عمومی اعتماد ینوع عمومی خدمت
 به توجه). 6( باشند وفادار هستند، شخصی منافع از فراتر که اخالقی اصول و عادي قوانین
 مجله از تحقیقی در. نیست جدیدي بحث خصوصی بخش در مطلوب اخالقی گیريتصمیم

 از درصد 94, خدماتی شرکت 500 و ديتولی شرکت 500 میان در 1990 سال در  فورچون
 از درصد 32 این، بر عالوه. دارند مکتوبی و مدون اخالقی منشور دندکر اعالم ها شرکت
 خوب تجاري عملکرد، خوب اخالقی عملکرد. دارند نیز اخالقی کمیتۀ که دندکر اعالم ها شرکت

 گوش اخالقی هاي توصیه به دولتی واحدهاي از بهتر خصوصی مؤسسات. شود می تلقی
 را مناسب اخالقی اقدامات اهمیت خصوصی بخش که اینجاست در گفته این اهمیت. دهند می
 دولتی عمل بخش از بهتر اش اخالقی رفتارهاي در احتماالً و کند می درك تجاري دیدگاه از

 خود بررسی در )2005(به نقل از رومن و مونورا،  )2005( 1هارتلین و اسچاپکر). 7( کند می
 تعمیرکاران رسدبه نظر می. دارد فروشنده اخالقی ادراك بر مهمی تأثیر سن، که ندداد اننش

 در که کمتري ۀمصالح همچنین و ترکارانهمحافظه و محدودتر اخالقی تمایالت دلیلبه ،تر مسن
 ترجوان تعمیرکاران در مقایسه با ،دهند می نشان خود از گیريتصمیم در اخالقی تعبیرات مورد

 فشارهاي و الزامات با را خود قادرند بهتر و بیشتر ها آن ،این بر عالوه). 8( کنند عمل تر خالقیا
 هنجارهاي نقض بدون را اخالق هاي تناقض تواننددر نتیجه می و کنند سازگار شغل با مرتبط

نقش  آموزشیاخالق  کهاز آنجا  کندمی بیان) 2004( 2باداموسی). 9( کنند حل اجتماعی
برتر  استانداردهاي نگهداريثر در ؤو از عوامل م رددا علمی هیئت اعضاي تفکردر طرز  يا ویژه

 تدوین نظامنامۀ اخالقی تخصصی هاي رشته براي دنیابزرگ  هاي دانشگاه بیشتر، است عملکرد
در گروه،  حمایتی وج ایجاد، اخالقی فضاي توصیفشامل  محتوایی داراي که اند کرده
 دانشجویانو  تاداناس گذاري هدفو  ها گیري تصمیم راهنماي، ها برنامه ياجراو  سازي آماده

1. Aschapkr & Hartlyn 
2. Badamosi  
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 متغیر و پویا ماهیت سبب به که باورند این بر) 2009( 1و پپاس دیسکین. )10( است
 اخالق مداوم طوربه مدیران و استادان که دارد ضرورت ،آکادمیک و آموزشی هاي محیط
 آموزشی هاي محیط و ها دانشگاه در دلیل همین به ؛کنند ارزیابی را نظامنامۀ اخالقی و اي حرفه

به اخالق  تحقیقی) در 2008( همکارانو  2ریبولد .)11( شود می خاصی توجه اخالقی مسائل به
 دالیلفرد را با  اخالقی استانداردهايو  قوانینمعتقدند  ها آن. اند پرداختهو ارزش آن  اي حرفه
حفظ  براي آیینی، اي حرفهاخالق  بنابراین ؛کنند می هدایترفتار درست  سويبه  آشکار

 کهاست  اي بیانیه نیز اخالقیاست. منشور  کارو انجام رفتار مطلوب در محل  اي حرفهتشخص 
 راهنمایی اخالقیو افراد را در حل معضالت  تشریحرا  اخالقیمطلوب و رفتار  اي حرفهاخالق 

از  رفتاريامروزه انتظارات  کهعتقد است م دیگر منظري) از 2003( 3کالتگن. )12( کند می
 تعریفی جستجويدر  اي فزایندهطور به علمی هیئت اعضاياست. به عالوه  افزایشمشاغل رو به 

ریچاردسون و مک  که طور همان). 13خود هستند ( عملکرددر  اي حرفهاخالق  هاي زمینهاز 
 علمیدر جوامع  اي حرفهاخالق  استانداردهاي تدوینبه  نیاز کنندمی بیان) 2007( 4موالن

اصول منفعت دو جانبه دارند: از  اینجامعه است.  کلدر  اخالقی استانداردهايبه  نیازهمانند 
و  سازمانی هاي فعالیتدر  وري بهره افزایشبه  دیگر سوییروابط مطلوب و از  ایجادبه  سویی
 هاي ارزش که نحوياست به  اهمیتحائز  ها سازمان براياخالق  ،. امروزهکنند می کمک علمی

 گیري تصمیماز نظر رفتار و  کنند میو مشخص  انداخالقی استانداردهاي ةکنند تعیین، اخالقی
 هاي گزینه کشف براي عقالیی ینديآفر سازمانی واقعی اخالقبد است.  یاخوب  چیزچه 

بر اساس نظر ). 14است ( اندرکاراندست براين کمم گزینه بهترینو انتخاب  رفتاري، تصمیمی
 ؛موضوع این پیچیدگیو  اخالقی کدهايمتفاوت از  هاي برداشت دلیل) به2003( 5ریمروود و 
 اخالقی قوانین، ها آناز نظر  .است مشکل اخالقی استانداردهايمورد قبول و جامع از  تعریف

 سازمانی ابزارهاياز  یکی ،هستند. در واقع آموزشی هاينهاد باورهاياز هنجارها و  هایی بیان
 اخالقیو  رفتاري کدهايافراد از  پیروي، آموزش و نظارت بر تدوین، اي حرفهتحقق اخالق  براي
 هاي دیدگاه در خصوص بیشتر حساسیتبه  بیشتر تحصیالت رود میمعموالً انتظار . )15( است

شود  غیراخالقیرفتار  کاهش نتیجهو در  اخالقیقضاوت  معیارهاي بهبودو باعث  منجر شود
در مقایسه با کارکنان  کهانتظار داشت  توان می بیشتر تحصیالتبا  کارکنان، از رو  ایناز  ؛)16(

1. Diskin & Peppas 
2. Reybold  
3. Kultgen  
4. Richardson & McMullan 
5. Wood & Rimmer  
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، بنابراین ؛دارا باشند شناختیو توسعۀ  اخالقیاز توسعۀ  باالتريسطح با تحصیالت کمتر 
 ادامه رد ).17( شوند می غیراخالقیرفتار  درگیر کمتراحتماالً  ترکردهتحصیل کارکنان

 :است آمده زیر جدول در تطبیقی مطالعه از اي هخالص
 

 مختلف کشورهاي در ورزشی علوم و بدنی تربیت با مرتبط نظامنامۀ اخالقی هاي ویژگی .1 جدول
 انگلستان ترکیه آلمان کانادا آمریکا ها یژگیو

      آگاهی مخاطبان برايمشخص  يا مقدمهچارچوب و  ۀارائ
      نظامنامهاز ماهیت اصول در ابتداي تعریف مشخص و معین  ۀارائ

      ها تیمحدوداشاره به خطوط قرمز، حد و مرزها و 
      دیگراناحترام به حقوق دانشجویان، ورزشکاران، همکاران و 

      عنوان و محتواي جداگانه براي هر زیربخش ۀارائ
      تأکید بر ضرورت رازداري

      يا حرفهقراري روابط شخصی غیرز از برپرهی
      پرهیز از برقراري روابط جنسی

      ورزشی، روانی و ... يها بیآستأکید بر پیشگیري از 
      دانشی، تجربه، مهارتی و غیره يها تیصالحتأکید بر 

      ، عضویت و انتخابات آزاديا حرفهتأکید بر نظام 
      ورزش و رشته يا فهحرتأکید بر رشد 

      تأکید بر جامعه و حقوق شهروندي
      تأکید بر عدم تبعیض

      پذیري و نقش اساسی آنتأکید بر مسئولیت
      تأکید بر اصول اخالقی

      تأکید بر مشارکت ورزشی آزاد
      تأکید بر حفظ سالمت جسمانی خود

      حفظ شأن و منزلت با توجه به جایگاهتأکید بر 
      تأکید بر رشد کیفی

      تأکید بر حفظ منزلت معلوالن
 

 موجود هاي زمینه بودن آمیزمسئلهدلیل به که دارد ایران در انگیزي بحث وضعیت علمی اخالق
 از انعکاسی خود ۀنوب به امر این البته. است کشور در علمی اجتماع فرهنگ و دانشگاهی فرهنگ

 عوامل تأثیر تحت هم آن که است اجتماعی اخالق در تر عمومی هاي نارسایی و ها ضعف
 اخالق انگیزمسئله وضعیت بنابراین ؛گیرد می شکل تاریخی و ساختاري ،محیطی ،اي زمینه
 ابتدا در دبای بلکه ،نیست توضیح قابل خطاانگارانه و گرایانهاراده رویکردهاي با ایران در علمی
 کار به دست براي تعاملی بسترهاي ثانیاً و شود فهمیده ساختاري و اي زمینه ،محیطی منطق



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره  20

 تربیت عرصه در فعال اي حرفه نهادهاي و تخصصی و علمی هاي انجمن و ها دانشگاه خود شدن
 و بدنی تربیت عالمان در اي حرفه اخالق توسعۀ شود؛ زیرا فراهم کشور ورزشی علوم و بدنی

 ،)آن دولتی نوع از ویژهبه( بیرونی هاي سازيفرهنگ با نه و اندرزها و پند با نه کشور، ورزش
 صورت به و دانشگاهی و علمی اجتماع نفعان ذي و یاران خود ارتباطی هاي کنش طریق از بلکه

  ).1385 فراستخواه،( شد خواهد میسر زادرون انتشار و شیوع

 پژوهش شناسیروش
است. هدف کلی آن تبیین مدل اکتشافی  شده دو بخش کیفی و کمی انجام درحاضر  تحقیق

تربیت بدنی کشور است. در بخش  هاي دانشکدهو  ها گروهعلمی  هیئتاعضاي  نظامنامۀ اخالقی
متغیرهاي مطرح در  ترین مهمکیفی تحقیق، پس از بررسی منابع نظري و ادبیات مرتبط، فهرستی از 

 ۀدانشگاه براي تهی تادانه و با دریافت نظر کارشناسی تعدادي از اسخصوص معیارهاي اخالقی تهی
از طریق تحلیل اکتشافی بررسی و سپس از ت پرسشنامه سؤاالپرسشنامه اقدام شد. بارهاي عاملی 

 آماري ۀ. جامعشد) تحلیل ها دادهآماري تحلیل  هاي روشآماري مربوط (بخش  هاي روشطریق 
 تشکیلنفر  220 به تعداد ایران بدنی تربیت هاي دانشکدهو  ها وهگر علمی هیئت اعضايرا  تحقیق

از مجموع  که دش تعییننفر  136بر اساس جدول مورگان برابر با  آماري ۀ. نموندادندمی
داده شد. ابزار  تشخیصمناسب  آماري تحلیل برايپرسشنامه  119 شده،توزیع هاي پرسشنامه

 بود.  لیکرت ارزشیپنج  مقیاس با یسؤال 41ساخته محقق ۀپرسشنام گیرياندازه

 پژوهش هاي یافته
و  میانگینو سال  64 و حداکثر 25 حداقل علمی هیئت يسن اعضا نتایج تحقیق نشان داد
 علمی هیئت اعضاينفر از  82همچنین ) بود. M±SD=75/42±28/8( انحراف استاندارد سن

 2جدول زن بودند.  بقیهنفر  37مرد و  اند کرده تکمیلرا  تحقیق هاي پرسشنامه که ها دانشگاه
  .دهد می نشان ورزشی علوم و بدنی تربیت ۀرشت دررا  ها دانشگاه علمی هیئت اعضاي گرایش

 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی  ۀعلمی در رشت هیئتگرایش اعضاي  .2 جدول

 شاخص ردیف
 درصد فراوانی گرایش

 37 44 مدیریت ورزشی 1
 29 35 فیزیولوژي ورزشی 2
 21 25 رفتار حرکتی 3
 5 6 بیومکانیک ورزشی 4
 8 9 شناسی ورزشیآسیب 5

 100 119 جمع کل



  21  طراحی نظامنامۀ اخالقی اعضاي هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

 .دهد می نشان را ها دانشگاه علمی هیئت اعضاي علمی ۀمرتب 3جدول 
 

 ها دانشگاهعلمی  هیئتعلمی اعضاي  ۀمرتب .3جدول 

 ردیف
 شاخص

 مرتبه علمی
 درصد فراوانی

 73 81 استادیار 1
 11 15 یاردانش 2
 2 4 استاد 3
 14 19 مربی 4

 100 119 جمع کل
 

 وضعیت به سپسو  يتأیید عامل تحلیل و اکتشافی عامل تحلیل به نخست بخش این در
  .شود می پرداخته ها آن مفهوم و ها عامل ت،سؤاال

 

 اول ۀمرحل اکتشافی تحلیل
 

 تسؤاالو انحراف استاندارد  میانگین .4 جدول

 ةشمار فیرد
انحراف  نیانگیم سؤال السؤ

 استاندارد
 تیرعارا  یاسالمو تعاون  یکرنگی، تیمیصم یگروه يکارهادر انجام  1 1

 .کنند یم
89/3 75/0 

 84/0 83/3 .  کنند یمیکدیگر حمایت  يا حرفه يها میتصمو  ها دگاهیداز  2 2
 موجب رشد که یگروه يها روشو از  رندبا یکدیگر مشورت و همکاري دا 3 3

 .کنند یم تیحمااستفاده و  شود یمگروه  شرفتیپو 
66/3 91/0 

 تیرعاخود  یجمعو  يفرد يرفتارهارا در  يمهرورزو  ییرو گشاده 4 4
 .کنند یم

09/4 80/0 

 86/0 05/4 کنند یمافراد را حفظ  يآزادو  یشخص میحر یگروه يکارهادر  5 5
(رفتار) تطابق وجود  نندک یم(گفتار) با آنچه عمل  ندیگو یمبین آنچه  6 6

 دارد.
46/3 94/0 

 تیحما دانشکدهتوسط  که ییها تیفعالو  عملکردهااختالل در  جادیااز  7 7
 .کنند یم يریجلوگ شوند یم تیریمد ای

67/3 89/0 

و دانشجویان  همکارانبا  کنند یم تیفعال یتیریمد یپست در که یهنگام 8 8
 .کنند یممنصفانه و عادالنه رفتار 

80/3 77/0 

 شانیاحرفه ماتیتصمدر  که گرانیداز جانب  هیهدپاداش و  افتیدراز  9 9
 .کنند یم يخودداردارد  ریتأث ها آن در مورد

97/3 1 

 80/0 86/3 .کنند یم تیرعارا  ییگو راستدر رفتار و گفتار خود صداقت و  10 10
می خود و ایجاد عل عملکردبهبود  منظوربهخود  يا حرفه يها مهارتاز  11 11

 .  کنند یمبراي دانشجویان استفاده  يریادگی يها فرصت
07/4 74/0 



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره  22

 ةشمار فیرد
انحراف  نیانگیم سؤال السؤ

 استاندارد
همکاري و  اندخارج از گروه که مرتبط با حرفه يها سازمانبا افراد و  12 12

 تعامل دارند.  
82/3 82/0 

 85/0 90/3 .کنند یمتالش  انیدانشجو يازهاینو رفع  ییشناسادر  13 13
 82/0 01/4 کنند یم تیحماآن  میحرهد دارند و از به گروه تع 14 14
 يها یآمادگاز  دیجدمدیریتی  يها تیمسئولوظایف و  رشیپذدر  15 15

 ند.  برخوردار يا حرفه
90/3 77/0 

 83/0 66/3 .  کنند یمارائه  انیدانشجورا به گروه و  يا خالقانهو  عیبد يها حلراه  16 16
را  انیانشجودو  همکاران يخطاها، يا حرفهرفتارهاي  ۀعنوان الگو با ارائبه 17 17

 .کننداصالح 
53/3 88/0 

 ییراهنماو  قیتشوگروه  نیقواناز  يرویپرا در  انیدانشجوو  همکاران 18 18
 .کنند یم

95/3 87/0 

به  که کنند جادیادر تدریس  ییفضاتا  کنند یم ییشناسامنابع موجود را  19 19
حد ممکن  نیشتریبرا تا  يریادگیود و بهب ودشمنجر  يریادگی

 ند.ک ریپذ امکان

90/3 80/0 

 95/0 80/3 خود پاسخگو هستند.   يرفتارهاو  ها میتصم در برابر 20 20
 تیحما انیدانشجوبا  اندتااسو  کارکناندر روابط  يا حرفه يها روشاز  21 21

 .کنند یم
66/3 81/0 

 93/0 45/3 .کنند می پیشه بردباري با انتقاد صبر و رویاروییدر هنگام  22 22
 82/0 08/3 .کنند می رعایترا  داري امانتگروه  امکاناتدر استفاده از منابع و  23 23
 ارزیابی ها آن تحصیلی صالحیتو  عملکردرا با توجه به  دانشجویان 24 24

 .کنند می
06/3 67/0 

موجهی و غیر زیاد تأخیرو اعالم نمرات،  دانشجویان عملکرد ارزیابیدر  25 25
 ندارند.

88/3 78/0 

و  دانشجویان عملکردو  شایستگیپاداش بر اساس  اعطايو  تشویقاز  26 26
 .کنند می حمایت همکاران

92/3 85/0 

و  صمیمیت که اقدامیو هر  خبرچینی، غیبت، تهمت، پراکنی شایعهاز  27 27
 اريخودد کند می تضعیفعلمی گروه را  هیئتاعضاي  میاناعتماد 

 .  کنند می

66/3 1 

 دیـدگاه  مبنـاي بـر   دانشـجویان  اذیـت آزار و  همچنینو  تبعیضاز اعمال  28 28
، گرایانـه  ملـی ، قـومی   ،جنسـیتی ، مذهبی، نژادي دالیلبه  یاآنان  سیاسی
 .کنند می خودداريو مهارتی فرد و ..  جسمانی وضعیت

17/4 93/0 

 دانشجویاننسبت به  احترامییبو  آمیز تحقیر، آمیز توهیناز رفتار  29 29
 .  کنند می خودداري

24/4 80/0 

 فرهنگیو استفاده از پوشش مناسب با عرف  ظاهري آراستگیبه نظم و  30 30
 .کنند میتوجه  کارجامعه در محل 

36/4 68/0 

 اینو  دارندتوجه  کارو حضور در محل  وظایفدر انجام  ترتیبنظم و به  31 31
 .  کنند می تقویت دیگرانرا در  روحیه

10/4 77/0 

، صحیحاطالعات  ۀمطابق با مقررات و ارائ ها پژوهشدرست  اجرايبه  32 32
 .ورزند میاهتمام  ها پژوهش ةدربار کاستو  کم بیجامع و 

02/4 67/0 
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 ةشمار فیرد
انحراف  نیانگیم سؤال السؤ

 استاندارد
 اختیاردر  دیگران ةاستفاد برايخود را  هاي پژوهش نتایجاطالعات و  33 33

 .  دهند میلمی گروه قرار ع هیئتهمکاران و سایر اعضاي 
81/4 93/0 

روز خود را به عملی هاي مهارت، خود را رشد داده اي حرفه هاي مهارت 34 34
 .دارند مینگه 

90/4 88/0 

به اهداف  رسیدن براي علمی جدید هاي سبکنوآورانه و  هاي روشاز  35 35
 .  کنند میگروه استفاده 

73/3 89/0 

 هاي فعالیتو  ها پژوهشگروه در مورد  هاي ستسیاو  ها فعالیتاز  36 36
 .  کنند می حمایت اي حرفه

98/3 86/0 

 89/0 06/4 .  کنند می رعایتمربوط را  قوانینمقاالت،  ۀو ارائ ها پژوهشدر انجام  37 37
خود استفاده  شخصیاهداف  براي المال بیت، منابع دانشگاه و ها ییدارااز  38 38

 .کنند نمی
04/4 94/0 

 کاربه حزبیو  سیاسی هاي فعالیت منظوربهدانشگاه را  امتیازاتو  امکانات 39 39
 .گیرند نمی

20/4 99/0 

منافع  که اي گونه، به ندکن میدر گروه اتخاذ  مناسبی مالی هاي تصمیم 40 40
 .گیرند میو دانشجویان را نیز در نظر  علمی هیئت اعضاي سایر

90/4 86/0 

و بودجه در گروه احساس  تجهیزات، دارایی ناسب از زمان،م ةدر استفاد 41 41
 .  کنند می مسئولیت

05/4 81/0 

 

 هئارا 4ت در جدول سؤاالاز  کدامو انحراف استاندارد هر  میانگین شود میمشاهده  که طور همان
 24 سـؤال مربوط به  میانگین کمترینو  40و  34 سؤالمربوط به  میانگین یشترینبشده است. 

  است.
 اوکلینو  یرمی-کیسرآزمون بارتلت و  نتایج .5 جدول

 مقدار فرضپیش
 918/0 حجم نمونه) کفایت( اوکلینو  یرمی-کیسرمقدار 

 بارتلت کرویتآزمون 
 172/3369 کايمقدار مجذور 

 820 آزادي ۀدرج
 001/0 داريیمعنسطح  
 . دار استیمعن )≥01/0P(در سطح  -
 

و مربـوط بـه اسـتفاده از روش     نیـاز مـورد   هـاي  فرضپیش تمامی هدد مینشان  5 جدول نتایج
 شده است. رعایت عاملی تحلیل
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 نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام عاملی ششدر مدل  ها عاملاز  یکهر  واریانسسهم  بررسی نتایج .6 جدول
شماره 
 استخراج شده بارهايمربعات  نام عامل عامل

 تجمعی یانسواردرصد  واریانسدرصد  کل واریانس
 404/14 404/14 334/20 گروهی هاي فعالیت 1
 289/28 886/13 062/2 رفتاريو  گفتاريصداقت  2
 852/41 562/13 778/1 شناسیوظیفه 3
 328/51 476/9 268/1 اي حرفهرفتار  4
 570/59 242/8 191/1 پژوهشی-علمیتعهد  5
 139/67 569/7 041/1 مالی مسئولیت 6

 

. توان دهد میرا نشان  ها آن تجمعی واریانسو درصد  ها عامل واریانس، ویژه رمقادی 6جدول 
 . درصد است 139/67برابر با  ها عامل واریانسمدل بر اساس مجموع  این  پیشگویی

 

ت سؤاال یعاملدر مورد بار  ماکسیوارهمراه با چرخش  یاصل يها مؤلفه لیتحل جینتا .7جدول 
 نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام

شماره  فیدر
 سؤال

 ها عامل
 يها تیفعال

 یگروه
 يگفتارصداقت 

رفتار  یشناسفهیوظ يرفتارو 
 يا حرفه

 -یعلمتعهد 
 یپژوهش

 تیمسئول
 یمال

1 1 730/0      
2 2 677/0      
3 3 620/0      
4 4 608/0      
5 5 619/0      
6 6  451/0     
7 9  587/0     
8 10  439/0     
9 11   581/0    
10 12   706/0    
11 13   723/0    
12 14   462/0    
13 16   757/0    
14 17   528/0    
15 22    421/0   
16 24    515/0   
17 25    428/0   
18 26    499/0   
19 27    658/0   
20 28    551/0   
21 29    666/0   
22 32     422/0  
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شماره  فیدر
 سؤال

 ها عامل
 يها تیفعال

 یگروه
 يگفتارصداقت 

رفتار  یشناسفهیوظ يرفتارو 
 يا حرفه

 -یعلمتعهد 
 یپژوهش

 تیمسئول
 یمال

23 36     406/0  
24 37     402/0  
25 38      718/0 
26 39      808/0 
27 40      505/0 
28 41      499/0 

 569/7 242/8 476/9 562/13 886/13 404/14 انسیواردرصد 
 انسیواردرصد 

 139/67 یتجمع

 
در  نظامنامۀ اخالقی ۀت پرسشنامسؤاال دهد مینشان  7شده در جدول  هارائ عاملی تحلیل نتایج

 فعالیتعامل  براي واریانس درصدهاي. شود میرا شامل  واریانس کلدرصد از  139/67 کل
عامل  براي، 886/13برابر با  رفتاريو  گفتاريعامل صداقت  براي، 406/14با برابر  گروهی
عامل تعهد  براي، 476/9برابر با  اي حرفهعامل رفتار  براي، 562/13برابر با  شناسیوظیفه
بار  نتایج. است 569/7برابر با  مالی مسئولیتعامل  برايو  242/8برابر با  پژوهشی-علمی
-نشان 8جدول  ت در حد قابل قبول است.سؤاال تمامی عاملیبار  دهد میت نشان سؤاال عاملی
 .است نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام استخراجی هاي عامل پایایی ةدهند

 

 نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام هاي عامل پایایی ارزیابی نتایج .8جدول 
 پایایی وضعیت کرونباخ آلفاي عامل ردیف

 قابل قبول 88/0 گروهی فعالیت 1
 قابل قبول 74/0 رفتاريو  گفتاريصداقت  2
 قابل قبول 87/0 شناسیوظیفه 3
 قابل قبول 87/0 اي حرفهرفتار  4
 قابل قبول 82/0 پژوهشی-علمیتعهد  5
 قابل قبول 87/0 مالی مسئولیت 6
 قابل قبول کل 7

 

و  لیعاپرسشنامه در حد  کلو  ها عامل تمامی پایایی شود میمشخص  8 جدول ۀبا مالحظ
 خوب گزارش شده است.
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 دوم ۀمرحل اکتشافی تحلیل
 نظامنامۀ اخالقی هاي عاملو انحراف استاندارد  میانگین .9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین عامل شماره عامل ردیف
 45/3 48/19 گروهی هاي فعالیت 1 1
 22/2 35/11 رفتاريو  گفتاريصداقت  2 2
 81/3 91/22 شناسیوظیفه 3 3
 57/4 46/27 اي حرفهرفتار  4 4
 12/2 09/12 پژوهشی-علمیتعهد  5 5
 06/3 12/16 مالی مسئولیت 6 6

 

 کمتریناست و  اي حرفهمربوط به عامل رفتار  میانگین ، بیشترینشود میمالحظه  که طورهمان
 است. رفتاريو  گفتاريهم مربوط به عامل صداقت  میانگین

 

 اوکلینو  یرمی-کیسرت و آزمون بارتل نتایج .10جدول 
 مقدار فرضپیش

 887/0 حجم نمونه) کفایت( اوکلینو  یرمی-کیسرمقدار 

 بارتلت کرویتآزمون 
 530/543 کايمقدار مجذور 

 15 آزادي ۀدرج
 001/0 داريیمعنسطح  

 . دار استیمعن) P≥01/0(در سطح  15
 

 روش از استفاده به مربوط و نیاز مورد هاي فرضپیش تمامی دهد می نشان 10 جدول نتایج
 .است شده رعایت دوم مرحلۀ اکتشافی عاملی تحلیل

 

 ها عامل اشتراکات. 11 جدول
 مشتركعامل  واریانس متغیرهر  اشتراك میزان ۀاولیبرآورد  عامل ردیف

 699/0 1 گروهی هاي فعالیت 1
 718/0 1 رفتاريو  گفتاريصداقت  2
 760/0 1 شناسیوظیفه 3
 835/0 1 اي حرفهتار رف 4
 739/0 1 پژوهشی-علمیتعهد  5
 696/0 1 مالی مسئولیت 6

 

 یکبرابر با  ها آن تمامی مقادیر »متغیرهر  اشتراك میزان ۀاولیبرآورد « در ستون ،11جدول در
با عامل است.  همبستگی ةدهندشده نشاناعداد درج» مشتركعامل  واریانس« است. در ستون
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 که طور همانرا با عامل دارد.  همبستگی کمترینرا نشان دهد،  کمتري ةرنم که متغیريهر 
 دارند. عالیخوب و  همبستگی نظامنامۀ اخالقیبا مفهوم  ها عامل تمامی ،شود میمالحظه 

 
 ۀپرسشنام عاملیدر مورد بار  واریماکسهمراه با چرخش  اصلی هاي مؤلفه تحلیل نتایج .12 جدول

 نظامنامۀ اخالقی

 ظامنامۀ اخالقینمفهوم 
 واریانسدرصد  ویژهمقدار 

45/4 130/74 

 
. توان دهد مینشان  راآن  واریانسو درصد  نظامنامۀ اخالقی، مفهوم ویژه مقدار 12 جدول

 درصد است. 130/74برابر با  ها عامل واریانسمدل بر اساس مجموع  این  پیشگویی
 

 ۀ اخالقینظامنام هاي عاملها و  شاخص بینارتباط  .13جدول 

 بیضر رابطه زانیم ها عامل ها شاخص فیرد
 جهینت T-value نییتع

 1 سؤال 1

 عامل اول
 گروهی) يها تیفعال(

 تأیید 38/8 48/0 55/0
 تأیید 44/10 66/0 67/0 2سؤال  2
 تأیید 63/9 59/0 70/0 3سؤال  3
 تأیید 42/9 57/0 63/0 4سؤال  4
 تأیید 27/10 65/0 67/0 5سؤال  5
 عامل دوم 6سؤال  6

 رفتاري)و (صداقت گفتاري 

 تأیید 70/10 69/0 75/0
 تأیید 89/5 27/0 54/0 9سؤال  7
 تأیید 36/10 66/0 64/0 10سؤال  8
 11سؤال  9

 عامل سوم
 يا حرفه يها تیمسئول

 شناسی)(وظیفه

 تأیید 02/8 45/0 49/0
 تأیید 78/7 43/0 53/0 12سؤال  10
 تأیید 36/8 48/0 58/0 13سؤال  11
 تأیید 82/9 61/0 65/0 14سؤال  12
 تأیید 92/8 53/0 61/0 16سؤال  13
 تأیید 50/9 58/0 66/0 17سؤال  14
 22سؤال  15

 عامل چهارم
 يا حرفهتعهد 

 تأیید 84/9 60/0 73/0
 تأیید 07/8 45/0 44/0 24سؤال  16
 تأیید 30/6 30/0 43/0 25سؤال  17
 تأیید 79/7 43/0 54/0 26سؤال  18
 تأیید 65/10 67/0 92/0 27سؤال  19
 تأیید 16/9 54/0 66/0 28سؤال  20
 تأیید 33/9 56/0 58/0 29سؤال  21
 تأیید 52/9 59/0 51/0 عامل پنجم 32سؤال  22
 تأیید 49/8 50/0 58/0 36سؤال  23
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 بیضر رابطه زانیم ها عامل ها شاخص فیرد
 جهینت T-value نییتع

 تأیید 44/11 76/0 74/0 پژوهشی-تعهدات علمی 37سؤال  24
 عامل ششم 38سؤال  25

 مسئولیت مالی
 

 تأیید 50/8 49/0 66/0
 تأیید 87/7 44/0 66/0 39سؤال  26
 تأیید 45/11 74/0 72/0 40سؤال  27
 تأیید 15/12 79/0 70/0 41سؤال  28

 
  نظامنامۀ اخالقی هاي عامل بینارتباط  .14 جدول

ف
دی

ر
 

 ها عامل

ت
الی

فع
 

اي
ه

 
وه

گر
 ی

تار
گف

ت 
داق

ص
 ي

 رف
و

 يتار

ت
ولی

سئ
م

 
اي

ه
 

فه
حر

 
  اي

فه
ظی

(و
سی

شنا
 

د 
عه

ت
فه

حر
 

 اي

لم
ت ع

دا
عه

ت
 -ی

ش
وه

پژ
 ی

ئول
س

م
ی

مال
ت 

 ی

1 
 هاي فعالیت
 یگروه

 73/0 67/0 82/0 85/0 87/0  رابطه میزان
Value-T  32/20 80/20 80/18 08/10 92/12 

2 
صداقت گفتاري 

 و رفتاري
 74/0 80/0 94/0 80/0   رابطه میزان

Value-T   01/15 52/28 31/14 31/12 

3 
 هاي مسئولیت
 اي حرفه

 شناسی)(وظیفه

 82/0 85/0 86/0    رابطه میزان

Value-T    08/22 88/18 89/18 

 اي حرفهتعهد  4
 87/0 83/0     رابطه میزان

Value-T     26/18 77/24 

5 
 -تعهدات علمی

 پژوهشی
 89/0      رابطه میزان

Value-T      03/24 

 مسئولیت مالی 6
       رابطه میزان

Value-T       
 

بـا هـم؛    نظامنامـۀ اخالقـی  عامل  شش تمامی بین شود میمشاهده ، 14 با توجه به نتایج جدول
)، فعالیـت گروهـی بـا    r=87/0 و Value-T=32/20( فعالیت گروهی با صداقت گفتاري و رفتاري

)، فعالیت گروهی با تعهـد  r=85/0و  Value-T=80/20شناسی) ((وظیفه اي حرفه هاي مسئولیت
ــه ــی r=82/0 و Value-T=80/18( اي حرفـ ــد علمـ ــا تعهـ ــی بـ ــت گروهـ ــی-)، فعالیـ  پژوهشـ

)08/10=Value-T 68/0 و=r    ) 92/12)، فعالیــت گروهــی بــا مســئولیت مــالی=Value-T و 
73/0=r01/15شناسی) ((وظیفه اي حرفه هاي مسئولیتبا  يو رفتار ي)، صداقت گفتار=Value-
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T 80/0 و=r ــار ــداقت گفت ــار ي)، ص ــا  يو رفت ــئولیتب ــاي مس ــه ه ــه اي حرف ــی) (وظیف شناس
)01/15=Value-T 80/0 و=r52/28( اي حرفهبا تعهد  يو رفتار ي)، صداقت گفتار=Value-T  و

94/0=r31/14پژوهشـی ( -بـا تعهـد علمـی    يو رفتار ي)، صداقت گفتار=Value-T  80/0و=r ،(
 هـاي  مسـئولیت )، r=74/0و  Value-T=31/12بـا مسـئولیت مـالی (    يرو رفتـا  يصداقت گفتار

 هــاي مســئولیت)، r=86/0و  Value-T=08/22( اي حرفــهشناســی) بــا تعهــد (وظیفــه اي حرفــه
 هـاي  مسئولیت)، r=85/0و  Value-T=88/18پژوهشی (-شناسی) با تعهد علمی(وظیفه اي حرفه
بـا   اي حرفـه )، تعهـد  r=82/0و  Value-T=89/18شناسی) با مسـئولیت مـالی (  (وظیفه اي حرفه

ــد علمــی ــد r=83/0و  Value-T=26/18پژوهشــی (-تعه ــه)، تعه ــالی  اي حرف ــا مســئولیت م  ب
)77/24=Value-T  87/0و=r03/24پژوهشی با مسـئولیت مـالی (  -) و تعهد علمی=Value-T  و

89/0=rداري وجود دارد. معنی ۀ) رابط 
 1رازشب) نیکویی( خوبیآزمون 
 ند از: اآن عبارت هاي شاخصو  شود می بررسیها  داده ۀ، تناسب مجموعرازشب خوبین در آزمو

 دارد. خوبی رازشبمدل  بنابراین ؛است 51/1برابر با  که dfبه  x2نسبت  -1
مـدل   بنابراین ؛است 066/0برابر با  که) RMSEA(2 تقریبی خطايمجذور  میانگین ۀریش -2

 را دارد.الزم  رازشب
 الزم را ندارد. رازشباست پس مدل  77/0بر با برا که  3GFIشاخص  -3
 الزم را ندارد. رازشباست پس مدل  72/0برابر با  که AGFI 4شاخص -4
 دارد. خوبیبرازش مدل  بنابراین ؛است 95/0برابر با  که NFI 5شاخص -5
 .را داردالزم  برازشمدل  بنابراین ؛است 97/0برابر با  که NNFI 6شاخص -6
 را داردالزم  برازشمدل  بنابراین ؛است 98/0برابر با  که CFI 7شاخص -7
 را دارد.الزم  برازشمدل  بنابرایناست.  98/0برابر با  که IFI 8شاخص -8
 را دارد.الزم  برازش مدل بنابرایناست  94/0برابر با  که RFI 9شاخص -9

1. Goodness of Fit statistic 
2 . Root mean square Error of Approximation 
3. Goodness of Fit Index 
4 . Adjusted Goodness of Fit Index 
5 . Normed Fit Index 
6 . Non-Normed Fit Index 
7 . Comparative Fit Index 
8 . Incremental Fit Index 
9 . Relative Fit Index 
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هفـت  شـاخص نامناسـب بـود و     دو، رازشبـ  خـوبی آزمون  برايشده  ذکرشاخص  9از : نتیجه
 است.مناسب  رازشب هاي شاخصمدل از لحاظ  بنابراین ؛کرد تأییدشاخص تناسب را 

 

                          ) نظامنامۀ اخالقی( یکل اسیمق
 

 عامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نظامنامۀ اخالقی با عامل هر ۀرابط .1 شکل

 
 طریـق از  ینظامنامـۀ اخالقـ  و مفهوم  ها عامل وضعیتالزم است  نظامنامۀ اخالقی تدوینعد از ب

 
 نظامنامۀ 

 اخالقی

یگروه هاي فعالیت  

 صداقت گفتاري و رفتاري 

 اي حرفه هاي مسئولیت
شناسی)(وظیفه  

اي حرفهتعهد   

پژوهشی-تعهدات علمی  

 مسئولیت مالی 
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  شود. بررسی اي نمونه تک tآزمون 
  ها عاملوضعیت . 15 جدول

 عامل ردیف
میانگین 

 فرضی

میانگین و انحراف 
استاندارد مشاهده 

 شده
 t ةآمار

 ۀدرج
 آزادي

سطح 
 داريیمعن

 001/0 118 17/14 47/19±44/3 15 گروهی هاي فعالیت 1
 001/0 118 58/11 35/11±21/2 9 صداقت گفتاري و رفتاري 2

3 
 اي حرفه هاي مسئولیت

 (وظیفه شناسی)
18 8/3±9/22 08/14 118 001/0 

 001/0 118 43/15 46/27±56/4 21 اي حرفهتعهد  4
 001/0 118 76/16 09/12±01/2 9 پژوهشی-تعهدات علمی 5
 001/0 118 72/14 11/16±05/3 12 مسئولیت مالی 6

 دار است. معنی  ≥P 01/0در سطح  *
 

 فعالیـت  :عامـل  شـش در هـر   هـا  آنو مفهـوم   ها عامل وضعیتبین ، 15 جدول نتایججه به با تو
)، P=001/0و t = 58/11( صــداقت گفتــاري و رفتــاري    )،P=001/0و t = 17/14( گروهــی
و t = 43/15( اي حرفـه )، تعهـد  P=001/0و t = 08/14(شناسـی)  (وظیفه اي حرفه هاي مسئولیت

001/0=P76/16( پژوهشـی -)، تعهدات علمی = t 001/0و=P  72/14( ) و مسـئولیت مـالی =t  و
001/0=P شود.میداري مشاهده معنی) تفاوت   

 
 وضعیت مفهوم  .16 جدول

 مفهوم ردیف
میانگین 

 فرضی
میانگین و انحراف 

 استاندارد مشاهده شده
 t ةآمار

 ۀدرج
 آزادي

سطح 
 داريیمعن

 001/0* 118 75/16 41/109±55/16 84 نظامنامۀ اخالقی 1
 دار است.معنی  ≥P 01/0در سطح *

 

 t= 75/16( شدهو مشاهده فرضی هاي میانگین بین شود میمشخص  16 جدول نتایجبا توجه به 
 وجود دارد. داري معنیتفاوت ) P=001/0و 
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 نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام هاي عامل بنديالویتدر خصوص  فریدمنآزمون  نتایج .17 جدول

 ها عامل ردیف
 نگینمیا

 رتبه
 آزادي ۀدرج دو – خی تعداد

 سطح 
 داريمعنی

 4 گروهی فعالیت 1

119 730/545 5 *001/0 

 39/1 رفتاريو  گفتاريصداقت  2
 93/4 شناسیوظیفه 3
 90/5 اي حرفهرفتار  4
 72/1 پژوهشی-علمیتعهد  5
 05/3 مالی مسئولیت 6

 دار استیمعن >01/0Pدر سطح *
 

اختالف  نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام هاي عامل هاي رتبه میانگین بین 17 بر اساس جدول
است و  رفتاريو  گفتاريرتبه مربوط به عامل صداقت  میانگین کمترینوجود دارد.  داريمعنی

 .است اي حرفهرتبه مربوط به عامل رفتار  میانگین یشترینب

 گیرينتیجهبحث و 
در سطوح تحصیالت  آموزشی هاي سازمان داخلی محیط ارکان ترین مهمعلمی از  هیئتاعضاي 

 روحیو  فکريبر رشد  مبتنی کلی سیاستو  ها سازمانزیرا رسالت  ؛شوند می تکمیلی محسوب
، یادگیريعلمی عالوه بر انتقال دانش و  هیئت. اعضاي شود میدانشجویان توسط آنان محقق 

دارند. آنان در  سزاییهبنقش  فراگیران ۀنهفت ياستعدادهابه  بخشیدن فعلیتدر پروراندن و 
 ی دارندمشخص اخالقی تکالیف رو  ایند و از نتأثیرگذاردانشجویان، الگویی  اخالقیرشد 

نشان داد  يتأیید عاملی تحلیل طریقاز  ها عامل تأییدپس از  ها یافته). 1386(مهرمحمدي، 
 فعالیت هاي عامل پایایی. استو خوب  عالیدر حد  کرونباخ آلفاي طریقاز  ها عامل پایایی

 اي حرفه) رفتار 87/0( یشناسوظیفه،  )74/0( رفتاريو  گفتاري)، صداقت 88/0( گروهی
 ةدهند نشان کهدست آمد ه) ب87/0( مالی مسئولیت) و 82/0( پژوهشی علمی)، تعهد 87/0(

 اي حرفهبه بحث اخالق اخالقی از زوایاي مختلفی  هاي نظامنامه .است مناسب ابزار درونیثبات 
 رتبۀ میانگین با رفتاري و گفتاري صداقت عامل داد نشان حاضر تحقیق نتایج. اند پرداخته

 ترین مهم شاید) 2007( نامارمک نظر از .دارد ها عامل تمامی میان دررا  رتبه باالترین) 39/1(
 است آموزشی ايه سازمان در موجود سردرگمی و بحران کار، محیط در اخالق به توجه علت

 داشتند اظهار) 2003( داویدسون و کوك. هستند روبرو آن با علمی هیئت اعضاي و مدیران که
همچنین  .است اي حرفه کار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، به مربوط اي حرفه اخالق که



  33  طراحی نظامنامۀ اخالقی اعضاي هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

 عامل و دوم ۀرتب داراي ها عامل بین در )72/1( ۀرتب میانگین با پژوهشی-علمی تعهد عامل
 به توان می تحقیق نتایج دیگر از .بود سوم رتبه داراي) 05/3( رتبۀ میانگین با مالی مسئولیت

-مک. قرار داشت چهارم رتبۀ در) 4( رتبۀ میانگین با که کرد اشاره گروهی هاي فعالیت عامل
 فاهدا و ها گیري تصمیم در افراد ةکنندهدایت نظامنامۀ اخالقی است معتقد) 2006( دونالد

تري اتخاذ سازنده هايتصمیم توانند می نظامنامۀ اخالقی از گیريبهره با تاداناس. است سازمانی
 استانداردهاي و قوانین که رسیدند هجنتی این به تحقیقی طی) 2008( همکاران و دیبولد .کنند

 نشورم. است کار محل در مطلوب رفتار انجام و اي حرفه تشخص براي اي آیینه ،اي حرفه اخالق
 حل در را افراد و تشریح را اخالقی رفتار و مطلوب اي حرفه اخالق که است اي بیانیه نیز اخالقی

 در مذکور عامل دش مشخص شناسیوظیفه خصوص در. کند می راهنمایی اخالقی معضالت
 بیان) 2004( باداموسی. بود) 93/4 ۀرتب میانگین با( پنجم ۀرتب داراي ها عامل تمامی میان
 از و دارد علمی هیئت اعضاي تفکر طرز در اي ویژه نقش آموزشی اخالق که آنجا از دکن می

 براي دنیا بزرگ هاي دانشگاه بیشتر ،است عملکرد برتر استانداردهاي نگهداري در ثرمؤ عوامل
 فضاي توصیف :شامل محتوایی داراي که اند کرده تدوین نظامنامۀ اخالقی ،تخصصی هاي رشته

 و ها گیريتصمیم راهنماي ها،برنامه اجراي و سازيآماده گروه، در حمایتی جو ایجاد ،اخالقی
  است. دانشجویان و تاداناس گذاريهدف

مواردي همچون پرهیز از  NASO(1( آمریکا ورزشی نمسئوال ملی انجمن نظامنامۀ اخالقیدر 
و رفتار  تواضعدروغ و ابهام، پرهیز از هرگونه تبعیض، پرهیز از دریافت رشوه، برخورد م

 علمی هیئت اعضاي نظامنامۀ اخالقین بیان شده است. همچنین در محترمانه با سایر مسئوال
 در کالم شهوت زننده، کالم و رفتار هرگونه از آلمان نیز به مواردي از قبیل پرهیز هاي دانشگاه

بردن اعتماد  ؤالسیا زیر  ها رشتهدانشگاهیان و پرهیز از توهین به سایر  و همکاران سایر قبال
 اخالقی عملکرد پژوهش، هاي یافته ۀپای بر. اشاره شده است ها رشتهبه نفس دانشجویان سایر 

 در ویژه، بهگروهی هاي فعالیت عامل در ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی هیئت اعضاي
 اًتقریب وضعیت در افراد آزادي و شخصی حریم رعایت نیز و مهرورزي رویی،گشاده متغیرهاي

 تعاون و یکرنگی صمیمیت، رعایت نظیر مواردي که است حالی در این. دارد قرار مناسبی
 قرار متوسطی وضعیت در یکدیگر هاي دیدگاه از حمایت نیز و همکاري و مسئولیت اسالمی،

 و بدنی تربیت با مرتبط آموزشی هاي سازمان بیرونی و درونی عناصر شناخت کلی طوربه. دارد
 تدوین و رشته این هاي دانشکده و ها گروه اخالقی عینی مسائل تحلیل رد ورزشی علوم

 این شناخت. ستهگشاار دینی هاي آموزه و ملی فرهنگ از برخاسته جامع نظامنامۀ اخالقی

1. National Association of Sports Officials 
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 آنجا از. دارد راهبردي جایگاهی ها آن از پیشگیري در واست  اخالقی معضالت رشد مانع عوامل،
 آنان در انسانی رفتارهاي ترویج و آینده نسل تربیت در جامعه هر اساسی ارکان از آموزش که

 آن حل که است تهدیدي غیراخالقی رفتارهاي بروز و است اخالقی هاي مسئولیت داراي است،
 .است کشور ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی هیئت اعضاي همگانی مشارکت نیازمند

 

عضاي   ۀنظامنام شکدهعلمی  هیئتا دنی تربیت ايه گروهو  ها دان   ب
علوم  شگاه ورزشیو   ها دان

 .  کنند رعایترا  اسالمیو تعاون  یکرنگی، صمیمیت گروهی کارهايدر انجام  باید .1
 کنند.    یکدیگر حمایت  اي حرفه هاي تصمیمو  ها دیدگاهاز  باید .2
گـروه   پیشـرفت موجب رشد و  که گروهی هاي روشبا یکدیگر مشورت و همکاري داشته و از  باید .3

 .  کنند حمایتاستفاده و  شود می
 .  کنند رعایتخود  جمعیو  فردي رفتارهايرا در  مهرورزيو  رویی گشاده باید .4
 کنند.    افراد را حفظ  آزاديو  شخصی حریم گروهی کارهايدر  باید .5
 (رفتار) تطابق وجود داشته باشد. کنند میآنچه عمل و  (گفتار) گویند میبین آنچه  باید .6
 تـأثیر  هـا  آن در مورد شان اي حرفه تصمیماتدر  که دیگراناز جانب  هدیهپاداش و  دریافتاز  باید .7

 .  کنند خودداريدارد 
 .  کنند رعایترا  گویی راستدر رفتار و گفتار خود صداقت و  باید .8
 یـادگیري  هـاي  فرصـت علمی خـود و ایجـاد    عملکردبهبود  برايخود  اي حرفه هاي مهارتاز  باید .9

 کنند.    فاده براي دانشجویان است
 .   اشته باشندند، همکاري و تعامل داارج از گروه که مرتبط با حرفهخ هاي سازمانبا افراد و  باید .10
 .  کنندتالش  دانشجویانمرتبط با  نیازهايو رفع  شناساییدر  باید .11
 .کنند حمایتآن  حریمبه گروه تعهد داشته باشند و از  باید .12
 کنند.    ارائه  دانشجویانبه گروه و  اي خالقانهو  بدیع هاي حلراه  باید .13
 .  کنندرا اصالح  دانشجویانو  همکاران خطاهاي، اي حرفهرفتارهاي  ۀعنوان الگو با ارائبه باید .14
 .کنند رعایترا  داري امانتگروه  امکاناتدر استفاده از منابع و  باید .15
 .کنند ارزیابی ها آن تحصیلی صالحیتو  عملکردرا با توجه به  دانشجویان باید .16
 موجه نداشته باشند.  و غیر زیاد تأخیرو اعالم نمرات،  دانشجویان عملکرد ارزیابیدر  باید .17
- حمایـت  همکـاران و  دانشـجویان  عملکـرد و  شایسـتگی پاداش بر اساس  اعطايو  تشویقاز  باید .18

 .  کنند
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اعضـاي   میـان و اعتمـاد   صمیمیت که اقدامیو هر  خبرچینی، غیبت، تهمت، پراکنی شایعهاز  باید .19
 کنند.     خودداري کند می تضعیفعلمی گروه را  هیئت

بـه   یـا آنـان   سیاسـی  دیـدگاه  مبنـاي بر  دانشجویان اذیتآزار و  همچنینو  تبعیضاز اعمال  باید .20
و مهـارتی فـرد و ...    جسـمانی  وضـعیت ، گرایانـه  ملـی ، قـومی   ،جنسـیتی ، مـذهبی ، نـژادي  دالیل

 .  کنند خودداري
 کنند.     خودداري دانشجویانبه  احترامیبیو  تحقیرآمیز، میزآ توهیناز رفتار  باید .21
ـ   ها پژوهشدرست  اجرايبه  باید .22 و  کـم  بـی ، جـامع و  صـحیح اطالعـات   ۀمطابق با مقـررات و ارائ

 ورزند.  اهتمام  ها پژوهش ةدربار کاست
 کنند.     حمایت اي حرفه هاي فعالیتو  ها پژوهشگروه در مورد  هاي سیاستو  ها فعالیتاز  باید .23
 کنند.     رعایترا  قوانینمقاالت،  ۀو ارائ ها پژوهشدر انجام  باید .24
 خود استفاده نکنند.   شخصیاهداف  براي المال بیت، منابع دانشگاه و ها یدارایاز  باید .25
 .  نگیرند کاربه حزبیو  سیاسی هاي فعالیت برايدانشگاه را  امتیازاتو  امکانات باید .26
 هیئـت  اعضـاي  سـایر منـافع   کـه  اي گونـه ، بـه  کننددر گروه اتخاذ  سبیمنا مالی هاي تصمیم باید .27

 گیرند.    و دانشجویان را نیز در نظر  علمی
 کنند.     مسئولیتو بودجه در گروه احساس  تجهیزات، دارایی  مناسب از زمان، ةدر استفاد باید .28
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  کارکنان از دیدگاه  مدیریت مشارکتی ةبرآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیو

 کل تربیت بدنی استان یزد ةادار
 
 

 4مهرداد افخمی  ،3سید محمد جواد رضوي ،2محمد سلطان حسینی ،1قاسم رحیمی
 

 

 17/05/90 تاریخ پذیرش: 10/10/89 تاریخ دریافت:

 چکیده 
مدیریت مشارکتی از دیدگاه  ةی کارآفرینی از شیوهدف تحقیق حاضر، برآورد سهم نسب

 کارکنان ۀکلیآماري پژوهش شامل  ۀ. جامعاست کل تربیت بدنی استان یزد ةکارکنان ادار
بر اساس  ها آنتعداد  کهبود  بدنی استان یزدکل تربیت  ةو پیمانی ادار يقراردادرسمی و 

با توجه به جدول کرجسی و  .دشالم اع نفر 144، 1389اداره در سال  این اطالعات کارگزینی
آماري دریافت  ۀه از این نمونپرسشنام 93 ،د و سرانجامشنفر برآورد  104مورگان حجم نمونه 

-اندازه براي .شده استپیمایشی اجرا  ةو به شیواست این پژوهش از نوع همبستگی  شد.
ده شده است که مدیریت مشارکتی و کارآفرینی استفا ۀساختمحقق ۀاز دو پرسشنام گیري

. شدیید أتوسط مشخصات تو دست آمد به 85/0 و 91/0ین دو پرسشنامه به ترتیب پایایی ا
انجام  spssافزار و استنباطی و با استفاده از نرم ها در دو سطح توصیفی تحلیل دادهو تجزیه 

 دارد داري وجودمعنی ۀنتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی رابطشد. 
)05/0≤ p 60/0=r.(  ارآفرینی را ک ياه مؤلفهمدیریت مشارکتی تمامی  ،طبق نتایجهمچنین

ر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمدمیان  ۀرابط نیب.  p) ≥001/0( دهدمیتحت تأثیر قرار 
داري وجود دارد و در ت معنیاستخدام  تفاو تیوضع و یلیتحص مدرك، تیجنسحسب  

 نیب یهمبستگخدمتی  ۀسابق ،طبقات ۀیبقسال در  15 -11 ۀجز طبقهخدمت ب خصوص سابقۀ
 .استدار یمعن ریمتغدو 

 

 مدیریت مشارکتی، کارآفرینی :واژگان کلیدي

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان واحد خوراسگان. 1
  استادیار دانشگاه اصفهان .2
 . نویسندة مسئول)4. کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان واحد خوراسگان (4و  3
 Email: afkhami.mehrdad@yahoo.com 
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 مقدمه
کارگیري هر سبک هب .مختلفی وجود دارد يها سبکورزشی،  يها سازمانمدیریت  عرصۀر د

هر یک از شکست  . موفقیت یااست، ابزار و ساختار خاص خود ها روشیتی مستلزم مدیر
بلوغ عاطفی و  ۀو نیز به شرایطی از جمله درج ها سازمانمدیریت به ماهیت فعالیت  يها سبک

ورزش  هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه بستگی دارد. زمینه نیزکارآیی شغلی کارکنان و 
براي اینکه بتوانند به اهداف و مقاصد خود دست  ،ها سازمانهمانند دیگر  ،ورزشی يها سازمانو 

 يها سازمانمدیریتی کارآمد و موفق دارند. مدیریت ورزش و  ةگرفتن شیور یابند نیاز به در ب
مدیریت گروهی ة استفاده از شیو ،. در عین حالدارداهمیت خاصی  ها سازمانآن همانند دیگر 

رشد و ترقی سازمان و در  ۀزمین تواند یمسازمان تربیت بدنی کشور و متناسب با نیازهاي 
دلیل داشتن کارکنان هر سازمان به .کندرشد و ترقی و بهبود ورزش کشور را فراهم  ،نتیجه

به همین  ؛ندیآ یمبه حساب  ها هیسرما نیترمتنوع و متفاوت با ارزش يها تیخالقنظرات، افکار، 
با ارزش و متناسب با  ۀبه این سرمای تواند یم که ییها تیریمداز  یکیگفت  توان یممنظور 

مدیریت مشارکتی  .)1( است یمشارکتهویت ببخشد مدیریت  ها آنخصوصیات و روحیات 
زیردستان سازمان را در روند  گردش کار و عملیاتی که تمام کارکنان و : مجموعۀعبارت است از

اصلی این نوع د د. تأکیکن دهد و شریک می میهاي مربوط به آن سازمان دخالت  گیريتصمیم
ز این خواهد ا عموم افراد است و می مندانه و داوطلبانۀههمکاري در مشارکت عالق مدیریت بر

یند این مدیریت بر آاساس فرنظریات در حل مشکالت و مسائل سازمان استفاده کند؛ بنابراین 
مشارکت در سازمان بزرگی  ر است.بنیان تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوا

بهینه از استعدادها، نیروها  ةکند تا با استفاد همچون سازمان تربیت بدنی به مدیریت کمک می
وقتی  ،همچنین .افراد، بسیاري از مشکالت درونی سازمان را سامان بخشد يها مهارتو 

تنها حداکثر تالش نه قطعاًکارکنان سازمان اهداف سازمانی را در جهت اهداف مشخصی بدانند 
دلیل احساس همگرایی با سازمان متبوع در بلکه به خواهند داد،و کوشش وظایف خود را انجام 

در دنیاي امروز یکی از عواملی که باعث  جهت نوآوري، خالقیت و کارآفرینی اقدام خواهند کرد.
در جامعه ب تحول موجفرینی است. این پدیده آشود، کار اجتماعی می- اقتصادي ۀسعرشد و تو

 يها فرصتیند کارآفرینی آطی فر .شغلی جدیدي را ایجاد کند يها فرصتتواند  و میشود می
 يا وهیشمحصوالت و خدمات به  ۀن تولید یا عرضآکه ویژگی  شود یمجدید براي اشتغال ایجاد 

در  تفکر نوآوري و کارآفرینی و استفاده از آن . همچنینخالقانه و مبنی بر نوآوري است
با تعداد کمی افراد خالق  توانند ینمدیگر  ها سازمان ،امروز .ناپذیر استامري اجتناب ها سازمان

هزینه گرا و کمنه به سازمانی چابک، منعطف، فرصتو کارآفرین و با اجراي چند طرح کارآفرینا
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مند ه بهر نانهیفرکارآ ايکارکنان از روحیه ۀرا فراهم آورد تا هم موقعیتیتبدیل شوند، بلکه باید 
خود را به اجرا  ۀکارآفرینان يها تیفعالطور فردي یا گروهی، شوند و بتوانند به راحتی و به

. کند یمدر این وضعیت مشارکت کارکنان در کارآفرینی بیشتر بروز پیدا  ).2( درآورند
 خدمات ئۀارا يبرا ها فرصت استفاده از و یابیارزش ،اکتشاف مستلزم که است یتیفعال ،ینیکارآفر

 در رو، نیا از ؛)3( اند نداشته وجود قبالً که است ییها کوشش یدهنسازما و دیجد لیوسا و

 ییایپو و تیخالق با بتوانندآن  آموختگاندانش که است شتازیپ يا جامعه ،یرقابت نینو يها عرصه

 نیکارآفر و ردازندبپ کار و کسببه  خود خالقانۀ يها کوشش با و کنند يگردآور را دیتول منابع
 و مشکالت حل در مؤثر يکارهاراهاز  ینیکارآفر ۀیروح از جامعه افراد يبرخوردار .)4( باشند

فراوانی از  يها نهیزم گسترده، يا عرصهعنوان تربیت بدنی بههمچنین  .)5است ( کشور معضالت
تربیت بدنی کشور اشتغال را در دل خود نهفته دارد و با استفاده از کارآفرینی در سازمان 

نوآوري و خالقیت در شود که ویژگی آن  جدیدي براي اشتغال در ورزش ایجاد می يها فرصت
جهانی  ۀو سبب پیشرفت روز به روز ورزش کشور در عرص استخدمات به جامعه  ۀتولید و ارائ

 .شود یم
یی کارآ)، 6( خالقیت کارکنان ،يرهایمتغ  با را مدیریت مشارکتی رابطۀ ها پژوهش یبرخ

دار یمعن و مثبت یارتباطات نیمب که اند دهکر مطالعه) 10( و رضایت شغلی )7 -9( کارکنان
نقش ارتباطات در رهبري «) در تحقیق خود تحت عنوان 2006( 1وي فنگ و تجوسولد. اند بوده

وجود رسیدند که  به این نتیجه »مریکایی در چینآمدیران چینی و  ۀوسیلمشارکتی به
گیري مشترك و هایی براي تصمیم دهد و فرصت ثر را افزایش میؤرهبري مشارکتی م ارتباطات،

 خود مقالۀ در )2002( 2نیابر). 11( آورد وجود میمخالف به يها دگاهیدبحث آزادانه در مورد 

 کارمندان يریدرگو  مشارکت که کرد بیانموفق  رییتغانجام  يبرا يدیکل مشارکت عنوان تحت

 يبرا موقعیتی جادیا و رییتغ رشیپذ از نانیاطم در يدیکل ینقش یسازمان امور مقدم در خط
 داد نشان يا مقاله در )2006( 3پارنت). 12( کند یم ایفا سازمان در کارمندان ثرؤم يهمکار

 و يسازگاربا  یمیمستق ارتباط کار طیمح در ینیب خوش و فهیوظو  نقش یروشن ،مشارکت
ارزیابی و معرفی  بهدر تحقیق خود   )1384( پور یفروغ ).13( دارند رییتغ با يریپذقیتطب
 .پرداخت کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی يها تیاولو نیتر مهم
ند اکه عبارتشد  منجراصلی براي کارآفرینی در ورزش  ۀبه شناسایی هفت زمین تحقیق ۀنتیج

1.Yi Feng , Tjosvold 
2. O'Brien  
3. Parent 
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ریزي ورزشی، آموزش و پرورش در و مدیریت و برنامه تغایتبل يها نهیزماز: کارآفرینی در 
، ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی، خدمات يا حرفهورزش، امور ورزش همگانی، قهرمان 

 راد صادقیهمچنین  ).14(دارند  ییها رمجموعهیزورزشی و امور فرهنگی ورزشی که هر کدام 
یی آبخشی و کارزان اثرنقش مدیریت مشارکتی بر می«) در تحقیقی تحت عنوان 1387(

کارگیري مدیریت به که به این نتیجه دست یافت »بخش تهرانبیمارستان شهید فیاض
 الزمهاي  زمینهمشارکتی نظام پیشنهادها در صورت ثبات و تعهد مدیریت و فراهم نمودن پیش

) در تحقیق خود تحت 2007( 1لوین .)15( شود بخشی سازمان مییی و اثرآباعث بهبود کار
 ۀتیم و ارائ ۀبه این نتیجه رسید که توسع »پزشکیتفویض اختیار در یک تیم دندان«عنوان 

 2اییال و کارك .)16( پزشکان کمک خواهد کرداعضاي تیم، به پیشرفت دندان ۀعقاید هم
مختلف رهبري و استراتژي يها سبک) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین 2004(

بر اساس نتایج  .هاي مدارس عمومی غیرانتفاعی پرداختنی در سیستمهاي متفاوت کارآفری
استراتژي کارآفرینی فعالی را ترغیب کند که به تغییر بنیادي  تواند یمرهبري تحولی  ،تحقیق
 ۀوسیلتغییرات محدودي را به تواند یمدر حالی که رهبري کنترلی فقط  ،کند یمکمک 

دهد. سبک رهبري منفعل بازدارنده، عمدتاً با استفاده از ترویج » استراتژي کارآفرینی سنجیده«
 ۀ. نتیجکند یمکارآفرینی سازمانی را در الزامات موجود محدود » کارانه محافظهاستراتژي «

بیشترین شرایط مدیریتی سازگار را براي  گرا تحولنهایی این تحقیق این بود که اگرچه رهبري 
 و مطالعهبه ) 1387( آصفی ).17( ارتباط پیچیده است ، اینکند یمکارآفرینی سازمانی فراهم 

ر د ها آن نیبارتباط  نییتع و رییبرابر تغ در کارکنان مقاومت و یمشارکت تیریمد ابعاد شناخت
 یبدن تیترب سازمان کارشناسان ۀیکل را قیتحق نیا يآمار ۀجامع پرداخت یبدن تیترب سازمان

 و محقق به بود یبدن تیترب سازمان کارشناسان از نفر 126 شامل يآمار ۀنمون. دادندمی لیتشک
 یبدن تیترب سازمان در رییبرابر تغو مقاومت در  یمشارکت تیریمدبین  یافت: نتایج دست این
 ،يگذار هدفو  يزیربرنامه در مشارکت نیب نیهمچن .دارد وجود معکوس و داریمعن ايهرابط

 در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا باحل مسئله، مشارکت  گیري ومشارکت در تصمیم
) 2004( 3برانداهمچنین  .)18( دارد دار و معکوس وجودیقاومت در برابر تغییر ارتباط معنم

یی، رضایت شغلی و تعهد آگیري موجب افزایش اثربخشی، کارمشارکت در تصمیم کردبیان 
وجه به این مسئله که با ت و حال با عنایت به مطالب گفته شده). 19( شود یمسازمانی 

1. Levin 
2. Eyal & Kark 
3. Brenda 
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بهتر است هر  ،هستند روبرومستمر با محیطی در حال تغییر و رقباي جدید  صورتبهها  سازمان
نهایی برسد و این امر امکان  ۀیی به نتیجآمنابع موجود و حداکثر کار ۀسازمانی بتواند از کلی

و استفاده از همکاري و روز هب کارکنان مگر با استفاده از تدابیر و افکار خالقانه یا داشتنخواهد 
 نیب ایآ دشو مشخص که استبر این  تالش حاضر پژوهشدر  .گیري و تدبیر گروهی تصمیم

 وجود يا رابطهیزد  استان یبدن تیترب کل ةادار کارکنانکارآفرینی  زانیم با مدیریت مشارکتی

 منظوربه کارکنانمطلوب بین  مدیریت مشارکتی جادیا يبرا الزم يها نهیزمتا  ریخ ای دارد

 .دیآ فراهم نظر تربیت بدنی مورد ادارة در کارآفرینی کارکنان افزایش

 پژوهششناسی روش
 نیب محقق ارتباط روش، نیا در کهپژوهش حاضر از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی است 

 ۀلیکآماري پژوهش حاضر شامل  ۀجامع. است کرده پرسشنامه قیطر از را قیتحق يرهایمتغ
بر ها تعداد آنکه است  کل تربیت بدنی استان یزد ةو پیمانی ادار يقراردادرسمی و  رکنانکا

با توجه به حجم نمونه  بوده است. 144 ،1389در سال این اداره اساس اطالعات کارگزینی 
پس  شدند. به صورت تصادفی انتخابدر نظر گرفته شد که  نفر 104جدول کرجسی و مورگان 

همین تعداد در  از قابل استفاده بود که پرسشنامه 93تعداد  ،ها نامهآوري پرسشاز توزیع و جمع
 استفاده شد. آماري  يها لیتحل

-محقـق  پرسشنامۀ ،اول پرسشنامۀ. اند بودهگیري این پژوهش دو پرسشنامه ابزار اصلی اندازهر د
 ارزشی لیکرت بر اساس مقیاس پنج ها دادهو اشت دال ؤس 13که  بودمدیریت مشارکتی  ۀساخت

اعتبـار ایـن    .نـد بود  شـده گـذاري  خیلی زیـاد) ارزش  5زیاد،  4متوسط،  3کم،  2خیلی کم،  1(
  1و با استفاده از ضـریب کنـدال  تأیید  نادانشگاه و متخصص تاداننفر از اس 10پرسشنامه توسط 

 91/0 ،اخبر اساس ضریب آلفاي کرونبـ  پرسشنامههمچنین پایایی این  .دشبرآورد  75/0برابر با 
 هـا  دادهو  داشتال ؤس 31که  بود کارآفرینی ۀساختمحقق ۀپرسشنامدوم  ۀپرسشنام .تعیین شد

خیلـی زیـاد)    5زیـاد،   4متوسـط،   3کـم،   2خیلی کم،  1( بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت
 د.شورد ) برآ85/0) و (80/0به ترتیب ( پرسشنامهاعتبار و پایایی این  .شدندمیگذاري ارزش

