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چکیده
آمـاري تحقیـق   نمونۀ. استزشی کشورگیري حمایت ورتصمیممدلطراحی هدف این تحقیق، 

. کردنـد یمحمایت  ) 1387(ورزشی فعال در لیگ برتر هاي شرکت حامی بودند که از رشته134
نفـر از  دهاي بود که روایی صوري آن توسـط  محقق ساختهۀپرسشنامآوري اطالعات  ابزار جمع

ـ تأورزشـی نفر از صاحب نظران حمایـت  پنجمدیریت و مدیریت ورزشی و تاداناس شـد و  دیی
اهـداف حمایـت   ه از آلفاي کرونباخ براي پرسشنامۀبا استفاد،حامی ورزشی43يروپایایی آن

ـ 96/0، ارزیـابی حمایـت ورزشـی   95/0ورزشی انتخاب رشتۀيهامالك، 96/0ورزشی  ۀ، آمیخت
ی بـا  از روش تحلیل عاملی اکتشـاف هاعاملبراي شناسایی . محاسبه شد88/0ارتباط بازاریابی 

حمایت گیريتصمیممدلاز تحلیل مسیر براي ساخت ،در نهایتوشدچرخش متعامد استفاده 
گیري حمایت ورزش کشـور  دوازده عامل در تبیین تصمیمنتایج نشان داد. ورزشی استفاده شد

يهـا عاملءارتباطات بازاریابی جزۀورزشی و آمیختۀمالك انتخاب رشتيهاعاملنقش دارند و
عامـل  ، میانجی و اهداف حمایت ورزشـی  یورزشارزیابی حمایت يهاعاملو اثرگذار و مستقل

ارزیابی حمایت ورزشـی بـا   بر عاملورزشی بیشترین اثر را ۀعامل مالك انتخاب رشت. اندپاسخ
يهـا عامـل با تقویـت  شودیمبنابراین پیشنهاد ؛دارد42/0و بر اهداف حمایت ورزشی با 48/0

منـدي و  تا موجـب رضـایت  ابدییابی به اهداف حمایت ورزشی افزایش ، دستارمستقل و اثرگذ
. هاي ورزشی شودحفظ حامیان در عرصه

حمایـت  گیـري  تصـمیم يهـا مدل،بازاریابی ورزشی، حمایت ورزشی:یفارسيهادواژهیکل
.ورزشی
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Email: fmohades2000@yahoo.com
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مقدمه
اسـت کـه حمایـت    شـده لیتبـد صـنعتی  بهدانش بازاریابی يریکارگبهامروزه ورزش از طریق 

گیـري  تصـمیم ۀالزمـ موفقیـت حمایـت ورزشـی    . رودیمورزشی از ابزارهاي اصلی آن به شمار 
بــر آن، هـدایت بهتــر  رگـذار یتأثصـحیح و اصــولی اسـت کــه در نظـر داشــتن عوامـل مختلــف     

اهـداف  مانند یعواملحمایت ورزشی به ،مدیریتدر حوزة.کندیمرا میسر حمایتیيهاتیفعال
ارتباطات بازاریابی و ارزیـابی حمایـت   ۀورزشی، آمیختۀانتخاب رشتيهامالكرزشی، حمایت و
ینـد تصـمیم گیـري حمایـت ورزشـی محسـوب       آکه از فاکتورهاي مهم در فرپردازدیمورزشی 

.)1(شوندیمانجام یندفرآصورت بهودنشویم
شناسـایی اهـداف بـه    . استنیازهاي حیاتی براي مدیریت حمایتی اثربخش یکی از پیشيگذارهدف

تا معیارهاي صحیحی در انتخاب بخش حمایت شـونده داشـته باشـند و بهتـر     کندیمحامیان کمک 
میناگـان  .)1(یند حمایتی خود را ارزیابی نمایندآو معیارهاي مشخص شده فرهاشاخصبتوانند طبق 

مربـوط بـه محصـول،    ، اهـداف  پنج عامل اهداف کلی شـرکت بندي اهداف حمایتی در طبقه) 1983(
) 1993(یو شـان سـندلر  .)2(اهداف فروش، اهداف مهمان نوازي و اهداف شخصی را معرفـی نمـود  

حمایتی شناسایی کردنـد کـه ایـن اهـداف شـامل اهـداف کلـی        يهاشرکتسه هدف عمده را براي 
را در اهـداف حمـایتی  ) 1998(در صورتی کـه پـاپ   . اي استشرکت، اهداف بازاریابی و اهداف رسانه

. )3،4(اي و اهداف شخصی قرار داد، اهداف رسانه، اهداف بازاریابیاهداف شرکتعاملچهار
یـابی بـه   چـون دسـت  ؛انتخاب رشته یا تیم ورزشـی اسـت  ة، نحوگیريۀ مهم دیگر تصمیممرحل

و معیارهـاي  هـا مالكهاي ورزشی طبق پذیر است که انتخاب رشتهاهداف حمایتی زمانی امکان
حمایت کننده اهداف واضح و مشخصی از حمایـت  يهاشرکتبسیاري از . ي صورت گیردمعتبر

کارشناسـان بازاریـابی و   .دکننـ یمـ اي عمـل  هاي ورزشی سـلیقه خود ندارند و در انتخاب رشته
و معیارهـاي زیـادي بـراي انتخـاب رشـته ورزشـی  معرفـی        هـا مالكمحققان مدیریت ورزشی 

) 1983(میناگـان  .اسـت انجـام نشـده  بندي مفیدي در این زمینه ه طبقهگونولی هیچ،اندکرده
تطابق  و همخوانی بـا بـازار هـدف و    چهار معیار توانایی پوشش اهداف، پوشش مخاطبان هدف،

.)2(ده استکرهاي حمایتی را معرفی به برنامههاي مربوطهزینه
دلیـل  بـه همـین   دهدیمخوبی براي رسیدن به بازارهاي هدف ارائه يهافرصتحمایت ورزشی 

ن عنـوا محققان بهبسیاري از ارتباطات بازاریابی است و از نظر ۀدر آمیختيايقوارتباطی ۀوسیل
ارتباطـات  ۀآمیختـ .پذیرفتـه شـده اسـت   ارتباطات بازاریـابی  پنجمین ابزار ارتباطی در آمیختۀ
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1راسـینگتون طبـق نظـر پتیـت و ب   . حمـایتی اسـت  گیـري  تصـمیم دیگـري در  ۀبازاریابی مرحل

ارتباطـات بازاریـابی بـه یکپـارچگی برسـد تـا اثـر        حمایت باید با سایر عناصر آمیختۀ،)2000(
ارتباطات ۀمدیران حمایتی باید  بین حمایت و سایر اشکال آمیخت.دشوحمایت بیشتر و بیشتر 

مایـت در  مـیالدي، ح 1990تا قبـل از سـال  .)5(و برخورد متقابلی ایجاد کنندراتیتأثبازاریابی 
حمایـت را در  ) 1990(توماس و شیمپ . ارتباطات بازاریابی جایگاه ویژه اي نداشتۀبین آمیخت

) 1993(ویلم شـارتس ). 6(کنار عناصر تبلیغات، فروش شخصی و پیشبرد فروش معرفی کردند
فـروش  ) 1994(دیب و همکارانش . )7(، بازاریابی مستقیم را مطرح کردجاي فروش شخصیبه 

حمایت را در کنـار تبلیغـات،   )1995(جابر .)8(ا به ترکیب محقق قبلی اضافه نمودندشخصی ر
آلـن  ضـمناً . )9(، فروش شخصی، روابـط عمـومی و بازاریـابی مسـتقیم قـرار داد     پیشبرد فروش

، بازاریابی مستقیم و روابط عمـومی  فروششبردیپ، پنج عنصر تبلیغات، حمایت رویداد، )2000(
تبلیغات، روابط عمومی، بازاریابی مسـتقیم، فـروش شخصـی،    نیز)2001(بلچ را معرفی نمود و 

).1(پیشبرد فروش و حمایت را پیشنهاد کرد
و هـا شـرکت . شـود یمـ گیـري محسـوب   مهـم در تصـمیم  يهـا عامـل ارزیابی حمایت ورزشی نیز از 

ین نیـاز و تقاضـاي   بنابرا؛کنندیمبراي حمایت پرداخت هاي زیاديهزینهحمایت کننده يهاسازمان
یکـی از مشـکالت   . یابـد افـزایش مـی  انجام شده ۀنیهزسنجش و ارزیابی بازگشت اقتصادي به نسبت 

، ارزیـابی نکـردن نتـایج   بیان کردند کـه  )1992(و شانکلینکازما. ارزیابی حمایت استةنحوحامیان، 
سـه  ) 1994(سـتانلی ا.)10(شـود یمـ محسـوب  هاشرکتحمایتی ۀبرنامحلقه در نیترفیضعاغلب 

جزئیات از طریق رسانه و بررسی مشتري را شناسـایی نمـود و   از طریق محاسبۀروش ارزیابی حمایت 
گیـري سـطح   انـدازه يهـا روشداد و ءخود را به پـنج روش ارتقـا  يهاروش) 1999(میناگان مجدداً 

گیـري  شی فـروش، انـدازه  گیري اثربخگیري اثربخشی ارتباطات، اندازهاي، اندازهپوشش و پخش رسانه
.)11(جدید او هستنديهاروشفایده از - بازخور و تجزیه و تحلیل هزینه

مفهـومی هسـتند و فقـط بـه معرفـی      همگـی  حمایـت ورزشـی   گیري تصمیمموجود در يهامدل
و آسـیما  2حمایـت ورزشـی آرویـن   مـدل . انـد پرداختـه حمـایتی  گیريدر تصمیممتعدد يهاگام

مرور طرح و برنامـۀ  : اند ازکه به ترتیب عبارتاستکردهعامل را معرفی شش )1992(3کوپولوس
، برقراري معیارهاي ارزیابی، مرور و انتخاب، اجراي حمایت و بازاریابی شرکت، ایجاد اهداف حمایت

سـه عامـل اصـلی بـه نـام اهـداف       ) 2001(4ون هیردنمدلدر . )1شکل (ارزیابی پس از حمایت

1. Pettite,Brassington
2. Irwin
3. Asimakopoulos
4. Van Heerden
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.)2شـکل  (ارتباطات بازاریابی و ارزیابی حمایت ورزشی معرفی شده استختۀ، آمییحمایت ورزش
يگـذار هدفطبق این مدل، ابتدا . ردیگیمعامل را در بر شش) 2005( 1چادویکمفهومی مدل

ینـد  آو بر اساس آن، حمایت شونده انتخاب و با عقد قرار داد بین طرفین، فرشودانجام میحمایتی 
حمایـت  مـدل ، )2007(2دیـدگاه کـارگ  . )3شکل (شودیمدر نهایت ارزیابی شده،حمایتی اجرا 

ینـد حمـایتی   جریان و تکامـل فرآ ةدهندنشان کهاست کردهاي معرفی صورت چرخهبهرا ورزشی 
، انتخاب حمایـت، اجـراي حمایـت و ارزیـابی     ، تعیین هدفریزياستراتژي و برنامه. )4شکل(است

. )14- 11(است حمایتی گیريدر تصمیمعامل پنج از دیدگاه کارگ حمایت 
هـا مدلرا که در تمامی ییهاعاملموجود، يهامدلمهم در يهاعاملو هامدلمحقق با شناسایی 
مفهومی اولیه براي آزمون تحلیل مسیر طراحـی  مدلصورتبهکید قرار گرفته را مورد استفاده و تأ

ورزشـی و انتخـاب حمایـت    ورزشی، ارزیابی حمایتاهداف حمایت ،طبق نظر سایر محققان. نمود
مفهومی محقق عالوه بر توجه بـه  مدل. هاستمدلۀموجود در کلیيهاعاملاشتراك ورزشی وجه

خـود  مـدل ردن در یـ عاملی که تنها ون ه؛بازاریابی را نیز در نظر گرفته است، آمیختۀهاعاملاین 
.ورزشی توجهی نشده استنتخاب رشتۀبه عامل امدلولی در این کرده،اشاره به آن 

)13(گیري حمایت ورزشی از دیدگاه آروین و آسیماکوپولوستصمیميهاعامل.1شکل

1. Chadwick
2. Karg

بازاریابی شرکتو برنامهمرور طرح : گام اول 

*تعیین اهداف حمایت                : گام دوم 

*یابی      برقراري معیارهاي ارز: گام سوم 

*حمایت   مرور و انتخاب: گام چهارم 

*ارزیابی حمایت                            : گام ششم 

اجراي حمایت: گام پنجم 

بازخور
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)1(ون هیردندیدگاهگیري حمایت ورزشی از یند تصمیمفرآ. 2شکل

)12(چادویکدیدگاهگیري حمایت از آیند تصمیممراحل فر.3شکل

)14(گیري حمایت از دیدگاه آدام کارگاي تصمیمچارچوب چرخه.4شکل 

*اهداف حمایت ورزشی 

*آمیخته ارتباطات بازاریابی 

*ارزیابی حمایت ورزشی    

استراتژي و برنامه ریزي

ارزیابی حمایت *یین هدف تع
*

اجراي حمایت *انتخاب حمایت 

ي گذارهدف
*

جستجو و 
*انتخاب قرارداد اجرا

عوامل کلیدي 
موفقیت

*ارزیابی  
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. اشـاره کـرد  محـدودیت تحقیقـات خـارجی و داخلـی     بهتوانیماز دالیل اجراي تحقیق حاضر 
و مشـخص نیسـت کـه    اندتحقیقات داخل کشور فقط به بررسی اهداف حمایت ورزشی پرداخته

. کننـد یمـ استفاده ورزشیحمایتگیري تصمیمدر یمدلو چه ییهاعاملحامیان کشور از چه 
حمایـت ورزشـی   گیـري تصـمیم مفهـومی  يهـا مدلبه معرفی عموماًنیز تحقیقات خارج کشور 

کـه بـراي کمـک بـه دانـش بازاریـابی ورزشـی       شودیموضوح مشاهده این نیاز، به. اندپرداخته
بـراي تـا  نیـاز اسـت  حمایـت ورزشـی   گیريتصمیمايی برمدلحامیان کشور احتیاج به معرفی 

مـورد  يهـا عاملشناسایی . کننده باشدمناسب کمکراهبردمدیریت مدیران حمایتی و تنظیم 
هاي ورزشی نیز بـا آگـاهی از   و باشگاههاسازمانتاکندیمحامیان کمک گیريتصمیمتوجه در 

ایجـاد همکـاري   ۀجـ ینتدر ،ش کـرده این مهم در جهت پوشش نیازها و انتظارات حامیـان تـال  
حمایـت  ترقیعماین تحقیق به درك بهتر و .رضایت بخش، حامیان خود را حفظ کنندۀدوجانب

تحقیق حاضر بر آن اسـت  ؛ از این روکندیمو به مدیریت بهتر حامیان کمک انجامدیمورزشی 
متغیرهـاي  ت ورزشی چیست؟ حمایگیريتصمیمدر ثرؤميهاعاملمانند یسؤاالتتا با پاسخ به 

حمایـت ورزشـی کشـورمان چگونـه     گیـري تصـمیم مدلو در نهایت ؟کدامندریاثرپذاثرگذار و 
.کندحامیان ورزشی کشور را بررسی گیريتصمیمیند آاست؟ فر

پژوهششناسیروش
، مدیریت بازاریابیمدیریت ورزشی،استادانبا بررسی منابع مختلف علمی و مصاحبه با ابتدا

متغیرهاي مرتبط با نیترمهمیند حمایت ورزشی فعال بودند،و افرادي که در فرآنظرانصاحب
متغیرهایی که به لحاظ مستندات علمی شناسایی و گیري حمایت ورزشیتصمیمۀچهار مرحل

اهداف حمایت . ندتند انتخاب شدمعتبر و از نظر تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت داش
8ارتباطات بازاریابی با ۀآمیخت،متغیر24ورزشی با انتخاب رشتۀيهامالكمتغیر، 27زشی با ور

گیري حمایت تصمیمعنوان سؤاالت پرسشنامۀمتغیر به23یابی حمایت ورزشی با متغیر و ارز
مدیریت ورزشی مدیریت و تادان نفر از اسده،پس از استخراج این متغیرها. شدندورزشی انتخاب 

و روایی صوري)حامیان ورزشی،مدیران باشگاه(نظران حمایت ورزشینفر از صاحبپنجو 
حامیان موجود در سطح لیگ برتر در جامعۀ آماري این تحقیق کلیۀ.ابزار را تأیید کردندمحتوایی

فوتسال، بسکتبال، والیبال، کشتی، تکواندو، کاراته، هندبال و تنیس رويفوتبال،(رشته ورزشی 9
:بوده استي زیرهاي ورزشی بر مبناي معیارهاانتخاب رشته. بودند1387در سال ) میز

؛پنج سالکمدستصورت لیگ در هر رشته به مدت ري مستمر مسابقات بهبرگزا-
و هاونیفدراسن سازمان لیگ، ر مسئوالحمایتی محسوس بنا به اظهار نظيهاتیفعالوجود -
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. هاي مربوطهباشگاه
حداقل(هاي پرسشنامه حلیل عاملی بر اساس  تعداد متغیرهاي تحقیق در روش تد نمونهتعدا

اهداف حمایت سؤاالتبا توجه به تعداد . )15(شودیمتعیین ) دو و حداکثر ده برابر متغیرها
دارهدفبه روش ) پنج برابر باًیتقر(حامی 134تعداد ) عدد27، سؤالداراي بیشترین (ورزشی 

.عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردندبه-است1گیري غیراحتمالینمونهروش که نوعی-
یند تصمیم آبعد اصلی و مهم در فرچهارگیري حمایت ورزشی با توجه به هاي تصمیمپرسشنامه

ورزشی، ارزیابی حمایت انتخاب رشتۀيهامالكگیري، مشتمل بر اهداف حمایت ورزشی، 
.اطات بازاریابی تدوین شده استارتبۀورزشی و  آمیخت

عدم (و ) 5= تا بسیار مهم1= اهمیتبی(ارزشی لیکرت پنجبا مقیاس هاپرسشنامهاین 
اعتبار. هاي تحقیق توزیع شدبین نمونهوتنظیم )5= بسیار زیادةتا استفاد1= استفاده

،96/0اهداف حمایت ورزشی ۀترتیب براي پرسشنامحامی، به43روي پرسشنامه
ارزیابی حمایت ۀپرسشنام،95/0ورزشی ۀانتخاب رشتيهامالكپرسشنامۀ

براي . محاسبه شد88/0ارتباطات بازاریابی ۀآمیختۀرسشنامو پ96/0ورزشی
ارتباطات آمیختۀورزشی،انتخاب رشتۀيهامالكاز ورزشیاهداف حمایتيهاعاملشناسایی 

بازاریابی و ارزیابی حمایت ورزشی و روایی ساختاري ابزار تحقیق از روش تحلیل عامل 
حمایت يهاعاملبین و براي تعیین مدل و چگونگی رابطۀ3با چرخش متعامد2اکتشافی
52/8نسخۀ5افزار لیزرلاستفاده از نرمبا هاداده. استفاده شد4از روش تحلیل مسیرورزشی

.تجزیه و تحلیل شد6براي مدل سازي و شناسایی معیارهاي نیکویی بر ارزش

ي پژوهشهاافتهی
مسـاوي یـا بیشـتر از    یبار عاملاهداف حمایت ورزشی به لحاظ داشتن در نتیجۀ تحلیل عاملی،

تبلیغـات، اهـداف   -ايطی، اهداف رسانهمحی-عامل اهداف ارتباطیچهاربا ) معیار مبنا(50/0
بـار  ورزشی نیز بـه لحـاظ داشـتن    و مالك انتخاب رشتۀشناسایی شدند بازاریابی و اهداف کلی 

درجـۀ منـدي مـدیریت،   هعالقـ ، ورزشـی ۀعامـل ماهیـت رشـت   چهـار به، 40/0بیشتر از یعامل

1. Non-probability sampling method
2. Exploratory Factor A
3. Varimax Rotation
4. Path -Analysis
5. Lysrel
6. Goodness of Fitstatistics
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ـ  . ندبندي شدو ماهیت حامی دستهسازگاري بـار  ه لحـاظ داشـتن   ارزیابی حمایت ورزشی نیـز ب
، اثربخشـی فـروش محصـول و    ايسه عامل ارزیـابی اثربخشـی رسـانه   به50/0بیشتر از یعامل

.ارتباطات بازاریابی نیز با یک عامل شناسایی شدۀآمیخت. بندي شداثربخشی ارتباطات دسته
ی بررسـ . دست آمـد گیري حمایت ورزشی کشور  بهتحلیل مسیري تصمیممدلدر این تحقیق، 

–P= 1(بـا  دهدیمنشان )1شکل (استخراجیمدلنظري با مدلتطابق  Value(  و  مقـدار)0=
RMSEA1( اندبر هم منطبقکامالًمدلاین دو .

ارتباطـات  ۀ ورزشـی و آمیختـۀ  متغیرهاي مـالك انتخـاب رشـت   نتایج تحلیل مسیر نشان داد 
طـور  ورزشـی بـه  ۀانتخـاب رشـت  يهامالكمتغیر . اندمتغیرهاي اثرگذار و مستقلءبازاریابی جز

. بـر اهـداف حمایـت ورزشـی اثرگـذار اسـت      42/0بر ارزیابی حمایت ورزشـی و  48/0مستقیم 
متغیـر  . بر اهداف حمایت ورزشی اثرگذار است11/0طور غیرمستقیم نیز همچنین این متغیر به

بر اهداف 27/0یت ورزشی و بر ارزیابی حما35/0طور مستقیم ارتباطات بازاریابی نیز بهۀآمیخت
بر اهداف حمایت ورزشـی  08/0طور غیرمستقیم نیز این متغیر به. حمایت ورزشی اثرگذار است

بـر  23/0طـور مسـتقیم   ایت ورزشی متغیر واسطی است کـه بـه  متغیر ارزیابی حم. گذاردیماثر 
اسـت کـه از   عامل اهداف حمایت ورزشی متغیر پاسـخی . گذاردیمریتأثاهداف حمایت ورزشی 

.  ردیپذیمسه عامل دیگر اثر 

گیري حمایت ورزشی با مقادیر تخمینیتحلیل مسیر چهار عاملی تصمیممدل.1شکل

1. Root mean square error of approximation

انتخاب يهامالك
ورزشیۀرشت

ارتباطات ۀآمیخت
بازاریابی

ارزیابی حمایت 
ورزشی

۴
٢
/٠

٢
٧
/٠

٢
٣
/٠

۴٨
/٠

٣
۵
/٠

Chi- Square = 0     df = 0     P – Value =
1    RMSEA = 0

۴
١
/٠

اهداف حمایت 
ورزشی
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گیريبحث و نتیجه
اصلی و  دوازده عامـل شناسـایی   ۀمرحلچهار بایندي است که آگیري حمایت ورزشی فرتصمیم

صورت تک عاملی معرفـی  بهي انتخاب رشتۀ ورزشی راهامالكۀ مرحلحققانمۀکلی. شده است
موجـود را در  يهـا مالكنتایج تحقیق حاضر توانست گستردگی و پراکندگی .اندکردهو استفاده 

ریـ متغبـا هشـت   نیز ارتباطات بازاریابی ۀعامل آمیختۀمرحل.دکنبندي عامل اصلی طبقهچهار
و بـا نتـایج   استصورت تک عاملی شناسایی شدهحقیقات مختلف بهاین عامل در ت. شدمعرفی 

، ، سایمکین، دیب)1993(، ویلم شارست )1993(، شیمپ)1990(تحقیقات توماس و کالمسون 
و ) 2000(، آلن و سمینیک )1995(، ادکوك، برودفیلد ، هولبورگ و روس )1994(پراید و فرل 

در سـه عامـل   را ارزیابی حمایـت ورزشـی   ۀمرحلنتایج این تحقیق. همخوانی دارد)2001(بلچ 
. کامالً همسـو اسـت  ) 1991(بندي سه عاملی با طبقه بندي میناگاناین طبقه. کردبندي طبقه

بـا  هـا افتـه یایـن  . در چهار عامل طبقه بندي شـدند نیز اهداف حمایت ورزشیۀ مرحلهمچنین 
گیـري  مـدل تصـمیم  .داردهمخـوانی ) 1999(و شـنک  ) 1998(بندي چهار عـاملی پـاپ   طبقه

شناسایی . حمایت ورزشی با توجه به شرایط فعلی و بازارهاي موجود در کشور شکل گرفته است
میـان تـا نیـروي خـود را در    کنـد یمـ شوندگان کمک به حامیان و حمایتهاعاملبین راتیتأث

گـذاري  مایهسـر تـر اثربخشصورتبهتقسیم کنند ودارترهدفگیري بهتر و مراحل اصلی تصمیم
و دهـد یمـ ند حمـایتی را بـه سـوي اهـداف حمـایتی سـوق       آیتوجه به  این مراحل، فر. نمایند
حمایـت و حضـور مسـتمر حامیـان در     ۀادامـ موجـب یابی هرچه بیشتر به این اهداف نیز دست
.حمایتی کشور خواهد شدۀ عرص

ۀ ی حمایـت و مرحلـ  اصـلی عملیـات  ۀبه دو مرحلتوانیمگیري حمایت ورزشی را مراحل تصمیم
اي بسـیار مهـم اسـت کـه     عملیاتی حمایت مرحلـه مرحلۀ. مایت تفکیک و تعریف نمودحنتیجۀ

در ایـن  . اتخاذ نمایند) مالك، آمیخته و ارزیابی(حامیان باید تصمیمات اصلح را در هر سه عامل
انتخـاب  جسـتجو بـراي  . کندیمطور عملی و اجرایی فرآیند حمایتی را هدایت حامی به،مرحله

ارتباطات بازاریـابی و ارزیـابی   ۀ، استفاده از سایر ابزارهاي ارتباطی آمیختشی مورد نظرورزۀرشت
صحیح در ایـن  يهايریگتصمیم.انداجرایی و عملیاتیییهاتیفعالحمایتی، همگی ةدورنتایج 

لـۀ مرحدوم، ۀمرحلـ .کنـد مـی دوم را تضـمین  یـابی بـه اهـداف واقعـی مرحلـۀ     دسـت ،مرحلـه 
این مرحله با میزان تالش حـامی و فـراهم کـردن    . گیري از حمایت یا بازده حمایتی استنتیجه

رزیابی حمایت ورزشـی بخشـی از   ايهاعامل. شودیممحیط مناسب براي فعالیت حامی حاصل 
و هـا مـالك دست آمده از هاي بهري حمایتی است که اطالعات و دادهگیمرحلۀ عملیاتی تصمیم

یـابی  اجراي فعالیت حمایتی، میزان واقعی دستۀجینتو در کندیمتباطی را پردازش ارۀآمیخت
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ورزشی بیشـترین اثـر را در ارزیـابی    ۀمالك انتخاب رشت. دهدیمبه اهداف مورد انتظار را نشان
يهـا مـالك طوري که یک واحد افـزایش در  به،یابی به اهداف حمایت ورزشی داردبهتر و دست

42/0و اهداف حمایت ورزشی48/0است ارزیابی حمایت ورزشی را رزشی قادروتخاب رشتۀان
حمایتی و حفظ حامیان يهاتیفعالمندي از براي رضایتشودیمبنابراین پیشنهاد  ارتقاء دهد؛

ارتباطـات  آمیختـۀ . ورزشی تالش شوديهامیتکیفیت مسابقات و شرایط محیطی براي افزایش
ارزیابی حمایت ورزشـی را توانیمبا هر واحد افزایش در آن ل است که مستقيبازاریابی متغیر

کـه حامیـان بـراي    شودیمبنابراین پیشنهاد ؛دادءارتقا27/0اهداف حمایت ورزشی راو35/0
.ارتباطات بازاریابی نیز بهـره گیرنـد  ۀموفقیت بیشتر فعالیت حمایتی خود از سایر عناصر آمیخت

ورزشـی و  ۀانتخـاب رشـت  يهامالكطور مستقیم از دو عامل مستقل بهارزیابی حمایت ورزشی 
ارزیـابی را نمایـان   این امر حساسیت و اهمیت حیطۀ. پذیردتأثیر میآمیخته ارتباطات بازاریابی 

گذار بـر ایـن حیطـه در جهـت     ریتأثمدیران حمایتی با کنترل عوامل شودیمپیشنهاد .سازدیم
گـذار  ریتأثارزیابی حمایت ورزشی بر اهداف حمایـت ورزشـی   . گیرندبهرهاز آن اثرپذیري بهینه 

ءارتقـا واحـد 23/0، اهـداف حمایـت ورزشـی    طوري که با هر واحد افزایش در ارزیـابی به،است
یابی بـه اهـداف   تا دستکننداین اثرگذاري توجه مدیران بهشودیمپیشنهاد ؛ از این روابدییم

سـه حمایت ورزشی، عامل پاسخ  محسوب شده اسـت و از  اهداف. شودحمایت ورزشی تسهیل 
يهـا سـازمان مـدیران حمـایتی و مـدیران    شـود یمبنابراین پیشنهاد . ؛ردیپذیمعامل دیگر اثر 

ینـد را بـه خـوبی    این فرآتوانندیماثرگذار يهاعاملریزي صحیح درورزشی با مدیریت و برنامه
یـابی بـه اهـداف حمایـت ورزشـی را بهبـود       دسـت شایسته، يهايریگکنترل کنند و با تصمیم
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انتخاب وسادهتصادفیگیري روش نمونهبهزن و مرد، مربی120منظور بدین. ستهادانشگاه
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.سازيشخصیتآموزشی، 

:Email)نویسندة مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. 1 mahdi_bashiri@yahoo.com
:Emailاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. 3و 2 mokhtari_p@yahoo.com

Email: farshad.tojari@gmail.com
:mail.comEmailکارشناس ارشد تربیت بدنی. 4 afkham.sa@g

5. Coaching efficacy
6. Emotional entelligence
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مقدمه
توفیق تربیت ورزشکاران درجه یک وجود مربیان ممتاز را برايشرط الزم نیترمهم،امروزه

ن اثربخش و کارآمد مربیگري و جذب مربیاۀ طیحهاي کالنی که در گذاريدانند، سرمایهمی
از . دکنرا آشکار میکارآمد، ضرورت توجه به انتخاب مربیان شودانجام میداري براي باشگاه

ورزش دانشگاهی نقش بسیار ارزشمندي در پیشرفت و سالم سازي دانشجویان و ،طرفی
انشجویان د. سازان و مدیران آینده جامعه خواهند بودکه به نوعی آیندهکند ایفا میورزشکاران 

ورزشکار کسانی هستند که در کنار تحصیل علم از مزایاي تربیت بدنی و ورزش از قبیل 
، ترویج و شکست ناپذیريجوانمرديۀاخالق و روحیۀسالمتی و تندرستی، تذهیب، توسع

مربیان کارآمد و هاآنو ضروري است که براي تربیت شوندمینیز بهرمند... نشاط و شادابی و 
).1(استشدهمطرحکارآمدانربیمبراي اي متعددي هویژگی.خدمت گرفته شودزبده به
3آموزشی، تکنیک2، استراتژي بازي1اصلی ایجاد انگیزهاسیمقخردهمربیگري از چهار کارآمدي

مربیان از طریق انگیزش یا ایجاد . استشدهتشکیل4سازيیندهاي موثر بر شخصیتآو فر
. )3،2(شناسی بازیکنان خود تأثیر بگذارندهاي روانها و حالتارتتوانند بر مهمیانگیزه

بازي و مسابقه و هدایت بازیکنان به سمت یطمربیگري براياستراتژي بازي به توانایی مربیان 
هاي ساختاري و تکنیک آموزشی باور مربیان در آموزش مهارت.شودو سوي موفقیت مربوط می

شود که سازي به باور مربی مربوط مییند شخصیتآفر،تیهاندر و شودتشخیصی تعریف می
ه تغییر دیدگاه افراد نسبت بيتوانمندثیرگذاري بر رشد شخصیتی بازیکنان و أخود را قادر به ت
کهاست یتیموقعيدارامربی،دیدگاه یادگیري اجتماعیبنا به).6- 2(به ورزش بدانند

. کندمیحیتصحرفتارهاي ناشایست را واسب را تقویتو رفتارهاي منشدهالگو مطرح عنوان به
5گونديراستادر همین .)7،8(دارد يادیزثر اهمیت ؤارتباط ميبرقرارتوانایی مربی در 

را گوش کردن، رهبري کردن، معلم بودن، هدایت کردن، کارآمدهاي مربی ویژگی) 1998(
يکارآمد) 1999(و همکارانش6فیلتزبر اساس تعریف). 9(داندمشاور بودن و الگو بودن می

هایشان نسبت به اثرگذاري و یاددهی موفق در ورزشکاران مربیگري به اعتماد مربیان به توانایی
ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملکرد، تقویت (ثرؤمربیان کارآمدتر با رفتار مو شوداطالق می

1. motivation
2. Game strategy
3. technique
4. Personality making agents
5. Gondy
6. Feltz et al
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بیشتر از مربیان دیگر بر ...) شرطی، آموزش نکات فنی، تشویق به اجتناب از اشتباه، و
يگریمربيکارآمد، )2005(1چیس و همکارانشة دیعقبه ). 10(ارندذگورزشکاران تأثیر می

قبلی، يهاتیموفق، یمربشرفتیپو يرهبريهامهارت، یمربیآمادگتجربه و زانیمشامل 
حقیقات انجام شده ت). 11(است و حمایت اجتماعی کنانیبازشرفتیپقبلی، رشد و يهامهارت

شو همکاران2یرزم. دنمابتر میمربیگري را روشنيکارآمددر این زمینه اهمیت و جایگاه 
و درصد یمیتيمندتیرضا، انیمربروي رفتار يگریمربيکارآمدکهاند گزارش داده) 2005(

بین داريگزارش کرده است که رابطۀ علّی معنی) 2007(3چن). 3(أثیرگذار استپیروزي ت
پیشرفت بازیکنان وجود داردٔزهیانگمربیان و همبستگی تیمی و همچنین اثربخش رهبري 

طور مثبتی آغاز فصل به5یگروهيکارآمداند گزارش کرده) 2007(4حوز و همکارانش). 12(
يکارآمدتنها از هاافتهی. کندبینی میگروهی فرد نسبت به وظایف را پیشيهاجاذبهواریانس 

اي حمایت کرده براي همبستگی وظیفهيامقدمهعنوان هندبال زنان بهيهامیتدر یگروه
هاي بینپیشۀ سیمقادر تحقیقی به بررسی و زین)2008(شو همکاران6کاووسانو). 13(است

بین مربیگري در مربیان، پیشۀتجربسابقه و نشان دادند،پرداختهمربیگري مربیان يکارآمد
در تحقیقی با عنوان توانایی ) 2008(7سئونگیون. )14(است تکنیک مناسبی براي اثر

مربیگري و سبک رهبري از هوش هیجانی در مربیان مدارس بسکتبال به کارآمديبینی پیش
بینی یشمربیگري و سبک رهبري آنان را پکارآمدي،این نتیجه رسید که هوش هیجانی مربیان

اثر هايبینی را داشت و به ترتیب مؤلفهمیزان پیشسازي بیشتریناثر شخصیتۀمؤلف. کندمی
. )15(بینی بودندانگیزش، اثر تکنیک و اثر استراتژي بازي داراي بیشترین میزان پیش

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مربیان متخصص و ) 2009(شو همکاران8ترنینیک
هاي تیمی و شکاران رشتهاي ورزحرفهو ورزشزندگیۀاساسی در توسعینقش، کارآمد

اول شامل رشد شخصیتی ورزشکار و افزایش درك ۀانفرادي دارند و نقش مربیان را در درج
يگیري انتخابی، ارتقاها و تصمیممهارتۀتاکتیکی، توسعيهامهارتورزشی، دانش فنی و 

گیري العمل و تشویق به تداوم در یادعکسةهاي حرکتی، کاهش دورسطح و تعداد برنامه

1. Chase et al
2. Myers
3. Chen
4. Heuze
5. Team efficacy
6. Kavussanu
7. Seunghyun
8. Trninic
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نشان دادند، مربیانی که اعتماد به نفس ) 2009(شفیلتز و همکاران).16(اندارزیابی کرده
مربیاندر مقایسه بابازیگري زیادي بودند، ۀمربیگري و سابقۀداشتند و داراي تجربیشتري ب

توانستند توانایی ورزشکاران خویش را بهبود بخشند، همچنین این مربیان دربهتر می،دیگر
چو و دان).17(هاي اثر تکنیک و اثر استراتژي بازي تأثیرگذاري بیشتري داشتندزیرمقیاس

،پرداختهارتباط شایستگی مربیگري با خودکارآمدي بهدر تحقیقی ) 2009(1جان تینگزون
داردر خودکارآمدي بوجهی تاثر قابلسازيتنها استراتژي بازي و شخصیتنشان دادند که

شهرت و اعتبار مربی و انتظار ریتأثدر تحقیقی به بررسی ) 2010(شو همکاران2مانلی. )18(
و به این نتیجه رسیدند که انتظار ورزشکاران از ندورزشکاران از شایستگی مربیان پرداخت

و شایستگی مربیان بیشتر می دهدشایستگی مربیگري، شهرت و اعتبار مربی را تحت تأثیر قرار 
ورزشکار و روابط مربی بهبود نتایج چنین تحقیقاتی بر . ها مالك استآناز شهرت و اعتبار 

بینی در تحقیقی با هدف تعیین میزان پیش) 2011(شو همکارانزمیر.)19(است ثر ؤم
،مدي مربیگري به این نتیجه رسیدند که به لحاظ نظريآکارآمدي مربیگري از تئوري منابع کار

، 3میزان تجربه و آمادگی مربیگري(مدي مربیگريآابع کارتوان از منکارآمدي مربیگري را می
.)20(تبیین نمود6و حمایت اجتماعی5هاي قبلی ورزشکاران، مهارت4هاي قبلیموفقیت

د عوامل مرتبط با و تعدداريدر پیشبرد اهداف باشگاهمربیگرييکارآمدمؤثربه نقش توجهبا 
یکی از .ستند که با این عامل مهم در ارتباط استمتغیرهایی هشناساییمحققان به دنبالآن، 

کند، هوش هیجانی است و ش جالب توجهی ایفاء میقها نبسیاري از موقعیتمتغیرهایی که در
در توانایی تشخیص و درك احساسات خود و دیگران به منظور يبه سبب اینکه باعث ارتقا

شودتن بر روابط خود و دیگران میبرانگیختن خود و کنترل بهتر احساسات خود و کنترل داش
و 7جردن.شودهاي متفاوت زندگی محسوب میمهم و تأثیرگذار در موقعیتايهمؤلف)21(

قادرند بر کاردارند، هنگام ییباالاند افرادي که هوش هیجانی گزارش داده) 2002(همکارانش
پیدا مشکالتري براي حل بهتيهاحلراهو کنندتنش مرتبط با شغل خود به نحو مؤثر غلبه 

بتوانند احساسات خود کهیانیمربکردندبیان) 2002(همکارانشو 8گلدنیهمچن). 22(کنند

1. Dane Chu & John Tingzon
2. Manley
3. Coaching experience / preparation
4. Prior success
5. Perceived skill of athletes
6. Social support
7. Jordan
8. Gold
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دارد، قادر خواهند بود بر احساسات زیاديتیحساسکهیخاصطیشرا، در کنندیابیارزخود را 
سطوح باالي در تحقیقی نشان دادند که ) 2005(شناو همکار1لیونز).23(خود مسلط باشند
که ییهاطیمحهمچنین در . داري با بهبود عملکرد رابطه داردطور معنیهوش هیجانی به

کندیمدایپکاهشهاآنیتیریمدریتأث، دارنديکمترمدیران و کارگزاران هوش هیجانی 
مثبتی ۀبین هوش هیجانی و موفقیت مدیران رابط،نشان داده استزین) 1381(فالحیان). 24(

همدلی مدیران بیشترین سهم را در ،هوش هیجانیيهااسیمقخردهد دارد و از بین وجو
هاي در تحقیقی با اشاره به تفاوتنیز ) 2008(2میکوالژزاك و لومینتا.)25(مدیریت دارديکارآمد
هاي فردي در ادراك، پردازش، تنظیم و استفاده از هیجانات نشان دادند که افراد با هوش تفاوت

عنوان چالش و نه هزا و ارزیابی سریع وقایع ببینی حوادث استرستر از دیگران در پیشهیجانی باال به
3کافتسیوس و زامپتاکیس).26(کنندبراي سازگاري بهتر عمل میابزاريتهدید و عنوانبه

اي رضایت شغلی طور قابل مالحظههدر تحقیقی نشان دادند که هوش هیجانی افراد بنیز) 2008(
استفاده از احساسات و تنظیم هیجانات ،دهد و از ابعاد هوش هیجانیتحت تأثیر قرار میرا هاآن

.)27(باشندرضایت شغلی میةکنندبیشترین تبیین
مربیگـري  کارآمـدي و هیجـانی هـوش  اي بـین  ، شاید بتوان رابطـه به لحاظ کارآمدي هوش هیجانی

راهـی بـراي   ،د کـه مربیـان بـدون رعایـت آن    شرایط فراوانی وجـود دار ،در مربیگري؛ زیرامتصور شد
بـر هیجانـات مسـلط باشـند،     دتنهـا بایـ  ؛ براي مثال مربیان نهرسیدن به اهداف خویش نخواهند یافت

ارتبـاط بـا   ایجادهمچنین مربیانی که در . دکننبلکه آموزش کنترل هیجانات را به بازیکنان نیز منتقل 
باعث رفع نواقص و تقویـت نکـات   دیگرانبازخورد مثبت از بازیکنان و سایرین موفق باشند، با دریافت

تواننـد مـی راحتـی دارنـد بـه   تريقوياجتماعیهايمهارتکهمربیانی میاندر این. شوندمیمثبت 
کـه  رسـد چنین بـه نظـر مـی   . )28(کنندهدایترفتار بازیکنان را به سمت دلخواه خود فکريمسیر

و احتمـاالً بـه نـوعی بـا     اسـت ي مربیگري براي حصول اهـداف  نیازهاداشتن خصوصیات فوق از پیش
ٔحـوزه تأثیرگـذار در  املوعنیترمهمازکه مبحث مربیگريبا وجود این. هوش هیجانی در ارتباط باشد

بهبود شرایط تیمی به نقش با ارزش مربیان توجه کافی نشـده  يراستادر ،ورزش و تربیت بدنی است
آمد هستند که بـا تربیـت ورزشـکاران زبـده نقـش اساسـی در تشـکیل        مربیان ورزشی کاررایز؛است
مسابقات ملی، آسیایی، جهانی و المپیـک را بـر عهـده    باشگاهی و ملی براي حضور در عرصۀهايتیم

در ورزشـکاران  ... اطمینـان و  ،مربیان کارآمد با ایجاد انگیزه، حس جوانمردي، سازگاري، اعتماد. دارند

1. Lyons
2. Mikolajczak and Luminet
3. Kafetsios and Zampetakis
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هـاي مناسـب بـراي    آنـان و تشـخیص اسـتراتژي   و اصـالح  هاي اشتباهمهارتو همچنین با تشخیص 
هاي باشـگاهی و ملـی را ایفـاء    نقش را در کسب افتخار براي تیمنیترمهمحریف يهامیترویارویی با 

هـاي  کـه بازیکنـان تـیم   انـد دادهمربیان نشـان  کارآمدياثبات اهمیت برخی محققان براي. کنندمی
، به باالترین حد اعتماد بـه نفـس، انگیـزه، خودبـاوري و احسـاس      ان کارآمدیت مربیموفق اغلب با هدا
همچنین با عنایت به نتایج تحقیقات و بـا توجـه بـه اینکـه شـغل      ). 32- 17،29(اندتوانمندي رسیده

و تنظیم هیجانات خود و بازیکنان براي نیل به اهـداف  استاسترس زا و پر هیجانايمربیگري حرفه
توان چنین تصور نمود که داشتن هوش هیجانی بـاال بـه کنتـرل اسـترس و     می،باشدریات میاز ضرو

.کردتنظیم هیجانات کمک شایانی خواهد 
مربیـان و نقـش اساسـی آن در تربیـت ورزشـکاران      کارآمـدي  ضرورت و شدهذکربا توجه به مطالب 

، الزم اسـت  د عملکـرد افـراد  وش هیجانی در بهبوماهر و حصول اهداف تیمی و همچنین نقش مؤثر ه
در مـورد  انـدکی مطالعـات  تـاکنون اینکـه بـه با توجـه  . شودپرداختهبه این موضوع تردقیقو بیشتر
و انجـام شـده اسـت   هیجـانی هـوش  ویـژه به،هاي مربیان کارآمد و ارتباط آن با سایر متغیرهاویژگی

نیـاز  دلیـل بـه ،و از طرفـی اشـد بکشـور در داخـل  تحقیق حاضر شاید اولین تحقیق در ایـن زمینـه  
، تحقیـق  کارآمـد استخدام مربیـان  ۀزمینهاي ورزشی به کسب اطالعات جامع در ها و باشگاهمؤسسه

مربیگـري و هـوش هیجـانی و همچنـین تبیـین      کارآمدي ارتباط بین ۀمطالعحاضر بر آن است تا به 
اساسـی تحقیـق ایـن    سـؤال حـال . بپـردازد ورزشیکارآمدي مربیگري از روي هوش هیجانی مربیان 

هـاي زیرمقیـاس و با میزان هوش هیجـانی هاي آنو زیر مقیاساست که آیا کارآمدي مربیان ورزشی
هـا آنمیزان هـوش هیجـانی   با استفاده ازتوانمیرا کارآمدي مربیان آیااینکه؟ و استدر ارتباط آن 

؟کردبینی پیش

پژوهششناسی روش
ورزشربیـان ۀ میـ کلشاملآنآماري ۀ جامعو استو برآورديت همبستگیتحقیق حاضر از نوع تحقیقا

و ) 55/34±96/5: میـانگین سـن  (دمربـی مـر  60[)زن و مـرد مربی235(هاي تبریزو زن دانشگاهمرد
بـا توجـه بـه اینکـه     .بـود 1388- 1387یلیسال تحصدر ])63/33±47/3: میانگین سن(مربی زن60

ـ ه از فرمول انتخـاب  دو محدود بود، با استفاآماري تحقیق مشخص ۀجامع بـه نفـر 1،120کـوکران ۀنمون
گیـري هـر دو متغیـر    مقیاس اندازه.انتخاب شدندتحقیقۀنمونعنوان گیري تصادفی ساده بهروش نمونه
و مربیگـري کارآمـدي وبـین متغیـر پـیش  ،آنيهـا اسیمقخردهو وش هیجانیهاي بود و از نوع فاصله

بـا اسـتفاده از   بـه روش میـدانی و   قیـ تحقيهـا داده. بودنـد تحقیـق  مالكمتغیر ،آنيهااسیمقخرده

1. Coucran
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شو همکـاران فیلتـز مربیگـري کارآمديو )33()1986(1سیبریاشرینگهوش هیجانی هايپرسشنامه
و اســتپــنج ارزشــیســؤال33هــوش هیجــانی داراي ۀپرسشــنام.ندشــديگــردآور)10()1999(

خـود اسیـ مقخـرده ، سـؤال شـش داراي 2همـدلی يهـا اسیمقخرده:اند ازبارتعآنهاي مقیاسخرده
5خودآگـاهی اسیـ مقخـرده ، سؤالهفتداراي 4تنظیمیخوداسیمقخرده،سؤالهفتداراي 3انگیزي

مۀپرسشـنا روایـی سـازه  . سـؤال پـنج داراي 6هـاي اجتمـاعی  مهارتاسیمقخردهو سؤالهشتداراي 
هـاي آن بـا آزمـون    خارجی از طریق همبسـتگی نمـره  نۀنمودر ) 1986، گنیاشریبریس(یجانیههوش 

کـه  اسـت )r=63/0و P=01/0(است که داراي میزان همبسـتگی شدهبررسی اسمیتکوپرعزت نفس
و همچنـین میـزان   84/0ضـریب آلفـاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه      .در حد متوسط ارزیابی شده اسـت 

يهـا اسیـ مقخـرده در 50/0و64/0،51/0، 54/0، 84/0ترتیب به،هاي آنمقیاسهمسانی درونی خرده
)34()1380(هاي اجتماعی توسـط منصـوري  کنترلی، خودآگاهی و مهارتانگیزشی، خودهمدلی، خود

. شده استمحاسبه
24کـه داراي  ارزیـابی شـد   )1999(فیلتـز اثربخشـی مربیگـري  ۀپرسشنامۀلیوسهمربیگري بکارآمدي

هفـت (اسـتراتژي بـازي  اثـر  ،)سـؤال هفـت (اثر انگیزشـی اسیمقخردهچهار ازواستده ارزشیسؤال
ضـریب  .تشکیل شـده اسـت  )سؤالشش(آموزش تکنیکاثر و)سؤالچهار(سازيشخصیتاثر ،)سؤال

اسیـ مقخرده ، 92/0اثر انگیزش اسیمقخردهو میزان همسانی درونی براي 95/0سؤاالتآلفا براي کل 
اثـر تکنیـک   اسیـ مقخـرده و بـراي  86/0اثـر شخصـیت سـازي    اسیمقخرده، 88/0بازي استراتژياثر

پـس از حضـور در برنامـۀ   .محاسبه شد87/0حاضر قیتحقدر پرسشنامهییایپاو میزان87/0یآموزش
هـا  پرسشـنامه ،االتؤمربیان مبنی بر همکاري براي پاسـخ بـه سـ   طرف رضایت از اعالمها و تمرینات تیم

هـاي گـردآوري شـده محرمانـه بـوده و      داده،داده شـد نانیاطمبه آنان و دشیان منتخب توزیع بین مرب
گـذاري  هـاي خـام پـس از اصـالح و نمـره     داده،سـپس .شودینمدادهقرارآن در دسترس دیگرانجینتا

الزم بـراي حضـور محقـق در    يهـا یهمـاهنگ براي گردآوري اطالعات ابتدا .دست آمدهها بپرسشنامه
کننـدگان،  هـا، بـراي آشـنایی شـرکت    قبـل از توزیـع پرسشـنامه   . بـه عمـل آمـد   هامیتحل تمرین م

و در نهایـت طـرز   هـا پرسشنامهاهداف و ضرورت پژوهش و اهمیت تکمیل دقیق ۀ نیزمتوضیحاتی در 
. ها توزیـع شـد  در میان نمونههاپرسشنامهرضایت آنان، دریافت ارائه شد و پس از هاپرسشنامهتکمیل 

1. Syberyashring
2. Empathy
3. Self- Motivetion
4. Self- Reguleation
5. Self-Awareness
6. Social skills
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هـا،  پرسشـنامه يآورجمعپس از کهد توزیع شانیمربنیبپرسشنامه 140اطیاحتبر حسب ،در کل
.شدلیتحلو هیتجزکاملۀ پرسشنام120

، با سپس. شددییتأهادادهاسمیرنوف، طبیعی بودن توزیع - ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف
منظوربهسون براي بررسی روابط دو به دو متغیرها ضریب همبستگی پیريآماريهاروشاستفاده از

بینی مدل رگرسیون چند متغیره براي تعیین قوت پیشوبرقراري مدل رگرسیونیسنجامکان
و در مربیگري کارآمدييهااسیمقو خرده اسیمقهوش هیجانی در برآورد يهااسیمقخرده

هوش هیجانی در برآورد اسیمقنی بیمتغیره براي تعیین قوت پیشنهایت مدل رگرسیون تک
SPSS16افزار نرمکمکبا هادادهیتمام. استفاده شدمربیگري کارآمدييهااسیمقو خردهاسیمق

.شدندلیتحلو هیتجزP≥05/0يداریمعنسطح و در 

یورزشيهارشته کیتفکبه هایآزمودنیفراوانعیتوز. 1جدول 

رشته
الجنس

تس
فو
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والی
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کليساز
مع 

ج

75446470444334160مرد
65445584053223460زن

1310881191544975575120جمع

پژوهشهاي یافته
تیجنسکیتفکبه انیمربيگریمربۀسابقو یسننیانگیم، قیتحقیفیتوصيهاافتهیبر اساس 

3در جـدول  انیـ مربیلیتحصـ مـدرك یفراوانـ عیـ توزنیهمچن. اشاره شده است2جدولدر 
. گزارش شده است

)نفر120: تعداد(انیمربيگریمربۀسابقسن و نیانگیم. 2جدول 
آماره

انحراف استانداردنیانگیمنهیشیبنهیکمیتجنسشاخص 

سن
234225/3225/6مرد
273960/3175/3زن
234203/3248/5کل

ٔسابقه
يگریمرب

22010/883/5مرد
41750/1012/4زن
22090/837/5کل



33رابطۀ هوش هیجانی و کارآمدي مربیگري مربیان ورزش

)نفر120: تعداد(انیمربیلیتحصمدركیفراوانعیتوز. 3جدول 
یتجمعدرصد درصد معتبردرصدیفراوانیلیتحصمدرك

18151515پلمید
267/217/217/36پلمیدفوق 

3025257/61سانسیل
446/366/363/98سانسیلفوق 

27/17/1100يدکتر
120100100کل

با توجه به . اسمیرنوف استفاده شد-از آزمـون کولموگروفها همگن بودن دادهیبررسمنظوربه
مورد نظر مشاهده نشـد؛  ۀجامعدر دسترس با ۀنموننیبيداریمعن، اختالف 4جدول عات اطال
.شدفرض یعیطبنمونه نیامربوط به یمنحنو ندشده همگن بوديآورجمعيهادادهنیبنابرا

