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 پژوهشي -علميراهنماي تهية مقالة فصلنامة 

 «دانشگاهي  پژوهش در ورزش»

 

دانشگاهي به صورت فصلنامه در کليه گرايش هاي تخصصي تربيت بدني و علوم  نشرية پژوهش در ورزش

دد. در اين نشريه مقاالتي چاا   گر به زبان فارسي منتشر مي ورزشي بر اساس رويکرد ورزش دانشگاهي

 باشاد و  هاي مختلف علاوم ورزشاي   اي در حوزه هاي بنيادي، کاربردي و توسعه شود که نتايج پژوهش مي

باشد. خواهشمند است دستور العمل زيار را ماالعاه کنياد و بار      جامعه دانشگاهي در آن گنجانده شده 

 مقاله نماييد. اساس آن اقدام به ارسال 

مرحلة اول  و قبل از ارسال به در  الزم به توضيح است که مقاالت دريافتي از طريق سايت پژوهشگاه

داوري از نظر رعايت دستورالعمل زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهدۀ عدم رعايت 

 براي داوري ارسال نخواهد شد. دستور العمل، مقاله

 ( اصول کلي 2

-Bقلم  با( متر از هر طرف سانتي 1 حداقل) الزم حاشيه رعايت با ستوني يک صورت به مقاله لبماا

NAZANIN12 براي متون فارسي و قلم Times New Roman 13 تعداد  شوند. تايپ انگليسي متون براي 

ع و )تمامي بخش ها شامل صفحه اول، چکيده، متن اصلي فهرست مناب صفحه 29 از نبايد مقاله صفحات

 و باشد شده نوشته روان و سليس فارسي به دستوري، قواعد رعايت ضمن بايد مقاله. کند جداول(  تجاوز

 واژه که صورتي در .گردد پرهيز دارند فارسي مناسب معادل که بيگانه اصاالحات کاربرد از امکان حد تا

 واژه اصل و استفاده يسيآوانو از فارسي حروف با توان مي نباشد، مناسب يا مصالح فارسي جايگزين

 و خارجي نام هاي التين معادل بايد همچنين مولف  .شود نگاشته زيرنويس يا پرانتز در داخل انگليسي

 عالئم بصورت که عباراتي يا و ها واژه .زير نويس نمايد صفحه پايين در را استفاده مورد اصاالحات

 هاي البته در خصوص واژه .گردد ذکر آنها کامل منا استفاده، اولين در شوند نيز مي برده بکار اختصاري

 به و باشد مي استفاده قابل آنها استاندارد موارد فقط که است ذکر به الزم نمادها و مخفف و اختصاري

داراي  تمامي متن اصلي مقاله مي بايست .گيرند قرار استفاده مورد نبايد ها چکيده و عنوان در وجه هيچ

 صفحه( باشد.  مرکز و پايين شماره صفحه )در

 اول صفحه

 اشتغال محل و علمي درجه با همراه نويسندگان خانوادگي نام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان

 پژوهش انجام محل و مالي حاميان ناظر، و در صورت وجود مؤسسه  انگليسي، و فارسي زبان دو به آنها

 زير در را خود سکونت محل استان و شهر نام بايد رد،ندا وابستگي يا کار محل مولف که هنگامي. باشد

نشاني، تلفن و پست الکترونيک نويسنده مسئول )همراه با ذکر نام  .بنويسد خود خانوادگي نام و نام

نويسنده مسئول( به صورت مشخص بايد ذکر گردد. تمامي مکاتبات نشريه تنها با نويسنده مسئول انجام 

 خواهد شد.



  دوم صفحه

در يک  مقاله به ترتيب ذکر مي گردند. چکيده کليد واژگان و فارسي چکيده فارسي مقاله، عنوان

باشد )نيازي  شده ذکر گيري نتيجه و ها يافته ها، روش هدف، آن متن در و کلمه 191 پاراگراف، حداکثر

 از نيست تا در متن چکيده اين چهار بخش تفکيک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد(. در متن چکيده

 فعل از گيري نتيجه براي و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصيف براي. شود استفاده معلوم هاي فعل

گردد. الزم به ذکر است که در متن چکيده به هيچ عنوان نبايد منبع دهي نمود و  استفاده حال زمان

کلمه بوده و با  9-9ز بين استفاده کرد. کليد واژگان ني نمادها و مخفف و اختصاري هاي واژه همچنين از 

 کاما از يکديگر جدا شوند. 

  سوم صفحه

شايسته است . مي باشد مرتبط کليد واژگان و انگليسي چکيده صفحه سوم شامل عنوان انگليسي مقاله،

 ( دقيقا با چکيده و کليد واژگان فارسي ماابقت نمايد. Key Wordsچکيده انگليسي و کليد واژگان )

 مقاله متن

بخش مقدمه، روش شناسي،  نتايج، بحث و نتيجه گيري، تشکر و  6صلي مقاله به ترتيب شامل متن ا 

بايد بيان شوند. در  قدرداني و منابع مي باشد. کليه بخش هاي فوق به صورت مجزا و با همين عناوين

 پرهيز گردد.   ":  "مقابل اين عناوين از قرار دادن عالمت  

 مقدمه

دارد؟  آنها با تفاوتي چه و است مرتبط قبلي کارهاي با چگونه چيست؟ مساله که دهد توضيح بايد مقدمه 

 در موجود هاي گذشته، چالش ماالعات بر مروري با مسئله اين بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بيان

 عمومي، ماالب نوشتن مسئله، ضرورت، کاربرد نتايج و اهداف تحقيق مي پردازد. در نوشتن مقدمه از اين

 افراد براي فقط که شود نوشته اي گونه به نبايد مقدمه همچنين. کنيد خودداري مفيد غير و ضروري غير

 باشد. استفاده قابل اي حرفه

 پژوهش روش

کند. در اين بخش  تکرار را مقاله نويسنده تجربه آن، با بتواند اي خواننده هر که شود نوشته بايد نحوي  به

 تحقيق، اجراي مکان و زمان گيري، پي و طرح اجراي زمان آن، مدت خابانت علت روش تحقيق و جزييات

 و ورود هاي نمونه، مالک تعداد مناق و گيري نمونه روش انتخاب آنها، مالک و آزمون مورد هاي نمونه

گيري  اندازه پژوهش، ابزارهاي در اخالق موازين اطالعات، رعايت آوري جمع نحوه از تحقيق،  خروج

 و کشور نام آماري مورد استفاده،  هاي آزمون( ابزارها در خارج و داخل کشور و وسايل اييپاي و روايي)

 به تناسب روش تحقيق مي بايست گزارش شود.  ها دستگاه و مواد سازنده شرکت

 نتايج

مي باشد. نتايج تحقيق با توجه به اصول علمي به صورت کامال  پژوهش هاي يافته کامل نتايج شامل شرح 

 با ميانگين گزارش درصد، با عدد دقيق شامل گزارش نتايج و روشن مي بايست ارائه گردند. ارائهشفاف 

( P=0.012)به عنوان مثال  P-Valueاطمينان، ذکر دقيق مقادير آماره آزمون ها باالخص مقدار دقيق  حدود

 هاي ياافته م ترينتنها به گزارش مه در آزمون هاي آمار استنباطي ضروري مي باشد. مولفين الزم است



 تعداد حداقل با نمودارهاي فارسي و جدول از منااسب استافاده همچنين به دست آمده اکتفا کنند.

ها، نمودارها  کليه شکل بعدي موجب سهولت ماالعه مقاله خواهد شد. دو و سفيد و سياه به صورت ممکن

 درج شود.  در زير آن  و عنوان شکل گذاري شده نام "شکل"تصاوير با واژه و 

پس از کلمه   يا جدول براي درج عنوان هر شکلعناوين جداول نيز در باالي آنها قرار داده مي شود. 

 و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذکر گردد. يا جدول  شکل 

شوند و نويسندگان محترم مي بايست از قرار دادن تصوير ها بايد به وضوح و کيفيت باال تهيه  عکس

د داري نموده و تنها از فايل هاي اصلي برگرفته از نرم افزارهاي مربوطه استفاده کنند. بهتر شکل ها خو

است براي متمايز کردن ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شيوه هاي 

 آورده متن در که ماالبي تکرار از است بديهي مجله، صفحات محدوديت به توجه مختلف استفاده کرد. با

 مي نياز مورد نمودارهاي و نکته مهم ديگر اين که جداول نمود. اجتناب بايد بالعکس و جداول در اند شده

. استفاده از جدول وقتي مجاز است که نتوان اطالعات گردند ارائه APA الگوهاي و ضوابط ماابق بايست

 به نباشد نياز که نحوي به باشد گويا بايد جدول عنوان. آورد متن در راحتي به را( نتيجه) آمده به دست 

 . شود مراجعه متن

اعداد جدول حتي االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و عالئم 

سه خط( آن هم  ")ترجيحامتن جدول را مي توان با زير نويس روشن کرد. در جدول فقط از خاوط افقي 

ستفاده شود. اعداد و ارقام و ماالب جدول نبايد در متن مقاله يتر و انتهاي جدول ابراي مشخص کردن ت

تکرار شده باشد. ابعاد جداول بايد طوري تنظيم شوند که در يک صفحه مجله )طولي يا عرضي( جا 

 بگيرد. 

 بحث و نتيجه گيري

 از حاصل هاي يافته با قيقنتايج تح ها، مقايسة آن محدوديت اهميت و و ها، آثار يافته مهم نکات شرح

 نهايت در ها، و يافته احتمالي کاربرد بيان  اختالف، مورد و مشترک موارد تفسير و ديگر، توجيه ماالعات

پژوهش از موارد مورد بحث در اين بخش مقاله است.  هاي يافته از حاصل پيشنهادات ارائه و گيري نتيجه

 و دانيم مي ماالعه مورد موضوع باره در کنون تا که نچهآ باره بحث مختصري در نتيجه گيري انتهاي در

 پيشنهاد کند، مي اضافه ماالعه مورد موضوع و حياه به جديدي اطالعات چه حاضر( تحقيق) مقاله اينکه

 ها يافته قسمت در که جديد نتايج نبايد و گردد خودداري ها يافته بخش تکرار در اين بخش از .شود مي

 کنند نمي مارح را آن ماالعه هاي يافته که درمواردي نظر اظهار از. شود عرضه است، نشده اشاره آن به

 .شود خودداري نيز بايد

 قدرداني  و تشکر

مي  ذکر است گرديده مقاله تهيه و تحقيق انجام به منجر که مالي حمايت منابع يا منبع نام قسمت اين در

. مي گردد قدرداني و داشته اند تشکر همکاري حقيقت انجام در که هاييگروه يا افراد کليه از و شود

 .است نويسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت اين استفاده عدم يا استفاده البته

 

 



 منابع

شيوه منبع دهي در اين مجله بر اساس شيوه ونکور )ظهور در متن( مي باشد. در اين شيوه اولين ارجاع  

بع در بخش منابع در انتهاي مقاله نيز با شماره يک مشخص مي در متن شماره يک را گرفته و اين من

 از استفاده به نياز جا هر متن داخل در. باشد شماره 31 از نبايد بيش انگليسي و فارسي منابع شود.  تعداد

:  مثالً بچسبد؛ کلمه به نبايد پرانتز و باشد فاصله پرانتز و کلمه آخر حرف بين بايد باشد، مي پرانتز

 ...  داد نشان 1110( در سال 2) اشميت توسط شده انجام بررسي

در مواردي که محقق اقدام به نوشتن نام نويسنده مقاله و سال اجراي تحقيق مي کند )همچون مثال باال( 

 هاي پرانتز داخل در که الزم است تا شماره منبع مورد نظر را نيز ذکر کند. همچنين توجه شود زماني

 به کوچک از بايد منابع گيرد، مي قرار منبع دو از بيش ،(متن داخل در) منابع وشتنن براي شده استفاده

: مثالً شوند جدا يکديگر از کاما حرف با و شوند نوشته راست بدون فاصله به چپ سمت از و بزرگ

 ةهم نوشتن جاي به دارند، قرار هم سر پشت و است مورد دو از بيش پرانتز داخل منابع . اگر(21،23،12)

عالوه (. 2-3) شود نوشته (2،1،9،3) جاي به مثالً: شود داده قرار تيره خط يک آخر و اول منبع بين آنها،

 (. 1-13،21،0بر اين مي توان اين شيوه ها را با يکديگر ترکيب نمود )

زماني که بخشي از ماالب يک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقيق محل مورد نظر را 

است. زماني نيز که  3از منبع  19( که به مفهوم صفحه 3، 19ي تواند از اين شيوه استفاده کند )صدارد م

محقق قصد نقل قول از محققي ديگر را دارد مي تواند به اين شکل نقل قول کند: ريچارد اي. اشميت 

ا ماالعه نموده و در ر 9( که اين به اين مفهوم است که نويسنده منبع 9( بيان داشت ... )به نقل از 1113)

 و اشتباه کاهش جهت EndNote سيستم از اين منبع نتايج ماالعه اشميت را گزارش مي کند. استفاده

 .شود مي پيشنهاد نشريه کيفيت ارتقاء

نويسندگان براي اخذ اطالعات کامل در خصوص شيوه ي منبع دهي ونکور مي توانند اطالعات الزم را از 

فارسي و انگليسي دريافت کنند. همچنين از طريق لينک زير نيز مي توان  سايت هاي مختلف به زبان

 اطالعات کاملي در اين خصوص اخذ نمود:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 

 استفاده مورد منابع نگارش نحوۀ

  شوند معرفي زير صورت به بايد گيرند مي قرار استفاده مورد متن در که منابعي

  مقاله -2

 et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بيش و کامل بصورت اول نفر 6 تا) نويسنده نام و خانوادگي منا

 . صفحه شمارۀ(: مجله شماره) دوره شماره مجله. سال؛ نام. مقاله عنوان(. شود آورده

 مقاله فارسي

 ديدگاه از کشور ورزش در کارآفريني انداز چشم زينب. تدوين زاده مندعلي شهاليي جواد، هنري حبيب،

 .60-91(:29)9؛2931ورزشي. ماالعات مديريت ورزشي.  صاحبنظران

 

 



 انگليسي مقالة
Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for 

training and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  
به صورت مخفف استفاده شود. براي يافتن  Medlineر خصوص شيوه نوشتن نام مجالت بايد از شيوه د

 مخفف نام مجالت مي توان از لينک زير خالصه نام مجالت معتبر دنيا را دريافت نمود:

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

  کتاب -1

 کتاب ترجمه

 مترجمان. شمارۀ/ مترجم خانوادگي نام و نام. کتاب عنوان(. ويسندگانن) نويسنده نام و خانوادگي نام 

 . صفحه شمارۀ ناشر؛ سال انتشار. ص: نشر محل شهر چا  يا ويرايش.

 اول. چا  .رضا رجبي حبيب، مترجمان: هنري. سنجش و ارزيابي عملکرد جسماني .بريان مک کينزي

 .12-39 . ص2932شي؛ انتشارات پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورز: تهران

 کتاب تاليف

ناشر؛ سال انتشار. : چا  محل شهر چا . شمارۀ. کتاب عنوان(. نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگي نام

 .صفحه شمارۀ ص

طالب پور مهدي، کشتي دار محمد، بهزاد نيا  بهزاد. علوم کاربردي در تيراندازي با کمان. چا  اول. 

 .19-69. ص 2932ربيت بدني و علوم ورزرشي؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه ت

 کتاب انگليسي  

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

توضيح اين که در کتاب هايي که از چند بخش کتاب استفاده شده است مي توان شماره صفحات بخش 

 شکل زير وارد نمود: هاي مختلف را به

  29-113،11، 192ص 

در اينگونه موارد در متن مقاله نيز مي توان در هر بار استفاده از اين منبع شماره صفحه را به اين شکل  

 192( و اين پرانتز به اين مفهوم است که مالب متعلق به صفحه 3، 192مشخص نمود: نمازي زاده )ص

 مازي زاده است( مي باشد. )که متعلق به دکتر ن 3منبع شماره 

 فشرده هاي لوح در موجود اطالعات يا اينترنت شبکه از مقاله -9

 تاريخ محل انتشار: نام منتشر کننده يا ناشر؛ .مالب عنوان( . نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگي نام

 . فشرده لوح نام يا اينترنتي نشاني دريافت.

 ژوهشيپ هاي طرح و نامه، رساله پايان -3  

 نامه پايان واژه پژوهش )ذکر يا رساله نامه، پايان عنوان(. مجريان) مجري نام و خانوادگي نام

 پژوهشي(. محل انتشار: دانشگاه يا سازمان حامي؛ سال انتشار. طرح يا دکتري رساله ارشد، کارشناسي

 

 



 مجموعه مقاالت کنفرانس ها يا همايش هاي علمي -9

مقاله. عنوان همايش؛ زمان همايش؛ مکان همايش: نام  عنوان(. نويسندگان) سندهنوي نام و خانوادگي نام 

 ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.

 شود مي بررسي زير شرايط اساس بر مقاله فوق، نکات بر عالوه  

مجله  داوران و کارشناسان سوي از شده درخواست تغييرات مسئول، نويسنده که صورتي در -

 داوري و بررسي فرآيند از مقاله و از طريق سامانه ارسال نکند،  انجام وزر 91 مدت ظرف را

  .شود مي حذف

الزم به ذکر است در صورت پذيرش مقاله به شرط انجام اصالحات محقق مي بايست توضيحات  -

الزم در خصوص کليه سواالت را در قالب يک نامه در ابتداي مقاله ارائه نموده و اصالحات انجام 

ا نيز با رنگي متمايز ) براي هر داور با يک رنگ مشخص( مشخص نمايد. بهتر است اين گرفته ر

اعمال در  نسخه اي از مقاله انجام شود که داور توضيحات را در آن ارائه نموده و اين 

 توضيحات حذف نشوند تا داور با يک نظر بتواند تغييرات الزم را بررسي نمايد. 

 .است آن نويسندگان يا نويسنده با مقاله، علمي محتواي مسووليت -

 . است آزاد( مؤلف تأييد با)  مقاله ويرايش يا و رد يا قبول در نشريه تحريريه هيئت -

 صورت در. باشد شده چا  خارجي يا و داخلي نشرية هيچ در قبالً نبايد شده منتشر مقاالت -

 عدم انعکاس ضمن و شد خواهد حذف نشريه اين داوري فرآيند از مقاله موضوع اين مشاهده

 را نويسنده آن ديگر مقاالت نشريه، مديريت کشور، علمي نشريات ساير به نويسنده تعهد

 . داد نخواهد قرار بررسي مورد

 دريافت را خود مقاله( رد يا پذيرش) نهايي جواب که زماني تا کند تعهد مقاله دهندۀ ارائه   -

 . نکند ارسال ديگر رجيخا و داخلي نشريات به را خود مقاالت باشد، نکرده

 . است آزاد مآخذ کامل ذکر با نشريه ازمندرجات استفاده   -

 خود مقاله راهنما اين مندرجات ماالعه ضمن شود مي درخواست محترم نويسنده از پايان، در  -

  و در پرونده مقاله ثبت نمايد.  تنظيم، را

رجات اين راهنما و مشاهده نمونة مقااالت چاا    شود ضمن ماالعة مند در پايان، از نويسندۀ محترم درخواست مي

 شده در جديدترين شمارۀ نشريه، مقالة خود را تنظيم، و به دفتر نشريه ارسال کند.

 

 نشاني: تهران، خيابان انقالب، خيابان استاد نجات الهي، کوچه هواپيمايي، پژوهشگاه تربيت بدني
 

 112-99323901تلفن و دورنگار: 



 پژوهش در ورزش دانشگاهیدر نشرية فرايند چاپ مقاله 

   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ثبت مقاله در دفتر نشريه و تشکيل 
 پرونده

 الم وصول مقاله به نويسندهاع

 تحريريه تعيين داوران درهيئت

 داور ارسال به دو

 نويسنده از فرم تعهد

تائيد هردو داور بدون نياز به  تائيد دو داور با انجام اصالحات
 اصالحات

 هر دو داور تأييدعدم 

 تأييديک داور و عدم  تأييد
 داور دوم

ارسال مقاله به نويسنده جهت 
 اصالحاتانجام 

اعالم عدم پذيرش به  اعالم پذيرش مقاله به نويسنده
 نويسنده

 ارسال به داور سوم

 چاپ
 برگشت و ثبت مجدد 

 نشريه دفتر در

بررسي اصالحات انجام شده 
 توسط داوران

 داورسوم تأييدعدم  داورسوم تأييد

اعالم عدم پذيرش به 
بدون  تأييد نويسنده

 اصالحات

با  تأييد
 حاتاصال

 تأييد
 اصالحات

 تأييد  عدم
 اصالحات

اعالم پذيرش 
 به نويسنده

 چا 

ارسال مجدد 
 جهت اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 عدم تأييد
 اصالحات

 تأييد
 اصالحات

اعالم عدم پذيرش 
 به نويسنده

اعالم پذيرش 
 به نويسنده

 چا 

ارسال به نويسنده 
 جهت اصالحات

اعالم پذيرش به 

 نويسنده

 چا 

برگشت و ثبت مجدد 
 در دفترنشريه

شده  بررسي اصالحات انجام
 توسط داوران

 اصالحات تأييدعدم 

ارسال مجدد جهت 
 اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 تأييد
 اصالحات

 تأييدعدم 
 اصالحات

اعالم پذيرش به 
 نويسنده

اعالم عدم پذيرش 
 به نويسنده

 چا 
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های دانشگاهی جمهوری طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزش

 اسالمی ایران
 

  3، حسین رجبی2، مهرزاد حمیدی1رسول طریقی
 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس کیش دانشگاه تهران -2

 دانشیار دانشگاه تهران -1

 استادیار پردیس کیش دانشگاه تهران -9
 

 12/31/39تاریخ پذیرش:  25/22/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
های هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزش

همبستگی و به لحاظ هدف نوع  پژوهش حاضر، از .بوددانشگاهی جمهوری اسالمی ایران 
 استادان و متخصصان توسط آن روایی طراحی و ساختهقمحق اینامهپرسش .است کاربردی

 193تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان  دانشگاه
ی آماری پرسشنامه تكمیل و عودت داده شد. جامعه 131ایی که توزیع شد، پرسشنامه

کارشناسان و کارکنان های استانی و هیئت رئیسه سابق و فعلی، روسای هیئتمتشكل از 
اعضای  بدنی ومدیران و کارشناسان ادارات کل تربیتو  های دانشگاهیملی ورزش فدراسیون

با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه های کشور بوده است. دانشگاههیئت علمی 
 این دردر نظر گرفته شد. شمار گیری به صورت کلآماری با جامعه آماری برابر و روش نمونه

همچنین  و دهندگانپاسخ شناسیوضعیت جمعیت توصیف برای وصیفیت آمار از پژوهش
عاملی  تحلیل هایآزمون از استنباطی آمار بخش در های آنان به سواالت تحقیق وپاسخ

بازاریابی  مدلنتایج تحقیق نشان داد یابی معادالت ساختاری استفاده شد. تاییدی و مدل
 از های دانشگاهی جمهوری اسالمی ایرانبرای فدراسیون ملی ورزشطراحی شده  ورزشی

در این مدل، ابعاد  .(=000/0p= ،040/0= RMSEA،00/0GFI)است  برخوردار برازش الزم
های بازاریابی نیز بر های بازاریابی است و قابلیتبینی کننده قابلیتپیش ،شش گانه بازاریابی
 دار دارد.امثبت و معنهای دانشگاهی اثر فدراسیون ملی ورزشدر عملكرد بازاریابی 

 

- سازی، تحلیلهای دانشگاهی، مدلبازاریابی ورزشی، فدراسیون ملی ورزش کلیدواژگان: 
عاملی.

                                                                                                                                        
 نویسنده مسئول . Email: rasoul.tarighi@tu.ac.ir 
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 مقدمه

ها های جسمانی و ورزشی باعث رشد و گسترش این فعالیتدر فعالیتتقاضای شرکت  افزایش

ها و ها، سازمان، جنبشو نیاز گویی به این تقاضاحوی که برای پاسخ، به ندر سطح جهان شده

، برای امروزی از اهمیت ورزش در جوامع این امر نشان .مختلفی به وجود آمده استهای نهاد

ضمن این . دارد المللیهای بینبهبود و ارتقاء سطح سالمتی و نشاط عمومی و کسب موفقیت

ها، عدم ثبات ورزش و های ورزشی به دلیل ماهیت آزاد فعالیتکه برگزارکنندگان رویداد

(. 1بینی کنند )توانند آن را پیشنامشخص بودن نتایج مسابقات نمیرویدادهای ورزشی و 

یطی های غیر ورزشی در معرض تغییر و تحوالت محهای ورزشی همانند سازمانامروزه، سازمان

های مدیران سازمان(. 2هستند ) ل ویژه خود دست به گریبانو جهانی قرار دارند و با مسای

کار ورزشی، باید بتوانند ای و دانشگاهی، برای زنده ماندن در فضای کسب و ورزشی حرفه

آور، بازار به شدت رقابتی، گسترش نارضایتی هواداران و های سرسامهایی نظیر هزینهچالش

(. 3های جدید را به شکل اثرگذاری مدیریت کنند )ها و رشد انفجاری فناوریقطع رابطه آن

ای در توسعه ورزش جهان داشته و اثرات ویژه ،به رشد بازاریابی ورزشیعالوه بر این، حرکت رو 

العاده برای جذب شاغلین متعدد، جذب منابع مالی توانسته گردش پولی عظیم، پتانسیل فوق

ای را برای افراد و فواید سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گسترده های تبلیغاتی بسیارخارجی، جنبه

-های ورزشی درآمدهای اخیر در سازمانکه در سالحالی در (.4آورد )ذینفع این صنعت فراهم 

تری رشد سریعها این بخش های جاریتوجهی داشته است، در مقابل هزینه قابلها افزایش 

 میلیون 4 از بیش دستمزد و حقوق ، متوسط1بسکتبال آمریکا ایحرفه داشته است. در لیگ

حاضر در  هایتیم از برخی برای جدید استادیوم یک تاسیسچنین هم. (0) است سال در دالر

  (.6هزینه در بر دارد ) دالر میلیارد 1 از بیش 2فوتبال آمریکاییلیگ 

 مهارت و دانش از برخورداری رقابت، هایعرصه در موفقیت برای الزم هایقابلیت از یکی اکنونهم

 عنوان به توانمی نیز را ورزشی هایموسسه میان این در. است اقتصادی هایموسسه در بازاریابی

 ورزش توسعه راستای در که گرفت نظر در کشور اقتصادی بدنه از ناپذیریجدایی و مهم بخش

 اقتصادی اهداف به دستیابی دنبال به المللیبین و داخلی سطح در قهرمانی و تخصصی عمومی،

در تایید موارد ذکر شده، هر ساله در مراکز آموزش عالی سراسر دنیا دانشجویان  (.7)هستند 

صنعت ورزش و متعاقب آن بازاریابی ورزشی مشغول به  کآکادمیو  بیشتری برای مطالعه علمی

-فوق رشدی با جهان ورزش صنعت مالی گردش حاضر حال چنین، درهم (.8شوند )تحصیل می

                                                                                                                                        
1. NBA  

2. NFL  



 21  .........طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی 

 
 

 صنایع از یکی عنوان به غیرمستقیم و مستقیم طور به نفر هزاران اشتغال و دهه یک طول در العاده

 نوعی را آن در تعریفی از بازاریابی، 1کاتلر و آرمسترانگ (.0است ) رشد حال در سرعت به برتر

تولید،  طریق از توانندمی هاگروه و افراد وسیله، بدان که کنندمدیریتی بیان می اجتماعی فرایند

ها آن. برآورده سازند را خود هایخواسته و نیازها دیگران، با هاارزش و محصوالت مبادلهایجاد و 

و  میزاننظر از ، صرفکرده اند و یا خواهند کردهایی که برنامه بازاریابی را تجربه معتقدند سازمان

رسمی، سیستماتیک و عقالنی را ای هایی که چنین رویهنوع تغییرات محیطی در مقایسه با آن

های ورزشی به دنبال توسعه با توجه به این موارد سازمان(. 10ند )هست تر، موفقکنندتجربه نمی

های صنعت ورزش است که از جمله بخش نیز ورزش دانشگاهی های بازاریابی خود هستند.فعالیت

بازاریابی  خصوص( در پژوهشی در 1006) 2گاندوگان ای دارد.های بازاریابی توجه ویژهبه برنامه

به افزایش اهمیت بازاریابی ورزشی در سطح ورزش  مسابقات بسکتبال دانشگاهیی ورزش

ه افزایش قابل مالحظه نیروی تمام وقت بخش دانشگاهی اشاره نمود. او در تأیید این موضوع ب

یار زیاد بخش بازاریابی ورزشی های بسریزی در بخش بازاریابی و بودجهها، برنامهبازاریابی تیم

ی بازاریابی به سازمان اجازه که برنامه دهدنتایج این پژوهش نشان میعالوه بر این، کند. اشاره می

ی بازاریابی خود را ارزیابی کرده و تشخیص دهد که از دهد تا به طور صحیح نیازهای بودجهمی

3چنین انسورهم (.11) ایجاد کند تواندطریق بازاریابی ورزشی چه مقدار درآمد را می
 (1008 )

های مختلف ورزشی را در بیان کرد که یک طرح بازاریابی استراتژیک، درآمد و پتانسیل بخش

  (.11) دهدای افزایش میهای ورزشی بین دانشکدهجهت برنامه

های دانشگاهی بازاریابی در بخش ورزشد که ندههای مختلف نشان میپژوهش ،عالوه بر این

های بررسی استفاده از فعالیت در( 1002) 4و بوئرز برانولدرشد چشمگیری داشته است. 

 در بخش های ترویجیبرنامه از استفاده کهنشان دادند  دانشگاهی بالترویجی بر بیس

لیگ در  درآمد حمایت ورزشی (.12)تأثیر فراوانی دارد  درآمد و تماشاگربر افزایش  دانشگاهی،

 70افزایش  2001تا سال  1007از سال های دانشگاهی آمریکا انجمن ملی ورزش دسته یک

 میلیون دالر برای هر مؤسسه رسیده است38/1هزار دالر به  760از درصدی داشته است و 

های مختلف ورزشی از قبیل ان ( دریافتند که سازمان1002) 0حانسن وگادیرعالوه به  .(13)

                                                                                                                                        
1. Kolter & Armstrong 

2. Gundogan 
3. Ensor 

4. Branwold & Bowers 

5. Hansen & Gauthier 
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اتحادیه ورزشکاران بین دانشگاهی کانادا، اهداف بازاریابی  و ایحرفههای ، تیم1سی ای ای

ای در های حرفهها توضیح دادند که تیمکنند. آنمختلفی را بسته به شرایط خاص دنبال می

گیری اجتماعی تیمی تاکید میان چندین عامل، روی ارزش سرگرمی برای رفع استرس و جهت

ی چنین اتحادیهروی بازاریابی تیمی تاکید داشت. هم در حالی که ان سی ای ای ،داشتند

های ورزشی مناسب برای بازیکنان و کیفیت تیمی را ، مکان2ورزشکاران بین دانشگاهی کانادا

( 2010) 3در پژوهشی پین(. 11) شان معرفی کردندعوامل مهم در رسیدن به اهداف بازاریابی

-باید به سرمایه دادن کمک هزینه به دانشجویان،دانشگاهها به جای که رسید به این نتیجه 

ی تحصیلی برای دانشجویان ورزشکار به عنوان تنها حامی مالی سازمانی گذاری در لغو شهریه

آموزش  موسساتقبیل کارها دانشگاهها و د. با انجام این نای نمایکاران توجه ویژهواحد ورزش

ال آن که به ترویج فرهنگ مثبت در فضای ورزشکاران را بهتر تصدیق خواهند کرد و ح عالی،

با رشد و توسعه ورزش در کشور، شاهد رشد (. 14) کننددانشگاه پیرامون ورزشکاران کمک می

تیر  10های دانشگاهی در فدراسیون ملی ورزشبه طوری که ایم. در ورزش دانشگاهی نیز بوده

با برگزاری این فدراسیون آغاز نمود.  تأسیس و فعالیت خود را به طور رسمی 1384ماه 

وزارت علوم و آموزش های کالن های بخشمشارکت تیمملی ورزش دانشگاهی، المپیادهای 

المللی و نیز ای و بینهای قارههای ملی ورزش دانشگاهی کشور به رقابتاعزام تیم ،کشور عالی

سطح ملی به سطح  از را توسعه ورزش دانشگاهی ،کشوردر سطح  یهای استانتشکیل هیئت

های این ها و فعالیتچه آشکار است توسعه روزافزون و گسترش برنامه. آنتسریع نموداستانی 

مالحظه، این است ی قابلهای ورزش دانشگاهی کشور است. اما نکتهی بخشفدراسیون در کلیه

بودجه خود را از  عمدهبخش  ،های ورزشی کشورسازمانکه این فدراسیون نیز همانند بیشتر 

های بازاریابی در سطح ها و فعالیتکه برنامه این در حالی است نماید.منابع دولتی تأمین می

کند که ( اشاره می1301رجبی ) تر مورد توجه واقع شده است. در این خصوصکشور کم

گونه یچکند و هبیشتر بودجه و منابع مالی خود را از طریق دولت تأمین می کمیته ملی المپیک

های بازاریابی انجام شده در این سازمان بسیار همچنین فعالیت .برنامه بازاریابی مدونی ندارد

فدراسیون ملی  نامهاساس در که از آن جا (.10) و به طور پراکنده صورت گرفته استناچیز 

 تقویت منظور به مالی حامیان جذب و ورزشی بازاریابی هایفعالیت های دانشگاهی، انجامورزش

همچنین  و است شده مطرح فدراسیون اصلی وظایف از یکی عنوان به فدراسیون مالی بنیه

                                                                                                                                        
1. NCAA 

2. CCAA 

3. Pine 
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-سازی و تنوع بخشی به بنیادظرفیت های این فدراسیون،( در تدوین استراتژی1300حمیدی )

این فدراسیون معرفی  با اواویت دوم در استراژیرا  زایی فدراسیونهای مالی، بازاریابی و درآمد

 ،های ورزشیسازمانهای بازاریابی در ناپذیر فعالیتتوجه به اهمیت انکار با و ؛(16) نموده است

پرداخته  های دانشگاهیملی ورزشمدل بازاریابی ورزشی فدراسیون  به طراحیدر این پژوهش 

 است.شده 

 تحقیقمدل مفهومی 

انجام گرفته در ادبیات و پیشینه پژوهش شککل  های اساس بررسی مدل مفهومی این پژوهش بر

 اسکتراتژی  بازاریکابی،  اطالعکات  سیسکتم  بازاریکابی،  سازمان متغیرهای مدل این در گرفته است.

 بکین پیش متغیرهای عنوان به مدیریت قابلیت و سازینشان قابلیت بازاریابی، کارکنان بازاریابی،

 گردید. مطرح( وابسته) مالک متغیر عنوان به بیبازاریا قابلیت بازاریابی و عملکرد و( مستقل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 2شكل 

  

 سازمان بازاریابی

 

سیستم اطالعات 

 بازاریابی

 استراتژی بازاریابی

 کارکنان بازاریابی

سازیقابلیت نشان  

 قابلیت مدیریت      

 عملكرد بازاریابی قابلیت بازاریابی
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 پژوهش روش

ی آماری جامعه. آیدمی شمار به کاربردی هدف لحاظ به و همبستگی نوع از حاضر تحقیق

ها شامل هیئت رئیسه سابق نفر( بوده است. این گروه 230گروه ) پنجتحقیق حاضر متشکل از 

های استانی فدراسیون ملی تنفر(، روسای هیا14)های دانشگاهی و فعلی فدراسیون ملی ورزش

های نفر(، کارشناسان و کارکنان فدراسیون ملی ورزش 31های دانشگاهی ایران )ورزش

های آموزش عالی کشور بدنی بخشنفر(، مدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت 0دانشگاهی )

نفر(  20مدیریت ورزشی و مطلع به امور فدراسیون )رشته نفر( و اعضای هیئت علمی  160)

ود بودن جامعه آماری پژوهش حاضر، نمونه با جامعه برابر و روش با توجه به محدبوده است. 

 .آوری اطالعات در پژوهش حاضر میدانی بودنحوه جمع. استشمار گیری به صورت کلنمونه

ساخته بوده است که روایی آن توسط ده تن از اساتید آوری اطالعات، پرسشنامه محققابزار گرد

در  ومدیریت ورزشی بدست آمده و پایایی آن هم از طریق آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد 

صورت قبلی  هایهای پژوهشاست. ابزار مذکور مستخرج از گویه( قابل مشاهده 1جدول )

ای لیکرت گزینه 0بر اساس مقیاس سوال بوده و  40شامل  است وگرفته در زمینه بازاریابی 

پرسشنامه در مطالعه مقدماتی  30که بر روی میزان ضریب آلفای کرونباخ طراحی شده است. 

 است:نامه به شرح زیر صورت گرفته است برای هر یک از عوامل پرسش
                

 تحقیقنامه نتایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسش. 2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد مؤلفه عوامل ردیف

 030/0 4 سازمان بازاریابی 1

 861/0 4 سیستم اطالعات بازاریابی 2

 870/0 0 استراتژی بازاریابی 3

 874/0 6 کارکنان بازاریابی 4

 807/0 6 سازینشانقابلیت  0

 034/0 0 قابلیت مدیریت 6

 870/0 4 قابلیت بازاریابی 7

 807/0 6 عملکرد بازاریابی 8

 081/0 40 کل پرسشنامه

 

مشخص است ضریب آلفای کرونباخ تمامی ابعاد پرسشنامه باالتر از  (1طور که در جدول )همان

پرسشنامه مناسب است که نشانگر پایایی  08/0و ضریب آلفای کل پرسشنامه نیز  بود 8/0

به منظور تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش در بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی، . است
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میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

 ضمن این که برایاستفاده گردید.  SPSS 20ها از نرم افزار همچنین برای انجام این آزمون

 د. ازی از نرم افزار لیزرل استفاده شتحلیل عاملی تأییدی و همچنین مدل س انجام

 نتایج

 دهندگان ذکر شده است.میانگین و انحراف استاندارد سن پاسخ( 2) در جدول
 دهندگان. میانگین و انحراف استاندارد سن پاسخ1جدول

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

 8/16 34 سال 30زیر 

 0/46 04 سال 40-31

 2/32 60 سال 00-41

 0/4 0 سال 01باالی 

 

 دهندگان ذکر شده است.میانگین و انحراف استاندارد سابقه کار پاسخ( 3) در جدول
 

 دهندگان. میانگین و انحراف استاندارد سابقه کار پاسخ9جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار  

 8/22 46 سال 0زیر 

 2/27 00 سال 10-6

 3/24 40 سال 10-11

 8/16 34 سال 20-16

 4/7 10 سال 20-21

 0/1 3 سال 20باالی 

 

 دهندگان ذکر شده است.( تعداد و درصد فراوانی جنسیت پاسخ4در جدول )
 

 دهندگان. تعداد و درصد فراوانی جنسیت پاسخ4جدول 

 درصد فراوانی تعداد جنسیت

 2/82 166 مرد

 8/17 36 زن
 

 روابط تمامی از حاصل T مقادیرهای آماری استنباطی نتایج به دست آمده از روشاساس  بر

 مفهومی مدل روابط تمامی گرفت نتیجه توانمی است. لذا 2 از تربزرگ تحقیق، مفهومی مدل

 های سازماندهد مولفههمچنین نتایج استنباطی نشان می. هستند دارامعن آماری، نظر از
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و  سازینشان بازاریابی، قابلیت کارکنانبازاریابی،  بازاریابی، استراتژی اطالعات بازاریابی، سیستم

 دارااثر مثبت و معن آن بازاریابی قابلیت بر دانشگاهی هایورزش ملی مدیریت فدراسیون قابلیت

 ملی فدراسیون بازاریابی قابلیت که است داده نشان تحقیق استنباطی عالوه نتایجدارند. به

   .دار داردامثبت و معن اثر آن بازاریابی عملکرد بر دانشگاهی هایورزش

 دهد.های تحقیق را نشان میسبتگی بین متغیرضریب هم ( ماتریس0جدول )
 

 بستگی بین عوامل تحقیقماتریس ضریب هم .5جدول 

 
 سازمان 

 بازاریابی

 سیستم 

 اطالعات 

 بازاریابی

 استراتژی 

 بازاریابی

 کارکنان 

 بازاریابی

 قابلیت 

 نشان سازی

 توانایی 

 مدیریت

 قابلیت 

 بازاریابی

 عملكرد 

 بازاریابی

         سازمان بازاریابی

سیستم اطالعات 

 بازاریابی
**206/0        

       668/0** 447/0** استراتژی بازاریابی

      000/0** 401/0** 010/0** کارکنان بازاریابی

     044/0** 642/0** 621/0** 300/0** قابلیت نشان سازی

    602/0** 000/0** 603/0** 007/0** 481/0** قابلیت مدیریت

   003/0** 430/0** 002/0** 307/0** 344/0** 638/0** قابلیت بازاریابی

  640/0** 680/0** 017/0** 666/0** 003/0** 000/0** 037/0** عملکرد بازاریابی

 معنی دار است. α=001/0 ** . ارتباط بین عوامل در سطح
 

 های تحقیقخالصه نتایج به دست آمده از آزمون برازش مدل معادالت ساختاری در مورد فرضیه .1جدول 

 های پژوهشفرضیه ردیف
  Tمقدار 

 به دست آمده
 نتیجه 
 آزمون

1 
 قابلیت بر دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون بازاریابی سازمان عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی
06/12 

رد فرض 
 صفر

2 
 دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون بازاریابی اطالعات سیستم عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی برقابلیت
07/12 

رد فرض 
 صفر

3 
 قابلیت بر دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون بازاریابی استراتژی عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی
07/14 

رد فرض 
 صفر

4 
 قابلیت بر دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون بازاریابی کارکنان عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی
81/14 

رد فرض 
 صفر

0 
 قابلیت بر دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون سازینشان قابلیت عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی
17/12 

رد فرض 
 صفر

6 
 قابلیت بر دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون مدیریت قابلیت عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی
06/16 

رد فرض 
 صفر

7 
 عملکرد بر دانشگاهی هایورزش ملی فدراسیون بازاریابی قابلیت عامل

 .دارد اثر آن بازاریابی
10/11 

رد فرض 
 صفر
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های تحقیق، فرض صفر رد شود، در مورد تمامی فرضیهمشاهده می (6)طور که در جدول همان

 الذکر بر یکدیگر اثر دارند.به عبارت دیگر طبق مدل پیش فرض، عوامل فوقشود. می
 

 است. (2)نتایج آزمون برازش مدل تحقیق توسط نرم افزار لیزرل به صورت شکل 
 

 
 ضرایب استاندارد موجود بین متغیرهای تحقیق .1شكل 

 

 اند.ذکر شده (7)های برازش بدست آمده برای مدل تحقیق در جدول شاخص
 

 نتیجه مدل تحقیق نام شاخص

RMSEA 040/0 برازش مطلوب مدل 

χ2 / df 44/2 برازش مطلوب مدل 

GFI 00/0 برازش مطلوب مدل 

AGFI 86/0 - 

RMR 018/0 برازش مطلوب مدل 

NFI 07/0 برازش مطلوب مدل 

CFI 08/0 برازش مطلوب مدل 
 

مفهومی تحقیق حاضر از برازش مطلوبی توان نتیجه گرفت که مدل با توجه به نتایج جدول می

توان با استفاده از ضرایب استاندارد هر یک از متغیرهای موجود در شکل می برخوردار است.

