




  پژوهشي  -فصل نامه علمي
  دانشگاهي هاي  پژوهش در ورزش
  

  ، شماره اولدوره اول

  1391 زمستانسال انتشار: 

  

  2345- 3591 استاندارد بين المللي: هشمار

   1شماره پياپي: 

  

به  اورينف كميسيون بررسي علمي نشريات وزارت علوم، تحقيقات وي  براساس نامه
 91زمستان  ،يكاز شماره اين نشريه ،  15/07/1392مورخ  109052/18/3 ي شماره

 مي باشد.پژوهشي  -علمي اعتبارداراي  94تا شهريور 

  
 
 نسخه 1000شمارگان: 

  

  

 تومان 3000قيمت:



 پژوهشي  –فصلنامة علمي

  هاي دانشگاهي پژوهش در ورزش
  

  پور مهدي طالب دكترمديرمسئول:  •
  دار محمد كشتي دكترسردبير:  •
  مپورمحمد غالمدير داخلي:  •
 بهزاد بهزادنيا مدير اجرايي:  •
 بهاره فضلي درزيويراستار ادبي:  •

 
 

 هيئت تحريريه ( به ترتيب حروف الفبا )   •
 ريزي در تربيت بدني) مديريت و برنامه -دكتر حسن اسدي (دانشياردانشگاه تهران 
 فيزيولوژي ورزشي) -دكتر محمد اسماعيل افضل پور (دانشيار دانشگاه بيرجند 
 فيزيولوژي ورزشي) -اله دبيدي روشن (استاد دانشگاه مازندران دكتر ولي 
 طب ورزشي) -دكتر رضا رجبي (استاد دانشگاه تهران 
 فيزيولوژي ورزشي) -دكتر فرهاد رحماني نيا (استاد دانشگاه گيالن 
 ريزي در تربيت بدني) مديريت و برنامه -محمد حسين رضوي (دانشيار دانشگاه مازندراندكتر  
و عضو پژوهشگاه تربيت بدني و علوم  ي طالب پور (دانشيار دانشگاه فردوسي مشهددكتر مهد 

 ريزي در تربيت بدني) مديريت و برنامه -ورزشي
 بيومكانيك كلينيكي) -دكتر مهرداد عنبريان (دانشيار دانشگاه بوعلي سينا 
 بيت بدني)ريزي در تر مديريت و برنامه-دكتر ابولفضل فراهاني (استاد دانشگاه پيام نور  
 ريزي در تربيت بدني) مديريت و برنامه -دكتر محمد كشتي دار (دانشيار دانشگاه بيرجند 
دكتر حبيب هنري (استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي و عضو پژوهشگاه تربيت بدني و علوم  

 ريزي در تربيت بدني) مديريت و برنامه -ورزشي 
     

د موسوي، سازمان امور دانشجويان، طبقه نشاني: تهران، ميدان فردوسي، خيابان شهي
  سوم، اداره كل تربيت بدني، دفتر نشريه پژوهش در ورزش دانشگاهي

 
  021-88832098دورنگار:   021- 96664363تلفن: 

 uss@ssrc.ac.irنشاني پست الكترونيك: 
 www.ssrc.ac.irسايت پژوهشگاه تربيت بدني: 

 www.uso.saorg.irبدني:  سايت اداره كل تربيت



 اسامي مشاوران  علمي اين شماره ( به ترتيب حروف الفباء)
  

  دكتر ناهيد اتقيا 
  دكتر مالك احمدي 
  دكتر رضا اندام  
  دكتر رضا برومند 
  دكتر سيد عماد حسيني 
  دكتر محمد تقي خورند 
  دكتر مرتضي دوستي 
  دكتر حسن سيد عامري 
  باني بهاردكتر غالمرضا شع 
  دكتر مهدي طالب پور 
  دكتر فرزاد غفوري 
  دكتر عليرضا فارسي 
  دكتر ابوالفضل فراهاني 
  دكتر حميد قاسمي 
  دكتر محمد كشتي دار 
  دكتر سارا كشگر 
  دكتر بتول مشرف جوادي 

  
  
  



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

  

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

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

  ارسال مقاله نماييد. 

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

  براي داوري ارسال نخواهد شد. 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

 2ايـت حاشـية الزم (حـداقل    مطالب مقاله به صورت يك ستوني و يك خـط در ميـان بـا رع    )4. 1
  گذاري شوند. 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.

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

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



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

  صفحه تجاوز كند. 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 شگيري و رو هاي اندازه شرح دقيق طرح پژوهش، جامعه و نمونة آماري، مواد و روشروش پژوهش: 

  هاي پژوهش شرح كامل يافتهها (نتايج):  يافته

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

  اي پژوهشه
  دستورالعمل نوشتن متن مقاله و منابع:

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

پرانتز مي باشد، بايد بين حرف آخر كلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نبايد  داخل متن هر جا نياز به استفاده از
  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:المقا-1
عنوان مقاله، نام مجله، شـماره مجلـه، شـمارة     ).سال انتشار( .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/    (به صورت ايتاليك)، نام و نامعنوان كتابنويسندگان. (سال انتشار).  نام خانوادگي و نام نويسنده/

 (در صورت ترجمه بودن كتاب)، شمارة چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شمارة صفحه.مترجمان 
  .مدادكتاببا :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 نامة كارشناسي پژوهش، ذكر واژة پايان

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

  نكات اداري و تعهدي:
 هيئت تحريرية نشريه در قبول يا رد و يا ويرايش مقاله ( با تأييد مؤلف) آزاد است.  -1
داخلي و يا خارجي چـاپ شـده باشـد. در صـورت      تشر شده نبايد قبالً در هيچ نشريةمقاالت من-2

نعكاس عدم تعهـد  داوري اين نشريه حذف خواهد شد و ضمن ا فرآيندمشاهده اين موضوع مقاله از 
نويسنده به ساير نشريات علمي كشور، مديريت نشريه، مقاالت ديگر آن نويسنده را مـورد بررسـي   

  قرار نخواهد داد.
 تا زماني كه جواب نهايي (پذيرش يا رد) مقاله خود را دريافت نكرده كندمقاله تعهد  دهندة ارائه  -3

  .يگر ارسال نكندداخلي و خارجي د ، مقاالت خود را به نشرياتباشد
  مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهدة نويسندگان است.  -4
  خذ آزاد است.ه ازمندرجات نشريه با ذكر كامل مĤاستفاد -5

شود ضمن مطالعة مندرجات اين راهنما و مشاهده نمونة مقاالت چـاپ   در پايان، از نويسندة محترم درخواست مي
  لة خود را تنظيم، و به دفتر نشريه ارسال كند.شده در جديدترين شمارة نشريه، مقا
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 13-26،. صص 1391،. زمستان 1شماره    پژوهش در ورزش دانشگاهي

  

ها  ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاهموجود بازنگري نظام 
)EFQM(  

  

  3دار محمد كشتي ،2سيده عذرا ميركاظمي ،1نيا عاطفه ابطحي
  

  21/8/91تاريخ پذيرش:     3/7/91تاريخ دريافت: 

 چكيده
ي و فـوق برنامـه   بازنگري نظام موجود ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدن هدف با پژوهش اين

تحليلي است و اطالعات مـورد  -روش تحقيق از نوع توصيفي .شد ) انجامEFQMدانشگاه ها (
تربيت بدني و فوق برنامه نياز به شكل ميداني جمع آوري گرديد. جامعه آماري مديران ادارات

 ،ماعضا هيات علمي دانشگاه ها و ارزيابـان اداره كـل تربيـت بـدني وزارت علـو      ،دانشگاه ها
نفر و  87تحقيقات و فناوري بودند كه در مرحله نظر سنجي در خصوص نحوه ي ارزيابي تعداد 

نفر به طور هدفمند براساس مدرك تحصيلي  25در مرحله دلفي جهت بازنگري معيارها تعداد 
روايي صـوري و  ابزار تحقيق پرسشنامه هاي محقق ساخته بودكه ي كار انتخاب شدند.و سابقه

با استفاده از ضريب آلفـاي كرونبـاخ (بـه    نها توسط گروهي از اساتيد و اعتبارآنها محتوايي آ
شركت كنندگان از نحـوه ي ارزيـابي    نشان داد) تأئيد شد. يافته ها α، 76/0=α=89/0ترتيب 