ها همگنی دادهیبررسبرايرنوفیاسم-کولموگروفآزمـون . 4جدول 
Pآمارهشاخص

هوش 
هیجانی

835/0489/0کلانی هوش هیج
656/0783/0خودانگیزشی
103/1175/0خودآگاهی

910/0380/0تنظیمیخود
083/1191/0همدلی

013/1256/0هاي اجتماعیمهارت

کارآمدي
مربیگري

905/0249/0کلمربیگري کارآمدي
096/1181/0اثر انگیزش

115/1166/0استراتژي بازياثر 
896/0398/0نیک آموزشاثر تک

914/0306/0سازياثر شخصیت

کارآمـدي هـوش هیجـانی و   نیبـ يداریمعنمثبت و ۀرابطدهد،نشان می5جدول طور کههمان
هـوش  بـاالتري از بـه عبـارتی مربیـانی کـه ابعـاد     ؛)P ،513/0=r=001/0(دارد وجـود  مربیگري
.رنددامربیگري بیشتري نیز کارآمدي، دارندهیجانی 
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هوش هیجانی بايهااسیمقخردهماتریس همبستگی براي بررسی ارتباط بین . 5جدول 
)=120n(مربیگريکارآمدييهااسیمقخرده

کارآمدي
مربیگري

اثر 
انگیزش

اثر 
استراتژي 

بازي

اثر 
تکنیک 
آموزش

اثر 
شخصیت 

سازي
هوش 
هیجانی

(**)519/0(**)174/0303/0(**)447/0(**)513/0همبستگی پیرسون
0001/00001/0057/0001/00001/0داريمعنی

خود
انگیزشی

(**)130/0150/0282/0(*)221/0(*)215/0همبستگی پیرسون
018/0015/0158/0102/0002/0داريمعنی

(**)415/0(**)353/0(**)254/0(**)391/0(**)486/0همبستگی پیرسونخودآگاهی
0001/00001/0005/00001/00001/0داريمعنی

خود 
تنظیمی

(*)139/0206/0(*)206/0(**)282/0(**)326/0همبستگی پیرسون
0001/0002/0024/0130/0024/0داريمعنی

(**)027/0145/0377/0(**)318/0(**)304/0همبستگی پیرسونهمدلی
001/00001/0766/0113/00001/0داريمعنی

هاي مهارت
اجتماعی

(**)460/0(*)211/0-064/0(**)297/0(**)365/0همبستگی پیرسون
0001/0001/0490/0020/00001/0داريمعنی

 *05/0P< 01/0** ؛P<

نشـان  هـا  یافتـه ) مربیگريکارآمديهوش هیجانی و (دو متغیريهااسیمقخردهدر مورد روابط بین 
ابعـاد  تمـامی بـا سازي ثر شخصیتاثر انگیزش و انیب)P>05/0(يداریمعنمثبت و ۀرابطدهدمی

هـاي  خـودانگیزي، خودآگـاهی، خـودتنظیمی، همـدلی و مهـارت     يهـا اسیمقخرده(هوش هیجانی
اسـتراتژي بـازي   اسیمقخردهنیبيداریمعنمثبت و ۀرابطتنها ). 5جدول (وجود دارد ) اجتماعی

. دوشـ مـی مشـاهده  )P ،206/0=r=024/0(و خـودتنظیمی )P ،254/0=r=005/0(با خودآگـاهی 
بـا خودآگـاهی  آمـوزش اثـر تکنیـک  اسیـ مقخـرده نیبـ يداریمعنمثبت و ۀرابطتنها همچنین

)005/0=P ،353/0=r(هاي اجتماعیو مهارت)02/0=P ،211/0=r(ردوجود دا .
نشـان  R2مقـدار  آید، برمی6جدول دگانه در آزمون تحلیل رگرسیون چننتایجگونه که ازهمان

متغیر يهااسیمقخردهعلت مربیگري بهکارآمديریمتغدرصد انحراف در 31که حدود دهدیم
.دیـ آیمـ بـه حسـاب   لحـاظ آمـاري  ازمتوسط و قابل قبولی مقدارکههوش هیجانی بوده است 

اثر شخصیت سازي برابـر بـا   ياهاسیمقخردهشود که میزان انحراف براي همچنین مشاهده می
.است12/0و اثر استراتژي بازي 13/0، اثر تکنیک آموزشی 22/0، اثر انگیزش32/0
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کیاثر تکنبازي، ياثر استراتژ، زشیاثر انگمربیگري، کارآمدينمرات ونیرگرسلیتحل. 6جدول
هوش هیجانیيهااسیمقخردهسازي بر نمرات تیاثر شخصو آموزشی

اصالح شدهR2R2مدل

Enter1311/0281/0مربیگرييکارآمد
228/0194/0کلیاثر انگیزش

126/0088/0کلیاثر استراتژي بازي
138/0100/0کلیاثر تکنیک آموزش
328/0299/0کلیاثر شخصیت سازي

حاصـل ونیرگرسـ زانیـ م، دهـد یمـ نشان 7جدول نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره درهمچنین
هـوش  يهـا اسیمقخرده(بینپیشریمتغیعنی مجموعه پنج ؛)F=29/10؛ P≥01/0(است داریمعن

را تبیـین  ) آنيهـا اسیـ مقخـرده  و مربیگـري کارآمـدي (مالك ریمتغيداریمعنور طبه) هیجانی
.کنندیم

ات بر نمرآنيهااسیمقخردهو مربیگريکارآمدينمرات ونیرگرسانسیوارلیتحل. 7جدول 
هوش هیجانیيهااسیمقخرده

P F MS df SS کلیمدل

000/0 299/10 783/1048 5 914/5243 رگرسیون مربیگريکارآمدي
000/0 725/6 070/78 5 348/390 رگرسیون اثر انگیزش
008/0 300/3 234/66 5 171/331 رگرسیون اثر استراتژي بازي
004/0 639/3 005/42 5 023/210 رگرسیون تکنیکاثر 
000/0 150/11 456/137 5 278/687 رگرسیون سازيتیاثر شخص

و Beta=357/0خودآگـاهی برابـر   يبـرا ونیرگرسـ ةشـد اسـتاندارد  بیضر8با توجه به جدول 
يبــراونیرگرســةشــداســتاندارد بیضــرطــور، نیهمــ). t=02/4؛ P>01/0(اســت داریمعنــ

یعبـارت بـه  ؛)t=029/2؛ P=045/0(اسـت داریمعنـ و Beta=185/0هاي اجتماعی برابـر  مهارت
. اسـت مربیگـري  کارآمـدي يبرايبهترنیبشیپهاي اجتماعی با مهارتسهیمقادر ،خودآگاهی

).P<05/0(دارند مربیگريکارآمديبینی براي پیشکمیتواناییدر این بخش سایر متغیرها 

. به عنوان روش رگرسیونی براي بررسی رابطه متغیرها استفاده شده است) 1یا مدل (Enterاز مدل.1
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هوش هیجانیياهاسیمقخردهيرومربیگري از کارآمديبینی پیش. 8جدول 
ضرایب استاندارد شدهمدل

tP
Beta

لی
ک

042/7000/0)ثابت(
026/0299/0765/0خودانگیزي
357/0020/4000/0خودآگاهی

117/0329/1186/0یمیخودتنظ
086/0970/0334/0همدلی

185/0029/2045/0اجتماعیمهارت

يبـرا ونیرگرسـ ةشـد اسـتاندارد  بیضـر اثـر انگیـزش،  اسیـ مقخـرده در ،9با توجه بـه جـدول  
؛ بنـابراین تنهـا متغیـر خودآگـاهی     )t=70/2؛ P=00/0(اسـت  داریمعنـ و Beta=25/0خودآگاهی 

بـراي  کمـی توانـایی و سـایر متغیرهـا   اسـت دار و قوي اثر انگیزش مطرح معنینیبشیپعنوان به
ةشـد اسـتاندارد  بیضـر استراتژي بـازي،  اسیمقهخرددر ). P<05/0(دارند انگیزش بینی اثرپیش

هــاي مهــارتو Beta=19/0خــودتنظیمی برابــر ،Beta=21/0خودآگــاهی برابــريبــراونیرگرســ
و بـا خـودتنظیمی  سـه یمقادر ،بنابراین خودآگـاهی است؛داریمعنو Beta=- 21/0اجتماعی برابر 

در این بخـش دو  .استاستراتژي بازي راثاسیمقخردهيبرايبهترنیبشیپهاي اجتماعی مهارت
).P<05/0(دارند استراتژي بازي اثربینیبراي پیشکمیتوناییو همدلی خود انگیزيمتغیر 

ــمقخــردهدر  ــر تکنیــک، اسی ــراونیرگرســةشــداســتاندارد بیضــراث ــر يب خودآگــاهی براب
316/0=Beta  002/0(است داریمعنو=P 17/3؛=t( عنـوان  ر خودآگاهی بـه تنها متغی؛ بنابراین

براي کمیتواناییدر این بخش سایر متغیرها . استدار و قوي اثر تکنیک مطرحمعنینیبشیپ
).P<05/0(دارند تکنیک پیش بینی اثر

هوش هیجانیيهااسیمقخردهيرواز مربیگريکارآمدييهااسیمقخردهپیش بینی .9جدول 
سازياثر شخصیتبازياثر استراتژي اثر تکنیکاثر انگیزش

Betمدل
atPBetatPBetatPBetatP

لی
ک

87/0- 35/600/041/600/082/500/015/0)ثابت(
08/087/038/001/014/088/014/051/113/006/077/044/0خودانگیزي
25/070/200/031/017/300/021/012/203/026/006/300/0خودآگاهی

70/0- 38/0- 92/019/098/105/003/0- 09/0- 10/015/125/000/0خودتنظیمی
70/018/014/203/0- 38/0- 15/065/110/001/015/087/003/0همدلی
مهارت

03/029/023/300/0- 10/2- 10/006/128/011/007/128/021/0اجتماعی
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خودآگـاهی برابـر   يبـرا ونیرگرسـ ةشـد اسـتاندارد  بیضر،زيساشخصیتاثراسیمقخردهدر
269/0=Beta ،  ــر ــدلی براب ــارتو Beta=187/0هم ــر   مه ــاعی براب ــاي اجتم و Beta=292/0ه
يبهتـر نیبشیپ،همدلیوبا خودآگاهیسهیمقادر ،هاي اجتماعیبنابراین مهارت؛ندداریمعن
و یزي ن بخـش دو متغیـر خـودانگ   در ایـ . باشـند یمـ سـازي  شخصـیت اثـر اسیـ مقخـرده يبرا

).P<05/0(دارند سازي شخصیتبراي پیش بینی اثرکمیخودتنظیمی قدرت 

گیريحث و نتیجهب
مربیـان ورزش  2و هوش هیجـانی 1مربیگريکارآمديبین ۀرابطهدف کلی تحقیق حاضر تعیین 

هـوش  اسیـ مقنیبـ يداریمعنـ مثبـت و  ۀرابطـ نشـان داد نتـایج  .هاي شهر تبریز بوددانشگاه
مربیـانی کـه هـوش هیجـانی بـاالتري     ؛ بنابراینمربیگري وجود داردکارآمدياسیمقهیجانی و 

،)35()1386(يدیـ عاتتحقیقـ نتایجاین نتیجه با . خواهند داشتبیشتري نیز کارآمدي، دارند
در تعریـف گلمـن  .ارددهمخـوانی  )2()2008(3شریچارد و همکارانو)36()1387(سیدکالن

هاي اجتمـاعی، خـودتنظیمی، احسـاس    هوش هیجانی شامل میزان خودآگاهی، مهارت) 1995(
گیـري، همـدلی، همچنـین    ، تصـمیم تیقاطعو ییخودشکوفاي،زاستقالل و مسئولیت، خودانگی

افـراد بـا   ؛ درنتیجـه  )28(اسـت  ... و مسئلهپذیري، حل ظرفیت فرد براي قبول واقعیات، انعطاف
صحیحی براي ۀبرنام،گیري صحیح و تأثیرگذاري مناسب توانا بودهمیمهوش هیجانی باال در تص

شنتایج تحقیقات جردن و همکارانۀهمچنین از مقایس.کنندرسیدن به اهداف خود انتخاب می
6شو لیــونز و همکــاران)38()2000(5، جــورج)22()2002(4، جــردن و تــراث)37()2002(

ــگ)24()2005( ــارانترنینـ ــز،)16()2009(شو همکـ ــارانفیلتـ و)17()2009(شو همکـ
این تحقیق دال بـر ارتبـاط کارآمـدي مربیگـري بـا      ۀجینتبا ) 26) (2008(میکوالژزاك و لومینتا 

يریکـارگ بهمربیانی که هوش هیجانی باالیی دارند در شناخت و ،شودهوش هیجانی روشن می
زاي اسـترس هـاي  موقعیـت مقابله با وعوقایبینیپیشصحیح هیجانات خود و بازیکنان، توانایی

ایـن  .کننداز مسابقات، مدیریت روابط و برانگیختن خود و بازیکنان بسیار خوب عمل میحاصل
مناسـبی يهـا حـل راهوبرنامه،اتخاذ کردهیمثبتو صحیح در شرایط بحرانی تصمیمات مربیان

1. Coaching efficacy
2. Emotional entelligence
3. Richard et al
4. Troth
5. Gorge
6. Lyons et al
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بهبـود عملکـرد و   ،ین رفتارهـایی اعمال چنۀنتیج. کنندخود انتخاب میبراي رسیدن به اهداف
.استمربیگري و ابعاد آن در مربیان کارآمديافزایش 

هـوش  (دو متغیـر هـاي مقیـاس خـرده در مورد روابـط بـین   حاضر، تحقیقهايیافتهبا توجه به
اثـر  هايمقیاسخردهبینداريمعنیمثبت و ۀرابطمشخص شد، )مربیگريکارآمديهیجانی و 

بـه عبـارتی   ؛وجـود دارد هوش هیجانی هايمقیاسخردهسازي با تمامی تانگیزش و اثر شخصی
سازي بیشـتري  و اثر شخصیتیمربیانی که داراي ابعاد هوش هیجانی باالتري بودند، اثر انگیزش

و دان چـو و  )2()2008(شبخشی از این نتیجه با نتایج تحقیق ریچارد و همکـاران . داشتندنیز 
گـزارش کـرده بودنـد کـه     شریچـارد و همکـاران  . همخـوانی دارد )18()2009(جان تینگـزون  

اجتمـاعی  هـاي مهـارت تنظـیم احساسـات خـود و    هـاي مقیـاس خردهاثر انگیزه با مقیاسخرده
سـازي شخصیتمقیاس دان چو و جان تینگزون، زیرتحقیقو همچنین در)2(همبستگی دارد

در )1999(ز تعریـف فیلتـز و سـالیوان   ا.)18(مربیـان داشـت  توجهی در خودکارآمدي اثر قابل
اثـربخش  مربیـان شـود مـی مشـخص  ،سـازي اثر شخصیتاثر انگیزش و هايمقیاسخردهمورد 

تغییـر دیـدگاه افـراد نسـبت بـه      ،ثیرگذاري بر رشد شخصیتی بازیکنـان أتدرکسانی هستند که
هـاي انگیزشـی   تو سـایر مهـار  روانـی هاي عملی و اد انگیزه در انجام صحیح مهارتج، ایورزش

واجــددارنــد،ییهــاکــه چنــین توانــاییمربیــانیرود انتظــار مــی.)10(توانمنـد عمــل نماینــد 
چنـین حاضـر باشند و از نتایج تحقیـق هاي مذکور نیزبراي اعمال توانمنديهاي الزمنیازپیش

ن با بـاال بـود  تواند هوش هیجانی میهايمقیاسخردهوح بااليسطداشتن کهشودشخص میم
.ارتباط داشته باشدهااین توانایی

اثـر اسـتراتژي   اسیـ مقخـرده نیبـ داریمعنو مثبت يهارابطهتنها حاضر، قیتحقدر نیهمچن
خودآگـاهی و  يهـا اسیـ مقخـرده اثـر تکنیـک بـا    ۀمؤلفـ بازي با خودآگـاهی و خـودتنظیمی و   

ودآگـاهی و  مربیـانی کـه خ  شـود مشـخص مـی  ؛ از ایـن رو هاي اجتمـاعی مشـاهده شـد   مهارت
، اثر استراتژي بازي بهتري داشته و مربیانی کـه داراي خودآگـاهی و   یشتري دارندخودتنظیمی ب

ایـن  توجـه قابلۀنکت.بیشتري داشتندآموزشیبودند، اثر تکنیکیشتريهاي اجتماعی بمهارت
يهـا اسیـ مقخـرده خودآگاهی با تمـامی  اسیمقخردهاست که از بین ابعاد هوش هیجانی، تنها 

کـه خودآگـاهی را   ) 1995(این نتیجه با توجه به تعریف گلمـن . مربیگري ارتباط داردکارآمدي
گلمـن اشـاره   . اسـت داند، قابـل توجیـه   مییجانیههوش يهااسیمقخردهگریدریشه و اساس 

باالتري دارند، با شـناخت بهتـر نقـاط قـوت و ضـعف خـود       یخودآگاهسطح کهيافرادکند می
خـود را  ییتوانـا کـه نیالیدلبه این افراد.کنندخود را مرتب یواقعيازهاین، نندتوایمتر راحت
بـا توجـه بـه اینکـه     .)28(زیادي دارنـد  اعتماد به نفس و عزت نفس شهیهم، شناسندیمخوب 
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کند و در تحقیق فیلتـز و  میءاعتماد به نفس نقش اساسی در میزان خودآگاهی افراد ایفاۀمؤلف
زیرمقیاس اثـر  بیشتر،مربیان با اعتماد به نفس کهنیز نشان داده شده است) 2009(شهمکاران

تحقیـق حاضـر بـا    نتیجـۀ نیبنـابرا ؛)17(کننـد استراتژي بازي و اثر تکنیک بیشتري تولید می
سابقه مربیگـري و  بودنزیادو احتماالً دلیل این امر مربوط بهبودهراستاهمتحقیق فوق ۀنتیج
حاضـر قیتحقيهادادهرگرسیونلیتحلنتایج آزمون . استتحقیق دو یان در این بازي مربۀتجرب
هـاي  ، خودآگاهی، خودتنظیمی، همدلی و مهارتيانگیزخود(بینپیشریمتغپنج ۀمجموعدادنشان

فـوق بـا   ۀنتیجـ .کننـد یمـ را تبیـین  ) مربیگريکارآمدي(مالكریمتغيداریمعنطوربه) اجتماعی
توانـد میـزان   هـوش هیجـانی مـی   اسیـ مقکـرده بـود،   بیـان که ) 2008(1ونیونگسئتحقیقۀنتیج

و زمیـر همچنین نتیجـه تحقیـق  )15(بینی نماید، همخوانی داردمربیگري مربیان را پیشکارآمدي
شمـایر و همکـاران  .اسـت نوعی منطبق بر نتیجه تحقیـق حاضـر   نیز به) 20() 2011(همکاران 
هاي اجتماعی جامعه هاي قبلی و حمایتموفقیتن میزان تجربه، فاکتورهایی همچوندنشان داد

امـا در مقایسـه و تجزیـه و تحلیـل جـزء بـه جـزء        ،تواند میزان کارآمدي مربیان را تبیین نمایدمی
بـا  سـه یمقادر ،خودآگـاهی اسیـ مقخـرده شود کـه  بین مشخص میمتغیر پیشيهااسیمقخرده

ــه ــارتمؤلف ــاي اجتمــاعی مه ــه ــشیپ ــربهنیب ــرايت ــدييب و ســایر اســتمربیگــري کارآم
دلیـل ایـن   . ددارنمربیگري کارآمديبینی پیشکمی برايهوش هیجانی قوت يهااسیمقخرده

. مؤلفـه خودآگـاهی قابـل توجیـه باشـد     ةتواند با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده دربـار     امر نیز می
علـت  بـه سـازي شخصـیت اثـر  ریمتغدرصد انحراف در بیشترین، آیدگونه که از نتایج برمیهمان
يرهایمتغبعد از آن . داردو بیشترین تأثیرپذیري را استمتغیر هوش هیجانیيهااسیمقخرده

نتـایج  . بودنـد تأثیرپـذیري  ترتیب داراي بیشـترین  بهاستراتژي بازيتکنیک و اثر اثر انگیزش، اثر
اسیـ مقخـرده ،در نهایـت . همخـوانی دارد )15()2008(ونیسـئونگ تحقیـق  ۀنتیجـ با نیزفوق

يبـرا يبهتـر نیبشیپخودآگاهی و همدلی يهااسیمقخردهبا سهیمقادر هاي اجتماعی مهارت
همچنین در مورد.قوت کمی دارندهااسیمقخردهو سایر استسازي اثر شخصیتاسیمقخرده
شـامل  وشدهمهم مربیان محسوب يهامشخصهکه از جمله یاجتماعيهامهارتاسیمقخرده
تـوان چنـین بیـان نمـود،     مـی ،شودروابط با خود و ورزشکاران میتیریمديبرامربیان ییتوانا

فق عمـل  ودر اثرگذاري شخصیتی ورزشکاران مدارنديتريقویاجتماعيهامهارتمربیانی که 
. کنندتیهدابه سمت دلخواهو رفتاري ورزشکاران را يفکرریمس،توانندیمیراحت، بهنموده

ۀجامعـ در توانـد مـی وشـده  هاي شـهر تبریـز انجـام    دانشگاهیورزشمربیاننیبتحقیق حاضر 
ــل تعمــیم باشــدمربیــان ایــن دانشــگاه ــا. هــا قاب ــگــزارش شــده يهــایهمبســتگوجود ب نیب

1. Seunghyun
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نتـایج  عمـیم در تدلیل متفاوت بودن شـرایط خـاص تحقیـق،    هبهر دو متغیر، يهااسیمقخرده
کلـی  يریـ گجـه ینتۀ ارائـ جانب احتیاط را رعایـت کـرد و   دبایهایتبه سایر موقعتحقیق حاضر

برخـی عوامـل روانـی و    نکـه یااحتمال با،تینهادر .منوط به تکرار نتایج در تحقیقات آتی است
نـد  مربیـان تأثیرگذار کارآمدياجتماعی و برخی فاکتورهاي مدیریتی در افزایش و کاهش میزان 

سـبک  هـاي ارتبـاطی،  مهـارت هاي شخصیتی، تیپیزان استرس،ممثالً میزان اعتماد به نفس،(
منظـور  تحقیقـاتی بـه  شود پیشنهاد می)...و اجتماعی و سازگاري اجتماعیيهاتیحمارهبري،

انجام مربیگري در مربیان کارآمديبا) بازدارنده و پیش برنده(عواملارتباط اینبررسی شناخت
مربیگـري مربیـان از   کارآمـدي یقی بـه بررسـی میـزان    در تحقشود، همچنین پیشنهاد می.شود

براي مربیان در مربیگريکارآمديهاي آموزش ثیر برگزاري دورهأتودیدگاه ورزشکاران پرداخته 
.شودو کنترل بررسی یتجربگروه دو 
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نسبت به آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر بر کیاثر تربیت بدنی عمومی
هاي حرکتی فعالیت

3فرزاد نوبخت،2سید امیر احمد مظفري،1فاطمه محمدیان
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دهیچک
هـا دانشگاهدر یآموزشايخود برنامهیفرهنگو یاجتماعر نقش عالوه بیورزشو علوم یبدنتیترب

پژوهش حاضـر  هدف از .کندیمياریبهتر يزیرما را در برنامهآنراتیتأثیو بررسشودیممحسوب 
آمادگی جسـمانی و نگـرش دانشـجویان دختـر     بر تربیت بدنی عمومی ریتأثبررسی از استعبارت 

- حاضر از طرح شـبه ۀدر مطالع.هاي حرکتی و ورزشیفعالیتةدرباره دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساو
ن دختـر دانشـگاه آزاد   تحقیـق شـامل دانشـجویا   نفـري  100آماريۀجامعوتجربی بهره گرفته شد

را انتخـاب کـرده  کیواحد تربیت بدنی عمومی 87ـ 88ند که در نیمسال دوم تحصیلی اسالمی بود
و ايتصادفی طبقهصورتبهبودند که مورد مطالعه ۀجامعنفر از 80کنندگان در پژوهششرکت.بودند

آزمـون و  پـیش و در دو مرحلۀانتخاب هشت نفر از مدرسانیانِاز میان دانشجوطبق جدول مورگان
بـراي سـنجش   .مورد سنجش واقـع شـدند  آزمون به ترتیب در شروع و پایان نیمسال تحصیلی پس

آزمـون  شـش که مشتمل بـر  استفاده شد ی جسمانی جوانان ایفرد آمادگی جسمانی از آزمون آمادگ
متـر  540متـر چـابکی و   4×9متر سرعت، 45، بارفیکس اصالح شده، پرش طول، دو دراز و نشست
) 1381مظفري (سنجی نگرشطالعات مربوط به نگرش از پرسشنامۀآوري ابراي جمع. استقامت است

یعیطبعیتوزبا هادادهبا توجه انطباق ،پژوهشيهادادهلیتحلو هیتجزمنظوربه. استفاده شده است
.وابسـته اسـتفاده شـد   يهـا نمونهبا tو نیلويهاآزمون، از رنوفیاسم- کولموگروفآزمون يمبنابر 

قبل و بعد از گذراندن درس تربیـت بـدنی   ،کنندگانشرکت، بین آمادگی جسمانی کلی جینتابراساس 
)=045/0p(نشسـت  دراز ويهامؤلفهاما در ،)=933/0p(مشاهده نشد داريتفاوت معنیکییعموم

هـاي  فعالیـت ةدربـار بین نگـرش دانشـجویان دختـر    . دار بودیمعنتفاوت نیا) =043/0p(یچابکو 
ـ يهـا طـه یحنیـز  و)=038/0p(کیقبل و بعد از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی حرکتی ۀتجرب
بـه  توجـه با .داري وجود داشتوت معنیتفا)=001/0p(ن زیبایی حرکتتحسیو) =024/0p(یاجتماع

بعد از گذراندن درس انیدانشجویجسمانيهایژگیودر یراتییتغاگرچه گفتتوانیمقیتحقجینتا
زمان اندکی که بـراي گذرانـدن آن در   مثلیلیدالبه احتماالً،شودیمجادیاکییعمومبدنی تیترب

،از سـوي دیگـر  .شودینمایجادآنشدةدر اهداف ترسیميداریمعنراتییتغ،ستنظر گرفته شده ا
نسـبت بـه   انیدانشجودر نگرش ي داریمعنراتییتغکی یعمومی بدنتیتربپس از گذراندن درس 

.استانیدانشجوورزش در ۀاشاعيبرایمناسبۀنیزمکهشودیمجادیاحرکتی يهاتیفعال
.شـجو نگرش، فعالیت بدنی، آمـادگی جسـمانی، تربیـت بـدنی عمـومی، دان     :هاي فارسیکلیدواژه

Email: fzmohamadian@yahoo.com)نویسندة مسئول(مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرندیه. 1
Email: Mozafariamir44@yahoo.comدانشیار دانشگاه آزاد اسالمی. 2
Email: farzad_sabalan@yahoo.comورزشیکتري مدیریتدانشجوي د. 3
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مقدمه 
عنوان راهی براي کمک به جسمانی بهتیفعالفرآیندي آموزشی است که در آن از تربیت بدنی

منظور کسب مهارت، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در راستاي رشد مطلوب، کسب افراد به
. شودیماستفادههاي بدنی ها براي اجراي فعالیتفرصتسالمت عمومی و به حداکثر رساندن 

هاي برخی دیگر در تعریف تربیت بدنی، اهداف تربیت بدنی را در راستاي اهداف عمومی سیستم
عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت جامعه معرفی را بهن دانند و آآموزشی و تربیتی می

کنند که آموزشی خود، اهداف خاصی را دنبال میهاي تربیت بدنی و ورزش در فعالیت. کنندمی
،با توجه به نیازهاي افراد،هاي متفاوت و در عین حال مرتبط به همدر حیطههاآنهر کدام از 

آموز و دانشجو نسبت به ورزش و به دنبال افزایش سطح آگاهی و درك فراگیران اعم از دانش
جوامع علمی و دانشگاهی از سويسیعی وطوربهاین اهداف که . استهاي حرکتی فعالیت

نفر از 30او به همراه . معرفی شد1956در سال 1»بنیامین بلوم«بروشور دراستپذیرفته شده
هاي بندي هدفطبقه«ق در کتابی تحت عنوان یها مطالعه و تحقدانشمندان دیگر پس از سال

است این اهداف تنها گفتنی. تارائه داده اسیپرورشاهداف موردنظرات خود را در » پرورشی
هاي تربیتی و آموزشی در همه دروس به تربیت بدنی اختصاص ندارد و شامل کلیه فعالیت

4، عاطفی3شناختی2ۀحیطسهاهداف پرورشی در تربیت بدنی در ،براساس مطالعات بلوم. است

.اندقابل مطالعه و بررسی5و روانی ـ حرکتی
ان بـه  یاست تا دانشـجو یاه فرصت مناسبگدانشیلیدوران تحصدریورزشيهاتیفعالتوجه به 

بـه  ،رستانیدبو در دبستان یلیتحصو یخانوادگيهاطیمحاگر . ببرندیپیت بدنیت فعالیاهم
ل یدوران تحصـ ،ن نکـرده انـد  یـی ان تبیدانشـجو يرا بـرا یبـدن يهـا تیـ فعالت یاهمیلیهر دل

یآمـادگ افـزایش رداختن بـه ورزش عـالوه بـر    بـا پـ  خواهد بود کـه  یفرصت با ارزشیدانشگاه
د نز برخوردار شـو یآن نیاجتماعو یاز منافع روانیسالمتویسطح تندرستيو ارتقایجسمان

آموزش در دوران دانشگاه آخرین فرصت نظـام آموزشـی   ،نظرانصاحببه اعتقاد بسیاري از .)3(
).16(گی سالم را انتخاب کنندزندشیوة،جوانان از نظر بدنی فعال شدهکمک کنداتاست

هاي کشور دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاهراجع بهشدهانجامتحقیقات ۀپیشینبا مطالعۀ
توصیف وضـعیت فضـاهاي آموزشـی،    در مورد شود که اکثر قریب به اتفاق تحقیقات مشاهده می

1. B.S.Bloom
2. Domain
3. Cognitive
4. Affective
5. Psychomotor
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کـه  در حـالی اسـت، سو مدیران و دانشـجویان نسـبت بـه ایـن درو    تادانامکانات یا دیدگاه اس
در کیـ تربیت بـدنی عمـومی   ایجاد شده پس از گذراندن درسرات یمستقیم میزان تغیۀمطالع
کارآیی و اثربخشی ایـن دروس  راجع بهتري هاي نگرشی دانشجویان دختر اطالعات دقیقحیطه

.آوردفراهم می
هاي فراد در فعالیتشرکت ااز طریقاند افزایش میزان آمادگی جسمانی تحقیقات نشان داده

، بهبود تماد به نفس و خودباوريورزشی باعث کاهش سطوح اختالالت روحی و روانی، افزایش اع
دگی در میان همه افراد سرخلق و خوي و رفتار با دیگران و کاهش سطوح استرس و اضطراب و اف

نی عمومی میزان اثربخشی دروس تربیت بدۀدر مطالع) 1383(نوروزي ).19-17، 4(شود می
هاي رفتاري اجتماعی کند که دروس تربیت بدنی عمومی بر حوزهبه این نکته اشاره میدوو کی

هاي جسمانی بر حیطهکهنداشته است، در حالیداريو عاطفی دانشجویان تأثیر معنی
دانشجویان از دهندة نارضایتینشانبرخی مطالعات ،از طرف دیگر. ثر بوده استدانشجویان مؤ

واحدهاي اجباري يهاسرفصلارائه و حتی ضرورت دروس تربیت بدنی عمومی در ةونح
دروس تربیت بیشتر دانشجویان ارائۀکندبه صراحت اعالم می) 1384(سیارنژاد . استدانشجویان 

هايساعت،دانند و در بسیاري دیگر از تحقیقاتضروري نمیعنوان واحد اجباريرا بهبدنی
).20، 19، 7، 5(ته به این دروس کم و ناکافی قلمداد شده است هفتگی اختصاص یاف

که در هر کردفیتعریشناختيکردهایروو يریادگیيهاهینظربر حسب توانیمنگرش را 
)1935(گوردون آلپورت. استتأکید شدهمتفاوت نگرش يهاجنبهبر دو رویکرد،نیااز کی

قیطراز کهاست یعصبو یذهنیآمادگی ازلتنگرش حا«: استکردهفیتعرنیچننگرش را 
وابسته به نگرش يهاتیموقعها و فرد نسبت به تمام موضوعواکنشو بر ابدییمتجربه سازمان 

بهاستوار استيریادگیۀینظرعمدتاً بر کهفیتعرنیادر .»گذاردیمبر جا ایپوو میمستقریتأث
هاتیموقعبه واکنشنشان دادن نیهمچنرش و تجارب گذشته بر سازمان دادن به نگریتأث

داشتند یشناختدگاهیدعمدتاً که) 1948(لدیکراچفو کراچ،گریديسواز . استشدهتوجه 
، یزشیانگيندهایفرآداریپانگرش عبارت است از سازمان «:اندکردهفیتعرگونهنیانگرش را 

نیادر کهشودیممالحظه . »فرديایدنها جنبهیبرخدر ارتباط با یشناختو یادراک، یعاطف
استتأکید شدهن حال زمایذهنۀتجرببر نشده و در عوض يااشارهبه خاستگاه نگرش فیتعر

و تجارب قبلی ما و از سوي دیگر با برداشت ا هابراین نگرش از یک طرف با آموختهبن؛)5(
ر صورت واکنش مثبت یا ذهنی زمان حال ما در مورد موضوع نگرش در ارتباط است و در ه

.زدیانگیمافراد بر و مفاهیم ،هاسازمان، هاتیموقعمنفی ما را نسبت به اشیاء، 
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نبودبه دانشجویان تربیت بدنی و کیدرس تربیت بدنی عمومی ئۀارابودنبه فراگیربا توجه
آمادگیيهابر حوزهژهیوبه،این درسریتأثشواهد کافی پژوهشی در خصوص چگونگی 

،یتو جسمانی سرشتی بین دو جنسیشناختروانيهاتفاوتجسمانی و نگرش دانشجویان و 
افزایش سطوح آمادگی برکییعمومدرس تربیت بدنی ریتأثمنظور بررسی پژوهش حاضر به

.استانجام شدههاي حرکتی و ورزشی فعالیتةدرباردخترنگرش دانشجویانوجسمانی

پژوهشیشناسروش
دانشـجویان دختـر دانشـگاه آزاد    ۀشامل کلیآنآماري ۀجامعوتجربی ۀ حاضر نیمهعمطالروش 

گیـري  نمونـه .)N=100(اسـت 88-1387اسالمی واحد ساوه در نیمسال دوم تحصـیلی سـال   
عنـوان  بـه نفـر  80طبـق جـدول مورگـان    انجام شد واي تصادفیصورت طبقهتحقیق حاضر به

هـاي درس  کـه در کـالس  انتخـاب شـدند  از میان دانشجویانیاین افراد. آزمودنی انتخاب شدند
بـدین  ؛بودندکین این دانشگاه در حال گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی رسانفر از مدهشت

تحقیـق  يهـا یآزمـودن عنوان نفر به80،مجموعدر نفر و 10که از دانشجویان هر مدرس یمعن
. انتخاب شدند

هـاي حرکتـی از   سمانی و نگرش دانشجویان نسبت به فعالیتبراي سنجش دو متغیر آمادگی ج
،دخترانةاصالح شدبارفیکس،دراز و نشستبخش شششامل 1آزمون آمادگی جسمانی ایفرد

نگرش سـنجی مظفـري  پرسشنامۀمتر و540دوو پرش طول سرعت،ر مت45دو متر،9×4دو
ضریب (بودقابل قبولاین پرسشنامهپایاییو روایی .استفاده شدالؤس69مشتمل بر ) 1381(

با کسب اجازه از ایشـان مـورد   و )=76/0rو پایایی بازآزمایی برابر با%87آلفاي کرونباخ برابر با 
. استفاده قرار گرفت

بررسی طبیعی بودنبراي(اسمیرنف-کولموگروفاز آزمونهادادهتجزیه و تحلیل منظوربه
عملیات آماري با استفاده از ۀکلی. دشوابسته استفاده tون و آزم)1، جدولهادادهتوزیع 

.دشانجام ≥05/0pداريدر سطح معنی15نسخۀSPSSافزار نرم

1. AAHPERD
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هااسمیرنف براي بررسی توزیع طبیعی داده-کولموگروفنتایج آزمون . 1جدول 
شاخص

نتیجۀ توزیعK-Ssigریمتغ

طبیعی 530/0942/0آزمونپیشرشد اجتماعی
طبیعی619/0839/0آزمونپس

طبیعی934/0347/0آزمونپیشیجسمانیآمادگتندرستی و 
طبیعی548/0925/0آزمونپس

طبیعی04/1228/0آزمونپیشهیجان و خطر
طبیعی2/1112/0آزمونپس

طبیعی06/1205/0آزمونپیشتحسین زیبایی حرکت
طبیعی08/1191/0آزمونپس

طبیعی868/0438/0آزمونپیشبخشی و رهایی از فشارهاآرام
طبیعی14/1144/0آزمونپس

طبیعی961/0314/0آزمونپیشتجربۀ دشوار و توأم با ریاضت
طبیعی77/0594/0آزمونپس

طبیعی672/0758/0آزمونپیشهاي حرکتی و ورزشینگرش نسبت به فعالیت
طبیعی644/0801/0آزمونپس

پژوهشيهاافتهی
دسـت آمـده در دو   آمادگی جسـمانی بـه  ةمیانگین نمرشودیممشاهده 2گونه در جدول همان
بیشـترین تغییـر در   . است02/298و 62/297ترتیب برابر با به،آزمونآزمون و پسپیشمرحلۀ
ــا مقــادیر دراز و نشســتآزمــون خــرده ۀدر مرحلــ51/54و آزمــون پــیشدر مرحلــۀ54/50ب

-بـه 8/0آزمون پرش طـول بـا اخـتالف    و کمترین اختالف در خرده97/3آزمون با اختالف پس
. دست آمد

و بعد 93/22برابر با کیها قبل از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی میانگین نگرش آزمودنی
ۀدر حیطنندگان کشرکتبیشترین تغییر در نگرش . دست آمدبه04/24از گذراندن آن برابر 

.بودمربوط 47/0هاي حرکتی به عامل تحسین زیبایی حرکت با اختالفی معادل فعالیت
یعمومقبل و بعد از گذراندن درس تربیت بدنی ،بین آمادگی جسمانی کلی دانشجویان دختر

و )=045/0p(دراز و نشستيهامؤلفهاما در ،)=933/0p(مشاهده نشد داريتفاوت معنیکی
. دار بودیمعنتفاوت نیا)=043/0p(یبکچا
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منظور مقایسۀ آمادگی جسمانی ي وابسته بههاگروهبراي tنتایج آزمون . 2جدول

شاخصهامؤلفه
انحراف میانگینتعدادنوع آزمون

استاندارد

تفاوت بین دو آزمون
tdfsig

انحراف میانگین
استاندارد

میانگین 
کل

4062/29741/22آزمونپیش
4/0 -9/29085/0 -79933/0

4002/29854/23آزمونپس

و دراز 
نشست

4054/5008/10آزمونپیش
96/3 -1/1207/2 -79*045/0

4051/5408/9آزمونپس

بارفیکس
4077/5072/12آزمونپیش

23/1 -4/155/0 -79616/0
405242/11آزمونپس

چابکی
4011/4944/10آزمونپیش

74/334/1108/279*043/0
4036/4536/7آزمونپس

پرش 
جفت

4002/5159/10آزمونپیش
8/0 -1242/0 -79675/0

4082/5119/10آزمونپس

سرعت
4082/4701/10آزمونپیش

26/0 -51/625/0 -79801/0
4008/4811/9آزمونپس

استقامت
4035/4845/9آزمونپیش

11/22/944/179158/0
4023/4695/7آزمونپس

بین نگرش دانشجویان دختر نسبت به ورزش و )2جدول (مشخص شدtاساس آزمونبر
تفاوت یکلصورت بهکیقبل و بعد از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی ،هاي بدنیفعالیت
و) =024/0p(تجربه اجتماعیيهاطهیحدر نیهمچن). =038/0p(دارد وجود داري معنی

داري آزمون تفاوت معنیآزمون و پسبین نمرات پیش)=001/0p(تحسین زیبایی حرکت
.مالحظه شد
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هاي ي وابسته جهت مقایسه نگرش دانشجویان نسبت به فعالیتهاگروهبراي tنتایج آزمون 3جدول 
زشیحرکتی و ور

شاخصهامؤلفه
انحراف میانگینتعدادنوع آزمون

استاندارد
تفاوت بین دو آزمون

tdfsig
انحراف میانگین

استاندارد

میانگین کلی 
نگرش

4093/2293/2پیش آزمون
1/1 -26/314/2 -79*038/0

4004/2442/2پس آزمون

024/0*79- 9/03/2- 4065/361/033/0پیش آزمونحیطه اجتماعی 4099/366/0پس آزمون
هاي حرکتی فعالیت

به عنوان عامل افزایش 
تندرستی و آمادگی 

جسمانی

403/458/0پیش آزمون
029/0 -7/026/0 -79794/0

4033/447/0پس آزمون
هاي حیطه فعالیت

حرکتی توأم با هیجان 
و خطر

4073/379/0پیش آزمون
06/0 -97/0446/0-79658/0

408/368/0پس آزمون
هاي حیطه فعالیت

حرکتی به عنوان
عامل تحسین و 
زیبایی حرکت

4084/379/0پیش آزمون
47/0 -82/06/3 -79*001/0

4031/468/0پس آزمون

هاي حیطه فعالیت
حرکتی به عنوان 

بخشی و عامل آرام
رهارهایی از فشا

4079/379/0پیش آزمون
997/0157/01/1 -79274/0

4096/376/0پس آزمون
هاي حرکتی فعالیت

به عنوان یک تجربه 
دشوار و توأم با ریاضت

4059/371/0پیش آزمون
02/0 -04/1152/0 -7988/0

4061/374/0پس آزمون
.استدرصد معنی دار 5تفاوت در سطح آلفاي * 

گیريبحث و نتیجه
عنـوان عامـل رشـد اجتمـاعی بعـد از گذرانـدن       هاي حرکتی بهفعالیتۀطیحدار در تغییر معنی

، موسـوي  )1385(، آذرنـوش  )1386(با نتـایج تحقیقـات صـبور    کیدرس تربیت بدنی عمومی 
ــدي )1380( ــونتین ) 1381(، اس ــت دارد) 2007(و الف ــونتین . مطابق ــان داد ) 2007(الف نش

در برقـراري ارتباطـات   ،کننـد هـاي حرکتـی و ورزشـی شـرکت مـی     نشجویانی که در فعالیتدا
نیـز نشـان داد   ) 1386(صـبور  . دهنـد ملکـرد بهتـري از خـود نشـان مـی     عدیگراناجتماعی با 

. دانندهاي اجتماعی خود مفید میمهارتيدانشجویان دروس تربیت بدنی عمومی را براي ارتقا
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. دهـد سازمان مـی رتباطات اجتماعی را به روشی نورزش این است که اماهیت فعالیت بدنی و و
مغتـنم و  یهمـین ویژگـی مهـم ورزش و فعالیـت بـدنی فرصـت      نظرانصاحببه نظر بسیاري از 

کـه  آنجـا از . هاي آموزشی و پرورشی اسـت هداف سیستمنائل آمدن به بسیاري از ابرايمناسب 
هـاي  شـود کـه دانشـجویان رشـته    صورتی ارائـه مـی  هها بدروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه

و آزادي انتخاب گـروه دارنـد، بـه    باشنذتوانند در یک کالس حضور داشتهمختلف تحصیلی می
ساز ایجاد تعامالت اجتماعی و آشنایی بیشتر دانشـجویان بـا یکـدیگر    احتمال زیاد این امر زمینه

هاي برقـراري  آنان در زمانویان، رفتارو دانشجن ین مدرساارتباطات گسترده و آزادانه ب. شودیم
ان مطـرح  کالس و همچنین سؤاالت و اطالعـاتی کـه در طـول دوره بـین دانشـجویان و مدرسـ      

هـاي درس تربیـت   تواند از عوامل ایجاد ارتباط قوي و مشارکت دانشجویان در کالسمیشودمی
وزه اثـرات اجتمـاعی و تربیتـی    از سـوي دیگـر، امـر   . کوچک باشـد یاجتماعن نماد عنوابدنی به

بتـوان خالقیـت و ابتکـار برخـی     شـاید  . ها و مسابقات گروهی دیگر بر کسی پوشیده نیستبازي
ها و مسـابقات گروهـی بـا    بازيۀ کالس بههر جلسمدرسان را مبنی بر اختصاص دادن زمانی از

گیري از اثرات رهاجتماعی و آموزش مشارکت تیمی و گروهی، همراستا با بهۀهدف تقویت روحی
ثر دانشجویان براي برقراري ارتبـاط مـؤ  هاي بدنی و بروز تمایالت ذاتی تقویتی جسمانی، فعالیت

. دانست
درس نبعـد از گذرانـد  ان عامل تحسین و زیبـایی حرکـت   عنوهاي حرکتی بهفعالیتۀدر حیط

هـاي آذرنـوش   اخیـر بـا یافتـه   نتـایج  . مشـاهده شـد  داريتفاوت معنیکیتربیت بدنی عمومی 
در توصــیف ) 1381(مظفــري . همخــوانی دارد) 2006(و ســابکین ) 1381(، مظفــري )1385(

کلی طوربههاي حرکتی و ورزشی به این نتیجه رسید که نگرش و گرایش مردم ایران به فعالیت
ایـن  وي. شناختی و تناسب حرکات ورزشـی دارنـد  عد زیباییدختران و زنان نگرش بهتري در ب

هـا نسـبت داده   بـا پدیـده  رویاروییهاي ذاتی زنان در هاي شخصیتی و ظرافتا به ویژگییافته ر
شـجویان دانشـگاه الزهـرا پـی بـرد      نگـرش دان ۀنیـز در مطالعـ  ) 1385(همچنین آذرنوش . است

انـد، در مقایسـه بـا سـایر     را گذرانـده دوو کیـ دانشجویانی کـه دروس تربیـت بـدنی عمـومی     
نشان ) 2006(همچنین سابکین . اندب کردهکسة بیشتريگرشی نمرندانشجویان در این حیطۀ

رزشـی را یکـی از دالیـل مهـم     دختران در سنین جوانی یادگیري حرکات موزون و زیباي وداد
بـه نظـر   .هـاي اخیـر مطابقـت دارد   دانند که با یافتههاي ورزشی میهشرکت در برنامخود براي

که کیهاي درس تربیت بدنی عمومی سنگین سرفصلرسد با وجود ماهیت انفرادي و نسبتاًمی
باعث تغییر نگـرش دانشـجویان   ، عوامل چنديآمادگی جسمانی دانشجویان استهمان افزایش

یک دلیل عمـده  . عنوان عامل تحسین زیبایی حرکت شده استهاي حرکتی بهفعالیتۀبه حیط
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م حرکات و تمرینات بدنی و اختصاصـاً  هاي نوین انجاتوان استفاده از روشبراي این تغییر را می
از آنجا که انجـام  . شودیاد میهاآنکه تحت عنوان حرکات موزون و ایروبیک از دانست حرکاتی 

مخـوانی دارد، اسـتفاده از ایـن    تربیـت بـدنی ه  يهـا کـالس گونه حرکات با شرایط برگزاري این
بـه نظـر  مفیـد  کیـ مومی در طرح درس جلسات درس تربیت بدنی عهاحرکات و گنجاندن آن

وسایل و امکانات زیاد، امکان اجـرا  نیاز بهتوان از لحاظ عدم همخوانی این شرایط را می. رسدمی
عـالوه بـر آن   . توجـه مـدرس در نظـر گرفـت    ترآسانبا تعداد زیاد افراد در یک کالس و کنترل 

هاي حرکتی و ورزشـی  تواند موجب تقویت این جنبه از فعالیتاجراي حرکات ایستگاهی نیز می
تواند بـه  ، میاستانجام حرکات ایستگاهی ۀتناسب حرکات و هماهنگی  و نظمی که الزم. باشد
ن براي طراحی حرکاتی که در اخالقیت مدرسدر اینجا . زیبایی حرکات ورزشی منجر شودۀجنب

توجـه  و آمادگی جسمانی، به هماهنگی و تـوازن حرکـات  يسازبدناصول ۀآن عالوه بر مالحظ
شـکل صـحیح انجـام    بـر کید همچنین تأ. ابدییمگذار اهمیت ریتأثیعنوان عامل، بهداشته باشد

شناختی حرکات بنیـادین مثـل راه   ورزشی یا حتی اصول زیباییةحرکات اعم از حرکات پیچید
-حرکات و صرف انرژي کمتر و هم بهنشستن و دویدن صحیح، هم از حیث انجام صحیحرفتن،
توانـد در بهبـود نگـرش    گیري از بروز یا کمک بـه درمـان انحرافـات سـاختاري، مـی     جلومنظور

. گذار باشدریتأثدانشجویان دختر مهم و 
بعـد از گذرانـدن   ،و رهـایی از فشـارها  یبخشـ عنوان عامل آرامهاي حرکتی بهفعالیتۀدر حیط

ایـن  . نشده اسـت ها مشاهدهداري در میان آزمودنیتفاوت معنیکیدرس تربیت بدنی عمومی 
) 1381(، مظفري)1385(، آذرنوش)2006(سابکین ،)2007(یافته با نتایج تحقیقات ال فونتین 

هـاي  کید کرد دانشـجویانی کـه در فعالیـت   تأ) 2007(الفونتین . مغایر است) 1375(نژادو نوابی
ۀمطالعبا)2006(سابکین . توانند اضطراب خود را کنترل کنندکنند بهتر میورزشی شرکت می

دارد که با ورود افراد به اجتماع در سنین پس از دبیرستان و همزمـان  دختران و پسران ابراز می
با اینکه افراد در مراحـل بـاالتر تحصـیل و خصوصـاً دانشـگاه اسـتقالل عمـل و آزادي انتخـاب         

در وي. یابـد در آنان افزایش مینیزکنند، استرس و فشارهاي گوناگونبیشتري در امور پیدا می
آرامـش  براياي دارد که افراد جوان در این مرحله ورزش و فعالیت بدنی را وسیلهادامه ابراز می

هـاي  در حیطۀ فعالیـت ) 1385(آذرنوش . دانندو احساس رهایی از فشارهاي روزمره زندگی می
گروه از دانشـجویان کـه واحـدهاي    دومیان بخش و رهایی از فشارها عنوان عامل آرامحرکتی به

که بـا  داري مشاهده کرد تفاوت معنیرا گذرانده و نگذرانده بودند، دوو کیتربیت بدنی عمومی 
مـؤثر در کـاهش   یعنوان عاملورزش بهازمبنی بر شناخت افراد ) 1381(نتایج تحقیق مظفري 

هـاي مهـم   یکـی از اولویـت  نیـز  )1375(نوابی نـژاد  . همراستاستهاي روزمره فشارها و استرس
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کنـد، هاي عصبی معرفی مـی هاي حرکتی در زنان را کمک به کاهش ناراحتیشرکت در فعالیت
کیـ پس از گذراندن درس تربیـت بـدنی عمـومی    دهدنشان میکه نتایج این تحقیق در حالی

آرامـش  رهایی از فشـارها و کسـب   براياي عنوان وسیلهدانشجویان، ورزش و فعالیت بدنی را به
گیـري  شـکل بـراي ذهنـی زمـان حـال   منظر دیدگاه یادگیري نگرش، به تجربۀاز. شناسندنمی

هاي روحـی و روانـی دانشـجویان در    و ویژگیوضعیتکه ؛ بدین معنیاستشدهها توجه نگرش
دهی گیري و سازماناز این رو در شکلدر نگرش آنان دارد؛کنندهتعیینیامور نقشۀزمان تجرب

هـایی کـه   الت و سـختی به این نکته توجه داشت کـه مشـک  دهاي نگرشی دانشجویان بایفرآیند
یتوانـد عـامل  شـوند، مـی  آن روبـرو مـی  بـا  درس تربیت بدنی عمومی دانشجویان براي گذراندن 

هایی از قبیل مشـکل  احتماالً ویژگی. به حساب بیایدهاآنمخرب در سازمان دادن به نگرش در 
هـاي ورزشـی دانشـگاه و همـاهنگی بـا      ضر شدن به موقع در محل سـالن در ورود و خروج و حا

حاضر شـدن  برايدلیل لحاظ نکردن فرصت زمانی کافی هاي قبلی و بعدي دانشجویان بهکالس
، از جمله ستهادور از محل تشکیل کالسغلبهاي ورزشی دانشگاه که ابه موقع در محل سالن

شـود کـه   دهد و مانع مـی سترس و فشار زیاد قرار میکه دانشجویان را در معرض ااستعواملی 
عالوه . بخش تلقی کنندهاي ورزشی لذت ببرند و آن را به عنوان عامل آرامدانشجویان از فعالیت

مزمـان بـا   بر آن از دیدگاه فیزیولوژیکی قابل انتظار است کـه ترشـح هورمـون انـدورفین کـه ه     
بروز حالت آرامش روحی و کسب نشـاط در  ، سبب شودیمتحریک پرداختن به حرکات ورزشی

که در تحقیق حاضر، درس تربیـت بـدنی   در حالی،دانشجویان بعد از انجام فعالیت ورزشی شود
مقـاوم در برابـر عوامـل فشـارزا و مخـل آرامـش در       یعـامل عنوان نتوانسته است بهکیعمومی 

توانـد  بـه آن اشـاره شـد مـی    شاید دالیلی کـه در بـاال   . شودساختار نگرشی دانشجویان نهادینه 
فشارزا را براي دانشجویان داشته باشد و مانع از نائل آمدن این هدف شـناخته  یعاملهايویژگی