 . ها را استخراج نمودمعادالت ساختاری آن
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 :معادله ساختاری متغیر قابلیت بازاریابی به شرح زیر است

 

 همچنین معادله ساختاری متغیر عملکرد بازاریابی به شرح زیر است:

 

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

های هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزش

 آمده بدست T مقدار دهدمیدانشگاهی جمهوری اسالمی ایران بوده است. نتایج تحقیق نشان 

توان نتیجه گرفت است. لذا می 2تر از تحقیق، بزرگتمامی روابط مدل مفهومی  اثر رابطه برای

مدل  هایمتغیردار هستند. در واقع تمامی اتمامی روابط مدل مفهومی از نظر آماری، معن

ژی بازاریابی، کارکنان سیستم اطالعات بازاریابی، استرات تحقیق شامل سازمان بازاریابی، مفهومی

داری با قابلیت بازاریابی فدراسیون اارتباط معن یریتسازی و قابلیت مدبازاریابی، قابلیت برند

ها عواملی هستند که ی آنهای دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران داشته و همهملی ورزش

موجب توسعه قابلیت بازاریابی در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران 

همچنین قابلیت بازاریابی بر  .شوندمی و در نتیجه توسعه و بهبود عملکرد فدراسیون مذکور

  داری داشت.اهای دانشگاهی تاثیر مثبت و معنعملکرد بازاریابی فدراسیون ملی ورزش

دهد که سازمان بازاریابی دارای سازمان بازاریابی نتایج تحقیق حاضر نشان میعامل  مورددر 

. در همین است های دانشگاهیملی ورزش فدراسیوندر داری با قابلیت بازاریابی اارتباط معن

در پژوهشی تحت عنوان تصدیق مدل عملکرد بازاریابی برای ( 2000) 1کانگ و یونراستا 

دهی مشتری، اطالعات مان بازاریابی، جهتسازصنایع خدماتی در کره به این نتیجه رسیدند که 

در توسعه قابلیت  قابل توجههای بازاریابی، استراتژی بازاریابی و پرسنل بازاریابی از جمله فاکتور

در مورد عامل سیستم اطالعات بازاریابی نتایج (. 17) اندبوده های خدماتیموسسه بازاریابی

                                                                                                                                        
1. Yoon & Kang 

 

عملكرد بازرایابی=  02/0× قابلیت بازاریابی   

 

قابیلت بازرایابی=  76/0× + سازمان بازاریابی  76/0× سیستم اطالعات بازاریابی  84/0 ×استراتژی بازاریابی  +   

+ 80/0× + کارکنان بازاریابی  70/0× سازی + قابیلت نشان 80/0× قابلیت مدیریت بازاریابی   
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در داری با قابلیت بازاریابی ادهد که سیستم اطالعات بازاریابی دارای ارتباط معننشان می

سیستم  (2000)یون و کانگ . در همین راستا استهای دانشگاهی فدراسیون ملی ورزش

های از عوامل مهم در توسعه عملکرد بازاریابی در شرکتاطالعات بازاریابی را به عنوان یکی 

نقش  در پژوهش دیگری( 2010) 1آسیخسا همچنین (.17) خدماتی کره جنوبی مطرح کردند

در  های با اندازه متوسطشرکتدر باال بردن قابلیت بازاریابی  سیستم اطالعات بازاریابی در

 که دریافتند( نیز در پژوهشی 2014) 2رهیما و همکاران (.18) مهم بیان کرده است نیجریه را

در  جاوا شرقی و متوسط های اندازه کوچکحل برای از بین بردن مشکالت شرکت بهترین راه

عالوه بر  (.10) است هابرای آن شرکت ، طراحی یک سیستم اطالعات بازاریابی مناسباندونزی

سیستم اطالعات بازاریابی به کند که نیز عنوان می( 1380زاده )محرم های مذکورپژوهش

 (.20) استهای ورزشی سازماندر عملکرد بازاریابی  عنوان یک عامل موثر در توسعه قابلیت و

فدراسیون ملی  عامل استراتژی بازاریابی از عوامل دیگری است که بر روی قابلیت بازاریابی

را عامل استراتژی بازاریابی  (2000یون و کانگ ) این خصوصدر  اثر دارد. دانشگاهیهای ورزش

 دانندمی های خدماتی در کره جنوبیشرکت در در توسعه عملکرد بازاریابییکی از عوامل مهم 

( در تحقیقی با عنوان تعیین الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتبال 1387حسینی )به عالوه  (.16)

مدیریت، استراتژی بازاریابی، قابلیت ایران دریافت که پنج مولفه مطرح شده در تحقیق شامل 

بندی بازار هدف و آمیخته بازاریابی ورزشی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر  عوامل محیطی، بخش

  (.21) دهستنر فوتبال ایران بازاریابی لیگ برت

کارکنان بازاریابی دارای عامل دهد که عامل کارکنان بازاریابی نتایج نشان می ارتباط بادر 

راستا با هم .استهای دانشگاهی در فدراسیون ملی ورزشداری با قابلیت بازاریابی اارتباط معن

رد در توسعه عملک را بازاریابینقش کارکنان نیز ( 2000یون و کانگ ) ،نتایج پژوهش حاضر

 (.16) اندبا اهمیت معرفی کردهعوامل یکی از  های خدماتی در کره جنوبی راشرکت بازاریابی

های فدراسیون ملی ورزش در قابلیت بازاریابی داری باای که دارای ارتباط معنیکی دیگر از عوامل

در  (2011) 3مریلس و همکاراندر همین راستا  .است سازیعامل قابلیت نشان است، دانشگاهی

دو مولفه کلیدی در توسعه تحت عنوان قابلیت بازاریابی به این نتیجه رسیدند که  پژوهشی

( تحقیقی را تحت عنوان 1386معماری ) (.22)ند سازی و نوآوری هستقابلیت بازاریابی، نشان

به انجام رسانید و دریافت محور تصمیمآمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تحلیل 

                                                                                                                                        
1. Asikhia  

2. Rahimah    & et al  

3. Merrilees  & et al  
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 ه استپاسخ مدل طراحی شده بوداصلی های که مدیریت نشان به عنوان یکی از دو متغیر

دار به های عملکرد نشان جهتعنوان مزیت با پژوهشیدر نیز ( 2008) 1وونگ و مریلس (.23)

عملکرد نشان وجود دارد دهی نشان و این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و قوی بین جهت

 هایشرکت کنند که( بیان می1386در تحقیقی دیگر سید جوادین و شمس ) همچنین(. 24)

کنندگان مصرف بین در خصوصه ب را خود های فروشموفقیت از نیمی از بیش جهانی

 2میخاییل  لیونگ و (.20) هستند جهانی خود نشان و نام مدیون توسعه، درحال کشورهای

 رضایت برند، سرمایه بین که رسیدند نتیجه این به ( در پژوهشی در ارتباط با برند2012)

همکاران  و حیدرزادهعالوه بر آن (. 26) دارد وجود دارىمعنا ارتباط مشترى وفادارى و مشترى

 و فعلى خرید میزان با آن را از آگاهى و برند از ذهنى تصویر بین مثبت رابطه وجود( 1388)

که پیام  زمانی ،( دریافتند2014) 3همچنین فلک و همکاران (.27) کردند تایید مشتریان آینده

از و نشانش به شرکت را مصرف کننده اعتماد خود کند، شک کننده ایجاد نشان در ذهن مصرف

 کنند که( در پژوهشی بیان می2014) 4کاراناز طرف دیگر کازیبایوا و هم(. 28دهد )دست می

ی و افزایش درجه افزایش تعداد مشتریان وفادار ،با مشتریان کیفیت ارتباط، نشانتصویر 

  (.20) آید، فقط از طریق افزایش تساوی نشان به دست میوفاداری مشتریان

داری با قابلیت ادارای ارتباط معنهم  عامل قابلیت مدیریتدست آمده با توجه به نتایج به

 0پیتس و استاتلر در همین راستا .استهای دانشگاهی در فدراسیون ملی ورزشبازاریابی 

قابلیت مدیریت را به عنوان یکی از عوامل با اهمیت در رشد قابلیت ( در پژوهشی 2007)

ها در خصوص مدیریت بازاریابی ورزشی  اند. آنکرده های ورزشی مطرحدر سازمانبازاریابی 

مدیریت فرایند بازاریابی ورزشی داشته  کنند که تجارت ورزشی باید یک سیستم برایاذعان می

 ی اجزاء بازاریابی ورزشی استسازی، مدیریت و ارزیابی همهباشد که این سیستم شامل پیاده

ترین موانع بر بازاریابی موسسات ( موانع مدیریت را به عنوان یکی از مهم1387آقازاده ) (.30)

 بهبود و تفکر یهبی موسسات ورزشی توسعورزشی ایران برشمرد. وی برای بهبود توسعه بازاریا

عنوان  (2011مریلس و همکاران ) همچنین (.7) مدیریت ورزشی را پیشنهاد نمود عملکرد

-توانا برای ساخت و توسعه هایمکانیزم ،دهی بازار و توانایی مدیریتجهتهای عاملکه کردند 

شایان نیز نقش ( 2010دیگر آسیخیا ) یدر پژوهش .(21) باشندمیهای بازاریابی ی قابلیت

                                                                                                                                        
1. Wong & Merrilees 
2. Leong & Michael 
3. Fleck  & et al 

4. Kazybayeva & et al 
5. Pits & Stotlar 
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اندازه متوسط را بیان نموده  های باقابلیت مدیریت در توسعه قابلیت بازاریابی در شرکت توجه

دهد که قابلیت بازاریابی دارای ارتباط در مورد عامل قابلیت بازاریابی نتایج نشان می (.17) است

در همین راستا  .استهای دانشگاهی ورزش در فدراسیون ملیداری با عملکرد بازاریابی امعن

در پژوهشی قابلیت بازاریابی را به عنوان یک مولفه اثرگذار بر عملکرد  (2000یون و کانگ )

ی امتیازهای میانگین برای اثربخشی بازاریابی، همچنین مقایسه. اندبازاریابی معرفی کرده

موسسات خدماتی نسبت به  کند کهمندی مشتری مشخص میقابلیت بازاریابی و رضایت

مندی مشتری، برتر و ممتاز موسسات تولیدی، در پرسنل بازاریابی، قابلیت بازاریابی، و رضایت

یک عامل موثر بر  را ( نیز قابلیت بازاریابی2012) 1ویجانده و همکارانعالوه به (.17) بودند

که قابلیت بازاریابی تاثیر ها بیان کردند . همچنین آنتوسعه عملکرد بازاریابی مطرح کردند

مندی و وفاداری مشتریان دارد که در نهایت منجر به عملکرد داری بر روی رضایتامثبت و معن

  (.31)شود آوری و سهم بازار میسازمانی بهتر در زمینه فروش، سود

ی گیری کرد که همهطور نتیجهتوان اینبا توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می

استراتژی اطالعات بازاریابی،  ریابی، سیستمهای مستقل پژوهش حاضر شامل سازمان بازامتغیر

داری با قابلیت اسازی و قابلیت مدیریت ارتباط معنبازاریابی، کارکنان بازاریابی، قابلیت نشان

و عواملی هستند که در توسعه بازاریابی  ندهای دانشگاهی داشتبازاریابی فدراسیون ملی ورزش

های دانشگاهی نقش بسزایی دارند. لذا عدم توجه الزم به این ورزشی فدراسیون ملی ورزش

های مربوط به بازاریابی های دانشگاهی در فعالیتشود که فدراسیون ورزشعوامل موجب می

عملکرد  یان و غیرهمشترهای ارضای نیاز شامل جذب حامیان مالی، تبلیغات، درآمدزایی،

که قابلیت بازاریابی بر عملکرد بازاریابی چنین با توجه به نتایج و اینمطلوبی نداشته باشد. هم

-طور به نظر میداری داشته است ایناهای دانشگاهی، تاثیر مثبت و معنفدراسیون ملی ورزش

اریابی به نحو مطلوبی بهره ببرد های اثرگذار مذکور بر قابلیت بازرسد که فدراسیون باید از متغیر

های مشتریان تا عملکرد خود را بهبود بخشید و در رسیدن به اهداف درآمدزایی و ارضای نیاز

 دهد.حامیان( عملکرد مناسبی را نشان فدراسیون )دانشجویان، داشگاهیان و 
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دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  مطالعه دیدگاه دانشجویان و

 نسبت به آینده شغلی
 

 3، عادله عظیمی دالرستاقی2، اعظم فضلی درزی1محمد رضا برومند
 

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی -1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن  -1

 دانشگاه شمال آملدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی  -9

 
     15/3/2931تاریخ پذیرش:   21/9/2931 تاریخ دریافت:

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

آوری اطالعات آن به یابی است که جمعاین پژوهش توصیفی و از نوع زمینه ایران انجام شده است.
تصادفی از میان  به صورتیق تحقنفر به عنوان نمونه های  175بوده است. صورت میدانی 

ی و علوم ورزشی سراسر کشور انتخاب شدند. بدنیت تربالتحصیالن رشته  دانشجویان و فارغ
. به منظور سنجش روایی شداستفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری اطالعات  جهت

یت پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده و قابلپرسشنامه از روش اعتبار محتوا 
پایایی پرسشنامه یک مطالعه  و انجامگیری از نظرات اساتید مدیریت ورزشی با بهرهگردیدکه 

دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته درصد  01بیش از  نشان دادیافته های پژوهش تائید گردید. 
. تا ورود به بازار کار هستندقمند به ادامه تحصیل عال تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور

از وضعیت اشتغال آتی خود بالفاصله  النیالتحص فارغ و انیدانشجودرصد از  82حدود  همچنین
درصد از دانشجویان و  4/82 و نداشتندپس از فارغ التحصیل شدن آگاهی و امیدواری روشنی 

بعد از فارغ التحصیل شدن وارد بازار کار می فارغ التحصیالن اعتقاد داشتند کمتر از یک سال 
درصد از نمونه های تحقیق دانش و مهارت های کسب شده را برای  51بیش از همچنین  .شوند

با عنایت به اهمیت آموزش های  .پاسخگویی به نیازهای آینده شغلی خود مناسب ارزیابی کرده اند
دانشجویان و  ،ر به نیروی کار توانمندصحیح عملی و علمی و با توجه به نیاز بخش ورزش کشو

 .شوند آماده مناسب مشاغلاحراز  جهت بایستی در طول دوران تحصیلفارغ التحصیالن 
 

 .ه تربیت بدنی و علوم ورزشیرشت ،دانش آموختگان، آینده شغلی :کلید واژگان

                                                                                                                                        
 :نویسنده مسئول  Email: M_boroumand@sbu.ac.ir 
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 مقدمه

وسعه کشور نظام آموزش عالی به عنوان سیستمی پویا و هدفمند نقشی حساس در فرآیند ت

یابد این سیستم رشد می  به طوری که کلیدی ترین عامل توسعه، یعنی سرمایه انسانی در .دارد

ما  ،امروزه سیر شتابنده تغییر و تحوالت دانش بشری(. 1) و قابلیت های الزم را بدست می آورد

هم، را بیش از پیش نیازمند آموزش ساخته است و در صورت عدم توجه به این امر بسیار م

فرجامی جز سکون نخواهیم داشت. یافته های دو دهه اخیر ثابت کرده است که ارتباط مثبتی 

بین سطح کیفیت آموزشی فرد و توانمندی های وی برای ورود به بازار کار یا قدرت حل مسائل 

زشی کشور در کارکرد نظام آمودر سال های اخیر اما (. 2) و تصمیم گیری صحیح وجود دارد

چه بیشتر از  برای فارغ التحصیالن در راستای استفاده هر ش محرک بودنایفای نق

که بیکاری و کم کاری به میزان نگران کننده ای  به دلیل آن ،استعدادهایشان در بازار کار

 رسیده است و تحصیلکردگان به نحو فزاینده ای بر صفوف بیکاران می پیوندند قابل تردید است

است. افزایش ظرفیت داشته ان در دو دهه اخیر گسترش سریعی نظام آموزش عالی ایر(. 3)

عدم  است. های آموزش عالی، موجب افزایش قابل مالحظه فارغ التحصیالن دانشگاه ها شده

کمبود  هماهنگی بین فرصت های شغلی موجود در بخش های مختلف اقتصادی و به عبارتی

ها و  شغل مرتبط با توانایی(. 4) ستا شدهبیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی باعث تقاضا، 

اش مواجه  با آن در زندگی روزمره امری است که هر شخص لزوماً ،استعدادهای ذاتی هر فرد

تواند مورد پسند و عالقه فرد واقع گردد یا چیزی خارج از  حال این شغل می ؛خواهد شد

خارج از عالقه هم میسر  ،در برخی از افراد نیز حتی دستیابی به این شغل .انتظارات او باشد

بیکاری یکی از پدیده های نامطلوبی است که (. 5) گیرد گردد و به او لفظ بیکار تعلق می نمی

اجتماعی فراوانی به دنبال دارد. این معضل در دهه های اخیر، هر دو  -پیامدهای منفی اقتصادی

است. در حال حاضر، حال توسعه را به خود مشغول داشته  گروه کشورهای توسعه یافته و در

و نظر به تاثیرات بسیار منفی آن، لزوم انجام اقدامات موثر و  استکشور ما نیز درگیر این پدیده 

 گیردمسئولین کشور قرار  و توجه مورد تاکیدهمواره باید از میان بردن این پدیده  جهت سریع

ین بخش سرمایه در این میان بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی کشور که مهم تر(. 6)

باری در حیات اجتماعی دارای آثار و پیامدهای پیچیده تر و زیان انسانی به شمار می آیند، طبعاً

که سهم قابل توجهی از منابع انسانی و مادی محدود کشور،  کشور است. نخست، به دلیل آن

سطح که، طی دهه های اخیر به نحو فزاینده  صرف تربیت این گروه می شوند و دوم این

و دانش  پیشرفت و توسعه کشور تحت تاثیر نحو استفاده از سرمایه انسانی قرار گرفته است

 آموختگان آموزش عالی، مظهر و نمونه اعالی سرمایه های انسانی جامعه محسوب می شوند
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امروزه در ایران مساله اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و مهارت های آنان از دغدغه (. 7)

ران، خانواده ها و ذاگولت، مراکز آموزشی و صنعتی، برنامه ریزان و سیاستهای اصلی د

آموزش ها و موسسات  تعداد کل دانشجویان دانشگاهکه  طوریه ب(. 8) دانشجویان شده است

دانشجو  قریب به چهار میلیون هم اکنون و نفر بود 675هزار و  775حدود  7357عالی در سال 

کننده است، اما  چه این رشد در نگاه اول خوشحال گر(. 9) تندمشغول به تحصیل هس در کشور

در حال حاضر بین نظام آموزشی و بازار کار کشور به لحاظ کیفی و کمی ارتباط منطقی وجود 

سه ماهه اول  درصد در 5/77به  7375درصد در سال  7/9نرخ رسمی بیکاری از (. 71) ندارد

  ها ه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهاین در حالی است کرسیده است.  7391سال 

ها و مراکز آموزش عالی عهده دار  دانشگاهطور کلی ه ب(. 77) برابر نرخ بیکاری عمومی است دو

هایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری،  رسالت

در جاده توسعه و جلوگیری از عقب گرفتن  بنابراین برای قرار. نوآوری و خالقیت هستند

ها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری  ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه

در (. 72) های مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند جدید و پذیرش مسئولیت

 ایجاد جهت وانفرا پتانسیل داشتن رغم علی که های دانشگاهی رشته از همین راستا، یکی

 می برد رنج مشکل این از متخصص جذب نیروهای و دانشگاه التحصیالن فارغ برای اشتغال

چه  گراصورت کنونی آن، ه ب تربیت بدنیورزش و (. 73) است تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته

ر و هبسیار جوان و نوپاست، ولی در عین حال از سابقه بسیار طوالنی و دیرپا برخوردار است 

خود در جهت بسط، توسعه و تکامل آن و در نتیجه باال بردن  های جامعه با توجه به توانایی

ورزش (. 74)جامعه خویش کوشیده استافراد سطح زندگی، سالمت و توانایی جسمی و فکری 

در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عاملی اثرگذار در رشد اقتصاد ملی بسیار 

رود. این  ترین صنایع در قرن حاضر به شمار میترین و درآمدزا است و یکی از بزرگمورد توجه 

تواند با تاثیرات اقتصادی  های اقتصادی درهم تنیده است و می با همه جنبه صنعت عمالً

های درمان بر  مستقیم و غیر مستقیم مانند اشتغال، درآمدزایی، جذب گردشگر و کاهش هزینه

از این رو، اگر میزان بازدهی دانش آموختگان رشته (. 75) اثرگذار باشداقتصاد ملی کشورها 

 ها در مشاغل وابسته به این رشته، محتوای دروس و آموخته های آن تربیت بدنی و جذب آن

ها با نیاز جامعه و بازار کار همخوانی داشته باشد، می توان به کارایی و بهره وری رشته تربیت 

گونه آمار رسمی و  متاسفانه در ایران هیچ(. 74) جامعه امیدوار بودبدنی و علوم ورزشی در 

-مشخصی از شاغلین بخش تربیت بدنی و ورزش وجود ندارد تا به استناد آن مدیران و تصمیم

بررسی وضعیت هدف از  های کالن خود را نیز تدوین نمایند. گیرندگان ارشد کشور، سیاست
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اطالع از چگونگی آموزش، جذب، ، نی و علوم ورزشیموختگان رشته تربیت بدآاشتغال دانش 

ها برای انتقال آموخته ها و همچنین  ، انگیزه های آنمندی و رضایتکارایی، میزان عالقه 

از چه بیشتر این رشته  هاست تا از این طریق به بهره وری هر شناخت مسائل و مشکالت آن

چه  اگر(. 74) ی و ورزش کمک کردنیروهای متخصص تربیت بدن کاری باال بردن کیفیت طریق

در مورد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در سایر حوزه ها تحقیقات و پژوهش های 

در در مورد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی  اما ،صورت گرفته مختلف و متعددی

در ( 7381) . علیزادهاست تحقیقات اندکی صورت گرفتهرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

پرداخته  ان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیبررسی مشکالت شغلی دانش آموختگتحقیقی به 

دانش آموختگان دانشگاه های کشور از لحاظ میزان عالقه مندی به رشته تربیت و نشان داد 

بدنی و نیز خودباوری و ایمان به توانایی خود در سطح بسیار خوبی هستند. همچنین ارتباط 

یف آموزش را با آموخته های خویش و نیز کارایی این رشته را در جامعه خوب می دانند. وظا

د از جمله دالیلی که موجب کارایی نامطلوب و این تحقیق نشان می ده همچنین نتایج

نارضایتی دانش آموختگان شده کمبود بودجه و امکانات کافی، عدم بهره مندی از مزایای شغلی 

، ناکافی بودن شناخت مردم و جامعه از توانایی های این رشته، درآمد لمشاغیکسان با دیگر 

ها، حمایت نکردن از کارشناسان،  کم، توجه ناکافی مسئوالن در روزآمد کردن دانسته های آن

ها  ها در تصمیم گیری کمبود شدید وسایل و اماکن و فضاهای ورزشی و بهره نگرفتن از آن

، افراد جامعهبا  دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی ودمحد. از سوی دیگر، ارتباط است

، ناهماهنگی میان مراکز تصمیم شاغلین این حوزهمیان مسئوالن و  کافی اعتمادعدم وجود 

موانع  ،فارغ التحصیالنشغلی نیازهای گیری، نامتناسب بودن دروس کارشناسی با نیاز جامعه و 

از دالیل دیگری است که دانش  های ارزشیابی شیوه و مشکالت اداری و نامناسب بودن

( در 7388) صراف و همکاران(. 74) آموختگان همگی بر وجود این مشکالت اذعان دارند

بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان "تحقیق خود تحت عنوان 

یان، نسبت به آینده درصد از دانشجو 2/71اشاره داشتند که  "ای مشهده تربیت بدنی دانشگاه

مشاوره شغلی درصد از دانشجویان، استادان خود را در  5/45شغلی خود نگران هستند و تنها 

در تحقیقی به این نتیجه رسید که عدم تعامل بین  (7386) هرندی(. 76) دانند مؤثر می

رای موسسات آموزشی و بازار کار، نبود فرصت های شغلی کافی و نابرابری فرصت های شغلی ب

کشور و  ن بازار کارزنان و مردان، ضعف برنامه های حمایت از خوداشتغالی، سازمان یافته نبود

انان در از جمله مهم ترین موانع جو آموزشیکم رنگ بودن نقش موسسات کاریابی و موسسات 

رشته  به بررسی دیدگاه دانشجویاندر تحقیقی  (7397)هدایتی (. 77) استامر اشتغال 
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حاکی از نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی شان پرداخته است. نتایج  دندانپزشکی

عالقمندی دانشجویان به رشته تحصیلی شان بود در حالی که این دانشجویان دیدگاه مثبتی 

نسبت به آینده شغلی شان نداشتند که بیانگر نگرانی در مورد آینده شغلی شان نسبت به این 

وضعیت اشتغال، توانمندی "تحت عنوان  یمکاران، به تحقیقمحمد زاده و ه(. 78) رشته است

کاربردی در بخش  –های عالی علمی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزش

تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش پرداخته است.  "کشاورزی

ت زیر بنایی و آموزشی مراکز، آموختگان سهمیه آزاد نشان می دهد که بین امکانات و تجهیزا

، محتوای نظری و عملیتوانایی تدریس و شیوه آموزش استادان، روش های تدریس واحدهای 

آموزشی در سطح دانش و محتوای آموزشی در سطح نگرش با توانمندی شغلی دانش 

شغلی دانش  موفقیتداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل عوامل آموزشی و اآموختگان رابطه معن

محتوای  بین توانایی علمی و تخصصی استادان، نشان می دهد که شاغلآموختگان سهمیه 

آموزشی در سطح دانش، محتوای آموزشی در سطح نگرش و محتوای آموزشی در سطح مهارت 

برای برنامه ریزی و (. 2) داری وجود دارداابطه مثبت و معنموفقیت شغلی دانش آموختگان ر با

به ارزیابی دانشجویان و دانش کرده جامعه،  ندهی اشتغال قشر تحصیلاقدام منطقی جهت ساما

آموزش های ارائه شده، مهارت های مورد نیاز بازار کار و برنامه  کاراییآموختگان و آگاهی از 

در این راستا دانشجویان و دانش آموختگان خود اولین  .(8) های آموزشی و پژوهشی نیازمندیم

 .های خود اظهار نظر کنند می توانند در خصوص آموزش و مهارتگروهی هستند که به خوبی 

 علوم و یبدن تیترب رشته آموختگان دانش آینده شغلی تیوضع یبررسلذا این تحقیق به 

 از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته دانشگاهی پرداخته است. رانیا یورزش

 پژوهش روش

غال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت اشت

تحقیقات کاربردی بوده که به لحاظ ویژگی در نحوه جمع  از نوعتحقیق . اسنورزشی ایران 

نجام به صورت نظرخواهی و به شکل میدانی ا وپیمایشی است  -آوری اطالعات از نوع توصیفی

ش آموختگان رشته تربیت بدنی جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان و دان گرفته است.

 23از  نفر 275تعداد  وسسات آموزش عالی سراسر کشور بود وو علوم ورزشی دانشگاه ها و م

طور ه بمورد نظر بین دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته  استان به عنوان نمونه تحقیق از

 .انتخاب شدندتصادفی 

مرحله اول در زمینه جمع آوری اطالعات در دو بخش به جمع آوری اطالعات اقدام گردید. در 

تئوریک و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانه ای، اینترنت و مقاالت مرتبط با موضوع و در مرحله 
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بخش اول  .استفاده گردید بوددر دو بخش طراحی شده که ساخته  محققی بعد از، پرسشنامه ا

در مورد آینده شغلی ل سوا 72ی و بخش دوم آن شامل فردمربوط به سواالت مشخصات 

قبل از توزیع از نظر روایی صوری و محتوا  مذکور پرسشنامه .بود دانشجویان و دانش آموختگان

تایید  ( = 68/1α)توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 گردید.

برای  SPSS (ver.20) ارنرم افزاز پس از استخراج و دسته بندی اطالعات جمع آوری شده، 

 میانگین و، فراوانی یها از شاخص ،و بر حسب نیاز سواالت تحقیقداده ها استفاده شد توصیف 

 ها استفاده شد.  دادهجهت تجزیه و تحلیل های آماری خی دو  و آزموندرصد 

 نتایج

 ویژگی های فردی نمونه های تحقیق ارائه شده است. زیردر جدول 
 نمونه های تحقیق موگرافیکویژگی های د. 2جدول

 جنسیت فراوانی 
 میانگین سن  

 سال() 
 استان مدرک تحصیلی

 222 دانشجویان
 63/23±88/4 728 مرد

 کرمانشاه/ اصفهان 7 دکتری
 تهران/ مرکزی

 مازندران/ لرستان
 سمنان/ گلستان

 اردبیل/ بوشهر
 آذربایجان شرقی و غربی

 خراسان رضوی، جنوبی و شمالی
 انگیالن/ خوزست

 فارس/ قزوین
 زنجان / کرمان

 کردستان/ قم

 55 فوق لیسانس

 93/22± 25/2 94 زن
 743 لیسانس

 23 فوق دیپلم

دانش 
 آموختگان

52 

 11/31±2/6 71 مرد
 8 سانسیفوقل

 33 لیسانس

 33/26± 16/2 42 زن
 77 فوق دیپلم

 ستانا 23 274 14/24± 76/4 274 274 کل

 
 لویت ادامه تحصیل وجویان و فارغ التحصیالن در خصوص اظرات دانشنبررسی . 1جدول

 یا اشتغال برای آینده

 درصد فراوانی اولویت

 %6107 767 ادامه تحصیل

 %3903 718 شاغل شدن
 

نشان دهنده بررسی نظرات دانشجویان و فارغ التحصیالن در خصوص اولویت  (2)جدول شماره 

این جدول نشان می دهد که  .استها بین ادامه تحصیل و یا شاغل شدن در آینده  انتخاب آن
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نفر  718عالقمند به ادامه تحصیل و افراد  %6107 معادلنفر  767آزمودنی،  275مجموع از 

 مایل به ورود به بازار کار و اشتغال بودند. %3903برابر با 
 

 تغالبین الویت ادامه تحصیل و اش بررسی تفاوت. 9جدول

 تفاوت بین الویت ادامه تحصیل و اشتغال
Chi-square df sig 

65/72 7 117/1 
 

ه از آزمون خی دو لویت ادامه تحصیل و اشتغال برای آیندوا همچنین جهت بررسی تفاوت بین

نتایج آماری نشان می دهد که بین ادامه تحصیل  (3)که مطابق با جدول شماره استفاده گردید 

وجود دارد و بیشتر دانشجویان  (sig= 117/1و  α≤ 15/1)معناداری تفاوت  یندهو اشتغال در آ

 .ن عالقمند به ادامه تحصیل هستندو فارغ التحصیال
 

 بررسی میزان امیدواری دانشجویان و دانش آموختگان به اشتغال بالفاصله بعد از .8جدول

 التحصیل شدن فارغ 

 ز فارغ التحصیل شدنمیزان امیدواری به اشتغال بالفاصله بعد ا

 کم متوسط زیاد

 نفر 772

7/41% 

 نفر 773

7/47% 

 نفر 51

2/78% 

 

در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار هستید بالفاصله بعد از فارغ ( 4مطابق با جدول شماره )

درصد از دانشجویان و فارغ التحصیالن به یافتن شغل  41التحصیل شدن شاغل شوید، حدود 

اطمینان بسیار  آناندرصد  78و  هستندله بعد از فارغ التحصیل شدن امیدوار مناسب بالفاص

درصد از  47حدود ه بعد از فارغ التحصیل شدن دارند. اندکی به یافتن شغل مناسب بالفاصل

دانشجویان و فارغ التحصیالن از وضعیت اشتغال آتی خود بالفاصله پس از فارغ التحصیل شدن 

مشخص ( 5) از جدولاما به طور کلی طبق نتایج بدست آمده  ندارند. شفافیآگاهی و امیدواری 

 . معناداری طور بهگردید که میزان امیدواری به اشتغال بعد از فارغ التحصیل شدن 

(15/1 ≥α  117/1و =sigدر سطح متوسط ) است. 
 

 بررسی تفاوت میزان امیدواری به اشتغال بالفاصله بعد از فارغ التحصیل شدن  .5جدول

 

تفاوت میزان امیدواری به اشتغال بالفاصله بعد از فارغ 

 التحصیل شدن

Chi-square df sig 

475/28  2 117/1 

 

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در پاسخ به این سوال که فکر می ( 6مطابق با جدول )
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غول به کنید حداقل چند سال بعد از فارغ التحصیل شدن در حیطه تربیت بدنی و ورزش مش

درصد از نمونه ها اعتقاد داشتند کم تر از یک  8/47کار شوید، نتایج آماری نشان می دهد که 

سال و  3تا  2درصد از آن ها بین  32سال بعد از فارغ التحصیل شدن وارد بازار کار می شوند، 

ارغ درصد از دانشجویان و فارغ التحصیالن اعتقاد داشتند بیشتر از سه سال بعد از ف 2/26

 التحصیل شدن وارد بازار کار می شوند.
 

 بررسی میزان انتظار برای اشتغال پس از فارغ التحصیل شدن .0جدول

 میزان انتظار برای اشتغال پس از فارغ التحصیل شدن

 سال 9بیشتر از  سال 9تا  1 کمتر از یک سال

 نفر 775

8/47% 

 نفر 88

1/32% 

 نفر72

2/26% 
 

 ان انتظار برای اشتغال پس از فارغ التحصیل شدنبررسی تفاوت میز .7جدول

 Chi-square df sig 

تفاوت میزان انتظار برای اشتغال پس از فارغ التحصیل 

 شدن
3/71 2 116/1 

 

نمونه ها میزان انتظار بین نتایج آماری نشان می دهد که  7همچنین مطابق با جدول شماره 

 وجود دارد.معناداری  برای اشتغال پس از فارغ التحصیل شدن تفاوت

برای بررسی این موضوع که دانش و مهارت های کسب شده در طول ( 8مطابق جدول شماره )

 9/54دوران تحصیل تا چه میزان نیازهای آینده شغلی را تامین می کند، نتایج نشان می دهند 

ای درصد از نمونه های تحقیق دانش و مهارت های کسب شده را برای پاسخگویی به نیازه

درصد از آنان دانش و مهارت های کسب شده  6/35آینده شغلی خود مناسب ارزیابی کرده و 

درصد  5/9و  هبرای پاسخگویی به نیازهای آینده شغلی خود را در حد متوسط ارزیابی نمود

 دانش و مهارت های کسب شده را کم تاثیر بیان داشته اند.
 

غلی از طریق دانش و مهارت های کسب شده در طول بررسی میزان تامین نیازهای آینده ش .4جدول

 دوران تحصیل

 درصد تجمعی درصد  فراوانی طیف

 7903 7903 53 بسیار زیاد 

 5409 3506 98 زیاد

 9105 3506 98 متوسط

 9607 602 77 کم

 71101 303 9 بسیار کم
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ر مستقل در مقابل بررسی میزان ترجیح دانشجویان نسبت به راه اندازی یک کسب و کا. 3 جدول

 استخدام شدن در یک سازمان دولتی یا شرکت خصوصی

 متغیر
 خود اشتغالیشدن               استخدام 

2 1 9 8 5 0 7 
 26 6 72 76 49 29 737 نفر() فراوانی
 %5/9 %2/2 %4/4 %8/5 %8/77 %5/71 %8/49 درصد

 %711 %5/91 %4/88 %84 %2/78 %4/61 %8/49 درصدتراکمی
 

جهت ارزیابی این سوال که دانشجویان در یک طیف راه اندازی کسب ( 9طابق جدول شماره )م

یک را  اشتغال دولتی( کدام)خود اشتغالی( و اشتغال در یک سازمان دولتی )وکار مستقل 

% به طور مطلق 8/49نیمی از نمونه های تحقیق  نتایج نشان می دهند حدوداً ،ترجیح می دهند

یک سازمان دولتی یا شرکت خصوصی را به راه اندازی کسب و کار مستقل استخدام شدن در 

درصد به طور نسبی گرایش به راه اندازی کسب وکار مستقل را  76ترجیح می دهند و تنها 

 بیان داشته اند.
 

 بررسی میزان پذیرفتن مخاطرات معقول یک کسب و کار مستقل .21جدول

 متغیر
 کسب و کار مستقل() پذیرفتن مخاطرات معقول یک فعالیت 

2 1 9 8 5 0 7 

 34 7 78 28 66 47 87 نفر() فراوانی

 %4/72 %5/2 %5/6 %2/71 %24 %9/74 %5/29 درصد

 %711 %6/87 %7/85 %5/78 %4/68 %4/44 %5/29 درصد تراکمی
 

چه اندازه دوست دارند مخاطرات جهت ارزیابی این که دانشجویان تا ( 71مطابق جدول شماره )

نتایج ، کار مستقل را راه اندازی نمایند معقول یک فعالیت را پذیرفته و خودشان یک کسب و

پذیرفتن مخاطرات معقول کسب عالقمند به طور مطلق درصد افراد  31حدود نشان می دهند 

رات معقول کسب درصد به طور نسبی عالقمند پذیرفتن مخاط 27و تنها  و کار مستقل نیستند

 و کار مستقل می باشند.
 

 بررسی میزان کفایت دانش، مهارت و تالش فعلی جهت احراز یک شغل مناسب .22جدول 

 درصد تجمعی درصد  فراوانی طیف

 7305 7305 37 بسیار زیاد 

 4609 3305 92 زیاد

 9703 4404 722 متوسط

 9705 602 77 کم

 71101 205 7 بسیار کم
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جهت ارزیابی این که به چه میزان دانش، مهارت و تالش فعلی افراد ( 77شماره )مطابق جدول 

کافی می  آن رادرصد  47برای احراز یک شغل مناسب کافی است نتایج نشان می دهند که 

 در حد متوسط ارزیابی می نمایند.را % آن ها 4/44کافی نمی دانند و آن را % 7/8دانند و تنها 
 

 ن مشاوره و راهنمایی اساتید دانشگاه در خصوص چگونگی احراز شغل مناسببررسی میزا. 21جدول 

 درصد تجمعی درصد  فراوانی طیف

 306 306 71 بسیار زیاد 

 7705 7308 38 زیاد

 5601 3805 716 متوسط

 8407 2807 79 کم

 71101 7503 42 بسیار کم

 

ه به چه میزان در خصوص جهت ارزیابی این که اساتید دانشگا( 72مطابق جدول شماره )

نتایج نشان می  ،کنند مشاوره داده و راهنمایی می دانشجویانچگونگی احراز شغل مناسب به 

% از دانشجویان و فارغ التحصیالن میزان مشاوره و راهنمایی اساتید دانشگاه 5/77تنها  دهند که

گزارش پایین % آن ها این مسئله را در سطحی 44ارزیابی نمودند و  مناسبرا در سطح 

 اند. کرده
 

 بررسی امکان سرمایه گذاری شخصی برای شروع یک کسب و کار مناسب .29جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف

 2507 2507 69 بلی

 71101 7409 216 خیر

 

جهت ارزیابی این که آیا امکان سرمایه گذاری شخصی برای شروع ( 73مطابق جدول شماره )

 74حدود  ، نتایج نشان می دهند کهیا خیر استبرای شما فراهم  یک کسب و کار مناسب

درصد این شرایط را برای  25را ندارند و تنها امکان سرمایه گذاری مناسب برای خود  درصد

 خود مهیا می دانند.
 

 نتایج آزمون خی دو برای بررسی امکان سرمایه گذاری شخصی برای شروع . 28جدول 

 یک کسب و کار مناسب

سرمایه گذاری شخصی  یا عدم امکان ت بین  امکانتفاو

 برای شروع یک کسب و کار مناسب

Chi-square df sig 

68025 7 10117 
 

جهت بررسی تفاوت بین امکان و عدم امکان سرمایه گذاری ( 74مطابق با جدول شماره )
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ماری نتایج آ .شخصی برای شروع یک کسب و کار مناسب از آزمون خی دو استفاده گردید

سرمایه گذاری شخصی برای شروع یک کسب و کار  عدم امکان و امکانبین نشان می دهد 

امکان سرمایه گذاری وجود دارد و بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیالن معناداری  مناسب تفاوت

 شخصی برای شروع یک کسب و کار مناسب را ندارند.

آیا پس از فارغ التحصیل شدن ایده و جهت ارزیابی این سوال که ( 75مطابق جدول شماره )

طرحی برای داشتن یک کسب و کار مستقل و جدید دارید یا خیر، نتایج نشان می دهند حدود 

 .فاقد آن هستنددرصد  47درصد دارای ایده و طرح و  58
 

 پس از  بررسی داشتن ایده و طرحی برای یک کسب و کار مستقل و جدید .25جدول 

 فارغ التحصیل شدن

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف

 5809 5809 762 بلی

 71101 4707 773 خیر
 

یک کسب و کار دن و یا نبودن ایده و طرحی برای دارا بو همچنین جهت بررسی تفاوت بین

( نتایج آماری 76)مطابق با جدول شماره  .مستقل و جدید از آزمون خی دو استفاده گردید

یک کسب و کار مستقل و جدید  تن ایده و طرحی برایداشتن یا نداشنشان می دهد که بین 

وجود دارد و بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیالن در این زمینه فاقد طرح و معناداری  تفاوت

 ند.هستایده 
 

نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوتدارا بودن یا نبودن ایده و طرحی برای یک کسب و  .20جدول 

 کار مستقل و جدید

ایده و طرحی برای  یک کسب و  داشتن یا نداشتنن  تفاوت بی

 کار مستقل و جدید

Chi-square df sig 

8.73 7 .113 

 

جهت بررسی این پرسش که به نظر شما با توجه به محتوای آموزشی ، 77مطابق جدول شماره 

یک از حیطه ها و گرایش های  دروس کارشناسی در شرایط فعلی، فارغ التحصیالن در کدام

جود در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در شغل خود موفق تر خواهند بود، نتایج نشان می مو

درصد متعلق به گرایش مدیریت  8/37نفر معادل  714دهند که بهترین وضعیت با فراوانی 

درصد مربوط به گرایش  9/2نفر معادل  8ورزشی بوده و ضعیف ترین وضعیت با فراوانی 

 .استبیومکانیک 
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 بررسی میزان موفقیت شغلی در هر یک از گرایش ها با توجه به محتوای آموزشی  .27 جدول

 دروس کارشناسی

 درصد تجمعی درصد  فراوانی گرایش ها

3/23 64 فیزیولوژی ورزشی  3/23  

9/2 8 بیومکانیک ورزشی  2/26  

2/34 8 22 رفتار حرکتی  

2/62 28 77 حرکات اصالحی و آسیب شناسی  

8/37 714 مدیریت ورزشی  711 

 
 

 برای بررسی تفاوت گرایش های تحصیلی تربیت بدنی  آزمون خی دو نتایج .24جدول 

 در موفقیت شغلی 

 تحصیلی گرایش های  موفقیت شغلی  در هر یک از تفاوت بین

 با توجه به  محتوای آموزشی دروس کارشناسی تربیت بدنی

Chi-square df sig 

773.89 4 117.  
 

بررسی تفاوت بین موفقیت شغلی در هر یک از گرایش های تربیت بدنی و علوم  همچنین جهت

مطابق  .ورزشی با توجه به محتوای آموزشی دروس کارشناسی از آزمون خی دو استفاده گردید

نتایج آماری نشان می دهد که بین موفقیت شغلی در هر یک از گرایش  78با جدول شماره 

 با توجه به محتوای آموزشی دروس کارشناسی تفاوتهای تربیت بدنی و علوم ورزشی 

به طوری که بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیالن موفقیت شغلی گرایش  ؛وجود داردمعناداری 

 مدیریت ورزشی را با توجه به محتوای آموزشی دروس کارشناسی بیشتر می دانند.
 

 در شرایط فعلی  شغلی در هر یک از گرایش ها موقعیت هایبررسی میزان  .23جدول 

 درصد تجمعی درصد  فراوانی گرایش ها

4/76 45 فیزیولوژی ورزشی  4/76  

7/4 73 بیومکانیک ورزشی  7/27  

6/3 71 رفتار حرکتی  7/24  

5/25 71 حرکات اصالحی و آسیب شناسی  2/51  

8/49 737 مدیریت ورزشی  711 

 در شرایط فعلی در کدام جهت بررسی این پرسش که به نظر شما( 79مطابق جدول شماره )

نتایج تری وجود دارد، یک از حیطه های تربیت بدنی و علوم ورزشی موقعیت های شغلی بیش

 %( در این زمینه8/49) تقریبا نیمی از دانشجویان و فارغ التحصیالننشان می دهند که 

ت به در شرایط فعلی موقعیت های شغلی بیشتری نسبمعتقدند که گرایش مدیریت ورزشی 

نفر معادل  71د و بعد از آن حرکات اصالحی و آسیب شناسی با فراوانی سایر گرایش ها دار
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درصد در مقاوم دوم است و رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی با اختالف کم نسبت به  5/25

 ند.داریکدیگر از دیدگاه آزمودنی ها ضعیف ترین وضعیت را 

 نتیجه گیریبحث و 

ده از تحقیق حاضر مشخص گردید که بیش از نیمی از دانشجویان و با توجه به نتایج بدست آم

و فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سراسر کشور عالقمند به ادامه تحصیل 

این در حالی است که نتایج بدست آمده از کشورهای مختلف از ودند. بارتقاء مقطع تحصیلی 

 4(، نولند2111) نو همکارا 3(، ماکسول7998) 2ن(، آندرسو7997) 7تحقیقات آدامز جمله

ترین انگیزه جوانان برای ورود  دهد که انگیزه شغلی مهم ( نشان می2117) 5( و کانتون2117)

نظام آموزشی کشور در تمام مقاطع تحصیلی بدون (.  23، 22، 27، 21، 79) به دانشگاه است

کاربردی افراد متاسفانه برای جواب توجه به افزایش ضریب توانایی های مهارتی و تخصصی 

به افرادی که رویای ورود به دانشگاه را در سر می پرورانند تنها با افزایش  ،گویی سطحی

 مدرک گراییظرفیت پذیرش هر ساله آمار قبولی ها را افزایش می دهد. شاید امروزه افزایش 

جای ه ی مختلف بدر قالب تاسیس مراکز آموزشو به شکل کاذب  میان افراد جامعهدر 

شده پایه تحصیلی بیکاران  ، سبب ارتقایپاسخگویی به ایجاد تناسب میان بازار کار و مهارت

. از سوی دیگر هر چه ظرفیت پذیرش دانشگاه ها افزایش یابد به همان میزان آمار بیکاران است

مشغول به  یا کسانی که مجبورند مدرک تحصیلی شان را نادیده بگیرند و در مشاغلی پایین تر

درصد از  41در بخش دیگر نتایج تحقیق حاضر آمده است حدود شود.  کار شوند نیز بیشتر می

دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی در سراسر کشور به میزان بسیار زیادی امیدوار 

ظار البته همین درصد نیز میزان انت .هستند بالفاصله بعد از فارغ التحصیل شدن شاغل شوند

خود جهت ورود به بازار کار را در کم تر از یک سال پیش بینی کرده اند. شاید این مسئله به 

تدریس در مدارس و از جمله  دلیل وجود موقعیت های شغلی گوناگون موجود در این رشته

دانشگاه ها، مربیگری و داوری انواع رشته های ورزشی، باشگاه داری، خبرنگاری ورزشی و . . . 

