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  پژوهشي -علميراهنماي تهية مقالة فصلنامة 
  »هاي دانشگاهي پژوهش در ورزش«

  

كليه گرايش هاي تخصصـي تربيـت بـدني و    در  فصلنامهبه صورت  هاي دانشگاهي ورزشنشرية پژوهش در 
دد. در اين نشـريه مقـاالتي چـاپ    گر به زبان فارسي منتشر ميعلوم ورزشي بر اساس رويكرد ورزش دانشگاهي 

جامعـه   باشـد و  هاي مختلف علوم ورزشـي  اي در حوزه هاي بنيادي، كاربردي و توسعه شود كه نتايج پژوهش مي
طالعه كنيد و بر اساس آن اقدام بـه  باشد. خواهشمند است دستور العمل زير را م  در آن گنجانده شده دانشگاهي

  ارسال مقاله نماييد. 

مرحلة اول  و قبـل از ارسـال بـه    در  پژوهشگاهالزم به توضيح است كه مقاالت دريافتي از طريق سايت 
داوري از نظر رعايت دستورالعمل زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهدة عدم رعايـت  

  داوري ارسال نخواهد شد.براي  دستور العمل، مقاله

  اصول كلي  )1

  نوع مقاالت پذيرفته شده

  باشد.  )Original Articleمقالة ارسالي از نوع مقاالت اصيل ( ) 1. 1

  دستورالعمل ارسال مقاالت: )2. 1

به صورتي كه  شـرح داده شـده اسـت،     uss@ssrc.ac.ir آدرس ايميلورود و ارسال مقاالت از طريق  
  ارسال شود.

هـاي خـارجي كـه     طور كامل رعايت شـود و از بـه كـاربردن واژه     نگارش زبان فارسي به  آئين)3. 1
 هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي ندارند، خودداري شود. معادل

 2مطالب مقاله به صورت يك ستوني و يك خـط در ميـان بـا رعايـت حاشـية الزم (حـداقل        )4. 1
  ري شوند.گذا متر) تايپ و همة صفحات شماره سانتي

  نحوة تنظيم مقاالت )2

خانوادگي نويسندگان همراه با درجة علمي و محـل اشـتغال آنهـا ،     عنوان مقاله، نام و نامصفحة اول شامل:  -1
  مؤسسة ناظر، حاميان مالي و محل انجام پژوهش باشد.

همـراه كليـد   عنوان، چكيدة فارسي و عنوان و چكيـدة انگليسـي بـه     :صفحة دوم و سوم به ترتيب شامل -2
   هاي مرتبط باشد. واژه

  حرف تجاوز كند. 60مات نبايد از عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين كل -3



  گيري ذكر شده باشد. ها و نتيجه ها، يافته كلمه و در متن آن هدف، روش 250چكيدة مقاله حداكثر -4

  ه تجاوز كند.صفح 15د از نباي  B-NAZANIN 13 تعداد صفحات مقاله با فونت -5

  اصل مقاله شامل موارد زير مي باشد:

  بيان مسئله و هدف از اجراي تحقيق با مروري بر مطالعات گذشتهمقدمه: 

  هاي آماري گيري و روش هاي اندازه شرح دقيق طرح پژوهش، جامعه و نمونة آماري، مواد و روشروش پژوهش: 

  هاي پژوهش شرح كامل يافتهها (نتايج):  يافته

رح نكات مهم يافته ها و مقايسة آن با يافته هاي حاصـل از مطالعـات ديگـر و توجيـه و تفسـير مـوارد       شبحث: 
گيري و ارئه پيشـنهادات حاصـل از يافتـه     مشترك و مورد اختالف، و بيان كاربرد احتمالي يافته ها و در نهايت نتيجه

  هاي پژوهش
  دستورالعمل نوشتن متن مقاله و منابع:

انند براي ارجاع دهي در متن از (نويسنده، سال) م باشد. APAمي بايست به روش ارجاع دهي منابع 
همچنـين در  . ) استفاده گردد. كليه منابع بر اساس حروف الفبا و بدون شماره تنظيم شود1387(حسني،

پرانتز نبايد داخل متن هر جا نياز به استفاده از پرانتز مي باشد، بايد بين حرف آخر كلمه و پرانتز فاصله باشد و 
  به كلمه بچسبد؛

   ) نشان داد ...2004: بررسي انجام شده توسط اشميت (المث 
  

 :نگارش منابع مورد استفاده  ةنحو

 بايد به صورت زير معرفي شوند: ،گيرند منابعي كه در متن مورد استفاده قرار مي

  ت:مقاال-1
عنوان مقاله، نام مجله، شـماره مجلـه، شـمارة     ).انتشارسال ( .نويسندگاننام خانوادگي و نام نويسنده/فارسي:  مقاله

 صفحه.

هاي  ). بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاه1385(. تجاري، فرشاد و عليزاده، محمدحسين.
   23-39 صص: )،15(5، نشريه پژوهش در علوم ورزشيمناسب.  دولتي تهران و ارايه راهكارهاي

  مقالة التين:
Fisher, M., Juszczak, L. & Friedman, S. (1996). Sports participation in an urban high 
school: Academic and psychological correlates. Journal of Adolescent Health, 18(5), 
329-334. 
 
 
 
 



  كتاب فارسي: -2
خـانوادگي متـرجم/    ك)، نام و نام(به صورت ايتاليعنوان كتابنويسندگان. (سال انتشار).  نام خانوادگي و نام نويسنده/

 (در صورت ترجمه بودن كتاب)، شمارة چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شمارة صفحه.مترجمان 

  .بامدادكتاب :چاپ  اول، تهران. مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي). 1388ميرمحمد. ( ،كاشف
  

  التين: كتاب
Byl, J. (2002). Intramural Recreation: A Step-By-Step Guide to Creating an Effective 
Program. Publisher: Human Kinetics, pp: 172-175. 

نويسندگان. (سـال  نام خانوادگي و نام نويسنده/هاي فشرده) :  مقاله ( ازشبكة اينترنت يا اطالعات موجود در لوح -3
  نشر). عنوان مطلب. تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده

نامـه، رسـاله يـا     عنوان پايان ).سال نشر( .مجريان/نام خانوادگي و نام مجريهاي پژوهشي:  نامه و گزارش پايان -4
  ارشد، رسالة دكتري يا گزارش پژوهشي، محل ارائه گزارش ناسينامة كارش پژوهش، ذكر واژة پايان

هاي مربوط به مقاله همراه شرح آنها در محل اصلي  مقالـه  اصـلي مقالـه     و جدول هاها، نمودار عكس -5
  د.نگذاري گرد و شماره شوند آورده

  نكات اداري و تعهدي:
 با تأييد مؤلف) آزاد است. هيئت تحريرية نشريه در قبول يا رد و يا ويرايش مقاله (  -1

داخلي و يا خارجي چـاپ شـده باشـد. در صـورت      تشر شده نبايد قبالً در هيچ نشريةمقاالت من-2
داوري اين نشريه حذف خواهد شد و ضمن انعكاس عدم تعهـد   فرآيندمشاهده اين موضوع مقاله از 

نويسنده را مـورد بررسـي   نويسنده به ساير نشريات علمي كشور، مديريت نشريه، مقاالت ديگر آن 
  قرار نخواهد داد.

 تا زماني كه جواب نهايي (پذيرش يا رد) مقاله خود را دريافت نكرده كندمقاله تعهد  دهندة ارائه  -3
  .داخلي و خارجي ديگر ارسال نكند ، مقاالت خود را به نشرياتباشد

  مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهدة نويسندگان است.  -4
  خذ آزاد است.ه ازمندرجات نشريه با ذكر كامل مĤفاداست -5

شود ضمن مطالعة مندرجات اين راهنما و مشاهده نمونة مقاالت چـاپ   در پايان، از نويسندة محترم درخواست مي
  شده در جديدترين شمارة نشريه، مقالة خود را تنظيم، و به دفتر نشريه ارسال كند.
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 13-24،. صص 1392،. بهار 2شماره    پژوهش در ورزش دانشگاهي

  

هاي تيمي  ورزشكاران رشتهمربيان با هويت ورزشي رهبري هاي  ي بين سبك رابطه 
 در يازدهمين المپياد دانشجويان سراسر كشور

  

  3، شيدا سعيدي2، بهزاد بهزادنيا1زاده مهرداد محرم
  

  19/11/92 تاريخ پذيرش:   22/8/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
مربيان با هويت ورزشي رهبري هاي  هدف پژوهش حاضر، بررسي وجود رابطه بين سبك

است. اين پژوهش هاي تيمي در يازدهمين المپياد دانشجويان سراسر كشور ورزشكاران رشته
ورزشكار در دوازده  1088باشد و به شيوه ميداني انجام گرفته است.  از نوع همبستگي مي

 165پژوهش را  ي آماري اين نمونهرشته ورزشي جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل دادند. 
، تشكيل انتخاب شدندبعد از قرار گرفتن در جدول مورگان ي تصادفي  ورزشكاركه به شيوه

ي مشخصات فردي  طالعات پژوهش، عالوه بر پرسشنامه. جهت گردآوري ادهند مي
پرسشنامه ي روا و پايا (مقياس رهبري در ورزش  چالدوراي، هويت ورزشي  2ورزشكاران، از 

هاي  و سبك مربيانرهبري  گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين سبك چزالك) استفاده
با هويت ورزشي ورزشكاران ارتباط  آموزش و تمرين، بازخورد مثبت و حمايت اجتماعي 

رهبري رفتار استبدادي و رفتار دموكراتيك با هاي  بين سبك وجود دارد.داري  مثبت و معني
با بين هويت ورزشي ورزشكاران  ري مشاهده نشد.دا ارتباط معني يت ورزشي ورزشكارانهو

در  داري وجود دارد. يبا يكديگر تفاوت معنتحصيلي تربيت بدني و غير تربيت بدني   رشته
بيشترين رابطه اما  و آموزش و تمرين هاي رهبري مربيان، سبك بازخورد مثبت ميان سبك

ا هويت ورزشي نشان داد. به استبدادي كمترين رابطه را بدموكراتيك و رفتار سبك رفتار 
تمرين، بازخورد مثبت و و  هاي رهبري آموزش عالوه، مشخص شد كه مربيان بيشتر از سبك

هاي  يافته نمايند. هاي استبدادي ويا دموكراتيك استفاده مي حمايت اجتماعي و كمتر از سبك
 اين پژوهش، نشان دهنده نقش تعيين كننده سبك رهبري مربيان در هويت ورزشي
ورزشكاران است. بنابراين مربيان بايد با انتخاب سبك رهبري مناسب و كارآمد به بهبود 

  هويت ورزشي ورزشكاران تالش كنند. 
  

  .ورزشكاران هاي رهبري مربيان، هويت ورزشي، سبك ي:فارس هاي واژهكليد

                                                                                                                                            
 Email:mmoharramzadeh@yahoo.com  (نويسنده مسئول) . دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه اروميه 1

  . كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي 2
  . كارشناس ارشد مديريت ورزشي 3
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  مقدمه
ز منابع انساني موفقيت هر تيم ورزشي به عوامل متعددي بستگي دارد، هر تيم و گروه ورزشي ا

هاي  وري و موفقيت تيم گذار بر بهره  و مادي تشكيل شده است. از جمله عناصر بسيار مهم و اثر
مربي به عنوان مغز متفكر  هاي ورزشي ها و بويژه تيم انورزشي، مربي تيم است. چرا كه در سازم

ير قابل انكاري و پوياي تيم در تعيين سرنوشت و كسب باالترين بازده ممكن نقش و اهميت غ
كند يكي از فرايندهاي  رهبري بدليل نقشي كه بر اثربخشي فردي و گروهي ايفا مي .)1(دارد 

مهم در مديريت منابع انساني است. رهبري كارآمد سبب بهبود عملكرد، ايجاد انگيزه و رضايت 
شكست  شود. رهبري فرآيندي اساسي در هر سازمان يا گروه است و پيروزي يا دستان مي زير

سبك رهبري توسط بسياري از شود.  هر سازمان و تيم ورزشي به رهبري آن نسبت داده مي
شود. يكي از ابعاد مهم در  نظر گرفته مي مربيان به عنوان عامل مهم جهت موفقيت يك تيم در

گيرد  گيري مربيان، انتخاب سبك و شيوه مربيگري است. اينكه مربي چگونه تصميم مي تصميم
دهد، چگونه سازماندهي الزم براي تمرين و مسابقه را  ها و استراتژيها را آموزش مي رتكدام مها

. از ديدگاه گيرد  ا براي ورزشكاران در نظر ميگيري چه نقشي ر رساند. در تصميم به انجام مي
ها و شرايط پيشنهاد كرد، بلكه سبك  توان سبك رهبري موثري را براي همه موقعيت انشل نمي
  ).2بي بايد منطبق با موقعيت باشد (رهبري مر

مشاركت ورزشي   اي بر تحقيقات نشان داده است كه نوع رهبري مربيان نقش تعيين كننده
افراد دارد. اين موضوع براي مربيان نيز روشن است كه نقشي اثرگذار و حياتي بر ورزشكاران، 

ند. حتي وسعت اين كن هاي ورزشي ايفا مي فرآيندها و پيامدهاي فردي و اجتماعي تيم
هاي زندگي ورزشكاران را در  ساير حوزه رود و اثرگذاري از محيط ورزشي هم فراتر مي

توانند بر محيط زندگي ورزشكاران، اثرات مثبت و منفي داشته  گيرد. بنابراين مربيان مي برمي
   ).3باشند (

ي براي هميشه هاي مربيگري بديهي است، ولي هيچ سبكي به تنهاي وجود تعداد زياد سبك
پي بردند كه ورزشكاران برجسته بيشتر نگران دانش  شود. چالدوراي و كارن نميسبب موفقيت 

و آگاهي مربي هستند تا برقراري ارتباط، در حالي كه ورزشكاران جوان و كمتر ماهر، به حمايت 
ري گيري در مورد سبك رهب عاطفي بيشتري نياز دارند بنابراين مربيان در هنگام تصميم

مناسب، بايد نيازهاي عاطفي ورزشكاران را در نظر بگيرند. روشن است كه در بيشتر 
گيرد، مثال در خالل رويدادها و مسابقات  هاي ورزشي، مربي تصميم نهايي را مي موقعيت

هاي  ورزشي، در طول تمرين، زمان استراحت و آسيب ديدگي ورزشكار، مربي از طريق سبك
  . )4(كند يت و رهبري ميرهبري مناسب اعمال مدير
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اران اند با يافتن شناختي واقعي از هويت ورزشك كردهها تالش  مربيان ورزشي در طول سال
ها، هويت ورزشي  ياري رسانند و در ميان اين هويت هاي بيشتر خود، آنان را در كسب موفقيت

 1يك خودپنداره به جايگاه مهمي در اين راستا دست يافته است. اين هويت، به عنوان بخشي از
ها، باورها و رفتارهاي ورزشكار ارائه نموده و به  ها، نگرش بزرگ، قادر است تعريف دقيقي از نقش

در نظر گرفته شود. افراد با "خود " شو ارزش قائل شده ورزشكار براي نق عنوان مبناي عزت
به تقويت عزت  هويت باالي ورزشي، ارزش خود را بر مبناي عملكرد ورزشي قرار داده و تمايل

نفس از طريق هويت ورزشي قوي خود دارند كه بعدها درصورت رسيدن ورزشكار به سطوح 
كند. در نتيجه اكثر  اي ) رشد مي نخبگي (به عنوان مثال سطوح ملي، المپيك و حرفه

 1980تا سال  ).5( كنند شان در ورزش، هويت خود را تقويت مي ورزشكاران بر اساس موفقيت
هاي متنوعي مرتبط بوده است. مربيان ورزشي در طول  ها و سبك با نگرش هويت ورزشي

اند با يافتن شناختي واقعي از هويت ورزشكاران خود، آنان را در كسب  ها تالش كرده سال
اين  هاي بيشتر ياري رسانند، و باعث گرديده كه هويت ورزشي به جايگاه مهمي در موفقيت

  ).6( راستا دست يابد
هاي دروني  هاي بيروني و مولفه ) شامل مولفه2004ه هويت ورزشي (چزالك،مدل پيشرفت

هاي بيروني هويت ورزشي شامل انحصارگرايي و هويت اجتماعي است كه به   است. مولفه
ها (تحصيل،  هاي درون جامعه (مانند خانواده، دوستان، مربيان، معلمان) و زمينه واسطه  گروه

هاي دروني از هويت خود،  جامعه بر فرد مرتبط هستند. مولفهورزش، مذهب)، با ميزان تاثير 
تاثيرپذيري مثبت تشكيل شده و به درجه تاثير پذيري ادراكات نظير ارزيابي و تفسير نقش 

  ).6شوند ( ورزشكاراي اطالق مي
هاي رهبري مربيان بر هويت  ) در تحقيقي تحت عنوان (ارتباط بين سبك1388گلبهار (

هاي خراسان  ات واليبال مقطع متوسطه آموزشگاهسر شركت كننده در مسابقورزشي بازيكنان پ
هاي هويت ورزشي  شمالي) دريافت كه بين رفتار دموكراتيك و استبدادي مربيان با تمامي مقوله

هاي هويت  ارتباط معناداري وجود ندارد اما بين سبك رهبري بازخورد مثبت با تمامي مقوله
هاي آموزش و تمرين و حمايت اجتماعي  داري وجود دارد و بين سبكورزشي ارتباط مثبت و معنا

بيروني هويت ورزشي (انحصارگرايي و هويت اجتماعي) ارتباط معناداري وجود ندارد   هاي با مؤلفه
هاي دروني هويت ورزشي (هويت خود، تأثيرپذيري مثبت و تأثيرپذيري  در حالي كه با مؤلفه

) در پژوهش خود اين نتيجه 1390. وجداني و همكاران ()7(  اردمنفي) ارتباط معناداري وجود د
كنند و بين  رسيدند كه مربيان از سبك آموزش و تمرين بيشتر و از سبك آمرانه كمتر استفاده مي

                                                                                                                                            
1. Self-concept 
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هاي رهبري آموزش و تمرين ، دموكراتيك و حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت با انسجام  سبك
يان سبك رهبري آمرانه با انسجام گروهي ارتباط معناداري گروهي ارتباط مثبت و معنادار و م

هاي رهبري مربيان با  ) در تحقيق تحت عنوان (ارتباط سبك1390). آقايي (8وجود نداشت (
هاي منتخب دانش آموزي پسر مقطع متوسطه شهر اروميه)  هويت ورزشي در بازيكنان تيم

عي، انحصارگرايي، هويت خود و دريافت كه بين سبك رهبري دموكراتيك با هويت اجتما
تأثيرپذيري مثبت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد اما بين سبك دموكراتيك با تأثيرپذيري 

هاي رهبري بازخورد مثبت، آموزش و تمرين و  منفي ارتباطي وجود ندارد. همچنين بين سبك
اري وجود دارد و بين هاي هويت ورزشي ارتباط مثبت و معناد حمايت اجتماعي با تمامي مقوله

سبك رهبري آمرانه با هويت اجتماعي و انحصارگرايي و هويت خود ارتباط مثبت و معناداري 
). 9وجود دارد اما بين سبك رهبري آمرانه با تأثيرپذيري مثبت و منفي ارتباطي وجود ندارد (

هويت ورزشي رابطه سبك رهبري مربيان و "در تحقيق تحت عنوان  )1391(و همكاران بزماورد 
بين سبك رهبري و هويت به اين نتايج دست يافتند  "و رضايتمندي ورزشكاران شهر كرج

هاي آموزش و تمرين، رفتار دموكراتيك، رفتار  ورزشي، بين مولفه دروني هويت ورزشي با  سبك
هاي  استبدادي، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت، بين مولفه بيروني هويت ورزشي و سبك

  .)10( داري وجود دارد تمرين و رفتار دموكراتيك ارتباط معني آموزش و
)، رابطه ميان سبك رهبري ادراك شده مربيان و هويت ورزشي را در 2005(1سوچن

ورزشكاران نخبه ژيمناستيك تايوان و مربيان آنها مطالعه كرد، نتايج نشان داد كه بين  
و بازخود مثبت با هويت ورزشي  رفتارهاي دموكراتيك، حمايت اجتماعي، تمرين وآموزش

) نشان داد جهت توسعه هويت 2005( 2). آلفرمن11ورزشكار رابطه معني داري وجود دارد (
هاي تيمي رفتار رهبري حمايت اجتماعي بيشتر مؤثر بود اما در  ورزشي در ورزشكاران رشته

) با بررسي 2008). آندرسون (12هاي انفرادي سبك تمرين و آموزش اثرگذار تر بود ( رشته
سهم هويت ورزشي در رشد فعاليت هاي فيزيكي كودكان و نوجوانان دريافت بين هويت باالي 
ورزشي و فعاليت جسماني شديد به متوسط ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد كه در 

%) و در 5% به 23هاي انفرادي، هويت ورزشي در كودكان بيشتر از نوجوانان است ( ورزش
). حسيني كشتان 13%) (5% به 15گروهي در نوجوانان بيشتر از كودكان است ( هاي فعاليت

) در پژوهشي نشان داد مربيان ليگ برتر فوتبال ايران بيشتر از سبك رهبري آموزش و 2010(
)، در پژوهش 2010( ). الي و همكاران1كنند ( تمرين و كمتر از سبك دموكراتيك استفاده مي

                                                                                                                                            
1. Shu-chen 
2. Alfermann 
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هاي رهبري مربي، چارچوب جامع مربيگري را مورد بررسي قرار  بكخود تحت عنوان ارزيابي س
مطالعه مربيگري رهبري است. نتايج 49هاي ارزيابي در  دادند. اين مطالعه شامل تركيب روش

اش ارزيابي مربيگري است، كه به  نشان داد كه تغيير در رفتارهاي رهبري متقاضيان اغلب نتيجه
)، رابطه بين 2012( 1).  بورنس و همكاران14ربيگري است (دنبال ادراك مشتريان از تأثير م

هويت ورزشي، تفاوت فردي و رضايت ورزشكار را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه در 
استفاده از هويت ورزشي به طور كلي ارتباطي معنادار بين اين مفهوم هويت و سطح رضايت 

ي ورزشي و تأثيرپذيري منفي و تأثيرپذيري مثبت ورزشكار وجود دارد، همچنين هويت اجتماع
به رضايت ورزشكار مربوط بودند در حاليكه شكل انحصاري از هويت ورزشي به طور منفي به 

سبك ") تحقيقي تحت عتوان 2012نزرودين و همكاران ( .)15رضايت ورزشكار مربوط بود (
به  "بال دانشگاه هاي مالزيرهبري مربيان و هويت ورزشي ورزشكاران درميان تيم هاي بسكت

مربيان و هويت ورزشي ورزشكارن ارتباط مثبت و سبك رهبري بين اين نتايج دست يافتند كه 
  )16معني داري وجود دارد. و سبك آموزش و تمرين سبك غالب مي باشد. (

دهند، ارتباط عاطفي نزديكي  مربياني كه نوجوانان و جوانان را در حيطه ورزش آموزش مي
شكاران تاثير تواند بر شخصيت و هويت ورز هاي مربيگري آنان مي ان دارند، در نتيجه سبكبا آن

احتماال درك ورزشكاران از سبك رهبري مربيان بر ادراك و باورهاي به سزاي داشته باشد. 
ورزشكاران و در نتيجه بر فرآيندها و پيامدهاي مختلفي مانند عملكرد، كارآيي گروهي، هويت 

  . )15( گذارد ا اثر ميه ورزشي آن
) دركتاب مربيگري ورزشكاران بيان مي كند مربياني كه از لحاظ شخصيتي به 2000هاردي (

ترند. وي اعتماد به نفس، هوش باال و مسئوليت پذيري مربيان را جزء  ديگران برتري دارند، موفق
ورزشكاران در  ت ورزشينقش مربي در توسعه هويكند.  ي آنها بيان ميهاي مهم شخصيت ويژگي

انتخاب مربي واجد شرايط و شايسته،  با انتخاب سبك و شيوه  موقعيت مسابقات ورزشي،
با  .)16( باشد مربيگري مناسب، براي رهبري يك تيم ورزشي از درجه اهميت بااليي برخوردار مي
  توجه به مطالب ارائه شده، در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم  كه: 

  هاي رهبري مربيان با هويت ورزشي  ورزشكاران ارتباطي وجود دارد؟ بين سبك آيا

  روش تحقيق
تحقيق حاضر به فراخور متغيرهاي مورد بررسي در قالب تحليلي همبستگي و به لحاظ هدف 

جامعه آماري اين تحقيق  ها به صورت ميداني انجام گرفته است. آوري داده كاربردي است. جمع
                                                                                                                                            
1. Burns & et al 
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ركت كننده در يازدهمين المپياد دانشجويان سراسر كشور تشكيل را ورزشكاران ش
  1088ورزشكار در رشته هاي تيمي و انفرادي در المپياد شركت كرده اند كه  2286دهند. مي

، ورزشكار  192تيم  16، فوتسالورزشكار 288تيم  16 (فوتبالرشته ورزشي  5ورزشكار در 
 192تيم  16 و بسكتبال ورزشكار 192تيم  16 ، واليبالورزشكار  224تيم  16 هندبال
روش  در يازدهمين المپياد دانشجويي جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل دادند.) ورزشكار

ورزشكار به عنوان نمونه آماري انتخاب  180 باشد. حاضر از نوع تصادفي مي گيري تحقيق نمونه
حقيق را تشكيل نه آماري اين تنمو ارورزشك 165تعداد  ها، شدند كه بدليل ريزش پرسشنامه

  دادند. 
آوري اطالعات مورد نياز جهت آزمون فرضيات  با توجه به اهداف تحقيق به منظور جمع

باشد استفاده  اي مي هاي استاندارد شده گيري مناسب كه شامل پرسشنامه تحقيق از ابزار اندازه
، در سال 1اس رهبري در ورزشپرسشنامه مربوط به مقي ها عبارتند از:  گرديد. اين پرسشنامه

توسط چالدوراي بر اساس مدل چندبعدي در ورزش باري بررسي و مطالعه رفتار مربيان  1980
اعتباريابي و استفاده گرديد و  1389هاي ورزشي تهيه شده است. كه توسط محدث  در موقعيت

  81/0رونباخ گزارش كرد. روايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي ك 95/0پايايي آن را 
α= بعد رفتار آموزش و تمرين،  5سوال، رفتار مربيان را در  43محاسبه گرديد. اين ابزار در قالب

ها بر اساس مقياس  كرد. پاسخ آمرانه، دموكراتيك، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت ارزيابي مي
) ارزش 5هميشه ( )، و4)، اغلب (3)، گاهي اوقات (2)، به ندرت (1، هرگز (2پنج ارزشي ليكرت

زير مقياس  5گذاري شدند. با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، ثبات دروني اين پرسشنامه را در 
سبه شد پرسشنامه دوم مقياس ا، مح 71/0،  83/0،  79/0،  78/0،  84/0نامبرده به ترتيب 

AIMS  ) را بعدي هويت ورزشي  5آيتم  25) ساخته شده و با 2004است كه توسط چزالك
كند. هويت اجتماعي، انحصارگرايي، هويت خود، تاثيرپذيري مثبت و تاثيرپذيري  ارزيابي مي

تايي از كامال مخالفم تا كامال موافقم  10ها در مقياس  منفي ابعاد هويت ورزشي هستند. پاسخ
  AIMSها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي اند. ثبات دروني پرسشنامه ارزش گذاري شده

87/0=r  به دست آمد. همچنين با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ ثبات دروني هر يك از
، تاثيرپذيري مثبت 79/0، هويت خود 87/0، انحصارگرايي 70/0ها، هويت اجتماعي  زيرمقياس

 91/0) روايي اين پرسشنامه را 1388محاسبه گرديد. توكلي ( 64/0، تاثيرپذيري منفي 78/0
در اين پژوهش از  آمار توصيفي و همچنين به منظور بررسي رابطه  ت.گزارش كرده اس

                                                                                                                                            
1. Leadership Scale for Sport 
2. Point Likert Type Scale 
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متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون  و به منظور مقايسه ميانگين متغيرهاي تحقيق 
بين گروهاي  tتحصيلي تربيت بدني و غير تربيت بدني از آزمون   بين ورزشكاران با رشته

و تحليل براي تجزيه  18نسخه  spssاز نرم افزار مستقل استفاده خواهد گرديد. همچنين 
  اطالعات استفاده گرديد.

  هاي تحقيق يافته
اطالعات به دست آمده در زمينه مشخصات فردي تحقيق حاضر، نشانگر اين است كه متوسط 

سال  7گويان  سال بوده است. متوسط مدت فعاليت ورزشي پاسخ 23گويان تقريباً  سن پاسخ
درصد با  2/67گويان با رشته تحصيلي تربيت بدني و  درصد پاسخ 8/32همچنين باشد، مي

  رشته تحصيلي غير تربيت بدني در اين المپياد شركت داشتند. 
حاكي از آن است كه از ميان سبك هاي ر ) 2) و (1(جداول  آماره هاي توصيفي حاصل از

هويت ورزشي، مولفه  هاي ميان مولفه غالب، و از هبري مربيان، سبك آموزش و تمرين سبك 
   بودند. لعهانحصار گرايي مولفه غالب در نمونه مورد مطا

  
 هاي تيمي . شاخصهاي توصيفي مقياس سبك رهبري و خرده مقياسهاي آن درورزشكاران رشته1جدول 

  شاخصهاي آماري
 متغير

 رشته هاي تيمي

تعداد
 آزمودنيها

 ميانگين
انحراف 
 معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

 203 103 49/19 76/148 165 ك هاي رهبريسب

  خرده
 مقياسها

 70 34 41/8 48/50 165 تمرين آموزش

رفتار دموكراتيك
 دموكراتيك

165 89/20 47/3 12 29 

 25 10 11/3 17/15 165 رفتار استبدادي

 حمايت اجتماعي
165 89/25 94/3 15 37 

 بازخورد مثبت 48 24 53/5 33/36 165
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 . شاخصهاي توصيفي مقياس هويت ورزشي و خرده مقياسهاي آن درورزشكاران رشته هاي تيمي2دول ج

  شاخصهاي آماري
 متغير

 رشته هاي تيمي

تعداد
 آزمودنيها

 ميانگين
انحراف 
 معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

 243 125 74/29 07/193 165 هويت ورزشي

  
خرده 
 مقياسها

 50 18 30/7 01/37 165 هويت اجتماعي

 70 32 08/10 41/52 165 انحصارگرايي

 50 22 98/6 06/40 165 هويت خود

 40 20 21/4 61/35 165 تاثيرپذيري مثبت

 40 9 00/7 98/27 165 تاثيرپذيري منفي

  
با  هويت ورزشي بيشترين همبستگي را با سبك تمرين و آموزش )3نتايج حاصل از جدول (

هاي  هاي رهبري و مولفه همبستگي بين سبك . همچنين بيشتريندارد 38/0ضريب همبستگي 
 ،38/0با ضريب همبستگي هويت ورزشي مربوط به هويت اجتماعي و سبك آموزش و تمرين 

هويت خود با ضريب  كمترين همبستگي بين سبك رهبري رفتار دموكراتيك و مولفه مي باشد.
و رفتار دموكراتيك و هويت اجتماعي  17/0، تمرين و آموزش و انحصارگرايي 16/0همبستگي 

رابطه خيلي ضعيف اين كه علي رغم وجود ارتباط بين اين متغيرها به دليل  باشد. مي 18/0
بين هويت ورزشي . رفتار دموكراتيك، هويت ورزشي و متغيرها اين ارتباط معني دار نمي باشد. 

و رفتار استبدادي، تاثيرپذيري  رفتار استبدادي، هويت خود و رفتار استبدادي،تاثيرپذيري مثبت
داري  منفي و رفتار استبدادي، انحصارگرايي و رفتار دموكراتيك و رفتار استيدادي ارتباط معني

  وجود ندارد.
  

 هاي هويت ورزشي هاي رهبري مربيان و هويت ورزشي و مولفه . همبستگي سبك3جدول 

 هويت ورزشي 
 هويت
 خود

 تاثيرپذير
 مثبت

  تاثيرپذير 
 منفي

  ويته
 اجتماعي

  انحصار
 گرايي

 تمرين و آموزش
*38/0 

000/0 
*31/0 

000/0 
*30/0 

000/0 
005/0  
949/0 

*50/0  
000/0 

*17/0  
000/0 

 رفتار دموكراتيك
09/0 

217/0 
*16/0 

037/0 
07/0 
341/0 

12/0-  
119/0 

*18/0  
017/0 

09/0  
245/0 

 بازخورد مثبت
*28/0 

000/0 
*29/0 

000/0 
*42/0 

000/0 
09/0-  

216/0 
*43/0  

000/0 
*20/0  

008/0 

 حمايت اجتماعي
*24/0 

001/0 
*26/0 

001/0 
*26/0 

001/0 
029/0  
713/0 

*27/0  
000/0 

*25/0  
001/0 

 رفتار استبدادي
07/0 
351/0 

08/0 
297/0 

06/0 
434/0 

01/0  
869/0 

*20/0  
010/0 

003/0-  
970/0 
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 با  75/3 با مساوي برابر، هاي نسواريا رديف در T آزمون ) آماره4با توجه به نتايج جدول (
 ميانگين بنابراين است، كوچكتر 05/0 از و 000/0 معناداري سطح. شدبا مي 330 آزادي درجه

 يكديگر باهاي تحصيلي تربيت بدني و غير تربيت بدني  رشته در ورزشكارانهويت ورزشي 
  .  دارد وجود معنادار تفاوت

  

 هاي تحصيلي تربيت بدني و غير تربيت بدني زشكاران در رشته. مقايسه ميانگين هويت ورزشي ور4جدول 

 

آزمون ليونزبراي برابري 
 واريانسها

 براي برابري واريانسها Tآزمون 

آماره 
 Tآزمون 

  درجه 
  آزادي
Df 

  سطح 
 معناداري

  تفاضل
 ميانگينها

انحراف 
معيار 

تفاضل 
 ميانگينها

  ٪95فاصله اطمينان 

 تفاضل ميانگينها

 Fآماره
   سطح

 معناداري

  حد
 پايين

  حد
 باال

واريانسها 
 برابر

292/4 039/0 758/3 330 000/0 73/11 121/3 589/5 869/17 

واريانسها 
 نابرابر

    987/3 636/250 000/0 73/11 942/2 935/5 523/17 

  
هيچ گونه بناي نظري محقق مي باشد، با توجه به اين كه اين فرضيه، يك فرضيه نوظهور 

  به اين فرضيه پيدا نكرده است. مربوط

  گيري بحث و نتيجه
، يك باشد ورزشي ، نقش مربي آن تيم ميدر ورزش يكي از عوامل مهم در موفقيت تيم هاي 

تجربه خود مي تواند موجب توسعه عملكرد ورزشكاران  مربي كارآمد با استفاده از دانش و
ست كه انجام آن از عهده هر كسي بر ودرنهايت تيم خود شود، مربيگري از مشاغل پيچيده اي ا

نمي آيد، يك مربي بايد از دانش تخصصي در زمينه رشته ورزشي خود برخوردار باشد. ضمن 
اينكه بايد داراي مهارت در زمينه هاي مختلف مديريتي، ارتباطي، انگيزشي و تسلط نسبي به 

هاي ورزشي، بلكه  هارتمربيان نه فقط به اجراي م .تكنيك ها و تاكتيك هاي تيمي خود باشد
ادي هاي رهبري مربيان اثر زي رفتارها و سبكد و تيم توجه كنند. هاي رواني افرا بايد به مهارت

يكي از عوامل اصلي در تعيين شخصيت رفتاري مديران و مربيان  ن دارد ولكرد ورزشكارابر عم
  ).11(در مباحث جديد رفتار سازماني، توجه به هويت ورزشي  ورزشكاران است

هاي اين تحقيق نشان داد كه مربيان حاضر در اين پژوهش بيشتر از سبك رهبري  يافته
كنند كه با  استفاده ميو كمتر از سبك رفتار دموكراتيك و استبدادي آموزش و تمرين 

 همخواني دارد. ) 2012) و نظرودين (1391، يزماورد ()2010ات حسيني كشتان (قتحقي



   1392، بهار 2پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   22

ن رشته هاي تيمي شركت كننده در يازدهمين المپياد دانشجويان، بنابراين از ديد ورزشكارا
اي  مربيان بر آموزش مهارت ها، تكنيك ها و تاكتيك ها، همچنين انجام تمرينات تاكيد ويژه

تصميم گيري درباره شيوه هاي تمرين  حالي است كه مربيان به نظر بازيكنان دردارند. اين در 
ت و به طور كلي مسائل مربوط به تيم كمتر توجه مي كنند و و اتخاذ راهبرد مناسب در مسابقا

  معموال به تنهايي تصميم مي گيرند.
نتايج پژوهش بين سبك رهبري مربيان و هويت ورزشي ارتباط مثبت و معني داري را 

نتايج  ) همخواني دارد. 2012)، نظرودين (1391)، بزماورد (1390آقايي (نشان داد كه با نتايج 
ه نقش تعيين كننده سبك رهبري مربيان در هويت ورزشي ورزشكاران است. نشان دهند

هاي ورزشي با توجه به شرايط و اقتضائات، سبك رهبري خود را  بنابراين مربيان بايد در تيم
اجتماعي مورد توجه  –انتخاب نموده و همواره هويت ورزشي را به عنوان يك سازه مهم رواني 

هاي ارزشمندي به سوي موفقيت هر چه بيشتر  مرتبط با آن، گامقرار دهند و با كشف ابعاد 
  هاي خود بردارند. تيم

ورد مثبت، هويت ورزشي و بازختمرين، آموزش و نشان داد كه هويت ورزشي با سبك نتايج 
هاي آموزش و تمرين، رفتار دموكراتيك،  ماعي، هويت خود و سبكهويت ورزشي و حمايت اجت
حمايت آموزش و تمرين، هاي هويت اجتماعي و سبكد مثبت، حمايت اجتماعي و بازخور

اجتماعي، رفتار دموكراتيك، بازخورد مثبت و رفتار استبدادي، تاثيرپذيري مثبت و منفي و 
ارتباط مثبت و  رفتار دموكراتيك، سبك آموزش و تمرين، بازخورد مثبت و حمايت اجتماعي

) همخواني دارد. 1391) و بزماورد (1390يي (كه با نتايج تحقيقات آقا داري وجود دارد. معني
رفتار دموكراتيك، هويت ورزشي و رفتار استبدادي، هويت خود و رفتار  بين هويت ورزشي و

تاثيرپذيري مثبت و رفتار استبدادي، تاثيرپذيري منفي و رفتار استبدادي،  استبدادي،
   داري وجود ندارد. يانحصارگرايي و رفتار دموكراتيك و رفتار استيدادي ارتباط معن

ت و با توجه به ضريب همبستگي مثبت بين سبك رهبري آموزش و تمرين، بازخورد مثب
رفتار اجتماعي با هويت ورزشي، مربيان مي توانند با برقراري رابطه دوستانه با بازيكنان، بررسي 

يش مشكالت بازيكنان، همچنين حل و فصل اختالفات بين اعضاي تيم، درصدد حفظ و افزا
هويت ورزشكاران برآيند. ضمن اينكه مربيان با راهنمائي هاي تاكنيكي و تاكتيكي در هنگام 

آموزش نقاط ضعف و قوت و بهبود دادن بازخورد در طول تمرين و مسابقه، رقابت و تمرين، 
  ازيكنان اهتمام ورزند.مهارتهاي ب

به عنوان يك فرايند و ( هاي تيمي ان رشتهبا توجه به تأثيرپذيري هويت ورزشي ورزشكار
پيامد فردي استراتژيك در رشد ورزشكار و موفقيت تيم) از رفتارهاي مختلف مربيان، پيشنهاد 
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هاي آموزشي در زمينه رفتارهاي رهبري مربيان، ضمن  ها و كارگاه شود با برگزاري دوره مي
هاي  يان تيمتبيين و تحليل رفتارهاي رهبري و هويت ورزشي ورزشكار براي بهبود نگرش مرب

ورزشي، آنان را براي انتخاب بهترين شيوه رهبري براي تأثير مثبت بر هويت ورزشي بازيكنان 
  آشنا نمايند.   
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ي بدنتيترب ادارات ريبگحقوق كارمندان و داوطلبي روهايني سازمان تعهدي بررس
  ي سراسر كشورهادانشگاه

  

  3، نوشين بنار2زاده رحيمه مهدي ،1رضا اندام
  

  21/11/91تاريخ پذيرش:    25/8/91تاريخ دريافت:

  چكيده
رزشي و هاي وتحقيق حاضر بررسي تعهد سازماني نيروهاي داوطلب در انجمن هدف از

ي آماري تحقيق، كليه جامعه هاي كشور بود.بگير ادارات تربيت بدني دانشگاهكارمندان حقوق
بگير شاغل در هاي ورزشي دانشجويي(داوطلبان) و كارمندان حقوقداوطلبان عضو انجمن

 81داوطلب و  141باشند. ها و موسسات آموزش عالي كشور ميبدني دانشگاهادارات تربيت
اي ـ تصادفي، انتخاب شدند. براي ارزيابي و دانشگاه كشور به روش خوشه 20د از كارمن

) استفاده شد. 1991ير(نامه تعهد سازماني آلن و ميسنجش ميزان تعهد سازماني از پرسش
سؤال در سه بعد عاطفي، مستمر و هنجاري است. روايي صوري و محتوايي  18اين ابزار داراي 

نظران(سه استاديار مديريت ورزش، دو هماهنگ كننده هي از صاحبابزار تحقيق توسط گرو
اند) هاي كشور و دو نفر از محققاني كه در حيطه داوطلبي مطالعه كردهداوطلب در دانشگاه

(كامالً مخالفم)  1بررسي و تأييد شد. با استفاده از مقياس پنج ارزشي ليكرت در پيوستاري از 
ها بررسي شد. براي محاسبه ديدگاه آزمودني هميت متغيرها از(كامالً موافقم) ميزان ا 5تا 

براي پرسشنامه تعهد  α=86/0ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد(پايايي پرسشنامه
هاي آماري براي پرسشنامه تعهد سازماني كارمندان). از آزمون α=89/0سازماني داوطلبان و 

ها استفاده راي تجزيه و تحليل دادهمستقل ب tكالموگراف ـ اسميرنوف، فريدمن و 
دهد، تعهد عاطفي اولين اولويت براي داوطلبان بود و تعهد ). نتايج نشان مي>05/0Pشد(

اين اولويت در كارمندان به ترتيب شامل  هاي بعدي قرار داشتند.هنجاري و مستمر در اولويت
ابعاد تعهد سازماني تفاوت معناداري بين  تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري بود. همچنين

). بين تعهد عاطفي داوطلبان و كارمندان تفاوت >05/0Pشد (داوطلبان و كارمندان مشاهده
 معناداري مشاهده نشد. اما تفاوت تعهد مستمر و هنجاري در اين دو گروه معنادار بود

)05/0P<گروه  دو در عاطفي تعهد ). از نتايج بارز اين تحقيق مي توان به باال بودن امتياز
به دليل احساس تعلق خاطر و  آنها اشاره كرد. اين بدان معناست كه كاركنانداوطلبان و 

 لذت آن در عضويت تداوم از و دهندوابستگي به سازمان خود، به كار در سازمان ادامه مي
مانند. نتايج اين با تمايل قلبي و ميل باطني در سازمان مي افراد ديگر عبارت. به برندمي
عه نه تنها به گسترش دانش پايه داوطلبي در حيطه مديريت ورزش كمك خواهد كرد؛ مطال

بلكه به درخواست هاي كاربردي هماهنگ كنندگان داوطلب، مديران و بازاريابان رويدادي 
 پاسخ مي دهد. نتايج اين تحقيق همچنين به مطالعات آتي در اين زمينه نيز جهت مي دهد.