رضايت نسبي داشته و بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه ي موجود را از ضروريات جهت بهبود 
ــتند. د ــابي دانس ــر   ارزي ــاع نظ ــه اجم ــه ب ــس از دو مرحل ــان پ ــي خبرگ ــه ي دلف ر مرحل

) و معيار نسبت دانشجويان شركت كننده در فعاليت هـاي ورزشـي درون   =707/0Wرسيدند(
دانشگاهي را به عنوان با اهميت ترين و تعداد طرح هاي پژوهشي اجرا شده را به عنـوان كـم   

د. خبرگان اضافه نمودن معيار سـرانه  اهميت ترين معيارها جهت ارزيابي عملكرد عنوان نمودن
ي فضاهاي ورزشي و نسبت هزينه كرد بودجـه ي عمرانـي بـه كـل دانشـجويان را ضـروري       

را خواستار شدند. تغيير و جابجـايي   EFQMدانستند و تغيير در ميزان امتياز هر يك از ابعاد 
ود به گونه اي كه از اساسي ترين نتايج تحقيق ب EFQMمعيارهاي ارزيابي عملكرد پرسشنامه 

  عملكرد را واقعي تر مورد سنجش قرارخواهد داد. EFQMپرسشنامه ي جديد 
  

  ادارات تربيت بدني دانشگاه ها. ،ارزيابي عملكرد ،روش دلفي :هاي فارسيكليدواژه

                                                                                                                   
 Email: a_abtahinia@yahoo.com  (نويسنده مسئول) . كارشناس ارشد دانشگاه بيرجند 1
 استاديار دانشگاه بيرجند 2
 دانشيار دانشگاه بيرجند 3
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 مقدمه
 كـه متغيرهـاي   محيطـي  هستند؛ فعاليت حال در پويا و رقابتي محيطي در هاسازمان اغلب ،امروزه

 بسـيار  نيـز  ايـن تغييـرات   پيش بينـي  امكان ،بوده تغيير حال در دائم به طور آن خارجي و داخلي

 و تدوين ،تهيه صرف را زيادي و زمان فراوان هزينه هاي هاسازمان ،طرفي از و است مشكل و سخت
 يابنـد؛  دسـت  سـازمان  انـدازهاي چشـم  و بلندمـدت  به اهداف بتوانند تا مي كنند استراتژي اجراي

 موقعيـت  و بوده اهداف اين به رسيدن جهت در حد چه تا سازمان اينكه عملكرد از آگاهي ،راينبناب

  .دارد فراواني اهميت هاسازمان و مديران براي كجاست امروز پوياي و پيچيده در محيط سازمان
گـويي  ي پاسخارزيابي عملكرد فرآيندي است كه موجبات پديده ،)2008( 1به عقيده فريس

 پـيش  از به اهداف دستيابي ميزان از ،عملكرد ارزيابي فرآيند ). در1كند(زمان فراهم ميرا در سا

 ترميم منظور به قوت و ضعف و نقاط مقايسه روندگذشته با جاري وضعيت ،شده آگاه شده تعيين

   ).2شود (مي شناسايي آنها
و نظـارت و   سرپرستي ،جهت دهي و هدايت ،ارزيابي عملكرد به خودي خود در جلب انگيزه

 بـراي  كاركنـان  انگيـزش  تحريك آن اصلي هدف ). در واقع3توانمندسازي كاركنان تأثير دارد (

 افزايش و آموزش براي انتخاب ،محوله كارهاي ،ارتقاء است. سازمان اجراي رسالت و وظايف انجام

  .)4نمايد ( تحريك را انگيزش اين تواند مي ارزشيابي اساس بر حقوق
 و قـوت  نقـاط  ياطالعـاتي دربـاره   پايـا  و روا عملكرد ارزيابي يك سيستم كه رود مي انتظار
 فراهم ،گرفته قرار مورد ارزشيابي كه فردي و همچنين مديران براي ارزشيابي شونده فرد نيازهاي

 فـراهم  بـراي  ريـزي  برنامـه  و ارزشيابي شونده قوت نقاط تقويت جهت در اين اطالعات اگر كند.

 ،بهبود عملكرد باعث تواند مي ،گيرد قرار مورد استفاده است نياز كه ايينهزمي در كردن پيشرفت
خـدماتي و   ،). واضح است كـه تمـامي سـازمان هـا اعـم از دولتـي      5شود ( وري بهره و انگيزش

ليكن نكته ي مهمي كـه در سـال    ،آموزشي بايد يك نظام مناسب ارزيابي عملكرد داشته باشند
  ).6است ( "درست اندازه گيري كردن "د هاي اخير به آن تاكيد مي شو

ها نيز به منظور حصول اطمينان از روند رو به رشـد فعاليـت هـاي خـود بـه دنبـال       سازمان
هاي مختلفي از جملـه  ازمدل ،هاهاي ارزيابي دقيق و فراگيرهستند و جهت ارزيابي سازمان روش

الگـوي بنيـاد    ،يـت فراگيـر  الگوي مديريت كيف ،رويكرد سيستمي ،2مدل كارت امتيازي متوازن
  شود. غيره استفاده مي و 1تحليل پوششي داده ها ،3 اروپايي مديريت كيفيت

                                                                                                                   
1. Ferris 
2. Balanced Score Card (BSC) 
3. European Foundation Quality Management (EFQM) 



  15   بازنگري نظام موجود ارزيابي عملكرد ادارات .........

در سازمان هاي ورزشي نيز براي اينكه مديران به بهترين نحو پاسخ گوي نيازهـاي جامعـه   
و  نياز به آگاهي از موقعيت سازمان دارند. اين امر با ارزيابي عملكرد حاصل شـده  ،ورزشي باشند

موجب مي شود كه از نقاط قوت و ضعف عملكرد سازمان اطالع يافته و تمهيـدات الزم را بـراي   
ي خدمات بهتـر پرداختـه و در رونـد    اثربخشي فعاليت هايشان به كار برد و بدين طريق به ارائه

  هاي سازمان تحوالت مثبت ايجاد كنند.حركت
قـرار گـرفتن در مسـير توسـعه و     ها و مؤسسات آموزشـي عـالي كشـور بـه منظـور      دانشگاه

ادارات  ،ميان اين در ).7( سازندگي نياز به سازوكارهايي دقيق براي ارزشيابي عملكرد خود دارند
دارند و بايسـتي بـا يـك مكـانيزم نظـارتي و       عهده بر را ها رسالت مضاعفيتربيت بدني دانشگاه

  كنترلي روند رو به رشد آنها كنترل شود. 
سازمان ها علي الخصـوص   در عملكرد مديريت و ارزيابي نظام هاي نقش و جايگاه شك بدون

 ،پيچيـدگي  كـه  اخيـر  سـال هـاي   و در بوده توجه درخور و مشخص ديرباز از ،ورزش دانشگاه ها
 جلوه بيشتري رجوع ارباب و مشتريان برابر در پاسخگويي و رقابت ،پذيري انعطاف ،عمل سرعت

 است. گشته برخوردار چنداني دو اهميت و ارزش از ،يافته
هـا در سـطح   اداره كل تربيت بدني وزارت علوم به عنوان متـولي بالواسـطه ورزش دانشـگاه   

ها دارد. در واقع اين ارزيـابي ابـزاري   كشور نياز به شناخت و ارزيابي ادارات تربيت بدني دانشگاه
اند. اگر ارزيابي بـه  رساست كه اداره كل تربيت بدني وزرات علوم را در تأمين اهدافش ياري مي

آموزش و كارايي بيشتر ادارات تربيـت   ،وسيله مناسبي جهت تشويق ،نحو صحيح به اجر در آيد
  ها خواهد بود.بدني دانشگاه

 ،از اين رو به منظور داشتن يك نظام توسـعه پايـدار در ورزش دانشـجويي بايسـتي نظـارت     
سير رشد و تعميم ورزش خالهاي احتمالي كنترل و ارزشيابي را بر آن استوار كرد تا اينكه در م

به راحتي شناسايي و برنامه رفع و يا اصالح آن همواره در نظر گرفته شود. برنامه هاي نظارت و 
ارزيابي در مركز هر فعاليت و برنامه اجرايي قـرار دارد و بـدون آن امكـان اطمينـان از حصـول      