. شده براي پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی بشود
عنوان عامل افـزایش تندرسـتی و   هاي حرکتی بهفعالیتۀدار در حیطتفاوت معنیةعدم مشاهد

هـاي  که با نتایج یافتـه همخوانی دارد، در حالی) 2008(هاي سولیوان یافتهآمادگی جسمانی با 
مطـابق نتـایج   . مغایر است) 1380(و احمدي ) 1381(، اسدي )1385(، آذرنوش )1386(صبور 

بـه ورزش،  اولین هـدف دانشـجویان بـراي پـرداختن    ) 1386(و صبور ) 1381(تحقیقات اسدي 
دانشجویان دختر معتقدند ) 1380(هاي احمديیافتهبراساس . استکسب تندرستی و سالمتی 

در تحقیـق خـود نتیجـه    ) 1385(آذرنـوش  . استهاي حرکتی براي تندرستی آنان مفید فعالیت
انـد، نگـرش بهتـري بـه     را گذرانـده دوو کیدانشجویانی که دروس تربیت بدنی عمومی گرفت

سـولیوان  . ی جسـمانی دارنـد  عنـوان عامـل افـزایش تندرسـتی و آمـادگ     هاي حرکتی بـه فعالیت
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عدم توفیق در تغییر نگرش دانشجویان در بعـد تندرسـتی و آمـادگی جسـمانی را بـه      ) 2008(
هـاي درس  مشـابه ایـن در برگـزاري کـالس    موقعیتی. دهدها نسبت میکالسةکوتاه بودن دور

یـک  هاي دانشگاهی جلساتتقویمطبق . هاي کشور حاکم استتربیت بدنی عمومی در دانشگاه
زمـان الزم بـراي   ،دیگـر شـده اسـت و از طـرف   هفتـه طراحـی   17سال تحصیلی در حدود نیم

ۀیـک واحـد درسـی بـه میـزان یـک جلسـ       ةگذراندن درس تربیت بدنی عمومی نیـز بـه انـداز   
سـال بـه   عالوه بر جلساتی کـه در شـروع و پایـان هـر نـیم     . ساعته در نظر گرفته شده است5/1

اسـتفاده از  شـود، گـاهی  درس تربیت بدنی حذف مـی يهاکالسصورت غیررسمی در برگزاري 
سـال  ها براي برگزاري مراسم گوناگون نیز در طـول هـر نـیم   هاي ورزشی دانشگاهفضاهاي سالن

در همـین  . شـود ها یـا برگـزاري نـاقص آن مـی    منظم این کالسنشدنباعث تعطیلی و تشکیل
دانـد و  تربیت بدنی عمومی را کم میيهاکالسزمان اختصاص یافته به ) 1381(راستا، رمضانی

. از طریق افزایش تعداد جلسات تربیت بدنی در هفته این کمبود جبـران شـود  بایدمعتقد است 
شـود  احتماالً شرایط این چنینی که در طول هر نیمسال تحصیلی شاهد آن هستیم، باعـث مـی  

. اهمیت سـوق یابـد  کمیععنوان موضوطرز تلقی و نگرش دانشجویان به سمت و سوي ورزش به
مهـم  ۀهایی با حجم و محتواي مناسب بتواند در تبیین این جنبکتابوشاید استفاده از جزوات 

.و دانشجویان مفید باشدبراي استادانحرکات ورزشی 
نگـرش  کیـ نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان بعـد از گذرانـدن درس تربیـت بـدنی عمـومی      

بـا  اند کهنکردهعنوان حرکات توأم با هیجان و خطر پیدا رکتی بههاي حفعالیتبهتري در حیطۀ
. همخـوانی دارد ) 1998(و مـاتیز  )2006(، سـابکین  )1379(، بنیان)1385(تحقیقات آذرنوش 

داري در میان دانشـجویان دانشـگاه الزهـرا    تفاوت معنیدر این حیطۀ نگرشی)1385(آذرنوش 
بیشـتر تـرجیح   ،بـرخالف پسـران  ،از داشت کـه دختـران  نیز ابر) 2006(سابکین . مشاهده نکرد

ایـن محقـق   . هاي حرکتی مثل ژیمناستیک و حرکات موزون شـرکت کننـد  دهند در فعالیتمی
براي پرداختن به حرکـات  هاآنهاي جنسیتی دختران و ترجیح ویژگی اخیر را بیشتر به ویژگی

کـه در انتخـاب نـوع ورزش بـه     نیـز نشـان داد افـرادي   ) 1998(ماتیز .دهدکم خطر نسبت می
بنیـان  . توجـه دارنـد  عنوان عامـل هیجـانی  آورند، کمتر به ورزش بههاي انفرادي روي میورزش

هـاي جسـمانی در درس تربیـت بـدنی     کید کرده است که براي افـزایش قابلیـت  نیز تأ) 1379(
شـادابی  کـه باعـث نشـاط و    اسـتفاده کـرد   جمعی و مفـرح  هاي دستهاز ورزشبایدکیعمومی 

هاي آمادگی جسمانی و امکان کمتر پـرداختن  با در نظر گرفتن ماهیت انفرادي فعالیت. شودیم
به آن به شکل گروهی دور از انتظار نیست که دانشجویان بعـد از گذرانـدن درس تربیـت بـدنی     

شاید استفاده از ابزارهـاي جدیـدي   . حاصل نکننديترمطلوبدر این حیطه نگرش کیعمومی 
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یژگـ یوهایی با ماهیت رقـابتی و مسـابقه میـان دانشـجویان     راحی حرکات مهیج و برنامهمثل ط
رسد این حیطـه  میبه نظر. هیجانی ورزش و فعالیت بدنی را براي دانشجویان بیشتر روشن کند

هاي پرتحـرك با ورزش و فعالیتبا درگیر کردن افراد هاي حرکتی و ورزشی از نگرش به فعالیت
کـردن دانشـجویان بـه ورزش و ایجـاد لحظـات و      منـد عالقهباشد که در داشتهمستقیمارتباط

بسـیار تأثیرگـذار   گرش مثبت بـه ورزش و فعالیـت بـدنی   گیري نشکلوخاطرات خوب در آنان 
نیاز بـه هیجـان در زنـدگی از احتیاجـات ضـروري بـراي       دور داشت کهنظراز دنبای.خواهد بود

هاي حرکتـی  فعالیتآید و مناسب خواهد بود که یشمار من بهی در جواناعاطفی و هیجانتخلیۀ
تا گریز از این مرحلۀو ورزشی این بستر را براي ظهور و بروز هیجانات ذاتی جوانان فراهم آورند

. خطر باشددانشجویان دختر به شکل ایمن و کمپرخطر و حساس زندگی براي 
دشـوار و تـوأم بـا    ايعنوان تجربهحرکتی بههايفعالیتۀدار در حیطتفاوت معنیةعدم مشاهد

ایـن جنبـه از ورزش   . همخـوانی دارد ) 1381(و مظفـري  ) 1385(هاي آذرنوش ریاضت با یافته
کنند، بـدیهی اسـت   رزش میاي وصورت حرفهقابل درك و تصور است که بهبراي افرادي بیشتر 

.رودشمار میبهياحرفهان تحمل ریاضت و شرایط سخت و دشوار جزء الینفک زندگی ورزشکار
.داننـد نمـی همراه با سختی و مشـقت  ايمردم ورزش را پدیدهاغلبنشان داد ) 1381(مظفري 
را گذرانده و آن دوو کیکه واحدهاي تربیت بدنی عمومی ییهاگروهنیز بین ) 1385(آذرنوش 

مشـاهده  از ایـن لحـاظ  اريدبودند تفاوت معنیدسته از دانشجویانی که این واحدها را نگذرانده
به این معنی کـه  د؛شومربوط میهاي تربیت بدنیبرگزاري کالسةاحتماالً این امر به نحو. نکرد

بی از آزادي عمـل و  دلیل برخـورداري نسـ  دانشجویان هنگام انجام حرکات و طی زمان کالس به
و طراحی تمرینات ن بر لزوم توجه به سطح آمادگی جسمانی دانشجویان اکید مدرسهمچنین تأ

مناسب براي آنان با تجربیاتی که مستلزم تحمل فشارهاي سخت فیزیکی و روانی باشـد، مواجـه   
هاي آمادگی جسمانی و اصـول مـرتبط بـا آن مثـل اصـل      ضمن اینکه ماهیت فعالیت. شوندنمی

با در سطح تحمل افراد افزایشصحیح ةاضافه بار یا اصل ویژگی تمرین که بر میزان فشار و نحو
شود که دانشجویان طی گذرانـدن درس  دارد، مانع میتأکید نظر گرفتن مبانی فیزیولوژیکی آن 

.اي را همراه با سختی و مشقت بدانندورزش را پدیده،تربیت بدنی عمومی
هـاي حرکتـی و   دار در نگرش کلی دانشـجویان دختـر نسـبت بـه فعالیـت     تفاوت معنیمشاهدة

، )1384(هـاي سـیارنژاد   بـا یافتـه  ولـی ،مطابقت دارد) 1385(نوش ورزشی با نتایج تحقیق آذر
میـان نگـرش دانشـجویانی کـه     )1385(آذرنوش. مغایر است) 1998(و ماتیز) 1381(رمضانی

واحدهاي تربیت بدنی عمومی را گذرانده بودند و دانشجویانی که این واحدها را نگذرانده بودنـد  
است کـه بیشـتر   داشتهدر تحقیق خود ابراز ) 1384(نژادسیار. مشاهده کرديداراختالف معنی
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داننـد و معتقدنـد   عنـوان واحـد اجبـاري ضـروري نمـی     بهرا درس تربیت بدنیۀدانشجویان ارائ
رمضـانی  . زندگی پرتحـرك و سـالم آنـان نـدارد    ةگذراندن این واحدها تأثیري در برگزیدن شیو

اد اعالم کرد دانشـجویان تـأثیر واحـد تربیـت     اي که روي دانشجویان انجام ددر مطالعه) 1381(
کیـد شـده اسـت کـه     اند و تأد در حد بسیار کم دانستهرا روي تغییر رفتار خوکیبدنی عمومی 

ایـن  . هاي حرکتی مفید نبـوده اسـت  گذراندن این واحد در تشویق افراد براي شرکت در فعالیت
انشـجویان نسـبت بـه ورزش و    زیـرا نگـرش د  نتـایج پـژوهش اخیـر همخـوانی نـدارد؛      یافته بـا  

مثبـت  ودارتغییـر معنـی  کیـ هاي حرکتی بعد از گذراندن واحد تربیت بـدنی عمـومی   فعالیت
تواند قسمتی از دالیل تـأثیر  هاي نگرشی میذکر شده در هر بخش از حیطهدالیل. داشته است

ه، توجیـ هاي حرکتـی را روي نگرش دانشجویان نسبت به فعالیتکیدرس تربیت بدنی عمومی 
هـاي تربیـت بـدنی در    کـه برنامـه  کندیماستدالل گونهنیادر تحقیق خود ) 1998(ماتیز. کند

در تغییر نگـرش  يریتأثشود، صورت اجباري به دانشجویان عرضه میدلیل اینکه بهها بهدانشگاه
دار در نگـرش کلـی  بـا مشـاهده تفـاوت معنـی    .حرکتی نـدارد يهاتیفعالدانشجویان نسبت به 

ضروري بودن گذراندن ایـن دروس  با وجودهاي حرکتی و ورزشی، دانشجویان نسبت به فعالیت
فارغ از رویکردهاي فیزیولوژیکی که بـراي ایجـاد تغییـرات    د اشاره شود کهبراي دانشجویان، بای

مطلوب جسمانی و ذهنی در افراد مورد انتظـار اسـت، مـواردي مثـل تبیـین صـحیح و درسـت        
باعث خواهـد شـد   استادانتوسط هاکالسحرکتی مطلوب در تیفعالورزش و مفاهیم و مبانی

هـاي  نگرش بهتري نسبت به فعالیت، در مقایسه با زمان پیش از گذراندن این دروسدانشجویان
.حرکتی و ورزشی داشته باشند

آوري شده از آزمـون ایفـرد کـه بـراي سـنجش آمـادگی جسـمانی        نتایج تحلیل اطالعات جمع
دار و چـابکی اخـتالف معنـی   دراز و نشستآزمون دو، نشان داد تنها در شداستفادههانیآزمود

در صـورتی کـه سـطوح آمـادگی جسـمانی      ،آزمون مشـاهده شـده اسـت   آزمون و پسبین پیش
داري در مراحـل قبـل و بعـد از    بخش دیگر آزمون ایفرد تفاوت معنـی چهارها به همراه آزمودنی

هاي تحقیق بـا نتـایج   دهد، این بخش از یافتهنشان نمیکینی عمومی گذراندن درس تربیت بد
ایشـان در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه         . مطابقـت دارد ) 2008(تحقیق سـولیوان  

عروقی دانشـجویان  -ساز قلبیها براي کاهش عوامل خطردانشگاههاي تربیت بدنی عمومیبرنامه
توانـد  که ذکـر شـد نمـی   ییهایژگیوت در هفته با زمان یک ساع،آنچه مسلم است. یستنثر مؤ
به احتمال زیـاد  . افزایش آمادگی جسمانی دانشجویان فرض شودبرايتمرینی یعنوان پروتکلبه

فرصـت انتخـاب و   در ایـن مجـال انـدك    از میان عوامل متعدد آمـادگی جسـمانی و تندرسـتی    
پـذیر  هـاي در سـطح بـاال امکـان    رسیدن به نـورم برايگذاري ها و هدفبخشۀپرداختن به هم
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جزء به طراحـی تمـرین   بهء صورت موردي و جزاما شاید بتوان از میان عوامل مختلف به،نیست
پرداخت و از مزایاي پیشـرفت در  کیو اجراي آن در طرح درس واحدهاي تربیت بدنی عمومی 

.یان بهره بـرد کمک به افزایش سطح آمادگی جسمانی و تندرستی دانشجوبرايهر بخش از آن 
متـر چـابکی مؤیـد همـین مطلـب      4×9و دو دراز و نشستدار در آزمون معنیاختالفةمشاهد

.است
ها و دروس دانشگاهی اشاره کرد که با توجه به اهمیت دانشگاهپژوهش حاضر بایددر بیان نتایج 

منـدي از  بهـره يبـرا اي سالم و برخوردار از دانش کافی داشتن جامعهمنظور ، بهدر آموزش افراد
تواند باعث تقویت و تأثیر بیشتر این واحد درسـی  ورزش و فعالیت بدنی، توجه به نکاتی چند می

تواند ایجاد نظم و انضباط در برگزاري تعـداد جلسـات   این موارد می. مهم براي دانشجویان بشود
ن آنکـه ایجـاد   ضـم . ن دانشگاه باشدن و مسئوالاسال و لزوم اعمال جدیت از طرف مدرسدو نیم
بـه حـداقل   بـراي تسـهیالت کـافی   ورزش و فعالیت دانشجویان و ارائۀهاي مناسب برايمحیط

توانـد عالقـه و رغبـت    گذراندن دروس تربیت بـدنی عمـومی مـی   درروشیپرساندن مشکالت 
هاي زیاد از ها و دقتشاید اعمال ظرافت. هاي بدنی بیشتر کندبه ورزش و فعالیترادانشجویان

عنـوان  بـه کیـ ن در حد امکانات براي برگـزاري واحـدهاي تربیـت بـدنی عمـومی      اجانب مدرس
از عوامل مهم براي قـوت گـرفتن میـزان تأثیرگـذاري ایـن دروس      هاي مشخص تمرینیپروتکل

.باشد
هاي حرکتی و ورزشی از یک سـو  گیري صحیح نگرش نسبت به فعالیتبا توجه به اهمیت شکل
هـاي  بیت بدنی عمومی براي دانشجویان دختر از سـوي دیگـر، بـازنگري   و همچنین واحدهاي تر

يهـا گـروه مدیران ونبخشی این واحدهاي درسی براي مدرسابیشتر براي افزایش کارآیی و اثر
ریزان تربیت بـدنی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و     هاي کشور و برنامهتربیت بدنی دانشگاه

.رسدمیبه نظرنشگاه آزاد اسالمی ضروري کل تربیت بدنی داةهمچنین ادار

:منابع
هاي ارزشیابی وضعیت اجراي درس تربیت بدنی در پایه). 1386(پور ، محمد اسماعیلافضل.1

شماره . اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی نشریه پژوهش در علوم ورزشی
107ـ125شانزدهم ص 

تربیت بدنی ـ انتشارات آذرهاي آموزش ـ روش) 1378(آذربانی ـ احمد.2
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هاي از دانشجویان در خصوص فعالیتینظرسنجنیازسنجی و ). 1380(اسدي ، حسن .3
طرح پژوهشی . آموزش عالی دانشگاه تهرانمؤسساتها و حرکتی ورزشی دانشگاه

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
ربیت بدنی و دانشجویان مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان رشته ت). 1386(زهرهافشارمند ،.4

شماره شانزدهم ص . نشریه پژوهش در علوم ورزشی. غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد
156ـ171

. تألیف آن آناستازي. آزماییسنجی و رواناصول روان). 1361) (مترجم(یمحمدتقبراهنی ،.5
انتشارات دانشگاه تهران

با کیتربیت بدنی عمومی بررسی میزان مطابقت اهداف درس). 1386(صبور ، صیاد .6
نامه کارشناسی ارشد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمیپایان. نیازهاي دانشجویان 

مقایسه نگرش چهار گروه از دانشجویان دانشگاه الزهرا نسبت به ). 1385(آذرنوش ، .7
گاه واحد علوم و تحقیقات دانش. نامه کارشناسی ارشدپایان. هاي حرکتی و ورزشیفعالیت

آزاد اسالمی
آموزان دختر مقطع متوسطه مقایسه نگرش و گرایش دانش) 1380.(ساداتاحترامموسوي،.8

. نامه کارشناسی ارشدپایان. هاي ورزشیپنج منطقه استان به درست تربیت بدنی و رشته
. دانشگاه تربیت معلم

ی ایران توصیف نگرش و گرایش مردم جمهوري اسالم). 1381(مظفري، سید امیراحمد.9
هاي حرکتی و ورزشی برنامه ملی تحقیقات، دانشگاه تربیت معلمنسبت به فعالیت

هاي ورزشی کننده در کلوپبررسی و مقایسه نگرش زنان شرکت). 1375(نوابی نژاد شکوه .10
. هاي منظم ورزشی بر ابعاد جسمانی، روانی، فرهنگی و اجتماعینسب به اثرات فعالیت

و ورزش بانوانکمیته تحقیقات مدیریت 
مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی ). 1380(پژمان احمدي ،.11

هاي حرکتی و اند، نسبت به فعالیتتهران مرکز که واحد تربیت بدنی عمومی را گذرانده
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزپایان. ورزشی

از دیدگاه اعضاي هیأت علمی 2و1سازي تربیت بدنی عمومی بهینه). 1381(رمضانی ، علی .12
دانشگاه تربیت . نامه کارشناسی ارشد پایان. هاي منتخب تهرانو دانشجویان پسر دانشگاه

.معلم
در کیبررسی محتوا و شیوة ارزشیابی واحد تربیت بدنی عمومی ). 1383(بنیان ، عباس .13

سیارنژاد، 1514ـ26ش در علوم ورزشی شماره پنجم ص نشریه پژوه. هاي کشوردانشگاه
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نیروي انسانی، امکانات و تجهیزات براي ارائه دروس وضعیت آموزش ،). 1384(جمشید 
از دیدگاه مدیران 3در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 1و2تربیت بدنی عمومی 

.قیقات دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تح. رساله دکتري. گروه مدرسین و دانشجویان 
نیروي انسانی، امکانات و تجهیزات براي ارائه وضعیت آموزش ،). 1384(سیارنژاد، جمشید .14

از دیدگاه 3در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 1و2دروس تربیت بدنی عمومی 
ه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشگا. رساله دکتري. مدیران گروه مدرسین و دانشجویان 

.اسالمی
از دوو کیبررسی میزان اثربخشی دروس تربیت بدنی عمومی ). 1383(نوروزي،حسن .15

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پایان. دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشگاه فردوسی مشهد
تربیت مدرس
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عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار ۀمقایس
دانشگاه تربیت مدرس

3، حدیث مرادي2، رسول نوروزي سید حسینی1انیچکوزههاشم 

12/6/90:مقالهتاریخ پذیرش5/8/89:مقالهتاریخ دریافت

دهیچک
یت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار عزت نفس و رضاۀهدف این تحقیق، مقایس
صـورت میـدانی اجـرا    هو بتحلیلی-توصیفیکه با روش تحقیق استدانشگاه تربیت مدرس 

دانشجویان دانشـگاه تربیـت مـدرس تشـکیل     ۀ آماري این پژوهش را کلیۀجامع. ه استشد
ی، پرسشـنامۀ شـناخت جمعیـت يهـا یژگیوۀبراي گردآوري اطالعات از پرسشنام. دادندیم

يهـا پرسشـنامه .عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شـد ۀرضایت از زندگی داینر و پرسشنام
توزیـع  )ردانشجوي غیرورزشکا240دانشجوي ورزشکار و 240(آماري میان نمونۀمذکور در 

از آنالیزهاگروهبین ۀمقایسو برايیفیتوصاز روش آمار هادادهلیتحلو تجزیهمنظور به. دش
بـین عـزت نفـس    نشان داد هاافتهی. طرفه و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شدواریانس یک
و در )=05/0P<،591/7F(داردوجـود  يدارو غیرورزشکار تفاوت معنـی ورزشکاردانشجویان 

هـا ، در مقایسه با سایر گـروه دانشجویان زن ورزشکارآزمون تعقیبی دانکن مشخص شد که 
بین رضایت از زندگی دانشجویان همچنین . )>01/0P(عزت نفس بودندداراي بیشترین میزان

و)=05/0P<،732/25F(داري وجود داشـت ورزشکار تفاوت معنیزشکار و دانشجویان غیرور
ها، در مقایسه با سایر گروهدانشجویان زن ورزشکاردر آزمون تعقیبی دانکن مشخص شد که 

ـ نتـایج تحقیـق نشـان    .)>01/0P(دنـد داراي بیشترین میزان رضایت از زنـدگی بو  دهـد یم
.داردرا و رضایت از زندگیورزشی توانایی ارتقاي سطح عزت نفسيهاتیفعال

.ورزشکار،، دانشجواز زندگیرضایتعزت نفس، :فارسیهاي هواژکلید

)نویسندة مسئول(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه تربیت بدنی. 1
:Emailکارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس. 2 norozirasool@gmail.com
:Emailدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس. 3 h.moradi18@gmail.com
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دمهمق
تحقیقـات متعـددي  . است1یکی از نیازهاي روانی انسان احساس خود ارزشمندي یا عزت نفس

ـ آموزیمـ مـؤثرتر خیلـی  بیشتري دارند،افرادي که از عزت نفس دهدیمنشان  ، روابـط سـود   دن
د و نخودکفـا باشـ  تواننـد  مـی د و نـ کنمـی اسـتفاده  هافرصت، بهتر از ندنکیمتري برقرار بخش

عزت نفس و خودارزشـمندي از  .)4-1(دارند به مسیر زندگی خود يترروشنهمچنین دیدگاه 
،عزت نفس قـوي برخورداري از اراده و . وامل در رشد مطلوب شخصیت افراد استعنیتریاساس

مسـتقیم  ايسالمت فکر و بهداشت روانی رابطهگیري و ابتکار، خالقیت و نوآوري،تصمیمقدرت
براي اصالح و درمان ،امروزه. با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خودارزشمندي فرد دارد

گـام بـه ارزیـابی و    نیتـر مهـم عنوان اولـین یـا   خصیتی و رفتاري افراد بهبسیاري از اختالالت ش
فـردي و اجتمـاعی آنـان    يهـا مهـارت پرورش احساس عزت نفـس، تقویـت اعتمـاد بـه نفـس،     

. )1(تعریـف شـده اسـت   از خـود تصویب و تأیید شـخص  ۀدرج،عزت نفس.)6، 5(پردازندیم
ارزشمندي است که شخص نسبت به خـود  تصویب، تأیید، پذیرش و ۀهمچنین عزت نفس درج

کـه  اسـت ییهاارزشعزت نفس آرزوها و از)1992(2ویلیام جیمزتحلیل ). 4(کندیماحساس 
بالفعـل نسـبت بـه    يهـا ییتوانـا طور کلـی بـه نظـر وي عـزت نفـس      آدمی براي خود دارد و به

زش و احترامی اسـت  عزت نفس ار) 1967(3کوپر اسمیتقیدةبه ع). 7(بالقوه استيهاییتوانا
شودیماطالق هايتوانمنداست و به قضاوت شخص در مورد میزان قائلکه فرد براي خویشتن 

با مطالعات وسیع خود در مورد عزت نفس به ایـن نتیجـه رسـید    ) 1967(کوپر اسمیت. )8، 7(
اب، ، اسـترس، اضـطر  کـم در مقایسه با افراد داراي عـزت نفـس   زیاد، که افراد داراي عزت نفس 

حساسیت کمتـري شکست و انتقاداتدر برابر تنی کمتري دارند و -روانيهانشانهدرماندگی و 
). 8(دهندیمنشان 

نشان داد عزت نفس با کنجکاوي در مورد خـود و محـیط، احسـاس کفایـت و     ) 1995(4فرانکن
معتقـد اسـت وقتـی    ) 2000(5مزلـو . )9(شایستگی و نگرش مثبـت بـه خـود همبسـتگی دارد    

حساس احترام درونی کنیم یا به خود احتـرام بگـذاریم، احسـاس ایمنـی درونـی و اعتمـاد بـه        ا
و زمانی که فاقد احترام به خـود  میکنیمو خود را ارزشمند و شایسته احساس میابییمخویش 

را بـه  نضعف مـا باشیم، باید خویشتن را خوب بشناسیم، سازگار باشیم و بتوانیم فضایل و نقاط 

1. Self-esteem
2. William James
3. Cooper Smith
4. Franken
5. Maslow
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؛نیـاز نیتـر یعـال گاه به سـوي  کنیم، آنءارضااگر این نیازها را ودقت تشخیص دهیمروشنی و 
.)10(کنـیم  اسـتعدادهاي خـویش را شـکوفا    میتـوان یمو میآوریمیعنی نیاز به تحقق خود رو 

منظور از عوامـل درونـی عـواملی اسـت کـه از      . از عوامل درونی و بیرونی استمتأثرعزت نفس 
عوامـل بیرونـی بـه    . کنـد یمـ خود شخص آن را ایجاد ،یا به عبارت دیگرندریگیمنشئتدرون 

از این رو ؛)5(زندگی، نوع فعالیت بدنی و عوامل محیطی تأثیر گذار بر فرد اشاره دارديهاوهیش
بـدنی فـرد   يهـا تیـ فعالتوجه بـه سـطح و نـوع    نفسبراي شناخت بهتر عوامل مرتبط با عزت 

.)11(کننده باشدکمکتواندیم
طور کلی شناسی و بهدر روان1مبحث رضایت از زندگیشودیمعللی که باعث نیترمهمیکی از 

ازیکی.)6(است انسانی مطرح شود، نقش محوري آن در سالمت و بهزیستی افراد بشر در علوم 
فـرد، نگـرش زندگی،تیرضاازنظورم.استاز زندگیرضایتمیزانروانیبهداشتيهاشاخص

زنـدگی ماننـد هـاي زنـدگی  جنبـه ازبرخـی یـا وخـود زندگیکلیتبهنسبتیابی عمومیارز
شـمار  سـالمت روان بـه  يهـا نـه یگزاز از زندگی رضایت.)12(استآموزشیتجربۀ وخانوادگی

ـ بـراي عنوان انسان در تـالش است که هر فرد بهيایینهاو هدف دیآیم دسـت آوردن آن در  هب
شـمار  سالمت روان بهجنبۀاز زندگی بیشتر اوقات به عنوان یکی از سه شنوديوخ. زندگی است

عنـوان سـالمت   بـه يامجموعهاین سه جنبه . اندمثبت و منفیيهاعاطفههاجنبهدیگر . دیآیم
.)14، 13(دیـ آیمـ حسـاب  که هدف نهایی جلسـات مشـاوره بـه   دهندیمرا تشکیل بخشلذت

ايمقولهمثبتومنفیاحساسحالی کهدر،استشناختیايهبیشتر مقولزندگیازرضایت
اززندگیهايجنبهازرضایتوخرسندياحساس. روندیمرشمابهعاطفیواحساسی

رضـایت .کنندیمزندگیدر آنکهاستجهانیبهافراد نسبتمثبتنگرشهايمؤلفه
آنۀ پایـ بـر افراد کهو معیارهاییداردايپیچیدهامادیکنزارتباطهاارزشبااز زندگی

ـ .اسـت متفـاوت ،کننـد یمارزیابیاز خوشبختیرا خودذهنیدرك  وشـادکامی ۀ تجرب
اغلـب ناخرسـندي وغماحساسورودیمشمارندگی بهبرتر زهدف زندگیازرضایت
بیشـتر بـا اسـتفاده از    زنـدگی ازرضـایت . شـوند یمشمردهفردفیوظاانجامراهدرمانعی

مثبـت سـالمتی توجـه    يهـا شاخصاگرچه تا به حال به .شودیمگیري هاندازذهنیيارهایمع
روان يهانشانهکه سالمتی را عدم حضور ییهايتئورو هامدلکمتري شده است و در مقابل با 

ناخوشـایند عـاطفی   يهاحالتچون يایمنفيهامالكنبود و آن را بر اساسدانندیمرنجوري 
، سالمتی را حالتی کامل از سالمت اجتماعی، ذهنـی  2، سازمان بهداشت جهانیکنندیمارزیابی 

1. .life satisfaction
2 .The World Health Organization(WHO)
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در این باره معتقد است که امروزه اگرچـه ابعـاد   ) 1991(1کاون. )16، 15، 6(داندیمو فیزیکی 
زنـدگی عـواملی   مربوط به رضـایت از  يهایابیارزن و سالمت مورد شک و تردید است، شاد بود

سالمت ذهنی که از طرف دانشـمندان پیشـنهاد شـده اسـت،     يهامدلهستند که در بین همۀ
مثبتـی  يهـا شـاخص ۀکاون عقیده دارد که سنجش سالمت روانی باید بر پایـ . اندبودهمشترك 

.)6(مانند رضایت از خود یا رضایت از زندگی باشد
اگـر کهیحالدرفرد افزایش یابد،عزت نفسشود سبب میخودعملکرد ازمثبتیی ارزیاب
ازمنظـور . ابـد ییمـ کاهشاونفسعزتباشد،داشتهخودعملکردازمنفیارزیابیفرد 

دوستراخود، چقدرکنندیمفکرچگونهخودبهنسبتافرادکهاستنایعزت نفس
خودیلیتحصوو ورزشیاجتماعیلحاظبهخصوصبه،اندراضیعملکردشانازورند اد

هـا آنیواقعـ خودوآلدهیاخود یکینزدویهماهنگزانیموکنندمیاحساسرا چگونه
بـا سـه یدر مقا،دارنـد يشـتر یبنفـس زتکه عاشخاصیانددادهمطالعات نشان . استچقدر

نشـان  بیشـتري مقاومـت مشـکالت  وزنـدگی مسـائل در برابـر ، کمنفسعزتبااشخاص
ات متعددي در مورد ارتباط قتحقی.)6(استبیشترتشانیموفقاحتمال،نتیجهدر ودهندمی

. انـد نبـوده یکسـانی عزت نفس با فعالیت بدنی و ورزش انجام شده است که اغلـب داراي نتـایج   
آمـوزان ورزشـکار و   عـزت نفـس دانـش   ۀبررسی و مقایس«تحت عنوان ) 1371(اقدسی تحقیق

انجام نشان داد بین صفات ورزشکاران و غیرورزشکاران و همچنین اخـتالف عـزت   » ورزشکارغیر
در تحقیقـی بـه ایـن    ) 1373(شـتاب بوشـهري  .)11(داري وجـود دارد ینفس آنان تفاوت معن

داري ی جسمانی دانشجویان ورزشکار تفاوت معنـی نتیجه رسید که در میزان عزت نفس و آمادگ
عـزت  ۀبررسـی و مقایسـ  «در تحقیقی تحت عنـوان  ) 1380(نیسی شوشتري). 17(وجود ندارد

به این نتیجه رسـید کـه   »  نفس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز
در .)5(وجـود نـدارد  داري اخـتالف معنـی  بین عزت نفس دانشجویان ورزشـکار و غیرورزشـکار   

در دانشـجویان  شـادي بـا شخصـیت    ۀبررسی رابطـ «تحت عنوان ) 1381(ساري صرافتحقیق
بـین احسـاس شـادي و رضـایت از     مشـخص شـد  » ورزشکار دانشگاه تبریزدختر ورزشکار و غیر

طلبتیحما.)2(داري وجود داردشکار تفاوت معنیزندگی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورز
میـزان شـادکامی و سـالمت روانـی     ۀمقایسـ «تحت عنـوان  در تحقیق خود ) 1382(و همکاران

میـزان  دادنـد نشـان  » تهـران و پیـام نـور   يهادانشگاهدانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار 
.)16(رضایت از زندگی و عزت نفس دانشجویان ورزشکار بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار است

1. Cowen
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رغیرورزشـکا بین عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و نشان داد) 1383(رندخونتایج تحقیق 
کیفیـت زنـدگی و   «تحت عنوان ) 1386(زکینتایج تحقیق.)18(داري وجود داردیتفاوت معن

نشان داد بین رضـایت  » رابطۀ آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان
داري وجـود دارد ختران و پسران دانشجو ارتباط معنیزت نفس داز زندگی و کیفیت زندگی و ع

يورزشـی مـنظم گروهـی باعـث ارتقـا     ۀنشان داد برنام) 1386(غفاري و همکارانتحقیق.)1(
.)3(شودیمعزت نفس دانشجویان 

مرتبط با کاهش عزت يهایژگیوبراي تعیین که )2010(1کالر و همکاراندر تحقیق مک
ورزشی از عوامل يهاتیفعالویژه عدم مشارکت در کمبود فعالیت بدنی و به، انجام شدنفس

در تحقیقی به این ) 2010(2برونت و همکاران).19(تأثیر گذار بر کاهش عزت نفس بودند
سیلویا و ).20(وجود ندارديداریمعنکه بین فعالیت بدنی و عزت نفس رابطۀنتیجه رسیدند 

در کنندگانکه احساس خوب داشتن پاسخی است که شرکتدندیادآور ش) 1989(3وینبرگ
و این مسئله رضایت از خود و رضایت از زندگی کنندیمفعالیت بدنی و بعد از انجام آن کسب 

در تحقیقی به این نتیجه رسید که انجام ) 2010(4کاویننو). 21(دهدیمرا در آنان افزایش 
.)22(شودیمعث افزایش میزان عزت نفس دانشجویان تفریحی با رویکرد ورزشی بايهاتیفعال

در ،کنندیمجسمانی و ورزش شرکت يهاتیفعالدخترانی که در اعالم کرد) 1989(5اسکالن
عزت نفس بیشتري دارند، همچنین شرکت ندارندهاتیفعالمقایسه با دخترانی که در این 

بیشتر ازطح باالیی قرار دارندسطح عزت نفس در دخترانی که از نظر مهارت ورزشی در س
).23(رند کمتري داکه مهارت ورزشی استدخترانی

بدنی باعث افزایش يهاتیفعالانجام نشان دادنددر تحقیقی ) 2010(6یتال و همکاراناو
ویژه کیفیت زندگی، عزت نفس، رضایت از زندگی و خود کارآمدي به،سالمت روانیيهاشاخص

در تحقیقی نشان دادند بین انجام فعالیت بدنی و ) 2010(7و همکارانباردل ).24(شودیم
بررسی با) 1994(8پلنت و رودبین).25(وجود دارديداریمعنۀورزش با عزت نفس رابط

1. McClure et al
2. Brunet et al
3. Silva& Weinberg
4. Kounenou
5. Scalene
6. Whitelaw et al
7. Bardel et al
8. Planate & Robin
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ورزش بر سالمت روانی به این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی موجب بهبود خلق و ریتأث
دشویمهاتیفعالکننده در این و عزت نفس افراد شرکتخو، سالمت روانی، افزایش خودباوري 

کارآمدي، پذیرش اجتماعی با ند عزت نفس، خونشان داد) 2005(1سوزان و ویکی). 26(
)2009(و همکاران2تحقیق کرلینتایج). 27(ورزش و فعالیت بدنی ارتباط مستقیمی دارد

در ،کنندیمورزشی شرکت يهاتیلفعاپنداره و عزت نفس دانشجویانی که در نشان داد خود
در تحقیق خود ) 2002(روت).28(مقایسه با گروه همساالن غیرفعال خودشان بیشتر است

داري وجود دارد و معنیۀورزشی و عزت نفس رابطيهاتیفعالبین شرکت در نشان داد
).29(دارند، در مقایسه با پسران عزت نفس بیشتري همچنین دختران

بایـد منـد شـوند،   هخود بهربالقوةيهايتوانمندافراد بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و براي اینکه
طـور کلـی بـا    بـه . باشـند داشتهبراي تالش قوياي بت به خود و محیط اطراف و انگیزهنگرشی مث

باشـند در  داشـته اي که افراد آن احسـاس خـود ارزشـمندي    جامعه،شدهتوجه به تحقیقات انجام
برخـورداري از  . مقاوم و پایدار خواهند بـود فشارهاي روانیو نواع مشکالت و مسائل زندگیمقابل ا

حیـاتی اسـت و از جملـه عوامـل     یسرمایه و ارزشـ خود ارزشمندي و عزت نفس به مثابۀ احساس
- امکـان هاآنوجود دارد که اجتناب از ییهاتیواقع. عمده در شکوفایی استعدادها و خالقیت است

عـزت نفـس و   . اهمیت عـزت نفـس و رضـایت از زنـدگی اسـت     هاتیواقعیکی از این ، تپذیر نیس
ند کـه بـراي سـازگار شـدن انسـان ضـرورت دارنـد و در        ازندگی از نیازهاي اصلی انسانرضایت از

امکان فاصـله  ،هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود. کنندیمحیاتی ایفا یرسانیدن او به موفقیت نقش
از این رو شناخت عواملی کـه در پیـدایش و   ؛کندیمت و رشد و تعالی کاهش پیدا گرفتن از موقعی

فعالیت بـدنی و  این پژوهش با در نظر گرفتن ورزش و.دارداي اهمیت ویژهندرثؤرشد عزت نفس م
گـویی بـه ایـن    ورزشکاران بـراي پاسـخ  ایت از زندگی در ورزشکاران و غیرعزت نفس و رضمقایسۀ
ورزشکار چـه تفـاوتی وجـود    فس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرکه بین عزت نانجام شد سؤاالت

بـین رضـایت   ورزشکار چه تفاوتی وجود دارد؟دارد؟ بین عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار و غیر
ورزشکار چه تفاوتی وجود دارد؟ و بین رضایت از زنـدگی  گی دانشجویان دختر ورزشکار و غیراز زند

ار و غیر رزشکار چه تفاوتی وجود دارد؟دانشجویان پسر ورزشک

پژوهشیشناسروش
صـورت میـدانی اجـرا شـد و در آن بـه      است که بهتحلیلی-توصیفیروش تحقیق این پژوهش 

1. Susan & Vicki
2. Carly
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ورزشـکار دانشـگاه تربیـت    ز زنـدگی دانشـجویان ورزشـکار و غیر   عزت نفس و رضـایت ا ۀمقایس
را توصـیف  قیتحقيهاریمتغیمامتابتدا تصرفیدخل و هیچمحقق بدون . مدرس پرداخته شد

پرداختـه  رهـا یمتغسهیمقاروابط و نییتعدست آمده به هبيهاو سپس با استفاده از داده کرده 
.است
دانشجویان ورزشـکار و غیرورزشـکار دانشـگاه تربیـت مـدرس      ۀآماري این تحقیق را کلیۀجامع

نمونـۀ .نـد بودنفر 5340مدرسآخرین استعالم از دانشگاه تربیتبر اساسکه دادندیمتشکیل 
و بـا در نظـر گـرفتن افـت بازگشـت      گیـري مورگـان   جدول حجـم نمونـه  بر اساساین پژوهش 

دانشجو که سه بار در هفته 240مورد نظر را در نهایت، نمونۀ. نفر تعیین شد480هاپرسشنامه
نظـر گرفتـه   عنـوان دانشـجوي ورزشـکار در   در این تحقیق به(کردند یمصورت منظم ورزش به

-که در این تحقیق به(کردندینمطور منظم سه بار در هفته ورزش که بهدانشجو240و)شدند
.ددادنتشکیل ؛)عنوان دانشجوي غیرورزشکار در نظر گرفته شدند

طـور بـه پرسشـنامه  462فقط تعداد کهکردنددریافترا قیتحقيهانفر پرسشنامه480تعداد 
وهـر د انـد کـه  از زندگی و عزت نفـس يتمندیرضااین پژوهش يهاریمتغ. شدندلیتکمکامل

شوندیميریگاندازهيافاصلهو در سطح اندپیوستهو یکم.
، پرسشـنامه  نیـاز اطالعات مـورد  آوريجمعبرايابزار بهترینتحقیق، فو اهدابا توجه به روش 

يهـا نگـرش زیـ نو التیتمـا ، هاارزش،  باورها، هاشناخت، هابرداشتآن بتوان طریقاست تا از 
از منظـور  نیهمـ يبرا. دست آورداز زندگی بهيتمندیرضادانشجویان را در مورد عزت نفس و 

که شامل سن، جنسیت، وضـعیت تأهـل، وضـعیت اشـتغال، سـطح      شناختی جمعیتۀپرسشنام
. استفاده شـد آوري اطالعات مرتبط با پژوهشمنظور جمعبهبود،....بیماري و ت، سابقۀتحصیال

رضـایت  ۀپرسشـنام ) الف: استفاده شده استدر این پژوهش از دو پرسشنامۀ دیگر نیزنیهمچن
میـزان سـنجش بـراي  )1985(همکـاران و1داینـر توسطسؤالیپنجمقیاساین:از زندگی

مگـرا هةشیوبااعتبار)1985(همکارانوداینر.استشدهتهیهزندگیازکلیرضایت
سؤالهرمقابلدر. اندنمودهگزارشمقیاساین يبرامطلوبی)=89/0r(پایاییوافتراقیو

پایـایی ضـریب نیزحاضر پژوهشدر. استشدهرفتهگنظردريانمرهپنجلیکرتطیف
نفـس ت عـز ۀپرسشنام)است؛ بآمدهدستبهα=889/0کرونباخ يآلفاةشیوبه آزموناین

اسـتفاده  از آنپـژوهش  يهـا یآزمـودن نفسعزت گیري درجۀمنظور اندازهبهکه 2کوپر اسمیت
یـا اظهـار نظـري اسـت کـه      جملـه 35ة کوپر اسمیت در برگیرندنفسعزت ۀسیاه. شده است

1 .Diener  et al
2 .copper smith
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کـامالً  ۀهر یـک از جمـالت در یکـی از چهـار گزینـ     ةاحساس واقعی خود را دربارباید آزمودنی 
کلـی مطـرح   نفـس عـزت  در این سـیاهه . مخالفم مشخص کندقم، مخالفم و کامالًموافقم، مواف

ۀکه دامنـ دهدیمدست بهرانفسکل عزت ةمجموع امتیازات آزمودنی، نمر،شده که در نهایت
ترین میـزان آن  بیشـ و 35نفـس میزان عـزت  نیترکمبه عبارتی ؛استریمتغ140تا 35آن از 
، )1967(کوپراسـمیت ایـن ابـزار، تحقیقـاتی از جانـب     ) اعتبـار (براي تعیین روایـی . است140

دییـ تأه و روایـی و پایـایی آزمـون    شـد انجام )1991(2و سیلورستون) 2007(1سالمال و نورمی
مقـدماتی  ايدر مطالعـه آزموناینپایاییضریبنیزحاضرپژوهشدر.)8،31،30(شده است 

کـه  آمددستبهα=778/0کرونباخ يآلفاةشیوبه،دتحقیق انجام شنفر از جامعۀ30روي که 
.آوري اطالعات استپرسشنامه براي جمعاین پایایی مطلوب دهندةنشان

آمـار  نمونه از يهااندازهفیتوصنمرات خام و يبندمنظور سازمان دادن، خالصه کردن،  طبقهبه
همچنـین  . استفاده شد) رسم جداول، انحراف استانداردها ودرصدها، نیانگیم، یفراوان(یفیتوص

در هاتفاوتدن کرو آزمون تعقیبی دانکن براي مشخص )ANOVA(طرفهیکاز آنالیز واریانس
هادادهو انجام شدExcelو spss 16افزار ، با استفاده از نرمعملیات آماري. استفاده شدهاگروه

.شدندتجزیه و تحلیل >05/0pدر سطح 

شپژوههايیافته
، دانشـجویان مـرد   )درصـد 97/25(رترتیـب دانشـجویان زن غیرورزشـکا   بـه 1نمـودار بر اساس

و سپس دانشـجویان زن  )درصد10/25(، دانشجویان مرد ورزشکار)درصد75/25(رغیرورزشکا
. تحقیق داشتندرا در نمونۀیفراوانبیشترین )درصد18/23(ورزشکار

1 . Salmela & Nurmi
2 . Silverstone
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تحقیقيهانمونهفراوانی توزیع درصدي .1دارنمو

و سـال 24سـنی  ةدر رد)درصـد 12/20(تحقیق يهانمونهبیشترین جمعیت 2مطابق نمودار
.دنسال قرار دار22سنی ةدر رد)درصد06/1(کمترین جمعیت 
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تحقیقيهانمونهتوزیع سنی .2نمودار

از %1/86از نظـر وضـعیت تأهـل   .اسـت 74/26±70/2هـا نمونهمیانگین سنی 1مطابق جدول
دانشـجوي  %9/71از نظـر وضـعیت تحصـیالت   .انـد متأهل%9/13تحقیق مجرد و يهایآزمودن

. دانشجوي مقطع دکتري هستند% 1/28کارشناسی ارشد و 
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هاي تحقیقنمونهشناختیجمعیتيهایژگیو.1جدول 

انشجویان دهاگروهمشخصات
مرد ورزشکار

دانشجویان 
مرد 

غیرورزشکار
دانشجویان 
زن ورزشکار

دانشجویان زن 
غیرورزشکار

بدون
درصدمجموعپاسخ

74/26±78/26070/2±13/2705/3±18/2662/2±88/2621/2±79/2سن
وضعیت 

تأهل
109898910803951/86مجرد
73014120649/13متأهل

وضعیت
تحصیالت

71103639503329/71ارشد
4516442501301/28دکتري

نشـان  >05/0pو=591/7Fمیـزان  با توجـه بـه  طرفهکینتایج آنالیز واریانس 2مطابق جدول 
بـه  ؛وجـود دارد داريمعنـی تفـاوت  ورزشکارعزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیربیندهدیم

دانشـجویان مـرد ورزشـکار، دانشـجویان     (گروه چهارنیبتفاوت یقدقیبررسيبراهمین دلیل 
تعقیبـی از آزمـون  ) ورزشکار، دانشـجویان زن غیرورزشـکار و دانشـجویان زن ورزشـکار    غیرمرد 

.استآمده3در جدول شماره کهاستفاده شد دانکن
زشکار و غیرورزشکارآزمون آنالیز واریانس براي مقایسۀ تفاوت میان عزت نفس دانشجویان ور. 2جدول 

داريمعنی F میانگین مجذورات آزاديۀدرج مجذوراتمجموع  منابع واریانس

0016/0 591/7 678/1038
838/136

3
458

033/3116
73/62671

بین گروهی
درون گروهی

461 77/65787 کل

نشـان  >05/0Pخطـاي در سـطح دانکـن ، آزمـون  شـود یمـ مشاهده 3در جدول طور کههمان
داري وجود دارد غیرورزشکار تفاوت معنیدانشجویان مرد ورزشکار و بعزت نفس بیندهدیم

همچنـین نتـایج آزمـون دانکـن نشـان      . بیشـتري دارنـد  و دانشجویان مرد ورزشکار عزت نفـس  
داري وجـود دارد و  یورزشکار تفاوت معنـ غیرعزت نفس دانشجویان زن ورزشکار و بیندهدیم

.بیشتري دارندزن ورزشکار عزت نفس دانشجویان 
هاگروهآزمون تعقیبی دانکن براي مقایسۀ تفاوت عزت نفس در میان . 3جدول 

هاگروه تعداد
Subset for alpha=.05
1 2

غیرورزشکارمرد دانشجویان  119 487/96
دانشجویان زن غیرورزشکار 120 709/96
دانشجویان مرد ورزشکار 116 259/99
دانشجویان زن ورزشکار 107 049/103

sig 009/0 001/0
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نشـان  >05/0pو F=732/25با توجه به میـزان  طرفهکینتایج آنالیز واریانس 4مطابق جدول 
وجود دارد؛ داريمعنیتفاوت ورزشکارز زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرمیان رضایت ادهدیم

دانشجویان مرد ورزشکار، دانشـجویان  (گروه چهارنیبت تفاودقیقیبررسيبرابه همین دلیل 
تعقیبـی از آزمـون  ) ورزشـکار و دانشـجویان زن ورزشـکار   رد غیرورزشکار، دانشـجویان زن غیر م

.استآمده5در جدول شماره کهاستفاده شد دانکن

زشکار و تفاوت میان رضایت از زندگی دانشجویان ورۀآزمون آنالیز واریانس براي مقایس. 4جدول
غیرورزشکار

داريمعنی F میانگین مجذورات آزاديۀدرج مجموع مجذورات منابع واریانس
001/0 732/25 374/1101

801/42
3

458
123/3304
89/19602

بین گروهی
گروهیدرون

461 02/22907 کل

نشـان  >05/0pخطـاي در سـطح  دانکـن ، آزمون شودیممشاهده 5در جدول طور کههمان
داري یمیزان رضایت از زندگی دانشجویان مرد ورزشکار و غیرورزشکار تفـاوت معنـ  بین دهدیم

همچنـین نتـایج آزمـون    . بیشتري دارندوجود دارد و دانشجویان مرد ورزشکار رضایت از زندگی 
یرورزشـکار  دانشـجویان زن ورزشـکار و غ  نیبـ در میزان رضایت از زنـدگی  دهدیمدانکن نشان 

. بیشتر استدانشجویان زن ورزشکار میزان رضایت از زندگی در اري وجود دارد و داوت معنیتف

هاگروهتفاوت میان رضایت از زندگی در میان ۀآزمون تعقیبی دانکن براي مقایس. 5جدول
هاگروه تعداد

Subset for alpha=.05
1 2 3

دانشجویان مرد ورزشکار 116 121/18
ورزشکارمرد غیردانشجویان 119 261/20

دانشجویان زن غیرورزشکار 120 867/21
دانشجویان زن ورزشکار 107 588/25

sig 001/0 006/0 001/0

يریگجهینتبحث و 
عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشـکار و غیرورزشـکار   ۀهدف از این تحقیق مقایس
دانشـجویان ورزشـکار و   قیـق نشـان داد بـین عـزت نفـس     نتایج تح. دانشگاه تربیت مدرس بود

بـه نتـایج   تـوان یمـ خصـوص در ایـن  .وجـود دارد ) p>05/0(داريتفـاوت معنـی  رورزشکاغیر
خورنـد ،)1382(و همکارانطلبتیحما،)1380(نیسی شوشتري،)1371(تحقیقات اقدسی 
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، کـاویننو )2010(رانمـک کـالر و همکـا   ،)1386(غفاري و همکـاران ، )1386(زکی،)1383(
ــاردل و همکــاران)2010(یــتال و همکــارانا، و)2010( پلنــت و ،)1989(اســکالن ،)2010(، ب

اشـاره کـرد کـه تفـاوت     ) 2009(کرلـی و همکـاران  ، )2005(، سوزان و ویکی )1994(رودبین 
ایـن  . داري در میزان عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشـکار گـزارش کـرده بودنـد    یمعن

در میـزان عـزت   همخـوانی نـدارد؛ زیـرا وي   )1373(شتاب بوشهريتحقیق يهاافتهینتیجه با 
همچنین با نتـایج  .داري گزارش نکردتفاوت معنیدانشجویان ورزشکار و آمادگی جسمانینفس

بـین فعالیـت بـدنی و عـزت نفـس      يداریمعنـ که ارتباط ) 2010(تحقیقات برونت و همکاران
اذعـان  تـوان یمبا استناد به نتایج این تحقیقبه عبارت دیگر؛مغایرت دارد،گزارش نکرده بودند

و در یابـد افـزایش مـی  ورزشـکار  شخص عزت نفس ورزشی يهاتیفعالداشت که با شرکت در 
همچنـین  .خواهـد داشـت  یشـتري عزت نفس بهاي ورزشی ندارند،فعالیتمقایسه با کسانی که 

عـزت نفـس   تحقیـق يهـا گـروه در مقایسـه بـا سـایر    ،زشکارنتایج نشان داد دانشجویان زن ور
کـه  اشـاره  کـرد  ) 1989(اسکالن و همکاران يهاافتهیبه توانیمدر این راستا . بیشتري دارند

در مقایسـه بـا   ،کننـد یمـ جسـمانی و ورزش شـرکت   يهاتیفعالاعالم داشتند دخترانی که در 
و میـزان آن از پسـران   ت نفـس بیشـتري دارنـد   شرکت ندارند عزهاتیفعالدخترانی که در این 

همچنین عزت نفس دخترانی که از نظر مهارت ورزشـی در سـطح   .بیشتر استنیز هاآنسنهم
).23(تر است ها پایینهاي ورزشی آنسطح مهارتکه استدخترانیبیشتر از باالیی قرار دارند