آمـار   و )نمـودار  ، جـداول،  اریـ مع انحراف ،نیانگیم( یفیتوص آمار از ها افتهی لیتحل و هیتجز يراب
آزمـون   سـیون و رگر ،3، ضریب همبستگی پیرسـون 2اسمیرنف - کولموگروفاستنباطی (آزمون 

1. Kendal  
2. One- Sample Kolmogrov –Smirnov Test  
3. Pearson Correlation   
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از ضریب کندال و  هابررسی روایی پرسشنامه براياستفاده شد. همچنین  )1احتمال دقیق فیشر
 بـا  يآمـار  اتیعمل ۀیکل ده است.شفاي کرونباخ استفاده از ضریب آل هاایایی پرسشنامهبرآورد پ

 .است دهش انجام 16 ۀنسخ SPSSافزار نرم از استفاده

 پژوهش يها افتهی
آوري شـده  هـاي جمـع   در این بخش ابتدا با استفاده از شاخص آماري نظیر فراوانی، درصد، داده

گـروف اسـمیرنف و آزمـون ضـریب      -و لمـ وده از آزمـون ک بـا اسـتفا   ،و سپس شوندتوصیف می
 .شوندآزموده میتحقیق به لحاظ آماري  يها هیفرضهمبستگی پیرسون و رگرسیون 

 

 شناختیجمعیت يها یژگیوتوزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس . 1جدول 
 جمع فراوانی درصد فراوانی شناختیجمعیت يها یژگیو

 جنسیت
 72 67 مرد

96 
 28 26 زن

 سطح تحصیالت

 1/30 28 پلمید
 
96 

 8/25 24 پلمیدفوق 
 9/42 39 سانسیل

 2/2 2 سانسیلفوق 

 خدمت ۀسابق

1- 5 28 3/33 
 
 
96 

6- 10 26 0/28 
11- 15 21 6/22 
16- 20 7 5/7 

6/8 8 بیش از 21 سال    

 سن

الس 30 -20  25 6/37  
 

96 
 2/46 43 سال 40 -31
 8/11 11 سال 50 -41

 3/4 4 سال 51بیش از 

 یاستخدام تیوضع
29 2/31 29 

 
96 

24 8/25 24 
40 0/43 40 

 
درصد مرد و  72 قیتحق نفر نمونۀ 93تعداد  از دهد یم نشان ها افتهی  یفیتوص لیتحل و هیتجز

1. The Fisher Exact Probability Test  
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 26 ،پلمید مدرك يدارا کارکناندرصد  30 ،طح تحصیالتبر حسب س ؛اند بودهدرصد زن  28
بر حسب  ؛اند بوده سانسیلفوق  مدرك يدارادرصد  2و  سانسیلدرصد  42 ،پلمیددرصد فوق 

 ؛اند بوده يقرارداددرصد  43و  یمانیپدرصد  26، یرسم کارکناندرصد  31وضعیت استخدامی 
 ۀبر حسب سابق ؛اند بوده متأهلدرصد  83مجرد و   کارکناندرصد  17هل بر حسب وضعیت تأ

 نیکمتردرصد و  33سال با  5 -1 نیبخدمت  ۀسابق يدارا کارکناندرصد  نیشتریبخدمت 
 نیشتریب و بر حسب گروه سنی اند بودهدرصد  7سال با  16-20خدمت  ۀسابق يدارادرصد 
بیش  یسندرصد در گروه  نیکمتردرصد و  46سال با  40 -31 یسندر گروه  کارکناندرصد 

 .)1 ل(جدو اند بودهدرصد  4با  سال 51از 
 

 سازمانی ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمدبین  یهمبستگ بیضر. 2جدول 
 داريسطح معنی ضریب تعیین ضریب همبستگی تعداد نمونه متغیرها

 001/0 37/0 605/0 93 کارآفرینی مدیریت مشارکتی
 

  p≥/05در سطح  کارآفرینی بامدیریت مشارکتی  نیب یهمبستگ بیضرنتایج تحقیق نشان داد 
 .دار وجود داردیمعنۀ رابط کارآفرینی ومدیریت مشارکتی  نیب نیبنابرا است؛ دار بودهینمع

درصد از  37 ،بر این اساس .دهد ضریب تعیین میزان واریانس مشترك دو متغیر را نشان می
 ). 2 (جدولاست تغییرات کارآفرینی مربوط به تغییرات مدیریت مشارکتی 

 

 هاي کارآفرینیمؤلفهمدیریت مشارکتی بر هر یک از  ریتأث ونیرگرسنتایج ضریب  .3جدول 

 منبع
 ضرایب

 غیراستاندارد
 خطاي 
 معیار

 ضرایب 
 ونیرگرس

 Tارزش 
 ضریب 
 تعیین

 سطح 
 داريیمعن

 001/0 24/0 85/2 77/0 011/0 54/0 گذاريهدف ةنحو
 001/0 24/0 87/3 89/0 022/0 88/0 ها مشوقاعمال  ةنحو

 001/0 24/0 69/2 64/0 035/0 30/0 نگرش نسبت به تحول
 001/0 24/0 12/3 55/0 025/0 82/0 و فنون هماهنگی ها روشاتخاذ 

 001/0 24/0 98/3 93/0 018/0 97/0 تقسیم کار ةنحو
 001/0 24/0 73/2 74/0 041/0 35/0 بخشرهبري اثر

 

به  ؛قرار دهد ریتأثت کارآفرینی را تح ياهمؤلفهتمامی  تواند یممدیریت مشارکتی  ،طبق نتایج
کارآفرینی  يها مؤلفهعبارت دیگر، در صورت استفاده از مدیریت مشارکتی توسط مدیران، 

و فنون  ها روش، نگرش به تحول، اتخاذ ها مشوقاعمال  ةهدف گذاري، نحو ةنحوشامل: 
ان کل تربیت بدنی است ةطور مؤثرتري در ادارتقسیم کار، رهبري اثر بخش به ةهماهنگی، نحو
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 ).3 (جدول یزد بروز خواهند یافت
 

 تیجنسحسب ر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمد یهمبستگ بیضرتفاوت بین  ۀمقایس .4جدول 

 متغیرها
 کارآفرینی 

 آماره
 n r 2r p zr z sig جنسیت

 یمشارکت تیریمد
 576/0 /001 28/0 526/0 67 مردان

78/1 96/1 
 045/1 /001 61/0 786/0 26 زنان

 

 تیجنس حسب رب ینیکارآفر و یمشارکت تیریمد نیب یهمبستگ بیضر )4(جدول  ها افتهیبراساس 
بر این  .دهد . ضریب تعیین میزان واریانس مشترك دو متغیر را نشان میدار بوده استیمعن کارکنان

درصد  61رصد و در زنان د 28در مردان  ینیآفر کار و یمشارکت تیریمدمشترك  انسیوار ،اساس
بر  .فیشر استفاده شده است zضریب همبستگی دو گروه مردان و زنان از آزمون  ۀمقایس براي. است

که از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي  است 78/1شده برابر با محاسبه   Z،این اساس
 .یستندار  یبنابراین تفاوت بین دو ضریب همبستگی معن است؛ تر کوچک) 96/1(05/0

 

 خدمت ۀحسب سابقر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمد یهمبستگ بیضرتفاوت بین  مقایسۀ .5 جدول

 متغیرها
 ینیکارآفر 

 آماره
 n r zr z sig خدمت ۀسابق

 یمشارکت تیریمد

 928/0 736/0 31 سال 5از  کمتر
54/1 96/1 

 497/0 463/0 26 سال 10 -6
 928/0 736/0 31 سال 5از  کمتر

93/2 96/1 
 05/0 056/0 21 سال 15 -11

 928/0 736/0 31 سال 5از  کمتر
76/1 96/1 

 528/1 910/0 15 سال 16بیش از 
 497/0 463/0 26 سال 10 -6

5/4 96/1 
 05/0 056/0 21 سال 15 -11
 497/0 463/0 26 سال 10 -6

86/2 96/1 
 528/1 910/0 15 سال 16بیش از 

 05/0 056/0 21 سال 15 -11
96/3 96/1 

 528/1 910/0 15 سال 16بیش از 
 

فیشر استفاده شده است که براساس  zضریب همبستگی دو گروه از آزمون ۀ مقایس براي
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سال برابر با  10 - 6سال و  5از  كمترخدمت  ةشده بين سابقمحاسبه  z،5 جدول يها افتهي
ن بنابراي است؛ تر كوچك) 96/1(05/0سطح خطاي كه از مقدار بحراني جدول در  است 54/1

  .يستندار تفاوت بين دو ضريب همبستگي معني
z  كه از  است 93/2سال برابر با  15 - 11سال و  5از  كمترخدمت  شده بين سابقةمحاسبه

بنابراين تفاوت بين دو  است؛ تر بزرگ) 96/1( 05/0مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 
بر كار آفريني  ميان مديريت مشاركتي ةبه عبارت ديگر رابط است؛دار يضريب همبستگي معن

 - 11خدمت  ةداري بيشتر از افراد با سابقطور معنيسال به 5خدمت كمتر از  در افراد با سابقة
  .استسال  15
z  كه از  است 76/1سال برابر با  16 بيش از سال و 5از  كمترخدمت  ةشده بين سابقمحاسبه

بنابراين تفاوت بين دو  است؛ تر كوچك) 96/1( 05/0اني جدول در سطح خطاي مقدار بحر
 نيست.دار يضريب همبستگي معن

z  كه از مقدار است  5/4سال برابر با  15 - 11سال و  10 - 6خدمت  ةشده بين سابقمحاسبه
ن تفاوت بين دو ضريب بنابراي است؛ تر بزرگ) 96/1(05/0بحراني جدول در سطح خطاي 

كارآفريني در افراد با  وميان مديريت مشاركتي  ةبه عبارت ديگر رابط است؛دار تگي معنيهمبس
  است.سال  15 - 11خدمت  ةداري بيشتر از افراد با سابقطور معنيسال به 10 - 6خدمت ة سابق

z  كه از  است 86/2سال برابر با  16 بيش از سال و 10 - 6خدمت  ةشده بين سابقمحاسبه
بنابراين تفاوت بين دو است؛  تر بزرگ) 96/1( 05/0جدول در سطح خطاي  مقدار بحراني

ميان مديريت مشاركتي بر كارآفريني در  ةبه عبارت ديگر رابط است؛دار يضريب همبستگي معن
 سال 10 - 6خدمت  ةداري از افراد با سابقطور معنيسال به 16 بيش از خدمت ةافراد با سابق

  .است بيشتر
z  كه از  است 96/3سال برابر با  16 بيش از سال و 15 -11خدمت  ةبين سابق شدهمحاسبه

بنابراين تفاوت بين دو است؛  تر بزرگ) 96/1( 05/0مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 
كارآفريني در و ميان مديريت مشاركتي  ةبه عبارت ديگر رابط است؛دار يضريب همبستگي معن

سال  15 - 11خدمت  ةداري از افراد با سابقطور معنيبهسال  16 بيش از خدمت ةافراد با سابق
  بيشتر است.

خدمت  ةكارآفريني در افراد با سابق و ميان مديريت مشاركتي ةرابط) 5بر اساس نتايج (جدول 
خدمت متوسط  ةداري بيشتر از افراد با سابقيطور معنخدمت زياد به ةكم و در افراد با سابق

 است.
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  يليتحص مدركحسب ر ب ينيكارآفربا  يمشاركت تيريمد يهمبستگ بيضرفاوت بين ت ةمقايس .6جدول 

  متغيرها
  كارآفريني  
 ةآمار

  n r  zr  z  sig  مدرك تحصيلي

  يمشاركت تيريمد

  96/1  56/1  23/0  /482 28 پلميد
  34/0  /580 24 پلميدفوق
  96/1  17/1  23/0  /482 28 پلميد
  46/0  /680 39 سانسيل

  96/1  64/0  24  34/0 /580 پلميدفوق
  39  46/0 /680 سانسيل

  
رك تحصيلي امداز  كدام چيهبين تفاوت دو ضريب همبستگي  دهد يم) نشان 6 جدول(نتايج 

  .يستندار يمعن
  

  استخدام تيوضعحسب ر ب ينيآفر كاربا  يمشاركت تيريمد يهمبستگ بيضرتفاوت بين  ةمقايس .7جدول 

  متغيرها
  كارآفريني  
  ةآمار

 n r zr z sig  وضعيت استخدام

  يمشاركت تيريمد

  96/1  10/2  69/0  832/0 29 يرسم
  27/0  516/0 24 يمانيپ

  96/1  99/2  69/0  832/0 29 يرسم
  15/0  389/0 40 يقرارداد

  96/1  61/0  27/0  516/0 24 يمانيپ
  15/0  389/0 40 يقرارداد

  

كارآفريني در افراد با وضعيت  وميان مديريت مشاركتي  ةرابط دهد يم) نشان 7 جدول(نتايج 
  .بيشتر استدادي با وضعيت استخدام پيماني و قرار داري از افرادطور معنياستخدام رسمي به

  گيريبحث و نتيجه
شدن ر تيده، آهنگ پرشتاب تغييرات و پيچها ها و سازمان فضاي رقابتي شركتشدن  تر دهيچيپ

 كرده، ضرورت توجه به استعدادهاي انساني را بيش از گذشته آشكار اه سازمان ةادار موقعيت
كسي را  هاي رقابتي هر چالش ةشدت فزايند .تجارت ديگر كارآيي ندارندة كهن يها روشاست. 

دهي، همچون خالقيت، تطبيق ييها مهارتتطبيق دهد،  موقعيتطلبد تا خود را با  به مبارزه مي
اهميت  اهميت زيادي نداشتند، اما اكنون بر ة پيشدهوهي در دو گر يها تيقابلافزايش تنوع و 
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ضرورت توجه  و این تحوالت ارزش کارآفرینی را افزایش داده ۀهم .افزوده شده است ها آن
 اهمیت کرده است. مذکور با ۀبه مقولرا ها  سازمان

کل  ةادار در یبین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمان دهد یم نشان ها داده لیتحل و هیتجز
 )1385( بدیعیکه نتایج ت )2 (جدول وجود دارد داریمعنمثبت و  ۀرابط یزد تربیت بدنی استان

به نظر . استهمسو  )18( )1387( و آصفی )15( )1387( صادقی راد، )6( )1386( )، قادري7(
سازمان  کارآفرینی ،دهی کارکنان در سازمان تربیت بدنی افزایش یابدرسد چنانچه مشارکت می

سطح  يسطح کارآفرینی با ارتقا يبه عبارت دیگر ارتقا ؛تربیت بدنی نیز افزایش خواهد یافت
 ارتباط دارد. ... کارگزینی و ،آموزشی هاي مختلف اداري، مدیریت مشارکتی کارکنان حوزه

ا کارآفرینی ر ياه مؤلفهامی تم تواند یممدیریت مشارکتی  دهد یمدیگر این تحقیق نشان  یافتۀ
 )،13( )2006( )، پارنت16( )2007( نتایج لوینا بکه ) 3 (جدول تحت تأثیر قرار دهد

 ، صادقی راد)7( )1385( )، بدیعی17( )2004( کارك اییال و )،14( )1384( پور یفروغ
-به يریگ میتصم مشارکت در رسد یمبه نظر . استهمسو  )18( )1387( آصفیو ) 6( )1387(

مناسب براي افزایش کارآفرینی  يا لهیوسعنوان عمدتاً به هار سازمانانسانی د يا جنبهعنوان 
مدیران و کارکنان در  ،. در این روندرود یمکار کارکنان و تغییر وضع موجود به

 ،. در ضمنکنند یمپیشرو تبدیل  یشریک و سازمان را به سازمان سازمانی يها يریگ میتصم
 و تیفیک شیافزامناسب براي سازمان و  يها هدفن باعث تعیی يریگ میتصممشارکت افراد در 

 يها سازمانگفت اگر مدیران  توان یم. با توجه به این موضوع دشو یم ماتیتصم رشیپذ
کارکنان  ندهند، از یک سو يریگ میتصم کارکنان خود در مشارکتبه  یتیاهم کشور یورزش

 يها کمکمدیران سازمان از  نشان نخواهند داد و از سوي دیگر یلیتمابراي مشارکت از خود 
ناخواسته  طورهب کارکنان یطیمح نیدر چنشد.  کارکنان محروم خواهند يها مشارکتفکري و 
در  يادیز یمنف يامدهایپ تواند یم که کنند یمقطع رابطه با سازمان خود  یعاطفاز لحاظ 

 برداشته باشد.
 خدمت ۀنی بر حسب سابقکارآفری وتفاوت بین ضریب همبستگی مدیریت مشارکتی مقایسۀ 

خدمت کم و در افراد  ۀکارآفرینی در افراد با سابق ومیان مدیریت مشارکتی  دهد رابطۀنشان می
). 5 (جدولاست خدمت متوسط  ۀبیشتر از افراد با سابق داريیطور معنبه خدمت زیاد ۀبا سابق

رشد و  ،رضایت شغلی ل تثبیت موقعیت شغلی،دلیخدمت کم به ۀافراد با سابق رسد یمبه نظر 
دلیل داشتن خدمت زیاد به ود در سازمان و در افراد با سابقۀخ يها ییتواناارتقا و نشان دادن 

و امکان بازنشستگی با پست سازمانی باالتر بیشتر به سازمان و موقعیت خود اهمیت  تجربۀ زیاد
 ،کنند یمود استفاده و از کار گروهی براي رسیدن به خالقیت و دسترسی به اهداف خ دهند یم
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علت میان مدیریت مشارکتی با کارآفرینی به ۀخدمت متوسط رابط ۀدر حالی که در افراد با سابق
 کافی در افراد کمتر اهمیت دارد.  ةنداشتن انگیز

تفاوت بین ضریب همبستگی مدیریت مشارکتی با کارآفرینی  ۀهمچنین با توجه به نتایج مقایس
کارآفرینی در افراد با وضعیت  ومیان مدیریت مشارکتی  ۀرابط ،بر حسب وضعیت استخدامی

است داري بیشتر از افراد با وضعیت استخدام پیمانی و قرار دادي یطور معناستخدام رسمی به
و  دانند یمدلیل اینکه خود را جزئی از سازمان به ،افراد رسمیدر  رسد یمنظر به ). 7 (جدول

و در افراد با وضعیت  است تر يقواین رابطه  ،ي دارندنسبت به سازمان وابستگی بیشتر
شغلی خود اطمینان ندارند و حقوق و ة دلیل اینکه به آینداستخدامی پیمانی و قراردادي به

کمتر به ها آنو  است تر فیضعافراد رسمی  ازاین رابطه  ؛کنند یممزایاي کمتري دریافت 
ندارند از کار گروهی براي رسیدن به  يا عالقهو  دهند یمموقعیت خود در سازمان اهمیت 
 کارآفرینی سازمانی استفاده کنند.

، توانمند کردن، برانگیختن و کشور یورزش يها سازمان خصوصبهامروزي،  يها سازماندر 
و حل  ها روش ةافراد سازمان فعاالنه دربار شودمیداخلی باعث  مشارکت دادن افراد در امور
، ها طرحاز  غنی ايرا از گنجینه و مدیریت سازمان بیندیشندن مسائل و نوآوري در سازما

در بهره جویند.  ها آنو براي نیل به اهداف سازمانی از  کنندبرخوردار  ها حل راهو  ها شهیاند
سازمان به سازمانی  ،نهایت و در ابدی یم، سطح کارآفرینی شغلی کارکنان افزایش ییفضا نیچن

 . دشو یممولد تبدیل 
مدیریت مشارکتی و کارآفرینی و نیز  خصوصکلی از بررسی تحقیقات انجام شده در  ورطبه

از مدیریت  توان یم و کارآفرینیمدیریت مشارکتی  ۀرابط موردهاي این تحقیق در  یافته
کل تربیت بدنی استان یزد  ةکارآفرینی در اداربراي افزایش مؤثري  یعنوان عاملبه مشارکتی

گیري از مدیریت مشارکتی، سازمان تربیت بدنی را به کنان بتوانند با بهرهکرد تا کار استفاده
 سازمانی کارآفرین و مولد تبدیل کنند.
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 بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان -عوامل انگیزشی ارتباط
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 چکیده
رکنـان  شدن با شغل کا بهداشتی و عجین-عوامل انگیزشی ارتباط یبررس هدف این پژوهش

تحقیـق   ۀجامع .ه استمیدانی اجرا شدشکل  که به روش توصیفی و استملی المپیک  ۀکمیت
تحقیق به صورت تمام شمار تعیین شد.  ۀبود و نمون ملی المپیک ۀشامل تمامی کارکنان کمیت

همکـاران و   بهداشـتی دانـت و  -عوامـل انگیزشـی   ۀاز دو پرسشنام ها دادهآوري جمعبراي 
 و0 /91ترتیـب  بـه  ها آن ییایپاعجین شدن با شغل لداهل و کجنر استفاده شد که  ۀرسشنامپ

 هـا  دادهد. شواصل  %)4/94پرسشنامه ( 118ارسالی،  ۀپرسشنام 125از  محاسبه گردید. 79/0
 01/0 داريیدر سطح معناسپیرمن و پیرسون  ،رنفیاسم-لموگرفوک يها آزمونبا استفاده از 

p≤عوامـل انگیزشـی   ابعـاد   عوامـل انگیزشـی و  بین نشان داد  ها افتهیل شد. تجزیه و تحلی 
ـ  کارکنان شغل با شدن نیعجو  )کاردر  شرفتیپکار و  ، ماهیت خوديریپذتیمسئول(  ۀرابط

ـ  وگیري تصمیم و قدرت یبازشناسو  ریتقدابعاد اما بین  ،دار وجود داردمثبت و معنی  نیعج
 ابعاد عوامـل بهداشـتی  و  بهداشتیعوامل . بین دشنشاهده م يداریمعنارتباط  شغل با شدن

و  تیریمـد و  هـا  اسـت یس، یسرپرسـت ، يفرد نیب، روابط یشغل تیامن، ایمزاابعاد حقوق و (
 دار وجود دارد.مثبت و معنی ۀرابط شغل با شدن نیعج و) يکار طیشرا
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 دمهمق
)، شناخت نیازها، 1( شود یمسازمان محسوب  ۀاز آنجا که نیروي انسانی ارزشمندترین سرمای

 در بهبود عملکرد و گذارد یماثر  ها آن رضایت و انگیزش و عواملی که بر میزان ها زهیانگ
ظهور و حاکمیت این دیدگاه که موفقیت و  .)2( بسیار اهمیت دارد ها سازمانوري  هبهر
ابع انسانی است، موجب شده تا در ـویژه منابع، بهـدر گرو هدایت صحیح من ها ازمانسبخشی اثر

). وجود عوامل 3شود ( يا مالحظهان توجه قابل ـکارکن يها نگرشو  رفتارهااخیر به  يها سال
وري بیشتر منجر خواهد شد. علم رفتار به بهره هاانــان سازمـمربوط به انگیزش در کارکن

ة بهینه از این افزایش انگیزش کارکنان و رضایت آنان و در نتیجه استفاد هتدر جسازمانی 
از جمله عوامل  1بهداشتی-عوامل انگیزشی. رود یممیت براي بقاي سازمان پیش اهمنابع پر

بهداشتی عواملی -هرزبرگ عوامل انگیزشی ۀوري افراد است. طبق نظریکلیدي در میزان بهره
). هرزبرگ 2( شغلشان نقش داشته باشند درافراد  شکستقیت یا در موف توانند یمهستند که 

و مدیریت سازمان، سرپرستی، حقوق و مزایا، روابط بین فردي، شرایط کاري، امنیت  ها استیس
  و کند یممعرفی  دارنده نگه، بهداشتی یا شود یمموجب نارضایتی شغلی  نبودشانشغلی را که 

 وپذیري، امکان رشد ولیتقدیر و بازشناسی، مسئگیري، تصمیمماهیت خود کار، قدرت ت
عنوان را تحت  شود یمشغل  رپیشرفت را که وجودشان باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه د

 .)4( کند یمعوامل انگیزشی مطرح 
با توجه به اینکه افراد در  گذارند.بوري اثر بر بازده و بهره توانند ینمتنهایی این عوامل به

قابل  ریتأث تواند یمافراد  يها نگرشی ـ، بررسددارنشغلی متعـددي  يها رشنگ ها سازمان
 ۀدر حیط راًیاخکه  ییها پژوهشر ـ. بیشتـدشانی داشته باـار سازمـبر بهبود رفت يا مالحظه

کاري مربوط به  يها سازمانشغلی افراد در  يها نگرشاست ناظر بر  انجام شدهرفتار سازمانی  
رفتار حوزة عجین شدن با شغل مدتی است که وارد  ةواژ ها نگرشن این خودشان است. در میا

درجه یا میزانی که فرد  :از آن ارائه داد عبارت است از توان یمسازمانی شده و تعریفی که 
و کسب حیثیت و و کار یا عملکردش را موجب سربلندي  داند یمشغلش را معرف خودش 

یی سازمانی آمتغیري مهم است که به افزایش کار 2عجین شدن با شغل). 5( داند یماعتبارش 
-صورت ذهنی، شناختی و رواناست که فرد به يا درجهل ـ. عجین شدن با شغکند یمکمک 

. وقتی فرد با کار خود دهد یمان ـول شغلش شده، به آن اهمیت و عالقه نشـاختی مشغـشن
) در 1385پور (طالب .)7 ،6( شود ینمو از آن خسته  برد یملذت از کار خود  ،شود یمعجین 

1. Motivation- Hygiene Factors 
2. Job involvement 
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تعهد  نیب که دیرس جهینت نیابه انجام داد مرد مشهد  یبدن تیترب رانیدب روي که یقیتحق
 ییبایشک یقیتحقدر  .)5( وجود دارد يداریمعن یهمبستگشدن با شغل  نیعجو  یسازمان

 نیقزواستان  یبدن تیترب کارکنانو عجین شدن با شغل  زشیانگ نیبارتباط  به )1387(
ارتباط وجود  کارکنان عجین شدن با شغل و زشیانگ نیب که دیرس جهینت نیابه  پرداخت و

تربیت بدنی  تادانبررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی اس به )2005( 1وچارتس .)8( دارد
که پول عامل اصلی در انگیزش  به این نتیجه رسیدو پرداخت  تربیت معلم تایلند يها دانشکده

عوامل  نیتر مهماز  همکاران دانشگاه و ارتباط با له جوو شرایط کار از جم ستین تاداناس
بررسی ارتباط بین عوامل «تحقیقی تحت عنوان در ) 1387( بختیاري .)9( استرضایت 
 »اي دولتی تهرانـهرفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاهبهداشتی با تحلیل-انگیزشی
همبستگی معکوس و  ها یآزمودنو کاهش بازده عملکرد در  بین عامل بهداشتی که دریافت

ماهیت خود کار نشان دادند که  يا مطالعه) در 2010( 2لن و کاتلین .)10( دار وجود داردمعنی
 استترین عامل مرتبط با رضایت شغلی است. همچنین شرایط کار داراي کمترین اهمیت مهم

رضایت شغلی  و مرتبط استط با رضایت شغلی توسطور مابعاد تئوري هرزبرگ به ۀو نیز هم
) در 1968( 3ویسنبرگ .)7( راي قصد ماندن در کار باشدب هکنندبینیپیش شاخصی تواند یم

که عوامل انگیزشی و نه بهداشتی و عجین شدن با شغل به این نتیجه رسید  يا مطالعه
بیشتر از عوامل  يا ظهمالحطور قابل به و میزان تغییرات عوامل انگیزشی همبستگی دارند

ساختار  که افتیدست  جینتا نیابه  یقیتحق) در 2002( 4یموگاج .)11( استبهداشتی 
 ۀپاداش رابط .دارند یمثبتدار و یمعن ۀشدن با شغل رابط نیعجبا  پذیريتیمسئولو  یسازمان

عت و ، سن، نوع صنیشغل تیرضامانند  ییرهایمتغ و شدن با شغل ندارد نیعجبا  يداریمعن
شدن با  نیعج بر يداریمعن ریتأث يریپذتیمسئولو  یعاطف يرهایمتغهمانند  یسازمانتعهد 

  .)12( شغل دارند
و رفتارهاي  ها نگرشتوجه به  ؛کند یماهمیت نیروي انسانی و نقشی که در سازمان ایفا  دلیلبه 

جا که نیروهاي انسانی از آن. دارداین عامل ارزشمند از جمله عجین شدن با شغل اهمیت زیادي 
شخصی و شغلی درگیرند، توجه به عوامل  ةمشکالت عدیدبا  در بیرون و داخل سازمان

با شغل و  ها آنسطح انگیزش افراد براي افزایش عجین شدن  افزایشبهداشتی و انگیزشی و 
 ار دهند.قر مد نظرآن را  باید ها سازمانکه مدیران  رود یمبازدهی بیشتر از موارد مهم به شمار 

1. Sochart  
2. Lan & Kathleen  
3. Weissenberg  
4. Mogaji  
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قواعد مدیریت رفتار سازمانی حاکم است و  ها سازمانورزشی نیز مانند سایر  يها سازماندر 
با افزایش دانش و کسب مهارت در ایجاد انگیزش و روحیه شرایط  ها سازمانمدیران این 

عجین شدن با شغل فراهم  ۀمناسبی را براي افزایش تعهد سازمانی و ایجاد شرایط تحقق مقول
 کمیتۀ ملی. داشته باشندربخشی بیشتري یی و اثآورزشی کار يها سازماناین رهگذر تا از  دآورن

ورزش  يالمپیک سازمانی است که با تمرکز بر پیشبرد سطح عملکرد ورزشکاران در ارتقا
انگیزشی  يها يتئورمطابق تحقیقات انجام شده توجه به  است. رگذاریتأثقهرمانی کشور بسیار 

 کمیتۀ ملی تواند یمنگیزشی هرزبرگ و تمرکز بر موضوع عجین شدن با شغل مانند تئوري ا
در  تواند یمحضور کارکنان دلگرم و راضی از شغل خود . یاري کندرا در وظایف خویش  المپیک

چند طی هر ثر واقع شود.ؤمالمپیک  کمیتۀ ملیموفق در  يها برنامهسازماندهی و اجراي 
 بهداشتی و عجین شدن با شغل انجام-ینۀ عوامل انگیزشیدر زم ییها پژوهشسالیان گذشته 

ورزشی اندك است،  يها سازمانویژه در ، بهدر ایران این حوزه يها پژوهشولی تعداد  شده،
بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان -د به ارتباط عوامل انگیزشیپژوهش حاضر سعی دار

-انگیزشید که چه ارتباطی بین عوامل اسخ دهالمپیک بپردازد و به این پرسش پ کمیتۀ ملی
 .المپیک ایران وجود دارد کمیتۀ ملیبهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان 

 پژوهششناسی روش
 .شدانجام  یدانیماطالعات به شکل  يآورو جمع و از نوع پیمایشی بود یفیتوص قیتحقروش 
ستاد تدارکاتی  و لی المپیکآکادمی مالمپیک،  کمیتۀ ملیکارکنان  ق،آماري این تحقی ۀجامع

بنابراین تعداد  ؛ددست آمبه يسرشمارصورت به يآمار ۀنمون .بودندآسیایی  و المپیک يها يباز
 .مرد بود 75زن و  50نفر شامل 125 ها آنو تعداد  بودآماري  ۀآماري برابر کل جامع ۀنمون

گیري متغیرهاي اندازه منظوربه دند.شاست در این محاسبه کارکنان خدماتی محسوب ن گفتنی
 : از ابزارهاي زیر استفاده شد موردنظر

این . ه استدطراحی شوسط دانت و همکارانش بهداشتی که ت-عوامل انگیزشی ۀپرسشنام •
به  سؤال 19به عوامل انگیزشی و  سؤال 17 که استل ؤاس 36پرسشنامه مشتمل بر 
این . )10(اند مرتب شده رتلیک ارزشی پنج مقیاسبراساس  و اندعوامل بهداشتی مربوط

 زیادي دارد.ن استفاده شده است و اعتبار اتوسط محقق اي گستردهطور ابزار به
پرسشنامه  این .شده استابداع  کجنرتوسط لداهل و  که شدن با شغل عجین ۀنامپرسش •

براساس  20و  15، 12، 11، 9 -1تسؤاالدر این پرسشنامه  است. سؤال 20مشتمل بر 
 .)13(اند هصورت معکوس امتیازگذاري شدت بهسؤاالۀ بقی و لیکرت رزشیا پنج مقیاس
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) و 2009( )، هسیه و همکاران2009( )، چنگ و فن2008( چوقتاياین ابزار توسط 
 .اعتبار خوبی دارداستفاده شده است و  دیگران

لم نظر در عصاحب تاداناستن از  چند هاي راهنماییاز  ها پرسشنامه براي تعیین روایی  •
نشان داد که ابزارهاي تحقیق  79/0و  91/0 پایاییو ضریب  استفاده شد ورزشی مدیریت

یفی براي صاز آمار تو ها دادهدر تحلیل  .ی دارندو قابل قبولخوب  پایایی ها مؤلفه ۀهم در
پراکندگی  هاي شاخص ۀخام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسب هاي نمرهبندي طبقه
-کولموگروفآزمون از . شده است استفادهو واریانس  انداردحراف است، انمیانگیننظیر 

سنجش ارتباط  برايو استفاده شد  ها داده وضعیت نرمال بودن براي تعیین اسمیرنف
 که متغیرهایی براينبود از آزمون اسپیرمن و  طبیعی ها آن هاي داده که متغیرهایی

 .دش استفاده پیرسونداشتند از آزمون  طبیعی هاي داده

 پژوهش يها افتهی
  ها یآزمودن در ها آن يها مؤلفهو  یبهداشتو  یزشیانگآمار توصیفی ابعاد . 1جدول

  تعداد میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه
 یزشیانگبعد  118 71/3 54/0 41/2 5
 پذیريمسئولیت 118 52/4 438/0 25/3 5
 ر  ماهیت خود کا         118 83/3 683/0 80/1 5
 پیشرفت در کار 118 27/3 841/0 25/1 5
 تقدیر و بازشناسی 118 89/2 845/0 1 5
 گیريقدرت در تصمیم 118 06/4 884/0 1 5
 یبهداشتبعد  118 46/3 57/0 21/2 5
 حقوق و مزایا 118 57/2 94/0 1 5
 امنیت شغلی 118 38/4 56/0 5/2 5
 روابط بین فردي 118 98/3 63/0 2 5
 سرپرستی 118 64/3 83/0 1 5
 ها و مدیریت سیاست 118 22/3 90/0 1 5
 يکار طیشرا 118 44/3 97/0 1 5

 

میانگین عامل  بیشترین يریپذتیمسئولعد ، بدشو یممالحظه  1 جدولکه در  طور همان
 بیشترین نیز یشغل تیامنعد ب را داراست. نیانگیمرین کمت یبازشناسو  ریتقد و یزشیانگ

. کمترین داراست رانیا کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنانمیان در را  یبهداشتامل میانگین ع
 است.   مربوط ایمزابه بعد حقوق و  زین یبهداشتعوامل  نیبدر  نیانگیم
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در  دهد یم) نشان یبهداشتو  یزشیانگ دو عامل پرسشنامه (عوامل یفیتوصآمار  نیهمچن
 يشتریب نیانگیم یبهداشتعامل ایسه با ، در مقیزشیانگعامل  کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنان

 است.  داشته
شدن با شغل، حقوق و  نیعج يها مؤلفهداري  سطح معنی رنفیاسم-کولموگروفطبق آزمون 

 ستبیشتر از سطح آلفا یبهداشتو عوامل  یزشیانگمزایا، سرپرستی،  پیشرفت در کار، عوامل 
و براي بررسی  است فوق نرمال يها لفهمؤهاي  داده عیتوز؛ بنابراین )α=05/0(یعنی بیشتر از 

چون سطح  شود. از سوي دیگر،استفاده می هاي پارامتریک هاي آماري از آزمون فرضیه
پذیري، ماهیت خود کار، تقدیر و بازشناسی، قدرت در مسئولیت يها مؤلفهداري  معنی

کمتر از  يکار طیشراها و مدیریت،  گیري، امنیت شغلی، روابط بین فردي، سیاست تصمیم
و براي است نرمال فوق غیر يها مؤلفههاي  داده عیتوز؛ )α=05/0(یعنی کمتر از  ستسطح آلفا

  .دشو یمهاي ناپارامتریک استفاده  هاي آماري از آزمون بررسی فرضیه
 

 رهیمتغچند ونیرگرس لیتحل .2جدول
 يداریمعنسطح  یتمقدار  B بیضر بتا بیضر ریمتغ

 0001/0 41/4 697/1 - ثابت بیضر
 046/0 984/1 183/0 212/0 پذیريمسئولیت

 031/0 181/2 165/0 281/0 ماهیت کار
 161/0 -410/1 -091/0 -190/0 پیشرفت کار
 967/0 -041/0 -002/0 -004/0 حقوق و مزایا
 836/0 208/0 011/0 022/0 سرپرستی

 816/0 233/0 018/0 025/0 امنیت شغلی
 947/0 -066/0 -005/0 -007/0 روابط بین فردي
 001/0 371/3 158/0 354/0 سیاست سازمان
 519/0 -647/0 -024/0 -065/0 شرایط کاري

r= 488/0    r2= 238/0 , F= 748/3 , P < 001/0  
 عجین شدن با شغل=  697/1+   183/0) پذیريمسئولیت +( 165/0) ماهیت کار( + 158/0) و مدیریت ها استیس(

 

 لیتحلعجین شدن با شغل از روي ابعاد انگیزشی و بهداشتی از  ینیبشیپ يبرا 2 طبق جدول
 بتا بیضرو مدیریت با  ها استیساستفاده شد. مطابق جدول فوق،  رهیمتغچند ونیرگرس
ن ماهیت شدن با شغل قرار دارد و بعد از آ عجین ینیبشیپاز نظر  تیاهماول  ۀدر درج 354/0

با  نیهمچن) قرار دارند. 212/0 تاب بیضرپذیري (با )، مسئولیت281/0 به تا بیضرکار (با 
عجین  مشترك انسیواردرصد  8/23 باًیتقرتوجه به جدول فوق، ابعاد انگیزشی و بهداشتی 
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درصد عجین شدن با شغل را از  8/23 توان یم گریدبه عبارت  ؛دهند یم حیتوضشدن با شغل را 
 نمود. نییتبکار پذیري و ماهیت و مدیریت، مسئولیت ها استیس قیطر

  
و مدیریت و  ها استیسشغلی، روابط بین فردي،  تیامن( یبهداشت عوامل ابعاد نیب. ارتباط  3 جدول

و قدرت  یبازشناسو  ریتقد، ماهیت خود کار، يریپذتیمسئولی (زشیانگ عواملابعاد و  ) يکار طیشرا
 کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنان شغل با شدن نیعجبا  در تصمیم گیري)

 امنیت شغلی آماره متغیر
روابط بین 

 فردي
 ها سیاست

 و مدیریت

 
شرایط 
 کاري

 مسئولیت
 پذیري

ماهیت خود 
 کار

و تقدیر 
 بازشناسی

قدرت در 
 گیريتصمیم

 نیعج
 شدن

 شغل با

ضریب 
همبستگی 

 رمنیاسپ
(**)269/0 207/0 (**)271/0 

 
201/0 
 

(**)272/0 (**)343/0 137/0 119/0 

-یسطح معن
 داري

004/0 030/0 003/0 0027/0 003/0 001/0 130/0 179/0 

 118 118 118 118 118 118 118 118 تعداد

 دار است یمعن 01/0** در سطح  
 

، ماهیت يریپذتیمسئول( یزشیانگابعاد عوامل  و شغل با شدن نیعجبین طبق جدول فوق 
و قدرت در  یبازشناسو  ریتقدبا ابعاد  وشود میدار مشاهده ت و معنیـمثبۀ رابطخود کار) 

ابعاد  و شغل با شدن نیعجبین همچنین،  .شودنمیمشاهده  يداریمعنارتباط گیري تصمیم
 ۀ) رابطيکار طیشراو  تیریمدو  ها استیس، يفرد نیب، روابط یشغل تیامن( یبهداشتعوامل 

 .رددار وجود دامثبت و معنی
 

و  )یسرپرست(حقوق و  یبهداشت عوامل ابعاد ،یشزیانگعوامل  ،یبهداشتعوامل  نیب. ارتباط 4 جدول
 کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنان شغل با شدن نیعج) با کاردر  شرفتیپ( یزشیانگابعاد عوامل 

 آماره متغیر
 عوامل

 بهداشتی
 عوامل

 یزشیانگ
حقوق و 

 مزایا
 سرپرستی 

پیشرفت 
 در کار

 با شدن نیعج
 شغل

ضریب همبستگی 
 رسونیپ

**309/0 **304/0 206/0 (**)264/0 183/0 

 047/0 004/0 026/0 001/0 001/0 داريیسطح معن
 118 118 118 118 118 تعداد

 دار است معنی 01/0** در سطح 
و  المپیک  کمیتۀ ملیکارکنان عجین شدن با شغل  عوامل انگیزشی وبین طبق جدول فوق  
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دارد. بین وجود  دارمعنیمثبت و  ارتباط ها آنبا شغل عجین شدن  و بهداشتیعوامل بین 
دار مثبت و معنی ۀرابط) یزشیانگ (مربوط به بعد کاردر  شرفتیپبعد  و شغل با شدن نیعج

(مربوط به ابعاد  یسرپرستو  ایمزابا ابعاد حقوق و  شغل با شدن نیعجبین  زینوجود دارد و 
 دار وجود دارد.مثبت و معنی ۀ) رابطیبهداشت

 گیريبحث و نتیجه
 اشتیعوامل بهد) از میانگین 71/3( عوامل انگیزشیمیانگین ن تحقیق نشان داد نتایج ای

به موضوع حقوق و مزایا با میانگین  تواند یممیزان کمتر عوامل بهداشتی بیشتر است. ) 46/3(
است و بیشتر به سطح دارعامل بهداشتی  میاندر  را مربوط شود که کمترین میانگین 57/2

ماهیت نظام حقوق و دستمزد  الزم است ؛ بنابراینمربوط استکتی پایین حقوق کارکنان شر
د. شوو حقوق کارکنان ترمیم  پیروي کندسنجیده  یاز منطق تا شودکارکنان شرکتی بازنگري 

ابعاد بهداشتی  میانبیشترین سطح را در  38/4البته ناگفته نماند که امنیت شغلی با میانگین 
 کمیتۀ ملیبرآمده از امنیت شغلی کارکنان رسمی  به خود اختصاص داده است که بیشتر

در کنار ترمیم حقوق از امنیت شغلی بیشتر  بایدالمپیک است و کماکان کارکنان شرکتی 
          برخوردار شوند.                                                                                                               

داراي باالترین میانگین و بعد تقدیر و  52/4پذیري با میانگین ولیتئبا توجه به اینکه بعد مس
ه نظر ب است،داراي کمترین میانگین در بین ابعاد عوامل انگیزشی  89/2بازشناسی با میانگین 

المپیک از زحمات کارکنان خویش  کمیتۀ ملیمدیران  زیاد،پذیري ولیتوجود مسئ با رسد یم
به نارضایتی کارکنان و کاهش سطح  تواند یمدر آینده  کنند کهنمیتقدیر به اندازه کافی 

تشکر ادواري از اعضاي برجسته، پرداخت  و. اقداماتی از قبیل تقدیر منجر شود انگیزش آنان
ایجاد تسهیالت تحصیلی و رفاهی براي کارکنان  و یی افراد باشدآکه منطبق بر کار ییها پاداش

     .                                                                                                                            شود یمتوصیه  اثربخش
دار وجود دارد. این نتیجه با نتایج بین عوامل انگیزشی و عجین شدن با شغل ارتباط معنی

 ،توجه شود بیشتر است که هر چه به عوامل انگیزشی و بدان معنی همسو) 1387( شکیبایی
 .شوند یمکارکنان بیشتر با شغل خود عجین 

عجین شدن  وپذیري، ماهیت خود کار و پیشرفت در کار ولیتئدر عوامل انگیزشی بین ابعاد مس
 همسو است. وي) 2002( موگاجی ۀوجود دارد. این نتیجه با نتیجدار با شغل ارتباط معنی

دار دارد، ولی ابعاد تقدیر و معنی ۀپذیري با عجین شدن با شغل رابطولیتئمس ددانشان 
مدیران ؛ بنابراین گیري با عجین شدن با شغل ارتباطی ندارندبازشناسی و قدرت در تصمیم
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پیشرفت در کار  ۀانگیزشی مانند ایجاد زمین يها مؤلفهکید بر أبا ت توانند یمالمپیک  کمیتۀ ملی
ماهیت شغل افراد سطح مناسبی از عجین شدگی با مهم کردن سازي و ، غنیبراي کارکنان

که ارتباطی بین  دیآ یم، اما از نتایج تحقیق چنین برشغل براي کارکنان خویش فراهم آورند
شغل  اززدایی و عجین شدن بـتقدیر و بازشناسی، عجین شدن با شغل و همچنین بین تمرک

ززدایی و ـدیر و بازشناسی و تمرکــباشد که کارکنان تقشاید به این دلیل  کهوجود ندارد 
 سلب شده است.  ها آنکه از  دانند یمحقوقی  ءگیري را جزار تصمیمـتفویض اختی

هرچه  بدین معنی که ؛دار وجود داردبین عوامل بهداشتی و عجین شدن با شغل ارتباط معنی 
المپیک  کمیتۀ ملیکارکنان  کنند،ه توج بیشتر المپیک به عوامل بهداشتی کمیتۀ ملیمدیران 

 .شوند یمبیشتر با شغل خود عجین 
در عوامل بهداشتی بین ابعاد حقوق و مزایا، امنیت شغلی، روابط بین فردي، سرپرستی، مدیریت 

دار وجود دارد. این بدان عجین شدن با شغل ارتباط معنی وو سیاست سازمان و شرایط کاري 
ارکنان، بهبود امنیت شغلی، روابط بین فردي و شرایط کاري معنی است که افزایش حقوق ک

سازي خط مشی و آنان و بهبود احساسشان نسبت به لیاقت مدیران خویش و شفاف
به افزایش سطح دلبستگی و عجین شدن با شغل آنان  تواند یمالمپیک  کمیتۀ ملی يها استیس

 بیفزاید.
بهداشتی و -ۀ عوامل انگیزشیر در زمینـحاضپژوهش  يها افتهیاد به ـطور خالصه با استنبه

اد عوامل انگیزشی و بهداشتی ـــنتیجه گرفت که ابع توان یمشغل عجین شدن با اط آن با ـارتب
افراد با شغلشان  شدگیزان عجین ـمیبر  توانند یمم در رفتار سازمانی اصري مهــعنوان عنبه

به تغییرات  تواند یملوب براي کارکنان دن شرایط مطکرن اساس فراهم . بر ایموثر واقع شوند
به این  توجهیبیکه  شود. در حالی در آنان منجرزایش میزان عجین شدن با شغل اساسی و اف

ابزار  کارکنان زیرا؛ کند یمسازمان را از اهداف خود دور  شود ومیباعث تضعیف سازمان  ارتباط
کمیتۀ  والنمدیران و مسئ دلیل به  به همین ؛ندشو یمتلقی  یاصلی رسیدن به اهداف سازمان

ان از سطح کیفی عجین شدن با شغل کارکن منظور بهبودبه شود یمالمپیک پیشنهاد  ملی
ارب و ـبراي حفظ تج مدیریت دانش يها آموزهاستفاده از  مانند مدیریتی مناسب يها وهیش

بندي ح طبقهرـ، طکمیتۀ ملیان در شرف بازنشستگی و مدیران ادوار مختلف ـدانش کارکن
ابعاد عوامل  ۀتوجه به هماغل و نظام حقوق و دستمزد، تقدیر از کارکنان اثربخش و مش

 د.کنناستفاده  بهداشتی-انگیزشی
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  مفهومی: مدل بازنشستگی به قهرمانی ورزش از نورزشکارا انتقال روند

 گاسچلزبر و چارنر
 

 2اگش مشکلالهام  ،1تجاريفرشاد 
 

 09/08/90 :پذیرش تاریخ   04/11/89: دریافت تاریخ

 هچکید
مطابق  زنشستگیابه ب از ورزش قهرمانی ورزشکارانانتقال  روندحاضر بررسی  ۀهدف از مطالع

نفر از ورزشکاران بازنشسته، به صورت  56. است) 1984( گمفهومی چارنر و اسچلزبر با مدل
آزمون تحلیل واریانس  هاي یافته. ددنکررا تکمیل  یداوطلبانه پرسشنامه بازنشستگی ورزش

تفاوت  بین دو گروه افراد داراي برنامه براي بازنشستگی و بدون برنامه نشان داد چندگانه
محیطی بین دو  هاي ویژگیفردي و  هاي ویژگیانتقال،  هاي ویژگیرهاي داري در متغییمعن

 فرآیند تأثیر مورداما در  ،گروه افراد داراي برنامه براي بازنشستگی و بدون برنامه وجود دارد
رابطۀ  انتقال ۀانتقال با متغیرهاي مربوط به نتیج هاي ویژگیانتقال، فقط  انتقال بر نتیجۀ

 گمفهومی انتقال چارنر و اسچلزبر مدل دهد مینشان  کلی طوربه یجنتا. دارد داريمعنی
و جلوگیري  اي حرفهریزي بازنشستگی ورزشکاران زیادي براي مطالعه و برنامه دتا ح) 1986(

 مناسب است.   ها آناز ایجاد بحران براي 
 

 .شانتقال، بازنشستگی، ورز ی:فارس هاي واژهکلید
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 همقدم
، مرگ عزیزان، اي حرفهرات یتغی. است ناپذیربینیناپذیر و حتی پیشنابانتقال در زندگی اجت

. هر انتقال با توجه به ادراك فرد از انداز رویدادهاي انتقالی هایی نمونه ازدواج و تولد، مهاجرت
بازنشستگی از ورزش  .شودتبدیل رامش یا ترکیبی از هردو آ به بحران، تواند مییت موقع

عادي در ورزش قهرمانی  اي پدیده گیريکنارهاست. بازنشستگی یا  ویژة انتقالاز انواع  قهرمانی
طور پوش بهورزشکاران ملی اغلبست. ها حرفهاز سایر  تر کوتاهدر ورزش  اي حرفه ةاست. دور
براي  معموالًدیگري حرکت کنند.  وي حوزةسدر ورزش به  اي حرفهاز مشارکت باید ناگهانی 

دلیل پرداختن که بیشتر ورزشکاران به استنیاز  خاصی هاي مهارت به ها حوزهدیگر موفقیت در 
ممکن  ،ن کمویژه در سبه ،این انتقال را نداشته باشند. هایی مهارتبه ورزش ممکن است چنین 

دلیل زندگی به هاي جنبهناتوانی ورزشکاران در دیگر  مشکالتی همراه باشد. و ها بحراناست با 
در مقایسه با  ،براي ورزشکاران بیشتر هاي بحرانبه بروز  تواند میشروع زودهنگام ورزش 

تحقیقات نشان داده است بازنشستگی از ورزش  .)1( دشو منجر ،دیگر مشاغلبازنشستگان 
) دالیل 2006( ناکاتا). 2( دآورمشکالت روانی جدي را براي فرد به همراه ممکن است  اي حرفه

 کورنر و اُرلی .)3( ددان میگیري فردي تخاب، آسیب و کنارهپایان دادن به ورزش را سن، عدم ان
 6/78از ورزشکاران آماتور کانادایی دریافتند که  اي نمونهژرفکاوانه با  هایی مصاحبهدر  )1986(

کارتیس و انیس . )4( دان کردهگیري خود احساس از مشکالت را در کناره اي درجهدرصد آنان 
درصد افراد مورد  63زارش کردند که گکانادا جوانان د هاکی در بررسی بازیکنان مر )2010(

 يآجا. )5( دان کردهرا تجربه  احساساتی شبیه به پوچی گیري از ورزشبعد از کناره همطالع
گیري کرده در ایاالت متحده کناره اي حرفهدر تحقیق خود روي بازیکنان فوتبال مرد  )2007(

 دان دریافتهکننده شدت گیجبه يفرآیندگیري را کناره یندفرآنمونه  دافرادرصد  88گزارش کرد، 
به  اي حرفهبررسی روند انتقال ورزشکاران از ورزش  ومطالعه  ،هایی یافته. با وجود چنین )2(

ورزش، اغلب  در حیطۀ جلوگیري کند. هایی بحراناز بروز چنین  تواند میزندگی بدون ورزش 
اي برنامهه در حال عبور از ساختار آن سازمان هستند براي کمک به ورزشکارانی ک ها سازمان

ی و از قبل مشخص ئدستورالعمل جز ورزشی هاي سازماندر  رسد نمیو به نظر  وجود ندارد
از سوي دیگرداشته باشد.  وجود سازمانی براي کمک به عبور سریع و درست ورزشکاران از جو، 

و در  اند داشتهتند. جوانانی که شغل خوبی نیروهاي مفیدي در جامعه هس بازنشستهورزشکاران 
 دارندتالش و مقاومت  زیادي براي ظرفیت ها آن. اند بودهاجتماعی و رقابتی موفق  هاي موقعیت
عنوان هب ها آناز  نتوا میگیري تطبیق دهند، آمیز خود را با کنارهطور موفقیتبه هو چنانچ

 ،همانند دیگر مشاغل ،ورزش ۀیزي شغلی در حرفربرنامه .)3( دسرمایه در اجتماع استفاده نمو
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زنشستگی است. با توجه به اینکه با اي حرفهاز مراحل زندگی  ییکچون  دارد؛اهمیت خاصی 
کار گماشتن در سازمان است،  مدیریت منابع انسانی تدارك نیرو از جامعه براي به ۀاولین وظیف

بنابراین شناسایی  ؛)6( دهمان جامعه باشنهایی آن بازگرداندن نیرو به  ۀمنطقی است که وظیف
اخیر عالقه و  هاي سالدر  .رسد میضروري به نظر  اي حرفهروند انتقال ورزشکاران از ورزش 
و محققان زیادي در این داشته است  اي فزایندهشکاران رشد اظهار نظر در مورد بازنشستگی ورز

ورزش شناسی نرواکه به این شاخه از  عمومی ۀعالق با وجود). 7 -10( دان دهکرزمینه مطالعه 
بازنشستگی  ۀچارچوب تئوري واحدي براي مطالع اندالعات قبلی نتوانستهمط ،پیدا شده

 ،اند هشدبررسی  2شناسیمرگ و 1یشناسپیريورزشکاران ارائه دهند. البته چند دیدگاه مانند 
مربوط به بازنشستگی ورزشکاران  ايه توالیو  ها بینپیش جنیز قادر به استخرا اه دیدگاهاین اما 

در یري باید با رویکردي تجربی؛ یعنی گکناره ۀمطالعات در زمین رسد میبه نظر  نبودند.
 ۀموجود براي مطالع هاي دیدگاهدر ادامه به معرفی  .)11( دورزشی صورت گیر کامالً اي زمینه
 دیدگاه سپسشناسی و پیريشناسی و دو دیدگاه مرگ ،. ابتداپردازیم میگیري ورزشی کناره

از این پیري وکهولت سن است. روند مربوط به  شناسیپیريدیدگاه  انتقال بررسی خواهد شد.
). 7، 13،10( بازنشستگی ورزشکاران استفاده شده است در خصوصدیدگاه در برخی مطالعات 

ان در یکس اي حرفهاین دیدگاه این است که بازنشستگی ورزشی و بازنشستگی  ةمشکل عمد
، کند میمهم در برخی موارد بازنشستگی ورزشی ایفا  یگرچه پیري نقشا. شوند مینظر گرفته 

یا مربوط به پیري  اي حرفهشباهت بین بازنشستگی ورزشی و بازنشستگی  و همیزان مقایس
به  خود از نظر بیولوژیک اي حرفهة ورزشکاران خبره در پایان دور زیرا ؛ال بر انگیز استؤس

 ۀبراي مطالعکه چارچوب مفهومی دیگري  ).13( ندتراز بازنشستگان مشاغل دیگر جوانمراتب 
خروج از که در آن  شناسی استکار برده شده است دیدگاه مرگهببازنشستگی ورزشکاران 

موجب انزواي اجتماعی و بازنشستگی  یعنی ؛شود میشناخته  مرگ اجتماعی عنوانورزش به
 محققانی مثل گلیزر و استراس. شود میوط به موقعیت قبلی فردي مربمحرومیت از حقوق 

را با که مرگ اجتماعی ورزشکاران  )1995( و گوردن) 1984(، رزنبرگ )1986( لرچ) 1965(
 ةبه حوز شناسی راهاي مرگ ، تئوريکردند میمرگ جسمی بیماران در بیمارستان مقایسه 

انصراف از نقش در نتیجۀ برخی ورزشکاران  تردیدبی. )16 -14، 12( دندکروارد  اي حرفهورزش 
را پشت سر  یمحرومیت باید دورة و شوند میمواجه  ها و تعارضاتی با تنش اصلی در ورزش

براي بررسی انتقال ورزشکاران فراهم  دیدگاه مرگ اجتماعی دیدگاه مفهومی محدوديبگذارند. 

1 .Gerontology 
2 .Thanatology 
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 فرآیندهاي رد متغیرها و پیامددر موثر براي بحث گسترده ؤسیستماتیک و م یاساس، نه کند می
-کافی قادر نیستند پاسخ ةشناسی به اندازشناسی اجتماعی و مرگپیري هاي مدلچون  انتقال.

براي  تري متنوع هاي دیدگاه رسد میبه نظر  ۀ ورزش باشند؛انتقال از حرف ةگوي طبیعت پیچید
پردازان رو برخی نظریهاز این  )؛17( تجربی مورد نیاز باشد -تعادل نظري دست آوردن هب

جاي شکلی از مرگ اجتماعی، فرصتی ممکن است پایان زندگی ورزشی، به اند کردهپیشنهاد 
چنین نگرشی  .اند گرفتهعنوان انتقال در نظر ) پس آن را به8براي تولد دوباره در جامعه باشد (

حادثه یا رویدادي  ،لنتقاا .شده است »انتقالدیدگاه «باعث ایجاد دیدگاه متفاوتی به نام 
این  .شود میمنجر معمولی است که به تغییر مفروضات فرد در مورد خود و جهان اطرافش 

 )1984( نظر مکفرسن زا. استهم در رفتار فرد و هم روابط او  ،رویداد نیازمند تغییر متناظر
 شود 2نگرمسئلهباید جایگزین دیدگاه  1نگرفرآیندگیري ورزشکاران دیدگاه کناره براي مطالعۀ

که به بحران یا رهایی فرد  اي نگریسته شدههعنوان حادثگیري ورزشکاران بهبه کناره غالباً. )18(
عنوان گیري بهنگر به کنارهفرآیند، اما در دیدگاه انتقالی يفرآیندعنوان تا به شود میمنجر 
خاصی  ةبه شیو ،هکه هرکس آن را به گونه خاصی درك کرد دشوانتقالی پرداخته می ايپدیده

 تواند مینوع انتقال  و 3بنابراین تجارب فردي، منابع مقابله ؛دهد میهم خود را با آن تطبیق 
 )، کواکلی1980( گیري تعیین کند. از نظر روزنبرگکناره فرآیندموفقیت یا شکست فرد را در 

ظور شناسایی منتحقیقات بهتر است به )1985( و بلیند و گرینفرد )1984)، مکفرسن (1983(
 صورت این. در )7،8،15،18(انجام شود مربوط به این الگوهاي فردي  هاي ویژگیو  وضعیت

گیري موفق و برخی دیگر کناره فرآیند با ورزشکاران در مقابله که چرا برخی شود میمشخص 
 زةدر حو انتقال بود که هاي مدلاز اولین ) 1971( مدل تحلیلی ساسمن .انددر این تالش ناکام

عوامل  از نظر ساسمن درك بازنشستگی تحت تاثیر. )19( کار مطرح شدنیروي بازنشستگی 
 ۀطی مطالع) 1974الو ( هیل و. )19( و موانع مرزي است فردي، موقعیتی، ساختاري، اجتماعی

در توضیح  تواند میگیري از نیروي کار ساسمن پیشنهاد کردند که مدل تحلیلی کنارهدیگري 
 اظهار داشتند. در این مطالعه هیل و الو )20( مفید باشد فرآیندعنوان ز ورزش بهگیري اکناره

چون ورزشکاران از کوتاه بودن  ،در هر حال). 20( چند بعدي است یگیري مفهومکه کناره
خود را براي انتقال آماده کنند، این مدل ویژه براي  توانند میو اند ۀ ورزشی خود آگاهدوران حرف

انتقال که در ادبیات  دربارةترین نظریه متداولندارد. چندانی  داز ورزش کاربر گیريکناره

1. Process orienteted 
2. Problem orientated 
3. Coping resources 
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 این مدل از آنجا که. )21( است )1984( مدل چارنر و اسچلزبرگورزشی نیز مطرح شده است 
گیري ورزشکاران از روند کناره ۀبراي مطالع ،پردازد میانتقال  فرآیندافراد با  سازگاريتحلیل  به

نوع انتقال فرد  کنند می) پیشنهاد 1984( چارنر و اسچلزبرگ). 9(است مناسب انی ورزش قهرم
). در 1 (شکل کند میانتقال را تعیین  ۀانتقال نیز نتیج فرآیندو  گذارد میانتقال اثر  فرآیندبر 

ریزي شده و انتقال بدون برنامه. در حالت نوع انتقال تعریف شده است انتقال برنامه واین مدل د
ولی در حالت دوم براي عبور  ،از سازمان وجود دارد ۀ مشخصی براي عبور فردل برنامه و نقشاو

) سه دسته از عوامل را در 1984( مشخصی وجود ندارد. چارنر و اسچلزبرگۀ افراد از قبل برنام
 ،الانتق هاي ویژگیند از: ا. این عوامل عبارت)21( دانند میثر ؤانتقال و سازگاري با آن م فرآیند
این  .گذارد میانتقال اثر  ۀبر نتیج انتقال فرآینددر نهایت، محیط.  هاي ویژگی و فرد هاي ویژگی

و به دنبال شناخت  پردازد می انتقال فرآیندحرکت افراد در  ةمدل بیشتر به شناسایی نحو
جهی انتقال ورزشکاران به این نکته تو در موردنیست. بیشتر مطالعات گذشته  انتقال هاي آسیب
بحران یا رهایی از بازنشستگی با توجه به متغیرهاي  وبه تشریح تجارب افراد  تنهااند و نکرده

 احتماالًورزشکاران خبره و باتجربه  مثالً( اند پرداختهبیرونی مانند سطح مهارت یا میزان سابقه 
زشکاران خبره زیرا ور ؛بازنشستگی استرس بیشتري دارند تا ورزشکاران دبیرستانی در مقایسه با

اما با استفاده از  ،)پاره وقت یتا تالش نگرند میتمام وقت  ايعنوان حرفهو باتجربه به ورزش به
مشخص نمود.  اي حرفهگیري از ورزش کناره فرآینددر را مسیر حرکت افراد  توان میاین مدل 

 به معرفی بیشتر متغیرهاي این مدل پرداخته خواهد شد. ،در ادامه
 
 

 )1984مدل انتقال چارنر واسچلزبرگ (. 1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتقال
 نوع انتقال

انتقال فرآیند  
 هاي انتقالویژگی •
 هاي فرديویژگی •
 ویژگی هاي محیطی •

انتقال ۀنتیج  
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 متغیرهاي مربوط به مدل
 ریزيبرنامه ریزي/بدونبا برنامه -نوع انتقال )1

 وریزي شده است یا نه آیا بازنشستگی ورزشکار برنامه کند میمشخص  :1علت بازنشستگی
 آن چیست. ةدالیل ویژ

 انتقال فرآیند )2
 انتقال هاي ویژگیالف) 

  ؛ین اینکه آیا در گذشته ورزشکار از ورزش بازنشسته شده استتعی :2سابقه -
-(ارزیابی فرد از مدت تغییر به صورت دائم، گذرا یا پیش تعیین طول مدت انتقال :3مدت -

 ؛)ناپذیربینی
 ؛بازنشستگی در اثرتغییرات زندگی فرد  :4تغییر -
 ؛غییر: مثبت یا منفی بودن تغییراتت 5یچگونگ -
 ؛ن زمان مورد انتظار براي تطبیق ورزشکاران با بازنشستگیمیزا :6تطبیق -
 ؛کند میمیزان استرسی که فرد در طول اولین ماه بازنشستگی احساس  :7استرس -
 . کند میتغییر و انتقال احساس  ۀشکالت: میزان مشکالتی که فرد در نتیجم 8ۀدرج -

 فردي هاي ویژگی ب)
 ؛این مطالعه نگرش کلی فرد به زندگی در مدت :9نگرش -
که  افراد در این دوره براي مقابله با انتقال استفاده  هایی استراتژي :10مقابله هاي استراتژي -

 .کنند می
 محیطی هاي ویژگی ج)
 ؛کنند میچه میزان حمایت و از طرف چه افرادي دریافت تعیین اینکه ورزشکاران  : 11حمایت -
که بالفاصله پس از  اند داشتهخارج از ورزش  خاصی مشغولی دلتعیین اینکه آیا افراد  : 1عالقه -

1 .Trigger 
2 .Before 
3 .Duration 
4 .Change 
5 .How 
6 .Adapt 
7 .Stressor 
8 .Degree 
9 .Outlook 
10 . Coping strategy or deal 
11 .Support 
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 ؛از بازنشستگی به آن بپردازند
 پرداختند میق خود ئتعیین اینکه آیا افراد در زمان عضویت در تیم ملی نیز به عال : 2درگیري -

 یا خیر.
 انتقال ۀ) نتیج3
 ؛کند میاز زمان بازنشستگی تعیین  را میزان رضایت از زندگی :3احساس -
 .کنند میانتقال از ورزش را کنترل چگونه تعیین اینکه ورزشکاران  :4رعبو -

و  5فرد با انتقال، منابع ۀمقابل فرآیند) در 21( مطابق مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ
 .گذارد میانتقال اثر  او بر نتیجۀ 6کمبودهاي

عالقه،  ،حمایت، مشکالت، نگرش ۀ(میزان تغییر، استرس، درج انتقال فرآیندچنانچه متغیرهاي 
انتقال محسوب  فرآیندعنوان منابع فردي در به ،) داراي ابعاد مثبت باشندتطبیق و ريدرگی
 ،استرس کمی داشته باشد ،یرات مثبتی در زندگی مواجه شودیفرد با تغ یعنی ؛شوند می

و حمایت  باشد داشته به زندگی ینگرش مثبت ،تجربه کندانتقال  ۀمشکالت کمی در نتیج
هاي فرد در عنوان کمبودبه ،چنانچه همین متغیرها داراي ابعاد منفی باشند .دي دریافت کندزیا

استرس زیادي داشته ، یرات منفی در زندگی مواجه شودیفرد با تغ ؛ یعنیشوند مینظر گرفته 
و  داشته باشد منفی به زندگی ینگرش تجربه کند،انتقال  ۀدر نتیجرا مشکالت زیادي  ،باشد

 .دکی را دریافت کندحمایت ان
انجام  بنابرایناست،  انجام نشدهگیري ورزشکاران کناره در بارة اي مطالعهکنون در کشور تا

 مفهومی مناسب چارچوباز ورزشکاران ایرانی و استفاده از  اي نمونهدر این زمینه با  اي مطالعه
از ورزش پوش ران ملیورزشکا روند انتقالبررسی  ،هدف از این مطالعه .رسد میضروري به نظر 

طور ویژه این مطالعه به دنبال . به)21( ) است1984( مطابق با مدل چارنر واسچلزبرگ اي حرفه
 تأثیراز طریق  تواند میبرنامه) شده یا بیریزي(برنامه بررسی این موضوع است که آیا نوع انتقال

 ).1(شکل  کندرا تعیین انتقال  فرآیند انتقال، نتیجۀبر 

1 .Interest 
2 .Involved 
3 .Feel 
4 .Transit 
5 .Assets 
6 .liability 

                                                                                                                                        



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره  70

 پژوهش شناسیروش
معیار انتخاب نمونه براي این مطالعه عبارت  )22، 23( مانند سایر تحقیقات قبلی در این زمینه

 هاي رقابتمثل ( المللیرقابت در سطوح بین ۀبا سابق گیري کردهکناره انورزشکار :بود از
سه سال  گیري وي بیش ازضمن اینکه از زمان کناره ،)اي منطقه، جهانی و اي قارهالمپیک، 

-و ممکن است شرکتشود میانتقال  ۀنگذشته باشد. گذشت زمان بیشتر باعث عبور از مرحل
در زمان کمتر از حدود دو یا سه سال نیز  ،از طرفی دگان با مشکل یادآوري روبرو شوند.کنن

بازنشسته که  شکارنفر ورز 200 میان از). 10 ،23( تطبیق به خوبی صورت نگرفته است فرآیند
نفر مالك ورود به  87ورزشی شهر اصفهان وجود داشت،  هاي هیئتدر  ها آنو نشانی نام 

و پرسشنامه براي  دمختلف گرفته ش هاي هیئتنام و آدرس ورزشکاران از مطالعه را دارا بودند. 
 ۀورزشکار بازنشست 56 ،نهایتدر % بود. 65 ها پرسشنامهگویی به نرخ پاسخ .ارسال شد ها آن

این . را تشکیل دادندنهایی این مطالعه  ۀملی نمون هاي تیمحضور در  ۀبقاصفهانی باسا
زن بودند.  10 مرد و 46شامل  وسال قرار داشتند  31 تا 24سنی  ةورزشکاران در محدود

ت مشارک هاي سالمیانگین  و ) =SD=27M ,32/4(سال 27 ها آنمیانگین سن بازنشستگی 
همچون کمبود وقت و  هایی محدودیتدلیل مطالعه به این رد .سال بود پنج در تیم ملی ها آن

نام و نشانی ورزشکاران  فهرستعلت اینکه البته به در دسترس استفاده شد. ۀهزینه از نمون
این مطالعه اندك است.  ۀحجم نمون ؛دست آمد کامل نبودهاي مربوط بههیئتکه از بازنشسته 

بنابراین در تعمیم  ؛برگشتی است هاي سشنامهپراین مطالعه تعداد  هاي محدودیتیکی دیگر از 
-) به1ARQ  )9ورزشی گیريکناره پرسشنامۀ زانتایج این مطالعه باید با احتیاط عمل نمود. 