  ).8برنامه ها و فعاليت ها وجود ندارد (
دانشجويي تا كنون تحقيقات مختلفي در رابطـه بـا ارزيـابي صـورت گرفتـه       دربخش ورزش

هـاي تربيـت   ) عملكرد مديران دانشكده ها و گـروه 1382است. برخي تحقيقات مانند طبائيان (
)؛ 10هـا (  دانشـگاه  ورزشـي  هـاي  انجمـن  در داوطلبـي  موانـع  ) بررسـي 1388)؛ اندام (9بدني (

ششـم و هشـتم و    ،لمپيادهاي ورزشي دانشـجويي پـنجم  ي توصيفي ا) مقايسه1389اميرتاش (
ارائه راهكار براي ارتقاي كيفي المپيادهاي ورزشي دانشجويان كشور با استفاده از نظـر مربيـان   
                                                                                                                   
1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
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  )؛ بر روي ديدگاه كاربران تمركز دارند. 11(
 مؤلفه هـاي  ،برخي تحقيقات نيز شناسايي معيار را هدف خود قرار داده اند كه چرا معيارها

 بيروني محيط با عملكرد ارزيابي مدل بين ارتباط زيرا عملكرد هستند؛ ارزيابي سيستم هر صليا

 هـاي معيـار  مجموعـه  ،درواقـع  مـي گـردد؛   برقـرار  معيارها و توسط شاخص ها سازمان دروني و

 اهميت است. عملكرد ارزيابي مدل يك تشكيل دهنده ،آنها از حاصل نتايج ارتباط بين و عملكرد

 سازمان هـا در  است. مشهود كامالً سازمان صحيح و مناسب عملكرد ارزيابي در ص هانقش شاخ

 معيارها ،كنند را رعايت چهارچوب هايي و اصول بايد عملكرد ارزيابي معيارهاي انتخاب و طراحي

 را عملكـرد  ارزيابي سيستم و اثربخشي كارايي بتوانند كه گردند انتخاب و طراحي ايگونه به بايد

 را معيارهايي اغلب و شده غفلت دچار مرحله در اين سازمان ها ،موارد اغلب در اما كنند؛ تضمين

 را خـارجي  و داخلـي  از اعـم  سازمان مختلف ابعاد ارزيابي سنجش و توانايي كنند كهمي انتخاب

 بـوده  دور به نظرها از تاكنون كه را سازمان مدت طوالني و اساسي نمي توانند مشكالت و ندارند

) تبيـين و تعيـين شـاخص هـاي ارزيـابي      1383). همانند حيدري نژاد (12كنند ( آشكار ،است
) طراحـي سيسـتم   2010)؛ هونگ هو و همكاران (6هاي تربيت بدني(ها و گروهعملكرد دانشگاه

اولويت بنـدي شـاخص هـاي    ) 1389)؛ همتي نژاد (13ها (عملكرد مربيان تربيت بدني دانشگاه
). تحقيقات مختلفي نيز مـن جملـه همتـي    14( ت تربيت بدني دانشگاه هاارزيابي عملكرد ادارا

) بر نظام ارزيـابي ورزش دانشـگاه تأكيـد    1388) و مير كاظمي (1384طالب پور ( ،)1380نژاد(
  ).16، 15، 8داشته اند(

در دانشگاه ها جهت ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني و فـوق برنامـه از مـدل     1386از سال 
تجربـي   و علمـي  مطالعـات  و گذشـته  چند سال ) استفاده مي شود. تجربهEFQMازماني (تعالي س

برنامـه  ادارات تربيت بـدني و فـوق   EFQMمتمركز بر اين واقعيت است كه ارزيابي حاصل از روش 
ي ورزش دانشـگاه بـه جـاي    ها توانسته تاُثيرات مثبتي بر عمكرد مديران در جهت توسـعه دانشگاه

 هاي ورزش دانشگاه اتفاق نيافتـاده اسـت و  اين وجود اين روند رشد در همه ي بخشگذارد. اما با 
 عملكـرد  ارزيـابي  نظـام  درسـت  اسـتقرار  و اجرا در مشكالت و هاچالش ،موانع برخي وجود از نشان

 بيشـتر  بسـيار  آن كـارايي  و اثربخشـي  آنهـا  كردن برطرف با كه دارد (EFQMادارات تربيت بدني (

  ).17شود( مي
اين رو تحقيق حاضر در نظر دارد به منظور بازنگري در نظام ارزيابي عملكـرد ادارات تربيـت    از
به شناسـايي الزامـات    ،ضمن شناسايي سطح رضايت مندي ارزيابي شوندگان از نظام ارزيابي ،بدني

  تغيير و آسيب هاي ناشي از اجراي نظام فعلي ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني بپردازد.
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  شناسي پژوهش روش
پيمايشي بود. جهت سنجش نظرات مديران از نظام ارزيابي  - اين پژوهش از نوع توصيفي

 87ي تحقيق كليه ي مديران ادارات تربيت بدني بودكه حجم جامعه با نمونه برابر شد( جامعه
موجود با  EFQMي قبل جهت بازنگري در پرسشنامه ي نفر). سپس بر اساس نتايج مرحله

از روش دلفي از نظرات خبرگان امر ورزش دانشگاه اعم فارغ التحصيالن مقطع دكتري استفاده 
بدني و علوم ورزشي كه در كسوت مديريت ادارات تربيت بدني و ارزياب خدمت رشته تربيت

 بدني و اعضا هيات علمي دانشگاه ها و ارزياب استفاده شده است.مديران ادارات تربيت ،اندكرده
 ،نفر به شكل نمونه گيري هدفمند براساس آشنايي با ورزش دانشگاه 25داد به طوري كه تع

  ي كار انتخاب شدند.مدرك تحصيلي و سابقه
ابزار تحقيق دو پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي پرسشنامه ها توسط گروهي از اساتيد و 

) α، 76/0=α=89/0با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب صاحب نظران و اعتبار آن ها 
 ،تك نمونهtمورد تأئيد قرار گرفت. تجزيه تحليل داده ها با استفاده ازآمارتوصيفي و استنباطي(

  انجام شد. 19ورژن  SPSSضريب كندال) با نرم افزار 

  يافته هاي پژوهش
  مرحله نظر سنجي

 مورد بررسي ،آن روش اجراي و موجود ارزيابي رضايت از در بعد مديران ديدگاه مطالعه در اين

ي گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد مديران شركت كننده در تحقيق حاضر از نحوه قرار
) از رضايت نسبي EFQMها به روش موجود (ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني دانشگاه

  ).1برخوردار بودند(جدول
  

 انشگاه هاي ارزيابي ادارات تربيت بدني د . ميزان رضايت مديران از نحوه1جدول 

 ميانگين T اي تك نمونه 
  درجه 
 آزادي

 سطح مطلوبيت
  سطح 

 داريمعني

 04/0 72 59 3/75 08/2 رضايت از نحوه ارزيابي
  

تواند ) ميEFQMدرصد مديران معتقد بودند كه روش ارزيابي موجود ( 3/68به طور كلي 
ها را فراهم نمايد. بيشتر بدني و فوق برنامه دانشگاهي عملكرد ادارات تربيتموجبات توسعه

جهت سنجش عملكرد  EFQM) معتقد بودند معيارهاي ذكر شده در پرسشنامه 4/76مديران (
درصد مديران نيز معتقد بودند روش موجود توانسته اهداف  7/70ادارات اثر تداخلي دارند. 