-رزشکار و غیرورزشکار تفـاوت معنـی  بین رضایت از زندگی دانشجویان ونتایج تحقیق نشان داد 
دانشـجویان زن ورزشـکار   میـزان رضـایت از زنـدگی در    همچنـین  . وجود دارد)p>05/0(داري

، )1381(سـاري صـراف  ایـن نتیجـه بـا نتـایج تحقیقـات      . تحقیق بـود يهاگروهسایر بیشتر از
و وایـتال و  )1994(پلنت و رودبین ، )1989(، سیلویا و وینبرگ )1382(و همکارانطلبتیحما

دانشجویانی کـه در  میزان رضایت از زندگی دربه عبارت دیگر؛ همخوانی دارد)2010(همکاران
بـا  کـه  بیشتر اسـت  ورزشکار غیردانشجویانازکنندیمتمرینات بدنی و فعالیت ورزشی شرکت 

اصولی وقـت  ریزي دقیق وافراد ورزشکار با برنامه.مطالعات پیشین مطابقت دارداغلب يهاافتهی
و امـاکن  هـا دانیـ مکـاري خـود را در   و بیشتر اوقات بیکنندیمصورت بهینه تنظیم خود را به

افـراد غیرورزشـکار   ،از طرفی. که به نوعی فراغت خاطر را به همراه داردکنندیمورزشی سپري 
. گذرانندیمکاري خود را به بطالت بیشتر اوقات بی

در فعالیت کنندگاناس خوب داشتن پاسخی است که شرکتاحسمعتقد است) 1973(مورگان
و این مسئله رضایت از خود و زندگی را در افراد افـزایش  کنندیمبدنی و بعد از انجام آن کسب 

در مقایسه با ،از نتایج این پژوهش این بود که دانشجویان زن ورزشکاردیگر یکی .)21(دهدیم
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يتمندیرضـا ان مرد ورزشکار و غیرورزشکار عزت نفس و و دانشجویرورزشکاغیردانشجویان زن 
استنباط نمـود کـه تـأثیر ورزش و فعالیـت بـدنی      توانیمبا توجه به این نتیجه .دارندبیشتري 
در مقایسه با جنس مذکر در داشتن عـزت نفـس و رضـایت از زنـدگی     ،در جنس مؤنثاحتماالً 
نتیجه گرفت همخوانی دارد که در آن) 2002(تحقیق روتيهاافتهیاین نتیجه با .استبیشتر 

داري وجـود دارد و همچنـین   معنـی ۀورزشـی و عـزت نفـس رابطـ    يهـا تیفعالبین شرکت در 
بـه تحقیقـات   تـوان یمدر این راستا نیز . دارندبیشتريدختران در مقایسه با پسران عزت نفس 

زیـادي  ار عـزت نفـس   اشاره کرد که در آن گزارش کرده بـود دختـران ورزشـک   )2000(دوشافر
خـود ارزشـی و رضـایت از خـود و بـه تبـع آن رضـایت از زنـدگی         در مقایسه با پسـران  و دارند

.)5(بیشتري دارند
مهم دریبدنی و ورزشی عامليهاتیفعالکه شرکت در کرداظهار توانیمگیري کلی در نتیجه

نظـر محققـان   بر اسـاس گر به عبارت دی؛و رضایت از زندگی دانشجویان استعزت نفسارتقاي
و ورزش قـادر  فعالیـت بـدنی  گفـت  تـوان یمذکر شده در این قسمت و همچنین بخش مقدمه

ـ از این رو؛جا بگذاردر داري بر عزت نفس و رضایت از زندگی بخواهد بود تأثیر معنی اسـتناد  اب
اتخاذ شـود کـه   تدابیريهادانشگاهدر شودیمپیشنهاد و تحقیقات پیشینبه نتایج این تحقیق

یق شوند تا سـطحی مطلـوب از عـزت نفـس و     ورزشی تشويهاتیفعالدانشجویان به شرکت در 
.حفظ شودهاآنرضایت از زندگی در 

:منابع
کیفیت زندگی و رابطۀ آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر ). 1386.(زکی؛ محمد علی.1

.پایان نامه کارشناسی ارشد. و پسر دانشگاه  اصفهان
کوشافر؛ علی . حسینی نسب؛ سید داوود. علوي نامور؛ پروانه. ساري صراف؛ وحید.2

بررسی رابطه شادي با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ). 1381(اصغر
.110- 95:ص. شماره اول. نشریه پژوهش در علوم ورزشی. دانشگاه تبریز

تأثیر برنامه ورزشی منظم گروهی ).1386.(مظلوم؛ سید رضا. فتوکیان؛ زهرا. غفاري؛ فاطمه.3
1مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هفتم، شماره . بر عزت نفس دانشجویان پرستاري

.57- 52: ص. اردیبهشت- فروردین.
عزت نفس و خود پنداره پسران ياسهیمقابررسی ).1383.(؛ قبادپورحسن.نوربخش؛ پریوش.4

به هاآنطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوس
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.22- 19: ، ص21نشریه حرکت، شماره . پیشرفت تحصیلی
بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و ). 1380.(نیسی شوشتري؛ عبدل الجلیل.5

.پایان نامه کارشناسی ارشد. غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز
و ابعاد آن در بین هپیش بینی رضایت از زندگی توسط خود پندار).1385. (بها مزیدي عالم.6

دانشگاه . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. نکودکان،نوجوانان و دانشجویا
.شیراز
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لرسـتان  استانکل و ادارات تربیت بدنیةی سازمانی در ادارتعالۀحاضر مقایسیقتحقهدف 

-یفیتوصاز نوع یبررسینارفته در کارهبروش .استEFQMیسازمانمدل تعالی بر اساس
اعم از رؤسا، استان لرستان یبدنیتتربادارات کارکنانپژوهشآماريۀجامع.استیلیتحل
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ادامه از آمار اسـتنباطی  و دراستفاده شدههادادهمربوط به يو نمودارهاهایفراواندرصدها، 
نرمـال بـودن متغیرهـا از    یینتعبراي و SPSSافزار از طریق نرمهایافتهیلو تحلبراي تجزیه 
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ـ دهدیمنشان یجنتاینهمچن.اردوجود ديداریمعنتفاوت )دست آمدهبه029/0 یرسـا ینب

،، نتـایج مشـتري  یندهاآفرها و منابع،مشارکتکارکنان،راهبرد، و یخط مشاعم از هامؤلفه
یجنتا.مشاهده نشديداریمعنتفاوت نتایج عملکردهاي کلیدينتایج جامعه،،نتایج کارکنان

بر ادارات تربیت بدنی استان لرستان تعالی سازمانی کل کارکناننمرةیانگینمدهدیمنشان 
تعـالی سـازمانی، معیـار    ۀگاننهمعیارهاي میاندر واست06/55برابر با EFQMمدل اساس

یقتحقیکلیجنتا.استداراي کمترین میزان و معیار رهبري داراي بیشترین میزانهافرآیند
و یگـاه جاینبـاالتر در یمانسـاز یتعالیابینظر ارزشهرستان بروجرد از کهآن است یانگرب

.قرار داردیگاهجاترینیینپادر کوهدشتشهرستان 

.آزمون آنوا،EFQMیسازمانمدل ،یبدنیتتربادارات ،یسازمانیتعال:ي فارسیهاواژهیدکل
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مقدمه
ۀمفهوم جدید کیفیت به برقراري اصول جدید مدیریت و سازماندهی در راستاي رشد و توسع

جنبش مدیریت کیفیت فراگیر در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه .کندمیمؤسسات کمک 
کرده، مدت زمان ارائۀدولتی و خصوصی را تشویق نمود تا در سیاست خود بازنگري يهابخش

باعث ،داشتهمؤسساتاین جنبش ارتباط زیاد و نزدیکی با . مشتریان را کاهش دهندبه خدمات 
)1(.شودفیت و خدمات و نیز کنترل هزینه در این بخش میافزایش تالش در جهت بهبود کی

همین .کندکیفیت در تربیت بدنی امري پویا و داراي ابعاد متعدد است که دائماً تغییر می
يزشی براي ارتقاریزان تربیت بدنی و علوم وربرنامهشودپویایی و تغییرپذیري کیفیت باعث می

شوند باید کار برده میهایی که براي ارزیابی عملکرد بهطور کلی شاخصبه.دائمی آن بکوشند
یند ارزیابی را افزایش آدقت، صحت و اثربخشی فرهاآنداشته باشند که استفاده از هاییویژگی

ی قابل هاي جهانی جایگاهحاضر در بسیاري از سازماندر حالاز جمله مفاهیمی که .دهد
تعریف در ) 1. (استهاي تعالی سازمانی و مدل، مفاهیم کیفیت، بهبود مستمریافتهتوجه

یا فرآیند در تأمین هر محصول، سیستم ذاتی ي هاکیفیت به توانایی تمامی ویژگی،جدیدتر
کید بر نگرش یکپارچه اطالق و با تأ) Iso 9000(هاي ذینفع هاي مشتري و سایر گروهنیازمندي

در سازمانپایدار و دائمی ۀرشد و توسعتعالی سازمانی یعنی تعهد سازمانی به«.)2(شودمی
ی ملی فراگیر و محیطافزایش مستمر سودآوري سازمان درجهت کسب رضایت مشتري و 

یا میزان کامیابی در از نوع فعالیت، اندازه، ساختارنظرهر سازمانی صرف. )4، 3(» کنندهحمایت
میزان موفقیت خود را در نیل به آن بر اساسدارد که نیاز تأمین اهداف سازمانی خود به مدلی 

میان از. )4-3(و راهبردهاي کسب و کار خویش مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد هاآرمان
ملی کیفیت ةدلیل اینکه مبناي مورد استفاده در جایزبهEFQMهاي تعالی سازمانی مدلمدل

گیري و بهبود کیفیت ازهاین مدل براي انداز. است، مورد تأکید محقق قرار گرفتهاستایران 
وظایف ها در انجاماست براي کمک به سازمانعملیيابزارشود واستفاده میهاسازمانکلی 
هاي حلراهۀموجود و ارائخألهايو کشف قرار دارندسنجش اینکه در کجاي مسیر تعالی ،خود
مشتریان، وجه به عملکردتعالی با ت«این منطق استوار است که بر EFQMمدل.مفید

هاي ها و سیاستراهبردکه آید به دست می، و جامعه و از طریق رهبري مؤثري کارمندان
» شودآیندها حمایت میمنابع و فريکارمندان، شرکاۀوسیلو بهکندریزي میسازمان را طرح

در مفید یعنوان چارچوبجامع بهبود مستمر آن بهۀدلیل وجود چرخبهEFQMمدل . )5(
ارزیابی براي درك خوداین چرخه با انجام . دکنبود ساختار کیفیت در سازمان عمل میجهت به

توانند تصمیم بگیرند که ها میها، سازماناین یافتهبر اساس.شودوضع موجود و نتایج آغاز می
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بیشترین فعالیت ممکن براي تقویت توانمندسازها و در جهت کسب نتایج بهتر در ارزیابی آتی، 
؛ گذاري شده استپایههحوز9بر اساسمدل تعالی سازمانی .انجام شودهایی زمینهر چهدباید 

سازمان و ة دهنداجزاي تشکیلةکنندسازها و بیانپنج حوزة این مدل مربوط به توانمند
و نتایج در بر داردبعدي نتایج عملکرد سازمان را چهار حوزة،هم استبا هاآنچگونگی تعامل 

،راهبردو یخط مش،رهبري:عبارتند ازکهدکني توانمندسازها را منعکس میاجرامطلوب 
نتایج و نتایج جامعه،نتایج کارکنان،نتایج مشتري، یندهاآفر،ها و منابعمشارکت،کارکنان

توان تعالی هر این معیارها و زیرمعیارهاي مربوط به هر کدام میبر اساس.عملکردهاي کلیدي
سازمانی که با توجه به امتیازات مربوط به هر معیار بتواند امتیاز کل . زه گرفتسازمانی را اندا

.تر استموفق،بیشتري کسب نماید
جامع، مستلزم یفیتکیریتمدۀبرنامآمیزیتموفقياجراکهکردگزارش )1385(یعباس

ینام).6(استفرد و سازمان در مراحل بعد و قبل از ورود یانممناسب يسازگاریجادا
دو پرسشنامه وجود دارد و استفاده از مدل یجنتاینبداريیمعناختالف نشان داد)1385(

EFQMگزارش ) 1385(یديحم).7(شدیشنهادپیتموفقبه یابیدستو عملکردبهبود يبرا
، کارکنانمشارکت، جلب یاراختیضتفواثربخش، هايیمتیجادا، کارکنانيسازتوانمندکرد

یازنمورد يهامهارتینترمهمیبترتمناسب بهيرهبرسبکو انتخاب یرستدصداقت، 
در کردهشرکتیدانشگاههايیمتياعضاشامل کهاستيآمارجامعۀیدگاهداز یرانمد

QMاز یبانیپشتدر ITهنوز نقش کردگزارش ) 1385(ینیهرس).8(بودندTQMيهاکارگاه

دو ابزار سودمند ینایريکارگبهو یستنروشن کاملطور هسازمان بیفیکعملکردبهبود براي 
ي به امالحظهقابل کمکیفیتکیریتمدیستمسو یندهاآفربهبود درطور همزمان به

).9(بخشدیمسرعت یفیتکیریتمدهايیتفعالو به کندیمهاسازمان
قرار دارد ییاجراۀبرنامو یتفعالهر مرکزدر یابیارزنظارت و کردگزارش ) 1380(نژاد یهمت

کهکردگزارش ) 1382(یانچکوزه.)10(شودینمدرست اجرا يابرنامهیچهو بدون آن 
یحتمطلوب نبوده است و نفعيذيهاگروهیتمامیدگاهداز یورزشيهاانجمنعملکرد
یفضعرا انجمن خود عملکرد) یکشتبه جز (ها بیشتر آنکهینابا -یزنها انجمنینانمسئوال

کهنتیجه گرفتند) 2003(یلوندروابراون و .)6(اند آن را مطلوب ندانسته- نکردندیابیارز
مدل یارمعاوزان در یاییراتتغایجادتوسط کهايیهناحدر EFQMموافقت مدل امکان

و توانمندسازهاینبکهیدرسیجهنتینابه ) 2006(کالوس).11(، وجود دارد شودمیاستفاده 
يرهبریرتأثمورددر یاريبسیقاتتحق.وجود داردداري یمعنرابطۀ ها دانشگاهعملکرد

بر یمثبتگرا اثر تحوليرهبراند نشان دادههاوجود دارد که همۀ آنیسازمانگرا و تعهد تحول
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یواضحاشتراکاتنشان داد ) 2001(یداستکارول).13، 12(دارد یردستانزیسازمانعهد ت
مختلف داللت یممفاهیاکارراهبر وجود یزنيشواهدوجود دارد، اما QAAو EFQMمدلینب

و ینظارتو کنترل، یریتیمدمؤثر یتحمايبرايابزارفراهم آوردن در جهتهاآندوهر . دارد
)1993(در سال ینستونو.)14(کنند حرکت میآن یشافزایحتیایینهایفیتکبهبود 

در ، ولیبرندو زمانبرینههزیر مدي برامعموالً عملکردیريگاندازههايیکردروگرفتیجهنت
: مطرح شدکارکنانیعمومعملکردیابیارزيبراسنجش یارمعشده دو یمترسمدل 

بر اساس مفروضات یابیارزيهافرمیريکارگبهوعملکردبر روش یروانانواع آزمون یريکارگبه
.)15(یشغلعملکردیارهايمعحاصل از 

انسانی براي بخش نیروهاي توسعۀاز آنجا که ادارات تربیت بدنی از جمله مراکز مهم پرورش و
ملی کیفیت ایران ةند، محقق بر آن شده است تا با استفاده از مدل امتیازدهی جایزورزش کشور

طرح ریزي شده است، EFQMکه با الگوگیري از آخرین ویرایش مدل سرآمدي کسب و کار 
يهابخشها و وسیله وضعیت جاري تواناییتا بدینکندلی سازمانی این ادارات را بررسی تعا

کل و ادارات تربیت بدنی ةهمچنین محقق ادار.نیازمند بهبود در سازمان را شناسایی نماید
به صورتی که مدیران : دکنشهرهاي استان لرستان را از نظر میزان تعالی سازمانی مقایسه می

محقق در . شرایط برآینددرصدد بهبودآموزشی با شناخت وضعیت موجود این ادارات ورزشی و 
کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان از نظر ةوضعیت موجود ادارۀاین تحقیق درصدد مقایس

يهابخشبا شناخت این وضعیت، .بوده استEFQMمدل تعالی سازمانی ۀگانمعیارهاي نه
ثر و ؤی میکارهاتوانند راهو مدیران میشودمیات تربیت بدنی مشخص نیازمند بهبود در ادار

بهبود مستمر در ادارات تربیت بدنی وهاحرکت و هدایت فعالیتبرايی هدفمند یهابرنامه
عالوه بر این، با انجام این تحقیق آگاهی کارکنان ادارات تربیت بدنی از .طراحی و تدوین کنند

دارات براي بهبود دائمی کیفیت رقابت در این اةیابد و انگیزفزایش میمفاهیم تعالی سازمانی ا
کل و ادارات ةتعالی سازمانی در ادارۀمقایسیقتحقهدف .شودیندها و خدمات تقویت میفرآ

بین فرض شدهکهاست EFQMیسازمانمدل تعالی بر اساسلرستان تربیت بدنی شهرهاي 
، کارکنان، رهبري، خط مشی و راهبرد(آنیارهايو معدنی تربیت بدر اداراتتعالی سازمانی 

یندها، نتایج مشتري، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدي آو منابع، فرهامشارکت
تفاوت EFQMمدل تعالی سازمانی بر اساساستان لرستان یبدنیتتربادارات در)عملکرد

..وجود دارد
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پژوهشیشناسروش
نؤسا، معاونـا آماري شامل ردر تحقیق حاضر جامعۀ.تحلیلی است-این تحقیق از نوع توصیفی

بوده نفر 60در زمان تحقیقهاآنکارمندان ادارات تربیت بدنی استان لرستان است که تعداد و
تعالی سازمانی در ادارات تربیت بـدنی اسـتان   اده از ابزار پرسشنامهاستفبا در این تحقیق . است

تفاده شـده در  اسـ پرسشـنامۀ . مقایسه شده استتعالی سازمانی EFQMمدل بر اساسلرستان 
پرسشـنامه کـه   یـن ااسـت EFQMسازمانی تعالی یسؤال50استاندارد این تحقیق، پرسشنامۀ

9جمـه شـده از   مانی در ادارات تربیت بـدنی اسـتان لرسـتان تر   گیري تعالی سازمنظور اندازهبه
.کلیدي عملکرد تشکیل شده اسـت یجو نتا، نتایج جامعه و کارکنانی و فاکتور رهبري، خط مش

مربوط پاسخ.استتور بعدي مربوط به نتایج فاکو چهارپنج فاکتور اول مربوط به توانمند سازها 
به این صورت که وزنی دارند هاینهگزهر یک از :ده استششرح ذیل تنظیم اینسؤال بهبه هر 

بسـیار زیـاد   ۀو گزینـ 67زیـاد برابـر   ۀگزین، 33کم برابرۀگزین،صفریار کم برابر بسۀوزن گزین
، مربـوط بـه موضـوع   يهـا پاسـخ امتیـاز پرسشـنامه میـانگین    بـراي محاسـبۀ  .اسـت 100برابر

زه برابـر  امتیاز مربوط به هر حوهمچنین پیشینۀ.استن حوزه ة امتیاز مربوط به آکنندمشخص
این پرسشنامه اعتبـار محتـواي ان نیـز    يهاپرسشاطمینان از روایی براي.)10، 9(است100

اعتبـار  نیتعیـ منظـور بـه . شـد ییـد  أریت ورزشی تمدیتادان متخصص و خبرةپس از بررسی اس
و انجـام شـد  اسـتان لرسـتان  کـل ةارادکارکنـان نفر از 30يرویمقدماتايمطالعهپرسشنامه

پرسشـنامه  . مورد نظر استاعتبار پرسشنامهةدهندنشانکهدست آمدبه795/0لفاي کرونباخآ
در ایـن  .دوزیع شتاستان لرستان يشهرهایبدنیتترباداراتکارکنانیانمیقتحقانجام يبرا

یـانگین، انحـراف اسـتانداردها،   مبندي، تنظیم، محاسـبۀ تحقیق، از آمارهاي توصیفی براي طبقه
از آمـار اسـتنباطی   ،ادامـه و دراستفاده شـده هادادهمربوط به يو نمودارهاهایفراواندرصدها، 

اسـمیرنوف بـراي   -کولمـوگروف آزمونوSPSSافزار از طریق نرمهایافتهیلو تحلبراي تجزیه 
پـس از همـاهنگی بـا    . ه شـده اسـت  آنوا استفادآزموناز ینو همچننرمال بودن متغیرها یینتع

.شديآورو جمعیعتوزپرسشنامه هاشهرستانو مراجعه به ادارات تربیت بدنی استان لرستان

پژوهشيهایافته
تربیـت  ةادارEFQMمـدل  بر اسـاس تعالی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان لرستان ةدر نمر

.امتیـاز را داشـت  وهدشـت کمتـرین   امتیـاز و شهرسـتان ک  بیشـترین بدنی شهرسـتان بروجـرد   
مـدل  بـر اسـاس  تعالی سازمانی کل کارکنان ادارات تربیت بدنی اسـتان لرسـتان   ةمیانگین نمر

EFQM تمام کارکنان تعالی سازمانیۀگاننهمعیارهاي میانو همچنین در است06/55برابر با
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امتیـاز  معیار رهبري بیشترین ، معیار فرآیند کمترین میزان وادارات تربیت بدنی استان لرستان
.را دارند

سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان لرستانتعالیۀنتایج آزمون آنوا براي مقایس.1جدول
Fهامربعمجموع آزاديۀدرجمؤلفه

میزان 
نتیجهمعنی داري

تعالی 
سازمانی

5794/815هاگروهبین 
دارغیرمعنی20/1321/0 48505/6494هاگروهدرون 

53299/7310کل

یـت بـدنی اسـتان لرسـتان تفـاوت      میـان تعـالی سـازمان در ادارات ترب   321/0با توجه به مقدار 
دریافت میان تعالی سازمان در ادارات تربیت بـدنی اسـتان   توانیمشد که داري مشاهده نمعنی

.داري وجود نداردلرستان تفاوت معنی

معیار رهبري مدل تعالی سازمانی در اداراتزمون آنوا براي مقایسۀنتایج آ. 2جدول
رستانلتربیت بدنی استان 

نتیجهداريمیزان معنیFهامربعمجموع آزاديدرجۀمؤلفه

رهبري
5553/2651هاگروهبین 

دارمعنی274/2029/0 48962/9267هاگروهدرون 
5351/11919کل

رهبري مدل تعالی سازمان در ادارات تربیت بدنی استان لرسـتان  ۀمؤلفمیان 290/0مقدار با توجه به 
تربیت بدنی شهرستان بروجرد در معیـار رهبـري   ةادارکهبدین ترتیب شدداري مشاهده تفاوت معنی

.امتیاز استکمترین يداراداراي بیشترین امتیاز و شهرستان الشتر در معیار رهبري 

معیار خط مشی و راهبرد مدل تعالی سازمانی در ادارات مقایسۀیج آزمون آنوا  براي نتا.3جدول
تربیت بدنی استان لرستان

درجۀمؤلفه
Fهامربعمجموع آزادي

میزان 
نتیجهداريمعنی

یمشخط 
و راهبرد

5639/1972هاگروهبین 
دارغیرمعنی299/1280/0 4883/14572هاگروهدرون 

5346/16545کل
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میان معیار خط مشی و راهبرد مدل تعـالی سـازمان در ادارات تربیـت    280/0با توجه به مقدار 
مشـی و راهبـرد   دریافت میان خط توانیم.شدداري مشاهده نبدنی استان لرستان تفاوت معنی
.داردداري وجود نیت بدنی استان لرستان تفاوت معنیمدل تعالی سازمانی در ادارات ترب

مدل تعالی سازمانی در ادارات تربیت بدنی کارکنانمعیار ۀنتایج آزمون آنوا براي مقایس.4جدول
استان لرستان

Fهامربعمجموع آزاديدرجۀمؤلفه
میزان 

نتیجهداريمعنی

کارکنان
5668/1355هاگروهبین 

دارغیرمعنی893/0493/0 4858/14572هاگروهدرون 
5324/15928کل

میـان معیـار کارکنـان مـدل تعـالی سـازمان در       توان نتیجه گرفت می493/0با توجه به مقدار
.وجود نداردداري ادارات تربیت بدنی استان لرستان تفاوت معنی

مدل تعالی سازمانی در ادارات تربیت و منابعهامشارکتمعیار ۀنتایج آزمون آنوا براي مقایس.5جدول
نی استان لرستانبد

ۀدرجمؤلفه
Fهامربعمجموع آزادي

میزان 
نتیجهداريمعنی

و هامشارکت
منابع 

5715/3203هاگروهبین 
دارغیرمعنی570/1187/0 4822/19592هاگروهدرون 

5393/22795کل

مدل تعالی سـازمان در  نابع و مهامشارکتمیان معیار توان دریافت می187/0با توجه به مقدار
.وجود نداردداري ادارات تربیت بدنی استان لرستان تفاوت معنی

مدل تعالی سازمانی در ادارات تربیت بدنی یندهاآفرمعیار براي مقایسۀنتایج آزمون آنوا.6جدول
استان لرستان

ۀدرجمؤلفه
Fهامربعمجموع آزادي

میزان 
نتیجهداريمعنی

یندهافرا
5907/2170هاگروهبین 

دارغیرمعنی402/1240/0 4884/14861هاگروهدرون 
5375/17032کل
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مـدل تعـالی سـازمان در ادارات    يینـدها آفرمیان معیار توان گفتمی240/0با توجه به مقدار
.نداردوجودتربیت بدنی استان لرستان تفاوت معنی داري 

معیار نتایج مشتري مدل تعالی سازمانی در ادارات تربیت بدنی براي مقایسۀآنوا نتایج آزمون .7جدول
استان لرستان

Fهامربعمجموع آزاديۀدرجمؤلفه
میزان 

نتیجهداريمعنی

نتایج 
مشتري

5704/535هاگروهبین 
دارغیرمعنی397/0848/0 4823/12941هاگروهدرون 

5393/13476کل

میان معیار نتایج مشتري مدل تعالی سازمان در ادارات تربیت بدنی 848/0توجه به مقدار با
.شودنمیداري مشاهده استان لرستان تفاوت معنی

کارکنان مدل تعالی سازمانی در ادارات تربیت یجنتامعیار براي مقایسۀنتایج آزمون آنوا.8جدول
بدنی استان لرستان

درجۀمؤلفه
Fهامربعجموع مآزادي

میزان 
نتیجهداريمعنی

یجنتا
کارکنان

5517/4700هاگروهبین 

دارغیرمعنی241/2065/0
4831/20140هاگروهدرون 

5383/24840کل

کارکنان مدل تعالی سازمان در ادارات تربیت بدنی یجنتامیان معیار 065/0با توجه به مقدار 
در ادارات کارکنانیجنتایارمعیانم؛ بنابراین دشداري مشاهده نفاوت معنیاستان لرستان ت

.وجود ندارديداریمعنتفاوت یبدنیتترب

مدل تعالی سازمانی در ادارات تربیت بدنی ۀ جامعیجنتامعیار ۀنتایج آزمون آنوا براي مقایس.9جدول
استان لرستان

ۀدرجمؤلفه
آزادي

مجموع 
Fهامربع

میزان
نتیجهداريمعنی

یجنتا
جامعه

5419/1849هاگروهبین 
دارغیرمعنی818/0543/0 4828/21699هاگروهدرون 

5370/23548کل
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مـدل تعـالی سـازمان در ادارات تربیـت بـدنی      جامعۀیجنتامیان معیار 543/0با توجه به مقدار 
.نشدداري مشاهده استان لرستان تفاوت معنی

مدل تعالی سازمانی در ادارات عملکردیديکلیجنتامعیار ۀنتایج آزمون آنوا  براي مقایس.10جدول
تربیت بدنی استان لرستان

ۀدرجمؤلفه
Fهامربعمجموع آزادي

میزان 
نتیجهداريمعنی

یديکلیجنتا
عملکرد

5279/1068هاگروهبین 
دارغیرمعنی843/0532/0 4815/12294هاگروهدرون 

5343/13362کل

مدل تعالی سـازمان در ادارات تربیـت   عملکردیديکلیجنتامیان معیار 532/0با توجه به مقدار 
.وجود نداردداري بدنی استان لرستان تفاوت معنی

یريگیجهنتبحث و 
لرستان تفاوت تربیت بدنی استاندر اداراتبین تعالی سازمانی حاضر  نشان دادیقتحقیجنتا

کالود ،)2004(چکوانیه ،)1384(نی زاده یبا نتایج تحقیقات امکهداري وجود نداردیمعن
، دانشگاه ورزشی استیو )2003(براوان و اندروایل ،)2004(دانشگاه سبان سی ،)2006(

.نداردیخوانهم) 2005(دانشگاه اسپانیا و)2006(انگلیس 
تربیت بدنی استان لرستان تفاوت در اداراتيرهبریارمعبین نشان داد یقتحقیجنتا

دانشگاه ،)2006(کالو،)1384(نی زاده یام،)2004(یه با نتایج چکوانکهداري وجود داردمعنی
) 2006(دانشگاه ورزشی استیو انگلیس ،)2003(براوان واند دایل ،)2004(سبان سی 

.داردیخوانهم
یت بدنی استان تربدر اداراتن معیار خط مشی و استراتژي بیحاضر نشان داد یقتحقیجنتا

. نداردیخوانهم) 2003(با تحقیق براون و واند دایل کهداري وجود نداردلرستان تفاوت معنی
دار وجود ستان لرستان تفاوت معنیتربیت بدنی ادر اداراتبین معیار کارکنان نشان داد یجنتا

تربیت اداراتتحقیق نبوده، ولی از آنجا که یندر ادار تفاوت معنیة دهندنتیجه نشاناین . ندارد
توسعه و تعالی سازمانی اهمیت ۀیندر زمیارمعو این انداین زمینه ضعیف بودهدربدنی استان

.اهمیت داده شودبیشتر کارکنان دهندةبه عوامل رشددر این خصوص بایداي دارد،ویژه
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تربیت بدنی استان لرستان در اداراتو منابع هامشارکتعیار بین ممشخص کردیقتحقیجنتا
دانشگاه و)2002(با تحقیقات دانشگاه ورزشی استیو انگلیس که داري وجود نداردیتفاوت معن

.نداردیخوانهم) 2005(اسپانیا 
داريیت بدنی استان لرستان تفاوت معنیتربدر اداراتیندها بین معیار فرآنشان داد یجنتا

انجام شده ) 2006(ورزشی استیو انگلیس در دانشگاهبا تحقیقی که این یافته . وجود ندارد
.نداردیخوانهم
تفاوت ادارات استان لرستان بین تعالی نتایج مشتریان درحاضر نشان دادیقتحقیجنتا

یست، از نتحقیق یندر ادار ة تفاوت معنیدهندنشاننتیجه هرچند این . داري وجود نداردمعنی
براي اداره، به نظرمی رسدقرار داشتپایینی در سطحاستان لرستان نتایج در اداراتکه آنجا
:ن بایدي رضایت مراجعاارتقا

ها و یاستسو کندمشتریان تعریفةنیازهاي حال و آیندراهبرد براي محاسبۀسیاست و - 1
.و بازنگري شودیروز رسانبهراهبردها 

طراحی شود که این نتیجه هاآنانتظاراتنیازهاي مشتري و بر اساساتخدممحصوالت و -2
.داردیخوانهم) 2003(وایل و اندربا تحقیق براوان و 

داري ادارات استان لرستان تفاوت معنیبین معیار نتایج کارکنانحاضر نشان داد یقتحقیجنتا
اي رسانی کارکنان توجه ویژهدر خدماتبه شفاف سازي داستان بایو اداراتوجود ندارد 
) 2003(وایل و اندرو براوان ) 2004(با تحقیقات دانشگاه سبان سی این نتیجه . مبذول کنند

.نداردیخوانهم
داري یت بدنی استان لرستان تفاوت معنیتربدر اداراتبین نتایج جامعه نشان دادیقتحقیجنتا

علت پایین بودن بهادارات وجود ندارد، اماینبیوتتفایارمعینادر ،نتایجبر اساس .وجود ندارد
رسانی خدماتنتایج در موردبایدرسد جامعه میآل به نظرشرایط ایدهدر مقایسه باسطح آن

اهداف سازمانی و خدمات رسانی ویژه به یشبرددر پتا کنداین ادارات اطالعات بیشتري کسب
) 2003(با تحقیق براوان و اندروایل این بخشنتایج.عمل کندتراثربخشجامعه مفیدتر و 

.داردیخوانهم
ادارات استان لرستان تفاوت »نتایج کلیدي عملکرد«بین معیارحاضر نشان داد یقتحقیجنتا

سازمان دهدمیدارد و نشان یخوانهم) 1384(با تحقیق امینی زاده کهداري وجود نداردمعنی
.قرار داردمطلوبی یتدر وضعو بلندمدت خود مدتبراي رسیدن به اهداف کوتاه

شهرستان وین جایگاه سازمانیدر باالترکلی تحقیق نشان داد شهرستان بروجرد نتیجۀ
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کارکنانیزندگتیفیکبر یسازمانسالمت ینسبسهم یبررس
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دهیچک
ـ فیکبـر یسازمانسالمت ینسبسهم نییتعوهش پژنیاهدف  ادارات کارکنـان یزنـدگ تی

از یفیتوصپژوهشروش. استراحمدیبوو هیلویکهگاستان یورزشيهائتیهو یبدنتیترب
ـ يهائتیهو یبدنتیتربادارات کارکنانۀیکلشامل يآمارجامعۀو یهمبستگنوع  یورزش

با هاآناز نفر 218،يآمارپس از برآورد که است1389در سال راحمدیبوو هیلویکهگاستان 
ابـزار  .ندانتخـاب شـد  يآمارۀجامعمتناسب با ياطبقهیتصادفيریگنمونهاستفاده از روش

ـ ارزکوتاهاسیمقو ساختهمحققیسازمانسالمت امل پرسشنامۀشيریگاندازه ـ فیکیابی تی
ايپـس از مطالعـه  مـذکور ۀدو پرسشنامییایپا. بود)1998(یجهانسازمان بهداشت یزندگ

ونیرگرسبیضريآمارروش ۀلیوسبههاداده. دست آمدهب82/0و 83/0بیترت، بهیمقدمات
، ارتباطـات یسـتگ یشا، يسـازگار يهـا اسیمقخردهنشان دادهاافتهی.شدلیتحلو هیتجز

ـ مقخردهبر چهار،یمانسازاز سالمت یگانگیانسجام و وهیروحاز منابع، نهیبهةاستفاد اسی
)90/0(یزندگطیمحو)88/0(یاجتماعروابط ،)95/0(یروانسالمت ،)81/0(یجسمسالمت 

.)001/0(داشتریتأثیزندگتیفیکاز 

.یبدنتیتربادارات ، یسازمان، سالمت یزندگتیفیک:ي فارسیهاواژهدیکل

:Email)نویسندة مسئول(دانشگاه اصفهاناریاستاد. 1 m.soltanhoseini@spr.ui.ac.ir
:Emailدانشیار دانشگاه بوعلی سینا. 2 shabani1345@gmail.com
نورامیپی دانشگاه علمئتیهعضو . 3
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مقدمه 
ریتـأث هـا آنو سـالمت  کننـد یمفایاهادولتو هاانساناتیحدر یمهمنقش هاسازمانامروزه 

ر دتوانـد یم2یسازمانرو، سالمت نیااز ؛دافراد دار1یزندگتیفیکو هادولتتیموفقبر يادیز
مرتبط یزندگتیفیکمحققان معتقدند .داشته باشدیمهمنقش کارکنانیزندگتیفیکبهبود 

تیـ فیکتوانـد یمـ یسـازمان است و سالمت فردرکاشغل و جملهازیزندگيهاجنبهیتمامبا
).1(قرار دهدریتأثرا تحت یزندگ

یزنـدگ افـراد از  کـه یلـذت ) 2005(3تورنتویروانمطالعات سالمت مرکزبه اعتقاد پژوهشگران 
هـا آنةبالقوامکانفرصت و نیترمهماز زنده بودن خود دارند، کهیتیرضازانیمو برندیمخود 

سازمان بهداشت . )2(استیروانو یجسمبا سالمت توأمشادايیزندگدار بودن ازبرخوريبرا
یاجتمـاع و یعاطف، یرواندر آن فرد از نظر کهنموده استفیتعریحالترا » یسالمت«4یجهان
.)3(شودینممشاهده در وي يرنجورو يماریباز ياسالم است و اثر و نشانهکامالً

افـراد  کـه است یادراک«:نموده استفیتعرگونه نیارا یزندگتیفیکیجهانسازمان بهداشت 
،کننـد یمـ در آن زنـدگی  کـه یارزشـ ستمیسو یفرهنگۀنیزم، یزندگدر کهییهاتیموقعاز 

نیهمچنـ .)4(» اسـت قشانیعالدر ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و ادراكنیادارند و 
ینقشخود و یزندگفرد از تجارب یآگاهزانیمرا یزندگتیفیکزین)2002(5هانت و مارشال

ةرنـد یبرگدر یزنـدگ تیـ فیکرسـد یمـ ، به نظـر  نیبنابرا؛)5(دانندیمدر آن تجارب دارد، که
قـرار  هـا آنریتأثتحت ایقرار دهدریتأثرا تحت هاآنتواندیمو استیزندگيهاجنبه یتمام

کـه کنـد کار میدر آن کهاستیسازمانفرد و کار، شغل و یدگزنيهاجنبهنیااز یکی. ردیگ
.اثر مطلوب بگذارندیزندگتیفیکبر توانندیمسالم يهاسازمان،انیمنیادر 

یدرسـت بـه اما هنـوز  ه،به کار برده شدبسیاراست که هر چند یمفهومیسازمانمفهوم سالمت 
ــاز)1987، 7و فلــدمننیــوال از ، بــه نقــ1969(6لزیومــایمات). 6(نشــده اســت فیــتعر نیاول
سـازمان در  يبقـا بـه دوام و  یسـازمان سـالمت  يوبه نظر . استیسازمانسالمت پردازانهینظر
سازش يبراسازمان ییتواناو گسترش ءو ارتقاطیمحبا يسازگاردارد و به یبستگخود طیمح

يازهـا ینیعنـ ی؛یاصلازینسه نیأمتسازمان سالم را يهایژگیولزیما). 7(کندیماشاره شتریب

1. Quaity of Life
2. Organizational Health
3. University of Toronto
4. World Health organhzation (WHO)
5. Hunt & Marshall
6. Mathew Miles
7. Wayne & Feldman
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را یسـازمان و ابعـاد سـالمت   دانـد مـی سـازمان  ۀرشد و توسعيازهاینبقاء و يازهاین، يافهیوظ
، 4ارتباطـات یسـتگ یشا، 3، تمرکز بـر اهـداف  2مسئلهحلیستگیشا، 1يسازگارۀمؤلف10شامل 

اعـالم  10ينـوآور و 9سـتقالل ، ا8هیـ روح، 7یگانگی، انسجام و 6منابعتیحما، 5قدرتۀنیبهعیتوز
:کندیمفیتعرگونه نیاابعاد نیاوي . )8(اعالم کرده است
روشـن  اعضـا يبرایمعقولطور ، بهستمیسسازمان سالم هدف دردهدیمنشان تمرکز بر اهداف
منـابع در  يداراو یابیـ دسـت قابل دیبااهداف . شده استرفتهیپذیبه خوبهاآناست و توسط 
دروندر انتقـال اطالعـات   کـه کندیمبحث خصوص نیادر ارتباطاتیتگسیشا. دسترس باشد

یافقـ و يعمـود ارتباطات کهکندیممشخص یسازمانبعد از سالمت نیا. استیاتیحسازمان
،سـالم هايدر سازمانقدرتۀنیبهعیتوزدر . استیدگیچیپاز يعارنسبتاًدر سرتاسر سازمان 

متعادل خواهـد بـود و   نسبتاًاثرات عیتوزاثر بگذارند و گریکدیبر به نفع سازمانتوانندیمافراد 
يبرایگروهکشمکش درونیسازماننیچندر .بر باالدستان اثر بگذارندتوانندیمنیزردستانیز

افـراد  دشـو یمـ موجـب  سـازمان سـالم   دراز منابعنهیبهاستفادة.  ستینقدرت چندان مطرح 
در سـازمان سـالم   و انسـجام یوسـتگ یپ. کنندینمما احساس فشار ا،کار کنندو با انگیزهسخت

،احسـاس تعلـق  بـا وداشته باشـند ماندن در سازمانبیشتري برايلیتماافرادشودیمموجب 
اعضـا بـا   یوسـتگ یپمـوارد موجـب   نیهمـ .از وظایف خود تلقی کنندرادر انجام امورمشارکت
در سـازمان سـالم   ۀ خـوب یـ روح. اسـت تیارضـ ایـ از رفـاه  یبخشـ هیـ روح. دشـو یمـ سازمان 

موجـب  ينـوآور . کارکنـان اسـت  يخشـنود و تیرضـا ، یخوشـبخت احساس رفـاه،  دهندةنشان
پیوسته وجود دیجدمحصوالت دیتولو دیجديهاوهیشبه ابداع لیتماسازمان سالم در شود یم

ـ ،رییتغل و در حال رشد، تکامتوانیمرا یستمیسنیچن؛ به عبارت دیگر،داشته باشد يجـا هب
سـازمان سـالم ضـمن آنکـه     شودیمموجب استقالل. ماندن در حالت راهوار و استاندارد دانست

طـور  ، بـه دیـ گویمـ پاسـخ  ) سازمانیرونیبطیمح(یخارجيهامحركبه يریپذانعطافطوربه
بـاق و  انط،يسـازگار . دهدیماز خود بروز یخارجيتقاضاهارا در مقابل یخاصرفتار هماهنگ

1. Adjustment
2. Problem Solving Abilities
3. Goal Concentration
4. Communication Abilities
5. Utilized Distribution of Power
6. Resource Support
7. Integration
8. Morale
9. Independence
10. Inovation
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حـل مسـائل   یسـتگ یشا. دهـد یمـ نشان را یطیمحراتییتغوطیشراسازمان با يریپذانعطاف
یسبکبلکه به ،کندینممشکالت اشاره نبودایوجود بهاست کهیسازمانسالمت ۀمؤلفنیآخر

. کندیمسازمان با مشکالت مبارزه ایاشاره دارد که در آن شخص، گروه 
لم اسـت کـه کارکنـان    اسـ یزمـان سـازمان )2،1382، به نقل از آونـز 1995(1سیویددگاهیداز 

و یشخصـ احسـاس رشـد و پـرورش    هـا آندر و دهنـد انجام مید سودمنيکاراحـساس کنند 
نشـان داده شـد   زین، )2008(3و تورلیکاراسکمطالعات موضوع در نیا).9(دیآوجودبهیتعال
را تحـت  هـا آنیزنـدگ تیفیکآن به دنبالو رادافیروانسالمت قادر استیسازمانسالمت که
.)10(قرار دهدریتأث
ییتوانـا شـامل  یسـازمان ند سالمت عتقدمیسازماندر مورد سالمت ) 2000(4نگلیکلو دنیال

در آنجـا  خواهنـد یمـ است که افـراد  ییجاسازمان سالم . )15(استرشد و بهبود يبراسازمان 
تیـ امنو یروانـ شیآسادر آنجا احساس رایز؛ند و موثر باشندسودميافرادکار کنند و ،بمانند

یزنـدگ تیـ فیککـه يافـراد دهـد یمـ نشـان  ) 2007(5امزیلیومطالعات نیهمچن.خاطر دارند
تیـ حمامـورد  کننـد یمـ احساس و ندیآیمکنارخود بهتر کاربا شغل و خوبی دارندیاجتماع

رانیمـد است و يضروریسازمانهر يبرایزمانساسالمت ، وجودنیبنابرا؛ )16(سازمان هستند
مهـم اما وجود آن به لحاظ  نقش حسـاس و  ،کنندآن در سطح سازمان تالش ۀتوسعبرايدیبا

و یورزشـ پـرورش قهرمانـان   نیهمچنـ و کشـور ورزش ۀرشد و توسـع دریبدنتیتربسازمان 
تیـ تربدر ادارات یانسـازم سـالمت  . اسـت يضـرور اریبسدر ورزش جهان هاآنینیآفرافتخار 

قهرمانـان  یزندگتیفیکبر تواندیمکارکنانیزندگتیفیکمثبت بر يگذارریتأثعالوه بر یبدن
شیافـزا هـا آنرا در یقهرمـان بـه  دنیرسبرايتالش ةزیانگمطلوب بگذارد و ریتأثزینهااستان

وجـود سـالمت   نکهیاوکارکنانیزندگتیفیکدر یسازمانبا توجه به نقش سالمت ،حال. دهد
کیکدامکهمطرح است سؤالنیامناسب در سازمان خواهد شد،موجب آرامش و جویسازمان

يهـا ئـت یهو یبـدن تیـ تربادارات کارکنـان یزنـدگ تیـ فیکبریسازمانسالمت يهامؤلفهاز 
ؤالسبه ییگوپاسخپژوهش حاضر با هدف ؟ گذار استریتأثراحمدیبوو هیلویکهگاستان یورزش

. شده استاجراو یطراحمذکور

1. Dieves
2. Oavins
3. Karasek & Theorell
4. Lynden & Klingle
5. Williams
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شناسی پژوهشروش
تیـ فیکویسازمانسالمت نیبۀرابطیبررسپژوهش، پژوهشگر درصدد نیادر نکهیابا توجه به 

پـژوهش حاضـر   يآمـار ۀجامعـ .اسـت یهمبستگو از نوع یفیتوصبوده، روش پژوهش، یزندگ
در راحمـد یبوو هیـ لویکهگاسـتان  یرزشـ ويهائتیهو یبدنتیتربادارات کارکنانۀیکلشامل 
.بوده استنفر570در زمان انجام پژوهش هاآنتعداد کهاست 1389سال 

کارکنـان تعـداد کهنیابا توجه به ، هاآنانتخاب برايه کنفر بود 218محاسبه شده حجم نمونۀ
، اسـوج یرستان شهپنجدر راحمدیبوو هیلویکهگاستان یورزشيهائتیهو یبدنتیتربادارات 

ۀگـروه نمونـ  یواقعـ در نظر گرفتن سـهم  يبرامتفاوت بوده و و گچساران ییبهمدنا، دهدشت، 
يآمـار متناسب با جامعه ياطبقهیتصادفيریگ، از روش نمونهادارات مختلفاحتساب شده در 

.انتخاب حجم نمونه ارائه شده استیچگونگریزدر جدول .استفاده شد

محاسبه شدهامعه و حجم نمونۀتوزیع فراوانی ج
حجم نمونهآماريجامعۀشهرستان

19073اسوجی
7529دنا

12046دهدشت
6023ییبهم

12547گچساران
570218مجموع

:استفاده شدریزپژوهش از دو پرسشنامه به شرح يهاسؤالسنجش منظور به
حاويمقیاساین): 1998(1جهانیاشت سازمان بهدزندگیکیفیتارزیابیکوتاهمقیاس) 1

چهار این. پردازدمیزندگیاز حیطهچهارارزیابیبه کهاست مقیاسو چهار خردهسؤال 26
و روایی. استزندگیمحیطو اجتماعی، روابط روانیسالمت ،جسمیشامل سالمت حیطه
در حد ایرانیهاينهنموبراياحراز شده و ) 1385(نصیريتوسط ایراندر مقیاساینپایایی

ضریبو 84/0برابر مقیاساینلفايآضریب. )19(بخش گزارش شده استرضایتمطلوب و 
کیفیتمقیاسگزارش گروه سازندگان . گزارش شده است85/0آن برابر همگرايسازةروایی

چهاربراي89/0تا 73/0بینکرونباخآلفايوسیلۀبهجهانیسالم سازمان بهداشت زندگی
ضریبوسیلۀبهمقدماتیايپس از مطالعهنیزپژوهش ایندر . گزارش شده استمقیاسخرده

1. WHOQOL
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برايو82/0کلیحاصلضرایبکهشدبررسیآزمون مجدداً پایاییضریب، کرونباخآلفاي
.دست آمدهب86/0تا 78/0بینمقیاسخردهچهار 

لـدمن یفهـوي و  ۀینظربر اساسو محقق پرسشنامه توسطنیا: یسازمانسالمت پرسشنامۀ) 2
يانـه یگزپـنج  فیـ طبسته پاسخ و با سؤال30يداراشده و هیتهیسازماندر خصوص سالمت 

. ردیـ گیمـ تعلق 5تا 1نمرات هاآنبه بیترتکه بهاست ) ندرت، هرگزه، بیگاه، اغلب، شهیهم(
، تمرکـز  مسـئله حلیگستیشا، يسازگاراسیمقخرده10را در یسازمانپرسشنامه سالمت نیا

، یگـانگ ی، انسـجام و  از منـابع نهیبهاستفادةقدرت، ۀنیبهعیتوزارتباطات، یستگیشابر اهداف، 
پرسشـنامه، پـس از انجـام    ییایـ پاسـنجش  بـراي .کنـد ارزیابی مـی ينوآورو ، استقاللهیروح

بیضـر شـد کـه   کرونباخ استفاده يآلفابیضرت از سؤاالانسیوارنییتعو یمقدماتايمطالعه
.دست آمدهپرسشنامه بيبرا83/0
.استفاده شدونیرگرسبیضريآماراز روش اهدادهلیتحلو هیتجزمنظوربه

پژوهش يهاافتهی
.ارائـه شـده اسـت   دهدوازتا کیپژوهش در جداول يهاسؤالبا توجه به هاافتهیقسمت نیادر 

.شودمیارائه تیجنساساس گروه نمونه بر یشناختتیجمعهايیژگیو،ابتدا

تیجنسبر اساسگروه نمونه یفراوانعیتوز. 1جدول
يآماريهاشاخص

درصدیفراوانتیجنس

1532/70مرد
552/25زن

106/4بدون پاسخ
218100مجموع

.استاز زنان شتریب، تعداد مردان گروه نمونه فوقاطالعات جدولبنا بر
اسـتقالل خطاهـا از آزمـون    ۀیفرضـ یبررسـ منظوربهنخست ،ونیرگرساستفاده از آزمونيبرا

.نشان داده شده است2آن در جدول جینتاکهواتسون استفاده شد نیدورب

واتسون فرض استقالل خطاهانیدوربآزمون جینتا.2جدول
يداریمعنسطح واتسوننیدوربآماره 

33/202/0



95.....بررسی سهم نسبی سالمت سازمانی بر 

.شودتأیید میفرض استقالل خطاها نیبنابرا؛دار استیعنواتسون منیدوربةآمار،جینتاطبق 
بر کارکنانیسازماناز سالمت يسازگاراسیمقخردهینسبسهم :اول پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخرده

يسازگاراسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.3جدول
یزندگتیفیکبر یسازمانالمت ساز

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.07/4002/081/055/238/0001یجسمسالمت 
0/.82/4005/095/078/338/0001یروانسالمت 

0/.16/4001/088/079/238/0001یاجتماعروابط 
0/.74/4007/090/025/338/0001یدگزنطیمح

،یجسـم سـالمت  اسیـ مقخردهچهاربریسازماناز سالمت يسازگاراسیمقخرده،جینتابنا بر
وجـود  ، نیبنـابرا ؛داردریتـأث یزنـدگ تیـ فیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروانسالمت 
،یروانـ سـالمت  ،یجسـم مت سـال شیافـزا موجب تواندیمسازمان کارکنانمیاندر يسازگار
نشـان  نیـی تعبیضـر . دشـو هـا آنيبـرا مناسـب  یزندگطیمحفراهم شدن ویاجتماعروابط 

از يسـازگار ریتـأث تحـت  یزندگتیفیکمذکور از يهااسیمقخردهاز نمرات 38/0که دهدیم
. ردقرار دایسازمانسالمت 

از سـالمت  مسـئله لحـ یسـتگ یشااسیـ مقخـرده ینسـب سـهم  :دوم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخردهبرکارکنانیسازمان

از مسئلهحلیستگیشااسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.4جدول
یزندگتیفیکبر یسازمانسالمت 

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر

نییعت
سطح 

يداریمعن
0/.33/2006/014/042/008/056یجسمسالمت 

0/.55/3006/080/026/333/0001یروانسالمت 
0/.74/3004/094/080/333/0001یاجتماعروابط 

0/.11/4001/095/086/333/0001یزندگطیمح

سـالمت  اسیـ مقخردهسهبر یسازماناز سالمت مسئلهحلیستگیشااسیمقخرده، جینتابنا بر
سـالمت  بـر کـه یحـال در ،داردریتـأث یزندگتیفیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروان
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کارکنـان در یسـازمان در حل مسـائل  ییتواناو یستگیشا، وجود نیبنابرا؛ندارديریتأثیجسم
مناسـب  یزنـدگ طیحـ مفـراهم شـدن   ویاجتماعروابط ،یروانسالمت شیافزاموجب تواندیم

مـذکور از  يهـا اسیـ مقخـرده از نمـرات  33/0که دهدیمنشان نییتعبیضر. دشوهاآنيبرا
. قرار داردیسازماناز سالمت مسئلهحلیستگیشاریتأثتحت یزندگتیفیک

یسـازمان از سـالمت  تمرکز بـر اهـداف  اسیمقخردهینسبسهم :سوم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکياهمؤلفهبر کارکنان

از سالمت تمرکز بر اهدافاسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا. 5جدول
یزندگتیفیکبر یسازمان