به لحاظ امیدواری و مدت  تحصیلیکه موقعیت این رشته را نسبت به سایر رشته های  باشد

ی  فروغی پور و همکاران، هفت زمینهزمان کوتاه جهت ورود به بازار کار افزایش داده است. 

اصلی برای کار آفرینی در ورزش ایران معرفی کردند. این هفت زمینه به ترتیب اولویت عبارتند 

                                                                                                                                        
1. Adams 

2. Anderson 

3. Maxwell 

4. Noland 

5. Canton 
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های آموزش و پژوهش در ورزش، مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، خدمات  در حوزه از کارآفرینی

ای، ساخت و تولید تجهیزات ورزشی  ورزشی، تبلیغات ورزشی، ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه

همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از نیمی از نمونه (. 24) و امور فرهنگی ورزش

ای کسب شده را برای پاسخگویی به نیازهای آینده شغلی خود دانش و مهارت ه ،های تحقیق

دانش، مهارت و تالش فعلی خود را  ،درصد از نمونه های تحقیق 47و  مناسب ارزیابی کرده اند

 به نظر می رسد این مسئله به دلیل حجم نسبتاً .برای احراز یک شغل مناسب کافی می دانند

که میزان توانایی دانشجویان  استرشناسی این رشته باالی دروس عملی ارائه شده در مقطع کا

در دانشگاه ها الزم  در حال حاضرو فارغ التحصیالن را در بخش بازار کار افزایش داده است. 

است توسعه مهارت های عملی افراد مورد تاکید قرار گیرد تا با افزایش اینگونه مهارت ها 

یرین رقابت کنند. آن ها بدون برخورداری از چنین بتوانند در بازار کار به گونه ای موفق با سا

چرا که بازار کار امروزی به فارغ  ؛توانایی هایی شاید نتوانند به شغل مطلوب خود دست یابند

به تئوری مسلط نباشند بلکه بدانند که آن تئوری را در عمل  التحصیالنی نیاز دارد که صرفاً

دریافتند که  شانتحقیقات در (7387) صبوحی و (7386) فالح شهیدی چگونه به کار گیرند.

های  نان اثرگذار است و از اولویتآبا کیفیت در دانشگاه در موفقیت تحصیلی  یکسب تجربه کار

 .شود ینیازهای شغلی دانشجویان برای داشتن آینده شغلی موفق محسوب م

% به 8/49حقیق نیمی از نمونه های ت در بخش دیگری از نتایج این تحقیق آمده است حدوداً

طور مطلق استخدام شدن در یک سازمان دولتی یا شرکت خصوصی را به راه اندازی یک کسب 

درصد از آن ها به طور مطلق عالقمند پذیرفتن  31و حدود  و کار مستقل ترجیح می دهند

تعریف جوانان از به نظر می رسد متاسفانه . مخاطرات معقول یک کسب و کار مستقل نیستند

است و با وجود فرصت های مناسب شغلی بسیاری از  دچار یک پارادوکس شدهاسب شغل من

جوانان به علت همین تعریف و فرهنگ اشتباه هنوز بیکار هستند. دیدگاه جوانان امروز ایرانی 

اشتباه تبدیل به یک  شده و این دیدگاه کامالًدر خصوص کار مناسب، محدود به مشاغل دولتی 

امروز در حین و پس از اتمام تحصیل خود را در یک جایگاه و شغل  فرهنگ شده است. جوان

دولتی تصور می کند و این موضوع را به عنوان یکی از اهداف و مالک های اصلی خود برای 

فرصت های  ایجاداگر حتی دولت در  با حاکم شدن این تصور. ر می دهدورود به دانشگاه قرا

برسد با وجود تعاریف اشتباه از شغل مناسب باز هم اشتغال به چندین برابر تعهد خود نیز 

همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد  جوانان بیکار بسیاری را خواهیم داشت.

% از دانشجویان و فارغ التحصیالن میزان مشاوره و راهنمایی اساتید دانشگاه در 4/77تنها که 

این  نمونه ها% 44ارزیابی نمودند و  شغل مناسب را در سطح مطلوب خصوص چگونگی احراز
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مشاوره و راهنمایی اساتید دانشگاه ها در خصوص  .گزارش کردندمسئله را در سطحی پایین 

انسانی  یچگونگی احراز شغل مناسب می تواند به عنوان راهکاری موثر در هدایت هدفمند نیرو

اساتید دانشگاه  .کشور به شمار آیدیجاد اشتغال در به بازار کار و ابزاری مهم در توسعه فرایند ا

ها می توانند به عنوان یک عامل حمایتی در دانشگاه با رابطه سالم، مثبت و توام با احترام با 

دانشجو، به او کمک کنند تا توانایی ها و استعدادهای شغلی خود را در زمینه های مختلف 

در ژاپن اساتید معموالً با  بشناسد و مسیر شغلی آینده خود را بیش از پیش روشن سازد.

ها را در انتخاب شغل مناسب راهنمایی کنند  آن کنند یشناختی که از دانشجویان دارند تالش م

 یاو با ارتباطاتی که با مراکز دولتی و خصوصی دارند شغلی را برای دانشجویانشان بیابند 

نتایج (. 25) آورند یفراهم م انیسمینارهای کاربردی در ارتباط با شناخت بازار کار برای دانشجو

تحقیق حاضر نشان می دهد بیش از نیمی از دانشجویان و فارغ التحصیالن تربیت بدنی سراسر 

کشور ایده و طرحی برای ایجاد یک کسب و کار مستقل و جدید در ذهن خود دارند اما حدود 

رای خود را درصد آنان امکان سرمایه گذاری شخصی برای شروع یک کسب و کار مناسب ب 74

سرمایه جهت فعال سازی ایده ها برای  تحصیلبنابراین باید تالش گردد تا زمینه های  .ندارند

که در این زمینه هم دولت و هم بخش خصوصی می توانند نقش مهم و نیروی کار فراهم گردد 

نشان می . در انتها نیز نتایج (26)ارزشمندی را در جهت ورود جوانان به بازار کار ایفا نمایند

دهند که از میان تمامی گرایش های موجود در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش 

مدیریت ورزشی هم به لحاظ موفقیت شغلی با توجه به محتوای آموزشی دروس کارشناسی با 

درصد در جایگاه ایده آل تری  8/49شغلی با  د و هم به لحاظ موقعیت های بیشتردرص 8/37

 رایش های این رشته از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن قرار دارد.به نسبت سایر گ

به طور کلی در سال های اخیر ایران با رشد روز افزون نیروی انسانی تحصیل کرده مواجه بوده 

برخی از این تحصیل کردگان وارد بازار کار گردیده و مشغول به کار شده و برخی دیگر  .است

. در این راستا و به خیل بیکاران جویای کار پیوسته اند باقی مانده انددر جمعیت غیر فعال نیز 

بررسی دیدگاه های دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی در ارتباط با آینده شغلی شان 

ضروری به نظر می رسد تا بتوان از یک سو عملکرد آموزش نیروی انسانی را ارزیابی کرد و از 

مربوط به نیروی انسانی تحصیل کرده برنامه ریزی های الزم را سوی دیگر جهت رفع مسائل 

چه اشاره شد برنامه ریزان و تصمیم سازان در هیات دولت،  انجام داد. بنابراین با توجه به آن

و بخش های اقتصادی الزم است تا ضمن بازنگری  ، وزارت ورزش و جواناننظام آموزش عالی

ور سیاست های اشتغال زایی در کشور جلوی هدر سیاست های بخش آموزش عالی و همین ط

 از بیکاری قشر تحصیلکرده را بگیرند. ناشییه های ملی و بروز مشکالت اجتماعی ارفتن سرم
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ارتباط عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی با رضایتمندی دانشجویان در 

 تهران 8های آزاد منطقه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهدانشکده
 

 1سیده فریده هادوی
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر -2

 

 46/49/31تاریخ پذیرش:  29/21/32تاریخ دریافت: 

 چکیده
از انجام این تحقیق، مطالعه ارتباط عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی با  هدف

های آزاد منطقه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهرضایتمندی دانشجویان در دانشکده
که به شیوه میدانی اجرا  استهمبستگی  -است. این پژوهش یک مطالعه توصیفیتهران  8

عا  مورد نرر با استفاده از پرسشنامه های تجاری و علیااده، این پژوهش اطال شده است. در
 ( 1448)بهره وری اماکن ورزشی( و رضایت مندی از اماکن ورزشی، چین لیو ) 2984

های آزاد جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
نفر و از  246165ه آزاد اسالمی تعداد که طبق وب سایت رسمی دانشگا تهران بودند 8منطقه 

. روش نمونه گیری هستنددانشگاه های اسالمشهر، تهران مرکا، علوم پاشکی و تهران شمال 
به صور  تصادفی و از نوع خوشه ای بود تا از تمامی دانشجویان  با تحصیال  و جنسیت 

ی پس از برآورد بر نمونه آمار .نمونه کاملی انتخاب گرددگاه های مذکور مختلف در دانش
نفر تعیین شده بود که به علت بازگشت باالتر و پرسشنامه های  986اساس جدول مورگان 

 561پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید که تعداد  444معتبر و قابل استفاده تعداد 
به عنوان پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل نیروی انسانی و کالبدی 

اولین و دومین اولویت بهره وری امکان ورزشی بودند. در حیطه رضایتمندی نیا پس از عامل 
پرسنل، عامل تسهیال  در اولویت بعدی رضایتمندی قرار داشت. بین تمامی ابعاد بهره وری 

دست آمد و عامل مدیریت و برنامه ریای در پیش بینی رضایت مندی رابطه معنادار ب با
 دی دانشجویان نقش داشت.رضایتمن

 

 .دانشگاه آزاد، اماکن ورزشی، بهره وری، رضایتمندی، دانشجو:کلید واژگان

 Email: fa.hadavi@gmail.com                                                      نویسنده مسئول:
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 مقدمه

گیر در سراسر ایران با هدف دانشگاه های کشور و از آن جمله دانشگاه آزاد با گستره وسیع و فرا

نهادینه کردن تعلیم و تربیت دانشجویان در کنار سایر اهدداف ردرت ب بدا آنم هم دون فعا یدت      

قشار رختلد   های بدنی و ورزشم ایجاد روحیه نشاط و شادابی و ثمربخش کردن اوقات فراغت ا

وشش اکثر افدراد  بدیهی است که پبیان ری کندم  8811کارگر  در سال  جارعه تاسیس شده اند.

جارعه در بخش فعا یت های ورزشی نیز در راستای تحقق اهداف رذکورم رستلزم برنارده ریدزی   

از طرفیم بدی تردیدد اهمیدت بهدره     م 8811ط ق نظر جعفری در سال (. 8در  دانشگاه ها است )

عی از وری در افزایش رفاه رلی به طور عام پذیرفته شده است و تمام فعا یت های انسانی به ندو 

 8811و کارگر در سدال   8811هم نین علیزاده در سال . (2) به ود بهره وری رنتفع ری شوند

بهره وری و ارتقای آنم یکدی از هددف هدای عمدده هدر سدازران فعدال و زندده         بیان نمودند که 

رحسوب ری شود. به ویژه آن که این هدف در نهادهایی چدون دانشدگاه کده بدا اقشدار رختلد        

در ید  نظدام رتحدول و     او ین گامت اط داردم نقش تعیین کننده ای ایفا ری کند. دانشجویان ار

پیشروم کوشش برای شناخت بهره وری و رتعاقب آن تالش برای تعیین عوارل روثر در افدزایش  

. (8و8( آیدد  توسعه به شمار ردی  برای تحقق رشد و ضروری الزم وبهره وری است که از شرایب 

طلوب از رنابع تعری  کرده اند و فرهنگ بهره وری به تفکدر هوشدمندانه   وری را استفاده ربهره 

 (.8همه ارور برای استفاده بهتر از زرانم طول عمرم روادم انرژی و سررایه اطالق ری شود ) در

جایی که فعا یت های رددیران   از آناعالم نمود که  8811سازران رلی بهره وری ایران در سال 

از دیرباز  مه افزایش بهره وری در قا ب دو رفهوم کارایی و اثر بخشی باشدبایستی رعطوف ب غا  اً

اندازه گیری رفاهیم رزبور رورد توجه اندیشمندان در حوزه های رختل  علوم بوده اسدت. پیتدر   

در زرینه نقش ردیران در خصوص به ود بهره وری تاکید داشته و رعتقد اسدت بهدره ور    8دراکر

سازران به عنوان ی  ردیرم ی  وظیفه رتمایز از سایر وظدای  رددیران    اختیار ساختن رنابع در

 (.4) استاداره ارور روسسه  شارل کارآفرینی و

بنا بر اهمیت بهره وری توجده  عنوان نمودند که  8811و ندری در سال  8811علیزاده در سال  

یکدی ار   ستاده بده  به تعری  سازران بین ا مللی کار ضروریست. این سازران بهره وری را نس ت

آژاندس   8111عوارل تو ید )زرینم سررایهم نیروی کار و ردیریت( تعری  کرده اسدت. در سدال   

بهره وری اروپام بهره وری را درجه و شدت استفاده روثر از هر ی  از عوارل تو ید تعرید  کدرد.   

ر اساس آن نوعی تفکر و دیدگاهی است که ب «بهره وری»هم نین این سازران اعالم داشت که 

 (.1و8) هر فرد ری تواند کارها و وظایفش را روز به روز بهتر انجام دهد
                                                                                                                                        
1.Peter Druker  
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نتایج تحقیقات نشان داده است که استفاده از ظرفیت های سازران در واحد زرانم ریدزان بهدره   

وری را افزایش ری دهد و بخش های خصوصی از جمله دانشگاه های آزاد که به دن ال اسدتفاده  

جهت کسب درآرد بیشتر هستندم در تقسیم خدود ناچارندد در راسدتای حفد م      صحیح از رنابع

پایداری و ارتقای خدودم بهدره وری را در واحددهای رختلد  خدود افدزایش دهندد و از رندابع و         

جا که یکدی از ابعداد بهدره وری دانشدگاه      از آن .داشته باشندکارآردی  ظرفیتم استفاده بهینه و

م نتایج تحقیقات رربوطده اعدم   استرزشی رورد استفاده دانشجویان های آزادم بهره وری اراکن و

از اراکن کل کشورم دانشگاه ها و حتی آروزش و پرورش اهمیت بسدیاری دارد. نتدایج رطا عدات    

در  و ررضددانی 8811در سددال  م جعفددری8812 در سددال م کریمیددان8811 در سددال پورکیددانی

اوریم وزارت بهداشدتم وزارت آردوزش و   به ترتیدب در وزارت علدومم تحقیقدات وفند     8818سال

پرورش و سازران تربیت بدنی نشان ری دهد که سرانه فضای ورزشی در کشور پاسخگوی اقشار 

رختل  جارعه به ویژه نسل جوان ن وده و در قیاس با کشورهای توسعه یافته که سرانه ای بدا    

در  رطا عدات پورکیدانی   . هم ندین نتدایج  (2م1م2)اسدت رتر رربدع دارنددم بسدیار رحددود      8بر 

نشان ری دهد که در کنار سرانه فضای ورزشی بسیار کمم ریانگین حدداکثر سداعات    8811سال

 .(2)استفاده از فضاهای ورزشی نیز کم بوده است

هم نین رستندات رربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طدی ده سدال   

درصدد بدیش از    804دهدد کده    نشدان ردی   8811در بررسی پورکیانی در سدال   8821-8812

 اعت ارات رصوب های برناره های پنج سا ه اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده اسدت 

. در اسدت (. این ارر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه ارداکن و تاسیسدات ورزشدی    2)

یسدات ورزشدی در رقایسده بدا     حا ی که همین رستندات به پایین بودن ریدزان اسدتفاده از تاس  

ظرفیت های بهره برداری و ریزان استفاده از تاسیسدات ورزشدی در رقایسده بدا ظرفیدت هدای       

آرار صحیح و دقیق ساعات بهره بدرداری   روجود بنا به دالیل رختل  از جمله فقدان اطالعات و

ی هفته و رداه  و استفاده از تاسیسات ورزشی روجود در نوبت های کاری رختل  در کلیه روز ها

های سالم عدم وجود نظام رناسب را ی و کم ود نیروی انسدانی رتخصدت تاکیدد شدده اسدت.      

بنابراین در کنار ساختم تجهیزم نگهداری وتعمیر فضاهای ورزشدی بدرای دسدتیابی بده حدداقل      

سرانه ورزشی رناسبم بهره وری نیز در فضاهای ورزشی با توجده بده کثدرت جمعیدت کشدور و      

د اعت اری و را ی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخده بهدره وری در فضداهای    رنابع رحدو

ورزشی شارل اندازه گیری بهره وریم تحلیل بهره وریم برناره ریزی به ود بهدره وری و اجدرای   

برناره های به ود بهره وری است. رطا عه زیر بنای نظری بهره وری نشان ری دهدد کده بخدش    

خود شارل رراحل طراحدی نظدام انددازه گیدری بهدره وری در فضداهای        اندازه گیری بهره وری
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ورزشیم تدوین بیانیه راروریت در بخش فضاهای ورزشیم شناسایی انتظاراتم شناسدایی عواردل   

روثر در بهره وریم انتخاب داده ها و نهادهای کلیدی و تعیین شاخت های بهره وری اسدت. در  

هددای بهددره وری تاسیسددات ورزشددی از دیدددگاه  شدداخت( 8811ه و تجدداری )علیددزاد رطا عدده

کارشناسان سازران تربیت بدنی رورد بررسی قرار گرفته است. این شاخش هدا در پدنج حیطدهم    

 . (8)کا  دیم نیروی انسانیم رنابع را یم کاربران و ردیریت و برناره ریزی قرار گرفتند

 به دود   سدازرانم  بهدره وری  افدزایش  هدای راه از یکدی  که رعتقدند نظراناز طرفی دیگر صاحب

 پیشگاران از درینگ یکی. است رشتریان انتظارات و نیازها تأرین آنم از رنظور و خدرات کیفیت

 8داند. کیلدورو همکداران  ری رترادف رشتری رضایت با را جارع( کیفیت کیفیت نهضت )ردیریت

-خواسدته  و نیازها ساختن برآورده به سازران رستمر توجه» کیفیت خدرات را  م2004در سال 

2شدوريیتز بده نقدل از     2001چ دات و اسوزارسدی در سدال    کندد.  تعری  ری« رشتریان  های
 

 یدا  رحصدول  بدا  ارت داط  و رحصول از خریدم استفاده تجربه از رشتریان ارزیابی»رندی را رضایت

 (.1کند )تعری  ری« زران طول در خدرت

 باال رشتریان رضایت خدراتم کیفیت افزایش با در سال بیان نمودم 8812خیاط زادهم بنابراینم

بهره  های شاخت از یکی توانری همین د یل به .یابد ارتقاء ری بهره وری طریق بدین و رود ری

به م 2002در سال  8ط ق گفته گری و دانکن(.  ذا 1دانست ) رشتری رضایت را سازران وری

ها خدرات ارائه شده خود را سازران رنظور دستیابی هر سازران به اهداف خود ضروری است که

های سازران هستند ارائه کنند که این ترین سررایهبا باالترین کیفیت به رشتریان که اصلی

رندی رشتریان و ایجاد نگرش وفاداری رث ت به آن سازران از طرف خود رنجر به رضایت

 (. 80 شود )رشتریان ری

اراکن ورزشیم زوایا و ابعداد رختلد  ایدن اردر را      رطا عات پژوهشگران در حیطه رضایتمندی از

بدا   8810 در سدال  کاش م جوادی پدور و حسدینی   رشخت ساخته است. در این راستا سهرابیم

ارزیابی اراکن ورزشی اروریه با شاخت های رورد نظر عنوان نمودند که رجموعه هدای ورزشدی   

ده و از  حاظ دسترسی وضعیت این شهرستان از  حاظ رکان یابی و همجواری در حد رتوسب بو

هم نین از  حاظ زی اشناختیم ایمنی و وضعیت بهداشتی وضعیت ضدعیفی   .(88)ضعیفی دارند

نتیجه گرفتند که انتظارات رخاط ان ایستگاه  8810 در سال داشتند. عظیم زاده و گوهررستمی

برناره هدای  های تندرستی رستقر در پارک های تهران به ترتیب اهمیت شارل رحیب فیزیکیم 

                                                                                                                                        
1. Keillor et al 

2. Shompetz  
3. Duncan & Gary 
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. هم ندین رج دیم غفدوری و    (82)اسدت تمرینیم کیفیت رربیم نقش ردیریت و هویت ایستگاه 

در رطا عه خود به این نتایج دسدت یافتندد کده رددیران باشدگاه بدرای        8818 در سال شهالیی

یژه ای به چهار عارل رفتار کارکنانم قابلیت اطمینان کارکنانم وافزایش رشتریان زن باید توجه 

ناره های تمرینی و قیمت داشته باشدند. هم ندین نقدش کیفیدت خددرات در رضدایتمندی       بر

. (88)رشتریان و ارانه آروزش های الزم به کارکنان باشگاه به ویژه رربیان بسیار روثر خواهد بود

بدین رضدایت از    8818در سدال  در نهایت بر اساس نتایج تحقیق سالرتم فراهدانی و گدودرزی   

یزیکیم کیفیت کارکنانمخدرات جان ی )دسترسدیم بوفدهم شدهریه باشدگاه(     تجهیزات و رحیب ف

باشگاه های بدنسازی رابطه رعناداری وجود داشت. دانشگاه آزاد نیز به عنوان ی  سازران علمی 

که بخش اعظمی از خدرات خود را با رضایت دانشجویان خود ارزیابی ردی کندد. از ایدن قاعدده     

 از تواندد  ردی  هدا  نقش ورزش در دانشدگاه که  تا با توجه به این. در این راس(84)رستثنی نیست

باشدم جدذب حدداکثری دانشدجویان بده      روثر بسیار آینده های نسل بازسازی و اجتماعی جهت

 1 . رنطقده استسوی ورزش و اراکن ورزشی با جلب رضایت آن ها از اهداف کالن دانشگاه آزاد 

 تشدکیل  8822 سدال  در ه های آزاد سراسر کشدورم اسالری در رنطقه بندی دانشگا آزاد دانشگاه

 کلیده  دانشدگاهم  رؤسدس  هیدأت 88 8/2/11 ردور   رصوبه به توجه با 88 8/1/11. در تاریخ شد

 از رنطقده  ایدن  پوشش تحت واحدهای و گرفت قرار 1 رنطقه اختیار در تهران استان واحدهای

 واحدد  1در اختیدار داشدتن   بدا   1رنطقده   واحد و ررکز آروزشی افزایش یافدت.  28واحد به  88

  حداظ  از و بدوده  دانشدگاهی  رنداطق  کلیده  بین در جارع واحدهای تعداد بیشترین دارای جارع

 است. 8 رناطقدرجه نوع از بندی درجه

وری ارداکن  شود این است کده ریدزان بهدره    با توجه به روارد عنوان شدهم سئوا ی که رطرح ری

و رضایت رندی دانشجویان از ایدن ارداکن بدا داشدتن     تهران  1های آزاد رنطقه ورزشی دانشگاه

بیشترین تعداد دانشجو و هیات علمی چگونه است و ارت اط بدین عواردل ردوثر بدر بهدره وری و      

 تهران به چه صورت است؟  1های آزاد رنطقه رضایت رندی دانشجویان دانشگاه

 پژوهش روش

این  در ریدانی اجرا شده است.که به شیوه  استهم ستگی  -این پژوهش ی  رطا عه توصیفی

)بهره وری  8810پژوهش اطالعات رورد نظر با استفاده از پرسشناره های تجاری و علیزادهم 

( جمع آوری شد. جهت 2001اراکن ورزشی( و رضایت رندی از اراکن ورزشیم چین  یو )

ه نظر خواهی تن از اساتید ردیریت ورزشی در این زرین 80تعیین روایی رحتوایی پرسشناره از 

شد و سيس جهت تعیین پایایی پرسشنارهم ی  رطا عه رقدراتی )با تکمیل پرسشناره توسب 

 دست آرد.ب% α =18% و α=11نفر( انجام گرفت و ضریب پایایی پرسشناره بسیار باال و  80
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با توجه به هدف پژوهشم جارعه آراری رورد نظر این تحقیق را تماری دانشجویان دختر و پسر 

که ط ق وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسالری تعداد  تهران بودند 1های آزاد رنطقه شگاهدان

. بودندنفر و از دانشگاه های اسالرشهرم تهران ررکزم علوم پزشکی و تهران شمال  824241

د که با توجه به ی و خوشه ای بود به طوری که سعی شروش نمونه گیری به صورت تصادف

عداد دانشجویان در هر ی  از رراکزم نمونه ها از هر دانشگاه و هر رساوی بودن تقری ی ت

% و کاردانی 11جا که دانشجویان کارشناسی  ارا از آن .جنسیت به تعداد رساوی اخذ گردد

نس ت در نمونه اعمال گردید. نمونه آراری پس از  بودندم همین% رشتریان اراکن ورزشی 21

ر تعیین شده بود که به علت بازگشت باالتر و پرسشناره نف 814برآورد بر اساس جدول رورگان 

تعداد  وپرسشناره در بین جارعه آراری توزیع گردید  200های رعت ر و قابل استفاده تعداد 

 پرسشناره رورد استفاده قرار گرفت.   142

 نتایج

 یافته های جمعیت شناختی تحقیق بدین ترتیب به دست آرد:
 

 جمعیت شناختی جامعه تحت بررسیهای . توزیع ویژگی2جدول 

 رشته مقطع تحصیلی سن جنس متغیرها

رد گویه ها
م

 

ن
ز

 

28 
تا 

11 
ال
س

 

19 
تا 

12 
ال
س

 

ی 
اال
ب

18 
ال
س

 

ی
دان
ار
ک

ی 
اس
شن
ار
ک

ی 
دن
ت ب
ربی
ت

ت  
ربی
رت
غی

ی
دن
ب

 

 244 211 482 822 14 811 210 212 212 فراوانی

 41 11 1/12 2/28 1/81 1/82 42 2/41 1/12 درصد

 

-های آراری و به د یل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزرونانجام آزرونپیش از 

های رورد های پارارتری  از آزرون کو موگروف اسمیرن  استفاده گردید. بر این اساس رو فه

 قابل رشاهده است.  2بررسی در این پژوهش رورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
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 هاآزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده های آماره .1جدول 

 متغیرهای پژوهش 
 آماره ها

Z P توزیع 

عوارل رؤثر بر 

 بهره وری

 غیرط یعی 008/0 114/8 عوارل کا  دی

 غیرط یعی 008/0 111/2 عوارل را ی

 ط یعی 018/0 811/8 عوارل ررت ب با کاربران

 غیرط یعی 008/0 111/2 انیعوارل ررت ب با نیروی انس

 ط یعی 882/0 814/8 عوارل ردیریت و برناره ریزی

 غیرط یعی 088/0 114/8 عوارل رؤثر بر بهره وری

رضایمتندی 

 رشتریان

 غیرط یعی 008/0 011/2 ظاهر باشگاه

 غیرط یعی 008/0 812/2 پرسنل

 غیرط یعی 008/0 801/2 تسهیالت

 عیغیرط ی 008/0 188/2 ترویج

 غیرط یعی 008/0 214/2 تجهیزات

 ط یعی 018/0 818/8 رضایت رندی رشتریان

 

از آزرون های غیر پارارتری  استفاده  2با توجه به غیر ط یعی بودن توزیع با توجه به جدول 

 گردید.  ذا برای تعیین او ویت بندی عوارل از آزرون فریدرن استفاده شد.
 

 وری اماکن ورزشی بندی عوامل موثر بر بهرههت اولویت. نتایج آزمون فریدمن ج9جدول

 8های آزاد منطقهدانشگاه

 اولویت معیارها
 عوامل پنجگانه مؤثر بر

 بهره وری اماکن ورزشی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین رتبه

 88/8 81/8 84/8 عوارل ررت ب با نیروی انسانی 8

 11/2 01/8 22/8 عوارل کا  دی 2

 11/2 01/8 28/8 ل ردیریت و برناره ریزیعوار 8

 12/2 148/0 81/8 عوارل ررت ب با کاربران 4

 11/2 88/8 88/8 عوارل را ی 1

 

 از دیدگاه رشتریان اراکن ورزشی دانشگاه آزادم تماری عوارل رورد نظر این تحقیق در 

نیروی انسانی باالترین بهره وری اراکن ورزشی دارای اهمیت بودند. با این حال عوارل ررت ب با 

یت و پس از آن به ترتیب عوارل کا  دیم ردیریت و برناره ریزیم عوارل ررت ب با کاربران و  ووا

 عوارل را ی قرار گرفت.
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 مندی دانشجویان از اماکن ورزشی بندی رضایتنتایج آزمون فریدمن جهت اولویت .6جدول

  8های آزاد منطقه دانشگاه

 اولویت معیارها
 وامل پنجگانه رضایت مندی ع

 دانشجویان از اماکن ورزشی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین رتبه

 04/4 148/0 21/8 پرسنل 8

 01/8 02/8 24/2 تسهیالت 2

 08/8 118/0 22/2 ظاهر باشگاه 8

 28/2 181/0 44/2 ترویج 4

 21/2 01/8 88/2 تجهیزات 1
 

 

اختالف  متهران 1های آزاد رنطقه دانشگاه بدنیتربیتهای از دیدگاه دانشجویان دانشکده

)ظاهر باشگاهم پرسنلم  وری اراکن ورزشیرندی بر بهرهرعناداری بین عوارل پنج گانه رضایت

از دیدگاه جارعه رذکورم عوارل ررت ب با پرسنل با  رشاهده شد. تسهیالتم ترویجم تجهیزات(

در سطح  4 درجه آزادی و 881/401کای اسکوار  باالترین او ویت را با 04/4ریانگین رت ه 

 به خود اختصاص داد.  p>08/0رعناداری 
ها از آزرون د یل غیر ط یعی بودن توزیع دادهه به رنظور بررسی رابطه بین رتغیر هام ب

 اسيیررن استفاده گردید. 
 

 زشی با ابعاد وری اماکن ورآماره های آزمون اسپیرمن مبنی بر ارتباط ابعاد بهره .5 جدول

 مندی دانشجویانرضایت

 رضایتمندی تجهیاا  ترویج تسهیال  پرسنل ظاهر باشگاه مؤلفه ها

 221/0** عوارل کا  دی
**212/0 

**214/0 
**211/0 

**811/0 **211/0 

 281/0** عوارل را ی
**214/0 

**211/0 
**211/0 

**28/0 **211/0 

عوارل ررت ب با 

 کاربران
**281/0 

**228/0 
**211/0 

**211/0 
**204/0 **88/0 

عوارل ررت ب با 

 نیروی انسانی
**221/0 

**81/0 
**248/0 

**281/0 
**84/0 **212/0 

عوارل ردیریت و 

 برناره ریزی
**212/0 

**818/0 
**881/0 

**881/0 
**281/0 **811/0 

 224/0** بهره وری اراکن
**821/0 

**881/0 
**801/0 

**281/0 **84/0 

   p<01/0ری در سطح رعنی دا =* 

   p<08/0** = رعنی داری در سطح 
 

های اساس داده طرفه یافته شد. بردو p<08/0بر این اساسم رابطه رث ت و رعناداری در سطح 
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داری وجود اهم ستگی رعن رندیوری اراکن ورزشی با رضایتبین بهره 1جدول  رندرج در

( و  =811/0rم p=08/0ریزی )یت و برنارهدارد. هم نین باالترین هم ستگی بین عوارل ردیر

(  =811/0rم p=08/0ترین هم ستگی بین عوارل کا  دی و تجهیزات ) رندی و پایینرضایت

 .وجود دارد
به عنوان رتغیرهای  وری اراکن ورزشیبرای تحلیل رگرسیون بین ابعاد )عوارل روثر( بهره

با روش همزران استفاده شد.  ابسته )رالک(دی به عنوان رتغیر ورنرستقل )پیش ین( و رضایت

وری دهد که بین ابعاد )عوارل روثر( بهره( نشان ری1نتایج ضریب هم ستگی چند گانه )جدول 

( وجود دارد. هم نین r=81/0م p<08/0رث ت رعناداری ) رابطه رندیورزشی و رضایت اراکن

Rضریب تعیین 
)رالک( توسب  یرات رتغیر وابستهکه بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغی 2

رندی درصد از واریانس رضایت 2/81دهد که تنها )پیش بین( استم نشان ری رتغیر رستقل

خارج از ردل درصد به عوارلی  1/14اکن ورزشی و وری اررربوط به ابعاد )عوارل روثر( بهره

 شود.رذکور رربوط ری
 

 مندیورزشی و رضایتوری اماکن. نتایج همبستگی چندگانه بین ابعاد )عوامل موثر( بهره4جدول 

 N R R2 P مدل رگرسیون

 08/0 812/0 81/0 142 همزران

 

دهد که تنها عوارل ررت ب با ردیریت و ( نشان ری1نتایج رگرسیون چند رتغیره )جدول 

رندی هستند. هم نین نتایج بینی رضایتایب پیش( واجد شر t= 201/8م p<08/0ریزی )برناره

دهد که ریزان آن در بین نشان ری( در رورد رتغیرهای پیشBرربوط به شیب خب رگرسیون)

 .است( B=  201/0)این رتغیر 
 

 مندیورزشی و رضایتوری اماکن. نتایج تحلیل رگرسیون بین ابعاد )عوامل موثر( بهره2جدول 

 ب غیراستانداردضرای رگرسیون همامان
 ضرایب 

 T مقدار استاندارد
 سطح 

 P معنی داری
B Sd.Er Beta 

 008/0 128/88 - 828/0 281/8 عرض از ر دأ

 488/0 181/0 021/0 028/0 01/0 عوارل کا  دی

 122/0 804/0 021/0 011/0 08/0 عوارل را ی

 11/0 222/0 02/0 028/0 081/0 عوارل ررت ب با کاربران

 442/0 128/0 041/0 04/0 08/0 ررت ب با نیروی انسانی عوارل

 008/0 201/8 0221/0 011/0 201/0 عوارل ردیریت و برنارهریزی
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)بین ابعاد  بینرندی دانشجویان با توجه به رتغیرهای پیشبنابراین رعاد ه رگرسیون رضایت

 .استح زیر به شر 1های جدولاساس داده ورزشی( بروری اراکنعوارل روثر بهره

Y = a ₊ b8x8 ₊ b2x2 

Y = 281/8  ₊ 201/0  (x1)  

x8= ریزی عوارل ردیریت و برناره         

 

( به ازای تغییرات بین ابعاد )عوارل Yرندی دانشجویان )اساس رابطه فوق رقدار رضایت بر

رندی به بیان بهتر مبخشی از ریزان رضایت .تغییر خواهدکرد (x1ورزشی ) وری اراکنروثر( بهره

کنند. بر ر نای رابطه فوق به ریزی تعیین ریدانشجویان را عوارل ررت ب با ردیریت و برناره

رندی به رضایت 201/0ریزی ریزان ازای هر واحد از عوارل ررت ب با ردیریت و برناره

 دانشجویان افزوده خواهد شد. 

 بحث و نتیجه گیری 

 بهره وری اراکن ورزشی و هم نین ابعاد  ویت بندی ابعادوهدف از انجام این تحقیقم ا

دانشگاه آزاد از اراکن ورزشی  1رضایت رندی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی رنطقه  

این دانشگاه و تعیین ارت اط بین آن ها بود. از این رو پرسشناره های بهره وری اراکن ورزشی 

( رورد استفاده 2001)چین  یوم ( و رضایت رندی از اراکن ورزشی 8810)تجاری و علیزادهم 

 قرار گرفت. 

 از دیدگاه رشتریان اراکن ورزشی دانشگاه آزادم تماری عوارل رورد نظر این تحقیق در 

(م علیزاده و 8818) بهره وری اراکن ورزشی دارای اهمیت بودند. این عوارل را کارگر و همکاران

ندری  (م8818)  نین کارگر و همکاران( نیز در تحقیق خود اشاره نموده اند. هم8811) تجاری

( نیز عوارل ررت ب با نیروی انسانی را دارای بیشترین تاثیر در بهره وری 8811) و همکاران

به طوری که  ؛بهره وری نقش دارندبه ود  دراراکن ورزشی دانستند. تماری افراد ی  سازران 

  و ارزنده ترین دارایی های ی  آن ها به عنوان ی  رن ع استراتژیازدر نگرش جدید به افراد 

تاکید بر جن ه به ود بهره وری نیروی انسانی و خصوصا روحیه و انگیزه است.  سازران یاد شده 

او )به عنوان عارل اصلی رفتار تماری انسان ها( بهترین تاثیر را در افزایش بهره وری خواهد 

نسانیم بهره وری رورد انتظار از بدون توجه به این عارل یعنی بهره وری نیروی ا .  ذامداشت

سررایه یا انرژی نیز به دست نخواهد آرد. با توجه به سواالت ررت ب با بخش نیروی انسانیم 

تعداد افراد شاغل در اراکن ورزشی از رربی و کارشناس گرفته تا نگه ان و رسئو ین نگهداری 

کان استفاده صحیحم رناسب و . بدین رعنا افزایش تعداد رربیانم ارمیت هستندسا ن دارای اه
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رنجر به  . این ارر از ی  طرفعادالنه از اراکن ورزشی را برای دانشجویان فراهم ری آورد

نگهداری رطلوب و آسیب کمتر وسایل و تجهیزات شده و از طرف دیگر با گسترده تر کردن 

ن این عارل سطح آروزش و فرصت یادگیری دانشجویان کارایی کالس را باالتر ری برد. هم نی

رنجر به افزایش سطح ایمنی فعا یت ها شده و ارکان آسیب دیدن دانشجویان را در حین 

حرکات ورزشی کمتر ری کند. از دیگر عوارل ررت ب با نیروی انسانیم ریزان آروزش افراد ری 

باشد. هر چه افراد شاغل و رتخصصین حاضر در ی  رجموعه ورزشی سطح آروزش باالتری 

بهره وری دم به شکل رطلوب تری ری توانند به وظای  خود عمل کرده و در نتیجه داشته باشن

 ری رود. کار باالتر

هم نین عوارل کا  دی به عنوان دورین او ویت بهره وری ارکان ورزشی به دست آرد. در این 

بخش سهو ت دسترسی به اراکن ورزشیم توسعه پذیریم وضعیت ایمنیم انط اق پذیریم قدرت 

ا بودن ارکانات ورزشی قهررانی و همگانی رورد تاکید قرار گرفته اند که با نتایج علیزاده و و رجز

. از این است( در ی  راستا 2001(م وبر و ریارران )8811( و کارگر و همکاران )8811تجاری)

رو فضاهای ورزشی بایستی همگام با تغییر و تحول تدریجی توسعه یابند. همین عارل در سند 

دی نظام جارع توسعه تربیت بدنی کشور در بخش نقاط ضع  تحت عنوان پایین بودن راه ر

استاندارد های ارکانات و زیر ساخت های ورزشی نیز رورد توجه قرار گرفته است. دانشگاه های 

فضاهای کافی ورزشی و تفریحی ایجاد  مآزاد باید با توجه به ریزان دانشجویان جذب شده خود

ها از  حاظ دسترسی و روقعیت رناس ی داشته باشد. به خصوص برای نمایند و این فضا

دسترسی به خوابگاه و یا رحیب های کالسی در صورت دور بودن وسایل ایاب و ذهاب تدارک 

 دیده شود.

ره وری اراکن ورزشی عارل ردیریت و برناره ریزی بود. ندری و سورین عارل روثر بر به

( نیز به اهمیت این روضوع اشاره نمودند. 2001جاگودا ) ( و2008(م اسمیت )8811همکاران )

برای در اختیار داشتن ی  رجموعه ورزشی بهره ورم ق ل از هر چیز باید سیستم برناره ریز و 

 هم نین ارزیابی و نظارت رناسب برای آن طراحی نمود و به ردیران رتفکر و با اندیشه

 بهره روی اتکا کرد.  

خرده رقیاس پرسنل در ریان رتغیرهای بهره وری و رضایت رندی از طور که عنوان شد  همان

. زیرا از دید رشتریان کارکنان باشگاه ورزشی در رواجه با دانشجو استاو ویت های رشتریان 

دارای برخوردی رودبانهم تمایل زیاد در کم  به دانشجویانم دارا بودن تخصت و دانش الزم از 

( در بررسی 2002طور که فین  و پاستوره ) . زیرا هماناستجمله رهمترین عوارل رضایت 

رندی تماشاگران  یگ هاکی به این نتیجه رسید که تأثیر سطح تسهیالت ورزشی بر رضایت
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کیفیت خدرات رطلوب از سوی پرسنل نیز تأثیر بیشتری بر رضایت رندی رشتریان دارد و 

ن رنابع و دارایی ی  سازران رحسوب تری ها جزو رهمعارل نیروی انسانی که در بیشتر سازران

زیرا کیم  .ای را ایفا کنندتوانند در سود آوری و یا زیان سازران خود نقش عمدهشوند ریری

رندی رشتریان باید تمرکز بر روی رشتری و کند برای دستیابی به رضایت( عنوان ری2000)

 در پرسنل اقدام نمود. هم نینبازارم تقویت پرسنل خب رقدم و ایجاد انگیزه و آروزش رناسب 

-تها و رضایرتخصت و کارآرد را در به ود عملکرد باشگاه یروهای( استفاده از ن2004) ریفرا

ترین عارل  ( نیز پرسنل را رهم8810) . رحمتی اصل و همکارانداند یروثر ر انیرشتر رندی

خصصی رربیان و پرسنل شد باال بودن توان ت گفتهطور که  در رضایتمندی عنوان نمودند. همان

رت های ورزشی و تسریع در به ود عملکرد ورزشکار شده و ارنجر به افزایش یادگیری ره

( و 8810احساس رضایتمندی را در وی ایجاد ری نماید. این عارل را عظیم زاده و همکاران )

 ( نیز تاکید نمودند.8818سالرت و همکاران )

ریانگین عارل پرسنل که باالی حد ریانگین قرار طور که رشاهده ری شود به غیر از  همان

داردم بقیه روارد زیر ریانگین هستند و دانشجویان در ارت اط با تسهیالتم ظاهر باشگاهم ترویج و  

( نیز نتیجه رشابهی را در اراکن 8810تجهیزات رضایتمندی ندارند. سهرابی و همکاران )

لم عارل تسهیالت در او ویت بعدی ورزشی اروریه گزارش نمودند. پس از عارل پرسن

بین ( نیز سطح تسهیالت را ی  پیش2002گرنویلم فین  و پاستوره ) .رضایتمندی قرار داشت

( 8810) رندی رشتریان ورزشی عنوان نمود. هم نین عظیم زاده و همکارانقوی برای رضایت

دانشگاه  ال دانشجویان. با این ح( نیز این روضوع را عنوان نمودند8818و سالرت و همکاران )

آزاد از تسهیالت اراکن ورزشی دانشگاه های خود رضایت کافی ندارند. بدین رعنی که اراکن 

و یا  ندرناسب نیست نیز م زران ندی برناره هایستورزشی رورد نظر از  حاظ دسترسی راحت ن

ور که در طراحی ط . همانکم استکه ظرفیت باشگاه با توجه به افراد استفاده کننده از آن  این

دسترس در و ساخت اراکن ورزشی نیز بر این نکته تاکید ویژه ای ری شودم اراکن باید از  حاظ 

به خصوص بعد از تمرینات دانشجو که در حا ت خستگی  ؛بودن در رکان رناس ی قرار گیرند

با دشواری فیزیکی قرار دارد برای دستیابی به سایر بخش های دانشگاه و یا وسایل نقلیه ن اید 

رواجه شود تا انگیزه ورزش کردن و انجام فعا یت های بدنی در وی کاسته نشود. وضعیت 

که یکی از فاکتورهای آن  استظاهری سا ن نیز عارل بعدی روثر در رضایت رندی دانشجویان 

که در جذب  وضعیت بهداشتی است. این عارل اهمیت ویژه ای دارد زیرا عالوه بر این

حضور رجدد در اراکن ورزشی و انجام فعا یت بدنی روثر استم از طرف دیگر به  دانشجویان به

طور رستقیم بر سالرت آن ها تاثیر گذار است. به طوری که در صورت رعایت نشدن بهداشتم 
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گیر دانشجویان خواهد شد. عالوه بر نظافتم نظم بیماری های رختل  پوستی و تنفسی گری ان

( نیز 2001) . چواناستورت روانی در نظر رشتریان تاثیر گذار و ررتب بودن باشگاه به ص

که ر حث ورزش و انجام  رحیب باشگاه را در رضایتمندی دخیل ری داند. با توجه به این

است فعا یت های ورزشی عالوه بر واحد درسی بخشی از اهداف رعاونت دانشجویی دانشگاه ها 

هارم و پنجم توسعه و سند جارع سالرت کشور م سند چشم انداز چ8404و این روضوع در سند 

که با روش های  استرورد تاکید قرار گرفته است. وظیفه ردیریت تربیت بدنی دانشگاه ها 

را به شرکت در برناره های ورزشی و تفریحی دانشگاه  هات لیغی و ترویجی رختل  دانشجو

ر عارل ترویج برای افزایش ( با صحه گذاشتن بر تاثیر کارکنان ب2002) جذب نمایند. ب ودت

دانشجویان دانشگاه  مرضایت رشتریان ورزشی تاکید ری کند. در نهایت بر اساس نتایج تحقیق

ند. بدین رعنی که راکن ورزشی این دانشگاه رضایت نداراز تجهیزات ا 1آزاد در رنطقه 

این  .را ندارد و استاندارد های الزم یستندتجهیزات باشگاه از  حاظ کیفی در وضعیت رناس ی ن

دانشجویان رنجر شود.  بهروضوع خود ری تواند به کاهش ایمنی تجهیزات و افزایش صدره 

. سید است( رعتقدند تجهیزات باشگاه بر رضایتمندی رشتریان روثر 2001کوریا ) و پدراگوسا

تماری عوارل  نیز بر  (8811) ( و هنری8811(م حسینی و همکاران )8811بهلکه و همکاران )

 فوق صحه ری گذارند.