  ارزيابي عملكرد را تا حدودي پوشش دهد.
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قيق معتقد بودند كه اعمال نظرات شخصي مديران شركت كننده در تح ،با اين وجود
عمده ترين مشكل روش ارزيابي  ،دهي سليقه اي به اغلب معيارها و زير معيارهاارزيابان و نمره

درصد مديران بازديد و گزارشات ارزيابان با واقعيت هم خواني  4/67موجود مي باشد. از ديدگاه 
صورت نمي گيرد. يافته هاي اين تحقيق ندارد و سواالت به گونه اي است كه ارزيابي دقيق 

ها و مد نظر قرار ندادن امكانات و منابع در دسترس مناسب نبودن توجه به سطح فعلي دانشگاه
بندي نادرست دانشگاه ها مي رتبهدهد كه منجر بهها و ادارات را نشان ميو موجود دانشگاه

معيارها و زير معيار ها به درستي درصد مديران معتقد بودند نمره دهي به  75شود. همچنين 
تكراري بودن و عدم وجود مالك مناسب و دقيق جهت امتياز دهي به برخي  ،گيردصورت نمي

  از سواالت از ديگرمعايب ارزيابي موجود عنوان شد.
ازجمله نكات اصالحي كه مديران جهت ارزيابي جامع تر و دقيق تر عنوان نموده بودند 

ي پرسشنامه جهت ارزيابي ات در طول سال بود. تعيين روايي دوبارهارزيابي نامحسوس ادار
هاي ممتاز جهت تشويق  براي مديران و كاركنان دانشگاه  درنظر گرفتن امتيازات ويژه ،دقيق تر

مندي دانشجويان طي سال جهت عيني حذف سواالت تكراري و بررسي رضايت، و ايجاد انگيزه
  پيشنهاد شده توسط مديران بود.از ديگر موارد  ،تر شدن ارزيابي
  مرحله دلفي

% از كل گروه خبرگان داراي مدرك 11/94 ،نشان داده شده است 2طور كه در جدولهمان
ي خبرگان از سابقه ي كاري باالي % داراي مدرك كارشناسي ارشد بودند و همه89/5دكتري و 

  سال برخوردار بودند.  10
  

 در روش دلفي. وضعيت تحصيلي خبرگان منتخب 2جدول
 درصد فراواني ميزان تحصيالت

 11/94 16 دكتري
 89/5 1 ليسانسفوق

 100 17 كل
  

جهت پوشش نقاط ضعف شناسايي شده و  ،بر اساس نتايج حاصله از مرحله نظرسنجي
محقق به بررسي اسناد و  ،و بازنگري و بهينه سازي روند ارزيابي EFQMموجود در روش 

سازي تر شدن مسير تحقيق و غنييات پرداخته و جهت روشنكتب و نشر ،مدارك موجود
بدني اي را با برخي از مديران و كارشناسان ادارات تربيتجلسات مصاحبه ،اطالعات فراهم شده

ترتيب داد و از نقطه  ،و دست اندركاران در امر ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني و فوق برنامه
آوري شده خالصه و به صورت معيارهاي ارزيابي الب جمعمط ،نظرات آنان بهره جست. سپس
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نظرات افراد خبره  ي محقق ساخته مورد نظر سنجي خبرگان قرار گرفت.در قالب پرسشنامه
و معيارهاي  EFQMي معيارهاي ارزيابي عملكرد ادارات تربيت بدني موجود در پرسشنامه درباره

 ،ضرورت كم ،نسبتا ضروري ،ضروري ،يار ضرورياي ليكرت (بسدر مقياس پنج گزينه ،اضافه شده
  آوري شد.اصال ضرورت ندارد) از طريق پرسشنامه ها در دو مرحله به شرح زير جمع

  مرحله اول دلفي
پرسش را تدوين و به نظرسنجي خبرگان گذاشته شد. پـس از تكميـل    73اي شامل پرسشنامه

رزشي و نسـبت هزينـه كـرد كلـي     شاخص سرانه فضا هاي و 2آنان  ،پرسشنامه توسط خبرگان
  بودجه عمراني ورزش دانشگاه به كل دانشجويان را در ارزيابي الزم دانستند.

همچنين در اين مرحله با صالحديد و به پيشنهاد متخصصين امر برخي معيارها با يكـديگر  
تركيب و برخي ديگر تفكيـك شـدند. تغييراتـي نيـز در جايگـاه هـر يـك از معيارهـا در ابعـاد          

در مرحلـه دوم دلفـي مجـدد بـه نظـر       موجود صورت گرفت. اين معيارها EFQMي سشنامهپر
  خواهي خبرگان گذاشته شد.

  مرحله دوم دلفي
پرسشنامه مجدد براي خبرگان جهـت كسـب اجمـاع     ،پس از انجام اصالحات مورد نظرخبرگان

خبرگان نظرات  ومعيار به نظرسنجي خبرگان منتخب گذاشته شد  75تعداد نظر ارسال گرديد. 
) اين چنين بيان كرد كـه  w) براي تفسير ضريب كندال (1997( 1خود را اعالم نمودند. اشميت

كمتـر از ايـن    wبخش اسـت. اگـر ميـزان    بيان كننده توافق رضايت7/0ارزش برابر يا بزرگتر از 
كنـدال   ). نتايج حاصل از ضريب18پرسشنامه دوباره بايد براي اعضا فرستاده شود( ،ميزان شود

)707/0W= 3) حاكي از اجماع نظر خبرگان بود(جدول(.   
  

 . نتايج آزمون ضريب كندال براي بررسي ميزان اجماع حاصل از نظر خبرگان3جدول 
17 )Nتعداد( 
707/0 )Wضريب كندال( 
220/865 )X2( كاي اسكوار 

15 )dfدرجه آزادي( 
001/0 )p( بازه اطمينان 

فراواني درصدي را زماني كه درصد مشخصـي از آراء در محـدوده   اكثر تحقيقات استفاده از 
درصد نظـرات   80). بنابراين معيارهايي كه 19گيرند( خاصي قرار گيرد معيار انتخاب در نظر مي

داده بودنـد و   صي نسبتا ضروري تـا بسـيار ضـروري بـه خـود اختصـا      را در مجموع سه گزينه
                                                                                                                   
1. Schmidt  
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 60(ز معيارهاي مؤثر در ارزيابي عملكرد شـناخته شـدند  ج ،بود 3ميانگين آنها برابر يا بيشتر از 
مربيـان و امـاكن    ،معيار) و معيار تعداد كارت هاي بيمه ورزشي صـادر شـده بـراي دانشـجويان    

ورزشي به دليل پائين بـودن ميـانگين حـذف شـد. نتـايج حاصـل از تغييـرات ايجـاد شـده در          
  گزارش شده است. 4موجود در قالب جدول  EFQMپرسشنامه 

  

 موجود بر اساس نظر خبرگان EFQM. تغييرات ايجاد شده در پرسشنامه 4جدول 

 
  نوع تغيير

 

EFQMموجود 

يار زير معيار
مع

 

وجود طرح جامع ورزش دانشگاه به صورت مدون و تراتژيسانتقال به بعد خط مشي وا
 مكتوب به همراه پيش بيني بودجه ي مربوطه

ري
رهب

 

رعايت  - وآراستگي لباسوآمادگيظمن(منشور اخالقيايجادواجراي
به خدمتتوضيحات كافيآمادگي براي -برخورديوخوشونزاكتادب

 كاركنان و دانشجويان).) (سنجش به وسيله نظرات.وگيرندگان
 ،برنامه ها ،ايجاد و اجراي نظام نياز سنجي براساس وضعيت موجود معيارهاي اضافه شده

دانشجويان و ، يازهاي كاركنانسياست ها در جهت تحليل و درك ن
..) جهت بهبود فرآيندها ، رفاهي ،فرهنگي ،ساير ذينفعان (اموزشي

 (سنجش به وسيله نظرات كاركنان و دانشجويان)
 انتقال به بعد نتايج محيطي و جامعه

تعداد جلسات برگزار شده انجمن ها به كل آنها  "و تغيير به عنوان 
 "دانشجويي)،خوابگاهي ،(انجمن هاي تخصصي

وجود انجمن هاي ورزشي دانشجويي منطبق آئين 
 نامه مربوطه

ژي
رات
ست
 و ا

شي
ط م

خ
 

تدوين و  "و تغيير به عنوان با معيار اجراي تقويم ورزشيادغام
، زمانبندي ،هاي عملياتيتقويم ورزشي دانشگاه(تدوين برنامهاجراي 

بودجه..) كه به ومنابع تامين پيش بيني و برآورد ريالي، تامين منابع
 "تصويب شوراي ورزش دانشگاه رسيده است

ارائه برنامه ساليانه ورزش دانشگاه مصوب از سوي 
مدير تربيت بدني به تائيد شوراي ورزش دانشگاه به 

 همراه برآورد بودجه

 انتقال به بعد نتايج محيطي و جامعه
واگذاري خدمات فعاليتهاي ورزشي دانشگاه به بخش

جهت تهيه و تدارك برنامه هاي  نهضت داوطلبي
 ورزشي

متخصص تربيت بدني جهت فعاليتجذب نيروهاي "نسبت شاغلين متخصص به كل دانشجويان "تغيير به عنوان 
 در حوزه مديريت تربيت بدني