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.11/2008/020/063/009/041یجسمسالمت 
0/.12/3001/076/011/328/0001یروانسالمت 

0/.02/3001/071/002/328/0001یاجتماعروابط 
0/.19/2003/022/070/009/038یزندگطیمح

روابـط  ویروانسالمت اسیمقخردهدو بر یسازماناز سالمت تمرکز بر اهدافۀمؤلف، جینتابنا بر
طیمحـ ویجسمسالمت اسیمقخردهبر دو کهیحالدر ،داردریتأثیزندگتیفیکاز یاجتماع

مـدت کوتـاه بلندمـدت و  بـر اهـداف  کارکنـان سـازمان و  تمرکـز ، نیبنابرا؛ندارديریتأثیزندگ
نشـان  نیـی تعبیضـر . دشـو یاجتمـاع روابـط  و یروانسالمت شیافزاموجب تواندیمسازمان

تمرکز بر اهدافریتأثتحت یزندگتیفیکمذکور از اسیمقدهخردو از نمرات 28/0که دهدیم
. قرار داردیسازماناز سالمت 

از سـالمت  ارتباطـات یسـتگ یشااسیـ مقخـرده ینسـب سـهم  :چهارم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخردهبر کارکنانیسازمان

از سالمت ارتباطاتیستگیشااسیمقخردهالصخالص و ناخيهاوزنونیرگرسبیضرجینتا. 6جدول
یزندگتیفیکبر یسازمان

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.69/3001/088/050/345/0001یجسمسالمت 
0/.33/6001/011/123/445/0001یروانسالمت 

0/.45/6001/027/179/445/0001یتماعاجروابط 
0/.24/4001/097/004/445/0001یزندگطیمح
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از سـالمت  ارتباطـات یسـتگ یشااسیـ مقخـرده  شـود، مشـاهده مـی  6طور که در جدول همان
یزنـدگ طیمحـ ویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت اسیمقخردهبر چهار یسازمان

کارکنـان میـان در و دوسـتانه  یمیصـم ارتباطـات ، وجـود  نیبنابرا؛داردریتأثیزندگتیفیکاز 
طیمحـ فـراهم شـدن   ویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت شیافزاموجب تواندیم

ــدگ ــب یزن ــرامناس ــاآنيب ــوه ــر. دش ــیتعبیض ــان نی ــنش ــدیم ــه ده ــرات 45/0ک از نم
از ارتباطـات یسـتگ یشااسیـ مقخـرده ریتـأث تحـت  یزنـدگ تیفیکمذکور از يهااسیمقخرده

. قرار داردیسازمانسالمت 
یسازماناز سالمت قدرتنهیبهعیتوزاسیمقخردهینسبسهم :م پژوهشپنجسؤالیبررس

چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخردهبر کارکنان

از سالمت درتقۀنیبهعیتوزاسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.7جدول
یزندگتیفیکبر یسازمان

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.26/2004/025/069/008/044یجسمسالمت 
0/.33/2003/029/079/008/040یروانسالمت 

0/.60/4001/082/024/330/0001یاجتماعروابط 
0/.50/2006/030/088/008/036یزندگطیمح

اسیـ مقخردهبر تنها یسازماناز سالمت قدرتۀنیبهعیتوزاسیمقخردهدهدنشان می7جدول 
سـالمت  ، یجسـم سـالمت  اسیـ مقخـرده بر سـه  وداردریتأثیزندگتیفیکاز یاجتماعروابط 

طـور بـه در سـازمان  قـدرت عیـ توزکه یصورتدر ، نیبنابرا؛ندارديریتأثیزندگطیمحویروان
نمیـا مناسـب در  یاجتمـاع روابـط  شیافـزا موجـب  تواندیمانجام شده باشد،یاصولو حیصح

از یاجتمـاع روابـط  اسیـ مقخردهاز نمرات 30/0که دهدیمنشان نییتعبیضر. دشوکارکنان
. قرار داردیسازمانالمت از سقدرتنهیبهعیتوزاسیمقخردهریتأثتحت یزندگتیفیک

از سـالمت  از منـابع  نـه یبهةاسـتفاد اسیـ مقخردهینسبسهم :م پژوهشششسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخرده برکارکنانیسازمان
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از از منابع نهیبهةاستفاداسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.8جدول
یزندگتیفیکبر یانسازمسالمت 

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.52/4002/098/014/445/0001یجسمسالمت 
0/.39/4002/090/090/345/0001یروانسالمت 

0/.46/4004/094/006/445/0001یاجتماعروابط 
0/.50/4001/096/011/445/0001یزندگطیمح

اسیـ مقخـرده بـر چهـار   یسـازمان از منـابع از سـالمت   نهیبهةاستفاداسیمقخرده،جینتابنا بر
؛داردریتـأث یزنـدگ تیـ فیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت 

در سـازمان  کارکنـان ازینطقـ مدرسـت و  ةاسـتفاد نیهمچنـ و یبانیپشـت و تیحما،نیبنابرا
طیمحـ فـراهم شـدن   ویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت شیافزاموجب تواندیم

ــدگ ــب یزن ــرامناس ــاآنيب ــوده ــر. ش ــیتعبیض ــان نی ــنش ــدیم ــه ده ــرات 45/0ک از نم
از منـابع از  نـه یبهةاسـتفاد اسیـ مقخردهریتأثتحت یزندگتیفیکمذکور از يهااسیمقخرده

. قرار داردیسازمانمت سال
بـر کارکنانیسازماناز سالمت هیروحاسیمقخردهینسبسهم :هفتم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخرده

هیروحاسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.9جدول
یزندگتیفیکبر یسازماناز سالمت 

بیضرامنبع
تانداردراسیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.11/4008/081/066/345/0001یجسمسالمت 
0/.81/7008/033/115/545/0001یروانسالمت 

0/.35/4001/095/020/445/0001یاجتماعروابط 
0./06/6005/006/134/445/0001یزندگطیمح

سـالمت  ،یجسـم سـالمت  اسیـ مقخـرده بر چهار یسازماناز سالمت هیروحۀمؤلف، جینتابنا بر
خوب ۀیروح، وجود نیبنابرا؛داردریتأثیزندگتیفیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروان

،یروانـ سـالمت  ،یجسـم سـالمت  شیافـزا موجـب  تواندیمسازمان کارکنانمیانو شاداب در 
نشـان  نیـی تعبیضـر . دشـو هـا آنيبـرا مناسـب  یزندگطیمحفراهم شدن ویتماعاجروابط 
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اسیـ مقخـرده ریتأثتحت یزندگتیفیکمذکور از يهااسیمقخردهاز نمرات45/0که دهدیم
. قرار داردیسازماناز سالمت هیروح

انکارکنـ یسازماناستقالل از سالمت اسیمقخردهینسبسهم :هشتم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخردهبر 

استقالل اسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.10جدول
یزندگتیفیکبر یسازماناز سالمت 

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.50/2005/043/085/007/030یجسمسالمت 
0/.61/2001/050/097/007/024یروانسالمت 

0/.52/2002/044/086/007/028یاجتماعروابط 
0/.13/2004/027/051/007/079یزندگطیمح

سـالمت  اسیـ مقخردهچهار ازیکچیهبریسازماناز سالمت استقاللاسیمقخرده، جینتابنا بر
. داردنریتأثیزندگتیفیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروانالمت س،یجسم
بـر  کارکنـان یسازماناز سالمت ينوآوراسیمقخردهینسبسهم :نهم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخرده

ينوآوراسیمقخردهخالص و ناخالصيهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.11جدول
یزندگتیفیکبر یسازمانالمت از س

بیضرامنبع
راستانداردیغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.68/2008/033/075/009/035یجسمسالمت 
0/.75/2001/040/086/009/030یروانسالمت 

0/.86/2001/044/093/009/025یاجتماعروابط 
0/.90/3002/083/014/330/0002یزندگطیمح

طیمحـ ۀمؤلفـ تنها بـر  یسازماناز سالمت ينوآوراسیمقخردهدهدهاي پژوهش نشان مییافته
روابط ویروانسالمت ، یجسمسالمت اسیمقخردهبر سه وداردریتأثیزندگتیفیکاز یزندگ

تیـ اهمافـراد  تیـ خالقو ينوآوردر سازمان به هکیصورت، در نیبنابرا؛ندارديریتأثیاجتماع
بـراي کارکنـان   و سـالم مناسـب یزنـدگ طیمحبهبود و فراهم شدنموجبتواندیم، داده شود
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تیـ فیکاز یزنـدگ طیمحـ اسیـ مقخـرده از نمرات30/0که دهدیمنشان نییتعبیضر. شود
. ردقرار دایسازماناز سالمت ينوآوراسیمقخردهریتأثتحت یزندگ

یسـازمان از سـالمت  یگـانگ یانسجام و اسیمقخردهینسبسهم :دهم پژوهشسؤالیبررس
چقدر است؟یزندگتیفیکيهااسیمقخردهبر کارکنان

یگانگیانسجام و اسیمقخردهخالص و ناخالص يهاوزنونیرگرسبیضرجینتا.12جدول
یزندگتیفیکبر یسازماناز سالمت 

بیضرامنبع
ستانداردرایغ

يخطا
اریمع

ونیرگرسبیضر
)(Beta

tارزش 
بیضر
نییتع

سطح 
يداریمعن

0/.22/3004/078/033/343/0001یجسمسالمت 
0/.88/3004/095/009/443/0001یروانسالمت 

0/.89/3004/095/012/443/0001یاجتماعروابط 
0/.55/3004/080/050/343/0001یزندگطیمح

،یجسـم سالمت اسیمقخردهبر چهار یسازماناز سالمت یگانگیانسجام و اسیمقخرده، بنا بر
، وجـود  نیبنـابرا ؛داردریتـأث یزنـدگ تیـ فیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروانسالمت 

،یجسمسالمت شیافزاموجب تواندیمدر سازمان کارکناننیبیکپارچگیو یگانگیانسجام و 
بیضـر . دشـو هـا آنيبـرا مناسـب  یزندگطیمحفراهم شدن ویاجتماعروابط ،یروانمت سال

ریتـأث تحـت  یزنـدگ تیفیکمذکور از يهااسیمقخردهاز نمرات 45/0که دهدیمنشان نییتع
. قرار داردیسازماناز سالمت یگانگیانسجام و اسیمقخرده

يریگجهینتبحث و 
ریتـأث کـه  شـوند یمـ کشور محسوب ورزش یعلمۀمراکز توسعنیترمهماز یبدنتیتربادارات 

بهتـر  ۀموجـب توسـع  قدرتمنـد  توانـا و  ورزشـکاران تیترب.کشور داردیقهرمانورزش بر يادیز
یورزشویعلمعالوه بر داشتن توان رانیمدرو، نیااز ؛دشویمکشور ورزش مختلف يهاجنبه

بـدون دغدغـه بـه    کارکنـان وردار باشـند تـا   برخـ تیریمـد در سـطح  زیادييهوشمنداز دیبا
. )21(بپردازندیملو پرورش قهرمانان آموزش براييزیربرنامه

اسیـ مقخـرده بـر  یسـازمان از سـالمت  يسازگاراسیمقخردهيگذارریتأثدر خصوصهاافتهی
ویاجتمـاع روابـط  ،یروانـ سـالمت  ،یجسـم سـالمت  ۀ مؤلفنشان داد، هر چهار یزندگتیفیک

میـان در يسـازگار ، وجـود  نیبنـابرا سـازمان قـرار دارد؛  در يسازگارریتأثتحت یزندگطیمح
،یروانـ سالمت ،یجسمسالمت شیافزاموجب تواندیمگریکدیاز هاآنمتقابل دركو کارکنان
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و سـالمت  یجسمسالمت . دشوهاآنيبرامناسب یزندگطیمحفراهم شدن ویاجتماعروابط 
کـه یصـورت در وشوندیمدر جذب افراد توانمند در سازمان محسوب عواملنیترمهماز یروان

در سـازمان   يشـتر یبیروانـ تیامنو یمنیا، احساس از نظر جسمانی و روانی سالم باشندافراد 
خـود  یشـغل بـه امـور   يشـتر یبخـاطر  تیـ امنو تیرضـا احساس و در نتیجه باخواهند داشت 

از ؛آوردوجـود بـه را یسـازمان یتعالرشد و يبسترهاواندتیمموضوع نیهمو ختپرداخواهند 
خود کارکنانیروانو یجسمانبه سالمت يشتریبتوجه هاسازمانرانیمدکهاست ازینرو، نیا

ـ و بتواننـد  کننـد تیـ فعالبتواننـد در سـازمان   ترراحتداشته باشند تا آنان بهتر و  یزنـدگ نیب
. کنندبرقرار تعادل توازن و خود يکاریزندگو یاجتماع
روابط ،یروانسالمت اسیمقخردهبر سهیسازماناز سالمت مسئلهحلیستگیشااسیمقخرده

ندارد؛يریتأثیجسمسالمت اما بردارد،ریتأثیزندگتیفیکاز یزندگطیمحویاجتماع
هاآنيرداربرخوو کارکنانمیاندریسازماندر حل مسائل ییتواناو یستگیشا، وجود نیبنابرا

ییتواناسازمان از مهارت و رانیمدتیحما، نیهمچنو ییگشامسئلهو تیخالقاز قدرت 
فراهم شدن ویاجتماعروابط ،یروانسالمت شیافزاموجب تواندیمدر حل مسائل کارکنان

و ) 2007(کالركخصوص در مطالعات نیهمدر .دشوهاآنيبرامناسب یزندگطیمح
رش داده اگزتیخالقو ينوآوردر رشد یاساسعنوان عامل بهیروانسالمت ) 2007(1امزیلیو

تیاهمو حل مسائل کردنفکرخود در کارکنانییتوانابه کهيهاسازمان،شدانیبشد و 
در روابط ،را داشته باشندحل مسئلهییتواناافراد یوقت.باشندیینهاةبرندتوانندیمدهندیم

یزندگاساس نیهمبر کنند ورفتار میو منطق تفکرخود با یزندگيهاو جنبهیاجتماع
.)16،17(آورندیمبه وجودخود يبرايترسالم

بـه  را یسازماناهداف هاآنتا مدت و بلندمدت موجب خواهد شدکوتاهبر اهدافکارکنانتمرکز
نیـ ا. کننـد یمـ تیـ فعالهدفیچهيبراکهابندیدست شناختنیاو به هنددصیتشخیخوب
شـود بـا  سـبب مـی  وگـذارد یمـ هـا آنیاجتماعروابط ویروانسالمت بر مطلوبياثرندیفرآ
افراد در کهیوقت،در واقع.دهندخود ادامه کاربه بهتر و شادتر یاجتماعو روابط یروانشیآسا

يااهـداف بـه گونـه    نیاداشته باشند و نانیاطمندهیآحال و يبراشده هیتهسازمان از اهداف 
ییشناسـا يهادغدغهداشته باشند، یدسترستیقابل،واضح و روشن بودهکهشده باشد یطراح

نـان یاطمو یروانـ خواهد رفت و آنـان بـا آرامـش    نیباز کارکناندربه سمت اهداف حرکتو 
.خود ادامه خواهند دادتیفعالبه يشتریبخاطر 

1. Williams
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بـر چهـار   يگـذار ریتأثةدهنـد نشـان ارتباطـات یسـتگ یشااسیـ مقخـرده در خصـوص  هاتهافی
یزنـدگ تیفیکاز یزندگطیمحویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت اسیمقخرده
یاساسیعاملباطات رادر مطالعات خود ارت) 2004(ونینیبرو ) 2008(و تورل یکاراسک. است
، نیبنـابرا ؛)11، 10(دهنـد یمـ گـزارش  سالمیزندگبه یابیدستو یزندگتیفیکبهبود براي

و دوسـتانه  یمیصمارتباطاتایجادقائل شوند؛ زیرايشتریبتیاهمبه ارتباطات باید هاسازمان
.دینماترمطلوبرا هاآنیزندگتیفیکسطح تواندیمکارکنانمیاندر 
مناسـب یاجتماعروابط شیافزاموجب تواندیمدر سازمان یاصولو حیصحطوربهقدرتعیتوز
یسـازمان ينـدها یفرآدر تواننـد یمـ کـه کننـد احسـاس  کارکنانیوقت. دشوکارکنانيسواز 

بـر اسـاس  و قـدرت  یسـت نمحدود ايعدهاریاختباشند و قدرت سازمان تنها در رندهیگمیتصم
تیـ فیکو دهنـد یمـ وسـعه  شده، ارتباطات خود را در درون و برون سـازمان ت عیتوزیستگیشا

توانـد یمـ در سـازمان  یانسـان يرویناز منابعنهیبهةاستفاد.خواهد بودترمطلوبهاآنیزندگ
سـازمان  یوقتـ . گـردد یزنـدگ طیمحویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت موجب
میتنظـ آنان يااستعدادهبالفعل نمودن نیهمچنو کارکنانییتوانايمبناخود را بر يهابرنامه
تیـ فیکسـطح  کـه انتظار داشـت  توانیم،قرار دهدهاآناریاختالزم را در يهافرصتو کنند
همکـاران و کـر یب) 2006(1کریب.دشوفراهم هاآنيبرايشادیزندگو افتهیآنان بهبود یزندگ

در زیـ ن)1992(5و فلنـر ) 2002(4نـر یپ، )3،2003اسـتاب به نقل از،1999(2شلیب،)2005(
سازمان محسوب يبراسودآور اييگذارهیسرمایانسانتوجه به منابع نشان دادندمطالعات خود 

).25-21(دارندیخاصموضوع توجه نیاباهوش و دانا به رانیمدو شودیم
یزندگتیفیکيهااسیمقخردهبر یسازمانیگانگیو انسجام و هیروحریتأثدر خصوص هاافتهی

یزنـدگ طیمحـ ویاجتمـاع روابـط  ،یروانـ سالمت ،یجسمسالمت مثبت بر ریتأثدهنده ننشا
ـ و اتحاد در یهمبستگو کارکنانمیانخوب و شاداب در ۀیروحاساس، وجود نیبر ا. است نیب

موجـب  توانـد یمـ در سـازمان  یشادابو یهمبستگتعهد و تعلق و احساس جیتروعلت ، بههاآن
مناسـب  یزنـدگ طیمحـ فراهم شـدن  ویاجتماعروابط ،یروانسالمت ،یجسمسالمت شیافزا
يطــاهرو ) 1378(انیـ کچوئ، )1377(یکوهنچــانيقنبـر در مطالعــات . شـود کارکنــانيبـرا 

گـزارش داده  مهـم اریبسیسازمانسالمت ازیگانگیانسجام و ،هیروحيهامؤلفهوجود ) 1381(

1. Bekkers
2. Beishel
3. Staub
4. Penner
5. Flener
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احسـاس  هـا آنبـه  ،داشـته يادیـ زریتأثکارکناندرشتریبو تالش زهیانگجادیادر رایز؛شدند
و ) 2004(2، ولـف )2000(1يلـو و يلـو .)14-12(دهـد یمـ بـودن،  دیـ مفو خـوب و  تیامن
و کننـد یمـ فیتوصـ زیـ انگو تعـارض کشـنده وجـود اضـطراب را در سـازمان    )2004(ونینیبر

یسـازمان و سالمت د شد واهخماریبزین، سازمان انددچار اضطرابافراد آن کههنگامیمعتقدند 
ۀیـ روحدیـ بایسـازمان از اضـطراب  يریجلـوگ يبرانیبنابرا؛)26، 27، 11(از بین خواهد رفت 

.دادشیافزاتیحماو قیتشورا با کارکنان
یزنـدگ طیمحـ و تنهـا  شـده یبررسـ کـه استیسازماناز سالمت اسیمقخردهنیآخرينوآور

معتقدند افـراد  ) 2005(همکارانو 3باکرخصوص  نیادر . تقرار داده اسریتأثرا تحت کارکنان
مـدار اسـتفاده   از راهبرد مسـئله یطیمحيهااسترسو مشکالتحل يبرامعموالًنوآور و خالق 

یزنـدگ تیـ فیکنیهمچن. )28(داشت خواهند یمطلوبیزندگتیفیکدلیلنیهمبه کنندیم
يبـرا یمطلـوب عملکـرد قـرار دهـد و   ریتـأث ت تحنیز را يکاریزندگتیفیکتواندیمیاجتماع

).29(داشته باشدبه دنبالسازمان 
،یجسـم سـالمت  توانـد یمیسازمانسالمت کهد کرانیبتوان چنینمییکليریگجهینتبراي

تـر مطلوبقرار دهد و موجب ریتأثرا تحت یزندگیکلطیمحویاجتماعروابط ،یروانسالمت 
.شودافرادیزندگتیفیککردن
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چکیده 
بربندي بازار گردشگري ورزشی ایران  براي گردشگران خارجی هدف از پژوهش حاضر بخش

- بهپژوهشروش انجام . مدل  بازار  هدف  استورزشی و ارائۀ- هاي طبیعیملیت و جاذبهاساس
شاملايساختهمحققپرسشنامۀابزار پژوهش . استتحلیلی- توصیفینوع ازومقطعیصورت 

نفر از 710صورت تمام شمار در میان به) =93/0a(یایی پاو از تأیید رواییبود که پس سؤال53
53از 89- 1388فجر سال و مسابقات دهۀالمللیبینکنندگان خارجی در رویداد ورزشی شرکت

از هادادهمنظور تجزیه و تحلیل به.دشنفر از آنان تکمیل 475توسطوکشور دنیا توزیع شد 
، انحراف میانگین، درصد، فراوانیهايشاخصشامل استنباطیوتوصیفیآماريهاروش

لیزرلهايافزارنرمازگیريبهرهبااکتشافیوتأییدي، تحلیل عاملی اسکوارکااستاندارد، 
)8/8lisrel(وspss اروپایی و آمریکایی، هايملیتنتایج پژوهش نشان داد . استفاده شد16نسخۀ

را منديعالقهسیا و آسیاي مرکزي از نظر بازار گردشگري ورزشی بیشترین میزان عرب، جنوب آ
گیري از با بهره). درصد35/97(دارند » مرتبط با مسابقات و رویدادهاي ورزشی«هاي به جاذبه

درگردشگران ورزشی عالقۀمورد ۀپنج جاذب80/8افزار لیزرل و نرمتأییديروش تحلیل عاملی 
همچنین با استفاده از . دشورزشی مشخص - هاي  طبیعیورزشی از حیث جاذبهازار گردشگريب

با مقدار (برفوهاي مرتبط با کوهستان جاذبه:روش تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل شامل
، مسابقات و )85/1ة با مقدار ویژ(ساحلیوآبی هايورزشمرتبط با هايجاذبه، )87/6ةویژ

با مقدار (و کویر نوردي گرديبیابانمرتبط با هايجاذبهو ) 42/1ةقدار ویژبا م(هاي ورزشی رویداد
.دشعنوان مدل بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی تعیین به) 19/1ةویژ

گردشگري هدفبازاردرصد 95/62چهار عامل مدل اکتشافی، کلیطوربهنشان داد هایافته
.کندمیبینی ان خارجی را تعیین و پیشورزشی ایران براي گردشگر

ورزشی، بازار - هاي طبیعیبندي بازار، گردشگري ورزشی، جاذبهبخش:هاي فارسیهکلیدواژ
.فجرۀدههدف،

yahoo.com@Email : Srmg45)نویسندة مسئول(دانشگاه علوم پزشکی زاهداناستادیار.1
Email: m_goodarz@yahoo.comدانشیار دانشگاه تهران. 4و3، 2
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مقدمه
ر تبادالت فرهنگی بین بمؤثرعوامل ازوصنعت گردشگري در دنیا از منابع مهم درآمد ،امروزه

روایناز دارد؛ايصنعت خدماتی جهان جایگاه ویژهترینگستردهعنوان و بهستکشورها
در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود فشردهوبسیاري از کشورها در رقابتی نزدیک 

جدید از یهاي اخیر شکلگردشگري ورزشی در دهه). 1(اندالمللیبیناز این فعالیت 
هم وابسته و مکمل همدیگر ه بشورزوکه گردشگري طوريهب،دشومیگردشگري محسوب 

ه که کردپیوند میان گردشگري و ورزش نوع جدیدي از گردشگري را ایجاد ). 2(اندشده
جسمیواوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی کردنپرجدید و جامع براي يساختار
د اشتغال، جدید براي ایجایعنوان منبعنقش گردشگري به). 3( ایجاد کرده است هاانسان

زیر ساختارهاي اجتماعی که تقویتومالیاتی بیشتر، جذب ارز هايدریافتکسب درآمد، 
). 4(است تأیید شده، در مطالعات متعدد شودمیسایر صنایع موجب رشد و توسعۀ

، قرن نظرانصاحببسیاري از استصنعت گردشگري موجب شده ةشتابندرشد روز افزون و
نظر متولیان امور گردشگري، در پایان قرن بیستم و آغاز به. ي بنامندبیستم را قرن گردشگر

انقالبی که امواج آن در اقصی نقاط جهان ؛دهدمیانقالبی در گردشگري رخ یکموقرن بیست 
عوامل ترینمتداولیکی از ورزش نیز از صنایع مهم در دنیا و،امروزه).1(اثرگذار خواهد بود 

اما ،عنوان جذابیت گردشگري جدید نیستورزش بهةاید.دشگران استایجاد انگیزه براي گر
سایر مانندورزش هم .مورد توجه قرار گرفته استاًورزشی اخیرهايجذابیتهاي تئوریک پایه

منحصر به ايکنندهگردشگري است با این تفاوت که جلبهايجذابیتاز کننده،عوامل جلب
بنابراین ؛را به خود جلب کندکه گردشگران زیاديداردورزش این توانایی را . فرد است
ةکنندعنوان عامل جلببهوآیندمیشمار د نوعی جذابیت بهي در برگیرندة ورزش، خورویدادها

). 5(دنکنمیگردشگر به شهر یا کشور مقصد عمل 
ازغیرکشوريبه ،سالیکازبیشنهوشب یککمدست،مدتیبرايکهاست کسیگردشگر

آندردرآوردن پولوکردنکاراو هدفوکندمیخود مسافرت معمولیسکونتمحل یاوطن
مسافرت «: کندمیگردشگري ورزشی را چنین تعریف نیز)1998(1گیبسون). 1(نیستکشور

رقابتی، فعالیت ورزشی - ورزشیی فعالیتمنظور شرکت در از محل اقامت به مکان مورد نظر به
). 6(»ورزشیهايجذابیتشرکت در یاورزشیهايفعالیتاوقات فراغت، دیدن کردنپربراي

تریلیون دالر 5/4رشد را با ترینسریعري است که گري ورزشی، تجارتی چند بیلیون دالگردش

1. Gibson
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دلیل نقش مهمی که از لحاظ اقتصادي و سیاسی در صنعت گردشگري در سطح دنیا دارد و به
در بررسی ) 2009(یوسف و همکاران ). 7(هبردي مبدل شده است رایبه موضوعکندمیایفا 

رویدادهاي در مالزي بیان کردند که برگزاري ورزشی با مقیاس کوچکيگردشگري رویداد
، شودمیورزشی در مالزي باعث جذب گردشگران ورزشی و کسب درآمد اقتصادي زیادي 

پریکس، مسابقات فرمول یک گراند:ند ازااي از رویدادهاي ورزشی عبارتبرجستههايمثال
جنوب شرقی آسیا و مسابقات نهایی بدمینتون جام هايبازي،المللیبینعمومی هايبازي

آمد حاصل از برگزاري مسابقات انی بسکتبال نیز گزارش کرد که درفدراسیون جه).8(توماس 
که طوريهب،استدر ترکیه حدود دویست میلیون یورو بوده 2010جام جهانی بسکتبال سال 

) 2003(همکارانگیبسون و ).9(سی هزار گردشگر ورزشی در این مسابقات حضور داشتند 
دریافتند رویدادهاي ورزشی کوچک ومسابقات کوچک مقیاس انجام دادنددربارةهاییپژوهش

رویدادهاي، در مقایسه باکندمیمیزبان تحمیل ۀهاي کمتري به جامعاینکه هزینهدلیلبه
همچنین ).10(کندمیمیلیونی فواید بیشتري از نظر گردشگري نصیب جامعه یا شهر میزبان 

هاي جاذبهبرکید أگردشگري ورزشی کشور با تۀبر توسعمؤثردر بررسی عوامل ) 1386(ادبی 
، مجموع سه گروه از کارشناسان حوزة ورزش و گردشگريورزشی دریافت که از دیدگاه-طبیعی
و گرديبیابان،آبی و تابستانیهايورزشگردي، نوردي و طبیعتبوط به دامنههاي مرجاذبه

گردشگري ورزشی در سطح کشور دارند سعۀکویر نوردي و شکار و صید اهمیت بیشتري در تو
ۀمسابقبراي یکهاي گردشگران ورزشی که هدر بررسی انگیز) 2006(فانک و برون ).11(

دریافتند که میزان پرداختن به ورزش و ،سافرت کرده بودندماراتن به استرالیا مبزرگ دو
گردشگر بالقوه را تواندمیورزشی سازماندهی شده هايرویداداز خاص یمند بودن به نوعهعالق
در دبازاریابی بایهايتالش؛ بنابراینرویداد برانگیزدبرگزار کنندة آن مسافرت به مقصدبراي

د که بیشترین میزان پرداختن به ورزش و شرکت در رویداد را باشبازارهاییگذاري جهت هدف
با اهمیت در گردشگري را کیفیت محصول هايویژگیهم یکی از ) 2007(شانک ).12(دارند

کیفیت ، کیفیت خدمات در گردشگري ورزشیبعدترینمهم، ولی معتقد است کندمیقلمداد 
رویداد ترینبزرگعنوان دهۀ فجر  بهلیالملبینمسابقات ورزشی ).13(خود مسابقه است 

در طول برگزاري . شودمیساله تا کنون برگزار همهومرتب طوربه1360ورزشی کشور از سال 
ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، خبرنگاران، : افراد زیادي از کشورهاي مختلف شاملمسابقات 

گردشگر ورزشی وارد کشور عنوانبهورزشی هايتیمدر قالب هاي همراه هیئتها وخانواده
هاي  هزینهوشودمیگذاري عظیمی انجام براي برگزاري این مسابقات سرمایه. شوندمی

توجه به با . شودمیآن نظایرو، تجهیزات ورزشی نقلوحملهنگفتی صرف اسکان، تردد و 
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براي کشور ورزشی هايجنبهنتایجی که از جدا از این رویدادها ، هاییگذاريسرمایهچنین
طولدررسدمینظربه. نیز مد نظر قرار گیردگردشگري رویداد و جاذبۀعنوان بهتواندمی، دارد

سال از زمان برگزاري این مسابقات بازدهی مناسبی از لحاظ مزایاي گردشگري عاید نهوبیست 
خاص خود و هواییوآب شرایطوایران با وجود داشتن موقعیت جغرافیایی .کشور نشده است

دهنده به سیستم گردشگري است، از قدرتوزا انرژيیجهانگردي تاریخی که منبعهايجاذبه
قرارمختلف ورزشی در سطح بسیار مطلوبی هايفعالیتبرگزاري برايالزم هايپتانسیلحیث 

وی هاي تاریخی باستانگردشگري، ایران با توجه به جاذبهطبق نظر سازمان جهانی . دارد
). 14(داراستدهم و پنجم را هايترتیب رتبهبه،منابع طبیعیهمچنین

میزبانی رویدادهاي ورزشی .رویدادهاي ورزشی نقش مهمی در افزایش گردشگران ورزشی دارد
مورد هاآنمیزبان و تمایز محصوالت گردشگري ۀتصویر جامعبهبود اي براياستراتژيعنوانبه

منافع اقتصادي قابل توجهی توانندمیرویدادها این .قرار گرفته استتوجه بازاریابان مقصد
انتخاب مقصد دهدمیبررسی ادبیات گردشگري نشان ). 15(براي میزبان به همراه داشته باشند 

هر مقصد محصوالت و خدمات ). 16(همیشه از مسائل مهم مدیریت گردشگري بوده است 
میانفرصت انتخاب ازگردشگروکندمیرصه مختلفی براي جذب گردشگران به آنان ع

با افزایش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد گردشگري، ). 17(را دارد اي از مقصدها مجموعه
اي براي کسب تجارب منحصر تازههايفرصتو شودمیمیسر هاآنجدیدي براي هايانتخاب

خاص هايویژگیدلیل گردشگري بهبازاریابی این،با وجود). 18(آورندمیبه فرد به دست 
هیالت و ، تسهاجاذبهۀمحصول گردشگري از هم؛ زیرا )19(اي پیچیده است محصول آن، وظیفه

و شودمیدر مقصد تشکیل هاآنیت گردشگران در مدت اقامت خدمات مورد استفاده یا رؤ
ي که کسب کند ایا هر تجربهدهدمیکه در این مدت براي گردشگر رخ اتفاقیهرهمچنین 

بنابراین، با توجه به پیچیدگی محصول گردشگري و ؛)20(بخشی از محصول گردشگري است 
بخشی بازاریابی گردشگري مستلزم شناسایی هاي گردشگران، اثرتنوع ترجیحات و خواسته

). 21(استمشخص و روشن 1بازارهاي هدف
بینی رفتار گردشگري و پیششناخت بازارهايروشیکی از کندمیبیان ) 1997(2داسول

که هر شودمیبینی بندي بازار با این فرض پیشبخش). 20(است3بندي بازارمشتري، بخش
در .متفاوتی تشکیل شده استتقریباًهاي و نیازهاخواستهبا هاییبخشیا هاگروهبازار از 

1. Target markets
2. Doswell
3. Market Segmentation
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). 23، 22(رودمیمار شهبندي بازار ابزاري بسیار مفید بگردشگري، بخشمربوط بهتحقیقات 
به تقویت و تثبیت آنان هاي انگیزهونیازهاارزیابی ادراکات گردشگران و آگاهی از اصوالً

بنابراین براي ؛کندمیي مؤثرتر کاالها و خدمات کمک اثربخشبازارها و عرضۀموقعیت
د پیوند میان ریزي هستند، آگاهی از این عوامل براي ایجاکسانی که درگیر مدیریت و برنامه

توانندمیبازاریابانبه این ترتیب .امري ضروري استگردشگرانومحصول گردشگري  
بازار را فراهم ۀبا ایجاد تنوع در محصول، امکان توسع، دادهقرارمشتریان بالقوه را هدف 

هاي خواستهة کنندتأمینمقصد را که هايویژگیمدیریت مقصد یا باید ). 24(نمایند 
گردشگران آن با ةکه انگیزمتمرکز شودمتفاوتیبازارهايبریا بخشدءان است ارتقاگردشگر

اي ویژهدر این میان بازاریابی گردشگري اهمیت ). 25(داردو منابع همخوانی هاویژگی
ریزي، برنامههايفعالیت، تمام )26(مدیریتی بدانیم يزیرا اگر بازاریابی را فرآیند؛یابدمی

.بازاریابی استهايفعالیتالت گردشگري و جذب گردشگر نیازمند عملیات و محصوتهیۀ
مد، آدراصلیعنوان منبع بهراگردشگريصنعتپویاکشورهايازبسیارياینکهبهنظر

10ءجزنیزایرانودانندمیزیربناییساختار ۀتوسعوخصوصیرشد بخش ،زاییاشتغال
راپنجم رتبۀطبیعیهايجاذبهنظرازوجهان است گريگردشهايجاذبهدارايتربرکشور

- بهفجر ۀدهالمللیبینبا بازاریابی مناسب براي برگزاري مسابقات توانمیداراست،جهاندر
کنندگان تنها تعداد شرکتاي عمل کرد که نهگونهبهفرصت ۀمثاببهوورزشی يرویدادعنوان

- دیدگاهشناساییوبلکه با بررسی افزایش یابد،بقاتمختلف در این مساهايملیتخارجی با 
براي گردشگران ورزشی ایران را هاي گردشگران ورزشی در این مسابقات، بازارهاي هدف 

برگزاري مسابقات شرایط جذب ةدر دورصرفاًکه در طول سال و نه طوريهب،مشخص نمود
هايفرصتشناساییویحصحمدیریتباوکردورزشی را فراهم گردشگريهرچه بیشتر 

؛ از این رونمودکشورنصیبرا توجهیمنافع قابل ،ورزشیرویدادهايدرنهفته گردشگري
بربندي بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی پژوهش حاضر در پی بخش

مدل بازار هدف مناسب براي گردشگران ۀارائوورزشی - و منابع طبیعیهاملیتاساس
.فجر استۀمسابقات ورزشی دهالمللبینوی با تمرکز بر رویداد منحصر به فرد ملی ورزش

پژوهششناسی روش
این آماريۀجامع. استشدهتحلیلی انجام-توصیفیصورت بهواست مقطعیتحقیق حاضر 

ۀدهمسابقاتوالمللیبینکننده در رویداد ورزشی خارجی شرکتتحقیق را گردشگران ورزشی 
اعم از ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، داوران، پزشکان، خبرنگاران، اعضاي خانواده و فجر 
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، پنگپینگورزشی شامل ۀرشت9که در دادندمیکشور دنیا تشکیل 53همراه از هايهیئت
و میدانیوبدمینتون، شمشیر بازي، کشتی آزاد، دوچرخه سواري، کشتی فرنگی، شطرنج، دو 

پرسشنامه به روش تمام شمار .شدکه در شهرهاي مختلف کشور برگزار ند حضور داشتتکواندو 
سعی محقق .شدکنندگان توزیع شرکتمیانماهه در پنجتدریجی در مقطع زمانی صورتبهو 
را دریافت و تکمیل نمایند که پرسشنامهمزبورکنندگان در رویداد بود که تمامی شرکتاینبر

.دشآوري ۀ معتبر گردپرسشنام475،کنندهشرکتنفر 710در مجموع از تعداد 
بروشده انجامهايپژوهشاي بود که با بررسی منابع و ساختهمحققتحقیق پرسشنامۀابزار 

مدیریت ورزشی و مدیریت گردشگري ةحوزنظرانصاحبنظرخواهی و مصاحبه با اساس
ن و خبرگان ن از متخصصات10رسشنامه از نظرات براي تعیین روایی محتوایی پ. شدطراحی 
تعیینمنظوربه. تأیید شد، روایی پرسشنامه اصالحاتو پس از چندین مرحله  شد استفاده 

آزمون آلفاي با استفاده از نفري انجام و 20روي نمونۀمقدماتیايپایایی پرسشنامه مطالعه
53اي مشتمل بر پنج ارزشی لیکرت، پرسشنامهبا استفاده از طیف.تأیید شد93/0کرونباخ 

-شناختی نمونهجمعیتهايویژگیبه پرسشنامه بخش اول .بخش طراحی  شدسهدر،سؤال
ورزشی - هاي گردشگري طبیعیجاذبهترینمهمدر موردبخش دوم .مربوط استهاي تحقیق

هاي مرتبط با جاذبه:ند ازامقیاس است که عبارتهشت خردهدرسؤال30شامل،ایران
هاي مرتبط با ، جاذبهزمستانیهايورزشهاي مرتبط با جاذبه،نورديغارکوهنوردي و 

هاي مرتبط با ، جاذبههاي مرتبط با پرواز و تفریحات هواییجاذبه،نورديگردي و دامنهطبیعت
هاي مرتبط با مسابقات و جاذبه،شکاروهاي مرتبط با صید جاذبه،آبی و ساحلیهايورزش

بخش سوم پرسشنامه نیز . کویرنورديو گرديبیابانهاي مرتبط با ه، جاذبرویدادهاي ورزشی
هربراي . استسؤال23مشتمل بر ،و تسهیالت اقامتی در کشور مقصدهاساختمربوط به زیر

و به پنج زبان انگلیسی، جداگانه در نظر گرفته شدايهاي مورد مطالعه پرسشنامهاز نمونهیک
.قرار گرفتهانمونهاختیار دروی ترجمه روسی، عربی، فرانسوي و آلمان

مجزا استفاده بخشدوتوصیفی و استنباطی در آمارهايروشاطالعات از تحلیلوبراي تجزیه 
استاندارد انحرافوفراوانی، نمودار، درصد، میانگین هايشاخصتوصیفی از آماردر سطح . شد

، پرسشنامۀتأییدياز روش تحلیل عاملی گیري بخش آمار استنباطی با بهرهدروشداستفاده 
ضعف و قوت نقاطسپس،. شدارزیابی,X2Cfi, Rmseaساخته از طریق سه شاخص محقق

بررسی شد) 80/8Lisrel(افزار لیزرل نرمۀوسیلبهبینی شده یشپهايمقیاسو خردهسؤاالت
ران براي گردشگران خارجی ورزشی بازار گردشگري ای-طبیعیهايجاذبهترینمهمو بار عاملی 

مدل بازار هدف گردشگري ورزشی  ایران به روش تحلیل عاملی اکتشافی ،نهایتدر.شدتعیین 
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.دشارائه 16ۀ نسخspssافزار پرسشنامه و با استفاده از نرماساسبر

هاي پژوهشیافته
دهندگان پاسخمیانگین سن فردي نشان داد هايویژگیۀپرسشنامدست آمده از اصالعات به

درصد 1/71تأهلاز نظر . درصد زن بودند5/10مرد و هاآندرصد 5/89.بود14/28
مدرك . وضیعت مطلقه داشتندهاآندرصد 5/1ومتأهلدرصد 4/27،دهندگان مجردپاسخ

درصد 1/53دیپلم وفوقدرصد4/13دهندگان کارشناسی و باالتر و درصد پاسخ5/33تحصیلی 
1/34،دهندگان مسلماندرصد پاسخ8/51،از نظر وضیعت دین. تر از دیپلم بوددیپلم و کم

-درصد شرکت5/74،مجموعدروداشتندادیان دیگري هاآندرصد 1/14درصد مسیحی و 
درصد 4/72همچنین . حضور داشتندالمللیبینعنوان ورزشکار در رویداد ورزشی کنندگان به

درصد از اقیانوسیه 3/1درصد از قاره آمریکا، 3/1صد اروپایی، در2/24دهندگان آسیایی، پاسخ
تعدادوهاي ورزشی رشتهاطالعات مربوط به 1در جدول . درصد آفریقایی بودند8/0و 

.ارائه شده استالمللیبینکنندگان در رویداد ورزشی شرکت

ورزشیۀرشتاساسبرآماري توزیع فراوانی  نمونۀ. 1جدول 
درصدفراوانیورزشیۀرشت

226/4پنگپینگ
277/5شطرنج

339/6کشتی فرنگی
354/7دوچرخه سواري
443/9شمشیر بازي
455/9کشتی آزاد
517/10بدمینتون
859/17تکواندو

13328دوو میدانی
475100جمع کل

برراي گردشگران خارجی بندي بازار گردشگري ورزشی ایران بنتایج تحقیق نشان داد در بخش
عرب، هايملیتاروپایی و آمریکایی، هايملیتمندي ه، بیشترین میزان عالقهاملیتاساس
ترتیب ورزشی ایران بهگردشگريبازارمرکزي از نظر يآسیاهايملیتجنوب آسیا و هايملیت

وگردي طبیعتهاي مرتبط با ورزشی، جاذبهرویدادهايبه جاذبه هاي مرتبط با مسابقات و 
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)2جدول(آبی و ساحلی است هايورزشهاي مرتبط با جاذبهنوردي و دامنه

هاي ي گردشگران مورد مطالعه به جاذبهمندهتوزیع درصد فراوانی عالق. 2جدول 
گردشگري ورزشی ایران

طبیعیهايجاذبه

ملیت  ورزشی

کوهنوردي و غارنوردي

ش
ورز

هاي
طبیعت گردي و زمستانی

دامنه 
نوردي

پرواز و تفریحات هوایی

ش
ورز

هاي
آبی و ساحلی

شکار و صید

مسابقات و رویدادهاي ورزشی

بیابان
گردي

و کویر نوردي

785/793/915/741/932/828/948/83اروپا و آمریکا-1
957/952/978/875/965/915/983/91عرب-2
4/965/951/981/822/984/97996/95جنوب  آسیا-3
7/644/671/923/735/893/741/975/85آسیاي مرکزي-4

52/8352/8467/9442/7932/9435/8635/9705/89میانگین

- هاي طبیعیجاذبهاساسبربندي بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی بخش
آوري شده و جمعهايداده. ام شدانجتأییديورزشی با استفاده از روش تحلیل عاملی 

هاي بازار گردشگري ورزشی ایران از پنج بخش از جاذببراي هاي در نظر گرفته شده تغیرم
بار (زمستانی هايورزشهاي مرتبط  با جاذبه:ترتیب شاملهاي مورد پژوهش بهدیدگاه نمونه

هاي مرتبط ، جاذبه)80/0ملی بار عا(نوردي مرتبط با کوهنوردي و غارهايجاذبه، )83/0عاملی 
بار عاملی (، مسابقات و رویدادهاي ورزشی )79/0بار عاملی (نوردي و دامنهگرديطبیعتبا 
گردشگران ۀمورد عالق) 77/0عاملیبار(آبی و ساحلیهايورزشمرتبط با هايجاذبهو ) 78/0

.)3جدول (استورزشی خارجی 
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ورزشی - جاذبه هاي طبیعیاساسبرگري ورزشی ایران بندي بازار گردشبخش.3جدول 
از دیدگاه گردشگران خارجی

هاي گردشگري ورزشی ایرانبار عاملی و رتبه جاذبهورزشی- جاذبه هاي طبیعی
رتبهبار عاملی

83/01زمستانیهايورزش-1
80/02کوهنوردي و غار نوردي-2
79/03نورديدامنهوگردي  طبیعت-3
78/04ورزشیرویدادهايومسابقات -4
77/05ساحلیوآبی هايورزش-5
67/06صیدوشکار -6
63/07هواییتفریحاتوپرواز -7
46/08و کویر نورديگرديبیابان-8

گیري از تحلیل عاملی مدل بازار هدف گردشگري ورزشی ایران که با بهرهۀارائودر طراحی 
Chi-square=447/59اصلی تعیین برازش کل مدل شامل هايشاخص، شدام اکتشافی انج

Rmsea=0/072, Cfi=0/97ی داردقابل قبولبرازشید این  بودند که  مدل اکتشافی همگی مؤ ،
ترتیب به عنوان بازار هدف حقیق حاضر چهار عامل نهایی را بهکه مدل نهایی اکتشافی تطوريهب

عامل اول شامل  : ند ازاکه عبارتکرد اي گردشگران خارجی تعیین گردشگري ورزشی ایران بر
.تعیین شدندبرفوهاي مرتبط با کوهستان عنوان جاذبهپرسشنامه که بهیک تا ششمتغیرهاي 
است که در 87/6برابر با استشده کل واریانس تبیینةدهنداین عامل که نشانةمقدار ویژ

نده در مدل بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی کناول عامل تعیینۀرتب،نتیجه
عنوان پرسشنامه است که به17تا13عامل دوم شامل متغیرهاي . را به خود اختصاص داده است

85/1این عامل برابر با ةمقدار ویژ.مشخص شدندساحلیوآبی هايورزشهاي مرتبط به جاذبه
26تا23عامل سوم شامل متغیرهاي .کننده استندوم عامل تعییاست که داراي رتبۀ

ةمقدار ویژوورزشی تعیین شدرویدادهايوهاي مرتبط با مسابقات پرسشنامه تحت عنوان جاذبه
.کننده را به خود اختصاص داده استسوم عامل تعیینۀکه رتبدست آمدبه42/1بابرابرآن 

و گرديبیابانهاي مرتبط با عنوان جاذبهامه بهپرسشن30تا28چهارمین عامل شامل متغیرهاي 
در مدل بازار هدف ،در نتیجهواست 19/1آن برابر ةکه مقدار ویژشدکویر نوردي مشخص 

کلی طوربهنشان داد هایافته. کننده را داراسترتبۀ چهارم عامل تعیینگردشگري ورزشی ایران 
براي راازار هدف گردشگري ورزشی ایراندرصد ب95/62این چهار عامل، در مدل اکتشافی

).1و شکل 1نمودار(کنندمیبینی تعیین و پیشگردشگران خارجی 
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مدل  بازار هدف گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی. 1نمودار 

مدل  بازار هدف گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی. 1شکل 
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یري گنتیجهوبحث 
ورزشی ایران براي گردشگريبازاربندي بخشدر خصوصپژوهش حاضر نشان داد هايیافته

هايملیتۀهاي مورد عالقجاذبهترینمهمملیت، سه بخش از اساسبرگردشگران خارجی 
- بازار گردشگري ورزشی ایران بهدراروپایی و آمریکایی، عرب، جنوب آسیا و  آسیاي مرکزي 

مرتبط با هايجاذبهبط با مسابقات و رویدادهاي ورزشی،مرتهايجاذبه: ند ازاترتیب عبارت
. ساحلیوآبی هايورزشهاي مرتبط با نوردي و جاذبهگردي و دامنهطبیعت
هنرور در طراحی الگوي بازاریابی . همخوانی دارد) 1388(حاضر با نتایج هنرور تحقیقنتایج 

مختلف گردشگري را  دریا و سایر هايبخشت اول سه اولویایراندرگردشگري ورزشی 
مرتبط با آن بیان کرد هايجذابیتآبی، مسابقات و رویدادهاي ورزشی، جنگل و هايجذابیت

اظهار داشت که مسابقات و رویدادهاي ورزشی توانمیحاضر با اهتمام به نتایج پژوهش). 27(
ةدهندنشانملیت است واساسبرگردشگران ورزشی خارجیجاذبۀ مورد عالقۀترینمهم

هاي جاذبهترینمهمدر بررسی نیز)1385(ادبی . اهمیت آن در جذب گردشگر ورزشی  است
هاي کشور بیان کرد که از میان جاذبهگردشگري ورزشیتوسعۀبرمؤثرورزشی -طبیعی

وورزش مجموع سه گروه از کارشناسان حوزةدیدگاهازوورزشی در کشور - مختلف طبیعی
آبی ساحلی وهايورزشگردي، نوردي و طبیعتهاي مربوط به دامنهجاذبه، گردشگري
اهمیت بیشتري در گردشگري ورزشی در صیدوو شکار نورديکویرو گرديبیابانتابستانی، 

موارد دوم و سوم این نتیجه با نتایج پژوهش حاضر ،بدیهی است).  11(سطح کشور دارند 
ی دیدگاه گردشگران ورزشی خارجی پژوهش حاضر با یهمسوةدهندکه نشانهمخوانی دارد 

. ورزش و گردشگري استمجموع سه گروه از کارشناسان حوزةدیدگاه
چهوچه در سطح محدود ،معتقدند رویدادهاي ورزشی) 2005(کیم و پاتریک و)2005(موسین 

افزایش،گردشگرانوتماشاگران،کنندگان فعالموجب جذب شرکتتواندمی،در سطح گسترده
) 1999(هیگام ). 30-28(شودساکنان آن منطقهازمثبت بازتابوهارسانهشرکت و توجه 

. جوامع عرضه کندبهمثبت بیشترياثراتتواندمیکوچک ه رویدادهاي ورزشی اظهار کرد ک
انند فوتبال، مايورزشی منظم فصلی در مجموعههايرقابترویدادهاي ورزشی کوچک شامل 

مانند اسکی یا دوچرخه سواري صحراییوماجراجویانهروي یخ و رویدادهاي هاکییاراگبی 
مختلف از هايملیتحضور گردشگران ورزشی خارجی با رسدمینظربه). 8(شوندمیصحرایی 

نديمعالقهةدهندۀ فجر نشاندهمسابقاتوالمللیبینورزشی هاياقصی نقاط دنیا در رویداد
وروابط  ۀدر صورت توسعقطعاًاست و المللیبینگردشگران خارجی براي حضور در این رویداد 

.خواهد شدفجر بیشتري از مسابقات دهۀاستقبالسیاسی با کشورهاي مختلف،مناسبات
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ارتباط سیاسی میان کشور مقصد و بازار هدف از عواملی کنندمیبیان ) 2006(فانک  و بران  
مقصد در در موردسبب ایجاد نگرش مثبت تواندمیاست و مؤثردر انتخاب بازار هدف است که 

گردشگران مثبت درکننده در ایجاد احساستعیینیگردشگران شود، تصویر مقصد نقشمیان
ي ازبا توجه به حضور تعداد زیاد). 12(کندایفا مینسبت به مقصد و میل به بازدید از آن 

مسافت نیز از معیارهاي مهم در رسدمینظربه،آسیاییهايملیتگردشگران ورزشی با
و جذب بازارهاي المللیبینگردشگري ۀدر توسعتواندمیانتخاب مقصد گردشگري باشد که 

روابطوعقیده دارند نزدیکی جغرافیایی ) 2002(دورفمن وگاپتا، هانگس. باشدمؤثرهدف 
). 31(در تعیین بازار هدف باشد کلیدي یعاملتواندمیمتقابل سیاسی 
مقصد ةکننددهنده و جلبدر بررسی خود در ارتباط میان عوامل سوق) 2010(پرایاگ و ریان 

گردشگران ). 23(مسافران به مقصد دارد ةبرانگیزمهمیتأثیرملیتگردشگري نتیجه گرفتند که 
به کشورهاي متکیویژه، بهاناي نزد کشورهاي میزباز نظر اقتصادي جایگاه ویژهالمللیبین

درصد از کل مخارج مصرفی 12برآورد کرده است که ) 1996(تیکرافت . صنعت گردشگري دارند
هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون جهان ). 32(در جهان به گردشگري اختصاص دارد 

مقصد یعنی بهگردشگرورود . است که در این مقاصد نهفته استهاییجاذبهاز منديبهره
ابزار مناسب یافتنوگسترش اشتغال، تنوع تولید، ارتقاي کیفیت، فرهنگ عمومی، درآمد ارزي 

). 5(بهره برداري تبلیغاتی در خصوص مقصد در اذهان  مخاطبانبراي
- مورد عالقۀ گردشگران ورزشی خارجی، جاذبههايبخشدیگر پژوهش نشان داد از میان ۀیافت