  
  .طلبان ورزشي؛ تعهد عاطفي؛ تعهد هنجاري؛ تعهد مستمرداو ي:فارس هايواژهكليد
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  مقدمه
منابع انساني  رقابتي، مزيت كسب عامل مهمترين كه اند دريافته خوبي به ها سازمان مديران

 بهتر چه هر و انجام سازمان به انساني منابع وفاداري و تعهد مقوله به توجه رواين از باشند؛مي

 هاي دغدغه از انساني، يكي منابع فرانقشي وظايف حتي و هانآ به يافته اختصاص هاينقش

 دهنده نشان كه است رواني حالت يك و نگرش يك سازماني تعهد .هاستسازمان مديران جدي

 و عالقه معني به تمايل ،بين اين است. در سازمان يك در فعاليت ادامه جهتالزام  و نياز تمايل،
خاطر  به فرد كه است معني اين به نياز و است سازمان رد خدمت ادامه براي قلبي فرد خواست
 چنين الزام هم .است آن در خدمت ادامه به ناچار داده، انجام سازمان در كه هاييگذاريسرمايه

 در ماندن ملزم به را خود و دارد سازمان برابر در فرد كه است تكليفي و مسئوليت دين، از عبارت

 سازمان به تعلق خاطر و وابستگي احساس نوعي سازماني تعهد ديگر، ديدگاهي از. بيندمي آن

  .)1(است
كاري، عدم دلبستگي و غرور ها، جابجايي كاركنان، كمهاي اساسي در سازمانيكي از چالش

كاركناني كه از تخصص ويژه به(نهايت ترك سازمان توسط كاركنان  سازماني، انگيزه پايين و در
هاي . اين امر، هزينه) استآيندشمار ميازمان يك منبع مهم بهبااليي برخوردارند و براي س

وري و توان به پايين آمدن بهرهآن مي بااليي براي سازمان به همراه دارد. از جمله پيامدهاي
كارگيري و نيز از دست دادن دانش سازماني هاي گزاف آموزشي، توانمندسازي، جذب و بههزينه

تواند منجر به نتايج سودمندي از قبيل افزايش تعهد سازماني ميمديريت صحيح  .)2(اشاره كرد
اثربخشي، كاهش ترك خدمت و جابجايي، كاهش تأخير و غيبت، جذابيت براي افراد خارج از 

احساس تعلق و وابستگي، توان وري شود. از ديگر اثرات مثبت آن ميسازمان و افزايش بهره
رور، تالش و كوشش فرد، ثبات عضويت، تجانس و احساس امنيت، تصور مثبت از خود و حس غ

  .)1(هاي كاري اشاره نمودهمبستگي، اثربخشي گروهي و كاهش تعارضات در افراد و گروه
است كه در حيطه رفتار سازماني و ورزش، تعهد به عنوان يك متغير مهم با گزارش شده
-) تصور مي1998(2) و ففر1996(1). براساس مطالعات ريچلد3(استارتباط در نتايج كار افراد 

كند؛ اگرچه در اين زمينه، شواهد معتبري در حيطه شود، تعهد به اثربخشي سازمان كمك مي
). ريچلد اظهار داشت، وفاداري نسبت به مشتريان، كاركنان و 4،5مديريت ورزشي وجود ندارد(

ان را به دنبال تواند، رشد و توسعه سازمامري اساسي است و اين مسئله مي ،گذارانسرمايه
و روابط با  ، كاركنان وفادار براي سازمان بسيار باارزش هستندندتأكيد كرد ايشانداشته باشد. 

                                                                                                         
1. Reichheld (1996) 
2. Pfeffer (1998) 
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كنند و در نتيجه، وفاداري و تعهد آنان باعث افزايش تعهد رجوع برقرار ميتري را با اربابكيفيت
اي يري و پيشرفت حرفههايي براي يادگدنبال فرصتشود. افراد متعهد بهرجوع ميدر ارباب
-هاين امر باعث سرماي و دهندكاهش ميدر سازمان هاي استخدام و آموزش را ، هزينههستند

افزايش اي طور فزايندهنيز بهكارايي سازمان را  هاي سازمان شده و نهايتاًگذاري در ديگر بخش
درتمندي براي اند، كاركنان متعهد يك مزيت رقابتي قمطالعات نشان داده ).4(دهندمي

مدت منجر به بازده ها در طوالنيكنند و استفاده از مديريت تعهد در سازمانها ايجاد ميسازمان
  .)6(شوداقتصادي بيشتر در آنها مي

اي، افراد داوطلب و مشتريان) داوطلبان به عنوان يكي از سه گروه منابع انساني ( افراد حرفه
مديران هاي مهم يكي از چالش. )7(كنندي ايفا ميهاي ورزشنقش بسيار مهمي در سازمان

اجراي در به آنها و رويدادهاي ورزشي، حفظ و نگهداري داوطلباني است كه  هاسازمان
ها و غيبت كمترِ نيروهاي داوطلب، سازمان1 ؛ زيرا با ترك خدمتكنندوظايفشان كمك مي

وطلبان جديد را ذخيره نمايند و در توانند زمان و اعتبار مورد نياز، براي جذب و آموزش دا مي
رو عواملي همچون تعهد سازماني ). از اين3عين حال، اثربخشي و رضايت آنان را افزايش دهند(

در زمينه تعهد آيد. داوطلبان موضوع مهمي براي اين دسته از مديران ورزشي به شمار مي
قاد بر اين است افراد داوطلب نيروهاي داوطلب دو ديدگاه كلي وجود دارد. در ديدگاه اول، اعت

چون هيچ قيد و بندي به سازمان بكارگيرنده آنها ندارند؛ بنابراين از تعهد الزم برخوردار نيستند 
اطمينان و اعتماد كرد. طرفداران اين نظريه،  ،و نمي توان به آنها در خصوص واگذاري كارها

بگير) استفاده نمايند. ديدگاه قاي (كارمندان حقودهند از نيروهاي رسمي و حرفهترجيح مي
شوند كه آن را با نسبت به انجام كاري متعهد ميدوم بر اين نكته تأكيد دارد كه افراد معموالً 

دهد يكي از داليل ترك خدمت كاركنان . آمارها نشان مياختيار خود انتخاب كرده باشند
داوطلبان خود فعاليت متناسب نبودن شغل با خصوصيات فردي اشخاص است؛ بنابراين چون 
طرفداران اين ديدگاه  مورد نظرشان را انتخاب مي كنند؛ پس پايبندي و تعهدشان بيشتر است.

بگير اعتقاد دارند ميزان تعهد داوطلبان براي شروع كار داوطلبانه بسيار بيشتر از افراد حقوق
ينكه در كشور ما نيز در با توجه به ا .)9،8(هاي قانوني آنها استبراي انجام وظايف و مسئوليت

-هاي اخير استفاده ار داوطلبان در برگزاري اغلب رويدادهاي ورزشي داخلي، ملي و بينسال

ي مسائل گيري داشته است، لزوم انجام تحقيقات و مطالعات بيشتر در زمينهالمللي رشد چشم
  شود.احساس مي (تعهد، رضايتمندي، انگيزه و ...)مربوط به داوطلبان 

 و داردي پ درها سازماني برا راي مهم اثراتي اقتصاد ريغ وي اقتصاد نظر از داوطلبان حفظ
                                                                                                         
1. Turnover  
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با اين حال شواهدي مبني بر كاهش  .)10( كنديم كمك هاسازمانيي كارا وي اثربخش به
. اين مسئله باعث نگراني زيادي داوطلبان وجود دارد ترك خدمت داوطلبي در ورزش و افزايش

داوطلبان در استراليا، براي  ترك خدمت باالي. )11( فريحات شده استدر بخش ورزش و ت
هاي ورزشي اين كشور، مشكالت فراواني را ايجاد كرده است. بر طبق اطالعات % سازمان65

% از كل 5/2% از كل ساعات كار داوطلبي، به وسيله تنها 60)، 1999( مركز آمار استراليا
 سازمان با داوطلبانه يهمكار قطعبه  ميتصم احتمال دارد؛ جمعيت داوطلبان انجام گرفته است

طوري كه پايين بودن سطح تعهد  به. باشد افراد داوطلب ارتباط داشتهي سازمان تعهد سطح با
داوطلبان نسبت به سازمان ممكن است موجبات ترك همكاري داوطلبانه را فراهم كند، حتي 

براساس اطالعات  ).12و وجود نداشته باشد (اگر فرد ديگري براي پر كردن جايگاه و شغل ا
% كاهش در مشاركت داوطلبان 17تقريبا  اياسترال در 2001تا  1997هاي بين سال در ديگري

 كاهش مقدار نيا ديشا. شوديم دهيد. . . )  و انيمرب داوران،يي(اجرا ريغ هايمسئوليت در
 امر نيا كه كننديم ترك را سازمان شتر،يب كار از زيپرهي برا آنان كه باشد معنا بدان داوطلبان

 فاكتورهاي برخي محققان معتقدند .)13( ي آنها استسازمان تعهد سطح بودن نييپا ازي انشانه
مختلفي از جمله عوامل شخصي، سازماني، اجتماعي و اقتصادي منجر به كاهش تعداد داوطلبان 

 بتيغ عملكرد، سطح باي سازمان عهدت ،دهدمي نشاني تجرب مطالعات . نتايجدر ورزش مي شود
هاي پژوهش، كهاين در حالي است  .)14( دارد ارتباط كارمندان دري شغليي جابجا و كار از

و بيشتر تحقيقات بر روي تعهد  اندك است شناخت تعهد سازماني داوطلبان شده در زمينهانجام
دست آمده در ه هاي بست يافته. هر چند ممكن ااستانجام شده بگير سازماني كارمندان حقوق

 ،هاي وابسته به نيروهاي داوطلب، براي سازمانبگيرزمينه تعهد سازماني كارمندان حقوق
زيرا  ،آور و نامناسب است؛ اما در عمل اين مفاهيم براي آنها زيانمفاهيمي را در پي داشته باشد

 غيرهشناختي و ، روانصادياقت مختلفبگير از جهات بين افراد داوطلب و كارمندان حقوق
، از سازمان مزايا و بگير، كارمندان حقوقمثال طورهاي عمده و اساسي وجود دارد. بهتفاوت
بلكه در ؛ كننديافت نمينه تنها پاداشي در داوطلبانولي  ؛كنندهاي مالي دريافت ميپاداش

ي برا لذا. )15( شوندسهيم مي نيز هاي سازماندر هزينه انهبيشتر موارد با قبول كار داوطلب
داوطلب ي روهاين دري سازمان تعهد مطالعه لزوم پيشگيري از كاهش فعاليت داوطلبانه در ورزش

   .شوديم احساس بگيرعنوان جامعه هدف و مقايسه آنان با كارمندان حقوقبه يورزش
ي روهاين از كننده دهاستفاي هاسازمان ازي يك هادانشگاهي بدن تيترب ادارات نكهيا ليدل به

ي مناسب فرصت تواننديم ادارات نيا نكهيا مالحظه با و هستند كشور ورزش بخش در داوطلب
لذا  ؛ندينما فراهميي دانشجوي ورزشي هاانجمن قالب در انيدانشجو يداوطلبانه حضوري برا را
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ضر در مسئله مورد توجه محقق اين است كه ميزان تعهد سازماني نيروهاي داوطلب حا
ها در چه سطحي است؟ و چه تفاوتي بين ميزان تعهد سازماني هاي ورزشي دانشگاه انجمن

 مطالعه ها وجود دارد؟ تا بانيروهاي داوطلب با كارمندان حقوق بگير ادارات تربيت بدني دانشگاه
 اطالعات ارائه ضمن توانب يورزشي هاانجمن در داوطلبي روهايني سازمان تعهد و شناخت

-انجمن در افراد نياي نگهدار و حفظ نديفرا به داوطلب، افرادي سازمان تعهد خصوص در ديمف

 و حفظ عالوه بر فراهم نمودن زمينه ،داوطلباني سازمان تعهد شناخت .دمون كمكي ورزشي ها
 نسبتي بهتر فهم و دركتا كند يم كمك هاي ورزشيسازمان رانيمد به، داوطلباني نگهدار

 بتيغ مثل آنها نامطلوبي رفتارها و باشند داشته سازمان در داوطلبان رفتار طرز و هانگرش به
 ،هااستيس داوطلب،ي روهايني سازمان تعهد سطوح به توجه باچنين نند، همكي نيبشيپ را

 دريي جوصرفه بر عالوه قيطر نيا از ند وينما اجرا و ميتنظ را خودي هابرنامه و هاياستراتژ
ي كار طيمح تيفيك دهند و شيافزا زين را انآني اثربخش ويي كارا ،سازماني هانهيهز و زمان

 .بخشند توسعه و ارتقا را داوطلبان

  شناسي تحقيقروش
هاي كاربردي و به لحاظ روش توصيفي است كه به اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش

هاي ي داوطلبان عضو انجمنآماري تحقيق حاضر شامل كليه شكل ميداني انجام شد. جامعه
بدني شاغل در ادارات تربيت (كارشناسان)بگيرورزشي دانشجويي(داوطلبان) و كارمندان حقوق

هاي تحقيق به روش باشند. نمونهها و موسسات آموزش عالي(دولتي) سطح كشور ميدانشگاه
طلبان) شاغل در هاي ورزشي دانشجويي(داواي ـ تصادفي از بين كاركنان و اعضاي انجمنخوشه

دانشگاه كشور ( از پنج منطقه جغرافيايي شمال، جنوب، شرق، غرب، و  20ادارات تربيت بدني
هاي ورزشي در آنجا فعال بود، انتخاب شدند. دانشگاه) كه انجمن 4مركز كشور و از هر منطقه 

- سشآوري گرديد، پس از حذف پرها توزيع و جمعهاي مربوطه بين نمونهنامهسپس پرسش

نفر كارمند ) به عنوان نمونه  81نفر داوطلب و  141پرسش نامه (  222هاي ناقص، تعداد نامه
  تحقيق مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.  

نامه تعهد سازماني آلن و براي ارزيابي و سنجش ميزان تعهد سازماني، از پرسش
بعد عاطفي، مستمر و هنجاري سؤال است و تعهد را در سه  18) كه داراي 1993(1ير مي

روايي صوري و محتوايي ابزار تحقيق توسط گروهي از ). 16كند، استفاده گرديد(گيري مي اندازه
هاي كشور و (سه استاديار مديريت ورزش، دو هماهنگ كننده داوطلب در دانشگاه نظرانصاحب

                                                                                                         
1. Allen & Meyer(1993) 
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أييد شد. با استفاده از اند) بررسي و تدو نفر از محققاني كه در حيطه داوطلبي مطالعه كرده
(كامالً موافقم) ميزان اهميت  5(كامالً مخالفم) تا  1مقياس پنج ارزشي ليكرت در پيوستاري از 

ها از روش آلفاي ها بررسي شد. براي محاسبه پايايي پرسشنامهديدگاه آزمودني متغيرها از
براي  α=89/0و براي پرسشنامه تعهد سازماني داوطلبان  α=86/0كرونباخ استفاده شد(

نامه نيز جداگانه محاسبه پايايي هر يك از ابعاد پرسشپرسشنامه تعهد سازماني كارمندان). 
  ، آمده است.1نامه تعهد سازماني در جدول گرديد. ميزان پايايي نهايي هر يك از ابعاد پرسش

  

 نامه تعهد سازماني . ميزان پايايي ابعاد پرسش1جدول 

 مقدار آلفاي كرونباخ نامهپرسش شماره سؤاالت در ابعاد

ان
طلب

داو
 

 84/0 1ـ2ـ3ـ4ـ5ـ6 عاطفي

 69/0 7ـ  8ـ  9ـ  10ـ  11ـ  12 مستمر

 81/0 13ـ  14ـ  15ـ  16ـ  17ـ  18 هنجاري

دان
رمن

كا
 

 88/0 1ـ  2ـ  3ـ  4ـ  5ـ  6 عاطفي

 78/0 7ـ  8ـ  9ـ  10ـ  11ـ  12 مستمر

 75/0 13ـ  14ـ  15ـ  16ـ  17ـ  18 هنجاري

  
هـاي  هاي آمار توصـيفي(فراواني، ميـانگين، انحـراف معيـار) بـراي ارزيـابي ويژگـي       از روش

چنين تعيين ميزان اهميت متغيرها استفاده شد. از آلفاي كرونبـاخ بـراي   شناختي و همجمعيت
هاي تحقيق با استفاده از ها استفاده گرديد. چگونگي توزيع دادهنامهتعيين ميزان پايايي پرسش

هاي تحقيق نرمـال بـود از   آزمون كالموگراف ـ اسميرنوف بررسي شد. به دليل اينكه توزيع داده 
ي ابعاد تعهد سازماني داوطلبان بـا كارمنـدان   هاي مستقل به منظور مقايسهبراي گروه tآزمون 

د تعهـد سـازماني داوطلبـان و    چنين با استفاده از آزمون فريدمن اولويت ابعااستفاده گرديد. هم
  كارمندان مشخص گرديد. 

  هاي تحقيقيافته
% 12/63نفر نيروي داوطلب ( 141نفر نمونه آماري كه در اين تحقيق حضور داشتند،  222از 

% مرد) بودند. دامنه سني 85/51% زن و 15/48نفر كارمند ( 81% پسر) و 88/36دختر و 
بودند. بيشتر  89/26±3/7بود و داراي ميانگين سني  سال متغير 53تا 19دهندگان از پاسخ

%) قرار داشتند. بيشتر داوطلبان مجرد و بيشتر 45سال( 19ـ23ها در دامنه سني آزمودني
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  كارمندان متأهل بودند. 
ارزشي ليكرت  5ها خواسته شد تا ميزان تعهد سازماني خود را در مقياس سپس از آزمودني

هاي تحقيق بيشترين ميزان تعهد سازماني در بين داوطلبان به همشخص نمايند. بر اساس يافت
اختصاص داشت  95/3±95/0با ميانگين » من مي خواهم جزئي از اين خانواده(دانشگاه) باشم.«

اگر اين دانشگاه «به  55/2±09/1و كمترين ميزان تعهد سازماني در بين داوطلبان با ميانگين 
چنين بيشترين اختصاص داشت. هم» شود.ام ايجاد ميگيرا ترك كنم، مشكالت زيادي در زند

درحال حاضر، ماندن در دانشگاه يك امر ضروري و «ميزان تعهد سازماني در بين كارمندان به 
اختصاص داشت و كمترين ميزان  01/4±84/0با ميانگين » مطابق با ميل شخصي من است.

» اه را ترك كنم، احساس گناه خواهم كرد.اگر اكنون دانشگ«تعهد سازماني در بين كارمندان به 
  اختصاص داشت.  99/2±01/1با ميانگين 

با استفاده از آزمون فريدمن اولويت ابعاد تعهد سازماني كارمندان و داوطلبان مشخص گرديد.    
ابعاد تعهد سازماني داوطلبان به ترتيب شامل تعهد عاطفي، هنجاري و  اولويت ،بر اين اساس
م چنين اولويت ابعاد تعهد سازماني كارمندان به ترتيب شامل تعهد عاطفي، ه. مستمر بود

، بين ابعاد تعهد سازماني داوطلبان و 2براساس اطالعات جدول مستمر و هنجاري بود. 
  ).> p  05/0تفاوت معناداري وجود دارد(  كارمندان

  

 بگيربندي ابعاد تعهد سازماني داوطلبان و كارمندان حقوق. اولويت2جدول 

 pمقدار 
درجه 
 آزادي

آماره 
 آزمون

 دو)(خي

ميانگين 
 كل

انحراف 
 معيار

ميانگين ميانگين 
 رتبه

هاآزمودني ابعاد

p 001/0  =  2 df = 31/75 59/3 

 عاطفي 38/2 80/3 77/0

 هنجاري 18/2 69/3 78/0داوطلبان

 مستمر 44/1 28/3 59/0

p 001/0  =  2 df = 97/26 59/3 

 عاطفي 45/2 81/3 65/0

 مستمر 83/1 53/3 58/0كارمندان

 هنجاري 72/1 43/3 64/0
  

هاي مستقل) اختالف ميانگين ابعاد تعهد (براي گروه tدر اين مطالعه با استفاده از آزمون 
توان اعالم كرد ، مي3سازماني داوطلبان با كارمندان بررسي گرديد. با توجه به اطالعات جدول 

هاي تعهد عاطفي داوطلبان با كارمندان معنادار نيست اختالف مشاهده شده بين ميانگين كه



    1392، بهار 2پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   32

)05/0  p <هاي تعهد هنجاري و تعهد مستمر ). در حالي كه اختالف مشاهده شده بين ميانگين
توان بيان كرد داوطلبان از تعهد ). در نتيجه مي p > 05/0داوطلبان با كارمندان معنادار است ( 

اري باالتري نسبت به كارمندان برخوردار بودند در حالي كه تعهد مستمر كارمندان نسبت هنج
  به داوطلبان در سطح باالتري قرار داشت. 

  

  t. مقايسه ميانگين ابعاد تعهد سازماني داوطلبان و كارمندان بر اساس آزمون 3جدول 

درجه آزادي pمقدار  )tآماره آزمون(  ابعاد هاوهگر ميانگين انحراف معيار

P = 866/0  220 df = 169/0 
 داوطلبان 80/3 77/0 عاطفي كارمندان 81/3 65/0

P = 003/0  220 df = 01/3 
 داوطلبان 28/3 59/0 مستمر كارمندان 53/3 58/0

P = 014/0  220 df = 48/2 - 
 داوطلبان 69/3 78/0 هنجاري كارمندان 43/3 64/0

  گيريبحث و نتيجه
هاي اين مطالعه نشان داد كه اولويت ابعاد تعهد سازماني داوطلبان به ترتيب شامل تعهد يافته 

بگير اين اولويت به تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد مستمر است و در كارمندان حقوق
بين اولويت اين ابعاد تفاوت معناداري در هر دو  . ضمناًعاطفي، مستمر و هنجاري تغيير يافت

) همسو است. البته 2007( 1هاي اين مطالعه تنها با نتايج مطالعه هانمشاهده شد. يافته گروه
) تناسب ندارد. الزم به ذكر است 2007بخشي از نتايج پژوهش حاضر با نتايج مطالعه هان (

بندي مطالعاتي است كه اقدام به رتبه محدودپژوهش حاضر در بخش داوطلبان ورزشي جزء 
  هد سازماني داوطلبان نموده است. اولويت ابعاد تع

بگير در تعهد عاطفي به عنوان اولويت اول از ابعاد تعهد سازماني داوطلبان و كارمندان حقوق
حسني و و سلطان )2007كه با نتايج هان ( ادارات تربيت بدني دانشگاه ها شناسايي شد

بعد تعهد سازماني تعهد عاطفي را به عنوان مهمترين  هانهمسو است.  )1388همكاران (
حسيني نيز تعهد عاطفي را به عنوان مهمترين عامل تعهد در و سلطان داوطلبان معرفي نمود

هاي تربيت بدني معرفي كرد. ايشان وابستگي عاطفي و بين اعضاي هيأت علمي دانشكده
ت در تحقيق حاضر تفاو ).17،3اند(هاي دانشگاه را علت اين امر دانستهآميز به ارزشتعصب

اين يافته نشان  معناداري بين داوطلبان و كارمندان در اين بعد از تعهد سازماني ديده نشد؛

                                                                                                         
1. Han(2007) 
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يش از هر چيز خود را جزئي از سازمان بي اين موضوع است كه افراد داوطلب و كارمند دهنده
اند، سازمان را در رسيدن به دانند و متقاعد شدهدانسته و اهداف سازماني را اهداف خود مي

بين كاركنان احساس تعلق عميقي  دهد يكنتايج تحقيق حاضر نشان مي هدافش ياري نمايند.ا
و اين موضوع مي تواند نشأت گرفته از نگرش افراد به ماهيت  دارد سازمان وجودبه و داوطلبان 

  باشد. هاييدر اينچنين سازمان (ورزش) كار
عد تعهد سازماني داوطلبان معرفي در اين مطالعه افراد داوطلب تعهد هنجاري را دومين ب

كه كارمندان، تعهد مستمر را دومين اولويت خود معرفي نمودند. احتماالً دليل كردند. در حالي
اين اختالف ناشي از تفاوت موجود در ماهيت جامعه آماري اين پژوهش (داوطلبان و كارمندان 

به سازمان خود هستند؛ بنابراين از  بگير) است. از آنجائيكه كارمندان داراي وابستگي ماليحقوق
ترين بعد تعهد اهميتتعهد مستمر باالتري برخوردار هستند. تعهد مستمر به عنوان آخرين و كم

) متناسب است. از آنجا كه داوطلبان 2007سازماني داوطلبان شناسايي شد كه با پژوهش هان (
ازمان ندارند، پايين قرار داشتن اين داشت مالي يا اقتصادي را از سوي مديران سگونه چشمهيچ

رسد؛ اما اين موضوع به معناي بعد در بين ابعاد تعهد سازماني داوطلبان كامالً طبيعي به نظر مي
ناديده گرفتن اين بعد از سوي مديران نيست، چرا كه داوطلبان براي برآورده كردن برخي از 

اين تعهد بيان  كنند.روري قلمداد ميرا امري ض يا سازمان نيازهاي خود، حضور در رويداد
ي فرد در كند؛ هر چه سابقهاي را در سازمان انباشته ميكند كه با گذشت زمان، فرد سرمايه مي

شود و از دست دادن آن براي فرد هزينه آور تر ميبيشتر شود، اين سرمايه نيز انباشته سازمان
قابل انتقال نيست)، كه ي سازمان (ويژه گذاري شامل زمان، كسب مهارتگردد. اين سرمايهمي

هاي كاري، عوامل سياسي و عوامل ديگر است كه فرد را از جستجو براي كارهاي رفاقت
همچنين تعهد هنجاري در حقيقت يك نوع احساس تكليف براي  كند.جايگزين منصرف مي

عي تكليف اخالقي ادامه همكاري با سازمان است. بعضي محققان اعتقاد دارند، تعهد هنجاري نو
است، در خود احساس براي او انجام داده هايي كه سازمانگذارياست كه فرد در قبال سرمايه

آيد كه سازمان هزينه يا ها معتقدند، زماني اين احساس در فرد به وجود ميكند. آنتكليف مي
ا يك نوع احساس است؛ لذكردن او براي بهتر انجام دادن كار، كردهزمان زيادي را صرف آماده

تكليف در فرد براي ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد. براي مثال كارمند يا داوطلبي كه 
تواند كند، ممكن است به اين باور برسد كه ميگذاري ميسازمانش براي آموزش او سرمايه

   هاي سازمان را از طريق ادامه فعاليت در  آن جبران كند. هزينه
ه به رتبه پايين تعهد مستمر در بين داوطلبان مي توان بيان نمود داوطلبان در نهايت با توج

(تعهد  بيشتر تحت تأثير ديدگاه نگرشي(بعد عاطفي و هنجاري)هستند تا ديدگاه رفتاري
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مستمر). از اين منظر محققان تعهد سازماني را امري عاطفي و نگرشي مي دانند. افراد با اعتقاد 
ي سازمان تمايل به تالش زياد براي تحقق اهداف سازمان و تمايل به قوي به اهداف و ارزش ها

باقي ماندن در سازمان را خواستارند. همچنين باال بودن تعهد عاطفي و هنجاري داوطلبان مي 
   .)1(تواند به واسطه امكان مشاركت سازماني بيشتر و حمايت سازمان از آنها باشد

ها (داوطلبان و كارمندان تعهد سازماني (كل) آزموني، ميانگين 2با توجه به اطالعات جدول 
 بگير) بيشتر از ميانگين نظري (حاصل جمع نمرات نقاط طيف تقسيم بر تعداد نقاط)حقوق
ها است و است؛ بنابراين نتيجه حاصل بيانگر باال بودن تعهد در هر دو گروه از آزمودنيبوده

دهنده كارآيي ميزان تعهد در داوطلبان نشان اينهمچنين اين مقدار در دو گروه برابر است. 
پرستون و )؛ 2007( 1مثبت اين گروه از منابع انساني است. اين يافته با نتايج مطالعات هوي

-) همخواني دارد. آنها معتقد بودند، تعهد يك عامل پيش2004( 3) و استفنس2004( 2برون

هاي اين پژوهش بر اساس يافته همچنين ).19،18،1( بيني كننده در كارآيي داوطلبان است
اين اطمينان را به مديران ادارات تربيت بدني در دانشگاه داد تا با اعتماد بيشتر  توانمي

مديران و  از سوي ديگرهاي خود داشته باشند.  را در فعاليت (داوطلبان) مشاركت اين قشر
د و حفظ و نگهداري ورزشي براي افزايش تعهد سازماني داوطلبان خو هايسازمانمسئولين 

اي داشته آنان براي رويدادهاي آينده بايد بيش از پيش به تعهد عاطفي و هنجاري توجه ويژه
باشند. تا داوطلبان احساس وابستگي اخالقي و عاطفي بيشتري به سازمان و مديران آن داشته 

شند و اي كه با ميل و عالقه شخصي خود حاضر به همكاري در سازمان باباشند به گونه
   مشكالت اداره را مشكالت خود بدانند و خود را جزئي از سازمان احساس كنند.

تحقيق حاضر عالوه بر افزايش دانش و آگاهي در خصوص نيروهاي داوطلب و تأييد مدل 
به مديران ورزشي و ير براي سنجش تعهد افراد داوطلب، سه بعدي تعهد سازماني آلن مي

كمك  اين قشر از نيروي انساني،هاي خاص در مورد نقشهاي داوطلبان هماهنگ كننده
، افزايش دائمي پاداش)به عنوان مثال ( شودكند. در اين راستا اگر تعهد اشتباهاً پرورش داده مي

  .دهدكاهش  داوطلبان راعملكرد سازماني  ممكن است

  :منابع
ها، در عملكرد سازمان، بررسي تأثير تعهد سازماني )1389(باقري مسلم و تواليي، روح اله،  .1

                                                                                                         
1. Hoy(2007) 
2. Brown & Preston(2004) 
3. Stephens(2004) 



   35   بررسي تعهد سازماني نيروهاي داوطلب و .........

 .96- 73: 30دو ماهنامه توسعه انساني پليس، سال هفتم، شماره 

2. Hoye, R. (2007). Commitment, involvement and performance of voluntary sport 
organization board members. European Sport Management Quarterly, 7(1), 109-
121. 

3. Han, K. (2007). Motivation and commitment of volunteers in a marathon 
running event, unpublished doctoral dissertation .university of Florida. 

4. Reichheld, F. R. (1996). The loyalty effect. Boston: Harvard Business School 
Press. 

5. Pfeffer, J. (1998). The human equation. Boston: Harvard Business School Press. 
6. Dawley,D.D, et al.(2005). Dimensionality of organizational commitment in 

volunteer workers: Chamber of commerce board members and role fulfillment, 
Journal of Vocational Behavior 67,pp, 511–525. 

7. Chelladurai, P. (2006). Human resource management in sport and recreation. 
(2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. 

8. Pearce, J. L. (1993). Volunteers: The organizational behavior of unpaid workers. 
London: Routledge. 

9. Knoke, D.(1981). Commitment and Detachment in Voluntary Associations. 
American Sociological Review 46:141-158. 

10. Perrino, T. (1998). Volunteerism in Community First Aid Squad: Factors 
Involving Motivating and Maintaining Members. Dissertation Abstracts 
International, Vol.60,No.02B,862. 

، نژاد، انوشيرواننژاد، رحيم؛ كاظمد؛ رمضانينژاد، مهرعلي؛ حميدي، مهرزااندام، رضا؛ همتي .11
نشريه حركت تخصصي ، هاهاي ورزشي دانشگاهبررسي موانع داوطلبي در انجمن، )1388(

  .  35ـ  49، 2مديريت ورزشي،
12. Cuskelly, G. (1995). A Longitudinal Study of Organizational Commitment and 

Turnover amongst Volunteer Administrators in Sport. Submitted in fulfillment of 
the requirement of the degree of Doctor of philosophy, Faculty of Health and 
Behavioral Sciences Griffith University. 

13. Engelberg, T., Zakus, D. & Skinner, J. (2007). Organisational Commitment: 
Implications for Voluntary Sport Organisations [online]. Australian Journal on 

Volunteering, Vol. 12, No. 1: [26]-34. 
14. Bang, H. (2007). Examining Organizational Commitment of volunteers in Non-

Profit sport and Recreation Organizations. A Dissertation Submitted to the 
Faculty of the graduate school of the University of Minnesota, In partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy. 



    1392، بهار 2پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   36

15. Auld, C. (2004). Behavioral characteristics of student volunteers. Australian 
Journal on Volunteering, 9(2), 8 – 18.  

16. Meyer, J.P., Allen, N.J. & Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations 
and Occupations: Extension and Test of a Three, Component Conceptualization, 
Journal of Applied Psychology, vol. 78, No.4, PP: 538-551. 

يزدي، حسين، يدرضا؛ اكبريحسيني، محمد؛ موسوي، زهره؛ ميرصفيان، حمسلطان .17
رشتة  علمي هيأت اعضاي سازماني تعهد با مهارگري پايگاه بين ارتباط توصيف،)1388(

- 188، 1،  تخصصي مديريت ورزشيكشور، نشريه حركت  دولتي هاي دانشگاه بدني تربيت
177.  

18. Preston, J. B., & Brown, W. A. (2004). Commitment and performance of non-
profit board members. Nonprofit Management & Leadership, 15(2), 221-238. 

19. Stephens, R. D., Dawley, D. D., & Stephens, D. B. (2004). Commitment on the 
Board: A Model of Volunteer Directors' Levels of Organizational Commitment 
and Self-reported Performance. Journal of Managerial Issues, XVI(4), 483-504. 

 

  
  



 37-46،. صص 1392،. بهار 2شماره    پژوهش در ورزش دانشگاهي

 

 

  اي جفتي بر يادگيري مهارت مقايسه تأثير تمرين بدني و تمرين مشاهده
  سرويس بلند بدمينتون

  

  3 يگيب سعيد ايل. 2. احمد فرخي1لطف اله كريمي الوار

  

  27/11/91 تاريخ پذيرش:        29/8/91: تاريخ دريافت

   دهچكي
مهارت سرويس بلند  يادگيريدو نوع تمرين بر تأثير هدف از انجام اين تحقيق، بررسي 

اثر تمرين بدني محض و نيز  ،بدمينتون به صورت ميداني و در فضاي واقعي بود. بر اين اساس
مشاهده اي جفتي مورد مطالعه قرار گرفت.  يك برنامه تمرين تركيبي از مشاهده و تمرين در

 هاي يشنفري در قالب آرا 14همگن سه گروه  در نفر آزمودني به صورت تصادفي انتخاب و 42
. مهارت مورد مطالعه در اين گمارده شدندتمرين بدني، تمرين مشاهده اي جفتي و كنترل 

) كه 1959جهت سنجش آن از آزمون اسكات و فاكس (. تحقيق، سرويس بلند بدمينتون بود
دو گروه آزمودني هاي  گيري دقت سرويس بلند بدمينتون است، استفاده شد.هدف، اندازه

روز متوالي و در شرايط يكسان، به تكرار و  4به مدت  ه هاي تمريني مختلف،با برنام آزمايشي
 آزمايش از گروه كنترل در مرحله اكتساب شركت نكردند. تمرين مهارت مورد نظر، پرداختند.

تشكيل شده بود و  و انتقال آزمون يادداريمرحله پيش آزمون، مرحله اكتساب،  چهار
به نمايش گذاشتند. در هر دو مرحله تي اجراي بهتري را آزمودني هاي تمرين مشاهده اي جف

و نتايج تحليل واريانس يك راهه و آزمون تعقيبي توكي نشان داد نوع تمرين بر يادداري 
يادداري  ،مشاهده اي جفتي مهارت مورد نظر معني دار بود و آزمودني هاي گروه تمرينانتقال 

اين روند در آزمون انتقال كه با نيم متر  بهتري از مهارت سرويس بلند را نشان دادند.
دقيقه بعد از آزمون يادداري گرفته شد، ادامه  10جابجايي و اضافه تر از محل قانوني سرويس 

در نترل تفاوت معني داري مشاهده شد. همچنين، بين هر دو گروه تمريني با گروه ك يافت.
ده اي را بر يادداري مهارت يافته ها اثر سودمند تركيب تمرين جسماني و مشاهمجموع، 

اين نتيجه، در شرايط انتقال كه تداعي كننده  سرويس بلند بدمينتون را نشان مي دهند.
  اثربخش بود. مؤلفه تعميم پذيري مي باشد، نيز

  
اي جفتي، يادداري، انتقال، مهارت تمرين بدني، تمرين مشاهده :ي فارسيهاكليدواژه
  .بدمينتون

                                                                                                                                
  Email: Lotfi.karimi@yahoo.com   (نويسنده مسئول) دني و علوم ورزشيتربيت ب . كارشناسي ارشد 1
 . دانشيار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران2
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه بيرجنداستاديار . 3
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   مقدمه
يادگيري  يادگيري يكي از بخش هاي حساس زندگي ما محسوب مي شود.در حال حاضر، 

حركتي، مجموعه اي از فرآيندهاي همراه با تمرين و تجربه است كه به تغييرات نسبتاً پايدار در 
مهم همانطور كه از تعريف باال استنباط مي شود،   ).1قابليت اجراي ماهرانه منجر مي شود (

ادگيري حركتي، تمرين، تكرار و تجربه است. در عين حال نيز ترين و مؤثرترين عامل در ي
محرك و  يادگيري مطلوب نيست، زيرا يادگيري فراتر از رابطه تمرين محض تضمين كننده

). 2(داردخطي  رابطه با ميزان يادگيري يك مهارت، به بيان ديگر، مقدار تمرين پاسخ است.
يادگيري حركتي انسان، كشف و تشخيص  در حيطهعالوه بر اين، يكي از اهداف مهم تحقيقات 
از اين  .)3(هاي حركتي را به حد مطلوب مي رساند شرايط تمريني است كه يادگيري مهارت

ت تمرين بسيار مهم تر است. زيرا كيفيت جلسامؤلفه مقدار تمرين مهم نيست بلكه  رو، تنها
شكل براي يادگيرنده را حافظه  بهترين ،باعث مي شود تا اجراي مهارتشرايط تمرين بهينه، 

ري حركتي و عوامل مؤثر بر آن، فوق العاده اهميت رداختن به موضوع يادگيپ ،همچنين .دهد
وزش و تمرين كه جلسات آم خي از متخصصين علوم حركتي بر اين باورندبه طوري كه بر دارد.