ان
ركن

كا
 

 وقدرداني حمايت و كاركنان در انگيزه ايجاد "تغيير به عنوان
 ")نازايشان (سنجش به وسيله نظرات كاركنا

ياكتبي) ازتشويق(ماليجهتشدهمعرفيتعدادپرسنل
بدني به دانشگاه يااز طرف مدير حوزه مديريت تربيت

 بدنيتربيت
 كاركنان)نظراتوسيلهبهها (سنجشوابداع درفعاليتخالقيتيتوسعه

 
  
  

  معيارهاي اضافه شده
  
  
  
 

ستها پ با متناسب اختيارات و مسئوليت ها حدودابالغوتعيين
 (سنجش به وسيله نظرات كاركنان)

فرآيندهاي جديد يا تغيير كاركنان جهت اجراياطمينان ازآموزش
 نظرات كاركنان)وسيلهبهها(سنجشسازي آنقبل ازپياده،يافته

 نسبت مربيان به كل دانشجويان
 تعداد طرح هاي پژوهشي اجرا شده

 ده به كل دانشجوياننسبت تعداد كالس هاي داوري برگزار ش
  ......) به كل دانشجويان.هاوكتاب، آموزشي (بروشورهاتعداد منابع

 نسبت تعداد كالس هاي مربيگري برگزار شده به كل دانشجويان
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  نوع تغيير

 

EFQMموجود 

يار زير معيار
مع

 

هاي تندرستي در حاشيهميزان استفاده از اتاق انتقال به بعد نتايج مشتري
 هاخوابگاه

 ها
كت

شار
 وم
ابع

من
 

مساحت فضاهاي  "د منابع و مشاركتها و تغيير به عنوانانتقال به بع
 ،ورزشي با تغيير كاربري داده شده كه شامل اتاق هاي تندرستي

 "فضاهاي روباز و سرپوشيده مي باشد

تعداد فضاهاي ورزشي با تغيير كاربري داده شده كه
فضاهاي روباز و  ،شامل اتاق هاي تندرستي

 سرپوشيده مي باشد

تعداد خرابي هاي امكانات و تجهيزات ورزشي در د نتايج كليدي عملكردانتقال به بع
 حوزه تربيت بدني

مجموع ريالي تفاهم نامه ها و  "ادغام سه معيار با هم به عنوان
قراردادهاي ورزشي با نهاد هاي خارج از دانشگاه به منظور توسعه 

 "ورزش دانشجويي

ارزش ريالي منابع جذب شده ورزشي خارج از
 انشگاه به كل بودجه ي ورزشي دانشگاهد

جذب اعتبارات مالي از منابع غير دانشگاهي و
 دانشگاهي در جهت طرح هاي عمراني ورزش

تعداد تفاهم نامه ها و قراردادهاي ورزشي با نهاد
هاي خارج از دانشگاه به منظور توسعه ورزش 

 دانشجويي
 م هاي اعزام شدهنسبت تعداد مدال هاي كسب شده به افراد تي

 معيارهاي اضافه شده

نسبت هزينه كرد كلي بودجه عمراني ورزش دانشگاه به كل 
 دانشجويان

 ورزشي و غير ورزشي)(ميزان تجهيزات غير مصرفي به ريال 
 ورزشي و غير ورزشي)(ميزان تجهيزات مصرفي به ريال 

از ) جهت حمايت و موادتجهيزات ،هاها (ساختماناز دارايياستفاده
وكوتاه بلندمدت ها و اهداف برنامه ،و استراتژيخط مشي 

 مدت(سنجش به وسيله نظرات كاركنان)
ها جهت مديريت درنگهداري واستفاده مفيدازدارايي

ها درچرخه عمرشان (سنجش به وسيله نظرات بهبودعملكردآن
 كاركنان)

فعال سازي فعاليت هاي ورزشي دانشجويانميزان انتقال به بعد نتايج محيطي و جامعه
 دانشكده هاي موجود در دانشگاه

دها
آين
فر

 

بدني دانشگاهوب سايت مديريت تربيتطراحي انتقال به بعد نتايج محيطي و جامعه
 آنفعاليتوميزان

 بهبود جهت در كاركنان ارزشيابي تدوين و اجراي سيستم
 معيارهاي اضافه شده عملكرد(سنجش به وسيله نظرات كاركنان)

 سرانه ي فضا هاي ورزشي

دانشجويان شركت كننده در فعاليت هاي قهرماني  نسبت تعداد
 فوق برنامه دانشگاه به كل آنها

 معيارهاي اضافه شده
  
ري 

شت
ج م

تاي
ن

تعداد كاركنان و اعضا هيات علمي مشاركت كننده در امر ورزش به 
 كل آنها

 معيارهاي اضافه شده
  
 

تاي
ن

ان
ركن

 كا
ج

 



   1391، زمستان 1پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   22

 
  نوع تغيير

 

EFQMموجود 

يار زير معيار
مع

 

نسبت برنامه هاي كوه نوردي و اردوهاي "تفكيك به دومعيار
نسبت برنامه هاي كوه "و "دانشجويان به كل آنهاتفريحي براي

 "كل آنهاعلمي بهكاركنان و اعضاهياتتفريحي برايواردوهاينوردي

تالش و پيگيري اجراي برنامه هاي كوه نوردي و 
 و كاركناناردوهاي تفريحي براي دانشجويان 

معه
 جا

ي و
يط
مح

ج 
تاي
ن

 

 انتقال به بعد فرآيندها
ساختمان ها و يا،وضعيت ظاهري اماكن ورزشي

بخش هاي اداري تربيت بدني فوق برنامه و كيفيت 
 ...كاركنان و،سرويس دهي از ديدگاه دانشجويان

وجود شناسنامه از اماكن ورزشي انتقال به بعد فرآيندها
-هاو فضاهايحفاظتي سالنووجود تجهيزات ايمني فرآيندها انتقال به بعد

 ورزشي

،وجود چك ليست هاي نظارتي استاندارد براي حفظ انتقال به بعد فرآيندها
 تعمير سالن ها وامكانات،نگهداري

تراتژي و ادغام و تغيير آنها به سانتقال دو معيار به بعد خط مشي وا
ي تحليلي در رابطه با برنامه هاي تهيه و ارائه گزارش ها "عنوان 

عملياتي مديريت تربيت بدني به رياست دانشگاه و اداره كل وزارت 
 "متبوع در هر سال

تهيه و ارائه گزارش هاي تحليلي در رابطه با برنامه
هاي عملياتي مديريت تربيت بدني به رياست 
 دانشگاه و اداره كل وزارت متبوع در هر سال

رد
ملك

ي ع
يد
 كل
يج
نتا

 

ارائه گزارش عملكرد تربيت بدني دانشگاه به صورت
 مكتوب

نسبت تعداد كالس هاي  "انتقال به بعد كاركنان و تغيير به عنوان
 "آموزشي ورزشي برگزار شده به كل دانشجويان

تعداد كالس هاي اموزشي رشته هاي مختلف
 ورزشي در يك سال براي دانشجويان

نسبت هزينه كرد  "ها و تغييربه عنوانانتقال به بعد منابع و مشاركت
 "بودجه جاري ورزش به كل دانشجويان

هزينه كرد كلي بودجه جاري ورزش دانشگاه در طي
 يكسال براساس سرانه ورزش دانشجويي

نسبت تعداد تيم هاي ورزشي اعزام شده به  "تغيير به عنوان
 "مسابقات قهرماني به كل دانشجويان

زام به مسابقات قهرماني ياورزشي اعتعداد تيم هاي
 هاالمپياد هاي دانشگاه

مدت زمان استفاده ازفضاهاي ورزشي به ساعت در "تغيير به عنوان
 "هفته

ساعات كاركرد ورزش فوق برنامه دانشگاه براي
 دانشجويان و كارمندان در طول هفته

مربيان و،داشتن بيمه ورزشي براي دانشجويان حذف
 اماكن ورزشي

  و نتيجه گيري بحث
 اهداف سازمان ها به دستيابي ميزان سنجش براي ابزاري به عنوان عملكرد ارزيابي سيستم هاي

 فرآيندها بهبود اصالحي به منظور اقدامات انجام جهت در هاسازمان قوت و ضعف نقاط تعيين و