دهندةکه نشانشدعنوان دومین اولویت انتخاب نوردي بهگردي و دامنهرتبط با طبیعتمهاي 
، مناظر زیباي اندازهاچشمبه بازار گردشگري ورزشی ایران ازجمله هاآنمنديعالقهمیزان 

محلی نواحی هايپاركوهاجنگلزارها،، بیشههاتاالب، هادریاچهطبیعت مانند سواحل، 
ورزشی مانند ةسرسبز و  امکانات بالقوهايمکان، ییالقیوگردشگري مناطق کوهستانی 

جنگلی، دوچرخه سواري و موتورهايپاركو هاپیستدو آرام، دوچرخه سواري در ،راهپیمایی
هاي گردي و بازدید از حیات وحش و ورزش که در دامنهسواري کوهستان، سوارکاري، طبیعت

پژوهش یافتۀ. براي آنان تعیین کرده استهدف راو بازارهايشودمیانجام هاطبیعی و جنگل
سومین اولویت آبی و ساحلیهايورزشهاي مرتبط با جاذبهدهدمیحاضر همچنین نشان 

هاي گردشگري جاذبهمیاناز دهدمینشان گردشگران ورزشی خارجی است که مورد عالقۀ
ی است، اعم از سواحل دریا، متکی به منابع آبهاآنکه وجود هاییجاذبهورزشی ایران، 

نظیر در جهان کمةدو جزیرویژهبه،شمال و جنوب ایرانسويدو، چشمه سارها در هارودخانه
مورد توجه فراوان گردشگران عباس و بوشهریعنی کیش و قشم در خلیج فارس، چابهار، بندر
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این . آمریکایی استویژه گردشگران اروپایی وهاي مختلف از سراسر جهان، بهورزشی با ملیت
پذیرش گردشگران را براي پرداختن به ورزش ساحلی و آبی دارند در طول سال زمینۀهامکان

شنا، قایقرانی، اسکی روي آب، غواصی، موج سواري و کانو مانندمتنوعیورزشی هايفعالیتو 
.ها را داردقبلیت برگزاري در آن

هاياستراتژيبندي بازار و اي گردشگر، بخشهدر بررسی انگیزه) 2007(زانگ و مارکوسن 
، میراث تاریخی و ساحلومقصد مانند وجود طبیعت هايویژگیکنندمیبیانبازاریابی 
نظربه). 33(کندمیهستند که گردشگران را به سوي مناطق جذب معیارهاییازفرهنگی 

خود دارند به بازدید و گردشگران ورزشی اروپایی که ایام آفتابی کمی در سرزمین رسدمی
برخوردارند نظیر سواحل دریاي عمان و هاجاذبهکه از این مندندعالقههاییمحیطاقامت در 

جدول موجود در نتایج . رودمیشمار بهکشورسیاحتی هايقطبخلیج فارس ایران که یکی از 
ورزشی از -عیجاذبه هاي طبیاساسبربندي بازار گردشگري ورزشی ایران در مورد بخش3

زمستانی  با بار عاملی  هايورزشهاي مرتبط با دیدگاه گردشگران خارجی نشان داد جاذبه
- هبیشترین میزان عالق80/0هاي مرتبط با کوهنوري و غارنوردي با بار عاملی جاذبهو83/0

- هاین میزان از عالقرسدمینظربه.گردشگران ورزشی پژوهش حاضر داردمیاندرمندي را 
برف مناسب در فصل زمستان در ایران باشد که همزمان با بارشودلیل تغییرات جوي مندي به

استفادهفجر در فصل زمستان ۀحضور گردشگران ورزشی در رویدادهاي ورزشی و مسابقات ده
تهران، پیست گوهرنگ شهرکرد که شمشکودیزین هايپیستاسکی مانند هايپیستاز 

نظیر شیرکوه یاسنوبورد و اسکی کوهستان در مناطقهايورزشانجام یزو نمملو از برف است
انجام کوهنوردي ،از طرفی.پذیر استیزد، زاگرس مرتفع لرستان، چهارمحال و بختیاري امکان

شمالی که از ارتفاعات هايکوهمتر ارتفاع و 5671دماوند با ۀهاي مرتفع ایران مانند قلدر قله
-رشتهبهسبالنوسهند هايکوهبا گذشتن ازوشودمیشروع  ترکیهآرارات در هايکوه
هايکوهداغ، بینالود و هزار مسجد به داغ وقرهاالهايکوهاز عبوراز پسورسدمیالبرز هايکوه

هايکوهبه،غربی که از آرارات شروع شدههايکوهو شودمیدر افغانستان منتهی هندوکش
جنوبی که از خوزستان به هايکوهنیز از ورسدمی، پیشکوه و پشتکوه ، زردکوهدناوالوند 

کرکس، هايکوههاآنترینمهمکه مرکزيوشرقی هايکوهادامه دارد و بلوچستانوسیستان 
). 34(پذیر است امکانشیر کوه، تفتان و هزار 

با استفاده از تحلیل ،نمدل بازار هدف گردشگري ورزشی ایراارائۀوطراحی خصوصدر 1نمودار
هاي گردشگري ورزشی ایران از دیدگاه کلی از میان جاذبهطوربهدهدمیعاملی اکتشافی نشان 

وآبی هايورزش، برفوهاي مرتبط با کوهستان گردشگران ورزشی پژوهش حاضر، جاذبه
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نوان بازار هدف عترتیب بهو غارنوردي بهگرديبیابانورزشی و رویدادهايو، مسابقات ساحلی
گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی تعیین شده است که در مجموع این چهار عامل 

بینی درصد بازار هدف کشور را براي گردشگران ورزشی خارجی پیش95/62در مدل اکتشافی 
. کندمی

تند که دریافماجراجویانهبندي بازار مسافرت در بررسی بخش) 2005(اشنایدر و همکاران 
ۀفعالیت مورد عالقترینمهم) (Mean=1/65 Sd=0/728هاي مرتبط با کوهنورديجاذبه

طوربهمدرن است و بازاریابیبندي بازار قلببخشبیان کردند کهگردشگران ورزشی است و
هايبخشبه شناختیروانوجغرافیاشناختی، جمعیتهايویژگیاساسبرسنتی بازار را 

- عوامل جمعیتاساسبربندي بازار ورزشی بازاریابان از بخش). 35(کندمییم گوناگون تقس
کنندمیهدف استفاده بازارهايودر تقسیم شدن مشتریان هاروششناختی بیش از سایر 

گردشگريمحصوالت کهشده است بینیپیشفرضیهاینبرفعالیتاساسبربنديبخش).36(
ورفتار،هاویژگیۀپایبرراگردشگريهاهگرووند کنمیجذبرااز گردشگران متفاوتیانواع 
هايگروهدادن فرموکردنمشخص شاملبازاربنديبخش.کندمیمشخص آنهابازدیدالگوي
بنديبخش.نداهم متفاوتباخودهايویژگیونیازهادر کهاست خریدارانیومتمایز
وهاکنندهمصرفبینپلیمیزآموفقیتایجادقادر به راکنندگانتأمین،گردشگريهايفعالیت

وجهه و تصویر ،خاص خود استهايویژگیهر مقصد داراي . کندمیمورد نظرآنها محصول
؛کندمیخاصی را براي گروه مشتریان عرضه هايجذابیتو گذاردمیمعینی را به نمایش 

گردشگري، مقاصد باید از بازار پیش روي هر فعالیت اقتصادي دیگر در صنعت ۀبنابراین به مثاب
راخودشناخت دقیقی داشته باشد و بازار گردشگري هاجاذبهخود و مخاطبان محصول و 

، حجم در آمد هاسلیقه، هادیدگاهبا توجه به کهبیابندبخش بازار را ترینمناسب،تحلیل نموده
این طریق منابع ازوند دهد جمعیت شناختی گردشگران را به این مقصد پیوهايویژگیو 

هاي مشتریان هدف و به تعبیر بازاریان این بخش خواستهتأمیناي خود را در جهت سرمایه
واي مقاصد در جهت تمایالت ؛ زیرا هدایت منابع سرمایههدف بازار را تجهیز نمایند

با .شتبخش هدف بازار گردشگري توفیق روز افزون مقصد را در پی خواهد داهايخواسته
ومجددحضوربر مبنیراخود تمایلخارجیورزشیدرصد گردشگران 7/93اینکهبه توجه
ۀموضوع نشاناین،مورد نظرشان اعالم نمودندشرایطوجود صورتدرایرانبه دوبارهسفر

ایرانورزشیگردشگريبازاربنديبخشارتباطاینکهضمن . نان از مقصد استمثبت آارزیابی
نظربه.استشدهانجام ایراندرباراولینبرايفجر ۀدهالمللیبینورزشیرویدادبرزتمرکبا

کنندگانتأمینتوسط ورزشیگردشگريهايفعالیتبرايمناسب هايفضاجستجويرسدمی
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، سازمان میراث فرهنگی، صنایع المپیکملیکمیتۀو بدنیتربیتسازمان نظیرصنعت این
وسیعی از ةگستراي باشد که بتوانند خصوصی باید به گونههايخشبدستی و گردشگري و 

محصوالت و خدمات را براي جذب انواع گردشگران ورزشی ایجاد و وارد بازار نمایند و با 
مصرف کننده، هايدیدگاهبر اساس هاآنتصحیح محصوالت و خدمات و منطبق سازي 

هاي بیشتري براي گردشگران ورزشی، گزینهبدین صورت. بازاریابی مؤثر هدف را مجاز نمایند
دقیق بازارهاي هدفشناختموفقیت بهبرايمقصدبازاریابی راهبردودارندانتخاب در اختیار 

به حداکثر برسد؛ بنابراینپایداردرقالب مفهوم توسعۀمنافع اقتصادي حاصل ازآنهانیاز دارد تا
یران براي نیل به اهداف گردشگري ضروري بازار هدف گردشگري ورزشی اهايویژگیشناخت 

گردشـــگري ورزشی شایسته است اهتمام ۀکه در ایـن راسـتا براي توسـعرسدمینظربه
شرکت در رویدادهاي براي) کشورهاي نزدیک به ایران(بیشتري به بازارهاي هدف نزدیک 

عنوان بازار ایران بهکه محصوالت گردشگري ورزشی صورت پذیرد و از آنجاالمللیبینورزشی 
مرتبط با دریا و آب، مسابقات و هايو برف، جاذبهباکوههاي مرتبط هدف شامل جاذبه

-هترتیب اولویت، عالقبهنورديکویرو گرديبیابانمرتبط با هايفعالیترویدادهاي ورزشی و 
ه شناخت بنابراین با توجه ب؛مندي زیادي از سوي گردشگران ورزشی خارجی را داشته است

بکوشیم با انجام بازاریابی و هاآنو عالئق گردشگران و تعیین شدن بازار هدف براي هادیدگاه
هاي آنان را در الزم خواستههايگذارياصلی و سرمایههايگرایشمنطبق با هابرنامهبینی پیش

مچون مسابقات و با برگزاري رویدادهاي ورزشی هنماییمبازار گردشگري و ورزشی ایران تأمین 
بازار گردشگري و ۀفجر مخاطبان گردشگري ورزشی را به سوي کشور جلب و امکان توسعۀده

.نماییماستفاده از فواید اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن را فراهم 
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سازي هاي بدنزن باشگاهمندي مشتریان مرد وکیفیت خدمات با رضایتۀمقایس
خصوصی شهرستان شاهرود

3، جواد شهالیی باقري2فرزاد غفوري، 1مجتبی رجبی

22/5/90:مقالهرشیپذخیتار9/11/89:مقالهتاریخ دریافت

دهیچک
يسازبدنيهاباشگاهانیمشتريمندتیرضایت خدمات با کیفسۀیمقاپژوهش،نیاهدف

يهاباشگاهانیمشترنفر از 1500پژوهش،يآمارجامعۀ. استشهرستان شاهرودیخصوص
بهبه عنوان نمونه آماري انیمشترازنفر330که بودشهرستان شاهرودیخصوصيسازبدن
ساختهۀ محققپرسشنامپژوهشنیادراطالعاتيگردآورابزار. شدندانتخابیتصادفطور

و اعتبار شدبررسیکه روایی آن توسط متخصصان این رشتهبودمقیاس خردهششو داراي 
پژوهشيهاافتهییبررس.دست آمدبه73/0و 75/0آزمون آلفاي کرونباخ با استفاده ازآن 

امل دسترسی به در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطی و عهارتبهبین میانگین دادنشان
در سایر متغیرها یعنی رفتار کارکنان،. داري وجود نداردیخدمات در زنان و مردان تفاوت معن

هاي زنان و مردان تمرینی و قیمت بین میانگین رتبههايقابلیت اطمینان کارکنان، برنامه
گزارش رهایمتغاین دربیشتريکه زنان نمرات بدین معنی؛داري وجود داردتفاوت معنی

عامل چهار اي به فزایش مشتریان زن باید توجه ویژهدر نتیجه مدیران باشگاه براي ااند؛کرده
.هاي تمرینی و قیمت داشته باشندقابلیت اطمینان کارکنان، برنامهرفتار کارکنان،

.یخصوصيسازبدنباشگاه،يمشترتیرضاکیفیت خدمات،:یفارسيهادواژهیکل

:Email)نویسندة مسئول(مربی دانشگاه زابل. 1 mrajabi35@yahoo.com
:Emailاستادیار دانشگاه عالمه طباطبایی. 3و 2 farzadghafouri@yahoo.com

Email: javadshahlaee@gmail.com
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مقدمه
تنها کیفیت را این امر نه.استشدهخدمات در ورزش بیشتر بر مشتریان متمرکز ۀرائا،امروزه

). 1(شود را نیز شامل میبلکه آگاهی مشتریان از محصول ،ردیگیمدر مراحل موجود در بر 
در دو مبحث بررسی » ارزشیینظام«صورت ارزش و اهمیت مشتري در نگاه سیستمی به

هر . )2(تري براي فروشنده دارد و دیگري ارزش از دیدگاه مشتري ارزشی که مشاول :شودمی
؛توسعه دهند،باید آن را حفظ نمودههاشرکتکه کندیمبا فروشنده برقرار یمشتري ارتباط

از طریق اندکردهتالش هاشرکت). 3(دست آیدهبا مشتري وجود ندارد بلکه باید بارتباطزیرا
ناخت نیازهاي مشتریان خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا بامند ضمن شبازاریابی رابطه

ایجاد وفاداري کرده و کاري کنند که با مشتریان و دیگر افراد و هاآندر ،يمندتیرضاجلب 
دنیاي کسب و کار در.)4(نفع مرتبط با سازمان روابط بلندمدتی برقرار شودذيهايگروه
افزایش رقابت براي مصرف کنندگان  . حفظ مشتري استهاالشچنیتربزرگ، یکی از امروز

خدمات، ارزش اضافی براي مشتریان در یا ارائۀبراي محدود کردن هاشرکتباعث شده است تا 
تحقیقات زیست ؤسسۀمۀمطابق  مطالع. دهندنشانرقباتا خود را متمایز از گیرندنظر 

که % 96، اما از کنندیمشکایت کیفیتبیاز خدماتاز مشتریان ناراضی%4محیطی تنها 
از همه هر ترمهمو ادامه بدهندکسب و کار با آن سازمان را خواهندینم%90،کنندینمشکایت 

منظور ارزیابی به.)5(کندیمنفر دیگر  در این مورد صحبت کم با هفت مشتري ناراضی دست
يمندتیرضاگیري کیفیت خدمات و زهمدیران اغلب از اندانیازهاي مشتري،نیتأمچگونگی 

از بسیاريکیفیت خدمات و رضایت مشتري توجه ،نیبنابرا؛)6(کنندیممشتري استفاده 
مراکز با گسترش .)7(علمی و پژوهشگران را به خود جلب کرده است يهاشرکتبازاریابان 

ن خدمات ورزشی دهندگاارائهگذشته،ۀتناسب اندام در بسیاري از کشورها در دهزشی وو
ندینمایمکید منظور سودآوري تأبهاي بر کیفیت خدمات و بهره برداري کارآمد،طور فزایندهبه
کایآمردر.استرشدحالدریجهانیصنعتعنوانبهسرعتبهیحرکتیآمادگویسالمت.)8(
اروپادریآمادگمراکزتعدادوداردوجودسالمتویآمادگیورزشساتیتأس33000از شیب

311500،یخصوصیآمادگمرکز1300باًیتقربا داشتن ونانی.استشیافزاحالدریولکمتر
عیصنادر.استیرقابتیداراي صنعتسالدرمیلیون دالر5/164حدوددرآمدويمشتر
از این رو، شناختن؛)9(استتیموفقبقا وازینشیپبرتر،خدماتآوردنفراهم،یرقابتیخدمات
یی و دقت خدمات آآن از لحاظ تجزیه و تحلیل، بهبود، پیشرفت کارمتعدديهابخشو ابعاد

.)1(ضروري است
درك کیفیت خدمات به رضایت ؛ زیرامهم در ادبیات بازاریابی استايسئلهمکیفیت خدمات 
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ارائهوکنندهدیتوليهاشرکت،هاسازمان)12-10(استمشتري و حفظ مشتري مرتبط
کنندیمیسعيمشتريتمندیرضاموضوعتیاهمبهبردنیپبازینخدماتومحصوالتهندهد
زانیم»1گیري رضایت مشترياندازه«يهاروشازاستفادهبا،يموردبعضاًويادورهصورتبه

خدماتوداتیتولدرکهراییهاشاخص،نمودهیابیارزرامتبوعيهاسازمانانیمشترتیرضا
شرکتاطالعات،اینازاستفادهبابتوانندتاکنندییشناسااستتیاولودرانیمشتريرابهاآن

بحثیيمشترتیرضايریگدازهان). 13(ندینماتیهداشدنمدارتريمشترسمت بهراخود
تنها.)14(شودیماستفادهتیریمددريریگمیتصميبراآنازواستبازارعملکرددريدیکل
موجودتیوضعازحدچهتاانشیمشترکهشودیممتوجهسازمانکهاستورتصنیابه

بحثهمچنین،.)13(داردوجودیتینارضاکجادروهستندیراضسازمانمحصوالتوخدمات
گزارش)2001(2شمنید.استیآمادگصنعتوورزشدرمباحثنیترمهمازيمشتريوفادار

وسیمأمدتکوتاهايدورهدر،کنندیمورزشبهشروعکهيافرادازیمینحدوددرکندیم
ساتیتأسنیانگیمطوربهکهدادندگزارش)1999(3تیاسموریساونیهمچن.)15(شوندیم

با توجه به .)16(دهندیمدستازسالهردرراانشانیمشترکلازدرصد40کایآمردریورزش
مشتریان دارایی هاي خصوصی،ت خوب است، در باشگاهمدیریۀ، نشانهاییدارااینکه حفاظت از 

سود هاآنبراي کنندیمکه اقدام به دریافت خدمات از شما یزیرا مشتریان؛شوندیممحسوب 
تر از آن، مشتریان مهمو کندمدیر باشگاه باید مشتري بیشتري جذبنینابرا؛ بکنندیمایجاد 

ۀچند برابر هزینجذب مشتريۀد چون هزینو مشتري کمتري از دست بدهخود را حفظ کند
خألهايوهافاصلهدتوانیمگیري کیفیت خدمات و رضایت مشترياندازه). 17(حفظ آن است 

جداازموقعه بتوانمییناراضانیمشتربا شناساییقیطرنیبد. کندبرطرفزینراشدهاشاره
.نموديریجلوگباشگاهانیمشترستیلازهاآنشدن

ا براي بهبود کیفیت یند شش سیگمآاستفاده از فر«در تحقیق خود با عنوان )2010(4نگچ
یند شش به این نتیجه رسید که اجراي فرآ» انداز مدیریتیچشم: هاي تناسب اندامخدمات باشگاه

مندي مشتریان و همچنین تضمین سیگما  موجب افزایش بهبود کیفیت خدمات و رضایت
)18(شودیمباشگاه و به حداقل رساندن شکست در بخش مدیریتی باشگاه مدیریت پایدار براي 

مشتریان باشگاه هاي تناسب اندام با استفاده از يمندتیرضابه بررسی ) 2008(5رونتکونیات

1. CSM
2. Dishman
3. Sawyer and Smith
4. Cheng
5. Rueangthanakiet
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در حد متوسطی هاباشگاهسروکوال پرداخت و به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات در این 
سید جوادین و همکاران . )19(مندي از بعد اطمینان بودایتقرار داد و باالترین سطح رض

نقش کیفیت : وفاداري مشتریان در صنعت خدمات ورزشی«در مقاله خود با عنوان ) 2008(
ادارك شده  و یفیت خدماتبین کرابطۀبه بررسی» خدمات، رضایت مشتري، تعهد و اعتماد

ت که بین درك مشتریان از کیفیت خدمات وفاداري مشتریان پرداخت و به این نتیجه دست یاف
1همکارانونوسیآفت. )20(مستقیم وجود داردبا وفاداري مشتریان رابطۀورزشی ارائه شده 

بهشتریبیخصوصیآمادگمراکزانیمشترکهدندیرسجهینتنیابهیقیتحقدر)2005(
انیمشترد در حالی کهتوجه دارنتیامنو،کمکبهباشگاهکارکنانلیتمامدرن،زاتیتجه

)2006(2بودت.)9(نداردتوجهیآمادگمراکزبهآمدورفتدریراحتبهیدولتیآمادگمراکز
که روي تعداد »هاي سالمتیمشتري در باشگاهيمندتیرضابررسی «خود با عنوانۀمقالدر

يمندتیرضادر چهار عاملباشگاه سالمتی فرانسه انجام شد نشان داد که پنجمشتري از 184
گیري رضایت مشتریان تعیین انسانی در شکلعواملمهم است و پیشنهاد کرد که کیفیت 

عوامل کیفیت نیترمهمخود قیتحقدر)2008(3کاالبوگ و همکاران.)21(کننده است
.)22(بیان کرد مدیریتی يهاروشتسهیالت و مندي ورزشکاران را کارمندان،خدمات و رضایت

به »ابعاد کیفیت: مدیریت خدمات ورزشی«خود با عنوان ۀدر مقال) 2010(4همکارانرومئو و
که کیفیت خدمات تنها شامل بیان کردندتجزیه و تحلیل ابعاد کیفیت خدمات پرداختند و 

همچنین محصول نیز بستگی دارد،، بلکه به ادراك مصرف کنندةکیفیت در روند اجرا نیست
را بیش از حد 7و مدیریت کیفیت اروپا6، ایزو5سروکوالات یعنیاصلی کیفیت خدميهامدل

به ارزیابی کیفیت خدمات دهدیمکه نشان دانستندیمناپذیر حد سفت و سخت و انعطاف
با توجه به اهمیت .)1(نیاز است ورزشی با توجه به اجراي ابعاد کیفیت داخلی و خارجی 

این در بخش خصوصی که بقاي آن وابسته به ویژه به،مندي مشتریانرضایتکیفیت خدمات و 
شاهرود را که رو به افزایش يسازبدنهاي محقق بر آن شد که وضعیت باشگاهعامل است،دو 

که در پیشینۀطورهمان.کندمندي مشتري بررسی کیفیت خدمات و رضایتاز نظر است
اما روي ،انجام شدهتیمطالعاکیفیت خدماتگیريو اندازهابعاددر مورد تحقیق اشاره شد 

1. Afthinos
2. Bodet
3.Calabuig e tal
4. Romo
5. servqual
6. ISO
7. EFQM
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هدف این . مندي مشتري با هم پژوهشی انجام نشده استعوامل کیفیت خدمات و رضایت
افزایش در جهتمدیران سایر پژوهشگران و کمک به تحقیقات تحقیق تکمیل اطالعات منتج از 

ن و همچنین بافت جوان ایجمعیتهزار نفر250بادر شهري يسازبدنهاي یی باشگاهآکار
:استاصلی این پژوهش به شرح ذیل سؤالبدین لحاظ .شهر است

هاي و زن باشگاهمندي مشتریان مردرضایتتوانندیمیک از متغیرهاي کیفیت خدمات کدام
خصوصی را افزایش دهنديسازبدن

شناسی پژوهشروش
یدانیملشکبهکهاستیشیمایپنوعازیفیتوصقیحقتروش،شدهنییتعاهدافبهتوجهبا

بود که طبق يسازبدنۀورزشکاران سازمان یافتقیتحقنیايآمارۀجامع.استشدهانجام
باشگاه 22از )نفر زن490نفر مرد و 1010(نفر1500تربیت بدنی شهرستانةاداراعالم

عنوان نمونۀ بهصورت تصادفی نفر به330خصوصی بود که با توجه به جدول مورگان تعداد 
باشگاهياعضاستیلازاستفادهباهاباشگاههمۀدرقیتحقنیادر . شدندتخابانآماري 

اساسبرکارنیاانجاميبرا.انجام شدپاسخگونشیگزمورددریتصادفيریگنمونهيسازبدن
هردروشدلیتبدعصروصبحقۀطبدوبهيآمارۀجامعيسازبدنکالسيبرگزارنوبتریمتغ

.نتخاب شدندانفر16باشگاه
ابزار.استشدهاستفادهیدانیميهاهویشوياکتابخانهيهاروشازاطالعاتيآورجمعيبرا

بررسی ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان این رشتهمحققۀپرسشناماطالعاتيگردآور
350نیباز.دست آمدبه73/0و 75/0آزمون آلفاي کرونباخ با استفاده از،و اعتبار آن

لیتحلوهیتجزوشدگذاشتهکناراطالعاتنقصعلتبهپرسشنامه20،شدهعیتوزۀپرسشنام
عوامل کیفیت خدمات و يریگاندازهيبرا.شدانجامپرسشنامه330اساسبريآمار
نیا.استفاده شدساختهمحققۀپرسشنامازيسازبدنيهاباشگاهانیمشتريمندتیرضا

) کرتیليانهیگزپنج اسیمق(کرتیلوستاریپبر اساس کهبودش بخش ششاملپرسشنامه 
رفتار ،تجهیزات فیزیکی و محیطی سالن: هاي پرسشنامه عبارت بودند ازبخش.بودشده میتنظ

،دسترسی به خدمات،ینیتمريهابرنامهابلیت اعتماد و اطمینان کارکنان و مربیان،کارکنان،
شودیمی به این صورت است که ابتدا از مشتریان  خواسته در این روش پاسخگوی. قیمت

سؤاالتکه در پایان سؤالیک با پاسخ بهسپس.کنندارزیابی خود را از خدمات ارائه شده بیان
يآمارروش. خود را از خدمات بیان نماینديمندتیرضامیزان شودیمهر متغیر آورده 

يبرایفیتوصآمارازکهاستیاستنباطویفیصتوآمارشاملقیتحقنیادرشدهاستفاده



1391، تابستان 14مطالعات مدیریت ورزشی شماره 130

مانندیپراکندگيهاشاخصمحاسبۀویفراوانعیتوزجدول،یطراحخام،يهانمرهيبندطبقه
مان یوهمچنین از آمار استنباطی از آزمون .ستفاده شدا...و انسیوارواریمعانحرافونیانگیم

.شداستفاده تفاوت متغیرهابراي مقایسۀویتنی

پژوهشهايیافته
بهقیتحقجینتاشد و قرارلیتحلوهیتجزقیتحقيهاافتهیاطالعات،وهادادهاستخراجازپس

) درصد8/71(نفر مرد 237تعداد نیانفر بوده که از 330هایآزمودنتعداد کل .استشرحنیا
اندبودهمتأهل) 6/27(نفر91مجرد و ) 4/72(نفر 239، اندبوده) درصد2/28(نفر زن 93و 
مدركباافراد. سال بوده است±98/4سال و 87/24متوسط سن گروه نمونه . )1جدول (

يداراافرادازنفر108.  جامعه را به خود اختصاص داده استنفر از 45پلمیدریزیلیتحص
يداراافرادرنف66ند،اهداداختصاصخودبهراتعدادنیشتریبکههستندپلمیدیلیتحصمدرك
وارشدکارشناسداراي مدرك نفر 15وسانسیلمدركيداراافراداز96،پلمیدفوقمدرك
.)1شکل(باشندیمباالتر

هلأو تتیجنسبر حسبهایآزمودنیفراوانعیتوزجدول .1جدول
درصدفراوانیتأهلدرصدفراوانیجنسیت

2394/72مجرد2378/71مرد
916/27أهلمت932/28زن
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اسمیرنف -از آزمون کولموگروفو زنانمردانگروه آزمون نرمال بودن متغیرها در براي
.ارائه شده است2استفاده شد که نتایج آن در جدول 

نرمال بودن متغیرهاي مورد مطالعه يبرااسمیرنف-آزمون کولموگروفجینتا.2جدول 
و زناندر گروه مردان

انحراف میانگینتعدادرهایمتغ
استاندارد

Zکولموگروف -
داريیمعناسمیرنف

23765/3559/769/1006/0مردتجهیزات فیزیکی و محیطی
9310/3489/3043/1227/0زن

23778/1690/237/20005/0مردرفتار کارکنان
9382/1721/2223/20005/0زن

23710/1278/263/20005/0مردقابلیت اطمینان کارکنان
9331/1393/1029/30005/0زن

23770/15345/1030/0مردهاي تمرینیبرنامه
9333/1739/2940/1001/0زن

23758/1542/462/20005/0مرددسترسی به خدمات
9322/1564/1806/1003/0زن

23790/314/180/40005/0مردقیمت
9359/457/0815/30005/0زن

یک از متغیرها داراي توزیع نرمال در گروه مردان هیچ،شودیممشاهده 2جدولدرچنانچه 
فقط نمرات تجهیزات فیزیکی و محیطی داراي توزیع نرمال است اما در گروه زنان ،نیست

)05/0, p >043/1z=( .با توجه به این . سایر متغیرها در گروه زنان داراي توزیع نرمال نیستند
براي استنباط پیرامون نیست،که شرط نرمال بودن توزیع در متغیرهاي مورد مطالعه برقرار 

من ویتنی استفاده شد که یوتفاوت میانگین نمرات با توجه به جنسیت از آزمون ناپارامتریک 
. ارائه شده است3ایج آن در جدولنت
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من ویتنی براي بررسی تفاوت میانگین متغیرهاي مورد مطالعه با توجه به جنسیتیوآزمون . 3جدول
میانگین تعدادرهایمتغ

داريمعنیuZآماره هارتبه

056/0- 23777/17150/9533911/1مردتجهیزات فیزیکی و محیطی 9351/149زن
004/0- 23718/15650/8812884/2مردرفتار کارکنان 9324/189زن

0005/0- 23729/1538126798/3مردقابلیت اطمینان کارکنان 9362/196زن
0005/0- 23771/15050/7514527/4مردهاي تمرینیبرنامه 9320/203زن

600/0- 23721/16750/10614525/0مرددسترسی به خدمات 9313/161زن
0005/0- 23706/14950/7124397/5مردقیمت 9339/207زن

در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطیهارتبهبین میانگین ،شودیممشاهده 3جدول درکه گونههمان
)05/0,p>911/1 -z=(و عامل دسترسی به خدمات)05/0, p>525/0z=(ان تفاوت در زنان و مرد

قابلیت ،)=p<884/2 -z ,05/0(در سایر متغیرها یعنی رفتار کارکنان. داري وجود نداردمعنی
و قیمت)=p<527/4-z ,05/0(هاي تمرینی، برنامه)=z-05/0,798/3(اطمینان کارکنان

)05/0, p<397/5-z=(؛ داري وجود داردیت معنهاي زنان و مردان تفاوبین میانگین رتبه
. اندکردهمردان گزارش در مقایسه بايباالترکه زنان نمرات بدین صورت

يریگجهینتوبحث
هاي یافتهاساسبر،را ایجاد کرده استاختالفنیاکهرایعواملولیدالتااستآنبرمحقق
بین عامل هاي تحقیق یافتهبا توجه به. کندانیبیخصوصيسازبدنيهاباشگاهدرتحقیق

این موضوع .داري وجود داردمندي مشتریان مرد و زن تفاوت معنیرفتار کارکنان با رضایت
مندي از ن در مقایسه با مردان رفتار کارکنان را عامل مهمی در رضایتاست که زناآندیؤم

با توأمانه و خدمات و تعامل متقابل و صمیمرفتار مناسب در حین ارائۀپس دانندیمباشگاه 
و موجب پدید آمدن دیافزایماحترام از سوي کارکنان باشگاه بر رضایت مشتریان زن باشگاه 

هاي مشتریان کارکنان باید به خواسته. شودیمحس وفاداري و وابستگی مشتریان به باشگاه 
ایج این نت. نیز توجه داشته باشندهاآنخود توجه کنند و در برخورد با مشتریان  به شخصیت 
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)2005(آفتنیوس و همکاران، )2006(، بودت )2008(و همکارانکاالبگتحقیق با نتایج 
توجیهی در مورد مدیریت ارتباط با آموزشی ويهاکالسشودیمپیشنهاد .داردیهمخوان

واند سازمانة جوهرکارکنانزیرا؛مشتري براي مدیران و کارکنان باشگاه برگزار شود
بهنسبتکارکنانمشارکتوتعهد،زهیانگجادیا.شودمیمحسوبسازمانبرترينشایهاییتوانا

تیلئومسجادیا.آوردخواهدارمغانبهراسازماناهدافشبردیپدرتیخالقوينوآورسازمان،
شانیايهمکارومشارکتدراقیاشتجادیانیهمچنوعملکردشانمورددرکارکنانییپاسخگو

اطمینان واعتمادبین عامل قابلیت .)20(بودخواهدسازماندرمستمربهبودسازنهیزم
زنان در مقایسه با .داري وجود داردمندي مشتریان مرد و زن تفاوت معنیکارکنان با رضایت

؛دانندیممندي از باشگاه در رضایتيترمهممردان قابلیت اطمینان و اعتماد کارکنان را عامل 
که از لحاظ امنیتی مورد حمایت کننددر باشگاهی فعالیت دهندیمحیترجیعنی اینکه بانوان 

نتایج این تحقیق با .دنمحافظت نمایهاآنسوابق و اطالعات و کارکنان باشگاه ازگیرندقرار 
دنداریماظهار در این مورد ) 2006(1ناجار و بیشو. همخوانی دارد) 2008(رونتکونیاتنتایج 

پذیري کارکنان دو بعد بسیار مهم کیفیت خدمات هستند و مسئولیتطمینان بخشی وکه ا
هاي تمرینی با بین عامل برنامه. )24(اند در ارتباطمستقیماً با کیفیت کلی خدمات 

که دهدیمداري وجود دارد این موضوع نشان ندي مشتریان مرد و زن تفاوت معنیمرضایت
يسازبدنمندي از باشگاه نی را عامل مهمی در رضایتهاي تمریزنان در مقایسه با مردان برنامه

این همخوانی دارد و)2006(و بودت)1389(ج گوهر رستمینتایج این تحقیق با نتایدانندیم
ار بیشتر از بسیو تنوع تمرینینوآوري، توجه بانوان در بحث خالقیتدهدیمموضوع نشان 

د که داراي دانش و اطالعات کافی کننربیانی تمرین با مندمندعالقهبانوان بیشتر . استآقایان 
براي هر یک از مشتریان داشته و متنوعی ویژه ۀبرناممربی د و همچنین ندر  این رشته باش

هاي تمرینی معین و از یک سري برنامهدهندیمحیترجدر حالی که آقایان بیشتر باشد
بین عامل قیمت با .لگو بگیرنداشدهمیمشخص شده که توسط یک قهرمان ورزشی استفاده 

زنان در مقایسه با مردان قیمت .داري وجود داردمندي مشتریان مرد و زن تفاوت معنیرضایت
) 2010(2فراند و همکاران.دانندیميسازبدنيهاباشگاهمندي از در رضایتيترمهمرا عامل 

بر روي ادراك مشتریان مستقیمی راتیتأثباشگاه ۀبه این نتیجه دست یافتند که شهری
شهریه باشگاه براي بانوان متناسب با وضعیت کلی باشگاه باشد شودیمپیشنهاد س پ). 25(دارد

به استفاده طوالنی مدت از  باشگاه  تخفیفات ویژه اي در نظر زن و براي  ترغیب مشتریان 

1. Najjar and Bishu
2. Ferrand and e tal
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یان و افزایش حفظ مشتریان در طوالنی مدت باعث افزایش رضایتمندي مشترزیرا. گرفته شود
به یدسترسوتجهیزات فیزیکی و محیطی يهاعاملبین . .شودیمسود آوري براي باشگاه 

این بدان معنی .مندي مشتریان مرد و زن تفاوت معنی داري وجود نداردخدمات با رضایت
ج این نتایج با نتای.دارندمندي مشتریان مرد وزن اثرات یکسانی است که این دو عامل بر رضایت

هاي مشتریان دائماً در ، خواستهيسازبدنباشگاه هاي در.همخوانی دارد) 2006(1جی شانگ
بنابراین، کیفیت خدمات  شاخص مهم ارزیابی مشتریان، از است؛حال افزایش و تنوع 

ارائه و اساسارتباط با مشتري که پایه توسعۀاز طریقهاباشگاهنیبر اعالوه .ستهاباشگاه
در نتیجه ؛)27(کنندیممدت مشتریان و سودآوري دست پیدا به عضویت طوالنیاستخدمات 
مندي مشتریانکه نقش کیفیت خدمات در رضایتباشندبه این امر واقف باید هاباشگاهمدیران 
هاآنزیرا ؛خواهد بودثرؤمبسیار ویژه مربیان ، بهالزم به کارکنان باشگاهيهاآموزشو ارائۀ

باید در هاباشگاههمچنین مدیران . هستندهاباشگاهرگیر ارائه خدمات به مشتریان مستقیماً د
خدمات به بانوان به چهار عامل رفتار کارکنان، قابلیت اعتماد و اطمینان کارکنان، ارائۀ

.اي داشته باشندهاي تمرینی و قیمت توجه ویژهبرنامه
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میزان حضور و حمایت باآنارتباط هواداران ويدارجانبعوامليهاتیاولو
فوتبال ایرانياحرفهدر لیگ هاآن
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هدچکی
هواداران و ارتباط آن با میزان حضور يدارجانبعوامليهاتیاولوتعیین هدف این پژوهش، 

روش پژوهش از نوع . استفوتبال ایران ياحرفههاي پر طرفدار لیگ از باشگاههاآنو حمایت 
ـ . ه اسـت است که به شکل میدانی انجـام شـد  یهمبستگ-مطالعات توصیفی آمـاري  ۀجامع

18که از بین دادمیپرطرفدار لیگ برتر تشکیل يهاباشگاههواداران فوتبال ۀیکلرا پژوهش 
تعیـین حجـم مورگـان    جدول آماري آن طبق ۀتیم انتخاب شدند و نمونچهارتیم لیگ برتر،

تهیـه  تحقیـق ۀمبانی نظري و پیشینگیري بر اساس مطالعۀابزار اندازه. دست آمدهنفر ب810
ـ ،و در ادامـه شدهواداران شناساییيدارجانبعلل ابزاربا استفاده از این . شد ییـد  راي تأب

لیـل عـاملی   روایی محتوا توسط تح.شدبازاریابی ورزشی قرار دادهستادانروایی در اختیار ا
ايآن در مطالعـه کرونبـاخ يآلفـا بیضـر . شـد ییـد  تأ) سکمـا با چـرخش واری (اکتشافی 
16مسـتمر  طوربهدرصد هواداران، 2/40دادشاننتایج پژوهش ن. دست آمدهب81/0مقدماتی،

با توجه به نتایج آزمون . پردازندیمو حمایت از تیم محبوب خود يدارجانبسال و بیشتر به 
ترتیب، پیروزي نیابتی، علم فوتبال، عالقه به هواداران بهيدارجانبعلل يهاتیاولوفریدمن، 

شدن، کسـب هیجـان، تعلـق بـه باشـگاه، تـأثیر       ، اجتماعی )نشانرنگ، بازیکن، نام و(غیر
حس تعلق به باشگاه يدارجانبهمچنین تنها دو عامل . است، مدیریت باشگاه و گریز دیگران

دانـش و  رسدیمنظر به،نهایتدر. داشتداریمعنبراي حمایت رابطۀو گریز با میزان حضور 
مدیریت برايهاآناداران بتواند به هويدارجانبتعیین رفتار موردربط درآگاهی مدیران ذي

.کندکمک ياحرفههواداران لیگ ۀجذب، حفظ و توسع
.یایران، گرایش تیمياحرفهبازاریابی ورزشی، هواداران فوتبال، لیگ :هاي فارسیکلیدواژه

:Email)نویسندة مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت معلم. 1 Saatchian_65@yahoo.com
:Emailاستادیار دانشگاه تربیت معلم. 2 alirezaelahi@yahoo.com
:Emailدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس. 3 mehdi.nazemi.4356@gmail.com
:Emailزشی دانشگاه تهراندانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ور. 4 ostad.4000@gmail.com
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قدمه م
نجـا  تـا آ شـود یممحسوب کشورهااغلب ورزش در نیترمحبوبو نیپرطرفدارترفوتبال ،امروزه

بـودن لبریـز . انـد دادهخـود قـرار   یملـ ورزش فیـ ردآن را در جهـان يکشورهااز ياریبسکه 
از هـا رقابـت يبرخـوردار و یجهانو ياقاره، یمل، یداخليدارهایداز تماشاگران در هاورزشگاه

در . کرده اسـت تبدیل ورزش جهان نیتریمردم، فوتبال را به یونیزیتلویونیلیمچند نندگانیب
هـا ورزشیتمـام بـا  سـه یمقاو در اسـت ورزشنیپرطرفدارترو ترینرایجفوتبال، زینکشور ما 

جمعیت مشـتاقان  حضور.)1(استدادهتعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص نیشتریب
عنوانبهورزش اینباعث شده کهقرصپاوپرهواداران متعصب و وورزش در مسابقات ورزشی

کیـ نزددور و يهـا راهاز هواداران از ة زیاديعد).2(پردرآمد شناخته شودرفدار وطپریصنعت
خـود  ۀویق تـیم مـورد عالقـ   تـا بـه تشـ   رونـد  میجذاب ورزشی به تماشاي مسابقات این رشتۀ

میتـ لباس شال و دنیپوشو با مانندیممنتظر بستۀ ورزشگاه يهادربپشت هاساعتبپردازند،
مسابقات يتماشايبرابه ظاهر همه هرچند . کنندیماعالم هاآنخود را از تیحما،مورد عالقه

يدارجانـب حضـور یـا   يبراساده علل گوناگونی لیدلنیااما در پشت ،شوندیمورزشگاهیراه
ثر بر ؤمعللکردنبا مشخص کهاست یورزشیابیبازاراین نقش ،حال).3(تیافتوانیمهاآن

موفقیـت ورزش  .کنـد فـراهم آنـان  و بهتـر شـتر یبحضور هر چه يبراه را حضور تماشاگران، را
هوادار همیشـه آرزوي دیـدن پیـروزي    هر. به نوعی به روابط با هوادارانش وابسته استياحرفه

شاید حتی یک نفـر هـم موافـق    . برد تیم محبوبش باشدگرنظارهتیم خود را دارد و دوست دارد 
يپـس ایـن راز  . بازدیمدرآمد خود را صرف تیمی کند که مدام این نباشد که بخشی از وقت و 
بیشـتر، حمایـت مـالی،    یفروشـ تیـ بلسطح بـاال اغلـب   يهامیتمبهم و پیچیده نیست که چرا 

بـا  .)4(کنندیمدریافت ترنییپاسطح يهامیتبهنسبتافزونیيارسانهتبلیغاتی و حق پخش 
وفـاداري و تعهـد در   ةدر واژ»حمایت واقعی«ۀئلمس،فوتبالصنعت ورزشۀرشد و توسعوجود

یـت در  بـر عامـل هو  هـا پـژوهش اغلـب  . کلی نادیده گرفته شـده اسـت  طوربهتحقیقات گذشته 
تأکیـد  ، )خشـونت (رفتـاري هـواداران  هايیـا پیامـد  و هاآنحضور و انگیزش ، هواداران ورزشی

هواداران حمایتويدارجانبر زمینۀل تا کنون تحقیقات اندکی دبا این حا.)5، 3، 2(اندکرده
ناپـذیر تغییرو العمرمادام، حمایت تعهدي 1البنا به تعریف انجمن حامیان فوتب.استشدهانجام 
از هـواداران حمایـت و يدارجانـب میـزان ، هـا باشگاهارزش اقتصادي براي دیدگاهاز . )6(است

همچنـین  . دآیـ یمبه حساب هاآنراي ري کلیدي در بخش درآمدزایی بفوتبال متغیهايباشگاه

1.FTF
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از (کـه بـه شـکل مسـتقیم     استدیگر و حمایتیمنابع درآمديمهمی برايةکنندنییتعمل عا
ز طریق فروش کاالهاي مربوط به باشگاه، حامیـان مـالی و   ا(یا غیرمستقیم) فروشیتطریق بلی

از يدارجانبمایت و ح. )7(شودانجام می) ونی در برخی کشورهاحتی فروش حق پخش تلویزی
در هـواداران  حضـور  هـا آننیتـر مهـم دارد کـه یکـی از   شکل هاي مختلفیفوتبال هايباشگاه
جـذب هـواداران بـه ورزشـگاه راه حـل مناسـبی بـراي بسـیاري از مـدیران          ).8(استاه ورزشگ
ت عـ شـک ایـن طبی  بـی . سـت هاباشگاهافزایش درآمد و متفاوت شدن از سایر منظوربههاباشگاه

در مــورد موجــوداز اطالعــاتکــرده اســت را مجبــور هــاباشــگاهبازاریــابی ورزشــی اســت کــه 
بنـا  .)5(استفاده کننـد هامیتدر مورد هاآننگرشی و رفتاري يهاتفاوتو فهم کنندگانمصرف

مسابقاتلیقبازیورزشيدادهایروتماشايبهکههستندافراديیورزشتماشاگرانبه تعریف،
:دو نوع تماشاگر وجود دارد). 2(ندمندعالقهمسابقاتریساو یجهانجام،کیالمپ

بـراي  یعنـ یاسـت؛  غالـب آنـان برینسبیطرفیبویژگیکههستندیتماشاگران: انیتماشاچ.1
.شودبازندهایبرندهمیتدوازکیکدامکهنداردیتیاهمچیههاآن

ایـ میتـ بهنسبتکههستندییهاکنندهقیتشومیان یا، حاگروهنیا:هوادارانایرانگتشویق.2
.دهندیمبروزعاديیتماشاچازيشتریبییایپوودارندویژه تعصبخاصیباشگاه

تیم محبوبش حتـی در شـرایط   ازوستباوفا،هوادار خوبکرد کهبیان ) 2002(1دریباکس
تـا  ردکه تنها به نتایج خوب توجه داوفایب، فردي است هوادار بدوکندمیحمایت همنامطلوب

.)9(باشدخود هايخواستهبخش تسلیاز این طریق 
حتی بخش . بدون جذابیت استیبدون وجود چنین هواداران متعصبی، فوتبال محصول،شکیب

توسط هواداران هاورزشگاهفضایی است که در دلیلبهزیون هم یزیادي از جذابیت فوتبال در تلو
، بـه لحـاظ   ار و باشـگاهی کـه متعلـق بـه آن اسـت     بین هوادرابطۀاز طرفی، ).5(ودشیمایجاد 

تصـمیم بـراي حمایـت از    دیگـر  از طـرف . استمتفاوتوفاداري به یک آرم یا نشانباوفاداري 
جـان  .اسـت مسائلی نظیر آن متفاوتتصمیم براي خرید از فروشگاه یا باکامالًنیزخاصیتیم

از گهـواره تـا گـور از تـیم     احتماالً،که هوادار فوتبالکندیممورد بیاندر این)1999(2اسمیت
).6(کندیمخود حمایت ۀعالقمورد 

یکی.استويیاجتماعویرواناجاتیاحتدلیلبههواداريدارجانبانددادهمطالعات نشان 
در ایـن زمینـه   .سـت هاآنیورزشـ یمصـرف رفتارهـاي شناسـایی ازهـا یننیـ اتأمین يهاراهاز 

حضـور در رویـدادهاي ورزشـی و    بـه تمایـل هـواداران   ثر برؤعوامل مبررسیی برايیهاپژوهش

1. Derbaix, C
2. Smite. J
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علـل  ۀدر مطالعـ ) 2005(1باراجـاس .اسـت شـده انجـام  شـان عالقـه از تیم مورد هاآنحمایت 
ان عامل حمایـت هـوادار  مؤثرترین،کیفیت بازي تیمکهکردبیان هواداري تماشاگران اسپانیایی 

سـاختارهایی  مل زیرعامل وابستگی به تیم که شا،کردبیان) 2007(2کوریا).10(دشویمتلقی 
مورد عالقه، حمایت از تـیم و موفقیـت طلبـی اسـت، وابسـتگی عـاطفی و روانـی        مانند بازیکن

در مطالعـۀ ) 2006(3وون). 8(شـود یمـ هاآنموجب حضور ،هواداران را به فوتبال افزایش داده
ده وپرداخـت و کـره گذار بر رفتار تماشـاگران فوتبـال ژاپـن   بررسی عوامل انگیزشی اثرهخود ب

در جمع خانواده، تعامل اجتماعی، مهارت فیزیکی بازیکنان، عامل هویت تیمی، پیشرفت، حضور
يبنـد دستهرا به ورزشکار، فرار از مشکالت منديعالقه، يپردازالیخاجتماعی، سرگرمی، رغرو

بـر حضـور معرفـی کـرد     تأثیرگـذار بازیکنان و وابستگی به تیم را عامـل  ،از این میانوي. نمود
تماشـاگران فوتبـال اسـترالیا دریافـت کـه اجتمـاعی       يهازهیانگۀدر مطالع) 2006(4نیل).11(

ه بـه  و عالقـ انـد شدن، سرگرمی و پیروزي نیابتی با تمایل هواداران جهت حضور مجـدد مـرتبط  
) 2008(5جـاالي . )12(رندمعکوسی با تمایل براي حضور مجدد دایاپاي رابطۀ بازیکن و بازي پا

عوامـل  هـا که در میان آنشمردبرهواداران يدارجانبرنیز هشت عامل را موجب حضور و رفتا
وفاداري تیمی، غرور اجتماعی، هویت تیمی، سـرگرمی، تعامـل اجتمـاعی، ادراك بیرونـی تـیم،      

، )2005(6بـاوئر ). 13(عوامـل بودنـد  نیتـر مهـم آینده به ترتیـب  رفتابه فوتبال و رمنديعالقه
ياگسـترده طـور  ثر بر حضور تماشاگران در مسابقات و وفاداري هواداران ورزشی را بـه ؤعوامل م

جهـه و نشـان باشـگاه    چنین بیـان کـرد کـه و   وي . در لیگ دسته اول فوتبال آلمان بررسی کرد
ـ    نقش را در وفاداري هـوا نیترمهم 7گـروت ). 14(عهـده دارد  رداران بـه حضـور در مسـابقات ب

،دلبستگی،کشش یا جذب، آگاهی: کندیمطبقه تقسیم به چهارنیز مراحل حمایت را ) 2008(
). 15(حمایت 

طوريبه، اندبودهبر حضور مؤثرو عوامل هاانگیزهشناخت دنبالبههاپژوهشتمام در ایران نیز
بـر تماشـاگران بـومی و    تأثیرگذارشناسایی عوامل در موردخود ژوهشپدر ) 1388(فالحی که
).16(تماشاچیان بومی وابستگی بیشتري به تیم خـود نشـان دادنـد   بومی لیگ برتر دریافتغیر

بیـان وي .تماشـاگران پیـروزي و سـپاهان پرداخـت    يهازهیانگبه بررسی نیز ) 1388(معصومی

1. Barajas, A
2. Correia, A
3. Won
4. Neale, L
5. Jallai, T
6. Bauer, H
7. Groot, M
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به فوتبال، پیروزي نیابتی، بازي پایاپاي، گریز، خـدمات بـه   عالقه به تیم، هیجان، علم کهداشت
. )5(حضور بودند يهازهیانگدر به بازیکن بیشترین میانگینمنديعالقهتماشاگران، سرگرمی و 

بـر حضـور   مـؤثر و عوامـل  هـا زهیانگو شناخت ارتباط بین يبندتیاولوبه )1388(انیچساعت
پرداخــت کــه در نهایــت در ) اســتقالل و پرســپولیس(ر هــواداران دو تــیم پرطرفــدار لیــگ برتــ

میـانگین را  تـرین کمعالقه به تیم بیشترین میانگین و عالقه به بازیکن ،مورد بررسیيهازهیانگ
.)2(داشت

بـزرگ و پرطرفـدار   يهاباشگاهبراي هاورزشگاهاز آنجا که تعداد هواداران یا حامیان متعصب در 
ي دیگـر اسـت،   هـا باشـگاه بیشتر ازسازي تبریز و سپاهان اصفهان تورقالل، تراکپرسپولیس، است

از طرفـی  . هواداران دانسـت يدارجانبعلل به نوعی در توانیمرا حمایتزانیمنیاتفاوت در 
پررنگ نمـودن  ۀنشانتواندمیهامیتبه هاآنهواداران و همچنین گرایش يدارجانبعلل تعیین

منجر به این عوامل،با هاباشگاهآشنایی مدیران بنابراین؛بقات باشدحضور این قشر در سایر مسا
تـر افزونهمچنین با بیان عوامل مرتبط بر حمایت .دشویمجذب هوادار ثابت در سایر مسابقات 

يهـا میتـ بازاریابان مدیران،. هواداران از مزایاي هوادار بیشتر در مسابقات خارج از خانه بهره برد
باید از بیشترهوادارانو حمایتی يدارجانبعلل شناسایی ین پژوهشگران براي ورزشی و همچن