پردازش شناختي،  يزند كه يادگيرنده، از لحاظ حركتي و نريزي شو برنامه گونه ايبايد به 
مؤلفه ، عالوه بر بر اين اساس ).4(ن صورت يادگيري حركتي تسهيل گردددرگير شود؛ تا به اي

چگونگي سازماندهي تمرين اهميت دارد، مقدار و كيفيت تمرين كه براي اثر بخشي تمرين هاي 
قابل اين اي برخوردار است و درك و فهم تأثير مت فوق العادهدر جلسات اكتساب، از اهميت 

با اين حال، اگر چگونگي تأثير  ساده اي نيست. كارروش هاي متفاوت و تعامل آنها با يكديگر، 
اين متغيرها بر يادگيري را درك كنيم، گام بزرگي به سوي طراحي تمرينات كارآمدتر، برداشته 

عوامل  عوامل زيادي بر مراحل مختلف يادگيري اثرگذارند كه يكي از ايناز طرف ديگر،  ايم.
مي تواند يك اثر شناختي را  كهست يادگيري مهارت هاي حركتي، الگودهي ا دهندهمهم بهبود 

، عالوه بر اين ).5(فراهم سازد.تماشاي الگو و نيز تقليد از اجرا كننده در مشاهده گر، از طريق 
مربيان  يشتراينگونه استنباط كرد كه مشاهده بر يادگيري تأثير مثبت دارد و ب )2004(آرمانتيير

 شان شاگردان گوناگوني را براياطالعات  به منظور تسهيل يادگيري يك مهارت، تربيت بدني
  ). 6(فراهم مي سازند

همچنين، همه ما اين را پذيرفته ايم كه براي اكتساب يك مهارت، روش هاي مختلفي 
به صورت وجود دارد. يكي از روش هاي متداول براي يادگيري مهارت هاي حركتي، تمرين 

طبق تعريف به اجراي يك فن يا مهارت، به نحو مطلوب و ماهرانه، به طور  فيزيكي است.
از ديگر روش هاي اكتساب مهارت هاي حركتي، همچنين، ). 7فيزيكي، تمرين بدني گويند (
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تمرين مشاهده اي مي باشد كه به شيوه هاي مختلفي ارائه مي شود. يكي از شيوه هاي ارائه 
اين  1999در سال  كه شيا، ولف و ويتاكره تمرين مشاهده اي جفتي است ،ده ايتمرين مشاه

رين مشاهده اي تم. )8(نوع برنامه تمريني را براي اولين بار در يادگيري حركتي ارائه نمودند
در حال  شخصكه در آن در حالي كه يك  جفتي يا دوتايي نوعي از تمرين مشاهده اي است

، در كوشش نفر او را دارد و سپس اين دو فرصت مشاهده گرشخص ديتمرين است، انجام 
  ). 8 و9شان را با هم عوض مي كنند (بعدي، جاي

 .است ئه شدهنيز ارا ي جفتيتمرين مشاهده ا ،عالوه بر برنامه تمرين بدنيدر اين تحقيق، 
يي شناختي بازنمامي تواند ، مي رسد كه اين برنامه تمريني در مقايسه با تمرين انفرادي به نظر

ارتباط و تعامل مشاهده و  زيرا فوايدي كه از ايجاد نمايند. در مرحله اكتساب مهارت، قويتري را
و  شيا ).9(قابل دسترس مي باشنددر اين نوع تمرين  به دست مي آيد، نيز تمرين جسماني

شود )، در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه اگر تمرين به صورت جفتي ارائه 1999همكاران (
كارآيي تمرين را بهبود  ،در مقايسه با تمرين انفرادي (بدني) مي تواند بدون كاهش در يادگيري

نتايج  در تحقيقي كه شامل دو آزمايش بود به )2000شيا و همكاران (عالوه بر اين،  .)8(بخشد
ي يادگيري قويتر ،در آزمايش اول گروه تمرين بدني در آزمون يادداري و نقيضي رسيدند.ضد 

بي را به نمايش گذاشتند. در آزمايش دوم كه به مقايسه يادگيري دو گروه تمرين بدني و تركي
اري تفاوتي بين دو دبه اين نتيجه رسيدند كه در آزمون ياد با بدني و مشاهده اي پرداختند،

تحقيقات ديگر، نشان داده اند كه الگودهي مي تواند فرآيندهاي . )10(گروه مشاهده نشد
و توانايي كشف خطا را تسهيل كند، اما تأثير آن مانند تمرين جسماني نيست، از اين  يادگيري

رو اين چالش باقي مانده است كه آيا اثرات تمرين مشاهده اي بر ميزان فراگيري شبيه تمرين 
) نشان دادند كه 2007از طرف ديگر، گرانادوس و ولف ( ).11هاي جسماني هستند يا خير؟ (

ي جفتي در مقايسه با تمرين انفرادي، باعث فوايد زيادي از جمله؛ تنظيم هدف تمرين مشاهده ا
گزيني در سطوح بهينه تر، حس رقابت بهتر و هيجان بيشتر در طي كوشش هاي دوره اكتساب 

شخص مجري مهارت مي باشد كه او هم در  اساساً به دليل فرصت مشاهده مي شود. اين فوايد
بر عملكرد و يادگيري مهارت هاي  اين روند .گوي غير ماهر استحال يادگيري با استفاده ال

. عالوه بر اين، آنها اينگونه بيان نمودند كه تمرين كردن به همراه يك )9(اثربخش است ،حركتي
يادگيرنده ديگر و فرصت مشاهده اي كه از اين طريق ميسر مي شود، پيشرفت در عملكرد را به 

به نظر مي رسد . از اين رو، )9(موجب بهبود يادگيري مي شود ارمغان خواهد آورد و در نتيجه،
 براي روشبا مناسب ترين مختص مشاهده يادگيري جنبه هاي تمريني، كه با اين روش 

) در تحقيقي 2000( يادگيري مهارت هاي حركتي، هدايت مي شود. همچنين، ديكن و پروتو
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ردن جداول پيچيده تحت برنامه هاي كه شامل دو آزمايش بود به بررسي ميزان يادگيري حل ك
پرداختند. نتايج نشان دادند كه فوايد  ي، مشاهده اي و تركيبي از اين دو)تمريني مختلف (بدن

طرح شناختي  كامل مشاهده بعد از تعامل با تمرين بدني، آشكار مي شود و موجب توسعه
به بيان ديگر،  .)13(دنو(بازنمايي شناختي) صحيح و كاركردي در مرحله اكتساب مهارت، مي ش

فرآيند شناختي حاصل از تمرين مشاهده اي با انجام تمرين جسماني به مرحله ظهور خواهد 
 )در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه1386همچنين، نزاكت الحسيني و همكاران(رسيد. 

د خود را به مشاهده گر با تماشاي الگو سعي دارد تا عملكرد اجرا كننده را تقليد نموده و عملكر
تركيبي از مشاهده و تمرين  دند كهوسطح عملكرد الگو برساند، همچنين آنان اينگونه اظهار نم

يك تمرين  بنابراين، به نظر مي رسد ارائه )1(. بدني مي تواند متغير يادگيري قوي تري باشد
مي شود  اكتساب، باعث اي باشد، در مرحلهكه هم شامل تمرين جسماني و هم تمرين مشاهده

كه و ميزان عملكرد در آزمون يادداري و  انتقال، كاركردي شود  ،بازنمايي شناختي يادگيرنده ها
پايداري و نيز تعميم پذيري ن ديگر، ابه بي .)12(، بهبود يابدبيانگر ميزان يادگيري است

  آيد.دست ه اساسي يادگيري در مراحل يادداري و انتقال مي باشند، ب كه دو مؤلفهيادگيري 
آيا تفاوت واقعي و ما به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال مي باشيم كه  ،در تحقيق حاضر

آيا به وجود دارد و  معني داري بين اثر تمرين بدني و تمرين مشاهده اي جفتي بر يادگيري
اجرا و يادگيري بيشتر مهارت حركتي سرويس بخشي در اثرجفتي كارگيري تمرين تركيبي 

تأثير خواهد داشت؟ و اينكه هر كدام از اين روش هاي تمريني در مراحل  بلند بدمينتون
  يادداري و انتقال، چه تأثيري بر يادگيري مهارت حركتي مورد نظر خواهند داشت؟

   روش شناسي
پسر غير ورزشكار مقطع كارشناسي  اندانشجوي كليهآزمودني هاي اين تحقيق نيمه تجربي، 

در  88- 89سال كه در نيمسال دوم سال تحصيلي  24تا  19ني س دانشگاه بيرجند با دامنه
به  نفر 42كه از بين آنها  ،ثبت نام كرده بودند، را تشكيل مي دادند 1واحد تربيت بدني عمومي 

در ابتدا و قبل از اجراي پيش آزمون جهت آشنا نمودن و  صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.
دقيقه  3رت معيار، فيلم آموزشي مهارت معيار به مدت آموزش آزمودني ها با نحوه انجام مها

نمايش داده شد. در اين فيلم، توسط مدرس بر عناصر اساسي مهارت نظير چگونگي استقرار بر 
روي زمين، چگونگي گرفتن راكت و توپ هنگام زدن سرويس، چگونگي ضربه به توپ و نقاطي 

افراد شركت كننده  از كليه گرديد، سپسكه مي بايست اصابت كند تا امتياز حاصل شود تاكيد 
گروه آزمايشي و  2از طريق نتايج به دست آمده از پيش آزمون به  كه پيش آزموني به عمل آمد
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گروه، در قالب آرايش هاي تمريني  2نفري تقسيم شدند. هر يك از  14گروه كنترل  همگن  1
نظور جمع آوري داده به مردند. مختلف گمارده شدند. گروه كنترل صرفاً در آزمون ها شركت ك

س بلند گيري دقت سروي) استفاده شد. اين آزمون، اندازه1959از آزمون اسكات و فاكس ( ها،
   بدمينتون را نشان مي دهد.

اين تحقيق در جدول زير نشان داده شده است. بعد از  و پروتكل تمريني طرح اجراي
همه آزمودني ، كوششي از مهارت معيار 12بلوك  1و انجام  گروه در پيش آزمون سهشركت هر 

 12دسته كوشش  8كوشش از مهارت مورد نظر را به صورت  96ها به جز گروه كنترل، تعداد 
، آزمون ساعت بي تمريني از آخرين جلسه اكتساب 48بعد از  تمرين كردند.روز  4تايي را در 

همچنين، آزمون انتقال با  .كوششي مشابه پيش آزمون گرفته شد 12بلوك  1يادداري به ميزان 
 دقيقه بعد از آزمون يادداري انجام شد. 10نيم متر جابجايي و اضافه تر از محل قانوني سرويس 

متغير تابع اين تحقيق نيز ميزان . گرفتدر آزمون ها اجراي مهارت به صورت انفرادي انجام 
زيه و تحليل داده ها از جبه منظور ت مهارت سرويس بلند بدمينتون بود كه و انتقال يادداري
  آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي توكي استفاده شد. آزمون

  
  طرح اجرا و پروتكل تمريني تحقيق .1جدول 

  مراحل
  ها گروه

ون
آزم

ش 
پي

  

 تعداد 

اب  كوشش
تس

اك
  

 تعداد 

ري  كوشش
ددا

يا
  

 تعداد 

ال  كوشش
نتق
ا

  

 تعداد 

  كوشش

  T1 12×1 X1 12×8 T2 12× 1  T3  12× 1 تمرين بدني
تمرين مشاهده 

  اي جفتي
T1 12× 1  X2  12× 8  T2  12× 1  T3  12× 1  

  T112× 1  X3  -  T2  12× 1  T3  12× 1  كنترل

  ها يافته
اسميرنوف استفاده شد،  - به منظور اطمينان از طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون كلوموگروف

ود. ويژگي هاي دموگرافيكي آزمودني ها نتايج اين آزمون طبيعي بودن توزيع داده ها را تاييد نم
  ارائه شده است. 2در جدول
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  ميانگين و انحراف معيار ويژگي هاي دموگرافيكي آزمودني ها .2جدول 

  شاخص آماري  تعداد  گروه هاي تمرين
  مشخصات دموگرافيك آزمودني ها

  سن
  (سال)

  قد
  متر)(سانتي

  وزن
  (كيلوگرم)

 71/67 07/175 42/20 ميانگين  14  بدني
 04/7 58/3 /.85 معيار انحراف

  14  مشاهده اي جفتي
 14/68 92/174 28/21 ميانگين

 95/6 51/3 43/1 انحراف معيار

  14  كنترل
 14/68 28/175 21/21 ميانگين

 28/6 14/3 31/1 انحراف معيار
  

داري بين سه گروه در مرحله عنينتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه تفاوت م
پيش آزمون مشاهده نشد. همچنين، نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه تفاوت 

نتايج حاصل از آزمون تحليل داري بين سه گروه در مرحله اكتساب مشاهده نشد. معني
بين گروه ها وجود  داريواريانس يكراهه در مرحله يادداري و  انتقال نشان داد كه تفاوت معني

  دارد. 
اي جفتي طبق نتايجي كه با استفاده از آزمون تعقيبي توكي به دست آمد، گروه تمرين مشاهده

 ساعت پس از آخرين جلسه تمرينات در مرحله 48 به ترتيب كه و انتقال در آزمون يادداري
يري بهتري در مقايسه اجرا گرديد، به طور معني داري يادگ دقيقه بعد از يادداري 10و  اكتساب

  با گروه تمرين بدني به نمايش گذاشتند. 
  

  انتقال  يادداري  اكتساب  پيش آزمون    روزهاي اكتساب  گروه ها

  ±M  تمرين بدني
STDV 

65. / 
32. /  

01/1  
32. /  

58/1  
27. /  

17/1  
45. /  

  ±M  تمرين مشاهده اي جفتي
STDV  

68. / 
38. /  

17 /1  
42 . /  

15/2  
40. /  

60/1  
52. /  

  ±M  كنترل
STDV  

68. / 
41. /  

76. /  
37. /  

79. /  
48. /  

55. /  
42. /  

 P  هاي آماريشاخص
F 

407. / 
925. /  

167. /  
384 /1  

**003/.  
902 /6  

*001. /  
473 /8  

  
. به ندنتايج نشان داد كه هر دو گروه آزمايشي به طور معني داري با گروه كنترل، تفاوت داشت
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اين نتايج به اين  بهتر از گروه كنترل عمل كردند.و انتقال يادداري در اجراي آزمون بيان ديگر، 
روز شركت فعال در شرايط اكتساب و  4پس از  آزمايشي گروهدو كه اجراي هر معني است 

بين نتايج نشان داد كه تمرين به طور معني داري اكتساب مهارت آن ها را بهبود داده است. 
تفاوت معني داري مشاهده و انتقال آزمون يادداري  راز لحاظ ميزان دقت اجرا د سه گروه

. نتايج آزمون تعقيبي توكي در مرحله يادداري نشان داد كه تفاوت معني داري بين گروه گرديد
/ 431و  P> / .009) و مشاهده اي جفتي با كنترل (=4F/ 967و  P> / .017بدني با كنترل (

6F=) 037)  و همچنين بدني با مشاهده اي جفتي. / <P  3/ 563وF= مشاهده شد. نتايج (
داري بين گروه بدني با كنترل آزمون تعقيبي توكي در مرحله انتقال نشان داد كه تفاوت معني

)029. / <P  4/ 197وF=011اي جفتي با كنترل () و مشاهده. / <P  6/ 852وF= و  (
  شد. )  مشاهده =4F/ 735و  P> / .05همچنين بدني با مشاهده اي جفتي (

0
0.5

1
1.5

2
2.5

بدني
جفتي
كنترل 

بدني 0.65 1.01 1.58 1.17

جفتي 0.68 1.17 2.15 1.6

كنترل  0.68 0.76 0.79 0.55

پيش آزمون اكتساب يادداري انتقال 

   حث و نتيجه گيريب
 و مشاهده اي جفتي) بر يادداريهدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي تأثير دو نوع تمرين (بدني 

   بوده است. ،بدمينتون سرويس بلند مهارت و انتقال
ه و تحليل داده هاي آماري از جنبه هاي مختلف روي يافته ها انجام شد و به منظور تجزيتحليل

ها از آزمون هاي آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي توكي استفاده شد. ابتدا تحليل هاي 
پيش آزمون و اكتساب روز چهارم در دو گروه تجربي و گروه كنترل پرداختند.  آماري به مقايسه

شرايط اكتساب و  روز شركت فعال در 4ها نشان مي دهد كه اجراي هر گروه پس از نتايج تحليل
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تمرين به طور معني داري اكتساب مهارت آن ها را بهبود داده است. به طور عمده، مي توان بيان 
ها به طور بارزي تا روز چهارم با افزايش عملكرد مواجه اكتساب، آزمودني كرد كه در طول مرحله

ده ا در گروه هاي آزمايشي شمنحني اجر هد كه تمرينات باعث سير فزايندهين نشان مي دااند. بوده
-تفاوت معني ،ها گروه بين اكتساب شان داد كه در آزمونناين تحقيق در نتايج به دست آمده  ست.ا

هاي تمريني با هم از در اين مرحله يعني آزمون اكتساب، گروه به عبارت ديگر،د. شنداري مشاهده 
تمريني و يادگيري  هاي ت افراد گروهلحاظ آماري تفاوت معني داري نداشتند كه اين صرفاً پيشرف

به  .اكتساب، مشخص نمود موازي آنها از مهارت مورد نظر را در طي كوشش هاي تمريني مرحله
اكتساب، به شكل مشابهي باعث  بيان ديگر، به كارگيري روش هاي مختلف تمرين در مرحله

ن است در رسيدن به اين بهبودي در اجراي مهارت شده است. به نظر مي رسد، برخي عوامل ممك
نتيجه يعني عدم برتري گروه هاي آزمايشي نسبت به هم تأثيرگذار بوده باشند. از جمله اين عوامل 

اكتساب و  مي توان به خستگي احتمالي بيشتر آزمودني هاي تحقيق حاضر به خاطر فشردگي مرحله
رحله، اشاره كرد. زيرا پس از دو همچنين، ماندگاري اثرات موقتي اجرا بر عملكرد گروه ها در اين م
ها در مراحل يادداري و يا انتقال روز بي تمريني و از بين رفتن آثار موقتي اجرا و تمرين، تفاوت گروه

  )، محسوس و معني دار بود.13ميزان يادگيري فراگيران است ( كه نشان دهنده
اكتساب و يادداري  حلهدو مر ) بايد ميان1997همچنين، بر طبق نظر مك نويل و همكاران (

اجراي خوب در  اكتساب ضرورتاً نشانه اين دليل كه اجراي خوب در مرحلهتمايز قائل شد، به 
پيشرو در يادگيري است و  اكتساب صرفاً به عنوان يك مرحله يادداري نمي باشد و مرحله مرحله

اجراي مؤفقيت آميز و قوي  تأثيرپذيري يا عدم تأثيرپذيري متغير مستقل را نشان نمي دهد، اما
نتايج به  يادگيري و اثر متغير مستقل باشد. مي تواند نشانه يادداري و انتقال، ها در مرحلهآزمودني

دست آمده در اين تحقيق نشان داد كه در آزمون يادداري و انتقال بين هر سه گروه، تفاوت 
گروه تمرين بدني به طور معني داري  نتايج نشان داد كهبه عبارت ديگر، داري مشاهده شد. معني

تري را در آزمون هاي يادداري و انتقال اي جفتي يادگيري ضعيفنسبت به گروه تمرين مشاهده
با تحقيقات نتايج حاصله از تحقيق حاضر، مطابق طور كلي، مي توان گفت به  به نمايش گذاشتند.

 فوايدزيرا در تحقيقات آنها نيز  مي باشد، )2007) و گرانادوس و ولف (1999شيا و همكاران(
) نتيجه 1999و همكاران ( ا. شي)4و13(اي جفتي به دست آمده استمشاهدهتمرين هاي برنامه

گرفتند كه در تمريناتي كه به صورت مشاهده و تمرين مي باشد، يادگيرنده ها مي توانند راجع به 
. در )8(استفاده كنند ،اجرا ي هاياستراتژ خطا و براي كشف ،اندآنچه كه از مشاهده كسب كرده

ي براي اكتساب الگوي معيار به صورت تركيبي به كار گرفته اتحقيق حاضر كه تمرين مشاهده
اطالعات ضروري  ي يادداري و انتقال،تمرين مشاهده اي جفتي توانستند در آزمون ها شد، گروه
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اي جفتي در مقايسه با تمرين اهدهبه بيان ديگر، تمرين مش ).12(دنرا براي يادگيري فراهم نماي
حفظ مهارت  و اين نوع تمرين، قابليت بيشتري براي تري بودي) متغير يادگيري قويانفرادي (بدن

تمرين  فوايدكه  يجه رسيدندبه اين نت )2007(ادوس و ولف گرانمعيار تمرين شده را داشته است. 
مجري مهارت  شخص ليل فرصت مشاهدهبت به تمرين انفرادي اساساً به دمشاهده اي تناوبي نس

همجنين، نتايج تحقيق  .)9(است با استفاده از مدل غير ماهر در حال يادگيري كه او هممي باشد 
) همخواني دارد. زيرا در تحقيق آنها نيز 1386حاضر با نتيجه گيري نزاكت الحسيني و همكاران(

نظريه ديكن و  . عالوه براين،)1ت(تركيبي از مشاهده و تمرين بدني كارآمدتر گزارش شده اس
) نيز از اين يافته ها، حمايت مي كند. بر طبق اين نظريه، محيط يادگيري مشاهده 2000پروتو (

اي به دست مي آيد و در نتيجه، مقداري اي مطلوب با به كارگيري تعامل تمرين بدني و مشاهده
و  اكتساب مرحله مشاهده در طي براي راه اندازي سيستم حركتي پس از مهارتتعامل بدني با 

اظهار كردند سودمندي هاي كامل  )2000(. همچنين، ديكن و پروتو )13(ضروري است تمرين،
     .)13(، آشكار مي شوندمهارتمشاهده، صرفاً با داشتن فرصت تعامل با 

ادگيري براي ي تمرين (انفرادي و دونفره) هر دو نوع به نظر مي رسد با توجه به يافته هاي فوق،
اجراي مدل و يار  به دليل تأثير مثبت مشاهدهمي باشند و  مهارت سرويس بلند بدمينتون سودمند
هاي حركتي، باعث مي شود يادگيرنده، در اكتساب مهارت تمريني، ارائه تمرين مشاهده اي جفتي

برساند.  نمود مدل به دست مي آورد را كاركردي و به مرحله طرح شناختي كه از طريق مشاهده
كه يك هدف مهم براي طراحان آموزشي و سازي شرايط تمرين بهينههمچنين، اين نوع تمرين 

از اين رو، اگر تمرينات به صورت  فراهم مي سازدبهتر مي باشد را  حركتييادگيري  مربيان در حوزه
ها تقسيم مي هزينه ها بين گروهريزي شوند،  تركيبي، دو نفره ، متناوب و يا حتي گروهي برنامه

 و نيز تمرين كاهش و اقتصاد تمرين افزايش مي يابد شوند و در نتيجه براي هر آزمودني، هزينه
پردازش منجر به اين موضوع مي تواند  يادگيرنده به طور فعال در فرآيند يادگيري، درگير مي شود.

، بر اساس نتايج همچنين گردد.ليف از طريق فرآيند حل مسئله، تر اطالعات مرتبط با تكعميق
تحقيق حاضر مي توان اذعان نمود كه تمرين جفتي متغير يادگيري قوي تري مي باشد و با توجه به 

مشاهده و اكتساب در  الگوي در حال يادگيري در مرحلهمبتدي بودن آزمودني ها و استفاده از 
با  و تلف يادگيريتحقيق حاضر، پيشنهاد مي شود تحقيقاتي در اين زمينه با توجه به مراحل مخ

  نتايج آنها با يكديگر مقايسه شود. و استفاده از الگوي ماهر يكسان به عمل آيد

  :منابع
). اثر نوع تمرين و نوع بازخورد بر يادگيري زمانبندي نسبي 1387نزاكت الحسيني، مريم. ( .1
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 ورزشكار دختر موفقيت ورزشي دانشجويانو ابطه بين هوش هيجاني ر
  

  3، محمد حسين رضواني2علي يونسيان ،1مجيد گلي
  

  2/12/91تاريخ پذيرش:      14/9/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
با موفقيت در  و مولفه هاي آن ارتباط بين هوش هيجانيبررسي از مطالعه حاضر هدف

ورزشكار  206دانشجويان ورزشكار شركت كننده در المپياد ورزشي مي باشد .به همين منطور 
دختر با توجه به جدول مورگان از رشته هاي مختلف شركت كننده در مسابقات به صورت 

آن را تكميل نمودند،و -الي بارسو 90و سپس در شرايط مناسب پرسشنامه  تصادفي انتخاب
سپس با كمك روش هاي آمار توصيفي اطالعات جمع آوري شده در جداول و نمودارها ثبت و 

ور تعيين ارتباط بين متغيرها از روش همبستگي ساده و ظدسته بندي شد،در نهايت به من
 18م به گام استفاده گرديده كه براي محاسبه از نرم افزارروش تعيين رگرسيون گا

SPSS استفاده گرديد.نتايج تحقيق نشان داد كه بين تمام مولفه هاي هوش هيجاني و موفقيت
ز طرفي نتايج تحليل واريانس براي اعتبار معادله رگرسيون ورزشي دختران رابطه وجود دارد ا

محاسبه شده از اعتبار كافي برخوردار بوده و متغير واقع گرايي(واقعيت F  نشان دا د كه
 واريانس مربوط به از R2 =0/196)(درصد  6/19از مقياس هاي هوش هيجاني مي تواند زمايي)آ

 9/21موفقيت ورزشي (مدال آوري)را تبيين كند كه اين مقدار با اضافه شدن كنترل تكانش به 
در نهايت اينكه ارتياط مثبت و معني داري بين موفقيت   .P< 0/001)(درصد افزايش مي يابد

هاي هوش هيجاني وجود دارد بگونه اي كه هرچه تعداد مولفه ها بيشتر باشد ورزشي و مولفه 
  امكان موفقيت در فعاليت هاي ورزشي بيشتر خواهد بود.

  
 دختر ،موفقيت ورزشي،دانشجويانو مولفه هاي آن يهوش هيجان :هاي فارسيواژهكليد

  .ورزشكار
 

                                                                                                                                            
 . دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه امام رضا (ع) 1
 Email: hrezvani2000@yahoo.com   نويسنده مسئول) .3( . استاديار دانشگاه شاهرود3و  2
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  مقدمه
اكثر روانشناسان بر اين است كه به جاي كنترل محيط الزم  در دنياي پيچيده كنوني ،اعتقاد

موزش مهارت هاي مورد نياز پرداخت ،كه اين مهارت فرد از طريق آبه رشد توانايي هاي است 
در ها پيوستاري از قابليت هاي خردمندانه تا مهارتهاي اجتماعي و هيجاني را شامل مي شود. 

بسياري از به عنوان يكي از متغير هاي روانشناختي مورد توجه  1سال هاي اخير هوش هيجاني 
ن در زندگي آير هيجان ها وتاث)تحقيقات گسترده اي در مورد2- 1( است پژوهشگران قرار گرفته

ن است كه هوش هيجاني با موفقيت و آ ازحاكي  مطالعات قبلي )2-4(استافراد انجام شده 
 يبر خالف ديدگاه سنتو) 5-7ه(حوزه هاي مختلف زندگي مرتبط بودعدم موفقيت فرد در 

نامربوط نسبت بهم مي هوم روانشناسان و فالسفه كه هوش و هيجان را دو مف
)مطالعات اخير نشان مي دهد كه عالوه بر هوش،هيجان ها نيز در چگونگي اداره 8(دانستند

موزش،بازخورد و تجربه مي توان اين هيجان ها را به آوديگران دخالت دارند و از طريق  خود
عالي است به عبارتي هوش هيجاني يك توانايي  )9(كارايي رساندباالترين و مفيد ترين سطح 

از جمله بهره هوشي به بهترين  دساير مهارت هاي خو زه مشخص مي كند چگونه مي توانيم اك
به نحو و اين خصيصه توانايي تشخيص،ارزيابي و بيان هيجان ها   )10صورت استفاده كنيم(

مي داند كه مي زه كلي )هوش هيجاني را يك سا1998( 2گلمن).11(صحيح و سازگارانه را دارد
هوش هيجاني  )2000(3 ان- بار)12علت موفقيت فرد در جنبه هاي مختلف زندگي باشد ( تواند

قابليت كلي ما را در را مجموعه اي از دانش ها و توانايي هاي هيجاني و اجتماعي مي داند كه 
مهارت اصلي هاي محيطي به طور موثري تحت تاثير قرار مي دهد و از چهار زپاسخ به نيا

  :تشكيل شده است 
  نهاآاخت دقيق هيجان هاي خود و ابراز خود اگاهي توانايي در شن .1
  نهاآبت به ديگران و درك توانايي هاي گاهي اجتماعي،اگاهي نس .2
  مديريت رابطه .3
           . )13خود مديريتي،توانايي انطباق با تغييرات و حل مسائل شخصي و اجتماعي(  .4

ه هاي گوناگون ارتباط وجود ن است كه بين هوش هيجاني و سازها حاكي از آ پژوهش
مديريت و عملكرد  )،14دارد،سازه هايي همچون عملكرد تحصيلي و رفتار بزهكارانه (

)در اين ميان 17)،رضايت زناشويي و موفقيت شغلي (16پيشرفت تحصيلي ( )،15شغلي(

                                                                                                                                            
1. Emotional intelligence 
2. Golman 
3. Bar-on 
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موفقيت عملكردي ورزشكاران نيز ارتباط وجود وهوش هيجاني مطالعات حاكي از ان است بين 
دارد،تاثير هيجانات بر عملكرد ورزشي توسط اغلب محققان،مربيان و مديران ورزشي و 
ورزشكاران چه قبل از مسابقه ،چه حين بازي و چه بعد از مسابقه مورد تاييد قرار گرفته  و 

  ).18(جاني منتسب مي كنندبه عوامل هيبسياري از ورزشكاران موفقيت و يا شكست خود را 
)در تحقيقي با هدف مقايسه هوش هيجاني در دانشجويان ورزشكار و 2011بوستاني و همكاران(

 غير ورزشكار)انجام شد ،دريافت كه100ورزشكار و 100نفري ( 200غير ورزشكار كه با نمونه 
 ) p> 0/05( در برخي از مولفه هاي هوش هيجاني مانند شادكامي،ابراز وجود و تحمل استرس

  .)19(بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد
تباط بين مهارت هاي ر)در تحقيقي با هدف ا1388مكاران (همچنين كجباف نژاد و ه

شيراز كه  درن با انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشكاران مردو مولفه هاي آ رواني،هوش هيجاني 
نفره انجام شد دريافت كه بين مهارت هاي رواني و انگيزه موفقيت ورزشي  400در يك نمونه 

ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد ،همچنين هوش هيجاني كلي و انگيزه موفقيت ورزشي 
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و در مولفه هاي هوش هيجاني از جمله اعتماد به 

شي ارتباط مثبت و معنادار واقع گرايي و حل مساله با انگيزه موفقيت ورزنفس،همدلي،
ي و ارتباط هوش توجه به ورزشكاران المپياد مورد نظر در اين مطالعه يكي از عوامل)20دارند(

نهاست توجه به تجربه هاي هيجاني ورزشكاران و توانايي كنترل هيجانات هيجاني باموفقيت آ
با توجه به گي ورزشكاران المپيكي و زبده است،برنامه هاي اماد عملكردي مخرب،قسمت اصلي

رشد و توسعه ي روشهاي مختلف تمريني و تكنيك هاي اجراي مهارت ،كيفيت جلسات 
،انعطاف پذيري و امادگي بدني باال به تنهايي نمي تواند ضامن تمريني و داشتن قدرت ،سرعت

ش و رشد امادگي رواني و توجه به عواملي موفقيت ورزشكار و يا تيم ورزشي باشد،اما گستر
مانند اعتماد به نفس،مديريت خود،انرژي هيجاني مناسب،اگاهي از احساسات خود و ديگران و 

مسابقه با مديريت هيجان ،باعث انتقال مهارت هاي ياد گرفته شده از جلسات تمريني به زمان 
ندو و اه تكونان زبدباره بازيكدر )2009( 1ت واسيليكيمطالعا)21يك روش مثبت خواهد شد (

هاي  ن است كه ورزشكاراني كه هوش هيجاني باالتري دارند در مقابل هم تيميجودو حاكي از آ
  .)22(نها را مي پذيرندآمسوليت پذيرترند وهم اشتباه  خودشان ،هم

ثير بر خصوصيات أ) نشان داد كه هوش هيجاني با ت2003و همكاران( 2تحقيقات گوهم
  . )21(شود اثر بخشي ورزشكاران مي ومدي آرفتاري باعث افزايش خود كار

                                                                                                                                            
1. Vassiliki 
2. Gohm 
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اين است كه مولفه هاي هوش حاضر ، هدف از اجراي تحقيق بيان شده  مطالب با توجه به 
  هيجاني موثر در موفقيت ورزشي دانشجويان دختر ورزشكار را مشخص نمايد.

  روش تحقيق
ماري شامل كليه همبستگي است.جامعه آوصيفي از نوع روش پژوهش در اين مطالعه ت

 ،بود بيرجند1391المپياد ورزشي سال يازدهمين ورزشكاران دختر دانشجوي شركت كننده در 
نفر در نظر گرفته شد كه با روش  206نمونه با توجه به جدول مورگان و نوع روش تحقيق    

درصد  23درصد ، 5/8درصد ،  6/3و )02/22±65/2(سن  انتخاب شدند تصادفي نمونه گيري  
درصد از ورزشكاران به ترتيب يك، دو، سه، و چهار سال سابقه حضور در ميادين  8/64و 

درصد داراي تحصيالت  6/10درصد دانشجوي كارشناسي ،  1/78ورزشي را داشتند . همچنين 
ند. و درصد دانشجوي دكتري بود 6/0درصد دانشجوي كارشناسي ارشد و  6/10كارشناسي ، 

وري آدر اين پژوهش جهت جمع درصد متاهل بودند.  23درصد گروه نمونه مجرد و 77نيز 
دموگرافيك كه موضوعات جامعه شناختي نمونه ها  الف) پرسشنامه :پرسش نامهاز دو  اطالعات

و همچنين ميزان موفقيت ورزشكاران بر اساس آن جمع آوري شد . ب) براي سنجش هوش 
 كه اين پرسشنامه  استفاده شد  ان- رهوش هيجاني با آن از پرشسنامه  هيجاني و مولفه هاي

 عزت،ابراز وجودن پانزده مولفه (خوداگاهي هيجاني،آسوال است كه از طريق  90حاوي 
 ،حل مسئله پذيري اجتماعي، مسووليت ،فردينفس،خودشكوفايي،استقالل،همدلي،روابط بين 

مورد  بيني) و خوششادكامي  س،كنترل تكانه،تحمل استر پذيري، انعطاف ،گرائي واقع
  گيري قرار مي گيرد. اندازه

 86%تا 69%لفاي كرنباخ در ايران هنجاريابي شده ،پايائي آن با استفاده از آاين پرسشنامه 
 درجه اي است و نمره 5نمره گزاري پرسشنامه  .)23گزارش شده است( 76%با ميانگين كلي 
زمون نمره ي اخذ شده در كل آ قرار دارد.زمون در هر سوال بين يك تا پنج ي اخذ شده ي آ

   خواهد بود. 450ن آو بيشترين نمره  90
مار توصيف اندازه هاي نمونه از روش آ به منظور سازمان دادن ،خالصه كردن نمرات خام و

 يم جداول)تنظ وانحراف استانداردها  درصدها، ا،ه ميانگين ها، توصيفي براي محاسبه (فراواني
از روش همبستگي ساده و رگرسيون به روش گام به  اف اين تحقيقهدا به  شد.با توجه استفاده

  استفاده شد.گام 
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  نتايج تحقيق
)مالحظه مي شودضريب همبستگي بين هوش هيجاني و موفقيت 1همانطوريكه در جدول ( 

معنادار مي باشد،و بين تمام مولفه هاي هوش  p<0.05است كه در سطح r=0.247ورزشي 
همبستگي ساده وجود دارد. نتايج نشان مي دهد p<0.05 هيجاني و موفقيت ورزشي در سطح 

كه بين موفقيت ورزشي با مولفه هاي تحمل فشار رواني ، واقع گرايي، عزت نفس و كنترل 
بيشترين ارتباط  394/0، و 391/0، 437/0، 385/0تكانش به ترتيب با ضرايب همبستگي 

  وجود دارد.
  

  ضريب همبستگي بين موفقيت ورزشي (مدال آوري) باهوش هيجاني و مولفه هاي آن .1جدول 
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نتايج رگرسيون به روش گام به گام براي متغير هاي پيش بيني كننده موفقيت ورزشي . 2جدول 

  مدل هوش هيجانيآوري) بر اساس  (مدال
 R 2R متغير مراحل

  خطاي 
 معيار

B 
St  

d Error 
Beta t P 

1 
ثابت مقياس 

 گرايي واقع
44/0 196/0 098/3 

289/4-
339/0 

011/1 
049/0 

443/0 
244/4-
690/6 

000/ 

2 

ثابت مقياس 
واقع گرايي 

مقياس 
 كنترل تكانش

468/0 219/0 063/3 
529/4-
237/0 
113/0 

005/1 
063/0 
043/0 

320/0 
194/0 

508/4-
762/3 
285/2 

000 /
000  /
023/0 

3 

  واقع گرايي 
  كنتر تكاش
كل هوش 
 هيجاني

559/0 313/0 032/3 

722/4-  
247/0  
332/0  
107/0 

071/1  
052/0  
042/0  
012/0 

582/0  
320/0  
181/0  
 

502/5-  
721/0  
271/2  
071/2 

000/0 

  
در چارچوب همبستگي هاي معني دار ، هوش هيجاني و مولفه هاي آن به عنوان متغير 
هاي پيش بين و موفقيت ورزشي به عنوان متغير مالك در معادله رگرسيون تحليل شدند.نتايج 
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تحليل واريانس و مشخص هاي آماري رگرسيون بين هوش هيجاني و مولفه هاي آن و موفقيت 
مشاهده شده معني دار است   Fرائه شدند. بر اساس اين نتايج ميزان ا 3و  2ورزشي در جداول 

)( P<0/001   درصد واريانس مربوط به موفقيت ورزشي به وسيله متغير هوش هيجاني  3/31و
. ضريب رگرسيون نشان مي دهد كه هوش )R2=0/313و مولفه هاي آن تبيين مي شود.(

طور معني دار تبيين كند. ضريب تاثير هوش  هيجاني مي تواند واريانس موفقيت ورزشي را به
% 99) با توجه به آمار نشان مي دهد كه اين متغير مي تواندبا اطمينان F=0/582هيجاني (

  تغييرات مربوط به موفقيت ورزشي را پيش بيني كند.
در سطح   F=  773/4نتايج تحليل واريانس براي اعتبار معادله رگرسيون نشان دادكه 

رگرسيون انجام شده از اعتبار كافي بر خورداراست. متغير واقع گرايي  001/0ر از معناداري كمت
) را ز تغييرات موفقيت ورزشي (مدل آوريدرصد ا 6/19از مقياس هوش هيجاني مي تواند 

. درصد افزايش مي يابد 9/21تعيين كند و با اضافه شدن متغير كنترل تكانش اين مقدار به 
% از واريانس مربوط به  3/29هيجاني و مولفه هاي آن مي تواند بطور كلي نمره كلي هوش 

   موفقيت ورزشي را پيش بيني كند.
  