 داراي ردعملك ارزيابي هر سيستم و برخوردارند هاسازمان مديريت براي فراواني اهميت از

 و اثربخشي معيارها در اين مناسب بودن توانايي و كه است عملكرد ارزيابي به منظور معيارهايي
  .دارد اهميت زيادي و فراوان تأثير ،سيستم ارزيابي كارايي

دهي به معيارها و زير معيارها به درستي صورت نمي گيرد كه از نمره ،از ديدگاه مديران
شود. اين امر باعث شده سنجش ابعاد به مي محسوب )EFQMمعايب روش ارزيابي فعلي (

درستي انجام نپذيرد و در نتيجه ارزيابي صورت گرفته مبهم باشد. برخي معيارهاي موجود در 
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فرم ارزيابي موجود نيز تكراري است. در پژوهش حاضرخبرگان با جابجايي معيارها در ابعاد 
  جهت رفع اين نواقص گام موثري برداشتند. ادغام معيارها و حذف سواالت تكراري ،موجود

دهي سليقه اي به اغلب معيارها و زير معيارها از ديگر اعمال نظرات شخصي ارزيابان و نمره
نواقص عنوان شده بود. با توجه به تحقيقات انجام شده در خصوص ارزيابي و بيان اينكه همه ي 

زيابان به تمامي سطوح مختلف افراد و )و ار20ارزيابان از شايستگي الزم برخوردار نيستند(
دانشجويان و كاركنان فعال در  ،هاامكانات و مدارك دسترسي ندارند بلكه بيشتر اوقات با انجمن

 و شده ارزشيابي خطاهاي دچار هاارزياب است ممكنشوند. ارتباط اند و از نظر آنها بهر مند مي
 الزم عدالت يا گيرد قرار هاآن هاياحساس و طفعوا ،هاتعصب ،هاتذهني تأثير تحت آنها ارزيابي

. با توجه به تغييرات صورت گرفته در معيارها بر اساس نظر خبرگان و نگيرد صورت قضاوت در
كاركنان ، هاي رضايت مندي طراحي شده جهت نظرسنجي از دانشجوياناستفاده از پرسشنامه

فراد بيشتري بهره جست و ارزيابي نيز توان از نظرات امي ،و اعضاء هيأت علمي به طور مجزا
  تري صورت گرفته و تا حد ممكن نقش ارزيابان كمرنگ مي شود. عيني

) اولويت فعاليت هاي همگاني از جمله تفريحي را بيشتر از 1389همتي نژاد و همكاران (
طوري  كه با يافته هاي تحقيق حاضر همخواني دارد به ،)14مسابقات برون دانشگاهي دانسته اند (

كه معيار نسبت دانشجويان شركت كننده در فعاليت هاي ورزشي درون دانشگاهي و همگاني در 
   خوابگاه ها و فضاهاي ورزشي توسط خبرگان مهم و با اهميت باال گزارش شده است.

 هايفعاليت كه داد نشان نتايج گرفت انجام )1995( 1هاوارد تينسلي ي كه توسطژوهشدر پ

 گروه انجام به نياز احساس و هارغبت و عاليق اساس بر آن بندي طبقه وصاًمخص فراغت اوقات

 سالمتي تأمين - 1 :داشت خواهد فرد روي يمستقيم اثرات به سه صورت هافعاليت از خاص

) 2000( 2). جيم بودور21( فكريذهني و  سالمتي تأمين -3 رواني سالمتي تأمين -2جسماني
ي مستقيمي با ارضاي نيازهاي آنان ايج كار كاركنان رابطهنيز در تحقيق خود دريافت كه نت

  ).22ي عملكرد كاركنان اثر منفي مي گذارد (بر نتيجه ،دارد و اگر اين نيازها ارضا نشوند
خبرگان شركت كننده در تحقيق نيز معيار اجراي نظام نياز سنجي جهت بهبود فرآيندها را در 

 ،فرهنگي ،اجتماعي ساختار در مداوم تغييرات دليل به نيازها كه جاييآن اند. ازاولويت كار مديران دانسته
 تجديد نيز نيازسنجي بر مبتني برنامه هاي در كه است ضروري ،شوندمي متحول درجوامع ...و سياسي

  شود. حفظ همواره يافته تحول نيازهاي با آن همسويي و هماهنگي و آيد عمل به نظر
 آموزشي و درماني ،بهداشتي مختلف حوزه هاي وارد پيش دهه دو از گرايي مشتري ديدگاه

                                                                                                                   
1. Tinsley Howard  
2. Jim Bodor  
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 سازي توانمند براي اي و شيوه فرآيندها سنجش براي ايپايه مشتري نظر امروزه ،است شده

كند  مي فراهم هاي مهم گيري تصميم در مشاركت و خدمات يارائه درگير در افراد مجموعه
 مفهوم اين كه شودمي محسوب وكاال خدمات نهايي نتيجه عنوان به ،مشتريان نظر ). تأمين23(

   ).24اند ( ناميده 1محور مشتري را ديدگاه
اي كه معيارهاي رضايت دانشجويان و كارمندان از خبرگان نيز بر اين امر واقف بوده به گونه

.) و رضايت .آموزشي و ،ورزش قهرماني ،هاي همگانيبدني (بخش ورزشخدمات مديريت تربيت
  ها از اولويت بااليي برخوردار بود.هاي ورزشي در خوابگاهفعاليت دانشجويان از

نتايج نشان داد معيار هزينه كرد كلي بودجه جاري ورزش دانشگاه از نظر خبرگان از ضرورت 
هاي فوق برنامه را ) بيشترين سهم در افزايش فعاليت1383بااليي برخوردار بود. كريميان تندنويس (

ي هزينه شده بيان نموده اند. همچنين نشان دادند كه ي و پس از آن بودجهمربوط به نيروي انسان
بين كل بودجه هزينه شده با تعداد كل شركت كنندگان در مسابقات رابطه معني داري وجود 

) دريافتند كه 1388) و ميركاظمي (1384طالب پور ( ،)1380). در صورتي كه تندنويس (25دارد(
ي توزيع و هزينه كرد گيرد. بنابراين نظارت بر نحوها عادالنه صورت نميهتوزيع بودجه در دانشگاه

  ).16، 15، 8بودجه مي تواند از عوامل مؤثر بر رشد ورزش دانشگاه باشد (
 اختيار در فراواني بازخورد اطالعات ،و مبني بر اطالعات به روز و به هنگام دقيق يابيارز

-برنامهي هتوسع و پيشبردجهت  تريمحكم هايگام توانندب آنها تا دهدمي قرار ادارات و مديران
  د.بردارن ي دانشگاه هاادارات تربيت بدني فوق برنامه هاي
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ارتباط بين شركت در فعاليت هاي بدني اوقات فراغت و كيفيت زندگي دانشجويان 
  استان مازندران

  

   3مسعود يميني فيروز  ،2علي محمد صفانيا ،1سيدعماد حسيني
  

  25/8/91 تاريخ پذيرش:     3/7/91: تاريخ دريافت

  چكيده
گستره وسيعي  ،دني به عنوان عامل مهم در گذران اوقات فراغت دانشجويانورزش و فعاليت ب

است كه نقش بسيار مهمي در بروز استعدادهاي دروني دانشجويان داشته و ابزاري براي نيل به 
سالمت جسماني و رواني بوده و در نتيجه بهبودكيفيت زندگي دانشجويان را در پي خواهد داشت. 