بـراي افـزایش جمعیـت حاضـر در ورزشـگاه بـه       بازاریابی استفاده کننـد و  يراهبردهاو هاطرح
عوامـل  ۀرابطـ نیـز  وهواداران بپردازنـد درونی و بیرونی شناسایی دالیل، علل گرایش و حمایت 

هـا رقابـت ان حمایت هواداران در ادوار مختلف لیگ فوتبال و در طول فصل را بر میزيدارجانب
هـاي زیرشـاخص اولویـت  شناسـایی بـدین جهـت ایـن پـژوهش بـا هـدف      . نماینـد را شناسایی 

بـا الگـو بـرداري از    . شـد پر طرفدار لیگ برتر فوتبال ایران انجاميهاباشگاهمیاندر يدارجانب
دربه شناسایی نقاط قوت و ضـعف پـیش رو  توانیمفوتبال ایراننتایج این چهار تیم پر هوادار 

طراحـی  دانـش و آگـاهی مـدیران و   افـزایش همچنـین بـا  .هواداران پرداختيدارنگهو جذب 
.جذب هوادار وفادار گام برداشتوتوسعهبرايمناسبيهاراهبرد

شناسی پژوهشوشر
ۀ آماري را کلیۀجامع.ه استجام شدانیدانیمشکلکه به استهمبستگیحاضر روش پژوهش

در ) جام خلیج فارس(فوتبال ایرانياحرفهگ لیپرطرفدار متیچهار سال 14بااليهواداران
فوتبال ياحرفهپرطرفدار لیگ يهامیتآمار هواداران .دادمیتشکیل 1388- 1389لفص

آماريۀنمون. ورزشی دلیل گزینش این چهار تیم به حساب آمديهارسانهو هاتیساموجود در 
تراکتور سازي و، استقالل، سپاهان اصفهانپرسپولیستیم چهارادارانهوزنفر ا801شامل
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آزادي با یکدیگر فوق در ورزشگاههايتیممسابقه که دوکه بر اساس حضور در بودندتبریز
استقالل و تراکتور دیدارهايشد؛ بنابراینطبق تعیین حجم نمونه مورگان رقابت داشتند،

ه بو با توجه هان به عنوان مسابقات مورد نظر انتخاب شدندهمچنین پرسپولیس و سپاوسازي 
ابزار .حضور یافته براي هر کدام از مسابقات، نمونه آماري تعیین شد) هوادار(ۀحجم جامع

تحقیق بود که با توجه به ی نظري و پیشینۀمبانۀ حاضر، بر اساس مطالعۀگیري مطالعاندازه
در . دارد، شناسایی شدخوانیهمنوعی با فرهنگ کشور هواداران که بهيدارجانبعلل هاآن

ارائهیورزشبازاریابیاندتاساازتعداديبهآن نیز، پرسشنامهییمحتواییروایابیارزبرايادامه، 
منظور تعیین روایی سازه نیز، با انجام به.دشاستفادهنهیزمنیادرآنانیاصالحنظراتازو

و همبستگی هامؤلفهبه بیان ،که در ادامه توضیح داده خواهد شدآزمون آماري تحلیل عاملی 
توزیع برايضمن کسب مجوز الزم از سازمان لیگ فوتبال در ادامه،.پرداخته شدهاآنبین 

طرح پژوهش مدنظر براي هواداران ةمستقیم و توضیح اجمالی دربارۀ، با مراجعهاپرسشنامه
داوطلبانه و برخی نیز با پیشنهاد محققان اقدام به تکمیل صورتمستقر در هر جایگاه، برخی به

جمعیتکه در بخش اول عوامل استشامل دو بخش گیريابزار اندازه. کردندهاپرسشنامه
حمایت از تیم و يهاسال، سطح تحصیالت، تأهلسن، شغل، وضعیت (سؤالششبا شناختی

پرسشنامه بخش دوم . گرفترقرامورد سنجش ) میزان حضور جهت حمایت در طول یک فصل
. دشطراحی مقیاسخرده9بر مبناي بود که سؤال26شامل بود که هوادارانيدارجانبعلل

حس تعلق به باشگاه، اجتماعی شدن، گریز از واقعیات و روال عادي ترتیببهاین عوامل را 
سایرین، عالقه به تأثیرزندگی، علم به فوتبال، هیجان بازي، پیروزي نیابتی، مدیریت باشگاه، 

يریگاندازهاساس مقیاس ربابزار پژوهش،. ادنددیمتشکیل ) نام و نشان،رنگ،کنیباز(ریغ
در پرسشنامهییایپاتعیین يبرا. بود) خیلی موافقمتاخیلی مخالفماز(ارزشی لیکرت پنج

پرسشنامه را تکمیل دنده بوانتخاب شدیتصادفکامالًطوربهکه هوادار30اي مقدماتی مطالعه
نآزموآزمون تحلیل عاملیاساس نتایجرب.دست آمدهب81/0کرونباخيآلفابیضرکردند و
KMO1)832/0(عالوه شاخص مجذور کاي در آزمون کرویت به،بیانگر کفایت اندازه نمونه بود
براي . )≥05/0p(همبستگی بین متغیرها بوددهندهنشانو داریمعنبه لحاظ آماري 2بارتلت

، آزمون یفراواندرصد عیتوزجداول (ی از آمار توصیفی و استنباطهادادهتجزیه و تحلیل 
از آزمونيدارجانبعللبنديبراي رتبه. استفاده شد) و آزمون فریدمنرمنیاسپیهمبستگ

با میزان حمایت هواداران از ضریب این عواملبین آماري فریدمن و براي بررسی رابطۀ

1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy
2. Bartlett's test of sphericity
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.همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

پژوهشيهاافتهی
درصد جمعیـت حاضـر در ورزشـگاه را    4/75، افراد مجرد حدود 1جدول يهاافتهیبر اساس 

. بـود درصـد  25کمتـر از  متأهـل ایـن موضـوع بـراي هـواداران     کـه  ، در حالیدهندیمتشکیل 
جمعیـت  ترینکمو سن داشتندسال30تا 20بین هواداران ) درصد7/59( بیشترین جمعیت

سطح تحصـیالت هـواداران، بیشـتر افـراد     در مورد. بودندسال به باال 40هواداران، ) درصد2/4(
باالتر دارند که نشـان  ودرصد لیسانس 6/16و تنها مداراي مدرك تحصیلی دیپل) درصد2/45(
.اندشدهحاضر شگاهدر ورزحمایت تیم محبوب خودبرايکمتر قشر تحصیل کردهدهدیم

سطح تحصیالتوتأهل، وضعیت توزیع هواداران بر اساس سن. 1دول ج

حمایت از تیم مورد عالقهيهاسالدرصد فراوانی هواداران بر اساس . 1نمودار

تحصیالتسطح تأهلوضعیت سن
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7/247/594/112/44/756/247/232/455/146/16درصد
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ت از حمایـ سال و بیشتر بـه 16مستمر طوربه، درصد هواداران1،2/40نمودار يهاافتهیبنا به 
ۀسـابق سـال کمتـر از یـک  درصد از هـواداران 7/1ها در مقابل تناند،پرداختهتیم محبوب خود 

حمایت از باشگاه توسط هواداران لزوم توجه هـر  زیادسابقه که استیحالاین در .حمایت دارند
.کندیماین گروه را آشکار يدارجانبچه بیشتر به رفتار 

ک فصلمبناي حمایت تیم مورد عالقه در یرهواداران بحضوردرصد فراوانی. 2جدول 

فصـل از  طـی یـک   ) درصد4/58(بیشترین میزان هواداران ،2پژوهش جدول هايیافتهبر پایه
م مورد عالقه خود راهی ورزشگاه شـدند براي حمایت از تیبیشتره و مرتب11برگزاري مسابقات

مربوط به هوادارانی بود که تنها یک بار براي ) درصد5/5(میزان حمایت ترینکمکهیصورتدر
.مراجعه کرده بودندیق از تیم خود به ورزشگاه تشو

زمـون فریـدمن بـه    داري آسـطح معنـی  ، با توجه بـه شودیممشاهده 3که در جدول طورهمان
.)≥05/0P(پرداخته شدهوادارانيدارجانببندي عللرتبه

هوادارانيدارجانبعللرتبه بندي نتایج آزمون فریدمن براي . 3جدول 
نتیجه آزمون يدارجانبرفتار علل ردیف

833/17

8

023/0

خی دو

درجه آزادي

يداریمعنسطح 

پیروزي نیابتی 1
علم فوتبال 2

)نشانو رنگ، بازیکن، نام (ر عالقه به غی 3
اجتماعی شدن 4
کسب هیجان 5
تعلق به باشگاه 6

سایرینیرتأث 7
مدیریت باشگاه 8

گریز 9

حضور براي حمایت تیم مورد عالقه در یک فصل
و بیشتر11بار7–10بار6–4بار2–3بار1

449192106468تعداد
5/54/115/112/134/58درصد
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پرطرفدار لیگ برتر ایرانهايتیمهواداران يدارجانبمیانگین رتبه علل .2نمودار

نشـان داده شـده اسـت،    2که در نمـودار  طورهمانهواداران )حمایت(يدارجانبعللبیان در
رعلـم فوتبـال و عالقـه بـه غیـ     . در حمایت از تیم داردرا پیروزي نیابتی بیشترین اهمیت عامل

بعدي و اجتماعی شدن، کسب هیجان، تعلـق بـه باشـگاه در    در رتبۀ) نشانورنگ، بازیکن، نام (
سایرین و مدیریت باشگاه در یک رتبه و در انتهـا  تأثیرهمچنین . یک سطح از اولویت قرار دارند

.هواداران داشته استيدارجانباهمیت را در حمایت و کمترینگریز 
نشـان  حمایـت  يهـا سـال با میزان حضور و راهوادارانيدارجانبعلل بین ۀ، رابط4جدول 

.همبستگی اسپیرمن محاسبه شده استکه با استفاده از آزمون دهدیم
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حمایت و میزان حضور هوادارانيهاسال، يدارجانبرفتار آزمون همبستگی اسپیرمن بین. 4جدول 

گیريبحث و نتیجه
هواداران و ارتبـاط آن بـا میـزان حضـور و     يدارجانبعوامل يهاتیاولو، حاضرمطالعۀهدف از 
و بـر  هـواداران طبـق ارزش  ) 2000(1ن تاپآل.بودفوتبال ایران ياحرفهدر لیگهاآنحمایت 

یـک ، گروهی را که بین ابندییمیک فصل در ورزشگاه حضور طیهاآناساس تعداد دفعاتی که
عنـوان هـواداران   بـه ،ابنـد ییمـ بار در یک فصل براي تماشاي مسابقه در ورزشـگاه حضـور   9تا 
بـار را هـواداران   16و بـیش از  » مـنظم «عنـوان هـواداران   بـار بـه  16تـا  10بـین  ،»یگاهگاه«
درصـد هـواداران   6/39حاضـر ، در پـژوهش  يبنـد میتقسـ طبـق ایـن   ). 7(نامـد یم»متعصب«

2وون و کیتـامورا . درصـد متعصـب هسـتند   2/13درصد مـنظم و تنهـا حـدود    2/47، یگاهگاه

ن هـوادارا (دارنـد  زیـادي بیان داشتند، هوادارانی که به تـیم محبـوب خـود وابسـتگی     ) 2006(

1.Tapp, A
2.Won and Kitamura

**معنی دار است،  05/0همبستگی در سطح *

.معنی دار است01/0سطح همبستگی در 
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متقبـل  تبلیـ ۀ بیشتري براي تهیـۀ و هزینرند، آرزوي حضور در تمامی مسابقات را دا)متعصب
مسـئوالن شـود یمـ پیشنهاد برگزاري مسابقات فوتبال، ؛ بنابراین با توجه به نحوة)11(شوندیم

از جمله برگـزاري  هاآنيازهاینرفع بههواداران متعصب و منظمافزایشمنظوربهسازمان لیگ
تـا در ایـن صـورت بتواننـد بـر میـزان حامیـان        بپردازنـد سابقات لیگ برتر در روزهاي تعطیلم

.ندانگردمندبهرهشماریبهواداران يدارجانبمزایاي راهاآنافزوده،هاباشگاه
هواداران نشان داد پیروزي نیابتی، علم فوتبال و عالقـه بـه  يدارجانبعوامليبندتیاولونتایج 

و اجتماعی شدن، کسـب هیجـان،   عواملنیترتیاهمبا )نشان باشگاهوگ، بازیکن و نام نر(رغی
، )دوستان، خـانواده و همکـاران  (سایرینتأثیرمیانی اهمیت و در نهایت به باشگاه در رتبۀتعلق

هـا افتهیاین .استهواداران يدارجانبو حمایتعلل نیترتیاهممدیریت باشگاه و گریز از کم 
،)2009(2گـالن ،)2005(1، بـاوئر )2006(و کیتامورا وون ،)1998(فونک يهاپژوهشتایج با ن

در . )19،10،12، 14، 11، 18(داردیخــوانهــم، )2006(4نیــل و فونــکو) 2005(3اراجــاسب
پیروزي (حس پیروزياهمیت کسب موفقیت تیم یاگفت،توانیمياافتهیتوجیه نظري چنین 

تعامالت احساسی باال بـین  . مورد عالقه دارديهامیتوج دلبستگی هواداران به نشان از ا)نیابتی
هـواداران از فوتبـال و   دانش خـوب .براي این موضوع باشدباشگاه و هوادار شاید بتواند توجیهی 

و در نهایـت  میتـ يبـاز یفنـ تیـ فیکموفق باشگاه، و کارنامۀعالیسابقۀمسائل روز این رشته،
علـم بـه فوتبـال و حمایـت     عامـل پیشگوي با اهمیت دانسـتن  مجرب و موفقکادر فنی رحضو

قـه هـوادار   نشان آن، همچنین رنگ مورد عالو، نام تعصب به باشگاه.در مسابقات استهواداران
و اسـتفاده از  وابسـتگی بـه بـازیکن خـاص در تـیم      و نیـز یافتـه یخـوان همهامیتکه با پوشش 

نـگ، نـام و نشـان و    ر(رغیـ عامل عالقـه بـه  تواندیمباشگاهاسپانسرهاي مطرح و معتبر توسط
باشگاهی حمایت آتی هواداران را بـه همـراه   يهامیتوجود بازیکنان زبده در . دشوبیان)بازیکن

و توجـه بـه   هاباشگاهبرند ۀتوسعيهاراهبرد، تدوین بیان داشت)1998(5فونک.خواهد داشت
حمایـت  بیش از پیش عاملی براي تقویت، تواندیمبر باشگاه، تأثیرگذاربخش عنوانبههواداران 

افـراد بـه ورزش را بـه    منـدي عالقهیک مدل، مراحل با ارائۀ) 2008(6گروت). 18(از تیم باشد 
کـرد هـر چـه افـراد از مرحلـۀ     یـان  و ببستگی و وفاداري تقسـیم  آگاهی، جذب، دلۀچهار مرحل

1. Bauer, H
2. Galen, B
3. Barajas, A
4. Neale, L. Funk, D
5. Funk, D
6. Groot, M
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حمایـت  رابیشتر از تیم، بازیکن یا ورزش مورد نظرآگاهی به سمت مرحله وفاداري پیش بروند
هواداران بیـان شـده اسـت،    يدارجانباز آنجا که پیروزي نیابتی در اولویت اول ). 15(کنندیم

جـذب مرحلۀدر ) 2008(بنا به مدل گروت هواداران لیگ فوتبال باشگاهی ایران دهدیمنشان 
.قرار دارند

عالقه به تیم، پیروزي نیابتی و تعامل اجتماعی پیشگوهاي دادندنشان) 2006(1وون و کیتامورا
آن ها بیان . )2005(3باوئر).11(بودند2لیگجیهايبازيقوي براي توضیح فراوانی حضور در 

ـ     نیترمهموجهه و نشان باشگاه کردند  رنقش را در وفاداري هـواداران بـه حضـور در مسـابقات ب
کـه وجهـه و نشـان    نـد نشـان داد ،2008ژوهش دیگري در سال در پمحققان.)14(عهده دارد

نشـان، مزایـا و   وجهـه و  شهرت و اعتبار : که عبارتند ازشودیمباشگاه از طریق سه عامل تعیین 
. )20(نشان و نگرش هوادارانوجهه و منافع 

. بـاط دارد طور مستقیم و مثبت با طرز تلقی و نگرش هـواداران ارت وفاداري هواداران بهاز طرفی،
بر طرز تلقـی  ياژهیوتأثیر) آرم، نشان تجاري باشگاه و غیره(عالوه بر این، شهرت و اعتبار نشان 

زیبایی، پیروزي نیـابتی،  بیان کرد،)2009(4گالن. )5(و نگرش هواداران و حتی رفتار آنان دارد
عالیـق  نیتـر همم، بدنی و اجتماعی شدنهايمهارتگریز، علم به فوتبال، نیابتی، بازي پایاپاي،

به این نتیجه رسید که عالقه به تـیم، پیـروزي   ) 2006(5نیل).19(است دانشگاهیتماشاگران
بـا معکوسـی  ارتبـاط مثبت دارد و عالقه بـه بـازیکن   تأثیروفاداري هواداران برنیابتی و هیجان 

یغـاتی در مراکـز   تبليهـا تیـ موقعدر را وي استفاده از بازیکنـان  . وفاداري هواداران به تیم دارد
وان نمـود  نعالقه به بازیکن مفید عيدارجانبامل عخرید در جهت محبوبیت بازیکنان و برتري 

)12.(
حمایـت  در، اجتماعی شدن، کسب هیجان و تعلـق بـه باشـگاه اهمیـت یکسـان      هاافتهیبر پایۀ

توانـد یمـ انحضور مجدد هـوادار منظوربههاورزشگاهفرهنگ سازي مطلوب در . دارندهواداران 
رچـه بیشـتر تـیم را    هـوادار ه دشـو یمبا باشگاه باعث ارتباطبرقراري لزوم . دینماکمک مفیدي 

عنـوان  در اینجـا نقـش تلویزیـون بـه    .پیدا کنـد تعلق خاطر به آن ،خود دانستهجزئی از خانوادة
متناسـب در  يهـا برنامهۀکاران صدا و سیما باید با ارائرانددست.استتررنگرسانه پر ترینمهم

در ایـن  . دنـ ورزش کشـور بپرداز نیتـر محبوبعنوان این زمینه به حمایت و تشویق از فوتبال به

1. Won and Kitamura
2. J- League
3. Bauer, H
4. Galen, B
5. Neale, L
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رشـد و  بـه  تواندیممرتبط يهابرنامهمستقل مربوط به فوتبال و پخش ايایجاد شبکهخصوص
ه کـرد کـ  يریـ گجهینتنیز ) 2004(1مهوس.دکنپر طرفدار در کشور کمک ۀ رشتاین گسترش

در عوامـل متفاوت اسـت و میـانگین کلیـۀ   سطح تحصیالت بر حسبهواداران يدارجانبرفتار 
درصـد حضـور   ه مشاهده شد،ش چنانکدر این پژوه. بیشتر استکمتر،افراد با سطح تحصیالت 

حمایتبنابراین لزوم توجه بیشتر در ؛بیشتر استکنندگانشرکتکرده نیز در بین افراد تحصیل
).21(شودیمطح تحصیالت باالتر مهم تلقی سافراد با

و مـدیریت باشـگاه دو علـل   )خـانواده، دوسـتان و همکـاران   (سـایرین تـأثیر ، بر مبنـاي نتـایج  
تـأثیر شاید بتوان گفـت هـواداران تحـت    . دنقرار دارپایینلویتوعنوان شده که در ايدارجانب

گـرایش  ،نبـوده خاب تیم مورد عالقـه در انتو همکاراندوستان،محیط خاصی از جمله خانواده
فوتبـال  يهـا باشگاهکه ضعف گفتاز طرفی، باید . استخوداز روي عالقه و میل شخصی هاآن

امـا در  ،نمایان استانون هواداريمنسجم در باشگاه تحت عنوان کیایجاد تشکیالتردر ایران د
و پایگـاه  و بـا ایجـاد شناسـنامه    انـد  بسـیار فعـال  هـا کـانون ایـن  خارجی،يهاباشگاهمقایسه با 

، انیـ مرب،کنـان یباز(بـر باشـگاه   حاکمیگانگیاتحاد و . به هوداران دارنداطالعاتی، توجه خاصی 
بـه مـدیریت باشـگاه در    توانـد یمـ امکانات به هواداران متعصـب  به ارائۀو توجه خاص ) تیریمد

انـد دهیرسـ به این نتیجـه  ) 2002(3و ماهونی) 2007(2دیاز.جذب هواداران بیشتر کمک نماید
بـه افـزایش طیـف هـواداران     توانـد یمـ هـواداري  يهـا کانونطرفداران یا يهاانجمنکه ایجاد 

در جهـت  توانندیم،دست یافتهزیاديبه محبوبیتهاباشگاهاز این طریق . کندکمک هاباشگاه
).23، 22(گام بردارند عالقه به تیم و به نوعی مدیریت باشگاهةتقویت انگیز

پیشـگوي مناسـبی   توانـد ینمو حمایت بیان شده است،يدارجانبعللآخریناز آنجا که گریز 
بـراي حمایـت تـیم    جهـت یبهواداران وقت خود را دهدیمحمایت هواداران باشد و نشان براي 

ایـن  . کننـد ینمـ حضـور پیـدا   در ورزشگاه کردن اوقات فراغت پر، برايمورد عالقه صرف نکرده
فرار از کارهـاي  برايبیان داشت، مردم وي.داردخوانیهم)1388(انیچساعتبا نتایج هافتهای

بیان کـرد نیز )1387(معصومی.)2(کنندینمورزشگاه حضور پیدا درروزمره و خستگی روزانه
.)5(گریز در زمان استرس زیاد و شرایط سخت بیشتر استانگیزةکاربرد

بـراي حس تعلق به باشـگاه و گریـز بـا میـزان حضـور      تنها عوامليدارنبجارفتار از میان علل
يهازهیانگمیزان حضور افراد با ) 1387(دار داشت که بنا به نتایج معصومیمعنیۀحمایت رابط

1. Mehus, I
2. Diaz, A
3. Mahony, D
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.داردعالقه به تیم، گریز از روزمرگی، سرگرمی، هیجان، علم بـه فوتبـال و بـازي پایاپـاي رابطـه      
يبـرا کـه دانسـت ییهـا معـرف و آمـاري ۀتفاوت در جامعدلیلبهرا خوانیهمناشاید بتوان این 

نیـز نشـان دادنـد   ) 2006(1وون و کیتامورا .)5(اندهشدگرفتهنظردرحمایتسنجششاخص
لیـگ  هـاي بازيعالقه به تیم، پیروزي نیابتی و تعامل اجتماعی پیشگوهاي قوي براي حضور در 

.)11(ژاپن بودند
یکـی  انهـوادار تبط بر حمایتعوامل مرشناسیاولویتکه کندیماین پژوهش بیان کلیطوربه
يبندتیاولوبیان شده در يهاتفاوتبنا به . ستهاآندر رفتار مصرفی کنندهنییتعيهانشانهاز 

ایـن گـروه،   تیـ اهمکـم عللبا هدف قرار دادنتوانیمهواداران، ي از سويدارجانبرفتار علل 
در سـایر مسـابقات   حمایـت برايهاآنرضایت هواداران و در نتیجه افزایش حضور موجب جلب

در مسـابقات و  هـا فـرض بـا شناسـایی ایـن پـیش    توانندیمبازاریابان ورزشی و پژوهشگران . شد
کمـک  هـا باشـگاه بـه مـدیران   هوادارانيدارجانبرفتار تقویت برايورزشی مختلف يهارشته

، جذب هواداران ثابت در سـایر  هاباشگاهتیجه نهایی حضور این تفکر در حداقل ن.ندینمامفیدي 
.استمسابقات لیگ برتر و در کنار آن درآمد زایی افزون 

هنگامی هاباشگاهمطلوب براي مشارکت و حمایت هواداران از يهاخواستهبدیهی است نیازها و 
گونـاگون آن را  يهـا فـرض شیپـ ورزش بتواننـد نیازهـا و   کننـدگان تیـ حماکـه  شودیممیسر 

.ورزشی را بر آن اساس سازماندهی کننديهاطیمحو هابرنامهشناسایی و ساختار 
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چکیده
طالعات در فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی بررسی وضعیت فناوري اتحقیق حاضر هدف 

روش انجام .استاین فناوري ۀجهت بهبود و توسعهاي پیشنهاديایران و تدوین استراتژي
ياساختهمحققۀمناسشپربه این منظور، . استپیمایشی - توصیـفیمطالعاتعنو، ازپژوهش
افزار فناوري ار و انسانافزافزار، سختبررسی وضعیت سه شاخص نرمبرايگویه 53شامل 

بر اساس روش هاآزمودنی. فوتبال توزیع شداطالعات، بین کارکنان شاغل در فدراسیون 
ي مقدماتی اروایی و پایایی ابزار در مطالعه.انتخاب شده بودندشمارگیري کُلنمونه

<7/0(شدییدأتنظر گروه مدیریت ورزشیصاحبتاداناستوسط چنین و هم) آزمونپیش(
α(.افزار آماريمذکور، با استفاده از نرمۀهاي حاصل از پرسشنامدادهSPSS-16 و از طریق

آمار توصیفی، آزمون آماري فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس 
SWOT با توجه به نتایج، بخش فناوري اطالعات فدراسیون فوتبال، به. شدتجزیه و تحلیل

استراتژي براي بخش 15همچنین، . قرار گرفتWOاستراتژیک، در منطقۀلحاظ موقعیت
، SOۀاز این تعداد، دو استراتژي در منطق. دشفناوري اطالعات فدراسیون فوتبال تعیین 

WTۀو سه استراتژي نیز در منطقSTۀ، سه استراتژي در منطقWOۀهفت استراتژي در منطق
هایی منظم، اقـدام به شود فدراسیون فوتبال در دورهمـیبر این اساس پیشنهاد . قرار داشت

در همچنین. را برگزار کندITهاي آموزشی د و سپس دورهننیازسنجی در بین کارکنان ک
اندیشیده شود، بخش فناوري ITبخش براي مدت، تمهیداتی براي جذب اعتبار اي بلندبرنامه

جهت ITهاي مرتبط با تواناییۀدر زمینهاییصورت واحد مستقلی درآید، مالكاطالعات به
ۀهاي موفق در زمینمتقاضیان استخدام در فدراسیون تعیین شود و از تجارب فدراسیون

.تقویت این بخش استفاده شودبرايITکارگیري به
، فناوري اطالعات،جمهوري اسالمی ایرانفدراسیون فوتبال:یفارسهاي واژهکلید

.SWOTیل استراتژي، تجزیه و تحل

)نویسندة مسئول(بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيکارشناس ارشد تربیت. 1
Email: Shahryar.Mohamadi@Yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي. 2
:Emailدانشگاه رازي کرمانشاهدانشیار. 3 byousefy@razi.ac.ir



1391، تابستان 14مطالعات مدیریت ورزشی شماره 156

مقدمه
تر از تغییر و تحوالت بریم که تغییرات آن به مراتب بنیاديدر عصري به سر می،در حال حاضر

رقابت، ۀضور در عرصـفظ بقا و حـها براي حانـسازم،به همین دلیل. انقالب صنعتی است
بی به باالترین یابراي دستهاوردهاي فناوريآترین دستناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه

ها و منظور بهبود کیفیت، کاهش هزینهبه).1(هاي خود و کارکنان هستندسطح تونایی
شوند که از کار گرفته میها بهانـها و سازمتوسط شرکت،تلفیـوري، ابزارهاي مخزایش بهرهـاف

به نام يایدهظهور پد).2(ندااین ابزارها، به فناوري اطالعات متکیۀهم) 1993(1دید وستون
استایجاد کردهها عمل و وظایف سازمانةتغییر و تحوالت زیادي در شیو2فناوري اطالعات

سازي و اند که در جهت بهینهفنون و ابزارهایی تعریف کردهۀفناوري اطالعات را مجموع).3(
توان از ه میک) 4(شودکار گرفته میههاي سازمان بر محور اطالعات و دانش بپشتیبانی فعالیت

افزار نگریستافزار و انسانافزار، نرمسیستم سختعنوان سیستمی تشکیل شده از سه زیرهن بآ
ها تبدیل شده در این دوران، این فناوري به منبعی استراتژیک براي بسیاري از سازمان). 5(

ش روي هاي پیدر عین حال، تغییرات سریع در این عرصه باعث افزایش پیچیدگی چالش. است
در عصر حاضر با توجه به تغییر الگوي زندگی ،از طرف دیگر).6(ها شده استمدیران سازمان
نوان یکی از اجزاي نیازمند توجه جدي در زندگی ـعهها، فعالیت بدنی و ورزش بدر بیشتر زمینه

ه المللی آن مورد توجی، ملی و بینـطرح است که با در نظر گرفتن اثرات اجتماعـانسان م
،تربیت بدنی و ورزشۀدر ایران نیز توسع. ها واقع شده استهاي آنجوامع مختلف و دولت

ملی ۀتوسعۀمین و تربیت نیروي انسانی سالم و تندرست، بخشی از برنامأساز تعنوان زمینههب
ترین عنوان یکی از اصلینیز به3به نسبت این اهمیت، فدراسیون فوتبال). 7(آیدیـشمار مه ب

.داردهاي متولی امر ورزش در کشور اهمیت و نقشی سازمان
شده فناوري اطالعات و ورزش و کمبود تحقیقات انجام ۀبا توجه به اهمیت فراوان هر دو مقول

که ادبیات مرتبط با فناوري اطالعات بر اقتضایی بودن استفاده از این جااز آنو زمینهدر این 
کارگیري هدفمند و هلزوم ب،)8(کید داردأها تف سازمانبا توجه به شرایط و وظای،فناوري

داراي استراتژي مشخص فناوري اطالعات در فدراسیون فوتبال، با توجه به مقتضیات و وظایف 
سازمانثرتر از نیروي انسانی شاغل و نیز مرتبط با این ؤگیري م، جهت بهرهسازمانخاص این 

.گرددشود، بیشتر نمایان میشامل میورزش کشور راکه طیف فراوانی از افراد مرتبط با امر 

1. Weston, F.C.J.
2. Information Technology (IT)
3. National Olympic Committee (N.O.C.)
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، یکی از ابزارهاي استراتژیک است که در آن نقاط قوت و ضعف درونی SWOT1تجزیه و تحلیل 
شود و تحلیلی سیستماتیک تطبیق داده میها و تهدیدهاي محیط بیرونی آنسازمان با فرصت

ها ایجاد کند، ه بهترین تطابق را بین آنهایی کبراي شناسایی این عوامل و تدوین استراتژي
ماتریسی است که یکی از ابزارهاي مهم براي مدیران ة دهندۀارائSWOT).9(دهدارائه می

وع استراتژي که ـچهار نمیان توان از یـآن مبا استفاده ازکه استاطالعات ۀمقایسمنظوربه
).11(را مشخص نموددهد، استراتژي مناسب سازمان اتریس ارائه میـاین م

همگانی استان ورزش قهرمانی وۀتدوین استراتژي توسعبراي طراحی و) 1387(غفرانی 
) 1387(زادهخسروي). 11(استفاده نمودSWOTاز روش تجزیه و تحلیل بلوچستانسیستان و

در ملی المپیک پرداخت وۀاستراتژیک کمیتۀنیز با استفاده از همین ابزار به تدوین برنام
برشمردعنوان یکی از نقاط ضعف این کمیته تحقیق خود بخش فناوري اطالعات کمیته را به

درصد از مدیران ورزشی در 88حدود ،طور کلیهکند که باشاره می) 1382(هنري).12(
هاي ملی المپیک به وجود سیستمۀهاي ورزشی و کمیتسازمان تربیت بدنی، فدراسیون

هاي ورزشی مدیران فدراسیونبیان کرد ) 1384(فالح). 13(دارندمثبتیاطالعاتی نگرش
مین أهاي سنتی تهاي اطالعات مدیریت، روشهاي سیستمضمن آشنایی با فواید و ویژگی

کمبود ) 1385(آذرینبدري،همچنین). 14(دانندها را ناکارآمد میاطالعات در فدراسیون
بیگ و شاهی).15(کندیـذکر مکشور ژیمناستیک دم گسترشـمنابع اطالعاتی را از دالیل ع

هاي نوین بر لزوم هماهنگی دپارتمان منابع انسانی با تحوالت سریع فناوري) 1384(هاشمی
بر ) 1385(یار و فهیمینصیري،همچنین). 1(کید داشتندأها تبقاي سازمانابراياطالعاتی

کید أهاي ایرانی تعات و ارتباطات در شرکتدرك نادرست و کاربرد ناقص و اشتباه فناوري اطال
عنوان موانع کلیدي کاربرد فناوري اطالعات در چهار عامل را به) 2000(2تیامو). 16(کردند

نگهداري و تعمیر تجهیزات فناوري زیادۀهزین:ند ازاها مشخص نمود که عبارتسازمان
هاي مرتبط با این فناوري به کارکنانآموزشۀ زیاد اطالعات، خرابی مداوم این تجهیزات و هزین

ریزي به این نتیجه رسیدند که حمایت مدیریت ارشد و برنامه) 2001(3و جونزدویت).17(
کارگیري فناوري اطالعات را هاز بحاصلهاي طور همزمان، موفقیتاستراتژیک سازمان، به

1راپ، نورث)2001(5وال، کاندل)2000(4هنفریدسون،همچنین. )18(کندتشدید می

1. Strength-Weakness-Opportunity-Treats (SWOT)
2. Tiamiyu, M.A.
3. Dewett, T., and Jones, G.
4. Henfridsson, O.
5. Khandelwal, V.K.
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رشد و کارکنان از فناوري بر لزوم درك صحیح و حمایت مدیریت ا)2003(2و بانیستر)2002(
3چیکاكسی). 22-19(کید داشتندأگیري بیشتر از مزایاي این فناوري تبهرهبراي اطالعات

راي اولین از اجحاصل هاي وردها و موفقیتآاز دستکارگیري فناوري اطالعات راهب) 2007(
ملی ۀکمیت،چنینه). 23(بردنام می) 2003-1993(استراتژیک انجمن المپیک مالزيۀبرنام

هاي مهم هایش یکی از برنامهبراي حمایت از اجراي موفق استراتژي) 2007(4المپیک کانادا
) 2007(5کیمی و رابینسون). 24(فناوري اطالعات ذکر کرده استنۀخود را فعالیت در زمی
براي زیمبابوهملی المپیک ۀاستراتژیک کمیتۀتدوین برناممنظوربهنیز در پژوهشی که 

گیري ناکافی از انجام دادند، بهرهSWOTبا استفاده از تجزیه و تحلیل 2008تا 2002هاي سال
آن کمیته ةاز نقاط ضعف عمداز جمله نداشتن پایگاه اطالعاتی و وب سایت رافناوري اطالعات

).25(نداهر کردذک

شناسی پژوهشروش
کنترل، از نوع ۀع تحقیقات توصیفی و بر اساس میزان نظارت و درجاز نوتحقیق حاضر

بررسی وضعیت موجود و شناسایی موقعیت ،آناز انجام هدف کلی . تحقیقات میدانی است
تراتژیک فناوري اطالعات در فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران و تدوینسا

آماري این تحقیق ۀجامع. استاین فناوري ۀبهبود و توسعمنظوربههاي پیشنهادي استراتژي
فوتبال جمهوري اسالمی ایران کارکنان شاغل در سازمان مرکزي فدراسیوناز نفر 85شامل 

محقق ۀپرسشنام،گیريابزار اندازه.ار انتخاب شدندکل شمگیري بر اساس روش نمونهکهبود
موضوع و بررسی نظرات ۀادبیات و پیشینۀزیابی فناوري اطالعات بود که پس از مطالعارۀساخت

) لیکرتطیف (ايصورت پنج گزینهو بهال بسته پاسخؤس53در قالب ،نظرصاحباندتااس
و همچنین، توسط ) آزمونپیش(ي مقدماتی امطالعهدر روایی و پایایی ابزار حاصل. شدطراحی

.)α<7/0(شدییدأتآزاد واحد تهران مرکزي گروه مدیریت ورزشی دانشگاه نظرصاحبتاداناس
-SPSSافزار آمارينرمدر هاي خامودن و کدگذاري دادهـپس از وارد نمتجزیه و تحلیل اطالعات 

، 6هاي فردي کارکنان، آزمون آماري فریدمنتوصیف ویژگیبرايآمار توصیفی طریق از و 16

1. Northrop, A.
2. Banister, F.
3. Seih kok, chi
4. Canadian Olympic committee
5. Camy, J., Robinson, L.
6. Friedman Test
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تعیین موقعیت برايماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ، هابندي گویهرتبهبراي
.شدنجامها اجهت تدوین استراتژي،SWOTو ماتریسفناوري اطالعات فدراسیون استراتژیک 

پژوهشهاي یافته
هاي فردي کارکنان فدراسیون فوتبالتوصیف ویژگی

شناختی کارکنانهاي جمعیتتوصیف وضعیت شاخص.1جدول 
درصد فراوانیشاخص

32/27زنیتجنس
68/72مرد

سن

74/25سال30کمتر از 
48/12سال35تا 31
31/23سال40تا 36
91/10سال45تا 41
51/13سال50تا 46

05/14سال50بیش از

53/16تربیت بدنیتحصیلیۀرشت
47/83تربیت بدنیغیر

سطح تحصیالت

35/27تر از دیپلمکم
84/30دیپلم

21/8فوق دیپلم
82/24لیسانس

14/5فوق لیسانس
64/3دکترا

مربوط به کارمندان مرد با شاخص جنسیت بیشترین تعداد فراوانی،با توجه به جدول باال
سال با 30سنی کمتر از ۀمربوط به دامنفراوانی سنی، بیشترین همچنین، .استدرصد 68/72

تحصیلی نیز مربوط به ۀرشتشاخص بیشترین تعداد فراوانی .استدرصد74/25فراوانی 
و بیشترین تعداد فراوانی استدرصد 47/83فراوانی غیرتربیت بدنی با کارمندان داراي مدرك 

.استدرصد کل کارکنان 84/30شاخص سطح تحصیالت، مربوط به سطح تحصیالت دیپلم با 
عات به تفکیک عوامل درونی و بیرونیهاي شاخص فناوري اطالبندي گویهرتبه

از آزمون آماري فریدمن استفاده پژوهشهاي شاخص بندي گویهرتبهمنظوربهدر این بخش، 
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. دهدجدول نخست، آمار توصیفی است که میانگین امتیاز هر گویه را نشان می.شده است
ها فرض یکسانی رتبه. ستتر باشد، اهمیت آن گویه بیشتر اها بزرگچه میانگین امتیاز گویههر

در این . شودمیهاي مـورد بررسی در جدول دوم ارزیابی و به عبارت دیگر، اهمیت گـویه
داري ۀ آزادي و سطح معنی، درج)X2(دوخیةگویان، مقدار آمارترتیب تعداد پاسخجـدول به

ها ن بودن رتبهدرصد باشد، ادعاي یکسا05/0داري کمتر از یچنانچه سطح معن. شودارائه می
.شودپذیرفته نمی) اهمیت و اولویت(

بندي فریدمنهاي آزمون رتبهآماره.2جدول 
آماره

داريیسطح معنآزاديۀدرج)X2(ی دو ختعدادعامل

002/0*85684/27314قوت
004/0*85102/31019ضعف
001/0*85202/1798فرصت
001/0*85153/1818تهدید

.داري استۀ معنینشان*

داري کمتر از یمشخص است، سطوح معن2از نتایج آزمون فریدمن در جدول طور کههمان
پذیرفته ) اهمیت و اولویت(ها به این ترتیب، ادعاي یکسان بودن رتبه. استدرصد 05/0

هاي حاصل از آزمون بندي متغیرهاي تحقیق، بر اساس میانگین رتبهشود و به نتایج اولویتنمی
.شودرتبه بندي فریدمن مراجعه می
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هاي عوامل درونی و بیرونی فناوري اطالعاتبندي گویهاولویت.3جدول 
انحراف میانگینتعدادگویهعامل

استاندارد
میانگین 

امتیاز

قوت

8564/292/009/5میزان دسترسی کارکنان به اینترنت
افزارهاي موجود در فدراسیون نرمگوییقابلیت پاسخ

8504/419/111/10انجام امور کاريبراي

میزان به روز بودن اطالعات موجود در وب سایت 
8570/299/034/5فدراسیون

گویی وب سایت فدراسیون به نیازهاي قابلیت پاسخ
8549/314/109/8کاربران

ن به نیازهاي گویی بانک اطالعات فدراسیوقابلیت پاسخ
8592/217/119/6کاربران

میزان تناسب تعداد کامپیوترهاي موجود در فدراسیون 
8507/477/036/10با تعداد کارکنان

میزان تناسب تعداد لوازم جانبی موجود مانند پرینتر، 
8576/392/006/9با تعداد کارکنان...اسکنر، فلش مموري و 

8589/389/051/9تلفن ثابت به هنگام نیازمیزان دسترسی به خطوط
8581/396/009/9میزان دسترسی به دستگاه فاکس

IT8514/325/113/7نگرش مثبت کارکنان فدراسیون، نسبت به 
8568/322/188/8هاي مرتبط با کارشانمیزان آشنایی کارکنان با سایت

در ITمیزان تخصص و مهارت افراد مسئول بخش 
8579/315/132/9فدراسیون

میزان استفاده از اینترنت جهت ارتباطات برون 
8506/431/141/10سازمانی

IT8520/327/145/7میزان حمایت مدیریت ارشد فدراسیون از توسعه 
IT8520/209/196/3نسبت به نگرش مثبت مدیریت ارشد فدراسیون

ضعف

افزارهاي تخصصی ساخت نرمنبود نظام حمایت از 
ضعف8526/418/1ورزشی در فدراسیون

در داخل ITکمبود اعتبارات تخصیص یافته به بخش 
8578/394/0فدراسیون

هاي مرتبط و هاي یکپارچه با ارگاننبود سیستم
8589/386/0هاي تابع به اندازة کافیهیئت

در داخل ITکننده از کاربرد کمبود قوانین حمایت
8581/304/1فدراسیون
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)ادامه(ت هاي عوامل درونی و بیرونی فناوري اطالعابندي گویهاولویت.3جدول 
انحراف میانگینگویهعامل

استاندارد
میانگین 

امتیاز
8518/385/0عدم دسترسی به خطوط تلفن همراه به هنگام نیاز

8516/388/0ه هنگام نیازعدم دسترسی به امکانات ویدیو کنفرانس ب
8551/395/0نارسایی در کیفیت و کارایی لوازم جانبی موجود

8527/462/0به هنگام نیاز) لپ تاپ(عدم دسترسی به نوت بوك 
8538/321/1نارسایی در کیفیت و کارایی کامپیوترهاي موجود

در ITهاي مسئول تعداد ناکافی افراد یا بخش
8531/212/1فدراسیون

ناکافی از اینترنت جهت ارتباطات درون ةاستفاد
8551/320/1سازمانی
انجام امور کاري در برايITناکافی از استفادة

8518/400/1فدراسیون
8542/496/0پایین بودن سطح تحصیالت کارکنان

هاي آموزشی برگزار شده در ناکافی بودن تعداد دوره
8573/319/1راي کارکنانبITۀزمین

WINDOWS8598/314/1آشنایی ناکافی کارکنان با 
8524/315/1هاي آموزشی با نیازهاي کارکنانعدم تناسب بین دوره

IT8571/321/1بودن مهارت کارکنان در استفاده از کم
8585/326/1آشنایی ناکافی کارکنان با شبکه و کار کردن با آن

براي استخدامITتوجهی به میزان توانایی در زمینه یب
8511/427/1در فدراسیونمتقاضیان

8598/311/1آشنایی اندك کارکنان با زبان انگلیسی

فرصت

IT8500/423/1ۀدر زمینFIFAوجود قوانین حمایتی 
IT8508/388/0ۀوجود قوانین حمایتی دولت در زمین

گویی بازار به نیازهاي نرم افزاري پاسختوانایی
8509/393/0فدراسیون

تعداد کافی مراکز داراي صالحیت کشور جهت برگزاري 
IT8576/396/0ي هاي آموزشی در زمینهکالس

8569/301/1در سند راهبردي ورزش کشورITمیزان اهمیت 
گویی بازار به نیازهاي سخت افزاري پاسختوانایی
IT8525/475/0یون در زمینه فدراس

ن ارشد کشوري نسبت به نقش نگرش مثبت در مسئوال
IT

8533/404/1
8506/425/1موجود در بازارITتعداد متخصصان 

نگرش مثبت کاربران خارج از فدراسیون نسبت به نقش 
IT

8549/488/0
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)ادامه(ت فناوري اطالعاهاي عوامل درونی و بیرونی بندي گویهاولویت.3جدول 
انحراف میانگینتعدادگویهعامل

استاندارد
میانگین 

امتیاز

تهدید

طراحی ۀمراکز داراي صالحیت فعال در زمیننبود
8576/393/098/5در بیرون از فدراسیون به تعداد کافیافزارهاي ورزشینرم

8545/310/144/5تبالفوناکافی بودن قوانین دولتی حمایت کننده از فدراسیون
افزارهاي موجود در بازار با توانایی عدم تناسب بین  قیمت نرم

8591/393/032/6مالی فدراسیون

IT8578/298/078/3ۀهاي حقوقی کشور در زمینناکافی بودن زیرساخت
افزارهاي موجود در بازار با عدم تناسب بین قیمت سخت

8546/298/041/3توانایی مالی فدراسیون

8582/322/138/6موجود در بازارITکارگیري متخصصان بهزیاد بودن هزینۀ
8564/336/190/5موجود در بازارITمهارت ناکافی متخصصان 

IT8599/242/162/4ۀ دانش ناکافی کاربران خارج از سازمان در زمین
ي نسبت به ن ارشد کشورنبود نگرش مثبت در مسئوال

8525/212/117/3اهمیت نقش فدراسیون

بر اساس نتایج آزمون هاي تحقیقبندي گویهشود، اولویتمشاهده می3طور که در جدول همان
آماري فریدمن و میانگین امتیاز هر گویه براي عوامل درونی و بیرونی فناوري اطالعات در 

. فدراسیون فوتبال انجام شده است
SWOTحلیل تجزیه و ت

تا شد عوامل خارجی و داخلی بررسی SWOTتجزیه و تحلیل ،این مرحله از پژوهشدر 
هابراي رویارویی بهتر با آن،شناسایی شدههاي سازمانو ضعفهاقوت،هاتهدید،هافرصت

براي ارزیابی عوامل درونی و بیرونی فناوري اطالعات در . شوندهاي مناسبی تدویناستراتژي
ها، در این مـاتریس. یون فوتبال، از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی استفاده شدفدراس
شوند و با استفاده ها یا تهدیدها در یک ستون ماتریس فهرست میها و ضعفها یا فرصتقـوت

ها، عوامل استراتژیک یا در این ماتریس. شوندهاي خاصی امتیازبندي میاز ضرایب و رتبه
سپس، در ستون دوم ماتریس با . ار محیط درونی و بیرونی در ستون اول فهرست شدندداولویت

ي که از آزمون فریدمن کسب نموده بودند، اتوجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل و رتبه
طبق . این عوامل با یکدیگر، ضریب اهمیتی بین صفر تا یک به آن تعلق گرفتۀبا مقایس

یص این ضرایب به صورتی بود که جمع ضرایب تمام عوامل درونی یا دستورالعمل مربوط، تخص
در ستون سوم ماتریس، با توجه به کلیدي بودن یا عادي بودن . بیرونی بیش از یک نشود
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ها و تهدیدها به ضعفدو یا یکۀها و رتبها و فرصتبه قوت4یا 3ۀعوامل، به ترتیب، رتب
هاي ستون سوم براي هر ضرایب ستون دوم و رتبهدر ستون چهارم ماتریس،. اختصاص یافت

عامل، در هم ضرب شدند تا امتیاز آن عامل، براي هر شاخص فناوري اطالعات در فدراسیون 
دست آمده، امتیاز نهایی در انتهاي این ستون از جمع امتیازات به. فوتبال مشخص شود

ید در شاخص مورد نظر تعیین فدراسیون به لحاظ برخورداري از قوت یا ضعف و فرصت یا تهد
ۀباشد، بیانگر غلب5/2بیش از در این مـاتریسچنانچه جمع کل امـتیاز نهایی فدراسیون. شد

ها یا هاي شاخص مورد نظر فناوري اطالعات در فدراسیون فوتبال بر ضعفها یا فرصتقوت
. تهدیدهاي آن است

عات در فدراسیون فوتبالماتریس ارزیابی عوامل درونی فناوري اطال.4جدول 
عوامل 
عواملکددرونی

ضریب 
اهمیت

)وزن(
شدت 
نمرهعامل

هاقوت

S1 018/03054/0میزان دسترسی کارکنان به اینترنت

S2
گویی نرم افزارهاي موجود در فدراسیون جهت قابلیت پاسخ

048/04192/0انجام امور کاري

S3024/03072/0ود در وب سایت فدراسیون میزان به روز بودن اطالعات موج
S4027/03081/0گویی وب سایت فدراسیون به نیازهاي کاربرانقابلیت پاسخ

S5
گویی بانک اطالعات فدراسیون به نیازهاي قابلیت پاسخ

025/03075/0کاربران

S6
میزان تناسب تعداد کامپیوترهاي موجود در فدراسیون با 

049/04196/0تعداد کارکنان

S7
ی موجود مانند پرینتر، میزان تناسب تعداد لوازم جانب

035/03105/0با تعداد کارکنان...ش مموري و اسکنر، فل

S8046/04184/0میزان دسترسی به خطوط تلفن ثابت به هنگام نیاز
S9039/03117/0میزان دسترسی به دستگاه فاکس

S10ن فدراسیون، نسبت به نگرش مثبت کارکناIT026/03078/0
S11031/03093/0هاي مرتبط با کارشانمیزان آشنایی کارکنان با سایت

S12
در ITمیزان تخصص و مهارت افراد مسئول بخش 

044/03132/0فدراسیون

S13 053/04212/0ارتباطات برون سازمانیبرايمیزان استفاده از اینترنت
S14یزان حمایت مدیریت ارشد فدراسیون از توسعه مIT026/03078/0
S15 نگرش مثبت مدیریت ارشد فدراسیون، نسبت بهIT014/03042/0
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عوامل 
عواملکددرونی

ضریب 
اهمیت

)وزن(
شدت 
نمرهعامل

هاضعف

W1
افزارهاي تخصصی ورزشی نبود نظام حمایت از ساخت نرم

050/02100/0در فدراسیون

W2
اخل در دITکمبود اعتبارات تخصیص یافته به بخش 

020/01020/0فدراسیون

W3
هاي مرتبط و پارچه با ارگانهاي یکسیستمنبود

021/01021/0ي کافیهاي تابعه به اندازهفدراسیون

W4
در داخل ITکمبود قوانین حمایت کننده از کاربرد 

021/01021/0فدراسیون 

W5 012/01012/0عدم دسترسی به خطوط تلفن همراه به هنگام نیاز
W6013/01013/0و کنفرانس به هنگام نیاز یعدم دسترسی به امکانات وید
W7015/01015/0نارسایی در کیفیت و کارایی لوازم جانبی موجود
W8 038/02076/0به هنگام نیاز) لپ تاپ(عدم دسترسی به نوت بوك
W9014/01014/0نارسایی در کیفیت و کارایی کامپیوترهاي موجود

W10هاي مسئول تعداد ناکافی افراد یا بخشIT 011/01011/0در فدراسیون
W11017/01017/0ناکافی از اینترنت جهت ارتباطات درون سازمانیةاستفاد
W12ناکافی از ةاستفادIT 041/02082/0جهت انجام امور کاري در فدراسیون
W13058/02116/0یالت کارکنانپایین بودن سطح تحص

W14
ۀهاي آموزشی برگزار شده در زمینناکافی بودن تعداد دوره

IT020/01020/0براي کارکنان

W15 آشنایی ناکافی کارکنان باWINDOWS024/01024/0
W16014/01014/0هاي آموزشی با نیازهاي کارکنان عدم تناسب دوره
W17کارکنان در استفاده از بودن مهارت کمIT019/01019/0
W18 022/01022/0آشنایی ناکافی کارکنان با شبکه و کار کردن با آن

W19
براي استخدام ITۀتوجهی به میزان توانایی در زمینبی

036/02072/0در فدراسیونمتقاضیان

W20 029/01029/0آشنایی اندك کارکنان با زبان انگلیسی
429/2-1مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی

شود، مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی، کمتر از مشاهده می4طور که در جدول همان
ضعف فدراسیون فوتبال از لحاظ عوامل درونی فناوري اطالعاتدهد نشان میکه است50/2

.دارد
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بی عوامل بیرونی فناوري اطالعات در فدراسیون فوتبالماتریس ارزیا.5جدول 
عوامل 
عواملکدبیرونی

ضریب 
اهمیت 

)وزن(

شدت 
نمرهعامل

- فرصت
ها

O1 وجود قوانین حمایتیFIFAۀدر زمینIT064/04256/0
O2ۀوجود قوانین حمایتی دولت در زمینIT012/03036/0
O3021/03063/0افزاري فدراسیون نیازهاي نرمگویی بازار به قابلیت پاسخ

O4
برگزاري برايتعداد کافی مراکز داراي صالحیت کشور 

ITۀهاي آموزشی در زمینکالس
038/03114/0

O5 میزان اهمیتIT031/03093/0در سند راهبردي ورزش کشور

O6
افزاري فدراسیونگویی بازار به نیازهاي سختپاسختوانایی
ITنۀدر زمی

081/04324/0

O7ن ارشد کشوري نسبت به نقش نگرش مثبت در مسئوالIT093/04372/0
O8 تعداد متخصصانIT 077/04308/0موجود در بازار
O9 نگرش مثبت کاربران خارج از فدراسیون نسبت به نقشIT096/04384/0

هاتهدید

T1
ي طراحی عال در زمینهعدم وجود مراکز داراي صالحیت ف

085/02170/0افزارهاي ورزشی، در بیرون از فدراسیوننرم

T2
ناکافی بودن قوانین دولتی حمایت کننده از فدراسیون 

053/02106/0فوتبال

T3
افزارهاي موجود در بازار با عدم تناسب بین  قیمت نرم

088/02176/0توانایی مالی فدراسیون 

T4ۀهاي حقوقی کشور در زمینبودن زیرساختناکافیIT027/01027/0

T5
افزارهاي موجود در بازار با توانایی عدم تناسب قیمت سخت

022/01022/0مالی فدراسیون

T6کارگیري متخصصان بهۀبودن هزینزیادIT091/02182/0موجود در بازار
T7 مهارت ناکافی متخصصانIT075/02150/0ارموجود در باز
T8دانش ناکافی کاربران خارج از سازمان در زمینهIT029/01029/0

T9
ن ارشد کشوري نسبت عدم وجود نگرش مثبت در مسئوال

017/01017/0به اهمیت نقش فدراسیون 

829/2-1مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی

شود، مجموع نمرات ماتریس عوامل بیرونی بیشتر از مشاهده می5در جدول همان طور که 
. فدراسیون فوتبال از لحاظ فناوري اطالعات داراي فرصت استدهدنشان میکه است50/2
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موقعیت استراتژیک فدراسیون فوتبال در بخش فناوري اطالعات
ري به نام ماتریس داخلی و خارجی براي تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ابزا

فوتبال در بخش فناوري اطالعات این ماتریس براي تعیین موقعیت فدراسیون . شوداستفاده می
تواند با استفاده از این ماتریس فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران می. کار برده شدبه

براي تشکیل این . ین کندترکیب و تکلیف واحدهاي مرتبط با فناوري اطالعات خود را تعی
هاي ارزیابی عوامل درونی و بیرونی را در ابعاد افقی و نمرات حاصل از ماتریسبایدماتریس

مشخص شود و بر آنهاي در خانهر داد تا جایگاه فدراسیون فوتبالعمودي این ماتریس قرا
س داخلی و خارجی ماتری. اساس آن بتوان استراتژي مناسبی براي فناوري اطالعات اتخاذ نمود

در ماتریس داخلی و خارجی . ايخانه4و ماتریس ايخانه9ماتریس : شودبه دو شکل ارائه می
3(طیف سه بخشی قوي یک هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ، نمرات ماتریسايخانه9

ند در حالی گیردر ابعاد افقی و عمودي قرار می) 2الی 1(و ضعیف ) 3الی 2(، متوسط )4الی 
الی 1(و ضعیف ) 4الی 5/2(، این نمرات در یک طیف دو بخشی قوي ايخانه4که در ماتریس 

توان به را نصف کنیم، میايخانه9ه ابعاد افقی و عمودي ماتریس چچنان. شوندتعیین می) 5/2
العه در ي، چنانچه موقعیت سازمان مورد مطاخانه4در ماتریس . دست یافتايخانه4ماتریس 

باشد، SOي ؛ اگر در خانه)حمایت درونی-نگهداري(کارانه باشد، استراتژي محافظهWOۀخان
برداشت، (باشد، استراتژي تدافعی WTي ؛ چنانچه در خانه)رشد و توسعه(استراتژي تهاجمی 

- نگهداري(باشد، استراتژي رقابتی STۀو در نهایت، اگر در خان) واگذاري، کاهش، انحالل
در نهایت، با توجه به نتایج جداول ارزیابی عوامل درونی . شودتوصیه می) ایت بیرونیحم

آن است ةفناوري اطالعات، ماتریس داخلی و خارجی نشان دهند) 999/2(و بیرونی ) 367/2(
به عبارت دیگر، فدراسیون ؛قرار داردWOۀکه این متغیر به لحاظ موقعیت استراتژیک در منطق

.هاي موجود، در راستاي کاهش نقاط ضعف اقدام نمایدگیري از فرصتاند با بهرهتوفوتبال می
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ماتریس داخلی و خارجی فناوري اطالعات فدراسیون فوتبال.1نمودار 

هاي بخش فناوري اطالعات فدراسیون فوتبالاستراتژي.6جدول 
عوامل درونی

)W(نقاط ضعف )S(نقاط قوت 
S1

میزان دسترسی کارکنان 
....نظام حمایت از ساخت نبودW1به اینترنت

S2
گویی نرم قابلیت پاسخ

W2...افزارهاي موجود 
کمبود اعتبارات تخصیص یافته به 

....ITبخش 
.
.
.