  ي آن . خالصه مدل رگرسيون تحليل واريانس و مشخصه آماري رگرسيون بر هوش هيجاني و مولفه3جدول
 Ss DF MS F P R 2R SE مدل

 9913/0 313/0 559/0 /000 773/4 711/42 16 374/683 گرسيونر
      648/8 168 274/1503 باقيمانده

   
رصد از د 3/31نتايج جدول باال نشان مي دهد كه هوش هيجاني و مولفه هاي آن مي تواند 

 كند. يينتغيرات موفقيت ورزشي را تب

  گيري بحث و نتيجه
موفقيت ورزشي و مولفه هاي آن با  تحقيق حاضر به منظور بررسي ارتباط بين هوش هيجا ني

دانشجويان انجام گرفته است .نتايج تحقيق حاكي از ان است كه بين همه مولفه هاي هوش 
 هيجاني، گاهيخودآ خودشكوفايي، تحمل فشار رواني، استقالل، مي،شادكا هيجاني (حل مساله،

 پذيري اجتماعي، مسئوليت كنترل تكانش، عزت نفس، بيني، خوش روابط بين فردي، گرايي، واقع
يافته  و موفقيت ورزشي دانشجويان دختر همبستگي مثبت وجود دارد. ابرازي)همدلي و خود 

اي تحقيق با  يافته هاي بيشتر تحقيقاتي كه به نوعي به ارتباط هوش هيجاني با موفقيت هاي ه
  ).10،24،25مختلف پرداخته اند همخواني دارد(
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درصد  20توان عنوان كرد كه بهره هوشي در بهترين حالت خود  در بيان نتايج باال مي
درصد باقيمانده به مهارت هايي بر مي گردد كه در  80توفيقات زندگي را به عهده دارد و 

در اين ميان هرچه برخورداري فرد از اين  و )26هيجاني را تشكيل مي دهند(مجموع هوش 
االتري خواهد بود ،وانچه مسلم است مولفه ها بيشتر باشد موفقيت وي نيز در سطح ب

ورزشكاران در صحنه هاي ورزشي با موقعيت هاي سخت و هيجان انگيزي مواجه مي شوند كه 
موفقيت در اين صحنه ها در گروه هاي مختلف ورزشي عالوه بر مهارت ،كيفيت جلسات 

يص هيجان )توانايي تشخ21ف پذيري و امادگي بدني باال(تمريني ،داشتن قدرت،سرعت  انعطا
)عنوان مي كند كه توجه كردن 2007ميرز ( ).27وتنظيم انها را هم مي طلبد (خود و ديگران 

ورزشكاران ماده سازي آ نها قسمت اصلي طرحل آبه تجارب هيجاني ورزشكاران و توانايي كنتر
. لذا موفقيت بيشتر در ميادين ورزشي توسط ورزشكاران مستلزم )21المپيكي و زبده است(

ن آمادگي جسماني و مهارتي كافي و همچنين آمادگي رواني مناسب است كه بخشي از داشت
  آن مي تواند شامل مولفه هاي هوش هيجاني باشد.

همچنين نتايج تحليل رگرسيون با روش گام به گام نشان داد كه از بين مولفه هاي هوش 
داراي توان پيش بيني معناداري براي موفقيت ورزشي  هيجاني واقع گرايي و كنترل تكانش

(مدال آوري)در آزمودني ها محسوب مي شود ترتيب مولفه ها هاي ارائه شده بر حسب اهميتي 
توانايي  مولفه به همراه هم است كه آنها در پيش بيني موفقيت ورزشي داشته اند و اين دو 

  .دست يافتن به موفقيت را تسهيل خواهند كرد
مهم ترين مولفه  (واقعيت ازمايي) توجه به يافته هاي فوق در تحقيق حاضر واقع گراييبا 

 باشد حقيقات ديگر همخوان ميموفقيت ورزشي مي باشد كه اين نتايج با نتايج ت تعيين كننده
)20،24،25،،29،28(  

به نظر مي رسد قرار گرفتن در ميادين بزرگ نياز به  گفت نتايج مي توان و تفسير در بيان
اين دارد كه ورزشكاران مشكالت را به عنوان مساله اي حل شدني در نظر بگيرند  و توانايي 

پايه و اساس حل مساله خود را در حل مشكل نا چيز ندانند ،تحقيقات حاكي از ان است كه 
و ارزيابي  د:ارزيابي واقع گرايانه از مسالهاشقسمت مي ب 2نوعي واقع گرايي است زيرا مستلزم 

كه به نظر مي رسد ورزشكاران  )28آن (واقع گرايانه از توانايي ها و امكانات خود براي مقابله با 
  .و مربيان جهت رسيدن به هدف به هر دو مورد عنايت دارند 

تكانش دومين مولفه تعيين كننده موفقيت  ليافته هاي تحقيق حاضر نشان داد كه كنتر
تحقيقات ديگر همسو مي باشد برخي ورزشي تلقي مي شود نتايج تحقيق با نتايج 

شتن داري و كنترل تكانه به يبايد عنوان كرد كه ،خودررابطه با كنترل تكانش )،23،30،28(



   1392، بهار 2پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   54

ريشه تمام مت در مقابل تكانه ومقا )30في مثبت تلقي مي شود (طدت عاعنوان يك عا
 شت ذاتي خود به تكانه ايرهاي هيجاني است زيرا تمام هيجان ها به خاطر س خويشتن داري

)رفتارهاي تكانشي مي تواند نوعي رفتار مقابله اي محسوب 30براي عمل كردن مي انجامد(
شود كه فرد را در مقابل محركات محيطي مشكل دار خواهد كرد اما در مقابل كنترل تكانه به 

اجازه مي دهد تا در مقابل محركات محيطي بهتر فكر و عمل كند كه اين حالت همان شخص 
  .چيزي است كه ورزشكاران در ميادين بزرگ جهت موفقيت بدان نياز دارند

نتيجه آنكه ورزشكاران در محيط هاي ورزشي نيازمند آمادگي هاي ديگري غير از آمادگي 
داشتن هوش هيجاني مناسب باشد كه به تناسب  جسماني مي باشند كه يكي از آنها مي تواند

هر چه مولفه هاي بيشتري از اين هوش در فرد باشد احتمال موفقيت ورزشي وي بيشتر خواهد 
شد. دو مولفه مهم واقعيت گرايي و كنترل تكانش نقش تعيين كننده تري در موفقيت هاي 

ن است كه قرار گرفتن در ورزشي دانشجويان دختر ورزشكار داشته اند. شايد اين بدليل آ
موقعيت مسابقات ورزشي تجلي حل يك مسئله بزرگ است كه نيازمند كنترل خويش و توجه 

  به مسئله به عنوان يك واقعيت مي باشد.
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  59-68،. صص 1392،. بهار 2شماره    پژوهش در ورزش دانشگاهي

  
  دانشجويان دختر  گريتأثير مدل آموزش ورزش بر خود تعيين

  2واحد تربيت بدني عمومي 
    

  4پور ، محمد اسماعيل افضل3، احمد خامسان2محمد كشتي دار، 1طاهره رودسرابي
  

  16/12/91تاريخ پذيرش:     21/9/91تاريخ دريافت: 

   چكيده
 دختر در دانشجويان (SD)گري ورزش بر خود تعيين هدف از اين پژوهش تأثير مدل آموزش

 بر گري نظرية دسي و رايان است كهبود. مبناي نظرية خود تعيين 2تربيت بدني عمومي 
معيار . كز شده استرمتم ،كننده استتعيين انگيزاننده و خود ميزان رفتار يك فرد كه خود

. است و انگيزش بيروني ،انگيزگي، انگيزش درونيمنبع انگيزشي، بي 3 شاملميزان رفتار، 
شده و شده، تنظيم شناساييفكنيتنظيم بيروني، تنظيم درون انگيزش بيروني به ترتيب
شود، يادگيري، باعث ميهاي ورزش، دارد. شرايط مناسب در كالستنظيم يكپارچه را در بر

ش د. اجراي مدل آموزش ورزشوچشيدن لذّت واقعي و رسيدن فرد به انگيزش دروني تسهيل 
افراد، يادگيري در قالب رقابت،  ها بهبندي، واگذار كردن نقشهايي مانند؛ گروهبا ويژگي

هاي ورزشي بپردازند و با انتخاب آگاهانه به فعاليتكند تا افراد خود و را ايجاد مي يشرايط
ه ها در دو گرويادگيري پايداري داشته باشند. پژوهش به طور نيمه تجربي انجام شد. آزمودني

نفر  34ها آموزش ديدند كه تعداد آن 2سنتي و آموزش ورزش در واحد تربيت بدني عمومي 
گري، نفره تقسيم شدند. براي سنجش خود تعيين 17بودند كه به طور تصادفي به دو گروه 

پرسشنامة تنظيم رفتار ورزشي در دو كالس اجرا شد و با توجه به فرمولي، ميزان خود تعيين 
 repeated measures هر گروه تعيين گرديد. براي تجزيه و تحليل داده از روشگري افراد در 

ANOVA گري در اين تحقيق، استفاده شد. بررسي تأثير مدل آموزش ورزش بر خود تعيين
گري به ميزان قابل توجهي افزايش داشته، در حالي كه خود نشان داد كه خود تعيين

هاي توان از يافتهكاهش يافته است. مي 2ني عمومي گري در گروه مدل سنتي تربيت بد تعيين
گري ، ايجاد شرايط و هاي افزايش خود تعيينيكي از روشپژوهش چنين نتيجه گرفت كه؛ 

در به ويژه هاي ورزشي ) براي انجام فعاليتSEMهايي مانند مدل آموزش ورزش (برنامه
  هاي خود باشند. رفتارها است كه افراد خود، مسئول هاي آموزشي دانشگاهكالس

  

  .گري، خودتعيينمدل آموزش ورزش :هاي فارسيكليدواژه

                                                                                                                                            
  كارشناس ارشد تربيت بدني .  1
 Email: mohammad_kash2002@yahoo.ca  دانشيار دانشگاه بيرجند (نويسنده مسئول) . 2

  دانشيار دانشگاه بيرجند. 4و   3
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   مقدمه
پردازد كه در حالت ت هايي ميبه انجام فعالي با وجود خستگي، درد و يا مشكالت، چرا انسان

ها را با بعضي افراد كار دهد؟را ادامه مينسخت خواهد بود و در همان حال، آ عادي براي او
رسانند؟ براي تعدادي يادگيري اجبار به پايان ميو دهند و بعضي از روي اكراه ت انجام ميلذّ

بعضي دانشجويان تنها هدف است؟  ،نمره ،فقط براي نمره و پاس كردن نيست و براي ديگر افراد
اين واحد  ،و اكثر دانشجويان كنندل انتخاب ميهاي اورا در ترم 2بدني عمومي  تربيت واحد

بايد در حيطة  است كه پاسخشان را االتيها سؤاينكنند؟ هاي آخر انتخاب ميمدرسي را در تر
يان در واحد تربيت بدني يادگيري دانشجو هي را دربارةكه نكات قابل توج، انگيزش جستجو كرد

  دارد.در بر 2عمومي 
است. انگيزش را مي1نيازمند انگيزه ،هاتشروع تمام فعاليهاي تتوان نيروي محرك فعالي
مورد انگيزه مطرح شده كه  نظريات گوناگوني در). 1(او، تعريف كرد دهندةانسان و عامل جهت

هاي نظريه"دو دسته،  2هاي انگيزشي را به ) نظريه2010(2هاي اخير، اسپالدينگدر سال
 - . نظرية اسناد و نظرية شناختي)2(استبندي كردهتقسيم "ادراك كنترل"و  "ادراك شناختي

 3گريشناختي و نظرية يادگيري اجتماعي و نظرية خودتعييناجتماعي در حيطة ادراك 

و يا همان  )1985(4يانانظرية دسي و ردر  ترين مسئلهمهمادراك كنترل قرار دارند.  در حيطة
-سازي است كه از طريق آن، افراد، داليل بيروني هدايت، اصل درونيگريخود تعيين نظرية

  .)3(كنندبه داليل دروني تبديل مي ،كننده اعمال را
SDTانگيزگي، منبع انگيزشي، بي 3دارد، مي، با توجه به عوامل ادراكي كه فرد را به عملي وا

به  SDT، 1). در شكل4( كندميصورت يك پيوستار ارائه انگيزش دروني و انگيزش بيروني را به
  است.اختصار نشان داده شده

  
  رونيدش انگيز  يبيرونانگيزش   يانگيزشبي   انگيزش نوع

  دروني تنظيم  تنظيم يكپارچه    مشخص شده،تنظيم،تنظيم درون فكنيبيروني،تنظيم بدون تنظيم  نوع تنظيم
  SD  SDبدون  رفتار كيفيت

 
  )2000يان، ا(به نقل از، دسي و ر SD ارتباط بين نوع انگيزش، تنظيم و سطح انگيزش .1شكل 

                                                                                                                                            
1. Motivation 
2. Spaulding 
3. Self- Determination 
4. Deci & Ryan 
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راه است، در هاي اختياري و رشد ادراكي فرد همبا افزايش رفتار كهSD گيري مراحل شكل 
  توان به صورت زير توصيف كرد:مي 1يك محيط ورزشي با توجه به شكل 

 كند ورده در كالس تربيت بدني شركت ميخبي انگيزشي: فرد به عنوان يك ورزشكار سر
 ).8و  7، 6 ،5(

 هاي خارجي براي كسب پاداشهاي ورزش : شركت فرد در كالس1انگيزش بيروني
 ).4(است

 اجتناب از احساس گناه هدف فرد  )1984(3نيكلزاز نظر : 2شدهفكنيانگيزش درون
 ).9است(

 پرتاب آزاد)  10: هدف، افزايش توانايي خود در شوت بسكتبال (4انگيزش مشخص شده
 كند.را رها مياست و وقتي به هدفش رسيد، آن

 10ه : فرد قادر ب5انگيزش يكپارچه ا بعد از رسيدن به هدفش احساس پرتاب آزاد است، ام
 خواهد كرد كه خود بازي بسكتبال براي او مفيد خواهد بود.

  :تاز همان ابتدا انجام پرتاب، با اختيار و براي لذّ) 2011(6پرلمناز نظر انگيزش دروني-
  ).10(باشددهنده رشد ادراكي فرد مي بردن است كه اين نشان

دهد مشاركت در كيد دارد و نشان ميبر كيفيت انگيزه تأ SDتوان گفت؛ اساس ميبر اين 
12 و  11مختار و يا عوامل خارجي كنترل شود (صورت خودتواند بههاي ورزشي ميتفعالي .(

نسبت هستند، آن  ةها و ادامتبيشتر مستعد شركت در فعالي شده از درون،انگيخته اشخاص بر
 ءجز3ند كه دعا كراد 7دسي و ونس تينكيست ).13(شوند انگيخته ميبيرون بربه افرادي كه از 
ه وجود دارد:ضروري در نظري  

(مانند  .شان هستندهاي درونيط بر نيروه و مسلّهاي بالقوتاليطور ذاتي داراي فعها بهانسان )1
  رانندگي و احساسات )

  پارچگي عملكردي دارند.رشد و يك ةيل به سمت توسعماها به طور ذاتي تانسان )2
فاق طور خودكار اتّها بها آنام ،ذاتي است ،هاها در انسانتليابهينه فع ةپيشرفت و توسع )3

 نياز به پرورش در محيط اجتماعي است ه،هاي بالقود. براي بالفعل كردن پتانسيلنافتنمي
                                                                                                                                            
1. Extrinsic Regulation  
2. Integrated Regulation 
3. Nicholls 
4. Identified  Regulation 
5. Introjected  Regulation  
6. Perlman 
7. vonsteenkiste 
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رشد دروني به SDTبراين نتايج منفي خواهد بود. بنا ،اگر اتفاق نيافتد، (مانند بهزيستي و رشد )
-هبهاي اساسي اگر نياز ،نتيجه خواهد مانداگر چه بي كند.و انگيزش مثبت در انسان تاكيد مي

  دانش دروني انگيزش به بخشيدن سرعت اصل يهاراه از يكي. در نتيجه نشودطور كامل براورده
 دروني و رشد انگيزش، تحصيلي  هايمحيط در كه است اين يادگيري براي آموزان و دانشجويان

  ).14ا انجام گيرد(هموقعيت تغيير با
 تربيت سنتى ىهااجرا و هاهبرنام  ةكلي به وتمتفا ى ـنگرش با) SEM(مدل آموزش ورزش

تواند مي 2ها مانند تربيت بدني عمومي ورزش در دانشگاههاي آموزشي در دوره مخصوصاًبدنى 
تواند به تكامل دانشجو در توانايي هدف عمدة تعليم و تربيت عمومي مياين تغيير را ايجاد كند. 
كسب رضايت از مسئوليهاي اجتماعي منجر شود. تربيت بدني از طريق تت و مشاركت در فعالي

هدف  تواند مشاركت را براي اينسالم كاربردي مي شده و برنامةريزيت طرحيك نقشة به دقّ
ريزي يك برنامة منظم و ه تربيت بدني بايد به طرحدار سازد. به همين منظور، توجمعني ،يكلّ

اكثر برساند. واحد درسي تربيت تربيت اساتيدي با كارايي و اثر بخشي باال باشد تا آن را به حد
دانشجويان ي و سبك زندگي سالم هاي مناسب براي ايجاد و ارتقاي آگاهبدني يكي از فرصت

به صورت تيمي برگزار  است كه در واحد تربيت بدني ورزشي ايرشتهبه عنوان  واليبال باشد.مي
از طرفي بر طبق نظرية خود  .م اعضا دارده نياز به همكاري و مشاركت تماشود و بالقومي

اين و  كاري و مشاركت يكي از عواملي است كه افراد به انگيزش دروني برسندهمگري تعيين
اين هاي عادي تربيت بدني در مقايسه با برنامه ترتر و علميتر، صحيحتجربيات جامعبا  الگو

هاي تربيت بدني در الگوي آموزش ورزش در واقع، كالسد. دهمورد توجه قرار مياهداف را 
و هم  ت ورزشي لحاظ شوندااند كه هم تجربيريزي شدهاي سازماندهي و برنامهگونه به

ريزي و سازماندهيي اين برنامههاي فضاي آموزشي در نظر گرفته شوند. در نتيجهتمحدودي، 
ت، از در مسير فرايندي بسيار هدفمند و با اهمي و دانشجويان، آموزاندانش شود باعث مي

ىهايژگىو حفظ رمنظو به شوند. هاي ورزشي گوناگون برخوردار ت كسب تجربهفرصت و موقعي 
 يگرد اىگونه به بدنى تربيت ىهابرنامه  هــب تــسا زاـيـن ورزش، زشوـمآ درـفه ـب رـمنحص
  .ختاندا نظر

جلسه  20يك فصل ورزشي است كه حداقل به ي ورزشي شامل در اين الگو هر برنامة
ها قرار تيمبالفاصله پس از تمرين براي رقابت در و دانشجويان آموزان تمرين نياز دارد. دانش

-تآيد. براي افزايش مسئوليي ورزشي به اجرا در ميرقابت رسمي و جد و يك برنامةگيرند مي
گري، ثبت آمار، مربيگروهي، هايي رسمي مثل سر، نقشو دانشجويان  آموزانپذيري، دانش 

چنين از طريق همشود. ها اعطا ميافراد به آن م و عالقةبودن بر اساس نظر معلّقداوري، مشو
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-بخشي در كالس به وجود ميهاي آماري فضاي شاد فرحها، گزارش، اسامي تيمهارنگ لباس
آموزان اي فراهم سازد تا دانشگونهم اين است كه شرايط و روش تدريس را بهمعلّ وظيفةآيد. 

هاي خود را انجام دهند و حتي اشكاالت خود را تشخيص دهند تم فعاليبتوانند مستقل از معلّ
براي  ت را تجربه كنند.ها برآيند و احساس خودكارامدي و به دنبال آن لذّآنو بتوانند از پس 

پرلمن  .)16و  15(اي با دانشجويان برقرار كنندان تربيت بدني بايد ارتباط دوستانهاين كار، مربي
و نشان بررسي كرد  تيو سنّ (اموزش واليبال) SEM هايگروه بررا  SDتأثير  2011در سال 

در  يشانهاكالسيهم با باالتري اجتماعي ة، يك رابطSEMآموزان مواجه شده با داد كه دانش
كه اين با  )10(دتي، دارنهاي سنّكالس كننده درشركتنگرانه دانش آموزان مقابل حس كل

) 2010) و پرلمن (2001( 3)، كينچين2003( 2) كالرك و كويل1995( ،1كارلسونتحقيقات 
از طرفي انگيزش دروني با ميزان رضايت دروني، احساس . )20 و 19، 18، 17(خواني داردهم
براي تشخيص و به همين  شود.ص ميها به طور شايسته در افراد مشخّت و انجام فعاليتلذّ

انگيزش و تواند بر كه آيا مدل آموزش ورزش ميحقيق حاضر در راستاي پاسخ به اينتمنظور، 
  است. ثير بگذارد، انجام شدهگري تأخود تعيين

  روش تحقيق
ها ي آنبودند كه ميانگين سنّ 2نفر از دانشجويان تربيت بدني عمومي  34ها   نمونه

ه بودند و با انجام يك تست ورزشي مشخص بود و به طور هدفمند انتخاب شد 21,411765
نفره  17بودند. به طور تصادفي به دو گروه  ها تقريباً در يك سطح مهارتيشد كه همة آن

اقل رساندن و كه براي به حدهاي تحقيق با توجه به اينتشدند كه بر اساس محدوديتقسيم 
. فقط برگزار شود ،صزمان و در يك مكان مشخّها همها سعي شد كه كالسگركنترل مداخله

 ،تداخل داشت هاي ديگرشانها با كالسبراي آن شدهي تعيينهاكه روز هانهبرنامة بعضي از نمو
هاي ق با توجه به ويژگيمحقّدانشجو زمان كالس تعيين گرديد.  هماهنگ با برنامةسعي شد كه 

اين رشته را انتخاب كردند كه مورد استقبال اكثر دانشجويان ، واليبال و امكانات موجود  رشتة
در نظر گرفته شد..  رشته ورزشي واليبال براي آموزش ،اكثر دانشجويانبا توافق حدقرار گرفت و 

پرسشنامه به آن ها داده  ،گري بود كه در سه مرحله، پرسشنامة خود تعيينگيري آنندازهابزار ا
نامه به ل و دوباره همان پرسشاو تدا به عنوان پيش آزمون و در جلسةشد. يك پرسشنامه در اب

                                                                                                                                            
1. Carlson 
2. Clarke & Quill 
3. Kinchin 
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 16 ، به عنوان پس آزمون در جلسةآخر پرسشنامه و در مرحلة 9عنوان ميان آزمون در جلسة 
ها هيچ تأثيري پرسشنامه نكته به دانشجويان كه طرز پر كردن داده شد. و با ذكر اين  هابه آن

 repeatedو روش SPSS(18)  ها ازبراي تجزيه و تحليل دادهها ندارد. پايان ترم آن در نمرة
measures ANOVA .استفاده شد  

  پروتكل
 يك رشتةصي، به آموزش يك درس يك واحدي است كه به طور تخص 2تربيت بدني عمومي 

ي اين باشند. مربصان و دانشجويان كارشناسي ارشد ميسان آن متخصپردازد كه مدرورزشي مي
اي را تدوين كرد كه جلسه 16 صان در ابتدا يك برنامةكالس با مطالعات و مشورت با متخص

ي با روه يك مربهاي سه نفره تقسيم شدند و براي هر گدانشجويان به گروه ،برنامه طبق اين
ييد از نظر سطح مهارتي باالتر از بقية گروه بود و سرانجام به تأانتخاب خود گروه انجام شد كه 

كس در  استاد كالس رسيد. هر گروه براي خود يك اسمي را انتخاب كردند و در هر كالس هر
آموزشي در ر جلسات يان هر گروه دو مربداد ات خود را انجام ميتمرينگروه خود تا پايان دوره، 

اند را چه فهميدهيان خود مطالعه كرده و آنبعد با كمك هم گروه مورد تكنيك آموزشي جلسة
استاد تمام اشكاالت  دادند.مورد بحث قرار ميدر ابتداي جلسه يان با تشكيل گروهي از تمام مرب

سپس داد. ها انجام ميي خود را براي تمام گروهآموزش كلّكرد و بعد از آن ها را برطرف ميآن
تمريناتي كه خود  اجراي با  ،ي هرگروهپرداخت و مربدانشجو در گروه خود به تمرين مي هر

   كرد.ها را برطرف مياشكاالت آند، دادنافراد گروه به صورت كتبي ارائه مي
تمرينات، همراه با مسابقه ولي به طور غير رسمي برگزار شد كه هدف  ،جلساتبعضي 

به  به صورت رسمي ابتيحالت رقسازي براي مسابقات رسمي بود. از جلسة نهم، تمرينات آماده
هايي كه جدول مسابقات، هر گروه حريف مقابلش و روزو تدوين ريزي خود گرفت و با برنامه

ر شد و هر مسابقه داور، ثبت مشخص شد. و هر مسابقه به طور رسمي برگزا ،بايد مسابقه بدهد
هايي كه به صورت سه نفره ركورد، داوران خط، گزارشگر و مشوق داشت. در آخر نيز تيم كنندة

نفره  6مسابقه فينال را برگزار كردند و قهرمان مشخص شد و يك مسابقه  ،مسابقه داده بودند
نيز برگزار شد كه تمام كالس در آن شركت داشتند و قهرمان آن نيز مشخص شد و در آخر 

دانشجويان (قهرمان) جوايزي اهدا شد و به تمام  ليز يرگزار شد كه به افراد اومراسم اهداي جوا
در آن نقشي كه خوب اجرا كرده بودند با تشخيص استاد نيز لوح قهرماني داده شد كه هر كدام 

  نيز از اين انتخابات راضي بودند.
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  هاافتهي
  آموزش ورزش و مدل سنتيگري در دو گروه مدل اطّالعات توصيفي مربوط به خود تعيين

  
گروه پيش آزمون بين آزمون پس آزمون

41/35  
17  

36/23  
5-  

65 

29/11-  
17  

53/18  
47-  
13 

 41/21-  
17  

51/19  
56-  
4 

 مدل آموزش ورزش                ميانگين  
  تعداد                                       
  انحراف استاندارد                                         
  حداقل                                        

 حداكثر                                     
71/11-  

17  
56/16  

41-  
16 

35/7-  
17  

96/18  
45-  
33 

67/18  
17  

93/10  
3  
36 

 مدل سنتي                        ميانگين  
  تعداد                                       
  انحراف استاندارد                                        
  حداقل                                       
 حداكثر                                        

  
 -21,41گري در مرحلة پيش آزمون، آموزشي ورزش، ميانگين خود تعييندر گروه مدل 

افزايش يافته است. در  10,12گري به ميزان و در مرحلة بين آزمون خود تعيين بدست آمده
است.  بوده 35,41 ، به ميزان در مرحلة پس آزمون كه افزايش چشمگير خود نعيين گريحالي

آزمون بيشتر از گري بدست آمده در مرحلة پيشعييندر گروه مدل سنتي ميانگين خود تو 
ميان آزمون است و مرحلة پس آزمون از دو مرحلة قبل كاهش بيشتري داشته است. كه اين 

  دهد كه خود تعيين گري در اين گروه سير نزولي داشته است.نشان مي
  توان نتيجه گرفت كه:با توجه به نمودار زير براي تفسير بهتر و بيشتر مي

  داري داشته است.تأثير معنيخود تعيين گري رسد، مدل آموزشي ورزش بربه نظر مي
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   گيرينتيجه
دهد كه بدون خطر و با ارضاي ميل به رقابت و ورزش از مياديني است كه به افراد فرصت مي

هاي خود بپردازند و بدين ترتيب نقش مؤثري در تحكيم روابط مبارزه، به بيان خواسته
هاي هاي تربيت بدني در دورهو گسترش آن دارد. با توجه به اين موارد، حضور برنامهاجتماعي 

آموزشي و تربيتي به يك ضرورت تبديل شده و بحث پيرامون اثرات مختلف آن بر نگرش و 
مدل ها را در بر گرفته است. گنجاندن اي از ادامة پژوهشهاي دانشجويان، سير گستردهرفتار

براي افزايش و رسيدن كند تا يان كمك ميبه مربتسهيل ايجاد اين اهداف، براي  آموزش ورزش
كنند. به عبارتي ديگر به انگيزش دروني در ابتدا از انگيزش بيروني به صورت هدفمند استفاده 

ها، يك كلمه و يا دست انگيزش بيروني مانند پاداش ريزي و درايت خود ازي با برنامهمرب
اين ي به هر تيم ي با تعيين كاپيتان يا همان مربمرب ي استفاده كند.ن به صورت كنترلدكشي

ها كه با يك جدول دهد كه خود براي خود تصميم بگيرند و در مسابقات و رقابتاستقالل را مي
گيري كنند و تالش بيشتري را انجام دهند. ت پييت داده شده است، با جدها رسميبه آن

مردانه، كنترل خود در هنگام كنند كه اخالق جوانتيم و گروه سعي ميدانشجويان در قالب يك 
ن يا امتياز نگرفتن و احترام به نظرات يكديگر را رعايت كنند و ياد بگيرند كه عالوه بر باخت

تواند در در ورزش است كه ميهاي مهم ديكري ها چيزوارد آموزشي و تكنيكيادگيري م
  ثير بسزايي داشته باشد.گر كه حالت خشكي دارند، تأدروس ديي در زندگي آينده و حتّ

(آموزش تنيس روي ميز) و سنتي را  SEM) دو روش 1387در ايران نيز در پژوهشي، شريفي فر (
افزايش  ،ابعاد اجتماعي را از طريق چارچوب تيم SEMمورد مقايسه قرار داده و نشان داده است كه 

هاي فراتر دانشجويان از ايفاي نقش؛ بخشدميجويان را بهبود ها و استراتژي بازي دانشمهارتدهد؛ مي
از ، توانند كيفيت رهبري خود را به نمايش بگذارندشده چون ميمربيان انتخاب؛ برنداز بازي لذت مي
 SEM هايگروه بررا  SDتأثير  2011پرلمن در سال در پژوهشي ديگر،  .بردندمي اين روش لذت

، يك رابطه SEMآموزان مواجه شده با و نشان داد كه دانشبررسي كرد  و سنتي (اموزش واليبال)
-كالس كننده درشركتنگرانه دانش آموزان در مقابل حس كل يشانهاكالسيهم با باالتري اجتماعي

) كه 2010؛ پرلمن، 2001، 2؛ كينچين2003، 1؛ كالرك و كويل1995كارلسون، (د هاي سنتي، دارن
  است.SEM خود تعيين گري باالي گروه مواجه شده بااين خود نشان دهندة 

سايدنتاپ )، 1387)، شريفي فر (2011پرلمن ( هايپژوهشبا نتايج  پژوهشنتايج اين 
  .خواني داشتسايرين هم ) و2007) و بيودت (1997(

                                                                                                                                            
1. Clarke & Quill 
2. Kinchin  
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-ها هستند كه در راستاي پژوهشهاي آموزشي در دانشگاههاي تربيت بدني عمومي، دورهواحد 
د. نشوآموزشي و تربيتي تدوين و اجرا ميهاي امون ضرورت تربيت بدني در برنامهبسياري پيرهاي 

توجه هر چه بيشتر گذاري و اند كه سرمايهدريافته ،يافتههاي توسعهمسئولين آموزش عالي در كشور
يان به تواند ضمن تغيير نگرش دانشجوق اهداف آن، ميآموزشي و تالش براي تحقّ بر روي اين دورة

چه در اين آنوري جامعه را نيز پيش بيني كند. بنابرانداز سالمت و بهرهسمت و سوي مثبت، چشم
انتظار آموزشي بر اهداف مورد  شود، ميزان اثربخشي اين دورةي برخوردار ميت خاصجا از اهمياين

مدرن تبديل شده  است كه به ضرورتي مهم در دنيايسازي اصل درون جامعه به ويژه رشد و توسعة
يشان را انتخاب هافعاليت ،كند كه دانشچويان خودموزش ورزش، اين فرصت را ايجاد ميمدل آاست. 

-كنند. و خودتي را قبول ميمسئوليها، و با پذيرفتن يكي از نقش گيري كنندتصميم ،كنند و خود
-ها را در قالب رقابت تفعاليموزش ورزش، مدل آكنند. هايشان را تعيين ميفعاليت ،شان براي خود

عث با ،ت درونياين لذّ ت تبديل شود كهبه لذّ ،راه با آن، هيجان حاصل از آندهد تا همارائه مي
   .فعاليت شود دروني براي ادامة ايجاد انگيزة
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   تحليل توسعه امكانات زيرساختي ورزشي در تربيت بدني دانشگاه هاي ايران
                     

  1منيا يدرضا مقصوديحم
  

 17/12/91رش: يخ پذيتار    27/9/91 افت:يخ دريتار

  چكيده
تحليل وضعيت توسعه امكانات زيرساختي فوق برنامه ورزشي هدف از اجراي اين تحقيق، 

وضعيت موجـود امكانـات زيرسـاختي ورزشـي      در اين تحقيق، .استن ي ايرا   ها دانشگاه
بـا  از نظر تعداد فضاهاي سرپوشيده و روباز و سـرانه ايـن فضـاها        ها تربيت بدني دانشگاه

پرسشـنامه   از بـدين منظـور،   مورد مقايسه و تحليل قرار خواهد گرفـت.  پانزده سال قبل
اسـتفاده شـده    )81/0ايي با الفاي كرونباخ روايي صوري قابل قبول و پاي(با  محقق ساخته

 49ي ايـران و نمونـه آمـاري تحيـق        هـا  جامعه آماري تحقيق شامل كليه دانشـگاه است. 
باشد كه  دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي 60از مجموع   دانشگاه

لي مقايسـه اي  به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات ع
هـاي   باشد كه فرايند ميزان توسعه و سنجش ميزان اختالف متغييرهـا از طريـق روش   مي

انجام شـده   )05/0متغيرها) در سطح(  دو براي مقايسه فراوانيآزمون كاي آمار استنباطي (
مترمربع سرانه زيرساختي در  6/1از مجموع     ها ي تحقيق نشان داد دانشگاه   ها يافتهاست. 

مترمربـع سـرانه    65/0مترمربع سرانه فضـاهاي روبـاز و    95/0برنامه ورزشي؛ داراي  وقف
باشند. بين وضعيت موجود توسعه تعداد فضاي ورزشـي و پـانزده    فضاهاي سرپوشيده مي

). همچنـين بـين   Chi-Sq=68.91, df= 9, p<0.05(    سال قبل اختالف معناداري وجود دارد
ورزشي و پانزده سال   ساخت ي داراي امكانات زير   ها شگاهوضعيت موجود توسعه تعداد دان

  ).Chi-Sq=156.36, df= 9,  p<0.05قبل اختالف معناداري وجود دارد(

  ، فضاي سرپوشيده و فضاي روبازتربيت بدنيامكانات زيرساختي،  :هاي فارسيليدواژهك

                                                                                                                   
  دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشگاه بوعلي سينا (نويسنده مسئول).  1

   Email: mahamsport@gmail.com  
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 مقدمه

اشتي و آموزشـي تربيـت بـدني،    مندي جوامع بشري از فوايد سازنده اجتماعي، بهد ضرورت بهره
). 1(ي ورزشي در كشـورهاي مختلـف جهـان گرديـده اسـت     ها باعث تاسيس و تشكيل سازمان

باشد دستيابي به  برنامه ورزشي در تامين سالمت جسمي و رواني دانشجويان بسيار موثر مي فوق
هاي  و زيرساختاهداف مورد نظر در سايه ايجاد ساختار سازماني منظم و بهره گيري از امكانات 

  ).2باشد( ورزشي مي
بسيار پيچيده اي  كار فراغت اوقات و ورزش هاي زيرساخت ) مديريت2009( 1از نظر گارديا

 توسـعه  :از عبارتنـد  اصـلي آن  دارد كـه وظـايف   هايي ويژه نياز سازمان و تخصص به است كه
 مستند سـازي؛ ايجـاد   اطالعاتي و سيستم انساني؛ ايجاد منابع آموزش جامعه؛ آگاهي و آموزش
مراكـز؛   بـراي  گواهينامـه  صـدور  سيسـتم  يك توسعه يكديگر؛ با مراكز همكاري براي اي شبكه
 بـا  كـار  در المللـي؛ همكـاري   بـين  هـاي  همكاري اجتماعي؛ توسعه هاي از گروه حمايت ايجاد

 تاز نظر وي مديريت زيرسـاخ  ارزيابي و بازخورد مستمر. فرايند يك موجود و حفظ بوروكراسي
 بايسـت بـه   مـي  كـه  تالشي است وظايف ظاهري پيچيدگي به رغم فراغت ورزشي و اوقات هاي

زيـادي داده   اهميت ها انسان همه رفاه و براي توسعه فراغت اوقات و فعاليت جسماني و ورزش
به طور عام تمام فضاهاي كـه امكـان اجـراي ورزش، فعاليـت       ساختي واژه امكانات زير. )3شود(

ها وجود داشته باشد، به  ات ورزشي و تفريحي براي كليه افراد يك جامعه در آنجسماني و حرك
شود و به بيان ديگر اماكن ورزشي عبارتسـت از فضـاهاي سرپوشـيده و روبـاز كـه       كار برده مي

داراي محدوده مشخص و براي انجام حداقل يك فعاليت ورزشي اختصاص يافته است. بنـابراين  
ها  سالن، يك زمين، يك استخر و مجموعه ورزشي مورد استفاده تيم تواند يك اماكن ورزشي مي

  ).4باشد(
ريزي دقيق در خصوص تامين امكانات ورزشي(فضاهاي سرپوشيده و روباز) در  اهميت برنامه

برنامه(آموزشـي، تفريحـي و همگـاني و     ي فوق   ها با عنايت به گستردگي و تنوع برنامه    ها دانشگاه
هـا نيازمنـد امكانـات و فضـاهاي ورزشـي       گردد. اجراي ايـن فعاليـت   كار ميورزش قهرماني) آش

هاي ورزشي بوده بر اين اساس  از اين رو فضاهاي ورزشي بستر اجراي فعاليت باشد. بيشتري مي
اماكن ورزشي نيازمند دقت و درايت فـراوان اسـت بـه طـوري كـه اشـتباه و غفلـت در         ساخت 
ات و اماكن ورزشي باعث به هدر رفتن وقت، انرژي و بودجه تاسيس ريزي، طراحي، ساخت  برنامه
ي ورزشي تاثير نامطلوبي بگـذارد و كيفيـت آن بـر       ها تواند بر اجراي برنامه شود و اين امر مي مي

                                                                                                                   
1. Carlos Vera Guardia 
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  ).5تاثير مستقيم دارد(    ها هاي ورزشي دانشگاه اجراي بهينه مسابقات و رقابت
هـاي نظـامي و ورزشـي از قـديم      انواع فعاليـت احداث اماكن و فضاهاي ورزشي براي اجراي 

هـا و   االيام وجود داشته و ملل مختلف(يونان و روم باستان) با آگـاهي از نتـايج مثبـت فعاليـت    
حركات ورزشي به منظور مقابله با دشمنان و دفاع از خود، كسب سالمتي و تناسب اندام تالش 

هاي مشرق زمـين   ند و در ميان كشورمستمري را براي احداث فضاها و مجموعه ورزشي داشته ا
ايران بي گمان تنها كشوري كه در نظام تعليم و تربيت خود به ورزش و تربيت بدني بيشـترين  

اي مهـم بـراي داشـتن ارتشـي پيـروز اهميـت        اهميت قايل بود و سالمتي بدن به عنوان وسيله
ايي با سـقف بلنـد و   داشت و محلي با طول و عرض مشخص و دو دروازه براي چوگان بازي و بن

). ولـي امــروزه  6گنبـدي شـكل بنـام زورخانــه بـراي تمـرين و كشـتي اختصــاص داده بودنـد(       
در گـرفتن ميزبـاني هـاي مسـابقات و      كاربرد هاي متفاوتي دارد و از آن هاي ورزشي زيرساخت

 اقتصـادي و اجتمـاعي  وضعيت براي تغيير همچنين  هاي المپيك رويدادهاي ورزشي نظير بازي
تواند به عنوان  مي يرويدادهاي كوچك ورزشحتي  .1)7(گردد شور هاي مختلف استفاده ميدر ك