شركت در فعاليت بدني اوقات فراغت و كيفيت  ين ميزان ارتباط بينتعي ،هدف از اين تحقيق
توصيفي و از نوع  ،زندگي دانشجويان استان مازندران مي باشد. روش انجام تحقيق حاضر

همبستگي بوده و به لحاظ هدف كاربردي است. جامعه ي آماري اين تحقيق را كليه ي دانشجويان 
در خوابگاه هاي دانشجويي) و دانشجويان دانشگاه شمال دانشگاه مازندران (دانشجويان مستقر 

نفر به صورت  368نفر بوده كه از بين آنها  8404تشكيل مي دهند كه در هنگام انجام پژوهش 
نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار گرداوري اطالعات تركيبي از دو پرسشنامه 

مي باشند. براي  )WHOQOL– BREF(گي و كيفيت زند )SHARKLY(فعاليت بدني شاركلي 
تجزيه و تحليل اطالعات با توجه به آزمون كولموگروف اسميرنف از آزمون ضريب همبستگي 

شركت در  نيباستفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه  α=05/0اسپيرمن درسطح معناداري 
ارتباط  ،وحي و روانيوضعيت ر ،مولفه هاي كيفيت زندگي(سالمت جسمانيو  يبدن يها تيفعال

اجتماعي و قلمرو محيطي) ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد 
وجود  دار و مثبتي معنيارتباط  انيدانشجو كيفيت زندگيو  يبدن يها تيشركت در فعال نيب

عاليت بدني مي تواند بحث: به طور كلي يافته ها نشان داد كه انجام ف ).0001/0p=، 219/0=r(دارد
نقش موثري در بهبود كيفيت زندگي دانشجويان داشته باشد. بنابراين فراهم كردن امكانات 
ورزشي و تفريحي در دانشگاهها براي دانشجويان بايد مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد تا 

  دانشجويان به انجام فعاليت هاي بدني بيشتر ترغيب گردند.
  

دانشگاه  ،دانشجويان ،كيفيت زندگي ،اوقات فراغت ،فعاليت بدني :يهاي فارسكليدواژه
  .دانشگاه شمال ،مازندران

                                                                                                                   
  ار مديريت ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي تهراناستادي .1
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آيت اهللا آملي .2
   (نويسندة مسئول) دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه شمال .3

Email: yamin_sport@yahoo.com 
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  مقدمه 
اوقات فراغت براي انسان رفته رفته به اصطالحي تبديل شده كه در قالب آن هرچه بيشتر به 

اين گردد. سعي و كوشش انسان در طول تاريخ همواره با دنبال آزادي و استقالل در عملكرد مي
به زندگي همراه با آرامش و  ،اميد همراه بوده و است كه با رهايي خود از كار هاي طاقت فرسا

سعادت دست پيدا كند و امروزه به نظر مي آيد كه يك گام به اين هدف نزديك تر شده 
 ،وسيله اي موثر براي پرورش قواي فكري ،تفريح و گذران مناسب اوقات فراغت ،). امروزه1است(

و اخالقي افراد بوده و عاملي براي جلوگيري از كجروي هاي اجتماعي محسوب مي جسمي 
  ).2شود(

وسيله اي  ،ورزش و فعاليت هاي بدني به عنوان يكي از گونه هاي مهم گذران اوقات فراغت
ارزشمند است كه امروزه پركننده بخش اعظم اوقات فراغت ميليون ها نفر از مردم جهان است. 

صت بسيار مناسب و مطلوبي جهت پرداختن به ورزش است. طي پانزده سال اوقات فراغت فر
گذشته اطالعات مردم در زمينه ي منافع تمرينات بدني افزايش يافته و برنامه آمادگي جسماني 
در سطوح جامعه توسعه يافته و ورزش هاي تفريحي و فراغتي به طور غير قابل پيش بيني رشد 

  ).3نموده است(
وقات فراغت با بهره مندي از فعاليت هاي ورزشي به عنوان تفريحات سالم استفاده از ا

 ،بخشي از فرايند تعادل حياتي و رضايت مندي در زندگي افراد است. بر اساس شواهد فراوان
فعاليت بدني يكي از مهمترين عوامل حفظ بهداشت شخصي و اجتماعي است؛ و كساني كه بي 

  ). 4در واقع هنر زندگي كردن را نياموخته اند( ،أله مي گذرندتوجه و به راحتي از كنار اين مس
يكي از قشرهاي  ،امروزه دانشجويان به دليل نقش مهمي كه در اداره آينده كشور به عهده دارند

آيند. اهميت اين نقش در آن است كه دانشجويان نه تنها بخش اصلي مهم جامعه به حساب مي
بلكه همچنين اين گروه  ،دهندوري را تشكيل ميمتخصصان زمينه هاي گوناگون هر كش

مديران اصلي در اداره آينده كشور و رهبر ساير اقشار جامعه در هدايت به سمت كمال و اهداف 
باشند. از سوي ديگر بخشي از دانشجويان در آينده عهده دار آموزش و پرورش نسل كشور مي

قيم در كمال نسل هاي بعدي جامعه نيز هاي بعد خواهند بود و از اين طريق به طور غير مست
 ،تحول طلبي ،). مقطع زندگي دانشجويي در سراسر جهان سرشار از پويايي5دخالت دارند(

اقتصادي و فرهنگي در جامعه  ،نوآوري و مجموعه تعامالتي است كه نهايتاً به توسعه اجتماعي
آنها نيز تحت تأثير عواملي  روش زندگي ،انجامد. كيفيت زندگي دانشجويان رو به تغيير استمي

كه  IT)(علم وتكنولوژي و فن آوري اطالعات ،دست يابي به تحقيق و توسعه ،چون دانش جديد
  ).6خود اثرات قابل توجهي بر ماهيت جامعه دارند رو به تغيير است(
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 بلكه در ،دانشجويان نيز از اين امر مستثني نبوده ،دهدزا براي هر فردي روي ميشرايط استرس
مشغله هاي فكري  ،كاركردن حين تحصيل ،پرداخت هزينه ها ،معرض عوامل مختلفي چون

انجام تكاليف درسي و نيز برآوردن انتظارات خانواده از لحاظ موفقيت در  ،جهت ادامه تحصيل
شيوه جديد  ،كنار آمدن با هم اتاقي ها ،امر تحصيل قرار دارند. عالوه بر اين زندگي در خوابگاه

به هم خوردن ساعت خواب و بيداري از جمله عواملي است كه بر كيفيت زندگي آنان زندگي و 
  ).7تأثيرگذار است(

كيفيت زندگي از مهمترين مولفه هاي مفهوم كلي بهداشت محسوب مي شود به گونه اي 
كيفيت زندگي آنها را مورد  ،كه براي تعيين نيازهاي حيطه سالمت و ارتقاي سطح سالمتي افراد

). تعريف سازمان جهاني بهداشت از كيفيت زندگي چنين است: ارزيابي 8قرار مي دهند(بررسي 
تحت تأثير نظام فرهنگي و ارزشي موقعيتي كه در آن  ،و ادراك افراد از وضعيت زندگي خويش

معيار ها و خواسته هاي فرد به ميزان وسيعي بر  ،انتظارات ،زندگي مي كنند و در واقع اهداف
روابط اجتماعي و اعتقادات او تأثيرگذار است. بنابراين  ،ميزان استقالل ،رواني ،وضعيت جسماني

اعتقادات  ،رواني ،كيفيت زندگي ارتباط نزديكي با وضعيت جسمي ،بر اساس اين تعريف جامع
  ). 9ارتباطات اجتماعي و محيط زيست دارد( ،ميزان خود كفايي ،شخصي

فرايند تكامل تصوير ذهني و گسترش اطمينان  از آنجا كه دانشجويان در سنيني هستند كه
تواند آثار منفي بر سالمت و  به خود را مي گذرانند و عوامل فشارزاي دوره دانشجويي مي

توجه به آن و و پيامدهايش و نيز اتخاذ راه كار هاي مناسب  ،كيفيت زندگي آنان برجاي گذارد
ين اگر فرهنگ ورزش در جامعه براي رهايي از آن از اهميت خاصي برخوردار است. همچن

از جمله دانشجويان آن را به عنوان پديده سالمتي  كنوني به خوبي شناسانده شود و عموم مردم
و تندرستي بپذيرند و به انجام آن عادت كنند با تنظيم و اجراي برنامه هاي مناسب ورزشي و 

ه از فشار زندگي ماشيني گذران اوقات فراغت مفيد و سود مندانه اي خواهند داشت ك ،تفريحي
نمايد. بهبود نسبي زندگي و ايجاد رفاه اجتماعي كاسته و سالمت و شادابي آنان را فراهم مي

  ).10زمينه مناسب تفكر و يافتن راه هاي بهتر زيستن را نيز فراهم مي سازد( ،بيشتر
معه انجام تحقيقات زيادي درباره تأثير فعاليت بدني بر كيفيت زندگي قشر مختلف مردم جا

گرفته است ولي راجع به تأثير فعاليت بدني بر كيفيت زندگي دانشجويان تحقيقات بسيار اندكي 
 ،)1383حامدي نيا و گلستاني( ،مي پردازيم. در اين باره صورت گرفته است كه در ادامه به آن