رطابق نتایج به دست آرده بین تماری ابعاد بهره وری با ابعاد رضایتمندی رابطه وجود دارد و 

هم ستگی دارند. بدین رعنی که با تقویت هر  0384عارل بهره وری با رضایتمندی رشتریان 

انشجویان ی  از ابعاد بهره وری اراکن ورزشی ری توان رنجر به افزایش رضایت رندی در د

استفاده کننده از این اراکن شد. در این بین بیشترین ریزان هم ستگی رربوط به عوارل 

( بیان ری کنند که 8811. هاشمی و همکاران )استردیریت و برناره ریزی و رضایت رندی 

رجموعه های ورزشی خصوصی به علت دارا بودن ردیران کارآرد و رتخصتم رضایت رندی 

. استنتایج تحقیق حاضر همسو  ه باشتریان خود به اررغان ری آورند کبیشتری را برای ر

( نیز به این روضوع اشاره نمودند. رجموعه های خصوصی به دن ال 8810سهرابی و همکاران )

درآردزایی و افزایش رنافع را ی خود ری باشند و از آن جا که هزینه های بیشتری را نس ت به 

برای درآردزایی نیاز به برناره ریزی دقیق و تخصصی و  بخش های دو تی رتق ل ری شوند

از ضرر های را ی  ضع  ها راشناسایی نموده و تاهم نین سیستم های ارزشیابی رطلوب دارند 

وگیری نماید.  ذا برای دستیابی به این رهم به ردیران کارآزروده نیاز دارند. از این و حقوقی جل

  سازران غیر دو تی برای دستیابی به افزایش رضایت رو دانشگاه آزاد اسالری به عنوان ی

دانشجویان خود باید در بخش های رختل  و باالخت ارور ررت ب با ورزش و سالرتی 
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 دانشجویان از ردیران و پرسنل خ ره استفاده نماید.

در نهایت ری توان عنوان نمود که عارل ردیریت و برناره ریزی تنها توانایی پیشگویی 

. بر ر نای این رابطهم به ازای استدانشجویان را در استفاده از اراکن ورزشی دارا  رضایتمندی

به رضایتمندی دانشجویان  201/0ریزی ریزان هر واحد از عوارل ررت ب با ردیریت و برناره

کاران و رسئو ین رربوطه را در  تواند دست اندر های رطا عه حاضر ری افزوده خواهد شد. یافته

اراکن و توجه به رضایمندی دانشجویان از اراکن  وری بهرهبرای به ود  ریزی برنارهجهت 

  .تهران یاری دهد 1های آزاد رنطقه ورزشی دانشگاه

کارهای رناسب را برای ردیران تربیت بدنی دانشگاه ها تایج ری تواند خطوط راهنما و راهاین ن 

از ابزارهای رهم در هر چه بهتر  رشخت نماید. نظر به این که اراکن و تاسیسات ورزشی یکی

برگزار کردن فعا یت های برناره ورزشی در دانشگاه هاستم به نظر ری رسد این اراکن در 

دانشکده و دانشگاه ها باید به نحوی طراحی و احداث شوند و یا توسعه یابند که رورد استفاده 

زشی باید رضایت کافی از اراکن و همه قرار گیرند. عالوه بر اینم کلیه افراد و رشتریان اراکن ور

تجهیزات رورد استفاده را داشته باشند تا عالقه و ارکان حضور آن ها در رجموعه بیشتر گردد. 

به عوارل روثر بر بهره  ی ذا جهت تارین رضایت رشتریان رجموعه های ورزشی توجه خاص

ز این رو توجه خاص به است و نتایج تحقیق حاضر نیز به آن اشاره ری کند. ا شدهوری آن ها 

عوارل روثر در بهره وری اراکن ورزشی دانشگاه ها رانند نیروی انسانی رتخصت و آروزش 

که رهمترین عارل از دید دانشجویان بودم عوارل کا  دیم ردیریتیم عوارل ررت ب با مدیده 

از سوی دیگر رتقا عملکرد و بازدهی این اراکن راهگشا خواهد بود. اکاربران و عوارل را ی در 

دانشجویان استفاده کننده از اراکن ورزشی دانشگاه از وضعیت این اراکن رضایت نداشتند. به 

که این عدم رضایت در بخش تجهیزات و ترویج نمود ویژه ای داشت. بدین رعنی  خصوص این

از کیفیت رناسب برخوردار  که تجهیزات ورزشی روجود در رجموعه های ورزشی دانشگاه

این روضوع عالوه بر تاثیر در یادگیری بر سالرت دانشجویان نیز اثرگذار است.  ذا توجه  نیستند.

ردیران تربیت بدنی و رسئوالن اراکن ورزشی دانشگاه های آزاد به عوارل ذکر هر چه بیشتر 

 ری گردد.توصیه شده در بخش بهره وری و رضایت رندی دانشجویان 

 منابع

شناسایی عوارل ررت ب )کا  دی و رشتری  .ری ح یبکارگر غالرعلیم ندری اریرم هن .8

رداری( با بهره وری اراکن ورزشی استان  رستان. هفتمین همایش بین ا مللی تربیت بدنی 

 .تهران ;8811 ; و علوم ورزشی
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بررسی رابطه بین رضایتمندی کارکنان و بیمه شدگان با بهره وری در  .رحمد جعفری .2

ی ارشد. ررکز آروزش ردیریت رانشاه. پایان ناره کارشناسسازران تارین اجتماعی استان کر

 .8811 ;دو تی

علیزادهم رحمد حسین و تجاریم فرشاد. بررسی شیوه های افزایش بهره وری اراکنم  .8

 .48-21 :88 ;8811 تاسیسات و تجهیزات ورزشی. پژوهش در علوم ورزشی.

های بهره وری.  سازران رلی بهره وری رلی ایران. راهنمای اندازه گیری شاخت .4

 .8811;تهران

شناسایی عوارل ررت ب  .گوهری پور رحمد صادق مح یب ندری اریرم کارگر غالرعلیم هنری .1

)نیروی انسانی و نظارت و ارزیابی( با بهره وری اراکن ورزشی استان  رستان. هفتمین 

 .8811 ;تهران; همایش بین ا مللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سی وضعیت روجود فضاهای ورزشی دانشگاه های سراسر کشور و . برررحمد پورکیانی .2
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دیران و ارائه راه کارهای اجرایی. برناره ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از دیدگاه ر

 .8812 ;اداره کل تربیت بدنی وزارت بهداشتم درران و آروزش پزشکی

8. Chebat, J, Slusarczyk W. How Emotions Mediate the Effects Of perceived 

Justice on Loyalty in Service Recovery Situations: An Empiricalstudy. Journal of 

Business Research. 2005; 58 (5): 664−673. 

 . 1382 :بهمن ;.848رضایت رشتری. تدبیر. شماره  .اکرم راهانی زاده خیاط .1

10. Duncan M, Gary H. The relationship among service quality, value, satisfaction, 

and future intentions of customers at an Australian sports and leisure center. 

Sport Management Review. 2002; 5: 25-43. 

بررسی وضعیت  .حسینی فاطمه سادات مرحمد پوریام کاش  ریررحمدم جوادی پور سهرابی .88

دسترسیم هم جواری و ساخت اراکن و فضاهای ورزشی شهرستان اروریه با توجه به 

 .842-888صت  :88شماره  ;8810. پژوهش در علوم ورزشیاستانداردها. 

تعیین انتظارات رخاط ان ایستگاه های  .سید ررتضیم گوهررستمی حمیدرضا زادهعظیم  .82

نشریه پژوهش . 2تندرستی رستقر در پارک های شهرداری تهران: رطا عه روردی رنطقه 
 .12-41صت  :88شماره  ;8810. در علوم ورزشی
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تمندی رقایسه کیفیت خدرات با رضای .جواد م غفوری فرزادم شهالیی باقریرج ی رجت ی .88

رطا عات ردیریت رشتریان ررد وزن باشگاه های بدنسازی خصوصی شهرستان شاهرود. 
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 . 82ه شمار ;8818. رطا عات ردیریت ورزشیبدنسازی خصوصی و دو تی شهر گرگان. 
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York: John Wiley & Sons; 1978. 
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بررسی  .ل نایب علیم کشاورز رحمد حسنم رحمودی احمدم گودرزی رحمودرحمتی اص .81

همایش ردیریت و  .رندی با وفاداری رشتریان ردارس فوت ال شهر تهرانارت اط بین رضایت

 .8810 :تهران ;ل پایهم آکادری رلی فوت ال ایرانبرناره ریزی در فوت ا

19. Chuan-Jao, Lin. Service Quality of the Ocean Sports Clubs and Its Impact on 

Customer Satisfaction and Customer Loyalty. An applied dissertation project; 

UNITED STATES SPORTS ACADEMY: 2008. 

رندی ررت ب با رضایتبررسی عوارل  .بهلکه طاهرم حمیدی رهرزادم گودرزی رحمود .20

 .11-41ص  :81شماره  ;8811.نشریه حرکت .رشتریان استخرهای سر پوشیده خصوصی

های آرادگی جسمانی و بررسی رضایتم نیازها و رشکالت کاربران باشگاه .ح یب هنری .28

 ;ایروبی . چکیده رقاالت او ین همایش علمی بین ا مللی آرادگی جسمانی و ایروبی 

 .820ص  .8811 ;تهران

وحیدد. رقایسده تداثیر     م رضوی رحمد حسینم حسینی عمادم ساعت یانهاشمی سیده اعظم .22

نقش خصوصی سازی بر بهره وری اسدتخرهای خصوصدیم دو تدی و خصوصدی شدده شدهر       

 تهران. ;8811;رشهد. هفتمین همایش بین ا مللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
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های موفق هندبال و بسکتبال رفتارهای مربیگری و انسجام گروهی تیم رابطه

 ها از دیدگاه دانشجویان ورزشکاردانشجویان پسر دانشگاه
 

 2، سیدمحمد کاشف1محمد مازیاری
 

   کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه -2

                                                                           .دانشگاه ارومیه ،دانشیار مدیریت ورزشی -1
 

 18/82/31تاریخ پذیرش:   12/82/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
های موفق هندبال و هدف از این تحقیق بررسی رابطه رفتارهای مربیگری و انسجام گروهی تیم

نفر از بازیکنان  02باشد. ( می32بسکتبال دانشجویان پسر در یازدهمین المپیاد ورزشی )تابستان 
رفتارهای مربیگری  ها، پرسشنامههندبال و بسکتبال چهار تیم راه یافته به مرحله پایانی رقابت

(CBQ( مارتین و بارنز )(  و پرسشنامه محیط گروهی )2333GEQ کارون، ویدمایر و براولی )
 ضریب همبستگی پیرسون هایاز آزمونها با استفاده ( را پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده2305)

انجام شد. نتایج نشان داد بین انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی  با تحلیل واریانس یکراهه و 
 یفن ( ، آموزشr  ،123/8 =r= 525/8) وابسته به اشتباه ( ، تشویقr  ،111/8 =r= 903/8یت )تقو

 ( و تشویقr  ،155/8 =r= 953/8ی )عموم یفن (، آموزشr  ،122/8 =r= 583/8) وابسته به اشتباه
 -r  ،235/8= -135/8دار؛ و با عدم تقویت )مثبت و معنی ( رابطهr  ،123/8 =r= 925/8ی )عموم

=r( تنبیه ،)222/8- =r  ،255/8- =rهیتنب یفن (، آموزش( 125/8ی- =r  ،939/8- =rو چشم ) 
داری وجود دارد. همچنین نتایج ی و معنیمنف ( رابطهr  ،285/8- =r= -135/8) از اشتباه یپوش

( و روابط r= 225/8(، سازماندهی )r= 925/8نشان داد که بین انسجام تکلیف با حفظ کنترل )
ها مثبت و معنادار وجود دارد در حالی که انسجام اجتماعی با این مؤلفه (  رابطهr= 925/8عمومی )

= 29/9) ی نشان داد که مربیان بیشتر از تقویترابطه معنادار نداشت. مقایسه رفتارهای مربیگر
کردند. بنابراین، به نظر استفاده می = میانگین(23/1) و کمتر از چشم پوشی از اشتباه میانگین(

شان با انسجام گروهی )انسجام تکلیف و انسجام رسد که ادراک ورزشکاران از رفتارهای مربیانمی
 است. گروهی انسجام بر اثرگذار و مهم عوامل از یکی ربیانم رفتار باشد واجتماعی( در ارتباط می

 

 رفتارهای مربیگری، انسجام اجتماعی، انسجام تکلیف :کلیدواژگان

                                                                                                          
 نویسندۀ مسئول .  Email: m.mazyari@yahoo.com 
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 مقدمه

گذاشته شده  یشبه نما یکه نوع رفتار رهبر یفرض کل ینتحت ا تحقیقاتورزش  یرهبر حوزهدر 

 یباتقر. انجام شده است گذارد،شان مییها یمورزشکاران و ت یبر رو یقابل توجه یرتاث یانتوسط مرب

سبک  یاخاص و  یرفتارها ییشناسا به منظورانجام شده است  تحقیقاتی که در این زمینه همه

-ییتوانا یاصفات و  بر روی یدر رهبر یهاول در حالی که تحقیقات (.1) باشد تراست که موثر یرهبر

 دررهبران  با بررسی رفتار یرهبر یقات، تحقاز آن اما بعد بود،متمرکز شده رهبران بزرگ  یها

 یانسطح رقابت، مرب یاورزش نوع . صرف نظر از (2) تکامل یافته است یخاص رهبر هاییتوضع

همواره موفق  یاناز مرب یچرا برخ .شوندمیاما به ندرت درک  ی شناسایی شدهموفق اغلب به راحت

 نمایند؟می موفق کمک یهایمو تورزشکاران  در پرورش یانبه مرب یعواملچه  ؟هستند
 2گریرفتار مربی اند که در آنیک مدل رفتار رهبری در ورزش را مطرح ساخته 1اسمول و اسمیت

خوب و  یباز یکبه  یشفاه یرغ یا ی)واکنش مثبت، پاداش شفاه یتتقو -1: استشامل موارد زیر 

 یقاشتباه )تشووابسته به  یقوتش -3)عدم پاسخ به عملکرد خوب(،  یتتقو عدم -2 (،تالش خوب یا

و نمایش حرکت ورزشکار  ش)آموز وابسته به اشتباه یفن آموزش -4 ،اشتباه( یکورزشکار به دنبال 

(، ورزشکار پس از اشتباه یشفاه یرغ یا یشفاهی منف واکنش) تنبیه -5، برای او به قصد رفع اشتباه(

 -7 ،خصمانه( یا یهیتنب یایوهش ر بهورزشکاپس از اشتباه  ی)آموزش فن یهیتنب یفنآموزش  -6

 به منظورحفظ کنترل )واکنش  -8اشتباه )عدم پاسخ به اشتباه ورزشکار(،  چشم پوشی از

ها و یکتکن آموزش) عمومی یآموزش فن -9 ،(یمت یاعضا یانبازگرداندن و حفظ نظم در م

عمومی  یقتشو -11 (،ورزشکار نیستاشتباه  پس از - ی به صورت خودانگیختهورزش یهاتاکتیک

ی )رفتار دهیسازمان -11(، ورزشکار انجام نشده است تباهاش پس از که  ی خودانگیختهیق)تشو

روابط  -12( و کندها آماده مییتمسئول یاو  یفوظا یصبا تخص یباز یرا برا شرایطکه  مدیریتی

از رفتارها  یگسترده ا یفطتوانند یم یانمربپس  .(3) (یباز ارتباط بابی یکنان)تعامل با باز عمومی

 یممکن است شامل رفتارها عامالتخود نشان دهند. به عنوان مثال، تاز در تعامل با ورزشکاران را 

مانند ارائه بازخورد،  یفرد ی بینو رفتارها هایتفعال یارائه آموزش و سازمانده یلاز قب یآموزش

  .(4)تنبیه باشند  یاو  یشستا

آن  ی و نتیجهسمت باز یت، بهقبل از موفق یندهایو فرآ ینساعت تمرصدها  یتوجه به جا یشترب

-یاتفاق م طی تمرینکه در است  ییرفتارها ی،در روز باز یانمربی از رفتارها یاریاگر چه بس است.

                                                                                                          
1. Smoll, and  Smith 

2. coaching behavior 
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از  نشان داد که( 2119) 1باور  .(5) ینی کندب یشپیم را ورزشکار و تیت ممکن است موفقاما  ،افتد

وابسته به اشتباه و سازماندهی در زمان تمرین  یفن عدم تقویت، آموزش ،مربیانگانه دوازدهرفتارهای 

به طور  یندر طول تمر یگریمرب یاز آنجا که رفتارها . (6) تفاوت معنادار دارندبا هم و مسابقه 

در  یمرب هایکه رفتار یماست که فرض کن یمنطق ینا ین است،تمر کیفیت مربوط به یممستق

حال،  ینبا ا  .(5) گذاردتاثیر می مسابقهدر  کارعملکرد ورزش یفیتبر ک یمبه طور مستق یزنتمرین 

 یگریمربی رفتارها ییشناسا یبرا یکم تحقیقات یگری،نقش مرب یتو مسئول یتبه رغم اهم

از  یبرخهمچنین، . گذارند، وجود داردتاثیر می خاص یرفتارها عواملی که بر اثربخشی مطلوب و

 ین،بنابرا .هستندشناخته شده  یتبه موفق یدنرس در شانمنحصر به فرد ییتوانا اطربه خ یانمرب

تاثیر خود  یهایاستراتژبر با رفتارهایشان موفق که ممکن است  یانمربو تجربه رفتار  یبررس

که درک  کنند( بیان می1985) 2لیسی و دارست است. یضرورشوند،  وفقیتمنجر به م گذاشته و

 یگریمرب رفتارهای ؛یراز رسدتوسط مربیان مفید به نظر می گرفته شدهبه کار  یهایاستراتژ یشترب

 .(7) ارتباط باشد در تیمبازنده بودن برنده و  باتواند یم

 انجام شده حاکی از آن است که و سبک رهبری آنان در زمینه رفتارهای مربیانی که تحقیقات

-سبک ی( به بررس2113) 3بوچر  .کننداستفاده میمربیان بیشتر از تقویت مثبت، آموزش و تمرین 

 بیشتر ازموفق  یانمربپرداخت. نتایج نشان داد  جودختران دانش یهاک هایمربیان تیم یرهبر یها

 4همکارانش ومسکویتا  نتیجه تحقیقی که .(8) انداستفاده کردهی اجتماع یتمثبت و حما یتتقو

آماتور بیشتر از رفتارهای مربیان  نشان داد ،ام دادندانج یبالوالآماتور  یانمرب بر روی( 2118)

از در سطح نخبگان  یاحرفه یانمرب با یسهدر مقا کنند البتهآموزشی و تقویت مثبت استفاده می

( نشان 2119) 5زیوماکس و همکاران .(9) کرده بودندکمتری استفاده  یشو ستا یآموزش یرفتارها

آموزش فنی وابسته به اشتباه، تقویت و تشویق نان بیشتر از دادند مربیان بسکتبال و هندبال جوا

مربی  12 مربیگری رفتارهایبه بررسی ( نیز 2111) 6و همکاران ویتز . (11) کننداستفاده می

 ،عمومیآموزش  ،والیبال لیگ یونان پرداختند و نشان دادند مربیان رفتارهای آموزش تاکتیکی

 .(11اند )نمایش گذاشتهرا بیشتر به تشویق تکنیکی و آموزش 

                                                                                                          
1. Bauer 

2. Lacy and  Darst 

3. Butcher 

4. Mesquita et al 

5. Tzioumakis et al 

6. Zetou et al 
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( رفتارهای رهبری مربیان را در آغاز، وسط و پایان فصل بررسی کردند. 2113) 1توروس و همکاران

دار نتایج نشان داد که در رفتارهای دموکراتیک، حمایت اجتماعی و آموزش و تمرین تفاوت معنی

های گلف، بسکتبال و دو رشته( نشان داد که دانشجویان ورزشکار 2113) 2بارنز (.12وجود داشت )

دهند مربیانشان بیشتر از رفتارهای آموزش فنی وابسته به اشتباه، تقویت، حفظ و میدانی ترجیح می

 (. 13) کنترل و آموزش فنی عمومی استفاده کنند

 است. گروه اعضای بین در همبستگی وجود مستلزم گروهی کار هر آمیز موفقیت انجام از طرف دیگر

 تردیدبی که است گروهی ارتباط و وحدت داشتن مشترک، هدف تحقق برای الزم رطش ورزش در

 کلیدی نقشی زمینه این در دارد عهده بر را بازیکنان هدایت وظیفه که تیم رهبر عنوان به مربی نقش

به اهداف  یدنرس یبرارا گروه  ینکه ا وجود دارد پیوندیگروه،  یاو  یورزش یمدر هر ت (14) است

به  یهشب .است 3سطح انسجام گروه کننده یینتع یوندپ ینقدرت و صالبت ا .داردینگه م هم با خاص

 یا یمانسجام ت ،ورزش ی زمینهدر  شده است. یفمختلف تعر به طریقانسجام  شناختی،روان واژههر 

یگر و را برای باهمدگروه  لیکه تما ایپو ندیفرا کیبه عنوان  (1998و همکاران ) 4کارون گروه توسط

 ،کندمنعکس می اعضا یعاطف یازهاین ارضایو یا  به اهداف و مقاصد یابیدر دست متحد ماندن

 انسجام یانسجام در ورزش متشکل از دو بخش اصل با توجه به این تعریف،(. 15) شده است یفتعر

روه گ یاعضا یفرد و تعهد دهی سازمان یزانمنشان دهنده  تکلیفانسجام  .است 5یو اجتماع تکلیف

که برای  یگروه یاعضا یاندر م باال معموالتکلیف انسجام  .باشدمی مشترک یفبه اهداف و وظا

اند، دیده تمرکز کردهگروه  وریبهره یاعملکرد و  یبر رو شده و  هدف مشترک متحد یک رسیدن به

 یرغ رایبرا  گروهکه  است  ییهاجنبه یاگروه و  یتجذاب بیانگر یدر مقابل، انسجام اجتماع .شودمی

 و  کنار هم درکه شود یم یافت ییهاگروه یانباال در م یانسجام اجتماع .سازدها جذاب مییخود

که  ینشان داده شده  زمان ینهمچن .برندبه سر می گروه یاصل یفهوظ یاجدا از هدف و  ،یکدیگربا 

هر  ین،بنابرا .نیستانجام  در حالکار  اساسصرفا بر  یابدمیتوسعه  یمت یاعضا ینو روابط ب یدوست

عمومی اعضا متعهد به اهداف  تواند در هر دو جنبه انسجام باال )به عنوان مثال، همهیم یورزش یمت

در یک   یا  انسجام پایین (، در هر دو جنبهندیکدیگربه  یهگروه شب یاعضا یو تمامبوده مشترک و 

 .(16) اشته باشدانسجام پایین د ،دیگر یجنبهجنبه انسجام باال و در 

                                                                                                          
1. Toros et al 

2. Barnes 

3. group cohesion 

4. Carron 

5. task cohesion and social cohesion 
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 یا،پو ی،بعد ماهیتی چندورزش  ینهدر زم انسجام( 1998) 1بر اساس مدل کارون و هاوسنبالس

رابطه دارند و یا  انسجام گروهی با  و تیم رهبری ،عوامل محیطی، فردیدارد و  یو عاطف یابزار

 یریگ یمسبک تصم ی،رهبر یفتارهاعوامل رهبری شامل ر توانند آن را پیش بینی کنند.می

از رهبری عامل  شود. یم یمت ی وورزشکار  و ارتباط مربو  یمرب ی شخصی، رابطه یرهبر

انسجام در  یگریمرب یامکان وجود دارد که رفتارها ینا یرا، زبرخوردار است یایژهو یتاهم

واع و عبارتند از: ان یانمرب یهایژگیو نمایند و بر آن تاثیر بگذارد. ینیب یشپرا  یورزشهای تیم

( و یکدموکرات یا ی)استبداد ینوع رهبر ی،اجتماع یتو آموزش، حما تمرینبازخورد،  تعداد

 (.16) فشار و یباز یطواکنش به شرا

 .های رهبری مربیان و انسجام گروهی انجام شده استتحقیقات زیادی در رابطه با رفتار و سبک

هبری آموزشی، دموکراتیک و حمایت های ردار بین سبک( رابطه معنی1391)طالبی و عبدالهی 

نشان دادند  زنان لیگ برتر والیبالهای با انسجام گروهی را در تیمآمرانه اجتماعی و بازخورد مثبت و 

نشان داد که رفتار دموکراتیک، تمرین و آموزش، حمایت اجتماعی، بازخورد  (2114) 2رویانن(. 17)

یمی رابطه مثبت و معنادار دارند. و رفتارهای آمرانه، مثبت و بازخورد اطالعاتی مربیان با انسجام ت

 بازخورد تنبیهی، عدم تقویت و نادیده گرفتن اشتباه با انسجام تیمی رابطه منفی و معنادار دارند

های والیبال دانشجویان دختر ( در تحقیقی که بر روی تیم1389) رمضانی نژاد و همکاران .(16)

سجام گروهی با سبک های رهبری آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی انجام دادند، نشان دادند که ان

و بازخورد مثبت، رابطه مثبت و معنی دار دارد و با سبک های آمرانه و دموکراتیک رابطه معنی دار 

های رهبری آمرانه و ( رابطه منفی و معنادار را بین سبک1388شمسایی و همکاران ) .(18) ندارد

وحدانی و (. 19) گزارش کردند برتر فوتبال نوجوانان یگلهای تیمدر وهی دموکراتیک با انسجام گر

رابطه مثبت  آموزی انجام دادندهای منتخب دانشدر تحقیقی که بر روی تیم نیز( 1391)همکاران 

های رهبری حمایت اجتماعی و آموزش و تمرین و بازخورد مثبت و رابطه و معنی دار را بین سبک

  .(21) آمرانه با انسجام اجتماعی و انسجام تکلیف را نشان دادندین سبک رهبری منفی و معنی دار ب

و هر سال  دارد دانشجویاننقش مهمی در پرکردن اوقات فراغت دانشجویی ورزش با توجه به اینکه 

تواند استعدادهای نهفته را شناسایی و به ورزش می ،گرددمسابقات متعددی در این سطح برگزار می

 یبر رو یرات زیادیتاث یباز تمرین و در  یگریمرب یرفتارها از طرف دیگر، و رفی نمایدکشور مع

و اینکه  دهدقرار  یررا تحت تاث ورزشکارانمشارکت  ادامه وتواند عملکرد یو م یکنان گذاشتهباز

بعد سبک رهبری را با انسجام گروهی  پنجبیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده فقط 

                                                                                                          
1. Carron and  Hausenblas 

2. Ronayne 
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هدف از این تحقیق بررسی رابطه لذا اند ده و عوامل روانشناسی را کمتر مورد توجه قرار دادهسنجی

هندبال و بسکتبال دانشجویان موفق  هایه گانه رفتارهای مربیگری و انسجام گروهی تیمابعاد دوازد

 باشد.پسر می

 پژوهش روش

آماری در این تحقیق شامل . جامعه و نمونه همبستگی می باشد -روش تحقیق از نوع توصیفی 

های یازدهمین پایانی رقابت بسکتبال راه یافته به مرحلهچهار تیم هندبال و  چهار تیم بازیکنان

پرسشنامه برگشت داده شد و  87(. که تعداد  =N=n 114 ) ( بودند91المپیاد دانشجویی )تابستان 

دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ها از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده

 یت، عدمتقو( که دوازده بعد از رفتارهای مربیگری )1999) 2مارتین و بارنز 1(CBQرفتار مربیگری )

 ی، چشمهیتنب یفن ، تنبیه، آموزشوابسته به اشتباه یفن ، آموزشوابسته به اشتباه یت، تشویقتقو

ی( را عموم ی، سازماندهی، روابطعموم شویقی، تعموم یفن ، آموزشکنترل ، حفظاز اشتباه یپوش

سوال است و براساس مقیاس پنج ارزشی  48دهد. این پرسشنامه دارای مورد سنجش قرار می

شود. پایایی این پرسشنامه توسط گذاری می= کامال موافق( نمره5= کامال مخالف تا 1لیکرت ) 

و براولی کارون،  3(GEQط گروهی ). و پرسشنامه محی(21)گزارش شده است 83/1سازندگان اصلی 

باشد و انسجام گروهی را در دو بعد انسجام تکلیف و سوال می 18( که دارای 1985) 4 ویدمایر

= کامال 9= کامال مخالفم تا 1) سنجد و بر اساس مقیاس نه ارزشی لیکرتانسجام اجتماعی می

ها در تحقیقات ایی این پرسشنامه روایی و پایبا وجود اینکه . (15) شودگذاری میموافقم( نمره

روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی ،  (6،13،18،21) زیادی تایید شده است

رفتار به روش آلفای کرونباخ  برای پرسشنامه  هاپرسشنامهپایایی در این تحقیق و  شدتایید 

 از آمار توصیفی بخش . دربه دست آمد 81/1و برای پرسشنامه محیط گروهی  77/1مربیگری 

 نتیجهبا توجه به  نیز استنباطی آمار بخش و در معیار انحراف و پراکندگی، میانگین های شاخص

رسی خطی بودن روابط بین و همچنین، برها نرمال بودن توزیع دادهو اسمیرنوف -کولموگروفآزمون 

 و تحلیل واریانس یکراهه سونضریب همبستگی پیر ازها، رسم نمودار پراکنش داده متغیرها از طریق

های تحقیق در سطح فرضیه کلیه .شد استفاده Spss.19 افزار نرم از هاداده تحلیل برای. شد استفاده

(15/1≤ p ).تجزیه و تحلیل شدند 

                                                                                                          
1. Coaching Behavior Questionnaire 

2. Martin  and  Barnes 

3. Group Environment Questionnaire 

4. Carron, Brawley and  Widmeyer 
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 نتایج

شود میانگین سنی آنها ، همانطور که مشاهده میدهدها را نشان میمشخصات آزمودنی 1جدول 

( در مقطع درصد 5/11نفر ) 11( در مقطع لیسانس، درصد 4/87نفر) 76و  باشدسال می 98/21

( کمتر درصد 5/34نفر ) 31نمودند. ( در مقطع دکتری تحصیل میدرصد 1/1نفر ) 1فوق لیسانس و 

سال سابقه  11( بیش از درصد 9/14نفر ) 13و سال  11تا  5( درصد 6/51نفر ) 44سال،  5از 

   ورزشی داشتند.
 هاهای فردی آزمودنییژگی. و2جدول 

 فراوانی رشته ورزشی فراوانی سابقه ورزشی فراوانی مقطع تحصیلی سن

M ± SD 44 هندبال 31 سال 5کمتر از  76 لیسانس 

111/2  ± 98/21 
 43 بسکتبال 44 سال 11تا  5 11 فوق لیسانس

   13 سال 11بیشتر از  1 دکتری
 

و نتیجه آزمون تحلیل واریانس گانه رفتارهای مربیگری دوازده ابعادمیانگین و انحراف معیار  2جدول 

شود که بین رفتارهای مربیگری ( مشاهده می111/1) pبا توجه به مقدار . دهدمینشان را یکراهه 

مربیان تفاوت معنادار وجود دارد و مربیان بیشتر از رفتار تقویت و کمتر از رفتار چشم پوشی از 

  (.1و شکل  2ند )جدول ااشتباه استفاده کرده
 

 رفتارهای مربیگری مربیان برای مقایسه یکراهه آزمون تحلیل واریانس. 1جدول 

 M±SD رفتارهای مربیگری
 منبع تغییر

 )رفتارهای مربیگری(

 مجموع

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F P 

       73/3 ± 756/1 تیتقو

       53/2 ± 796/1 تیتقو عدم

       43/3 ± 756/1 اشتباه وابسته به قیتشو

       45/3 ± 813/1 اشتباه وابسته به یفن آموزش

 111/1 88/19 841/11 11 239/131 بین گروهی 17/3 ± 815/1 هیتنب

   596/1 1132 664/614 درون گروهی 12/3 ± 727/1 یهیتنب یفن آموزش

    1143 913/744 مجموع 49/2 ± 836/1 از اشتباه یپوش چشم

       41/3 ± 751/1 کنترل حفظ

       32/3 ± 791/1 یعموم یفن آموزش

       34/3 ± 686/1 یعموم قیتشو

       31/3 ± 853/1 یسازمانده

       17/3 ± 694/1 یعموم روابط

 



 2931، زمستان 5پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره  21

 
 رفتارهای مربیگری مربیان . مقایسه2شکل 

 

یف و ابعاد رفتارهای مربیگری نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون را بین انسجام تکل 3جدول 
 (، تشویقr= 389/1یت )تقوشود بین انسجام تکلیف و دهد. همانطور که مشاهده مینشان می

(، r= 354/1) کنترل (، حفظr= 519/1) وابسته به اشتباه یفن (، آموزشr= 516/1) وابسته به اشتباه
 ( و روابطr= 476/1ندهی )(، سازماr= 376/1ی )عموم (، تشویقr= 369/1ی )عموم یفن آموزش

(. و بین انسجام تکلیف و عدم p<11/1داری وجود دارد )ی مثبت و معنی( رابطهr= 346/1ی )عموم
( و r= -215/1ی )هیتنب یفن و  با  آموزش 11/1( در سطح r= -411/1(، تنبیه )r= -295/1تقویت )

داری وجود دارد. الزم به معنیی منفی و رابطه 15/1( در سطح r= -259/1) از اشتباه یپوش چشم
 ذکر است که تشویق وابسته به اشتباه بیشترین همبستگی را با انسجام تکلیف دارد.

 

 های رفتارهای مربیگری. نتایج  ضریب همبستگی بین انسجام تکلیف با مؤلفه9جدول 

 متغیرها
 انسجام تکلیف

 P (rضریب همبستگی)
 تیتقو

**389/1 111/1 
 تیتقو عدم

**295/1- 116/1 
 اشتباه وابسته به قیتشو

**516/1 111/1 
 اشتباه وابسته به یفن آموزش

**519/1 111/1 
 هیتنب

**411/1- 111/1 
 یهیتنب یفن آموزش

*215/1- 146/1 
 از اشتباه یپوش چشم

*259/1- 116/1 
 کنترل حفظ

**354/1 111/1 
 یعموم یفن آموزش

**369/1 111/1 
 یعموم قیتشو

**376/1 111/1 
 یسازمانده

**476/1 111/1 
 یعموم روابط

**346/1 111/1 
**11/1> p  ،*15/1> p 
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نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون را بین  انسجام اجتماعی و ابعاد رفتارهای  4همچنین جدول 

 (، آموزشr= 222/1یت )تقوشود که بین انسجام اجتماعی و دهد. مشاهده میمربیگری نشان می

( r= 219/1ی )عموم ( و تشویقr= 265/1ی )عموم یفن (، آموزشr= 274/1) وابسته به اشتباه یفن

ی مثبت و معنادار رابطه 11/1( در سطح r= 279/1) وابسته به اشتباه و با تشویق 15/1در سطح 

 یفن (، آموزشr= -455/1(، تنبیه )r= -496/1وجود دارد و بین انسجام اجتماعی و عدم تقویت )

داری وجود دارد ( رابطه منفی و معنیr= -415/1) از اشتباه یپوش ( و چشمr= -393/1ی )هیتنب

(11/1>pدرحالی که بین انسجام اجتماعی و حفظ کنترل، سازماندهی و روابط عمومی رابطه .) ی

بیشترین همبستگی را )به  عدم تقویتهای رفتارهای مربیگری دار مشاهده نشد. در بین مؤلفهمعنی

 ر معکوس( با انسجام اجتماعی دارد.طو
 

 های رفتارهای مربیگری. نتایج  ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی با مؤلفه2جدول 

 متغیرها
 اجتماعیانسجام 

 P (rضریب همبستگی)

 تیتقو
*222/1 139/1 

 تیتقو عدم
**496/1- 111/1 

 اشتباه وابسته به قیتشو
**279/1 119/1 

 اشتباه بهوابسته  یفن آموزش
*274/1 111/1 

 هیتنب
**455/1- 111/1 

 یهیتنب یفن آموزش
**393/1- 111/1 

 از اشتباه یپوش چشم
**415/1- 111/1 

 114/1 171/1 کنترل حفظ

 یعموم یفن آموزش
*265/1 113/1 

 یعموم قیتشو
*219/1 142/1 

 118/1 169/1 یسازمانده

 157/1 215/1 یعموم روابط
**11/1> p  ،*15/1> p 

 گیریبحث و نتیجه

های هندبال و بسکتبال انسجام گروهی تیمهدف از این تحقیق بررسی رابطه رفتارهای مربیگری و 

نتایج نشان داد مربیان بیشتر از باشد. دانشجویان در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر می

 و عدم تقویت چشم پوشی از اشتباهو کمتر از رفتار و آموزش فنی وابسته به اشتباه تقویت رفتار 

و  ماسکویتا ،(2114رویانن ) ،(2113بارنز )(، 2113بوچر )  اتکه با تحقیق کنند.استفاده می

البته وحدانی و  .(16،13،11،9،8) همخوانی دارد (2119)و همکاران زیوماکیس و  (2118) همکاران
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های فوتبال ( در تیم1388) همکارانشمسایی و  ؛آموزیهای منتخب دانش( در تیم1391) همکاران

( در 2111یتو )ز ؛های والیبال دانشجویان دختر( در تیم1389اد و همکاران )ژرمضانی ن ؛نوجوانان

 کنندآموزش و تمرین استفاده می نشان دادند که مربیان بیشتر ازنیز  ،لیگ یونان مربیان والیبال

های به مؤلفههای دانشجویی بیشتر ان در تیممربیدهد که ینشان م یجنتا ینا .(21،19،18،11)

و چون  اندداشتهبا تشویق کالمی و غیر کالمی  بازیکنان سعی در افزایش روحیهروانی توجه نموده و 

و در سطح متوسطی قرار داشته  های دانشجویی به بلوغ تکنیکی نرسیده باشندتیمممکن است 

را برای آنها  مهارتپس از اشتباه بازیکنان، ها نموده و بیشتر اقدام به آموزش مهارتمربیان  باشند،

 یک یگریمربکند ( بیان می2119) 1سلبیاند. به نمایش گذاشته و بازخورد مناسب را فراهم کرده

از  یمقدار قابل توجه یان،مرب شود.میدر نظر گرفته  تجربه اغلب آموزش یدر هر سطح یورزش یمت

تالش،  یزهانگ یجادا ، جسمی یهامهارتاستراتژی و آموزش  یقز طربا چالش انتقال دانش ارا زمان 

 یکجنبه از نقش  ینتردر واقع مهم. کنندصرف میاعتماد به نفس افزایش اشتباهات و  یحتصح

را  شانی ورزشکارانمثبت ورزش تجاربد نتوانیم یانمرب در نتیجه .(22) باشدمی آموزش ،یمرب

 یدهناد یاو  تنبیهی یآموزش فن ،تنبیه نسبت به یمثبت و آموزش فن یتبا استفاده از تقوتر بیش

 پس از آموزشبرای تعامل بهتر با ورزشکاران بهتر است پس مربیان  د.نده یشگرفتن اشتباهات افزا

شود ورزشکاران زیرا باعث می نمایند.فراهم پس از اشتباه بازیکن مناسب را نیز بازخورد  ها،مهارت

-بیان می( 1992) 2ویسسچنانچه بالک و  مهارت را بهتر فراگیرند.انجام داده و  اصالحات الزم را

 و آموزش یقتشو کهکنند می یستگیو شا یتورزشکاران احساس موفقزمانی  زیادبه احتمال  کنند

 ورزشکاران بنابراین،  .(23) گیرند مورد انتقاد قرارکه آنها بارها و بارها  ینسبت به زمان ،شوندداده می

ی واکنش نشان و آموزش فن یقبا استفاده از تشو شانبه اشتباهات شاندهند مربیانمی یحترج جوان

  .دهند

 یفن ، آموزش وابسته به اشتباه یت ، تشویقتقو بابین انسجام تکلیف  که نتایج تحقیق نشان داد

ی  عموم روابط ی ، سازماندهی  وعموم ی، تشویقعموم یفن ، آموزشکنترل ، حفظ وابسته به اشتباه

 ی  و چشمهیتنب یفن عدم تقویت ، تنبیه، آموزش بادار و بین انسجام تکلیف مثبت و معنی رابطه

. همچنین نتایج نشان داد که بین انسجام داری وجود داردمنفی و معنی طهراب از اشتباه یپوش

 ی و تشویقعموم قی، تشویعموم یفن ، آموزشوابسته به اشتباه یفن یت ، آموزشتقواجتماعی با 

 یفن مثبت و معنادار و بین انسجام اجتماعی با عدم تقویت، تنبیه ، آموزش رابطه  وابسته به اشتباه

( 2114که با تحقیق رویانن )داری وجود دارد. رابطه منفی و معنی از اشتباه یپوش ی و چشمهیتنب

                                                                                                          
1. Selby 

2. Black and  Weiss 
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تواند با سبک و تشویق مربیان می و با توجه به اینکه رفتارهای آموزشی، تقویت (16) همخوانی دارد

عدم تقویت و تنبیه با های رهبری آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت و رفتارهای 

(، شمسایی 1391توان گفت که با نتایج تحقیقات وحدانی و همکاران )سبک آمرانه مشابه باشند می

 باشد( همسو می1391) البی و عبدالهیط ( و1389رمضانی نژاد و همکاران ) ،( 1388و همکاران )

(21،18،19،17). 

دار ی معنیاز طرف دیگر، بین انسجام اجتماعی با حفظ کنترل، سازماندهی و روابط عمومی رابطه

-بیشتر به مسئولیت ،حفظ کنترل و سازماندهی. این نتیجه شاید به این دلیل باشد که مشاهده نشد

اعضای باشد. همچنین ر نتیجه با انسجام تکلیف در ارتباط میو  دها و وظایف بازیکنان در بازی 

در و در طول تحصیل ، زمان بیشتری را در خوابگاه و تمرین های دانشجویی غیر از زمان بازیتیم

ها، با توجه به جلسات و مدت زمان تمرین و حضور مربی در این تیمامکان دارد  ،گذرانندکنار هم می

به لحاظ عاطفی اینقدر به بازیکنان نزدیک شده باشند که بتوانند بر انسجام  مربیان نتوانسته باشند

و همکاران  1وانگبه طوری که  تاثیرگذار باشند. ،استدر کنار هم بودن  ناشی از اجتماعی که

های ( تفاوت معنی دار را در انسجام تیمی با توجه به مدت زمان تمرین و آموزش در تیم2111)

   (. 24شجویان گزارش کردند )تنیس روی میز دان

ورزشکاران از توان اظهار داشت ادراک پس با توجه به نتیجه این تحقیق و سایر تحقیقات می

و باشد در ارتباط می )انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی( گروهیبا انسجام  شانرفتارهای مربیان

 گروهی انسجام بر اثرگذار و مهم ملعوا از یکی مربیان رفتار و رهبری سبک که رسدمی نظر به چنین

و اطالعاتی،  بازخورد مثبت دموکراسی، تمرین، و آموزش اجتماعی، حمایت رفتار همچنین، است.