و جامعـه نقـش داشـته     توسـعه پايـدار گردشـگري   محسوب شـود و در   جوامعيك ابزار توسعه 
منافع اقتصادي بر روي كيفيت زندگي ساكنان محلـي   عالوه برممكن است  همچنين. 2)8باشد(
. به اين ترتيب، ايـن  4)10جامعه به ارمغان بياورد( راياجتماعي بهاي مزيت و  3)9(داشتهتاثير 

 ي دارنـد. بيشترسرمايه گذاري شود، ارزش  زيرساخت هاي جديد ميمنجر به ساختن رويدادها 
هاي ورزشي در يـك جامعـه كوچـك     در خصوص تاثير زيرساخت 5)2012و همكاران( كاساندرا

اسـتفاده   از امكانـات ورزشـي  از مصـاحبه شـوندگان   بسـياري  اعالم كردند با توجه به ايـن كـه   
و بـه عنـوان    كردند مي اعضاي جامعه مثبت تلقيبراي را  ولي وجود امكانات ورزشي كردند نمي

ـ    كـه يك مكان امن براي جوانان در جامعـه   ، آورد ارمغـان مـي   راي آن هـا بـه  غـرور و افتخـار ب
كردند  نمياحساس را اقتصادي اين تسهيالت تاثير با توجه با اين كه  ها برخي از آن دانستند. مي

و را فـراهم آورده  براي اعضاي جامعـه  برقراري ارتباط فرصت  اماكنكه اين  ولي اعتقاد داشتند
ايجاد سرمايه هاي انساني اين امر موجب  اشتغال داشته وورزش به شركت كنندگان و كاركنان 

سـود بـه جامعـه    عامل يم به عنوان به طور مستق به طور كلي زيرساخت هاي ورزشي. گردد مي
تعامل در رفتار مثبت و بـاال بـردن    رايبراي جوانان بمناسب با ايجاد محل است كه  درك شده

                                                                                                                   
1. Davies, Larissa 
2. Gibson, Kaplanidou  & Kang 
3. Daniels et al 
4. Hinch, T., Jackson, E.L., Hudson, S. & Walker, G. 
5. Cassandra, Coble. Kyriaki, Kaplanidou. Shannon, Kerwin. 
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  ).11( اين به نفع جامعه است نقش دارند كه حس اجتماعي در ميان ساكنان
 رگبز ورزشي استاديوم 75 ورزشي در كشور امريكا وجود دارد كه استاديوم تعداد بيشترين

 بـه  متعلـق  كشـور  اين در بزرگ تأسيسات دارد و اغلب كوچك استاديوم زيادي بسيار تعداد و
 پـر  برنامه بـراي  فوق اهميت دهنده نشان امر اين باشد. عالي مي مؤسسات آموزش و    ها دانشگاه
 150 بـا  انگلسـتان  امريكـا،  از بعـد  باشـد.  ورزش مـي  از طريـق  دانشجويان فراغت اوقات كردن
 آلمـان  در قـرار دارد.  دنيا در سوم رده در استاديوم 40 با برزيل كشور و دوم مقام در وماستادي
 اوقـات  در بتواننـد  مـردم  تـا  است شده بنا مردم تجمع مراكز و كنار مدارس در ورزشي اماكن
 از تبعيت به اواخر اين در نيز باشند. ژاپن داشته دسترسي تأسيسات ورزشي به آساني به فراغت
بررسـي  «) در پژوهش1990(1استراند ).12است( كرده استفاده خود كشور در اصل اين زا آلمان

اعالم كرد سرانه فضاهاي ورزشي براي هر دانشجو در » فضاهاي ورزشي ده دانشگاه بزرگ امريكا
مترمربـع كـاهش يافتـه     03/1بـه   1990متر مربع بوده كـه در سـال    3/1كمتر از  1967سال 
  .)13(است

ي آزاد    هـا  درصـد دانشـجويان دانشـگاه    3/37در پژوهش خود اعالم نمـود  ) 1374(محمدي
درصـد در امـاكن ورزشـي مخـتص بـه       74/6در زمين هاي آزاد و تنها  اسالمي خراسان جنوبي

درصد دانشجويان امكانات و تجهيزات ورزشي دانشگاه را براي  02/47كنند.  دانشگاه، ورزش مي
درصد اظهار داشته كـه امكانـات خيلـي     28/2سته و تنها گذران اوقات فراغت خيلي ضعيف دان

درصد ايجاد امكانات تفريحي و فرهنگـي را بـه عنـوان مهمتـرين عامـل       38/36باشد.  خوب مي
. در پـژوهش يزدانـي   )14(انـد  جهت برطرف كردن موانع برگذران مطلوب اوقات فراغت دانسـته 

درصد در  4/43رهاي آسياي ميانه با توسعه امكانات و تاسيسات ورزشي در كشو )1374فاروقي(
درصد در سـطح متوسـط    32گذاري در امكانات ورزشي در ايران با  سطح خوب و ميزان سرمايه

درصـد از جملـه    6/51درصد و در كشورهاي آسياي ميانـه   9/82بوده و در ايران، نبود امكانات 
 . )15(هاي مشاهده شده گزارش گرديده است كمبود

برنامـه   وضعيت امـاكن ورزشـي موجـود در فـوق    «پژوهش در خصوص) در 1375تندنويس(
درصـد   5/48نتيجـه گرفـت كـه: از نظـر تعـداد امـاكن ورزشـي،        » ي ايـران    هـا  ورزشي دانشگاه

درصـد داراي   3/33درصد داراي سـالن سرپوشـيده،    8/77استاديوم،  استاديومداراي     ها دانشگاه
درصد داراي زمـين چمـن فوتبـال،     4/39رو باز، درصد داراي استخر  2/18استخر سر پوشيده، 

درصـد   5/57درصد داراي زمين روباز بسـكتبال،   7/69درصد داراي زمين خاكي فوتبال،  3/36

                                                                                                                   
1. Strand Bradford 
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هـاي   باشند. از نظر تعـداد سـالن   درصد داراي زمين تنيس مي 4/45داراي زمين روباز واليبال و 
درصـد   6سـالن،   5داراي     هـا  انشـگاه درصـد د  9سـالن،   6داراي     هـا  درصد دانشـگاه  3ورزشي، 
داراي     هـا  درصد دانشگاه 1/12سالن،  3داراي     ها درصد دانشگاه 2/18سالن،  4داراي     ها دانشگاه

بــدون ســالن     هــا درصــد دانشــگاه 2/18ســالن و  1داراي     هــا درصــد دانشــگاه 3/33ســالن،  2
ي عوامل مـوثر برارتقـاي كمـي و كيفـي     بررسي برخ«) در پژوهش1376دارابي(. )16(باشند مي
عـدد فضـاهاي    87اعالم كـرد: از مجمـوع   » ي مستقر در تهران   ها برنامه ورزشي در دانشگاه فوق

باشـند   درصد روباز مـي  2/35درصد سرپوشيده و  8/64    ها برنامه دانشگاه ورزشي موجود در فوق
باشـند.   صـورت اسـتيجاري مـي   درصـد بـه    7/26درصد اماكن در مالكيت دانشـگاه و   3/73كه 

 27061متر مربـع كـه    159793    ها برنامه دانشگاه مساحت كل فضاهاي ورزشي موجود در فوق
 62/2باشـد. سـرانه فضـاهاي ورزشـي در بخـش پسـران        مترمربع آن به صورت سرپوشيده مـي 

و  متر مربع را گزارش شده است. فضاهاي ورزشي سرپوشيده 37/1مترمربع و در بخش دختران 
ــت ورزش دانشــگاه رابطــه مســتقيم دارد    ــا كميــت و كيفي . )17(وســعت فضــاهاي ورزشــي ب

ي سراسـر     هـا  بررسي وضع موجود فضـاهاي ورزشـي دانشـگاه   «) در پژوهشي به1378پوركياني(
ي پژوهش عبارتنـداز: مسـاحت      ها پرداخت كه برخي از يافته» ها گيري از آن كشور و ميزان بهره

مترمربـع آن   88398مترمربع است كه از اين مقـدار   655070    ها نشگاهكل فضاهاي ورزشي دا
در سـال   پروژه در حال ساخت  46باشد. از مجموع  مترمربع آن روباز مي 566672سرپوشيده و 

پروژه(كمترين تعداد) بـه   2پروژه(بيشترين تعداد) به احداث سالن ورزشي و  12اجراي تحقيق، 
صاص يافته است. سرانه فضاي ورزشي بـراي دانشـجويان دختـر    پيست دو و ميداني اخت ساخت 
 . )18(باشد مترمربع مي 3/3مترمربع و براي پسران دانشجو  8/0    ها دانشگاه

وضعيت امكانات تفريحي و فراغتـي  «) در پژوهش خود به بررسي1385رحماني و همكاران(
داز: دانشجويان امكانات تفريحـي  پرداخت و نتايج آن عبارتن» در دانشگاه آزاد اسالمي تاكستان 

درصد خوب و خيلي خوب  7/9درصد متوسط و  7/24درصد ضعيف،  4/51و فراغتي دانشگاه را 
ارزيابي كردند. كمبود امكانات و تاسيسات از مهم ترين علل عدم استفاده مطلوب دانشجويان از 

بين نيروي انسـاني،   هرابط«در پژوهش) 1383(تندنويسو  كريميان. )19(باشد اوقات فراغت مي
برنامـه ورزشـي    هـاي فـوق   فعاليـت  بودجه هزينه شده، مساحت اماكن و تاسيسـات بـر افـزايش   

 -هاي تفريحي ورزشي با ميزان فعاليت بين مساحت اماكن و تأسيسات اعالم نمودند»   ها دانشگاه
در  )1384(كريميــانو  شــكرچي زاده. )20(وجــود داردفراغتــي دانشــجويان رابطــه مســتقيم 

تربيـت   ي علوم پزشكي از ديدگاه مديران  ها برنامه ورزشي دانشگاه توصيف امكانات فوق«پژوهش
برنامـه ورزشـي و    توان بستر مناسب بـراي نيـل بـه اهـداف فـوق      مي زماني  اعالم نمودند» بدني
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هاي ورزش دانشجويي را ترميم شده باشد و  استفاده بهينه از اوقات فراغت داشت كه زيرساخت
اث اماكن و تاسيسات ورزشي دانشجويي مورد نياز در هـر دانشـگاه بـراي نيـل بـه اهـداف       احد
  .)21(برنامه ورزشي ضرورت دارد فوق

ي افـزايش بهـره وري امـاكن،      هـا  بررسـي شـيوه  «در پـژوهش  )1385(تجـاري و  علـي زاده 
اي از نظر صاحب نظران سهولت دسترسي بـه فضـ   اعالم نمودند:» تاسيسات و تجهيزات ورزشي

درصـد) بـه ميـزان     2/64فضـاي ورزشـي(   درصد) و مالحظات ايمنـي در سـاخت   3/71ورزشي(
چشــمگيري بــر افــزايش بهــره وري مــوثر اســت. ميــزان رضــايت منــدي كــاربران از فضــاهاي 

ي آموزشـي، قهرمـاني و     هـا  درصد)، نوع استفاده از فضاي ورزشي بر حسب گـروه  1/57ورزشي(
 .)22(باشد مي يزان بهره وري موثر درصد) بر افزايش م 9/50تفريحي(

بررسي فضاهاي ورزشي در منطقـه تحـت پوشـش    «در پژوهش) 1385و همكاران( محسني
 اعـالم نمودنـد:  » سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهـران  مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي

استفاده براي دو  درصد قابل 5/56ها و  درصد ويژه خانم 6/8ويژه مردان و    ها درصد باشگاه 7/34
باشـد. ناكـافي بـودن امكانـات و      مخصـوص بدنسـازي مـي      هـا  درصد از باشـگاه  8/47گروه بود. 

. )23(باشـد  هـا از امكانـات ورزشـي مـي     مندي كمتر خانم تسهيالت ورزشي از جمله عوامل بهره
تي ي دول  ها بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاه«در پژوهش) 1386و همكاران(فارسي 

ــه راهكارهــاي ــد:» مناســب تهــران و اراي ــين رشــته اعــالم نمودن ــا در ب ي ورزشــي، رشــته   ه
داراي بهتـــرين شـــرايط ايمنـــي و رشـــته درصـــد) 5/73درصـــد) و بســـكتبال(78واليبـــال(

) داراي وضعيت ضـعيف تـري نسـبت بـه سـاير      درصد1/58(و دو و ميداني )درصد4/64(فوتبال
ي تهـران نسـبت     ها يق نشان داد كه اماكن ورزشي دانشگاهبودند. در مجموع نتيجه تحق   ها رشته

  .)24(باشد هاي موجود داراي وضعيت مناسبي نمي به استاندارد
به    ها با توجه به اهميت و نقش امكانات زيرساختي در ارتقاي ورزش در تربيت بدني دانشگاه

قبيـل كمبـود امكانـات و     بـا مشـكالتي از     هـا  برنامه دانشگاه رسد كه در حال حاضر فوق نظر مي
تجهيزات ورزشي، عدم وجود فضاهاي ورزشي استاندارد و عدم حمايت الزم از سـوي مسـؤولين   

باشد به همين دليـل عليـرغم تـالش مسـتمر مـديران در       دانشگاهي در اين خصوص مواجه مي
يق اجراي اين تحق .)20و 19،  2 ،25( گردد بهينه سازي تربيت بدني نتيجه مطلوب حاصل نمي

ي ايـران، بـه     هـا  با هدف تحليل وضعيت توسعه امكانات زيرساختي فوق برنامه ورزشي دانشـگاه 
ي ايران و مقايسه آن   ها ساختي ورزشي تربيت بدني دانشگاه مقايسه وضعيت موجود امكانات زير

  است كه:به دنبال پاسخ به اين سؤال  تحقيق اين محقق در پردازد. با پانزده سال قبل مي
نسبت به پانزده سـال قبـل تغييـر       ها فوق برنامه ورزشي دانشگاه  ساختي امكانات زير آيا - 
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  يافته است؟
  در صورت وقوع تغييرآيا روند تغييرات صعودي يا نزولي بوده است؟  - 
فـوق برنامـه ورزشـي      سـاختي  آيا اختالف معناداري بين وضعيت موجـود امكانـات زيـر    - 

  ود دارد؟با پانزده سال قبل وج   ها دانشگاه
هاي ورزشي در ثمر بخش تر كردن و غني سازي اوقـات فراغـت    با عنايت به اهميت فعاليت

هـا و همچنـين افـزايش     دانشجويان، تامين تندرستي و ايجـاد روحيـه نشـاط و شـادابي در آن    
در برنامه اول تا چهارم توسعه، به ويـژه     ها چشمگير كمي و كيفي دانشجويان، گسترش دانشگاه

هـاي   ها بـه فضـاهاي ورزشـي مناسـب بـراي فعاليـت       تعداد دانشجويان دختر و نياز آن افزايش
برنامه(گزارش عملكرد ساليانه اداره كل تربيت بـدني)، ضـرورت بررسـي فراينـد      آموزشي و فوق

ميزان توسعه و سنجش ميزان اختالف در امكانات زيرسـاختي و بـازنگري در توسـعه فضـاهاي     
 نمايد. را بيش از پيش طلب مي   ها انشگاهبرنامه ورزش د ورزشي فوق

از طرفي محيط ورزشي مناسب از عوامل موثر در ارتقاي كيفـي اجـراي ورزشـي بـه شـمار      
رود. فقدان و كمبود امكانات و تسهيالت ورزشي مناسب از جمله عواملي اسـت كـه موجـب     مي

عيـد بـه نظـر    شود. در صورتي كه ايـن مشـكل برطـرف نشـود ب     كندي پيشرفت ورزشكاران مي
توسـعه ورزش در  ). 26رسد كه ورزشكاران بتوانند به باالترين سطح توانمندي خود برسـند(  مي

توجـه بيشـتري گـردد. زيـرا        هـا  نمايد كه به امكانات ورزشـي در دانشـگاه   ايجاب مي   ها دانشگاه
هـاي   سـاخت  همگاني كردن ورزش در بين دانشجويان به ميزان زيادي به توسعه امكانات و زيـر 

هـاي   ). بديهي است كه پوشش دهي قشر عظيم دانشـجو در فعاليـت  27دارد(   ها ورزشي دانشگاه
ريزي اصولي در  مستلزم برنامه   ها برنامه دانشگاه تربيت بدني و ورزش به منظور تحقق اهداف فوق

نايت متناسب با تعداد دانشجو است. با ع   ها خصوص اماكن و فضاهاي ورزشي مناسب در دانشگاه
در سـطح كشـور و      هـا  توجـه بـه توسـعه و گسـترش تعـداد دانشـگاه       ابه موارد مطرح شده و ب

گستردگي ابعاد جغرافيايي و منطقه اي كشور از يك سو و رشد قابل توجه پـذيرش دانشـجو از   
ساختي ورزشي تربيـت   هاي اخير، نياز به مطالعه وضعيت موجود امكانات زير سوي ديگر در سال

سازد. نتايج اين تحقيق اميد است  و مقايسه آن با پانزده سال قبل را ضروري مي   ها گاهبدني دانش
يـاري رسـاند و مـديران       هـا  ريـزي ورزش دانشـگاه   بتواند مديران ورزش دانشجويي را در برنامـه 

 ياري رساند.   ها ريز را در تدوين طرح جامع ورزش دانشگاه برنامه
ررسـي و تحليـل وضـعيت توسـعه امكانـات زيرسـاختي       حاضر در نظر دارد ضـمن ب  قتحقي

ريـزان ورزش دانشـجويي كشـور را از     مديران و برنامـه  »ورزشي تربيت بدني دانشگاه هاي ايران
ريزي متناسب با تعداد دانشجو  آگاه نمايد تا با برنامه   ها در دانشگاهبرنامه  روند رشد و توسعه فوق
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  موجود اعم از اعتباري و كالبدي جلوگيري گردد.و سازماندهي دقيق از هدر رفتن منابع 

  تحقيق شناسي روش
كه محقق سـعي دارد ضـمن بررسـي و     باشد اي مي مقايسه -عليتحقيق حاضر از نوع تحقيقات 

ي ايران، وضعيت موجود را با وضـعيت    ها ساختي ورزشي تربيت بدني دانشگاه تحليل امكانات زير
باشـد. نمونـه    ي ايـران مـي    هـا  عه آماري شامل كليه دانشگاهپانزده سال قبل مقايسه نمايد. جام

دانشگاه كه داراي مدير تربيت بـدني و تحـت پوشـش     60دانشگاه از مجموع  49آماري برابر با 
ابزار باشند، است و به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند.  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

قق ساخته با روايي صوري قابل قبول و پايـايي بـا الفـاي    گيري اين پژوهش پرسشنامه مح اندازه
ورزشـي تربيـت بـدني    سـاختي در   امكانـات زيـر  مي باشـد در زمينـه وضـعيت     81/0 1كرونباخ
  ي ايران تهيه شده است.  ها دانشگاه

تكميل    ها برنامه دانشگاه پرسشنامه از طريق پست سفارشي و الكترونيكي توسط مديران فوق
از رسـاله     هـا  ي مربـوط بـه دانشـگاه     هـا  شد. اطالعات مربوط به پانزده سال قبل از نتايج و يافته

  هاي مربوطه استفاده گرديد. دكتري تندنويس، فريدون در متغيير
هـا، رسـم    ها، ميـانگين، درصـد   در اين تحقيق براي توصيف داده ها از آمار توصيفي(فراواني

هاي آمـار   مودار و جدول) استفاده شده است، با توجه به مقياس اندازه گيري متغير ها از روشن
ي نرم افزاري   ها دو استفاده شده است. از برنامهآزمون كاي ها از  استنباطي براي مقايسه فراواني

  ي خام و رسم نمودارها و جداول شده است.   ها نيز جهت بررسي داده Excelو SPSSمثل 
  

                                                                                                                   
1. Cronbach alpha coefficient 
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 ي تحقيق  ها يافته
  

 ها ) تربيت بدني دانشگاهي روباز(فضاوضعيت توصيفي امكانات زيرساختي ورزشي

    ها دانشگاه تربيت بدنيتوزيع وضعيت فضاهاي ورزشي روباز موجود  .1جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  متراژ  بيشترين  كمترين  تعداد  آماره

  107  297  1188  594  120  4 سنگ نوردي
  418  1097  9876  4313  260  9 خراست

  562  1272  10182  5091  171  8 ساير
  482  1032  14456  7228  162  14 واليبال
  1119  2693  16158  8079  700  6 هندبال
  1300  2821  22570  11285  200  8 دوچرخه
  355  729  22610  11305  90  31 ايستگاه
  640  1390  25012  12166  250  18 بسكتبال
  1878  4000  28000  14000  200  7 جاده

  1287  2720  38080  19040  300  14 فوتسال
  986  2155  40954  19613  400  19 تنيس

  2354  4812  125116  62558  120  26 چند منظوره
  8460  17605  545750  270275  1250  31 استاديوم

  8962  18356  899952  270275  90  49 كل
 

 فضـاي روبـاز    متـراژ ها بيشترين  نشگاهدا تربيت بدنيدهد در  ) نشان مي1جدول( هاي يافته
ديـواره  بـه  متـر مربـع    1188استاديوم و كمتـرين  متـراژ بـا    به  متر مربع 545750 با ورزشي

نيز   متراژ ميانگين دهد بيشترين ) نشان مي2ي جدول(  ها تعلق دارد. همچنين يافته سنگنوردي
 297  ±107يوم و كمتـرين بـا   اسـتاد به  متر مربع 17605 ±8460 با  ورزشي  به فضاي رو باز

متر مربع فضاي رو باز وجـود   899952در مجموع  تعلق دارد. ديواره سنگ نوردي بهمتر مربع 
 .دارد
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  تربيت بدني  (فضاي سرپوشيده)وضعيت توصيفي امكانات زيرساختي ورزشي
    ها دانشگاهتربيت بدني توزيع وضعيت فضاهاي ورزشي سرپوشيده موجود  .2 جدول

  انحراف معيار  ميانگين  متراژ  بيشترين  كمترين  تعداد  ارهآم
  27  114  910  245  10  8 سنگ نوردي
  125  230  920  600  60  4 بدمينتون
  30  164  985  225  25  6 باستاني

  48  181  1270  400  56  7 وزنه برداري
  342  469  1406  1152  100  3 ساير

  30  141  1550  346  135  11 تير اندازي
  150  850  1700  1000  700  2 فوتسال
  150  850  1700  1000  700  2 هندبال

  35  257  1801  400  150  7 ژيمناستيك
  16  83  1822  300  15  22 شطرنج
  92  393  1966  700  162  5 واليبال
  100  584  2336  840  400  4 بسكتبال
  63  270  2428  573  40  9 ايروبيك
  1680  1920  3840  3600  240  2 پيست
  17  152  3963  360  35  26 كشتي
  38  222  5327  840  40  24 رزمي

  52  337  12125  1532  40  36 بدنسازي
  242  540  15123  7000  79  28 تنيس
  294  1352  28386  6160  200  21 استخر

  635  3665  168597  26415  400  46 چند منظوره
  719  5248  258155  26415  10  49 كل

  
فضـاي    متـراژ هـا بيشـترين    انشـگاه د تربيـت بـدني  دهـد در   ) نشان مي2ي جدول(  ها يافته

متـر   910الن چند منظوره و كمترين  متراژ بـا  به س متر مربع 168597 با  سرپوشيده ورزشي
 دهـد بيشـترين   ) نشـان مـي  2ي جدول(  ها تعلق دارد. همچنين يافته ديواره سنگنورديبه مربع 

الن چنـد  بـه سـ   بـع متـر مر  3665 ±635 بـا   سرپوشيده ورزشـي  نيز به فضاي   متراژ ميانگين
مربـع   متر 258155در مجموع  تعلق دارد. شطرنجبه متر مربع  83  ±16منظوره و كمترين با 

 فضاي سرپوشيده وجود دارد.
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رو بـاز و  (فضـاهاي    هـا  ورزشي تربيت بدني دانشـگاه  سرانه امكاناتوضعيت توصيفي 
  سرپوشيده ورزشي)

    ها دانشگاهتربيت بدني سرپوشيده موجود  ورو باز  فضاهاي ورزشي سرانه توزيع وضعيت .3 جدول

  تعداد  ساختي امكانات زير  آماره
  سرانه ورزشي  مساحت  دانشگاه

سرانه فضاهاي 
  ورزشي

  95/0  899952 49 فضاهاي روباز
 65/0 258155 49 فضاهاي سرپوشيده

 6/1 1158107 49 مجموع
  

سرانه ورزشي براي هـر دانشـجو در    متر مربع 6/1دهد از مجموع  ) نشان مي3ي جدول(  ها يافته
مترمربـع و كمتـرين سـرانه     95/0سرانه فضاهاي روباز بيشترين مقدار بـا     ها برنامه دانشگاه فوق

  باشند. مترمربع مي 65/0مربوط فضاهاي سرپوشيده با 
  

      ها ساختي ورزشي در تربيت بدني دانشگاه مقايسه تعداد امكانات زير
  از طريق آزمون كاي دو   ها ساختي ورزشي تربيت بدني دانشگاه كانات زيرمقايسه تعداد ام .4جدول 

 آماره

33n= 49n= 

 جمع كل
درصد 
 كل

C
h

i-
S

q
.

 

df Sig 1375 1390 

 فراواني فراواني

 <05/0p 1 06/1  88/54 45 29 16 استاديوم

سالن
 سرپوشيده

27 47 74 24/90 12/1 1 05/0p> 

استخر
 سرپوشيده

11 21 32 02/39 19/1 1 05/0p> 

 <05/0p 1 10/0 07/17 14 8 6 استخر روباز

 <05/0p 1 76/2 44/52 43 29 14 فوتسال

 >05/0p 1 36/36 63/14 12 0 12 فوتبال

 <05/0p 1 86/0 41/63 52 29 23 بسكتبال

 <05/0p 1 16/2 78/48 40 21 19 واليبال

 <05/0p 1 33/1 44/52 43 28 15 تنيس

Chi-Sq=68.91 , df= 9 , p<0.05  
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) بـين وضـعيت موجـود و    05/0در سـطح(  دهد اختالف معناداري ) نشان مي4ي جدول(  ها يافته
سال قبل استاديوم ورزشي،سالن سرپوشيده، استخر سرپوشيده و روبـاز، زمـين فوتسـال،    پانزده 

اختالف معناداري ) 05/0بسكتبال، واليبال و تنيس وجود ندارد. تنها در زمين فوتبال در سطح(
وجود دارد و در مجموع اختالف معناداري بين تعداد اماكن ورزش موجود و پـانزده سـال قبـل    

   .)Chi-Sq=68.91 , df= 9 , p<0.05(وجود دارد
  

  ساختي در ورزشي تربيت بدني  ي داراي امكانات زير  ها مقايسه تعداد دانشگاه
از    ها كانات زيرساختي ورزشي در تربيت بدني دانشگاهي داراي ام  ها مقايسه تعداد دانشگاه .5جدول 

  طريق آزمون كاي دو

 آماره

33n= 49n= 

 جمع كل
درصد 
 كل

C
h

i-
S

q
.

 

df Sig 1375 1390 

 فراواني فراواني

 >05/0p 1 44/8 29/68 56 40 16 استاديوم

سالن
 سرپوشيده

65 99 164 00/20006/0 1 05/0p> 

استخر
 سرپوشيده

11 22 33 24/40 71/1 1 05/0p> 

 <05/0p 1 64/0 29/18 15 8 7 استخر روباز

 >05/0p 1 49/10 71/81 67 48 19 فوتسال

 >05/0p 1 36/36 63/14 12 0 12 فوتبال

 >05/0p 1 00/10080/46 82 29 53 بسكتبال

 >05/0p 1 66/65 02/89 73 21 52 واليبال

 >05/0p 1 23/16 05/78 64 28 36 تنيس

Chi-Sq=156.36 , df= 9 p<0.05  
  

امكانـات زيرسـاختي ورزشـي (اسـتاديوم      ي داراي  ها دهد دانشگاه ) نشان مي5ي جدول(  ها يافته
ورزشي، زمين فوتبال، فوتسال، بسكتبال، واليبال و تنيس وجـود دارد و اخـتالف معنـاداري در    

ي داراي سالن سرپوشـيده    ها گاه) بين وضعيت موجود و پانزده سال قبل تعداد دانش05/0سطح(
ي   هـا  و استخر سرپوشيده و روباز وجود ندارد. در مجموع اختالف معناداري بين تعـداد دانشـگاه  
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اختالف معنـي داري  ساختي در فوق برنامه ورزشي موجود و پانزده سال قبل  امكانات زير داراي
  . )Chi-Sq=156.36 , df= 9 p<0.05(وجود دارد

 ريبحث و نتيجه گي

هاي ورزشي در جهت ساختن اجتماع سالم و پويا خود اسـتفاده   هاي مختلفي از فعاليت سازمان
يكي    ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. ورزشي تربيت بدني در دانشگاه   ها نمايند و دانشگاه مي

بـه  هـاي زنـدگي و اجتمـاعي     تواند براي آمـوزش مهـارت   هايي است كه مي از مهم ترين فعاليت
مـادي و  بايد از بهترين امكانـات   دانشجويانتمام دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو 

 يدهورزش برخوردار باشند، تا توان بالقوه و آمادگي جسماني و روحي خود را بهبود بخشكالبدي 
   نمايند. يايفا ورزش دانشگاه با نشاط و شادابي نقش مؤثرتري در توسعه پايدار تا

نتايج تحقيـق حاضـر ميـزان     بر اساساساس نتايج تحقيق حاضر و نتايج ساير تحقيقات  بر
باشـند كـه    كمتر از فضاهاي روباز مي   ها برنامه دانشگاه سرانه فضاهاي ورزشي سرپوشيده در فوق

) نيز همخواني داشـته، همچنـين   1376و دارابي( )1378اين نتيجه با نتايج تحقيقات پوركياني(
مترمربـع   8/0) فضـاي ورزشـي   1378نتايج تحقيق حاضر و نتايج تحقيق پوركياني(در مقايسه 

مترمربع براي دانشجويان پسر، سرانه فضاهاي ورزشـي بـراي هـر     3/3براي دانشجويان دختر و 
 دانشجو كاهش يافته كه احتماال ناشي از افزايش جمعيت دانشجويي باشد و اين نتيجه با نتـايج 

كاهش سرانه ورزشي در ده دانشگاه بزرگ امريكا همخواني داشته و  ) در خصوص1990استراند(
) در خصوص موانع توسعه ورزش دانشـگاهي اعـالم   1996كل و همكاران( فرن همچنين با نتايج

از جهت امكانات و    ها كرد افزايش چشمگير دانشجو در كشورهاي جهان، وضعيت ورزش دانشگاه
با اشكال مواجه شده است نيز همخـواني     ها اجراي برنامهتجهيزات و نيز از نظر كميت و كيفيت 

 بـين مسـاحت امـاكن و تأسيسـات     اعالم نمودنـد  ) كه1383(تندنويسو  كريمياندارد. نتايج 
وجود دارد نيز اين امر فراغتي دانشجويان رابطه مستقيم  وهاي تفريحي  ورزشي با ميزان فعاليت

  نمايد. را تاييد مي
قيق حاضر كه اختالف معناداري بـين تعـداد امـاكن ورزشـي موجـود و      با توجه به نتايج تح

ي داراي امكانات   ها پانزده سال قبل وجود دارد. و همچنين اختالف معناداري بين تعداد دانشگاه
توان نتيجه گرفت كه  ساختي در فوق برنامه ورزشي موجود و پانزده سال قبل وجود دارد. مي زير

يستي توجـه بيشـتري بـراي گسـترش و احـداث ايـن فضـاها در كنـار         با مديران فوق برنامه مي
اقدام نمايند تا ضمن دسترسي آسان به امكانـات ورزشـي زمينـه توسـعه امكانـات و         ها خوابگاه

فراهم گردد و عدم وجود اخـتالف معنـادار در بـين       ها برنامه در دانشگاه زيرساختي ورزشي فوق
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م ورزشي، زمين فوتبال، بسكتبال، واليبال) با پانزده سـال  تعداد موجود فضاهاي ورزشي(استاديو
ي ورزشـي ديگـر     ها احتماال ناشي تنوع رشته ها و توسعه اماكن ورزشي رشته   ها قبل در دانشگاه
بايستي با توجه به افـزايش تعـداد دانشـجو و در نظـر گـرفتن جنسـيت،        ريزان مي باشد و برنامه

  يي در هر دانشگاه نسبت به توسعه فضاهاي ورزشي اقدام نمايند.ي فعال و اقليم جغرافيا  ها رشته
) در خصوص تفـاوت دامنـه   1375با توجه به نتايج تحقيق حاضر و نتايج تحقيق تندنويس(

مويد اين مطلب اسـت     ها برنامه دانشگاه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) در بين فوق
عاري از هر گونه ضابطه مشـخص بـوده كـه       ها انشگاهامكانات و زيرساختي ورزشي د كه ساخت 

احتمال دارد ناشي كمبود فضاي خالي براي تغيير كاربري براي ورزش، گرانـي قيمـت زمـين و    
و همكـاران  فارسـي   كمبود بودجه عمراني در دانشگاه ها باشد و اين نتيجـه بـا نتيجـه تحقيـق    

باشـند، تاييـد    عاد غيـر اسـتاندارد فنـي مـي    ي بزرگ تهران داراي اب  ها فضاهاي دانشگاه ) 1386(
  گردد. مي

   ها گيري كلي از نتايج تحقيق براين است با توجه به رشد و توسعه فوق برنامه دانشگاه نتيجه
فوق برنامه نيازمند به يك استاندارد سازي بر اساس  هاي ورزشي در تعداد امكانات و زير ساخت

بايسـت بـا بررسـي نقـاط قـوت،       رزش دانشـجويي مـي  جمعيت دانشجويي دارد و برنامه ريزان و
 20ضعف،فرصت و تهديد برنامه ها و با تدوين اهداف و استراتژي منسجم در برنامه چشم انـداز  

را    هـا  ساله و برنامه پنجم توسعه، راهكارهاي توسعه ورزش دانشجويي و فوق برنامه در دانشـگاه 
  در آينده مشخص نمايند.

  :عمناب

، چـاپ دوم، انتشـارات پيـام نـور.     هـاي ورزشـي   مديريت سازمان). 1378. (حميدي، مهرزاد .1
 تهران

). بررسي ساختار تشكيالتي و نيروي انساني متخصص مراكز تربيـت  1376هادي. ( بشيريان، .2
ي كشور. پايان نامه كارشناسي ارشد(چاپ نشده)، دانشگاه تهران، دانشـكده    ها بدني دانشگاه

  تربيت بدني و علوم ورزشي
3. Carlos Vera Guardia. (2009). Management of Sport and Leisure Infrastructure in 

Latin America. Available at: 
http://www.iaslim.org/sites/IASLIM/doc/projects/management of sport and 
leisure infrastructure in Latin america.pdf 

) .  سـاخت  (توسعه امكانات و زيربدني و ورزش كشورسند تفصيلي نظام جامع توسعه تربيت  .4
 ). سازمان تربيت بدني. 1382(
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 برنامه فوق ورزشي هاي فعاليت بخشي اثر تعيين ).1384خداداد كاشي، حميد. ( .12
، رساله دكتري(چاپ نشده)، دانشگاه تربيت بخش اثر الگوي هران و ارائهت هاي دانشگاه
 مدرس

13. Strand, Bradford. (1990). A space analysis of physical education activity areas 
in selected colleges and universities. Paper presented at the American Alliance 
for Health, Physical Education, Recreation and Dance Annual Convention, New 
Orleans, LA 

). بررسـي نحـوه گـذران اوقـات فراغـت دانشـجويان پسـر        1374. ( اصـغر  محمدي، علـي  .14
اكيـد بـر جنبـه تربيـت بـدني، پايـان نامـه        ي آزاد اسالمي جنـوب خراسـان بـا ت     ها دانشگاه

ارشد(چاپ نشده)، دانشگاه تربيت معلم تهـران، دانشـكده تربيـت بـدني و علـوم       كارشناسي
  ورزشي

اوقـات فراغـت دانشـجويان قهرمـان     ). بررسي نحـوه گـذران   1374. (فاروقي، شهريار يزداني .15
كننـده در اولـين دوره بازيهـاي     كشورهاي آسياي ميانه و جمهوري اسالمي ايـران شـركت   
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همبستگي كشورهاي اسالمي. پايان نامه كارشناسـي ارشـد(چاپ نشـده)، دانشـگاه تربيـت      
  مدرس.

كشـور بـا    ي  هـا  ). نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشـگاه 1375تندنويس، فريدون. ( .16
هاي ورزشي، رساله دكتري(چاپ نشده)، دانشـگاه تهـران، دانشـكده تربيـت      تاكيد برفعاليت

  بدني و علوم ورزشي
ي   ها برنامه ). بررسي برخي عوامل موثر بر ارتقاي كمي و كيفي فوق1376دارابي، حجت اله. ( .17

ارشناسـي  ي آمـوزش عـالي مسـتقر در شـهر تهـران، پايـان نامـه ك         هـا  ورزشي در دانشـگاه 
  ارشد(چاپ نشده)، دانشگاه تهران، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

ي سراسر كشـور    ها ). بررسي وضع موجود فضاهاي ورزشي دانشگاه1378پوركياني، محمد. ( .18
ها . پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد(چاپ نشـده)، دانشـگاه تهـران،         گيري از آن و ميزان بهره

 ورزشيدانشكده تربيت بدني و علوم 

). نقـش ورزش در گذرانـدن   1385رحماني، احمد و بخشي نيا، طيبه. قوامي، سيد سعيد. ( .19
اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تاكستان، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در 

  33 -50، صص:12علوم ورزشي، پژوهشكده تربيت بدني، شماره 

). روابط بين نيروي انساني، بودجـه هزينـه   1383كريميان، جهانگير. و تندنويس، فريدون. ( .20
. نشريه   ها برنامه ورزشي دانشگاه هاي فوق شده، مساحت اماكن و تاسيسات بر افزايش فعاليت

  63-79، 3، علوم حركتي و ورزش
برنامـه ورزشـي    ). توصيف امكانـات فـوق  1383شكرچي زاده، پريوش. و كريميان، جهانگير.( .21

پژوهشـي حركـت،    -از ديدگاه مديران تربيت بدني. نشريه علمـي ي علوم پزشكي   ها دانشگاه
)23 ،(169-157  

). بررسـي وضـعيت ايمنـي امـاكن ورزشـي      1385عليزاده، محمدحسين. و تجاري، فرشاد. ( .22
پژوهشـي پـژوهش در    -مناسب. نشـريه علمـي   ي دولتي تهران و ارايه راهكارهاي  ها دانشگاه

   23-39)، 15(5علوم ورزشي، 
انسيه.، اكبري، فريبـا.، ترابيـان، سـعادت.، مـرادي الكـه،       دجواد.، جمشيدي،محسني، محم .23

سيدآرش.، حلبچـي، فـرزين.، وفـايي زنـوز،      هاشمي، مازيار.، عفت پناه، محمد.، طهراني بني
خانقاه، مهـران.، فتـاحي، بهـروز.،     عباس.، بنايي فر، عبدالعلي.، نوري، فروغ الزمان.، عسگري
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). بررسي فضـاهاي ورزشـي در منطقـه    1382ي جهان، حجت. (طاهري، علي اصغر. و رشيد
سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران.  تحت پوشش مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي

  61-67جمعيتي)، صص:  (ويژه نامه تحقيقات آورد دانش،  نشريه ره

. بررسي )1385فارسي، عليرضا.، عليزاده، محمدحسين.، فارسي، سيروس. و شجاعي، علي. ( .24
، طرح پژوهشـي . ي تهران و ارايه راهكارهاي مناسب  ها وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاه
  پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

). نياز سـنجي و نظرسـنجي از دانشـجويان در خصـوص     1380سدي دستجردي، حسن. (ا .25
كشـور. طـرح   ها و مؤسسات آمـوزش عـالي    هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فعاليت

 پژوهشي، پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

، ترجمه محمد خبيـري و  راهنماي مديريت ورزشي) 1380جكسون، راجر و پالمر، ريچارد.( .26
 همكاران. انتشارات كميته ملي المپيك  

 .عه ورزش همگانيطرح توس). 1386وزارت علوم، تحقيقات فناوري، اداره كل تربيت بدني.( .27
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  رابطه بين عملكرد خانواده با سالمت روان دانشجويان ورزشكار مرد و زن
  

  3پورپريوش علي، 2فر، مريم صادقي1اقبال زارعي
  

  18/1/92 تاريخ پذيرش:    17/10/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
ها، حل مشكل، نقشآن (و ابعاد  عملكرد خانوادهبين حاضر، تعيين رابطه  از مطالعههدف 

 و ابعادسالمت روان  با  )عملكرد كلي ،في، ارتباط، آميزش عاطفي، كنترل رفتارهمراهي عاط
عالئم اختالل در ، عالئم افسردگي، عالئم اضطرابي و اختالل خواب، عالئم جسمانيآن (

شركت كننده در المپياد فرهنگي  دانشجويان ورزشكار مرد و زن) در عملكرد اجتماعي
بود. روش پژوهش  1391ش عالي كشور در تابستان سال ها و مؤسسات آموزورزشي دانشگاه

 دخترو  شركت كننده) 2130( دانشجويان پسر 3690 راجامعه آماري . از نوع همبستگي بود
ها و شركت كننده در يازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه شركت كننده) 1560(

ميان  از .تشكيل دادتران) در دو شهر اروميه (پسران) و بيرجند (دخمؤسسات آموزش عالي 
 شركت كننده به عنوان نمونه 338 مورگانچي و كرجبا استفاده از جدول  هاكنندهشركت

 ، تعداداري را دانشجويان پسر تشكيل داداز جامعه آم %58با توجه به اين كه  تعيين شد.
از جامعه  %42ه و با توجه به اين ك بودشركت كننده  196 ،اين گروه در نمونههاي كنندهشركت

 142 ،اين گروه در نمونههاي ، تعداد شركت كنندهشكيل دادآماري را دانشجويان دختر ت
مشخصات فردي، عملكرد  هاينامهپرسش آوري اطالعات راجمع ابزار .بودشركت كننده 

ها با استفاده از . تجزيه و تحليل داده) تشكيل دادندGHQ-28) و سالمت روان (FADخانواده (
و  عملكرد خانواده). نتايج نشان داد كه بين P >05/0انجام گرفت ( پيرسون ريب همبستگيض

 داري وجود دارد.معني   رابطه مثبت و  و ابعاد چهارگانه آن سالمت روان با گانه آنابعاد هفت
نتايج پژوهش حاكي از وجود نقش مهم خانواده بر سالمت روان دانشجويان مرد و زن 

  ورزشكار است.
  