پرسش براي  34) شامل 9( ورزشی گیريکناره ۀعنوان ابزار مطالعه استفاده شد. پرسشنام
ت است. بخش اول آن مطابق دو بخش متفاو رملی پوش د تعیین تجارب انتقالی ورزشکاران

انتقال  فرآیندبراي تحلیل تطابق افراد با  )21( مدل تطبیقی بازنشستگی چارنر و اسکلزبرگ
انتقال است و  فرآیند وکنندگان شرکت در خصوص حرفۀپرسش  23بخش داراي این . است
عاملی ) از تحلیل 9سینکلر (. االت بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت استؤدهی به سپاسخ

د. نتایج این بررسی کراستفاده  ARQپرسشنامه  ةساز منظور تعیین روایی) بهCFA( تأییدي
پرسشنامه بعد از ترجمه به  صوري روایی. خوبی دارندثبات درونی  ARQ هاي مقیاس نشان داد

آزمون  طریقاز  نیزپرسشنامه  پایایی. شد ییدتأ نظران صاحبو  نمتخصصازبان فارسی  توسط 
خدمات  ةاز دربارب 2یپرسش اکتشاف 11بخش دوم شامل گزارش شد.  86/0کرونباخ   آلفاي

1. Athlete Retirement Questionnaire 
2. Explanatory  
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  است.بازنشستگی به ورزشکاران 
انتقال از تحلیل  فرآیندبرنامه) بر شده و بیریزي(برنامه نوع انتقال تأثیرمنظور بررسی به

د. از سه تحلیل انتقال استفاده ش فرآیندهاي راي هر سه گروه متغیرب 1واریانس چندمتغیري
 متغیريمنظور بررسی  متغیرها استفاده شد. اولین تحلیل واریانس چندبه متغیريواریانس چند

نوع انتقال را بر  تأثیرد. تحلیل دوم کرانتقال بررسی  هاي ویژگینوع انتقال را بر  تأثیر
 رمود. در همحیطی بررسی ن هاي ویژگینوع انتقال را بر  تأثیرفردي و تحلیل سوم  هاي ویژگی

چارنر و  طابق با مدل مفهومیسه تحلیل متغیر مستقل نوع انتقال و متغیرهاي وابسته م
 محیطی بودند هاي ویژگیفردي و  هاي ویژگیانتقال،  هاي ویژگیشامل  )1984( اسچلزبرگ

اي استفاده از تحلیل واریانس جانتقال به ۀانتقال و نتیج فرآیند ۀدر بررسی رابط .)21(
 2دو مدل لگاریتم خطی زتحقیق ا ۀنوع خاص متغیرها با توجه به فرضی دلیلري بهمتغیچند

دو راهه است  3در اصل گسترش یک جدول توافقی ه استفاده شد. تحلیل لگاریتم خطیجداگان
بین بیش  ي جدول توافقی، به بررسی رابطۀها خانهکه از طریق گرفتن لگاریتم طبیعی فراوانی 

توجه به گسسته بودن متغیرها پس از  ا).  ب25 ،24( پردازد یم 5اي طبقه و 4از دو متغیر گسسته
مطابق مدل مفهومی  در گروه منابع و کمبودها از این مدل استفاده شده است. ها آنقرار دادن 

انتقال  ۀاو بر نتیج 7و کمبودهاي 6منابع ،فرد با انتقال مقابلۀ فرآیند) در 21( چارنر و اسچلزبرگ
نهایی منابع و کمبودهاي هر یک  ةالزم بود نمر لگاریتم خطی تحلیل. قبل از انجام گذارد میاثر 

منابع و کمبودهاي هر  ۀ نمرةمنظور محاسببه .شوداز افراد نمونه در سه گروه متغیر محاسبه 
منابع  ۀستفرد، میانگین نمرات در هر متغیر محاسبه و با توجه به توضیحات فوق نمرات به دو د

 از میانگین نمرة بیشترافرادي که  ،در متغیر نگرش به زندگی مثالً تقسیم شدند. و کمبودها
در گروه کمبودها قرار  داشتنداز میانگین  رکمت اي نمرهدر گروه منابع و افرادي که  داشتند
، )1(بلوك انتقال هاي ویژگییعنی  ؛انتقال فرآیندبین متغیرهاي  ۀمنظور بررسی رابطبه گرفتند.
یعنی متغیرهاي عبور و انتقال ( ۀو نتیج )3(بلوك محیط هاي ویژگی، )2(بلوك فرد يها ویژگی

 هاي ویژگیي مستقل شامل: سه گروه متغیرهااستفاده شد. خطی  لگاریتماز مدل  )احساس
 دتعیین شدن 3، و بلوك 2 بلوك ،1 عنوان بلوكبهمحیط  هاي ویژگیو  فرد هاي ویژگیانتقال، 

1. MANOVA 
2. Logliner model 
3. Contingency table 
4. Discrete 
5. Categorical 
6. Assets 
7. liability 
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(به عبارت دیگر یک جدول  (منابع و کمبود) بودند راي دو سطحدا ها آنیک از  رکه ه
این متغیرها مطابق با  و متغیر  احساس و عبور بودند. همۀدو متغیر وابسته نیز د .)2,2,2توافقی

 ).21( )  انتخاب شدند1984( مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ

 ي پژوهشها یافته
ورزش  هاي سالف استاندارد متغیرهاي سن، تعداد نشان داد میانگین و انحرا 1 جدول هاي یافته

آورده  1سن فرد در زمان بازنشستگی در جدول  و عضویت در تیم ملی هاي سالکردن، تعداد 
 ها آندرصد 14ورزشی شرکت داشتند. میزان تحصیالت  ۀرشت 15شده است. افراد نمونه در 

سال از زمان چهار زمان مطالعه دیپلم بود. در کمتر از درصد  30 درصد دیپلم و 56 لیسانس،
سال از  هشت% افراد نمونه و 20سال از زمان بازنشستگی شش % افراد نمونه، 35بازنشستگی 

اند هنوز نتوانسته کردند% افراد نمونه اعالم 35. گذشت می% افراد نمونه 13زمان بازنشستگی 
 خود را با بازنشستگی تطبیق دهند.

 

 کنندگانشرکت شناختیتجمعی هاي ویژگی.توصیف 1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین متغیر
 4,32 27 سن

 1,2 7 ورزش کردن هاي سال
 0,97 3 عضویت در تیم ملی هاي سال

 5,67 34 سن فرد در زمان بازنشستگی
 

و د میاندر  انتقال هاي ویژگینشان داد  )MANOVA( تحلیل واریانس چندمتغیري هاي یافته
نشده تفاوت ریزيشده و افراد با انتقال برنامهریزيیعنی افراد با انتقال برنامه ؛گروه افراد نمونه

 /P ،57>0/ 01؛Wilks Lambda=0 /39؛ Partial eta Squared=0/609( دارد داريیمعن

4=F(14,41) ( . متغیرهاي مشکالت مالی)001/0<P 43/20 و=F(1,54)(  و مشکالت مربوط به
 )F (1,54)=32/15و P>001/0( اجتماعی نشأ کاهش و) F(1,54) =81/34وP >001/0مربی (
 ).2 (جدول داري را نشان دادندیمعن هاي تفاوتنیز  ها گروهدرون 
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 انتقال هاي ویژگیروي نوع انتقال  تأثیرمتغیري براي بررسی ۀ تحلیل  واریانس چندخالص .2 جدول
 توان 
 آماري

 ضریب اتا
 سطح 

 داريمعنی
Fضریب 

 شدهریزيبرنامه نشدهيریزبرنامه
 متغیرهاي وابسته

SD M SD M 
071/0  004/0  66./  تغییر 4,21 0,85 4,12 0,78 1,91 
053/0  001/0  86/0  شدت تغییر 2,56 0,99 2,51 1,12 0,03 
053/0  000/0  87/0  استرس 3,04 1,10 3,00 0,96 0,24 
094/0  007/0  53/0  کفایتییب  ۀدرج 2,60 1,07 2,78 1,04 0,38 
993/0  275/0  00/0  مشکالت مالی 3,17 1,02 4,48 1,09 20,43 
058/0  001/0  78/0  بیماري خانواده 2,30 1,22 2,21 1,26 0,07 
285/0  010/0  46/0  موقعیت 3,25 1,03 3,06 1,29 0,54 
970/0  221/0  00/0  جایگاه اجتماعی 3,26 1,09 4,36 0,99 15,32 
348/0  045/0  11/0  فشار شغلی/مدرسه 3,30 0,92 3,75 1,11 2,55 
051/0  000/0  92/0  بیماري 2,30 1,14 2,27 1,23 0,09 
076/0  004/0  63/0  اعتماد به نفس 2,00 1,27 1,84 1,06 0,23 
000/1  392/0  00/0  مربیمشکالت مربوط به  2,52 1,23 4,30 1,01 34,18 
061/0  002/0  75/0  هخانواد 2,04 1,26 2,15 1,22 0,10 

P 001/0 <  = F   57/4  و   39/0النداي ویلکز=  
 609/0ضریب اتا=  

 
 فردي هاي ویژگی نوع انتقال بر تأثیرمتغیري براي بررسی تحلیل  واریانس چند خالص .3 جدول

 توان 
 آماري

 ر مجذو
 P F اتا

نشدهریزيبرنامه شدهریزيبرنامه   
 متغیرهاي وابسته

SD M SD M 
059/0  001/0  783/0  نگرش به زندگی 1,56 0,58 1,51 0,71 1,19 
051/0  000/0  931/0  خندیدن 2,08 1,16 2,06 1,08 0,21 
415/0  055/0  081/0  اعتیاد 1,95 0,82 1,54 0,86 0,59 
051/0  000/0  932/0  مشغولی دیگردل 2,08 1,12 2,06 1,14 0,01 
078/0  005/0  619/0  گریه 3,82 1,02 3,96 1,07 0,11 
075/0  004/0  637/0  پوشی از مشکالتچشم 1,78 1,08 1,63 1,12 0,01 
051/0  000/0  912/0  مطالعه 2,08 1,08 2,12 1,16 0,02 
164/0  018/0  325/0  حفظ رابطه با ورزش 2,17 0,98 1,90 0,97 0,07 
050/0  000/0  000/1  درد دل کردن با دیگران 2,00 1,04 2,00 1,25 1,72 
052/0  000/0  906/0  تمرین کردن 1,91 1,08 1,87 1,05 0,01 
238/0  029/0  210/0  ریزي شغلیمشاوره براي برنامه 2,43 1,56 1,93 1,34 2,97 
086/0  006/0  572/0  مشاوره براي مشکالت شخصی 1,86 1,05 2,06 1,34 1,20 

 P 001/0 <  F=   46/0  88/0 النداي ویلکز= 
 0/ 115 ضریب اتا= 
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نشان داد محیطی  هاي یژگیونوع انتقال بر  یرتأثدر خصوص  نیز ن مانواآزمو هاي یافته
شده و افراد ریزيیعنی افراد با انتقال برنامه ؛دو گروه افراد نمونهمیان در  داريیمعن يها تفاوت

 Wilks /36؛ Partial eta Squared=0/634( وجود دارد نشدهریزيبا انتقال برنامه

Lambda=00/ 01؛<P ،78/11 =F(7,48) (  جدول)متغیرهاي مربوط به حمایت مربی ). 4
)96/38 =F (1,54) 001/0 و<P( ) (1,54) = 92/50و فدراسیون  F 001/0 و<P((  درون

  .)3 (جدول داري را نشان دادندیمعن هاي تفاوتنیز  ها گروه
 

 محیطی هاي ویژگینوع انتقال بر  تأثیرمتغیري براي بررسی ۀ تحلیل  واریانس چندخالص .4 جدول
 توان 
 آماري

 ضریب 
 اتا

P F 
 شدهریزيبرنامه نشدهریزيبرنامه

 متغیرهاي وابسته/ حمایت
SD M SD M 

158/0  017/0  339/0  همسر 2.08 1.12 1,08 95. 0,93 

078/0  005/0  617/0  دیگر اعضاي خانواده 1.91 1,23 1.75 1,06 0,25 

405/0  054/0  086/0  ها تیمیهم 2,56 1,99 1,96 1,28 3,06 

053/0  001/0  870/0  دوستان 3,26 0,97 3,21 1,16 0,02 

000/1  419/0  000/0  مربی 3,95 1,10 2,15 1,03 38,96 

000/1  485/0  000/0  فدراسیون 3,17 0,98 1,51 0,75 50,92 

996/0  292/0  000/0  کمیتۀ ملی المپیک 2,91 0,79 1,63 1,11 22,31 
 P 001/0 <  F=   87/11  36/0 النداي ویلکز= 

634/0 ضریب اتا=   
 

و  فرد هاي ویژگیانتقال،  هاي ویژگی( انتقال فرآیندکنش بین متغیرهاي منظور بررسی برهمبه
از دو تحلیل لگاریتم خطی جداگانه  (احساس و عبور) انتقال ۀو نتیجمحیط)  هاي ویژگی

انتقال،  هاي ویژگییعنی  غیر مستقل؛یتم خطی اول سه گروه متدر تحلیل لگار استفاده شد.
 رکه ه دتعیین شدن 3و بلوك  2 بلوك ،1 عنوان بلوكمحیط به هاي ویژگیو  فرد هاي ویژگی
عنوان متغیر وابسته منابع و کمبود) بودند و متغیر احساس نیز به( داراي دو سطح ها آنیک از 

 داري نشان نداد.ۀ معنیبطرااولین تحلیل لگاریتمی خطی،  ).5(جدول  در نظر گرفته شد
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  قالانت فرآیندبین متغیرهاي  خطی لگاریتممدل  ۀخالص .5 جدول
 محیط) و متغیر احساس انتقال، فرد و هاي ویژگی(

 Df P ارزش 
 823/0 16 770/10 1نسبت مورد انتظار
 943/0 16 181/8 2مجذور کا پیرسون

 فرد هاي ویژگیانتقال،  هاي ویژگییعنی  ؛سه گروه متغیر مستقل ،در تحلیل لگاریتم خطی دوم
داراي  ها آنیک از  رکه ه دتعیین شدن 3و بلوك  2 بلوك ،1 عنوان بلوكمحیط به هاي ویژگیو 

 عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد(منابع و کمبود) بودند و متغیر عبور نیز به دو سطح
 نشد.  داري مشاهدهاین تحلیل نیز رابطۀ معنی رد ).6(جدول 

 

  قالانت فرآیندبین متغیرهاي  خطی لگاریتممدل  ۀ. خالص6 جدول
 محیط) و متغیر عبور انتقال، فرد و هاي ویژگی(

 Df P ارزش 
 230/0 16 785/19 نسبت مورد انتظار
 436/0 16 240/16 مجذور کا پیرسون

 گیرينتیجه وبحث 
) در 1984( چارنر و اسچلزبرگ هدف اصلی این مطالعه بررسی کاربرد مدل مفهومی انتقال

 .)21( کند میمطالعه از این مدل حمایت  هاي یافتهطور کلی بود. به اي حرفهورزش  ۀحیط
 متغیري مربوط به نوع انتقال در حمایت از مدل چارنر و اسچلزبرگاز نتایج تحلیل واریانس چند

 فرآیندبر  ،کرده بودندتجربه گروه نمونه  دافرانتیجه گرفت که نوع انتقالی که  توان می )1984(
نی که براي بازنشستگی خود ورزشکاران افراد گروه نمونه ایاز م .)21( گذار بوداثر ها آنانتقال 
، پس از گرفتندمربیان خود قرار مورد حمایت انتقال بیشتر  ة، در دورکرده بودندریزي برنامه

فرادي که براي بازنشستگی خود در مقایسه با ا و شدندمواجه با مشکالت کمتري بازنشستگی 
. این افراد بودند رات مثبت بیشتري پس از بازنشستگی مواجهیبا تغی اند،ریزي نکردهبرنامه

دلیل به ها آنشاید  دهند. با بازنشستگی تطبیق ،بهتر بتوانند خود را آماده کرده ممکن است
 ی کمتري مواجه باشند. چارنربا مشکالت مالریزي براي بازنشستگی پس از ترك تیم ملی برنامه

تطبیق با  فرآیندریزي براي بازنشستگی در که برنامه اندکردهاشاره  )1984( و اسچلزبرگ

1 .Likelihood Ratio 
2 . Pearson Chi-Square 
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 مطابق با پيشنهاد هارولد ودين. )21( شود مياي فرد نوعي سرمايه محسوب بازنشستگي بر
گهاني از ورزش ريزي به كيفيت تطبيق با بازنشستگي نا)، برنامه1984( ) و اسچلزبرگ2006(

افرادي كه با بازنشستگي غيرمنتظره مواجه  در مقابل، .)26،21( كند ميكمك  اي حرفه
چند  هاي يافتهبا  مسئلهرات آن دارند. اين يه با تغيه، آمادگي كمتري براي مواجشوند مي

اين  روي بازنشستگي و منابع مقابله با آن به اي مطالعه) در 1982( مطالعه مطابقت دارد. پرلين
بيشتري براي افراد به  هاي بحرانيرات منفي و يمنتظره تغغير هاي بازنشستگينتيجه رسيد كه 

بازنشسته اعالم  هاي فوتباليستديگري روي  ة) نيز در مطالع1981( . رينولد)27( همراه دارد
ام هنگ ،. عالوه بر اين)28( در ارتباط است ضعيفمنتظره با اعتماد به نفس كرد بازنشستگي غير

برنامه كنترل انتقال خود را بهتر از افراد بي فرآيندافراد با برنامه  بازنشستگي فرآيندحركت در 
بر  بيشتريفرد احساس كنترل  شود ميريزي براي بازنشستگي باعث زيرا برنامه كنند؛مي

   ). 19( بازنشستگي داشته باشد
داري را نشان داد. تقال تفاوت معنيان هاي ويژگيروي نوع انتقال و  تحليل واريانس چندمتغيري

نيز  ها گروهاجتماعي درون  نأش كاهش ومتغيرهاي مشكالت مالي و مشكالت مربوط به مربي 
 غيرهاي مشكالت مالي، مشكالت مربيداري را نشان دادند. ميانگين نمرات متمعني هاي تفاوت

داري طور معنيه بودند بهريزي شداجتماعي افرادي كه داراي بازنشستگي برنامه نأش كاهشو 
ضمن  يعني اين افراد؛ ريزي نكرده بودنداز افرادي بود كه براي بازنشستگي خود برنامه كمتر

 400روي  اي مطالعهدر  )2000ند. الولي و وايلمن (امواجهبا مشكالت مالي كمتري  بازنشستگي
ت مالي برخي . مشكال)29( مشابهي دست يافتند ةالمپيك به نتيج ةورزشكار بازنشست

%) 32( ها آناز  به حدي زياد بود كه برخي اند داشته نشدهبينيورزشكاران كه بازنشستگي پيش
شايد بتوان با  .اند شدهورزشي خود  اتافتخار مربوط به و ساير وسايل ها مدالمجبور به حراج 

 اي حرفهري از ورزش گيريزي بيشتر براي دوران كنارهرا به برنامه ها آنآگاه نمودن ورزشكاران، 
را اجتماعي  نأش كاهشبودن نمرات  زيادهمچنين  تا دچار مشكالت مالي نشوند. تشويق نمود

تفسير  گونه اين توان مي اند نداشتهريزي خاصي براي بازنشستگي خود در ورزشكاراني كه برنامه
ده ش منجر رادمنتظره از ورزش به اين پنداشت در اين افگيري ناگهاني و غيرد كه كنارهكر

گيري چون هنوز كناره واست. اين افراد از نظر رواني براي بازنشستگي آمادگي الزم را ندارند 
به ). 30( اند دادهمنزلت اجتماعي قبلي خود را از دست  كنند مياحساس  ؛خود را باور ندارند

ديدگي يا آسيب ناگهاني از ورزش به داليلي مثل گيريكناره) 2004گزارش تارگرزا و همكاران (
تا مدت  ها آنورزشكار دارد كه  به قدري اثر منفي بر روحيةانتخاب نشدن براي تيم مورد نظر 

چون شهرت خود را از  كنند مياحساس  ها آن. )31( به حضور در جمع نيستند مند عالقهزيادي 



  77  روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی  .........

تالالت نیست. گاهی چنین تصورات منفی به اخ ها آنجامعه حاضر به پذیرش  ؛اند دادهدست 
 . شود می منجرروانی مثل افسردگی یا اختالالت رفتاري مانند اعتیاد  - روحی

تفاوت  هاي ویژگینوع انتقال بر  تأثیربراي بررسی  تحلیل واریانس چندمتغیريآزمون 
 مطابقت ندارد )1984( مفهومی چارنر و اسچلزبرگ ا مدلب این یافته داري را نشان نداد. یمعن

با نگرش کلی به ریزي براي بازنشستگی در این گروه ریزي یا عدم برنامهه؛ یعنی برنام)21(
این نتیجه  داري نداشت.یمورد استفاده براي مقابله با انتقال ارتباط معن هایی استراتژيو زندگی 

 ؛بازنشستگی ورزشی) باشد ۀاستفاده از ابزار خاص مطالعه (پرسشنام دلیلممکن است به
 تري براي تکامل ابزار الزم در این زمینه نیاز است.بیش ۀبنابراین مطالع

 هاي یژگیونوع انتقال بر  یرتأثمنظور بررسی که به تحلیل واریانس چندمتغیريدر آزمون بعدي 
متغیرهاي مربوط به حمایت مربی و داري مشاهده شد. معنی يها تفاوت، انجام شدمحیطی 

به عبارت دیگر، نوع انتقال  ؛ري را نشان دادنددامعنی هاي تفاوتنیز  ها گروهفدراسیون درون 
گذار اثر کنند میهنگام عبور از بازنشستگی دریافت   ها آنبر میزان حمایتی که افراد نمونه 

. بدین ترتیب افرادي که براي بازنشستگی خود داراي برنامه بودند حمایت بیشتري از است
) توجیه 2007( یالل مطالعۀرا بتوان با نتایج . شاید این یافته اند داشته میسوي مربیان دریافت 

که خود  هایی فوتبالیست %73گزارش داد  ها فوتبالیستروي  اي مطالعه. وي در )32( نمود
دیگري که  ۀ. در مطالعاند داشتهمربیان خود قرار مورد حمایت بیشتر  ،اند گذاشتهفوتبال را کنار 

ه تیم ملی دعوت نشده بودند علت آن را % افرادي که ب42) انجام شد 2007توسط استفان (
 ،ادراك یا برداشت باشدنوعی تنها  تواند می. این موضوع )33( دانستند میعدم حمایت مربیان 

 اند دهکرمنتظره ورزش را ترك طور غیراما در هر صورت چنین برداشت منفی در افرادي که به
 بیش از سایر ورزشکاران است.

 گروه نمونه که یعنی  افراد دست آمد؛بهیون نیز نتایج مشابهی میزان حمایت فدراس خصوصدر 
) 2007( لی. الاند هکردفدراسیون دریافت  دند که حمایت بیشتري ازکراعالم بودند داراي برنامه 

. او )29( مشابهی دست یافت روي ورزشکاران بازنشستۀ استرالیایی به نتیجۀ اي مطالعهنیز در 
 ،قبل و بعد از بازنشستگی ،اند رفتهی که به آهستگی از ورزش کنار % ورزشکاران 45 اعالم کرد

به ورزشکاران براي  تواند می. این نتایج اند داشتهورزشی مربوط  هاي فدراسیونروابط خوبی با 
 تبدیل به بحران نشود.  ها آنکه این مرحله از زندگی  اي گونهبه کندبازنشستگی از ورزش کمک 

 کند می) حمایت 1( رگحدي از مدل مفهومی چارنر و اسچلزب ات یمدل لگاریتم خطنتایج 
از زندگی  دگیردر گروه منابع قرار می ها آنانتقال  هاي ویژگیورزشکارانی که  بدین صورت که

خود در دوران بازنشستگی احساس رضایت بیشتر و کنترل بیشتري بر جریان بازنشستگی خود 
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 داشتند.
بیوگرافیکی افراد نمونه توجه نمود و شاید  ةد به برخی متغیرهاي ویژالبته در تحقیقات آینده بای

این متغیرها  .غفلت شده در تفسیر نتایج مفید باشند ها آناین متغیرها که در این مدل از 
 ،سطح مهارت، مدت زمان خدمت به تیم ملی، ورزشی ورزشکار آگاهی از رشتۀند از: اعبارت
 .ازنشستگی فردسن ب ،به اهداف ورزشی یابی دست

در  تواند میدر بخش اول،  ویژه)، به1( چارنر و اسچلزبرگ بازنشستگی مدل ها، ر اساس یافتهب
در صورت  و ثر واقع شودؤم ها آنو بازنشستگی  اي حرفهانتقال ورزشکاران از ورزش  ۀمطالع

ورزشی براي  ايه سازماندر  ییالگو عنواناز این مدل به توان می تر بزرگ هاي نمونهبررسی در 
شاید در این صورت استفاده نمود.  سازمان ک به حرکت سریع و صحیح ورزشکاران از جوکم

جهت  انتقال را در ۀانتقال، نتیج فرآیند هاي ویژگیریزي براي انتقال و کنترل بتوان با برنامه
به اجتماع  عنوان نیروي محرکیکه افراد کناره گرفته از ورزش به اي گونهمناسبی رقم زد به

به سالمت روانی این  اتنهمختلف مشغول به فعالیت شوند. این امر نه هاي حیطهدر  ،برگشته
 .)34( ثر خواهد بودسالم نیز مؤ اي جامعهدهی بلکه در شکل کند میافراد کمک 
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 منابع انسانی ورزش ژیمناستیک کارهاي توسعۀراه
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 28/01/90تاریخ پذیرش:                        18/02/90تاریخ دریافت: 

 چکیده
ژیمناستیک  منابع انسانی ورزش ۀکارهاي مناسب براي توسعراه  ئۀهدف از تحقیق حاضر ارا

که روایی آن آوري شد جمعاي اطالعات آن با پرسشنامهو  است. این تحقیق توصیفی است
آماري در این  ۀتعداد نمونبود.  شده) تأیید 83/0( کرونباخ يسنجیده و پایایی آن با آلفا

نتایج این تحقیق نشان داد عوامل جذب، آموزش،  آماري بود. ۀبرابر با جامع ونفر  76تحقیق 
ژیمناستیک  منابع انسانی ۀو پرورش، حفظ و نگهداري نیروي انسانی در توسع ءارتقا
د عوامل مرتبط شگذار است. همچنین در تجزیه و تحلیل به روش تحلیل عاملی مشخص تأثیر

منابع انسانی ۀ را در توسع تأثیربیشترین  21/14 با حفظ و نگهداري با واریانس عامل
 ،نگهداري ،حفظ بربیشتر  هاریزيبرنامه دبه نتایج این تحقیق بای ء. با اتکادارند ژیمناستیک

د تا موجب افزایش تعداد و نباشتأکید داشته ارتقاء و پرورش منابع انسانی ژیمناستیک 
 .شوندماندگاري مربیان، داوران و ورزشکاران در این ورزش 

 

 .منابع انسانی، توسعه، ورزش، حفظ و ارتقاء :واژگان کلیدي

 Email: badriazarin@gmail.com                                (نویسنده مسئول) دانشگاه تبریز دانشیار. 1
 . استادیار دانشگاه امام حسین (ع)2
 . کارشناس ارشد دانشگاه تبریز3
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 مهمقد
اجتماعی در ساختار جوامع مختلف بشري وجود  یعنوان واقعیتتربیت بدنی و ورزش به ةپدید

ورزش از  ۀ). توسع14(است داشته و با شتاب هر چه بیشتر در حال رشد و توسعه و تکامل 
ها در محورهاي ملی است. توسعه در ورزش نیز شبیه دیگر زمینه ۀموضوعات مهم در توسع

و به باشگاه ها کمک  ورزش را عمومی کرد د). براي رشد ورزش بای7(هد دروي میمختلفی 
). در سند طرح 16( افراد بیشتري را ثبت نام کنند و کیفیت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد

ورزش در نظر گرفته شده است. در  ۀمحورهاي مختلفی براي توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ
). تربیت بدنی و ورزش با تقویت و 4(دارد اي جایگاه ویژه منابع انسانی ۀاین سند، طرح توسع

هاي اعتقادي، عملکردي، جسمی، مهارتی، عاطفی، پرورش ابعاد گوناگون انسان در زمینه
هاي مختلف بسیار مهم و حیاتی در زندگی بشر دارد. علماي رشته یفرهنگی و اجتماعی نقش

). 2( اندکید کردهأاین ضرورت و اهمیت ت بر حالعلوم انسانی و علوم زیستی هر کدام به فراخور 
گذاري کارگیري جدیدترین دستاوردهاي علمی و با سرمایههاغلب کشورهاي پیشرفته دنیا با ب

). 10( فراوان در این زمینه سعی در ارتقاء سطح سالمت عمومی و ورزش قهرمانی جامعه دارند
ش تمامی طبقات اجتماعی در ورزش و تعدد هاي قهرمانی و با گستربا روند رو به رشد رقابت

). دبور در 2( مشاغل ورزشی نیاز به مدیریت در قلمرو ورزش پیش از پیش احساس می شود
در  ؛عظیم تبدیل شده است یکتاب مبانی تربیت بدنی و ورزش معتقد است ورزش به تجارت

سترش ورزش و ایجاد ). گ12( ستامدیریت ورزشی نیاز  ۀدیده در زمیننتیجه به افراد تعلیم
ریزي در برنامه باید شود و میتحرك در جوامع شهري به دالیل متعددي ضرورت محسوب 

). 1( شودپایدار لحاظ  ۀانسانی، اجتماعی و اقتصادي و به کالمی دیگر توسع ۀتوسع ۀجانبهمه
اهداف سازمان هاي موفق است. این سازمان ها بخش مهمی از  ةمنابع انسانی برگ برند ۀتوسع

-عنوان مهمدهند. اهمیت منابع انسانی بهنیروي انسانی اختصاص می ۀخود را به رشد و توسع
ترین متغیر عنوان مهمسازمان باید به باور مدیران عالی تبدیل و نیروي انسانی بهترین سرمایه

ثابت و  یکه منابع انسانی در وضعیت شودپایدار زمانی فراهم می ۀ). توسع8در نظر گرفته شود (
هاي حمایتی ها و برنامه). کمسیون ورزش استرالیا بخشی از طرح11نظام یافته حرکت کند (

ها، هاي ورزشی اختصاص داده است. همچنین برگزاري کالسخود را به نیروي انسانی سازمان
نیروي انسانی است  ۀهاي آموزشی از دیگر وظایف این کمسیون براي توسعها و کارگاهدوره

ملی این  ۀسند برنام ةهاي ویژنیروي انسانی از اولویت ۀ). در کانادا نیز آموزش و توسع21(
در این کشور  خوبکشور است. همچنین طرحی با عنوان طرح حمایت از مربیان با عملکرد 

 هر یک اند وترین تشکیالت ورزشهاي ورزشی که مهم). فدراسیون18اجرا شده است (
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ند باعث بر عهده داررا در سطح کشور خاصی ورزشی رشتۀ  ارةمسئولیت سازماندهی و اد
ها نیز که تابع هاي ورزشی استان. هیئتشوندگسترش و پیشرفت آن رشته در کشور می

 دیریت و سازماندهی مناسب به توسعۀبا حسن ماند رات و قوانین فدراسیون هاي ورزشیمقر
هاي ). یکی از رشته2( کنندمک میخصوص در سطوح پایه در استان هاي کشور ک، بهورزش

سال می گذرد. طبق  4000که از پیدایش آن  استورزشی فراگیر و پرمدال ژیمناستیک 
است چنین استباط می شود که ژیمناستیک در  انجام شدهبررسی هاي مختلفی که تا کنون 
انی به لحاظ ها و نیازهاي انسخواست ۀهایی است که به کلیمقایسه با سایر رشته ها از ورزش

مناستیک که سالیان درازي از ). ژی3(کند ثري میؤپرورش قواي جسمانی و رشد فکري کمک م
عنوان ورزش پایه نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در ریزي آن در ایران می گذرد بهپایه

ورزش را ربیت در تربیت بدنی و تواند اهداف تعلیم و تخوبی میجامعه پیدا کند. ژیمناستیک به
نیل به اهداف  درریزي صحیح گیري و برنامهبا هدف تواندمی زیرا ورزشی است که کند؛آورده بر

ثر باشد. توجه بر نقش کلیدي ؤروانی و اجتماعی م ،پرورشی و اخالقی ،بهداشتی و تندرستی
مروز چیزي که تا به ا ،یابی به اهداف خواهد بودمنابع انسانی در ژیمناستیک کشور ضامن دست

 ۀتواند زمینهاي ورزشی مادر میعنوان یکی از رشتهژیمناستیک به). 1( است شدهآن غفلت  از
د. همچنین در شوباعث افزایش سالمتی عمومی جامعه  نیزها را فراهم آورد و رشد دیگر رشته
هاي گوناگون در قسمت وجود اسباب علتبه-هاي فراوان دلیل توزیع مدالبعد قهرمانی، به

هاي ورزشی را ارتقاء    توانند با کسب مدال جایگاه کاروانورزشکاران این رشته می -ردان و زنانم
 ۀخصائل برجست واجدبخشند. شکی نیست نیروهاي موجود افرادي متعهد، دلسوز، متخصص و 

هاي پر ارزشی که در طول سالیان تنها به وجود ذخیرهاما براي بقا و بالندگی نه اند،انسانی
مند شرایط اي نظامبلکه باید بتوان به گونه ،اند نیازمندیمسنگین پرورش یافته ۀذشته با هزینگ

حفظ و نگهداري و انگیزش و رهبري منابع انسانی را در  ،سازي و پرورشبه ،مینأجذب و ت
منابع انسانی افزایش تعداد  ۀ). از اهداف ژیمناستیک استرالیا در توسع1( کردمجموع فراهم 

نندگان در ورزش ژیمناستیک و از راهبردهاي کلیدي آن افزایش تعداد مربیان و کتشرک
 ۀ. همچنین توسعاستهاي آموزشی داوران با صالحیت و سهولت دسترسی آنها به بخش

-هاي ورزش مدارس دولتی براي شرکت در فعالیتسیاست تأثیربر  بیشتر ژیمناستیک عمومی
ة کنندژیمناستیک بریتانیا سازمان اصلی هدایت .)20( متمرکز استهاي ورزش ژیمناستیک 

افرادي  ۀ. هدف ژیمناستیک انگلستان فراهم کردن فرصت براي همژیمناستیک در بریتانیاست
خود را در ورزش  ةتا توانایی بالقو مندندعالقه دارند و به آناستعداد  در ژیمناستیک است که

خدمات تخصصی  اعضاي این رشته از طریق ارائۀن و بروز دهند. حمایت از داوطلبان، کارکنا
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هاي اجرایی سعی و تالش می شود و همواره براي مشخص کردن و بهبودشاخص شودانجام می
توان به این موارد منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور انگلستان می ۀ). از اهداف توسع22(

هاي فعال و اماکن عمومی، ها، گروهشگاهاین ورزش با توجه به تعداد با يزیر اشاره کرد: ارتقا
افزایش تعداد مربیان، داوران و مدیران این ورزش، افزایش سطح مهارت، دانش تکنیکی 

-برنامه برخی). 19کارکنان با صالحیت ( ۀشبک ۀوتخصصی مربیان و داوران این ورزش، توسع
هاي ها و اجراي برنامههبرگزاري کارگا شامل: منابع انسانی ژیمناستیک انگلستان ۀهاي توسع

منابع انسانی در  ۀهاي توسع. برنامهاستداوران و مربیان بر اساس نیازهاي ساالنه  ةآموزشی ویژ
 ۀسطوح، ایجاد برنام ۀهم در  ها افزایش تعداد ژیمناست اند از:نیز عبارت سطوح قهرمانی

براي شرکت در  ژیمناستیک تفریحی در سطوح مبتدي، متوسطه و پیشرفته و ایجاد فرصت
). 17المللی (اي، استانی، ملی و بینمحلی، منطقه ةرویدادهاي ورزش ژیمناستیک در حوز

داراي تشکیالت مستقل، رسمی و که ) یکی از بخش هاي کاناداست BC( بریتیش کلمبیا
داراي سازمانی کامل از  BCژیمناستیک  2014در زمینه منابع انسانی تا سال  .انتفاعی استغیر
دیده و کارمندان متخصص براي برخورد مناسب با نیازهاي یان، داوران، داوطلبان آموزشمرب

 ).15خواهد بود ( BCژیمناستیک  ۀجامع
در 1369الی 1367با توجه به اینکه ورزش ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی در سالهاي  

ژیمناستیک کشور هاي باالیی در میان هیئت ۀبندي فدراسیون ژیمناستیک کشور رتبرتبه
. نداردکه ژیمناستیک استان وضعیت مناسبی در کشور  یمامروزه متاسفانه شاهد ،است داشته

ژیمناستیک  شهرستان در رشتۀ 9تان استان فقط شهرس19این وضعیت در حالی است که از 
-گوناگون از جمله نداشتن نیروي انسانی متخصص نمی دالیلشهرستان ها به ۀو بقی اندفعال

وضعیت موجود اهمیت و ضرورت  بنابراین ؛)13انند در این رشته فعالیت جدي داشته باشند (تو
کوشد با مطالعه و به همین دلیل محقق می کندتحقیقی را در سطح استان آشکار میچنین 

هاي لفهؤکه از م-حفظ و نگهداري  ارتقاء و پرورش و تحقیق روي متغیرهاي جذب، آموزش،
داوران و  ،(مربیان وضعیت ژیمناستیک استان را از نظر منابع انسانی -اندمنابع انسانی

ي منظور ارتقاکارهاي پیشنهادي را بهراه ،و ضمن تحلیل اطالعات کندورزشکاران) مطالعه 
ی ارائه دهد.سطح کیفی و کم 

این  منبعی جامع مطرح باشد. با ارائۀعنوان نظري و عملیاتی به ةتواند در حوزر میتحقیق حاض
 ۀتوان به پیشرفت ورزش ژیمناستیک استان و ظهور مجدد قهرمانان در عرصکارها میراه

-تواند بههاي ملی و کسب مجدد سکوهاي برتر کشور امیدوار بود. نتایج این تحقیق میرقابت
ن ورزش استان و هیئت ژیمناستیک استان و کاري مناسب در اختیار مسئوالعنوان راه
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 هاي مربوط قرار گیرد.هاي استان و سایر قسمتزش مدارس و دانشگاهاندرکاران ور دست

 پژوهش شناسیروش
ۀ آماري این پژوهش . جامعاستاي و به روش تحلیل عاملی مقایسه-تحقیق حاضر از نوع میدانی

بیان و هاي ژیمناستیک استان)، مرسا ودبیران هیئتؤن راسا، نائبؤ(ر هان هیئترا مسئوال
-تشکیل می سال استان 15 یش ازب ۀد و همچنین ورزشکاران نخبانحال فعالیت داورانی که در

تعداد کل  .ژیمناستیک بودند ۀکه در حین انجام پژوهش حاضر در حال فعالیت در رشت دادند
ساخته است. محقق ۀآوري اطالعات پرسشنام . ابزار جمعبودنفر  76آماري این تحقیق  ۀجامع

تحقیق  متخصص قرارگرفت. در اندتاروایی محتوایی در اختیار استعیین  براياین پرسشنامه 
 ،اساس نتایج که بر حاضر براي بررسی پایایی پرسشنامه ازروش آلفاي کرونباخ استفاده شد

. سنجیده شد) =α 0/0 89( 1 آماري آلفاي کرونباخ روش پرسشنامه با استفاده از   ضریب پایایی
استفاده شده است. مدل تحلیل عاملی،  2لیل عاملی اکتشافیها از تحبراي تجزیه و تحلیل داده

 منظور پی بردن به متغیرهاي زیربناییروشی براي خالصه کردن اطالعات زیاد است. در واقع، به
). براي 5شـود ( ها از روش تحلیل عاملی استفاده می اي از داده پدیده یا تلخیص مجموعه هر

 و بارتلت انجام شد که مقدار  KMOیل عاملی، آزمون ارزیابی مناسب بودن کاربرد روش تحل

KMO)621/0000/0) با 3507/0( ) و مقدار بارتلت آن p=  دهندة نشاندار بوده و  معنی
نوعی  حلیل عاملیاست. تمناسب بودن همبستگی متغیرهاي منظورشده براي تحلیل عاملی 

-از متغیرهایی که به ظاهر بی ي پر تعداد ا آماري است که در آن بین مجموعه روش پیشرفتۀ
شود. در عین حال، خالصه کردن  فرضی برقرار می یدر قالب مدل اي خاصه، رابطاندارتباط

 ).9( دار است شده از نظر مفهوم معنیخالصه ۀکه نتیجشود اي انجام میگونهاطالعات به
اهمیت نسبی هر  ها از ماتریس همبستگی و براي تعیین عوامل مشترك و براي استخراج عامل

ها با فرض واقع شدن متغیرهایی  ها از ماتریس عاملی استفاده شد. استخراج عامل یک از شاخص
د. در عامل یک شها به روش واریماکس تعیین  بعد از چرخش عامل 5/0تر از  با بار عاملی بزرگ

روي ، 47/6 ، عامل سوم38/11از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرد، روي عامل دو  140/13
، عامل هشتم 197/5، عامل هفتم 400/5، عامل ششم 025/3، عامل پنجم 416/6عامل چهارم 

و عامل  22/3 م، عامل دوازده709/3 م، عامل یازده90/3، عامل دهم 215/4، عامل نهم 663/4
 از واریانس کل را تبیین می کند.  11/3 مسیزده

1. Cronbach's Alpha 
2. Exploratory  
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 هاي پژوهش یافته
این تحقیق  شود. نتیجۀانجام میبه روش واریماکس  هاآنخش ها بعد از چر استخراج عامل

داد و  درصد واریانس را پوشش می 70/68عامل بوده است که جمعاً  هشتمتغیر به  55 کاهش
است. مقدار ویژه و درصد واریانس  تحقیقبخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهاي نشانگر رضایت

 ست.گزارش شده ا 3هر کدام از عوامل در جدول  
منابع انسانی ورزش  ۀکارهاي توسعمتغیر مربوط به راه 55با استفاده از  ،در این تحقیق

دست آمد که عامل با استفاده از تحلیل عاملی به هشتژیمناستیک استان آذربایجان شرقی، 
هاي بارشده روي شده و گویه، مقدار واریانس تبیینة واریانس هر یک از مقادیر ویژهمقدار ویژ

عوامل اول و دوم یعنی  2و1عوامل مزبور در جداول ذیل نشان داده شده است. طبق جداول 
عوامل نیز به ترتیب  ۀ. بقیاندترین عواملمهم ءنیروي انسانی جز يحفظ و نگهداري و ارتقا

سانی منابع ان ۀ توسعۀکننده در تغییرات متغیر وابستنقش تبیینشده اهمیت واریانس تبیین
 ورزش ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی دارند. 

 

 هاي بار شده روي عامل اولشده و گویهمقدار واریانس تبیین مقدار ویژه، .1جدول 
عامل 

 اول
 هاگویه

 میزان همبستگی
 (بار عاملی)

 مقدار 
 ویژه

 واریانس 
 عامل

حفظ و 
 نگهداري

در مربیانی که براي  قانونمند کردن سیستم پاداش -45
 کنندسطح کشور مقام کسب می

929/0 

735/6 212/14 

 924/0 حمایت مالی از مربیان فعال -47
قانونمند کردن سیستم پاداش براي ورزشکارانی که در  -46

 کنندسطح کشور مقام کسب می
923/0 

قانونمند کردن سیستم پاداش براي مربیانی که در  -44
 سطح استان مقام کسب می کنند

918/0 

 907/0 اعزام داوران برتر استان به خارج از کشور  -55
 897/0 حمایت مالی از ورزشکاران منتخب  -48
انی که به عضویت تیم ملی در ورزشکار ۀمین آتیتأ -49

 اند آمده
867/0 

 794/0 اعزام مربیان برتر استان به خارج از کشور  -54
 568/0 ن، داوران و ورزشکاران مربیا گردهمایی ساالنۀ-41

 

درصد واریانس را محاسبه و  21/14بوده و  73/6عامل اول  ةمقدار ویژ ،1با توجه به جدول  
که با توجه به متغیرهاي موجود،  متغیر بارگذاري شده است 9ن عامل دهد. در ای پوشش می
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 گذاري کرد. نام» حفظ و نگهداري«توان  عامل اول را می
 شده روي عامل دومهاي بارشده و گویهمقدار واریانس تبیین ،قدار ویژه. م2جدول 

عامل 
 دوم

 هاگویه
میزان 

 همبستگی
 (بار عاملی)

 مقدار 
 ویژه

 واریانس 
 عامل

ارتقاء و 
 پرورش

 919/0 افزایی مربیانهاي دانشبرگزاري کالس -32

091/6 481/13 

 902/0 هاي استان در مسابقات خارجیشرکت تیم -26
 874/0 کیفی مدیران ژیمناستیک يارتقا -34
 869/0 مربیگري يهاي ارتقابرگزاري کالس -29
 763/0 هاي آمادگی مربیان در ابتداي هر سالبرگزاري کالس -31
 755/0 داوري يهاي ارتقابرگزاري کالس -30
 714/0 افزایی داورانهاي دانشبرگزاري کالس -33
 683/0 رگزاري اردوهاي برون استانیب -22
 671/0 برگزاري مسابقات درون استانی در سطوح مختلف -24
 583/0 هاي منتخب استان در مسابقات داخلیشرکت تیم -25

 

درصد واریانس را  48/13تواند  است که می 09/6عامل دوم  ةمقدار ویژ 2بر اساس جدول 
متغیر بارگذاري شده است. متغیرهایی که در این عامل  10امل گیرد. در این ع محاسبه و در بر
 اند؛مربوطهاي مربیگري و داوري و برگزاري مسابقات اند عمدتاً به برگزاري کالس بارگذاري شده

 گذاري کرد.نام» ارتقاء و پرورش«توان  بنابراین، عامل دوم را می
 

 به روش تحلیل عاملیمنابع انسانی  ۀکارهاي توسعآمار نهایی راه. 3جدول

 نام عامل ردیف
 مقدار 
 ویژه

 درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

 21/14 21/14 73/6 حفظ و نگهداري 1
 69/27 48/13 09/6 ارتقاء و پرورش 2
 57/39 88/11 09/5 آموزش 3
 50/49 93/9 29/4 حضور افراد متخصص 4
 47/57 97/7 66/3 جذب 5
 14/62 67/4 32/2 نحمایت مسئوال 6
 34/65 20/3 93/1 نظارت و ارزشیابی 7
 45/68 11/3 70/1 ايحمایت مطبوعات و تبلیغات رسانه 8

 

تبین نتایج نهایی نشان می دهد عامل حفظ و نگهداري با درصد واریانس  ،3دول جبر اساس 
 تأثیرکمترین  11/3اي با درصد واریانس بیشترین و حمایت مطبوعات و تبلیغات رسانه 21/14



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره  88

 منابع انسانی ژیمناستیک استان دارند. ۀدر توسعرا 

 گیري بحث و نتیجه
 ، با توجه به مبانی نظري و پیشینۀ تحقیقات که به موضوع تحقیق ارتباط دارند،در این قسمت
است تحقیقی  گفتنیالبته  ها و انطباق یا عدم انطباق آنها پرداخته شده است.به تحلیل داده

که با متغیرهاي جذب، آموزش، ارتقاء، حفظ و نگهداري و برانگیختن به  مشابه تحقیق حاضر
هاي چه در مورد ژیمناستیک و چه در مورد سایر رشته بپردازد، منابع انسانیۀ بررسی توسع

انطباق یا عدم انطباق با سایر   برايمتغیرهاي تحقیق حاضر دیده نشد و به ناچار از ریزورزشی 
 تحقیق ها استفاده شد.

منابع انسانی ژیمناستیک ۀ متغیر حفظ و نگهداري نیروي انسانی بر توسع تأثیرولین عامل ا
حفظ و نگهداري نیروي  شداستان آذربایجان شرقی است. با تکیه بر اطالعات آماري مشخص 

گذار است. این نتیجه با تأثیرمنابع انسانی ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی ۀانسانی بر توسع
هاي هاي فدراسیون) و برنامه1384( یق سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایرانتحق یافتۀ

ترین عامل در بحث مهم ،هاي تحقیق. طبق یافتهاستژیمناستیک کانادا و استرالیا همسو 
با توجه به  است؛ زیرامنابع انسانی ژیمناستیک عامل حفظ و نگهداري نیروي انسانی ۀ توسع

توانند توجه ن ورزش استان و هیئت ژیمناستیک میرسد مسئوالوضع موجود به نظر می
را که در سطح پایه جذب این ورزش  ن زمینه داشته باشند و ورزشکاران مستعديبیشتري در ای

دالیل گوناگون در این رشته که بهرا مربیانی  ،همچنین .ندکندر سطوح باالتر حفظ  شوندمی
مربیانی که در  براينند. قانونمند کردن سیستم پاداش گردازفعالیت نمی کنند به این رشته با

از  تواند به حفظ منابع انسانی در این ورزش کمک کند.می کنندسطح کشور مقام کسب می
حفظ و نگهداري این منابع به توانند پیشنهادات دیگري که بر اساس نتایج این تحقیق می

مالی از مربیان فعال، قانونمند کردن حمایت  توان به این موارد اشاره کرد:مید نکمک کن
کنند، سیستم پاداش براي ورزشکاران و مربیانی که در سطح استان و کشور مقام کسب می

ۀ اعزام داوران برتر استان به خارج از کشور، حمایت مالی از ورزشکاران منتخب، تامین آتی
فعال، اعزام مربیان برتر استان  مربیان ۀاند، تامین آتیانی که به عضویت تیم ملی درآمدهورزشکار

 مربیان ، داوران و ورزشکاران.ۀ به خارج از کشور براي کسب تجربه، گردهمایی ساالن
حفظ و نگهداري  برايریزمتغیرهاي حمایت معنوي از مربیان و ورزشکاران  هاي مربوط بهیافته

مسو است. همچنین ه )1998) و هایاشی (2002)، مالینا (1384هاي قاسمی (ها با یافتهآن
 )، سجادي1384( هاي قاسمیقانونمند کردن سیستم پاداش براي مربیان و ورزشکاران با گفته
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)، اکبري 1381هیئت با گفته هاي علوي ( ۀ) وافزایش بودج1374( ) و اکبري آرمند1382(
 ) همخوانی دارد. 2000هاولز ( ) و1374( آرمند

د که ش. با تکیه بر اطالعات آماري مشخص استانی دومین عامل، ارتقاء و پرورش نیروي انس 
منابع انسانی ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی ۀ ارتقاء و پرورش نیروي انسانی بر توسع

گذار است. استفاده از مربیان خارجی از عوامل مهم ارتقاء و پرورش نیروي انسانی تأثیر
)  همخوانی 1381و حافظ مطلق ( )1384( هاي قاسمیاین نتیجه با یافته است.ژیمناستیک 

افزایی هاي دانشداوري و کالس يمربیگري، ارتقا ياقدارد. همچنین برگزاري کالس هاي ارت
) و برگزاري 2002) و ژیا (1382)، سجادي (1384( هاي قاسمیمربیان و داوران با گفته ةویژ

کت در مسابقات و مسابقات درون استانی، شرکت در مسابقات و اردوهاي برون استانی، شر
)، دولوف و هایکنن 1383)، آفرینش خاکی (1384( اردوهاي برون مرزي با یافته هاي قاسمی

 . است) همسو 2004(
توانند در ارتقاء و پرورش نیروي انسانی این پیشنهاداتی که بر اساس نتایج این تحقیق می

-یان و داوران، شرکت تیمافزایی مرب: برگزاري کالس هاي دانشاند ازعبارتورزش کمک کند 
 يهاي ارتقاکیفی مدیران ژیمناستیک، برگزاري کالس يهاي استان در مسابقات خارجی، ارتقا

هاي آمادگی مربیان در ابتداي هر سال، برگزاري اردوهاي مربیگري و داوري، برگزاري کالس
مسابقات استان در  هاي منتخببرون استانی و درون استانی در سطوح مختلف، شرکت تیم

 داخلی و خارجی.
د آموزش نیروي ش. بر اساس اطالعات آماري مشخص استسومین عامل، آموزش نیروي انسانی 

. این نتیجه با استگذار تأثیرمنابع انسانی ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی  ۀانسانی بر توسع
هاي اي فدراسیونه) و برنامه1384( تحقیق سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران ۀیافت

 ۀن هیئت ژیمناستیک در زمینرسد مسئوال. به نظر میاستژیمناستیک کانادا و استرالیا همسو 
جذب و آموزش نیروي انسانی بیشتر تمرکز خود را به مرکز استان یعنی شهرستان تبریز 

 19ز ا ؛ زیرااندها بودهمنابع انسانی در شهرستانۀ اند و کمتر به فکر توسعمعطوف داشته
شهرستان اسکو، اهر، بناب، تبریز، جلفا، مراغه، مرند،  9شهرستان استان آذربایجان شرقی فقط 

شهرستان  چهارها تنها آن میانژیمناستیک فعالیت می کنند که از  ۀمیانه و ورزقان در رشت
، و پنج شهرستان اسکو، اهر دارندبناب، تبریز، مراغه و میانه تشکیالت رسمی به صورت هیئت 

-توان با بهرهمی  ؛ بنابراینرشته فعالیت دارنداین جلفا، مرند و ورزقان به صورت قائم به فرد در 
منابع  يجذب، حفظ و ارتقابراي کارهاي عملی و مشخص گیري از نتایج این تحقیق که راه

 فراهم کرد. را این ورزش ۀو توسع وضعیتبهبود  ۀزمیناست، انسانی این ورزش ارائه کرده 
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). بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام 1385( آذرین یعقوب ،بدري .1
 جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور. رساله دکترا. دانشگاه تهران.

). بررسی وتوصیف وضعیت کشتی استان آذربایجان شرقی در ده 1387منصور.( ،پاشایی .2
جهت توسعه و پیشرفت آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سال اخیر و ارائه راهکار 

 تهران.

). آموزش ژیمناستیک پایه. انتشارات دانشگاه تربیت معلم 1379عبدالکریم( ،سادات رضاعی .3
 تهران.

). سند راهبردي نظام جامع توسعه 1382سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران( .4
 . هیات محترم وزیران.9/6/1382ه مورخه تربیت بدنی و ورزش کشور. مصوب جلس

 ). روش تحقیق در علوم رفتاري. چاپ پنجم. انتشارات آگاه تهران.1380سرمد و همکاران ( .5

). بررسی و توصیف وضعیت ژیمناستیک مردان کشور طی 1382( یقینی نیما ،صمد زاده .6
 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. 1381تا  1377سالهاي 

). مقایسه دیدگاه ورزشکاران ، مربیان و صاحبنظران در مورد 1384( محمد هادي ،میقاس .7
 راهکارهاي پیشرفت ورزش ژیمناستیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

). توسعه منابع انسانی برگ برنده سازمانهاي موفق. روزنامه نشریه 1379آذر( ،قبادي .8
 .36الی 30، صفحات18جمعیت، شماره 

). راهنماي آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جالل صدرالسادات. چاپ 1380کالین پول ( .9
 اول انتشارات سمت تهران

). مقایسه دیدگاه صاحبنظران، مربیان و ورزشکاران در 1386پورتهرانی ، پروانه( ،محمد تقی .10
ناسی ارشد. خصوص راهکارهاي ارتقاءسطح قهرمانی تکواندوي زنان کشور. پایان نامه کارش

 دانشگاه تهران.

، 18. نشریه جمعیت ، شماره  ). اشتغال و توسعه منابع انسانی 1383احمد( ،مومنی .11
 .48الی41صص

). مبانی تربیت بدنی و ورزش. ترجمه احمد آزاد. انتشارات کمیته ملی 1376وست دبور (  .12
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 المپیک جمهوري اسالمی ایران. تهران.