رفتار آمرانه، بازخورد  و شودمی گروهی انسجام سطوح افزایش باعث مربیان تشویق و روابط عمومی 

 گروهی انسجام سطوح کاهش باعث زیادی دارمق به نیز  نادیده گرفتن اشتباه تنبیهی، عدم تقویت و

 ییتواناآنها از  یکیکه  یاری دارد،به عوامل بس یدر طول مسابقه بستگ یمتیک  عملکرد  گردد.می

و مربی این توانایی را دارد که با رفتارهای مناسب خود،  باشدیمکردن باهم کار  در یمت یاعضا

چنانچه بخششی و  تیم را باال ببرد. گروهیام اعضای تیم را در کار گروهی یاری دهد و انسج

های والیبال لیگ برتر ایران انجام دادند، نشان دادند ( در تحقیقی که بر روی تیم1391همکاران )

 (.25پیش بینی کند )تواند انسجام گروهی را ابعاد کارآمدی مربیگری می

کند زیرا نشان داد که می های ورزشی حمایتدر تیمگروهی نتیجه این تحقیق از مدل انسجام 

دهد رفتار مربیان بر جو رفتارهای مربیگری تاثیر زیادی بر انسجام گروهی دارد. همچنین نشان می

                                                                                                          
1. Wang 
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حاکم بر تیم تاثیرگذار است. همانطور که نتایج نشان داد ورزشکارانی که مربیان خود را با رفتارهای 

وابسته به  ی و تشویقعموم ی، تشویقمعمو یفن ، آموزشوابسته به اشتباه یفن یت ، آموزشتقو

گردد مربیان اند. بنابراین پیشنهاد میاند انسجام تیمی را نیز بیشتر گزارش کردهدرک کرده  اشتباه

شود. زیرا مشارکت هر یک ها، تقویت و تشویق تاکید جو تیمی بسازند که در آن بر یادگیری مهارت

 .ی استجمع ییو کارآ یمانسجام ت بهاعتقاد  این به دلیل از اعضای تیم ارزشمند است و

از  یپوش ی و چشمهیتنب یفن از طرف دیگر، ورزشکارانی که رفتارهای عدم تقویت، تنبیه ، آموزش

کنند. از آنجا که این رفتارها انسجام تیمی را کمتر درک می شان مشاهده نمایند،را از مربیان اشتباه

مکن است جو تیمی خصومت آمیز را به وجود آورد. در چنین گذارد، مبر انسجام تیمی اثر منفی می

ها و اجرای دستورات جهت تایید مربی است. با توجه به هایی تمرکز عمدتا بر روی بردن بازیتیم

ورزشکاران به جای پیشرفت، روی اجتناب از تنبیه  ،ها تشویق و تقویت وجود ندارداینکه در این تیم

و فقط ورزشکار به  گیردمورد تشویق قرار نمید. عالوه براین کل تیم کننو عدم اشتباه تمرکز می

شود در نتیجه و کمبود مهارت ورزشکار تمرکز میشود و بیشتر روی اشتباه شویق میصورت فردی ت

گیرند به سمت ایجاد گروهک در تیم تالش کرده و افرادی که سرزنش شده و مورد انتقاد قرار می

که ( 2113) 1دهند. به طوری که نتیجه تحقیق تورمند تیمی را کاهش میانسجام گروهی و عملکر

مربیان از دو  پرداخت، نشان داد که  فوتبال هاییمر انسجام تب یگریمرب یرفتارهاتاثیر  یبه بررس

 شکلکه عمدتا به  یعدالت یب شوند.مانع از انسجام تیمی میعدالتی و تمسخر کردن یق اصلی بیطر

با رفتارهای تنبیهی که تمسخر  یورزشکاران خاص شرح داده شده است در حال در بین یضتبع

رفتارها توسط ورزشکاران  ین. امشخص شده بود ،اشتباهات یورزشکاران برا یهتنب یاو   یادفر  مانند؛

 یگریمرب یرفتارهااین  یمی داشت، توصیف شده بود زیرابر انسجام ت یمنف به عنوان عواملی که اثر 

 .(26) داشتند از همدیگر فاصله بگیرند یلورزشکاران تما ایجاد کرده بود و  یمت در اینهجو خصما

پس از  فنی و آموزش وابسته به اشتباه تشویق رفتار بین مثبت و باال همبستگی ضریب به توجه با

 همبستگی ضریب همچنین ،)انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی( گروهی انسجام هایمؤلفه اشتباه با

انسجام ) گروهی انسجام هایمؤلفه عدم تقویت، تنبیه و چشم پوشی از اشتباه با رفتار بین منفی و باال

بازیکنانی که مرتکب  با تشویق و دادن نکات آموزشی به توانندمی مربیان ،(تکلیف و انسجام اجتماعی

 ،قائل نشدن بین بازیکنانو تبعیض ایجاد جو مثبت بهبود روابط خود با بازیکنان، و  شونداشتباه می

 .روحیه تیمی و انسجام گروهی را باال ببرند تیم، بازیکنان بین اختالفات فصل و حل

گروهی بین انسجام  بودنهای تعاملی مانند بسکتبال و هندبال باال در ورزشبا توجه به اینکه 

                                                                                                          
1. Turman 
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 گردد:د زیر پیشنهاد میموار ؛(16) است ها تاثیرگذاربر عملکرد تیماهمیت حیاتی دارد و بازیکنان 

 رفتارهای تنبیهی احتیاط از استفاده در -2مربیان به عوامل روانی توجه بیشتری نمایند.  -1 

زشکار تحریک رترس از شکست را در و تواندمی تنبیه از جا نابه هاستفاد زیرا دهند، خرج به بیشتری

 را گروهی انسجامه و توهین آمیز، و با ایجاد جو تیمی خصمان شودکاهش عملکرد منجر به  کرده و 

نسبت به اشتباهات بازیکنان واکنش مناسب نشان دهند زیرا بی تفاوتی نسبت به  -3. دهد کاهش

 -4 دهد.داشته و انسجام تیمی را کاهش می اشتباهات بازیکنان، در عملکرد سایر بازیکنان نیز تاثیر

مانع بهبود تواند یورزشکار م یکبازخورد به عدم ارائه از عدم تقویت کمتر استفاده نمایند زیرا 

 یا یندر طول تمر -5 .او خواهد شداعتماد به نفس  کاهش باعث و احتماالشود عملکرد ورزشکار 

باید با توجه  انیکسان نیستند و مربی ورزشکارانهمه . استفاده نمایند از بازخوردهای گوناگونرقابت 

با  انصی سازی رفتارشد و سعی در شخنستفاده نمایاز بازخورد مناسب ا یفردهای تفاوتبه 

هر چند شخصی سازی رفتارها کار آسانی نیست اما با تعیین رفتارهای مربیگری  .بازیکنان نمایند

 گذاشت. انبیشترین تاثیر را بر عملکرد ورزشکارتوان میمناسب برای هر ورزشکار، 

جنسیت بازیکنان، رشته ورزشی و مدت  ممکن است تحت تاثیر رفتارهای مربیبا توجه به اینکه 

بیشتری در این زمینه صورت  الزم است تحقیقات زمانی که مربی در یک تیم حضور دارد قرار گیرد،

 پذیرد.
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 های فوق برنامه ورزشی دانشگاه تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت
 

 3نیا ، پروانه شفیع2نژاد ، صدیقه حیدری1صدیقه سادات امامی

 
 

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز یکارشناسدانشجوی  -2

دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه مدیریت ورزشی-1
 

 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه رفتار حرکتی -9
 

 

 12/21/31تاریخ پذیرش:  12/85/31تاریخ دریافت: 

 چکیده

 مختلف های فردی و ماهیت رشته هایتفاوت های ورزشی بهدر فعالیت مشارکت انگیزۀ 

هدف این تحقیق تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در  بر می گردد. ورزشی
یت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه بود. این تحقیق توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی فعال

انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید 
نمونه آماری از طریق جدول  و (=22138Nبودند ) 2932-2931چمران اهواز در سال تحصیلی 

(. ابزار اندازه گیری شامل =n 925ای تعیین شد )طبقه -تصادفی کرجسی مورگان، به روش
 11پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی شامل 

. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ، بودسوال که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد
تائید شد. روایی سازه به روش تحلیل  نفر از اساتید دانشکده تربیت بدنی بررسی و 21توسط 

 ، و پایایی به روش آلفا کرونباخ(KMO=03/8)عاملی اکتشافی و تاییدی، کفایت نمونه گیری 
محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون،  08/8

دانشجویان برای آزمون رتبه بندی فریدمن( استفاده شد. نتایج نشان داد پنج اولویت 
مشارکت در فعالیت های فوق برنامه ورزشی به ترتیب انگیزه های کسب سالمتی، تعامل و 
شناخت اجتماعی، رقابت ورزشی، نشاط و شادابی، و پیشرفت مهارت بودند. با توجه به یافته 
 های تحقیق توصیه می شود مدیران فوق برنامه ورزشی در دانشگاه بر اساس عالیق، نیازها و

هایی را فراهم سازند تا آنان بتوانند عالوه بر تحصیل از مزایا و  انگیزه های دانشجویان فرصت
 فواید جسمانی روانی و اجتماعی فعالیت های ورزشی تفریحی در دانشگاه نیز بهره مند شوند.

 

.عوامل انگیزشی، فوق برنامه ورزشی دانشگاه، دانشجویان :کلیدواژگان  

                                                                                                                                        
  نویسندۀ مسئول Email: heydari_s@scu.ac.ir  
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 مقدمه

 جسمي و روحي سالمت بقاي و حفظ ضمن فردي و اجتماعي، مظاهر از يكي نعنوا به ورزش

است  اهميت نيز حائز اجتماعي و خانوادگي فردي، هاينقش صحيح ايفاي از جهت جامعه آحاد

ذت بردن از تجربه هاي ورزشي مي تواند ارزش و کرامت انساني را ارتقا بخشد، به بدن و (. ل1)

سالمت  راستا همين در(. 2ت کلي فرد را در پي داشته باشد )ذهن انسان شكل دهد و پيشرف

 حائز جامعة جوان پيكره اصلي چوب چهار علم و عنوان فرهيختگان آموزان بهو دانش دانشجويان

 قابل تاثير آنان يادگيري در تواند مي اندوزي علم کنار بدني در فعاليت هاي انجام و بوده اهميت

مه ريزي در زمينه تربيت بدني و ورزش به منظور ايجاد انگيزه، برنا. (3باشد ) داشته توجهي

 (.4(عالقه، شادابي و طراوت در جوانان به ويژه دانش آموزان و دانشجويان ضرورتي خاص دارد 

حضور مدام چند ميليون جوان فكور، پر انرژي و مستعد يادگيري در پهنه آموزشگاه ها و 

بهايي است که در اختيار وزارت آموزش و پرورش و  راندانشگاه ها سرمايه بسيار ارزنده و گ

 (. 5وزارت فرهنگ و آموزش عالي است )

 )يک بدني درس تربيت دانشگاه هاي ايران به شكل ارائه دو واحد در ورزشي امروزه فعاليت هاي

برنامه  فوق ورزشي چنين فعاليت هاي. همدو( که براي دانشجويان ساير رشته ها اجباري است و

سه بخش رقابتي )برگزاري مسابقات درون دانشگاهي و بين دانشگاهي(، بخش شامل شگاه دان

سازي اوقات فراعت هآموزشي )يادگيري مهارت هاي ورزشي( و بخش تفريحي همگاني )بهين

 ترسيم يک پيوستار  روي بر توان مي را برنامه فوق ورزشي مي شود. فعاليت هايدانشجويان( 

 قوي سازماندهي فاقد و کننده سرگرم تفريحي، همگاني، فعاليت هاي آن انتهاي يک کرد که در

قرار دارند و فعاليت  قهرماني( هدف بدون فعاليت هاي ورزشي تفريحي و )مانند فعاليت هاي

 افراد حرفه اي، توسط بايد حتماً و رعايت قوانين و مقررات که ريزي برنامه هاي ورزشي نيازمند

 (.6قرار مي گيرند ) پيوستار ديگر انتهاي شوند در هدايت تجربه با داوران و مناسب تجهيزات

تحقيقات و فناوري يكي از ادارات کل معاونت دانشجويي  ،اداره کل تربيت بدني وزارت علوم

که اجرا، سياستگزاري، برنامه ريزي، سازماندهي و نهايتاً نظارت بر فعاليتهاي ورزش  است

سراسر کشور را عهده دار است و جهت تحقق اهداف فوق دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 

بر اساس چارت پيشنهادي از سه معاونت طرح و توسعه، معاونت فني و مسابقات قهرماني، و 

هاي اداره کل تربيت  اهداف و ماموريت . يكي از مهمترينمعاونت بانوان تشكيل گرديده است

ها به منظور  هاي ورزشي در دانشگاه يتبدني تعيين راهبردهايي جهت فراگيري و توسعه فعال

توسعه ورزش همگاني بين دانشجويان است که در سال هاي اخير مورد تاکيد فراوان قرار گرفته 

 ارتقاي جهت دانشجويان افزايش توانايي دانشگاه ها، ورزشي برنامة فوق اصلي (. هدف7است )
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 است.يک شهروند  عنوان به اجتماعي فعاليت هاي در مؤثّر مشارکت و حس مسؤوليت پذيري

 عاطفي، حرکتي، رواني جسماني، ابعاد تقويت عمومي و تربيت در مهمي نقش تواند مي امر اين

 بخش سالمت و مفرّح به فعاليت هاي پرداختن طريق از دانشجويان اجتماعي و اخالقي عقالني،

 برنامه فوق ورزشي ت هايفعالي در (. به طور کلي شرکت8نمايد ) ايفا داوطلبانه و آزاد صورت به

 مي شود تفريحي ورزشي خدمات و ها برنامه مزاياي از مندي دانشجويان بهره باعث دانشگاهي

تفنن،  جهت فقط هدف هاي مادي از و فارغ دانشجويان فراغت در زمان که ورزش ها اين.

 اجتماعي نقش مشارکت حس ايجاد در مي گيرد، صورت فرد خود خاطر و ارضاي استراحت

است.  بوده دانشگاه و محيط با يكديگر دانشجويان تعامل براي نيرومندي ابزار و دارد ايعمده

 با مقايسه در کنند،مي استفاده هاورزش اين امكانات از که دهد دانشجويانيها نشان ميبررسي

ارند. برخورد باالتري اتكايي خود و نفس به اعتماد از ،نمي برند بهره خدمات اين از که افرادي

ورزش هاي تفريحي فوايد متعددي از جمله کاهش استرس، خودباوري، پيشرفت همچنين 

 (.2،2) دانشجو و سهولت و يكپارچگي اجتماعي را دارد

برنامه ريزي، امكانات و فضاهاي ورزشي اختصاص يافته در دانشگاه ها جهت فعاليت با توجه به 

هاي فوق برنامه ورزشي در دانشگاه هاي هاي ورزشي، ميزان مشارکت دانشجويان در فعاليت

هت افزايش سالمت جسماني، رواني و کسب آمادگي ول جمختلف متفاوت است. دانشگاه بريست

جسماني در محيط خوابگاه و دانشگاه براي دانشجويان و پرسنل برنامه هاي متنوع ورزشي 

يحي را در خوابگاه در مرکز ورزش هاي همگاني و تفر 1تفريحي ارائه مي کند. دانشگاه استون

باشگاه ورزشي به  33امكانات فراهم نموده که دانشجويان از طريق  تمام ايام هفته با تمام

امكانات  محيط خوابگاه (. در دانشگاه صوفيه در13همگاني مي پردازند ) فعاليت هاي ورزش

 2اه بيرمنگام(. دانشگ2هاي ورزشي براي دانشجويان مهيا است ) ورزش همگاني از طريق باشگاه

هاي ورزشي را در تمامي رشته ها دائر  براي دانشجويان کالس هاي ورزش همگاني و باشگاه

خدمات امكانات و برنامه هاي ورزش همگاني را با هدف 3. دانشگاه ليون )11نموده است )

(. بخش 12جسماني، رواني و بهداشتي دانشجويان فراهم نموده است ) ارتقاي سطح آمادگي

برنامه هاي  براي همه دانشجويان سرلوحه اهداف ورا  ، سياست ورزش4انشگاه کنتورزش د

هاي ورزشي و ورزشي خود قرار داده است و براي تشويق دانشجويان جهت شرکت در فعاليت

                                                                                                                                        
1. Bristol university  

2 . Birmingham university 

3. Lyon university  

4. kent  
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تدارک ديده است  برنامه هاي متنوع جالب و تفريحي جسماني و رواني، دستيابي به سالمت

دانشگاه شرکت  رصد از دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي داخلد 83. در افريقاي جنوبي )13)

بعد از ظهر دانشجويان به طور داوطلبانه در ورزش  6تا  5پكن ساعت  مي کنند و در دانشگاه

بررسي تحقيقات داخل کشور نشان مي دهد تنها (. 14همگاني دانشگاه شرکت مي کنند )

 رزش همگاني و تفريحي اختصاص دارد.ليت ودرصد فعاليت هاي ورزش دانشگاه ها به فعا 3/22

 4/45اين در حالي است که دانشجويان به ترتيب اولويت برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحي )

درصد(  6/26درصد( و مسابقات ورزشي ) 32درصد(، آموزش و يادگيري مهارت هاي ورزشي )

 (. 15را در خواسته هايشان مطرح کردند )

-تفاوت با توجه به زيرا .گرددبر مي فردي هايتفاوت هاي ورزشي بهليتدر فعا مشارکت انگيزۀ

 ورزشي اهـداف به دستيابي در افـراد انگـيزش ورزشي، نـوع هاي تنوع رشته و فـردي هاي

( انگيزش را عاملي براي انتخاب و جهت دادن به رفتار و 1223) 1دارد. انشل خاصي اهميت

انگيزش از دو منبع انگيزه دروني و بيروني مي کند. پايداري تا رسيدن به هدف تعريف 

گيرد که هر دو منبع در ورزش داراي اهميت اند و براي بهبود عملكرد توسط سرچشمه مي

( انگيزش دروني را پرداختن 1264) 2وروم(. 16شوند )کار گرفته ميه روان شناسان ورزشي ب

دروني در ورزش شامل تهييج، تفريح، انگيزش به يک فعاليت به خاطر خود فعاليت مي داند. 

عالقه به عمل، فرصتي براي اثبات توانايي هاي خود، بهبود مهارت و لذت بردن از ورزش است 

اي مختلف )تعامل اجتماعي، لذت و نشاط، ه(. تحقيقات متعدد نشان مي دهند انگيزه17)

ندگي، سالمتي و پيشگيري و درمان، کاهش فشارهاي رواني، کنترل وزن، روابط شغلي و ز

انگيزش بيروني در جريان  (.18-23آمادگي جسماني و ...( باعث گرايش به امر ورزش مي شود )

تمايل به  گيرد وشكل ميکند، هاي مثبت و منفي که فرد از منابع بيروني دريافت ميتقويت

سايي ارتباط (. در شنا21شود )ورزش ناشي از انگيزه دروني است که با انگيزه بيروني تقويت مي

( و 2338) 3بين عوامل انگيزشي موثر بر مشارکت در برنامه هاي ورزشي، گووا و همكاران

( تاکيد دارند بين تمامي متغيرهاي انگيزشي دانشجويان و شرکت آنان در 2337) 4نيشيدا

( 2331) 5(. ليندر و همكاران23، 22وجود دارد )معناداري فعاليت هاي ورزشي ارتباط مثبت 

دادند شرکت دانش آموزان و دانشجويان هنگ کنگي در فعاليت هاي بدني و ورزَشي  نشان

                                                                                                                                        
1. Enshel 

2. Veroom 

3. Goa et al 

4. Nishida 

5. Lindner et al 
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( در 2313جعفري و همكاران )(. 24) استتحت تاثير عوامل انگيزشي، موقعيتي و درون فردي 

به اين نتيجه رسيدند که دانشجويان دختر و پسر با انگيزه هاي مشابهي نظير پژوهش خود 

هاي ورزشي ميمندي به ورزش، تعامل اجتماعي، به فعاليتم، عالقهحفظ سالمتي، تناسب اندا

( در پژوهشي نشان دادند لذت بردن از تمرين و 2337و همكاران ) 1(. کاماردين23پرداختند )

کاهش استرس و فشار، اصلي ترين داليل مشارکت دانشجويان دختر و پسر در فعاليت هاي 

هاي ( انگيزه2335) 2يلپاتريک و همكاران(. ک25حرکتي و ورزشي محسوب مي شوند )

هاي جنوب شرقي آمريكا را در مشارکت ورزشي و فعاليت بدني، مسابقه، دانشجويان دانشگاه

لذت بردن، با دوستان سپري کردن، رقابت طلبي، جذاب بودن، توصيه پزشک به ورزش کردن، 

د به ديگران، شناخت ها، چابكي، داشتن بدني سالم، نشان دادن خوپيشگيري از بيماري

همچنين نتايج  .اجتماعي، قدرت و استقامت، کنترل وزن و کنترل استرس بيان کردند

تحقيقشان نشان داد که بين دانشجويان دختر و پسر در پنج انگيزه، مسابقه، رقابت طلبي، 

داري وجود دارد. پسران در اين اشناخت اجتماعي، قدرت و استقامت و کنترل وزن تفاوت معن

نج انگيزه، نمرات باالتري را نسبت به دختران به خود اختصاص داده بودند. بين انگيزه سالمتي پ

(. مطالعه 12و کنترل وزن با ميزان مشارکت ورزشي در هر دو جنس رابطه مثبتي يافت شد )

( در يكي از دانشگاه هاي يونان، بين جنسيت و نگرش به فعاليت 2332و همكاران ) 3اونگلوس

 (2332 ) 4(. رودريگوز و همكاران26نشان نداد )معناداري شي دانشجويان رابطه هاي ورز

 ارتباط ظاهر افراد و انگيزه سالمتي جسماني با منظم بدني فعاليت به ميان گرايش دريافتند

وضعيت  حفظ بيشتر از پسران، بهمالحظه دختر به طور قابل دارد و دانشجويان وجود معناداري

( در تحقيق خود 2336) 5. سيراد و همكاران(27هستند ) مند عالقه خود هريظا شكل و آلايده

هاي ورزشي شناسايي کردند که دسته عوامل موثر براي مشارکت هر دو جنس در برنامه 3

هاي مهارتي، اجتماعي، هاي اجتماعي براي پسران و مزيتشامل رقابت، تناسب اندام و مزيت

( 1322. نتايج تحقيق قدرت نما و حيدري نژاد )(18ن بود )رقابت و تناسب اندام براي دخترا

نشان داد کسب سالمتي، نشاط و تعامل اجتماعي با ميزان فعاليت بدني دانشجويان رابطه 

( نشان دادند تداوم مشارکت ورزشي تحت 1388(. قره و همكاران )28دارد )معنادار مثبت 

وامل انگيزشي مشارکت ورزشي دانشجويان شرايط مختلف با هر سطحي از مهارت، با برخي از ع

                                                                                                                                        
1 . Kamarudin et al 

2. Kilpatrick 

3 . Evangelos et al 

4 . Rodriguez et al 

5. Sirard. et al 
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( يكي از 1385(. در تحقيق نوربخش و مزارعي )22به ويژه عوامل انگيزش دروني مرتبط است )

انگيزه هاي مهم دانشجويان جهت مشارکت در برنامه هاي ورزشي، پيوند جويي و کار گروهي 

 ذکر شده است. 

دهند و سالمت جسمي جامعه را تشكيل ميرغم اين که دانشجويان بخش وسيعي از افراد  ليع

اي برخوردار است، اما ورزش و فعاليت بدني در اوقات فراغت و رواني آنان از اهميت ويژه

زيرا اکثر دانشجويان بيشتر وقت خود را صرف  .دانشجويان امروزي بسيار کمرنگ شده است

-ليت بدني اختصاص ميفعادرسي کرده و در اوقات فراغت خود زمان کمتري را به  مطالعات

شماري را براي آنان به بار  اين امر در دراز مدت مشكالت جسمي و رواني بي(. 28دهند )

مشارکت بيشتر دانشجويان خواهد آورد. در سال هاي اخير توسعه ورزش همگاني و تفريحي و 

در  مهم جامعه علمي ورزش کشور مسائل از ها به عنوان يكيدانشگاه در فوق برنامه ورزشي

دستور کار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفته است. در اين راستا هدف تحقيق حاضر 

ورزشي  تحليل عوامل انگيزش دروني موثر بر مشارکت دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه

. محقق اميدوار است نتايج اين تحقيق به مديران فوق برنامه استدانشگاه شهيد چمران اهواز 

ي دانشگاه ها و مسئولين اداره کل تربيت بدني وزارت علوم کمک کند تا از طريق ارائه ورزش

برنامه هاي ورزشي مورد عالقه دانشجويان به ارتقاء سالمت جسماني و رواني اين آينده سازان 

 ميهن اسالمي کمک نمايند. 

 پژوهش روش

و به شكل ميداني انجام  اين تحقيق از نظر روش تحليلي پيمايشي و از نظر هدف کاربردي 

شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه دانشجويان دختر و پسر مقطع کارشناسي دانشگاه 

بودند  1321-1322در سال تحصيلي پسر(  4434دختر و  6886شهيد چمران اهواز )

(11223N=) .( 157دختر و  218نمونه آماري بر اساس جدول کرجسي و مورگان شامل  )پسر

(. ابزار جمع آوري داده n=375اي براي هر گروه آموزشي تعيين شد )طبقه -تصادفي به روش

هاي فردي )سن، جنسيت، وضعيت تاهل، گروه آموزشي، سابقه ها شامل پرسشنامه ويژگي

ورزشي( و پرسشنامه محقق ساخته در پنج دسته عوامل انگيزشي )نشاط و شادابي، تعامل و 

پيشرفت در مهارت و رقابت ورزشي( بود. الزم به ذکر است شناخت اجتماعي، کسب سالمتي، 

، 1سوال بود. روان سنجي پرسشنامه از طريق سه روش تحليل سوال 33پرسشنامه اوليه شامل 

بررسي شد. در مرحله تحليل سواالت با استفاده از درجه  1، و تعيين پايايي2تعيين اعتبار
                                                                                                                                        
1. Item analysis 

2. Validity 
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خرده مقياس )نشاط و  5سوال در قالب  22در نهايت  4و روش لوپ 3، ضريب تميز2دشواري

(، خرده مقياس )کسب 16،14،13،12،11،13،4(، خرده مقياس )تعامل اجتماعي 1،3،5شادابي

( و خرده مقياس )رقابت 18،7،6(، خرده مقياس )پيشرفت مهارت 2،17،15،2،8سالمتي 

ازده تن از ( قرار گرفتند. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه توسط دو22،21،23،12ورزشي 

اساتيد دانشكده تربيت بدني دانشگاه چمران اهواز بررسي شد. روايي سازه به روش تحليل 

پايايي  محاسبه شد.( KMO=82/3)کفايت نمونه گيري عاملي اکتشافي و تاييدي بررسي و 

نتايج همبستگي دروني عوامل  1محاسبه شد. جدول  83/3پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ 

 دهد.رسشنامه را نشان ميانگيزشي پ
 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی درونی عوامل انگیزشی پرسشنامه .2جدول 

 5 2 9 1 2 عامل

     1 نشاط و شادابي

 تعامل و شناخت اجتماعي
**55/3 1    

 کسب سالمتي
**51/3 

**71/3 1   

 پيشرفت در مهارت
**53/3 

**67/3 
**57/3 1  

 رقابت ورزشي
**12/3 

**37/3 
**35/3 

**53/3 1 

 

 71/3)انگيزه رقابت ورزشي( تا  12/3( دامنه ضرايب همبستگي بين 1بر اساس نتايج جدول )

ها از آمار توصيفي و آمار )انگيزه کسب سالمتي( متغير است. براي تجزيه و تحليل داده

يت بندي عوامل استنباطي )ضريب همبستگي پيرسون، آزمون رتبه بندي فريدمن براي اولو

 انگيزشي و خرده مقياس هاي عوامل پنجگانه( استفاده شد. 

 نتایج

 2گونه که در جدول يافته هاي تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه مي شود. همان

سال و در گروه آموزشي علوم انساني  23-21مشاهده مي شود اکثريت دانشجويان در رده سني 

اولويت  درصد دانشجويان در تيم هاي دانشگاه عضويت دارند. 4/14تنها قرار دارند. هم چنين، 

 3هاي فوق برنامه ورزشي در جدول بندي عوامل دروني انگيزش موثر بر مشارکت در فعاليت

 ارائه شده است.
 

                                                                                                                                        
1. Reliability 

2. Difficulty index 

3. Discriminative index 

4. Loop method 
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 . توصیف مهمترین ویژگی های فردی آزمودنی ها1جدول

 درصد
سابقه 

 ورزشی
 سن درصد جنسیت درصد تاهل درصد گروه آموزشی درصد

4/14 
عضويت در 

 تيم دانشگاه
 4/34 دختر 1/58 مجرد 2/23 علوم انساني 3/45

23-18 

 سال

1/85 

عدم 

عضويت در 

 تيم دانشگاه

 5/63 پسر 2/41 متاهل 5/8 علوم پايه 5/23
23-21 

 سال

 1/5 - - - - فني و مهندسي 4/14 - -
26-23 

 سال

 - - - - - - کشاورزي 2/11 - -

 - - - - - - دامپزشكي 3/5 - -

 

و انگيزه  "22/4کسب سالمتي با ميانگين "مشاهده مي شود انگيزه  3گونه که در جدول همان

به ترتيب بيشترين و کمترين رتبه را به خود اختصاص مي  "64/1پيشرفت مهارت با ميانگين "

آزمون دهند. براي مشخص شدن تفاوت بين خرده مقياس هاي عوامل انگيزش دروني از 

 ارائه شده است. 4فريدمن استفاده شد که در جدول 
 

 . نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل انگیزش درونی مؤثر بر مشارکت 9جدول 

 در فوق برنامه ورزشی

 خی دو هارتبه میانگین عوامل
درجه 

 آزادی

سطح 

 داری  معنی

  1 22/4 کسب سالمتي

 

52/214 

 

 
 

4 331/3 

 2 32/3 ت اجتماعيتعامل و شناخ

 3 62/2 رقابت ورزشي

 4 36/2 نشاط و شادابي

 5 64/1 پيشرفت در مهارت

 
 

تندرستي با ميانگين "هاي خرده مقياسدر عامل کسب سالمتي،  4بر اساس نتايج جدول 

به ترتيب بيشترين و کمترين رتبه را به خود  "27/1توصيه پزشک با ميانگين "و "75/4

کسب آرامش روحي و "هاي خرده مقياساختصاص دادند. در عامل تعامل و شناخت اجتماعي، 

 به ترتيب بيشترين و "38/2يافتن دوستان جديد با ميانگين "و  "83/3رواني با ميانگين 
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مقام "هاي خرده مقياس، کمترين رتبه را به خود اختصاص دادند. در عامل رقابت ورزشي 

به ترتيب بيشترين و کمترين رتبه  "14/2با ميانگين  رقابت طلبي"و  "88/2با ميانگين  گرايي

با  کسب لذت و نشاط"هاي خرده مقياسرا به خود اختصاص دادند. در عامل نشاط و شادابي، 

ين و کمترين رتبه به ترتيب بيشتر "25/1با ميانگين  عالقه مندي به ورزش"و  "37/2ميانگين 

پيشرفت مهارت "هاي خرده مقياسرا به خود اختصاص دادند. در عامل پيشرفت در مهارت، 

به ترتيب بيشترين و  "65/1با ميانگين  پيشرفت در امور درسي"و  "18/2با ميانگين  ورزشي

 کمترين رتبه را به خود اختصاص دادند.
 لفه های عوامل درونی انگیزش. نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مو2جدول

 سواالت میانگین رتبه ای مولفه ها

 عامل کسب سالمتی

 2 75/4 تندرستي

 8 58/4 کنترل وزن

 2 31/4 تناسب اندام

 17 34/2 برطرف کردن ناهنجاري ها

 15 27/1 توصيه پزشک

عامل تعامل و شناخت 

 اجتماعی

 11 83/3 کسب آرامش روحي و رواني

 13 57/3 ماد بنفسافزايش اعت

 13 43/3 احساس رضايتمندي

 14 38/3 رهايي از کسالت و تنهايي

 12 76/2 کنترل خشم و پرخاشگري

 4 61/2 تعامل اجتماعي

 16 38/2 يافتن دوستان جديد

 عامل رقابت ورزشی

 23 88/2 مقام گرايي

 21 85/2 گرايش به يک رشته ورزشي

 22 14/2 عضويت در تيم دانشگاه

 12 14/2 رقابت طلبي

 عامل نشاط و شادابی

 1 37/2 کسب لذت و نشاط

 3 27/1 تفريح و بازي

 5 25/1 عالقه مندي به ورزش

 عامل پیشرفت در مهارت

 7 18/2 پيشرفت مهارت ورزشي

 6 17/2 يادگيري مهارت ورزشي جديد

 18 65/1 پيشرفت در امور درسي
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 بحث و نتیجه گیری

شهيد چمران اهواز يكي از دانشگاه هاي جامع و بزرگ در منطقه جنوب غربي کشور  دانشگاه

هاي مختلف شماري از سراسر کشور در مقاطع و رشته است و هر ساله پذيراي دانشجويان بي

تحصيلي است. بسياري از اين دانشجويان از محيط گرم خانه دور بوده و به دليل سكونت در 

شكالت تحصيلي در معرض فشارها و استرس هاي روحي رواني زيادي خوابگاه ها، عالوه بر م

قرار دارند. براي کاهش اين فشار و ايجاد محيطي که دانشجو احساس آرامش و آسايش داشته 

باشد، وجود فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در دانشگاه ضروري به نظر مي رسد. دانشجويان با 

ي هم از سالمت جسمي و رواني الزم برخوردار مي شرکت در اين فعاليت هاي ورزشي تفريح

شوند و در نهايت نيز به دليل گرايش به ورزش و فعاليت بدني زندگي آينده فعالي براي خود 

 داشته باشند.

در ابتداي بحث ذکر اين نكته ضروري است که در اکثر تحقيقات مرور شده، انگيزه هاي 

بندي شده بود. بنابراين اولين يافته تحقيق مشارکت ورزشي به طور کلي بررسي و اولويت 

حاضر با يافته هاي ساير تحقيقات مقايسه و بحث مي شود. ليكن نقطه قوت تحقيق حاضر اين 

گانه موثر بر مشارکت ورزشي دانشجويان  5است که خرده مقياس هاي هر يک از انگيزه هاي 

مباني نظري توجيه و تفسير مي  نيز بررسي و اولويت بندي شده است که در ادامه با توجه به

 شوند.  

اولين يافته تحقيق حاضر نشان داد از ديدگاه دانشجويان به ترتيب انگيزه هاي کسب سالمتي، 

تعامل و شناخت اجتماعي، رقابت ورزشي، نشاط و شادابي و پيشرفت در مهارت، نقش موثري 

رد. اين يافته با نتايج قدرت نما در مشارکت آنان در فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه دا

( همخوان است. زيرا 2332) کارتر و (، گرابس2313(، جعفري و همكاران )1323و همكاران )

 فعاليت به در گرايش افراد انگيزه کسب سالمتي و حفظ آمادگي جسمانيبر اين محققين هم 

اني نظري مي توان گفت ند. در توجيه منطقي اين يافته و بر اساس مبه امنظم تاکيد نمود بدني

امروزه تاثير مثبت فعاليت هاي بدني بر سالمت جسماني و رواني افراد امر مسلم و اثبات شده 

جا که اتخاذ سبک زندگي فعال به عنوان يک نياز در جامعه ماشيني و  اي است تا به آن

جامعه  صنعتي محسوب مي شود. قشر دانشجو )به خصوص دانشجويان دختر( مانند ساير اقشار

و هم چنين به دليل حضور در کالس هاي درس و انجام مطالعه و تحصيل، از فقر حرکتي رنج 

مي برد. لذا طبيعي است مهمترين انگيزه آنان در مشارکت ورزشي حفظ سالمتي و کسب 

(، 2311(، لي يو و همكاران )1382آمادگي جسماني باشد. اين يافته با نتايج جعفري )

(، ناهمخوان است. زيرا آنان انگيزه 2335(، کيلپاتريک و همكاران )2337ن )کاماردين و همكارا
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هاي ديگر مثل کسب نشاط و احساس لذت، رقابت طلبي، دوست يابي، کسب هيجان و تخليه 

انرژي را به عنوان مهمترين انگيزه در مشارکت ورزشي شناسايي کردند، از داليل احتمالي 

ها فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و همچنين سن آزمودني ناهمخواني مي توان به تفاوت هاي

 اشاره نمود.

از ديدگاه دانشجويان در بين خرده مقياس هاي عامل کسب سالمتي، به ترتيب انگيزه هاي 

ها و توصيه کسب سالمتي و تندرستي، کنترل وزن، تناسب اندام، برطرف کردن ناهنجاري

يج با يافته هاي تحقيق قدرت نما و همكاران پزشک به ترتيب اهميت قرار دارند. اين نتا

( همخوان است. در تمام 2335(، کيلپاتريک و همكاران )2313(، جعفري و همكاران )1323)

ها، چابكي، داشتن بدني سالم، اين تحقيقات کسب سالمتي، تناسب اندام، پيشگيري از بيماري

( 2332رودريگوز و همكاران )کنترل وزن، توصيه پزشک تاکيد شده است. به عالوه، پژوهش 

 حفظ به مندعالقه ايه قابل مالحظ طور دختر بيشتر از پسران و به نشان داد دانشجويان

در سه دهه اخير شعار ورزش براي هستند. به طور کلي  خود ظاهري شكل و آلوضعيت ايده

رفته شده همه، به صورت اصل بنيادي در اولويت برنامه هاي ورزشي اغلب کشورهاي جهان پذي

است و تحقق آن به افزايش کيفيت شيوه هاي زندگي، ميزان تفريح، شادابي و ارتقاء بهداشت و 

 اين بخش از يافته ها منطقي به نظر مي رسد. سالمتي افراد منجر خواه شد، لذا

از ديدگاه دانشجويان در بين خرده مقياس هاي عامل تعامل و شناخت اجتماعي، به ترتيب 

نفس، احساس رضايتمندي، رهايي ه سب آرامش روحي و رواني، افزايش اعتماد بانگيزه هاي ک

از کسالت و تنهايي، کنترل خشم و پرخاشگري، تعامل اجتماعي و يافتن دوستان جديد به 

(، قدرت نما و همكاران 1323ترتيب اهميت قرار دارند. اين يافته ها با نتايج تجاري و همكاران )

( 2313(، جعفري و همكاران )1385(، نوربخش و مزارعي )1388) (، قره و همكاران1323)

يابي، پيوند جويي، همخوان است. در تحقيقات مورد اشاره رهايي از کسالت و تنهايي، دوست

تعامل اجتماعي و همراهي با گروه به عنوان انگيزه هاي دروني افراد جهت مشارکت در فعاليت 

اين يافته مي توان گفت انگيزش دروني از خود فرد هاي ورزشي تاکيد شده است. در توجيه 

گيرد. انگيزش دروني در ورزش شامل، تهييج، تفريح، عالقه به همراهي با گروه، سرچشمه مي

 فرصتي براي اثبات توانايي هاي خود، بهبود مهارت و لذت بردن از ورزش است

به ترتيب مقام گرايي،  از ديدگاه دانشجويان در بين خرده مقياس هاي عامل رقابت ورزشي،

گرايش به يک رشته ورزشي، عضويت در تيم دانشگاه و رقابت طلبي به عنوان مهمترين انگيزه 

(، جعفري و همكاران 1388هاي دروني بيان شد. اين يافته ها با نتايج قره و همكاران )

قيقات ( همخوان است. تح2335(، کيلپاتريک و همكاران )1385(، نوربخش و مزارعي )2313)
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ذکر شده همگي رقابت طلبي و کسب مقام را به عنوان عاملي انگيزاننده براي شرکت در فعاليت 

هاي ورزشي اعالم کردند. الزم به ذکر است انگيزه افرادي که در ورزش هاي رقابتي شرکت 

هاي تفريحي متفاوت است. افراد ها و فعاليتبا انگيزه شرکت کنندگان در ورزش ،کنندمي

هاي رقابتي، روي منابع انگيزش بيروني تمرکز دارند، در حالي که افراد کننده در ورزششرکت 

هاي دروني )سرگرمي، عالقه مندي و هاي تفريحي بيشتر روي انگيزهشرکت کننده در فعاليت

 توسعه مهارت( متمرکز بودند 

يب کسب لذت و از ديدگاه دانشجويان در بين خرده مقياس هاي عامل نشاط و شادابي، به ترت

نشاط، تفريح و بازي، عالقه مندي به ورزش به عنوان مهمترين انگيزه هاي دروني بيان شد. اين 

(، جعفري و همكاران 1388(، قره و همكاران )1323يافته ها با نتايج قدرت نما و همكاران )

همكاران  (، کيلپاتريک و2337(، کاماردين و همكاران )2332(، رودرگوئيز و همگاران )2313)

( همخوان است. اين تحقيقات کسب لذت و شادابي، تفريح، سرگرمي، عالقه مندي به 2335)

يافته  .اندورزش را از انگيزه هاي مهم افراد جهت مشارکت در فعاليت هاي ورزشي ذکر نموده

هاي اخير حاکي از آن است که آثار ورزش بر سيستم هورموني، پيامبرهاي عصبي و سيستم 

خون، باعث تعديل پاسخ بدن به تنش هاي خارجي مي شود. در اثر ورزش منظم،  شيميايي

مواد شبه مخدر مهمي در مغز و سيستم عصبي ساخته مي شود که باعث ايجاد نشاط و 

 سرزندگي و خوشحالي مي گردد

از ديدگاه دانشجويان در بين خرده مقياس هاي عامل پيشرفت مهارت، به ترتيب انگيزه هاي 

در مهارت ورزشي، يادگيري مهارت ورزشي جديد، پيشرفت در امور درسي از طرف پيشرفت 

دانشجويان به عنوان مهمترين انگيزه براي شرکت در فعاليت هاي فوق برنامه ذکر شده است. 

( همخوان است، در اين 1388(، قره و همكاران )1323اين يافته با نتايج تجاري و همكاران )

توسعه و بهبود مهارت، حتي پيشرفت تحصيلي دانشجويان از انگيزه  تحقيقات نيز کسب مهارت،

 هاي مهم مشارکت در ورزش هاي تفريحي ذکر شده است. 

در پايان مي توان گفت دانشجويان به عنوان اصلي ترين سرمايه ي ملي و منبع جوشان رشد و 

. جواناني که بايد توسعه ي اجتماعي و اقتصادي مخاطبان اصلي دانشگاه ها را تشكيل مي دهند

نيازهاي جسمي و روحي آنان را شناخت و راه هاي رشد و شكوفايي استعدادهاي آنان را هموار 

در دانشگاه هاي بزرگ و معتبر جهان فعاليت هاي ورزش تفريحي جزئي از برنامه ساخت. 

 و ورزش دانشگاهي مكمل زندگي اجتماعي و فرهنگي آنان به زندگي روزانه دانشجويان است

%( از دانشجويان 4/14نتايج تحقيق حاضر نشان داد اگر چه درصد کمي )حساب مي آيد. 

دانشگاه شهيد چمران در فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه مشارکت دارند، ولي انگيزه 
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کسب سالمتي، تعامل و شناخت اجتماعي، رقابت ورزشي، نشاط و شادابي و هاي دروني مثل 

به اين نكته ضروري جا توجه  در اينميزان مشارکت آنان موثر است.  پيشرفت در مهارت در

هاي دروني و طرف، براي مشارکت در فعاليت هاي ورزشي هر دو منبع انگيزه است که از يک

بيروني داراي اهميت هستند، ولي در نهايت اين انگيزه ي دروني است که باعث تداوم و استمرار 

انگيزه دروني زماني به بيشترين حد خود مي رسد که شود و عادت ها و رفتارهاي ورزشي مي 

با از طرف ديگر  ،فرد احساس شايستگي کند و نسبت به محيط خود داراي خود مختاري باشد

که در سال هاي اخير توجه به توسعه ورزش همگاني تفريحي در دانشگاه ها از  توجه به اين

نامه ورزشي در دانشگاه بايد براي جذب ، مديران فوق براست طرف وزارت علوم بيشتر شده

اعتبارات بيشتر در اين زمينه تالش نمايند و فضاها، امكانات و تجهيزات ورزشي به همراه برنامه 

ريزي مناسب را فراهم نمايند تا از طريق تقويت عوامل انگيزشي بيروني، دانشجويان با توجه به 

يا و فوايد جسماني رواني اجتماعي فعاليت هاي عاليق، نيازها و انگيزه هايشان بتوانند از مزا

. پيام نهايي تحقيق حاضر اين که سالمت ورزشي فوق برنامه دانشگاه بهره مند شوند.