  .؛ ورزشكارسالمت روان؛ عملكرد خانواده: ي فارسيهاكليدواژه

                                                                                                                   
  هيئت علمي دانشگاه هرمزگان .3و   1
 Email: parivashalipour@gmail.com   . كارشناس ارشد مشاوره (نويسنده مسئول) 2
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  مقدمه
اي است كه محبت، وفاداري و يك نظام اجتماعي و طبيعي با ساختار عاطفي پيچيده 1خانواده

امروزه، توجه به مساله خانواده و عملكرد آن به ). 1(هاي مهم آن استتداوم عضويت از ويژگي
، توانايي خانواده در 2عملكرد خانواده). 2ه قرار گرفته است (اي مورد توجصورت فزاينده

ها، همبستگي تعارض يا تطابق با تغييرات ايجاد شده در طول حيات، حل تضادها و هماهنگي
 انضباطي، رعايت حد و مرز بين افراد و اجراي قوانين و و موفقيت در الگوهاي ءبين اعضا

 الگوي عملكرد). 3( باشدسيستم مي ف حفاظت از كلمقررات و اصول حاكم بر اين نهاد با هد
خانواده را  و تعاملي، اي)(حرفه شغلي، خصوصيات ساختاري "3مك مستر"خانواده از ديدگاه 

، 7همراهي عاطفي، 6هانقش، 5ارتباط، 4شامل شش بعد موسوم به حل مشكل سازد ومعين مي
قد است كه خانواده واحدي است كه معتپرات  ).4( باشدمي 9كنترل رفتار و 8آميزش عاطفي
گيرد و همچنين در تأمين بهداشت رواني، مراقبت و در آن شكل مي افراد 10سالمت روان

از  سالمت روان عبارت .)5( اي داردنقش بسيار تعيين كننده حمايت از سالمت افراد خود
تماعي و حل موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصالح محيط فردي و اج قابليت ارتباط

سازمان جهاني  .)6( باشدمنطقي، عادالنه و مناسب مي تضادها و تمايالت شخصي به طور
را حالتي از رفاه و  داند بلكه آن، سالمت روان را فقط فقدان اختالل رواني نمي11بهداشت

تواند با مي داند وداند كه طبق آن هر شخصي خودش را توانا و با استعداد ميآسايش مي
اجتماع  آميزي كار كند و درهاي طبيعي زندگي كنار آيد، به طور مفيد و موفقيتساستر

عدم سالمت رواني از پيشرفت و اعتالي فرد و همچنين توانايي انجام  ).7( مشاركت داشته باشد
باشد جلوگيري خواهد نمود و خود اين امر باعث اختالل در اعمال و وظايفي كه بر عهده وي مي

سالمت رواني كمك  هدف اصلي). 8رفت جامعه و عواقب ناشي از آن خواهد شد (سالمت و پيش
تر، شناخت وسيع و پيشگيري از تر، شادتر، هماهنگكامل به تمام افراد در رسيدن به زندگي

                                                                                                                   
1. Family 
2. Family function 
3. Mc Master 
4. Problem solving 
5. Communication 
6. Roles 
7. Affective responsiveness 
8. Affective involvement 
9. Control of behavior 
10. Mental health 
11. World Health Organization 
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هاي در تمام عرصه لذا توجه به سالمت رواني ).9( اختالالت خلقي، عاطفي و رفتاري است بروز
مشكالتي چون فقر، شكست در ). 10( اهميت است و شغلي حائززندگي فردي، اجتماعي 

امعه (مثل باالي عدم امنيت در ج تحصيالت، زندگي در محيط فيزيكي نامناسب، سطح
جمله جدايي از والدين، از دست  ) و مسايلي چون حوادث منفي زندگي ازخشونت، تصادفات

تأثيرات زيادي بر سالمت رواني  دادن كار يا مهاجرت اجباري كه از عوامل اجتماعي هستند،
 .)11( افراد دارند

عنوان، نخستين پايگاه اجتماعي و بهترين آموزشگاه  روان در محيط خانواده به سالمتلذا، 
ها و تكوين هويت همواره بايد حفظ شود، زيرا سالمتي و صحت گيري ارزشرشد، شكل براي

-نديشه و شخصيت را در آينده فراهم ميساز رشد ازمينه خانواده است كه از هر لحاظ  محيط
 ،كند. بنابرايندر هر جامعه ايفا مي ترين نقش راترين و بنياديخانواده مهم ،در واقع). 12( آورد

 سالمت رواني، يابي به عوامل مؤثر بر عملكرد خانوادهبرآنند تا با دست بسياري از روانشناسان
-خانواده نقش هستي بخش داشته و يكي از مهم در طول تاريخ .)13( جامعه را تأمين نمايند

هاي موثر بر سالمت بدني و رواني افراد به شمار رفته است. خانواده شرايط الزم ترين محيط
). اين امر به ويژه 14آورد (براي رشد و رسيدن به توازن جسمي، رواني و اجتماعي را فراهم مي

طوري كه در رشد و پرورش استعدادهاي  در دانشجويان از اهميت بسياري برخوردار است به
  .كندمي دانشجويان نقش به سزايي را ايفا

مك هاي ارايه شده از جمله  مدل مدل در خصوص عملكرد خانواده و رابطه آن با سالمت روان  
اي است از يك مدل انتشار اين مدل تكامل يافتهكه  باشد مي  ي كنش خانوادهمستر درباره

اين مدل  .مطرح گشت 1962طبقات خانوداگي كه براي نخستين بار در سال  نيافته به نام طرح
استوار است. اين رويكرد  دارها ارائه داده است و بر رويكرد نظامراه مفيدي براي بررسي خانواده

، ارتباطات، حل مسئلهكه عبارتنداز:  دهد.مي ي كاركرد خانواده را مد نظر قرارشش جنبه
فعلي اين طرح با كار كرد ؛ 3كنترل رفتاريو  2دخالت عاطفي، 1عاطفيگويي پاسخ، هانقش

  ي تحولي كنوني آن.كار دارد نه با رشد قبلي يا مرحلهسرو 4خانواده
و عملكرد  Bو  Aبررسي رابطه بين تيپ شخصيتي "اي تحت عنوان ) در مطالعه1390مرادي (

نشان داد كه بين  "واحد سنندج خانواده با سالمت عمومي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
معنادار وجود دارد. و ، عملكرد خانواده با سالمت عمومي رابطه مثبت Bو  Aتيپ شخصيتي 

                                                                                                                   
1. Affective Responsivness 
2. Affective involvement 
3. Behavieral Control 
4. Current Functioning 
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و عملكرد خانوادگي  پيش بيني كننده سالمت عمومي  بودند. با توجه  Bو  Aتيپ شخصيتي 
رد ناسالم خانوادگي، و عملك Aبه اين يافته ها مي توان با تغيير افكار و رفتارهاي افراد تيپ 

  ).15سالمت عمومي را ارتقاء داد (
تاثير روابط خانوادگي بر بهداشت "اي تحت عنوان ) در مطالعه1390حقيقتيان و همكاران (

روابط خانوادگي سازنده، تاثير مثبت و معني نشان دادند كه  "رواني فرزندان در شهر اصفهان
هاي روابط خانوادگي نيز همگي مثبت و معني   مولفه ر. تاثيداري بر سالمت رواني افراد داشتند 
 اجتماعي خانواده بر سالمت رواني جوانان تاثير مثبت و - پايگاه اقتصادي  همچنين .دار بودند 

گيري:  نتيجه .دار وجود نداشت دار داشت، ولي بين جنسيت و سالمت رواني رابطه معني  معني 
همسو تاثير مثبت شاياني  هاي همگن و  اسي در خانواده اين مطالعه نشان داد كه متغييرهاي اس

ها تالش كنند چنين ارتباطات مثبت در  خانواده  ها دارد. بنابراين الزم است كه  بر سالمت بچه 
ها نيز نشان داده شد، ارتباطات مثبتي بين  كه در ساير گروه  خانواده ايجاد كنند. همان طور

 ).12( آموزان وجود دارد دارس براي دانش روش كار همگن در م سالمت روان و
اي با هدف بررسي رابطه بين عملكرد خانوادگي، ) در مطالعه1389اميري و همكاران (

ويژگي هاي كودك و متغيرهاي جمعيت شناختي والدين با استرس و سالمت رواني در ميان 
بين سن كودك،  هاي كودك، والدين كودكان كم توان ذهني نشان دادند كه از ميان ويژگي

تواني ذهني كودك و  استرس والدگري و سالمت رواني رابطه منفي وجود داشت. بين شدت كم
سالمت رواني رابطه منفي و معنادار بود. بين درآمد خانواده با تنيدگي والدين و سالمت رواني 

رواني  هاي نقش،حل مشكل و ابراز عواطف با سالمت نيز رابطه منفي بود. همبستگي بين متغير
هاي كودك،  واسترس والدگري منفي بود. تحليل رگرسيون نيز نشان داد، متغيرهاي ويژگي

بيني واريانس استرس والدگري و  شناختي قادر به پيش عملكرد خانواده و عوامل جمعيت
هاي  هاي كودك و متغير هاي عملكرد خانواده، ويژگي گيري: متغير سالمت رواني هستند. نتيجه

ها  بيني آن تي با سالمت رواني و استرس والدگري رابطه دارند و قادر به پيششناخ جمعيت
  ).16هستند (

بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و "اي تحت عنوان ) در مطالعه1388اسدي و همكاران (
نشان دادند كه بين عملكرد خانواده درخرده  "سالمت روان دردانشجويان دانشگاه تهران

عاطفي، اميزش عاطفي و نقشها رابطه معناداري با سالمت روان دانشجويان  هاي همراهيمقياس
وجود دارد همچنين نتايج مشخص كرد كه بين عملكرد خانواده درخرده مقياسهاي ارتباط 

  ).17كنترل رفتار و حل مشكل با سالمت روان دانشجويان ارتباط معناداري وجود ندارد (
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ارتباط عملكرد خانواده با سالمت رواني "عنوان ) در پژوهشي با 1388عالئي و پوزش (
هاي ابزار سنجش خانواده شامل عملكرد مقياس نشان دادند كه بين تمامي خرده "دانشجويان

ها، ارتباط و حل مشكالت با نمره كل كلي، كنترل رفتار، آميزش عاطفي، همراهي عاطفي، نقش
به عبارت ديگر اختالل در عملكرد  داري وجود دارد،سالمت عمومي همبستگي مثبت و معني

خانواده دانشجويان با كاهش سالمت رواني آنان همراه است. بين تمامي ابعاد ابزار سنجش 
في با خرده هاي آزمون سالمت عمومي، به استثناي بعد آميزش عاطخانواده و خرده مقياس

   ).18داري وجود دارد (ي همبستگي مثبت و معنيبخوابيمقياس اضطراب و 
بررسي رابطه بين كارايي خانواده و سالمت عمومي "اي تحت عنوان ) در مطالعه1387عراقي (

نشان داد كه  "فرزندان در دانشجويان پسر مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر
  ).19داري وجود دارد (بين نمرات كارائي خانواده و سالمت عمومي رابطه مستقيم و معني

رواني فرزندان رابطه  نشان داد كه بين كارايي خانواده و سالمت) 1381( هزادمشهدي
دانشجويان با كاركرد خانوادگي بهتر، از سالمت رواني بهتري برخوردار  معناداري وجود دارد و

 تر از سالمت رواني پايين تري برخوردار هستندپايين هستند و دانشجويان با كاركرد خانوادگي
)20(.  

مقايسه و ارتباط عملكرد خانواده "اي تحت عنوان ) در مطالعه1384همكاران (حسينيان و 
نشان دادند كه عملكرد خانواده  "و سالمت رواني نوجوانان فراري از خانه با نوجوانان عادي

هايي با نوجوانان عادي متفاوت از نوجوانان فراري بود. بدين معنا كه نوجوانان فراري در خانوده
اند. از طرفي سالمت رواني نوجوانان عادي متفاوت از رآمد و مختل رشد يافتهعملكرد غيركا

نوجوانان فراري بود. بدين معنا كه نوجوانان عادي از سالمت رواني باالتري نسبت به نوجوان 
فراري برخوردار بودند و بين عملكرد خانواده و سالمت رواني نوجوانان رابطه معناداري مشاهده 

هاي داراي عملكرد كار آمد بودند نسبت به كه نوجواناني كه در خانواده شد. بدين گونه
  ).21كردند، سالمت رواني باالتري داشتند (هاي ناكار آمد زندگي مينوجواناني كه در خانواده

بررسي رابطه بين كارايي خانواده و سالمت "اي تحت عنوان ) در مطالعه1376سعاتمند (
ش كرد كه كارايي خانواده و ابتالء فرزندان به عالئم جسماني، گزار "عمومي فرزندان آنها

داري وجود دارد اضطراب، اختالل خواب و اختالل در كاركرد اجتماعي و افسردگي رابطه معني
)22.(  

اي با هدف بررسي رابطه بين كارايي خانواده و سالمت عمومي ) در مطالعه1383لشكري (
ي كه كارايي خانواده خود را بهتر گزارش كرده بودند از آموزانفرزندان نشان داد كه دانش

وضعيت سالمت عمومي بهتري برخوردار بودند. كارايي خانواده و سالمت عمومي فرزندان در 
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گروه اقتصادي باالتر از متوسط بهتر از گروه متوسط بود. با استفاده از روش رگرسيون گام به 
رزيابي كارايي خانواده، سالمت عمومي فرزندان را توان بوسيله اگام نتيجه گرفته شد كه مي

توان چنين نتيجه گرفت كه بوسيله ارتقاء هاي پژوهش ميپيش بيني كرد. با توجه به يافته
شود سطح سالمت عمومي فرزندان را افزايش داده و از ابتال آنان به ها   ميكارايي خانواده

-. به عالوه افزايش ميزان كارايي خانواده مياختالالت رواني و جسماني پيشگيري به عمل آورد
  ).23تواند در درمان عوارض موثر واقع شود (

بررسي رابطه بين كنترل خود، حس "اي تحت عنوان ) در مطالعه1388غفاري و همكاران (
داري بين عملكرد نشان دادند كه رابطه منفي و معني "طلبي و سالمت روان با عملكرد خانواده

س طلبي، اختالل روان و عوامل ديگر وجود دارد. همچنين رابطه مثبت بين خانواده و ح
عملكرد خانواده و كنترل خود وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه ميزان پيش 
بيني عملكرد خانواده با استفاده از متغيرهايي مثل كنترل خود، حس طلبي و سالمت روان 

  ) 18(كنترل خود بيشتر از بقيه استدار است و ميزان پيش بيني معني
) نشان دادند كه بين عملكرد خانواده و سالمت روان نوجوانان رابطه 2009( 1يي -الياس و هيو

 ). 24داري وجود دارد (معني
هاي رفتاري و رواني ) نشان داد كه خانواده در پيدايش اختالل2001( 2كوميني و همكاران

  .)25نوجوانان و جوانان نقش دارد (
بنابراين، با توجه به نقش خانواده و عملكرد آن در تامين يا عدم تامين سالمت روان افراد، 

ها، حل مشكل، نقشو ابعاد آن ( عملكرد خانوادهبين حاضر، تعيين رابطه  از مطالعههدف 
و ابعاد آن سالمت روان  با  )عملكرد كلي ،همراهي عاطفي، ارتباط، آميزش عاطفي، كنترل رفتار

عالئم اختالل در عملكرد ، عالئم افسردگي، عالئم اضطرابي و اختالل خواب، عالئم جسماني(
شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي  دانشجويان ورزشكار مرد و زن) در اجتماعي
  بود. 1391ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در تابستان سال  دانشگاه

  روش شناسي
 شود.ستگي بود و از نظر هدف كاربردي محسوب ميهمب - توصيفي  از نوع  پژوهشروش 

شركت كننده در  )نفر 1560( دخترو  )نفر 2130( دانشجويان پسر 3690 را جامعه آماري
در دو شهر اروميه ها و مؤسسات آموزش عالي يازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه

                                                                                                                   
1. Elias & Huey-Yee 
2. Cumminy & et al  
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با  هااز ميان شركت كننده تشكيل داد. 1391در تابستان  سال (پسران) و بيرجند (دختران) 
تعيين  شركت كننده به عنوان نمونه 338 تعداد) 26( 1مورگاني و سكرجاستفاده از جدول 

از جامعه آماري را دانشجويان پسر تشكيل داد، تعداد  %58با توجه به اين كه  شد.
از  %42ه و با توجه به اين ك بودشركت كننده  196اين گروه در نمونه برابر هاي كننده شركت

اين گروه در نمونه برابر هاي ، تعداد شركت كنندهري را دانشجويان دختر تشكيل دادجامعه آما
 .بودشركت كننده  142

 كه) FADنامه مشخصات فردي، عملكرد خانواده (پرسش 3آوري اطالعات را ابزار جمع

گلد برگ و   توسط كه )GHQ-28و سالمت روان ( )27( )1983( 2و همكاران اپشتاينتوسط 
سن، نامه مشخصات فردي، شامل: پرسش .تدوين شده است، مي باشند) 28(  3)1979هيلر(

 عملكرد سنجش نامهپرسشبود. جنسيت، وضعيت تاهل، ميزان تحصيالت، سابقه كار و ... 

 براساس خانواده عملكرد سنجش منظور به توسط كه است سوالي 60 مقياس يك 4خانواده

 را خانواده تعاملي و شغلي ساختاري، الگو خصوصيات اين است. شده ارائه »5مستر مك« الگوي

 -3 هاّنقش -2 ،حل مشكل -1 شامل مقياس خرده پرسشنامه داراي شش اين .سازدمعين مي
خرده مقياس  6عالوه بر  كنترل رفتار بود. - 6و  آميزش عاطفي - 5ارتباط،  - 4همراهي عاطفي، 

نامه نيز ارائه تم مربوط به عملكرد كلي خانواده در اين پرسشمورد اشاره، يك خرده مقياس هف
 موافقم، كامالً( ايگزينه 4 ليكرت طيف در قالب نامهپرسش سواالت). 1379شده است (ثنايي 

ضريب پايايي آن را با استفاده از روش آلفاي  .شدسازي كمي م)مخالف كامالً و موافقم، مخالفم
   گزارش شده است. )29( )2002( 6بيهم و همكارانوسط ت  79/0تا  48/0كرونباخ بين 
) طراحي شده 1979( 8كه توسط گلدبرگ و هيلر 7سوالي سالمت عمومي 28نامه پرسش

 7مقياس از  مقياس بوده كه هر خردهخرده 4نامه نشان دهنده تحليل عاملي اين پرسش. است
عالئم اضطرابي و  - 2م جسماني، عالئ - 1ها شامل مقياسگيرد. اين خردهسوال را در بر مي

باشد. تمام عالئم اختالل در عملكرد اجتماعي مي - 4عالئم افسردگي و  - 3اختالل خواب، 
 ،بيش از حد معمول، در حد معمول ،اصالًاي (نامه سالمت روان آن چهار گزينهسواالت پرسش

                                                                                                                   
1. Krejcie & Morgan 
2. Epstein & et al 
3. Goldberg & Hillier 1979 
4. Family Assessment Device 
5. McMaster 
6. Bihun & et al 2002 
7. General Health Questionnaire (GHQ) 
8. Goldberg & Hillier 
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، 1، 0به صورت ( گذاري آن بر حسب طيف ليكرتنمره ) و روشبه مراتب بيشتر از حد معمول
) 30( 1)1988( گلدبرگ و ويليامزباشد. مي 23نامه ) بود. همچنين نمره برش اين پرسش3، 2

   .گزارش كرد 80/0 نامه را با مصاحبه بالينيپرسش روايي اينضريب 
  

ها و (سال) ورزشكار مرد و زن شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه سنتوصيف  .1جدول 
  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  مؤسسات

  بيشترين  كمترين  انحراف استاندارد  ميانگين  سن (سال)
  30  19  03/2  90/22 مرد
  28  18  98/1  52/22 زن

  
دهنده و عدم شناسايي به شيوه ميداني انجام گرفت. اخنيار كامل افراد پاسخ اطالعاتآوري گرد

-شركت. پس از تعيين درصد هر گروه از بودمطالعه  ات اخالقي در اينظنام آنها، از جمله مالح
هماهنگي الزم با اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات ، )دختر، پسر( جنسيتاز نظر  هاكننده

در مطالعه انجام گرفت.  پسران و دختران به طور جداگانه ها دانشجويو فناوري و سرپرستان تيم
ر توصيفي و شاخص گرايش مركزي (ميانگين)، شاخص هاي، از آماحاضر، جهت تحليل داده

پراكندگي (انحراف استاندارد)، درصد، تعداد، جداول و نمودارها براي توصيف نتايج استفاده شد. براي 
ها، همراهي عاطفي، كنترل رفتار، حل مشكل، ارتباط، نقش( عملكرد خانوادهتعيين رابطه بين 

استفاده شد. سطح  پيرسون از ضريب همبستگي روان سالمت) با آميزش عاطفي و عملكرد كلي،
دار تلقي گرديد. كليه و كمتر از آن معني 05/0در سطح  p% در نظر گرفته شد و مقدار 95اطمينان 

  انجام گرفت.  SPSS ver 19كارهاي آماري با استفاده از نرم افزار 

  نتايج
مي  52/22±98/1 و ورزشكار زن   90/22± 03/2 ورزشكاران مرد يسن ميانگين نشان داد كهنتايج 
شركت  %6/66  مرد بودند. %58زن و  شركت كنندگان %42 نشان داد كهنتايج هم چنين  باشد.

 %6/3مدرك ليسانس،  %5/59 مدرك فوق ديپلم،داراي   %7/33 متاهل بودند. %3/33مجرد و كننده 
هاي تيمي و در ورزششركت كننده)  95( %1/28 مدرك دكتري داشتند. %3/3فوق ليسانس و 

  هاي انفرادي شركت داشتند.كننده) در ورزششركت 243( 9/71%
  

                                                                                                                   
1. Goldberg & Williams 1988 
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ورزشكار مرد و زن درصد (تعداد) جنسيت، وضعيت تاهل، مقطع تحصيلي و نوع رشته ورزشي  .2جدول 
  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  مؤسساتها و شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه

  رهآما
  نوع رشته ورزشي  مقطع تحصيلي وضعيت تاهل جنسيت

فوق  متاهل  مجرد  مرد  زن
فوق   ليسانس  ديپلم

ورزش   دكتري  ليسانس
  تيمي

ورزش 
  انفرادي

  243  95  11  12 201 114 113 225 196 142  تعداد
  %9/71  %1/28  %3/3  %6/3 %5/59 %7/33 %3/33 %6/66 %58 %42  درصد

و  سالمت روان گانه آن باو ابعاد هفت عملكرد خانوادهبين  نشان داد كه )2(نتايج جدول 
  داري وجود دارد. رابطه مثبت و معني ابعاد چهارگانه آن

  
ورزشكار گانه آن با سالمت روان و ابعاد چهارگانه آن بين عملكرد خانواده و ابعاد هفت رابطه  .3جدول 

آموزش عالي كشور در  مؤسساتها و مرد و زن شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه
  1391تابستان سال 

  
عالئم 
  جسماني

عالئم
اضطرابي و 

اختالل 
 خواب

عالئم 
  افسردگي

عالئم اختالل 
در عملكرد 
  اجتماعي

سالمت 
  روان

)34/2(41/7  )46/2(
96/7 

)60/2( 
25/7  )92/2( 21/7  )70/5( 

85/29  
)75/2(  حل مشكل

00/12 
223/0 

**001/0 
135/0 

*013/0 
265/0  

**001/0  
248/0  

**001/0  
398/0  

**001/0  
)23/2(  هانقش

34/22 
301/0 

**001/0 
247/0 

**001/0 
224/0  

**001/0  
277/0  

**001/0  
474/0  

**001/0  
همراهي
 عاطفي

)72/2(
28/17 

370/0 
**001/0 

265/0 
**001/0 

360/0  
**001/0  

374/0  
**001/0  

622/0  
**001/0  

)73/1(  ارتباط
90/16 

224/0 
**001/0 

158/0 
**004/0 

133/0  
*014/0  

230/0  
**001/0  

339/0  
**001/0  

آميزش
 عاطفي

)10/4(
50/16 

399/0 
**001/0 

306/0 
**001/0 

359/0  
**001/0  

448/0  
**001/0  

690/0  
**001/0  

)47/3(  كنترل رفتار
47/19 

324/0 
**001/0 

243/0 
**001/0 

203/0  
**001/0  

387/0  
**001/0  

529/0  
**001/0  

)40/3(  عملكرد كلي
22/31 

268/0 
**001/0 

262/0 
**001/0 

296/0  
**001/0  

316/0  
**001/0  

520/0  
**001/0  

عملكرد
 خانواده

)08/14(
74/135 

452/0 
**001/0 

349/0 
**001/0 

400/0  
**001/0  

496/0  
**001/0  

773/0  
**001/0  

  (دو دامنه). 001/0در سطح  يدارمعنيرابطه **(دو دامنه)؛ 05/0در سطح  يدارمعنيرابطه *
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  گيريبحث نتيجه
ها، حل مشكل، نقشو ابعاد آن ( عملكرد خانوادهبين حاضر، تعيين رابطه  از مطالعههدف 

و ابعاد آن سالمت روان  با  )عملكرد كلي ،همراهي عاطفي، ارتباط، آميزش عاطفي، كنترل رفتار
عالئم اختالل در عملكرد ، افسردگي عالئم، عالئم اضطرابي و اختالل خواب، عالئم جسماني(

شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي  دانشجويان ورزشكار مرد و زن) در اجتماعي
  بود.  1391ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در تابستان سال  دانشگاه

خانواده شالوده اساسي در ساختار اجتماعي جوامع است كه سالمت يا عدم سالمت آن قوام 
). دستيابي به جامعه سالم در گروه سالمت خانواده و خانواده 1ل را در پي دارد (يا اضطحال

سالم در گروه برخورداري افراد آن از سالمت رواني و داشتن ارتباط مطلوب با يكديگر است. 
عملكرد خانواده جنبه مهم محيط خانواده است كه سالمت جسماني، اجتماعي و هيجاني افراد 

تواند به اعضاي آن براي كنار دهد. عملكرد خانواده مناسب ميت تاثير قرار ميآن خانواده را تح
كننده باشد. اختالل در كاركرد خانواده آمدن با شرايط نامناسب و زندگي ناگوار و استرس كمك

سازد و سالمتي اعضاي آن را به اعضاي آن را دچار سردرگمي، نگراني و مشكالت ارتباطي مي
هاي سازشي خانواده است كه توان گفت كه عملكرد خانواده بيانگر مهارتد. مياندازمخاطره مي

گردد همچنين ابعاد عملكرد خانواده نشان دهنده وضعيت منجر به تحول و ايفاي آن مي
هاي عاطفي و درگيري ها، واكنشمطلوب خانواده از نظر رشدي، حل مسئله، ارتباط، نقش

اي كه داراي سطح مطلوبي از اين ابعاد باشد، بيشترين وادهباشد به همين خاطر خانعاطفي مي
اي كه گذارد، در نتيجه خانوادهتاثير مثبت را بر سالمت جسماني و عاطفي اعضاي خانواده مي

هايي كه داراي عملكرد بهتري باشد از سالمت روان باالتري نيز برخوردار است. در واقع، خانواده
نظر ارتباط بين اعضاي خانواده، ابراز محبت و احترام بين اعضا  داراي عملكرد بهتري هستند از

ها در واقع ابعاد سالمت روان است و سلسله مراتب قدرت در خانواده مشكلي ندارند، اين ويژگي
)31 .(  

هاي سالم استرس كمتري را ) نشان دادند كه افراد در خانواده1996( 1پاترسون و السترن
هاي شود كه خانوادهبيني مي. بنابراين، پيش)32( كنندشان تجربه ميهاي پرينسبت به خانواده

  داراي عملكرد بهتر از سالمت روان باالتري هم برخوردار باشند. 
ابعاد هفت گانه آن هر يك از بين عملكرد خانواده و اولين يافته مطالعه حاضر نشان داد كه 

با ) اطفي، كنترل رفتار، عملكرد كليها، همراهي عاطفي، ارتباط، آميزش عحل مشكل، نقش(

                                                                                                                   
1. Patterson & Lusteren 
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دانشجويان ورزشكار مرد و زن شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي  عالئم جسماني
داري معنيمثبت و رابطه  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  مؤسساتها و دانشگاه

هفت گانه آن عالئم  عملكرد خانواده و ابعاد بهبودتوان گفت با به عبارت ديگر مي وجود دارد.
ها ممكن است مشكالت عاطفي و جسمي با هم گاهي وقت و برعكس. بهتر خواهد شد جسماني

اشتباه گرفته شوند و احتمال دارد كه مشكالت عاطفي نتوانند به شكل رواني بروز كنند، بلكه 
-ه دقيقهمواره به شكل بدني پديدار شوند. از اين رو، بهتر است كه به مشكالت جسماني توج

هاي طالعه با يافتههاي اين ميافته تري شود و علل اصلي عالئم جسماني مورد بررسي قرار گيرد.
ها، همراهي عاطفي، ارتباط، آميزش عاطفي ) در ابعاد حل مشكل، نقش1390( مطالعات مرادي
ا، ه) حل مشكل، نقش1387گانه؛ عراقي () در ابعاد هفت1388( عالئي و پوزشو عملكرد كلي؛ 

) در 1376همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، عملكرد كلي و عملكرد خانواده و سعادتمند (
 هاي مطالعات مراديطالعه با يافتههاي اين معملكرد خانواده همسو بودند. همچنين يافته

) در 1384حسينيان و همكاران ( ؛) در بعد ارتباط1387) در بعد كنترل رفتار؛ عراقي (1390(
  ل، همراهي عاطفي، عملكرد كلي و عملكرد خانواده در تناقض بودند.ابعاد حل مشك

ابعاد هفت گانه هر يك از بين عملكرد خانواده و دومين يافته مطالعه حاضر نشان داد كه 
دانشجويان ورزشكار مرد و زن شركت كننده در المپياد عالئم اضطرابي و اختالل خواب آن با 

مثبت رابطه  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  تمؤسساها و فرهنگي ورزشي دانشگاه
عملكرد خانواده و ابعاد هفت  بهبودتوان گفت با به عبارت ديگر مي داري وجود دارد.معنيو 

توان نتيجه بنابراين، مي خواهد يافت و برعكس. كاهشگانه آن عالئم اضطرابي و اختالل خواب 
اي خود عملكرد ناكارايي دارند فرزندانشان بيشتر به هايي كه در ارتباط با اعضگرفت خانواده

-شوند (مشهديرفتارهاي اضطرابي از جمله عصبانيت، تشويش، ترس و وحشت زدگي مبتال مي
گانه؛ ) در ابعاد هفت1390( هاي مطالعات مراديطالعه با يافتههاي اين م). يافته1381زاده 

ا، همراهي عاطفي، ارتباط، كنترل رفتار و ه) در ابعاد حل مشكل، نقش1388( عالئي و پوزش
ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، عملكرد ) حل مشكل، نقش1387عملكرد كلي؛ عراقي (

) در ابعاد حل مشكل، همراهي عاطفي و 1384كلي و عملكرد خانواده حسينيان و همكاران (
هاي اين نين يافته) در عملكرد خانواده همسو بودند. همچ1376عملكرد كلي و سعادتمند (

) در 1387) در بعد آميزش عاطفي؛ عراقي (1388هاي مطالعات عالئي و پوزش (مطالعه با يافته
  ) در عملكرد خانواده در تناقض بودند.1384بعد ارتباط و حسينيان و همكاران (

ابعاد هفت گانه هر يك از بين عملكرد خانواده و سومين يافته مطالعه حاضر نشان داد كه 
دانشجويان ورزشكار مرد و زن شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي  عالئم افسردگين با آ
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داري معنيمثبت و رابطه  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  مؤسساتها و دانشگاه
عملكرد خانواده و ابعاد هفت گانه آن عالئم  بهبودتوان گفت با به عبارت ديگر مي وجود دارد.
تواند افسردگي از جمله اختالالت عاطفي است كه مي خواهند يافت و برعكس. اهشك افسردگي

اثرات منفي در تمامي جوانب زندگي هر فرد داشته باشد. افسردگي، نشاط و شادابي و شور 
گذارد و در گيرد و بر پيشرفت تحصيلي، اجتماعي، رشد و شكوفايي تاثير منفي ميزندگي را مي

مه اين حالت، حتي ممكن است به عواقب نامطلوبي از جمله خودكشي صورت عدم توجه و ادا
 عالئي و پوزش) و 1390( هاي مطالعات مراديطالعه با يافتههاي اين م). يافته19منجر شود (

ها، آميزش عاطفي، ) در ابعاد حل مشكل، نقش1387گانه؛ عراقي () در ابعاد هفت1388(
هاي هاي اين مطالعه با يافتهيافته نودند. همچنيعملكرد كلي و عملكرد خانواده همسو ب

) در ابعاد همراهي 1387) در بعد آميزش عاطفي؛ عراقي (1388مطالعات عالئي و پوزش (
) در ابعاد حل مشكل، همراهي عاطفي و 1384عاطفي و ارتباط و حسينيان و همكاران (

  عملكرد كلي و عملكرد خانواده در تناقض بودند.
ابعاد هفت گانه هر يك از بين عملكرد خانواده و مطالعه حاضر نشان داد كه  چهارمين يافته

دانشجويان ورزشكار مرد و زن شركت كننده در عالئم اختالل در عملكرد اجتماعي آن با 
رابطه  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  مؤسساتها و المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه

عملكرد خانواده و سطح  بهبودتوان گفت با مي   به عبارت ديگر  د.داري وجود دارمعنيمثبت و 
اختالل  خواهد يافت و برعكس. كاهشعالئم اختالل در عملكرد اجتماعي با ابعاد هفت گانه آن 
تواند تاثيرات منفي و مخرب بر تمامي جوانب زندگي هر فرد بگذارد و مي در عملكرد اجتماعي

فرد را دچار مشكل كند و به دنبال آن، فرد را به انواع مشكالت رفتارها و تعامالت اجتماعي 
توان نتيجه گرفت كه توجه به خانواده و عملكرد آن و داشتن رواني دچار سازد. بنابراين، مي

ارتباط موثر و مطلوب با فرزندان در محيط خانواده كه مبتني بر عاطفه مثبت و آميزش 
ش و از بين بردن مشكالت اجتماعي و رفتاري فرزندان تواند در ميزان كاهصميمانه باشد مي

) در ابعاد حل 1390ي (هاي مطالعات مرادمطالعه با يافتههاي اين موثر و مفيد باشد. يافته
) 1388( عالئي و پوزشها، همراهي عاطفي، ارتباط، كنترل رفتار و عملكرد كلي؛ مشكل، نقش

ها، همراهي عاطفي، ارتباط، كنترل رفتار، نقش) در ابعاد 1387گانه؛ عراقي (در ابعاد هفت
) در بعد عملكرد كلي و عملكرد 1384عملكرد كلي و عملكرد خانواده؛ حسينيان و همكاران (

مطالعه با هاي اين ) در عملكرد خانواده همسو بودند. همچنين يافته1376خانوده و سعادتمند (
) در ابعاد حل مشكل 1387طفي؛ عراقي () در بعد آميزش عا1390( هاي مطالعات مرادييافته
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) در ابعاد حل مشكل و همراهي 1384و آميزش عاطفي و ارتباط و حسينيان و همكاران (
  عاطفي در تناقض بودند.

ابعاد هفت گانه هر يك از بين عملكرد خانواده و پنجمين يافته مطالعه حاضر نشان داد كه 
زن شركت كننده در المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان ورزشكار مرد و  سالمت روانآن با 
داري معنيمثبت و رابطه  1391آموزش عالي كشور در تابستان سال  مؤسساتها و دانشگاه

با عملكرد خانواده و ابعاد هفت گانه آن سطح  بهبودتوان گفت با مي به عبارت ديگر وجود دارد.
توان به مدل يج به دست آمده ميدر توجيه نتا خواهند يافت و برعكس. افزايش سالمت روان

در رابطه با عملكرد خانواده اشاره نمود كه هر قدر خانواده در اجراي عملكردهاي  "مسترمك"
تواند در كاهش مشكالت گانه) كارايي بهتري داشته باشد، به همان ميزان ميخود (ابعاد هفت

هاي اين ود تاثيرگذارتر باشد. يافتهرفتاري و رواني اعضا و تقويت رفتارهاي سازگارانه و بهنجار خ
 گانه؛) در ابعاد هفت1388( عالئي و پوزش) و 1390( هاي مطالعات مراديطالعه با يافتهم

) 1387ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي؛ عراقي (نقش) در ابعاد   1388اسدي و همكاران (
رفتار، عملكرد كلي و  ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترلدر ابعاد حل مشكل، نقش
 - الياس و هيو)، 1376) در عملكرد خانواده؛ سعادتمند (1381زاده (عملكرد خانواده؛ مشهدي

هاي هاي اين مطالعه با يافته) در عملكرد خانواده همسو بودند. همچنين يافته2009( يي
) 1388ن (ها؛ اسدي و همكارا) در ابعاد حل مشكل و نقش1389مطالعات اميري و همكاران (

) در بعد ارتباط؛ و حسينيان و 1387در ابعاد حل مشكل، ارتباط و كنترل رفتار؛ عراقي (
) در ابعاد حل مشكل؛ همراهي عاطفي؛ عملكرد كلي و عملكرد خانواده در 1384همكاران (

  تناقض بودند. 
نتايج پژوهش حاكي از وجود نقش مهم خانواده بر سالمت روان دانشجويان مرد و زن 

رزشكار است. بنابراين در دوران دانشجويي فرزندان، والدين بايد به اين عوامل توجه نمايند و
هاي آنان بايستي سعي نمايند محيط مناسبي را براي فرزندانشان فراهم آورند، زيرا كه خانواده

تر باشند و فرزندان گرايش به ورزش و فعاليت بدني داشته باشند كه از لحاظ عملكرد سالم
مكن است زمينه رشد و شكوفايي بهتري را فراهم آورد، در مقابل عملكرد نامناسب خانواده و م

تواند عدم گرايش به ورزش در بين فرزندان اثرات نامطلوب بر اعضاء آن خواهد داشت و مي
چنانچه خانواده با فرزندان تاثيرات مخرب بر الگوي رفتاري و سالمت روان فرزندان داشته باشد. 