). انتشارات هیئت ژیمناستیک استان 1389شرقی (هیئت ژیمناستیک استان آذربایجان  .13
 آذربایجان شرقی

). بررسی وضعیت و عملکرد فدراسیون دو ومیدانی ایران از سال 1381پناه محمد( ،یزدان .14
 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.1379تا1370
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انجام وظایف کاري در سازمان  ةارتباط عوامل توانمندسازي منابع انسانی و انگیز

 وزارت ورزش و جوانان)(  تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران
 

 3امیر ندري، 2فرزاد غفوري ،1پور يگوهر محمد صادق
 

 27/10/90: رشیپذ خیتار                     13/03/90: افتیدر خیتار

 چکیده 
دار ز این پژوهش بررسی ارتباط عوامل توانمندسازي منابع انسـانی (احسـاس معنـی   هدف ا

 ةو احساس اعتمـاد) و انگیـز   ریتأثنی، احساس یبودن، احساس شایستگی، احساس خودتعی
 ،. بـر ایـن اسـاس   است جوانان) (وزارت ورزش و انجام وظایف کاري در سازمان تربیت بدنی

(وزارت ورزش و  سـازمان تربیـت بـدنی    سـتادي  ناسانکارش ۀآماري این پژوهش کلی ۀجامع
 ۀ آماري انتخاب شدند و درعنوان نمونهمه به ،ها آنکشور بود که با توجه به تعداد کم  جوانان)
 در این پژوهش توصیفی شده. روش تحقیق استفادهدر پژوهش شرکت کردندنفر  152نتیجه 

 ۀخصوص عوامل توانمندسازي از پرسشنامآوري اطالعات الزم در براي جمع وبود  پیمایشی -
از  هـا  یآزمودنانجام وظایف کاري ة منظور سنجش انگیزسنجش توانمندسازي اسپریتزر و به

منظور بررسی ارتباط عوامل توانمندسازي به همچنین، د.شساخته استفاده محقق ۀپرسشنام
ـ استفاده انجام وظایف کاري از آزمون آماري ضریب همبستگی پیرسون  ةو انگیز د. نتـایج  ش

دار بودن، یاحساس معن :بین پنج عامل کلیدي توانمندسازي که شامل دهدمیپژوهش نشان 
انجام  ةانگیز و استو احساس اعتماد  ریتأثاحساس شایستگی، احساس خودتعیینی، احساس 

، r ،33/0=r ،43/0=r=51/0ترتیـب  (به داري وجود داردهمبستگی مثبت و معنی کاري وظایف
52/0=r ،47/0=r(  01/0که این رابطه در سطح=α بدین معنی که هر چـه   ؛دار بوده استمعنی

آنان بـراي انجـام    ةباشند، انگیز داشته بهتريکارشناسان از نظر عوامل توانمندسازي نمرات 
 کارشناسـان  ةنمـر  بیشترین دهدمی. همچنین نتایج پژوهش نشان استوظایف کاري بیشتر 

-. سایر عوامل توانمندسازي شامل احساس معنیاستاحساس شایستگی  مربوط به زن و مرد
تعیینی بـا  و احساس خود بعدي قرار دارد يها رتبهدر  بیبه ترت ریتأثداري، اعتماد و احساس 

 ترین سطح قرار دارد.  ترتیب براي کارشناسان مرد و زن در پایینبه 97/11و  39/12میانگین 
 

 انجام وظایف کاري، کارشناسان، سـازمان تربیـت بـدنی    ةانگیز توانمندسازي، :واژگان کلیدي
    .جوانان) (وزارت ورزش و
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 مقدمه
آکنده از تحـوالت سـریع و اطالعـات روز     یامروز بر خالف گذشته، در فضای يها سازمانمدیران 

س هـرم تشـکیالتی بـاقی    ة سـازمان از رأ و ایـن امـر فرصـتی بـراي ادار     برنـد  یمـ افزون به سر 
بـراي مقابلـه بـا چنـین      ها سازمان. توانمندسازي کارکنان از جمله رویکردهاي جدید اردگذ ینم

ــوقعیتی اســت ــدیریتی  م ــایف م ــدو وظ ــوند   بای ــازنگري ش ــایی ب ــین رویکرده ــراي چن ). 1( ب
از طریـق ایجـاد و گسـترش نفـوذ مبتنـی بـر        هـا  سـازمان ، فرآیندي براي بهبود 1توانمندسازي

بهترین منابع فکري مربوط به هر زمینـه از عملکـرد سـازمان     ۀو هدف از آن ارائ است صالحیت
انگیزش افراد در انجـام   يالزم براي ارتقا موقعیتایجاد  :از است عبارت). توانمندسازي 2( است
). همچنین 3( ستاه آنقدرتی در احساس بییا کاهش  از طریق پرورش کفایت نفس فشانیوظا

ه افـراد در برابـر نتـایج    کـ  یبـه ایـن معنـ    ؛اقدام است توانمندسازي به مفهوم آزادي عمل براي
 باید توانمندي کارکرد الزم را داشته باشد براي اینکه کند یمپیشنهاد  2اسپریتزر ).4( ندامسئول

او جـایگزینی  از نظر  .را تقدیم کند، خود فرد چنین احساسی داشته باشدن قبل از آنکه کسی آ
به زعـم   .دکن یمافزاري به این مهم کمک  جاي دیدگاه سخت بهافزاري به توانمندي رویکرد نرم

ست که ا محیط کاري او در موردحالت مهم روانی فرد  در برگیرندة یشناخت روانوي توانمندي 
 ): 5( شود یمدر پنج احساس خالصه 

اسـتانداردها یـا    با توجه بهارزش اهداف شغلی که  :دار بودن عبارت است ازاحساس معنی -
دار بودن شامل تطابق بین الزامات نقـش  ، معنیدر واقع شود.داوري میفردي  يها آلایده

   ؛)6( و رفتارها از طرف دیگر است ها ارزشو شغل از یک طرف و اعتقادات و 
و تبحـر الزم را بـراي انجـام     توانـایی احساس کارمنـد از اینکـه    :از است شایستگی عبارت -

 آمیز کار خود را داراست؛موفقیت
احساس کارمند از اینکه در اجرا و نظام بخشیدن به  :ود تعیینی عبارت است ازاحساس خ -

  ؛)7(را دارد مربوط به شغل خود آزادي الزم  يها تیفعال
حـدي کـه در آن فـرد توانـایی نفـوذ در پیامـدهاي        :ثر بودن عبـارت اسـت از  ؤاحساس م -

 ؛ )8(ست در کار خود دارا را استراتژیک، اداري یا عملیاتی
س داشتن اعتماد به این معنی است که کارمنـد مطمـئن باشـد بـا وي منصـفانه و      احسا  -

 ).7رفتار خواهد شد ( طرفانه یبیکسان و از منظري 
 ۀو رهبران که وظیف ندیآ یماصلی سازمان به شمار  يها هیسرما کارکنان سازمان در تمام سطوح

1. Empowerment 
2. Spreitzer 
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بایـد از تمـام    اسـت سـازمان   حـاکم بـر   يها ارزشایجاد یکپارچگی، وحدت رویه و تدوین  ها آن
با درگیر کردن تمام  ،در واقع کنند.استفاده رسیدن به اهداف سازمانی  براي هاآن يها يتوانمند

 دهـد  یمـ توانمندسازي این امکان را ). 9( افزایی دست یافتبه اصل هم توان یمسطوح سازمانی 
 ).  10( ه گرفته شودتمامی افراد سازمان بهر ةتا از دانایی، مهارت، تجربه و انگیز

 انگیزشی ايعنوان سازهسازي به توانمند
کللند مدعی بـود  مکتوانمندسازي ریشه در تمایالت انگیزشی افراد دارد.  يها مؤلفهبرخورداري از 

قـدرت در افـراد،    ةدارند. انگیـز  دیگرانطور طبیعی میل به قدرت و تحت کنترل در آوردن افراد به
هنگـام رویـارویی بـا حـوادث،     تواننـد  مـی  قدرتمندنـد و  کننـد  فکـر   ها آنکه  دشو یمزمانی ارضاء 

معنـی  دهند. از این جنبه، فعـل توانمندسـازي بـه   مختلف از خود واکنش نشان  یا افراد ها تیموقع
انگیزش افراد در  يالزم براي ارتقاموقعیت ایجاد  :از است عبارت است. توان افزایی» 1توان افزایی«

 ).11( ستها آنقدرتی در یا کاهش احساس بی 2از طریق پرورش کفایت نفس فشانیوظاانجام 
 انگیزه انجام وظایف کاري

جویی علت حرکـت و  انگیزش کارکنان که در واقع پی ۀبراي هر مدیري در سازمان آگاهی از مسئل
ان مـدیر  دیـ گو یمـ ) 1998( 3). لینـدنر 12( رفتارهاي اعضاء و افراد سازمان است ضرورت تام دارد

تمـامی وظـایفی کـه     از میـان وي معتقـد اسـت    .دهد یمباید بدانند چه چیزي به کارکنان انگیزه 
). کنکـاش در مسـئله انگیـزش،    13( انگیزش کارکنان است ها آنترین د، شاید پیچیدهندار انمدیر

و  ؟ چرا بعضی افراد بسـیار فعـال  کند یمپاسخ چراهاي رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان کار 
االت و بسـیاري دیگـر همـه بـا     ؤبه کار چیست؟ ایـن سـ   یعالقگ یبعلت عالقه و کارند؟ برخی کم

 شـود  یمـ کارکنـان خالصـه    يها زهیانگدر انگیزش و  ها آناند و پاسخ به موضوع انگیزش در ارتباط
)14  .( 

تبـاط  ار د سـازمانی توانمندسازي و عملکـر  یشناخت روان) اعالم کرد بین عوامل 1384( نوروزي
قـادر خواهنـد    ها سازمانبه این نتیجه رسید که  )1385( ). حرآبادي15( وجود دارد داريمعنی

بـر اسـاس هـر یـک از ابعـاد       هـا  آنمناسب سازمانی یا اطـالع   يها طرحبود با اهتمام به تدوین 
مـدت  از این حیث منافع بلند ،شناختی کارکنان کمک نمودهتوانمندي روان يساختاري به ارتقا

) در پژوهشـی بـه بررسـی    1385( ). زارع16(کننـد  پایدار کسب  مستمري را در مسیر توسعۀ و
داري ارتباط توانمندسازي و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی پرداخت و ارتباط معنـی 

1. Enabling 
2. Self- Efficacy 
3. Lindner 
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) نیز بـه نتـایج مشـابهی    1386( فراهانی .دست آوردهتوانمندسازي و کارآفرینی ب يها مؤلفهبین 
انجام  ة) اعالم کرد بین توانمندسازي منابع انسانی و انگیز1387( ). شیخی17، 18( فتدست یا

در تحقیـق  ) 1997( ). اسـپریتزر و همکـاران  19( مستقیم و خطی وجـود دارد  ايوظایف رابطه
خود دریافتند که سطوح باالي مهم بودن و احساس شایستگی از طریـق ایجـاد عالقـه در افـراد     

) 2005( و همکـاران  1گرسـلی ایش رضـایت شـغلی خواهـد شـد.     باعث افز فشانیوظانسبت به 
از  دهـد نشـان مـی  روشنی وجود دارد و  ۀبین توانمندسازي و احترام به خود رابط نتیجه گرفتند

). 20( را احسـاس کنـیم   يتـر  فیـ لطاخالقـی   يهـا  پاسـخ  میتـوان  یمنتایج عملی توانمندسازي 
 ۀمنظـور مشـخص کـردن رابطـ    بـه سرپرستانشـان   کارمنـد و  954) به بررسی 2006( 2هچانووا

مختلـف پرداخـت و اعـالم کـرد توانمندسـازي       يهـا  بخـش توانمندسازي با رضـایت شـغلی در   
مـردان،  همچنین گزارش داد  .طور مثبتی با رضایت شغلی و عملکرد رابطه داردبه یشناخت روان

در مقایسه نمندي بیشتري تواکنترل شده بود،  ها آنحتی هنگامی که سطح کار و عملکرد براي 
) در تحقیق خود دریافت بین رضایت شغلی و انگیزش بـا  2009( 3کوکانن. )21( داشتندزنان  با

 ).22( وجود داردرابطۀ مثبتی توانمندسازي  ةدهندعوامل ترویج
که همزمان با تغییـرات   طلبد یممختلف و متنوعی را  يها سازمانمتغیر و نامطمئن،  يها طیمح

پـذیري در تغییـرات   توانمندسازي موجبات انعطـاف  .باشند خوبی داشتهپذیري عطافمحیطی ان
 موقعیـت انگیزشـی   یعنـوان مفهـوم  . همچنـین توانمندسـازي بـه   کند یمداخلی سازمان فراهم 

نـدازهاي  ادر تالش براي رسـیدن بـه چشـم    نسبتاًکه  کند یمفراهم  مساعدتري براي کارمندانی
سـالمت و نشـاط    نیتأمورزش از عوامل بسیار مهم و اساسی  ).19(اند آتی سازمان داراي انگیزه

 ریتـأث در نتیجـه بـر رونـق اقتصـادي کشـور      اثرگذار است؛ وري ملی ش بر بهره. ورزاستجامعه 
عنـوان متـولی   بـه  جوانـان)  (وزارت ورزش و ). سازمان تربیت بدنی23( گذارد یممثبت بر جاي 

سـازگاري بـا    بـراي  تربیت بدنی و ورزش کشور ۀتوسعورزش کشور و متصدي طرح نظام جامع 
 ۀبـالقوه در عرصـ   يهـا  فرصـت سریع و پیچیده و نامطمئن محیط و کشـف   تغییرات روز افزون،

ورزش نیازمند کارکنانی توانمند است که از انگیزش مطلوب در انجام وظایف خـویش برخـوردار   
مطالعاتی سایر پژوهشگران و اعتقـاد   باشند. با شرح مبانی نظري این پژوهش، بیان دستاوردهاي

و انگیـزش وجـود دارد، محقـق در ایـن      توانمندسازي ةقابل اعتنایی در حوز يها نهیزمبه اینکه 
انجـام وظـایف    ةو انگیـز  منـابع انسـانی   توانمندسـازي  عواملبین  ۀبررسی رابط درصددپژوهش 

1. Greasley 
2. Hechanova 
3. Kuokkanen 
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                                       .است جوانان) (وزارت ورزش و یکاري در سازمان تربیت بدن

 روش شناسی پژوهش
 ةآماري پـژوهش، کارشناسـان حـوز    جامعۀ همبستگی است. - این پژوهش توصیفی انجام روش

 ۀبا توجه به تعداد کـم جامعـ  . کشور بودند جوانان) (وزارت ورزش و ستادي سازمان تربیت بدنی
بعـد از   ،کارشـناس در دسـترس   160و از  عنوان نمونه انتخاب شدندکارشناسان به ۀهم ،آماري
آوري ابـزار جمـع   .شـد بررسـی   کارشـناس  152 يها پرسشنامه، مخدوش يها پرسشنامهحذف 

سـن،   ؛هاسـت  یآزمودنفردي و شغلی  يها یژگیوشامل  بخشی از آن است که پرسشنامه ها داده
تناسـب   خدمت جزء این دسته از متغیرهـا هسـتند کـه بـه     ۀجنسیت، سطح تحصیالت و سابق

منظـور بررسـی ارتبـاط بـین     بـه  .انـد  گرفتهف پژوهش مورد پرسش قرار ارتباط با موضوع و اهدا
ــا ــدنی   متغیره ــت ب ــازمان تربی ــان) (وزارت ورزش و در س ــنام جوان ــازي  ۀاز پرسش توانمندس

دار بودن شغل، احساس شایسـتگی یـا   یجش ابعاد احساس معناسپریتزر براي سن یشناخت روان
 ۀسـاخت محقـق  ۀاز پرسشـنام  و و اعتمـاد  ریتـأث حساس خـودتعیینی و احسـاس   خودکارآمدي، ا
ایـن  بـراي تعیـین اعتبـار     د.شـ اده استف وظایف کاريانجام  ةبراي سنجش انگیز انگیزش شغلی

از ضـریب   همچنـین  .دانشگاه استفاده شد تاداناس نفر از 10 يشنهادهایپاز نظر و  ها پرسشنامه
 ۀاسـتفاده شـد کـه ایـن مقـدار بـراي پرسشـنام        ها پرسشنامهایی پایبراي تعیین  آلفاي کرونباخ
دسـت آمـد. در   هبـ  79/0انگیـزش شـغلی    ۀو براي پرسشـنام  85/0 یشناخت روانتوانمندسازي 

آمار توصیفی و استنباطی تجزیـه و   يها وهیشآمده با استفاده از دستهپژوهش حاضر اطالعات ب
ـ    شدتحلیل   ۀو محاسـب در قالـب جـدول توزیـع فراوانـی      هـا  داده ۀ. از آمـار توصـیفی بـراي ارائ
 - کولمـوگروف از آزمـون  پراکندگی نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.  يها شاخص

ارتبـاط بـین    بـراي از ضریب همبسـتگی پیرسـون    و ها دادهاسمیرنف براي تعیین طبیعی بودن 
داري منظـور تعیـین معنـی   بـه  و يکار انجام وظایف ةشناختی توانمندسازي و انگیزعوامل روان

تعیـین سـهم    بـراي از ضـریب رگرسـیون    مستقل و نیـز  tاز آزمون  اختالف در دو گروه جنسی
عملیات آماري نیز با اسـتفاده   ۀاستفاده شد و همبینی متغیر وابسته متغیرهاي مستقل در پیش

 .  شدانجام  Excelو  Spss 11.5 افزار از نرم

 پژوهش يها افتهی
نتایج بررسی . شود یمتحت بررسی ارائه  شناختی جامعۀجمعیت يها یژگیوبخش، ابتدا  در این

 دست آمد.هب  2و  1 ينمودارهاو  1فردي و شغلی طبق جدول  يها یژگیوتوصیفی مربوط به 
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 ها یآزمودن و شغلی فردي يها یژگیواطالعات مربوط به  .1جدول 
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بیشـتر از  کارشناسـان زن   سطح تحصیالتمیانگین که  استدرصد کارشناسان لیسانس و باالتر 

 سال دارند. 10خدمت بیش از  ۀدرصد کارشناسان سابق 58است و بیش از  مردان
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 خدمت کارشناسان زن و مرد ۀسابق .2نمودار   

 

انجام وظـایف   ةو انگیز یشناخت رواننتایج بررسی توصیفی مربوط به میزان عوامل توانمندسازي 
 نشان داده شده است. 4و  3 نمودارهاي درتحت بررسی  يها یآزمودنکاري 
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                                      توانمندسازي یشناخت روانمیانگین نمرات عوامل  .3نمودار        
 

دومین رتبـه  ، استکارشناسان مربوط به احساس شایستگی  ةترین نمر، بیش3با توجه به نمودار 
سـوم قـرار دارد.    ۀدار بودن شغل و داشتن اعتماد بـه همکـاران در رتبـ   یمربوط به احساس معن

ر بـه احسـاس   آخـ  ۀرتبـ  ،چهـارم قـرار دارد و در نهایـت    ۀ) در رتبـ ریتـأث ( ثر بـودن ؤاحساس م

% 
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 دهـد  یمـ نشـان   )4نمودار (انجام وظایف کاري  ةانگیز ةمیانگین نمر. ردیگ یمتعیینی تعلق خود
 ارشناسان مرد از کارشناسان زن بیشتر است.  انجام وظایف کاري ک ةانگیز ةنمر
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 زن و مردانجام وظایف کاري کارشناسان  ةانگیز ةمیانگین نمر .4نمودار 

 

بـا   .شـود  یمدو متغیر از ضریب همبستگی استفاده  ۀبراي تشخیص ماهیت، جهت و شدت رابط 
ررسـی ارتبـاط بـین متغیرهـاي پـژوهش از ضـریب       بـراي ب  کولمـوگروف توجه به نتایج آزمـون  

 ارائه شده است.  2که نتایج آن در جدول استفاده شده همبستگی پیرسون 
 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون . 2جدول 

 p فراوانی متغیر مالك بینمتغیر پیش 
 ضریب 

 همبستگی
 ۀفرضی

 اصلی
توانمندسازي 

 یشناخت روان
 640/0 001/0 152 انجام وظایف کاري ةانگیز

 ۀفرضی
 فرعی

 516/0 001/0 152 انجام وظایف کاري ةانگیز دار بودنیاحساس معن
 336/0 001/0 152 انجام وظایف کاري انگیزة احساس شایستگی
 438/0 001/0 152 انجام وظایف کاري انگیزة احساس خودتعیینی

 527/0 001/0 152 انجام وظایف کاري انگیزة ریتأثاحساس 
 478/0 001/0 152 انجام وظایف کاري انگیزة اس اعتماداحس

 

درصـد اطمینـان    99انجام وظایف کاري بـا   ةنمندسازي و انگیزابین تو دهد یمنشان  2 جدول 
انگیـزة انجـام وظـایف کـاري      بـین  وجـود دارد. همچنـین   دارارتباط مثبـت، مسـتقیم و معنـی   
ــی  ــاس معن ــان و احس ــغل (کارشناس ــودن ش ــتگی  p ،516/0=r=001/0دار ب ــاس شایس )، احس

)001/0=p ،336/0=r) 001/0)، احساس خودتعیینی=p ،438/0=r 001/0( ریتـأث )، احساس=p ،

 نمره



  101  ارتباط عوامل توانمندسازي منابع انسانی و انگیزة انجام  .........

527/0=r) 001/0) و احساس اعتماد کارشناسان=p ،478/0=rدار وجـود  ) ارتباط مثبت و معنی
 دارد.

 

 انجام وظایف کاري در مردان ةارتباط بین توانمندسازي و انگیز .3 جدول
 انگیزة انجام وظایف کاري متغیرها

 یشناخت روانتوانمندسازي 
 712/0 همبستگی پیرسون

 001/0 داريسطح معنی
 

دریافـت کـه در مـردان بـین توانمندسـازي       توان یم  =712/0rو   =001/0Pمقادیر با توجه به 
 داري وجود دارد.و معنی ارتباط مثبت ة انجام وظایف کاريو انگیز یشناخت روان

 
 انجام وظایف کاري در زنان ةارتباط بین توانمندسازي و انگیز . 4 جدول

 انگیزة انجام وظایف کاري متغیرها

 یشناخت روانتوانمندسازي 
 548/0 همبستگی پیرسون

 001/0 داريسطح معنی
 

و  یشناخت رواندریافت که بین توانمندسازي  توان یم  =548/0rو   =001/0Pبا توجه به مقادیر 
 داري وجود دارد.در زنان ارتباط مثبت و معنیانجام وظایف کاري  ةنگیزا

کـاري کـه بـا اسـتفاده از همبسـتگی       توانمندسازي و انگیـزة  با خدمت ۀو سابق بین سنارتباط 
ارتباط بـین سـطح تحصـیالت بـا       ).p<05/0نبود (دار پیرسون ارزیابی شد، از نظر آماري معنی

 ).   p<05/0دار نبود (وظایف کاري نیز از نظر آماري معنی توانمندسازي و انگیزة انجام
مسـتقل   t آزمـون براي بررسی اختالف بین دو گروه زنان و مردان از نظر ابعاد توانمندسـازي از  

ثر بـودن و احسـاس   ؤدار در ابعـاد احسـاس مـ   اختالف معنـی  دهندةنشانکه نتایج  استفاده شد
 ). =001/0P=  ،52/3t) و (=03/0P=  ،10/2t(اعتماد بود 

استفاده بینی متغیر وابسته از ضریب رگرسیون تعیین سهم متغیرهاي مستقل در پیش منظوربه
غیرهـاي مسـتقل، تحلیـل    بینی متغیر وابسته بر حسب متهاي پیشروش نیتر جیرایکی از  شد.

لـه  در هـر مرح  SPSSافـزار  در ایـن روش نـرم   اسـت. گام به گام  ةمتغیره با شیورگرسیون چند
 5نتـایج تحلیـل رگرسـیون در جـدول      .کنـد یم ست خارجا یمعنبی ها آنکه اثر را متغیرهایی 
 آمده است.
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 متغیره. نتایج تحلیل رگرسیون چند5 جدول
 B sig متغیر تابع متغیرهاي مستقل 
 
 

 مرحلۀ چهارم
 رگرسیون

 

 دار بودناحساس معنی
 احساس خودتعیینی

 ریتأثاحساس 
 احساس اعتماد

 
 

انگیزة انجام وظایف 
 کاري

171/0 
220/0 
258/0 
238/0 

04/0 
002/0 
001/0 
001/0 

 
     P< 05/0 ,  P< 01/0 , an=152                             P< 01/0 ,  F= 76/22 , = 438/0  

 

و  ریتـأث تعیینی، احسـاس  ، احساس خـود دار بودنیاحساس معن سهمبر اساس نتایج رگرسیون 
، 258/0، 220/0، 171/0ترتیـب  انجـام وظـایف کـاري بـه     ةبینی انگیـز اعتماد در پیشاحساس 

دار بـودن کارشناسـان،   یبه ازاي هر واحد تغییر در احسـاس معنـ   است؛ به عبارت دیگر 238/0
ة هر واحد تغییر در احساس خودتعیینی کارشناسـان، انگیـز   ؛171/0 کمدستکاري آنان  ةانگیز

و هر واحد تغییر  258/0کاري  ةثر بودن، انگیزؤواحد تغییر در احساس مهر ؛ 220/0کاري آنان 
دیگـري کـه از    ۀنتیجـ  .ابـد ی یمواحد تغییر  238/0کاري  ةانگیز کارشناسان، در احساس اعتماد

انجـام وظـایف    ةانگیـز  توان ینمدست آمد این بود که بر اساس احساس شایستگی هاین آزمون ب
 44گفـت ابعـاد و متغیرهـاي توانمندسـازي حـدود       توان یمجموع در م. دکربینی کاري را پیش

 56و حـدود   کننـد مـی بینـی  انجام وظایف کاري را پـیش  ةدرصد تغییرات واریانس متغیر انگیز
 شـود  یمبینی پیشتوسط عوامل دیگر انجام وظایف کاري  ةدرصد تغییرات واریانس متغیر انگیز

  نشده است.که در این تحقیق بررسی 

 گیريبحث و نتیجه
ینـد  آکـه در قالـب فر   دیـ آ یمـ از الزامـات محـیط رقـابتی امـروز بـه شـمار        توانایی نیروي کـار 
وري کارکنـان و  اننـد افـزایش انگیـزش و بهبـود بهـره     است. عواملی م نیتأمتوانمندسازي قابل 

 عملکرد افـرادي اسـت کـه توانمنـدي     حاصل، شود یمهمچنین بهبود کیفیت خدماتی که ارائه 
 ). 24(را دارند  شخصیتی متناسب با آن يها یژگیو و الزم

انجـام وظـایف کـاري     ةدار بودن شغل و انگیزیکی از نتایج پژوهش نشان داد بین احساس معنی
بـه   ؛داري وجـود دارد ارتبـاط مثبـت و معنـی    (وزارت ورزش و جوانـان)  در سازمان تربیت بدنی

و تجـانس باورهـا،    شانیها تیفعالارزش کاري د در مور هر چه احساس کارشناسان عبارت دیگر
انجام وظایف کـاري افـزایش    ةبهتر باشد، انگیز دهند یمبا آنچه انجام  ها آنو رفتارهاي  ها ارزش
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 عملکرددار بودن شغل و احساس معنی که بین) 1384نوروزي ( يها افتهیاین نتیجه با  .ابدی یم
فت بین درك انسـان از شـغل و   ) که نتیجه گر1387شیخی ( و یافتدار یمعن یسازمانی ارتباط

اسـپریتزر و   مسـتقیم و خطـی وجـود دارد هماهنـگ اسـت.     انجام وظایف کاري ارتبـاط   انگیزة
شغلشـان مهـم و بـا ارزش     کنند یم) در پژوهشی دریافتند افرادي که احساس 1997همکاران (

از  ري دارد سطوح بـاالتري ارزش کمت شغلشان کنند یمکه احساس  ییها آناست، در مقایسه با 
لیـدن و   که با نتایج تحقیق حاضر همسو اسـت. نتـایج تحقیـق    کنند یمرضایت کاري را تجربه 

دار بـودن  ) نیز که نتیجـه گرفتنـد معنـی   2009) و کوکانن (2006، هچانووا ()2000همکاران (
وجـود   ).25د (د با این تحقیق همخوانی دارداري با انگیزش شغلی دارو معنی مثبت ۀشغل رابط

در سـازمان   انجام وظـایف کـاري   ةداري شغل و انگیزدار بین احساس معنیۀ مثبت و معنیرابط
دارد، نشـان   مطابقـت  هـا  پـژوهش دیگـر   يهـا  افتـه یکه با  (وزارت ورزش و جوانان) تربیت بدنی

ذهنـی   ياسـتانداردها و  باورهـا  در نظـر گـرفتن  دار بـودن شـغل و   توجه به بعـد معنـی   دهد یم
 ضروري است.امري انجام وظایف کاري  ةارکنان براي افزایش انگیزک

 انجـام وظـایف کـاري    ةناسان و انگیزمشخص شد بین احساس شایستگی کارشبر اساس نتایج، 
 يها ییتواناتبحر و  کنندیعنی هر قدر کارشناسان احساس  وجود دارد؛ دارارتباط مثبت و معنی

ایـن   .ابدی یمافزایش  ها آنانجام وظایف  ةانگیز، دارندخود  آمیز شغلالزم را براي انجام موفقیت
ام انجـ  ةو انگیـز  شایسـتگی  احسـاس بـین  بود  دریافته) که 1387شیخی ( نتایج تحقیقیافته با 

همخوانی دارد. همچنین با نتـایج اسـپریتزر    داري وجود داردوظایف کاري ارتباط مثبت و معنی
بودن و احساس شایستگی از طریق ایجـاد عالقـه در    سطوح باالي مهم گزارش کرد ) که1997(

) کـه نتیجـه   2006رئـال (  و باعث افزایش رضایت شغلی خواهـد شـد   فشانیوظاافراد نسبت به 
همخـوانی دارد   شـود  یمـ ضـایت شـغلی   ر افزایشاحساس شایستگی باعث گرفت سطوح باالي 

ـ   .سـت بازخورد عملکرد مبنایی براي تقویت حس صالحیت و شایسـتگی ا ). 26(  ۀارزیـابی و ارائ
). 27( مهــم در فرآینـد توانمندسـازي اســت   یبـازخورد بخـش ارزشــمندي در سـازمان و عـامل    

 توانـد  یمـ  کنـد  یمـ شخصی است که فـرد احسـاس    يخودکارآمدي یا شایستگی باور همچنین
بـازخورد  بـا   از ایـن رو مـدیران سـازمان    ؛آمیز انجـام دهـد  طور موفقیتشده را بهوظایف محول

در  افـزایش داده، احساس شایستگی آنان را  توانند یم کارشناسان در انجام وظایفشاند به عملکر
 .کنندآنان کمک  ةنهایت به افزایش انگیز

تعیینی (آزادي عمـل)  س خـود در بخش دیگري از این پژوهش بـه بررسـی ارتبـاط بـین احسـا     
 ورزش و جوانـان)  (وزارت انجـام وظـایف کـاري در سـازمان تربیـت بـدنی       ةکارشناسان و انگیز

کارشناسـان در تعیـین    چـه یعنـی هر ؛ داري مشاهده شـد یکه ارتباط مثبت و معن پرداخته شد
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خـود آزادي عمـل و اسـتقالل داشـته باشـند،      الزم براي انجام دادن وظایف شـغلی   يها تیفعال
 کـه  )1384( نـوروزي  . این یافته با نتایج تحقیـق ابدی یمانجام وظایف کاري آنان افزایش  ةانگیز

و  مشـاهده کـرد   عملکـرد سـازمانی  و  تعیینی کارشناسـان احساس خـود داري بین ارتباط معنی
 و همکـاران  یـون فـوك   ) همخـوانی دارد. 1386) و فراهـانی ( 1385همچنـین تحقیقـات زارع (  

ابعـاد توانمندسـازي    نـد مـالزي نتیجـه گرفت   در تحقیقی روي مدیران مدارس متوسطۀ )2011(
انگیزش شـغلی دارنـد    ةداري با حوزیخودتعیینی همبستگی مثبت و معناز جمله  یشناخت روان

نیز کـه   )2005( تحقیق گرسلی و همکاران). نتایج 28( این تحقیق همسو است يها افتهیکه با 
ایـن   يهـا  افتـه یمثبتی وجـود دارد بـا    ۀنتیجه گرفتند بین توانمندسازي و احترام به خود رابط

 ۀکه با احساس آزادي عمل و تجربـ  شود یمفعالیتی را شامل  خودتعیینی تحقیق مطابقت دارد.
دار بـین احسـاس   معنـی  مثبت و در این پژوهش با وجود ارتباط ).29( حق انتخاب همراه است

میـانگین   کمتـرین تعیینی کارشناسـان  احسـاس خـود   انجام وظایف کاري، ةخودتعیینی و انگیز
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه قـدرت       .رددیگر عوامل توانمندسازي کسب ک میاننمره را در 

رضایت شغلی و کـاهش اسـترس    گیري با افزایشگیري، استقالل در کار و آزادي تصمیمتصمیم
وجود آورده و موجـب ابتکـار   ). تفویض اختیار، حس خود هدایتی را در افراد به24ارتباط دارد (

(وزارت  یران سازمان تربیت بـدنی مد بنابراین؛ )27( شود یمکاري  يعمل در رفتارها و فرآیندها
حق انتخـاب و آزادي   در راستاي را تعیینیعد خودب با تفویض اختیار توانند یم ورزش و جوانان)

   افزایش دهند. کارشناسان کاري يها تیفعالدر نظام بخشیدن به  کارشناسان عمل
کارشناسان  ریتأثس دار بین احسامثبت و معنی ۀاین پژوهش وجود رابط يها افتهییکی دیگر از 

به عبارت دیگر، هـر چقـدر کارشناسـان احسـاس نماینـد بـر        ؛انجام وظایف کاري است ةو انگیز
ایـن   .ابـد ی یمـ انجام وظایف کاري آنان افـزایش   ةند، انگیزررگذایتأثپیامدها و محیط کاري خود 

شناسـان و  کار ریتـأث داري بـین احسـاس   ارتباط معنی که )1387( شیخی یافته با نتایج تحقیق
) طی تحقیقی به بررسی ارتبـاط بـین   2005. آمابایل (همسو است ،مشاهده کرد انگیزش شغلی

داري مثبت و خالقیت ارتباط معنـی  ریتأثنتایج نشان داد بین  و و خالقیت در کار پرداخت ریتأث
نتـایج تحقیـق لیـدن و     همچنـین بـا   .)30( که با نتایج این تحقیق هماهنـگ اسـت   وجود دارد

) کـه بـین   2006) و هچانووا (2009کوکانن ( )،2011( و همکاران )، یون فوك2000اران (همک
داري گـزارش کردنـد همخـوانی دارد. حرآبـادي     و انگیزش شـغلی ارتبـاط معنـی    ریتأثاحساس 

داري وجود معنی ۀدر فرد رابط ریتأثبین رسمیت ساختار سازمانی و احساس  کردبیان  )1385(
را  هـا  هیـ روو  هـا  یمشـ سـازمانی، مقـررات، خـط     زیـاد که رسمیت  کند یمدارد و چنین توجیه 

عنـوان  بـر پیامـدهاي کـاري بـه     را فـرد  يرگـذار یتأثو امکان  کندیمفردي  دید صالحجایگزین 
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بـر   کنـد . توانمندسازي مستلزم این نکته است کـه فـرد احسـاس    برد یمکارش از بین ماحصل 
گیـري چنـین   در سـازمان مـانع شـکل   زیـاد  میت وجـود رسـ   است؛ رگذاریتأثفرآیندهاي کاري 

را بـیش از پـیش در    ریتـأث احسـاس   تـوان  یمـ از این رو با کـاهش رسـمیت    ؛شود یماحساسی 
آن افـزایش   بـه تبـع   تقویت کـرد کـه   (وزارت ورزش و جوانان) کارشناسان سازمان تربیت بدنی

 را در پی دارد. انگیزه
 ةدار بین احساس اعتماد کارشناسان و انگیزمعنیدیگر این پژوهش وجود ارتباط مثبت و  ۀیجنت

، هـر  به عبارت دیگـر  است؛ (وزارت ورزش و جوانان) انجام وظایف کاري در سازمان تربیت بدنی
چقدر کارشناسان به همکاران، مدیریت و تصمیمات سازمان اعتماد و اطمینـان داشـته باشـند،    

) 1387) و شیخی (1384ایج تحقیق نوروزي (نت .ابدی یمانجام وظایف کاري آنان افزایش  ةانگیز
، رئـال  )2006هچـانووا (  این یافته بـا نتـایج تحقیـق    ست. همچنینا با نتایج این تحقیق همسو

 بـین  نـد که نتیجـه گرفت  )2011( و همکاران ) و یون فوك2005)، گرسلی و همکاران (2006(
 ۀوجـود رابطـ  مخوانی دارد. مثبت وجود دارد ه ۀبا رضایت شغلی و عملکرد رابطاحساس اعتماد 

انجام وظایف کاري در سازمان تربیت  ةدار بین احساس اعتماد کارشناسان و انگیزمثبت و معنی
توجـه بـه    دهـد  یمنشان  ،قبلی همخوانی دارد يها پژوهشکه با  (وزارت ورزش و جوانان) بدنی

ان و از منظـري  منصـفانه و یکسـ   هـا  آنبعد اعتماد و احساس کارشناسـان مبنـی بـر اینکـه بـا      
 انجام وظایف کاري ضروري است.  ةبراي بهبود انگیز شود یمرفتار  طرفانه یب

انجـام وظـایف    ةدار بین عوامل توانمندسازي و انگیـز مثبت و معنی ۀبا توجه به رابط ،در مجموع
بـا افـزایش سـطح عوامـل توانمندسـازي در منـابع       گفت  توان یم ها پژوهشو نتایج سایر  کاري

انگیزه بـراي   ،و با کاهش سطح این عوامل ابدی یمانگیزه براي انجام وظایف کاري بهبود  ،انسانی
 ةنمـر  هـم  سطح عوامـل توانمندسـازي و   هم در این تحقیق .ابدی یمکاهش انجام وظایف کاري 

این به  انجام وظایف کاري در مردان بیش از زنان بود که لزوم توجه هرچه بیشتر مدیران ةانگیز
بندي شد که بـر  عوامل توانمندسازي در سازمان تربیت بدنی الویت ،در پایان. طلبد یم تفاوت را

-دومین رتبه مربوط به احساس معنـی  وباالترین رتبه مربوط به احساس شایستگی این اساس، 
 در نهایـت،  چهـارم و  ۀدر رتبـ  ریتأثاحساس  ،سوم قرار دارد ۀاعتماد در رتباحساس  ،داري است

در تحقیقی ایـن   )1384. در این زمینه نوروزي (ردیگ یمحساس خودتعیینی تعلق آخر به ا ۀرتب
، اعتمـاد و  ریتأثدار بودن شغل، شایستگی، یترتیب احساس معنعوامل را در شعب بانک ملت به

این تحقیق همخوانی ندارد. شاید علـت ایـن امـر را     يها افتهیبندي کرد که با خودتعیینی الویت
 موقعیـت مربوط به احسـاس فـرد در مـورد     یشناخت روانکه توانمندسازي  بتوان چنین دانست
در  ثر باشـند. ؤبـر فرآینـد توانمندسـازي مـ     تواننـد  یمـ شخصیتی  يها یژگیوکاري خود است و 
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 ةگیري از عوامـل توانمندسـازي در جهـت بهبـود انگیـز     و بهرهنتایج پژوهش با توجه به  ،نهایت
به  (وزارت ورزش و جوانان) مدیران در سازمان تربیت بدنی شود یمانجام وظایف کاري پیشنهاد 

ذهنـی آنـان را در نظـر     ياسـتانداردها ، کارشناسان اعتمـاد پیـدا کننـد    يها مهارتو  ها ییتوانا
مـؤثر  احسـاس شایسـتگی و    بازخورد عملکرد به آنان و کاهش رسـمیت در سـازمان،  با  ،بگیرند
بهبود احسـاس   براياقداماتی را  با تفویض اختیار، وبیش از پیش در آنان تقویت نمایند را  بودن

 .است همیانگین کمتري داشت در مقایسه با عوامل دیگر که انجام دهند خودتعیینی کارشناسان
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مانع مهم را در راستاي اجراي  21پژوهش  هاي یافته انجام شد. ها داده يآور جمعهمزمان با 
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 مقدمه
 ،یدولت بخش سه ۀیپابر  رانیا یاسالم يجمهور ياقتصاد نظام، یاساسقانون  44اصل مطابق 

 هاي سیاست). با توجه به اینکه 1(استوار است  یحصحو  منظم یزيربا برنامه یخصوصو  یتعاون
که وجود دارد این است که  سؤالی ،است اقتصادي هاي بنگاهو  ها فعالیتناظر بر  44اصل  کلی

 44ی محققان اعتقاد دارند اصل خ؟ برشود میشامل  نیزمسائل مربوط به ورزش کشور را   آیا
مقوالت اقتصادي  ون ورزش بیشتر در قالب خدمات است؛ جزءاقتصادي است و چ یاصل

-به از افراد جامعه بسیاري براي، ورزش (در اشکال مختلف آن) حال  این. با شود نمیمحسوب 
ر اقتصاد ، دشودعنوان حرفه شناخته به فعالیتیکه  زمانیو  شود میحرفه شناخته  نعنوا

 اقتصادي هاي صرفه. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است که کنند می تعریف آن براي جایگاهی
قرار سودده  هاي بنگاه ةزمر در دنیا ورزشی هاي باشگاهکه  طوريبه ،شود چشمگیر بسیار ورزش
 .)2(دارند 
 ورزشی يا هحرف يها باشگاه که يطوربهدارد  يشتریب تیاهمورزش در صنعت  ها باشگاهنقش 

در درون  يا حرفهورزش  ۀتوسع یاصل ۀو هست شهیر .روند یمآن به شمار  یاصل ۀعنوان هستبه
 ۀبه مثاب که هستند ییها باشگاه ورزشصنعت  یاصلساخت ریزو  ردیگ یم شکل ها باشگاه

 ).3( کنند یمصنعت عمل  نیا ياقتصاد يها بنگاهو  يدیتول يها کارخانه
رد مالی در حد کمتر از مطلوب رزشی دولتی از لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکو هاي سازمان ،امروزه

 ورزشی که کامالً هاي سازماناز این رو بسیاري از  ؛ندیستو چندان دلخواه عموم جامعه ن قرار دارند
 مالکیت. شوند میبا کمبود بودجه مواجه  شوند میدر مالکیت دولت هستند و به شکل دولتی اداره 

 ،طرفی ازوجود نداشته باشد.  ها آن بین رقابتی شود میسبب  تجاري هاي شرکت تربیش دولتی
که  هنگامی. تا شود میسوب مح بهینه درآمدزاییدر راه  مانعیکه است  دولتی نیزما  هاي باشگاه

که ما در اینبا توجه به  .روند نمی درآمدزاییبه سمت  نیز ها آن کند میکمک  ها باشگاهدولت به 
 براي رغبتی نیز مالی حامیان ، بیشترکنیم میعمل  گرا درونکشورمان به صورت اقتصاد 
از  مالی حامیاناز  بسیارياست که  دلیل همینبه  و ندارند صنعت ورزش رد مستقیم گذاري سرمایه
 .)4( اند رفتهدست 

و  را در ژاپن بررسی اي حرفهفوتبال  سازي پیادهشکل گیري و  ةنحو )2006( 1دالز و سودرمن
فوتبال ژاپن پنج منبع مهم براي  اي حرفهسیس و در شروع لیگ بیان کردند که در فرآیند تأ

هواداران و حامیان، اعضاي رسمی  :بینی شده بود که عبارت بودند ازپیش ها باشگاهمالی  ۀتوسع

1. Dolles, H., Söderman, S. 
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 ). همچنین، پژوهش نائورایت و5( و نهادهاي محلی ها شرکت، حامیان مالی و ها رسانهباشگاه، 
تجاري،  هاي یتفعالبه  ها باشگاه) نیز نشان داد تغییر سازماندهی و گرایش 2010( 1رامفورد

مریکایی شده آگذاران خصوص سرمایهبه ،المللی ینبگذاران خارجی و موجب جذب سرمایه
سازماندهی و ساختار بازاریابی  یرتأث دلیلموقعیتی بهاست. محققان اعتقاد دارند چنین 

تمرکز  ۀپایر مریکاي شمالی بر لیگ برتر انگلستان بوده است. این ساختار بآ يا حرفه هاي یگل
، ویژه در ورزشگاه هاي یگاهجا، فروش يا رسانهبر منابع گوناگون درآمدي از قبیل حق پخش 

 ).6( خدمات متنوع به هواداران و تماشاگران قرار دارد ۀفروش اجناس ویژه با نشان باشگاه و ارائ
پیدا کرده،  ان زیاديکه براي غلبه بر مشکالت بخش عمومی پیشنهاد شده و طرفدار هایی هرایکی از 

ورزش  ۀدر توسع ثرينقش مؤ تواند می). بخش خصوصی ورزش 7( واگذاري به بخش خصوصی است
وري اماکن و تجهیزات و افزایش بهره زایی اشتغالهمگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل 

) 1388برنامه (سال  پایانچهارم توسعه تا  ۀ، مطابق قانون برنامهمچنین ).8باشد (ورزشی داشته 
 ،شد میواگذار  غیردولتی هاي بخشبه  اي حرفهمنابع ورزش  تأمین اجرایی هاي فعالیت تمامی باید
-دولت تصدي بسیاري از باشگاه دهدنشان می ایران اي حرفه هاي باشگاه مالکیتمروري بر نوع  ولی

 ).9اي را بر عهده دارد. (حرفههاي 
به  یتجدو با  دارد یاديز یاربس یتاهم یافتهو توسعه یغرب يکشورهاورزش در  يسازیخصوص

 یحاتتفرورزش و  ياقتصاد یتاهمآن  یلدال ینتر مهماز  یکی .مقوله پرداخته شده است ینا
. او اشاره کرد یاد »نعتص«عنوان بار از ورزش به یناول يبرا) 1983( 2ینمول ).10( استسالم 

و  کاال ةارزش افزود یشافزا بموج که يا حرفهو  ايغیرحرفه یورزش یتفعالهرگونه  کرد
 . )11( شود یموب سمح »صنعت ورزش« شود یورزشخدمات 

 يسازیخصوص تیموفق کهنشان داده  ياقتصاد کمبا درآمد  يکشورهادر  قاتیتحق جینتا
را  موقعیتدر آن  کارانجام  ییتوانا یخصوصا بخش مناسب است ت یطیمح جادیامستلزم 

و  یحقوق، بهبود چهارچوب ياقتصاد کالنمستلزم اصالحات  یطیمح نیچن جادیا .داشته باشد
و خدمات  کاالاز بازار  ییزدامقررات و بردن موانع رقابت نیب، از یمال ستمیس تیتقو، یقانون
 طیشرارا از  ییزداو مقررات ياقتصاد يساز، آزادياقتصادثبات  )1999(3یرامامورت. است
  ).12( شمارد یم بر يسازیخصوص ۀبرنام تیموفق ریناپذییجدا

-بـه  کشورهااز  بعضیهنوز در  کهاست  موضوعی نیز دولتیبا مراجع  ورزشی هاي باشگاهارتباط 
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مختلـف   دالیـل بنـا بـه    هـا  دولت ،). به هر حال13( نشده است تعریفصورت روشن و مشخص 
 کـرده ایـت   بیان مطالعاتی) با انجام 1998( 1جکسونوارد شوند.  ورزشیدارند تا در امور  یلتما
گرفتن آن  نادیدهفعاالنه تا  حمایتاز  تواند می ورزشی هاي باشگاهبه ورزش و  ها دولتنگرش  که

 ،دولت دارند حمایتمبرم به  نیازمختلف  دالیلبه  نیز ورزشی هاي باشگاه). 14( در نوسان باشد
 تبیـین و  تعریـف  صـریح روشن و  بایددولت و باشگاه  ۀرابط کهاست  ایندارد  اهمیتآنچه  ولی
 ).  15( شود

ـ  ،دولت است. امروزه مالکیتبحث داري  در مقولۀ باشگاه دیگرموضوع قابل طرح   مالکیـت  ۀمقول
 ايکشـوره از مـوارد از جملـه در    بسـیاري و در  غیرمعقـول به شدت  اي حرفه هاي باشگاه دولتی

 چنـین اسـت. در   غیرقـانونی  کـامالً و آلمـان   اسـپانیا ، ایتالیـا انگلسـتان، فرانسـه،    نظیـر  اروپایی
 نیـز  مالیاتبه دولت  بلکه کنند،مینارتزاق  دولتی ۀاز بدن اي حرفه هاي باشگاهتنها نه کشورهایی
ـ  تجـاري  هـاي شـرکت عنـوان  به کشورها ایندر  ها باشگاه . از آنجا کهکنند میپرداخت  ه ثبـت  ب

 . )3( اندمالیاتمشمول قانون تجارت و ملزم به پرداخت  رسند، می
بررسی موانع و مشکالت موجود در «در پژوهش خود با عنوان  )1386کاشف و همکارانش (

خصوصی شهرستان  هاي باشگاهقانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان  44رابطه با اصل 
ورزش را به سه دسته عوامل  سازي خصوصیبر  أثیرگذارتعوامل  ترین مهممورد از  15 »اصفهان

عوامل اقتصادي  ترین مهمبندي کردند. مرتبط با قانون، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادي تقسیم
توانایی مالی مردم در استفاده از ناعبارت بودند از: ناکافی بودن تسهیالت مثل وام بانکی، 

 ۀ زیادهزین ،گذاري مناسب خدماتبراي قیمت الزم ۀفراهم نبودن زمین ،خصوصی هاي بخش
حقوق و  تأمینناتوانی در  ،گذاريامنیت براي سرمایه نبود ،ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی

 ). 16دستمزد منابع انسانی (
عوامل مدیریتی و اجرایی  بندي اولویت) در پژوهشی با هدف تعیین و 1388پاداش و همکارانش (

ثر بر ؤعامل م ترین مهم اقتصادي هاي جنبهنشان داد  ورزشی هاي گاهباش سازي خصوصیمؤثر بر 
 هاي جنبه، قانونیو  حقوقی هاي جنبه ترتیباست و پس از آن به  ورزشی هاي باشگاه سازي خصوصی
قبل از اقدام به  باید، نتیجهدر  قرار داشتند؛ اجراییو  مدیریتی هاي جنبهو در انتها  اجتماعی
، اقتصادي امنیت افزایشدقت کرد و  با  اقتصادي هاي جنبهبه  ورزشی ايه باشگاه سازي خصوصی
 برايراه را  ها باشگاه مالیاطالعات  کردنو شفاف  ها باشگاهدر  مالیمناسب  هاي سیستم برقراري

 ).4( هموارتر کرد سازي خصوصی
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افزون و افزایش روز  ها باشگاهضمن اشاره به مشکالت مالی ) 2009( 1کین، خصوصدر همین 
 ترین مهمکه  کند میبراي رفع این مشکالت پیشنهاداتی را ارائه  ،در لیگ فوتبال انگلستان ها بدهی

عنوان مالک باشگاه است. وي حتی دقت در انتخاب انتخاب فرد یا افراد مناسب و شایسته به ها آن
 2بارونسلی و الگو. )17( کند میعنوان راه حلی براي رفع این مشکالت پیشنهاد مدیر باشگاه را به

دلیل  ترین یاصلکردند،  بیانفوتبال لیگ ایتالیا  يها باشگاهضمن بررسی بحران مالی در نیز ) 2006(
و با اصالحاتی که در شیوه و  استقیمت بازیکنان  ۀروی یببحران مالی در لیگ فوتبال ایتالیا افزایش 

نین لیگ فوتبال (از جمله کاهش تعداد نوع قراردادها اعمال شد و همچنین با تغییر برخی از قوا
قیمت آفریقایی و (مانند استفاده از بازیکنان ارزان ها باشگاه هاي یاستس) و تغییر ها یمتبازیکنان 

گذاري روي بازیکنان جوان) بخشی از این مشکالت مرتفع پایه و سرمایه هاي یمتآسیایی، تشکیل 
  ).18( شد

 یشرکت شکلبه  که پرداختند ییها باشگاه لیتحلو  هیتجزبه  یقیتحق) در 2005( 3تونوو آ یچیم
 ورزشصنعت  دشوار اریبس ياقتصاد وضعیتمقابله با  يبرا کردند پیشنهادانتها  و در شدند یماداره 

 نیا .ردیگمناسب مد نظر قرار  يراهکار ۀمنزلبه تواند یم يتجار هايشرکتصورت به ها باشگاه ةادار
 ،شده هاباشگاه ةادار يارهایمعتنها باعث بهبود نه یشرکتصورت به ها باشگاه ةنشان داد ادار یبررس
 ؛دندست آورهب يشتریبخود سود  یمالو  یتیریمداطالعات  کردنبا شفاف  اندتوانسته هاباشگاه بلکه

 دان کرده حمایت شتریب ،اند داشته يتر روشناطالعات شفاف و  که ییها باشگاهاز  یمال انیحام رایز
)19.( 

فوتبال انگلستان از ابتداي  يها باشگاه) ضمن بررسی عملکرد مالی 2010( 4همیل و والتر
حق  دلیلبه ویژهبه ،ها باشگاهچه درآمد کردند که اگر بیان 1992برگزاري لیگ برتر در سال 

افزایش یافته و  ها باشگاه ۀهرساله میزان سود مالیات معوق ،پخش تلویزیونی زیاد شده است
 ها آن يها افتهیاست.  افزایش یافته ها آن يها یبدهزیادي وجود دارند که میزان  يها باشگاه

یا در فرآیندهاي  نندخود را عوض ک گذار هیسرمابراي بقا باید مالک یا  ها باشگاهاین  نشان داد
با  2009تا  1992باشگاه از سال  50 حدودبا این حال  ،مالی خود تجدید نظر کنند

  ). 20( اند شدهی مواجه ورشکستگ
به بخش  ها باشگاهیا واگذاري  يساز یخصوص ۀنیزم دیبا، دولت یاساسقانون  44 طبق اصل 
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 شود. جادیادولت  يگر يتصد کاهشۀ نیزم تر عیسرهرچه  دیبا یعنی ؛کندغیردولتی را فراهم 
و  کشور ياقتصاد ستمیسدر  کهاست  یمشکالتو  تیوضع انگریبپژوهش  نیاو موضوع  لهئمس

 ادهیپو آن  شود یماحساس  يا حرفهدر بخش ورزش  ژهیوبه ،کشورورزش  ستمیس در به تبع آن
ورزش کشور است.  ياقتصادقانون اساسی در خصوص مسائل  44اصل  یکل يها استیس نشدن
 يها پژوهشانجام نشده و معدود این زمینه  در یمطالعات ایپژوهش  دهد یمنشان  ها یبررس

 . اند دادهرا پوشش  يساز یخصوصخاص از بحث  ییها حوزهتنها  زینمربوط 

 شناسی پژوهشروش
نوعی  1پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. پژوهش کیفی یاصلبا توجه به هدف 
آماري یا  يها روشغیر از  هایی یوهشکه با  دهد یمرا به دست  هایی یافتهپژوهش است که 

صورت واژه (و نه در پژوهش کیفی به ها دادهبه بیان دیگر، ؛ دان شدهی شدن کسب هرگونه کم
 هاپدیده وضعیتبراي توصیف و تشریح  ها دادهاین نوع . پردازند یمارقام) به توصیف موضوع 

 توان یمکیفی  يها داده. عالوه بر آن، به کمک رود یمکار (موضوع و مقوالت مورد پژوهش) به
به تدوین فرضیه پرداخت و سرانجام  ها آنساختار  روابط بین مقوالت و عمق ةدربار
 .)21( کرد پردازي یهنظر

رنتی، کتب، اینت هاي پایگاهرجوع به اطالعات موجود در  طریقبراي اجراي پژوهش، ابتدا از 
با انجام  ،موضوع بررسی شد. سپس ۀمبانی نظري و پیشین مجالت و نشریات مختلف

موانع اقتصادي اثرگذار بر اجراي  ترین مهمان کیفی با خبرگان و متخصص هاي مصاحبه
 شد.  شناساییکشور  اي حرفهقانون اساسی در ورزش  44کلی اصل  هاي سیاست
تحلیل و  ها مصاحبهکیفی، همزمان با انجام  هاي پژوهشبا توجه به مبانی نظري  ،است گفتنی

عنوان قبلی به هاي یافته طوري که تحلیل هر مصاحبه به همراهنیز انجام شد، به ها آنکدگذاري 
کیفی تا حد  هاي مصاحبهراهنماي مصاحبه و معیاري براي انتخاب افراد بعدي بود. انجام 

 بنديدسته هایی مؤلفهشده در قالب رسیدن به اشباع نظري ادامه پیدا کرد. آنگاه موانع شناسایی
طور خصوص به ایناد نمونه در افر کارهاي راهبعد، نظرات و  ۀ. در مرحلدندشو به طور مجزا ارائه 

 تجزیه و تحلیل شدند. ها یافتهجامع و کامل گردآوري و دسته بندي شد و در نهایت نیز 
و  یورزش یریتمد ۀینزمکشور در  يها دانشگاه یعلم یئته يو اعضا تاداناسپژوهش  يآمار ۀجامع

 یرانمدو  ها یونفدراس يؤسار، یکالمپ یمل ۀیتکمو  یبدن یتتربارشد سازمان  یرانمد ۀیکل، اقتصاد
 ةدر دور یاسالم يشورامجلس  و ورزش در ياقتصاد هاي یسیونکم ياعضاورزشی،  يها باشگاهعامل 

1. Qualitative Research 
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-، بهینهمچن. شد یمنفر را شامل  150) بود که حدود 1388تا  1384چهارم (از  ۀسال پنج ۀبرنام یزمان
 يها عرصهده و صاحب نام در شاز افراد شناخته نظرات خبرگان و متخصصان یافتدرمنظور 
 استفاده شد.  یزن یخصوص يدار باشگاه ینهمچنو  سازي یخصوص

شد که بیشترین فرصت را براي از افرادي انجام  یريگ نمونه، ها یبررسبراساس مطالعات و 
در انتخاب افراد براي  .کردند یمتحت مطالعه فراهم  ةپدید ةدربار ها داده ینتر مربوطگردآوري 

موضوع  ۀدر زمین شد یمنفر از افرادي را که تصور  45مصاحبه، ابتدا تیم پژوهش حدود  انجام
 دوبا وجشناسایی و اقدام به مصاحبه نمود. (برخی از این افراد نیز  اندنظر و خبرهپژوهش صاحب

زیاد محققان، حاضر به انجام مصاحبه نشدند). از نکات بسیار قابل توجه در انتخاب  هاي یگیريپ
مثال، برخی از نمایندگان  عنوان به؛ بود ها آنفراد مصاحبه شونده، توجه به چندوجهی بودن ا

 ۀاقتصاد، سابق ۀنظر بودن در عرصمجلس یا اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن صاحب
 ورزش را نیز داشتند.  ۀمدیریت در عرص

پایان یافت.  ها داده يآور جمعزمانی که موضوع به حد اشباع نظري رسید، فرآیند انجام مصاحبه و 
  ینابا  ،دانند یممصاحبه را براي رسیدن به اشباع نظري کافی  18تا  12در منابع علمی انجام 

با نفر انجام دادند ( 26مصاحبه را با  35محققان براي اطمینان از رسیدن به اشباع نظري  الح
 رسد ینمظري زمانی است که به نظر ). منظور از اشباع نشدمصاحبه  بار  یکبرخی افراد بیش از 

تنوع  1آید. جدول  دست بهمورد نظر  ۀمقول مورددر  يا تازه يها دادهجدید،  يها مصاحبهبا انجام 
 .دهد یمشده را به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی نشان و تعداد افراد مصاحبه

پردازي سازي و نظریهنظور مفهومممنطقی، به ياز روش استقرا ها دادهبراي تجزیه و تحلیل 
 ؛کدگذاري نظرات) 2 ؛ها مصاحبهاجرا و ویرایش ) 1استفاده شد. این فرآیند بدین ترتیب بود: 

) 5 ؛) تفسیر مفاهیم برآمده از پژوهش4 ؛مفهومی یکسان يها گروهبندي نظرات در طبقه) 3
  .)22طالعات (منتایج با نتایج سایر  ۀمقایس) 6و  گیري یجهنتترکیب مفاهیم و 

 

 شده به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی. تنوع و تعداد افراد مصاحبه1جدول 
 تعداد مصاحبه تعداد افراد جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی

 مصاحبه 4 نفر  3 اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي عالی انقالب فرهنگی
 مصاحبه 8 نفر  4 نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

 مصاحبه 6 نفر  4 علمی و استادان دانشگاه در رشتۀ مدیریت ورزشی ئتیهاعضاي 
 مصاحبه 4 نفر  4 علمی و استادان دانشگاه در رشتۀ اقتصاد ئتیهاعضاي 

 مصاحبه 4 نفر  4 رؤسا و مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک
 مصاحبه 5 نفر  3 زشی ي ورها ونیفدراسرؤسا و مدیران ارشد 
 مصاحبه 4 نفر  4 ي خصوصی و دولتی ا حرفهي ها باشگاهرؤسا و مدیران عامل 

 مصاحبه 35 نفر  26 مجموع
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 و نتایج پژوهش ها یافته
، موانع اقتصادي اثرگذار بر ها آنبا خبرگان و متخصصان و تجزیه و تحلیل  پس از انجام مصاحبه

در دو کشور شناسایی و  يا حرفهانون اساسی در ورزش ق 44کلی اصل  هاي یاستساجراي 
بندي طبقه» و حمایت مالی گذاري یهسرماموانع «و  »موانع اقتصادي و مالی«کلی با عنوان  ۀدست
ریشه منظور از موانع اقتصادي و مالی، موانعی است که بیشتر در اقتصاد کالن کشور . ندشد
موانع د. ناثرگذار باش اي حرفهخصوص ورزش زشی و بهور هاي محیطبر اقتصاد  دنتوان میو  رنددا

 هاي محیطمشکالت اقتصادي  درنتیجۀو حمایت مالی نیز موانعی است که  گذاري سرمایه
 سازي یادهپ یرمسدر  ياقتصادموانع  ینتر مهم. شوندایجاد می اي حرفهورزش  ویژهورزشی و به

 نشان داده شده است.  2دول کشور در ج يا حرفهدر ورزش  44اصل  یکل هاي یاستس
 

 يا حرفهدر ورزش  44اصل  یکل يها استیس ياجرادر  ياقتصاد. موانع 2جدول 
 اقتصادي و مالی موانع  ترین مهم یفرد

 کشور مالیو  پولی هاي سیاستدر  ثباتیبی 1
 مانند نرخ ارز اقتصاديکالن  متغیرهايدر  رویهبیو  پیدر  پی تغییرات 2
 کشور کلبازار در اقتصاد  آزادسازيو عدم  کوچک و تحت کنترل دولت مالیبازار  3
 داخل ۀسرمای بازارهايدر  خارجی گذاران سرمایهنکردن مشارکت  4
 غیرورزشیو  ورزشی هاي سازمان، کارخانجات، نهادها و صنایعاز  بسیاري دولتی مالکیت 5
  کشوردر  ملیبودن سرانه درآمد  کم 6
 خانوار ۀهزینبه ورزش در سبد  یاساستوجه  نبود 7
 اي حرفهدر ورزش  غیرکارآمدنامناسب و  مالیاتیوجود نظام  8
 و حمایت مالی  گذاري سرمایهموانع  ترین مهم یفرد

 اي حرفهدر ورزش  گذاري سرمایه خطر زیادو  اقتصادي امنیت نبود 1
 سرمایهبازگشت  تضمینعدم  دلیلبه اي حرفهدر ورزش  گذاري سرمایهبه  خصوصیبخش  اعتناییبی 2
  ها باشگاهمناسب به  تلویزیونیحق پخش نیافتن  تخصیص 3
 اي حرفه هاي باشگاه معنوي مالکیتحقوق نکردن  رعایت 4
  المللی بینو  ملیدر سطح  اي حرفه لیگها و  نشان باشگاه کمناشناخته بودن و اعتبار  5
 خصوصی هاي باشگاهو  دولتی هاي باشگاه بینوجود رقابت ناعادالنه  6
 اي حرفه هاي باشگاهنامناسب در  مالی هاي سیستم 7
 اي حرفه هاي باشگاه بیشتردر  ها ورزشگاه مالکیتبودن  استیجاري 8
  مالی حمایتتحقق اهداف و  درآمدزایی براي ها ورزشگاه محیطدرست از نااستفاده   9
 مسابقات برگزاريمحل  هاي ورزشگاه زیکیفی امکاناتو  رفاهی تأسیسات ضعیف کیفیت  10
  اي حرفه لیگمتمرکز در سازمان  فروشی تبلیساختار   11
 فدراسیونو  لیگ، سازمان ها باشگاه اقتصاديو  مالیاطالعات نبودن شفاف   12
  داللیوجود نظام  دلیلدر فصل نقل و انتقاالت به مربیانو  بازیکنان ۀروی بی قیمت افزایش 13
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 گیري نتیجهو  بحث
 هاي سیاستموانع اقتصادي و مالی که در اجراي  ترین اصلی بررسی موانع اقتصادي و مالی:

-بیارائه شده است.  2شناسایی شد در جدول  اي حرفهقانون اساسی در ورزش  44کلی اصل 
در پی و بی رویه در متغیرهاي کالن  پولی و مالی کشور و تغییرات پی هاي سیاستدر  یثبات

 که هایی استراتژي و ها سیاستموانع اقتصادي و مالی است.  ترین مهماقتصادي مانند نرخ ارز از 

 پایدار و نسبی یثبات بایدشوند تبدیل می  و مقررات قانون به مواردي در و ندک می اتخاذ دولت

-م نمیانجا الزم کارشناسی و دقت و تأمل با اقتصادي هاي گذاريمتأسفانه قانون باشند. داشته
 ابعاد و جوانب همۀ آنکه بدون و نیستند دور به مقطعی هاي بحران و سیاسی هاي انفعالاز  و شوند

 .ندشومی انجام خاصی شرایط تأثیر تحت شود، دیده مسئله اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، مختلف
 بر ارضربه  بدترین ها بخشنامه و ها نامه آیین ،مقررات ،قوانین در مکرر تغییرات ،دیگر سوياز 

  .)23(کند وارد می کشور اقتصادي امنیت
بازار در  آزادسازيو عدم  از دیگر موانع اقتصادي و مالی، بازار مالی کوچک و تحت کنترل دولت

 بستگی انحصاري وضعیتو زدودن  زداییبه مقررات سازيخصوصیاست.  کشور کلاقتصاد 
از  بسیاريدر  انحصاري وضعیت که لیحامحقق نخواهد شد. در  واگذاريدارد و صرفاً با 

و الزامات  شرایطباید به  دولتیسهام  واگذاريهمراه و همزمان با  ،اقتصاد برقرار است هاي بخش
 هاي فعالیتبار  کاهش، لغو انحصار، سازي، آزاد زداییهمان مقررات که( سازيخصوصی
شامل انواع  ایران. اقتصاد است) نیز توجه شود غیردولتیهر دو بخش  موفقیتدولت و  اقتصادي

 امتیازات، مقررات و قوانینخاص در استفاده از  تبعیضاتهمراه با  کهو اقسام انحصارات است 
 زمانیله ئمس اینقرار داده است.  تأثیررا تحت  خصوصیبخش  فعالیت ۀعرص عمالًو  است

 دسترسی نیز ريگیتصمیمو مراجع  مراکزانحصارگران به انحاء مختلف به  که شودمیحادتر 
 ۀنتیجبرخوردار شوند.  نیز کشور کالنۀدر عرص گیري تصمیمو در واقع از قدرت  باشند داشته
هرگونه  امکان است که مقررات و قوانینناامن از نظر  ییفضا گیريشکل یوضعیت چنین
 ).24( گیرد می گذار سرمایهمدت و بلندمدت را از کوتاه گیريتصمیمو  ریزي برنامه

 نکردن و مشارکت کارآمد در کشورهاي در حال توسعه قوي و ۀبازارهاي سرماینبود  
-، از دیگر مشکالت اجراي سیاست خصوصیداخل ۀخارجی در بازارهاي سرمای گذاران سرمایه

و  اند. در اغلب کشورهاي در حال توسعه، بیشتر بازارهاي سرمایه کوچکرود میشمار سازي به
گذاري در حقوق صاحبان سهام در این بازارها در نتیجه، سرمایه ؛دقوانین و ضوابط مشخصی ندارن

. شود میانجام  ها داراییصورت فروش مستقیم معموالً اندك است و خصوصی سازي بیشتر به
تحت  هاي بنگاهخرید  هاي هزینهمالی  تأمینمحلی و بخش خصوصی در  هاي بانکتوانایی نا
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خارجی در بازارهاي سرمایه از دیگر مشکالت  ارانگذ سرمایهنکردن مالکیت دولت و مشارکت 
 گذاري سرمایه به مربوط اطالعاتهمچنین،  ).25( ضعف بازارهاي سرمایه است ةتشدیدکنند

-خصوصی حوزة در موفق کشورهاي بیشتر که است اهمیت حائز به این دلیل خارجی مستقیم
دست  خارجی مستقیم ذاريگسرمایه زیاد حجممناسب  به  کار و کسب محیط با ایجاد سازي
  .)26( اندیافته

ورزشی و غیرورزشی دیگر از  هاي سازمانمالکیت دولتی بسیاري از صنایع، کارخانجات، نهادها و 
معتقدند  کارشناسان یتمام باًیتقر ،امروزهاشاره کرد.  آن به توان میموانع اقتصادي و مالی است که 

و تعامل نداشتن با  ییگرا درون بازار، يانحصار، ساختار یدولت ةگسترد تیمالکاز  رانیااقتصاد  که
 راداتیا نیارفع  يبرا اقتصاددانان که یحلشده است. راه  یفراوانجهان خارج، متحمل لطمات 

 است یجهانتعامل با اقتصاد  افزایشو  ییگرا برون، یرقابت استقرار ساختار اندکرده زیتجو يساختار
بسیاري از صنایع از  شور بریرادات ساختاري در مجموع اقتصاد کبدیهی است وجود چنین ا .)27(

آن رقابت  راتیتأث نیتر مهممنفی اقتصادي داشته است. یکی از  راتیتأثجمله صنعت ورزش 
دلیل عمومیت آن در ایران) تجاري بر سر ابزارهاي قدرتمند تبلیغاتی چون فوتبال (به يها شرکت

 ،2( اند داشتهاقتصادي ورزش اشاره  ۀاقتصادي کشورها بر توسع ریأثتخواهد بود. محققان دیگر نیز به 
مهم در جذب حمایت مالی  ی) نوع ساختار و نظام اقتصادي کشورها را عامل2004( 1یونگجی ). 28

-اختار رقابتی و میزان جذب سرمایهبه موضوعاتی چون وجود س خصوص و در این داند یمورزشی 
 ). 29(ده است کرگذاري مستقیم خارجی اشاره 

 ها باشگاه نیادرصد  90از  شیب دهد یمنشان  کشور یورزش يا حرفه يها باشگاه تیوضعبر  يمرور
 ییدرآمدزاو  تیخالقخود مانع  یدولت تیمالک. کنند یمارتزاق  کشور یعموم ۀو از بودج اندیدولت

 انیحاماز راه جذب  هک ییها باشگاهاقدامات انجام شده درخصوص معدود  تر قیدق یبررسشده است. 
 ییها شرکت زین ها آن یمال انیحام کهمطلب است  نیا دیمؤ زین اند کرده ییدرآمدزااقدام به  یمال

و  ها باشگاه نیابه  کمک تین(و البته به  ها باشگاه یدولت رانیمدارتباط با  از طریق  که اندبوده یدولت
، نیبنابرا ؛اند شدهقدم  شیپ نهیزم نیا) در غاتیتبل يبرا یورزش يدادهایرو يفضانه استفاده از 

 واگذاري، ضمن 44اصل  کلی هاي سیاستو مقررات مندرج در  قوانینبر اساس  شود می توصیه
 خصوصی هاي شرکت سایرو  ها شرکت گونه اینحضور  برايرا  ، زمینهسودده هاي شرکتاز  بسیاري

از حضور  حاصل رقابتی فضاي توان می کهصورت است  این. در کنندفراهم  اي حرفهمشابه در ورزش 
 . کردرا به صورت ملموس مشاهده  اي حرفهدر ورزش  خصوصیبخش 

 کمخانوار و همچنین  ۀعدم توجه اساسی به ورزش در سبد هزین، از دیگر موانع اقتصادي و مالی

1. Gi-Yong, K. 
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 درآمد ملی نوعی کمبود تقاضا براي کم بودن سرانۀاست.  کشوردر  یملدرآمد  ۀبودن سران
استفاده از محصوالت یا خدمات صنعت ورزش را در پی دارد. بدیهی است که همانند هر صنعت 

 وضعیتی. در چنین شود میعمده محسوب  یدیگري، کمبود تقاضا براي صنعت ورزش نیز ضعف
تنها تقاضا براي تماشاي مسابقات، بلکه تقاضاي خرید دیگر محصوالت صنعت ورزش نظیر لباس و نه

این  تأثیر، پرداخت حق عضویت و امکان خرید سهام باشگاه توسط هواداران نیز تحت ها تیماجناس 
بودن سطح درآمد ملی مانع افزایش مناسب  کم). از طرف دیگر، 30( عوامل قرار خواهد داشت

 شود می توصیهرو،  ایناز  ؛مسابقات و سایر خدمات صنعت ورزش نیز خواهد بود تقیمت بلی
. اگر اقشار مختلف کننداقدام  زمینه ایندر  سازي فرهنگامر ورزش به  اندرکاران دستمسئوالن و 

ضمن توجه  ،کنند پیدا آگاهیورزش در جوامع  ناپذیرنکاراو مسئوالن از اثرات مثبت و  مدیرانمردم، 
 آن قائل خواهند شد.   برايخود  ةروزمر هاي اولویترا در  تري مناسب جایگاهحوزه،  اینبه  بیشتر

نیز یکی دیگر از موانع اقتصادي و  يا حرفهجود نظام مالیاتی نامناسب و غیرکارآمد در ورزش و
 تیوضعبه  دنیرسشده، تا  لیتبداز قرارداد ورزشکاران به قانون  اتیمالاگرچه کسر . مالی است
بر اساس رو است.  شیپ یطوالن یراهاز ورزشکاران  یواقع اتیمال افتیدر يبرامناسب 
مشاغل محسوب  فیرددر  یورزشمختلف  يها رشته کنانیباز، یاتیمالازمان امور س لبخشنام

درصد رقم  30، يجارهستند. براساس فرمول  اتیمالمشمول پرداخت   لیدل نیهمده و به ش
 یمابقدرصد  70درصد از  35تا  10 نیبمعاف است و  اتیمالقرارداد ورزشکاران از پرداخت 

مشکلی که در این زمینه وجود  نیتر بزرگ .)31( خواهد شد افتیدر اتیمالعنوان بهرقم قرارداد 
تعامل  يبرا یراه دیبا رسد یمبه نظر  دارد، عقد قراردادهاي صوري براي فرار از مالیات است.

 در آن لحاظ شود.  ها باشگاهکه منافع دولت و  افتیکشور  یاتیمالو سازمان  ها باشگاهمناسب 
در  .انداخت ینگاهصاحب فوتبال  يکشورهابه  توان یمران ورزشکا اتیمالدر بحث جذب 

درصد رقم  57مجرد  کنانیباز اتیمالدرصد و  44 متأهل کنانیباز یاتیمالدرصد  گایلبوندس 
درصد  50ایتالیا نیز رقمی در حدود  Aمیزان مالیات در مسابقات فوتبال سري قرارداد است. 