نقش  ايفاي جهت جوان جامعة پيكره اصلي چوب چار علمي و عنوان فرهيختگان به دانشجويان

 کنار ورزشي تفريحي در يفعاليت ها انجام و است اهميت حائز اجتماعي و علمي فردي، هاي

 .باشد داشته توجهي قابل تاثير آنان يادگيري و پيشرفت تحصيلي در تواند مي اندوزي علم

 بنابراين توجه خاص مديران عالي به ويژه مديران ورزش دانشگاهي را مي طلبد. 
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شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی  به استفاده از 

 خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی
 

 3، اسماعیل شریفیان2، کوروش قهرمان تبریزی1نغمه سادات نعمت الهی

 

 ، شهید باهنر کرماندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -2

 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان   -9و  1
 

 41/41/39تاریخ پذیرش:   21/22/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به 

روش تحقیق مورد استفاده از نوع  استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی بود.
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی  .بودپیمایشی و از نظر هدف کاربردی 

نفر با روش نمونه گیری  111تعداد  و ( بود=5595Nهای تربیت بدنی کشور، )دانشکده
نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد 

متخصصان مدیریت ورزشی و  نفر از 24روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر  گردآوری شدند.
به منظور ( محاسبه گردید. CVI=34/4بیمه تایید و روایی محتوایی بر اساس مدل الوشی )

پایایی شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. 
تحلیل  جهت تجزیه و( بدست آمد. α=51/4درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ )

ای، آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. تک نمونه  tازآزمون  ها داده
ها مربوط به شش عامل بود. نتایج تی تک % از کل واریانس 52نتایج تحلیل عاملی نشان داد، 

ه مالک جز فرایند بیمه با نمره ای نشان داد بین همه موانع گرایش به بیمه ورزشی بنمونه
اختالف معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رتبه بندی موانع نشان داد عامل نحوه ارائه 
خدمات مهمترین عامل مانع شونده و عامل فرایند بیمه کمترین مانع استفاده از بیمه ورزشی 
توسط دانشجویان تربیت بدنی گزارش گردید. بنابراین جهت بهبود گرایش دانشجویان تربیت 

ای فدراسیون پزشکی ورزشی باید در خصوص رفع موانع بیمهبه استفاده از خدمات بدنی 
 .انجام شودها اقدامات الزم موجود با توجه به اولویت آن

 

 دانشجویان تربیت بدنی، خدمات بیمه، فدراسیون پزشکی ورزشی کلیدواژگان :

                                                                                                                                        
 نویسندۀ مسئول . Email: naghme_mahani@ymail.com  
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 مقدمه 

بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست، از خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ 
 . بنابراین(1) بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی اش گشته است

 متصور ورزش برای که محسناتی و مزایا تمام کنار ورزش نیز از این قائده مستثنی نبوده و در
نیز احتمال حادثه و جراحت یعنی آسیب های ترین برنامه های ورزشی است، حتی در امن

بر همین اساس آسیب های ورزشی جز الینفک رقابت های ورزشی بوده و  .داردوجود  ورزشی
در صورت حاد بودن می تواند موجب عدم توانایی تحرک و به خطر افتادن سالمت جسمانی و 

ورت عدم بیمه گذاری و مسئله ی بسیار مهم افزایش هزینه های درمانی و در صشود روانی 
با توجه به ماهیت خطر، با روش  بنابراین (.2و3) به همراه داردکاهش انگیزه ورزشکاران  متعاقباً

و موثرترین شیوه، استفاده از بیمه یا مهمترین های متعددی می توان با آن برخورد کرد که 
که نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن  گر استانتقال ریسک به بیمه

-در حقیقت صنعت بیمه می (.4زیان فرد و یا افراد معدود بین همه  افراد گروه یا جامعه است )

تواند همانند یک سپر حفاظتی در برابر شوک ها قرار گیرد و مانع بروز نوسانات شدید در بخش 
-هزینهتوان با بکارگیری ابزار مناسب میزان صورت می در این(. 5های حقیقی اقتصاد گردد )

خارج  ورزشکارانهای هنگفت را که از توان آسیب وارده را کاهش داد و جبران این هزینه های
تواند نقش مهمی ایفا کند و از نهادی چون بیمه ورزشی می .است به ابزار دیگری منتقل کرد

-شی، ارضای نیاز امنیت خاطر نسبت به ریسک و نای وجود بیمه ورزجا که رسالت یا فلسفه آن

 گیرد.  های احتمالی صورت میاطمینانی است، ارضای این نیاز تنها از طریق جبران خسارت
که در اروپا وکشور های پیشرفته بیمه دارای سابقه چند صدساله است، سابقه فعالیت های در حالی

ولی بیمه به شکل نوین آن با پیشینه ای نه چندان بیمه ای در ایران به بیش از یک قرن نمی رسد 
 دلیل مفید بودن وه طوالنی توانسته است جایگاهی ویژه در بین جوامع و مردم بدست آورد. بیمه ب

در کشور های  که امید زندگی، مایه دلگرمی بشر واست توسعه آن یکی از پایه های تمدن امروز 
(. در واقع 6) استتجاری، ورزشی، صنعتی وکشاورزی  ،مترقی اولین سنگ بنای هر اقدام اجتماعی

که نقش بسزایی در کاهش ریسک و ساسی در دنیای متمدن امروزی است بیمه از ابزارهای مهم و ا
ه موجب ب( بیمه عقدی است که 1316قانون بیمه )اساس  (. بر7تامین امنیت مالی و ذهنی دارد )

صورت وقوع یا بروز  ه یا وجوهی از طرف دیگر درکند در ازاء پرداخت وجآن یک طرف تعهد می
طرف تعهد را  ،گر حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه

شود موضوع  چه را بیمه می پردازد حق بیمه و آن گر می گذار به بیمه گذار، وجهی را که بیمه بیمه
بیمه حوادث ورزشی نیز مکلف به جبران خسارت ناشی از حوادث و صدمات  (.6) نامندمی بیمه

کنندگان در فعالیت های ورزشی در حین ورزش است، که با دارا بودن زمان ایجاد شده برای شرکت
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 پذیرد.و مکان خاص و شرایط مورد قبول صورت می
: یکی داردسطح کاربرد ( بیان کرد به طور کلی در حوزه ورزش موضوع بیمه در دو  2006)1پول

های ورزشی و دوم افراد مختلف اعم از ورزشکاران، مربیان، مدیران ها، موسسات و باشگاهسازمان
( بیان کردند که در دنیای 2004) 2(. کاندامپولی و منگوک8و دیگر افراد درگیر در این حوزه)

امروز صنایع خدماتی و به طور اخص صنعت بیمه متوجه این موضوع شده اند که به منظور 
حفظ مشتریان یکی از موضوعات مهم و کلیدی که همواره باید مد نظر قرار دهند، بهبود ارائه 

مه بایستی رویکرد های بی( عقیده دارند شرکت2011و همکاران ) 3ریتسما .(9) خدمات است
های جدیدی برای ارائه مناسب بیمه ای خود را نسبت به ارائه خدمات تغییر دهند و از سیستم

در کشور ما  .بیمه حوادث ورزشی نیز از این قائده مستثنی نیست(. 10بهره جویند ) خدمات
شود. اسیون پزشکی ورزشی محسوب میمتولی امر بیمه حوادث ورزشی و خدمات آن فدر

همزمان با ظهور تشکیالت نوین در سیستم  1326دراسیون پزشکی ورزشی ایران در سال ف
های گسترده این فدراسیون در عرصه ورزش کشور، ورزش کشور تاسیس گردید. امروزه فعالیت

موجبات توسعه حوزه پزشکی ورزشی را در ابعاد قهرمانی و ورزش همگانی فراهم کرده است. در 
ن پوشش تامین خدمات درمانی ورزشکاران، برنامه ریزی و هدایت جهت گسترش روز افزو

ی درمانی و خدمات درمانی به نحوی که کلیه افراد تحت پوشش از خدمات به موقع و بهینه
در این راستا پژوهشی توسط  (.11) هایی انجام گرفته استتشخیصی استفاده نمایند، تالش

های کشور از ی مدیران تربیت بدنی دانشگاهمند( تحت عنوان بررسی رضایت1387سیفعلی )
به این  ونحوه ارائه خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به ورزشکاران آسیب دیده انجام گرفت 

های پرداخت غرامت، نحوه ارتباط بین رضایت مدیران تربیت بدنی و متغیر که نتیجه رسید
ای کامل بیمه رابطه کارکنان، سرعت ارائه خدمات، تناسب پوشش های بیمه و پوشش ه

( در پژوهش خود بر روی بیمه ورزشی 2003) 4(. پینگ و وانگ11داری وجود دارد )امعن
های قهرمانی و عدم توسعه مطلوب بیمه ها در ورزشای بیان کردند وجود خطرورزشکاران حرفه

ن ورزشی یکی از بزرگترین موانع در فعالیت های سالم و توسعه سالمت در سیستم ورزش چی
( بیان داشتند بیمه ورزشی به عنوان تضمین 2006)5جیکوبسن و جنیفر(. 12شده است )

از دیدگاه نظری، بیمه  های ورزشی، نقش مهمی در جامعه امروز دارد.کننده تداوم فعالیت
کند های وارد شده به ورزشکاران را در صورت وقوع حادثه تامین میآسیب ورزشی جبران مالی
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بنابراین رسیدگی و تسویه غرامت نه  (.13ها می شود ) تداوم فعالیت های آنو موجب حفظ و 
گردد بلکه باعث ها می های آنگذاران و حفظ و تداوم فعالیتتنها باعث جبران آسیب های بیمه

 2(، مالکونتنتی1991) 1(. جونز و مک کیب14گردد )تعمیم و ترویج اعتقاد و فرهنگ بیمه می
های بیمه ای برای ورزشکاران تا های خود به این نتیجه رسیدند که پوشش( در پژوهش1998)

 های دارای بیمه ورزشی اجباری لزوماًو رضایت بخش نیست و ورزش است ای ناکافیاندازه
کند تا افراد بتوانند به صورت از این رو بیمه ورزشی کمک می .های با ریسک باال نیستندورزش

 (. 15و16راین یکی از دالیل اهمیت بیمه ورزشی، توسعه ورزش است )بناب. انفرادی ورزش کنند

چه که آن ها می خواهند موجب بدبینی و کاهش غفلت از مشتریان و عدم توجه خاص به آن
انگیزش مشتریان فدراسیون خواهد شد که تبعات چنین عواملی آسیب پذیری بدنه ی ورزش 

لیت ورزشی برای جامعه ی ورزش کشور خواهد کشور و ایجاد فضایی غیر مطمئن از لحاظ فعا
های خود دریافتند که وضع موجود ( در پژوهش2011) 4( و چنگ وو2006) 3جونگ (.17بود )

( نیز در پژوهشی تحت 2009) 5گانگ ( و18و19بیمه ورزشی در کشور چین نامناسب است )
یمه ورزشی یک صنعت فکری متقابل در مورد تکمیل سیستم بیمه ورزشی بیان کرد بعنوان هم

های رقابتی با خطر زیاد جهت سالم بودن برای ورزش نوشکوفا در ورزش چین است و خصوصاً
(. در این صورت موانع 20های ورزشی برای مقابله با خطرات، الزم و ضروری است )محیط

( این موانع را عدم اطالع رسانی 1390متعددی در عدم بیمه گذاری نقش دارند که پناهی )
ز بودن آمیای، پایین بودن فرهنگ استفاده از بیمه در ایران، ابهام های بیمهدرباره انواع رشته

(. همچنین کاظمی و 21داند )های بیمه  میای، ارائه ناکافی خدمات توسط شرکتقوانین بیمه
گذاری در صنعت بیمه ایران را مدیریتی، انسانی، فرهنگی، ( موانع بیمه1387همکاران )

 6با توجه به پراکندگی این عوامل جنیفر .(22سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی عنوان کرده اند )
( سه مانع عمده ارائه ضعیف خدمات، تبلیغات ناکافی، پوشش ناکافی بیمه را 2007و همکاران )

( روشن نبودن قوانین و 2009همچنین گانگ ) .(23) ندگذاری بیان کرددالیل عدم بیمه
ها، پوشش کم بیمه ورزشی و آگاهی ضعیف از آن، کمبود کارکنان مناسب نبودن آنمقررات و 

ارائه نامناسب خدمات سبب گردیده تا استفاده از این بیمه نامه در چین کم  و آموزش دیده
حالی است که فرهنگ حاکم بر مردم متاثر از عوامل مختلف اجتماعی است  این در  (.20باشد )
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و درکشور ما ( 24تاثیر قرار دهند )ها و عملکرد ها را تحت ند باورها، نگرشتوانو این عوامل می
به عبارتی  است، متاسفانه به دالیل مختلف، فرهنگ بیمه چنان که باید و شاید گسترش نیافته

(. بنابراین یکی 25و26ای برخوردار نیست )ای ایران از ارتقاء بایستهسطح فرهنگ و آگاهی بیمه
 ی عدم استفاده از بیمه ورزشی پایین بودن فرهنگ بیمه ای ورزشکاران استاز دالیل عمده

ورزشی ورزشکاران بها داده شود تا نگرش و فرهنگ باید به توسعه بیمه در همین راستا (. 27)
( و 2011وو )چنگ (،2009گانگ )ز سویی . ابیمه ورزشی بهبود یابدورزشکاران نسبت به 

های خود به این نتیجه رسیدند که تبلیغات ناکافی ر پژوهشد (2012و همکاران ) 1کوئسنل
( 2005) 2(. درحالی که سینها28،20،19) استگذاری وکمبود اطالع رسانی از موانع بیمه

(. در نتیجه 29مدیریتی است ) -قانونی ، مانعمانع در عدم گرایش به بیمهمهمترین دریافت 
انجام نگرفته ورزشی حوادث بیمه  استفاده ازدهدکه مروری جامع بر موانع تحقیقات نشان می

الی مشخص کرده اند و این در حرا کمی از موانع  ت انجام شده تعداداست و معدود تحقیقا
بنابراین با وجود  مانع در گرایش به بیمه ورزشی نامشخص است.است که هنوز مقدار تاثیر هر 
رسد که دانشجویان تربیت بدنی به این بیمه ویژه آن، به نظر میبیمه حوادث ورزشی و اهمیت 

شوند. این در حالی رو مینامه گرایش چندانی ندارند و در این راستا با مشکالت عدیده ای رو به
افراد فعال در مجموعه های ورزشی  ورزش و جوانان همهبراساس قانون مصوب اداره  است که

داشتن بیمه ورزشی می تواند برای مراحل  چراکه ؛قرار گیرندباید تحت پوشش بیمه ورزشی 
نابراین ارائه . بکنددرمانی و بازگشت به عرصه های ورزشی کمک شایانی به ورزشکاران 

های علمی و عملی مناسب که بتواند در جهت رفع این معضل گام برداشته و راهکارها و راه حل
نظر معه ورزش گردد ضروری به نظر می رسد. موجب توسعه هر چه بیشتر بیمه ورزشی در جا

های زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نقش بیمه و اهمیت روزافزون آن در تمام بخش
بشر، ضرورت دارد پژوهشی در زمینه دالیل عدم گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از 

اصلی انتخاب این موضوع و انجام این های بنابراین یکی از انگیزه بیمه ورزشی انجام پذیرد.
ی تحقیق شناخت اهمیت، جایگاه و نقش بیمه ورزشکاران و همچنین توسعه و شکوفایی بیمه

در همین راستا محقق بر آن است تا موانع گرایش . استورزشی در صنعت بیمه کشور 
و میزان تاثیر ای فدراسیون پزشکی ورزشی دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه

منجر به اتخاذ سیاست هایی نتایج آن امید است  و هر یک از این موانع را مورد بررسی قرار دهد
  برای ترغیب و تشویق دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از این بیمه نامه گردد.
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  پژوهش  روش
 اطالعات .کاربردی بودو از نظر هدف پیمایشی با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق از نوع  

جامعه آماری این پژوهش  .شد آوری جمع پرسشنامه از استفاده با میدانی روش به آن
نفر با  426که تعداد  بود (=5538Nدانشکده های تربیت بدنی سراسر )بدنی دانشجویان تربیت

-دورهاضر رشته تربیت بدنی در در حال ح .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند

 15 و از نظر ساختاری، کشور ارائه می گردد دانشگاه 48ی و کارشناسی ارشد در های کارشناس
که به دلیل یکنواختی و همگن شدن ساختاری فقط دانشکده دانشکده تربیت بدنی وجود دارد 

 ارومیه، خوارزمی، رجایی، شهید بهشتی، شهید الزهرا، تهران، های های تربیت بدنی)دانشگاه
 شهید کرمانشاه، رازی کرمان، باهنر اصفهان، شهید شاهرود، صنعتی گیالن، مشهد، فردوسی

مازندران( در این تحقیق مد نظر قرار گرفته شدند تا از نظر جغرافیایی،  و بیرجند چمران اهواز،
ابتدا اسامی  .فرهنگی و رتبه علمی دانشگاهی، تمامی پراکندگی موجود در جامعه رعایت شود

طور تصادفی و به صورت طبقه ای به نسبت ه بدانشجویان ویان هر دانشکده تهیه شد و دانشج
های این تحقیق در بازه تخاب شدند. همچنین جمع آوری داده)دختر و پسر( در هر دانشکده ان

اضر با استفاده از حداده های مورد نیاز پژوهش صورت گرفت.  1392زمانی سه ماه اول 
نفر از  10روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر  گردآوری شد.ساخته پرسشنامه محقق

(  CVI=90/0متخصصان مدیریت ورزشی تایید گردید و روایی محتوایی بر اساس مدل الوشی )
 بود. 86/0تا حداکثر  79/0ز حداقل محاسبه گردید. دامنه پایایی عوامل این پرسشنامه ا

( α=82/0بنابراین پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ از میانگین عوامل )
حیطه بندی پرسشنامه )تعیین و مشخص شدن موانع گرایش به بیمه  به منظوربدست آمد. 

 نمره بندی طبقه برای توصیفی آمار ازورزشی( از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. 
 میانگین، مانند پراکندگی های شاخص محاسبه و فراوانی توزیع جدول، طراحی خام، های

تک نمونه   tنیز از آزمون های پژوهش برای آزمون فرضیهشد.  استفاده...  و استاندارد انحراف
با استفاده از  p <05/0ای و آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 

 داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.  spss20 ی نرم افزار آمار

 نتایج

یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی و انحراف استاندارد دانشجویان تربیت بدنی به 
%  51و % را پسر تشکیل دادند 3/43 % از دانشجویان دختر و 7/56 .( بود83/22±45/2ترتیب )

 پوشش بیمه ورزشی بودند.دانشجویان تربیت بدنی فاقد 
به . جهت شناسایی عوامل و گویه های مربوطه از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد
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الکین  –می یر –املی از آزمون کیزرمنظور پی بردن به کفایت نمونه برداری در تحلیل ع
 –یرمی  –همان طور که نتایج جدول پایین نشان می دهد شاخص آزمون کیزر استفاده شد. 

باشد  که هر اندازه مقدار این شاخص نزدیک به یک  با توجه به این. است 84/0برابر  1الکین
دهدکه داده های مورد نشان می 1نتایج جدول ، استنشان دهنده مناسب بودن نمونه گیری 

نظر برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین به منظور پی بردن به همبستگی گویه های 
 استفاده شد.  2از آزمون بارتلتمورد مطالعه 

 

 الکین و آزمون بارتلت –می یر  –نتایج آزمون کیزر  .2جدول 

 الکین –می یر  –آزمون کیزر 
 KMO 84/0شاخص 

 آزمون بارتلت
 27/4228 تقریبی از آماره کای دو

 528 درجه آزادی
 001/0 سطح معناداری

 

با توجه به کوچک بودن سطح معناداری از همان طور که نتایج آزمون بارتلت نشان می دهد 

(. با این 1بنابراین فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می شود )جدول شماره  05/0

انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای داده های این تحقیق مناسب  توضیح مشخص شد که کامالً

به منظور تشخیص بهتر  .. مرحله بعد نوبت به استخراج عوامل از بین سواالت تحقیق رسیداست

 (.2استفاده گردید )جدول شماره  3چرخش دایرکت اوبلیمیناز 
 

 های تشریح شدهنتایج واریانس .1جدول 

فه
ول

م
 ها

   ویژه مقدار 
مقادیر ویژه استخراجی 

 قبل از چرخش
 

 مقادیر ویژه استخراجی 
 پس از چرخش

 
 ارزش 
 ویژه

 درصدی 
 از واریانس

 درصد 
 تجمعی

 ارزش 
 ویژه

 درصدی
 از واریانس 

درصد 
 تجمعی

 ارزش ویژه

1 68/7 60/25 60/25 68/6 28/23 28/23 16/7 
2 29/4 32/14 92/39 35/3 17/13 45/36 21/6 
3 70/1 69/5 61/45 23/1 60/4 05/41 25/3 
4 57/1 25/5 86/50 08/1 63/3 68/44 52/2 
5 36/1 21/5 07/56 90/0 75/3 43/48 66/2 
6 18/1 93/3 0/60 62/0 27/2 70/50 79/1 

درصد از کل واریانس  70/50عامل  ششدهد در کل ( نشان می2همان طور که نتایج )جدول 

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
3. Direct Oblimin 
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 ها را شامل می شود.
 

 بارهای عاملی گویه های هر عامل .9جدول 

 گویه ها
 عوامل

1عامل  2عامل   3عامل   4عامل   5عامل   6عامل    
1 47/0       
2 85/0       
3 53/0       
4 60/0       
5 71/0       
6 49/0       
7 48/0       
8 45/0       
9  56/0      
10  83/0      
11  61/0      
12  44/0      
13  70/0      
14  81/0      
15   57/0     
16   89/0     
17   65/0     
18    80/0    
19    78/0    
20    52/0    
21     46/0   
22     54/0   
23     66/0   
24      83/0  
25      55/0  

 

(  تمامی گویه ها در شش عامل طبقه بندی شدند. با توجه به 3با توجه به نتایج )جدول شماره 

مدیریتی، نامگذاری گردید. همچنین   –عامل قانونی ،، این عامل1عناوین گویه های شماره 

فرایند  و ترتیب عوامل تبلیغات، ارائه خدمات، اقتصادی، فرهنگیبه  6و  5، 4، 3، 2عامل شماره 

 بیمه نامگذاری شدند.
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 تک نمونه ای فرضیه های تحقیق tنتایج مربوط به آزمون  .1جدول 

 9عدد شاخص = 

 تی اختالف میانگین تعداد موانع بیمه
 سطح 

 معناداری

 01/0 04/28 10/1 426 عامل ارائه خدمات

 01/0 59/17 68/0 426 عامل تبلیغات

 01/0 25/17 67/0 426 عامل اقتصادی

 01/0 25/20 63/0 426  مدیریتی– قانونی عامل

 01/0 19/6 25/0 426 عامل فرهنگی

 07/0 -03/3 -14/0 426 عامل فرایند بیمه

 

میانگین همه عوامل غیر از عامل فرایند بیمه ( بیانگر این مطلب است که بین 4نتایج )جدول 

   وجود دارد. >05/0pشدن با نمره شاخص اختالف معناداری در سطح 

-استفاده از خدمات بیمهبه منظور بررسی اختالف بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به 

از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد  ای فدراسیون پزشکی ورزشی

 (.5)جدول، 
 W  Mauchly’sنتایج آزمون. 5جدول 

 W  Mauchly’s هااثرات درون حیطه
Approx, Chi- 

square 
Df Sig 

 01/0 14 00/190 63/0 موانع بیمه ورزشی
 

ها رعایت نشده دهد، فرض برابری واریانس( نشان می5گونه که اطالعات حاصل از )جدول همان

خط   Repeated Mesurse Anovaبنابراین سطح معناداری در خروجی آزمون  .است

Greenhouse- Geisser شود. گزارش می 
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر  .1جدول 

موانع 

بیمه 

 ورزشی

 آماره
 مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

 میانگین 

 مربعات
F 

 سطح 

 معناداری

Greenhouse-

Geisser 
14/395 30/4 82/91 22/145 01/0 

 

 یبدین معن .( بنابراین فرض صفر رد می شود F= 30/4و  P=001/0)با توجه به نتایج جدول 

ای فدراسیون پزشکی گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهموانع که بین 

 ورزشی اختالف معناداری وجود دارد. 
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ای که بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه با توجه به این

تفاوت   (Bonferroni)فدراسیون پزشکی ورزشی اختالف وجود دارد با استفاده از آزمون تعقیبی 

 (.7موجود بین موانع نیز مشخص شد )جدول، 
 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مشخص کردن محل اختالف ها  .9جدول 

 Sig اختالف میانگین موانع بیمه ورزشی موانع بیمه ورزشی

 بیمه فرایند

 01/0* -82/0 مانع اقتصادی

 01/0* -25/1 ارائه خدمات

 01/0* -83/0 تبلیغات

 01/0* -78/0 مدیریتی –قانونی 

 01/0* -40/0 فرهنگی

 اقتصادی

 01/0* -43/0 ارائه خدمات

 00/1 -01/0 تبلیغات

 00/1 04/0 مدیریتی –قانونی 

 01/0* 42/0 فرهنگی

 ارائه خدمات

 01/0* 42/0 تبلیغات

 01/0* 47/0 مدیریتی –قانونی 

 01/0* 85/0 فرهنگی

 تبلیغات
 00/1 05/0 مدیریتی –قانونی 

 01/0* 43/0 فرهنگی

 01/0* 37/0 فرهنگی مدیریتی –قانونی 

 ( تفاوت معناداراست.≥p 05/0سطح )*     

ارائه خدمات، فرهنگی و ( همان طور که مالحظه می گردد عوامل 7با توجه به اطالعات )جدول 

دار داشتند و عامل اقتصادی، ا( اختالف معن≥p 05/0) فرایند بیمه با همه عوامل در سطح

دار فرهنگی و فرایند بیمه اختالف معنامدیریتی با عوامل ارائه خدمات،  –تبلیغات و قانونی

 داشتند. 
 نتایج مربوط به رتبه بندی موانع  .5جدول 

استانداردانحراف  میانگین موانع  رتبه بندی 

10/4 مانع ارائه خدمات  81/0  1 

68/3 مانع تبلیغات  80/0  2 

67/3 مانع اقتصادی  80/0  3 

مدیریتی  -ع قانونی نما  63/3  64/0  4 

25/3 مانع فرهنگی  83/0  5 

85/2 مانع فرایند بیمه  01/1  6 
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اولویت اول و  10/4میانگینمانع ارائه خدمات با ( بیانگر این مطلب است که 8نتایج )جدول 

 بدست آورد.در بین موانع  اولویت آخر را 85/2ه با میانگین مانع فرایند بیم

  بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات 

ارائه خدمات،  های نام ورزشی در کل شامل شش دسته مانع باای فدراسیون پزشکی بیمه

. بررسی نتایج حاکی از آن استمدیریتی، فرهنگی و فرایند بیمه  –تبلیغات، اقتصادی، قانونی

است که ارائه خدمات یکی از موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از بیمه ورزشی 

(، 1388شادکام )(، 1387گردی )(، دستی1387های سیفعلی )است که این یافته با پژوهش

همسو است که ( 2009(، گانگ )2007(، جنیفر و همکاران )2006جونگ )(، 1390پناهی )

بیان داشتند دسترسی ضعیف به خدمات از موانع گرایش به بیمه است و رضایت بیمه گذاران تا 

 بدین وسیله فدراسیون .گر بستگی داردارائه وکیفیت خدمات بیمه حد زیادی به شالوده خدمت،

پزشکی ورزشی به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان بایستی ارتباط نزدیکی با خریداران 

بر  .این بیمه نامه یعنی ورزشکاران و شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی داشته باشد

همین اساس با توجه به اهمیت بیمه در دنیای امروز، آن عامل اساسی که امروزه از بیمه برای 

. استشود، نحوه خدمات دهی بیمه و کیفیت خدمات آن دمات بیمه موثر قلمداد میگیرنده خ

محدویت ها و نحوه ارائه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی موجب شده است تا برخی 

توان به طوالنی بودن فرایند از آن جمله می. دانشجویان از خدمات این فدراسیون ناراضی باشند

رعت الزم در ارائه خدمات و پیچیدگی ارائه خدمات اشاره نمود که پرداخت خسارت، عدم س

ای فدراسیون پزشکی ت بدنی به استفاده از خدمات بیمهسبب کاهش انگیزه دانشجویان تربی

توان گفت کیفیت خدمات یک اهرم ورزشی شده است. به طورکلی در تبیین این یافته می

بویژه این فدراسیون ه  .آیدورزشی به حساب میآور برای فدراسیون پزشکی استراتژیک و سود

های ورزشی را با کیفیت باالی خدمات باید مشتریان خود یعنی شرکت کنندگان در فعالیت

خود باید بدیهی است که فدراسیون پزشکی ورزشی برای حفظ و تداوم حیات خود حفظ کند. 

منصفانه  طور کامالًه سرعت زیاد و بها باید با نماید و تمامی خسارتاقدام به پرداخت خسارت 

به طور معمول در زمان وقوع حادثه برای ورزشکار ارائه سریع خدمات ضمن  پرداخت شوند.

تاثیر در بهبود سریع ورزشکار، در ایجاد آرامش روانی او نیز موثر خواهد بود. همچنین در 

ریافت غرامت )پیچیدگی چقدر فاصله زمانی بین اعالم وقوع حادثه و د صورت وقوع حادثه هر

میزان رضایت دانشجویان ورزشکار از خدمات فدراسیون پزشکی تر گردد ارائه خدمات( کوتاه

 گردد. ورزشی بیشتر می
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پژوهش نشان داد که عامل تبلیغات نیز مانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به  یافته دیگر این

های موسایی این یافته با پژوهش .استای فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده از خدمات بیمه

 . ( همسو است2011چنگ وو ) (،2009گانگ )(، 1390(، پناهی )1388(، شادکام )1386)

. در استبیان داشتند تبلیغات ناکافی و کمبود اطالع رسانی از موانع بیمه گذاری آن ها همگی 

ون به اندازه کافی صورت آگاهی در اذهان عمومی جهت استفاده از بیمه در ابعاد گوناگواقع 

تواند به ضعف اطالع رسانی و عدم و یکی از دالیل عدم استفاده از بیمه میاست نگرفته 

طی آن که ( 1387اما با پژوهش سیفعلی ) .گرددتبلیغات کافی و صحیح در این زمینه بر

ند، مدیران بیان داشتند دانشجویان ورزشکار آسیب دیده از بیمه ورزشی اطالع کافی دار

جامعه آماری متفاوت این پژوهش با پژوهش  یکی از دالیل ناهمسویی، احتماالً .ناهمسو است

های ورزشی دانشگاه جایی که اکثر دانشجویان ورزشکار آسیب دیده در تیم از آن .سیفعلی است

عضویت داشته و دارند، در هنگام شرکت در مسابقات ورزشی بایستی به صورت اجباری دارای 

رسد به بنابراین از این بیمه نامه اطالع دارند. به نظر می .بیمه حوادث ورزشی باشندپوشش 

دلیل عدم آگاهی و اطالع دانشجویان از اهداف و مزایای بیمه ورزشی، شناخت آنان از این نوع 

این مسئله موجب شده است جایگاه بیمه ورزشی در  است. نامه و فواید آن ناکافی بودهبیمه

های کار، اندیشه ها و باور آنان در سطح نازل و پایینی قرار گیرد. زمانی فعالیتعقاید، اف

ای از خدمات بیمه تاثیر را در جامعه داشته باشد کهتواند بیشترین تبلیغاتی و اطالع رسانی می

-با مشخصات جذاب و با کیفیت باال، مسئولیت پذیری و رفع مشکالت مشتریان، تنوع پوشش

های موجود در جامعه همراه با عملکرد مناسب، سخن به میان ازگار با واقعیتهای بیمه ای س

آورد. به همین منظور اطالع رسانی در خصوص بیمه ورزشی، اهداف و مزایای آن از طریق 

های عمومی، رادیو، تلویزیون، مجالت و نشریات و استفاده از کارشناسان متخصص و رسانه

فراد از جمله عواملی است که باعث باالبردن میزان آگاهی از مجرب در امر بیمه جهت آموزش ا

 گردد.حقوق خود و افزایش شناخت دانشجویان از بیمه ورزشی می

از یافته های دیگر این پژوهش این بود که عامل اقتصادی نیز مانع گرایش دانشجویان ورزشکار  

با پژوهش حسن زاده  می شود وای فدراسیون پزشکی ورزشی به استفاده از خدمات بیمه

جونز و (، 1388(، شادکام )1387(، کاظمی )1387گردی )(، دستی1387(، سیفعلی )1377)

جنیفر  (،2006) جیکوبسون و جنیفر(، 2006جونگ )(، 1998مالکونتنتی )(، 1991مک کیب )

( در تحقیق خود 2006جیکوبسون و جنیفر )همسو است. ( 2009(، گانگ )2007و همکاران )

بیان کردند بیمه ورزشی بایستی به سبک کردن هزینه های مالی ناشی از آسیب کمک کند، 

زیرا ورزشکاران آسیب دیده اغلب با صورت حساب های نجومی مواجه هستند و برای 
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بخصوص  ور باشد،تواند خیلی زیان آدانشجویانی که پوشش کافی ندارند، هزینه پارگی رباط می

بنابراین این یافته های با ریسک باال مثل فوتبال و بسکتبال. ورزش برای ورزشکاران کم درآمد و

 سایر بیشتر از "کمبود پوشش خدمات ارائه شده "حاکی از آن است که میانگین نمره 

لی گویه هاست. به صورت کلی کارکرد اساسی سیستم بیمه توزیع ریسک است که از ذخیره پو 

ها های وارده به تعداد اندکی از آنمشترک ایجاد شده بین گروه کثیری از بیمه گذاران، خسارت

های های مالی برای ورزشکاران و همچنین پوششتشویق رسدبه نظر می .کندرا جبران می

بیمه ای که بتواند در شرایط نامطلوب اقتصادی مرهمی بر مشکالت روحی و جسمی 

نهایت او را در وی را از دریافت خدمت بیمه راضی و خشنود گرداند و  وورزشکاران باشد 

از یافته های دیگر این . استنماید، ضروری معتقد به اخذ همیشگی پوشش بیمه  متقاعد و

نیز مانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده مدیریتی – قانونیپژوهش این بود که عامل 

(، 1386های موسایی)این یافته با پژوهش  و شکی ورزشی استای فدراسیون پزاز خدمات بیمه

. همسو است(، 2009(، جون )2009گانگ ) (،2005(، سینها )1390(، پناهی)1387کاظمی )

های بیمه در عدم گرایش به بیمه نشان دادند موانع قانونی و مدیریتی از سوی شرکت آن ها

( در پژوهش خود در بین زنان جامعه هند نشان داد که برخی 2005گذاری موثر است. سینها )

سوادی و فقر مالی عوامل خارج از کنترل، از جمله بیاز موانع و مشکالت بیمه گذاری ریشه در 

این موارد مربوط به  است.افراد دارد اما دیگر موانع مربوط به طراحی و مدیریت طرح بیمه 

بنابراین این یافته نیز نشان . استراکنندگان طرح بیمه ها توسط اجقوانین و عدم شفافیت آن

داد که یکی از دالیلی که دانشجویان تربیت بدنی گرایش چندانی به استفاده از خدمات بیمه 

 باالترین اولویت را در ،ورزشی ندارند، عامل قانونی مدیریتی است. عدم ضمانت اجرایی قوانین

-بنابراین در حالی که تمامی شرکت کنندگان در فعالیت بین موانع قانونی مدیریتی دارا است.

ای فدراسیون پزشکی ورزشی های ورزشی بایستی به صورت اجباری تحت پوشش خدمات بیمه

ها این مسئله را جدی نگرفته و مشکالت های سطح شهرشود که باشگاهمالحظه می باشند بعضاً

ها نیز الزام قانونی ن در بعضی از دانشگاههمچنی .شودگیر ورزشکار و باشگاه میبزرگی گریبان

در  .برای استفاده از بیمه ورزشی توسط دانشجویان استفاده کننده از اماکن ورزشی وجود ندارد

که طبق قانون همه استفاده کنندگان از اماکن ورزشی بایستی از پوشش بیمه ورزشی حالی

استفاده از این بیمه نامه و استفاده  استفاده نمایند. بنابراین تدوین قوانین و مقررات جهت

های فدراسیون پزشکی ها برای اجبار پوشش بیمه ورزشی بایستی در اولویت برنامه اطالعیه

های ی فدراسیون پزشکی ورزشی ضعفایکی از مشکالت نظام بیمههمچنین ورزشی قرار گیرد. 

چرا که عمل نکردن فدراسیون به تعهدات . مدیریتی و عمل نکردن به تعهدات بیمه ای است
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-بنابراین بی .گرددمیبیمه ای سبب از دست رفتن مشتریان این فدراسیون در کوتاه مدت 

توجهی به این مسئله، سبب آسیب پذیری بدنه ورزش کشور و ایجاد فضایی غیر مطمئن و 

 فع این کمبودهاربدون حاشیه از لحاظ فعالیت ورزشی برای جامعه ورزش کشور خواهد بود. 

فراهم نمودن تسهیالت الزم فدراسیون پزشکی ورزشی بایستی با  و شک به زمان نیاز دارد  بی 

شرایطی ایجاد ورزشی بیمه در جهت توسعه و تامین خدمات ای، و عمل کردن به تعهدات بیمه

دیدگی نداشته باشند و پس از  های درمانی پس از آسیب ورزشکاران دغدغه کدام ازتا هیچ کند

 . ورزش بازگردند ی درمان به صحنه

نیز مانع گرایش دانشجویان  فرهنگیاز یافته های دیگر پژوهش حاضر این بود که عامل 

-این یافته با پژوهشای فدراسیون پزشکی ورزشی است و ورزشکار به استفاده از خدمات بیمه

(، جون 2006جونگ ) (،1390) (، پناهی1388) (، شادکام1387) (، کاظمی1383های آسوده )

نشان دادند فرهنگ بیمه، همچنین بیمه ورزشی به دالیل  . آن ها همسو است(، 2009)

در کشور ما گفت  توانمختلفی در سطح نازل و پایینی قرار دارد. در رابطه با این یافته می

به عبارتی  است. مختلف فرهنگ بیمه چنان که باید و شاید گسترش نیافتهمتاسفانه به دالیل 

رسد به نظر می .ای برخوردار نیستای ایران از ارتقاء بایستهسطح فرهنگ و آگاهی بیمه

های ورزشی به عنوان بدنی هم هنوز بیمه ورزشی را برای شرکت در فعالیتدانشجویان تربیت

ات پرداخت وجود در این زمینه پیشینه منفی شبهاز مشکالت م .اندیک ضرورت نپذیرفته

. متاسفانه مردم ما بیمه را از بیمه استهای بیمه در ذهن مردم خسارت از سوی شرکت

جا که بیمه شخص ثالث در کشور ما زیان دیده است و در پرداخت از آن .شناسنداتومبیل می

ات مشتریان به دلیل اختالف برآورد هزینه اکثر اوق ،خسارت نیز با مشکالتی مواجه هستند

اند. عالوه بر عدم پرداخت های بیمه، نسبت به بیمه گران بدبین شدهخسارت توسط شرکت

ساالری طوالنی در دریافت خسارت نیز از دالیل بی اعتمادی افراد نسبت خسارت، وجود دیوان

وجود باور جدی مردم به بیمه  توان یکی از دالیل اصلی عدماین مسئله را می .به بیمه است

توان نیز میست. از دالیل دیگر در این زمینه بیمه ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نی و دانست

دانشجویان  .اعتقاد به قضا و قدر و عدم آینده نگری در رابطه با حوادث ورزشی اشاره نمودبه 

ه باشند و بدانند که موضوع فوق ورزشکار بایستی نسبت به موضوع قضا و قدر آگاهی کافی داشت

بلکه باید عالوه بر رعایت هر  ؛آید نیستچه پیش میبه معنای تسلیم بودن و پذیرفتن هر آن

اقداماتی در جهت باال چه بیشتر ایمنی نسبت به خرید بیمه ورزشی نیز اقدام کرد. بنابراین 

ش فرهنگ بیمه در بین گستر در ایجاد و حدی تواند تابردن سطح آگاهی جامعه ورزش، می

 بدنی موثر باشد.دانشجویان تربیت
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همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین فرایند بیمه شدن و نمره مالک اختالف معناداری 

وجود نداشت. بنابراین فرایند بیمه شدن از موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از 

یافته با پژوهش دستی گردد. این وب نمیخدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی محس

بیان داشت ارتقا و بهبود در این عامل تاثیری در میزان رضایت  . ویهمسو است (1387گردی )

توان به این مطلب از دالیل همسویی می .پزشکی ورزشی نخواهد داشت مشتریان فدراسیون

ورزشی و پرداخت هزینه این اشاره نمود که با مراجعه فرد به مراکز صدور کارت بیمه حوادث 

بنابراین صدور کارت  .دشومه ورزشی صادر میروز کارت بی همان در ،بیمه نامه )رسید بانکی(

( که بیان 1388. همچنین این یافته با پژوهش شادکام )ندارد بیمه ورزشی فرایند طوالنی مدتی

ی پر کردن فرم ها نحوهداشت فرایند طوالنی مدت بیمه شدن و عدم ارائه ی اطالعات در مورد 

اهمسو است. از دالیل ناهمسویی ن ،از دالیل نارضایتی و عدم گرایش به استفاده از بیمه است

های گوناگون به غیر از بیمه ورزشی فرایند صدور توان به این موضوع اشاره کرد که در بیمهمی

 . استبیمه نامه طوالنی است و این خود دلیلی بر نارضایتی مشتریان 

-بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه نشان دادنتایج همچنین 

که بین موانع گرایش دانشجویان نظر به این پزشکی ورزشی تفاوت وجود دارد. ای فدراسیون

ای فدراسیون پزشکی ورزشی تفاوت وجود دارد با تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه

نتایج  .های موجود در بین موانع نیز مشخص شد تعقیبی بونفرونی تفاوت  زموناستفاده از آ

حاصل نشان داد موانع ارائه خدمات، فرهنگی و فرایند بیمه با همه موانع اختالف معناداری 

مدیریتی با سه مانع ارائه خدمات و فرهنگی و  -داشتند و موانع اقتصادی، تبلیغات و قانونی

با توجه به این یافته ها می توان چنین گفت که دالیل معناداری داشتند. فرایند بیمه اختالف 

نتایج این یافته با پژوهش دستی عدم بیمه گذاری برای دانشجویان تربیت بدنی متفاوت است. 

بر همین اساس  ( همسو است.2009) ( و گانگ2007) (، جنیفر و همکاران1387گردی )

( نیز بیان کرد دالیل عدم استفاده شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی و 2009گانگ )

از آن، پوشش کم کافی  آگاهیعدم ارائه نامناسب خدمات، ورزشکاران از بیمه ورزشی به ترتیب 

کمبود کارکنان آموزش  ها ووشن نبودن قوانین و مقررات و مناسب نبودن آنبیمه ورزشی، ر

( ناهمسو 1386کاظمی ) (،1387همچنین نتایج این یافته با پژوهش سیفعلی ). استدیده 

ای فدراسیون پزشکی مه( عوامل رضایتمندی مدیران از خدمات بی1387) سیفعلیاست. 

به دانشجویان ورزشکار آسیب دیده به ترتیب متغیر پرداخت غرامت، ارائه ورزشی را نسبت 

های بیمه با نوع حادثه و نحوه ارائه خدمات، تناسب پوششهای کامل بیمه، سرعت پوشش

الیل ناهمسویی این یافته با پژوهش حاضر در اولویت که یکی از د بیان نمود،ارتباط کارکنان 
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در این پژوهش رضایت مدیران نسبت به عوامل  .بندی جامعه آماری متفاوت دو پژوهش است

ها را ورزشکاران آسیب دیده است که آن به امتپرداخت کامل غر که. چرا یاد شده پایین است

بدنی همه آسیب اما در پژوهش حاضر دانشجویان تربیت ،دارداز خدمت بیمه راضی نگه می

بندی به شکل دیگری است. از دالیل دیگر ناهمسویی با پژوهش بنابراین اولویت .دیده نیستند

برای دسته بندی عوامل و تعیین  های انجام گرفتهحاضر این است که در هیچ یک از پژوهش

 ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نشده است.بار عاملی گویه

شکی ورزشی با ارزیابی گردد که فدراسیون پزدر مجموع با استناد به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

توجه   و پرداختهدهد، خدماتی که ارائه می ناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوتشمستمر به 

گردد همچنین پیشنهاد مینماید. های مختلف کیفیت خدمات استقرار برنامهویژه ای جهت 

بدنی با بیمه ورزشی با تکیه بر تبلیغات صحیح و اصولی در زمینه آشنایی دانشجویان تربیت

در آخر با توجه به این یافته که عامل اقتصادی نیز از . فرهنگ و اعتقادات جامعه انجام پذیرد

گردد، امید است این فدراسیون وانع استفاده از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی محسوب میم

گذاران را شناسایی های بیمه ای مورد نیاز بیمهپوشش ،های بازاریابیاز طریق انجام پژوهش

ها و باال بردن های درمانی با توجه به افزایش نرخ این هزینهنماید و با کارشناسی مجدد هزینه

های پرداختی به دانشجویان تربیت بدنی آسیب دیده سعی نماید پوشش مورد نیاز ف غرامتسق

است که به تناسب پوشش بیمه با نوع حوادث و ارائه ورزشکاران را ارائه نماید. بدین منظور الزم 

 ای مبذول فرماید.های کامل بیمه ای توجه ویژهپوشش

کاران آسیب دیده و رضایت در زمینه رضایت ورزش یدر زمینه بیمه حوادث ورزشی نیز تحقیقات

چه محققان بر اهمیت  اگر است. از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی انجام گرفتهمدیران 

های ورزشی تاکید داشته اند اما استفاده از بیمه ورزشی برای شرکت کنندگان در فعالیت

ناسایی موانع گرایش دانشجویان پژوهشی جهت شناسایی موانع انجام نگرفته بود. در واقع با ش

ای فدراسیون پزشکی ورزشی در این پژوهش امید است تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه

نتایج حاصله تا حد زیادی در تشویق و ترغیب دانشجویان به استفاده از بیمه حوادث ورزشی 

راسیون پزشکی نتایج این تحقیق مورد توجه مسئوالن فدامید است  همچنین. موثر باشد

افزایش  به دنبال آنهای مناسب شاهد ارتقا خدمات و ریزیورزشی قرار گیرد و با برنامه

 مشتریان این فدراسیون باشیم.
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 طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور

 

 3محمود گودرزي، 2، ابوالفضل فراهانی1مهدي گودرزي
 

 انرتهدانشگاه  دانشجوي دكتري -2

 استاد دانشگاه پيام نور -1

 استاد دانشگاه تهران -9
 

 12/63/32تاریخ پذیرش:  25/60/32تاریخ دریافت: 

 چکيده
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره كل تربيت 

سبق و كنونی نفر از مدیران كل ا 19بدنی دانشگاه پيام نور بود. نمونه آماري این پژوهش را 
علمی و دانشجویان مقطع دكتري مدیریت هيات ، كارشناسان ، اعضاي بدنیاداره كل تربيت 

 و تجربه كافی نقش غل ورزشی دانشگاهها و مشاورزشی دانشگاه پيام نور كه در زمينه فعاليت
اند تشكيل می دهند. ابزار جمع آوري داده ها ، پرسشنامه محقق سا خته اي بود كه داشته

( α=32/6تيد صاحب نظر و پایایی آن از روش آلفاي كرو نباخ )روایی آن توسط چند تن از اسا
تأیيد شده بود. داده هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفی و آزمون مقایسه ميانگين ها و 

هاي پژوهش نشان داد در دانشگاه پيام نور با آزمون فریدمن، تجزیه و تحليل شد. یافته
% دانشجویان در ورزش دانشجویی ،مشاركت 2ز نفري، كمتر ا 246164666جمعيت دانشجویی

دارند. با این حال داشتن مراكز آموزشی متعدد رشته تربيت بدنی، جمعيت كثير دانشجویی 
در دامنه هاي سنی متفاوت، باالترین گستره پوششی مراكز دانشگاهی در سراسر كشور ، و 

ش دانشجویی اداره كل نيز بيشترین بودجه خارج از شمول ، باعث شده است، جایگاه ورز
قرار گيرد كه در همين راستا،می توان با  SOتربيت بدنی دانشگاه پيام نور در موقعيت 

استفاده از راهبردهاي توسعه ورزش دانشجویی تدوین شده بر پایه تحليل اطالعات بدست 
ه و از آمده ، به مسئوالن و مدیران ورزش دانشگاه پيام نور كمك نمود،تا ضعف ها را رفع نمود

 قوت ها در جهت به حداكثر رساندن فرصت ها استفاده نمایند. 
 