شد. نقش  داشته باشند فرزندان آنان از سالمت روان مطلوبي برخوردار خواهند مناسبط رواب
فرزندان براي برخورد با مشكالت رفتاري و شخصيتي اعضاء بسيار مهم  سالمت روانخانواده در 

تاثيرات مثبتي بر  توان نتيجه گرفت كه كارايي بهتر خانواده قطعاًو ضروري است. بنابراين مي
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عواطف، ايفاي نقش و توانايي حل  وان فرزندان خواهد داشت و هرچه زمينه بروزسالمت ر
نشاط، تعامالت اجتماعي، فقدان عالئم جسماني،  تر باشد اميدواري،مشكل در خانواده مناسب

و بر عكس هر چه كارايي خانواده پايين  شودگر و شكوفا ميپويايي و بالندگي در فرزندان جلوه
و  اضطراب، اتواني حل مشكل، اختالل عملكرد اجتماعي، عالئم جسمانيباشد افسردگي، ن

  .شوددر فرزندان نمايان مي افسردگي
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ها و ادرات تربيت بدني دانشكدهرابطه بين نوآوري سازماني با مديريت دانش در 
  هاي آزاد و سراسري شهر تهراندانشگاه

 

  4يعليرضا احمد، 3يزدان سبحاني، 2، حبيبب هنري1سعيد حاتمي

  
  18/1/92تاريخ پذيرش:     24/10/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
ها و ادرات دانشكدهازماني با مديريت دانش در هدف از اين مطالعه رابطه بين نوآوري س

پيمايشي و از  روش تحقيق حاضر است. هاي آزاد و سراسري شهر تهرانتربيت بدني دانشگاه
ها و ادرات تربيت بدني دانشكدهنوع همبستگي بوده است. جامعه آماري را كليه كاركنان 

نفر) به عنوان نمونه انتخاب 93( كهدهند تشكيل مي هاي آزاد و سراسري شهر تهراندانشگاه
گيري اين پژوهش شامل سه پرسشنامه: اطالعات دموگرافيك، پرسشنامه شدند. ابزار اندازه

نوناكا و ) و پرسشنامه مديريت دانش 2002سازماني ساروس و ديگران (نوآوري 
 93/0و  89/0باشد كه ضريب اعتبار آنها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب مي )2002تاكوچي(

بندي نمرات خام و ترسيم جداول هاي آمار توصيفي به منظور طبقه. از تكنيكبدست آمد
ف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، استفاده گرديد و از آمار استنباطي، آزمون كلموگرو

خط رگرسيون به منظور بررسي رابطه نوآوري با مديريت دانش يك طرفه و   آناليز واريانس
هاي نوآوري (خالق دهد كه بين تمام مؤلفههاي حاصل از تحقيق نشان مييافته .استفاده شد

پذيري و واگذاري مسئوليت به كاركنان) با مديريت دانش گرايي، ريسكو نوآور بودن، مشتري
هاي نوآوري قادرند رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. طي نتايج تحليل رگرسيون، مؤلفه

توان گفت كليد توفيق در عرصه رقابت، را تبيين نمايند. در نتيجه مي تغييرات مديريت دانش
هاي مذكور براي انطباق با شرايط باشد و سازمانهاي مستمر ميتوان سازمان در خلق نوآوري

  در حال تغيير و ايجاد نوآوري، بايستي خود را درگير فرآيند مديريت دانش نمايند. 
  

  .خالقيت، ادرات تربيت بدني ديريت دانش، نوآوري، م: هاي فارسيكليدواژه

                                                                                                                                            
  (نويسنده مسئول)  . كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي4و   1

  Email: Saeidhatami64@yahoo.com 
  . استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي 2
  . دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور تهران 3
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  مقدمه
ها به منظور ايجاد متون مديريت راهبردي، نوآوري را به عنوان عامل مهم و حياتي براي سازمان

ها با نوآوري بينند. سازمانارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزي مي
دهد  هاي جديدي كه به آنها اجازهجاد و توسعه قابليتهاي متغير و ايبيشتر، در پاسخ به محيط

). ابتكارات و اقدامات نوآوري به طور فزاينده به 1تر خواهند بود (موفق ،رسندبه عملكرد بهتري ب
دانش، تخصص و تعهد كاركنان به عنوان درون دادهاي فرايند ايجاد ارزش وابسته است. ديدگاه 

ن يا طبقكند. ها تشريح ميان مخزن دانش و شايستگيمبتني بر دانش، سازمان را به عنو
 هاي با ارزشهاي منابع انساني را به عنوان داراييديدگاه، مطالعات قبلي، دانش و شايستگي

هاي اصلي هستند كه توسط ابزار و شيوه ،اند. اقدامات منابع انسانيكرده معرفيها براي سازمان
ها و رفتار افراد را براي انجام كارهايشان و نيل به نگرش ها،توانند مهارتها ميآنها سازمان

). مطالعات و متون قبلي به ارتباط بين اقدامات 2اهداف سازماني موجود مورد تأثير قرار دهند (
اند، اما به پذيري و عملكرد مالي توجه كردهوري، انعطافمنابع انساني و نتايج سازماني مثل بهره

  اند. نوآوري توجهي نداشته
ها ممكن است روي سـرمايه انسـاني تـأثير بگذارنـد تـا      براي ايجاد و انجام نوآوري، سازمان

از طـرف ديگـر بررسـي پيشـينه     هاي جديد توسـعه دهنـد.   تخصص سازماني را براي ايجاد ايده
هـا  كارگيري مديريت دانـش در سـازمان  دهد كه ضرورت بهنظران نشان مينظري و آراء صاحب

طلبـد  ها و شهروند محوري مـي سازي دولتاست. عواملي نظير جهاني شدن، كوچك انكارناپذير
هـاي اخيـر نيـز بسـياري از     ). در سال3اي نسبت به مديريت دانش صورت گيرد(كه توجه ويژه

اند و اين در واقـع تالشـي بـراي بهبـود و     هاي مديريت دانش پرداختهها به اجراي پروژهسازمان
اهميت فرآيند دانش به عنوان يـك  ). 4قي ماندن در عرصه رقابت است(كسب مزيت رقابتي و با

منبع حياتي براي سازمان در ادبيات نظري مربوط به دانش به خوبي منعكس شده است. اگرچه 
شـود، امـا تعـاريف متفـاوت و     هاي مدرن محسوب مـي ترين منابع در سازماندانش يكي از مهم

) 2008(1). كاسكاينن و فيالنتو5رمورد آن وجود دارد(متنوعي در كتب و تحقيقات دانشگاهي د
دانند كـه  نگاهي فردگرايانه به دانش داشته و دانش را تركيبي از ادراك، مهارت و تجربه فرد مي

امـا   ).6ها به چگونگي درك فرد از شرايط پيرامونش(فردي و اجتمـاعي) بسـتگي دارد(  همه اين
ه سازماني مدنظر قرار داده و معتقدند دانش به صورت ) دانش را از جنب2009(2نوناكا و ونكراگ

بالقوه به وضوح وضعيت سازمان در جهت اخذ تصميم مناسب كمك و در عمل نيز منجر به يك 
                                                                                                                                            
1. Koskinen,.& Pihlanto 
2. Nonaka &  von Krogh 
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). ارتباط اين دو ديدگاه باعث شده است كه نظريه خلق دانش 7شود(موقع مياقدام درست و به
، مورد توجه دهدختيار دانش سازماني قرار ميسازماني از طريق فرآيندي كه دانش فردي را در ا

فرآيند خلق دانش سازماني از چند مرحله تشكيل شده است كه با خلق دانش آغـاز   قرار بگيرد.
هاي آتـي منتهـي   و به مراحل استفاده، انتقال، تسهيم و همچنين ذخيره و بازيابي براي استفاده

باشـد. ايـن   امات آگاهانـه دربـاره وظـايف مـي    به هر حال دانش، نتيجه پيچيده اقد ).8شود(مي
كه افراد بخواهند وظايف را انجـام دهنـد و تـالش كننـد تـا      اقدامات آگاهانه مستلزم اين است 

اي از اقدامات راهبردي را تعيين ها ممكن است مجموعهرا بهبود بخشند. سازمانخود  عملكرد 
مشاركت در انجام اقـدامات آگاهانـه بـه    و اعمال كنند تا موجب تمايل و انگيزش كاركنان براي 

منظور توسعه تخصص سازماني براي اهداف سازمان مثـل نـوآوري شـوند. در نتيجـه، اقـدامات      
هاي نوآوري هدايت كننـده و مهـم باشـد،    تواند براي فعاليتراهبردي مديريت منابع انساني مي

ها اجازه دهـد كـه دانـش و    زيرا اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني ممكن است به سازمان
). به هر حال دانـش، درون سـرمايه انسـاني    9تخصص را در سازمان شناسايي و به كار بگيرند (

توانند به راحتي دانش را در ميان افراد درون سـازمان منتقـل كننـد.    ها نميقرار دارد و سازمان
كـه   اسـت  امـا نيـاز  ها و تخصص كاركنان دسترسـي دارد،  مهارت ،اگرچه يك سازمان به دانش

هايي را در مديريت ابزارهاي مـديريت دانـش بـه دسـت آورد تـا اسـتفاده و       ها و قابليتظرفيت
راي نوآوري را تضـمين نمايـد.   در ايجاد و توسعه تخصص سازماني ب كاربرد مؤثر سرمايه انساني

و تخصـص  مديريت دانش، ديدگاهي براي اضافه كردن يا ايجاد ارزش توسط نفوذ مؤثر بر دانش 
طور كه اشاره شد مديريت دانش بر رابطه بين اقدامات . همان)10(باشدموجود در ذهن افراد مي

با توجه به فعاليت، آموزش بايد دامنـه   گذارد.راهبردي مديريت منابع انساني و نوآوري تأثير مي
هـا  ازمانهاي نوآورانه توسط كاركنان را تسـهيل كنـد. سـ   ايده متنوعي از دانش و پذيرش آسان

هاي آموزشي گسترده و متنوعي را به كاركنـان بـراي ايجـاد دانـش جديـد،      ممكن است برنامه
ها و قابليت يا ظرفيت نوآوري جديد ضروري براي انجام كارشان ارائـه نماينـد. از طريـق    مهارت

 )2000نوناكا ( ).11توانند تخصص سازماني را براي نواوري توسعه دهند (ها ميآموزش سازمان
بيان داشت كه اسـتفاده از منـابع گسـترش دانـش موجـب بـاال رفـتن خالقيـت و نـوآوري در          

 .)12(شودها مي سازمان
هـاي موفـق   از طريـق افـزايش احتمـال نـوآوري     هاسازمانبيان داشت كه  )2009( شريف 
سطح وسيعي از اهـداف  . به عقيده وي توانند به منابع دانش بيشتري دسترسي داشته باشند مي

أثير مثبتي بر بروندادهاي وآورانه و منابع دانش با نوآوري موفق ارتباط دارند و مديريت دانش تن
 دادنشـان   تحقيق خوددر ) 2009( چانگ .)13(كاركنان دارد رفتو پيش خدمات، بهبود سازمان
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فرهنـگ يـادگيري   و اشـتراك در دانـش اطالعـات     پاداش بر اساس عملكرد، كه سبك رهبري،
 ز بـر يـ اي نهمچنين وضوح اهـداف و ارتباطـات شـبكه    شود.نوآوري در دولت ميسبب افزايش 

توانـد  گـذاري در آمـوزش مـي   سرمايه .)14(ظرفيت نوآوري به طور معناداري مؤثر است افزايش
تخصص كاركنان را در همه سطوح سازمان توسعه دهد و ايـن بـه احتمـال زيـاد منبـع پايـدار       

ها و بايد توجه داشت كه دانشكده كند.وآوري بيشتر فراهم و ارائه ميها را براي ناي از ايدهبالقوه
هـاي علمـي و   ها در واقع مراكزي هستند كه جهـت مسـير فعاليـت   ادارات تربيت بدني دانشگاه

دهند. بنابراين ايجـاد فضـايي كـه در آن نـوآوري     عملي دانشجويان را كامال تحت تأثير قرار مي
باشـد، بـه نوبـه     ده كارآمد از چرخه مديريت دانش مورد تأكيدتشويق و همچنين درك و استفا

ها را روشن سازد. هدف از تحقيـق حاضـر بررسـي    ها در اين سازمانخود مي تواند مسير فعايت
هـاي  و ادرات تربيت بدني دانشـگاه  هاارتباط بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در دانشكده

  آزاد و سراسري شهر تهران است.

  حقيقتروش 
پيمايشي و از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري را كليه كاركنان  روش تحقيق حاضر

كه بر اساس است   هاي آزاد و سراسري شهر تهرانها و ادرات تربيت بدني دانشگاهدانشكده
گيري به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه 93گيري تصادفي جدول مورگان و روش نمونه

هاي جمعيتي نمونه حاوي سؤاالتي در مورد ويژگي پرسشنامه اطالعات دموگرافيكوهش اين پژ
ماني تحقيق از قبيل: سن، جنسيت، سطح تحصيالت، سابقه خدمت و...، پرسشنامه نوآوري ساز

گرايي، داراي چهار مؤلفه خالق و نوآور بودن، مشتري كه )2002(ساروس و ديگران
مديريت دانش پرسشنامه  بود. سوأل 16شامل  به كاركنان و پذيري و واگذاري مسئوليت ريسك

سوأل  24شامل داراي سه مؤلفه خلق دانش، انتقال دانش و ذخيره دانش و كه  نوناكا و تاكوچي
اي ليكرت استفاده ه، از مقياس پنج درجههاي پرسشنامدهي به گزينهاشد. جهت نمرهباست مي

ا از روش قضاوت خبرگان استفاده شد، به اين ترتيب ه.براي سنجش اعتبار علمي پرسشنامهشد
ها كه سابقه پژوهش و مطالعه در ها به پنج نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهكه پرسشنامه
نها درخواست گرديد كه نظريات خود را در مورد ع پژوهش دارا بودند، ارائه و از آزمينه موضو

ان نمايند. پس از اعمال پيشنهادات هر يك و ها بيمحتوا، ساختار و نحوه نگارش پرسشنامه
ها تضمين گرديد. پايايي يا ثبات آزمون تأييد آن توسط ساير اعضا، اعتبار محتواي پرسشنامه

 20باز آزمون، مورد بررسي قرار گرفت. به اين صورت كه پرسشنامه بين  –نيز به روش آزمون 
ز توزيع گرديد، سپس ضريب همبستگي رو 15نفر از كاركنان طي دو مرحله با فاصله زماني 
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و براي مديريت دانش  89/0نمرات دو مرحله محاسبه شد. اين ضرايب براي پرسشنامه نوآوري 
  بود. 93/0

ي همبستگي متغيرها، ابتدا وضعيت آنها از لحـاظ نرمـال و   در مرحله بعد براي تعيين رابطه
ف بررسي شد و پس از مشخص شـدن  كلموگروف اسميرنو غير نرمال بودن با استفاده از آزمون

-پـيش ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. همچنين در پايـان بـراي   توزيع نرمال داده
  هاي نوآوري از آزمون رگرسيون استفاده گرديد.اساس مؤلفه بيني تغييرات مديريت دانش بر

  هايافته
-تشكيل مي زنصد افراد را در 5/37و  مرددرصد افراد را 5/62شركت كننده ،  93از مجموع 

سال قرار دارند. در  40درصد  باالي  30سال و حدود  40كنندگان زير درصد از شركت 70دهد.
 8/48خصوص سطح تحصيالت بيشترين ميزان درصد مربوط به سطح تحصيالت ليسانس با 

درصد از شركت  74باشد. درصد مي 1/8درصد و كمترين درصد مربوط به سطح دكتري با 
دهند. درصد را مديران تشكيل مي 8/9درصد كارشناس ارشد و  2/16ندگان را كارشناس، كن

درصد بين  1/46درصد كمتر از پنج سال سابقه خدمت دارند و  7/44در زمينه سابقه خدمت 
سال سابقه خدمت دارند. از لحاظ شركت در  16درصد باالي  9/8شش تا پانزده سال و فقط 

هاي آموزشي شركت درصد از كاركنان فقط يك الي دو مرتبه در دوره 1/43هاي آموزشي دوره
درصدشان هم بيشتر از  5/6مرتبه شركت داشته و  6تا  3درصد از آنها بين  4/50اند و داشته

  هاي آموزشي شركت كردندشش مرتبه در دوره
 

 هاي نوآوري و مديريت دانشن مؤلفهضريب همبستگي بي .1جدول 

  سطح معناداري  ريب رابطهض  تعداد آزمودني  
  01/0   79/0 123 مديريت دانش*نوآور بودن

  01/0  68/0  123  مديريت دانش*گراييمشتري

  01/0  71/0  123  مديريت دانش*پذيريريسك

  01/0  66/0  123  مديريت دانشواگذاري مسئوليت *
  

رابطه  01/0در سطح  هاي نوآوري سازماني با مديريت دانشبين مؤلفه 1هاي جدول طبق يافته
  مثبت و معناداري وجود دارد. 
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   سازماني و مديريت دانش نوآوريهاي ) حاصل از رابطه مؤلفهANOVAتحليل واريانس(. 2جدول
  معناداري  Fنسبت   ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغيير
  242/1467 7 69/10270 رگرسيون

  905/28 115 051/3324 باقي مانده  01/0  761/50
   122 748/13594 كل

  
) ناشـي از  F = 761/50(اطالعات ارائه شده در جدول فـوق حـاكي از آن اسـت كـه اثـر رگرسـيون       

-سازماني از نظر آماري معنادار است. با توجه به نتايج بدست آمده در جدول فوق مي نوآوريهاي مؤلفه
دارد. از  سـازماني وجـود   هاي نـوآوري دانش از طريق مؤلفهت بيني مديريتوان عنوان نمود كه توان پيش

  .)> 01/0pباشند (  سازماني واجد شرايط پيش بيني مديريت دانش مي هاي نوآورياين رو مؤلفه
  

  سازماني هاي نوآوريريت دانش بر اساس مؤلفهپيش بيني مدينتايج . 3جدول

  داريمعنا  tبتنس  ضريب استاندارد  ضرايب غير استاندارد  شاخص آماري
B خطاي استاندارد  Beta 

  01/0  124/11  719/2 252/30 ضريب ثابت
  01/0  501/5 63/0 005/0 752/2 خالق و نوآور بودن

  01/0  587/2  115/0 477/0 710/1 گراييمشتري
  01/0  867/2  132/0 375/0 075/1 پذيريريسك

  01/0  695/2  120/0 0539/0 427/1 واگذاري مسئوليت
  

سازماني و مـديريت دانـش رابطـه خطـي      هاي نوآوريمؤلفهدهد كه بين نتايج جدول فوق نشان مي
 نـوآوري هـاي  گيريم بين مؤلفهيجه مينت ) t) و مقادير(Bوجود دارد. با توجه به مقادير ضريب رگرسيون(

دسـت  . نتايج بـه رابطه معناداري وجود داردها و ادرات تربيت بدني در دانشكدهو مديريت دانش سازماني 
پـذيري، واگـذاري مسـئوليت بـه كاركنـان و      خالق و نوآور بـودن، ريسـك   هايدهد مؤلفهآمده نشان مي

  هستند. كننده مديريت دانشبينيبه ترتيب پيش گراييمشتري

  گيريبحث و نتيجه
در هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين نوآوري سازماني با مديريت دانش در كاركنان 

. تمام تحقيقاتي است هاي آزاد و سراسري شهر تهرانها و ادرات تربيت بدني دانشگاهدهدانشك
كه در زمينه مديريت دانش در داخل و خارج كشور انجام شده است به اين نكته اشاره دارد كه 

كند تا اطالعات را به اشتراك بگذارند و عملكرد سازماني را مديريت دانش به افراد كمك مي
شند. اين مهم، مستلزم تبديل دانش فردي به دانش سازماني است. از طرف ديگر، بهبود بخ

بتوانند دانش را به طور مؤثر اداره كنند، بايد از فرهنگ سازماني خالق و ها براي اينكه سازمان
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شود سازمان نوآورانه مناسبي برخوردار باشند. وجود نوآوري و خالقيت در سازمان باعث مي
ه رقابت و كسب دانش حضور داشته باشد. نتايج مطالعات نشان داده فرهنگ همواره در عرص

آورد. همچنين، بي توجهي به نوآوري اي را به وجود ميسازماني ايستا اشتباهات نابود كننده
  نمايد.ها را از مزيت رقابتي خارج ميسازمان

ي سازماني ( خالق و نـوآور  هاي نوآورنتايج به دست آمده تحقيق نشان داد ضرايب همبستگي مؤلفه
بـه ترتيـب    01/0با مـديريت دانـش در سـطح     پذيري و واگذاري مسئوليت)گرايي، ريسكبودن، مشتري

توان گفت بـين نـوآوري سـازماني بـا     بود. با توجه به نتايج به دست آمده مي 66/0و  71/0، 68/0، 79/0
)، دي 1388هاي دهقان نجـم ( با نتايج پژوهش هاوجود دارد. كه اين يافتهمعنادار  طمديريت دانش ارتبا

هـاي  همخواني دارد. همچنين مولفـه  )2010و آنتونيا هولوزكي ( )2009( 2، گاپتا)2006( 1النگ و فاهي
  .)15،16،17،18(نوآوري سازماني قادرند تغييرات مديريت دانش را تبيين نمايند

خـالق و نـوآور بـودن بـا مـديريت      كه بين  دهدنشان مي =79/0r حاصل از ضريب همبستگي تايجن
شود سازمان هاي خالق در سازمان باعث مي. در واقع وجود افراد و ايدهدانش رابطه معناداري وجود دارد

ن رو بياورد. نتيجه ايـن تخقيـق بـا نتـايج تحقيقـات امـين       ه سوي مديريت دانش و استفاده از آبيشتر ب
نتـايج   .)19،18،20( ) همخـواني دارد 2011( 4رتين) و مـا 2010( 3)، آنتونيـا هولـوزكي  1390بيدختي (

گرايي و مديريت دانش نشانگر رابطه مثبت و معناداري بين مشتري =68/0rحاصل از ضريب همبستگي 
اي در استقرار مـديريت دانـش دارد.   محوري نقش برجستهگرايي و مشترياست. به عبارت ديگر مشتري

هاي وي باعث سوق دادن سازمان بـه  ه به مشتري و خواسته) بيان داشتند توج2006دي النگ و فاهي (
همچنـين، نتـايج ايـن     .)16(شودسمت استفاده از دانش روز و درگير شدن در فرآيند مديريت دانش مي

) و مـارتين  2010)، آنتونيـا هولـوزكي (  1388()، ولـي مقـدم   1387تايج پژوهش شـجاعي ( پژوهش با ن
پـذيري و  بين ريسك =71/0rنتايج حاصل از ضريب همبستگي .)21،22،18،20() همخواني دارد2011(

تـوان گفـت اگـر سـازمان     دهنده رابطه مثبت و معناداري است. به عبارت بهتـر مـي  مديريت دانش نشان
شـود و  اين به نوبه خود باعث ورود سازمان به عرصه رقابتي مـي پذير و توانا باشد داراي كاركناني ريسك

پـژوهش بـا نتـايج    تي درگير شدن با فرآيند مديريت دانـش اسـت. نتـايج ايـن     الزمه ورود به عرصه رقاب
) همخواني 2010( 5) و پرز2000)، نوناكا و تاكوچي (1390)، امين بيدختي (1388( پژوهش ولي مقدم

بين واگـذاري مسـئوليت بـه كاركنـان و      =66/0r. نتايج حاصل از ضريب همبستگي)22،19،12،23(دارد
بين اين دو مؤلفه است، به طوري كـه اگـر سـبك رهبـري      رابطه مثبت و معنادار مديريت دانش نشانگر

اي باشد كه به افراد تفويض اختيار نمايد و به آنها مسئوليت داده شـود، در ايـن صـورت    سازمان به گونه

                                                                                                                                            
1. Delong & Fahey 
2. Gupta 
3. Holowazki 
4. Martin 
5. Perez 
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ت هاي خود در كل سازمان ميل و رغبافراد به كسب و خلق دانايي در ارتباط با كار خود و انتشار دانسته
نمايـد. نتـايج ايـن    كنند و اين به استقرار سيستم مديريت دانش در سازمان كمك مـي بيشتري پيدا مي

ــ ــدم    پ ــي مق ــژوهش ول ــايج پ ــا نت ــي (1388(ژوهش ب ــارتين (1384)، كرم ــواني 2011) و م ) همخ
  .)22،24،20(دارد

انـش بايـد بـه    آميز مديريت ددهد براي اجراي موفقيتبه طور كلي، نتايج به دست آمده نشان مي  
سازمان به خصوص فرهنگي كه در آن نوآوري و خالقيت تشويق شود توجه داشت و وضعيت آن  فرهنگ

را شناسايي و تحليل كرد. به طوري كه وجود يك فرهنگ ضعيف و غير خـالق و فاقـد نـوآوري موجـب     
-آوري و خلق ايـده هاي موجود سازماني عادت كنند و هيچ تمايلي به نوشود كاركنان سازمان به رويهمي

هـا بـه   هاي خود با ديگران و تبديل آن دانستههاي جديد نداشته باشند. از طرف ديگر، از تسهيم دانسته
  .)25(هايي كه بتواند در حل مشكالت سازمان مؤثر باشد ترس داشته باشندمهارت

ورزشـي  هـاي  عم از سازمانها اياي بسيار زيادي براي سازمانبه هر حال مديريت دانش مزا
به همراه خواهد داشت. مديريت دانش عالوه بر بهبود كيفيت كاري، برخورداري از اطالعات بـه  

-كند تا بتواننـد بـه نيازهـاي مراجعـه    ها كمك ميگيري، به اين سازمانروز و بهبود در تصميم
هـاي ورزشـي برنامـه جـامع و فراگيـري در زمينـه       كنندگان پاسخ دهند. لذا الزم است سازمان

  يريت دانش داشته باشند و به همه عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت دانش توجه نمايند.مد
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و ارتباط آن  مديران، كاركنان و اعضاء هيئت علميشغلي  دلبستگيميزان بررسي 
 سراسر كشورو علوم ورزشي هاي تربيت بدني  دانشكده در با جو سازماني

  

  2پورمهدي طالب، 1فرشاد امامي
    

  21/1/92 تاريخ پذيرش:      21/11/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
ارتباط و اعضاء هيئت علمي كاركنان و مديران، ستگي شغلي دلب ميزان هدف از اين پژوهش بررسي 

اين پژوهش به روش توصيفي  باشد. ميهاي تربيت بدني  در دانشكده گانه جو سازماني ابعاد پنج باآن 
جامعه و جو سازماني مي پردازد. متغير دلبستگي شغلي دو به مطالعه همبستگي و به شكل ميداني  –

بدني و علوم ورزشي كشور شامل مديران، هاي تربيتد شاغل در دانشكدهمورد نظر اين تحقيق، افرا
ها هستند. به سرپرستان، كارمندان اداري، آموزشي و پژوهشي و نيز اعضاء هيأت علمي اين دانشكده

ها، تمام مسئولين شامل رئيس دانشكده، گيري از حوزه مديريتي و سرپرستي دانشكدهمنظور نمونه
هاي مختلف انشجويي، اداري مالي، پژوهشي، مديران گروه و سرپرستان ادارهمعاون آموزشي و د

هاي تربيت بدني به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. در حوزه كارمندي از هر اداره به نسبت دانشكده
نفر به  12ها به صورت تصادفي و در حوزه هيأت علمي نيز از هر دانشكده جمعيت شاغل در آن نمونه

نامه  پرسش سهبه منظور گردآوري اطالعات از في در اين تحقيق شركت داده شدند. صورت تصاد
نرخ برگشتي پرسش . ) استفاده گرديدOCQجو سازماني(و  )JIQ(دلبستگي شغلي اطالعات فردي، 

در كل ميزان دلبستگي شغلي  برخي نتايج تحقيق نشان داد كهدرصد مي باشد.  1/87نامه ها برابر با 
در  دلبستگي شغلي نسبتا باالييكه بيانگر  SD  ،66/57  =M 36/8ررسي برابر با  نمونه تحت ب

كه از حداكثر امتياز هم چنين بررسي ها نشان داد . است مديران، كاركنان و اعضاء هيئت علمي بين
ين بدست آمده برابر با بود در كل نمونه تحت بررسي ميانگ 80ممكن ميانگين جو سازماني كه برابر با 

42/13 SD  12/43و  =M هاي  اين نتايج بيانگر جو سازماني نامساعدي در دانشكده .باشد مي
هاي تربيت  در بين دانشكده ميانگين جوكه باالترين  تربيت بدني با در نظر گرفتن ابعاد آن است،

گانه  ن سه حوزه مورد بررسي بين جو سازماني و ابعاد پنجدر ميا بدني مربوط به دانشگاه كرمان است. 
كه با توجه به نتايج ) مشاهده شد. P>001/0آن ارتباط و همبستگي مثبت و معناداري در سطح (

ميانگين حوزه مديريتي باالتر از ساير در بين سه حوزه تحت بررسي، مشاهده شد  بدست آمده
تحت بررسي ارتباط مثبت و معناداري بين دلبستگي زه سه حودر مجموع در ميان و . است ها حوزه
  رديد.) مشاهده گP> 001/0و  r=47/0(و جو سازماني  شغلي

  

وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق شغلي، جو سازماني،  دلبستگي :هاي فارسيكليدواژه
  .ها و اثربخشي ارتباطات نقش، رضايت از پاداش، رضايت و توافق بر رويه

                                                                                                                   
  Email: F-Emami2007@yahoo.co  (نويسنده مسئول) دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي.  1
   Email: mtalebpour@yahoo.com     عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد . 2
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  مقدمه
ازمان به عنوان يك سيستم اجتماعي در نظر گرفته شود تحقق اهداف سازماني در گرو اگر س

همكاري و هماهنگي تمام عواملي است كه تعامل قانونمند آنها با يكديگر به وجود سازمان معنا 
هاي سازماني اغلب براي متعادل كردن ادراكات افراد از سازمان و  هاي گروه . تالش)1(بخشد  مي

تر از ساير  هاي فردي و سازماني است كه نقش يك عامل، بارزتر و برجسته جنبهسازگاري 
عوامل است و آن نيروي انساني در تمامي سطوح سازمان است كه بايد به آن به عنوان يك 

شعور و داراي نياز مادي و معنوي و اهداف فردي و توقعات گروهي و سازماني بيش از  عامل ذي
شد كه ارضاي نيازهاي افراد از منابع و امكانات  . زماني تصور مي)2(ساير عوامل توجه شود 

بازدهي برسيم بايد حداقل نيازها ارضاء  كثركاهد. بر اين اساس براي اين كه به حدا سازمان مي
شود. اما امروزه اين نظريه به كلي منتفي شده است. چنانچه نيازهاي واقعي كارمندان درك و 

وري در سازمان كاهش  ها نباشند بهره و مديران در صدد ارضاء آن ها بهاء داده نشود به آن
مندي و نگرش مثبت به شغل سبب تالش و  يابد كه اين مطلب بيانگر آنست كه عالقه مي

  .)3(شود  ها مي كوشش كاري بيشتر و در نتيجه باعث كاهش هزينه
وي درباره  نگرش فرد نسبت به كارش نشان دهنده ارزشيابي منفي يا مثبتي است كه

اش دارد. اكثر تحقيقاتي كه اخيراً در حيطه رفتار به عمل آمده است  اي از محيط كاري جنبه
در ميان اين  .)4(باشد  ها كاري مربوط به خودشان مي هاي شغلي افراد در سازمان ناظر بر نگرش

ادي (شغل را معرَف خود دانستن) مدت زمان زي 1ها واژه دلبستگي كاري و يا شغلي نگرش
)، از آن به عنوان درجه يا 1994و همكاران ( 2پااولينيست كه وارد رفتار سازماني شده است. 

شود و به آن عالقمند است و موجب سربلندي  ميزاني كه فرد از نظر شناختي درگير شغلش مي
)، حالتي كه يك كارمند به طور فعاالنه در 1994(3چالجوراي .)5( دارند و كسب اعتبارش مي

كند و نيازهايي نظير وجهه يا پرستيژ اجتماعي، استقالل و خودمختاري را  مشاركت مي شغلش
)، از آن به عنوان هويت 2004(4هم چنين ماتيو و زاجاك .)6(سازد مي داند  برآورده مي

  .)7( روانشناختي ياد كرده است
يه ميداني ) ريشه در نظر1996( 5دنيسونادبيات ناظر بر جو سازماني به اعتقاد  از طرفي

                                                                                                                   
1. Job Involvement 
2. Paully 
3. Chelladura 
4. Mathieu & Zajac 
5. Denison 
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دارد. اين نظريه به شكلي تحليلي فرد را از محيط جدا ساخته و بر اين فرض استوار  1كرت لوين
كه تعامل آنها با سازمان مشخص كننده فضايي است كه بر  اند است كه افراد، عوامل اجتماعي

أثير دهد و افراد از آن ت كند و عملكرد افراد را تحت تأثير قرار مي سازمان حكمراني مي
، معتقدند جو سازماني تمام خصوصيات دروني 2)1992مارتين و واكوين (. )8(پذيرند  مي

كند و ارتباط نزديكي با عوامل موثر در اثربخشي سازمان از قبيل فرهنگ  سازمان را  توصيف مي
هاي سازماني  سازماني، روحيه و انگيزش دارد و در مجموع آن را محصول نهايي تعامل گروه

هاي عملي  اي از فرهنگ، آداب و رسوم و روش د. به عبارت ديگر جو سازماني مجموعهدان مي
) 2دهد  ) سازمان را شرح مي1اي است كه به وسيله اعضاء سازمان مشاهده شده است كه  ويژه

) 4) در طول زمان نسبتاً بادوام است 3كند  ها و مؤسسات مجزا مي سازمان را از ساير سازمان
شوند . به نظر آنها اين ماهيت فراگير و چند بعدي جو  پذيرند و هدايت مي ثير ميافراد از آن تأ

  .)9(شود  سازماني هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف اين مفهوم تلقي مي
همواره ابعاد متفاوتي از جو ها و حوزه رفتارسازماني مرتبط با سازماندر مطالعات مختلف 

ساختار، مسئوليت، پاداش،  هش ها جو سازمانيمورد توجه قرار گرفته است. در برخي پژو
پذيري، روابط گرم و صميمانه، حمايت، معيارها، برخورد و هويت از جمله ابعادي بودند  مخاطره

جو سازماني را داراي پنج بعد وضوح و  3كه شناسايي شدند. در صورتي كه ساسمون و ديپ
ها و اثربخشي  و توافق بر رويهتوافق هدف، وضوح و توافق نقش، رضايت از پاداش، رضايت 

الزم به ذكر است كه در اين مطالعه اين ابعاد مد نظر محقق  .)10(ارتباطات معرفي كردند 
است.  هر چند محققين در تحقيقات خود جو سازماني را با ابعاد متفاوت در نظر گرفته اند ولي 

اهداف براي سازمان ها  تمامي آنها اعتقاد داشتند كه جو مساعد سازماني باعث مي شود كه
)، در پژوهش خود از جو به عنوان فضايي كه در سازمان 1377قابل دسترس تر باشد. منوريان (

دهد. هم چنين ادراكاتي كه فرد از  كند و عملكرد افراد را تحت تأثير قرار مي حكمراني مي
اقع جو سازماني كند و احساس او نسبت به سازمانش ياد كرد. در و سازماني كه در آن كار مي

  .)11( شود تعامل بين فرد و سازمان محسوب مي
شوند و  مراكز آموزشي نيز يك سيستم اجتماعي محسوب ميبا توجه به اين كه از اين رو 

هاي اخير افزايش تمايل به فرهنگ  هر مكان آموزشي فرهنگ و جو خاص خود را دارد. در سال
هاي آموزشي بيشتر نموده  مفهوم را در محيط و جو سازماني نهادهاي آموزشي اهميت اين دو

                                                                                                                   
1. Kertlowin 
2. Martin & Valkwein 
3. Sasmon & Dipe 
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است. هرچند تفكيك دو مفهوم فرهنگ سازماني و جو سازماني غيرممكن است، ولي محققان 
رفتار سازماني اين دو مقوله را از هم جدا كرده اند. اين جدا سازي به اين گونه است كه جو 

بر تجربه و مشاهدات بيروني تكيه هاي رفتاري و سلوكي كارمندان و بيشتر  سازماني بر ويژگي
دارد. اما فرهنگ سازماني بر آداب و رسوم و عنصرهاي غيرقابل مشاهده سازمان اشاره دارد. 

تواند با تشكيل يك فرهنگ و جو آموزشي مؤثر دلبستگي، رضايت و  مي نهايي مدير چنين سازما
شد روابط گرم و صميمانه انگيزش كاري كارمندان و اساتيد را افزايش داده و به توسعه و ر

ها كه به  ه محيط آموزشي كمك نمايد. در اين رهگذر دستيابي به اهداف آموزشي در دانشگا
شوند  اي محسوب مي ها و منابع علمي و تحقيقاتي در هر جامعه عنوان يكي از بارزترين سازمان

ده بهينه از منابع منوط به داشتن جوي مناسب براي بالندگي علم و فرهنگ و در سايه آن استفا
انساني، مالي و تجهيزاتي است. با اين حال، پويايي نظام دانشگاهي به عوامل مختلفي از جمله 
داشتن كارمنداني خشنود، برخوردار از تعهد و وفادار به سازمان و كار خود نيازدارد تا در 

بيشتر و بهتر  محيطي پربار و سالم و با به كار بستن تمامي توان خويش در راستاي كارايي
  سازمان فرهنگي گام بردارند.