وجود ندارد و  رانیافوتبال  خصوص بهدر ورزش و  تمسیس نیا. )31( مبلغ قرارداد باریکنان است
شود.  اروپاحاضر در  يها باشگاهمانند  رانیافوتبال  یاتیمال ستمیستا  کشد یمطول  يادیززمان 
در آلمان  اتیمالاست که دادن  ییایمزاو آن  کرداشاره  نهیزم نیادر  یمهم ۀبه نکت دیباالبته 

کامل  ۀمیبدارد که  يشمار یب التیتسهدر آلمان  نیسنگ يها رقم نیاپرداخت همراه خود دارد. 
اگر شاید . شود یماز آن محسوب  یبخشدولت و در خدمت شهروند بودن  گانیراو خدمات 
 ؛پردازندخود را ب اتیمالبیشتري  تیرضابا  ،کنند افتیدر یخدمات نیچن زین یرانیاورزشکاران 

 یقانون نیتدواقدام به  یاتیمالامور  انیمتول يکارهمورزش با  رانیمد شود یم شنهادیپ، نیبنابرا
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 نفعان يذو  انیمرب، کنانیبازنظر مردم،  یعمومحقوق  ةتا ضمن اعاد کنند نهیزم نیاجامع در 
 .شودجلب  زین يا حرفهورزش 

موانع این گروه با عنوان موانع  ترین اصلی :مالی حمایتو  گذاري سرمایهبررسی موانع 
 خطر زیادامنیت اقتصادي و  نبودارائه شده است.  2یت مالی در جدول و حما گذاري سرمایه
در ورزش  گذاري سرمایهبخش خصوصی به  اعتنایی بی نیزو  اي حرفهدر ورزش  گذاري سرمایه

 اغلب گذاران هیسرما. استاین موانع  ترین مهمدلیل عدم تضمین بازگشت سرمایه از به اي حرفه
 نانیاطم شان هیسرما از بازگشت يحدتا  که کنند يگذار هیاسرم ییها بخشدارند در  لیتما

از نظر  گرید انیببه  ؛کنند را تجربه يکمتر خطر گریدموجود  يها نهیگز درمقایسه باو  بندای
و در  کُنددر آن  هیسرما حرکتباشد،  زیاد هیسرما يبرا خطر زانیم که یصنعت، در هر ياقتصاد

خواهد  تر عیسردر آن  هیسرما حرکت ،باشد یشترب هیسرما يانتظار یبازده زانیم که یصنعتهر 
 ياقتصاد ۀتوسع ندیفرآدر  یاساسطور صنعت فوتبال بتواند به که یصورتدر ؛ بنابراین )32( بود

-به يگذار هیسرما يبرا ياقتصادمطمئن  طیمحمبدل شود،  اریعتمام  یگام بردارد و به صنعت
  .)30( د به خود حل خواهد شدخو زین مذکوروجود خواهد آمد و مانع 

حق پخش تلویزیونی مناسب به نیافتن و حمایت مالی، تخصیص  يگذار هیسرمایکی دیگر از موانع 
هر چند است.  يا حرفه يها باشگاهحقوق مالکیت معنوي  نکردن و همچنین رعایت ها باشگاه

صنعت  يبرا ايعمده يدرآمدمنبع  ایدن يکشورها بیشتردر  يا رسانهپخش  حق افتیدر
 است. افتهین ییاجراو  یقانونما وجاهت  کشورموضوع هنوز در  نیا، شود یممحسوب  فوتبال

، یکی از 1مسابقات ورزشی به حدي است که استفان مورو يا رسانهاهمیت اقتصادي پخش 
 1387تا سال ). 33( اقتصاد نام برده است ةدهنداز آن با عنوان سوق ،اقتصاددانان فوتبال

 یاسالم يشورامسابقات فوتبال در مجلس  یونیزیتلوحق پخش  کردن یقانون يبرا ها تالش
حل و  يبرامجدد مجلس، موضوع  يریگیپبا . نکرد دییأتنگهبان آن را  يشورا یول ،شد يریگیپ

طی توافقاتی که بین ، آنپس از  مصلحت نظام ارجاع داده شد و صیتشخمجمع  فصل به
 شدصورت کلی منعقد سه ساله و به دا و سیما انجام شد، قرارداديفدراسیون فوتبال و سازمان ص

 ةعمد مشکالتوجود همچنین،  میلیارد تومان عنوان شده است. 10که مبلغ آن براي هر فصل 
 نیاشده در ییشناسا از موانع یکی کشور کلحقوق اثر در  ای حق مؤلفدر موضوع  یحقوق

و  ونیفدراسفوتبال از  ونیفدراس دیجد ۀاساسنام 75 ةدر ماد ،ریاخ يها سالدر است.  طهیح
) یونیزیتلوحق پخش  رینظمسابقات ( يبرگزار حقوق ۀیکل یاصلعنوان صاحبان آن به ياعضا

 زین رانیا یاسالم يجمهوردولت  ئتیه بیتصواساسنامه به  نیا کهنام برده شده است. از آنجا 

1. Morrow, S. 
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 يراستابرداشتن در  گام يبرا يسرآغازوان عنن را بهآبتوان  دیشااالجرا است،  و الزم دهیرس
با  رسد یم، به نظر نیاعالوه بر  دانست. مایسمسابقات از صدا و  یونیزیتلوحق پخش  افتیدر

 نیادر  يا حرفهورزش  مشکالتاز  يا عمدهورزش، بخش  یونیزیتلو ۀشبک يانداز راه بیتصو
 شیبمسابقات  یونیزیتلوپخش  حق خصوصدر  يا حرفه يها باشگاهو حقوق  شودمرتفع  نهیزم
 گردد. تیرعا شیپاز 

یکی  المللی بینو  ملیدر سطح  اي حرفه لیگها و  باشگاه 1نشان کمِناشناخته بودن و اعتبار 
و حمایت مالی است. اعتبار آرم یا نشان نهادهاي صنعت ورزش  گذاري سرمایهدیگر از موانع 

اقتصادي  ی حیاتی براي توسعۀان عاملعنوموضوع مهم دیگري است که محققان مختلف به
ند تا با ). اصوالً حامیان مالی در صدد29، 34(اند کردهورزش و جذب حامیان مالی به آن اشاره 

درآمد  محصوالت یا خدمات خود به کسب ۀرویدادهاي ورزشی با وجه ۀایجاد ارتباط میان وجه
د داشتند که جذب بازیکنان ) اعتقا2006و همکارانش ( رومنتب). 30( بیشتر براي خود بپردازند

باشگاه و در نتیجه جذب منابع مالی بیشتر از حامیان  ۀوجه يموفقیت ورزشی، ارتقامعروف 
افزایش قیمت سهام باشگاه را به همراه  ،و در نهایت ردمالی و پخش تلویزیونی را در پی دا

 اي حرفه هاي لیگو  ها شگاهباارتقاي آرم و نشان  کارهاي راه). اگرچه تدوین 35( خواهد داشت
، سازمان لیگ و ها باشگاهضروري است تا  ،و سازمان یافته است مند نظامنیازمند انجام مطالعات 

آرم یا نشان صنعت ورزش در سطوح ملی  ۀاهتمام الزم را راستاي توسع ربط ذي هاي فدراسیون
و  ها باشگاهمعروف در  مربیانو  بازیکناناقدامات،جذب  ایناز  یکی و بین المللی داشته باشند.

فارس انجام شده و اثرات  خلیج حوزة کشورهاي بیشتردر  که کاري است، هاي حرف هاي لیگ
 داشته است. بیشترو حضور تماشاگران و هواداران  مالی حامیاندر جذب  مثبتیبعضاً 

مالی  يها سیستم خصوصی و همچنین هاي باشگاهدولتی و  هاي باشگاهرقابت ناعادالنه بین 
و حمایت مالی است. رقابت  گذاري سرمایهاز دیگر موانع  اي حرفه هاي باشگاهنامناسب در 

رقابت در مانع که  عاملیبر بازار است و هر  مبتنی اقتصادينظام  حیات مایۀو  امتیاز ترین مهم
ه در ک اهدافیاز  یکی. سازد میحاکم  اقتصادي  سیستمي را بر  ناکارآمد تدریجبازار شود به

 هاي فعالیتدر » رقابت افزایش«است،  نظران صاحبتمام  پذیرشمورد  سازي خصوصی راستاي
تمایل  بامستقیم طوربهتعادل رقابتی  . بسیاري از محققان اعتقاد دارند)27( است اقتصادي

به عبارت دیگر، هر چه رویدادهاي ورزشی  ؛هواداران براي حمایت از صنعت فوتبال مرتبط است
. )36،2( باشند، تمایل بیشتري به سوي خود جلب خواهند کرد داشتهرقابتی بهتري تعادل 

1. Brand 
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موجب کاهش تعداد  اي حرفه هايتعادل رقابتی در لیگ معتقدند نبود) 2005( 1تونومیچی و آ
 نبود). 19(را در پی خواهد داشت  ها آنو در بلندمدت خطر از دست دادن شود هواداران می

از امکانات و  ها باشگاهفوتبال ایران و برخورداري برخی  اي حرفهدر لیگ تعادل رقابتی بهینه 
و در کند ایجاد می کننده شرکت هاي باشگاهدرآمدي زیادي بین  ة دولتی خألتسهیالت ویژ

بنابراین،  ؛)30( خواهد شدمنجر رده پایین لیگ  هاي باشگاهتهدید ورشکستگی براي  ، بهنهایت
موجود در  هاي باشگاه میانایجاد تعادل رقابتی بهینه در  برايزم ال کارهاي راهضروري است 

 هاي باشگاهبررسی شود تا هواداران تمایل بیشتري براي حمایت از کل  اي حرفه هاي لیگ
 اقتصادي را ببرد. ةداشته باشند و متعاقب آن صنعت ورزش نیز نهایت استفاده و بهر اي حرفه
از  دولتی هاي باشگاه ناكهشبه یا غیرقانونی گاه هاي استفادهو  اه رانتحذف  ،کارها راه ایناز  یکی

به هاي خصوصی فعال در این عرصه  معدود باشگاه که اي لهئمساست.  دولتیو روابط  امکانات
 است. رقابتیبه تعادل  رسیدندر راه  بزرگیو مانع  دارنداعتراض  به آنشدت 

و همچنین  اي حرفه هاي باشگاهدر بیشتر  ها ورزشگاه، استیجاري بودن مالکیت موجود از دیگر موانع
جز تعداد است. به مالی حمایتتحقق اهداف درآمدزایی و  براي ها ورزشگاهدرست از محیط نا ةاستفاد

یا حتی  ها بازيو  ندارندورزشگاه اختصاصی  ها باشگاهکشور، اغلب  اي حرفه هاي باشگاهمعدودي از 
را  ها باشگاهضمن اینکه  وضعیتی. چنین کنند میاستیجاري برگزار  يها ورزشگاهتمرینات خود را در 

براي  ها باشگاه شود می، موجب کند میاز بسیاري از درآمدهاي حاصل از برگزاري مسابقات محروم 
کسب درآمد از محل درآمدهاي روز مسابقه نیز اختیار چندانی نداشته باشند و نتوانند براي آن 

که با ایجاد تسهیالت و  کنند می) بیان 2005( 2جام دهند. اوریلی و هاریسونمناسبی ان ریزي برنامه
 هاي شرکتاهداف  ترین مهمیکی از  توان می ها ورزشگاهدر  تر جذابتبلیغاتی روزآمد و  هاي فناوري

 دست به). 37( برآورده کرد هاست آنآگاهی عمومی در مورد آرم یا نشان  ۀکه توسع را حامی مالی
حامیان مالی نیازمند انجام مطالعات نیازسنجی و  هاي خواستهعات در مورد اهداف و آوردن اطال

چنین مطالعاتی  هاي دادهصنعت ورزش است. با تحلیل  ةنظرسنجی از حامیان مالی بالفعل و بالقو
 ؛دکرمهیا  ها ورزشگاهگیري و تالش براي تحقق اهداف حامیان مالی را در مبناي تصمیم توان می

از  یکهر  برايرا  شرایط، دولتی هاي باشگاه واگذاريدولت ضمن  شود می توصیه، ینبنابرا
 اختصاصی امکاناتورزشگاه و  داراي ها باشگاه این که کندفراهم  اي گونهبه  اي حرفه هاي باشگاه

 دست آورند. به طریق اینخود را از  درآمدهاياز  بخشیو بتوانند اشند ب
 فیزیکی امکاناترفاهی و  تأسیسات ضعیف کیفیتو حمایت مالی  گذاري سرمایهیکی دیگر از موانع 

1. Michie, J. & Oughton, C  
2. O’Reilly, N., Harrison, N  
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 اي حرفهفروشی متمرکز در سازمان لیگ  تساختار بلی نیزو  مسابقات برگزاريمحل  هاي ورزشگاه
تماشاگران  افزایشبر  ها ورزشگاه يها یژگیوعوامل فیزیکی و  ریتأثسایر پژوهشگران نیز بر  است.

فوتبال از جمله موارد مورد بحث  اي حرفهفروشی مسابقات لیگ  تاختیار بلی. )38،2( اند هکردکید أت
-فوتبال به اي حرفهفروشی مسابقات لیگ  تاکنون بلیو فدراسیون فوتبال است. هم ها باشگاهبین 

و در اختیار سازمان لیگ قرار داد. بارها مشاهده است که بسیاري از  شودانجام میصورت متمرکز 
ولی تاکنون موفق به دریافت  اند،عنوان حق قانونی خود شدهواستار دریافت این مجوز بهخ ها باشگاه

آن به  واگذاريو  کشوردر  فروشی تبلی فرآیندشدن  غیرمتمرکزبا  رسد میبه نظر . اند نشدهآن 
 ها باشگاهصورت،  ایندر  زیراد؛ شوبرطرف  مینه اینو موانع موجود در  مشکالتاز  بخشی ها باشگاه

 بیشتري هايفعالیتاست  ممکنو  کنندمی دریافت کاملصورت را به فروشی تبلیمنافع حاصل از 
 آنان در ورزشگاه انجام دهند. بیشترجلب تماشاگران و حضور هر چه  براي

 ۀدر برابر توسع يگریدمانع  ورزشصنعت  ربط يذ ينهادها یمال اطالعات نبودن شفاف
در هر  يگذار هیسرما يبرا ها شرکتافراد و  ش است. اصوالًورز یمال تیحماو  يگذار هیسرما
 1از نظر کشاك هستند. در مورد آن ياقتصادو  یمال دقیق، خواهان داشتن اطالعات یبخش

گیري یکی از معیارهاي تصمیم يا حرفه يها گیلو  ها باشگاهشفافیت در اطالعات مالی  )2004(
سایر ). 39( حمایت مالی ورزشی خواهد بود ۀصحنحامی مالی بالقوه براي ورود به  يها شرکت

 فوتبال يا حرفهلیگ  يها باشگاهو  يا حرفهنیز با مروري بر وضعیت مالی سازمان لیگ محققان 
 يا حرفهلیگ  يها باشگاهضرورت ایجاد شفافیت در اطالعات مالی و اقتصادي سازمان لیگ و  بر
 يبرا یسوئ يامدهایپ یمالاطالعات  نبودنشفاف  رسد یمبه نظر ). 30،3،2(اند کردهکید أت

بازیکنان و مربیان در  ۀروی بیافزایش قیمت  ها آن نیتر مهم کهداشته باشد  يا حرفهورزش 
، از لهئمس ایناست.  نظارت دقیق بر آن نبوددلیل وجود نظام داللی و به ،فصل نقل و انتقاالت
 يها گیل یتمامدر . است اي رفهح هاي باشگاه سازي خصوصی مسیردر دیگر موانع موجود 

 هايباشگاه يدرآمدهااز  يا عمدهدرصد  انیمربو  کنانیبازو پاداش  حقوق ۀنیهز دنیا يا حرفه
و  کشورفوتبال ت موجود در صنع يدرآمدهابه  با توجه .دهد یماختصاص  را به خود يا حرفه

 يایمزاحقوق و  ۀنیزم د دربا درآم متناسبنا هاينهیهزها،  باشگاه نیا یمنف یمالتراز  زین
حل این مشکل وضع قوانین ي ها روشیکی از . رسد یمبه نظر  رمعقولیغ انیمربو  کنانیباز

ایجاد محدودیت در میزان مبلغ قابل هزینه  به معنی مربوط به سقف قرارداد است. سقف قرارداد
رارداد موجب سقف ق ) نشان دادند2009( 2براي دستمزد بازیکنان است. دیتل و همکارانش

1. Keshock, C.M. 
2. Dietl, H., Lang, M., & Rathke, A. 
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اگرچه وجود ). 40( دهد یمرا نیز کاهش  ها باشگاه ۀو مجموع هزین شودمیافزایش تعادل رقابتی 
 کشور يا حرفهورزش  وضعیتبا توجه به ، اثرگذار بوده است کشورها یبرخقانون سقف قرارداد در 

به سقف قرار داد،  مربوط قوانینوضع  جاي، بهتر است به يا حرفه يها باشگاه یشترببودن  یدولتو 
بر  دقیقو نظارت  کنترلو با  کرداعمال  دولتی هاي باشگاه براي هزینهدر خصوص سقف  قوانینی

 .کرد ایجاد بازیکنان ۀروی بی قیمت افزایشدر راه  مانعی، ها باشگاه کردهزینه نحوة
در راه اقتصادي که بخشی از مشکالت و موانع موجود  گفتچنین  توان میدر مجموع 

و برخی دیگر  استفضا و محیط اقتصاد کشور  کشور نتیجۀ اي حرفه هاي باشگاه سازي صوصیخ
با  اي حرفه هاي باشگاهبنابراین، مدیران  ؛محیط ورزش است هاي کاستیو  ها نارسایی محصول

تا حدودي این موانع را برطرف کنند. در  توانند میمناسب و اتخاذ برخی تمهیدات  ریزي برنامه
را  کارهایی راه توان میت گرفته از محیط اقتصاد کالن کشور است نیز ئنعی که بیشتر نشخصوص موا

  نشان داده است. 3در جدول  در این زمینه ارائه شده کارهاي راه ترین مهم که پیشنهاد کرد
 

 يا حرفهدر ورزش  44کلی اصل  هاي یاستس سازي یادهپمؤثر در براي رفع موانع اقتصادي  ییکارها راه. 3جدول 
 ارائه شده  کارهاي راه ترین مهم

 ها بخش سایردر  گذاريسرمایه هاي فرصت ایجادو  محصولیتکاز اقتصاد  رهایی 1
 منظور جبران کمبود نقدینگی بخش داخلیگذاري خارجی بهتسهیل جلب مشارکت منابع مالی و سرمایه 2
  الملل ینباز منظر حقوق  یخارجو  یداخل يگذاریهسرماعلل عدم  ییشناسابررسی و  3
  يتجار هاي یتفعالدر  یدولتبخش  یازاتامتحذف  4
 خصوصی يا حرفه يها باشگاه ۀتوسع منظوربه ایجاد تسهیالت بلندمدت براي بخش خصوصی و تعاونی 5
 به بازار بورس يا حرفه يها باشگاهاز  یبرخ یوستنپسنجی امکان 6
 کشور يا حرفه يها باشگاهدر  یدهفا ـ ینههزمنطق  یجادا 7
 یخصوصبخش به  ها ورزشگاه یریتمد مالکیت یا يواگذار یتقابلسنجی و امکان یبررس 8
  ها آنو حامیان مالی  ها باشگاه يبرا یاتیمال هاي یتمعافاعمال  9
   ر پروانهدر عوارض و صدو یتمعافوابسته به باشگاه و  يها فروشگاه یجاداو  یلتشک يبرا یالتتسهپرداخت  10
  ورزشصنعت  ياقتصادو  یمالدر اطالعات  یتشفاف یجادا 11
  يا حرفه يها باشگاهشاغل در  یانمربو  یکنانباز يقراردادها يافشا 12
 ورزشی مسابقات ةمدرن در پخش زند هاي يفناورو استفاده از  یفیتکبهبود  13
 ها آنبراي تشخیص مشکالت  اي حرفه هاي باشگاهبررسی موقعیت و وضعیت موجود مالی و عملیاتی  14
  یعصنا یرسابا  ورزشصنعت  ینب یارتباطعنوان پل به یورزش یابیبازار یتخصص يها آژانس یجادا 15
 ها باشگاهصورت یکسان به خدمات دولتی به ۀو ارائ اي حرفه هاي باشگاهایجاد فضاي تعادل رقابتی بین  16
 کشور اي حرفه هاي لیگنشان  يارتقا منظوربهان و مربیان مطرح دنیا امکان سنجی و استخدام بازیکن 17
  رویه بیجلوگیري از افزایش قیمت  براينظارت نهادهاي مسئول بر بازار نقل و انتقاالت بازیکنان و مربیان  18
 بیشتر یمال یانحامجذب  يبرامناسب  یالتتسه ۀو ارائ ها ورزشگاه وضعیتبهبود  19
 مسابقات برگزاريمحل  هاي ورزشگاه فیزیکی امکاناترفاهی و  تأسیسات وضعیتبهبود  بازسازي و 20
  اي حرفه هاي لیگفروشی مسابقات در  تبازنگري و اصالح ساختار بلی 21
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اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک سنجش  سازي مناسباستانداردهاي  بندي رتبه

 کار راه) براي ارائۀ CSMرضایت مشتري (
 

  2، پوریا سهرابی1محمد جوادي پور
 

 16/03/91 :پذیرش تاریخ                           20/06/90: دریافت تاریخ

 چکیده
 معیـار  است. هشـت  سازي اماکن ورزشیاستانداردهاي مناسببندي رتبههدف این پژوهش 

بررسـی  رضایت مشـتري   سنجشبا استفاده از تکنیک  ،سازي اماکن ورزشیمناسب مهم در
 پـژوهش  شود.ارائه  کاري مناسب براي ساخت و ساز اماکن ورزشیشده است تا در نهایت راه

 میـدانی روش که بـه  است  تحلیلی-توصیفی، ها داده آوري جمعو از نظر نوع  کاربردي از نوع
هـاي   مدیران و سرپرستان امـاکن و مجموعـه   ۀکلی پژوهش راآماري  ۀاجرا شده است. جامع

ـ  . نمونۀدادندتشکیل می ارومیهشهرستان  ورزش و جوانان ةدارورزشی ا  ۀآماري برابر با جامع
 ۀهـا پرسشـنام   آوري داده جمعبود. ابزار  نفر) 29( اماکن ورزشی انمدیرو شامل تمام آماري 

تکنیـک  با استفاده از  ها یافتهبود. تجزیه و تحلیل با مقیاس پنج ارزشی لیکرت ساخته قمحق
از میـانگین بـا    بـا اسـتفاده  بنـدي  براي اولویت روشیکه  انجام شد رضایت مشتري سنجش
هر یک از ت اهمی ودر مورد نظرات مدیران و سرپرستان اماکن ورزشی  .استمساوي  ضرایب
معیـار طراحـی بـراي    از نظر مدیران اماکن ورزشـی  نشان داد  نتایج ها آنو سؤاالت  معیارها

معیـار  %39/84%، معیار اطـالع رسـانی و سـرویس دهـی بـا      55/75با  معلوالنو  جانبازان
شناختی و فضاي زیباییمعیار %، 73/89 با دسترسیمعیار %، 21/89 با همجواري و مکان یابی

% و 87/92%، معیار طراحی پارکینگ با 18/92معیار ایمنی، کنترل و نظارت با %، 29/91 با سبز
-از طریق رتبـه  .بودنداهمیت  کمترینترتیب داراي به %34/93 با بهداشت و نگهداريمعیار 

لویت رعایت هـر  وو ا تبه اهمی توان می رضایت مشتري سنجشتکنیک بندي استانداردها با 
و  دیدگاه مدیران ورزش پی برد از ورزشی هاي مجموعهدر ساخت اماکن و  یک از استانداردها

 .استفاده کرد ها آناز  کارهاي مناسبراه ۀدر ارائ
 

 سازي، اماکن ورزشی.، مناسبکارراه ۀرضایت مشتري، ارائ سنجش :واژگان کلیدي

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (نویسنده مسئول)                                                         . 1
  Email: Javadipour846@yahoo.com 
   کارشناسی ارشد مدیریت ورزش. 2
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 قدمهم
و  سـت یب قـرن  که تاکنون یستیز يها مجموعه ساختار به انسان توجه و يبشر تمدن شیدایپ از
 يبـرا  ياریبس يها وهیش و ها سبک است، يمجاز يها گاه سکونت و فضاها و کیالکترون قرن ،کمی

 مسـائل  بـه  بنـا  هـا  وهیش نیا از هرکدام است.شده  استفاده و تجربه ها ساختمان ياجرا و ساخت

به  را خود يجا ساخت فناوري و مصالح نۀیزم در یعلم يها شرفتیپو یاجتماع تحوالت ،يا سازه
ـ ا یتمـام  در ثابـت  صورتبه پارامترها يتعداد اما ،اند داده دتریجد يها وهیش  حضـور  هـا  وهیشـ  نی

.  اسـت  نوسـان ر د پارامترها نیا حول زین سازها و ساخت یاصل محور گفت توان یم و است داشته
 در او حضـور  و دهـد  یمـ  قـرار  ریتأث تحت را يمعمار که است يپارامتر نیتر یاصل انسان، دیشا

 ارزشمند ورزشی يها مکان نبود گاه و کمبود .ستفضا طراحان دغدغۀ نیتر مهم يمعمار يفضا

-برنامـه  لـزوم  و است مهم نیا به توجه ازمندین يشهر يفضاها در ساخت يمعمار و شدهیطراح
). 1(کنـد   یمـ  مطرح را يشهر عرصه در یزندگ یفیک يارهایمع بهبود منظور به یطراح و يزیر

 يفضـاها استقرار نامناسب  کشور يشهرهاموجود در  مشکالت نیتر مهماز  یکیدر حال حاضر، 
علـت  از افـراد جامعـه بـه    ياریبسـ  کـه  ينحوبه  است يشهر يها يکاربر ریسا انیمدر  یورزش

حل  .ندکنصورت مطلوب استفاده هب یورزش يها مکاناز  توانند ینم ها آنبه نداشتن  1یدسترس
و  یورزش يفضاها یساماندهو  یابیمکان ۀنیزمدر  تیریمدو  يزیربه برنامه کردن این مشکالت

ایجـاد و کـاربرد اسـتانداردهاي     تـر  مهـم و البته از همه  سنجیمطالعات پیچیده و اساسی امکان
 و امکانـات کشـور  موقعیت استانداردهاي بومی و متناسب با  ژهیوبه ،ساخت و ساز اماکن ورزشی

طراحـی و   يارهـا یمعبنـدي مناسـب و اسـتانداردهاي    رتبـه تهیـه و  به  یتوجهبی ).2(نیاز دارد 
در  2یگیهمسـا مناسـب   يارهـا یمع نییتعو  یابی، مکاننیزم يکاربر، يبند، پهنهساخت و ساز

 يانـرژ باعث اتالف وقت و هـدر دادن بودجـه، زمـان و     یورزش ساتیتأسهنگام ساخت اماکن و 
تـأثیر  سـالم   حـات یتفرو  یورزشـ  يها برنامه تیفیک و ندهیآبر عملکرد  تر مهماز همه  شود ومی

 ).3( خواهد گذاشتمنفی 
 هایی روشبه  توان میکه از آن دست  استگوناگونی مطرح  هاي روشبندي عوامل، رتبه ۀدر زمین
، انحراف از اپتیمم، تاکسونومی ها دادهروش تحلیل پوششی ریزي ریاضی،برنامه هاي مدلنظیر 

 سنجش) و روش Ahpدهی خطی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (وزنعددي، آنتروپی بیشینه،  مدل 
هایی سازمان مهم بسیار هاي فعالیت از مشتریان رضایت گیرياندازه  .)4( نام برد 3رضایت مشتري

1. Access  
2. Neighborhood criteria  
3. Customer Satisfaction Measurement 
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 سازمان که است این مانند دقیقاً مشتریانش رضایت گیرياندازه د.نارتباط دار است که با مشتري

 ،امروزه .ببرد پیش را خوداهداف  آن با مطابق و کند کنترل را خود و گیرياندازه را خود حیاتی معالئ
 به تبدیل پیشرفت الگوي از حقیقت در مشتریان رضایت گیرياندازه نوین مدیریت و مدرن دنیاي در

 ملی طرحی صورتبه را مشتریان رضایت گیرياندازه سنگاپور ؛ براي مثالاست شده ضرورت نوعی

 سرعت به و در حال اجراست هم اروپا در و شده انجام ملی طرح این نیز مالزي در است. دهکر آغاز

 به در حال تبدیل مشتریان رضایت سنجش کنید می مالحظه که طور همان بنابراین ؛کند می رشد

 یضرورت مشتریان خشنودي پیوستۀ و مرتب گیرياندازهست. ها سازمان در مدیریت زیربناهاي از یکی
باید این نکات کلیدي را گیري رضایت مشتریان در اندازه است. مشتریان کردن وفادار براي انکارناپذیر

؛ در انجام شود اي نمونهسنجی ۀ نظرگیري رضایت مشتریان بر پایاندازه ه ومحاسب رعایت کرد:
-ارتباطات یکگیري رضایت مشتریان باید در جستجوي نظر حداکثري بود؛ هر چه اندازه ۀمحاسب

-مهمگیري رضایت مشتري افزایش خواهد یافت؛ ، دقت اندازهتبدیل شودسویه به ارتباطات دوسویه 
 CSM( Customer( شود میترین ابزاري که امروزه از آن براي سنجش رضایت مشتري استفاده 

Satisfaction Measurement  است . 
-ورزشی در مورد استانداردهاي مناسـب  بندي نظرات مدیران اماکنرتبه تحقیق این کلیهدف 

کار راه ۀمنظور ارائ) بهCSM( با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتري ،سازي اماکن ورزشی
شـاخص سـنجش رضـایت      مناسب در ساخت و سازهاي آتی اماکن و فضـاهاي ورزشـی اسـت.   

شـوندگان  اختالف سطح رضایت موجود و اهمیت هر معیار را از دیدگاه پرسش تواندمیمشتري 
تحقیق بسنجد. این نکته که اسم این شاخص سـنجش رضـایت مشـتري اسـت کـامالً       ۀیا نمون

-کار بردن این روش استفاده از توانایی این تکنیک در رتبـه هولی هدف محقق از ب است،صحیح 
بیان کـرد   گونه این توان می ،در واقعداردها و معیارهاست. ، استانها شاخصبندي و کسب اهمیت 
این روش در ابتدا به ایـن   است؛ زیرااین روش سنجش رضایت مشتري  ۀکه کاربرد اصلی و اولی
 از این روش اسـتفاده کـرده اسـت:    به چند منظورکار رفته است. محقق همنظور ساخته شده و ب

توجه دوم  ؛بندي معیارها و استانداردها از دیدگاه افرادرتبهاستفاده از توانایی این تکنیک در  اول
از نظـر مـدیران و سرپرسـتان امـاکن      کارهـاي تحقیـق  عنـوان راه به این نکته که این معیارها به

 تحقیق) از کاربران و اسـتفاده کننـدگان از امـاکن    ۀخود این افراد (نمون ؛ زیراشوند میمحسوب 
فضاها و امـاکن دارنـد و دوم اینکـه     گونه اینو ارتباط را با  و همچنین بیشترین شناخت هستند

 کاردر ارائۀ راه که نظراتشان اندتحصیل کردهتربیت بدنی  رشتۀ در ورزشکارند یا ر این افرادبیشت
کـار بـا ایـن روش    راه ۀریزي و ارائـ گفت برنامه توان میطور کلی ارزش و اهمیت خاصی دارد. به

توقعـات   و(مشتري) را بنگرد و چیزي بیشتر از انتظـارات، ادراکـات    فراتر از ادراك فرد تواند می
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کـاري و   هاي شیوهبهترین  تواند می CSM کارهايراهست. ها ویژگیو  ها اهمیتمشتري راجع به 
 ).5(کند فراهم  تر وسیعو اقدامات  ها تالشدروندادي را براي  يها قابلیت

کـه عمـدتاً کارشناسـان و     ورزشـی  يهـا  مجموعـه در این تحقیق مدیران و سرپرستان اماکن و  
 زیـ ندارنـد و خـود    امـاکن ل محـ ارتباط و حضـور را در   نیشتریبو  مدیران تربیت بدنی هستند

عنـوان مشـتري و نظردهنـده در مـورد     بـه  کننـد  یمـ اسـتفاده   اماکناز  انیمشترهمانند  عمدتاً
شمار تحقیقـات در   متأسفانه .اند شدهگرفته ر کابهمورد ارزیابی  يها شاخص یا همان استانداردها

و  کـم اسـت  سازي اماکن ورزشی بسـیار  در بحث ساخت و ساز و مناسب و الگو کارراه ۀمورد ارائ
در نظر گرفتن نظر و   AHP و رضایت مشتري سنجشهمچون بندي رتبه يها روشز ا ها آندر 

راهکار صـرفاً   ۀمنظور ارائتحقیق به ها دهپژوهشگران در  استفاده نشده است. کارشناسان ورزشی
و بـه سـطح آگـاهی و     انـد ن عادي خـود اسـتفاده کـرده   ابندي نظرات مشتریان و مراجعاز رتبه

تعـدادي از   ،در ادامه نکرده اند.توجهی کار مورد نظر در راستاي ارائه راه ۀدر زمین ها آنشناخت 
 هـا  آنبنـدي در  رتبه يها روشاز تحقیقاتی که در تربیت بدنی از  ییها نمونهتحقیقات مرتبط و 

 :شود یماستفاده شده است ارائه 
بنـدي معیارهـاي انتخـاب    تعیـین و اولویـت  «) در تحقیقی با عنـوان  1381کهندل و همکاران (

بنـدي معیارهـاي انتخـاب مربـی     رتبـه منظـور  بـه  »ملی در چند ورزش گروهی هاي تیممربیان 
ترتیـب رتبـه   را به ها آن یشترینافراد را با هم مقایسه و ب هاي پاسخمیانگین و انحراف معیارهاي 

 .)6( بندي کردند
 هـاي  پسـت ارتقـاء بـه    ةبندي عوامـل بازدارنـد  بررسی و رتبه«در پژوهشی با عنوان ) 1386( احسانی

که از دیدگاه مدیران زن و مـرد   به این نتیجه رسید» ورزشی استان خوزستان هاي تئهیمدیریتی در 
زنان بـراي تمـامی    ، در مقایسه بامردان همچنینبوده است.  اي حرفهترین عامل بازدارنده ورزش مهم

عوامل روانی و شخصیتی زنان از دیـدگاه مـدیران زن و    نقش بازدارندگی بیشتري قائل بودند. ها مؤلفه
 ).7( مدیریتی نداشته است هاي پستآنان به ي در ارتقا اي بازدارندهمرد نقش 

وري دبیـران زن  ثر بر بهرهؤم هاي عاملدر تحقیقی تحت عنوان  )1383( و همکاران خیابانچیان
الگـو بـه ایـن     ۀارائمسئوالن آموزش و پرورش و و  ها مدرسهتربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران 

که با استفاده از روش تحلیـل  -وري نیروي انسانی ثر بر بهرهؤم هاي عاملنتایج دست یافتند که 
محیطـی سـازمانی،    هـاي  عامـل به ترتیب اهمیـت عبـارت بودنـد از:     -بندي شدندعاملی اولویت

 .)8( اجتماعی و شخصی-انگیزشی، اقتصادي
وري سـازمان تربیـت   عوامل مؤثر بر افزایش بهـره «با عنوان  اي مقالهدر  )1383( مشرف جوادي

 دریافـت  »با استفاده از آزمـون تحلیـل عـاملی    الگو ۀبدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان و ارائ



  133  سازي اماکن ورزشی  ......... بندي استانداردهاي مناسب رتبه

ترتیـب  اول اهمیت قرار دارند و پـس از آن بـه   ةمالی سازمان در رد-ثر در بخش اداريؤعوامل م
 هـاي  ردهورزش قهرمـانی، ورزش همگـانی و آمـوزش و پـرورش در      هـاي  بخشثر در  ؤعوامل م

   .)9( بعدي قرار گرفتند
بـراي   هـا  دادهکاربرد روش تحلیل پوششـی  «) در تحقیقی با عنوان 1388خدایاري و همکاران (

 »آموزشـی تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی      هـاي  گـروه و  ها دانشکدهبندي وري و رتبهتعیین بهره
بنـدي و مطلـوب   دانشکده را در مجموع عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدماتی رده 11توانستند 

 .)10( بندي کردنددیگر را در ردیف نامطلوب رده ةدانشکد 18ارزیابی کنند و 
وري منـابع  بندي عوامل مؤثر بر بهرهاولویت«) در تحقیقی با عنوان 1388( اهللا وردي و همکاران

بنـدي ایـن عوامـل    منظور رتبهبه »مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انسانی از دیدگاه
 5یـک تـا   بـین   اي نمـره تـا بـراي هـر گزینـه      نـد خود از پاسخگویان خواسته بود ۀدر پرسشنام

بنـدي عوامـل   رتبه به ها میانگین ۀن در نهایت با جمع امتیازات و محاسباختصاص دهند. محققا
 )11( پرداختند

ثر بر رضایت مشـتریان از کیفیـت خـدمات در    ؤعوامل م«در تحقیقی با عنوان  )1388( کاظمی
 24توانسـتند   »رضـایت مشـتري   سـنجش شعب بانک اقتصاد نوین مشهد با استفاده از سیستم 

 .)4( کنندبندي بانک رتبه هفتاز کیفیت خدمات بانکی در  مشتریان را ثر در رضایتؤعامل م
فضاهاي ورزشـی شـهر    ۀیابی بهینمکان«در تحقیقی تحت عنوان  )1389( فاضل نیا و همکاران

 »)GIS( ) و سیستم اطالعات جغرافیـایی AHP( زنجان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
یابی اماکن و فضاهاي مکان ۀدر زمینرا معیار مهم  9مراتبی  سلسلهتوانست با استفاده از تحلیل 

افـزار سیسـتم اطالعـات    مختلـف در نـرم   هاي الیهصورت کند و به دهیورزش رتبه بندي و وزن
 ).12( کار بردیابی بهمنظور مکانجغرافیایی به

 موارد به توانستند مشتریان از سريیک با مصاحبه طی ی،پژوهش در )2007( همکاران و مارشال

  هـا  آن و دکننـ  پیدا دست شرکت یک خدمات و محصوالت از مشتریان رضایت ةکنندتعیین مهم
 .)13( بندي کنندبندي و اولویترا رتبه

 وياثـرات شـناخت و رضـایت مشـتري بـر وفـاداري        بررسـی  بـه  )2010(یوکسل و همکـاران  
احساسـات مثبـت    دهدنشان میاین پژوهش در سازي معادالت ساختاري نتایج مدل .پرداختند
 وفاداري مشتري را ثابت کند و بر کیفیت و دوام ارائه خدمات تأثیر مثبتی دارد تواند میمشتري 

)14(. 
و  امـاکن و سرپرسـتان   مـدیران  دیـدگاه از  معیارهـا از  یـک  رهـ  اهمیـت رزش و ا :تحقیقال سؤ

 ؟است میزانبه چه  ورزشی هاي مجموعه
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 پژوهششناسی روش
 آورياست و از نظر نـوع جمـع   کاربردي تحقیقات، پژوهش حاضر از نوع تحقیقبر اساس هدف 

آزمـودن   منظـور بهاست.  شدهاجرا  میدانیاست که به روش  تحلیلی-توصیفی، تحقیق هاي داده
) و x2( 2خـی  هـاي یفی و اسـتنباطی شـامل آزمـون   توص آماري هاي روشاز  تحقیق هاي فرضیه

مـدیران و سرپرسـتان    ۀکلیپژوهش  آماري ) استفاده شد. جامعۀbinominal( اي جملهآزمون دو
زمـان اجـراي   کـه در  بـود   ارومیهشهرستان  ورزش و جوانان ةادار ورزشی هاي مجموعهاماکن و 
-پـژوهش بـه   این. در بودمورد  29 ها آنتعداد  ارومیه ورزش و جوانان ةطبق اعالم ادار پژوهش

نظـر  صـرف  گیريبودن اطالعات و نتایج از نمونه تر دقیقمنظور بودن حجم جامعه و به کمدلیل 
 گـردآوري  منظـور بـه . ندگرفتتحت پوشش قرار  ارومیه ورزشی هاي مجموعهاماکن و  کلیۀشد و 

 ۀکلیـ بـود.   معیار هشتسؤال و  100 دارايساخته استفاده شد که محقق از پرسشنامۀاطالعات 
 وایـی راز  اطمینان برايشد.  تأییدآن  رواییو  ارزیابیمجرب  تاداناستوسط  پرسشنامهسؤاالت 

کـه   ارومیـه  ورزشـی ۀ مکـان و مجموعـ   10 رويطـور مقـدماتی   بـه ابـزار، پرسشـنامه    پایـایی و 
اسـتاندارد در   معیارهـاي  داراي. پرسشـنامه  دشـ ند اجـرا  نبود ورزش و جوانان ةادار ۀزیرمجموع

مقـاالت و   ۀآن بـا مطالعـ   اسـتانداردهاي کـه   اسـت  همجـواري و  دسترسیساخت و ساز،  ۀزمین
ـ  اندتامشابه و نظر اس خارجی تحقیقاتو  ها کتاب  ضـریب  میـزان دسـت آمـده اسـت.    همجرب ب
% محاسبه شد. در قسمت دوم پرسشنامه که با اسـتفاده  78کل پرسشنامه  برايکرونباخ   آلفاي

لیکرت طراحی شده بود، نظرات مدیران و سرپرسـتان در مـورد اهمیـت و      ارزشی پنجاز طیف 
روش سـنجش   بنـدي شـد.  رتبه CSMهر یک از استانداردها پرسیده و با استفاده از روش  ۀرتب

 هـا  شـرکت یـا   هـا  سـازمان مشتریان  هاي دیدگاهرضایت مشتري براي سنجش نظرات و اهمیت 
استفاده شده و مـدیران   اي خالقانهصورت به CSMدر تحقیق حاضر از روش است.  طراحی شده

عنوان کارشناسان تربیت بـدنی و ورزش در  به ها آنو نظرات  اند شده عنوان مشتریان جایگزینبه
اهمیت هـر   ضمن پی بردن بهتا  است شدهبندي مورد استانداردهاي پرسشنامه گردآوري و رتبه

 .کرداستفاده  ها آنآتی از  هاي عملیاتدر تفسیر نتایج و  بتوانمعیار و استاندارد 
 در گـام  اولـین  منظور همین به است وي به احترام و 1مشتري نظر بر  اساس و مبنا روش این در

 سنجش قصد که است دیگري چیز هر یا معیارهاي ساخت و ساز اماکن یا استانداردها ۀارائ اجرا و

 vocعنـوان   بـا  را مشـتري  روش داریم. در ایـن  را از دیدگاه مشتریانآن  بندياهمیت و اولویت
سـنجش اهمیـت کـه بـه      ۀگزین پنجبا  ايمنظور پرسشنامهبراي این  .)15( شناسیم می مشتري

  . در این تحقیق منظور از مشتریان همان مدیران و سرپرستان نمونۀ تحقیق است.1
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 یـک از  هـر االت سؤبراي  بود خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم هاي گزینهترتیب شامل 
اهمیت و ارزش هر معیار را از دیدگاه خـود   ه شدو سپس از مدیران خواست شدمعیارها طراحی 

براي معیارهـا   CSM بایدپس از بیان اهمیت و ارزش هر معیار از دیدگاه مدیران  .مشخص کنند
. با توجـه  شود میاستفاده  demingبا روش  CSM ۀن منظور از فرمول محاسبدی. بشودمحاسبه 

دلیل جدید بودن کـاربرد  و بهاستفاده نشده است از این روش در تحقیقات تربیت بدنی  اینکهبه 
با خالقیت خاصی از روش مدیریت رضـایت مشـتري اسـتفاده    این پژوهش  ، محقق دراین روش

 بهره گرفته است:وزن دهی زیر  بندي از رابطۀمنظور رتبهبه و کرده
CSM=∑ n 

i=1   ai Bi 
 :روبرو در فرمول

CSM =عدد) رضایت مشتري؛( ةنمر 
ai مشتري؛ نظر= اهمیت 
Bi مشتري نظر= امتیاز. 

افراد  CSMتا امکان مقایسه  (استاندارد) کنیم الزم است آن را نرمال CSM ۀپس از محاسب
 : کنیم می استفادهد. براي این کار از فرمول زیر شو فراهممختلف 

 
(∑ n 

i=1   ai Bi /∑ n 
i=1   ai (max Bi))×100 

 

و  در مخـرج کسـر نیـز     گیـرد  میشده قرار محاسبه CSMبراي استانداردسازي در صورت کسر 
شـده  اهمیت بیان علت این است که در حداکثر اهمیت همان فرد هر فرد ضرب ةشدامتیاز بیان

بـه وي   تـوان  نمینظر هر فرد حکم نهایی را دارد و ؛ زیرا افزایش داد توان نمیاز طرف هر فرد را 
اً بایـد امتیـاز را بـه    بنـابراین صـرف   داشته باشـد؛ گفت نظر شما در این مورد باید بیشتر اهمیت 

مجموع را محاسبه کنیم کـه بـراي    CSMهر مشتري باید  CSM ۀبعد از محاسب حداکثر رساند.
کـه   رود مـی کـار  هگیري است. این روش زمانی بترین روش، استفاده از میانگیناین منظور ساده

؛ افتـد  مـی ولی در عمل این اتفاق کمتـر   ،)16(باشد مشتریان براي ما به یک اندازه  ۀاهمیت هم
 :شود میبراي این منظور از دو فرمول زیر استفاده  بنابراین

 

CSM  مدیران:  ۀهم اهمیتبودن  مساويکل در حالت 
CSM Total=∑ n 

i=1 csmi        or    CSM Total= csm1+csm2+csm3+…csmn 

N                                             
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Csm  مشتریان:ۀ هم اهمیتبودن  نامساويکل در حالت 

 

 که در فرمول فوق:  

Csm Total؛رضایت کل ة= نمر 

 با محق را گاما است. مختلفی عوامل از متأثر که دهندهمدیر نظر هر (گاماي هر مشتري)= اهمیت
 کند؛تعیین می عوامل و فاکتورها سريیک به توجه

Nمشتریان)(دهنده = تعداد مدیران نظر . 

بر خالف  AHPاستفاده کرد. در روش نیز  AHPدیگري نظیر  هاي روشاز  توان می ،عالوه بر این
صـورت یـک نمـره اظهـار     و بـه  دوش میکه اهمیت و نظر مشتري بیان  CSM(DEMING)روش

اهمیـت   در خصـوص ، از وي معیار یا استانداردال از فرد در مورد اهمیت هر ؤجاي سهب ،دوش می
 جـه  تـو  (البتـه . شـود  مـی ال ؤسایر معیارها و استانداردها سمعیار یا استاندارد، در مقایسه با هر 

 ؛)شـود  میبیان  مشتري طرف از االتؤاستانداردها و س اهمیت نیز روش این در که باشیم داشته
الزم اسـت   معیـار یـا اسـتاندارد،    هـر  اهمیـت  بیـان  مورد در مشتري اظهارات ثبت براي بنابراین

 شدهبیان معیارها و استانداردهاي تعداد با آن هاي ستون و سطر تعداد که ماتریسی تشکیل شود

  .)17( است برابر مشتري سوي از

صـورت درصـدي بیـان    بـه  هـا  رتبـه  تر راحتدر تحقیق حاضر براي سهولت و درك  CSMاعداد 
اسـت. در زیـر    تـر  نـامفهوم و  تـر  مشکل  CSMبندي با استفاده از اعداد و نتایجرتبه ؛ زیرااند شده
 طور نمونه بیان شده است:سؤال اول معیار اول در مقاله به CSMتبدیل درصدي عدد  ةنحو

Total CSM= 145         %100                                                             
 
CSM c1 q1= 136/996         %%94/48 OR    145

100 
× 136/996 = 94/48  OR  

145/(100 ) × 136/996 = 94/48    
 

 پژوهش هاي یافته
سـال   7/9 هاآنو سوابق کاري  سال 2/37تحقیق متوسط سنی پاسخگویان  هاي یافتهبر اساس 

. بـود سـال   15آنـان کمتـر از    رکـا  ۀو سابق ندسال سن داشت 40 کمتر از% پاسخگویان 70. بود
 29داشتند. از مجموع %  فوق دیپلم 7/20 و لیسانس% فوق 9/6% افراد مدارك لیسانس و 1/62

درصد کل نمونه بـود و   9/76بودند که برابر با  بدنیداراي مدرك کارشناسی تربیت  نفر 20 نفر،
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درصد کـل نمونـه را    1/23که  مدارك تحصیلی دیگري داشتندنفر بودند  9سایر افراد نمونه که 
 .شوند میشامل 
 بحـث ورزشـی در   هـاي  مجموعـه حـاکم بـر امـاکن و     اسـتانداردهاي تحقیق در مورد  هاي یافته

مجموعـه کمتـر از    10ورزشـی   ۀمجموعـ  29از  دهد مییابی نشان همجواري و مکان معیارهاي
نشـان داد   معیار دسترسینتایج  .بودند تر پایین استانداردهااز مجموعه  19و  اند بوده استانداردها

مکان دیگر نیز با استانداردها  5 و مورد نسبت به استانداردهاي موجود در حد متوسط بودند 21
ی و فضـاي سـبز در   ورزشی از نظر زیبـایی شـناخت   هاي مجموعهاماکن و عالوه، به. همگام بودند

در مکـان ورزشـی    22 دهـد نشـان مـی   ها یافتهاین  ند.شتاستاندارد قرار داسطحی ضعیف و غیر
 بودنـد.  کـان ورزشـی نیـز همگـام بـا اسـتانداردها      در سطح پایینی و دو م استانداردها مقایسه با
نتایج این تحقیـق   .قرار داشتنداستانداردها در حد متوسطی  در مقایسه بامکان نیز  5همچنین 
نمونه  دوکه  دهد میورزشی نشان  هاي مجموعهبهداشت و نگهداري اماکن و  معیارهايدر مورد 

 ،نمونه نیز با استانداردها همگام بودنـد  یکو  ضعیفنظر بهداشت و نگهداري در حد از ز اماکن ا
استانداردها در حد متوسطی بودند. نتایج بررسی معیارهاي  در مقایسه بانمونه از اماکن  26ولی 

 از اماکن نمونهیک ورزشی بیانگر این است که  هاي مجموعهکنترل و نظارت در اماکن و  ایمنی،
اسـتاندارد بودنـد کـه     تـر از حـد  ضعیفنمونه  28نسبت به استانداردها در حد متوسطی بوده و 

ورزشی ارومیه است. نتایج این تحقیق  هاي مجموعهایمنی و کنترل ضعیف اماکن و ة دهندنشان
همگـام بـا    نمونـه دو  مکان ورزشی 29 دهد ازناشن میدر مورد بررسی معیار طراحی پارکینگ 

 تر از حدضعیفمکان  17و  نسبت به استانداردها در حد متوسطمکان نیز  10 بودند.استانداردها
ورزشـی   هـاي  مجموعـه نتایج تحقیق در مورد بررسی معیار طراحی امـاکن و   .بودنداستانداردها 

 4و  ترند،از حد استانداردها ضعیفعدد از این اماکن  23 دهد مینشان  معلوالنبراي جانبازان و 
-ا استانداردها همگـام نمونه نیز ب دوو  نمونه، در مقایسه با استانداردها در حد متوسط قرار دارند

نمونـه از امـاکن    8بیانگر این است کـه   ارائۀ خدماتنتایج بررسی معیارهاي اطالع رسانی و  .ندا
 .بودند در حد متوسطنمونه  21و از استاندارد  ترضعیفورزشی 
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ورزشی هاي مجموعهیابی و ساخت اماکن و مکانجواري، هم معیارهاي .1جدول   

 مقوالت

 یلیخ
 کم

سط کم
تو

م
 

 ادیز

لیخ
 ادیزی 

To
ta

l 

C
SM

 

R
O

W
 

R
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و آتش  سیپل ةمجموعه به ادار یکینزد
17/95 29 22 7 0 0 0 ینشان  1 1 

 یعموم نگیپارکمجموعه به  یکینزد
48/94 29 23 4 2 0 0 با کمیت و کیفیت مناسب  2 5/2  

مناسب بودن تأسیسات مجموعۀ 
ي آب و ها یژگیوی با توجه به ورزش

 یی منطقههوا
0 0 1 6 22 29 48/94  3 5/2  

 ها دانشگاهمجموعه به مدارس،  یکینزد
41/92 29 19 9 1 0 0 و ادارات  4 5 

و  ها مارستانیبی مجموعه به کینزد
41/92 29 20 8 0 1 0 یخصوصی و دولتي ها درمانگاه  5 5 

ی با توجه به ورزشساخت مجموعۀ 
ی به طیمحي ازهاینکمبودها و 

 یورزشتأسیسات و اماکن 
1 0 1 5 22 29 41/92  6 5 

 ۀحصار مشخص مجموع ای واریدوجود 
 7 7 03/91 29 17 11 1 0 0 گانیهمسا با یورزش

 یورزش ۀطراحی و ساخت مجموع
چندمنظوره (دارا بودن  ةاستفاد يبرا

 )یورزش يها رشتهامکانات 
0 1 4 5 19 29 97/88  8 8 

 يفضاهاو  ها پاركمجموعه به  یکینزد
28/88 29 17 8 3 1 0 سبز  9 5/9  

و  ها هتلی مجموعه به کینزد
ي با کمیت و کیفیت ها رستوران

 مناسب
1 0 2 9 17 29 28/88  10 5/9  

 یورزشمجموعه  یهماهنگو  یهمخوان
از نظر  يشهر طیمحبا بافت و 
 (مواد و مصالح) يساختار

0 1 4 8 16 29 90/86  11 11 

مناسب مجموعه از  ۀو فاصل يدور
45/83 29 12 11 5 1 0 ینیرزمیز يها آبراهو  ها رودخانه  12 12 

07/82 29 11 12 4 2 0 بودن مجموعه به مرکز شهر کینزد  13 13 
ر گرفتن عالقه و استعداد در نظ
در ساخت  یمحلکنندگان استفاده

 یورزشتأسیسات مختلف 
1 2 7 7 12 29 62/78  14 14 
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بـا   ،یابیجواري و مکاناستانداردهاي معیار همبندي نظرات مدیران در مورد نتایج بررسی و رتبه
استانداردهاي نزدیکـی مجموعـه بـه     دهد میاستفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتریان نشان 

 سـایر اول تـا سـوم را کسـب کـرده و      هاي رتبهپارکینگ مناسب، فضاي سبز و هتل و رستوران 
 .اند گرفتهقرار  بعدي هاي رتبهدر  اهمیت ترتیبِاستانداردها به

 ورزشی فضاهايمعیارهاي دسترسی (در دسترس بودن) اماکن و  بنديرتبه .2جدول 

 

 یلیخ
 کم

سط کم
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م
 

 ادیز

 ادیز یلیخ
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در روزها و  عیسری و تردد راحت و کیترافنبود مشکالت 
55/96 29 25 3 1 0 0 ساعات پر استفاده از مجموعه  1 1 

به مجموعه از نقاط مختلف  عیسری راحت و دسترس تیقابل
ی، اتوبوس، تاکسی (خصوصی و عمومي ها سیسروشهر با 

 مترو)
0 0 0 6 23 29 86/95  2 5/2  

ي اضطراري ها سیسروي براو راحت  عیسری دسترس تیقابل
86/95 29 24 4 1 0 0 ینشانو آتش  سیپلآمبوالنس،  رینظ  3 5/2  

ي ها ییتوانای افراد با تمامي برای مناسب دسترس تیقابل
17/95 29 22 7 0 0 0 ي مختلفها تیجنسی و جسم  4 4 

ی حمل و نقل فعل ستمیسی مجموعه با هماهنگی و همخوان
79/93 29 21 7 1 0 0 يشهر  5 5 

و درجه دوم با کمیت و  یفرع یدسترس يرهایمسوجود 
1 0 0 0 کیفیت مناسب

0 19 29 10/93  6 6 

ي ها نگیپارکی به دسترسي براي مناسب رهایمسوجود 
41/92 29 20 7 2 0 0 ی خارج از مجموعهخصوصی و عموم  7 7 

 یسردرگمبا آدرس شفاف و بدون  یدسترس يرهایمسوجود 
72/91 29 20 8 0 0 1 چه در داخل و چه در خارج از مجموعه ،ریمسکردن  دایپدر   8 8 

ی با کمیت و خارجی و داخلی دسترسي روهاادهیپوجود 
03/91 29 19 8 1 1 0 کیفیت مناسب  9 10 

03/91 29 20 7 1 0 1 یدسترسي رهایمسو مناسب  منیاي بندی و بلوكکشجدول  10 10 
ی از نظر تعداد، طول و پهنا دسترسي رهایمسوجود تناسب 

03/91 29 19 8 1 1 0 ي پر استفادهروزهاویژه در ، بهنامراجعبه نسبت تعداد   11 10 

66/89 29 19 7 2 0 1 يشهری عبور و مرور اصلي ها راهو شاه رهایمسی به دسترس  12 12 
ی شلوغ دسترسي ها محلو پل عابر در  رگذریزوجود تقاطع، 

97/88 29 19 6 3 0 1 و پر رفت و آمد  13 13 

ي رهایمسدر  کیترافو خدمات کنترل  ها ستمیسوجود 
59/87 29 16 8 5 0 0 یخارجی و داخلی دسترس  14 14 

45/83 29 14 6 9 0 0 يشهری بروندسترسي رهایمسبودن مجموعه به  کینزد  15 5/15  
45/83 29 13 9 6 1 0 مرکز شهری مناسب مجموعه به دسترس  16 5/15  

1 3 0 2 دوچرخه با کیفیت مناسب ژهیوی دسترسي رهایمسوجود 
1 13 29 76/82  17 17 

72/71 29 11 4 7 5 2 ی به فرودگاهورزشی مناسب مجموعه دسترس  18 18 
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از روها و دسترسی مناسب بیشترین اهمیت را نبود مشکالت ترافیکی، وجود مسیرها و پیاده
 اند. دیدگاه مدیران داشته

 

 یورزش يفضاهاشناختی و فضاي سبز اماکن و معیار زیبایی بنديرتبه .3جدول 
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ی مجموعه از نظر رونیبی و داخل طیمحهماهنگ بودن 
86/95 29 23 6 0 0 0 یشناختییبایز  1 1 

ي فضاو جذاب و مناسب در  بایزي سبز فضاوجود 
17/95 29 22 7 0 0 0 یداخلی و رونیب  2 2 

ي و ورودو جذاب و مدرن در  بایزي نماکاروجود 
48/94 29 22 6 1 0 0 ی مجموعهخروج  3 5/3  

ي فضاهاي برا اهانیگگل و  شیآراوجود طراحی و 
48/94 29 22 6 1 0 0 سبز اطراف و درون مجموعه  4 5/3  

ي رهایمسو جذاب در  بایزي ها یطراحوجود 
10/93 29 21 6 2 0 0 یخارجی و داخلی دسترس  5 5 

و درختان  اهیگي مختلف گل و ها گونهاستفاده از 
41/92 29 19 9 1 0 0 یداخلی و رونیبي سبز فضامختلف و مناسب در   6 6 

ی ماندن اد، به یکتاو ی فرد منحصربهي ها یژگیوداشتن 
ي نماي مختلف در ساختار و ها قهیسلو متقاعدکنندة 

 ی و امکانات مجموعهکل
0 0 3 7 19 29 03/91  7 5/7  

و جذّاب و  بایزي هاو کفپوش ها سنگفرشوجود 
03/91 29 19 7 3 0 0 یخارجی و داخلی دسترسي رهایمسمتنوع در   8 5/7  

سیی و طراحی شناییبایز نامهندساستفاده از نظرات 
34/90 29 19 6 4 0 0 و مناطق مختلف مجموعه ها بخشدر ساخت   9 5/9  

یۀ حاشدر  ها درختچه، گلدان و نیپرچوجود بلوار، 
34/90 29 18 8 3 0 0 یدسترسي رهایمس  10 5/9  

و جذاب  بایزي تابلوها، مجسمه و بایزي هاي زیآمرنگ
90/86 29 14 11 4 0 0 یرونیبي رهایمسی و داخلي فضادر   11 11 

ي و متخصصان کشاورز نامهندساستفاده از نظرات 
21/86 29 14 12 2 0 1 ي سبزفضاهامنظور بهبود و توسعۀ به اهیگگل و   12 12 

در نماها و  ها نورافشانوجود لوسترها، شب نماها و 
52/85 29 15 9 4 0 1 یخارجی دسترسي رهایمسی و داخلي فضاها  13 13 

 
اسـتانداردهاي   :از دیدگاه مـدیران شـامل   ها اهمیتشناختی بیشترین زیبایی يدر مورد معیارها

هماهنگی محیط داخلی و بیرونی، استفاده از طراحی مسیرها و محیط پیرامونی زیبا و نماکـاري  
 بودند.
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 ورزشی فضاهايمعیارهاي بهداشت و نگهداري اماکن و  بنديرتبه .4جدول 

معیارهاي بهداشت و نگهداري اماکن و 
 یورزشي ها مجموعه
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یۀ هوا در سالن و تصف، هیتهو ستمیسوجود 
 ي مجموعهراهروها

0 1 0 0 28 29 93/97  1 1 

ي مناسب براي کنترل صدا در بندقیعا
 ي پر سر و صداها قسمتو  ها سالن

0 1 0 1 27 29 24/97  2 2 

ی مناسب از نظر بهداشتي ها سیسرووجود 
 نامراجعکمیت و کیفیت با توجه به حجم 

0 0 1 3 25 29 55/96  3 3 

ی، حرارتي ها ستمیسمجهز بودن مجموعه به 
 رطوبت میتنظکننده و خنک

1 0 0 2 26 29 86/95  4 5/5  

 زاتیتجهي و منظم ا دورهی و کنترل نیبازب
 کنندهی و خنکحرارتي، ا هیتهو

0 1 0 3 25 29 86/95  5 5/5  

 ریتعممنظور با تجربه به نامهندساستفاده از 
 و وسایل زاتیتجهو کنترل 

0 0 0 6 23 29 86/95  6 5/5  

کنندة مناسب و پاك ندهیشواستفاده از مواد 
 براي نظافت مجموعه

0 0 0 6 23 29 86/95  7 5/5  

استفاده از نیروي خدمات نظافت به تعداد 
 مناسب

0 1 0 4 24 29 17/95  8 8 

ي در خورآبی بهداشتي ها سیسروداشتن 
ی دسترسي رهایمسنقاط مختلف مجموعه و 

 به تعداد مناسب
0 1 0 6 22 29 79/93  9 9 

صورت وجود برنامۀ مناسب نظافت روزانه به
 منظم

0 0 1 8 20 29 10/93  10 10 

و  ها قیعاو ضد زنگ بودن  منیامناسب، 
کار برده شده در سطوح و ي بهها رنگ

 ي مختلفها قسمت
0 1 1 7 20 29 72/91  11 12 

ی مناسب با پزشکوجود درمانگاه و کمپ 
 یاورژانسامکانات 

1 0 1 6 21 29 72/91  12 12 

ۀ سالمت نامیگواهی که کارکناني ریکارگبه
 دارند

0 1 3 3 22 29 72/91  13 12 

48/74 29 14 3 4 6 2 یفرنگی بهداشتي ها سیسرووجود   14 14 
 

هـوا، نصـب    ۀتصـفیه و تهویـ   هـاي  سیسـتم نصـب   ،در بحث معیـار مهـم بهداشـت و نگهـداري    
و استخدام کارکنـان   را داشتند  بیشترین اهمیت هاي کاريحرارتی و برودتی و عایق هاي سیستم
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 .هشتم قرار گرفت ةرأي رد 22سالمت با کسب  ۀبا گواهینام
 ورزشی يها مجموعهمعیارهاي ایمنی، کنترل و نظارت در اماکن و  بنديرتبه. 5جدول 

معیارهاي ایمنی، کنترل و نظارت در اماکن و 
 ي ورزشیها مجموعه
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ي به اضطراري خروج راهروهاو  ها دربوجود 
93/97 29 26 3 0 0 0 تعداد مناسب و استاندارد  1 1 

و با دوام  منیاوجود و استفاده از مواد و مصالح 
55/96 29 24 5 0 0 0 یدسترسي مختلف رهایمسو  ها قسمتدر   2 5/2  

یی، روشنا ستمیسو استاندارد بودن  منیا
55/96 29 25 3 1 0 0 ي برقزهایپرو  دهایکل، ها کابل  3 5/2  

ی و کشلوله ستمیسو استاندارد بودن  منیا
17/95 29 22 7 0 0 0 ی مجموعهگازکش  4 4 

ی خارجی و داخلی دسترسي رهایمسوجود 
ی دوسطحی و برآمدگاستاندارد و بدون چاله، 

 بودن
0 1 0 5 23 29 48/94  5 5 

 منیاي مناسب و پهنایی با ارتفاع و ها پلهوجود 
79/93 29 21 7 1 0 0 در مجموعه  6 5/6  

ي عبور و مرور رهایمسنبود موانع در راهروها و 
79/93 29 25 1 2 0 1 ها سالنو  ها اتاقبه داخل  ها دربدر باز شدن   7 5/6  

و  قیحري اطفا رینظی، منیاي ها ستمیسوجود 
41/92 29 21 7 0 0 1 ي مجموعهدیکلي مهم و ها قسمتخطر در  ریآژ  8 5/8  

ي و موتور نگیپارکبه  رشیپذمناسب  دید
41/92 29 20 8 0 1 0 يرموتوریغ  9 5/8  

ي مناسب و نصب حفاظ و بندبیش تیرعا
ی دسترسي رهایمسو بلوك در کنار  لیرگارد

 ادهیپ
1 0 0 9 19 29 03/91  10 5/10  

ة انتظامات در ژیوو  دهیدوجود کادر آموزش
03/91 29 20 7 1 0 1 مجموعه به تعداد مناسب  11 5/10  

در  کیترافي کنترل ها ستمیس، ریگوجود سرعت
97/88 29 19 7 1 1 1 یخارجی و داخلی دسترسي رهایمس  12 12 

مداربسته در مجموعه و  نیدورب ستمیسوجود 
90/86 29 17 7 4 0 1 نقاط حساس و پرخطر آن  13 13 

منظور کنترل و ي بهمرکزکنترل  ستمیسوجود 
21/86 29 19 5 3 0 1 مختلف مجموعه زاتیتجهنظارت بر   14 14 

ی در کیزیفی بازرسي کنترل و ها ستگاهیاوجود 
52/85 29 18 4 5 1 1 ي مجموعهورود  15 15 

 

سازي مسیرهاي دسترسی ایمن و استاندارد و معیار ایمنی شامل: ساخت و مناسب ۀبهترین رتب
         .بود بندي مناسبو شیب و نصب گاردریل خروج اضطراري هاي دربیرها و مس
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یورزش يها مجموعهپارکینگ اماکن و  طراحیمعیارهاي . 6جدول   

ي ها مجموعهمعیارهاي طراحی پارکینگ اماکن و 
 یورزش
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ي برا منیاي مناسب و استاندارد و فضاوجود 
 نامراجعبا توجه به تعداد  نگیپارک

0 0 0 4 25 29 24/97  1 1 

به  نگیپارکی آسان از دسترس تیقابل
 ي مختلف مجموعه در کمترین زمانها قسمت

0 0 0 7 22 29 17/95  2 2 

ي ها آبی مناسب براي دفع زهکش ستمیسوجود 
 نگیپارکی در سطح

0 0 1 6 22 29 48/94  3 3 

ي استقرار آمبوالنس، برامناسب  گاهیجا
 مایسو صدا و  سیپلی، نشاني آتش ها نیماش

0 0 0 10 19 29 10/93  4 5 

 طیمحو مناسب در  منیایی روشناوجود 
 نگیپارک

0 1 0 7 21 29 10/93  5 5 

 طیمححد  و مرز  نییتعی و کشوجود جدول
 نگیپارک

0 0 1 8 20 29 10/93  6 5 

ي محافظت برا منیامناسب و  انبهیساوجود 
 و باد دیخورشوسایل نقلیه از باران، نور 

1 1 1 3 23 29 72/97  7 7 

ي پارك برا منیامناسب و  نگیپارکوجود 
 کلتیموتورسدوچرخه و 

1 0 1 10 17 29 97/88  8 5/8  

ی خروجي و ورودکنترل در  ستمیسوجود 
 نگیپارک

1 1 2 5 20 29 97/88  9 5/8  

 