 راهبرد توسعه ، ورزش دانشجویی ، دانشگاه پيام نور.: كليدواژگان

 

                                                                                                                                                       
 نویسندۀ مسئول Email:mad.goodarzi@yahoo.com 
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 مقدمه 
موسسات آموزش عالی در طول دههء گذشته با تغییرات بی شماری در محیط درونی و بیرونی 

خود همچون پدیدهء جهانی شدن،تاثیر اینترنت،فناوری) به خصوص یادگیری از طریق شبکه 

ولتی،انعطاف پذیری و مادام های اطالعاتی(،اصالح دانش و اطالعات،دسترسی و کسب بودجهء د

العمر شدن یادگیری، و پاسخگویی به مسائلی مختلفی همچون کاهش حمایت های 

مالی،پیشرفت های سریع فناورانه،تغییرات جمعیت شناختی و برنامه های آموزشی منسوخ 

  (1شده، روبرو شده اند )

ظارت کنند تا بتوانند در زمان ها ناگزیر اند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی ن سازمان

مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند . سازمان ها بایستی به شیوه ای 

اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آنها وفق دهند . در دنیای کنونی که با سرعت 

را احاطه کرده است،دیگر  سرسام آور در حال تغییر است و با تغییرات شگفت آوری که سازمانها

نمی توان از تصمیم گیری های یک باره و مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربی استفاده 

( مدیران به فراست دریافته اند که با تعیین و تبیین اهداف و ماموریت های سازمان در 2کرد.)

هم آورند که سازمان بلند مدت بهتر می توانند برنامه های خود را به ثمر رسانده و ترتیبی فرا

بهتر کار کند و نسبت به محیط خود واکنش نشان دهد. از این رو استفاده از برنامه های 

راهبردی و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمانها مطرح گردیده است چرا که ، برنامه ریزی 

اند و با راهبردی با تحلیل وضع موجود می گوید که سازمان ها در حال حاضر در کجا ایستاده 

تحلیل وضع مطلوب می گوید که قصد رسیدن به کجا را دارند و به کمک این نوع برنامه ریزی، 

مدیریت قادر می شود جهت گیری های خود را در آینده معین ساخته و سازمان را در مقابل 

بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت  .تغییرات و تحوالت آتی مجهز سازد

اهبردی شوندو سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی استفاده ر

 (3کنند.)

سازمان های ورزشی همانند سازمان های غیر ورزشی در معرض تغییر و تحوالت محیطی و 

جهانی قرار دارند و با مسائل ویژه خود دست به گریبانند. در این رابطه تیبا ولت و اسلک 

در تحقیق خود گزارش کرده اند که سازمان های ورزشی بر حسب شرایط محیط  (1114)

درونی و بیرونی خود با استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی به میزان مختلف از راهبردهای 

نو آورانه ، توسعه ای و مکتشف و تقویتی مطابق با جذابیت برنامه ها و وضعیت رقابتی برای 

 .(4الت و دستیابی به اهداف خود استفاده کرده اند)رویارویی با تحو

بررسی عملکرد برخی از سازمان های ورزشی نشان می دهد که آن سازمان هایی که برای  
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انجام ماموریت و دستیابی به اهداف خود از مدیریتی قوی و مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی 

نند ورزش قهرمانی و همگانی و تامین استفاده کرده اند توانستند در فعالیت های مختلف ما

که، کشور چین ار رتبه  منابع مورد نیاز  به موفقیت های چشم گیری دست یابند . به طوری

سیدنی و رتبه دوم در المپیک  2222اتالنتا به رتبه سوم در المپیک  1111چهارم المپیک 

بیشماری دارد که از  ( تدوین استراتژی توسعه در ورزش فواید5آتن دست یافته است.) 2224

 جمله می توان موارد زیر را نام برد: 

 ارتقا سالمت عمومی، همبستگی اجتماعی، نوسازی، بازپروری و یادگیری مادام العمر. 

 نشان دادن اهداف بلند مدت از ورزش  

 پاسخگویی کارا و موثر به نیازهای ورزشی جامعه. 

 کمک به افزایش مشارکت افراد در ورزش و خلق راهی برای توسعه مهارتهای افراد. 

 (.4کمک به ایجاد بهترین ارزشها)

از طرفی تربیت بدنی و ورزش با تاکیدی که بر پرورش جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی دارد، 

صحیح و  به عنوان شاخصه ای برای توسعه دانشگاه ها محسوب می شود و در صورت کاربرد

( برنامه 1اصولی نقش شایان توجهی در فرآیند تعلیم و تربیت در آموزش عالی ایفا خواهد کرد.)

مقوله  111چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در ماده 

ورزش را مورد مالحظه قرار داده است و در آن تکالیفی را برای سازمان های دولتی تعیین 

بخش الف ماده مذکور ))وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات  3ه است. در بند نمود

و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده اند که برنامه جامع ارتقای ورزش 

مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقای ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزش 

ت دختران( و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاه های سرپوشیده )با اولوی

 (.1ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی را تنظیم نمایند)

همچنین نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور نیز در مولفه ورزش تعلیم و تربیتی توسعه 

 ( 8)ورزش دانشجویی را مدنظر قرار داده است. 

در همین راستا به تازگی پژوهش هایی در داخل کشور صورت پذیرفته است که مبین ضرورت 

و فواید کاربرد برنامه های جامع و راهبردی و شناسایی عوامل درونی و بیرونی برای سازمان 

 های متولی ورزش دانشجویی است که از آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

احی برنامه استراتژیک فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی،موقعیت ( در طر1311حمیدی )

 (1استراتژیک فدراسیون را در وضعیت محافظه کارانه شناسایی نمود.)

( در تبیین نظرگاه ها و رویکردهای مناسب برای تدوین برنامه ریزی 1311جوادی پور)
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دستیابی به جامعه  استراتژیک در ورزش دانشجویی، رویکردهای کالن ورزش دانشجویی را

سالم،بهبود وضعیت فرهنگی و اخالقی کشور و بهبود وضعیت نیروی کار جهت افزایش بهره 

 (1وری و تولید اعالم کرد و اصلی ترین رویکردش را افزایش سطح سالمتی دانست. )

(در تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم اعالم داشت تربیت 1312افروزه )

ی دانشگاه دارای بودجه باال و فقدان برنامه استراتژیک می باشد و وجود واحدهای تربیت بدن

بدنی عمومی از فرصت  ها و عدم  رشته های مرتبط با ورزش از تهدید های این حوزه می باشد 

( استراتژی تهاجمی را برای تربیت بدنی دانشگاه توصیه IE) همچنین با استفاده از ماتریس

شکیل کمیته ورزش دانشگاهی شهرستان و استان و تمرکز  روی فوق برنامه های نمودند و ت

ورزشی از جمله  راهبردهای تعیین شده ، اعالم داشتند  در نهایت  تشکیل کمیته ورزش 

دانشگاهی شهرستان را فرصتی برای  ارتقای تربیت بدنی  دانشگاه  و استراتژی ترویج  ورزش  

 ( 12توسعه ورزش همگانی  در دانشگاه دانستند.) های مفرح را گام  مهمی  در

( در تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد  اسالمی، جایگاه  1312حسینی )

اعالم ) (WOاستراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی را در منطقه  محافظه  کارانه

 ( 12).داشت

( حاکی از آن است که اداره کل تربیت بدنی وزارت 1388یافته های حمیدی و همکارانش )

قرار دارد ؛ به عبارت  SOعلوم ، تحقیقات و فناوری از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه 

دیگر می تواند به خوبی از قوت ها و فرصت ها استفاده نماید و برای بر طرف نمودن نقاط ضعف 

 (11ت تهدیدها از آنها بهره بگیرد. )و کاهش اثرا

رشد و بالندگی ورزش دانشجویی هر کشور به وجود ادارات تربیت بدنی اثر بخش در هر یک از 

دانشگاه ها است . رویدادها و فعالیت های ورزشی بین دانشگاهی از کیفیت فعالیتهای  ورزشی 

ت تربیت بدنی دانشگاه ها صورت در درون  دانشگاه ها نشات می گیرد. که این امر توسط ادارا

می پذیرد و محقق نمودن این مهم ونیز انجام اثر بخش مسئولیت ها و وظایف محوله این 

 (12ادارات بدون داشتن  برنامه راهبردی و هدفمند غیر اصولی و نا کار آمد می باشد. )

گاهی ،تنها مرکز مجری دانش 522نفری و  142424222دانشگاه پیام نور با جمعیت دانشجویی

دانشجوی زن فعال شرکت کننده در برنامه ها و فعالیت های  2522دانشجوی مرد و  4122

% از جمعیت دانشجویش را شامل 1سازمان یافته ورزشی دانشگاه، دارد ،که این تعداد کمتر از 

با توجه به  می شود، که نشان دهنده ضعف اساسی در برنامه ها و اجرای آن است بنابراین

ت و موانع زیادی که در سر راه تحقق اهداف اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مشکال

وجود دارد،همچنین مزایا و دستاوردهایی که استفاده از برنامه راهبردی برای سازمانهای 
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مربوطه در پی داشته است، آیا مسئله اصلی برای عدم توفیق در جذب دانشجویان برای حضور 

زشی دانشگاه پیام نور را نداشتن برنامه راهبردی برای  این اداره کل  نمی در فعالیت های ور

  توان دانست؟

به منظور انجام مسئولیت های خطیر و مهم اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ،)با توجه به 

 مطالعات تطبیقی و بررسی سازمانهای ورزشی موفق همتراز در بکارگیری از برنامه ریزی راهبردی

(، استفاده از برنامه ریزی راهبردی برای آن ضرورت دارد. از این رو تحقیق حاضر در تالش است با 

استفاده از شیوه های علمی به طراحی و تدوین برنامه  راهبردی ورزش دانشجویی اداره کل 

  رد.تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بپردازد و گام کوچکی در راستای رشد و توسعه ورزش کشور بردا

  پژوهش روش
این تحقیق ازنظر نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است، واز نوع مطالعات راهبردی بوده که قصد 

داشته است با تدوین برنامه راهبردی از طریق روش های علمی به بهبود عملکرد اداره کل 

تحلیلی  -تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در بلند مدت کمک نماید، روش تحقیق حاضرتوصیفی

است و از روش مطالعات توصیفی استفاده شده است، همچنین با بهره گیری از روش های 

 کیفی وشیوه تحلیل مطالعات راهبردی،داده های تحقیق جمع آوری وتحلیل شدند.

برای انتخاب افراد جامعه آماری ،داشتن مدارك کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ورزشی 

اظهار نظر در مورد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های تعیین گردید، همچنین برای 

اداره کل تربیت بدنی نیاز به افراد آگاه و آشنا به ورزش دانشگاه پیام نور و عوامل درونی و 

بیرونی اداره کل تربیت بدنی بود که به همین منظور اشخاصی در نظر گرفته شدند که در 

ور و ورزش دانشجویی آن فعالیت داشته اند بنابراین مشاغل کلیدی تربیت بدنی دانشگاه پیام ن

 از مجموعه گروه های زیر افرادی که هر دو شرط را دارا بودند انتخاب شدند.
 

 .تعداد نمونه هاي پژوهش2جدول 

 تعداد نمونه جامعه آماري ردیف

 نفر 1 اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مدیرکل،معاونین وکارشناسان ارشد 1

 نفر 4 مدیران کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در طی سالهای گذشته 2

 نفر 2 مدیران تربیت بدنی استانهای دانشگاه پیام نور 3

 نفر 4 اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه 4

 نفر 1 دانشجویان مقطع دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور 5

 

نفر بود که به لحاظ محدودیت  23تحقیق را تشکیل می دادند برابر با تعداد این افراد که جامعه 

 تعداد نفرات، نمونه برابر با جامعه آماری و به صورت تمام شمار انتخاب گردید.
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  نتایج
نتایج و یافته ها نشان دهنده این است که از یک میلیون و چهل هزار دانشجوی دانشگاه پیام 

رشته ورزشی،  11نفر می باشند که در   4122نور ،تعداد ورزشکاران مذکر دانشگاه حدود 

فعالیت سازمان یافته داشته اند، که بیشترین سهم حضور مربوط به ورزشهای انفرادیست که 

رشته های تکواندو و کاراته می باشد و تعداد ورزشکاران مونث دانشگاه  مهمترین آنها

رشته ورزشی سازمان یافته اند، که بیشترین سهم مربوط  13نفر می باشند که در  2522حدود

 به ورزشهای تیمی، و مهمترین آنها رشته والیبال است. 

یافته ها نشان دهنده این  همچنین در خصوص کمیت مربیان و داوران دانشگاه پیام نور نتایج

است که آمار سازمان یافته ای از تعداد داوران و مربیان شاغل در دانشگاه پیام نور موجود 

نیست و در اکثر مواقع به صورت موقت و پروژه ای از خارج دانشگاه جهت انجام امور مورد نیاز 

 دعوت به همکاری می شوند.
 

 بدنی دانشگاه پيام نور . فهرست نقاط قوت اداره كل تربيت1جدول

 قوت ها ردیف
ميانگين 

 ميزان اهميت

 11/1 وجود مراکز آموزشی متعدد رشته تربیت بدنی 1

باالترین گستره پوششی در سطح کشور بدلیل تعدد مراکز مجری دانشگاه پیام نور در  2

 سراسر کشور و حضور این دانشگاه حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور

81/1 

 11/1 باالترین تنوع قومی واستعدادهای ژنتیکی برای رشته های خاص ورزشی 3

امکان ادامه تحصیل برای افراد شاغل و دانشجویان بومی خصوصاً خانم ها که تنها در  4

 محل سکونتشان قادر به این امر می باشند

12/1 

 12/1 وجود اداره کل تربیت بدنی در ساختار دانشگاه پیام نور 5

برگزاری منظم مسابقات ، جشنواره ها و المپیادهای درون دانشگاهی و بین  1

 دانشگاهی

88/1 

داشتن بودجه مشخص و مرتبط با سرانه ورزشی دانشجویان در اداره کل تربیت بدنی  1

 دانشگاه پیام نور

15/1 
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 .فهرست نقاط ضعف اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور9جدول 

 ضعف ها ردیف
ميانگين ميزان 

 اهميت

 12/1 نمودار سازمانی و ساختار نا مناسب تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور 1

 23/1 حذف یا ادغام ردیف های بودجه ورزش دانشجویی در دانشگاه پیام نور 2

فقدان سیستم نظام مند اطالع رسانی و شناسایی دانشجویان ورزشکار جهت  3

 مسابقات

1 

 23/1 و فقر امکانات مراکز آموزشی ورزشی در دانشگاه پیام نور کمبود امکانات 4

 8 نبود یا چند مسئولیتی بودن مدیران تربیت بدنی مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور 5

عدم ارتباط و همکاری کافی و مناسب بین بخش های مختلف دانشگاه پیام نور  1

امور فرهنگی با مدیریت  ازجمله مدیریت اداری، امور مالی، امور دانشجویی و

 تربیت بدنی

1 

 12/1 فقدان انجمن های فعال ورزش دانشجویی 1

 

 .فهرست فرصتهاي موجود در اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور1جدول 

 فرصت ها ردیف
ميانگين ميزان 

 اهميت

در اختیار داشتن بیشترین بودجه خارج از شمول ودر نتیجه امکان هزینه کرد آن  1

 بنا بر صالح دید مسئولین ذی ربط

15/1 

 45/1 وجود مقطع تحصیلی دکتری رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور  2

 11/1 برای تمامی رشته های تحصیلی 2و 1وجود دروس تربیت بدنی عمومی 3

 45/1 در اختیار داشتن جمعیت کثیر دانشجویی در دامنه های سنی متفاوت 4

علوم مبنی بر مساعدت وهمکاری اساتید سایر دانشگاه ها با  مصوبه های وزارت 5

 دانشگاه پیام نور

1 

 34/1 امکان دسترسی واستفاده از تمامی تنوع آب،هوایی واقلیمی سراسر کشور 1

وجود امکانات ، ،پایگاه ها ، ارتباطات و حامیان رسمی ومردمی در تمامی  1

 استانهای کشور جهت پیشبرد اهداف دانشگاه

12/1 
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 .فهرست تهدید هاي اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور5جدول 

 تهدید ها ردیف
ميانگين ميزان 

 اهميت

یکپارچه نبودن ورزش دانشجویی در تمام مراکز مجری دانشگاه پیام نور وفعال  1

 بودن تعداد محدودی از دانشجویان ومراکز آموزشی

1 

ارائه خدمات فوق برنامه ورزشی در محیط دانشگاه عدم الزام دولت و دانشگاه در  2

 پیام نور

81/1 

 15/1 عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو با پرسنل و امکانات زیر بنایی دانشگاه 3

 34/1 کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه  به فعالیت های ورزشی 4

 18/1 مدت زمان محدود حضور دانشجویان در دانشگاه  5

نداشتن مالکیت و استیجاری بودن بیشتر اماکن دانشگاه خصوصاً در مورد فضا  1

 های ورزشی

23/1 

 51/1 مشکالت معیشتی ،تحصیلی و مشغله بیش از حد دانشجویان دانشگاه 1

 

 ماتریس عوامل درونی و بيرونی اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور

برای ارزیابی عوامل درونی از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد. در این ماتریس ، قوت 

ها و ضعف های شناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه 

های خاصی امتیاز بندی شدند تا مشخص شود که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در 

به لحاظ عوامل داخلی دارای قوت است یا ضعف. در این ماتریس، عوامل راهبردی یا  مجموع

اولویت دار داخلی در ستون اول و در قالب قوت ها و ضعف ها فهرست و سپس، در ستون دوم 

با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل، با مقایسه این عوامل با یکدیگر ضریب اهمیتی 

ن تعلق می گیرد ؛ تخصیص این ضرایب باید به گونه ای باشد که جمع بین صفر تا یک با آ

ضرایب تمام عوامل داخلی بیش از یک نباشد. در ستون سوم با توجه به کلیدی بودن یا عادی 

به ضعف ها اختصاص  1یا  2به قوت ها و رتبه  3یا  4بودن قوت ها و ضعف ها به ترتیب رتبه 

، و  4صورت است که اگر قوت ها در حد عالی باشند رتبه  می یابد. تخصیص رتبه ها به بدین

و چنانچه  2می گیرند؛ و اگر ضعف ها درحد معمولی باشند رتبه  3چنانچه معمولی باشند رتبه 

، روند رتبه دهی به گونه ایست که هر قدر از بنابرایندریافت می کنند.  1بحرانی باشند رتبه 

می رسد.  1به  4رویم، میزان رتبه کمتر شده و از قوت عالی به سمت ضعف بحرانی پیش می 

در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب شده 

تا امتیاز آن عامل ) قوت یا ضعف ( مشخص شود. در انتهای این ستون از جمع امتیازات به 

 (13یا ضعف تعیین می شود.) دست آمده امتیاز نهایی کمیته به لحاظ برخورداری از قوت



 215  ....طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی 

 

 

باشد، بدین معنی است که  5/2چنانچه جمع کل امتیاز نهایی کمیته دراین ماتریس بیش از  

طبق پیش بینی های به عمل آمده، قوت های پیش روی کمیته بر ضعف های آن غلبه خواهد 

 ی آن است.باشد نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها 5/2داشت؛ و اگر این امتیاز کمتر از 
 

 . ماتریس عوامل درونی اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور0جدول 

عوامل 
 درونی

 عوامل كد
 ضریب اهميت

 ) وزن (

 شدت
 عامل

 نمره

 ها قوّت

S1 348/2 4 281/2 وجود مراکز آموزشی متعدد رشته تربیت بدنی 

S2 

باالترین گستره پوششی در سطح کشور بدلیل تعدد مراکز 
دانشگاه پیام نور در سراسر کشور و حضور این دانشگاه مجری 

 حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور

218/2 4 312/2 

S3 
باالترین تنوع قومی واستعدادهای ژنتیکی برای رشته های خاص 

 ورزشی

251/2 3 111/2 

S4 
امکان ادامه تحصیل برای افراد شاغل و دانشجویان بومی خصوصاً 

 در محل سکونتشان قادر به این امر می باشند خانم ها که تنها

215/2 3 151/2 

S5 181/2 3 213/2 وجود اداره کل تربیت بدنی در ساختار دانشگاه پیام نور 

S6 
برگزاری منظم مسابقات ، جشنواره ها و المپیادهای درون 

 دانشگاهی و بین دانشگاهی

282/2 4 328/2 

S7 
سرانه ورزشی دانشجویان در داشتن بودجه مشخص و مرتبط با 

 اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

258/2 3 114/2 

 ضعف ها

W1 
نبود یا چند مسئولیتی بودن مدیران تربیت بدنی مراکز آموزشی 

 دانشگاه پیام نور

282/2 2 114/2 

W2 

و فقر امکانات مراکز  کمبود امکانات ورزشی در دانشگاه پیام نور
در شهرستانهای محروم که عدم وجود آموزشی )به خصوص 

 امکانات در شهرستان مشکالت را می افزاید.(

288/2 2 111/2 

W3 
حذف یا ادغام ردیف های بودجه ورزش دانشجویی در دانشگاه 

 پیام نور

215/2 2 152/2 

W4 255/2 1 255/2 عدم وجود انجمن های فعال ورزش دانشجویی 

W5 
مناسب تربیت بدنی در دانشگاه پیام  نمودار سازمانی و ساختار نا

 نور

213/2 1 213/2 

W6 
فقدان سیستم نظام مند اطالع رسانی و شناسایی دانشجویان 

 ورزشکار جهت مسابقات

212/2 2 124/2 

W7 

عدم ارتباط و همکاری کافی و مناسب بین بخش های مختلف 
دانشگاه پیام نور ازجمله مدیریت اداری، امور مالی، امور 

 دانشجویی و امور فرهنگی با مدیریت تربیت بدنی

255/2 1 255/2 

 ∑=531/1  ∑=2 مجموع ضرایب اهميت عوامل درونی

 

( می باشد و حاکی از آن  514/2)  5/2نتایج نشان داد مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی بیشتر از 

 (.1درونی دارای قوت است) جدولاست که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از لحاظ عوامل 
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برای ارزیابی عوامل بیرونی از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی استفاده شد. در این ماتریس نیز از 

روند فوق الذکر استفاده می شود. چنانچه جمع کل امتیاز نهایی اداره کل تربیت بدنی دراین 

های بعمل آمده، فرصت های  باشد، بدین معنی است که طبق پیش بینی 5/2ماتریس بیش از 

پیش روی اداره کل تربیت بدنی بر تهدید های آن غلبه خواهد داشت؛ و اگر این امتیاز کمتر از 

 (.  13باشد نشان دهنده غلبه تهدید ها بر فرصت های آن است) 5/2
 

 . ماتریس عوامل بيرونی اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور1جدول 
عوامل 
 بيرونی

 عوامل كد
ضریب 

 اهميت)وزن(

 شدت
 عامل

 نمره

فرصت 
 ها

O1  در اختیار داشتن بیشترین بودجه خارج از شمول ودر نتیجه امکان
 هزینه کرد آن بنا بر صالح دید مسئولین ذی ربط

282/2 4 328/2 

O2  وجود امکانات ، ،پایگاه ها ، ارتباطات و حامیان رسمی ومردمی در
 پیشبرد اهداف دانشگاهتمامی استانهای کشور جهت 

211/2 4 388/2 

O3 برای تمامی رشته های  2و 1وجود دروس تربیت بدنی عمومی
 تحصیلی

213/2 3 181/2 

O4  در اختیار داشتن جمعیت کثیر دانشجویی در دامنه های سنی
 متفاوت 

281/2 4 324/2 

O5 111/2 3 251/2 وجود مقطع تحصیلی دکتری رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور 

O6  امکان دسترسی و استفاده از تمامی تنوع آب،هوایی و اقلیمی
 سراسر کشور

213/2 3 181/2 

O7  مصوبه های وزارت علوم مبنی بر مساعدت و همکاری اساتید سایر
 دانشگاه ها با دانشگاه پیام نور

255/2 3 2115/2 

 تهدیدها

T1  عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو با پرسنل و امکانات زیر بنایی
 دانشگاه 

284/2 2 118/2 

T2  نداشتن مالکیت و استیجاری بودن بیشتر اماکن دانشگاه خصوصاً در
 مورد فضا های ورزشی

212/2 2 144/2 

T3  یکپارچه نبودن ورزش دانشجویی در تمام مراکز مجری دانشگاه
 بودن تعداد محدودی از دانشجویان ومراکز آموزشیپیام نور وفعال 

218/2 2 131/2 

T4 154/2 2 211/2 عدم ارائه صحیح خدمات فوق برنامه ورزشی در دانشگاه پیام نور 

T5 215/2 1 215/2 مدت زمان محدود حضور دانشجویان در دانشگاه 

T6  مشکالت معیشتی ،تحصیلی و مشغله بیش از حد دانشجویان
 دانشگاه

211/2 1 211/2 

T7  کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه  به فعالیت های
 ورزشی

215/2 2 132/2 

 ∑=010/1  ∑=2 مجموع ضرایب اهميت عوامل بيرونی

 

و همچنین ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که  1و  1در مجموع ، نتایج جداول 

 ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از لحاظ موقعیت راهبردی درمنطقه 
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SO قرار دارد؛ به این ترتیب ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از لحاظ

 دارای قوت و از لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت است. عوامل درونی

همچنین اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به سبب اینکه در ورزش دانشجویی ، نمره 

نهائی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، در ناحیه رشد و ساخت را احراز نموده است، 

 وید( استفاده نماید.  بایستی از راهبرد های توسعه و رشد )فرد آر دی

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد.   

این ماتریس برای تعیین موقعیت اداره کل تربیت بدنی به کار می رود. برای تشکیل این 

اد افقی و عمودی ماتریس ، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابع

قرار می گیرند تا جایگاه اداره کل تربیت بدنی در خانه های این ماتریس مشخص شود و بتوان 

 5/2راهبرد مناسبی برای آن اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی) 

  (. 13( تعیین می شوند) 5/2تا  1( و ضعیف)  4تا 

 پنجره راهبردي

       

 راهبرد هاي تهاجمی

            

 راهبرد هاي محافظه كارانه

1 

 فرصت

 

09/1 

5/1 

 تهدید

  2 

 

 

 

 عوامل بيرونی

 

 راهبرد هاي رقابتی
 

 

 راهبرد هاي تدافعی

 2ضعف                                5/1   0/1قوت                            1

 عوامل درونی
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 تربيت بدنی دانشگاه پيام نور راهبرد هاي اداره كل

، سه  ST، سه راهبرد SO راهبرد شامل هفت راهبرد  15،  در مجموع   SWOTبراساس تحلیل 

برای ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور WT و دو راهبرد  WOراهبرد 

 تدوین شد. 

 تشکیل و توسعه انجمن، هیئت و باشگاه های ورزشی .1

و ایجاد  2و  1بازنگری و بهبود در روند و مختوای آموزشی دروس تربیت بدنی عمومی  .2

 تحول در نحوه اجرای آن در جهت تحقق اهداف ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور. 

 تقویت نظام کارآفرینی، فرهنگ و نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور. .3

 ورزشی دانشگاه پیام نوراحداث و ارتقاء زیرساختهای  .4

 طراحی، تدوین و اجرای برنامه استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور. .5

ایجاد نظام اطالع رسانی و جذب دانشجویان برای حضور در فعالیت های ورزشی دانشگاه  .1

 پیام نور.

شناسایی و به کارگیری ظرفیت های دانشگاه پیام نور  )منابع انسانی،مالی،اداری و  .1

 امکانات ( در راستای رشد و توسعه ورزش 

 توسعه همکاری و مشارکت استانهای مجری دانشگاه پیام نور در ورزش دانشگاه .8

توسعه مسابقات داخلی)لیگ،قهرمانی استانی و کشوری(و ارتقاء کیفی ورزش دانشجویی  .1

 دانشگاه پیام نور 

نان خصوصاً بانوان در حضور شایسته دانشجویان و کارک تالش برای رفع موانع افزایش  .12

                                                                                                                                           ورزش دانشگاه                                                                                                                 

 تقویت برنامه های جذب،تشویق و حمایت از قهرمانان و فعاالن ورزش دانشجویی دانشگاه .11

 ثبات درتصدی پست های مدیریتی مرتبط با ورزش دانشگاه .12

حاکمیت برنامه محوری در نهادهای مرتبط با ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی  .13

 دانشگاه پیام نور

تثبیت مدیریت و اداره تربیت بدنی در ساختار استانها و مراکز مجری دانشگاه تقویت و  .14

 پیام نور در سراسر کشور

بهره گیری از ظرفیت های علمی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف رشته تربیت بدنی    .15

 مراکز دانشگاه پیام نور در راستای علمی نمودن ورزش دانشگاه
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 SWOT متناظر با فهرست ،so، WT ،ST ،WO . راهبرد هاي2جدول 

 

 عوامل داخلی                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی
 

 (W نقاط ضعف ) (  Sنقاط قوّت )

وجود مراکز آموزشی متعدد رشته تربیت  .1

 بدنی

باالترین گستره پوششی در سطح کشور  .2

بدلیل تعدد مراکز مجری دانشگاه پیام نور در 

حضور این دانشگاه حتی در سراسر کشور و 

 دور افتاده ترین نقاط کشور

باالترین تنوع قومی واستعدادهای ژنتیکی  .3

 برای رشته های خاص ورزشی

امکان ادامه تحصیل برای افراد شاغل و  .4

دانشجویان بومی خصوصاً خانم ها که تنها در 

 محل سکونتشان قادر به این امر می باشند

اختار وجود اداره کل تربیت بدنی در س .5

 دانشگاه پیام نور  

برگزاری منظم مسابقات ، جشنواره ها و  .1

 المپیادهای درون دانشگاهی و بین دانشگاهی

داشتن بودجه مشخص و مرتبط با سرانه  .1

ورزشی دانشجویان در اداره کل تربیت بدنی 

 دانشگاه پیام نور

نبود یا چند مسئولیتی بودن مدیران تربیت  .1

 بدنی مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور 

 کمبود امکانات ورزشی در دانشگاه پیام نور .2

و فقر امکانات مراکز آموزشی )به خصوص 

در شهرستانهای محروم که عدم وجود 

امکانات در شهرستان مشکالت را می 

 افزاید.(

 حذف یا ادغام ردیف های بودجه ورزش .3

 دانشجویی در دانشگاه پیام نور

عدم وجود انجمن های فعال ورزش  .4

 دانشجویی

نمودار سازمانی و ساختار نا مناسب تربیت  .5

 بدنی در دانشگاه پیام نور

فقدان سیستم نظام مند اطالع رسانی و  .1

شناسایی دانشجویان ورزشکار جهت 

 مسابقات

عدم ارتباط و همکاری کافی و مناسب بین  .1

دانشگاه پیام نور ازجمله بخش های مختلف 

مدیریت اداری، امور مالی، امور دانشجویی و 

 امور فرهنگی با مدیریت تربیت بدنی

 WOراهبرد هاي  SOراهبرد هاي  (  Oفرصت ها )

در اختیار داشتن بیشترین بودجه خارج  .1

از شمول ودر نتیجه امکان هزینه کرد 

 آن بنا بر صالح دید مسئولین ذی ربط 

امکانات ، ،پایگاه ها ، ارتباطات و وجود  .2

حامیان رسمی ومردمی در تمامی 

استانهای کشور جهت پیشبرد اهداف 

 دانشگاه

 2و 1وجود دروس تربیت بدنی عمومی .3

 برای تمامی رشته های تحصیلی

در اختیار داشتن جمعیت کثیر  .4

 دانشجویی در دامنه های سنی متفاوت 

وجود مقطع تحصیلی دکتری رشته  .5

 نی در دانشگاه پیام نورتربیت بد

امکان دسترسی و استفاده از تمامی  .1

 تنوع آب،هوایی و اقلیمی سراسر کشور

حضور شایسته  تالش برای رفع موانع افزایش 

ورزش دانشجویان و کارکنان خصوصاً بانوان در 

 (S ،1S،4O 4دانشگاه )

بازنگری،بهبود روند و محتوای آموزشی دروس  

و ایجاد تحول در نحوه اجرای  2و1تربیت بدنی 

آنها در جهت تحقق اهداف ورزشی اداره کل 

 S،4 S، 4O 2تربیت بدنی دانشگاه پیام نور) 

،O3 ،5 O) 

تقویت نظام کارآفرینی، فرهنگ و نهضت داوطلبی 

 ،O،5 O 1ی دانشگاه پیام نور)در ورزش دانشجوی

o7، s1، s6) 

توسعه مسابقات داخلی)لیگ،قهرمانی استانی و 

کشوری(و ارتقاء کیفی ورزش دانشجویی دانشگاه 

 S، s1، s6، 1s،4 S، 4O ،O3،1 2 پیام نور      )

O،O2) 

تشکیل و توسعه انجمن، هیئت و باشگاه های 

 (w1،w6،w4،o1،o4،o5ورزشی) 

احداث و ارتقاء زیرساختهای ورزشی دانشگاه پیام 

 (w2،w3 ،o2 ،o6نور 

تقویت و تثبیت مدیریت و اداره تربیت بدنی در 

ساختار استانها و مراکز مجری دانشگاه پیام نور 

 ،w1 ،w3،w5،w7،o6،o4در سراسر کشور)

o2) 
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مصوبه های وزارت علوم مبنی بر  .1

مساعدت و همکاری اساتید سایر 

 دانشگاه ها با دانشگاه پیام نور

بهره گیری از ظرفیت های علمی اساتید و  

دانشجویان مقاطع مختلف رشته تربیت بدنی   

مراکز دانشگاه پیام نور در راستای علمی نمودن 

 ورزش دانشگاه)

توسعه همکاری و مشارکت استانهای مجری 

دانشگاه پیام نور در ورزش دانشگاه 

(S2،s3،4s،o2،o6) 

به کارگیری کلیه ظرفیت های انسانی و امکانات 

استانی در راستای رشد و توسعه ورزش دانشگاه 

 (s1، S2،s3،4s،o2،o6 ،4O ،o7،1 Oپیام نور)

 WTراهبرد هاي  STراهبردهاي (T تهدیدها ) 

عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو با  .1

 پرسنل و امکانات زیر بنایی دانشگاه 

نداشتن مالکیت و استیجاری بودن  .2

بیشتر اماکن دانشگاه خصوصاً در مورد 

 فضا های ورزشی

یکپارچه نبودن ورزش دانشجویی در  .3

دانشگاه پیام نور تمام مراکز مجری 

وفعال بودن تعداد محدودی از 

 دانشجویان ومراکز آموزشی

عدم الزام دولت و دانشگاه در ارائه  .4

خدمات فوق برنامه ورزشی در محیط 

 دانشگاه پیام نور

مدت زمان محدود حضور دانشجویان در  .5

 دانشگاه

مشکالت معیشتی ،تحصیلی و مشغله  .1

 بیش از حد دانشجویان دانشگاه

مایت و توجه مدیران ارشد کمبود ح .1

 دانشگاه  به فعالیت های ورزشی

ثبات درتصدی پست های مدیریتی مرتبط با 

 ورزش دانشگاه

 (T 3،(S5,T1,T7                                                                                                                                                                                                                                                                 

حاکمیت برنامه محوری در نهادهای مرتبط با 

ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه 

 (s5 s7، T1،T7، T4پیام نور)

تقویت برنامه های جذب،تشویق و حمایت از 

، s6قهرمانان و فعاالن ورزش دانشجویی دانشگاه) 

s7 ، T 6 ، T 3) 

طراحی، تدوین و اجرای برنامه راهبردی ورزش 

 دانشجویی دانشگاه پیام نور

 )w1،w6،w7 ،w5، w3، T 4، T 3، T 2،T 

1( 
 

ایجاد نظام اطالع رسانی و جذب دانشجویان 

برای حضور در فعالیت های ورزشی دانشگاه پیام 

 (w1،w6،w4، T 3، T 1، T 5نور) 

 بحث و نتيجه گيري
برنامه ریزی راهبردی با تحلیل وضع موجود می گوید که سازمان در حال حاضر در کجا 

یدن به کجا را دارد،که برای این ایستاده است و با تحلیل وضع مطلوب می گوید که قصد رس

منظور به بررسی عوامل درونی وبیرونی هر سازمان می پردازد و از آنجایی که محیط هر سازمان 

منحصر به خودش بوده لذا بحث در مورد نتایج تحقیقات راهبردی مشابه و مقایسه آنها از نظر 

گوناگونی که پیرامون خود هم سویی و یا عدم آن با هم ،با توجه به متغییر های مجزا و 

ولی آنچه  دارند،غیر اصولی می باشد و قیاس صورت گرفته دارای تناقض های بسیاری می باشد
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در این نوع مطالعات قابلیت مقایسه و بررسی را داراست،مدل های مورد استفاده در برنامه ریزی 

انتخاب و مورد استفاده  چرا که هر سازمان با توجه به شرایط و عوامل خود آنها را راهبردیست

 .قرار می دهد

در راستای تحقیق حاضر ،اسناد و برنامه های راهبردی زیادی که در زمینه توسعه ورزش تدوین 

(  1381گودرزی )تحقیقات شده بودند،مرور شد که از مهم ترین این موارد می توان به، 

(، 1312شعبانی ) (، سیف پناهی1311( حمیدی)1381( و نصیرزاده )1381خسروی زاده )

( 1311جوادی پور) (1385( ، بدری آذرین )1381(، غفرانی )1312(، حسینی )1312عبدوی )

 (14،15،11،11،18،، 22،11 .) ( اشاره کرد.1312و افروزه )

در همه این اسناد توسعه،همان چارچوب و ساختار کلی برای ارائه و تدوین برنامه راهبردی  

که ابتدا چشم انداز و ماموریت مطلوب و بعد اهداف و  رعایت شده است به این صورت

 .این چشم انداز و ماموریت تدوین شده است راهبردهای مناسب با

در تحقیق حاضر نیز این رویکرد در نظر گرفته شده است به طوری که جلساتی با مسئوالن و 

خبرگان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل و اقدام به تدوین چشم انداز و ماموریت اداره کل 

تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در زمینه ورزش دانشجویی شد و بعد از تجزیه و تحلیل محیط 

 شد : تعیین به شرح زیرو بیرونی، اهداف بلند مدت و راهبردها درونی 

   بيانيه چشم انداز اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور 

 :بخش کیفی 

توسعه ورزش در بین دانشگاهیان دانشگاه پیام نور و معرفی تمامی دانشجویان دانشگاه  -

 بعنوان ورزشکار

 :بخش کمی 

ورزش دانشجویی در سطح دانشگاه های باز منطفه کسب جایگاه نخست و شاخص ترین  -

 آسیای جنوب غربی و جهان اسالم و دانشگاه های کشور

 ماموریت اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور 

تالش برای بهبود و توسعه اصولی و هدفمند ورزش دانشجویی در دانشگاه پیام نور باایجاد 

یان جهت شرکت در فعالیت های ورزشی و فرصت ها و گسترش محیطی سالم برای دانشجو

 تفریحات بدنی در تمامی سطوح .

 اهداف بلند مدت اداره كل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور

 تبدیل شدن به معتبرترین و محترم ترین سازمان ورزش دانشجویی کشور 

 نور  برگزاری مسابقات از پایین ترین سطح در مراکز مجری تا المپیادهای دانشگاه های پیام
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 سراسر کشور

  شناسایی و تهیه بانک اطالعاتی از ظرفیت های دانشگاه پیام نور برای توسعه ورزش

 دانشجویی

  تدوین خط مشی ها ،رویه ها ،سیستم ها و ساختارها برای مدیریت اثربخش تربیت بدنی در

 تمامی مراکز مجری دانشگاه پیام نور

 گاهیان در ورزش دانشجویی در بین کسب جایگاه نخست از لحاظ مشارکت اجتماعی دانش

 دانشگاه های کشور

 ملی،انجام بازی _آموزش و تربیت دانشجویان برای ادای احترام به ارزش های اسالمی

 جوانمردانه و مبارزه با دوپینگ از طریق ورزش

  تبدیل اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به یک سازمان سیاست گذار،ناظر و حامی موثر

 ستان های مجری دانشگاه پیام نوربرای ا

، با وجود تفاوت در تعداد و تقدم و تاءخر مراحل و گام های مدل ها،کلیهء بنابراین در مجموع

 . مدل ها به طور تقریبی از ساختار مشابه و یکسانی برخوردارند

افروزه  نتایج این تحقیق از نظر موقعیت راهبردی دارای نتایج مشابهی با تحقیقات ،از طرفی 

( ، 1388(، ندری )1388، حمیدی و همکارانش )  (1381(، تابلی )1312( ، زیتونلی )1312)

( در مورد ورزش قهرمانی استان 1381( و نصیرزاده )1381خسروی زاده ) ( 1388جهان بینی )

( را اعالم داشته اند. و نیز با تحقیقات  SOکرمان می باشد و همگی جایگاه راهبردی )

(، غفرانی 1312(، حسینی )1312(، عبدوی )1312(، سیف پناهی شعبانی )1311حمیدی)

( در مورد ورزش 1388( در مورد ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، غفرانی )1381)

( در مورد ورزش همگانی استان کرمان، 1381همگانی استان سیستان و بلوچستان، نصیرزاده )

که این موضوع نیز با توجه به  ت راهبردی همخوانی ندارد( از نظر موقعی1385بدری آذرین )

قرار گرفتن موقعیت های راهبردی سازمان های مربوطه در پنجره راهبردی مورد مقایسه و 

با هم   SO ر موقعیتدهم که آن سازمان هایی سنجش قرار گرفته است و شایان ذکر است که 

مشابهت دارند، بدلیل متفاوت بودن نمرات نهایی ماتریس های عوامل درونی و بیرونیشان ،با 

د،بنا براین همخوانی در این نوع بررسی بسیار اندك و نادر می شناباختالف می یکدیگر دارای 

 باشد.

س های همچنین مسئوالن ورزش دانشگاه پیام نور می بایست با توجه به نمرات نهایی ماتری

گونه ای  عوامل درونی و بیرونی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ، برنامه های خود را به

متمرکز سازند که هرچه بیشتر بر ضعف های خود غلبه نموده و برای مواجهه با تهدیدها 
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قرار دارد SO آمادگی الزم را کسب نمایند چراکه موقعیت راهبردی موجود با اینکه در منطقه

ولی در نزدیکی مرکز پنجره راهبردی و مناطق دیگر است که نشان از متزلزل بودن وضعیت 

 موجود اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دارد. 