هايي در زمينه رضايت شغلي و تعهد سازماني در ايران هر چند طي ساليان گذشته پژوهش
شغلي در ايران باالخص در هايي كه در زمينه دلبستگيانجام گرفته است، ولي تعداد پژوهش

هاي باشد . بنابراين بررسي نگرشبدني كشور انجام پذيرفته بسيار اندك ميهاي تربيتدانشكده
تواند ابزار شغلي و تحليل و تبيين روابط ميان آنها و هم چنين ارتباط آنها با جو سازماني مي

سودمندي براي مديران در جهت تشخيص بهبود نگرش اعضاء، دلبستگي بيشتر به كار، افزايش 
ردن جو حاكم فراهم آورد. از پايبندي و تعهد به سازمان، رضايت از شغل خود و نيز مساعد ك

هاي شغلي افراد در پيشبرد اهداف دانشگاهي و نقش آن در اين رو با توجه به اهميت نگرش
شغلي مديران، ايجاد محيطي مناسب و جوي گرم و صميمي، اين تحقيق، بررسي دلبستگي

  داده است. كارمندان و اعضاء هيئت علمي و ارتباط آن با جوسازماني را هدف اصلي خود قرار 

  شناسي روش
 باشد كه به شكل ميداني، با استفاده از ابزار پرسش همبستگي مي - اين پژوهش از نوع توصيفي

جامعه آماري اين تحقيق تمام افراد شاغل در آوري اطالعات اجرا شده است.  نامه براي جمع
يئت علمي اين هاي تربيت بدني كشور شامل مديران و سرپرستان، كارمندان و اعضاء ه دانشكده
ها از اهداف تحقيق بود ، از  با توجه به اين كه بررسي جو سازماني دانشكدهباشند.  ها مي دانشكده

گيرند و شرط الزم آن وجود تشكيالت  هاي تربيت بدني در جامعه آماري قرار نمي اين رو گروه
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ندان و اعضاء هيئت ، كارمحوزه مديريتدر اين تحقيق سه مستقل اداري، سازماني و پرسنلي بود. 
گيري در حوزه مديريت و سرپرستي تمام  علمي مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور نمونه

ها  هاي مختلف دانشكده مسئولين شامل رئيس دانشكده، معاونين، مديران گروه و سرپرستان اداره
شاغل در آن  به عنوان نمونه انتخاب شدند. در حوزه كارمندي نيز از هر اداره به نسبت جمعيت

نفر  12ها به صورت تصادفي مشخص شدند. همچنين در حوزه هيئت علمي از هر دانشكده  نمونه
كننده در تحقيق  به صورت تصادفي در اين تحقيق شركت داده شدند. در مجموع كل افراد شركت

 201يت نامه براي آنها ارسال شد. در نها نفر انتخاب و پرسش 33نفر بود كه از هر دانشكده  231
  .بود درصد 1/87 و نرخ برگشتي آن معادل نامه برگشت داده شد پرسش

براي گردآوري اطالعات مورد روش ترين  هاي تحقيق و ماهيت آن مناسب با توجه به هدف
  نامه بود . بدين منظور از سه پرسشنامه استفاده شد . ، استفاده از تكميل پرسشنياز

صات فردي و سوابق افراد مشتمل بر سن، سطح شامل مشخ :پرسش نامه اطالعات عمومي
  مي باشد. تحصيالت، وضعيت استخدامي، سابقه خدمت، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان

گيري اين  مقياس اندازه است.سؤال  20كه مشتمل بر  : JIQ(1( نامه دلبستگي شغلي پرسش
ابداع و  2راهل و كنجالد توسط توماس اين پرسش نامه باشد. نوع ليكرت مي نامه نيز از پرسش

 .)12(است شدهاستاندارد 

بعد هدف وضوح و توافق،  5سئوال و  20مشتمل بر  :3(OCQ) نامه جو سازماني  پرسش
وضوح و توافق نقش، رضايت از پاداش، رضايت و توافق بر رويه ها و اثربخشي ارتباطات كه 

 .)13(ابداع و استاندارد شده است 4و ديپساسمون  توسط

 ابتدا از نظرات اساتيد و، ها العه مقدماتي مربوط به روايي و پايايي پرسش نامهپس از مط
 نامه رونباخ ضريب پرسشبا استفاده از روش آلفاي كصاحب نظران استفاده گرديد و سپس 

دهد كه  محاسبه گرديد. اين ضريب نشان مي α= 90/0جو سازماني و  α= 83/0دلبستگي شغلي 
. پس از گردآوري اطالعات خام مي باشندز پايايي مطلوبي برخوردار ا ذكر شده هاي نامه پرسش

ها و تعيين  و استخراج آنها به منظور تجزيه و تحليل ، ابتدا از آمار توصيفي براي تنظيم داده
هاي پراكندگي (انحراف معيار، واريانس) و  هاي مركزي (ميانگين و ميانه و...)، شاخص شاخصه

، تحليل متناسب  ستفاده شد. از آمار استنباطي (ضرايب همبستگيترسيم نمودارهاي مختلف ا

                                                                                                                   
1 Job Involvement Questionnaire 
2 . Tomas landahel & Kejner 
3. Organizational Climate Questionnaire  
4 . Sasmon & Dipe 
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 ) استفاده به عمل آمد.ANOVAواريانس 

  نتايج و يافته ها
  توصيف آماري داده هاي مربوط به دلبستگي شغلي

صورت ميانگين و انحراف ه بميزان دلبستگي شغلي افراد تحت بررسي امتيازگذاري 
هم چنين  ) آورده شده است.1( شماره ي محاسبه و در جدولاســــتاندارد و آماره هاي توصيف

  اين امتيازگذاري به تفكيك در سه حوزه مديريتي، كارمندان و هيئت علمي نيز ارائه شده است.
 80برابر با دلبستگي شغلي حداكثر نمره ممكن براي  ،طبق امتيازگذاري پرسش نامه تحقيق

نفر) افراد تحت  201ميانگين دلبستگي شغلي در ( دهد كه هاي تحقيق نشان مي يافته باشد. مي
در دلبستگي شغلي هم چنين ميزان باشد.  مي 63/8با انحراف استاندارد  66/57بررسي برابر با 

و در حوزه كارمندان  58/7و انحراف استاندارد  98/57نفر) داراي ميانگين  52حوزه مديريتي (
نفر)  68و در حوزه هيئت علمي ( 38/9اندارد و انحراف است 74/55نفر) داراي ميانگين  81(

ها نشان دهنده باالتر بودن ميانگين  باشد. اين يافته مي 03/8با انحراف استاندارد  71/59معادل 
است. اطالعات ديگر اين جدول  نسبت به دو حوزه ديگر ،هيئت علميدر حوزه دلبستگي شغلي 

خود را در دلبستگي شغلي تحت بررسي درصد افراد كل نمونه  58دهد كه بيش از  نشان مي
هاي مديريتي، كارمندان و هيئت علمي به  چنين در حوزه اند. هم ارزيابي كرده مطلوبيسطح 

در حد مطلوب و مساعدي  را خوددلبستگي شغلي افراد درصد از  71و  46و  61ترتيب بيش از 
  . اندكرده  ارزيابي

  

  بررسي نمونه تحتدر امتياز دلبستگي شغلي  .1جدول 

  تفسير  امتياز
  N= 68حوزه هيئت علمي   N= 81حوزه كارمندان  N=52حوزه مديريت N=201در كل سه حوزه

درصد  درصد  تعداد
درصد  درصد  تعداد تجمعي

درصد   درصد  تعداد تجمعي
درصد   درصد  تعداد  تجمعي

  تجمعي
بسيار  31-20

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - پايين
  -  -  -  4/7  4/7  6 9/1 9/1 1 5/3 5/3 7 پايين  43-32
  4/29  4/29  20  3/54  9/46  38 5/38 5/36 19 8/41 3/38 77 متوسط  55-44
  6/70  50  34  84  6/29  24 4/90 9/51 27 1/84 3/42 85 باال  56- 67
بسيار  80-68

  -  6/20  14  100  16  13  100  6/9  5  100  9/15  32 باال
  71/59  74/55 75//98 66/57  ميانگين
  03/8  38/9 85/7 63/8 تانداردانحراف اس

  77  74 47 77 حداكثر نمره
  45  33 37 33  حداقل نمره
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  هاي مربوط به جو سازماني توصيف آماري داده
امتيازگذاري افراد تحت بررسي از جو سازماني به صورت ميانگين و انحراف استاندارد و 

چنين اين امتيازگذاري  . هم) آورده شده است2(شماره هاي توصيفي محاسبه و در جدول  آماره
  به تفكيك در سه حوزه مديريتي، كارمندان و هيئت علمي نيز ارائه شده است.

 80طبق امتيازگذاري پرسش نامه تحقيق حداكثر نمره ممكن براي جو سازماني برابر با 
با دهد كه ميانگين جو سازماني در نمونه تحت بررسي برابر  هاي تحقيق نشان مي باشد. يافته مي
چنين ميزان جو سازماني در حوزه مديريتي  باشد. هم مي 42/13با انحراف استاندارد  12/43

نفر)  81و در حوزه كارمندان ( 51/12و انحراف استاندارد  11/47نفر) داراي ميانگين  52(
نفر) معادل  68و در حوزه هيئت علمي ( 04/14و انحراف استاندارد  95/39داراي ميانگين 

انگين جو ها نشان دهنده باالتر بودن مي باشد. اين يافته مي 58/12انحراف استاندارد با  84/43
است. اطالعات ديگر اين جدول نشان  سازماني در حوزه مديريت، نسبت به دو حوزه ديگر

درصد افراد كل نمونه تحت بررسي جو سازماني خود را در سطح  65دهد كه بيش از  مي
هاي مديريتي، كارمندان و هيئت علمي به  چنين در حوزه اند. هم همتوسط و پايين ارزيابي كرد

ارزيابي  ،جو سازماني دانشكده خودافراد در خصوص درصد از  66و  71و  53ترتيب بيش از 
  . يني داشته اندمتوسط و پاي

  

  امتياز جو سازماني در نمونه تحت بررسي .2جدول 

  تفسير  امتياز
  N= 68حوزه هيئت علمي   N= 81حوزه كارمندان   N= 52يت حوزه مدير N= 201در كل سه حوزه 

درصد   درصد  تعداد
درصد   درصد  تعداد  تجمعي

درصد   درصد  تعداد  تجمعي
درصد   درصد  تعداد  تجمعي

  تجمعي

بسيار   15-0
  -  -  -  5/2  5/2  2  9/1  9/1  1  5/1  5/1  3 پايين

  6/20  6/20  14  1/32  6/29  21  5/13  5/13  6  4/23  9/21  44  پايين  32-16
  2/66  6/45  31  6/71  5/39  32  8/53  4/40  21  2/65  8/41  84  متوسط  49-33
  100  8/33  23  8/98  2/27  22 1/98 2/44 23 99 8/33 68 باال  66-50

بسيار   80-67
  -  -  -  100  2/1  1  100  109  1  100  1  2  باال

  84/43  95/39  11/47  12/43  ميانگين
  58/12  04/14 51/12 42/13 انحراف استاندارد
  66  67  72  72  حداكثر نمره
  20  9  14  9  حداقل نمره
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برابر  در جامعه تحت بررسي است، 16، كه حداكثر نمره آن ميانگين بعد وضوح و توافق هدف
 89/8نفر)  52. اين ميانگين در حوزه مديريتي (مي باشد 33/3و انحراف استاندارد آن  89/7با 

هم و  53/3با انحراف استاندارد  04/7نفر)  81ندان (در حوزه كارمو  78/2با انحراف استاندارد 
ها  . اين يافتهمي باشد 25/3با انحراف استاندارد  13/8نفر)  68در حوزه هيئت علمي (چنين 

درصد افراد كل نمونه تحت بررسي اين بعد را در سطحي متوسط  69دهد كه بيش از  نشان مي
هاي مديريتي، كارمندان و هيئت  در حوزهنتايج با توجه به اين اند.  ارزيابي كرده نامطلوبو 

مرتبط با اهداف روي وضوح و توافق بر  افراددرصد از  69و  75، 59علمي به ترتيب بيش از 
  اند. خود را در سطحي متوسط دانسته

در جامعه تحت است.  16در بعد وضوح و توافق نقش كه حداكثر نمره ممكن در آن  
. اين ميانگين در حوزه مديريتي مي باشد 32/3نحراف استاندارد و ا 14/10ميانگين آن  بررسي

با انحراف  52/9نفر)  81، در حوزه كارمندان (84/2و انحراف استاندارد  11/11نفر)  52(
ها  بود. اين يافته 18/3با انحراف استاندارد  15/10و در حوزه هيئت علمي  59/3استاندارد 
و توافق بر وضوح  شاخصاد كل نمونه تحت بررسي درصد افر 37دهد كه بيش از  نشان مي

 70چنين در حوزه مديريتي بيش از  اند. هم را در سطحي متوسط و كمتر دانسته عملكرد خود
درصد و در حوزه  44باال و بسيار باال و در حوزه كارمندان بيش از  حد در  ارزيابي از افراددرصد 

  داشته اند.سط و كمتر متو حددر ارزيابيدرصد  36هيئت علمي بيش از 
و  82/7است، ميانگين برابر با  16در بعد رضايت از پاداش كه حداكثر نمره ممكن در آن 

با انحراف استاندارد  11/8نفر)  52اين ميانگين در حوزه مديريتي (بود.  64/3اف استاندارد انحر
حوزه هيئت علمي  و در 81/3با انحراف استاندارد  16/7نفر)  81، در حوزه كارمندان (56/3

درصد  66دهد كه بيش از  بود. اين اطالعات نشان مي 44/3با انحراف استاندارد  37/8نفر)  68(
افراد كل نمونه تحت بررسي از نظر شاخص رضايت از پاداش در سطحي متوسط و كمتر قرار 

درصد  70، در حوزه كارمندان بيش از درصد 65داشتند. همچنين در حوزه مديريتي بيش از 
  در چنين سطحي قرار داشتند.از افراد درصد  63در حوزه هيئت علمي بيش از 

و  52/7است. ميانگين برابر با   16ها حداكثر نمره ممكن در آن  در بعد رضايت از رويه
حراف استاندارد با ان 42/8نفر)  52بود. اين ميانگين در حوزه مديريتي ( 55/3انحراف استاندارد 

و در حوزه هيئت علمي  63/3با انحراف استاندارد  04/7نفر)  81، در حوزه كارمندان (54/3
درصد  68دهد كه بيش از  بود. اين اطالعات نشان مي 38/3با انحراف استاندارد  40/7نفر)  68(

قرار دارند.  ها در سطحي متوسط و كمتر افراد كل نمونه تحت بررسي از نظر بعد رضايت از رويه
درصد و در  70درصد و در حوزه كارمندان بيش از  59همچنين در حوزه مديريتي بيش از 
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  در چنين سطحي قرار داشتند.درصد  72حوزه هيئت علمي بيش از 
با  76/9است. ميانگين برابر با  16در بعد اثربخشي ارتباطات حداكثر نمره ممكن در آن 

با انحراف  58/10نفر)  52ميانگين در حوزه مديريتي ( بود. اين 71/2انحراف استاندارد 
و در حوزه هيئت  11/3با انحراف استاندارد  20/9نفر)  81در حوزه كارمندان ( 24/2استاندارد 

 47دهد كه بيش از  بود. اين اطالعات نشان مي 38/2با انحراف استاندارد  79/9نفر)  68علمي (
بعد اثر بخشي ارتباطات در سطحي متوسط و كمتر قرار درصد از كل نمونه تحت بررسي از نظر 

و  51و  38هاي مديريتي، كارمندان و هيئت علمي به ترتيب بيش از  دارند. همچنين در حوزه
  درصد افراد در چنين سطحي هستند. 50

  ها آزمون فرضيه
بدني هاي تربيتدانشكدهو جوسازماني  افراد شاغل بين دلبستگي شغليفرضيه اول: 

  .داري وجود نداردر ارتباط معناكشو
ها براي بررسي رابطه بين  تجزيه و تحليل داده پيرسونبا استفاده از روش ضريب همبستگي 

  نفر) انجام گرفت.  201در افراد تحت بررسي ( جوسازمانيو دلبستگي شغلي 
 در جوسازمانيبين دلبستگي شغلي و گر آن است كه  ها بيان نتايج تجزيه و تحليل داده

وجود دارد. بنابراين فرض عدم ) r=  65/0(داري  معنامثبت و همبستگي  ت بررسيجامعه تح
شود و اين به معني  ) پذيرفته نميP > 001/0وجود رابطه بين اين دو متغير با سطح معنادار (

بين از طرفي اين نتايج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار باشد. وجود ارتباطي معنادار مي
و  ) r=  68/0(، كارمندان) r=  69/0(حوزه مديريتيسه  هردر جوسازمانيلبستگي شغلي و د

همانطور كه مالحظه مي شود اين رابطه در حوزه مديريتي  بود. ) r=  57/0(هيئت علمي
  تر است.معنادار

هاي دانشكدهدر جو سازماني دلبستگي شغلي و ابعاد پنج گانه بين  فرضيه دوم:
  داري وجود ندارد.معنا باطارت بدنيتربيت

براي تمام  به صورت جداگانه با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل
هاي تحقيق  ) ارائه شده است. براساس يافته3هاي آماري در جدول ( انجام گرفت. يافتهمتغير ها 

  همبستگي بين جو سازماني و ابعاد مختلف آن به قرار ذيل است:
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  جو سازماني در نمونه تحت بررسي پنج گانهو ابعاد دلبستگي شغلي ضريب همبستگي بين  .3جدول 

 متغير
دلبستگي 
 شغلي

وضوح 
 هدف

وضوح 
 نقش

رضايت از 
 پاداش

رضايت از 
 رويه

اثربخشي 
 ارتباطات

 44/0 ** 53/0 ** 60/0** 45/0** 58/0** 00/1 دلبستگي شغلي

 44/0 **  65/0 ** 69/0** 59/0** 00/1 58/0** وضوح هدف

 44/0 ** 52/0 ** 60/0** 00/1 59/0** 45/0** وضوح نقش

 50/0 ** 69/0 ** 00/1 60/0** 69/0** 60/0** رضايت از پاداش

 49/0 **  00/1 69/0** 52/0** 65/0** 53/0** رضايت از رويه

 00/1 49/0 ** 50/0** 11/0** 11/0** 11/0** اثربخشي ارتباطات

  
 داري  بين شاخص وضوح و توافق هدف و وضوح و توافق نقش ضريب همبستگي معنا

)59/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
 69/0(داري  بين شاخص وضوح و توافق هدف و رضايت از پاداش ضريب همبستگي معنا=r 

  ) مشاهده گرديد.P> 001/0و 
 69/0(ستگي معناداري ها ضريب همب بين شاخص وضوح و توافق هدف و رضايت از رويه=r 

  ) مشاهده شد.P> 001/0و 
  بين شاخص وضوح و توافق هدف و اثربخشي ارتباطات ضريب همبستگي معناداري

)44/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
  60/0(بين شاخص وضوح و توافق نقش و رضايت از پاداش ضريب همبستگي معناداري=r  و

001/0 <P.مشاهده شد ( 

 52/0(ها ضريب همبستگي معناداري  وافق نقش و رضايت از رويهبين شاخص وضوح و ت=r 
  ) مشاهده شد.P> 001/0و 
  بين شاخص وضوح و توافق نقش و اثربخشي ارتباطات ضريب همبستگي معناداري

)44/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
 ها ضريب همبستگي معناداري  بين شاخص رضايت از پاداش و شاخص رضايت از رويه

)69/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
  50/0(بين شاخص رضايت از پاداش و اثربخشي از ارتباطات ضريب همبستگي معناداري=r 

  ) مشاهده شد.P> 001/0و 
 49/0(ها و اثربخشي از ارتباطات ضريب همبستگي معناداري  بين شاخص رضايت از رويه=r 

 ) مشاهده شد.P> 001/0و 
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شناختي (جنسيت، وضعيت تأهل، سطح  هاي جمعيت بين ويژگي وم:فرضيه س 
تحصيالت، وضعيت استخدامي، تعداد فرزندان، سن، سابقه خدمت) و دلبستگي شغلي 

   هاي تربيت بدني كشور ارتباط معناداري وجود ندارد. افراد شاغل در دانشكده
مشاهده  )P> 001/0و  r=23/0(تنها بين وضعيت تأهل و دلبستگي شغلي همبستگي معناداري 

  يرهاي جمعيت شناختي همبستگي ها معنادار نبود.كه در مورد ديگر متغشد 
هاي جمعيت شناختي (جنسيت، وضعيت تحصيالت،  بين ويژگي فرضيه چهارم:

هاي  وضعيت استخدامي، تعداد فرزندان، سن، سابقه خدمت) و جو سازماني دانشكده
  تربيت بدني كشور ارتباط معناداري وجود ندارد.

هاي جمعيت شناختي و جو سازماني در افراد تحت  ستگي بين ويژگيبررسي ضريب همب
 r=20/0(دهد كه تنها بين سطح تحصيالت و جو سازماني همبستگي معناداري  بررسي نشان مي

مشاهده شد كه در مورد ديگر متغييرهاي جمعيت شناختي همبستگي ها  )P> 001/0و 
  معنادار نبود.

  گيري بحث و نتيجه
دلبستگي شغلي افراد شاغل در نمونه تحت بررسي در مجموع سطح دلبستگي در بررسي ميزان 

و درگيري شغلي در حد مطلوب و رضايت بخش مشاهده گرديد كه عليرغم جوان بودن سابقه 
اين موضوع در مطالعات رفتار سازماني با اين حال زيربناي نظري تحقيق نشان مي دهد كه 

هاي كيفيت زندگي كاري مطرح شده ن شاخصدلبستگي شغلي به عنوان يكي از مهمتري
اعضاء هيئت  ،هاي مختلف در بين حوزهاست.در اين بررسي ها همانطور كه انتظار مي رفت 

هاي دروني  علمي نسبت به دو حوزه ديگر داراي باالترين ميانگين بودند كه شايد گرفتن پاداش
از اين رو با ر آنها شده است. دار بودن شغل آنها باعث دلبستگي بيشت از شغل، تنوع و معني

توجه به اهميت و تاثير اين متغير بر كيفيت زندگي كاري مي طلبد تا مسئولين در اين مورد 
نيز درصدد رفع مشكالت موجود و افزايش سطح دلبستگي شغلي در ميان افراد شاغل در 

  موسسات آموزشي باشند.
كشور، در مجموع جو سازماني اين  هاي مختلف تربيت بدني در بررسي جو سازماني دانشكده

ها در سطح نه چندان مطلوبي مالحظه گرديد. از آنجا كه جو سازماني در قالب پنج بعد  دانشكده
جداگانه مورد بررسي و تفسير قرار گرفت. از اين رو نتايج آن به شرح ذيل مورد تفسير قرار 

داف حاكم بر سازمان است. تمام ها و اه گيرند. در بعد وضوح و توافق هدف كه همان سياست مي
ها در سطح پاييني قرار داشتند. با اين حال در اين بعد حوزه مديريتي وضعيت بهتري  دانشكده
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نسبت به دو حوزه ديگري داشت كه شايد واضح و روشن بودن اهداف سازمان براي آنها دليلي بر 
به معناي واضح نبودن اهداف  پذيرش بهتر توسط آنها خواهد بود. پايين بودن ميانگين اين بعد

سازمان براي افراد شاغل در آن و به تبع آن عدم همسويي اهداف فردي با اهداف سازماني است 
كه همانطور كه هرسي و بالنچارد معتقدند چنين عدم همسويي باعث كاهش اثربخشي سازمان 

ساعد نمودن جو تواند در م خواهد شد. لذا تبيين و توصيف دقيق و روشن اهداف سازمان مي
ها در حد پايين و يا  سازمان نقش مهمي ايفاء نمايد. در بعد وضوح و توافق نقش نيز تمام دانشكده

تواند به دليل  متوسطي قرار داشتند. با اين حال حوزه مديريتي وضعيت بهتري داشت و اين مي
ها  ه در ساير حوزهتر وظايف و مدون بودن شرح وظايف اين حوزه باشد. اما متأسفان توصيف دقيق

ابهام نقش بيشتري مالحظه گرديد. بنابراين تنظيم شرح وظايف روشن و واضح افراد شاغل در 
تواند در مساعد نمودن جو سازماني كمك به سزايي  ها و كاستن از ابهام نقش آنها مي سازمان

ور در سطح هاي تربيت بدني كش نمايد. در بعد رضايت از پاداش نيز ميانگين در كل دانشكده
پاييني بود. با اين حال در اين بعد اعضاء هيئت علمي وضعيت بهتري را گزارش نمودند و اين خود 

هاي شغلي و گرفتن پاداش دروني از شغل آنان باشد. به هر حال رضايت  تواند منبعث از نگرش مي
است و عدم  از پاداش به عنوان يك عامل مهم در ايجاد جو سازماني از اهميت خاصي برخوردار

  تواند برهم زننده چنين جوي گردد. رضايت از آن مي
هاي تحت بررسي در سطح نامطلوبي قرار داشتند و  ها نيز تمام دانشكده در بعد رضايت از رويه

ها  توان به تعقيب سياست در اين ميان مديران از وضعيت بهتري برخوردار بودند. اين موضوع را مي
و وزارتخانه از سوي مديران و نيز شايد سهيم بودن و مشاركت مديران هاي كلي دانشگاه  در رويه

هايي دانست. با اين حال در عمل مالحظه گرديد كه نارضايتي از  در برقراري چنين رويه
ها در سطح كارمندان و هيئت علمي وجود دارد و از آنجا كه افراد شاغل در اين  ها و رويه سياست

ها نقشي ندارند بنابراين چنين احساس نارضايتي دور  گيري رويه دهي و تصميم دو حوزه در شكل
بيني نيست و سرانجام در بعد اثربخشي ارتباطات در مجموع در كل نمونه تحت  از انتظار و پيش

بررسي وضعيت كمي بهتر ولي در حد متوسطي بود در اين بعد نيز مديران نسبت به ساير 
شايد ارتباطات بيشتر مديران با افراد تحت سرپرستي و  هاي ديگر وضعيت بهتري داشتند كه حوزه

همجنين ارتباط با افراد باالدست توجيهي براي اين وضعيت باشد و چون اعضاء هيئت علمي و 
باشند. لذا افزايش  ها مي كارمندان در واقع دو قشر بسيار مؤثر در ايجاد جو سازماني دانشكده

واند نقش مهمي در مساعد كردن جو سازماني دانشكده ت اثربخشي ارتباطات بين اين دو قشر مي
گنزالس و ايفا نمايد و درواقع عاملي مؤثر در باال بردن انگيزش آنها در محيط كاري خواهد شد. 

كند كه در  جو سازماني را جنبه كيفي روابط بين افراد در يك سازمان تعريف مي )2009( گرازو
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ني ناشي از ارتباطات مؤثر مدير و تعامل كارمندان اين ميان فضاي مساعد و جو مطلوب سازما
  .)14(باشد  مي

هاي اثرگذار بر جو سازماني كرت لوين نشان  با نگاهي به نظريات و تحقيقات مختلف در زمينه
چنين  داد كه رفتار انساني تابع تعامل شخصيت با نيروهاي رواني و اجتماعي محيط فرد است. هم

اين نتيجه رسيد كه مجموعه خصوصيات دروني يك سازمان دنيسون در تحقيقات خود به 
دهد كه  هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي يافته .)15(باشد.  ها مي آموزشي حاصل تكامل گروه

هاي تربيت بدني كشور با اطمينان  بين جو سازماني و دلبستگي شغلي افراد شاغل در دانشكده
اين نتايج بيانگر آنست كه افزايش دلبستگي كاري و در واقع .ارتباط معناداري وجود دارد 099/0

جو سازماني به توجه و دقت كاركنان با محيطي كه در آن فعاليت مي كنند در ارتباط است. 
تواند بر ميزان دلبستگي  عنوان يكي از متغيرهاي اساسي و اثر گذار بر موفقيت سازماني مي

فضا مطلوب و جو مساعد يك كارمند در  شغلي افراد اثر مطلوب و يا نامطلوب داشته باشد.
تعامل گروهي و تفاهم تمامي كند. در اين فضا  به طور فعاالنه در شغلش مشاركت مي سازماني

كه عدم توجه به اين ارتباط باعث  هاي آن قابل حصول است. در حالي افراد و زير مجموعه
د. بنابراين مسئوالن و كن تضعيف سازمان مربوطه شده و سازمان را از اهداف خود دور مي

متوليان مي توانند با ايجاد امنيت، انگيزش، تعامل و استفاده از روش ها و راهكارهاي مناسب 
جو فرا روي سازمان را براي رسيدن به اهداف و رسالت ها مساعد نمايند تا در محيطي آرام 

ا تحقيقات مهرابي كيفيت زندگي كاري ارتقاء پيدا كند. در همين راستا نتايج تحقيق حاضر ب
) 2005)، كارملي (2007)، گنزالس و گرازو (1378مزداراني ()، 1382، مرتضوي ()1380(زاده 

  .)20و  19، 14، 18، 17 و16(، مغاير است  )1996(با تحقيق بنهوف همسو و 
دهد كه بين ابعاد پنج گانه جو سازماني  هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي يافتههم چنين 

هاي تربيت بدني از نظر ابعاد  عناداري وجود دارد .اين بدين معني است كه دانشكدهارتباط م
) در 1379)و آدين (1378)، مزداراني (1369گانه جو سازماني با يكديگر متفاوتند. مراتب ( پنج

بررسي جو سازماني مؤسسات آموزشي به اين نتيجه رسيدند كه بين جو سازماني اين مؤسسات 
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Examining the Relationship between Organizational Climate and 

Job Involvement among Physical Education Faculties of Iran 
 

F. Emami1, M. Talebpour2 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the relationship between 
organizational climate and Job Involvement in Iran with the respect of 
physical education department, the research methodology has been a survey 
which has used a reliable and standard questionnaire with high validity and 
reliability for data collection. In this research the statistical population 
contain all employees of departments of physical education in Iran, that with 
consideration to size and accessibility of sampling method, to determine 
sample size in departments of physical education, 201 people (N=201), were 
selected as sample size. In order to for gathering data three standard 
questionnaires with high validity and reliability which as: demographic 
Information, Job Involvement and organizational climate were used. To 
determine the relationship between Job Involvement and organizational 
climate, Pearson Correlation Coefficient was used, which was sent to 231 
subjects randomly, and 201 subjects were returned. For analyzing the data, 
descriptive statistic (Mean, Standard Deviation…) and inferential statistic 
(ANOVA Correlation Coefficient…) were applied. The research finding 
indicated that between Job Involvement and organizational climate a mutual 
relationship was confirmed and it means, there exists a positive and 
meaningful significant relationship between employees and organization in 
which they are working. and also among five dimensions of organizational 
climate with Job Involvement, a positive and meaningful significant 
relationship was obtained.  
 
Key words: Job Involvement, Distributional Justice, Organizational Climate, 
Job Attitude, Departments of Physical Education. 
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The relationship between Organizational Innovation and 

Knowledge Management in the Physical Education Colleges and 
Offices of the Universities in Tehran City 

 
S. Hatami, H. Honari1, Y. Sobhani, A. R. Ahmadi 

 
Abstract 
The purpose of this study was to examine the relationship between 
organizational innovation and knowledge management in the physical 
education colleges and offices of the universities in Tehran  city. The 
correlation and survey method was used. The statistical populations included 
of employees of physical education colleges and offices of the universities in 
Tehran city. The sample of study consisted of 93 employees who were 
selected by random sampling method. The research Instruments were 
demographic questionnaire, organizational innovation questionnaire Sarros 
(2002) and knowledge management questionnaire Nonaka (2002),(their 
reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient respectively, r = 
0.89 , 0.93). Collected data were analyzed through descriptive and inferential 
methods such as K-S test, Pearson Correlation Coefficient, One-way analysis 
of variance and regression analysis. The results showed (p<0.01) a positive 
and significant relationship between knowledge management and all aspects 
of organizational innovation. result of regression analysis showed that all 
dimensions of organizational innovation were significant predictors of  
knowledge management. Basically all organizations for excel in competition 
sector must be innovative continually and to achieving this goal must be 
involved in knowledge management circle. 
 
Keywords: Innovation, Knowledge Management, Physical Education 
Offices, Creativity. 
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Relationship between Family Function and Seven Dimensions with 
Mental health and Four Dimension among the Male and Female 

Student have participated in the 11th Student Sport Olympics 
 

E. Zaree1, M. Sadeghifar, P. Alipour 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between family 
function and seven dimensions (problem solving, roles, affective 
responsiveness, communication, affective involvement, control of behavior and 
main performance, with mental health and four dimension (Physical symptom, 
anxiety symptom, sleep  disturbance, depression symptom, disturbance of social 
performance) among male and female students have been participated in the 
sport Olympics at the summer of 1391. In order to study the research 
methodology was a survey and it is descriptive-correlation which was used 
reliable and standard questionnaires with high validity and reliability for data 
collection. In this research the statistical population contain 3690 students which 
are 2130 male and 1560 female student that have participated in the Eleventh 
sport-culture Olympics in Oromiye (female Students) and Birjand (male 
Students) of Iran. With consideration to size and accessibility of sampling 
method, Krejcie and Morgan table was used and 338 participants were selected 
as a sample size. After that regarding the this matter 58% of statistical 
population was male as well as 42% female. Finally to determine sample size, 
196 male students and 42 female students were selected by sample randomly. In 
order to data collection three questionnaires which are; Demographic 
information, Family assess men device and general health questionnaire were 
used. For analyzing the data Spearman's Rank Correlation Coefficient and multi 
regression were applied.  The results of this study indicated that considering 
with the P-Value by Pearson Correlation Coefficient there was a correlation 
between the Family Function and seven dimensions with Mental Health and five 
dimensions; it means that there exists a positive and meaningful significant 
relationship among these different variables, and also regarding with analysis of 
variance the results of the study showed that 18% deviation of physical 
symptom through affective responsiveness, 11% deviation of anxiety symptom 
and sleep disturbance through affective involvement and main family function, 
16.9% deviation of depression symptom through affective responsiveness and 
involvement and main family function and also 60.3% deviation of mental 
health through seven dimensionS of family function were predicted. 
 

Key Words: Family Function, Mental Health, Athletics. 
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The Analytical Study of Status of Development of Sport 

Infrastructure Facilities in Iranian Intramural Universities  
  

H. R. Maghsoudi Eiman١   
 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the development of sports 
infrastructure facilities in intramural Iranian universities. In this study, the 
current status of sports infrastructure facilities of Iranian universities 
intramural interm of the number of indoor and outdoor facilities and 
percapita of sports spaces was analyzed and compared with fifteen years 
ago. For this reason, the questionnaire was composed by researcher (with 
face, acceptable validity and reliability with 0.81 cronbach alpha 
coefficients) was used. The statistical population included all Iranian 
universities and the statistical sample included 49 of total 60 university 
which covered by Ministry of Science, Research and Technology which is 
randomly selected. The research design was comparative motheds to analyze 
the process of development and	measurement of difference in the variable 
has been performed through inference statistical methods (Chi Square test 
for comparison frequency) in level of (p≤ 0.05).The findings indicated that 
from totals 1.6 m2 percapita of infrastructure facilities in sports Intramural 
universities, 0.95 m2 are outdoor facilities and 0.65 m2 are indoor facilities. 
there was significant difference between current status  in number of sports 
infrastructure facilities with fifteen years ago(Chi-Sq=68.91, df= 9, p<0.05). 
and   there was significant difference between current Status in the number 
of universities which has sports infrastructure facilities with fifteen years 
ago(Chi-Sq=156.36, df= 9,  p<0.05). 
 
Key words: Sports Infrastructure Facilities, Universities Intramural Sport, 
Indoor and Outdoor Facilities 
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Effects of  Sport Education Model on Self- Determination of  

physical education syllabus female students 
 

T. Roodsarabi1, M. Keshtidar1, A. Khamesan1, M. S.Afzalpor1  
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of sport education 
model on self-determination (SD) in female students taking physical 
education II. Self-determination theory is based on Deci and Ryan theory 
which concentrates on self-motivation and self-determination of a learner's 
behavior scalage. The criterion of behavior scalage includes 3 motivational 
sources: amotivation, intrinsic motivation, and extrinsic motivation. 
Extrinsic motivation contains external regulation, interjected regulation, 
identified regulation, and integrated regulation respectively. Appropriate 
conditions in sport classes help the learner learn, enjoy the real pleasure of 
practicing and achieve intrinsic motivation easily. Performing the sport 
education model having features such as grouping, having learners play 
roles, and learning in terms of competition results in learners practicing and 
making choices consciously. The study was conducted in quasi-experimental 
manner. Learners included 34 subjects and divided randomly into two 
traditional and sport education groups were trained in physical education II. 
In order to evaluate self-determination, questionnaires (including pre-tests, 
mid-tests and post-tests) concerning regulating exercise behaviors were 
distributed among learners of the two classes, and the amount of self-
determination in each learner was determined according to a formula. 
Repeated measures ANOVA was used to analyze data. Discussing the 
effects sport education model has on self-determination showed a significant 
increase in self-determination, while self-determination in traditional 
physical education classes decreased. It can be concluded that creating 
conditions and agendas such as sport education model (SEM) in sport classes 
particularly academic ones which one is responsible for his/her behavior is a 
way to increase self-determination. 
 
Keywords: Sport Education, Model, Self- Determination. 
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The Relationship of Emotional Quotient (EQ) and Sport Success 

in Female Athletic Students  
 

M.  Goli1,  A. Younesian2, H. Rezvani3 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between 
Emotional Quotient (EQ) and its dimensions  with success in sport among 
female athletic students participated in sport Olympiad .For this study 206  
of female athletic students randomly selected by use of Morgan table and 
then they fill in 90Bar-on questionnaire in a proper situation. Data selected 
and  recorded was categorized in tables and graphs by used the descriptive 
statistics. Finally for determining of relation between variables regression 
method and simple correlation by SPSS software version 18 was used. 
Results shows that there are relation between all of the EQ parameter and 
success in sport among  female athletic. On the other hand, results from the 
point of analyzing of variance (ANOVA) for validity of  regression equation 
showed that factor had adequate validity and reality testing variable (one of 
the EQ variables) could clear 19/6% (R2 =0/196) of variance in sport 
success ( achieve the  medals) that this amount may increase to 21/9% by 
adding the impulses controlling (another one of EQ variables). Finally, there 
wsa positive and significant relationship between EQ dimensions and 
success in sport so that increases in these dimensions lead to success in sport 
activities among the female athletic students.    
 
Key words: Emotional Quotient (EQ) and its Dimensions, Success in Sport, 
Female Athletic Students. 
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The Comparing of Effect of Physical Practice and Dyadic 

Observational Practice on the Learning of Badminton Long 
Service Skills 

 
L. KarimiAlvar, A. Farokhi1, S. Ilbeigi2 

 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate two types of training on the 
learning of badminton long service. In fact, the effects of physical training 
and also a combination of observation and learning in a dyadic observational 
learning were studied. 42 participants were randomly selected and assigned 
to three groups of 14. The skills studied in this study was badminton long 
service. To measure this, Scott and Fox’s (1959) test was used which aims at 
the exact measurement of this skills. The two groups rehearsed the skills for 
4 days in similar condition. The control group did not participate in the 
acquisition stage. The experiment was comprised four stages of pre-test, 
acquisition, retaining and transfer. The results showed that the observational 
alternate dyadic group performed better in both stages. The one-way 
ANOVA and Tukey Post Test results showed that the type of training has a 
significant effect on the transfer and retention of  badminton long service. 
The participants in observational alternate dyadic group performed better in 
retention stages. This trend continued in transfer stage which was performed 
with a half meter back the original place of the service 10 minutes later. A 
significant differences was found between the two experimental groups with 
the control group. In general, the results attested to the effects of physical 
practice and observational practice on the learning of badminton long 
service. This conclusion also held for the transfer conditions which is 
associated with the generalization component. 
 
Keywords: Physical Practice, Observational Dyadic Practice, Retention, 
Transfer, Badminton Skill. 
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A study of Organizational Commitment of Volunteers and Employees 
in Physical Education Administrations of Iran Universities 

 
R. Andam1, R. Mahdizade, N. Banar2 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the organizational commitment 
among volunteers and employees in physical education administrations of Iran 
Universities to compare sub-factors of organizational commitment among them. 
The statistical populations consist of volunteers in sport associations and 
employees in physical education administrations of Iran Universities. One 
hundred and forty-one volunteers and eighty-one employees from 20 
universities were selected as subject were by using random clustered sampling 
method. Organizational commitment was measured by standard questionnaire 
(OCQ) of Allen and Meyer (1991).The questionnaire consists of 18 questions 
and 3 sub-factors (affective commitment, normative commitment and 
continuance commitment). A panel of experts was asked to thoroughly examine 
the questionnaires for content and face validity. A panel of experts included 
sport management assistant professors (n=3), current volunteer coordinators in 
sport associations of Iran Universities (n=2), and individuals who had conducted 
research on sport volunteerism (n=2).The respondents were asked to indicate 
their level of agreement on a Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 
(strongly agree). Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the reliability of 
the questionnaire (α=0.86, for organizational commitment questionnaire of 
volunteers & α=0.89, for organizational commitment questionnaire of 
employees). The data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov, Friedman and 
independent t tests with P<0.05 significant level. Results indicated that affective 
commitment was the first priority for volunteers. The next priorities were 
normative and continuance commitment, respectively. For employees, priorities 
were affective, continuance and normative commitment, respectively. There 
were significant differences between dimensions of organizational commitment 
in volunteers and employees (P<0.05). There was no significant difference in 
affective commitment between volunteers and employees (P<0.05). However, 
differences in normative and continuance commitment were significant between 
them (P<0.05). The prominet result of this research is that affective commitment 
has the highest score among volunteers and employees. It means that due to the 
sense of belonging and attachment to the organization, they remain in the 
organization and enjoy keeping their membership. These people have propensity 
to maintain membership in the organization. The outcomes of this study will 
contribute not only to an extension of the knowledge base of volunteerism in the 
field of sport management, but also to practical applications for volunteer 
coordinators, administrators and event marketers. The resulets of this research 
would direct for next studies in this field.  
Keywords: Sport Volunteers; Affective Commitment; Normative 
Commitment; Continuance Commitment. 
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The Relationship between Coaches’ Leadership Styles and Athletic 

Identity of Team Sports Athletes in the Iranian University Students’ 
Eleventh Sports Olympiad 

 
M. Moharramzadeh1, B. Behzadnia, Sh. Saeedi 

 
Abstract 
The purpose of this research was to investigate the relationship between 
coaches’ styles and athletic identity of team sports athletes in the Iranian 
university students’ eleventh sports olympiad. This research was correlation 
type and was conducted in field-based method. The research sample 
included 1088 athletes in twelve sport fields, whom 165 athletes were 
randomly chosen after being put in Morgan table. In order to accumulate the 
research data, 3 valid and reliable questionnaires (Chelladurai leadership 
scale in sport, Athletic Identity of Cheslak) and a questionnaire of personal 
information were used. The results showed that there is a significant positive 
relationship between coaches’ leadership styles, training and exercise styles, 
social support, positive feedback and athletic identity. There is not a 
significant positive relationship between autocratic behavior, democratic 
behavior styles and athletic identity. There is significant difference between 
athletic identity of physical education students and no physical education 
students. Among the leadership styles of coaches, the positive feedback and 
training and exercise styles had maximum relationship; while, autocratic 
behavior and democratic behavior styles had minimum relationship with the 
dimensions of athletic identity. Additionally, it was found out that coaches 
used leadership styles of instruction and training, positive feedback and 
social support rather than autocratic and democratic styles. The findings of 
this study indicated the crucial role of coaches’ leadership style in athletic 
identity of athletes. Therefore, to improve efficiency, satisfaction athletic 
identity of athletes; it is necessary for coaches to choose appropriate 
leadership styles.  
 
Keywords: Leadership Styles of Coaches, Athletic Identity, Athletes. 
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