ترتیب ترین استانداردها بهپراهمیت ةدر مورد معیار طراحی پارکینگ نظرات مدیران دربار
بینی فضاي مناسب براي احتمالی در ساخت پارکینگ، پیشن اشامل: توجه به تعداد مراجع

 و اجراي زهکشی مناسب بود. ها رسانهامداد و  هاي ماشین
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 معلوالنبراي جانبازان و  ورزشی فضاهاي طراحیمعیارهاي  بنديرتبه .7جدول 

در  معیارهاي طراحی براي جانبازان و معلوالن
 یورزشي ها مجموعهاماکن و  
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ي برا منیای مناسب و دسترسي رهایمسوجود 
 بیشي و ناهموار(نبود  معلوالنجانبازان و 

 مناسب)
1 3 1 0 24 29 66/89 1 1 

ي افراد براو مناطق استراحت  ها یصندلوجود 
5/2 2 21/86 29 18 6 2 2 1 ها يلچریومعلول و   

ي استفادة برای ورزشي ها سالنمناسب بودن 
5/2 3 21/86 29 21 4 0 0 4 افراد معلول  

و استاندارد پارك در  ژهیوي ها گاهیجاوجود 
 5 4 52/85 29 19 6 0 1 3 ي استفادة افراد معلولبرا نگیپارک

ي افراد معلول برای تماشاچة ژیوي ها گاهیجاوجود 
 5 5 52/85 29 21 3 0 2 3 مناسب دیدبا پهنا و 

ي تردد برای و استاندارد چرخشي ها دربوجود 
 5 6 52/85 29 18 7 1 0 3 يلچریوافراد معلول و 

ی، رختکن، کمدها و بهداشتي ها سیسرووجود 
ي ها تیجنسة افراد معلول با ژیو زاتیتجه

 متفاوت
3 1 2 4 19 29 14/84 7 7 

ی و هشدار رانندگیی و راهنماي تابلوهاوجود 
 8 8 45/83 29 18 5 1 3 2 يبصربا اختالفات  معلوالني برای لمسدهندة 

ة ژیوي کنترل درجه حرارت ها ستمیسوجود 
 9 9 00/80 29 16 5 3 2 3 معلوالني ها سالن

 

استانداردها شامل: ساخت مسـیرهاي   ترینمهمافراد معلول  ها برايمکانسازي در مورد مناسب
و لمسی بـراي   ةدسترسی مناسب براي افراد ناتوان جسمی و ذهنی، نصب تابلوهاي هشداردهند

 .بود معلوالناستراحت براي  ةویژ هاي مکانو  ها صندلیو نصب  ها آن
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یورزش يها مجموعهدهی اماکن و الع رسانی و سرویسمعیارهاي اط .8جدول   

دهی اماکن اطالع رسانی و سرویسمعیارهاي 
 یورزشي ها مجموعهو 
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به زبان  غاتیتبلي اعالنات و تابلوهاوجود 
ی دسترسي رهایمسی در فارسی و سیانگل

 یخارجی و داخل
2 0 1 5 21 29 66/59 1 1 

یت مطابق با بلوجود مرکز فروش و کنترل 
 ورزشگاه تیظرف

2 0 5 2 20 29 21/86 2 2 

 3 3 83/84 29 19 4 3 0 3 یورزشي ها فروشگاهوجود بوفه، رستوران و 
ی و انضباطو مقررات  نیقواني تابلوهاوجود 

ي مختلف در داخل و ها زبانی به بهداشت
 خارج از مجموعه

3 1 1 6 18 29 14/84 4 5/4  

ی استاندارد رانندگیی و راهنماي تابلوهاوجود 
 یخارجی و داخلی دسترسي رهایمسدر 

2 2 1 7 17 29 14/84 5 5/4  

و  لیوساو عودت  لیتحووجود انبار، اتاق 
 لوازم افراد به تعداد و اندازة مناسب

1 2 3 3 19 28 45/83 6 6 

ي گزارش و ویاستودوجود مرکز رسانه، 
ة خبرنگاران و مصاحبۀ ژیو التیتسه

 یمطبوعات
3 0 3 7 16 29 76/82 7 7 

 گریدی، تلفنخانه و نترنتیا تیساوجود 
 یعمومی رساني اطّالع ها ستمیس

2 3 2 8 14 29 00/80 8 8 

 

ترتیـب شـامل: نصـب تابلوهـاي راهنمـا بـه فارسـی و        رین موارد در بحث اطالع رسانی بـه تمهم
انگلیسی در مسیرهاي دسترسی، نصب تابلوهاي قـوانین و مقـررات مجموعـه ورزشـی و نصـب      

 تردد و مسیرهاي دسترسی داخلی و خارجی.پر هاي مکانتابلوهاي راهنمایی و رانندگی در 

 گیريبحث و نتیجه
سازي اماکن و فضـاهاي ورزشـی از دیـدگاه    استانداردهاي مناسب بنديهدف از این تحقیق رتبه
 است تا با) CSM( رضایت مشتري سنجشبا استفاده از تکنیک  اماکن مدیران و سرپرستان این

 بهبـود سـاخت و سـازهاي آتـی امـاکن و فضـاهاي ورزشـی        کار مناسب گامی در جهتراه ارائۀ
و از نظـر   کـاربردي  تحقیقـات پژوهش حاضر از نوع ، شدهف تعیینه به اهداتوجبا  .برداشته شود

اجـرا شـده اسـت.      میـدانی است که بـه روش   تحلیلی-توصیفی تحقیق هاي داده آورينوع جمع
الیـت مـدیران و   فعصـورت حضـوري در محـل    پرسشـنامه بـه   اطالعات مورد نیاز با اسـتفاده از 
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-نـرم العـات از  اطو تحلیل  براي تجزیه شد. آوريورزشی جمع هاي مجموعهسرپرستان اماکن و 
و وضعیت اماکن ورزشی در مـورد   شدآماري استفاده  هاي آزمونو  SPSS ،EXCELآماري  افزار

در قسـمت دوم پرسشـنامه، نظـرات و     .هر یک از معیارها بررسی و مشـخص شـد   نبودوجود یا 
 از هـر یـک  ت و ارزش سـؤاالت  پرستان اماکن ورزشـی در مـورد اهمیـ   مدیران و سر هاي دیدگاه
رضـایت   سـنجش تکنیـک   با اسـتفاده از  شد. سپس این نظرات گردآوري (استانداردها) معیارها
ت مسـاوي تبعیـ   ضـرایب از میانگین بـا   وبندي است تیکه تکنیکی براي اولو-) CSM( مشتري

ارائـه شـد.   بنـدي  رتبـه از نظر اهمیت، هر معیار  گذاري و برايصورت درصدي ارزشبه -کند می
و سازمان را در  استثر براي کنترل عملکرد کلی سازمان ؤم يرضایت مشتریان ابزار گیرياندازه

 گیـري انـدازه  هـاي  گـام . دهـد  یمـ یاري  ها آنو تالش براي برطرف کردن  شیها ضعفتشخیص 
)CSMموارد زیر بودند: ) در تحقیق حاضر شامل 

 ؛در مورد استانداردهامدیران  و توضیح مختصر به آموزش -
 ؛در مورد اهمیت هر یک از استانداردها ات مدیراننظر ۀپرسشنامتوزیع   -
 نظرات؛ آوريجمع -
 ؛نظرات مدیران تحلیل -
 ؛انجام اصالحات الزم  -
 ؛هر استاندارد اهمیتتعیین  -
 ؛بندي امتیازاتدهی و جمعامتیاز -
 ؛مدیرهر   CSMۀمحاسب -
 ؛سازينرمال -
 ؛مدیرانکل   CSMۀمحاسب -
 .تر راحتدرصدي براي سهولت درك و فهم  هاي رتبهبه  CSM هاي نمرهتبدیل  -

صـورت  بـه از دیدگاه مدیران و سرپرسـتان امـاکن    معیارهااهمیت  ،محقق هاي یافتهبا توجه به  
 :  درصدي محاسبه و رتبه بندي شد

ورد بندي نظرات مدیران در منتایج بررسی و رتبه :اهمیت %21/89یابی معیار همجواري و مکان
یـابی بـا اسـتفاده از تکنیـک سـنجش رضـایت       جواري و مکـان معیار همتک تک استانداردهاي 

استانداردهاي نزدیکی مجموعه به پارکینگ مناسب، فضاي سبز و هتـل   دهد میمشتریان نشان 
 هاي رتبهاستانداردها به ترتیب اهمیت در  سایراول تا سوم را کسب کرده و  هاي رتبهو رستوران 
  .اند گرفتهبعدي قرار 

معیارهـاي دسترسـی (در دسـترس بـودن)      بنديرتبه: %73/89سازي) (مناسب دسترسیمعیار 
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روهـاي دسترسـی   مشکالت ترافیکی، وجود مسـیرها و پیـاده   نشان دادورزشی  فضاهاياماکن و 
  .اند داشتهمناسب  بیشترین اهمیت را از دیدگاه مدیران 

از  ها اهمیتشناختی بیشترین زیبایی يدر مورد معیارها :%29/91زیبایی شناختی و فضاي سبز 
دیدگاه مدیران شامل اسـتانداردهاي همـاهنگی محـیط داخلـی و بیرونـی، اسـتفاده از طراحـی        

 مسیرها و محیط پیرامونی زیبا و نماکاري بودند.  
تصفیه  هاي سیستمدر بحث معیار مهم بهداشت و نگهداري نصب  :%34/93 بهداشت و نگهداري

را   بیشـترین اهمیـت  مناسب  هاي کاريحرارتی و برودتی و عایق هاي یستمسهوا، نصب  ۀو تهوی
هشتم قرار  ةرأي بسیار مهم در رد 22سالمت با کسب  داشتند و استخدام کارکنان با گواهینامۀ

   گرفت.
سـازي  معیـار ایمنـی شـامل: سـاخت و مناسـب      ۀبهترین رتبـ  :%18/92ایمنی، کنترل و نظارت 

نصـب گاردریـل و    ،خروج اضـطراري  هاي دربمسیرها و  ،استانداردمسیرهاي دسترسی ایمن و 
  بندي مناسب بود.شیب

پراهمیـت تـرین    ةدر معیار طراحی پارکینگ نظرات مـدیران دربـار   :%87/92احی پارکینگ طر
بینـی فضـاي مناسـب بـراي     ن احتمالی، پیشاترتیب شامل: توجه به تعداد مراجعاستانداردها به

و  جانبـازان اي احـی بـر  طرمعیـار   و اجـراي زهکشـی مناسـب بـود.     ها رسانهامداد و  هاي ماشین
 دست آمد.هب %55/75 معلوالن

که در ساخت و ساز اماکن و فضاهاي ورزشی توجـه بـه    گفت توان میبا توجه به نظرات مدیران 
 هـاي  سـرویس رعایت استانداردهاي بهداشت و نگهداري اماکن ورزشی نظیر طراحـی و سـاخت   

. طراحی پارکینگ قرار دارداولویت اول  دربهداشتی و استفاده از کادر و تجهیزات نظافت و غیره 
 .اسـت مهـم   هـاي  اولویـت از  هکننـد با جمعیـت اسـتفاده   و متناسب در دسترس ،مناسب، ایمن

ورود و خروج،  هاي دربنظارتی،  هاي سیستمهمچنین در نظر گرفتن استانداردهاي ایمنی نظیر 
انتخـابی مـدیران بـوده اسـت.      هـاي  اولویـت اولیـه و ... از   هاي کمکحریق،  ياطفا ايه سیستم

-شناختی و زیباسازي، پیشهمچنین طراحی و ساخت فضاهاي سبز و توجه به بعد مهم زیبایی
سـازي مسـیرهاي   سـازي بـراي افـراد معلـول و نـاتوان نظیـر مناسـب       بینی احتیاجات و مناسب

اطالع رسانی و سـاخت امـاکن ورزشـی در همجـواري و      هاي سیستمدسترسی و توجه به نصب 
مـدیران و  مـورد نظـر    هـاي  اولویـت و فضاهاي شهري از دیگر  ها سازههمسایگی مناسب با دیگر 

 سرپرستان اماکن بودند.
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 کارهاراهو  پیشنهادها
ترین استانداردها شامل: ساخت مسیرهاي دسترسی مهمافراد معلول  ةسازي ویژدر مورد مناسب

و  هـا  آندهنده و لمسـی بـراي   جسمی و ذهنی، نصب تابلوهاي هشـدار مناسب براي افراد ناتوان 
ترین موارد در بحـث اطـالع   . مهماست معلوالناستراحت براي  ةویژ هاي مکانو  ها صندلینصب 

و انگلیسـی در مسـیرهاي دسترسـی،     ترتیب شامل: نصب تابلوهاي راهنما بـه فارسـی  رسانی به
ورزشـی و نصـب تابلوهـاي راهنمـایی و راننـدگی در       ۀنصب تابلوهاي قوانین و مقررات مجموعـ 

  .است پر تردد و مسیرهاي دسترسی داخلی و خارجی هاي مکان
از دیـدگاه   ها آنبندي معیارها در این تحقیق و مشخص کردن اهمیت هر یک از با توجه به رتبه

بنـدي ایـن تحقیـق بـا نتـایج      نتایج و اهداف رتبه ،سرپرستان اماکن و فضاهاي ورزش مدیران و
تحقیقات خیابانچیان و همکاران، مشرف جوادي و فاضل نیا شباهت و ارتباط مفهومی دارد و بـا  

 هـا  اولویت توان می ها یافتهبا استفاده از این  همخوانی دارد. در شعب بانک نتایج تحقیق کاظمی
 امـاکن  سـازي رعایت استانداردهاي مناسب ویژهبه، را در ساخت و ساز اماکن ورزشی رعایت کرد

توجه به موارد و استانداردهاي بهداشـتی   ،نظیر ایجاد دسترسی مناسب معلوالنبراي جانبازان و 
هـا و  مناسب و استاندارد بهداشتی و اسـتفاده از کفپـوش   هاي سرویستهویه،  هاي سیستمنظیر 
توجـه   ،به تعداد کاربران هبینی فضاي مناسب پارکینگ با توجپیش ،مناسب در سطوح هاي رنگ

حریـق و   اطفـاي  هـاي  سیسـتم و راهروهـاي خـروج اضـطراري و     هـا  درببه موارد ایمنی نظیر 
و تجهیزات  ها سیستمنصب  ،سازي و طراحی فضاي سبز، توجه به بعد زیبامداربسته هاي دوربین

   .ها آناطالع رسانی در اماکن ورزشی و مسیرهاي دسترسی به 
-از طریق رتبه توان میبندي صورت رتبهبه معیارها تعیین ارزش و اهمیت کلیۀ زپس ا ،در پایان
ایـن   ۀمقایسـ  ازمدیران ورزش پی برد و از دیدگاه  ها آنت به اهمی CSM کارها با روشبندي راه

سـاخت و سـاز امـاکن و فضـاهاي      ۀو کشورهاي برتر در زمین المللینظرات با استانداردهاي بین
   .استفاده کردکار در ارائۀ راهورزشی 

 منابع:

 همـایش . شهري مبلمان سازي مناسب و طراحی )1385( .امیر، سمیاري. امیرحسین، امینی .1
 .شهري محیط سازيمناسب  ملی

. ورزشـی و مـدیریت امـاکن و تأسیسـات     ریـزي ) برنامـه  1389( احمـد.  امیر سید، مظفري .2
 انتشارات بامداد کتاب.
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 شهر و ورزش. ملی همایش اولین. بدنی فعالیتو  محیطساخت  .)1385( بادامی، رخساره. .3

رتبه بندي عوامـل مـؤثر بـر رضـایت مشـتریان از       ).1388( شیمامهاجر، مصطفی  کاظمی، .4
  .نوینکیفیت خدمات در شعب بانک اقتصاد 

 هـاي  بیمـه در  دیـده  زیان). بررسی سطح رضایت مندي بیمه گذاران 1377( مبشري، جلیل .5
 .1،2صاتومبیل پایان نامه کارشناسی ارشد.

). تعیـین و اولویـت   1381کهندل، مهدي. امیر تاش، علی محمد. مظفري، سید امیر احمـد(  .6
ملی در چند ورزش گروهی. فصلنامه المپیک. سـال   هاي تیمبندي معیارهاي انتخاب مربیان 

 .17). بهار و تابستان. ص 21(پیاپی 2و1دهم. شماره 

محمد احسانی، سیده ناهید شتاب بوشهري، هاشم کوزه چیـان، اصـغر مشـبکی، بررسـی و      .7
ورزشـی اسـتان    هـاي  هیأتمدیریتی در  هاي پسترتبه بندي عوامل بازدارنده ارتقاء زنان به 

 171-189. صص. )1387(، 19شریه پژوهش در علوم ورزش، شماره خوزستان، ن

مؤثر  هاي عامل. )1383(امیر احمد  دمظفري، سی .علی محمدامیر تاش،  .نازیالخیابانچیان،  .8
و مسئوالن آمـوزش و   ها مدرسهبر بهره وري دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران 

 1383. 4شماره  پرورش و ارائه الگو. فصلنامه المپیک، سال دوازدهم،

. عوامـل مـؤثر بـر    )1383( ناهیـد طـالبی،   .سید امیـر احمـد  مظفري،  .بتولمشرف جوادي،  .9
افزایش بهره وري سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان و ارائـه الگـو. نشـریه    

 89-100. صص.3ورزش. جلد اول، شمارهپژوهش در علوم 

). کـاربرد روش  1388امیـر احمـد (  سـید  خدایاري، عباس. امیر تاش، علی محمد. مظفري،  .10
آموزشـی   هـاي  گروهو  ها دانشکدهبراي تعیین بهره وري و رتبه بندي  ها دادهتحلیل پوششی 

 . پاییز  2تربیت بدنی و علوم ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی. شماره 

). 1388( ردي، مصطفی. فرح آبادي، سـید محمـد احسـان. سـجادي، حانیـه السـادات      اهللا و .11
اولویت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشـگاه علـوم   

. شـماره  1389. پاییز و زمستان  3،4پزشکی اصفهان. فصلنامه بیمارستان. سال نهم. شماره 
 .35مسلسل

. مکان یابی بهینه فضاهاي ورزشـی بـا   )1389(اکبر کیانی، موسی رستگار.  غریب فاضل نیا، .12
). مجلـه  GIS) و سیستم اطالعـات جغرافیـایی(  AHPاستفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی(
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 چکیده
در این که  استدر سطح ملی، ایجاد سیستم ورزش اثربخش ورزش  ۀتوسعدر اولین مرحله 

بنابراین تعیین و تجزیه و تحلیل  کنند؛می فعالیت ییها سازمانو  ها گروه ،ادافرسیستم 
 در قالب مدیریتورزش نفعان عنوان ذيبه ها آنگویی به تقاضاي پاسخ براي ها آن يها یژگیو

میت این نفعان ورزش ملی و ارزیابی اهاین تحقیق با هدف تعیین ذي .شود یمنفعان مطرح ذي
که بر اساس آمار  هستندآماري کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  ۀد. جامعشنفعان انجام ذي

. در آماري انتخاب شدند عنوان نمونۀبه ها آنو تمامی  است 166 در حدود ها تعداد آن موجود
 منافع و و کارشناسانکه اطالعات فردي  ساخته استفاده شدمحقق ۀاین تحقیق از پرسشنام

 میاندر  دهدمینتایج تحقیقات نشان  .شدارزیابی  نفعان بر اساس طیف لیکرتقدرت ذي
) و داوطلبان کمترین 26/4( ملی بیشترین منافع يها ونیفدراسنفعان وزارت ورزش، ذي

 ملی المپیک بیشترین قدرت ۀکمیت همچنین. برند یمورزش ) را از وزارت 21/2( منافع
دن منافع خود از وزارت ورزش و ردست آوکمترین قدرت را در به )27/2( ) و داوطلبان56/3(

نفعان و اجراي استراتژي مدیریت ذيکه ابزاري براي براساس ماتریس مندلو  جوانان دارند.
 کمنفعان وزارت ورزش داراي منافع و قدرت ذي بیشتر، هاستآنمدیریتی مناسب براي 

جاي گرفتند و تعدادي از  زیادو منافع  کم قدرت ۀورزشی در طبق يها ئتیهتنها و  هستند
جاي گرفتند.  زیادمنافع و قدرت  ۀوزارت بودند در طبق ۀنفعان ورزشی و اولینفعان که ذيذي

 چهاربه  نفعان بر حسب قدرت و منافعهمچنین بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل عاملی، ذي
ارتباطی و  يها ياستراتژ کارگیريهب براي توان یمنتایج تحقیق  از گروه دسته بندي شدند.

نتایج  .کرداستفاده گویی به تقاضاي مختلف و متضاد پاسخ منظورهرفتارهاي سازگاري ب
 وزارت ورزش و جوانان دهنده براينقش آگاهی تر اثربخش در ایجاد سیستم ورزشتحقیق 

 .است ملیمسئول ورزش  که دارد
 

 .، ورزش ملی، وزارت ورزش و جواناننفعاننفعان، مدیریت ذيذي :واژگان کلیدي
 

                                                   استادیار دانشگاه گیالن  . 1
                       Email:kozechih@modares.ac.ir (نویسنده مسئول) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس . 2
 استادیار دانشگاه تهران . 3
 دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار . 4
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 قدمه م
-بهو ساختارها  ها ستمیسها، فرآیند، ها فرصتي است که به موجب آن فرآیندورزش  ۀتوسع
 کننددر ورزش و تفریحات شرکت  ها گروهۀ در هم جامعه بتوانندافراد  که شود یمایجاد  يا گونه

 توان یمورزش ملی  فرآیند ۀتوسعدر . ارتقاء بخشندمورد نظرشان  یا عملکرد خود را به سطح
) 3ورزش؛  ۀتوسع يها روش) 2؛ نفعان توسعه ورزش) ذي1سه بخش کلی را در نظر گرفت: 

اولین بنابراین  ؛ورزش است فرآیند توسعۀبه بخش اول مربوط . این مطالعه ورزش مسیر توسعۀ
 ؟ندسعۀ ورزش درگیرکسانی در توکه چه این مسئله است ورزش ملی تعیین  ۀمرحله در توسع

در ) ها برنامه ياز توسعه تا اجرا ها تیمسئولدن کرح پایداري از کار تیمی و شفافیت (سهیم سط
 1. گرینبه دنبال داردکنندگان سطوح شرکت ۀهم برايآمیزي تینتایج موفقملی ورزش 

 ها انسازمثر میان ؤازمند ارتباط مکه چگونگی پیشرفت ورزشکار نی دارد یماظهار ) 2005(
-در واقع تعیین ذي .)24(است رزش ودر ورزشی، حاکمیت ورزش ملی)  يها ئتیه، ها باشگاه(

 مراحلبراي دیگر پرتابی  يسکوو عنوان اولین مرحله به ها آنبین روابط و همکاري نفعان، 
) قدرت هر 1997، آگله و وود (چلمیت اتبراساس نظر ورزش ملی است؛ چون فرآیند ۀتوسع

کسب سازمانی از طریق مشروعیت  شیها برنامهراي جدر او جوانان وزارت ورزش  نندماسازمانی 
زمانی که  و استنفعان ذي يها خواستهمنافع و  نیتأمگروه و مشروعیت سازمان نیز در  دشو یم

حمایت و جوانان وزارت ورزش  يها برنامهاز اهداف و  ها آند در عوض شو نیتأمنفعان منافع ذي
نفعان این ذي ،سیستم ورزش نفع در توسعۀبا توجه به نقش هر گروه ذيبراین بنا ؛کنند یم

دارند که باید از وزارت ورزش و جوانان خود  ام کارهايمنافعی را هم براي انجتقاضا و همچنین 
-استراتژي ذيو نفعان باعث ایجاد مدیریت استراتژیک ذيمسئله که این ه شود توج ها آنبه 
مداري مقدار توجهی است که سازمان نفعاستراتژي ذي .)23( دشو یمملی  در ورزشمداري نفع

که با توجه  آورد یمچارچوبی براي سازمان فراهم  و نفع خود داردي ذيها گروهبه هر یک از 
). 10( نفعان خود را مدیریت نمایداستراتژیک خود، تقاضا و منافع گوناگون و متضاد ذي

 يا ژهیویی سازمانی ها تیقابلنفعان به گویی به نیازهاي ذيسخپرداخت و توجه به محیط و پا
-عنوان شکلی از مدیریت بهخواند که به »مدارمدیریت ذینفع« توان یمدارد و این مسئله را  نیاز

 ).5( قرار دارندکه در تضاد هم  توجه دارد نفعانطور مداوم به تعادل و مدیریت منافع ذي
ها،  یونفدراس :نفع شاملي ذيها گروهاین  .ندطور فعاالنه درگیرهنفعان زیادي بذيدر ورزش، 

که در هستند ، داوطلبان، شرکت کنندگان و اعضاء در سطح مختلف مهارت ها هیئت، ها باشگاه

1. Green  
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که  نفع بوده است) از ذي1984( فریمن تعریف جامعنفع بر اساس این مقاله تعریف از ذي
از  ،و از سویی دیگر گذارند یمیر تأثورزش  وزارتبر  یک سو که ازاست یی ها گروهشامل افراد و 

هاي ورزشی و  ياستراتژو  ها برنامهنفعان در اجراي این ذي .رندیپذ یمیر تأثورزش  وزارت
کنند و به نوعی  یمکنند، شرکت  یمفراهم  وزارت ورزش و جوانانرویدادهایی که دولت و 

در نتیجه مدیریت  هاي ورزش دارند؛ یاستس ورزش به اهداف و وزارتیابی  دستسهمی در 
ي ورزشی ملی براي پایداري عملیات در ها سازماندر  ها گروهي این افراد و ا حرفهاثربخش و 

سیستم  دهد یمورزش نشان ملی  ۀتوسع ۀمطالعات در زمین .المللی مهم است ینبسطح ملی و 
همچنین  )25(است ثر رزش مؤو عنوان یکی از عوامل اساسی در موفقیتي بهکشورورزش هر 

 ها سازمانبا دیگر در ارتباط  ها آنموقعیت  با توجه به سیستم و شبکههر  در هاعملیات سازمان
عنوان شبکه در نظر گرفته کشور به که کل ورزش هر کرد ) بیان1986( 1گیرد. تورلی یمشکل 

ساختار «است که مدیریتی  يورزشی داراي ساختار ملی ۀشبک چوني ا شبکههر  شود.  یم
در شبکه دارد. سازمانی که  ها کنندهنام دارد که اشاره به کنترل عمل» مدیریتی شبکه

دهند پتانسیل تسلط بر شبکه  را دارند. در  یمهاي اداره را با ایجاد قوانین تعامل شکل  سازوکار
د و متولی بر عهده دار وزارت ورزش و جوانانمورد سیستم ورزش ملی کشور ما، نقش اصلی را 

ت که جایگاه اصلی تربیوزارت ورزش و جوانان اهمیت وجودي ). 6( ورزش کشور خواهد بود
 تواند سازمان را در ایجاد یمو تناسب آن با محیط سازمان  بدنی بر اساسی قانون اساسی است

 .)2( دسیستم ورزش ملی اثربخش یاري کن
اهمیت این تقاضاها و  ،ها آنا و منافع تقاض در خصوصنفعان سازمان و دانش سازمان تعیین ذي

نفعان ينفعان و شناسایی نیازها و یکپارچگی ذبندي ذيدر اولویتبه سازمان  ها آني ها ویژگی
نفعان و دانش در مورد تعیین ذي برنفعان در مدیریت سازمان کمک خواهد نمود. تئوري ذي

اولین گام  تقاضاهابندي و اولویت  ها نآنفعان و تقاضاي کید دارد. دانش در مورد ذيتأ ها آن
به این مسئله واقف شود که  تواند یمسازمان  . با این دانشاستنفعان سازمان در مدیریت ذي

-بهیک بیشتر است؟ کدامچیست و قدرت  ها آننفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تقاضاي ذي
) اظهار داشت 1999( فرومن .کنند یمنفعان را مشخص يمشروعیت و فوریت تقاضاي ذعالوه، 

). بعد از 4( نفعان استي در مدیریت و تعیین ذيکلید ۀنفعان در سازمان جنبکه قدرت ذي
این مسئله  ،در عمل ).13( را مشخص نمود ها آننفعان سازمان باید اهمیت نسبی تعیین ذي

دیران این نابراین براي مب نفعان تعیین و پاسخ داده شود؛ذي ۀکه تقاضاي هم استسخت 

1 . Thorelli 
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ا ر ها آنل و اهمیت ن خود را تعیین، تجزیه و تحلینفعان سازمامسئله اساسی است که ذي
ص منابع ابراي اختص ،سازمان منابع محدودي داشته باشدکه هنگامی  .)17(کنند ارزیابی 

براي شناسایی و  يا اضافهبندي نفعان خود باید معیارهاي طبقهمحدود به تقاضاي مختلف ذي
  .)21(کند نفعان فراهم بندي ذيیتاولو

که با ارزیابی قدرت  است 1ماتریس قدرت/ منافع نفعانابزار مفید دیگر در مدیریت ذي 
ي مختلف تقسیم ها گروهنفعان را به یرگذاري بر سازمان و منافعی که از سازمان دارند ذيتأث
رات یا تقاضاي قانونی و اجتماعی و انتظا ها خواستهمیزان نیازها، ( ماتریس منافع .)9( کنند یم

دست آوردن منافع خود بر هنفعان براي بي که هر یک از ذيریتأثمیزان (و قدرت  )نفعانذي
ارائه  )2004( 3)، لو و کوتون1991( 2ي است که توسط مندلوابزار) تصمیمات سازمان دارند

مدیریتی مناسب براي  نفعان خود و اجراي استراتژيبراي مدیریت ذي ها سازمان است وشده 
کدام  فهمد یمسازمان  ،بر اساس این رویکرد ).18( کنند یمنفع از آن استفاده ي ذيها گروه
واهند شد یا خدمند اصلی سو يها برنامهنفعان از ن ذيآیا ای کند یمو تعیین  استنفع مهم ذي

به  تواند یممختلف  يها گروهتعیین  .)20( بیندازند ریتأخبه  توانند یمرا  ها برنامهاجراي 
نفعان نفع براي هر گروه از ذيکمک نماید تا بدانند چه نوع استراتژي مدیریت ذي ها سازمان

روش خوبی است که  ،) پیشنهاد کردند2005براي مثال اوالندر و لندین ( الزم است اجرا شود؛
را از  تلفشانمختقاضاهاي  ،و سپس کنندرا مشخص خود  رگذاریتأثنفعان پروژه ذي يها میت

ع و استراتژي فدرت/مناقماتریس  ۀلیوسبه ها سازمان طریق ارتباط خوب مدیریت نمایند.
مدیریتی  يها ياستراتژو  کنندود را تعیین خنفعان ذي توانند یمنفعان ذيمشارکت و درگیري 

اي ) ماتریس قدرت/ منافع را بر1991( مندلو دهند.ارائه نفع ذي يها گروهاسب را براي من
والترز  ارائه داد.ریزي استراتژیک ان در برنامهعنفکمک به مدیران براي انجام تجزیه و تحلیل ذي

یه و زبا انجام این تج کرد.نفعان باشگاه آرسنال را با این ماتریس تعیین ) ذي2009( و همکاران
ابزار پیشنهاد  که از طریق این ارائه داد نفعانیمختلفی براي ذي يها ياستراتژ توان یمتحلیل 

 . )26( این ماتریس نشان داده شده است 1در شکل  شود.می

1. power/intrest matrix 
2. Mendelow 
3. .low and cowton 

                                                                                                                                        



  155  ها در  ......... نفعان و مدیریت استراتژیک آن شناسی ذي گونه

 
 ).18( )2004لو و کوتون ( )،1991نفعان برگرفته از مندلو (ماتریس استراتژي مدیریت و نقشه ذي .1شکل 

 

نفعان ورزشی وزارت ورزش و جوانان از ماتریس مندلو استفاده این تحقیق براي بررسی ذي در
خص شرا م ها آنیت منفعان وزارت ورزش را تعیین و اهتا براساس آن بتوان ذي ه استشد

 تباط و مشخص نمودن تقاضاي و تعیینبررسی ار ها آننفعان و اهمیت چون تعیین ذي ؛نمود
منجر سیستم ورزش اثربخش  ۀبه توسع تواند یم ها آنمنافع  راستايسازگار در  يها ياستراتژ

-شده ذينفعان و قدرت و منافع دركتعیین ذيشناسایی و لی تحقیق اص ۀمسئل ،در واقع. شود
 .است آن سازماننفعان ورزشی وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان 

 پژوهش یشناس روش
از نوع توصیفی  ها دادهگردآوري  ةبا توجه به هدف کاربردي و نحوروش تحقیق این مطالعه 

ام شده است. بر اساس بررسی ادبیات تحقیق و اسناد انج یاست که به شکل میدانپیمایشی 
نفعان وزارت ورزش و ذيتهیه شد که  ها سازمانو  ها گروهراد و فاز تمام ا فهرستیورزش ملی، 

آماري شامل کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که بر اساس آمار  ۀجامعجوانان بودند. 
قیق از سه حت ۀپرسشنام آماري بود. ۀر با جامعتحقیق براب ۀو نمون استنفر  166 ها آنتعداد 

 ؛ درکارشناسان بود شناختیجمعیت يها یژگیوبخش اول شامل  :بخش تشکیل شده است
بر اساس را نفعان از سازمان هر یک از ذي میزان منافعبخش دوم از کارشناسان خواسته شد 

 ایند و در بخش بعديبراي بیشترین منافع مشخص نم 5رین و تبراي کم یکطیف لیکرت از 
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از  ضمناً دند.کردست آوردن آن منافع مشخص هدر ب را نفعانمیزان قدرت این ذي کارشناسان
اضافه نمایند و  فهرستبه  نفعی راذي توانند یمکارشناسان خواسته شد در صورت امکان اگر 

میزان منافع و را نیز مشخص نمایند. بر اساس ماتریس مندلو باید  ها آنمیزان قدرت و منافع 
نظر بر اساس کارهاي انجام شده و را  3از این رو عدد  شد؛میبه دو قسمت تقسیم  ها آنقدرت 

انتخاب  کمو  زیادنفعان داراي منافع و قدرت عنوان معیاري براي تقسیم بندي ذيخبرگان به
فعان نذي يبند طبقهو همچنین براي  شد اساس مشخصاین . ماتریس مورد نظر بر شده است

  د.شبا سهم قدرت و منافع یکسان از تحلیل عاملی استفاده تر و کوچک يها گروه به

 پژوهش يها افتهی
تا  30سنی بین  درصد نمونه در دامنۀ 50، بیش از دشو یممالحظه  1که در جدول  طور همان

اختصاص زنان تعداد بیشتري از نمونه را به خود ردان، در مقایسه با ند و مشتسال قرار دا 40
 20تا  16خدمتی بین سابقۀ ، بودنددرصد  32که حدود  ها نمونه بیشتر. همچنین ندبود داده

 .بودتربیت بدنی  شانیلیتحص ۀرشت ،ها نمونهدرصد  60و حدود داشتند 
 

 . مشخصات فردي کارشناسان وزارت ورزش و جوانان1جدول 
 تحصیلی ۀرشت خدمت ۀسابق جنسیت سن 
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ترتیب کارشناسان وزارت ورزش به بر اساس نظر ،نفعانان منافع درك شده ذيمیز 2 در جدول
 يها باشگاه، ها ونیفدراس دیکن یمکه مشاهده  طور همانمشخص شده و  نیکمتراز بیشترین به 

بیشترین  64/3، 71/3، 26/4،87/3با میانگین ترتیب ملی المپیک به ۀ، دولت و کمیتيا حرفه
کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی،  ةی، ادارو داوطلبان ورزشمنافع 

کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ة معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح، ادار
منافع را از سازمان  نیتر کم 41/2، 38/2، 36/2، 3/2، 21/2با میانگین ترتیب پزشکی به

نفعان را به دو قسمت منافع بندي مندلو که ذياس تقسیمبر اس  2 همچنین در جدول .برند یم
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 عنوان ذینفعان با منافعبه ندبیشتر بود 3نفعانی که از میانگین ذي ،تقسیم کرده بود کمو  زیاد
 تقسیم شدند.  کمع فنفعان با مناعنوان ذيبودند به 3ن یکه کمتر از میانگ ها آنو  زیاد

بر  نیکمترترتیب از بیشترین به فعان وزارت ورزش بهنکه ذي شود یممشاهده  3در جدول 
 دست آوردن منافعشانورزش و به وزارتگذاري بر تصمیمات ریتأثبراي  ها آناساس قدرت 

، 50/3 ، رسانه56/3با میانگین  ملی المپیک کمیتۀ ،د. بر این اساسشوزارت ورزش مشخص 
 29/3ي ورزشی ملی ها ونیفدراس، 43/3 يا حرفهقهرمانی و ورزشی ي ها باشگاه، 47/3 دولت

 دست آوردن منافع خود از وزارت دارند و داوطلبان ورزشیهب بیشترین قدرت را براي بیترتبه
بدنی  کل تربیت ةادار ،)37/2( کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ة، ادار)42/2(

کل  ة، ادار)29/2( روهاي مسلح، معاونت تربیت بدنی نی)36/2( وريوزارت علوم، تحقیقات و فنا
دست آوردن هقدرت را براي ب نیکمترترتیب به )27/2( تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

نفعان بر اساس قدرت ذيمیزان  3در جدول  ،نیا ربمنافع خود از وزارت ورزش دارند. عالوه 
 ست.تقسیم شده ا کمو  زیادنفعان با قدرت ذي ۀشده به دو طبقمیانگین کسب

 

 نیترکمترتیب بیشترین به بهمختلف وزارت ورزش نفعان ذي ةشددركمیزان منافع . 2 جدول
 منافع میزان منافع میانگین نفعذي

26/4 ي ورزشی ملیها ونیفدراس .1  زیاد 
87/3 يا حرفهي ورزشی قهرمانی و ها باشگاه .2  زیاد 
71/3 دولت .3  زیاد 
64/3 ملی المپیک ۀکمیت .4  زیاد 
51/3 شیي ورزها ئتیه .5  زیاد 
48/3 ملی  رسانه .6  زیاد 
23/3 مجلس شوراي اسالمی .7  زیاد 
2/3 ورزشی همگانی يها باشگاه .8  زیاد 
99/2 حامیان مالی در ورزش .9  کم 

96/2 بخش خصوصی .10  کم 
64/2 ها يشهردار .11  کم 
57/2 شوراي عالی ورزش کارمندان .12  کم 
46/2 ورزش همگانیدر درگیر  شهروندان .13  کم 
46/2 موزش و پرورش آدنی وزارت کل تربیت بة ادار .14  کم 
46/2 سازمان تربیت بدنی کارکنان .15  کم 
43/2 کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري ة ادار .16  کم 
41/2 کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد  ةادار .17  کم 
38/2 کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ةادار .18  کم 
36/2 روهاي مسلح معاونت تربیت بدنی نی .19  کم 
3/2 کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی  ةادار  .20  کم 
21/2 داوطلبان ورزشی .21  کم 
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 نیکمترترتیب بیشترین به نفعان مختلف وزارت ورزش بهذي ةشد. میزان قدرت درك3جدول 
 قدرتمیزان  تقدر میانگین  نفعذي

56/3 ملی المپیک ۀکمیت .1  زیاد 
50/3 ملی  سانهر .2  زیاد 
47/3 دولت .3  زیاد 
43/3 يا حرفهقهرمانی و ي  ورزشی ها باشگاه .4  زیاد 
29/3 ي ورزشی ملیها ونیفدراس .5  زیاد 
12/3 ورزشی همگانی يها باشگاه .6  زیاد 
07/3 مجلس شوراي اسالمی .7  زیاد 
88/2 ي ورزشیها ئتیه .8  کم 
83/2 بخش خصوصی .9  کم 

77/2 سازمان تربیت بدنی کارکنان .10  کم 
77/2 ورزش همگانی در درگیر شهروندان .11  کم 
73/2 حامیان مالی در ورزش .12  کم 
63/2 زاد ة کل تربیت بدنی دانشگاه آادار .13  کم 
56/2 ها يشهردار .14  کم 
50/2 کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی  ةادار  .15  کم 
45/2 شوراي عالی ورزش کارمندان .16  کم 
42/2 نی وزارت آموزش و پرورش کل تربیت بد ةادار .17  کم 
37/2 معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح .18  کم 
36/2 ورياکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن ةادار .19  کم 
29/2 موزش پزشکی آکل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و  ةادار .20  کم 
27/2 داوطلبان ورزشی .21  کم 

 

بر اساس  دارند،وزارت ورزش در قدرت مختلفی نفع که منافع و ذي يها گروه 2 شکلدر 
درك کارشناسان وزارت ورزش ذینفعان هر کدام بر اساس  .داده شده استان شماتریس مندلو ن

 ماتریس قرار گرفتند.متفاوت از  یدر جایگاهنفعان ذيمنافع و قدرت از 
به . مدیران گروه است چهارترین طبقه از چالشطور بالقوه پراین طبقه به: حداقل تالش

کمی نفعان این طبقه قدرت و منافع ذي اصوالًچون  ؛ندامیلبینفعان از ذياین طبقه تقاضاي 
 :شامل نفعان زیادي از وزارت ورزش در این طبقه قرار دارند که. در این مطالعه ذيدارند

عاونت م ،ت سالم وزارت کار و امور اجتماعیکل امور ورزش و تفریحا ن ورزش، ادارةداوطلبا
، ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکل تربیت بدنی وز ةادار ،تربیت بدنی نیروهاي مسلح
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 ،وريافن کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و ةادار ،کل تربیت بدنی دانشگاه آزادة دارا
، حامیان مالی در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش کل ةادارسازمان تربیت بدنی،  کارکنان

درگیر ورزش  ، بخش خصوصی، شهروندانها يشهردارش، شوراي عالی ورزش کارمندان، ورز
 است.همگانی 

  
 

 نفعاندرگیري ذي

 نفعان)بازیگران کلیدي (مشارکت ذي
 ي ورزشی ملیها ونیفدراس .1
ي  ورزشی قهرمانی و ها باشگاه .2

 يا حرفه
 دولت .3
 کمیتۀ ملی المپیک .4
 )ملی (رادیو، تلویزیون، روزنامه رسانۀ .5
 مجلس شوراي اسالمی .6
 ي ورزشی همگانیها باشگاه .7

 زیاد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایین

 نفعان وجود ندارد.نیاز به درگیري و تالش ذي
 حامیان مالی در ورزش .1
 بخش خصوصی .2
 ها يشهردار .3
 شوراي عالی ورزش کارمندان .4
 درگیر در ورزش همگانی شهروندان .5
 ت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادارة کل تربی .6
 وزارت ورزش کارکنان .7
ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و  .8

 فناوري 
 ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد  .9

ادارة کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان  .10
 و آموزش پزشکی 

 معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح  .11
ت ادارة کل امور ورزش و تفریحات سالم وزار .12

 کار و امور اجتماعی 
 داوطلبان ورزشی .13

 
 نفعانآگاه نمودن ذي

 
 
 
 
 
 
 ي ورزشیها ئتیه
 
 
 
 
 
 
 

 شده بر اساس ماتریس مندلوورزش و جوانان سازگار وزارتنفعان . ماتریس قدرت/منافع ذي 2شکل 

ت
در

ح ق
سط

 

 سطح منافع
 کم زیاد
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 منافع و سطح پایینباالي سطح  در نفعانی است کهاین طبقه براي ذي: نفعانذي دنکرآگاه 
استراتژي مشارکت خاصی وزارت ورزش د که ننیاز دار طبقهنفعان این ذي قرار دارند.قدرت 

قرار در این طبقه ورزشی  يها ئتیه .داشته باشد ها برنامهو  از مباحثها آنن براي آگاه کرد
  دارند.
 باید ودارند در وزارت ورزش  زیادينفعانی که منافع و قدرت آن گروه از ذي: ان کلیديربازیگ

ي ورزشی ملی، ها ونیفدراس :شامل این طبقه .گرفته شودکار به ها آن برايي مشارکت استراتژ
، مجلس شوراي اسالمی، ملی ۀملی المپیک، رسان ۀي، دولت، کمیتا حرفهي  ورزشی ها باشگاه
 زیادو قدرت  کمی در گروه منافع عنفذيهیچ  ،اساس نتایج رب .استورزشی همگانی  يها باشگاه

  .تقرار نگرفته اس
نفعان و یکسان ذي بنديطبقهنفعان، ذيقدرت و منافع کسب اطالعات بیشتر در مورد براي 
-از تحلیلی عاملی استفاده شده است تا بتوان ذي ها آنزان منافع و قدرت یم نظراز  ها آن کردن

-م گروه از ذياین اساس بتوان مشخص نمود کدا بر تاکمتري کاهش داد  يها گروهنفعان را به 
برابر با  kmoمیزان  بر اساس میزان قدرت و منافع در یک گروه قرار داد.توان را مینفعان 

متغیر از تحلیل عاملی در مورد  توان یم دهد یمداري برابر با صفر نشان و سطح معنی 805/0
-ذي ،دهد یمنشان  4 در جدولنتایج تحلیل عاملی  که طورهمان د.کرفعان استفاده نمنافع ذي
ة ادار، ها يشهردارچون نفعانی . در عامل اول ذياند شدهبندي طبقهیا گروه عامل  چهارنفعان به 

 ،کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی ةادار ،کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد
کل  ةادار، رشکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرو ةادار، معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح

کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و  ةادار ،ورياتربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن
 هستند وسازمان  ۀنفعان بیرونی و ثانویذي ءقرار گرفتند که جزو حامیان مالی آموزش پزشکی 

ورزش شوراي عالی ، داوطلبان ورزشی شامل: گروه دوم. دارندوزارت  منافعاز ی سهم مشابه
-ذي سوم ۀدر طبق. است  درگیر ورزش همگانی شهروندان، وزارت ورزش کارکنان، کارمندان

که  مجلس شوراي اسالمی، ملی المپیک کمیتۀ ،ملی ۀرسان، بخش خصوصی، دولتنفعانی چون 
 ،يا حرفهي ورزشی ها باشگاه چهارو در عامل یا گروه  ی دارندنافع سهم مشابهاز لحاظ م

 ي ورزشی ملی قرار دارند. ها ونیفدراس، ي ورزشیها ئتیهی همگانی، ورزش يها باشگاه
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 کارشناسان نظراز وزارت ورزش بر اساس  مختلفنفعان . تحلیل عاملی از میزان منافع ذي4جدول 
 4 عامل 3 عامل 2عامل  1عامل  ذینفع

075/0 يا حرفه قهرمانی وي ورزشی ها باشگاه  353/0-  371/0  627/0  
440/0 ورزشی همگانی ياه باشگاه  358/0  003/0-  489/0  

182/0 ي ورزشیها ئتیه  463/0  043/0  638/0  
-029/0 ي ورزشی ملیها ونیفدراس  089/0  184/0  812/0  

کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ةادار
 پزشکی 

877/0  057/0  103/0-  199/0  

906/0 ورياکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن ةادار  197/0  066/0-  128/0  
701/0 کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش  ةادار  368/0  080/0  104/0  

710/0 معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح   405/0  324/0  065/0-  
کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و امور  ةادار 

 اجتماعی 
778/0  126/0  181/0  135/0-  

791/0 بیت بدنی دانشگاه آزاد کل تر ةادار  287/0  103/0  197/0  
746/0 ها يشهردار  105/0  345/0  010/0-  

459/0 حامیان مالی در ورزش  310/0  457/0  196/0  
-015/0 دولت  117/0  699/0  108/0  

195/0 بخش خصوصی  066/0-  644/0  194/0  
011/0 ملی  ۀرسان  291/0  738/0  104/0  
089/0 ملی المپیک ۀکمیت  437/0  462/0  120/0  

137/0 مجلس شوراي اسالمی  029/0-  839/0  046/0-  
304/0 درگیر ورزش همگانی شهروندان  710/0  108/0  103/0  

112/0 سازمان تربیت بدنی کارکنان  691/0  016/0  203/0  
269/0 شوراي عالی ورزش کارمندان  744/0  169/0  027/0-  

441/0 داوطلبان ورزشی  686/0  116/0  128/0  
 

که  استوزارت ورزش نفعان در مورد میزان قدرت ذي 5همچنین نتایج تحلیل عاملی جدول 
داري صفر مبین و سطح معنی 8/0برابر با   KMO. میزانبندي شده استگروه طبقه چهار درب

در گروه  نفعان مناسب است.قدرت ذيمتغیر سی راین است که تکنیک تحلیل عاملی براي بر
، شوراي عالی ورزش ها يشهردارربیت بدنی دانشگاه آزاد، داوطلبان ورزشی، کل ت ةادار اول،

کل امور ورزش و تفریحات سالم  ةادار کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، ةکارمندان، ادار
کل تربیت بدنی وزارت  ةادار معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی،
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و کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ةادار وري،اعلوم، تحقیقات و فن
 کارکناندرگیر ورزش همگانی،  در عامل یا گروه دوم شهروندان قرار گرفتند.حامیان مالی 

ورزشی ي ها باشگاهسوم در گروه  قرار دارند؛ورزشی همگانی  يها باشگاه ،سازمان تربیت بدنی
 چهارمبخش خصوصی و در گروه  ،ي ورزشیها ئتیه ی،ي ورزشی ملها ونیفدراسي، ا حرفه

این مسئله نشان  مجلس شوراي اسالمی قرار دارند. ملی المپیک، ۀکمیتملی،  ۀدولت، رسان
 ی دارند.مشابه باًیتقرطبقه از لحاظ متغیر مورد بررسی سهم  هرنفعان ذي دهد یم
 

 کارشناسان نظررت ورزش بر اساس از وزامختلف نفعان . تحلیل عاملی از میزان قدرت ذي5جدول 
 4 عامل 3 عامل 2عامل  1عامل  نفعذي

-028/0 يا حرفهقهرمانی و ورزشی ي ها باشگاه  078/0-  654/0  304/0  
094/0 ي ورزشی ملیها ونیفدراس  354/0-  579/0  436/0  

114/0 ي ورزشیها ئتیه  102/0  737/0  254/0  
241/0 بخش خصوصی  052/0-  611/0  066/0  

کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ةرادا
 پزشکی 

856/0  075/0  119/0  213/0  

880/0 وري بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنا کل تربیت ةادار  122/0  068/0  148/0  
669/0 معاونت تربیت بدنی نیروهاي مسلح   204/0  305/0  047/0  

امور کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و  ةادار 
 اجتماعی 

572/0  522/0  002/0-  045/0-  

857/0 کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش  ةادار  136/0  059/0  19/0  
435/0 شوراي عالی ورزش کارمندان  107/0  660/0  154/0-  

569/0 ها يشهردار  186/0  242/0  158/0  
575/0 داوطلبان ورزشی  320/0  406/0  212/0-  

587/0 نشگاه آزادکل تربیت بدنی دا ةادار  459/0  076/0  124/0  
433/0 حامیان مالی در ورزش  035/0-  335/0  392/0  

216/0 ورزش همگانی در درگیر شهروندان  842/0  163/0-  079/0  
135/0 ورزشی همگانی يها باشگاه  716/0  340/0  084/0  

252/0 سازمان تربیت بدنی کارکنان  697/0  135/0-  022/0-  
082/0 دولت  041/0-  282/0  709/0  
077/0 ملی  ۀرسان  248/0  037/0  618/0  
157/0 ملی المپیک ۀکمیت  393/0  002/0-  549/0  

227/0 مجلس شوراي اسالمی  329/0-  235/0  692/0  
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 گیريبحث و نتیجه
 وزارت ورزشدر  ها آننفعان و  بررسی میزان منافع و قدرت این تحقیق با هدف تعیین ذي

 توجهمیزان . استنفعان گویی سازمان به محیط و ذيمهم براي پاسخ شاخصدو  انجام شد که
دارد و بستگی به اهداف سازمان  یابی دستدر  ها آني ها یژگیونفعان به اهمیت و مدیران به ذي

 ها یژگیوو با توجه به درك مدیران از این  ها آني ها یژگیومدیران باید بر اساس آن 
رویکرد از این رو  ؛رندیگکار به ها آنیی به تقاضاي گواسخپمختلفی را براي  يها ياستراتژ

د ناهدافشان را طوري توسعه دهند که بتوان ها سازمان کند یمنفعان پیشنهاد مدیریت ذي
نفعی به از ذي تواند یمد و این اهداف ننمای نیتأمنفعان خود را انتظارات و منافع مختلف ذي

دارد که این  نیاز نفعانذي  لیتحلتجزیه و تعیین و ه به این مسئل نفع دیگر متفاوت باشد.ذي
 .)7( محیط مطرح شده استو نفعان ذيمدیریت ادبیات  غلبدر اموضوع 

به هم بیشتر  احتماالً ،نفعان بیشتر باشدورزش از قدرت و منافع ذي وزارتهرچه درك مدیران 
ازمان درجات متفاوتی از قدرت و نفعان سذي .)16( کنند یمرسیدگی  ها آن يتقاضاهانیازها و 

 .طلبد یمنفعان متفاوتی را در قبال ذي يها ياستراتژو این مسئله  دارندمنافع از وزارت ورزش 
وزارت  یابی دستدر متفاوتی  راتیتأث توانند یمنفعان بر اساس منافع و قدرت ذي ،همچنین

 بر اساس میزان منافع شان داد،نتایج ن که طورنبنابراین هما ؛ورزش به اهدافش داشته باشند
که این  را دارندتقاضا و نیاز به وزارت ورزش  نیشتریبدر وضعیت موجود ي ورزشی ها ونیفدراس

بعد از  ،استورزشی مورد نظر هر فدراسیون  ۀهاي رشتساختۀ زیرمالی و توسع عمدتاًنیازها 
ورزش باشگاه خود به وزارت به که براي رونق  قرار دارند يا حرفهقهرمانی و  يها باشگاهآن 

و سیاسی  نظراز اقتدار ملی شامل که هم  برند یمو دولت هم منافع زیادي از سازمان  اندمتکی
نفع بعدي ذي کیالمپملی  ۀ. کمیتاستپایدار کشور  ۀجامعه و توسع آحادسالمتی  نظرهم از 

 مگانی است.ۀ ورزش قهرمانی و هتوسع براياست که یکی از شرکاي اصلی وزارت ورزش 
ي زیربنایی در سراسر شهرها و عنوان نهادبه قرار دارند که بعدي ۀورزشی در مرتب يها ئتیه

 نیکمتر ی کهنفعانذي .کند یمورزش عمل  ۀتوسعصورت نمایندة این سازمان براي  به ها استان
 را ایگاهیداوطلبی در کشور ج احتماالً هستند.داوطلبان ورزش دارند  از وزارت ورزشرا  منافع

 ذینفع بعدي .دبر عهده دارورزش  ۀفعلی نقش کمی در توسع موقعیتنداشته و در  ،که باید
کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت تربیت بدنی  ةادار

 .استنیروهاي مسلح 
نوان ذینفعی که عملی المپیک به ۀ، کمیتکنیمبر اساس میزان قدرت بررسی نفعان را وقتی ذي

در رتبۀ عنوان شریک اصلی وزارت و به در تصمیم گیري وزارت ورزش دارد را بیشترین قدرت
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 ،برد یمکمتري از وزارت  نسبتاً ملی است که اگرچه منافع نفع بعدي رسانۀذي اول قرار دارد.
خود را از . رسانۀ ملی قدرت تصمیمات وزارت دارددست آوردن منافع خود و هدر ب زیاديقدرت 
پرداختن به  نظرو هم از مثبت و منفی عملیات سازمان در جهت  عمومی سازيآگاهطریق 

دولت هم  .براي وزارت ورزش مهم استاین نظر  و از دهد یمانجام ورزش تبلیغات در جامعه 
ي ها باشگاهو در مراتب بعدي د بعدي قرار دار است در مرتبۀ وزارت ة بودجۀکنندنیتأمعنوان به

 . ي ورزشی قرار دارندها ونیفدراسي و ا حرفهورزشی قهرمانی و 
 بیشتر شودمشاهده میکه  طور همان ،مندلو براي وزارت ورزش ةشددر مورد ماتریس سازگار

وزارت ورزش  ،قرار گرفتند و بر این اساس کمو قدرت  کممنافع در طبقۀ نفعان این مطالعه ذي
ها آنمندلو  بر اساس نظرو درگیري زیادي نداشته است و نفعان خود ارتباط با بسیاري از ذي

یرگذاري تأثي سازمان دارند و نه قدرتی براي ها برنامهدر  زیادينفعانی هستند که نه منافع ذي
تالش زیادي براي مدیریت  معموالًید این گروه را مطلع نگه دارد و با ها سازمانبر سازمان. 

یرگذاري بر سازمان ارزیابی کرد تأثرا براي  ها آناید. باید توانایی گذاري نمسرمایه ها آنارتباط با 
از این رو توجیه عقلی نیاز به این  ؛)9( در طول زمان افزایش داد توان یمرا نیز  ها آنو منافع 

ثانویه و  ها آن زیادي که همۀنفعان ي بزرگ است که در این مطالعه ذيها پروژهگروه ذینفع در 
ذینفع  يها گروهبنابراین اگرچه این  )؛26( شوند یمبندي ین گروه طبقهادر  ندبخشی بود

 ها آنبه وجود  استراتژیک ورزش کشور يها برنامهدر  رگیري زیادي با وزارت ورزش ندارند،د
 نفع براي توسعۀذي يها گروهاین  ،شود یمدر بعد ملی مطرح وقتی در ورزش و  استنیاز 

  هند داشت.تأثیري حیاتی خواسیستم ورزش 
 يها ئتیهکه تنها  تعلق دارندکم و قدرت  زیاد نفعانی با منافعذيبه دیگر ماتریس  ۀطبق

 ها آن عملیات سازمان دارند؛ از این رو این گروه منافع زیادي در .ورزشی در این گروه قرار دارند
ن گروه از ای کمیرگذاري بر عملیات سازمان دارند با وجود قدرت تأثي محدودي براي ها روش
از موضوعاتی  و باید پیمانان ارزشمندي در تصمیمات مهم باشندهم توانند یم ها، آننفعانذي

صحبت  ها آنرا آگاه کنند و با  ها گروهاطالع داشته باشند. مدیران باید این  خودمربوط به 
بعدي  ۀدر طبق در سازمان باشند. مسئله یا بحران شدت گرفتنري از نمایند تا باعث جلوگی

ن بخش قرار آاگرچه بر اساس نظرات مندلو دولت و مجلس باید در  ،نفعی قرار نگرفتهذي
بیشتر اوقات در  ها نخیلی پیچیده باشد. آ مکن استم ها گروهبگیرند. مدیریت ارتباط با این 

 ستاز این رو الزم ا داشته باشند؛یر زیادي بر سازمان تأث توانند یمی ول کنند،میفعال عمل غیر
اساسی سازمان تجزیه و  ۀتوسع فرآیند در کلِّ ها گروهو همچنین واکنش این  ها آن مقاصد بالقوة

نفعان نیز باید از عملیات سازمان اطالعات داشته باشند و مدیران د. این گروه از ذيشوتحلیل 
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 نیتر مهم بعدي این گروه اما در طبقه )،12( انجام دهند ها آنباید اقدامات کافی براي رضایت 
را در تصمیمات  ها آنمنافع کلیدي  به دقتنفعان سازمان هستند که مدیران باید ذي

 شوند ودرگیر  هااین گروهطور کامل با در نظر بگیرند. مدیران باید به ها آنبه  وطاستراتژیک مرب
مات در تصمی زیاديچون منافع و قدرت  ؛)9( انجام دهند ها آندن کرتالش زیادي براي راضی 

بگیرند ارتباط مهمی  زیادي بخش امتیاز ونفعانی که در هر دذيرسد به نظر می .دارندسازمان 
ورزشی قهرمانی ي ها باشگاهي ورزشی ملی، ها ونیفدراس :این طبقه شامل ).12با سازمان دارند(

ی ي ورزشها باشگاهو ، مجلس شوراي اسالمی ملی ۀملی المپیک، رسان ۀي، دولت، کمیتا حرفهو 
 . استهمگانی 

ینفعان بر اساس قدرت و ذ ،با استفاده از تحلیل عاملینفعان بندي ذيبراي درك بهتر طبقه
یک از بدانند کدامبراي مدیران سازمان مهم است که  اند.شدهگروه تقسیم بندي  چهارمنافع به 

گروه  10 ،ه شدمشاهد که طورهمان ر یک گروه قرار دارند.د بر اساس قدرت و میزان نفعانذي
سازمان به حساب  ۀنفعان ثانویذي ها گروهاول جاي گرفتند که این  ۀنفعان در طبقاز ذي

با ترکیب مختلف  ی. در گروه دوم ذینفعانانداز نهادهاي بخشی ورزش ها آن شتریبو  ندیآ یم
محسوب ش وزارت ورز ۀنفعان ثانوینفعان اولیه و بقیه ذيعنوان ذيجاي دارند که کارکنان به

ملی المپیک، مجلس شوراي  کمیتۀ، ملی رسانۀ. در گروه سوم دولت، بخش خصوصی، شوندمی
-ذي ،و در گروه بعدي آیندبه شمار مینفعان کلیدي وزارت ورزش ذياز  که دقرار دارناسالمی 
از و  هستندنفعان اولیه سازمان ورزشی وزارت ورزش قرار دارند که جزء ذي کامالًنفعان 

گروه سوم و چهارم اساس وضع موجود،  رب .اند هشدتشکیل  ها ئتیهو  ها، باشگاههاسیونفدرا
بیشتري از وزارت چون منافع ند؛ از دو گروه اول بود تر مهمبه مراتب تقسیم بندي براي وزارت 

 .ندمؤثرترسازمان به اهدافش نیز  یابی دستو در  برند یم
در گروه  .اند شدهبندي دسته به چهار گروه ظ قدرتنفعان از لحاتحلیل عاملی ذي 5در جدول 

دارد و  ها آنارتباط محدودي با  وزارت ورزشکه  دنشو یممشاهده  نفعان ثانویهاول باز هم ذي
طور . بهاستاساس میزان منافع  رنفعان بمشابه قرار گیري ذي باًیتقراز لحاظ ترتیب قرارگیري 

 جزءوزارت ورزش و جوانان  نفعانيذیک گروه از  کردان بر اساس این دو متغیر بی توان یمکلی 
نی آموزش و پرورش، دکل تربیت ب ةادار :شاملکه  شوند یممحسوب و بخشی  هیثانو نفعان ذي

 کمیمیزان منافع و قدرت  اند. این گروهغیرهو کار امور اجتماعی و بهداشت  وزارت ،علوم وزارت
 ۀو طبقگروه  .دارد ها نآارتباط محدودي با  اقع مشخص،، جز در موو سازمان رنددر سازمان دا

 لحاظاز  که مجلس اند از:عبارتکه  روندشمار میبهو کلیدي  نفعان استراتژیکذي از دیگر
اهمیت ورزش منابع وزارت  نیتأم لحاظاز که دولت  ،مهم است ایجاد محیط حقوقی و قانونی
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 وورزش بین وزارت  است.ژیک وزارت ورزش تملی المپیک که از شرکاي استرا ۀو کمیت دارد
ورزشی  کامالًوزارت و  ۀاولی اننفعيذ گروه بعديو  ارتباط تنگاتنگی وجود دارد نفعانذياین 

و در  ندورزش کشور ۀتوسعی سارکان اسااز که  ها ئتیهو  ها ونیفدراس ،ها باشگاهمثل  است؛
دارند بان و شوراي ورزش کارمندان قرار ، کارکنان و داوطلوندانچون شهر ییگر ذینفعانگروه د

 .نددارمنافع و قدرت کمی در وزارت ورزش  که
ي ها پاسخوزارت ورزش بتواند بر اساس آن  که دشویمینفعان بدین منظور انجام تعیین ذ

هر یک از ذینفعان از وزارت  کار بگیرد؛ چون منافع هي ذینفع بها گروهمشخصی براي هر یک از 
که است نفعان شروع مدیریت ذي ۀنفعان نقطتعیین ذي ی در تضاد با هم است.و گاهمتفاوت 

-يذ در برابري سازگار خود را ها پاسخشکاف عملکرد و  توانند یم وزارتبر اساس آن مدیران  
 يا هیپادر ورزش نفعان مدیریت ذي ،گفته شد قبالًکه  طور همان .)21(کنند نفعان تعیین 

نفعان اجرا که توسط ذي استورزش در کشور  و مسیرهاي توسعۀ ها مهبرنااساسی براي اجراي 
  .دشو یم

نفعان ویی به تقاضاي ذيگگفت وزارت ورزش براي پاسخ توان یمبر اساس نتایج تحقیق حاضر 
ایجاد سیستم ورزش ملی  راستايکه بتواند در  کندساختار سازمانی را طوري طراحی  خود باید
مدیریت  ةمسئولیت اصلی این وظیفه بر عهد وید.پاسخ گ فعان خودنبه تقاضاي ذي اثربخش

که همواره در حال  کنداست تا بدین وسیله سازمان را مناسب محیطی  ورزش وزارتعالی 
نفعانی که منافع و قدرت تعدادي از ذي ،همچنین با توجه به نتایج تحقیق. )1( تغییر است

-تعداد زیادي از ذيه دارند و زارت در کارهاي روزمریادي با وارتباط ز دارند،در وزارت  زیادي
با  .ندرنداکه ارتباط چندانی با وزارت ورزش  قرار گرفتند کمقدرت و منافع  ۀنفعان در طبق

گویی به نیازهاي براي پاسخ این سازمان ،وزارت ورزشي ها ياستراتژو  ها برنامهتوجه به ماهیت 
و است اگر برنامه در سطح ملی  .دارد نیازباطی و اجرایی ارت يها برنامهبه  نفعان خودتمامی ذي

 نفع با منافع و قدرت کمذي يها گروهالزم است تقاضاي  ،است نیاز به درگیري تمامی ذینفعان
نفعان با ذيورزش وزارت عادي در حالت  معموالًولی  ،لحاظ شود ها برنامه نۀیهم براي اجراي به
 بنابراین ؛معطوف کرده است ها آنو تمرکز خود را بر  است در ارتباط زیاد با قدرت و منافع

 ،استهویژگی آن ریتأثنفعان تحت سازگار وزارت ورزش به ذي يها پاسخنوع ارتباط و  اگرچه
نفعان در آن نیازهاي ذي سیستم ورزش اثربخش کهنفعان در توسعه و ایجاد توجه به تمامی ذي

نفعان انجام ورزش بدون همکاري این ذي توسعۀ .)9( شده باشد ضروري است نیتأمسیستم 
نفعان و نهادینه شدن سازمان و ، تئوري ذيمنابع یوابستگ یدگاهد بر اساسچون  ؛دشو ینم

، وزارت براي بنابراین ؛)14، 22، 27(قرار دارند  یکدیگر ریتأثو تحت  اندنفعان به هم وابستهذي
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تا بر این اساس بتواند نیاز دارد نفعان یریت ذيورزش به طراحی الگوي مد ۀتوسع ۀاجراي برنام
نفعان مشروعیت خود منافع ذي نیتأمرا مدیریت نماید و از طریق  ها آنمنافع مختلف و متضاد 

داشته باشد قدرت  مشروعیت نفعان خودسازمانی که در بین ذي زیرا .و ارتقاء دهدرا کسب کند 
و  را به همراه دارد یمشروعیت قدرت سازمان زیرا ؛ورزش را نیز دارد ۀتوسع يها برنامهاجراي 

براي اجتماعی و سیاسی بیشتري  يها تیحما ،همچنین سازمانی که مشروعیت داشته باشد
-مدیریت ذي ۀمسئلبه  ها نیا و همۀ کند یمکسب نفعانش از طرف ذيخود  يها برنامهاجراي 

 ).15،11، 23( نفعان برمی گردد
-نفعان سازمانرضایت مشتریان و ذينقش مهمی در  تواند یمکیفیت با توجه به اینکه مدیریت 

کارگیري هب نیزو  BSCو  TQMچون مدیریت کیفیت  يها ستمیسسازي پیاده کند، فاءیا ها
فاده از و استنفعان در وزارت ورزش براي مدیریت ذيگذاران استراتژیک ی پایهمدل اثربخش

نفعان کمک زیادي مدیریت ذي فرآیندبه  تواند یمت در وزارعنوان ابزار ارزیابی عملکرد به ها آن
 . )26، 3( کند
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 ي ایرانها دانشگاهي ورزشی ها انجمنمندي داوطلبان  بررسی ابعاد رضایت
 

 3، رضا اندام2، کاظم دانش ثانی1نژاد یهمتمهرعلی 

 

 27/01/91 تاریخ پذیرش:  19/07/90 تاریخ دریافت:

  چکیده
ود. ایران ب يها دانشگاهورزشی  يها انجمنداوطلبان  مندي رضایتبررسی ابعاد  ،هدف از این مطالعه

گانه  مناطق ده يها دانشگاهورزشی  يها انجمندانشجویان داوطلب  ۀکلیجامعه آماري پژوهش، 
 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 231براساس جدول مورگان، ). N=582بودند ( کشور

)231=n(پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت 208که از این میان، نتایج مربوط به  ؛ .
توسط متخصصان، پایایی آن در یک  مندي رضایت پرسشنامهپس از تأیید روایی صوري و محتوایی 

، عالوه ها دادهتحلیل  براي تجزیه و. )α=88/0( مطالعه راهنما و به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد
و  ANOVAمستقل،  tضریب همبستگی پیرسون،  آماري استنباطی يها آزمونبر توصیف آماري، از 

رضایت از  ،نشان داد نتایج استفاده شد. )P≥ 05/0( داري یمعن سطح درنیز آزمون تعقیبی توکی 
داوطلبان  مندي رضایتابعاد  ترین یتاهم کمو رضایت مادي  ینتر مهمکسب تجربه شغلی و اجتماعی 

ط در داوطلبان دختر و پسر، فق مندي رضایتورزشی بودند. همچنین بین اولویت ابعاد  يها انجمن
بود و بین اولویت ابعاد  دار یمعنمادي، هدفمند، اجتماعی، حمایتی و تعهد تفاوت رضایت از ابعاد 

، در رضایت از کسب تجربه، شغلی، بدنی یتتربغیر و  بدنی یتتربداوطلبان رشته  مندي رضایت
 مندي رضایتبین سن و  ،وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد داري یمعنتفاوت هدفمند و تعهد 

و بین وضعیت تأهل با  ) وجود داردr= -198/0؛ sig=004/0( داري یمعنداوطلبان رابطه منفی و 
با  رسد یمبا توجه به نتایج پژوهش، به نظر وجود نداشت.  داري یمعنداوطلبان تفاوت  مندي رضایت

 هاي هیزانگتشویقی مناسب و تبدیل محیط انجمن ورزشی به مکانی که دستیابی به  هاي یاستس
داوطلبان را  مندي رضایتمیزان  توان یمشود،  یرپذ امکان تر آسانو  تر سهل ها آنداوطلبی افراد در 

 افزایش داد. 
 