در نهایت پیشنهاد می شود برنامه های راهبردی ادارات تربیت بدنی استانهای مجری دانشگاه 

هبردهای ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور پیام نور تدوین شود و در مورد چگونگی اجرای را

پژوهشی صورت پذیرد تا پژوهش حاضر برای ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور بیشتر چاره 

 گشا شود.
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 ایران ورزشی علوم و  بدنی تربیت هایدانشکده سازمانی ادگیریی هایقابلیت

 

 3چیان ، وحید ساعت2عیسی اسکندری، 1علیرضا الهی
 

 استادیار دانشگاه خوارزمی. -2

   خوارزمی دانشگاه ورزشی مدیریت ارشد کارشناس -1

خوارزمی دانشگاه دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی -9
 

 

 21/72/32تاریخ پذیرش:  15/70/37تاریخ دریافت: 

 چکیده
. است مدیریت مطالعات در اهمیت با موضوعات از کیی سازمانی ادگیریی هایقابلیت سنجش
 یادگیری نیازمند مضاعف صورت به خود اهداف و ماموریت به عنایت با آموزشی نهادهای
 بدنی تربیت هایکدهدانش سازمانی ادگیریی هایقابلیت سطح مقاله این در. هستند سازمانی

 مطالعات نوع از حاضر مطالعه. است گرفته قرار گیریاندازه مورد ایران ورزشی علوم و
 و گومز استاندارد پرسشنامه. بنابراین برای جمع آوری داده ها، از بود پیمایشی توصیفی
 ، استفاده شدگردید تکمیل بدنی تربیت هایدانشکده کارکنان توسط که (1775) همکاران

(n=138) .و باز فضای مدیریت، تعهد قابلیت سه در بدنی تربیت هایدانشکده داد نشان نتایج 
. (p<0.01) نیستند برخوردار مطلوبی وضعیت از دانش سازی یکپارچه و انتقال و آزمایشگری

 انتظار قابل متوسط مقدار از آمده بدست میانگین مقدار چند هر نیز سیستمی دید قابلیت در
 نشان هاقابلیت بندیاولویت همچنین(. p>0.05) مشاهده نشدمعناداری ، اما تفاوت دبو کمتر

 آزمایشگری و باز فضای و بیشترین سیستمی دید سازمانی، یادگیری قابلیت 4 بین داد
 که مزایایی و پژوهش نتایج به عنایت با. دارند بدنی تربیت هایدانشکده در را امتیاز کمترین

 مدیران می شود تا پیشنهاد باشد، داشته پی در هاسازمان برای تواندمی سازمانی یادگیری
 یادگیری هایقابلیت و بروز بسترهای ایجاد به بیشتری حساسیت ،بدنی تربیت هایدانشکده

 .  باشند داشته خود مدیریت تحت هایدانشکده در
 

 ورزشی علوم و یبدن تربیتسازمانی و دانشکده  یادگیریرفتار سازمانی،  :کلیدواژگان

                                                                                                                                        
  نویسندۀ مسئول 
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 مقدمه
. شودمی گذشته از ترپیچیده روز هر دارند قرار آن در هاسازمان که محیطی و ما پیرامون دنیای

 برای ناچارند هاسازمان بنابراین. است شده تحمیل هاسازمان بر ایگسترده و فزاینده تغییرات

 انطباق آوری فن و دانش زوناف روز هایپیشرفت با را خود ،متغیر محیط این در حیات ادامه

-صاحب از 1هندی چارلز رابطه این در. بزنند اندیشه بر مبتنی و اصولی اقدامات به دست و داده

 به شباهتی هیچ که دارند سروکار هاییسازمان با امروز مدیران ": گویدمی مدیریت رشته نظران

 با هاسازمان و است امروز یدنیا الینفک جزء تحول و تغییر(. 1)ندارند  گذشته هایسازمان

 نخواهند محیطی چنین در حیات ادامه به قادر دیگر منعطف غیر و سنتی بزرگ، ساختارهای

 در را خود بتوانند که این برای و کنندمی تالش بقا برای هاسازمان شرایطی، چنین در(. 2) بود

 سمت به و شوندمی خارج پویا رغی هایقالب از پیوسته کنند، حفظ اطراف پرتالطم محیط

   (.3) کنندمی حرکت 3ادگیرندهی هایسازمان ایجاد و 2سازمانی یادگیری توسعه

ها به طور بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ایده 4قابلیت یادگیری سازمانی بنا به تعاریف باید گفت،

ژه است های مدیریتی ویموثر در برخورد با مرزهای متنوع سازمانی از طریق ابتکارات و شیوه

 توجه مورد بعد به 1991سال از ایمالحظه قابل طور به که سازمانی یادگیری مفهوم(. 3)

 دنیای ماهیت: اول: است مهم عامل دو نتیجه گرفت، قرار صنعتی و دانشگاهی مراکز از بسیاری

 آن در ها سازمان که رقابتی محیط :دوم و کنیممی زندگی آن در که تغییری حال در سرعت به

 های قابلیت ارتقاء نیازمند که اندکرده درک هاسازمان میان این در(. 4) کنندمی الیتفع

 یکپارچه و انتقال کسب، خلق، قابلیت بیانگر که قابلیتی. (5) هستند خود سازمانی ادگیریی

 عملکرد بهبود رویکرد با جدید موقعیت انعکاس برای سازمانی رفتار اصالح و دانش سازی

 تجربه و است رقابتی مزیت اصلی منشاء سازمانی یادگیری دیگر، عبارت به (.6) است سازمان

 هایسازمان زمرۀ در که هستند هاییآن هاسازمان ترینموفق سوم، هزارۀ در که داده نشان

 (.4) اندگرفته قرار ادگیرندهی

 هنوز اما است، بوده گسترده بسیار سازمانی یادگیری زمینه در تحقیقات اخیر دهه دو در چه اگر

 پذیرفته گسترده طور به ایده این سو، یک از. گیرد قرار مطالعه مورد باید آن از مختلفی هایجنبه

 تحقیقات مقابل، در اما ؛هاست سازمان موفقیت برای ضروری عنصر کی سازمانی یادگیری که شده

                                                                                                                                        
1. Charles Handy 

2. Organizational learning 

3. Learning organizations 

4. learning capabilities 
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 از معموالً سازمانی رییادگی به مربوط مسائل همچنین(. 6) است بوده اندک زمینه این در کاربردی

  (2115)1 کابررا و لورنته، گومز اساس این بر. است گرفته قرار تحقیق مورد دانش کسب فرآیند دید

  این نخست. است ضروری شرط چهار سازمانی یادگیری قابلیت توسعه و ایجاد برای که عنوان کردند

 ادگیریی هایبرنامه از و سازد راهمف سازمان ادگیریی برای محکمی پشتوانه باید سازمان مدیریت که

 نگاه برای جمعی هوش یک که این دوم(. مدیریت تعهد) نماید پشتیبانی و حمایت سازمانی

 کارکنان یعنی. است ضروری سازمان کارکنان بین مشترک اندازچشم وجود و سازمان به سیستمی

 سازمان که  این سوم(. سیستمی ددی) ببینند جامع صورت به را آن مسائل و سازمان کل آگاهانه باید

 است فردی شده کسب دانش سازییکپارچه و انتقال اساس بر سازمانی دانش توسعه نیازمند

 خود در یادگیری انداختن جا برای سازمان یک که  این چهارم و( دانش سازییکپارچه و انتقال) 

 (.6) است آزمایشگری و باز فضای نیازمند

 تغییرات با که هستند هاییسازمان جمله از هادانشکده و هادانشگاه جمله از آموزشی نهادهای

 تولید نهاد ترینگسترده و دانش کننده تولید تریناصلی نهادها این. هستند مواجه خود خاص

.  هستند آن آموزشی مراکز ایجامعه هر در توسعه موتور و محور دیگر بیان به. هستند دانایی

 راه از باید و اند نبوده مصون حاضر عصر تغییرات از نیز ها مانساز گروه این است بدیهی

 و بدنی تربیت هایدانشکده(. 7) نمایند آماده تغییرات با رویارویی برای را افراد دائمی، یادگیری

 مورد انسانی نیروی تربیت و ورزشی علوم دانش توسعه متولیان عنوان به کشور ورزشی علوم

. هستند یادگیرنده سازمان به شدن تبدیل و سازمانی یادگیری خاستگاه کشور، ورزش نیاز

 باالخص و هاسازمان برای را بسیاری مزایای تواندمی سازمانی یادگیری ارتقاء است بدیهی

 موضوع این موید نیز تحقیق پیشینه بر مروری. باشد داشته همراه به بدنی تربیت هایدانشکده

 بهبود به تواندمی سازمانی یادگیری که دهدمی اننش تحقیقات صورت گرفته بررسی. است

 فایول،) سازمانی هایفعالیت بهبود ،(1991 ،2لویت) سازمان در همگانی و جمعی یادگیری

 و اثربخشی کارایی، ارتقاء نهایت در و( 1991 ،3هابر) گروهی و فردی رفتارهای بهبود ،(1915

 نشان( 2113)4دونگان و مارای تحقیق. (1) شود منجر سازمان( 1994 دونالدشون،) بهروری

 و رفتار بهبود و تغییر برای مطلوب فرهنگی ایجاد باعث تواندمی سازمانی یادگیری که دهدمی

 مطالعات در سازمانی یادگیری اهمیت به نظر همچنین(. 9) شود افراد بیشتر هایتوانایی

 است گرفته قرار تحقیق مورد نیز آموزشی نهادهای و هایمحیط در مقوله این مدیریت

                                                                                                                                        
1. Gomez , Lorente & Cabrera 

2. Levitt 

3. Huber 

4. Murray and Donegan 
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 آن بیانگر آموزشی هایمحیط در شده انجام تحقیقاتدر مجموع نتایج . (11،11،12،13،14)

 عنوان به و شود( 14) کارکنان سازیتوانمند موجب تواندمی سازمانی یادگیری که ستا

 (. 11) گیرد قرار نظر مد آموزشی هایمحیط گذاری اعتبار فرایند رایب شاخصی

واقع گرا  و آرمانی هاییسازمان هایی،مزیت و هاویژگی چنین با هاسازمان که ستا مشخص

-سازمان چنین توانمی چطور و یافت دست هاییسازمان چنین به توانمی چگونه اماهستند. 

 این به هاسازمان تا شوند اعمال باید هاییسیاست و هابرنامه چه ؟ کرد ایجاد و طراحی را هایی

 خود کارکنان و سازمان یادگیری قابلیت توانند می چگونه مدیران یابند؟ دست وبمطل وضعیت

 (.15) گیرندمی بکار سازمان پیشبرد جهت در را آن نتایج و سنجیده را

 از بسیاری ،هاسازمان برای آن شماربی مزایای و سازمانی یادگیری مبحث اهمیت به نظر 

 مورد را هاقابلیت این توانمی چگونه که اندنموده معطوف موضوع این به را خود تالش محققان

 شده انجام سازمانی ادگیریی گیریاندازه منظور به که تحقیقاتیاز جمله . داد قرار سنجش

 تعریف با مطابق ایپرسشنامه هاآن (.16)است  (2112) 1، لویس و سیندرتمپلتون تحقیق

 حافظه و اطالعات تفسیر اطالعات، توزیع دانش، کسب محور چهار در سازمانی یادگیری

 یادگیری سنجش برای را هایی مؤلفه ،2عاملی تحلیل از استفاده با و نموده طراحی سازمانی

 سازمانی یادگیری سنجش برای را عامل پنج نیز( 1997) 3ریچاردز و گاه. برشمردند سازمانی

 رهبری، تعهد و توانایی مان،ساز مأموریت بودن شفاف: از عبارتند عامل 5 این. اندنموده معرفی

 یادگیری قابلیت سنجش برای (2116) 4چیوا و الگر(. 17)تیمی کار و دانش انتقال تجربه،

 و محاوره و گفتگو خارجی، محیط با تعامل پذیری، ریسک آزمایشگری، جو عامل 5 از سازمانی

 استفاده با (2115) 5همکاران و گومز نهایت در و (11) کردند استفاده مشارکتی سازی تصمیم

 یادگیری عامل چهار ساختاری معادالت و عاملی تحلیل روش نتایج تحقیقات صورت گرفته، از

 سیستمی، دید مدیریت، تعهد» هاآن شده استخراج هایعامل .کردند استخراج را سازمانی

 (.   6) بود« دانش سازییکپارچه و انتقال و آزمایشگری و باز فضای

 در سازمانی، یادگیری مقوله به آموزشی هایسازمان روزافزون نیاز و موضوع اهمیت به توجه با

 هایدانشکده سازمانی ادگیریی هایقابلیت سطح سنجش به تا است آن بر سعی حاضر مطالعه

 ابعاد در هادانشکده این وضعیت شود مشخص تا شود پرداخته ورزشی علوم و بدنیتربیت

                                                                                                                                        
1. Templeton, G.F., Lewis, B.R., &Snyder, C.A 
2. Factor Analysis 

3. Goh, S. and Richards, G 
4. Chiva, R. Alegre, J.and Lapiedra, R. 
5. Gomez, J. P, Lorente, C.J and Cabrera, V.R 



 293  .........ربیت بدنی های ت های یادگیری سازمانی دانشکده قابلیت

 در سازمانی یادگیری هایقابلیت سطح شناسایی با ست؟ا چگونه سازمانی یادگیری مختلف

 کشور ورزش متخصص انسانی نیروی تربیت اصلی متولیان عنوان به بدنی تربیت هایدانشکده

 . نمود ارائه هاقابلیت این بهبود و افزایش برای را مفیدی دانش توانمی

 پژوهش روش

 استاندارد پرسشنامه از استفاده با آن در که بود پیمایشی توصیفی مطالعات نوع از حاضر مطالعه

 و بدنی تربیت هایدانشکده سازمانی ادگیریی هایقابلیت سنجش به( 2115) همکاران و گومز

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشکده های تربیت . (6) شد پرداخته ورزشی علوم

اوری شامل می شوند که پس از بدنی و علوم ورزشی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن

( اقدام به توزیع پرسشنامه های پژوهش شد. 191کسب آمار دریافتی از تعداد کارکنان موجود )

 مذکور پرسشنامه منظور این بهروش نمونه گیری پژوهش حاضر نیز از نوع تصادفی ساده بود. 

 نفر 131 نهایت در و یدگرد ارسال ورزشی علوم و بدنی تربیت هایدانشکده کارکنان کلیه برای

 استفاده قابل های پرسشنامه بازگشت میزان)نمودند  تکمیل کامل طور به را پژوهش پرسشنامه

ضمن کسب  دانشکده( 15) لذا بعد از تهیه لیستی از دانشکده های فعلی(. بود درصد 72

از بین شد و  ه ها به تمامی مراکز ارسالهماهنگی با نماینده هایی در این دانشکده ها پرسشنام

الزم های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان عودت نگردید. این دانشکده ها، تنها پرسشنامه

به توضیح است که تعدادی از پرسشنامه های سایر دانشکده ها نیز کامل عودت نگردید و از 

 پرسشنامه دریافت نشد. 11دانشکده اصفهان تنها 

 توسط بار اولین برای 1سازمانی ادگیریی هایقابلیت جشسن پرسشنامهالزم به توضیح است که 

 روش از استفاده با آن اعتبار و ترجمه تهران مدرس تربیت دانشگاه در( 1317) خاکزاربفروئی

 حاضر مطالعه در همچنین (.19) است گرفته قرار تایید مورد تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل

 برای خاص طور به و آموزشی محیط در ورمذک پرسشنامه آیا که این بررسی منظور به

 7 توسط صوری و محتوایی روایی تعیین به دارد، استفاده قابلیت نیز بدنی تربیت هایدانشکده

تا با فرهنگ  ؛شد پرداخته کشور های دانشگاه ورزشی مدیریت گرایش علمی هیات اعضاء از نفر

 نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظور به. و شرایط محیط دانشکده ها همخوانی الزم را پیدا نماید

 آلفای مقدار. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از( n=30) 2راهنما مطالعه کی اجرای از پس

 با برابر( سوال 5) مدیریت تعهد برای ترتیب به پرسشنامه هایحیطه از یک هر برای کرونباخ

                                                                                                                                        
1. Organizational Learning Capabilities Scale ( OLCS) 

2. Pilot study 
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 برابر( سوال 4) آزمایشگری و باز فضای برای، 75/1 با برابر( سوال 3) سیستمی دید برای، 72/1

 کل برای نهایت در و 76/1 با برابر( سوال 5) دانش سازی یکپارچه و انتقال برای، 71/1 با

 .  آمد بدست 16/1 با برابر( سوال 17 تعداد) پرسشنامه

 هایشاخص از استفاده با هایافته توصیف از پس مطالعه اصلی هاییافته تحلیل منظور به

 نرمال فرض پیش تعیین منظور به اسمیرنوف کالموگروف آزمون از پراکندگی، و زیمرک گرایش

 معناداری تعیین منظور به ای نمونه کی t آزمون از همچنین. شد استفاده هاداده توزیع بودن

 به فریدمن تحلیل و تجزیه آزمون از و انتظار قابل متوسط به توجه با هاقابلیت از یک هر وجود

 از استفاده با هاتحلیل تمامی. شد استفاده هاآن بندی رتبه و هاقابلیت بین تفاوت تعیین منظور

 . شد انجام  SPSS version 17افزار نرم

 نتایج
 از درصد 57 داد نشان پرسشنامه کنندگانتکمیل شناختی جمعیت به مربوط هایافتهی

 هاآن کار سابقه میانگین و سال 41 هاآن سنی میانگین. اندبوده زنان درصد 43 و مرد کارکنان

 دیپلم از باالتر تحصیالت دارای( درصد 71 از بیش)  افراد اکثریت همچنین. است بوده سال 15

 مقدار استاندارد، انحراف میانگین، بیانگر 1 جدول. اندبوده دیپلم تحصیالت دارای مابقی و

 وجود بررسی به مربوط معناداری مقدار و هاداده توزیع بودن نرمال آزمون به مربوط معناداری

 .است بدنی تربیت هایدانشکده در سازمانی ادگیریی هایقابلیت
 

 بدنی تربیت هایدانشکده در سازمانی ادگیریی هایقابلیت وجود آزمون نتایج .2 جدول

 آماری شاخص
 قابلیت

 میانگین
 انحراف

 استاندارد

 مقدار
 معناداری

 KS آزمون

 متوسط مقدار
 رانتظا قابل

(Test Value) 

 آماره مقدار
 (t) آزمون

 مقدار
 معناداری

 **111/1 -45/3 111 *294/1 45/56 3/163 مدیریت تعهد
 112/1 -75/1 111 *216/1 4/55 7/171 سیستمی دید

 **111/1 -67/5 111 *214/1 92/47 1/156 آزمایشگری و باز فضای

 **115/1 -12/2 111 *191/1 19/52 2/167 دانش  سازی یکپارچه و انتقال

p>.05 *: است برخوردار نرمال وضعیت از بررسی مورد داده توزیع  . 

P<.01 **: است. تر پایین معناداری طور به انتظار قابل متوسط مقدار از بررسی مورد قابلیت میزان 
 

 تعههد  قابلیهت  سهه  سهازمانی  یهادگیری  قابلیهت  4 بهین  در شهود مهی  مالحظهه  کهه  گونه همان

 از معنههادار طههور بههه دانههش سههازی یکپارچههه و انتقههال و آزمایشههگری و بههاز ایفضهه مههدیریت،

 ( . p<.01) هستند تر پایین انتظار قابل متوسط مقدار

 از یک هر ،بدنی تربیت هایدانشکده در سازمانی ادگیریی هایقابلیت تردقیق بررسی منظور به
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 دیگر بیان به. گرفت قرار بررسی مورد انتظار قابل متوسط مقدار به توجه با پرسشنامه هایگویه

 تشکیل اصلی اجزاء عنوان به)  پرسشنامه هایگویه از یک هر آیا که سوالی که بود این اساسی سوال

 جدول دارند؟ قرار مطلوبی وضعیت در متوسط مقدار با مقایسه در( سازمانی یادگیری قابلیت دهنده

 . هاستآزمون این از حاصل هاییافته بیانگر 2

 تجهارب  طریق از مشکالت حل قابلیت در تنها بدنی تربیت هایدانشکده که دهدمی نشان نتایج

 در هها آن همچنهین . هستند باالتر معناداری طور به انتظار قابل متوسط مقدار از قبلی شده ثبت

 بها  معنهاداری  تفهاوت  نیز گویه 6 در و( p<.05) متوسط حد از ترپایین معنادار طور به گویه 11

 .  (p>.05) ندارند متوسط مقدار
 

*بدنی تربیت هایدانشکده در سازمانی ادگیریی هایقابلیت های گویه از یک هر معناداری تعیین .1 جدول  

 گویه قابلیت
 میانگین

(M) 

 انحراف

 استاندارد

(SD) 

 آماره مقدار

 (t)آزمون

 مقدار

 معناداری

(P) 

تعهد
 

ت
مدیری

 111/1 -154/7 21/1 27/2 گیریمیمتص در  کارکنان مکرر دادن مشارکت 

 731/1 -345/1 23/1 96/2 گذاریسرمایه عنوان به یادگیری به توجه

 252/1 -15/1 25/1 17/2 جدید هایروش از مدیران استفاده

 625/1 -491/1 21/1 94/2 کلیدی عامل یک عنوان به کارکنان یادگیری قابلیت به توجه

 111/1 -6/4 14/1 55/2 کار محل در خالقانه هایایده تشویق

دید
 

ی
سیستم

 

 111/1 -52/3 11/1 69/2 دانشکده کاری اهداف از عمومی دانش داشتن

 137/1 -1/2 13/1 79/2 کلی اهداف به رسیدن برای مشارکت چگونگی از کارکنان آگاهی

 322/1 99/1 11/1 19/3 هم با ها بخش همه هماهنگ کار و ارتباط

ی
ضا

ف
 

باز
 و 

آزم
ی

ایشگر
 

 111/1 -12/5 13/1 51/2 کارها انجام در جدید هایروش از استفاده بابت تقدیر

 119/1 -63/2 13/1 76/2 هاسازمان سایر مفید  تجارب و هاروش از استفاده

 111/1 -14/4 93/1 61/2 مفید ابزاری عنوان به خارجی منابع توسط شده فراهم منابع و تجارب از استفاده

 های رویه به توجه با پیشنهادات ارائه و خود هایایده بر کارکنان پافشاری

 خود کاری
55/2 17/1 13/4- 111/1 

انتقال
 و 

یکپارچه
ی

ساز
 

ش
دان

 111/1 -15/4 21/1 57/2 سطحی هر در هاشکست و خطاها تحلیل و یابیریشه 

 رکا برای است ممکن که هاییفعالیت و هابرنامه ها،ایده مورد در صحبت

 باشد مفید
94/2 19/1 57/1- 57/1 

 119/1 61/1 16/1 15/3 دانشکده در جاافتاده و معمول روش یک عنوان به گروهی کردن رکا

 حفظ برای کار محل در وقایع ثبت دفاتر مانند ابزارهایی و وسایل وجود

 گذشته تجارب
22/2 29/1 12/7- 111/1 

 111/1 19/4 15/1 41/3 قبلی شده ثبت تجارب طریق از مشکالت حل

 . است شده فرض 3 با برابر (Test Value) انتظار قابل متوسط مقدار*
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 آزمهون  از یکهدیگر  بها  سهازمانی  ادگیرییه  هایقابلیت تفاوت بررسی منظور به حاضر مطالعه در

 یهادگیری  قابلیت 4 بین که بود آن بیانگر آزمون این نتایج. شد استفاده فریدمن واریانس تحلیل

 و اول اولویهت  عنوان به سیستمی دید همچنین(. p<.001)دارد  وجود معناداری تفاوت مانیساز

 تها  دوم هایاولویت ترتیب به آزمایشگری و باز فضای و مدیریت تعهد دانش، یکپارچگی و انتقال

 (.3 جدول)هستند  دارا بدنی تربیت هایدانشکده در را چهارم
 

 ها آن بندیرتبه و سازمانی ادگیریی هایقابلیت قایسهم برای فریدمن آزمون نتایج .9 جدول

 مؤلفه
 رتبه میانگین

(Mean Rank) 

 آماره مقدار

(Chi -Square) 

 درجات

 (df)آزادی

 معناداری مقدار

(P-value) 

 73/2 سیستمی دید

 

521/15 

 

3 

 

111/1 

 

 62/2 دانش سازییکپارچه و انتقال

 41/2 مدیریت تعهد

 17/2 مایشگریآز و باز فضای

  گیری نتیجه و بحث
 علوم و بدنی تربیت هایدانشکده سازمانی ادگیریی هایقابلیت سنجش حاضر مطالعه از هدف

-دانشکده کلی طور به شد مالحظه هایافته بخش در که گونه همان. بود کشور سراسر ورزشی

 با نتایج این کلی طور به .دندارن قرار سازمانی یادگیری از مطلوبی وضعیت از بدنی تربیت های

، 12، 1 ،1) دارد مطابقت ایرانی هایسازمان سازمانی یادگیری مورد در محققان سایر هاییافته

 سازمانی یادگیری و یادگیرنده سازمان هایمشخصه نظر از که دریافت( 1317) صفاری. (11

 حد از پرورش و موزشآ بدنی تربیت اداره و بدنی تربیت سازمان المپیک، ملی کمیته وضعیت

 که داشتند بیان (1316) پورآقایی و وصالی الهی، زمینه همین در. (1) است ترپایین متوسط

 که دارند وجود ایران ورزشی های سازمان در ادگیرندهی هایسازمان ایجاد برابر در موانعی

 تدریجی شپذیر و مدیریت، ثبات عدم سیستمی، غیر تفکر: از بودند عبارت ها آن ترین مهم

 (. 1) تهدیدات و مشکالت

 و باز فضای مدیریت، تعهد قابلیت 3 از آمده بدست میانگین داد نشان هایافته همچنین

 کمتر انتظار قابل متوسط مقدار از معناداری طور به دانش سازییکپارچه و انتقال و آزمایشگری

 ایجاد برای نیاز پیش یک وانعن به مدیریت تعهد قابلیت که رسدمی نظر به میان این در. است

 برای تعهدی سازمان مدیریت که مادامی که چرا. گیرد قرار نظر مد باید دیگر هایقابلیت

 مدیریت. داشت سازمانی یادگیری ایجاد به امیدی تواننمی دباش نداشته خود کارکنان ادگیریی

 و خلق کسب، که دنمای ایجاد سازمان در را فرهنگی و کرده درک را یادگیری اهمیت باید
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 سوی از(. 21،21،22) شود گرفته نظر در سازمان در بنیانی ارزش یک عنوان به دانش انتقال

 را یادگیری بودن راهبردی صراحت با باید مدیریت که داردمی بیان( 1994) 1اسلوکوم دیگر

(. 22) تاس بلندمدت نتایج به رسیدن برای ارزشمند ابزاری سازمانی یادگیری زیرا کند، بیان

 یک که چرا اند،کرده درک را یادگیری اهمیت کارکنان، که شود مطمئن باید مدیریت همچنین

 و ذهنی هایمدل باید مدیریت نهایت در(. 23،24) است سازمان موفقیت در اساسی عامل

 هایواقعیت تغییر به است ممکن که چند هر قدیمی باورهای این .کند حذف را قدیمی باورهای

 باعث باورها این که چرا. باشد ادگیریی برای مانعی است ممکن اکنون اما کند، کمک گذشته

 (.19) نیست سازمان فعلی وضعیت مناسب که شودمی فرضیاتی تداوم

 و باز فضای قابلیت در بدنی تربیت هایدانشکده وضعیت داد نشان ها یافته که گونه همان

 دوم، حلقه یادگیری همان یا خالق یرییادگ است بدیهی. نیست مطلوب نیز آزمایشگری

 داخل جدید نظرات نقطه و هاایده به که است یادگیری نوع این و است باز فضای نیازمند

 فردی دانش شودمی باعث یادگیری نوع این همچنین. دهدمی اهمیت بیرونی ای سازمانی

 هایایده شودمی عثبا باز فضای(. 24،22،25،26) یابد بهبود و گسترش شده، نوسازی همواره

 جنبه یک آزمایشگری، این که شود آزمایش سازمان در سازمانی، برون ای سازمانی درون جدید

 منعطف و خالق هایراه جستجوی دنبال به روش این زیرا. است خالق ادگیریی برای ضروری

 آزمایشگری(. 25، 21) است نوین هایرویه و هاروش از استفاده با آتی و فعلی مسائل حل برای

-ریسک انجام برای آمادگی و کارآفرینی توانایی عنوان به را خالقیت که است فرهنگی نیازمند

 دهد ارتقاء را دیگران اشتباهات از یادگیری و جدید هایایده از پشتیبانی و شده کنترل های

 (.22 و 23)

 دانش سازییکپارچه و انتقال قابلیت در بدنی تربیت هایدانشکده گردید مالحظه که گونههمان

 یکپارچگی و انتقال بخش دو شامل سازمانی یادگیری از قابلیت این. ندارند مطلوبی وضعیت

 دو این کارایی. افتدمی اتفاق همزمان صورت به بودن، پیدرپی جای به که است داخلی دانش

 را اقدامات ینبهتر انتقال داخلی موانعکه  (27) گرددبرمی جذب ظرفیت قبلی وجود به فرایند

 کسب داخلی دانش از ایگستره جریان شامل انتقال،(. 21) نمایدمی حذف سازمان درون در

 عبارت به .شودمی جاری افراد بین تعامل و صحبت طریق از اساساً که است افراد سطح در شده

 و فسیرت انتقال،. شودمی انجام انتقال فرآیند مذاکره، و محاوره ارتباطات، طریق از دیگر،

 فرهنگ، در که شودمی دانش از ایمجموعه خلق باعث افراد توسط شده کسب دانش یکپارچگی

 بنابراین(. 6) گیردمی قرار (سازمانی حافظه)دانش نگهداری عناصر و سازمان کاری فرآیندهای

                                                                                                                                        
1. Slocum 
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 طبیعی شغلی چرخش با حتی مختلف هایموقعیت در و شده بازیافت متعاقباً تواندمی دانش این

 .شود برده بکار کارکنان

 " گویه یک در تنها بدنی تربیت هایدانشکده در داد نشان حاضر مطالعه های یافته همچنین

 دلیل بتوان شاید. دارد قرار مطلوبی وضعیت در " مشکالت حل برای قبلی تجارب از استفاده

 و خطاها ،رخدادها و وقایع ثبت دلیل به هادانشکده در که دانست آن در را موضوع این

 وسایل و ابزارها از استفاده و گرفته قرار یابیریشه و تحلیل مورد بیشتر سطح هر در هاشکست

 .  است بیشتر وقایع ثبت

 از سیستمی دید قابلیت در بدنی تربیت هایدانشکده با توجه به یافته های تحقیق، وضعیت

 هادانشکده در را هاییبرنامه نمدیرا شودمی پیشنهاد بنابراین. است ترپایین متوسط مقدار

 اهداف به نسبت واضحی دید سازمان نواحی و هابخش مختلف، افراد آن در که نمایند اتخاذ

 به باید سازمان. کرد کمک اهداف آن توسعه به توانمی چگونه که بدانند و کنند پیدا سازمان

 ساخته خاص کارکرد با و مختلف هایبخش از چند هر که شود گرفته نظر در سیستمی عنوان

 یک عنوان به سازمان به نگرش(. 21،23) کنندمی کار یکدیگر با هماهنگ صورت به اما شده

-می گسترش را خدمات و اطالعات تبادل اساس رب ارتباطات اهمیت شناخت تلویحاً، سیستم

 سازمانی، ادگیریی زیرا .(31) است مشترک ذهنی هایمدل توسعه آن نتیجه و( 26) دهد

 همه شدن درگیر با مشترک زبان وجود با و گیردمی بکار را مشترک باورهای و درک دانش،

 دانش یکپارچگی باعث مشترک زبان وجود بنابراین. یابدمی افزایش ایندرف این سرعت افراد،

 است سازمانی یادگیری توسعه برای کلیدی جنبه یک دانش نمودن یکپارچه این و شودمی

(31.) 

 نشان ورزشی علوم و بدنی تربیت هایدانشکده در قابلیت 4 مقایسه شد مالحظه که گونه همان

 و انتقال هایقابلیت ترتیب به آن از پس و دارد را میانگین باالترین سیستمی دید قابلیت داد

 یک به رسیدن برای. دارند قرار آزمایشگری و باز فضای و مدیریت تعهد دانش، یکپارچگی

 بهبود و پویایی. باشد مطلوب حد در سازمانی یادگیری قابلیت بعد 4 هر باید یادگیرنده سازمان

 سه بهبود و پویایی اما است، مدیریت وظیفه سازمانی ادگیریی برای مدیریت تعهد قابلیت

 مدیریت شیوه با مدیریت دیگر عبارت به. است مدیران و کارکنان تمامی وظیفه دیگر قابلیت

 . شود دیگر قابلیت هس ساززمینه تواندمی خود

که بارها در مقاالت به آن  عملکرد بر سازمانی یادگیری مقوله تأثیرات به عنایت با مجموع در

 به بیشتری حساسیت بدنی تربیت هایدانشکده دیرانم شودمی پیشنهاد اشاره شده است،

 سطوح مدیران شودمی پیشنهاد همچنین. دهند نشان سازمانی ادگیریی هایقابلیت ایجاد
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 ایجاد چگونگی و سازمانی یادگیری اهمیت درک برای الزم هایآموزش هادانشکده مختلف

-می سازمان کارکنان با ارتباطات ایجاد قابلیت به توجه با افراد این. شود داده آن هایقابلیت

 دانش انتقال است بدیهی. دهند انتقال سازمان هایبخش سایر به را شده کسب دانش توانند

 . (33، 32) شد خواهد نیز آزمایشگری و باز فضای و سیستمی دید هایقابلیت بهبود باعث

های یادگیری سازمانی در دانشکده ها در حد پایینی همچنین با توجه به این یافته که قابلیت

 این ردی، دکلی افراد و شده شناسایی سازمان غیررسمی هایشبکهشود قرار داشت، پیشنهاد می

 دانش انتقال برای عاملی عنوان به هاآن از افراد، این آموزش طریق ازشوند.  صمشخ هاهکشب

 مدیریت هاینظام ازقرار گیرد و  هنجارسازی مورد صحیح سمیرغیر رتباطات. ادشو استفاده

 جلسات برگزاری و نظرات بازگویی و نقد برایی دانشکده ها فضا .(34)شود حمایت مشارکتی

 از کار در و کنند صحبت خود کار از همواره که آموزش داده شود افراد بهشود.  آماده رسمیرغی

 .(35) بگیرند مشورت یکدیگر

های ها و ایدهلذا با توجه به کمبود فضای باز و خالقانه در دانشکده ها و عدم تقدیر از روش 

-ایده آزمایش و کردن مطرح برای را فضاشود جدید کاری، به مدیران دانشکده ها پیشنهاد می

 اصلی صاحبان .باشید داشته جدید هایایده تشویق برای اییهبرنامهو  دیکن آماده جدید های

 هاایده آزمایشی اجرای برایرا  الزم امکاناتهمچنین  .نمایید تشویق را هاآن و شناسایی را هاایده
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Abstract 
In the organizational studies, the measurement of organizational learning 

capabilities is an important research area. Educational institutions need more 

organizational learning due to their mission and goals. In this paper, the 
organizational learning capabilities in Iranian faculties of physical education 

and sport sciences have been measured. The method that applied in this 

research was descriptive-survey. Therefore, for data gathering the 

organizational learning capabilities scale of Gomez et al (2005) were 
completed by personnel of those faculties (n=138). Results showed that the 

faculties of physical education and sport sciences in 3 capabilities of 

managerial commitment, openness and experimentation and knowledge 
transfer and integration do not meet the optimum level (p<0.01). The mean 

score of system perspective was less than expected moderate score but this 

difference was not significant (P>0.05). Also ranking of organizational 
learning capabilities showed that system approach had the high score and 

openness and experimentation had the low score among the four capabilities. 

In attention to the results of this study and benefits of organizational 

learning, there is a suggestion for faculty administrators that have more 
effort on developing organizational learning capabilities.   

   

Keywords: Organizational Behaviour, Organizational Learning, Physical 
Education and Sport Sciences College. 
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Abstract 
The purpose of this research was to design and codify a development 
strategy for university sport in Payame Noor University. The statistical 

sample of this research consisted of 23 ex General Managers and General 

Manager and experts of administration of Physical Education and Members 

of  physical education  academic board in Sciences and sport management  
PhD students Payame Noor University who had a role in university sport. A 

researcher-made questionnaire was used to collect the data (the validity was 

approved by experienced professors and its reliability was verified by 
Cronbach,s alpha method as α=91%).The data were analyzed by descriptive 

statistics, average comparison test, and Friedman test. Research findings 

showed that Payame Noor University (population: 1 milion) participated in 
university sport below 1%. The collected information shows the situation of 

university sport in Payame Noor University in the axis in (SO)  region. By 

the evaluation of resources and internal external  information, we can present 

a collection of approaches and programs. Realization of the goal university 
sport and employment of all provincial and native capacities along with the 

growth and development of university sport in this university was presented. 

Some of important strategies include: developing privatization provincial 
units and delegation of authority, Formation and Development association 

and sports clubs, implementing program-based activities in university sport, 

development  Cooperation provincial units of administration of Physical 

Education Payame Noor University, developing sport facilities 
entrepreneurship and volunteering movement in university sport, 

Development of internal competition, Construction of sports facilities, 

design and codify a development strategy for university sport in Payame 
Noor University. 
 

Keywords : University Sport , Sport Development Strategy, Payame Noor 

University. 
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Abstract 
This study has Identifying and prioritized physical education students 
tendency barriers to use Federation of Sports Medicine Insurance services. 

The research method is a survey and its target is applicable. The population 

studied was the students of physical education colleges across the country, 
(N =5538), which 426 students were selected using stratified random 

sampling. The required data were gathered by a researcher designed 

questionnaire. The face validity of the questionnaire is verified based on 10 

sports management and  insurance professionals and content validity was 
calculated based on Lavshy (CVI =0/90). exploratory factor analysis is used 

for factor identification and verification investigation. the overall internal 

reliability of the questionnaire is calculated using Cornbrash’s alpha factor 
(α=0/82). one-sample t test and repeated measures  ANOVA and post hoc 

Bonferroni was used For data analysis . Factor analysis showed that %51 of 

the total variance relate to the six factors. A one-sample t test results showed 
that among all the obstacles of sports insurance except insurance process 

with the criteria There were significant differences. The results of barriers 

ranking that how the services are delivered is the most important factor and 

the least important factor is the insurance process  in physical education 
students’ tendency barriers to use  Sport Insurance. Therefore to improve 

sport students tendency to use Federation of Sports Medicine Insurance 

Services it is necessary to improve the quality of service by their priority. 

 

Key words: Physical Education  Students, Insurance Services, Sport 

Medical Federation. 
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Abstract 

Motivation to participate in sports activities can be traced back to individual 
differences, and nature of various type of sport. The purpose of this study 

was to analyze the factors that motivate students to participate in intramural 

sport activities in university. Methodology of this research was descriptive 
analytical, which was done by field study. Statistical population was all of 

under graduate male and female students of Shahid Chamran University of 

Ahvaz in the academic year 1391-1392 (N= 11290), statistical sample was 
determined via Morgan table with random strified method (n= 375). 
Measuring instruments  was individual characteristics and a researcher made 

questionnaire of motivation of sports participation included 22 item, that 

were designed with a Likert scale of five values. Content validity was 
calculated by exploratory factor analysis (KMO= 0.89), as well as reliability 

was calculated 0.80 by Alpha Cronbach. Statistical methods including 

(Pearson correlation, univariate t tests, one way ANOVA test and Friedman 
ranking test was used. Results of prioritize internal factors motivating 

showed consequently health, interaction and social cognition, sports 

competition, enjoyment and happiness motives were important for student’s 

participation in intramural activities. According to research findings 
recommend the sports programs at the university based on their interests, 

needs and opportunities to provide incentives for students so they can study 

in addition to the physical benefits, mental and social benefits of recreational 
sports activities in the university. 

 

Keywords: Motivational Factors, Sport intramural’ University, Students. 
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Abstract 
The aim of this study was to examine the relationship between coaching 

behaviors and team cohesion of Successful Boys Students’ Handball and 

Basketball Teams in in the 11
th
 sport Olympiad of male students (summer 

2012). 87 players from four handball and basketball teams that reached the 

final stage of the competition completed Coaching Behavior Questionnaire 

(CBQ) of Martin and Barnes (1999) and the Group Environment 

Questionnaire (GEQ) of Carron, Brawley and Widmeyer (1985). Data were 
analyzed with Pearson Correlation coefficient and One-Way ANOVA. 

Results showed reinforcement (r=0.389, r=222), mistake contingent 

encouragement (r=0.516, r=0.279), mistake Contingent technical instruction 
(r=0.509, r=0.274), general technical instruction (r=0.369, r=0.265), general 

encouragement (r=0.376, r=0.219), were positively correlated to task 

cohesion and social cohesion; and non-reinforcement (r=-0.295, r=-496), 
punishment (r=-411, r=-455), punitive technical instruction (r=-0.215, r=-

0.393), ignoring mistakes (r=-0.295, r=-0.495) were negatively correlated to 

task cohesion and social cohesion. Also results showed organization 

(r=0.476), general communication (r=0.346), keeping control (r=0.345) were 
positively correlated to task cohesion; while social cohesion was not 

significantly associated with these items. The comparisons of coaching 

behaviors demonstrated that coaches exhibited higher reinforcement 
(M=3.73), and lower ignore mistake behavior (M=2.49). Thus, it seems that 

athlete’ perceptions of their coaches’ behaviors is related with group 

cohesion (task cohesion and social cohesion) and coaches’ behaviors are one 
of the important factors that influence group cohesion. 

 

Key words: Coaching behaviors, task cohesion, social cohesion. 
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Abstract 
The aim of this study was investigating the relationship between effective 

factors of productivity of sport facilities and satisfaction of students of 

Tehran's 8 departure of Azad University. This is a descriptive- correlational 

study which conducts in field approach. Data was gathered with Tojari and 
Alizadeh (1380) and Chin leo (2008) scales. According to the aim of study 

all students of Azad University in 8 departure of Tehran (Tehran markaz, 

Eslamshahr, Tehran shomal and physition university) were the population of 
the study (164245) which 384 of them selected as statistic sample. So 600 

questionnaires distribute and 542 of them gathered and were usable. 

Findings released that human resource and structural factor were the first and 
second priority of facilities productivity. Personnel and facilities were the 

first and second priority of satisfaction. There were significant relationship 

between all factors of productivity and satisfaction with using sport facilities 

and eventually management and planning was important in prediction of 
satisfaction.  

 

Keywords: Azad University, sport facilities, productivity, satisfaction, 
student.  
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Abstract: 

The present study examined the employment situation of graduates of 
physical education and sport sciences. The research method was descriptive 

survey and data collection was performed through field study. Statistical 

sample included 275 persons of the physical education and sports science 
graduate and students across the country. To collect information needed was 

used researcher made questionnaire. In order to measure questionnaire 

validity was used as from the content validity method and for the reliability 
of the questionnaire from the cronbach's alpha which was confirmed 

reliability and validity of the questionnaire using comments of  sport 

management professor and conducted a pilot study. The findings showed 

that over 60% of physical education and sport sciences students and 
graduates are interested in continuing their education to enter the labor 

market. Also, about 41 % of the students and graduates consciousness and 

hope not clear immediately after graduating from future employment. The 
results showed that 41/8% of students and graduates believed that enter the 

labor market less than a year after graduation. Also, more than 50% of 

samples appropriate assessments have acquired knowledge and skills to 

respond your career needs. Given the importance of proper training of 
scientific and practical needs of the sports sector workforce empowerment, 

students and graduates should be prepared during the study in order to obtain 

good jobs. 

 

Keywords: Future career, Graduates, physical education and sport sciences. 
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Abstract 

The goal of this study was design Sport Marketing Model for National 

University Sport Federation of Islamic Republic of Iran. This study is 

correlation, and, in view of research goal, it is practical. A questionnaire, 
which was made by the researcher, is based on Likert 5 option scale, and its 

justifiability is confirmed by professionals and professors; moreover, its 

stability is examined by Coronbakh α test with coefficient of 0/981. Among 
230 distributed questionnaires, 202 ones were filled out and returned.  

Populations consist of previous and present executive committee, 

administers of provincial committees, experts and employers of National 
Federation of University Sports, headmen and experts of Sport 

administration and Sports directors of Iranian universities. In regard to 

limitation of populations, the number of a sample equals to populations and 

sampling method is all-counting. Descriptive statistics are utilized for 
describing of demography situation of respondents and their responses to 

research questions as well, and confirmed factor analysis test and structural 

equation modeling test are used in inferential statistics. The results of this 
study showed, sport marketing model that designed for National University 

Sport Federation of Ir Iran have necessary fitting(P=0.000, RMSEA=0/045، 

GFI= 0.90). In this model, the six dimensions of marketing significantly are 
able ro predict marketing capabilities and marketing capabilities has a 

significant and positive effect on performance of the Marketing in National 

University Sport Federation. 

 
 Keywords: Sport Marketing, National University Sport Federation, 

Modeling, Factor Analysis. 
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