.

.

.
.
.
.

.

.

.
S15

نگرش مثبت مدیریت 
W20...ارشد فدراسیون 

آشنایی اندك کارکنان با زبان 
گلیسیان

عوامل بیرونی

WOهاي استراتژيSOهاي استراتژي)o(ها فرصت

O1
وجود قوانین حمایتی 

FIFA...
ي استرتژیک فناوري تدوین برنامه

اطالعات براي فدراسیون 
)S14S15O1O2O5(

هاي فناوري اطالعات تقویت مؤلفه
)S14S15O3O4O6O8(

)IT)W2O7جذب اعتبارات مالی براي بخش 
در فدراسیون ITقوانین حمایتی از کاربرد بهبود 

)W4O1O2O5(
)W3O9(ها تئها و هیپارچه با ارگانایجاد سیستم یک
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گیريبحث و نتیجه
.شناسایی کردفناوري اطالعات فدراسیون فوتبال قوت براي بخش 15تحقیقهاي یافته

مدیریت ارشد نگرش مثبت:ند ازاارتعبها که شدت بیشتري دارندتعدادي از این قوت
روز بودن ، دسترسی کارکنان به اینترنت، بهو حمایت از آنبه فناوري اطالعاتفدراسیون

به فدراسیون گویی بانک اطالعات قابلیت پاسخفدراسیون،اطالعات موجود در وب سایت 
که هستند هایی عالیتف،هاقوت. نیازهاي کاربران و نگرش مثبت کارکنان به فناوري اطالعات

وجود ). 26(کند یا منابعی که تحت کنترل سازمان هستندها به خوبی عمل میسازمان در آن
اهدافش کمک شایانی نماید، مشروط بر در رسیدن بهفدراسیون فوتبال بهتواند ها میاین قوت

حداکثري از ةداینکه در راستاي به حداقل رساندن نقاط ضعف و کاهش اثرات تهدیدها و استفا
.ها تالش شودضروري است در جهت حفظ و تقویت این قوت،بنابراین؛ها باشدفرصت

شناسایی فدراسیون فناوري اطالعات براي ۀضعف را در زمین20هاي تحقیقهمچنین، یافته
در ITتعداد ناکافی بخش یا افراد مسئول :ند ازار عبارتتهاي با شدت بیشکرد که ضعف

و کنفرانس به هنگام نیاز، عدم تناسب ی، عدم دسترسی به تلفن همراه و امکانات ویدفدراسیون
ةها، استفادکامپیوترها و لوازم جانبی آنضعیفهاي آموزشی با نیازهاي کارکنان، کیفیت دوره

بودن مهارت کارکنان، ناکافی بودن کمارتباطات درون سازمانی، برايناکافی از اینترنت 
هاي تابع، کمبود اعتبارات، کمبود قوانین تئهیرتبط و ـهاي مپارچه با ارگانهاي یکسیستم
که سازمان هستند هایی فعالیت، نقاط ضعف. هاي آموزشیو ناکافی بودن تعداد دورهITحامی 
وجود این ).26(اما ندارد،ها عملکرد خوبی ندارد یا منابعی که باید در اختیار داشته باشددر آن
- ها به نقاط قوت، با استفاده از فرصتبراي تبدیل آنفدراسیون کارهایی را در تخاذ راهها اضعف

فرصت را براي 9عالوه، نتایج تحقیق،به.نمایاندضروري میهاي داخلیهاي محیطی و قوت
وجود قوانین :ها عبارت بودند ازترین این فرصتشناسایی کرد که مهمفوتبال فدراسیون

افزاري و گویی ابزار به نیازهاي نرم، قابلیت پاسخITۀدر زمینFIFAحمایتی دولت و
در سند راهبردي ورزش کشور و وجود مراکز آموزشی IT، جایگاه مهم فدراسیونافزاري سخت

هستند هایی ها موقعیتفرصت. آموزشی در این زمینهيهابرگزاري کالسبرايداراي صالحیت 
توانند تحقق پیدا اگر اقدامات معینی انجام گیرد، میت و احتماالًروشن اسها کامالًکه مزیت آن

گیرند، مگر آنکه قرار نمیفوتبال فدراسیونها به خودي خود در اختیار این فرصت). 26(کنند
ورد و در جهت رفع نقاط ضعف و آها را به دست تا آنندهاي خود استفاده کاز قوتفدراسیون

.گیردکار گیردبهکم کردن اثر تهدیدها 
ها ترین آنتهدید را براي این بخش شناسایی کرد که مهم9هاي پژوهش یافتهدر نهایت، 
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فدراسیونن ارشد کشوري نسبت به اهمیت نقش نگرش مثبت در مسئوالنبود:ند ازاعبارت
این موارد به که هر دوفوتبالاز فدراسیوندولتی حمایتی و ناکافی بودن قوانین فوتبال 

منجر ITبخش ۀناکافی بودن بوج،و در نتیجهفدراسیوناندك به این ۀختصاص بودجا
ۀبودن هزینزیادافزارهاي موجود در بازار، افزارها و سختبودن قیمت نرمزیاد.شوندمی

و مهارت ناکافی ITۀهاي حقوقی کشور در زمین، ناکافی بودن زیرساختITاستخدام متخصصان 
باري طور بالقوه نتایج زیانهکه بهستند هایی موقعیت،تهدیدها. در بازارموجود ITمتخصصان 

قابله ـطور فعال و پویا مهها بوقعیتـجلوگیري از بروز مشکل باید با این مبراي دارند؛ بنابراین
ها پیدا نآهایی براي مقابله با حلوجود چنین تهدیدهایی بیانگر این است که اگر راه). 26(شود
طور باید به؛ بنابراینایجاد نمایندفدراسیونتوانند در آینده مشکالتی جدي براي ، مینشود

.ها مقابله شودفعال با آن
در پژوهش خود به این نتیجه رسید، هنگامی ) 2000(ها، هنفریدسونها و فرصتقوتمورددر 

، کاربرد این فناوري اطالعات را براي کار خود مناسب تشخیص دهندیکه کارکنان سازمان
عنوان نگرش مثبت بااین موضوع بههاي این تحقیق نیزشود که در یافتهتر میفناوري راحت

و بانیستر) 2002(راپ، نورث)2001(وال، کاندل)2001(و جونزدویت). 19(شد اشاره 
فناوري ۀاز توسعرال حمایت مدیریت ارشد سازمانـهایی جداگانه عامدر پژوهش،)2003(

عنوان یکی اند که در پژوهش حاضر بهموفقیت کاربرد این فناوري تشخیص دادهۀاطالعات الزم
منظور به) 2007(کیمی و رابینسون). 22-20، 18(مشخص شدفدراسیوناز نقاط قوت 

پژوهشی 2008تا 2002هاي وه براي سالبملی المپیک زیمباۀاستراتژیک کمیتۀتدوین برنام
نداشتن وب سایت و بانک ،و در آنشدانجام SWOTن کار با استفاده از تحلیل ای. انجام دادند
از لحاظ روش اجرا که با تحقیق حاضر، هم )25(شد عنوان نقاط ضعف کمیته ذکر اطالعاتی به

که دارا بودن وب سایت و بانک اطالعاتی را به عنوان مزیت برشمرده است، ،و هم از لحاظ نتایج
ملی المپیک جمهوري ۀمدیران کمیتدرصد 85فتنتیجه گر) 1382(نريه. سازگاري دارد
) 1384(، همچنین علیدوستی)13(دارندهاي اطالعاتیبه سیستممثبتینگرشاسالمی ایران

)27(کندنقاط قوت ذکر میءاز فناوري اطالعات جزرانگرش مثبت و حمایت مدیریت ارشد
.استهمسوکه با نتایج حاصل از این تحقیق 

هاي مربوط بودن هزینهزیاد)1382(و ابراهیمی) 2000(تیامو،ها و تهدیدهاضعفدر خصوص
افزار و نیروي انسانی متخصص و کمبود اعتبارات این بخش را از افزار، سختمین نرمأبه تهیه و ت

قیق حاضر که این موارد در تح)28، 17(اندموانع کاربرد فناوري اطالعات در سازمان ذکر کرده
در این پژوهش، وضعیت . آمدندحساب به فوتبالفدراسیونیا تهدید عنوان نقاط ضعف وبهنیز 
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آن، سطح مهارت ۀ، چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت و در نتیجITهاي مرتبط با آموزش
با تشخیص داده شدند کهفدراسیونعنوان نقاط ضعف ها، بهکارکنان در استفاده از این فناوري

) 1378(، خدمتی)2007(1، گاریسانو و هیتون)2002(راپ، نورث)2000(نتایج تحقیقات تیامو
بر اهمیت آموزش صحیح و افزایش آگاهی ، این محققانسازگاري دارد)1382(و ابراهیمی

).30-28، 21، 17(اندکید کردهأموفقیت کاربرد این فناوري تمنظوربهITۀدر زمینکارکنان
بخش فناوري اطالعات مشخص شد بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی طرفی،از 

این است که سازمان WOهاي هدف از استرتژي. قرار داردWOدر موقعیت فوتبالفدراسیون
روندر صدد رفع نقاط ضعف موجود در دبیرونهاي موجود در محیط گیري از فرصتبا بهره

خاص و استخدام افراد داراي شرایط فناوريهاي قوي و داراي با سازمانمشارکت. سازمان برآید
که است آننتایج بیانگر این).30(ها قرار دارد این دسته از استراتژيةها در زمرو آموزش آن

هاي اطالعاتی را به خدمت طور که شایسته است، فناوريایران نتوانسته آنفوتبال فدراسیون
در این . همخوانی دارد) 1387(زاده هاي خسرويضعف قرار دارد که با یافتهبگیرد و در موقعیت

دیریت ـهاي اطالعاتی و سیستم مگیري ناکافی از فناوريبهرهکهتحقیق بیان شده است
) 2007(چی کاكهمچنین، سی). 12(ایران است فوتبال فدراسیوناط ضعف ـالعات از نقـاط
استراتژیک ۀاز اجراي اولین برنامحاصلهاي یکی از موفقیتکارگیري فناوري اطالعات را به

براي ،)2007(ملی المپیک کانادا ۀکمیت). 23(داند می) 1993- 2003(انجمن المپیک مالزي 
فناوري ۀهاي مهم خود را فعالیت در زمینهایش، یکی از برنامهحمایت از انجام موفق استراتژي

-گیري ناکافی از فناورينیز بهره) 2007(می و رابینسون و کی) 24(اطالعات اعالم کرده است 
ین رآذبدري). 25(اند آن کمیته ذکر کردهةعنوان یکی از نقاط ضعف عمدههاي اطالعاتی را ب

دم گسترش ـعنوان یکی از دالیل عدکتراي خود کمبود منابع اطالعاتی را بهۀدر رسال) 1385(
نقص و یا کمبود در ۀکند که در نتیجیـایران ذکر مناسب ورزش ژیمناستیک درـو جایگاه نام

استراتژي 15هاي تحقیق، در خاتمه، طبق یافته).15(هاي اطالعاتی است کارگیري فناوريبه
از این تعداد، دو استراتژي ). 6جدول (د شتعیین فدراسیون فوتبالبراي بخش فناوري اطالعات 

است که فناوري اياین قسمت منطقه(، WOۀ ، هفت استراتژي در منطقSOۀدر منطق
STۀسه استراتژي در منطق) از لحاظ موقعیت استراتژیک در آن قرار داشتفدراسیوناطالعات 

.ردقرار داWTۀو سه استراتژي نیز در منطق
هایی منظم، اقدام به نیازسنجی در فوتبال در دورهشود فدراسیونطبق این نتایج، پیشنهاد می

هاي مختلف کارکنان بخش،را برگزار کندITهاي آموزشی سپس دوره،ان کردهکارکنمیان

1. Garicano, L. & Heaton P.
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برگزار شده در ITهاي آموزشی را با توجه به نیازهاي کاریشان به شرکت در کالسفدراسیون
ITبخش دري بلند مدت، تمهیداتی براي جذب اعتبار املزم کند، در برنامهبیرون از فدراسیون

هایی در مالك،صورت واحد مستقلی درآیدفناوري اطالعات فدراسیون بهاندیشیده شود، بخش 
تعیین شود و از تجارب متقاضیان استخدام در فدراسیونبرايITهاي مرتبط با تواناییۀزمین

.تقویت این بخش استفاده شودبرايITکارگیري هبۀهاي فوتبال موفق در زمینفدراسیون
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جودوکاران نخبه ایرانرهبري مربیان و انگیزش پیشرفت يهاسبکارتباط بین 

3، فریدون تندنویس2یانچکوزههاشم ،1رسول نوروزي سید حسینی

8/4/90:مقالهتاریخ پذیرش24/1/90:مقالهاریخ دریافتت

چکیده
جودوکـاران  تانگیزش پیشـرف رهبري مربیان با يهاسبکارتباط بررسیهدف این تحقیق 

. ه اسـت صورت میدانی به اجرا درآمـد بههمبستگی و -روش توصیفیکه با استایران ۀنخب
در . دادندیمتشکیل نفر162به تعداد جودوکاران لیگ برترۀآماري این تحقیق را کلیجامعۀ

آوري اطالعـات از  منظـور جمـع  بـه . در نظر گرفته شدجودوکار 125آماري این تحقیق نمونۀ
ورزش گرایـی ۀو پرسشـنام )α=95/0(اطالعات فردي، مقیاس رهبري ورزشيهارسشنامهپ
)90/0=α(ارتبـاط از  نیـی تعبرايیفیتوصاز آمار هادادهتجزیه و تحلیل براي. استفاده شد

انگیـزش  رهبري مربیان و يهاسبکنتایج نشان داد بین . دشرگرسیون چند متغیره استفاده 
مثبـت و  تحقیـق رابطـۀ  يهاافتهیهمچنین . )p>01/0(وجود داردداريرابطۀ معنیپیشرفت

انگیـزش  بـا  ازخورد مثبت وحمایت اجتماعی، برهبري دموکراتیکيهاسبکداري بین معنی
رهبري آمـوزش و تمـرین و اسـتبدادي بـا     يهاسبک، ولی بین )p>01/0(نشان دادپیشرفت

رهبـري  يهـا سبکطور کلی به.)p<05/0(داري مشاهده نشدارتباط معنیانگیزش پیشرفت
. استورزشکاران انگیزش پیشرفتکننده در بینیمهم و پیشیمربیان عامل

.، جودوکارانانگیزش پیشرفتسبک رهبري، مربیان، : یفارسهايیدواژهکل

)نویسندة مسئول(دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس. 1
Email: rasool.norouzi@yahoo.com

:Emailدانشیار دانشگاه تربیت مدرس. 2 kozechih@modares.ac.ir
:Emailآزاد اسالمیاستاد دانشگاه . 3 Tondnevis@yahoo.com
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مقدمه
عنوان رهبر، بهیکسمعموالً ، کنندیمرسیدن به هدفی تالش يبراوقتی گروهی از افراد 

رهبري يبرارا الزمهايیژگیوو هامهارتفرد باید ینا. گیردیمعهدهمسئولیت گروه را به 
هايیتموقعدر . کندگروه داشته باشد تا بتواند اعضاي گروه را به سمت هدف مورد نظر هدایت 

بنابراین سبک ؛کندیمرا هدایت و رهبري یکنانبازنقش را بر عهده دارد و یناورزشی، مربی 
هفت عامل ) 2000(1نگیلبرتسو).1(گروه داردموفقیتو عملکردر ی مهم درهبري مربی نقش

، ساختار و القیت، اهداف، مالیامکاناتافراد گروه، انگیزش: شاملرهبريةو عمداساسی
).2(استکردهمطرح ورزشیهايسازمانیاهایمتموفقیتدر یاتیحعوامل عنوانمهارت را به

وامل اصلی در موفقیت تیمی تعامل بین مربی و بازیکنان و نقش رهبري تیمی است کی از عی
مربیان محور اصلی و رکن مهم )1975(2روبن فراستةبه عقید).3(است مربی ةکه بر عهد

عنوان مربی و تماشاگر مربی در رهبري تیم به،سه عامل ورزشکاردر میانو اند ورزشیهايیمت
معمار تنهامربی موفق امروزه، . وي و زیربناي هر پیشرفت مطرح استقايسازمان دهنده

رهبري بازیکنان به شکل را براي روانی خودهايییتواناکه استيرهبرتاکتیک نیست، بلکه 
تحقیقات متعددي مربی را رهبر معرفی ).4(کندیمرا هدایت هاآنگیرد و میکار مطلوبی به

کار هبري و مربی را به جاي یکدیگر بهرةپژوهشگران نیز واژبرخیو)11- 5، 1(اندکرده
).11،9،5(اندبرده

براي ارزیابی رهبري در محیط ورزش، ابزاري به نام مقیاس رهبري ) 1980(3چالدوري و صالح
: ازدنااین ابعاد عبارت. سنجدیماین ابزار سبک رهبري را در پنج بعد . ساختندLSS(4(ورزش

ةویشو )آمرانه(8استبداديةویش، 7بازخورد مثبت،6حمایت اجتماعی، 5زشتمرین و آمو
تمرین و آموزش، شامل رفتارهایی است که مربی براي بهبود اجراي ). آزادمنشانه(9دموکراتیک

مربی به روابط بین فردي مثبت با توجهحمایت اجتماعی به . دهدیمورزشکار انجام 
بازخورد مثبت به رفتارهایی اشاره . دارداشارهگروهی مثبتجوو ایجاد هاآنورزشکاران، رفاه 

1. Gillbertson
2. Roben B.Frast
3. Chelladurai  & Saleh
4. Leadership Scale for Sport
5. Training and instruction
6. Social support
7. Positive feedback
8. Autocratic style
9. Democratic style
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ةویشدو بعد آخر، . پاداش به اجراي خوب استکه مستلزم شناسایی و ارائۀکندیم
ةاجازکه به ورزشکار استسبک دموکراتیک، رفتارهایی . دهدیمگیري مربی را نشان تصمیم

دادي، شامل از طرف دیگر سبک استب. ددهیمگیري مربوط به گروه را شرکت در تصمیم
سبک رهبري ). 8(ستامستقل مربی با تکیه بر اختیار و اقتدار شخصی اويهايریگتصمیم
یابی به اهداف تالش دستباشد که براياثرگذار بر فرد و گروهی يفرآیندتواندیممربی 

روانی افراد و يهامهارتید به ورزشی، بلکه بايهامهارتبه اجراي تنهانهیانمرب). 7(کنندیم
یمتنیازهاي فردي ورزشکاران و یافردي و گروهی یندهايفرآبنابراین توجه به ؛ توجه کنندیمت

).12(شودیماز کارآمدي مربی محسوب یئجزضروري است و 
وسـیعی از  ۀمربی این است که بتواند به ورزشکاران در بهبـود دامنـ  هرعامل موفقیت نیترمهم
. کمک کندیشناختروانویژه در ابعاد جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی و ، بههاآنۀو توسعهارتمها

يهـا یژگـ یوبراي اینکه مربی بتواند کار خود را به نحو مناسبی انجام دهد، ضـروري اسـت کـه    
ایـن رفتـار مربـی    . جهت خاصی دهدهاآنروحی و روانی ورزشکار خود را مدنظر قرار داده و به 

). 13(ورزشـی داشـته باشـد   يهـا صـحنه تأثیر بسیار زیادي در موفقیت ورزشکاران در اندتویم
ةدیـ پد. اسـت 1انگیزش،شودیمتأکیدآنبرمباحث مربیگريدرکهروانیيهاشاخصازیکی

بـه دسـت مختلـف مواقـع درچـرا انسـان  اینکهودالیل رفتار را توضیح می دهد غالباًانگیزش
منبع انگیزشیدارايورزش،ۀنیزمدرویژهبهکاريهرانجام،واقعدر.زندیممتفاوت يرفتارها

).1(استورزشکارانمطلوبيهااحساسواعمالتقویتانگیزشهدفواست
يبـرا به تالش تمایلاست که شامل 2پیشرفتانگیزشیکی از انواع انگیزش در محیط ورزش، 

در پیشـرفت انگیزش. استموفقیتغرور در و تجربۀشکستبا ییارویرودر پافشاريو موفقیت
يهـا تیموقعدر نیازنیابه واکنشو پیشرفتبه نیاز. شودیممتمرکزبر رقابت تمرینورزش و 

و عوامـل وابسـته بـه    طلبیرقابت ۀدر مطالعبنابراین؛استطلبیرقابت یفیکاز عوامل رقابتی
شناسـان ورزشـی و   برخـی از روان ). 5(کـرد یررسـ بنیزرقابت را تیفیکبایدپیشرفتانگیزش 

. و مربیان معتقدند که ورزشکاران نخبه تمایل زیادي بـه فعالیـت بـراي بـردن دارنـد     متخصصان
مبـارزه  و نخبـه همچنین ورزشکاران مستعد. از شکست متنفرندبرند ومیاز پیروزي لذت هاآن

زیـادي دارنـد   و حس رقابت جویی کنندیمو اغلب در بیش از یک رشته رقابت رندرا دوست دا
بـراي  هارقابتاین واقعیت بر این نکته اذعان دارد که پیشگویی موفقیت ورزشی آینده در ). 14(

است که ذاتاً رقابت کردن و بردن را دوست داشته باشند و بـراي رسـیدن بـه    ریپذامکانکسانی 

1. Motivation
2. Achievement motivation
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یاد براي تـالش و تمـرین سـخت و    سطح ممتازي از اجراي ورزشی، از انگیزش کافی و پشتکار ز
که بـاور بـه پیـروز شـدن در     اندکردهنتایج تحقیقات انجام شده نیز ثابت . جدي برخوردار باشند

همچنـین نشـان داده شـده کـه تـالش بـراي       .)15(ورزش به تالش و پشتکار فرد بستگی دارد
اسـت  موفـق  وورزشـکاران نخبـه  يهـا یژگـ یوبهبود اجراي ورزشی و کسب مقـام و شـهرت از   

بـا  زیـادي و اینکه برخورداري از خصوصیات رقابت جویی و رفتار مبارزه طلبی ارتباط )17،16(
اهمیت حـس رقابـت جـویی و    ). 24-18(دارد انگیزش پیشرفت، پیروزي و اجراي ورزشی بهتر 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه     يااندازهانگیزش براي پیشرفت و موفقیت در مورد عملکرد ورزشی تا 
موجـب کـاهش   زیـاد ییجـو رقابـت حـس  اسـت ست که در برخی تحقیقات نشـان داده شـده  ا

و خصوصیات انگیـزش پیشـرفت بـا اضـطراب     شودمیاضطراب رقابتی و افزایش اعتماد به نفس 
مبنـاي  تحقیقاتی که بـر ). 31-25(ارند دشناختی و پیکري و همچنین اعتماد به نفس ارتباط 

را بـه خـود   متنـوعی با انواع انگیزش انجام شده است، طیـف  در ورزشمدل چند بعدي رهبري
.دهدیماختصاص 

عنوان میانجی ۀ ارضاي نیازهاي روانی پایه بهمطالعدر تحقیقی به ) 2009(1آلوارز و همکاران
ارتباط بین درك سبک رهبري مربی و انگیزش پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سبک 

در ) 2007(2هاگر و کاتزیسارانتیس). 32(دارديداریمعنۀطرهبري مربیان با انگیزش راب
استقاللی - رفتارهاي حمایتیدادیمتحقیق خود، شواهدي را فراهم آوردند که نشان ۀجینت

3اسمیت و همکاران).33(مربیان بر انگیزش افراد در کالس تربیت بدنی و ورزش اثرگذار است

انجام رفتارهاي رهبري مربیان و انگیزش پیشرفت به دنبال پژوهشی که در زمینۀ) 2007(
طور مثبت انگیزش پیشرفت استقاللی مربی به-که رفتار حمایتیندمدلی دریافتۀارائد، با نددا

تیتربکه در کالس يامطالعهبا ) 2006(4استاندیج و همکاران).34(کندیمینیبشیپرا 
طور از رفتار حمایتی مربی بهآموزاندانشك انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دریبدن

ضمن اینکه دریافتند . کندیمینیبشیپمثبت درك استقالل، شایستگی و پیوستگی آنان را 
اثر داردآموزاندانشعنوان میانجی بر انگیزش بهازهاینرفتار حمایتی مربی از طریق ارضاي این 

)35.(

1. Alvarez et al
2. Hagger & Chatzisarantis
3. Smith et al
4. Standage et al
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مرینات د که به بررسی نقش لذت، انگیزش و تخوۀدر بخشی از مطالع) 2010(1مک دونالد
به این نتیجه رسید که انگیزش و لذت در رشد فردي پرداختیممربی در رشد ورزشکاران 

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد جو. کنندگان در ورزش نقشی اساسی داردشرکت
2المپیو و همکاران).36(کندیمهاي او جهت پیدا مربی و برنامهوسیلۀانگیزشی و لذت به

بین انگیزش پیشرفت ایجاد یشناخترواناي به بررسی ارتباط دو جانبۀ در مطالعه) 2008(
نتایج از این عقیده . ورزشی پرداختنديهامیتورزشکار در -شده توسط مربی و ارتباط مربی

يهامیتدر ورزشکار بر ایجاد انگیزش پیشرفت ورزشکاران - که ارتباط مربیحمایت کردند 
).37(ورزشی تأثیر گذار است 

در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سبک رهبري مربیان با انسجام تیمی و ) 2007(3مینگ
انگیزش پیشرفت بسکتبال پرداخت که در آن به این نتیجه رسید که بین سبک رهبري مربیان 

رهبري مربیان، يهاسبکهمچنین در میان . وجود دارديداریمعنۀرابطشرفتیپو انگیزش 
انگیزش بینی کنندةمایت اجتماعی و بازخورد مثبت پیشآموزش و تمرین، حيهاسبک

سبکدر تحقیقی به این نتیجه رسید که ) 1387(زردشتیان).38(پیشرفت بازیکنان بودند
مثبت و با انگیزش ۀرابطمربیان با انگیزش موفقیت و انگیزش قدرتيگراتحوليرهبر

بین سبک رهبري نیهمچن. دارديداریمعنمنفی و ۀاز شکست بازیکنان رابطاجتناب 
کست و انگیزش قدرت بازیکنان رابطۀمربیان و انگیزش موفقیت، اجتناب از شيگراعمل
).2(داري وجود نداردمعنی

نشان » درونیانگیزشو انیمربيرفتارها«با عنوان یقیتحقدر ) 2005(4هولمبرك و آمروس
.)39(ورزشکار داردانگیزشاثر را بر بیشترینمربیعوامل متعدد، سبک و رفتار نیباز دادند

. کردمعرفیمربیگريفرآیندةشالودو ورزشکار را اساس و مربیارتباط ) 2005(5جووت
).2(ماد به نفس و عملکرد ورزشکار است، اعتتیرضا، انگیزشکنندةنییتعارتباط نیاماهیت

- بین رفتارهاي حمایتیۀ خود دریافت که مطالعبخشی از ۀجینتدر ) 2008(6یانچینی
).40(وجود نداردداريارتباط معنیاستقاللی مربی و انگیزش ورزشکاران

1. Macdonald
2. Olympiou et al
3. Ming
4. Hollemberk & Amorose
5.  Jowett
6. Ianchini
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ارتبـاط  گونـه یچهـ دریافـت کـه   ياحرفـه روي رقصـندگان  مطالعـه خـود  در) 2010(1کاماروا
2جِـم ).41(انگیـزش وجـود نـدارد   مربی و اَشـکال مختلـف  رهبريداري بین درك رفتار یمعن

طـور مثبـت و   استقاللی مربـی بـه  -خود دریافت که رفتار حمایتیيمطالعهۀیجنتدر ) 2010(
اذعـان  تـوان یمـ نتایج تحقیقـات ذکـر شـده    بر اساس.)42(داري با انگیزش ارتباط داردیمعن

واسـت ورزش ۀسبک رهبري و انگیـزش از عوامـل حیـاتی بـراي موفقیـت در عرصـ      داشت که
نگیـزش  تـوجهی بـه ا  ورزشی و بیهايیمترهبري مناسب در مربیگري سبکاز نکردناستفاده

به عملکرد ضعیف تیم و نهایتـاً شکسـت آن  ممکن است،خصوص انگیزش پیشرفتبهبازیکنان،
ثر واقع شود ؤدر افزایش انگیزش پیشرفت متواندیمکه ییهاسبکشناخت شود؛ بنابراینمنجر

اي که در اینجا محققان را به سمت فرآیند تحقیق سوق داده اسـت،  مسئله.داردايیژهویت اهم
که چه سؤاالتو پاسخ به این استرهبري مربیان با انگیزش پیشرفت يهاسبکبررسی ارتباط 
.رهبري مربیان با انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران وجود دارديهاسبکارتباطی بین 

پژوهششناسیروش
. ه استصورت میدانی به اجرا درآمدهمبستگی است که به-روش انجام تحقیق، توصیفی 

تشکیل دادند که در مسابقات ) نفر162(جودوکاران لیگ برترۀآماري تحقیق را کلیجامعۀ
گیري جدول حجم نمونهبر اساسآماري ۀنمون. پرداختندیمبه رقابت 1389لیگ برتر سال 

آوري اطالعات از سه پرسشنامه به شرح ذیل منظور جمعبه. ر در نظر گرفته شدنف125مورگان 
:استفاده شد

ۀ فعالیت در که شامل سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، سابق3اطالعات فرديپرسشنامۀ
. بودو نوع حضور در تیم باشگاه فعلی، سابقۀ قهرمانی

از پرسشنامۀ مقیاس رهبري مربیانرهبرييهاسبکآوري اطالعات در زمینۀ براي جمع
ساخته و در سال ) 1978(این پرسشنامه توسط چالدوري و صالح . شدستفاده ا) LSS(ورزش 
کهاین پرسشنامه. استکردهیابیو در ایران محمدزاده آن را هنجاراست شدهبازنگري 1998

زخورد مثبت،، بااجتماعییتحماو آموزش، مقیاس تحت عنوان تربیتخردهپنجشامل 
مقیاس پنج بر اساساز نوع بسته دارد و سؤال43،است)آزادمنشانه(دموکراتیکو استبدادي 

.شودیمگیري ارزشی لیکرت اندازه

1. Kamaroa
2. Geme
3. Demography
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1988(گیلگرایی ورزشۀ نامۀ انگیزش پیشرفت از پرسشآوري اطالعات در زمینمنظور جمعبه
و طراحیورزشیيهارقابتدرشرفتپیتعیین انگیزشاین پرسشنامه براي. استفاده شد)

سه برمشتملمذکورۀپرسشنام.شده استهنجاریابی)1381(همکارانوبهرامتوسط
برکهاستسؤال25دارايوگراییهدفگرایی وپیروزيجویی،رقابتعناوینبامقیاسهخرد

. شودیمگذاريهنمر) مخالفکامالً= 1موافق،کامالً= 5(لیکرتارزشیپنجمقیاساساس
است کهسؤال6گراییهدفوسؤال،6گراییسؤال، پیروزي13حاويجوییرقابتمقیاسهخرد

رافردهرانگیزش پیشرفتامتیازکل،درتوانیممقیاسخردههرامتیازکردنجمعطریقاز
.کردمحاسبه

در میان پرسشنامه30ی مقدماتايمذکور در مطالعهيهاپرسشنامهمنظور تعیین پایایی به
مقیاس رهبري ورزشۀتوزیع شد که نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامجامعۀ آماري

)955/0=α (گراییورزشۀو براي پرسشنام)901/0=α (ةدهنداین نتایج نشان.گزارش شد
.آوري اطالعات مرتبط با تحقیق بودبراي جمعهاپرسشنامهپایایی مطلوب 

7،آماري توزیع شد که در نهایتن نمونۀصورت تصادفی ساده در میاشنامه بهپرس125
118روي ذاشته شد و تجزیه و تحلیل آماري پرسشنامه به علت نقص اطالعات کنار گ

هاي منظور سامان دادن و خالصه کردن نمرات خام و توصیف اندازهبه. پرسشنامه انجام شد
میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار و (آمار توصیفیيهاشاخصاز هانمونهدست آمده از هب

منظور تعیین رابطه از رگرسیون چندمتغیره استفاده همچنین به. استفاده شد) هاجدولانواع 
داري در سطح معنیهادادهانجام شد و spss16افزارنرمبا استفاده از عملیات آماري . شد

)05/0<p ( شدندتجزیه و تحلیل.

پژوهشهايتهیاف
نشان داده شده است، 1گونه که در نمودار تحقیق، همانيهانمونهفردي هايیژگیوبا بررسی 

24- 21سنی در دامنۀ% 7/40،کمترسال و 20سنی افراد در دامنۀ% 3/20مشخص شد که
قرار بیشترسال و 29سنی ۀدر دامن% 9/11سال و 28-25سنی ۀدر دامن% 1/27سال، 
از نظر سطح تحصیالت . بودندمتأهل% 1/27مجرد و %9/72از نظر وضعیت تأهل. دداشتن

از . انس و باالتر بودندفوق لیس% 5/8لیسانس، %3/20فوق دیپلم، % 39، تریینپادیپلم و % 2/32
% 6/35سال، 4-2بین % 1/5زیر دو سال، % 4/25نظر سابقۀ فعالیت ورزشی در باشگاه فعلی

داراي مقام 5/8قهرمانی ۀاز نظر سابق. سال سابقه داشتند7از یشب% 9/33سال و 7-5بین 
داراي % 7/23مقام آسیایی و % 8/28مقام کشوري، % 3/37، يامنطقهداراي مقام % 7/1استانی، 
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بازیکن ذخیره % 6/13بازیکن اصلی و % 4/86از نظر نوع عضویت در باشگاه. دندمقام جهانی بو
.بودند

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

سال و پایین تر20 سال21-24 سال25-28 سال و باالتر29

20/3

40/7

27/1

11/9
%

تحقیقيهانمونهسن يتوزیع درصد.1نمودار 

در بـین  . رهبـري مربیـان آمـده اسـت    يهـا سـبک میانگین و انحراف معیار نمرات 2در نمودار 
و ) 62/3±074/1(مربیـان سـبک آمـوزش و تمـرین بیشـترین میـزان       ةمورد استفاديهاسبک

.را دارند) 224/3±832/0(سبک حمایت اجتماعی کمترین میزان

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

آموزش و  
تمرین

استبدادي دموکراتیک حمایت  
اجتماعی

بازخورد مثبت

1.074 ± 3/620

0/979±3/271

0.746±3/416

0/832±3/224 امتیاز0/830±3/253

رهبري مربیانيهاسبکتوزیع میانگین امتیازات ابعاد .2نمودار 
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ترتیب این ابعاد به. ش پیشرفت آمده استمیانگین و انحراف معیار ابعاد انگیز3در نمودار
ییگرارقابت، بعد از آن )858/4±902/1(ییگراهدفشامل میانگین امتیازات بیشترین 

. باشندیم) 550/4±269/1(گرایییروزيپو سپس ) 897/0±576/4(

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

رقابت گرایی پیروزي گرایی هدف گرایی

0/897 ± 4/576
1/269± 4/550

1/902± 4/858

امتیاز

توزیع میانگین امتیازات ابعاد انگیزش پیشرفت.3نمودار 

ینبکهمطرح نمود توانیمدست آمده، هبFبر میزان یدتأکو با 1با توجه به جدول 
α=05/0در سطح داريیمعنارتباط »یزش پیشرفتانگ«با » یانمربرهبري يهاسبک«

يهاسبک«از طریق » انگیزش پیشرفت«بینییشپدیگر توان ؛ به عبارتشودیممشاهده 
ضروري است تا یونرگرسیبضرایینتبو ییشناسابرايرو، ینااز ؛وجود دارد» یانمربرهبري 
.شودمالحظهیونرگرسیبضراجدول 

طریقاز » انگیزش پیشرفت«بینییشپبرايتغیريمچند یونرگرس. 1جدول 
»یانمربرهبرييهاسبک«

مجموع منبع تغییرات
میانگین آزاديۀدرجمجذورات

Fمیزان مجذورات
سطح 

داريمعنی
051/1555010/31924/21001/0رگرسیون

420/158112414/1ماندهباقی
471/313117کل

بـا روش ورود همزمـان و همچنـین    يریچنـدمتغ ونیرگرسـ بیضـرا و2با توجـه بـه جـدول    
ــونیرگرســبیضــرا ــین کــهمطــرح نمــود تــوانیمــدســت آمــده، هب رهبــري يهــاســبکب
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ــرفت     ــزش پیش ــا انگی ــت ب ــازخورد مثب ــاعی و ب ــت اجتم ــک، حمای ــت  دموکراتی ــاط مثب ارتب
بــا افــزایش اســتفاده از  کــهترتیــب نیبــد) p>05/0(شــودیمــمشــاهده يداریمعنــ

ــت اجتمــاعی«،»دموکراتیــک«رهبــري يهــاســبک ــازخورد مثبــت«و » حمای ــزش «، »ب انگی
ــرفت ــزایش » پیش ــز اف ــنی ــدییم ــاهش اب ــا ک ــاآنو ب ــرفت«، ه ــزش پیش ــاهش » انگی ــز ک نی

رهبـري آمـوزش و تمـرین و آمرانـه بـا انگیـزش پیشـرفت        يهـا سـبک همچنین بـین  . ابدییم
).p<05/0(وجود ندارديداریمعنۀرابط

1ضرایب رگرسیون مرتبط با جدول .2جدول
یرهايمتغمالكیرمتغ

tیزانمبتایبضربتایزانمکنندهبینییشپ
سطح

داريیمعن

انگیزش پیشرفت

077/0051/0504/0615/0آموزش و تمرین
976/0- 030/0- 003/0-006/0آمرانه

385/0307/0484/3001/0دموکراتیک
934/0713/0371/8001/0حمایت اجتماعی
001/0- 294/7- 739/0- 053/1بازخورد مثبت

گیريیجهنتبحث و 
جودوکاران انگیزش پیشرفترهبري مربیان با يهاسبکهدف از این تحقیق تعیین ارتباط 

ۀرابط» انگیزش پیشرفت«و » یانمربرهبري يهاسبک«ینبنتایج نشان داد . نخبه ایران بود
» انگیزش پیشرفت«بینییشپدیگر توان ؛ به عبارت)p>05/0(وجود داردداري مثبت و معنی

آلوارز و همکارانیقاتتحقنتیجه با نتایج ینا. وجود دارد» رهبري مربیانيهاسبک«از طریق 
استاندیج و همکاران،)2007(اسمیت و همکاران،)2007(، هاگر و کاتزیسارانتیس)2009(
، )1387(زردشتیان،)2007(مینگ،)2008(لمپیو و همکارانا،)2010(مک دونالد،)2006(

بین داريیمعنکه ارتباط ) 2010(جم،)2005(جووت،)2005(هولمبرك و آمروس
از طرف دیگر . رهبري مربیان و انگیزش پیشرفت گزارش کرده بودند، همخوانی دارديهاسبک

شاید علت احتمالی این .مخوانی ندارده)2010(و کاماروا) 2008(با نتایج تحقیقات یانچینی
نوعی ۀاز آنجا که در این پژوهش به مطالع. مورد مطالعه نهفته باشدۀهمخوانی در نوع جامعنا

مربی با ورزشکار در رفتارتعامل و ةنحو،ه استورزش با ماهیت رزمی و برخوردي پرداخته شد
هايیطمحدر قاد وجود دارد که این اعت. ورزشی متفاوت استيهارشتهاین رشته با سایر 

یجادارا موقعیتیتواندیممشترك يهاارزشمناسب و باورها و ضاي فیجادابا یمربیورزش
) 2007(و مینگ) 2010(مک دونالد. همراه باشدیکنبازپیشرفت یزشانگیشافزاکند که با 



185......ري مربیان و هاي رهبارتباط بین سبک

يفضاآنان . استنیامربيرهبرسبک یرتحت تأثورزشی هايیمتیزشیانگيفضاکردند بیان
یجادابا یانمربینبنابرا؛پیشرفت دانستندیزشانگیشافزاحمایتی مربی را موجب یزشیانگ

ه چاگر. ندکنورزشکار را فراهم یشرفتپیزشانگیجاداۀینزمتوانندیممناسب یزشیانگيفضا
را ربیانرهبري ميرفتارهاو هاویژگیتوانیم، نشدیبررسیزشیانگيفضاپژوهش ینادر 
) دشویمیکنانبازپیشرفت یزشانگیشافزاکه باعث (حمایتی یزشیانگيفضایجادايبرا

به حداکثر یدنرسيبراورزشکار یقتشوهمچون احترام، یعواملهایژگیوینا. مناسب دانست
روابط يبرقرار، یريگیمتصم، مشارکت دادن ورزشکار در یتخالقيبرافرصت یجاداتوان خود، 

در بربا خود را یکنبازهر یشرفتپیسۀمقاو يفرديهاتفاوت، توجه به یمیصمانه و دوست
. گیردیم

رابطۀ مثبت و رهبري دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبتيهاسبکنتایج نشان داد 
رهبري دموکراتیک، يهاسبکبه عبارت دیگر ؛)p>05/0(رد با انگیزش پیشرفت داداريمعنی

این نتیجه با .بینی انگیزش پیشرفت را داشتنداجتماعی و بازخورد مثبت توانایی پیشحمایت
، اسمیت و )2007(، هاگر و کاتزیسارانتیس)1387(، زردشتیان)2007(مینگنتایج تحقیقات 

توانیمبا توجه به این نتیجه .همخوانی دارد) 2006(و استاندیج و همکاران)2007(همکاران
و به روابط بین فردي دهندیمشرکت هایريگبیانی که ورزشکاران را در تصمیمکرد مربیان

همچنین ،دندارتأکیدو ایجاد جو گروهی مثبت، هاآنمثبت با ورزشکاران، توجه به رفاه 
در ایجاد انگیزش دهندیمپاداش هاآنو به کنندیماجراهاي خوب ورزشکار را شناسایی 

رهبري يهاسبکمربیانی که بیشتر از در واقع،. دارندياهعمدپیشرفت بازیکنان نقش 
انگیزش پیشرفت توانندیم،کنندیمدموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت استفاده 

رهبري يهاسبکچنینبنابراین مربیانی که بیشتر از ؛بیشتري در ورزشکاران خود ایجاد کنند
انی و به صورت کلی نیازهاي انسانی ورزشکاران پاسخ به نیازهاي روحی و روکنندیماستفاده 

و روابط صمیمی برقرار کنندهاآنبا ورزشی درك و يهاصحنهرا در هاآنتوانندیم،داده
یزمان. ورزش را فراهم آورندي کسب موفقیت هر چه بیشتر در عرصۀتمایل ورزشکاران را برا

یتخالقومشارکتيبرافرصتیجاداویمیتصمواحتراماساسبرورزشکاربایمربارتباطکه
.دشویماوپیشرفتیزشانگیشافزاباعثکهداردهمراهبهورزشکاريبراینگرشودركباشد،

متفاوتی براي ایجاد انگیزش پیشرفت در ورزشکاران يهاروشمربیان از ،در راستاي این نتیجه
بازیکنان مثبت نباشد امکان دارد ورزشکاران ، اگر تعامل بین مربیان و کنندیمخود استفاده 

با عملکرد ضعیف تواندیماحساسات ناخوشایندي را تجربه کنند و تجربیات منفی در ورزش 
مربیانی که ؛ بنابراینبازیکنان از تیم مرتبط باشدیريگکنارهبازیکنان، عملکرد ضعیف تیم و 
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نقش مثبتی توانندیم، کنندیمحمایت هانآاز ، بیشتر به ورزشکاران توجه کرده، بازخورد داده
.در افزایش انگیزش پیشرفت بازیکنان داشته باشند

نتایج این تحقیق همچنین نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبري تربیت و آموزش استفاده 
با توجه به ماهیت آموزشی و تمرین مداوم و مستمر براي رسدیمطور کلی به نظر به.کنندیم

آموزش و تمرین که در آن بر انجام وظایف و سبکورزشی، استفاده از يهاهارتمکسب 
ماهیت و نقش اصلی مربیان در رشد و ااین موضوع ب. بیشتر استشودیمتکالیف فنی تأکید 

باید قبل از هر کاري با برخورداري از توانایی مربیانچون ؛استتوسعه ورزشکاران همخوان
رهبري و يهاسبکه میدان ورزش قدم بگذارند و سپس از سایر آموزش و تمرینات خوب ب

از این رو؛شکاران استفاده کنندزمربیگري در جهت عملی کردن یا تسهیل نمودن آموزش ور
اذعان کرد که این سبک، روش مناسب و کارآمدي براي تربیت ورزشکاران است و اگر توانیم

خود و یمترقابتی هايياستراتژدركیاهایکتاکتو هایکتکنآموزش ییتوانانتوانند یانمرب
نشان دهند، بدون تردید هویت شغلی و هوا دارانیمتحریف را به ورزشکاران و حتی مدیران 

. آنان متزلزل خواهد شد
نتایج نشان . انگیزش پیشرفت ورزشکاران بودابعادشد موضوع دیگر که در این تحقیق مطالعه 

این امر .گرایی استو پیروزيگرایی رقابتیزش پیشرفت بیشتر از ابعاد انگییگراهدفداد بعد
و داردايیژهواهمیت ۀ برد و باختمسئلياحرفهید وجود این نکته است که در بعد ورزش ؤم

رساندیمبراي پیشرفت و موفقیت در مورد عملکرد ورزشی راداشتن هدفهمچنین اهمیت .
کنندیمرا براي خود تدوین ايیژهوورزش اهداف مشخص و ياحرفهورزشکارانی که در مسیر 

و براي رسیدن به آن اهداف سعی و تالش کافی از خود نشان دهند و در کنار خود مربیانی 
صورت مشارکتی در و بهکنندیمرا براي رسیدن به اهداف راهنمایی هاآنکه دارند
ها و اجراهاي مطلوب ورزشکار بازخورد مثبت و به رفتارکردهورزشکار را سهیم هاگیريیمتصم

از ترموفقبه پیشرفت یابیدستو در زیادي خواهند داشتمطمئناً انگیزش پیشرفت ،دهندیم
به بیان ؛ندارندزیاديگرایی گرایی و پیروزيحس رقابت،ورزشکارانی هستند که فاقد هدف بوده

با اطمینان زیاد . انگیزش به حساب آوردمنبع اصلیتوانیمورزشکار را ةر هدف و ارادگدی
يهاهدفو نیز اگر اعضاي تیم انجامدیمخاص به عملکرد باال يهاهدفگفت که توانیم

طلب و چالشگر هماوردخاص يهاهدف. ارائه خواهند داردتریعالعملکردي ،مشکل را بپذیرند
گرچه ا. آیندیمزه به حساب انگیان منابع و نیروهاي محرك و ایجادکنندةهمواره به عنو

یند تعیین هدف همیشه امري مطلوب آکه مشارکت ورزشکاران در فرگرفتنتیجه نتواینم
مشکل، چالشگر و هماورد طلب وجود داشته يهاهدفاگر انتظار نوعی مقاومت در برابر ،است
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زشکاران با ور.مشارکت کنندهاهدفکه افراد در فرآیند تعیین شودیمباشد، ترجیح داده 
در حد توانایی خود و گاهی بیش از آنچه که در توان دارند، براي زیادداشتن انگیزش پیشرفت 

با توجه به رفتارهایی که از کنندیمو سعی کنندیمخشنودي مربی و پیشرفت خود تالش 
و حداکثر تالش را در جهت اعتالء دهندهاآنی به مناسبيهاپاسخ،کنندیممربی خود درك 
.دهندیمارتقاء تیم انجام 

کننده در بینیعاملی مهم و پیشیانمربرهبري يهاسبککرد بیانتوانیمیکلصورت به
از آنجا که انگیزش پیشرفت پایه و اساس رسیدن به موفقیت . انگیزش پیشرفت ورزشکاران است

همچنین.درونیمورزشکاران به دنبال سایر منابع کسب موفقیت و لذت آنبدون ،است
از عوامل نتایج ضعیف در تواندیمدر ورزشکاران يگررقابتۀکافی و روحینداشتن انگیزة

مطلوب یجهنتبه يرهبرسبک خاص یکینشگزچه بسا . باشدورزشی يهاعرصهمیادین و 
هاینههزو تمام یابندنو باشگاه به هدف مورد نظر خود دست یمت، یمرب،یتدر نهاو منتج نشود

رهبري يهاسبکبا اتخاذ دمربیان بایبنابراینبرود؛ ینباز یهودهبمصرف شده يهاوقتو 
دست آمده از بر اساس نتایج به. مناسب در جهت ایجاد انگیزش پیشرفت در بازیکنان بکوشند

رهبري دموکراتیک، يهاسبککه مربیان لیگ برتر جودو با تأکید بر کردبیانتوانیمتحقیق 
کنندیمجتماعی و بازخورد مثبت در جهت ایجاد انگیزش پیشرفت در بازیکنان اقدام حمایت ا
زیاديرهبري در ورزشکاران خود انگیزش پیشرفت يهاسبکاین استفاده از با کنندیمو سعی 
با توجه به نتایج کنند؛ از این رونهایت شرایط ارتقاي عملکرد تیم را مساعد در و ردهایجاد ک

رهبري مناسبی را اتخاذ يهاسبکمربیان شودیمو تحقیقات پیشین پیشنهاد این تحقیق 
.تا از این طریق مراتب انگیزش پیشرفت بازیکنان را حاصل کنندکنند 
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