 .ورزشی يها انجمن، مندي رضایت، یداوطلب :واژگان کلیدي

                                                                                                                   
     Email: ma_hemati@yahoo.com (نویسنده مسئول) . دانشیار دانشگاه گیالن 1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن 2
 گاه صنعتی شاهروددانش دانشیار.  3
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 مقدمه
 سازمان محسوب هاي سرمایه ترین مهمو  ترین بزرگنیروي انسانی کارآمد،  ها سازماندر تمامی 

ارزشمند  هاي سرمایهبهینه از این  برداري بهرهو سازمان براي آموزش، نگهداري و  شوند می
را به دو دسته  ها سازمانبندي کلی، نیروي انسانی شاغل در  در یک تقسیم. کند میتالش 

 نیقدرتمندترو  نیتر مهمداوطلبان نه تنها ). 1( کنند یمتقسیم  1کارکنان رسمی و داوطلبان
به عنوان بنیاد و اساس  توانند یم؛ بلکه ندیآ یمبه شمار  ها سازمانانی براي جوامع و منبع انس

از  ،رسانی به جامعه نهضت داوطلبی و خدمتموفقیت بسیاري از امور نیز به حساب آیند. 
اجتماعی مردم سراسر جهان دارد. از نظر  هاي سنتدنیاي معاصر است که ریشه در  هاي پدیده

اوطلب کسی است که با اختیار کامل (آزادانه)، بدون توقع پاداش، در یک ) د1999پائول (
امروزه بخش مهمی  ،داوطلبان). 2محیط رسمی براي کمک به دیگران مشغول به فعالیت است (

. دهند میغیردولتی را تشکیل  هاي بخشو نهادهاي دولتی و به ویژه  ها سازماناز منابع انسانی 
) در الزام براي انجام بگیر حقوقهر سازمان کلیه کارکنان (داوطلب و  در که ایناگرچه به دلیل 

هر چه بهتر وظایف، تعامل با یکدیگر و میزان انتظارات از یکدیگر، مشابه هستند و تا حدودي 
تفاوتی وجود نداشته باشد؛ اما در واقع  ها آنکه در زمینه تجارب کاري بین  رود میانتظار 

 مندي رضایت، داراي بگیر حقوقمتفاوت با کارمندان  هایی انگیزهبودن داوطلبان به دلیل دارا 
در محیط  بگیر حقوق). به عبارت دیگر، اگرچه داوطلبان و کارمندان 3هستند ( یشغلی متفاوت

دارند که  هایی انگیزه، اما داوطلبان انتظارات و گیرند میکار تحت تأثیر عوامل مشترکی قرار 
). شناسایی عوامل اثرگذار بر 4( آورند میروي  ها فعالیت گونه اینبه  ها آنبراي برآورده شدن 

در داوطلبان و  مندي رضایتداوطلبان، مدیران را در تعیین راهبردهاي ایجاد  مندي رضایت
)، 5-7داوطلبان، ماهیت کار ( مندي رضایت. عوامل تأثیرگذار بر سازد میتوانا  ها آنحفظ 
، 6 ،7 ،10)، همکاران (9 ،7کار ( هاي رویه)، 9، 7 ،5، ارتباطات ()9، 7 ،5احتمالی ( هاي پاداش

) و میزان 6)، امکانات و تسهیالت (10، 9 ،6 ،5)، سرپرستی و نظارت (10، 6)، ارباب رجوع (5
ی شناسای) 10شده از داوطلبی ( بداوطلبان با تجارب کس هاي انگیزهانتظارات و  پوشانی هم

آموزشی  يها ياستراتژند، داوطلبان با آموزش و د) نشان دا2011(و همکاران  2ماریسا. اند شده
 3در یکی از مطالعات اولیه، میچلسون و سالك ).8( دارند بیشتري مندي رضایت ،مناسب

داوطلبان ورزشی را همگرایی انتظارات داوطلبان و واقعیات،  مندي رضایت) عوامل 1982(

                                                                                                                   
1. Volunteers 
2. Marisa et al 
3. Mitchelson & Slack  

 



  173  نهاي ایرا هاي ورزشی دانشگاه بررسی ابعاد رضایتمندي داوطلبان انجمن

 ).1(بازخورد و فرصت ارتقاء معرفی کردند راهنمایی و آموزش، حمایت مداوم، ارزیابی و 
) از نظریه هرزبرگ براي مطالعه ساختار منابع رضایت شغلی در داوطلبان 1983( 1گیدرون

استفاده کرد و بیان کرد که رضایت کلی داوطلبان به دو عامل محتوایی کار (ذات کار و 
شغلی) بستگی  زاي سترسادستاوردهاي آن) و دو عامل مفهومی کار (آسودگی و نبودن عوامل 

متفاوت  بگیر حقوقداوطلبان با رضایت شغلی کارمندان  مندي رضایتاو معتقد است  ).6دارد (
همچنین . داوطلبان مناسب نیست مندي رضایتاست و نظریه هرزبرگ به تنهایی براي توضیح 

 2ابراز وجودمحول شود که فرصت  ها آنباید وظایفی به  ،در داوطلبان مندي رضایتبراي ایجاد 
 در داوطلبان مشارکت و حضور مطالعات نشان داده است. )6( را براي این افراد ایجاد کند

 و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، هاي حیطه جمله از مختلفی هاي حیطه بر ورزشی هاي سازمان
) رضایت از کسب تجربه را یکی از عوامل 2011( 3پایولین ).11( گذارد می اثر فرهنگی سازمان

مهم در حفظ داوطلبان رویداد ورزشی نشان داد و بیان کرد مدیران ورزشی با درك و هدف 
ورزشی شوند  هاي عرصهباعث حضور مجدد داوطلبان در  توانند می ،قرار دادن رضایت داوطلبان

 گیري شکل، نقشی مهم در کنند می ترضایخود احساس  هاي فعالیت). داوطلبانی که از 12(
یک سازمان دارند؛ زیرا این افراد تمایل زیادي دارند تا دوستان و آشنایان خود ساختار داوطلبی 

را به داوطلبی ترغیب و تشویق نمایند. بنابراین داوطلبان راضی، نه تنها در ارائه تصویر مثبت از 
سازمان در دیدگاه عمومی نقش دارند؛ بلکه در جذب داوطلبان بیشتر و افزایش منابع انسانی 

به بررسی عوامل تأثیرگذار بر  اي مطالعه) در 2008( 4). وان الگرنبرگ13ؤثر هستند (داوطلب م
تمایل به ترك سازمان در داوطلبان مشغول در حیطه بهداشت و سالمت پرداخت و نشان داد 

و تعهد سازمانی داوطلبان  ها فعالیتکردن  دار هدفبر  ،شغل هاي ویژگیافراد و  هاي انگیزه
) 2003غزالی ( ).1رابطه دارد ( ها آنمگی این موارد با میزان رضایت شغلی اثرگذار است و ه

 مندي رضایتبه افزایش سطح  تواند میداوطلبی افراد  هاي انگیزهبیان کرد انطباق نوع فعالیت با 
زمانی که نیازهاي انگیزشی ) در تحقیق خود نشان داد 2009پایولین ( ).5(منجر شود  ها آن

تحقیق  يها افتهی ).14بیشتري حاصل خواهد شد ( مندي رضایت، شود یم داوطلبان برآورده
از تجارب  ها آناولیه داوطلبان برآورده شود،  يها زهیانگاگر  دهد یم) نشان 2011( 5کانگ

این خود باعث افزایش تمایل آنان به مشارکت . کنند یم مندي رضایتکسب شده خود احساس 
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کنان و ). 15( شود یملبانه با کیفیت بهتر در آینده و حضور بیشتر و ارائه خدمات داوط
که  دهند میافراد تا زمانی به فعالیت داوطلبانه خود ادامه  کنند می) بیان 1991( 1گلن-گلدبرگ

. به عبارت دیگر، اگر افراد از تجارب داوطلبی را ارضا کند ها آنهاي فردي نیاز ها فعالیتاین 
و اگر ناراضی باشند از ادامه  دهند میخود ادامه  هاي تفعالیبه  ،خود رضایت داشته باشند

 بدنی تربیت) ضعف عملکرد اداره 1387( اندام ،). در همین رابطه1( کنند میفعالیت خودداري 
مطالعات ). 2در جذب داوطلب نشان داد ( ،به عنوان یکی از موانع سازمانی مهم ،را ها دانشگاه

و ابعاد  ها زهیانگداراي خاص ورزش،  يها یژگیو سطهوابه نشان داده است داوطلبان ورزشی 
ورزشی در  يها سازمان تباعث شده اس موضوع این .هستندبه فردي  منحصر مندي رضایت

 مندي رضایت) 1388( مالئی ).11( داشته باشند يا ژهیومزیت  ،جذب و حفظ داوطلبان
شغلی، مادي، حمایتی،  دانشجویان داوطلب در رویداد ورزشی را در رضایت از کسب تجربه،

عوامل تأثیرگذار بر  )2004( 2شرر ).1پیشرفت، هدفمند، اجتماعی و تعهد نشان داد (
داوطلبان فعال در تفریحات را بررسی کرد. او شش بعد رضایت از محیط کار و  مندي رضایت

ماهیت کار، رضایت کلی از خدمات، وضعیت و شرایط خدمات، وضعیت فعلی محل کار، مدیر و 
سرپرست و ارتباط با همکاران را در نظر گرفت و نشان داد رضایت از محیط کار و ماهیت کار 

 مندي رضایتترین عامل و پس از آن وضعیت فعلی محل کار و رفتار همکاران از منابع مهم  مهم
 مندي رضایت) در تحقیق خود نشان داد بین 2010( 3پپی ).10شود ( داوطلبان محسوب می

وجود  يدار یمعنداوطلبی رابطه مثبت و  يها تیفعالفظ و حضور مجددشان در داوطلبان و ح
خود به دنبال  داوطلبانه هاي فعالیتاست داوطلبان در  نتایج تحقیقات نشان داده .)3( دارد
بر افزایش  تواند یمرضایت شغلی از آنجا که نیازهاي سطوح باالتر خود هستند و  يارضا
تأثیرگذار  ها یتفعال) و حضور مجدد داوطلبان در 16افراد ( ییجا هجاب، کاهش غیبت و يور بهره
شرایطی فراهم شود تا امکان  ،بنابراین ضروري است تا در طراحی وظایف داوطلبی؛ باشد

، درك ها سازمانو  ها بخش). همانند سایر 1دستیابی افراد به این نیازها بیشتر شود (
مهم در جذب و حفظ  یعامل ،ورزشی و تفریحی هاي سازماندر ورزش و  داوطلبان مندي رضایت

). امروزه دانشجویان 17،4( هاست آنداوطلبان، ثبات و پایداري سازمان و در نهایت موفقیت 
 ها آنو استفاده از  شوند میمحسوب  ها دانشگاه بدنی تربیتجذاب براي ادارات  یبع، منداوطلب

 هاي تخصصو  ها مهارتاستفاده از  .1زیرا:  .شود میترجیح داده  بگیر حقوقنسبت به کارکنان 

                                                                                                                   
1. Cnaan and Goldberg-Glen 
2. Sherer 
3. Pepe 

 



  175  نهاي ایرا هاي ورزشی دانشگاه بررسی ابعاد رضایتمندي داوطلبان انجمن

در دسترس بودن کارکنان  .2 ؛شود می ها دانشگاه هاي هزینهموجب کاهش بسیاري از  ها آن
 جویی صرفهتا در وقت خود  دهد می)، به مدیران این امکان را بگیر حقوقبیشتر (داوطلب و 

مختلفی هستند که  هاي تواناییو این افراد اغلب داراي سوابق کاري و استعدادها  .3؛ کنند
 ،11( سازد می پذیر امکانمختلف  هاي مسئولیتشغلی و  هاي موقعیترا در  ها آناستفاده از 

؛ اما این شود میمختلف از وجود داوطلبان استفاده  نهادهايو  ها سازمان). در ایران، در 18
، جایگاهی براي این ها ازمانسمنابع انسانی  هاي بندي تقسیماستفاده بسیار محدود است و در 

 ویژه بهآموزشی و  -فرهنگی  هاي سازماننیروهاي انسانی ارزشمند در نظر گرفته نشده است. 
تا حدودي بر نظرات و احساسات جوانان در  توانند میاز جمله مراکزي هستند که  ،ها دانشگاه

براي مشارکت جوانان  ). بنابراین فراهم کردن فضایی19مورد مسائل مختلف اثرگذار باشند (
و مراکز آموزش عالی،  ها دانشگاهداوطلبانه و ترویج فرهنگ داوطلبی در  هاي فعالیتدانشجو در 

نهضت  تر سریعاین فرهنگ در جامعه و گسترش هرچه بیشتر و  گذاري پایهباعث  تواند می
ضور جوانان اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و غیره در کشور شود. ح هاي زمینهداوطلبی در تمامی 

 ها آنباعث ایجاد عالقه در  ،به عنوان نیروهاي داوطلب ها آنورزشی و استفاده از  هاي انجمندر 
اجتماعی خواهد شد. از طرف دیگر  هاي ناهنجارينسبت به ورزش و دور ماندن از بسیاري از 

 ،ها اهدانشگکاري و داشتن تعامل اجتماعی با همکاران و کارکنان رسمی  هاي گروهحضور در 
را براي انجام هر چه بهتر  ها آنو  شود میاجتماعی در افراد داوطلب  هاي مهارتباعث باال رفتن 

براي دانشجویان باعث  ها فعالیت. همچنین این سازد میوظایف اجتماعی و شغلی آینده مهیا 
دانشگاه  بدنی تربیتزیرا گواهی صادره از طرف اداره  ؛شود میکاري در آینده  هاي فرصتایجاد 

اینکه  تر مهم) و 20( شود میمحسوب  ها آنمربوطه، سابقه کاري مناسبی براي  هاي سازمانیا 
با . شود میبدنی  باعث ارتقاء و بهبود مدیریت اداره تربیت ،استفاده از دانشجویان داوطلب

در  ،دانشجویانۀ داوطلبانفرصت مناسبی را براي حضور  توانند میاین ادارات  ،مالحظه اینکه
دانشجویان  مندي رضایتورزشی دانشجویی فراهم نمایند؛ لذا شناسایی ابعاد  هاي انجمنقالب 

، ها انجمنبراي حفظ و حضور بیشتر و کارآتر آنان در  ها دانشگاهورزشی  هاي انجمنداوطلب 
 است.  ناپذیر اجتنابامري 

 شناسی روش
 ،جامعه آماري این پژوهشست. که به صورت میدانی انجام شده ا استحاضر توصیفی  پژوهش

میان  بودند. در گانه کشور مناطق ده يها دانشگاهورزشی  يها انجمندانشجویان داوطلب  ۀکلی
براساس جدول . داشتنددانشگاه انجمن ورزشی فعال  17گانه کشور،  دانشگاه مناطق ده 73
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نتایج مربوط به از این میان،  .)n=231( نمونه آماري انتخاب شدند براينفر 231مورگان، 
از پرسشنامه رضایت از تجارب داوطلبی  .پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت208

 استفاده شد.  ها آن يها تیاولوو تعیین  مندي رضایتبراي بررسی ابعاد  ،)1388( مالئی
کامالً  =5تا  کامالً مخالفم= 1است ( لیکرت ارزشی پنجسؤال با مقیاس 31این پرسشنامه شامل 

 7، حمایتی6، اجتماعی5، هدفمند4، پیشرفت3، مادي2، شغلی1کسب تجربه) و هشت بعد موافقم
 پرسشنامهروایی صوري و محتوایی . دهد یمرا مورد بررسی قرار  مندي رضایتاز ابعاد  8و تعهد
مورد تأیید برخی از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. همچنین، پایایی  ،پژوهش

ورزشی و به روش  يها انجمننفر از داوطلبان  30در یک مطالعه راهنما بر روي  ،پرسشنامه
(میانگین،  ها افتهیآمار توصیفی براي توصیف  يها روشبه دست آمد. از  α=88/0آلفاي کرونباخ 

) براي بررسی نوع توزیع K-Sاز آزمون کالموگراف اسمیرنف ( و انحراف استاندارد و غیره)
یر نرمال بودن) استفاده شد. با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها، از متغیرها (نرمال و غ

و نیز آزمون تعقیبی توکی براي  ANOVAمستقل،  t ضریب همبستگی پیرسون، يها آزمون
 استفاده شد.  ها دادهتجزیه و تحلیل 

 پژوهش يها افتهی
درصد از کل  4/40 و 6/59(به ترتیب  دخترنفر 84 و  پسرنفر  124آزمودنی، 208از مجموع 

 ± 2/2 ها آزمودنیدرصد متأهل بودند. میانگین سنی  6/10درصد مجرد و  4/89داوطلبان)، 
درصد کارشناسی، 3/79درصد داوطلبان داراي مدرك کاردانی،  7/7 .سال بود 03/22
درصد نیز دکتري بودند. به طور کلی، دانشجویان دوره 5/0درصد کارشناسی ارشد و 5/12

بیش از  .دادند یمورزشی را تشکیل  يها انجمندرصد داوطلبان 13میلی حدود تحصیالت تک
و دانشجویان  دادندتشکیل  یبدن تیتربرشته  درصد) از داوطلبان را دانشجویان 8/67نیمی (

. دادند میدرصد از نمونه آماري این پژوهش را تشکیل 2/32حدود  یبدن تیتربغیر  هاي رشته
) سال بود. 71/1 ± 87/0لیت داوطلبان در انجمن ورزشی (همچنین میانگین سابقه فعا

                                                                                                                   
1. Acquiring experience 
2. Career 
3. Material  
4. Enhancement  
5. Purposive 
6. Social 
7. Protective  
8. Commitment  
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نفر) و 20گرگان (علوم کشاورزي بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به انجمن ورزشی دانشگاه 
نفر) بودند  7الزهرا، بوعلی سینا همدان و یزد ( هاي دانشگاهکمترین تعداد داوطلبین مربوط به 
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 ورزشی دانشگاه يها انجمنبه تفکیک  ها یآزمودنتوصیف تعداد  .1شکل

 

و رضایت  نیتر مهمرضایت از کسب تجربه، شغلی و اجتماعی دانشجویان داوطلب، از دیدگاه 
 ).2ورزشی بود (شکل يها انجمنداوطلبان  مندي رضایتابعاد  نیتر تیاهم کممادي 
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5

کسب تجربه شغلی مادي پیشرفت هدفمند اجتماعی حمایتی تعهد

 
 داوطلبان مندي رضایتمقایسه میزان اهمیت ابعاد  .2شکل 
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 دختر و پسر مندي رضایتابعاد  يبند تیولوا .1جدول 
 sig درجه آزادي M±SD t-test تعداد داوطلبان مندي رضایتابعاد 

 کسب تجربه
 119/4±713/0 84 دختر

659/1  206 099/0 
945/3 124 پسر ± 755/0  

 شغلی
990/3 84 دختر ± 689/0  

897/1  206 059/0 
796/3 124 پسر ± 747/0  

 مادي
968/2 84 دختر ± 889/0  

402/2  206 017/0 * 
671/2 124 پسر ± 861/0  

 پیشرفت
674/3 84 دختر ± 708/0  

463/1  206 145/0 
525/3 124 پسر ± 730/0  

 هدفمند
825/3 84 دختر ± 694/0  

376/3  206 001/0 * 
458/3 124 پسر ± 818/0  

 اجتماعی
853/3 84 دختر ± 743/0  

598/2  206 010/0 * 
581/3 124 پسر ± 739/0  

 حمایتی
770/3 84 دختر ± 668/0  

095/3  206 002/0 * 
464/3 124 پسر ± 721/0  

 تعهد
818/3 84 دختر ± 782/0  

264/3  206 001/0 * 
422/3 124 پسر ± 907/0  

 است. دار یمعن P>05/0 : تفاوت در سطح*   
 

 مندي رضایتد بین اولویت ابعاکه  شود یم، مشاهده 1به دست آمده در جدول  t با توجه به
وجود  يدار یمعنمادي، هدفمند، اجتماعی، حمایتی و تعهد داوطلبان دختر و پسر تفاوت 

  داشت.
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 داوطلبان بر اساس رشته تحصیلی مندي رضایتابعاد  يبند تیاولو .2جدول 
 sig درجه آزادي M±SD t-test تعداد داوطلبان مندي رضایتابعاد 

 کسب تجربه
 114/4±715/0 141 یبدن تیترب

817/2  
206 

005/0 * 
809/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 760/0  

 شغلی
971/3 141 یبدن تیترب ± 710/0  

822/2  
206 

005/0 * 
671/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 729/0  

 مادي
821/2 141 یبدن تیترب ± 907/0  

698/0  
206 

486/0 
729/2 67 یبدن تیتربغیر  ± 833/0  

 پیشرفت
643/3 141 یبدن تیترب ± 739/0  

667/1  
206 

097/0 
464/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 677/0  

 هدفمند
691/3 141 یبدن تیترب ± 778/0  

263/2  
206 

025/0 * 
428/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 791/0  

 اجتماعی
752/3 141 یبدن تیترب ± 761/0  

707/1  
206 

089/0 
562/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 716/0  

 حمایتی
652/3 141 یبدن تیترب ± 706/0  

884/1  
206 

061/0 
453/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 718/0  

 تعهد
701/3 141 یبدن تیترب ± 812/0  

877/2  
206 

004/0 * 
332/3 67 یبدن تیتربغیر  ± 964/0  

 است. دار یمعن P>05/0 : تفاوت در سطح*
 

کسب  مندي رضایتبین اولویت ابعاد  شود یم، مشاهده 2به دست آمده در جدول  t با توجه به
تفاوت  یبدن تیتربو غیر  یبدن تیتربدر داوطلبان رشته  تجربه، شغلی، هدفمند و تعهد

  وجود داشت. يدار یمعن
 نتایج آزمون پیرسون .3جدول

 سابقه فعالیت سن 

 r داوطلبان ورزشی مندي رضایت
Sig 

198/0 - 
004/0 * 

064/0 - 
367/0 

 است. دار یمعن P>05/0: رابطه در *
 

. بر اساس نتایج این دهد یمرا نشان  پژوهشنتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیرهاي  3جدول 
) وجود r= -198/0؛  sig=004/0( يدار یمعنداوطلبان رابطه منفی و  مندي رضایتبین سن و  ،جدول

  یافت نشد. يدار یمعنرابطه نیز داوطلبان  مندي رضایتداشت. بین سابقه فعالیت و 
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 داوطلبان مندي رضایتبین وضیعت تأهل و تفاوت  .4جدول

 M±SD t-test تعداد 
درجه 
 sig آزادي

 633/3±608/0 186 داوطلبان مجرد
401/0  206 689/0  

 578/3±678/0 22 داوطلبان متأهل
 

داوطلبان در بین دانشجویان  مندي رضایتمشاهده شد  به دست آمده، tو  4به جدول با توجه 
    ندارد. يدار یمعنتفاوت  مجرد و متأهل

      
داوطلبان مقاطع  مندي رضایتمقایسه میانگین در مورد  طرفه کینتایج تحلیل واریانس  .5جدول

 تحصیلی
 F sig درجه آزادي میانگین مجذورات منبع تغییرات
 2 709/1 بین گروهی

685/4 010/0 
 205 365/0 درون گروهی

 
 ها نیانگیمیافتن محل اختالف ، نتایج آزمون توکی براي 6جدول

 sig انحراف استاندارد میانگین اختالف مقایسه دو به دو با آزمون توکی
068/0 کاردانی با کارشناسی  158/0  902/0  

و باالتر ارشد کارشناسیکاردانی با   439/0  190/0  057/0  

و باالتر ارشد کارشناسیکارشناسی با   371/0  125/0 
009/0 
* 

 است دار معنیتفاوت  P>05/0*: در سطح 
 

 دار یمعنوجود تفاوت  ANOVA)، آزمون  sig=010/0و  F=685/4( 5با توجه به نتایج جدول 
را تأیید کرد. براي یافتن مرکز اختالف، از مقاطع تحصیلی  هاي گروه مندي رضایت میانگینبین 

 آمده است.  6آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 يریگ جهینتو بحث 
ایران  يها دانشگاهورزشی  يها انجمنداوطلبان  مندي رضایتبررسی ابعاد  ،هدف پژوهش حاضر

داوطلبان به ترتیب شامل رضایت از  مندي رضایتاولویت ابعاد  ،نتایج پژوهش نشان دادبود. 
کسب تجربه، شغلی، اجتماعی، هدفمند، حمایتی، پیشرفت، تعهد و مادي است. در این مطالعه، 

عامل  نیتر مهمرضایت از کسب تجربه را  ها دانشگاهورزشی  يها انجمندانشجویان داوطلب 
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ربه، اولویت اول ) نشان داد رضایت از کسب تج1388معرفی کردند. مالئی ( مندي رضایت
که  ؛کشور بود يها دانشگاهدانشجویان داوطلب در برگزاري نهمین المپیاد ورزشی  مندي رضایت

) رضایت 2003) و غزالی (1998با نتیجه پژوهش حاضر همخوانی داشت. ولی فارل و همکاران (
که  ،)5 ،18(داوطلبان معرفی کردند  مندي رضایتبه عنوان اولویت آخر ابعاد  ،از کسب تجربه را

 توان یم ،با این پژوهش ها آنهمخوانی نتایج  نداشتن . از دالیلاستاین مطالعه مغایر  ۀجینتبا 
. تعیین رضایت از را نام بردتفاوت موجود در جامعه آماري این پژوهش و دو پژوهش دیگر 

وطلبان از رضایت بسیار زیاد دا ةدهند نشان، مندي رضایتبعد  نیتر مهمبه عنوان  ،کسب تجربه
. شاید دلیل رضایت بیشتر داوطلبان است ها دانشگاهورزشی  يها انجمنتجارب کسب شده در 

از این عامل، به ماهیت بلندمدت بودن فعالیت ورزشی در انجمن بازگردد. انجمن ورزشی 
تا در آن به کسب تجربه بپردازند، تا بتوانند تجارب  کند یمفرصتی را براي دانشجویان فراهم 

اگرفته را در زندگی کاري و ورزشی خودشان به کار ببرند. عامل شغلی در این مطالعه، دومین فر
شغل  يها یژگیوبا عوامل ماهیت کار،  مندي رضایتداوطلبان بود. این عامل  مندي رضایتعامل 

) این عامل را به 2004) و شرر (2003و کارآموزي در سایر تحقیقات متناسب است. غزالی (
یجه پژوهش حاضر که با نت ،داوطلبان معرفی کردند مندي رضایتمل مهمی در عنوان عا

 يها انجمنآگاهی و آشنایی دانشجویان داوطلب  رسد یم. به نظر )10،5همخوانی داشت (
 ها دورهورزشی و همچنین برگزاري  يها انجمنداوطلبانه در  يها تیفعالورزشی با نوع و ماهیت 

و وظایف  ها تیمسئولسازي این افراد براي  اوطلبی، جهت آمادهآموزشی نهضت د يها ارگاهکو 
 ها آنپژوهش حاضر با نتایج تحقیقات  يها افتهینداشتن از دالیل همخوانی  ،ها آنمحوله به 

. از دیدگاه داوطلبان، رضایت اجتماعی در اولویت سوم قرار داشت. با توجه به اینکه باشد
راد متعددي در ارتباط هستند، براي گسترش تعامالت ورزشی با اف يها انجمنداوطلبان در 

دارند. رضایت اجتماعی با  ، فرصت بیشترياجتماعی خود و آشنایی با تعداد زیادي از افراد
عوامل انسجام گروهی، تعامل اجتماعی، همبستگی و ارتباط با همکاران یا سایر داوطلبان در 

عامل را به عنوان سومین عامل ) نیز این 2004مطالعات دیگر متناسب است. شرر (
). رضایت از 10داوطلبان معرفی کرد که با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی داشت ( مندي رضایت

داوطلبان، بیانگر رضایت داوطلبان از  مندي رضایتنیل به هدف، به عنوان چهارمین عامل 
دانشگاه و  یبدن تیتربکه در واقع کمک به مدیر اداره است، رسیدن به اهداف مورد نظرشان 

رئیس انجمن ورزشی، فعالیت در انجمن ورزشی، کسب مهارت و کمک به رشد و اعتالي ورزش 
دوستی و کمک به برگزاري موفق رویداد و مسابقات در  با عامل هدف، نوع است. ایندانشگاه 

)، بعد هدفمند را به عنوان اولین عامل 2007بوز و پاالز ( سایر مطالعات متناسب است.
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 از دالیل همخوانینوع فعالیت داوطلبانه، ). احتماال 1داوطلبان نشان دادند ( مندي ایترض
داوطلبان از نوع رویدادي و  ها آندر تحقیقات  است؛ با این پژوهش ها آننتایج  نداشتن

مدت بودند؛ ولی در پژوهش حاضر داوطلبان از نوع بلندمدت بودند. پنجمین بعد  کوتاه
ن این پژوهش، عامل حمایتی بود. این عامل بیانگر میزان رضایت افراد از داوطلبا مندي رضایت

به واسطه داوطلب شدن در انجمن ورزشی است که با  ،دور کردن احساسات منفی از خود
). احتماالً به دلیل تنوع موجود در 6) متناسب بود (1983در مطالعه گیدرون ( زا استرسعوامل 

همچنین بودن در کنار  ،بودن فعالیت در انجمن ورزشی بخش فرحورزشی و ماهیت  يها تیفعال
سایر دانشجوهاي داوطلب، تا حدودي احساس دور شدن از یکنواختی، تنهایی، افسردگی و به 

. ولی با توجه به اولویت پنجم قرار گرفتن این عامل، شود یمدر افراد ایجاد ، وجود آمدن آرامش
ان داوطلب در محیط دانشگاه محل تحصیل، در حضور و فعالیت دانشجوی رسد یمبه نظر 

فکري دانشجویان داوطلب تأثیر زیادي  يها دغدغهفراموش کردن و از یاد بردن مشکالت و 
نداشته است. از دیدگاه داوطلبان، عامل پیشرفت در اولویت ششم قرار داشت. این عامل با 

کوهن و گوزلی -گالیندو عوامل خودگرایی و توانمندسازي در سایر مطالعات تناسب داشت.
داوطلبان  مندي رضایتعوامل  نیتر تیاهم کم) این عامل را یکی از 2003) و چان (2001(

معرفی کردند که تا حدودي با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. رضایت از عمل به تعهد، در 
رد از عمل احساس رضایت ف ةدهند نشانقرار داشت. این عامل  مندي رضایتاولویت هفتم ابعاد 

و مسئوالن دانشگاه و یا حتی تعهدات اعتقادي و  یبدن تیترببه تعهدات خود در قبال مدیر اداره 
، مدیر اداره ریبگ حقوقفعالیت در کنار مسئولین، کارمندان  رسد یم. به نظر هاست آنمذهبی 

لبان دانشگاه و یا حتی اساتید دانشگاه محل تحصیل، باعث شده است تا داوط یبدن تیترب
. دیري و اند شده ها آناحساس کنند تا حدودي موفق به اداي دین و تعهدات خود در قبال 

بر  تواند یم) نشان دادند که رضایت از عمل به تعهدات، 1388) و مالئی (1997همکاران (
دانشجویان،  مندي رضایتداوطلبان تأثیر بگذارد. هشتمین بعد از ابعاد  مندي رضایتمیزان 

و تسهیالت در سایر مطالعات تناسب داشت. فارل  ها پاداشي بود. این عامل با عامل رضایت ماد
داوطلبان معرفی  مندي رضایتعامل بر میزان  نیتر مهم) نیز این عامل را 1998و همکاران (
نتایج  نداشتن مطالعه حاضر همخوانی نداشت. احتماالً از دالیل همخوانی يها افتهیکردند که با 

فرهنگی و تفاوت موجود در  يها تفاوتاین پژوهش، نوع فعالیت داوطلبانه،  يها افتهیبا  ها آن
) در تحقیقی 2002. در همین راستا پگ (توان برشمرد را میجامعه آماري با پژوهش حاضر 

، در جلب ها آننشان داد، تجهیزات و تسهیالت فیزیکی موجود در رویداد و سهولت استفاده از 
، دریافت نکردن پاداش . شاید دالیل نارضایتی دانشجویان)9میت دارد (رضایت داوطلبان اه
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مناسب، در اختیار نداشتن تسهیالت و امکانات رفاهی مناسب در انجمن ورزشی، نداشتن 
تفریحی جالب و همچنین نگرفتن هدایا و جوایز مناسب باشد. -اجتماعی و فرهنگی يها برنامه

امکانات و تسهیالت رفاهی و در نظر گرفتن پاداش و  فراهم کردن رسد یمدر نتیجه به نظر 
از جمله موارد  ها دانشگاهورزشی  يها انجمنهدایاي مناسب و درخور دانشجویان داوطلب 

داشته  يا ژهیوتوجه  ها آنباید به  ها دانشگاههر یک از  یبدن تیتربکه مدیران ادارات است مهمی 
داوطلبان دختر رضایت بیشتري در کلیه  ،ن دادمطالعه حاضر نشا يها افتهی. همچنین باشند
(به ویژه کسب تجربه، شغلی، هدفمند، تعهد و مادي) نسبت به داوطلبان  مندي رضایتابعاد 

) با 1388) و مالئی (2001ورزشی داشتند. نتایج تحقیقات جنتایل ( يها انجمنپسر در 
دانشجویان  مندي رضایت، پژوهش حاضر همخوانی دارد. تحقیقات نشان داده است يها افتهی

). 1دختر نسبت به دانشجویان پسر بیشتر و رضایت شغلی در زنان نسبت به مردان باالتر است (
به نظر  ریپذ هیتوجباالتر بودن میزان رضایت شغلی و کسب تجربه در دانشجویان داوطلب دختر 

یافتن کار و کسب  هستند که در ییها تیفعال. دانشجویان پسر اغلب به دنبال اجراي رسد یم
بودن میزان رضایت شغلی و کسب  تر نییپاآنان مفید باشد. احتماالً  ، برايشغلی يها مهارت

تجربه در داوطلبان پسر به این موضوع مرتبط باشد. احتماالً دلیل باالتر بودن رضایت هدفمند 
بیشتر  در دختران، داشتن روحیه عاطفی بیشتر نسبت به پسران و همچنین داشتن حس کمک

. باشدورزشی و کمک به رشد و اعتالي ورزش دانشگاه محل تحصیل  يها تیفعالدر اجراي 
بر میزان رضایت دانشجویان، احساس تعلق و  رگذاریتأثکه یکی از عوامل  اند دادهمطالعات نشان 

میزان این احساس تعلق در  .تعهدي است که نسبت به دانشگاه محل تحصیل خود دارند
). احتماالً باالتر بودن میزان رضایت 1( ختر نسبت به دانشجویان پسر بیشتر استدانشجویان د

به دلیل باالتر بودن احساس تعلق و تعهد  ،از عمل به تعهد در داوطلبان دختر در این پژوهش
به انجمن ورزشی و دانشگاه محل تحصیل باشد. همچنین، در این پژوهش رضایت  ها آنبیشتر 

تر از پسران بود. احتماال دلیل آن، توقع کم دختران در دریافت پاداش و مادي در دختران باال
 یبدن تیترب. همچنین در این مطالعه مشخص شد دانشجویان رشته استهدایا نسبت به پسران 

(به ویژه کسب تجربه، شغلی، هدفمند و تعهد)، رضایت بیشتري از  مندي رضایتدر کلیه ابعاد 
) همخوانی 1388که با نتایج تحقیق مالئی ( ،داشتند یبدن تیبترغیر  يها رشتهدانشجویان 

به خاطر  ،یبدن تیتربباالتر بودن رضایت شغلی در دانشجویان رشته  رسد یمدارد. به نظر 
ورزشی انجمن ورزشی  يها تیفعالیکسان بودن ماهیت رشته تحصیلی آنان با ورزش و اجراي 

در  ها دانشگاه یبدن تیترباساتید و مسئوالن ادارات  باشد. از طرف دیگر، احتماالً به دلیل حضور
، رضایت از عمل به تعهد را در این افراد بیشتر کنار دانشجویان داوطلب در انجمن ورزشی
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بیشتر از سایر  یبدن تیترباحساس اداي دین به ورزش دانشگاه در دانشجویان  کند، تا می
شاید به  ،یبدن تیتربب تجربه در دانشجویان باالتر بودن رضایت از کس. تحصیلی باشد يها رشته

 توانند یم ها آن ؛باشد یبدن تیتربورزشی کسب شده با رشته تحصیلی  ۀتجربخاطر یکسان بودن 
تجارب ورزشی کسب شده را در زندگی کاري و ورزشی خود به کار برند. احتماالً باال بودن 

که  ،باشد یبدن تیتربل ماهیت رشته به دلی یبدن تیتربرضایت از نیل به هدف در دانشجویان 
و با اشتیاق بیشتر به  تر دلسوزانهانجمن ورزشی  يها تیفعالدر اجراي  یبدن تیتربدانشجویان 

بین سن و . همچنین نتایج این پژوهش نشان داد کنند یمکمک  یبدن تیتربمسئولین اداره 
االً با افزایش سن دانشجویان وجود دارد. احتم داري معنیداوطلبان رابطه منفی و  مندي رضایت

بدنی و انجمن ورزشی دانشگاه،  داوطلب، سطح مهارت و آگاهی از نوع مدیریت اداره تربیت
انتظارات و توقعات آنان از امکانات، هدایا و جوایز، افزایش یافته است که این عوامل به نوبه خود 

) در 1388( همکاران . پورسلطانی وداوطلبان شده است مندي رضایتباعث کاهش میزان 
 هاي استانبدنی  مطالعه خود نشان دادند بین سن و رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت

به جامعه  توان میآن نداشتن از دالیل همخوانی . وجود ندارد داري معنیمنتخب ایران رابطه 
بین ر، . در بخش دیگر نتایج پژوهش حاضآماري و نوع محیط (دانشگاه) این پژوهش اشاره کرد

) 1386خاوري و همکاران (. یافت نشد داري معنیداوطلبان رابطه  مندي رضایتسابقه فعالیت و 
دست  داري معنیرابطه  به بین سابقه کار و رضایت شغلینیز ) 1388( پورسلطانی و همکارانو 

 وضعیت تأهل بر میزان. همچنین مشاهده شد، این پژوهش همخوانی دارد ۀیافتکه با  ،نیافتند
)، پورسلطانی 1385داوطلبان تأثیري ندارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات گودرزي ( مندي رضایت

دانشجویان  . همچنین نتایج این پژوهش نشان داد)16) همخوانی دارد (1388و همکاران (
نسبت به دیگر مقاطع  تري پایین مندي رضایتداوطلب مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر 

کاردانی و کارشناسی) دارند. در تحقیقی مشخص شد اشخاص باهوش و با استعداد تحصیلی (
باال، نسبت به سایر همکاران، تمایل بیشتري براي ترك کار (به خاطر مشاغل سطح باالتر) دارند 

. به نظر شود می، فشارهاي شغلی بیشتر تحمل تر پایینو در افراد داراي هوش و استعداد 
، احتماالً داراي هوش یا کنند میي که مدارج عالی تحصیلی را طی افراد کم دست رسد می

 هاي موقعیتاستعداد تحصیلی باالتري نسبت به سایر همتایان خود هستند؛ بنابراین احتماالً 
) نشان 16پورسلطانی و همکاران (. یستکاري نسبتاً ساده، براي این افراد چندان ارضاکننده ن

نسبت  تري پایینحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر، رضایت شغلی دادند، کارکنان داراي مدرك ت
هر چه  رسد یمبه نظر که با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی دارد. سایر همکاران خود دارند  هب

کمتري براي مشارکت در ، انگیزه و عالقه رسند یمدانشجویان به مقاطع تحصیلی باالتر 
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مسئله فشردگی دروس و نداشتن یکی از دالیل آن،  . احتماالًکنند یمورزشی پیدا  يها تیفعال
دانشجویان از ورزش و انجام  شود یمکه باعث  ،استوقت الزم براي مشارکت در امور داوطلبانه 

 یبدن تیتربمدیران ادارات  شود یمدر نهایت، پیشنهاد ورزشی فاصله بگیرند.  يها تیفعال
، با ها آنافزایش احتمال داوطلبی مجدد  داوطلبان و مندي رضایتبراي افزایش  ها دانشگاه

آموزشی نهضت داوطلبی و دادن فرصتی مناسب براي انجام  يها کارگاهو  ها دورهبرگزاري 
ورزشی، زمینه کسب تجارب بیشتر و سودمندتر را براي  يها انجمنفعالیت به دانشجویان در 

وطلب، توجه بیشتري به اهدا ایجاد کنند. همچنین براي جلب رضایت بیشتر دانشجویان دا ها آن
جوایز و یادبودهاي مربوطه و یا دادن گواهی شرکت از سوي دانشگاه نمایند و با تبدیل محیط 

 تر آسانو  تر سهل ها آنداوطلبی افراد در  يها زهیانگانجمن ورزشی به مکانی که دستیابی به 
مینه حفظ و حضور بیشتر و داوطلبان را افزایش داده و ز مندي رضایتشود، میزان  ریپذ امکان

 کارآتر آنان را در انجمن ورزشی فراهم کنند.
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 با توأمروحی عالئم آموزان دختر با  بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش

 ورزش صبحگاهی  و سندرم پیش از قاعدگی
 

 2محبوبه روزبهانی، 1لقمان کشاورز
 

 16/03/91تاریخ پذیرش:           10/08/90تاریخ دریافت: 

 چکیده
با عالئم روحی  آموزان دخترارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانشهدف از پژوهش حاضر بررسی 

-نفر از دانش 300آماري تحقیق  ۀجامع. است گاهیو ورزش صبح سندرم پیش از قاعدگیبا  توأم
بود که  90 -89روزي شهرستان سبزوار در سال تحصیلی شبانه مدارس راهنمایی ترآموزان دخ

ور تصادفی براي طیک مدرسه به ،دو مدرسه میاناز  .مدرسه مشغول به تحصیل بودند دودر 
سندرم پیش از نفر که داراي  90، این مدرسه آموزدانش 150از  شد. تحقیق انتخاب ۀنمون

تحقیق انتخاب و پس از همسان سازي بر مبناي  شرکت درطور هدفمند براي به دبودن قاعدگی
ی تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجرب ينفر 45طور تصادفی به دو گروه سن بهو  قد، وزن
گاهی پرداخت در حالی که گروه به ورزش صبحدرس هفته قبل از ورود به کالس  هشتبه مدت 

اي از هفته هشتتمرینی  ةقبل از شروع دور گاهی انجام نداد.شاهد در مدت فوق ورزش صبح
گرفته  ریاضیآزمونی از درس پیشسندرم پیش از قاعدگی  ةعادي و دور وضعیتهر دو گروه در 

از قاعدگی سندرم پیش ةو دور عادي وضعیتاز هر دو گروه در  اًمجدد، پایان دورهشد و پس از 
هاي آماري ها از روشگرفته شد. براي تجزیه و تحلیل نتایج آزمون مذکورآزمونی از درس پس

، آزمون تعقیبی ANOVA استودنت، t اسمیرنف، - توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف
LSD افزار سون و نرمو ضریب هبستگی پیرSPSS  ورزش استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد
سندرم با  توأم روحیعالئم  .مثبت دارد تأثیر ریاضیدر درس گاهی بر پیشرفت تحصیلی صبح

گاهی و ورزش صبح گذاردمیمنفی  تأثیر ریاضیدر درس  بر پیشرفت تحصیلیپیش از قاعدگی 
در  بر پیشرفت تحصیلیسندرم پیش از قاعدگی با  توأم روحیمنفی عالئم  تأثیرموجب کاهش 

 شود. می ریاضیدرس 
 

 . گاهی، سندرم پیش از قاعدگی، پیشرفت تحصیلیورزش صبح :واژگان کلیدي

 Email: keshavarzlo@yahoo.com  (نویسنده مسئول) استادیار دانشگاه پیام نور .1
  . دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور2

                                                                                                                                        

mailto:keshavarzlo@yahoo.com


    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره  190

 قدمهم
دهندة شخصیت اجتماعی، نقش خالق او در طول حیات و از آنجا که جسم و روح انسان تشکیل

، لزوم توجه به سالمت و مشکالت جسم و روح کامالً استهاي زندگی بشر طور کلی تمام پدیدهبه
اجتماعی  یعنوان ارزششود و براي پرورش نوجوانان و جوانان باید به سالمت بهاحساس می

از قدرت فهم، تفکر و درك و  روحیعدم تعادل فیزیولوژیک اعم از جسمی یا  ؛ زیرانگریست
 وقحقاز که -نکه بتوان بهداشت و سالمت را . براي آ)1( کاهداستدالل، خالقیت و ابتکار فرد می

باید  ،تبدیل کردمدت و مفید گذاري درازسرمایه یاجتماعی و نوع یبه ارزش -مسلم بشري است
ي هاو مفهوم بهداشت و مسائل بهداشتی را درك کرد و نیازهاي واقعی بهداشتی و اولویت یمعن
-ویژه دختران دانشبه ،بانوانر جمعیت را تشخیص داد. یکی از مسائل بهداشتی بسیار مهم د آن

اي دوره ۀتخلی :قاعدگی عبارت است از ).2( بروز مسائل و مشکالت قبل از قاعدگی است آموز
شود و به دوران باروري رسیده دیده می نِیاي سلولی از رحم که در اغلب زناخون و موکوس و بقا

-هیپوفیز قدامی و سلول ةوتاالموس، غدطور عمده به هماهنگی سه موضع آندوکرینی یعنی هیپبه
هاي گوانولوزا تمامی تخمدان بستگی دارد که به این مجموعه محور هیپوتاالموس، هیپوفیز، 

فیزیولوژیک با عالئم  ايهچرخ نیز) PMS( 2). سندرم قبل از قاعدگی3( شودگفته می 1گوناد
تا  7و اغلب  شودمیان ظاهر که بعد از تخمک گذاري در بیشتر بانو است جسمی، خلقی و روحی

هاي یافته ).5(شود ) و با شروع قاعدگی برطرف می4( دهدروز  قبل از قاعدگی روي می 10
نه ریزي ماهادرصد زنان قبل از خون 90تا  75حدود دهد نشان می )1378( تحقیقات تک فالح

شیوع این سندرم را در ) 2011( 3هاي الن و همکاران). یافته6( ندابا مشکالت این سندرم مواجه
شیوع این  )2010( 4نتایج تحقیق باالها و همکاران ،)2( درصد 86تا  84بانوان ایاالت متحده بین 

 5لورین و همکاران هايیافته) و 7( درصد 74آموز عربستان دختران دانش میانسندرم را در 
درصد نشان  74یلند سال هنگ کنگ، پاکستان و تا 49 -15را در بانوان  آنشیوع  )2010(

سندرم پیش از  عشیو دهدنشان می نیز) 2008( 6). نتایج پژوهش پاراگیا و همکاران8( دهدمی
 ).9( درصد است2/67سال هندي  19 -13در دختران  قاعدگی

هاي بانوان تلف زندگی و فعالیتهاي مخبا آن در زمینه توأمو عالئم   سندرم پیش از قاعدگی

1. Gonad 
2. premenstrual syndrome(PMS)  
3. Ellen et al 
4. Balaha et al 
5. Lorraine et al 
6. Pragya Sharma et al 
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تا  ، ضروري استانداین سندرم دچاراز بانوان  زیادي توجه به اینکه درصدبا  .گذار استتأثیر
) نشان 1378( کاسگري و همکاران انهاي عابدی. یافتهبررسی شودگذاري آن بیشتر تأثیرابعاد 

-هترین اختالالت زنان قبل از دوران یائسگی است، بدهد سندرم پیش از قاعدگی از شایعمی
عالئم جسمی، خلقی و رفتاري به  با شدت و طبیعت متفاوت بانواندرصد  98تا  85نحوي که 

م بیانگر این است ه )1386( ). تحقیقات تاتاري و همکاران10(دچارند  سندرم پیش از قاعدگی
 .تر استسال شایع 16 یش ازآموزان بدانشمیان در سندرم پیش از قاعدگی اختالل که 

این و نتایج . استم خلقی، جسمی و روحی ئتیب عالبه تر این سندرم مئترین عالشایع همچنین
آموزان عملکرد تحصیلی دانشدر فراوانی نشانگان قبل از قاعدگی نشان داد  همچنین پژوهش

سندرم پیش دهد نشان می نیز) 2011( هاي باالها و همکارانیافته ).11(کند اختالل ایجاد می
زاده و هاي تقی). همچنین یافته7( داري داردیمعن ۀهاي روحی رابطبا عالئم بیماري از قاعدگی

موجب کاهش  سندرم پیش از قاعدگی) نیز بیانگر این است که افزایش شدت 2008( همکاران
-نشان می )2006( 1هاي آوریل و همکاران). یافته12( شودسالمت روحی دختران نوجوان می

بر اثر طوري که به شودمیان هاي روحی در بانوموجب ناراحتیسندرم پیش از قاعدگی دهد 
و برخی نیز چنان دچار حاالت شدید  زنندمیها دست به خودکشی برخی از آناین ناهنجاري 

تا  5طور میانگین شوند که در صورت مجبور شدن به شرکت در مصاحبه یا آزمون بهروحی می
بیانگر این است که  نیز )2005( 2هاي اسپیرف). یافته13( یابددرصد نمرات آنها کاهش می 10

 .داردپیامدهاي اقتصادي  ییآو کاهش کار دلیل غیبت کاريبه سندرم پیش از قاعدگی
 ارتکاب به قتل، جنایت و افزایش حوادث صورتاین سندرم نیز بهپیامدهاي اجتماعی  همچنین
م سندربا  توأم روحی دهد برخی عالئم) نیز نشان می1389( هاي افضالیافته کند.بروز می

هاي به فعالیتنداشتن هاي گریه، عالقه دوره، مدهااآمادگی براي پیشمانند  پیش از قاعدگی
با یادگیري دروس شیمی، فیزیک و ریاضی معمولی و پرخوري یا اشتیاق به غذاهاي معین 

آموزان دختر یادگیري دروس فوق را در دانش د و عالئم مزبورندار داریعکوس معنم ۀرابط
 ).15( شوندمیمانع پیشرفت تحصیلی آنها  ،مشکل مواجه کرده دبیرستانی با

هاي منفی در زمینه تأثیرآن با و عوامل روحی همراه  سندرم پیش از قاعدگیبا توجه به اینکه 
مقابله و کاهش اثرات منفی آن  ةنحو ،دنرادویژه تحصیل و یادگیري بانوان به ،مختلف زندگی

و عالئم  سندرم پیش از قاعدگیعلل بروز  موردبه اینکه در وجه با ت دارد؛ بنابراینخاصی  اهمیت
در ن به دنبال کاهش اثرات منفی و کنترل این سندرم امتخصص، هاي قطعی وجود نداردآن یافته

1. Avril M et al 
2. Speroff L. 
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و عالئم روحی توأم با آن  سندرم پیش از قاعدگیهاي کاهش و کنترل بانوان هستند. یکی از روش
نتایج تحقیقات  ).16(هاي ورزشی و بدنی است انجام فعالیت ندکنمیکید أت بر آن ناکه متخصص

هاي ورزشی بر مثبت فعالیت تأثیر) بیانگر 2005( 2) و امی2005( 1)، فرنچ1386( نیکبخت
 17( هاي بانوان مبتال به این سندرم استنوو تنظیم هورمسندرم پیش از قاعدگی کاهش عالئم 

نقش  ةدهند) نشان2000( 4) و ادوارد2003( 3رولهاي کاهاي پژوهش). همچنین یافته19-
دار ورزش در درمان سندرم پیش از قاعدگی و کاهش فشار و ایجاد تعادل در ترشحات یمعن

) نشان 2000( 5) و استیفن2003( هاي کارولدیگر یافته ی) است. از سوی21، 20شیمیایی مغز(
را مشاهده و سندرم پیش از قاعدگی ئم ورزشکار عالبانوان غیراز کمتر ورزشکار دهد بانوان می

ورزشکارانی که  دهدنشان می) نیز 2009( 6هاي دیوید و همکارانیافته). 22، 20( کنندتجربه می
در تحمل عالئم جسمی، روحی و  تريیشتوانایی ب بودند سندرم پیش از قاعدگیداراي عالئم 

در مقایسه با افراد  ،ورزشکاران گیهاي مختلف زندعالئم مزبور در جنبههمچنین  دارند.خلقی 
) نیز 1388( نتایج پژوهش مقدسی و همکاران. )23( منفی کمتري داشته است تأثیرورزشکار غیر

سندرم  روحیورزشکار از عالئم دانشجویان غیر کمتر از گویاي این است که دانشجویان ورزشکار
 کمتر از دخترانران ورزشکار و شدت عالئم سندرم مزبور در دخت شکایت دارند پیش از قاعدگی

و  بدنی بیشترفعالیت  ) نیز معتقد است بانوانی که2000( 7داگالس). 24( غیرورزشکار است
سندرم پیش از تحرك عالئم جسمی و روحی بانوان کم کمتر از تمرینات منظم ورزشی دارند

 ).25( ندندگی بهتري برخوردارو از کیفیت  دارند قاعدگی
هـاي ورزشـی موجـب بهبـود یـادگیري و      انجام فعالیـت  دهدها نشان میسیبرر ،از سویی دیگر

)، 2010( 9)، گلـین اسـکاي  8)2010ترودو و همکارانهاي یافتهدر شود. پیشرفت تحصیلی می
) ارتبـاط مثبتـی بـین فعالیـت بـدنی و      2006( 11، کو و همکـاران )2009( 10کومیتزو همکاران

و  آلفگریلــوگیهــاي یافتــه). 29 -26 اســتآمــوزان مشــاهده شــده پیشــرفت تحصــیلی دانــش

1. French 
2.  Amy 
3. Carol 
4. Edward 
5. Stephen 
6. David et al 
7. Douglas  
8. Trudeau ea al 
9. Gillinsky 
10. Chomitz et al 
11. Coe et al 
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، عـادات  BMI2بـودن  كـم  فعاليـت بـدني،  بين رفتار سالم،  دهدنشان مي) هم 2010(1همكاران
). در تحقيـق  30( داري وجـود دارد يپيشـرفت تحصـيلي ارتبـاط مثبـت و معنـ     خوب غذايي و 

دقيقه  300 -70ه بيزان ساعت درس تربيت بدني () نيز افزايش م2008( 3كارلسون و همكاران
 اسـت  شـده  وزان دختر در دروس رياضـي و قرائـت  آمدر هفته) موجب پيشرفت تحصيلي دانش

گـاهي بـر   ورزش صـبح  تـأثير ) در پژوهشي با هدف بررسـي  1383( يرويپ ،عالوه بر اين). 31(
گـاهي بـر   ورزش صـبح  تـأثير آموزان پسر مقطع متوسطه بيـانگر  تحصيلي دانش ةروحيه و انگيز

س ديگر و افزايش سرعت يادگيري مندي به درواحساسات، ايجاد روابط اجتماعي، عالقه تقويت
  ).32(است 
 سندرم پيش از قاعدگيمرتبط با پژوهش نشان داد  ةطور كه بررسي مباني نظري و پيشينهمان

كيفيت يادگيري و پيشرفت ر كيفيت زندگي، بطور خاص آن به روحي همراهطور عام و عالئم به
شي هاي بدني و ورزانجام فعاليت ،ديگر يدارد. از سوي تأثير منفي آموزان دختريلي دانشتحص

و  معرفي شدهبا آن  توأمو عالئم  سندرم پيش از قاعدگيعنوان عاملي در كاهش و كنترل به
 .داري مشاهده شده استيهمچنين بين فعاليت بدني و پيشرفت تحصيلي ارتباط مثبت و معن

 عنوان فعاليت بدنيگاهي بهن مدارس با انجام ورزش صبحسياري از مسئوالبا اين حال، ب
رو  از اينتأثير منفي دارد؛ نظام آموزشي  بر گاهيكنند و معتقدند ورزش صبحمخالفت مي

پاسخ دهد كه ميزان شيوع سندرم قبل از قاعدگي  پرسش،پژوهش حاضر در صدد است به اين 
 و گاهيورزش صبح با را ارتباط پيشرفت تحصيلي و زان استدر دختران مورد مطالعه به چه مي

  تعيين كند. سندرم پيش از قاعدگيبا روحي همراه عالئم 

   پژوهششناسي روش
آماري تحقيق  ة. جامعاستتجربي و همبستگي پژوهش حاضر با توجه به ماهيت آن از نوع نيمه

دادند تشكيل ميشهرستان سبزوار روزي آموز دختر مقطع راهنمايي مدارس شبانهدانش 300را 
  مشغول به تحصيل بودند. 90 - 1389كه در سال تحصيلي 

تحقيق انتخاب شد كه  ةنمون عنوانهصورت تصادفي بيك مدرسه به، روزياز بين دو مدرسه شبانه
و فرم تشخيص موقت  شناختيجمعيت ةپرسشنامسپس، نفر بودند.  150 آن آموزاندانشتعداد 

نفر از  90 دشها مشخص پس از تحليل داده .داده شد آموزانهمة دانشقاعدگي به  سندرم قبل از
نهايي تحقيق انتخاب  ةعنوان نمونبه هاتمام آنهستند كه  مبتال آموزان به سندرم قبل از قاعدگيدانش

                                                                                                                                            
1.  Alfgeirlogi et al  
2. Body mass index 
3. Carlson et al  
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ربی تج ينفر 45طور تصادفی به دو گروه سازي آنها بر مبناي قد، وزن، و سن بهشدند و پس از همسان
 وضعیتآزمونی از درس ریاضی در آموزشی از هر دو گروه پیش ةو شاهد تقسیم شدند. قبل از دور

گروه تجربی به مدت دو  ،سندرم پیش از قاعدگی برگزار شد. سپس روحیبروز عالئم  ةعادي و در دور
 ۀبرنام. ختگاهی پردادقیقه به ورزش صبح 20هاي درس، قبل از شروع کالس ،در هفتهماه و پنج روز 

دقیقه حرکات نرمشی با حداکثر  12 -10، (حرکات کششی) دقیقه گرم کردن 4 -2تمرینی شامل 
گروه شاهد در مدت مزبور ورزش  .دقیقه سرد کردن بود 4 -3ضربه در دقیقه و  130 -120 ضربان
نوبت یکی در از هر دو گروه از درس ریاضی در دو  ،دو ماهه ةگاهی انجام نداد. پس از پایان دورصبح

آزمون کند، پسسندرم پیش از قاعدگی بروز می روحیاي که عالئم عادي و دیگري در دورهوضعیت 
 .شدها تجزیه و تحلیل گرفته شد و نتایج آزمون

هاي آماري توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد، جدول ها از روشبراي تجزیه و تحلیل داده
ها در ابتدا براي تعیین طبیعی بودن داده ،همچنین در بخش استنباطی توزیع فراوانی استفاده شد.

-شد که به استفادهاسمیرنف  - آزمون کلموگروفاز  ،عالئم روحی سندرم پیش از قاعدگی بخش
اند؛ بنابراین براي تحلیل ها طبیعیمشخص شد داده Z)=75/0و=215/0P-value(دلیل محاسبه 

طرفه، تجزیه و تحلیل واریانس یکاستودنت مستقل،  tک مانند هاي پارامتریاز آزمون هاداده
 استفاده شد. SPSS.V.16افزار با کمک نرم LSDآزمون تعقیبی ضریب همبستگی پیرسون، 

 پژوهش هايیافته
 د.شوحقیق در قالب جدول ارائه میهاي تیافته

 

 هاي دو گروه  تجربی و شاهدآزمودنی شناختیجمعیتمشخصات  .1ل جدو
 اخصش

 میانگین وزن (کیلوگرم) متر)( سانتی میانگین قد ( سال) میانگین  سن گروه

 51/41±7/6 33/151±59/8 20/13±99/0 تجربی
 06/41±59/6 02/151±92/7 15/13±02/1 شاهد

 

 هاي دو گروه تجربی و شاهدمیانگین سن، قد و وزن آزمودنی ۀمقایسمستقل براي t نتایج آزمون  .2 جدول

 تعداد گروه متغیر
-محاسبه t میانگین (نفر)

 df شده
-سطح معنی

 نتیجه داري

 21/0 20/13 45 تجربی سن(سال)
 
 
88 

نبود تفاوت  835/0
 15/13 45 شاهد دارمعنی

نبود تفاوت  753/0 315/0 33/151 45 تجربی متر)قد(سانتی
 02/151 45 شاهد دارمعنی

نبود تفاوت  889/0 14/0 51/41 45 تجربی وزن(کیلوگرم)
 06/41 45 شاهد دارمعنی

داري در هر سه شاخص سن، قد شده و سطح معنیمحاسبه tبا توجه به  دهدنشان می 2 جدول
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است، بین میانگین سن، قـد و وزن دو گـروه تجربـی و شـاهد تفـاوت       05/0و وزن که بیشتر از 
هـاي دو گـروه تجربـی و شـاهد در     و وزن نمونهبنابراین سن، قد  ؛داري وجود ندارداري معنیآم

 یک سطح قرار دارد.   
 

 ریاضیدرس  میانگین نمرات دو گروه تجربی و شاهد .3 جدول
 میانگین آزمون

 2/15 آزمون گروه تجربی در وضعیت عاديپیش
 PMS  81/13 آزمون گروه تجربی در وضعیتپیش
 1/15 آزمون گروه شاهد در وضعیت عاديپیش
 PMS  78/13 آزمون گروه شاهد در وضعیتپیش
 4/17 آزمون گروه تجربی در وضعیت عاديپس
 PMS  32/17 آزمون گروه تجربی در وضعیتپس
 95/14 آزمون گروه شاهد در وضعیت عاديپس
 PMS  5/14 آزمون گروه شاهد در وضعیتپس

 
 ریاضیهاي درس میانگین نمرات آزمون ۀیسطرفه براي مقانتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک .4 جدول

 SS df MS F P منبع تغییرات متغیر
هاي آزمون در گروهپیش

 وضعیتتجربی و شاهد در 
 PMSعادي و بروز عالئم 

 895/88 7 264/622 بین گروهی
 226/7 352 71/2543 گروهیدرون 001/0 301/12

 - 179 86/1533 مجموع
 

آزمون گروه تجربی و شـاهد  آزمون و پسدهد بین میانگین نمرات پیشنشان می 4نتایج جدول 
بروز سندرم قبل از قاعدگی تفاوت  ةعادي و دور وضعیتو همچنین میانگین نمرات دو گروه در 

 ي وجود دارد.دارمعنیآماري 
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-شتفاوت میانگین نمرات گروه شاهد و تجربی در  پی ۀبراي مقایس  LSDآزمون تعقیبی . 5جدول 
 آزمون درس ریاضیآزمون و پس

 متغییر
 هاي درس ریاضیآزمون

اختالف 
 میانگین

خطاي 
 معیار

p-value نتیجه 

پیش شاهد  - عادي وضعیتپیش تجربی در 
 عادي وضعیتدر 

1/0 57/0 869/0 
دار یتفاوت معن
 نیست

 پس تجربی - عادي وضعیتپیش تجربی در 
 عادي وضعیتدر 

2/2 57/0 001/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
 پس تجربی - عاديوضعیت پیش تجربی در 
 PMS وضعیتدر 

1/2 57/0 001/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
پس شاهد  - عادي وضعیتپیش تجربی در 
 عادي وضعیتدر 

244/0 57/0 87/0 - 
 دارمعنیتفاوت 

 نیست
پس شاهد  -عادي  وضعیتدر  پیش تجربی

 PMS وضعیتدر 
7/0 57/0 218/0 

 دارمعنیتفاوت 
 نیست

پیش شاهد  - PMS وضعیتپیش تجربی در 
 PMS وضعیتدر 

03/0 57/0 953/0 
 دارمعنیتفاوت 

 نیست
 پس تجربی - PMS وضعیتپیش تجربی در 

 عادي وضعیتدر 
59/3 57/0 001/0 

 دارمعنیتفاوت 
 است

 پس تجربی - PMS وضعیتپیش تجربی در 
 PMS وضعیتدر 

51/3 57/0 001/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
پس شاهد  - PMS وضعیتپیش تجربی در 
 PMS وضعیتدر 

69/0 57/0 225/0 
 دارمعنیتفاوت 

 نیست
پیش شاهد  - عادي وضعیتپیش شاهد در 
 PMS وضعیتدر 

32/1 57/0 020/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
در  پس تجربی – پیش شاهد در شرایط عادي

 شرایط عادي
3/2 57/0 001/0 

 دارمعنیتفاوت 
 است

 پس تجربی - عادي وضعیتاهد در پیش ش
 PMS وضعیتدر 

22/2 57/0 001/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
پس شاهد در  - عادي وضعیتپیش شاهد در 

 عادي وضعیت
14/0 57/0 799/0 

دار معنیتفاوت 
 نیست

پس شاهد در  - عاديوضعیت پیش شاهد در 
 PMS وضعیت

6/0 57/0 29/0 
 دارمعنیتفاوت 

 نیست
 پس تجربی - PMS ضعیتوپیش شاهد در 

 عادي وضعیتدر 
62/3 57/0 001/0 

 دارمعنیتفاوت 
 است

 پس تجربی - PMS وضعیتپیش شاهد در 
 PMS وضعیتدر 

54/3 57/0 001/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
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 متغییر
 هاي درس ریاضیآزمون

اختالف 
 میانگین

خطاي 
 معیار

p-value نتیجه 

پس شاهد در  - PMSپیش شاهد در شرایط 
 شرایط عادي

18/1 57/0 038/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
پس شاهد  - PMS وضعیتپیش شاهد در 
 PMS وضعیتدر 

72/0 57/0 203/0 
دار معنیتفاوت 

 نیست
 پس تجربی -عادي  وضعیتدر  پس تجربی

 PMS وضعیتدر 
078/0 57/0 891/0 

 دارمعنیتفاوت 
 نیست

پس شاهد در  -عادي  وضعیتدر  پس تجربی
 عادي وضعیت

44/2 57/0 001/0 
 دارمعنیتفاوت 

 است
شاهد در پس  -عادي  وضعیتدر  پس تجربی

 PMS وضعیت
9/2 57/0 001/0 

 دارمعنیتفاوت 
 است

پس شاهد  - PMSوضعیت در  پس تجربی
 عادي وضعیتدر 

37/2 57/0 001/0 
دار معنیتفاوت 

 است
پس شاهد  - PMS وضعیتدر  پس تجربی

 PMS وضعیتدر 
82/2 57/0 001/0 

 دارمعنیتفاوت 
 است

پس شاهد در  - عادي وضعیتپس شاهد در 
 PMS وضعیت

45/0 57/0 422/0 
 دارمعنیتفاوت 

 نیست

 
 انجام  دادهگاهی توان نتیجه گرفت گروه تجربی که به مدت دو ماه ورزش صبحمی 5جدول از 

از قاعدگی، در مقایسه  پیشسندرم  روحیبروز عالئم  ةعادي و هم در دور وضعیتهم در  ،است
گاهی انجام نداده دوره ورزش صبح این در مقایسه با گروه شاهد که در نیزآزمون و پیشبا 

بوده است. همچنین بروز عالئم  داریمعنداشته و تفاوت بین آنها  هتريمیانگین نمرات ب ،است
در مقایسه با موجب کاهش میانگین نمرات گروه شاهد با سندرم قبل از قاعدگی در  توأم روحی

آن در گروه تجربی از  تأثیراما  ،دار بوداز نظر آماري معنی تفاوت که اینعادي شده  وضعیت
آموزشی مدنظر با افزایش  ةگروهد شاهد در دور ،دیگر . از سويدار نبودینظر آماري معن

دو ماهه از  ةقبل از شروع دور در مقایسه بامزبور  افزایشاما  ،است میانگین نمره مواجه شده
   نبود. دارمعنینظر آماري 
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   PMS با توأمگاهي، پيشرفت تحصيلي و عالئم جسمي بين ورزش صبح ارتباط .6جدول 
  متغيير

 هاي درس رياضيآزمون
r p-value نتيجه  

آزمونپيش-عاديوضعيتدرتجربيآزمونپيش
  دار معكوسيارتباط معن  PMS  857/0 -  001/0 وضعيتتجربي در 

آزمونپيش-عاديوضعيتشاهد درآزمونپيش
  دار معكوسيارتباط معن  PMS  946/0  -  001/0 وضعيتشاهد در 

آزمونپس-عاديوضعيتدرتجربيآزمونپس
  دار نيستيارتباط معن  PMS  12/0 -  567/0وضعيت در  تجربي

آزمونپس-عاديوضعيتشاهد درآزمونپس
  دار معكوسيارتباط معن  PMS  95/0 -  001/0 وضعيتشاهد در 

  
در پيش PMS عادي ووضعيت تجربي در  بين ميانگين نمرات گروهدهد نشان مي 6ل وجد

ها و همچنين آزموندر پيش PMS عادي ووضعيت ها، ميانگين نمرات گروه شاهد در آزمون
به  ؛وجود داردداري يمعنو ارتباط معكوس  PMSعادي و  وضعيتآزمون گروه شاهد در پس

اما بين  ،كندا ميو كاهش پيد ردمعكوس دا ةرابط PMS نمرات با بروز ميانگين ،عبارت ديگر
داري وجود يارتباط معن PMSعادي  وضعيتآزمون در ميانگين نمرات گروه تجربي در پس

ورزش صبحگاهي  هشت هفته گروه تجربي كه به مدتهاي در آزمودني ،به بيان ديگر؛ ندارد
  دار نيست. ياند، كاهش ميانگين نمرات معنانجام داده

  گيري بحث و نتيجه
هاي هبنآن در ج روحييش از قاعدگي در تعداد قابل توجهي از بانوان و عالئم شيوع سندرم پ

اي از آموز بخش عمده. از آنجا كه دختران دانشگذاردمنفي مي تأثيرمختلف زندگي آنها 
 مياندهند، ضروري است ميزان شيوع اين سندرم در جمعيت بانوان كشور را تشكيل مي

 شدهآموزان مطالعهدانشاز درصد  60هاي پژوهش نشان داد د. يافتهشوآموزان تعيين دانش
 تك فالح هاي تحقيقاتمبتال به سندرم پيش از قاعدگي هستند كه نتايج تحقيق با يافته

)، پاراگيا 2010)، لورين و همكاران (2010)، باالها و همكاران (2011)، الن و همكاران (1378(
با استناد به نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات مرتبط رو  از اين ؛همخواني دارد) 2008و همكاران (

- دانش ي ازجمعيت قابل توجهميان در  سندرم پيش از قاعدگيدر اين زمينه كه بيانگر شيوع 
 ميانن وزارت آموزش و پرورش به شيوع اين سندرم در مسئوالضروري است ، لساآموزان 
ن مسئوال شودتوصيه مي ل اين عارضهبراي كنتر داشته باشند.دي آموزان دختر توجه جدانش
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مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان و  هايبا سازمان وزارت آموزش و پرورشمربوط در 
ن وزارت آموزش و پرورش و وزارت همچنين به  مسئوال .داشته باشند همكاري آموزش پزشكي

-ن عارضه در دانشبراي تعيين علل بروز ايد شوبهداشت و درمان و آموزش پزشكي توصيه مي
ا با ت هندتشكيل د ظران دو وزارتنبا حضور صاحب يهاي تحقيقاتي مشتركگروهآموزان دختر 

    .بپردازندو كنترل و درمان آن  از اين عارضه پيشگيريها به استفاده از نتايج پژوهش
آزمون دو در پيش سندرم پيش از قاعدگي  با توأم روحيعالئم  كه نتايج تحقيق بيانگر اين است

آزمون گروه شاهد و همچنين پس سندرم پيش از قاعدگيبروز  ةدر دور گروه تجربي و شاهد
آموزان آموزان شده و تفاوت موجود با ميانگين نمرات دانشموجب كاهش ميانگين نمرات دانش

سندرم پيش  با  توأم روحيهمچنين بين عالئم  است. داراز نظر آماري معنيعادي  وضعيتدر 
در تحقيق به بيان ديگر  ؛دار معكوس وجود دارديو پيشرفت تحصيلي ارتباط معن قاعدگياز 

- منفي در پيشرفت تحصيلي دانش تأثير سندرم پيش از قاعدگي با  توأم روحيعالئم حاضر 
 و )2005( اسپيرف)، 1386( تاتاري و همكارانهاي تحقيقات است كه با يافته داشتهآموزان 
سندرم پيش  با  توأم روحيمنفي عالئم  تأثيربنابراين با توجه به ؛ ني داردهمخوا )1389( افضال

بروز  داليل مشخص بودنناآموزان و و پيشرفت تحصيلي دانش در كيفيت يادگيرياز قاعدگي 
ن بهداشت مدارس براي ها و همچنين مسئوالهاي الزم به خانوادهآموزش ،اين سندرم در بانوان

در پيشرفت تحصيلي ضروري به  آن منفي تأثيرخصوص به ،ندرماين سكاهش عوارض منفي 
هاي آموزشي با حضور پزشكان متخصص و همچنين د كارگاهشوتوصيه مي رسد.نظر مي
ن ها و مسئوالآموزان، خانوادهتا اطالعات مورد نياز به دانش شودن تغذيه برگزار امتخصص

- ها با اين عارضه و بهرهآشنايي كامل آنضمن تدبير چنين اقدامي  ارائه شود. بهداشت مدارس
-متوليان و سازمانهمكاري نزديك بين  سندرم،گيري از مواد غذايي مناسب در كنترل عوارض 

    وجود خواهد آورد.هرا نيز ب ربطهاي ذي
 و مسـتقيم با ميانگين نمرات گروه تجربي ارتباط گاهي هاي پژوهش نشان داد ورزش صبحيافته
آزمون گروه تجربي از ميانگين نمرات گـروه  ميانگين نمرات پس بدين صورت كه داي داردمعني

آنها از نظر آماري بين آزمون گروه شاهد بيشتر و تفاوت پسو عادي  وضعيتتجربي و شاهد در 
كيفيـت يـادگيري و پيشـرفت    بهبـود  گـاهي موجـب   دار است. به بيان ديگر ورزش صـبح يمعن

)، 2010ترودو و همكـاران (  هاينتايج تحقيق با يافتهكه  شده استدر پژوهش حاضر تحصيلي 
، آلفگريلـوگي و  )2006، كـو و همكـاران (  )2009( )، كـوميتز و همكـاران  2010گلين اسـكاي ( 

  همخواني دارد. )1383( پيروي و )2008) كارلسون و همكاران (2010( همكاران
سندرم پيش از با  توأم روحيهاي تحقيق مشخص شد بروز عالئم در بخش ديگري از يافته
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 در ادامه مشخص شد كه .داري دارديمعنو گاهي ارتباط معكوس با ورزش صبح قاعدگي
سندرم پيش از با  توأم روحيبروز عالئم  ةگروه تجربي در دورآزمون پسميانگين نمرات 

 ةآزمون گروه شاهد در دورو همچنين پسآزمون گروه تجربي يشاز ميانگين نمرات پ قاعدگي
بيشتر و تفاوت آزمون آزمون و پسدر پيش سندرم پيش از قاعدگيبا  توأم روحيبروز عالئم 

آزمون گروه تجربي در اما تفاوت بين ميانگين نمرات پس ،دار استيبين آنها از نظر آماري معن
دار ياز نظر آماري معن سندرم پيش از قاعدگيبا  توأمروحي بروز عالئم  ةعادي و دور وضعيت

منفي بر يادگيري و پيشرفت  تأثيراز  داريطور معنيبه گاهيبه عبارت ديگر ورزش صبح ؛ستني
)، امي 2005)، فرنچ (1386( نيكبختنتايج تحقيقات آموزان كاسته است كه با تحصيلي دانش

 )، داگالس2009ديويد و همكاران (، 2000)، استيفن (200)، ادوارد (2003)، كارول (2005(
  ) همخواني دارد.1388( قدسي و همكاران) و م2000(
 آمـوزان دانـش  ميـان  بيان كرد كه شيوع سندرم پيش از قاعدگي در چنين توانطور كلي ميبه

 موجب كاهش سندرم پيش از قاعدگيبا  توأمروحي ه اينكه عالئم و با توجه ب استجدي  دختر
(اسـپيرف،  شود درس مي آموزان در كالسغيبت دانش افزايش سببو  شده افراد ةقدرت حافظ

از  .داشـته باشـد  آمـوزان  منفي در يادگيري و پيشرفت تحصـيلي دانـش   تأثير تواندمي ،)2005
، ده اسـت شـ نمشـخص    سندرم پيش از قاعدگيكه تاكنون داليل بروز دليل اينبه، سويي ديگر

  رسد.نظر ميكاري مناسب به مبتاليان راه ميانآن در  منفي كنترل عوارض ي برايتدابير اتخاذ
 آمـوزان بـراي حضـور در   ايجاد نشاط بيشـتر در دانـش   دليلهبگاهي ورزش صبح كهنظر به اين

 سارتقـا درس، توجه و دقت آنها در كالس  افزايش ،هاي مازادكاهش انرژي موجب درس كالس
-مـي آموزان دانش در اتكاء به نفس ) و افزايش خودباوري و43( سالمت جسماني و روانيسطح 

 ميـان فرآينـدهاي ذهنـي در    كه زمينة توسعة كندكمك مي ،)2000 ،(ترمبلي و همكاران دشو
 .بهبـود يابـد  آمـوزان  در دانـش پيشرفت تحصـيلي  و يادگيري  ،و در نهايت ودشفراهم نوجوانان 
 تـوأم روحي منفي عالئم  تأثيرروش مناسبي براي كاهش گاهي از آنجا كه ورزش صبح همچنين

و  2005، فـرنچ،  2005 (نيكبخت، هاي افراداز طريق تنظيم هورمن اعدگيسندرم پيش از ق�با
دار در درمان سندرم پيش از قاعدگي و كاهش فشار و ايجاد تعادل در يمعن تأثير ) و2005امي 

سـندرم  ، كـاهش اسـترس حاصـل از    )2000ادوارد،  و) 2003(كـارول،   ترشحات شيميايي مغز
(مقدسـي و همكـاران ،    سـندرم پـيش از قاعـدگي   ئـم  كاهش شدت عال ،)33( پيش از قاعدگي

، عملكرد شناختي )34( ، مشكالت رفتاري كمتر)2000، گالسدا( كيفيت زندگي بهتر ،)1388
-توانـد بـه  مـي  دارد،نقش مثبتـي   در يادگيري و پيشرفت تحصيلي و رودميشمار به) 35( بهتر

در  سندرم پيش از قاعدگيبا  أمتو روحيمناسب براي كنترل عوارض منفي عالئم  يوشرعنوان 
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 ن وزارت آموزشپیشرفت تحصیلی مورد توجه مسئوال کاهش کیفیت زندگی و همچنین کاهش
 و پرورش قرار گیرد. 

ن امخالفـ بـراي   یدلیل مسـتدل  خصوصهاي موجود در این وهش حاضر و سایر پژوهشنتایج پژ
انجـام ورزش صـبحگاهی در   رو بـه مخالفـان    از ایـن  ؛اسـت  گاهی در مدارسانجام ورزش صبح
ویژه به ،در مدارس گاهیاز انجام ورزش صبح منفی خود، با تغییر نگرش شودمدارس توصیه می

ن وزارت آمـوزش و پـرورش   مسـئوال  ،دشـو . در نهایت توصیه مـی حمایت کنند مدارس دختران
ک به پیشـرفت  کاري براي کمعنوان راهگاهی بهانجام ورزش صبحبراي حمایت از  را تدابیر الزم

 آنمنفـی   تأثیرها از جمله سندرم پیش از قاعدگی و تحصیلی و همچنین کنترل برخی بیماري
 اتخاذ نمایند.آموزان دختر ویژه دانشبه ،آموزاندر پیشرفت تحصیلی دانش
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 آن بر ارتباط دهان به دهان مثبت تأثیرایجاد رابطه با مشتري و  يایمزا

 مشتریان استخرهاي شهر تهران) :(مورد مطالعه 
 

 3، مجتبی براري2، محمد خبیري1رزگار محمدي
 

 16/03/91: رشیپذ خیتار             08/09/90: افتیدر خیتار

 چکیده
و حاصل از روابط بلندمدت میان مشتري  يا بطهرامزایاي  تأثیربررسی  از تحقیق حاضرهدف 

به مشارکت مشتري بر تشویق سازمان (مزایاي اطمینان، مزایاي اجتماعی و مزایاي رفتار ویژه) 
است  همبستگی-توصیفی روش تحقیق .استمورد سازمان ر مثبت ددر ارتباط دهان به دهان 

استخرهاي  یق شامل مشتریانآماري این تحق ۀجامعاست.  شدهکه به روش پیمایشی انجام 
 ۀتحقیق نیز پرسشنام ۀ. پرسشناماستپرسشنامه  ها داده يآور جمعابزار  وشهر تهران 

آمده است. روایی پرسشنامه از طریق  دست بهتحقیق  پیشینۀکه با بررسی  استاستاندارد 
طریق است. پایایی پرسشنامه نیز از  شدهیید أییدي بررسی و تأتحلیل عاملی اکتشافی و ت

 ۀنمون. است 84/0است که این ضریب براي کل پرسشنامه  شدهضریب آلفاي کرونباخ بررسی 
تحلیل  بوده است. همچنین براياستخرها  نفر از مشتریان این 400 مشتمل بر نهایی تحقیق نیز

معادالت ساختاري و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق  یابی مدلنیز از  ها داده
مثبت و  تأثیر و مزایاي رفتار ویژه مزایاي اجتماعی اي اطمینان،انگر آن است که مزایبی

مناسبی با مدل داشته  به رازش ها دادههمچنین تباط دهان به دهان داشته است. ربر ا يدار یمعن
مهمی در مشارکت مشتریان  تأثیر يا رابطهگفت مزایاي  توان یمبا توجه به نتایج تحقیق است. 

 تباط دهان به دهان در مورد سازمان خواهد داشت.در ار
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 مقدمه
به  کننده مصرفاعتماد  یم که، امروزه شاهدها سازمانترفیعی  يها تیفعال ةحجم گسترد با وجود
ارتباط دهان در محیط تجاري کنونی  اینکاهش یافته است؛ بنابرترفیعی سازمان  يها کوشش

اما با )، 38، 28( هاست سازمانبراي  یرقابت تیمزبه  یابی دست يبرا راهی مطمئن به دهان
ن، میزان کمی از اخریدار يریگ میتصمیند آارتباط دهان به دهان در فر تأثیراهمیت و  وجود

در  توان یماین مسئله را ة یل عمددل ).6( شود یمکنترل و مدیریت  ها سازمانارتباط توسط  نیا
این ثر بر مشارکت افراد در ؤاز ارتباط دهان به دهان و عوامل م ها سازمان یکافعدم شناخت 

 ارتباط دانست. نوع 
رفتار  ۀنیزمکه به بحث ارتباط دهان به دهان در  است یمحققان نیاولاز  یکی )1967( 1آرنت

 ۀچهره به چهره در زمین یارتباطبه دهان را پرداخته است او ارتباط دهان  کننده مصرف
و  اردند يتجار یتیماهارتباطات  نیادر میان افراد دانسته و معتقد است  ها شرکت ایمحصوالت 

رتباط دهان به دهان در ). ا2( کنند ینمرا دنبال  يتجار یدر این ارتباط هدف کننده شرکتافراد 
دلیل اصلی اما  کرد،تعریف  گرانیدافراد به  شنهاداتیپ و ها هیتوص صورت به توان یمرا  یابیبازار

در آن  يتجارتعصبات  نبود توان یمبه ارتباط دهان به دهان  را کنندگان مصرفتوجه و اعتماد 
کسب و  يها یژگیومورد ر ارتباط دهان به دهان ارتباط د 2وستربروك نیهمچن ).12( دانست

و  ستیا. )39( ونددیپ یم به وقوع کنندگان مصرف نیبکه  داند یم ت مختلفمحصوال ایکار 
به یکدیگر  کنندگان مصرف يها هیتوصو  شنهاداتیپارتباط دهان به دهان را  )12( 3گرانید

 یسنت یفیتعار ها نیا. است يتجارکه معموالً متعامل، زودگذر و فاقد تعصبات  کنند یم فیتعر
اما با گذشت زمان و  ،اند شدهنقل  قاتیتحقاز  ياریبسکه در  استاز ارتباط دهان به دهان 

 4راستا باتل نیهم. در است شده تر گسترده زینآن  فیتعرتکامل مفهوم ارتباط دهان به دهان 
ارتباط دهان . او معتقد است کند یمارتباط دهان به دهان اشاره  ۀنیزمدر  یمهمبه موضوع  )6(

 زینبر سازمان  تواند یمبلکه ، متمرکز نیستخدمات  ایمحصول  يتجاربه دهان لزوماً بر نام 
چهره به  ،دهان به دهان ندارد که ارتباط یلزومدر عصر ارتباطات  نکهیا تر مهمباشد. متمرکز 
و  نیتویلارتباط دهان به دهان  فیتعر ۀنیزمدر  ،تینهادر زودگذر باشد.  ای میمستقچهره، 

 نیابه دهان مدنظر قرار دادن ارتباط دهان  فیتعرجنبه در  نیتر مهم معتقدند )25همکاران (

1. Ardndt 
2. Westbrook  
3. East et al   
4. Buttle et al   
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بر  و اند يتجارنفوذهاي  در ارتباط دهان به دهان مستقل از کنندگان مشارکتکه  استموضوع 
مورد محصوالت، خدمات  رد کنندگان مصرف انیمارتباط دهان به دهان را ارتباط ، اساس نیهم

 .شوند یمرفته در نظر گ يتجار راتیتأثکه در آن منابع مستقل از  دانند یمشرکت  ای
 يها تیفعال دیگر بیشتر از يها کننده مصرف يها هیتوصافراد به  دهد یمنشان قبلی  قاتیتحق

نیز ارتباط دهان به دهان  يرگذاریتأث زانیم ۀنیزمدر  ).44( دارنداعتماد ارتباطی سازمان 
مه و مجله، در روزنا غاتیتبلثرتر از ؤارتباط دهان به دهان هفت بار م دهد یمنشان  قاتیتحق

بر  يرگذاریتأث يبرا ویراددر  غاتیتبلثرتر از ؤو دو بار م یشخصثرتر از فروش ؤچهار بار م
  ).22( بوده است يتجار يها نام رییتغ يبرا يمشتر
مورد مصرف در  و خرید به ارتباط دهان به دهان در تصمیم تأثیرباید توجه داشت که البته 

ارتباط دهان به  تأثیر نمونه عنوان بهاست؛ متفاوت تلف مخ يها سازمانمحصوالت، بازارها و 
و  استبر مصرف  یمبتن تیفیک یبررس محصوالتی که ،یتجرب محصوالت ۀنیزمدر دهان 

باید توجه  ).32،13است ( تر يقوباشد  خطرم با أمصرف محصول تو همچنین محصوالتی که
خدمات زیرا  است؛ یخدمات شبخخصوص ارتباط دهان به دهان در  تأثیرداشت که بیشترین 

 يها بخشدر همچنین  ).14، 16، 21، 26، 43است (بر تجربه و اعتبار  یمبتنو  استناملموس 
 کیکه تنها  يا به گونه )34( کنند یمتکیه  ها هیتوصو  شنهاداتیپاساساً بر  انیمشتر یخدمات

 یکاف متی خاصگرایش به خد يبرامتقاعد کردن فرد  يبرا یاطالعاتمنبع  کی ای شنهادیپ
 ).6است (

باشد.  رندهیگ ایفرستنده  يازهاین تواند یممشارکت در ارتباط دهان به دهان  يبراافراد  لیدال
 يها امیپو  یغاتیتبل يها یآگهبه  ياعتمادبی تواند یم گرانید اتیتجرباتکاء به  يبراافراد  لیدل

 باشد  گرانید يها هیتوصاز  استفاده دلیلبه دیخرکاهش اضطراب در  نیهمچنفروش شرکت و 

کاهش  نهیزمارتباط دهان به دهان در  ریتأث نیتراز محققان معتقدند مهم ياریبساما  ،)31(
 ندیآفر یابیارز نیحدر  دیخر سکیرارتباط دهان به دهان موجب کاهش  است. دیخر سکیر

خدمات  زیرا دارد؛در بحث خدمات اهمیت بیشتري  سکیرکاهش  نیا ).41شود (می دیخر
عالوه ممکن است افراد به. ها وجود نداردآن و قبل از مصرف امکان بررسی استناملموس 

اطالعات  و ارائۀ هیته ییتواناکه  شرکت کننددر ارتباط دهان به دهان  دلیلممکن است به این 
-میفرد احساس قدرت و وجهه ایجاد  يبرا قیطر نیااز  گرانیدنفوذ بر  نیهمچنو  گرانیدبه 

 تواند یمو  شودمی دیخراو پس از  دیتردارتباط موجب کاهش شک و  نیا نیهمچن. کند
 ).31( او شود یاجتماع يازهاین نیتأمموجب 

 ثر برؤمعوامل  نیتر مهماز  یکی انشیمشترسازمان و ۀ با توجه به تحقیقات قبلی، چگونگی رابط
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 دهد یمنشان  متعدد قاتیتحق. استدر ارتباط دهان به دهان براي مشارکت  انیمشتر کیتحر
 ،40،36( دانست انیمشترسازمان و  انیمروابط  يامدهایپاز  یکی توان یمرا ارتباط دهان به دهان 

با بر ساخت روابط منظور ارتقاي ارتباط دهان به دهان مثبت به ها سازمانبنابراین بسیاري از  )؛5
 کارکنانِ ،ورزشی يها سازمانهمچون  ،یاتخدم يها سازماندر  .)34( دارند توجه و تمرکز انیمشتر
بر  تواند یم یشخص. روابط دارندرابطه  تیفیکو  يریگرا در شکل  یاصلنقش خدمات  ةدهندارائه
بیشتر است  ییجادر خدمات  ۀنیزمدر  يرگذاریتأث نیاباشد. البته  رگذاریتأثکاالها و خدمات  یابیارز

 . )15(است  ازینمورد کارمند و  يمشتر انیم بیشتر تعامل بهخدمات  ۀارائ يبراکه 
 يبرقرارشکست سازمان در  ای تیموفق ةکنندنییتعاز عوامل مهم  یکیتوجه داشت که  دیبا

است که  ییایمزا انگریبرابطه  يایمزا. )16،4،20(است  يا رابطه يایمزاروابط بلندمدت توجه به 
 ۀبه عبارت دیگر مزایاي رابط)؛ 17( اردانتظار د ،یافتیدراز خدمات  جدا ،رابطه از خود يمشتر

سازمان در آن بینی موفقیت دریافتی مشتري از روابط بلندمدت با سازمان عامل مهمی در پیش
و سازمان  يمشتر انیمروابط  ۀتوسع يبرا یاساس طشر. استبرقراري روابط پایدار با مشتري 

. داشته باشد ییایمزا ازمانسبراي و هم  يمشتر يبراهم طول زمان است که رابطه در  نیا
، روابط بلندمدت سودآور و رشد فروش يوفادار :شاملبلندمدت  ۀاز داشتن رابط شرکت يایمزا
است،  دیجدموجود، در مقایسه با یافتن مشتري  يمشترحفظ کمتر  ۀنیهزخالصه  صورتبهو 

 توان یمبطه را از را يمشتر یافتیدر يایمزاقرار دارد.  يمشتراین رابطه  گریداما در طرف 
 ۀارائ. )11،10است (شرکت ت ااز خدم او یافتیدر يایمزااول  ۀدست :شامل دو دسته دانست

 است، یخدمات هايشرکت يبرا یرقابت طیمحرقابت اثربخش در  یاصل طشر تیفیکخدمات با 
 یکاف يمشتربه حفظ روابط بلندمدت با  يمشتر زشیانگ يبراو  استالزم  یطشر نیااما 

 ۀنیزمدر  قاتیتحق ).13،12است (حاصل از خود رابطه  يایمزا ،دوم ۀدست). 35نیست (
مهم است که  یمفهوم يکردهایرواز  یکی يا رابطه يایمزا دهد یمنشان  زین مند رابطه یابیبازار

 . )26،22،3است (خود  انیمشتربا  يبرقرارشکست سازمان در  ای تیموفق زانیم انگریب

 يایمزا. )20( روابط موجود باشد یآت ۀتوسع ةکنندینیبشیپ واندت یم ایمزا نیابرآوردن 
شده و از خدمات ارائه يمشترادراك  یچگونگثر بر ؤمهم و م يریمتغ نیهمچن يا رابطه

 ۀدر تجرب انیمشتر يبرا يادیزارزش  يا رابطه يایمزا ،واقع در. استتعامالت او با سازمان 
 یافتیدر يایمزا عنوانبه توان یمرابطه را  يایمزا ،تینهادر  ).38( کندایجاد میخدمات 

 فیتعر ،محصول یاصل يها یژگیواز  جدا ،دهندگان خدماتاز روابط بلندمدت با ارائه يمشتر
ة دهنددر روابط بلندمدت با ارائه يمشتر يریدرگحاصل مزایا  نیا ).17،7، 23، 24کرد (

 اند از:کنند که عبارتتقسیم میسه دسته  بهرا  يا رابطهاما محققان مزایاي  )،29است (خدمات 
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 یاي اجتماعی و مزایاي رفتار ویژه.مزایاي اطمینان، مزا
عنوان کاهش اضطراب به نانیاطم يایمزا. است، مزایاي اطمینان يا رابطهاولین جنبه از مزایاي 

 فیتعر خدمات ةدهندبه ارائه يمشترو اعتماد  نانیاطم و انیمشتر يبرادر مبادله  سکیرو 
 شیافزابر  نانیاطم يایمزا ازخود  فیتعردر ) 42( 1نوریگرو  نی نیهمچن). 37،8( شده است
 ةدهندفرد از ارائهدر واقع،  .اند هکرداشاره  زینشده توسط سازمان از خدمات ارائه یواقعانتظارات 

 ،مزایاي رابطه دومین جنبه از). 4( کند یم جادیا يا عاقالنهانتظارات  یافتیدرخدمات و خدمات 
و شامل شناخت مربوط است رابطه  یاحساس ۀجنب به یاجتماع يایمزا. استمزایاي اجتماعی 

سومین جنبه از مزایاي  ).20است (با او  یدوست جادیاو  توسط کارمند يمشتر یشخص
 يسازو متناسب  ياقتصاد يایمزاشامل  ژهیورفتار  يایمزا. استمزایاي رفتار ویژه  ،يا رابطه

با روابط بلندمدت  یانیمشتر يبرا فیتخفشامل  ياقتصاد يایمزا. )37، 42است ( يمشتر يبرا
متناسب  يایمزا. است تر عیسرخدمات  افتیدرهمچون  یپولریغ يایمزا نیهمچنبا سازمان و 

 به او ژهیوخدمات  ۀبه او و ارائ ژهیوبا او، توجه  زیمتمااز رفتار  يمشترشامل ادراك  زین يساز
 .)7یست (ن ایمهکه روابط بلندمدت ندارند،  یانیمشتر ریسا يبراکه  است

 این تحقیق یاصلهدف  ؛روابط بلند مدت اي حاصل ازاهمیت توجه به مزایاي رابطه دلیلبه
 تشویق مشتریانآن بر  ریتأثو  يمشتر -حاصل از روابط کارمند يا رابطه يایمزا ریتأث یبررس

  است.ر ارتباط دهان به دهان مشارکت دبراي استخرهاي شهر تهران 

 شناسی پژوهشروش
انجام شده است.  یشیمایپاست که به روش  همبستگی-یفیتوص يا مطالعهپژوهش حاضر 

مورد  ۀدست آوردن نمونهب يبرا. بودمشتریان استخرهاي شهر تهران شامل این تحقیق  ۀجامع
رکز) جنوب، غرب، شرق و م ،استخر از استخرهاي شهر تهران (شمال 10مشتریان  ابتدا ،ازین

براي شرکت صورت تصادفی نفر به 400 ها آن میاناز  سپس صورت تصادفی انتخاب شدند وبه
 قیتحق اتیادب یبررس که با بودپرسشنامه  ها داده يآورجمعابزار  .شدند انتخابدر پژوهش 

و  نریگو قیقتحاز  ژهیوو رفتار  یاجتماع، نانیاطم يایمزا يرهایمتغ ۀنیزمدر . دش هیته
 سؤال 16اصلی براي سنجش مزایاي رابطه شامل  ۀپرسشنام استفاده شده است.) 17( 2دیگران
نیز  سؤالپنج مزایاي اجتماعی و  به سؤالسنجش مزایاي اطمینان، پنج  به سؤال ششبود که 

شده طراحی ۀت پرسشنامسؤاالاما بعضی از  ،رفتار ویژه اختصاص یافته بود يبه متغیر مزایا

1. Yen and Gwinner 
2. Gwinner  
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 يها سازمانبراي  ها آن ۀزیرا پرسشنام شد؛تحقیق حذف  ۀتوسط گوینر و دیگران در پرسشنام
براي  ،. در نهایتحاضر سنخیت نداشت آماري تحقیق ۀبود و با جامع طراحی شدهخدماتی تجاری

 چهار و یاجتماع يایمزابه  سؤال چهار، نانیاطم يایمزا به سؤال چهارگیري مزایاي رابطه اندازه
 اختصاص یافت.  ژهیورفتار  يایمزابه  لسؤا
و  2و زیاتمل )15( 1گرمر و گوینر ۀاز پرسشنام زینارتباط دهان به دهان  ریمتغ ۀنیزمدر 

 ۀو پرسشنام سؤالگرمر و گوینر شامل چهار  ۀپرسشنام استفاده شده است. )44( دیگران
اما با توجه به اینکه است،  نارتباط دهان به دها ۀدر زمین سؤالزیاتمل و دیگران نیز شامل سه 

 سؤالدر نهایت سه  است،و صنعت بیمه بوده  وتریکامپبانک، تولیدکنندگان  ها آنآماري  ۀجامع
تحقیق گنجانده  ۀاز این دو پرسشنامه براي سنجش متغیر ارتباط دهان به دهان در پرسشنام

استفاده  کرتیل فیط يازیامت پنج اسیمق از ها نهیگز یتمام يریگ اندازه براي نیهمچن .شد
  .شد

مدل  ییروااگرچه  .ز از تحلیل عاملی استفاده شدتحقیق نی ۀبراي بررسی روایی پرسشنام
، 24، 21( است شده دییأتو  یبررس يمتعدد قاتیتحقدر ) 17( گرانیدو  نوریگر ۀرابط يایمزا
سازمان تهیه توجه داشت این پرسشنامه اساساً براي بررسی روابط مشتري و  دیبا )،34، 29

الزم است مجدداً  ،ده استشبا توجه به تغییراتی که در پرسشنامه ایجاد  شده است؛ از این رو
از  قیتحق ۀپرسشنام ییایپا یبررس يبرااست.  آمده ها افتهینتایج آن در قسمت  بررسی شود که

، 82/0 نانیاطم يایمزا ریمتغ که نتیجۀ آن براي کرونباخ استفاده شده است يآلفا بیضر
 .بوده است 93/0 يوفادارو  87/0 ژهیورفتار  يایمزا، 77/0 یاجتماع يایمزا

 پژوهش يها افتهی
. اند بودهدرصد زن  37ونه مرد و درصد از افراد نم 63 دهدنشان می یشناختتیجمع يرهایمتغ جینتا

 29تا  20بین درصد  38سال،  20 کمتر ازدرصد  5متغیر سن نیز تقریباً کمتر از  ۀهمچنین در زمین
. اندسال بوده 50بیش از درصد  8سال و  49تا  40درصد بین  17سال،  39تا  30درصد بین  32سال، 

درصد 9، ترکمدرصد از افراد نمونه داراي مدرك تحصیلی دیپلم و  20میزان تحصیالت نیز  ۀدر زمین
 . اند بودهرك دکتري درصد داراي مد 3درصد کارشناسی ارشد و  26درصد کارشناسی،  42کاردانی، 
این مدل مفهومی در  پرداخته شده است.تحقیق  یمفهوممدل  یبررسبه  ها لیتحل ۀدر ادام
  آورده شده است.  1شکل 

1. Gremler, D.D. and Gwinner  
2. Zeithaml  
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 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

  
با روش  ماکسیوارو چرخش  یاکتشاف یعامل لیتحلاز  براي بررسی روایی پرسشنامه 

-به کی ةژیوبا توجه به ارزش  نیهمچن و بر همین اساس استفاده شده است. یاصل يها مؤلفه
شده با عوامل استخراج یفیضع ابطۀکه ر یتسؤاال، 5/0از یشتر ب یعاملبرش و  بار  ۀعنوان نقط

 یعامل لیتحل جینتا. )18، 3( دندشحذف  ردندک یم یمعرفعامل را  کیاز  شیب ایداشتند 
طبق  يا رابطه يایمزاگفت  توان یم 1آورده شده است. با توجه به جدول  1در جدول  یاکتشاف

 لیتحل جینتا نیهمچن. است ژهیوو رفتار  یاجتماع، نانیاطم يایمزاانتظار شامل سه عامل 
دوازدهم مرتبط با عامل  سؤالدر ی عاملبار  نکهیا لیدلبه دهد یمجدول نشان  این در ها داده
 است.  دهشعامل حذف  نیااز  است؛ 5/0از  کمتر ژهیورفتار  يایمزا

 

 قیتحق ۀپرسشنام یاصلابعاد  نییتع يبرا یعامل لیتحلو  هیتجز. 1جدول 
 ارتباط دهان به دهان ژهیورفتار  يایمزا یاجتماع يایمزا نانیاطم يایمزا تسؤاال
1 675/0    
2 789/0    
3 844/0    
4 823/0    
5  832/0   
6  786/0   
7  856/0   
8  765/0   
9   865/0  
10   845/0  
11   812/0  
12   332/0  
13    895/0 
14    945/0 
15    902/0 

ارتباط دهان به 
 دهان

 مزایاي اطمینان

 مزایاي اجتماعی
 یاي اجتماعیزا

 

ار تمزایاي رف
 ویژه
 

 ۀفرضی
 

ــی  ۀفرض
 

 3 ۀفرضی
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براي بررسی مدل مزایاي رابطه استفاده شده است.  يدییتأ یعامل لیتحلدر ادامه نیز از 
 يدییتأط در مدل رواب یتمام دهدنشان می جینتا، شود یممشاهده  2که در شکل  گونه همان

 يریگمناسب بودن مدل اندازه دهندةنشان زین رازشب يها شاخص نیهمچنو  است داریمعن
  است. يا رابطه يایمزا

 
 يا رابطهمدل مزایاي  يدییتأخروجی تحلیل عاملی  .2شکل  

  
افزار لیزرل استفاده شده و نرمیابی معادالت ساختاري تحقیق از مدل يها هیفرضبراي بررسی 

 آورده شده است. 2در جدول  ها لیتحلاست. نتایج این 
 

مزایاي 
 اطمینان

 

مزایاي 
 اجتماعی

 

مزایاي رفتار 
 ویژه

 2 سؤال

 3 سؤال
 

 ۱ سؤال

 10 سؤال
 

 9 سؤال
 

 8 سؤال
 

 4 سؤال
 
 5 سؤال
 
 6 سؤال
 
 7 سؤال
 

 11 سؤال
 

Chi-Square=122.34, df=60, P-value=0.00000, RMSEA=0.070 
 

45/0 

75/0 
77/0 

75/0 

78/0 

84/0 

82/0 

76/0 

92/0 

78/0 

76/0 
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 تحقیق يها هیفرضنتایج آزمون  .2جدول 
 ییدأرد یا ت t ضریب استاندارد رابطه فرضیه شماره

 تایید 38/6 39/0 مزایاي اطمینان و ارتباط دهان به دهان 1
 تایید 75/9 48/0 انمزایاي اجتماعی و ارتباط دهان به ده 2
 تایید 80/4 33/0 مزایاي رفتار ویژه و ارتباط دهان به دهان 3

 

 تأثیر انگریب 2 لکش است.مدل شامل سه فرضیه  ،شود یممشاهده  2جدول که در  گونه همان
ارتباط دهان به  ۀمتغیر وابستبر  ژهیوو رفتار  یاجتماع، نانیاطم يایمزامستقل  يرهایمتغ

 وابستهمستقل و  يرهایمتغ ۀ بینشدت و جهت رابطن ضرایب استاندارد بیانگر ستو. استدهان 
شوند که  یمدار تلقی عنیباید توجه داشت این ضرایب استاندارد زمانی م ،گرید يسواز  .است

ررسی ضرایب استاندارد و ببا توجه ؛ بنابراین )1( ردیگقرار  -96/1+ و 96/1 خارج از محدودة
شود؛ تأیید میتحقیق  يها هیفرضگفت تمامی  توان یماظر با هر ضریب داري متنضریب معنی

 يداریمعنمثبت و  ریتأثو رفتار ویژه  یاجتماع ،نانیاطم يایمزامستقل  ریمتغ هر سه در نتیجه
 . اندارتباط دهان به دهان داشته ۀوابست ریمتغبر 
 آنجابود و از  39/0دهان برابر با و ارتباط دهان به  نانیاطم يایمزا انیم ۀاستاندارد رابط بیضر
ۀ یفرض است، قرار گرفته رشیپذ ةدر محدود بیضر نیاشده و  38/6آن  يداریمعن بیضرکه 

بر ارتباط دهان به دهان برابر  یاجتماع يایمزا ریتأث نیهمچنشده است.  پذیرفته قیتحقاول 
 رشیپذ ةدر محدودشده و این ضریب  75/9آن  يداریمعنب یضر نکهیا لیدلبهبوده و  48/0

. شودپذیرفته می زین قیتحقدوم  ۀیفرض ؛ بنابراینشود یم یتلقدار معنی ریتأث نیا قرار دارد؛
-یمعنب یضر از آنجا کهبوده و  33/0برابر نیز رفتار ویژه بر ارتباط دهان به دهان  يایمزا ریتأث
 یتلقدار معنی ریتأث نیا قرار دارد، رشیذپ ةشده و این ضریب در محدود 80/4آن  يدار

در  يواحد کی يرییتغبا  ،واقع در. شودپذیرفته می زین قیتحق سوم ۀیفرض؛ از این رو شود یم
 شیافزادرصد  33و  48 ،39 شاهد و رفتار ویژه یاجتماع ،نانیاطم يایمزامستقل  يرهایمتغ
 بود.  میخواه انیمشتر انیمارتباط دهان به دهان در متغیر در 

 دهد یم ننشاتحقیق  جینتا. شده استپرداخته  ها دادهمدل با  رازشب یبررسبه  زیندر انتها 
 رشیپذ ةکه محدود است 80/1 با برابر قیتحقمدل  يبرا يآزاد ۀاسکوئرز به درج يکانسبت 

شاخص  نیهمچن. شودپذیرفته میاین شاخص  است؛ بنابراین، 3 از کمتر ریمقاد ها آن
RMSEA نیا است؛ در نتیجه رشیپذ قابل 08/0از  کمتر ریمقادو  است 074/0برابر  مدل 
و  CFI 96/0و  GFI يها شاخصهمچنین مقادیر تولیدشده براي  .شودپذیرفته می زینشاخص 

 رازشب قیتحقگفت مدل  توان یم شود؛ بنابراینتأیید میاین دو شاخص نیز  است که 93/0
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 داشته است.  ها دادهبا  یمناسب

 يریگجهینتبحث و 
ط بلندمدت با کارمندان دریافتی مشتري از روابمزایاي  تأثیرهدف اصلی این تحقیق بررسی 

در ارتباط دهان به دهان  استخرهاآن بر مشارکت مشتریان این  تأثیرو  استخرهاي شهر تهران
جتماعی و پس از بررسی ادبیات تحقیق سه بنیان مزایاي اطمینان، ا ،ن اساسمیبر هبوده است. 
یید روایی و پایایی ابزار أدر نظر گرفته شد. بعد از بررسی و ت يا رابطهمزایاي  عنوانبهرفتار ویژه 

 نشان دادشد. نتایج تحقیق  بررسیروابط میان متغیرهاي مستقل و وابسته  ،گیري تحقیقاندازه
داري داشته یمعن یرتأثبر ارتباط دهان به دهان و رفتار ویژه اجتماعی  اطمینان، یتمزهر سه 

 . است
را بر ارتباط دهان به  تأثیرترین بیشهمچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که مزایاي اجتماعی 

. استمیان کارکنان و مشتریان  1قوي يوندهایپحاصل  واقع درمزایاي اجتماعی . دارددهان 
و روابط  سدشنااو را میکارمند  کندمشتري احساس  شود یمقوي موجب  يوندهایپاین 

شخصی و نزدیکی میان او مشتري در جریان است. همچنین این روابط نزدیک موجب خواهد 
و تمایل بیشتري  )6کنند (شد مشتریان حمایت اجتماعی را از روابط خود با کارکنان درك 

بیانگر آن است  نیز تایج تحقیقن. براي به اشتراك گذاري تجربیات خود با دیگران داشته باشد
روابط مزایاي حاصل از در  توان یمگذار بر ارتباط دهان به دهان را تأثیرعامل  نیتر هممکه 

 نزدیک کارمندان و مشتري جستجو نمود. 
اطمینان و اعتماد عامل  .استگذار بر ارتباط دهان به دهان مزایاي اطمینان تأثیردومین عامل 

ات میانگین نمر ).30،26،19،11است ( سازمان میان مشتري و وابطرو حفظ مهمی در توسعه 
زیاد نیست؛ این نمرات  ،تر از حد متوسط بودهیشر بادیمعن يا گونه بهدهندگان نیز اگرچه پاسخ

زیادي بر  تأثیرزیرا با توجه به نتایج تحقیق  ؛شودبیشتر توجه اطمینان در رابطه به  باید بنابراین
      . داردارتباط دهان به دهان در میان مشتریان 

 زین ژهیورفتار  يایمزا. استگذار بر ارتباط دهان به دهان مزایاي رفتار ویژه تأثیرومین عامل س
شامل  ياقتصاد يایمزا). 42،37است ( يمشتر يبرا يسازو متناسب  ياقتصاد يایمزاشامل 

همچون  یپولریغ يایمزا نیهمچنبا روابط بلندمدت با سازمان و  یانیمشتر يبرا فیتخف
زیرا با  ؛در رابطه شود رفتار ویژهتوجه بیشتري بر  است؛ بنابراین باید تر عیسرخدمات  افتیدر

 زیادي بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان خواهد داشت.     تأثیرتوجه به نتایج تحقیق 

1. Strong ties 
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در  )34( 1نگ و دیگرانبا تحقیق فعلی باید افزود که  راستا همبررسی تحقیقات  ۀدر زمین
 يرهایمتغ عنوانبهرا رابطه  تیفیکو  یکیتکن تیفیک، يا فهیوظ تیفیک متغیر تحقیق خود سه 

 توان یماما در نهایت  ،و ارتباط دهان به دهان در نظر گرفته بودند يا رابطهمیانجی میان مزایاي 
غیرمستقیم بر مشارکت افراد  طوربه يا رابطهبیانگر آن است که مزایاي  ها آنگفت نتایج تحقیق 

نیز در تحقیق خود  )29( 2مولنیا و دیگرانهمچنین  .استگذار تأثیرباط دهان به دهان در ارت
. اما در این تحقیق ،نظر گرفتند ررضایت د ةکنندبینیمتغیر پیش عنوانبهرا  يا رابطهمزایاي 

) 24( 3و کاپال ناردیک نیهمچن گذار بوده است.تأثیربر رضایت مشتریان  نانیاطممزایاي تنها 
ارتباط دهان به دهان  بر يا رابطه يایمزاتأثیر  یبررسبه  حاضر، مانند تحقیق ،قیق خوددر تح

و کردند بندي خدمات را در ابتدا دسته ها آناما در این تحقیق  ،پرداختند انیمشتردر میان 
خدماتی  ۀجداگانه در هر طبق طوربه ،بر ارتباط دهان به دهان را يا رابطهمزایاي  تأثیرسپس 

شده تنها يسازو متناسب زیاددر خدمات با تماس  نشان داد ها آن قیتحق جینتا. کردندی بررس
شده و با تماس است و در خدمات استانداردگذار  ریتأثبر ارتباط دهان به دهان  نانیاطم يایمزا

  است.ثر ؤبر ارتباط دهان به دهان م نانیاطم يایمزا زینکمتر 
. از سوي یستننیز از این روند مستثنی ورزش  صنعت یافته وافزایش رقابت در صنایع  ،امروزه
ی دارند؛ از خدمات نسبتاً مشابه استخرهااز جمله  ورزشیخدمات  يها سازمانبسیاري از  ،دیگر

ترین باشند. یکی از مهممزیت رقابتی براي کسب  ییها راه یافتن دنبال به باید استخرهااین رو 
 توجه به بحث ارتباط دهان به دهان باشد تواند یم ورزشیخدمات  يها سازمانبراي  ها راه

-میاستفاده  یا کنترل ها سازماناما تنها درصد کمی از این ارتباط دهان به دهان توسط  )،27(
کمتر به آن  نیست ومعتقدند این پدیده قابل کنترل و مدیریت  ها سازمانزیرا بسیاري از  شود؛

توجه بیشتر به ارتباط دهان به  ها سازماناین لی تحقیق به پیشنهاد اص ؛ از این روتوجه دارند
 . استدهان در میان مشتریان 

در برانگیختن مشتري در ارتباط دهان به دهان  تواند یماگرچه عوامل متعدد شخصی و محیطی 
حاصل از این تحقیق تنها به بحث روابط بلندمدت میان مشتري و کارمند و مزایاي  ،موثر باشد

مزایاي اطمینان و خصوصاً مزایاي  است،که از نتایج مشخص  گونه همانکرده است.  کیدأآن ت
اجتماعی حاصل از روابط میان مشتري و کارمند عاملی مهم در برانگیختن مشتري براي شرکت 

توجه خاصی به این مسئله  باید و استخرها ها باشگاه است؛ از این رودر ارتباط دهان به دهان 

1. Ng., et al 
2. Molina., et al 
3. Kinard and Capella 
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الزم را براي انجام رفتار  يها آموزشاین مبحث،  تیاهممن آگاهی کارکنان از و ضباشند داشته 
 د. نارائه نمای ها آنمناسب با مشتري را به 

مصرفی و خدماتی کامالً متفاوت  يها بخشباید توجه داشت که بحث ارتباط دهان به دهان در 
و تماس میان مشتري و  خدماتی نیز با توجه به میزان استانداردسازي يها بخشحتی در  است.
در ارتباط نیز بلکه میزان و نوع مشارکت  است،ها مزایاي رابطه متفاوت نتهخدمات، ن ةدهندارائه

تحقیق  يها نمونهدر تحقیقات آینده  شود یمتوصیه  است؛ بنابرایندهان به دهان کامالً متفاوت 
 . شوندص مشخ ها تفاوتمختلف تهیه شود تا این  اماکن ورزشیو  هااز بخش

و این تحقیق نیز از این امر  دارد ییها تیمحدود هر تحقیق علمیدر انتها باید افزود که 
 يا رابطهمزایاي  ۀمعتبر در زمین ۀ. اگرچه در این تحقیق از پرسشنامبوده استنمستثنی 

وت تفا دلیلبهاما باید توجه داشت که  ،است تأییده شده نیزروایی و پایایی آن  و استفاده شده
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Identification and Codifying Ethical Standards for Iran Academic 

Members of Physical Education and Sport Sciences 
 

H. Poursoltan1, R. Shaji2, H. Zareiyan3 
 

Abstract 
The aim of this study was designing and compiling ethics regulations for faculty 
members of Physical Education and Sports sciences groups and colleges in Iran. 
Daft (1998) defined ethics as principles and values that prevail upon individual 
and collective behavior. Most educational–research organizations specially 
universities all over the world have suggested and used ethic regulations to 
approach the goals and promote the cultural level of their organizations. So this 
study designed to get the same reason. Statistical population of the study 
involved 220 faculty members of Physical Education groups and colleges in 
Iran. The sample was estimated 136 people according to Morgan’s table. 
Although among gathered questionnaires a total of 119 questionnaires were 
suitable for Statistical analysis. Measuring instrument was a made questionnaire, 
including 41 questions in Likert five values Scale. For descriptive analyze 
indices such as mean and standard deviation were used. Exploratory factor 
analysis used to determine factors. Factor analysis approach used to approve the 
model by determining relationship between questions with factors and factors 
with ethics regulations. Also, single sample t-test used for analyzing the status of 
questions, factors and ethics regulations. Finally Freidman test used for 
prioritization of questions and factors. In exploratory factor analysis the amount 
of KMO test (due adequacy of sample volume) was reached %918. Correlation 
between questions was confirmed by using the Bartlet test of sphericity. 
Eventually among all of the designed questions through main factors, 28 
questions were confirmed by using varimax rotation. Furthermore the questions 
set in six factors include, group activities, verbal and behavioral honesty, duty, 
professional behavior, scientific-research commitment and financial 
responsibilities in which predictive power of questions based on the total 
variance were %13.74. Reliability of the questionnaire factors was 88.0, 74.0, 
87.0, 87.0, 82.0 and 87, 0 which were found to be excellent. In relationship 
analysis of questions and factors, all of the questions had significantly high 
relation with their factors T value=1.96). Goodness-fit test showed that x2 / DF 
ratio was 1.51 and RMSEA was 0.066. Also all factors were in connection with 
the concept of ethics regulations with a significantly positive and meaningful 
relation (T value=1.96). 
 
Keywords: Ethics regulations, Faculty member, Physical Education and Sport 
Sciences. 
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Participatory Management Practices to Estimate the Relative 

Contribution of Entrepreneurship from the Perspective of 
Physical Education Office Staff Yazd 

 
G. Rahimi1, M. Soltan Hoseini, M.J. Razavi, M. Afkhami  

 
Abstract 
The purpose of this study which was Participatory management practices to 
estimate the relative contribution of entrepreneurship from the perspective of 
Physical Education office staff Yazd. The statistical population of this 
research consisted of 144 participants among Physical Education all Office 
of Yazd Province; the resulting from human resources was conducted in 
1389. According to the table and Morgan Krjsy estimated sample size was 
104 and the sample of 93 questionnaires was received. The correlation study 
and survey methods were implemented. Data gathering has been collected by 
tow questioners (self- constructed) of Participatory Management & 
Entrepreneurship with Cronbach Coefficient Alpha for each questioner was 
computed (0/91 and 0/85). Data analysis in both descriptive and inferential 
statistics were performed using SPSS software. The results showed there was 
a significant relationship between Participatory Management & 
Entrepreneurship (r=0.60, p≤ 0.05). Participatory management effect on all 
Component Entrepreneurship (P≤ 0.001). The relationship between 
participatory management with entrepreneurship in terms of gender, 
employment status, degree, and there are significant differences in service 
and other classes except class 11 to 15 years in service was significant 
correlation between two variables. 
 
Keywords: Participatory Management, Entrepreneurship. 
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The Relationship of Motivation-hygiene Factors and Job 

Involvement in Employees of National Olympic Committee  
of Iran 

 
M. Niazi tabar1, M. Hamidi2, E. Hoseini3 

 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate relationship of the motivation- 
hygiene factors and job involvement in employees of National Olympic 
Committee of Iran. This research was performed as a descriptive-correlative 
survey, as well as field work. The sample included all managers & 
employees in National Olympic Committee (n=125). The statistical sample 
was equal with statistical population. The used instruments were two 
questionnaires including: motivation-hygiene factors (Dunt & et al) and job 
involvement (Lodahl & Kejner). Their reliability of questionnaires were 
estimated through Cronbach alpha coefficient method (α=0.91, 0.79). In 
final 118 questionnaires (%94/4) was gathered. The data were analyzed via 
K-S, spearman, pearson (significance level p≤0/01). The  Results showed 
that there were significant and positive relationship between motivation 
factors, their dimensions as responsibility, work itself, advancement and job 
involvement, but there weren't significant  relationship between dimensions 
of recognition, power of making decision and job involvement. There were 
significant and positive relationship between motivation factors, their 
dimensions as salary, job security, interpersonal relations, supervision, 
organizational policies, work environment and job involvement. 
 
Keywords: Motivation factor, Hygiene factor, Job involvement. 
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Process of Transition from Athletics to Retirement: Charner & 

Scholssberg Model 
 

F.Tojari1; E.Moshgelgosha2 
 
Abstract  
The purpose of this study was to examine the transition experiences of high 
performance athletes within Charner and Scholzberg (1986) theoretical 
framework. 56 retired high performance athletes voluntarily, completed the 
Athletes Retirement Questioner. Results revealed significant deference in 
transition characteristics, individual characteristics and environmental 
characteristics between planned and unplanned retired athletes .Examination 
of relation between transition process and outcome of transition, revealed 
just transition characteristics had significant relation to outcome variables. 
Finally this study suggests that Charner and Scholzberg (1986) model is 
suitable framework for planning and studying retirement process from high 
performance sport. 
 
Keywords: Sport, Transition, Retirement. 
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Strategies in the Human Resources Development  

of Gymnastic Sport 
 

Y. Badriazarin1, H. Talebiannia2, A. Salmani3 
 
Abstract 
The purpose of this study is offer strategies for developing human resources 
in the gymnastic sport of Azerbaijan. The study is descriptive and data 
collected with questionnaire that the validity confirmed and reliability by 
Alfa Kronbakh method (%83) had been confirmed. Total sample in this 
study were 76 that’s were equal the statistical community. The results of the 
study showed that factors such as hiring, training, promotion and 
maintenance are effective in the human resource development of 
Gymnastics. The Factor analysis also showed that the maintenance factor 
with the variance 14.21 has the highest effect in the human resource 
development of Gymnastics. Relying on the results of this study should be 
planned in order to maintenance and promotion in the human resource of 
Gymnastics to enhance number and sustain coaches, referees and athletes in 
this sport. 
 
Keywords: Human Resources, Development, Sport, Maintenance and 
promotion. 
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The Relationship Empowerment Factors and Motivation of 

Human Resources Work Tasks Islamic Republic of Iran Physical 
Education Organization (Ministry of Sport & Youth) 

 
M.S.Goharipor1; F.Ghafoori2. A.Nadri3 

 
Abstract 
The purpose of this study empowering human resources factors (sense of 
being meaningful, felt competence, their feelings set, feel the impact and 
feeling of confidence) and motivation tasks at work is the Physical 
Education Organization. Based on statistical population of this study, all 
experts staff the country's Physical Education Organization Given their small 
numbers, all were selected as sample and 152 persons were examined. The 
research method used in this study-descriptive survey was to collect 
information regarding the factors of empowerment questionnaire to measure 
empowerment and motivation Spreitzer tasks work questionnaires of 
subjects were used. In order to assess the relationship between empowerment 
and motivation factors of job duties test and Pearson correlation were used. 
Results showed that five key factors that include empowering feeling to be 
meaningful, felt competence, their sense of determination, feeling the impact 
is and feel confident, motivated work tasks, respectively, r = 0/51, r = 0/33, r 
= 0/43, r = 0/52, r = 0/47 positive and significant correlation exists in 
relation to the α= 0/01 than is statistically significant. Meaning of what 
experts consider the factors of empowerment scores are higher, their 
incentive to work tasks is greater. The results also showed that the highest 
scoring experts feel about the suitability for male and female subjects are. 
Other factors included feeling significant empowerment, confidence and 
sense of order effects is the next rank, and determine their feelings mean 
12/39 and 11/97, respectively, for male and female experts in the lowest 
level is.  
 
Keywords: Empowerment, Motivation work tasks, Experts, Physical 
Education Organization.   
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The Economical Barriers to Implement General Policies of Article 

44 in Iran Professional Sport 
 

M. Jalali Farahani1, E. Alidoust Ghahfarrokhi2 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to analyze the economical barriers to 
implement general polices of article 44 in Iran professional sport. For this 
purpose, researchers interviewed knowledgeable elites and experts by using 
a qualitative research method. Finally, 35 interviews were done with 26 
persons and data collection was finished until theoretical saturation. In 
accordance with qualitative research principles, data analysis was done 
simultaneously with data collection. Results showed that the most 21 
important economical barriers of general polices of article 44 
implementation, were divided into 2 categories that included: economical 
and financial, and investment and sponsorship barriers. These obstacles 
included: Instability of financial and monetary policy, absence of foreign 
investors in domestic markets, public ownerships of most sport and non 
sport industries and companies, low of Gross Domestic Product, lack of 
economic security and high risk of investigation in professional sport, 
insufficient TV rights, uneven competition of public and private clubs, 
intensive ticketing structure, and unclearness of economical and financial 
information of clubs, league organization and football federation. 
 
Keywords: Privatization, Professional club, Sport economics, Soccer. 
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Classification of Accessibility Standards with the Application of 

CSM Technique for Providing Pattern 
 

M. Javadipur1, P. Sohrabi 
 
Abstract  
The purpose of this research was classification of accessibility standards 
about 8 important criterions in accessibility sport places with the application 
of customer satisfaction management technique, for providing proper pattern 
in construction Sport places. Recent research is applicable and analytical - 
descriptive from gathering research data point of view that is performed with 
square method. Statistical societies of this research were all of the managers 
and supervisors of Urmia’s sport centers. Statistical samples were equal to 
statistical society and were 29 sport centers managers. Data gathering tools 
were questionnaire made by researchers. Analysis data and results with 
application of customer’s satisfaction management technique that is a 
technique for ranging that follows the average of equal coefficients about 
sport place manager's opinions and important each of the criterions and 
questions showed. Adjacency criterions %89.21, access and 
(appropriateness) criterions %89.73, aesthetic and landscape criterion 
%91.29, hygiene and retaining criterion %93.34, security, control and 
observation criterion %92.18, designing of parking criterion %92.87, 
Designing for disabled people and sacrificial criterion %75.55, service and 
information processing criterion %84.39, To sum up the value and 
importance of all the standards are gathered according to ranging moreover 
and ranging of standards with CSM method, we can see its importance from 
the perspective of sport managers furthermore and use it in presenting proper 
models. 
 
Keywords: Customers Satisfaction management, Providing pattern, 
Accessibility, Sport centers. 
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Typology of Stakeholders and Their Strategic Management in the 

National Sport System 
 

H. Gohar Rostami1, H. Kuzechian, M. Amiri, H. Honari 
  

Abstract  
The first stage of sport development is a creation of effective sport system 
that individuals, groups and organizations have been actively involved in this 
system. Therefore, identification and analysis of their characteristics for 
meeting their demands as sport stakeholders have been discussed as 
stakeholder management. Hence, the purpose of this study is to identify 
national sport stakeholders and to investigate their importance. Statistical 
populations are experts of Ministry of Sport and Youth that are equal to 166 
according to available statistics. Sample is equal with population. In this 
study a self development questionnaire was used in which demographic 
information and stakeholders’ power and interests were evaluated in a Likert 
scale. The results of this study indicated that among stakeholders of Ministry 
of Sport, national sport federations (4/26) had the most and sport volunteers 
(2/21) had the lowest interests. Also, Olympic national committee (3/56) had 
the most and volunteers (2/27) had the lowest power. Based on mendelow 

matrix, a tool to manage and implement a suitable management strategy for 
stakeholders, most stakeholders were categorized as low power and interest 
and just Boards of Sport as low power and high interest. Some sportive and 
primary stakeholders placed in high power and interest category. Also, based 
on factor analysis results, stakeholders are categorized into four groups. The 
results of this study can be used to implement relationship strategies and 
adaptive behaviors for meeting controversial and diverse stakeholders’ 
demands. These results are informative for Ministry of Sport and Youth 

which is in charge of national sport to create more effective sport system.  
 
Keywords: Stakeholders, Stakeholder management, National sport, Ministry 
of Sport and Youth. 
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The Survey Dimensions of Volunteers' Satisfaction in Sport 

Associations of Universities of Iran 
 

M.Hematinezad1; K.Daneshsani2; R.Andam3 
 
Abstract 
The purpose of this study was to survey dimensions of volunteers' 
satisfaction in sport associations of universities of Iran. Statistical 
populations included all volunteer students in sport associations in the 
country’s decimal zones universities (N=582). The sample of the study 
consisted of 231 volunteers selected using Morgan Table (n=231). 208 
completed questionnaires were analyzed. After verifying the validity of 
satisfaction questionnaire by the experts, reliability was calculated as 0.88 by 
Cronbach's alpha coefficient in a pilot study. Collected data were analyzed 
through descriptive and inferential methods such as Pearson correlation 
coefficient, independent t-test, ANOVA and Tukey post hoc tests (P≤0.05). 
Results showed from volunteer students' perspective, Satisfaction of 
acquiring experience, career and social were the most important dimensions, 
and material Satisfaction was the least important factor. There was a 
significant difference in satisfaction of material, purposive, social, protective 
and commitment between boys and girls (P<0.05). Furthermore, there was a 
significant difference in satisfaction of acquiring experience, career, 
purposive and commitment between physical education and non-physical 
education students (P<0.05). There was negative significant relationship 
between age and Volunteers' Satisfaction (r= -0.198, sig= 0.004). There was 
no significant difference between Marital Status and Volunteers' 
Satisfaction. According to research results, it seems that can increase the 
amount of volunteers' satisfaction and provide background of their more and 
most effective attendance in sport association with appropriate incentive 
policies and converting sport association environment to a place in which 

easier accessibility to individuals' volunteer incentives becomes possible.  
 
Keywords: Volunteering, Satisfaction, Sport associations. 
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Evaluation of Relationship among Educational Improvement of 
Girl Students and Mental Symptoms of Premenstrual Syndrome 

and Morning Exercises  
 

L. Keshavarz1, M. Ruzbahani2 
 
Abstract 
 
The purpose of this research was to evaluate the relationship among the 
educational improvement of female students and mental symptoms of 
Premenstrual Syndrome and morning exercises. The Statistical population 
consists 300 female students of night educational system of guidance school 
of Sabzevar city in school year 2010-2011 which were studying at 2 schools 
and one school was selected by random method as research sample and 
among total 150 students of this school, 90 students having Premenstrual 
Syndrome were selected as research sample and after standardization based 
on height, weight and age, they were randomly divided into two 45 students 
groups including: experimental group and control group. Experimental group 
was gone under morning exercises for 8 weeks before entering to class; 
meanwhile, control group did not gone under morning exercises. Before 
starting 8 weeks exercise, a mathematical pre-test was taken from both 
groups under ordinary condition and Premenstrual Syndrome condition and 
after termination of this period; again the same mathematical pos-test was 
taken from both groups under ordinary condition and Premenstrual 
Syndrome condition.  In order to analyze data it was used from descriptive 
and inferential statistical method including: K-S, t-test, ANOVA, LSD Test, 
Pearson correlation coefficient and SPSS software. Results of research 
indicate that morning exercises has positive effect on educational 
improvement on mathematical course of students, mental symptoms 
simultaneous with Premenstrual Syndrome showed negative effect on 
educational improvement of the mentioned course and morning exercises 
resulted in decreasing negative effects of mental symptoms simultaneous 
with Premenstrual Syndrome on educational improvement on mathematical 
course. 
 
Keywords: Morning exercises, Premenstrual Syndrome(PMS), Educational 
Improvement. 
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Benefits of Customer Relationship and Effect on Positive Word of 

Mouth Communication 
(Pools in Tehran Customers as a case study) 

 
R. Mohammadi1, M. Khabiri2, M. Barari3 

 
Abstract 
The purpose of present study was to examine effect of relational benefits 
(confidence, social and special treatment benefits) on encourage customers 
to participate in positive word of mouth communication. This study is a 
descriptive study was conducted through a survey. Statistical population 
included customer's pools in Tehran. The data gathering instrument was 
questionnaire. This questionnaire is a standardized questionnaire. The 
validity of the questionnaire was confirmed by exploratory and confirmatory 
factor analysis and their reliability was tested by Alpha Cronbach (0/84). 
The research sample was 400 customers of pools in Tehran. After data 
collection, the data were analyzed through Structural Equations Modeling 
and Lisrel software. The results indicated that confidence, social and special 
treatment benefits had a positive and significant effect on word of mouth 
communication. Also fitting indicators suggest that data have been fitted 
well with the model. Regard to research result can be said that relational 
benefits have significant impact on customer participation in word of mouth 
communication. 
 
Keywords: Relational benefits, Word of mouth communication, Pools in 
Tehran. 
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