از نظر  به بررسي كيفيت زندگي مربوط به تندرستي در بين اعضاء هيأت علمي فعال و غير فعال
بدني در دانشگاه هاي سبزوار پرداختند و نشان دادند كه اعضاء هيأت علمي فعال در مقايسه با 

  ).11اعضاء غير فعال از كيفيت زندگي بهتري برخوردارند(
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در پژوهشي به بررسي تأثير هشت هفته تمرين بر كيفيت  ،)1384قهرمانلو و همكاران(
اختند كه برنامه تمريني مورد استفاده در پژوهش آنها زندگي دانشجويان مرد تمرين نكرده پرد

شامل تمرينات هوازي استقامتي و قدرتي بود. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه آزمودني ها در 
 ،سالمت عمومي ،عملكرد جسماني اثر برنامه تمريني اجرا شده بهبود معني داري در متغير هاي

و سالمت رواني پيدا كردند. همچنين مشكالت عاطفي  ،عملكرد اجتماعي ،سرزندگي
پژوهشگران چنين نتيجه گرفتند كه استفاده از مداخله هاي تمريني و تغيير سبك زندگي غير 
فعال به فعال مي تواند نقش موثري در افزايش كيفيت زندگي و دست يابي به آمادگي جسماني 

). همچنين 12به نقل از (اشدبهينه و سرانجام كاهش ابتال به بيماري ها و مرگ و مير داشته ب
ارتباط بين شركت در فعاليت هاي ورزشي  "در تحقيقي با عنوان  ،)1387محمد بخشنده (

به اين نتايج دست يافت كه بين شركت  "اوقات فراغت و كيفيت زندگي در افراد ميانسال فعال 
ماعي ارتباط وضعيت روحي و رواني و ارتباطات اجت ،در فعاليت هاي ورزشي و سالمت جسماني

معني داري وجود دارد ولي در مورد شركت در فعاليت ورزشي و قلمرو محيطي در افراد 
  ).12ميانسال فعال ارتباطي مشاهده نشد(

بررسي كيفيت زندگي دانشجويان  "در پژوهشي با عنوان  ،)1389سلطاني و همكاران(
 ،دانشجويان بسيار مطلوب درصد 4به اين نتايج دست يافت كه كيفيت زندگي  "دانشگاه گيالن

درصد دانشجويان نيز نامطلوب بوده  11درصد متوسط و كيفيت زندگي  51 ،درصد مطلوب 34
مراقبت هاي اجتماعي و  ،تامين مالي ،روابط محيطي ،است. همچنين در ابعاد درد جسماني

  ).9عواطف منفي بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري مشاهده گرديد(
ارتباط بين مشاركت در فعاليت هاي بدني اوقات فراغت و "به بررسي  ،)1390واحدي(

پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد  "كيفيت زندگي دانشجويان علوم پزشكي استان مازندران
كار با رايانه و انجام فعاليت بدني و ورزش  ،قدم زدن ،تماس تلفني ،گوش دادن به موسيقي ،كه

اي اول تا پنجم فعاليت هاي فراغتي دانشجويان مي باشد. همچنين نتايج به ترتيب از اولويت ه
نشان داد كه بين كيفيت زندگي با فعاليت بدني رابطه معني داري وجود ندارد و ورزش در ميان 
دانشجويان علوم پزشكي اين استان از جايگاه مناسبي برخوردار نبوده و بيشتر دانشجويان 

  ).13ركتي فراغت مي پردازند(بيشتر به فعاليت هاي غير ح
در خارج از كشور نيز تحقيات زيادي در اين باره صورت گرفته كه نشان از اهميت اين 

در تحقيق خود  ،)2007(1موضوع دارد از جمله مي توان به تحقيقات سابرينا تيزر و همكارانش
دگي در طول ارتباط بين فعاليت بدني اوقات فراغت و كيفيت سالمت تغييرات زن "با عنوان
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فعاليت بدني اقات فراغت افزايشي با درجات عالي در  ،سال 3اعالم كردند كه در طول  "زمان
نشاط براي  ،سالمت رواني ،ابعاد كيفيت سالمت نسبي زندگي ارتباط داشت: عملكرد جسمي

هردو جنسيت و تا اندازه اي عملكرد اجتماعي براي زنان. همچنين نتيجه ديگر تحقيق اين بود 
امتياز  39/0و  17/0كه يك افزايش از يك ساعت در هر هفته از فعاليت بدني اوقات فراغت با 

  ).14به طور خاص ارتباط داشت( ،افزايش در ابعاد نشاط در مردان و زنان
 ،MSفعاليت بدني و كيفيت زندگي در مبتاليان به  "در بررسي ،)2009(1موتي و همكاران

حمايت  ،خودكارآمدي ،درد ،حالت رواني ،و كوفتگي خستگي ،نقش هاي واسطه معلوليت
به نتايج زير دست يافتند: آنهايي كه فعاليت بيشتري داشتند گزارش سطح پايين  "اجتماعي

كوفتگي و درد كمتر و بيشترين سطح  ،تري از ناتوانايي خود دارند. همچنين افسردگي كمتر
و خودكارآمدي براي فعاليت فيزيكي  MSحمايت اجتماعي و خودكارآمدي بيشتر براي مديريت 

منظم ارائه كردند. الگو هاي ارائه شده احتمال مي دهد كه فعاليت فيزيكي به شكل غير 
ارتباط دارند و باعث مي  ،مبتال هستند MSمستقيم با ارتقاي كيفيت زندگي در اشخاص كه به 

جتماعي بيشتر و حمايت ا، كوفتگي و درد كمتر ،شود كه اين افراد دچار افسردگي كمتر
  ).15باشند( MSخودكارآمدي براي مديريت 

فعاليت بدني اوقات فراغت و  "در پژوهشي با عنوان ،)2011(2مولينا گارسيا و همكاران
به اين نتايج دست يافت كه دانشجوياني كه  "شادابي روحي در دانشجويان دانشگاه هاي اسپانيا

از سرزندگي و شادابي بيشتري برخوردار بودند. با فعاليت بدني بيشتري داشتند به طور ميانگين 
تفاوت هاي مربوط به اعتماد به نفس فقط در دانشجويان مرد مخصوصاً در  ،وجود اين

  ).16مشاهده شد( ،دانشجوياني كه فعاليت بدني باالتري داشتند
ني رابطه بين انواع مختلف فعاليت بد "در پژوهشي با عنوان ،)2011(3واالدارس و همكاران

به اين نتايج دست يافت كه دامنه زمان  "سال يا باالتر 60و كيفيت زندگي در زنان با سن 
 ،رابطه اي معكوس و مهم با كيفيت نمره زندگي مرتبط با فعاليت هاي حال )IPAQ(فراغت

گذشته و آينده دارد. همچنين نتايج حاكي از آن بود كه فعاليت بدني در مقايسه با ساير ديگر 
ها زمان كمتري را به خود اختصاص داده و كيفيت زندگي تحت تأثير منفي فراغت قرار فعاليت 

داشته و تنها فعاليت بدني براي جابه جايي امور روزانه ارتباط مثبتي با كيفيت زندگي داشته 
  ).17است(
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وزن  ،فعاليت بدني ،كيفيت رژيم غذايي "در تحقيقي با عنوان  ،)2012(1اُهينما و ويوگلرز
به اين نتيجه  "و كيفيت مرتبط با سالمت زندگي در بين دانش آموزان كالس پنجم كانادا بدن

فعاليت بدني باالتر و وزن مناسب  ،دانش آموزاني كه كيفيت رژيم غذايي بهتر ،دست يافتند كه
فعاليت كمتري  ،تري داشته اند نسبت به دانش آموزان كه از سالمت كمتري برخوردار بوده

تمايل بيشتري براي گزارش كردن نمرات بهتر سالمتي مرتبط با  ،ين وزن بوده اندداشته و سنگ
  ).18كيفيت زندگي را دارا بوده اند(

بعنوان يك  ،سنجش كيفيت زندگي دانشجويان از طريق شركت در فعاليت هاي بدني
و عوامل اجتماعي  ،مشغله هاي درسي ،شاخص كه تحت تأثير فاكتورهاي مختلف مانند خانواده

 ،مي تواند در درك صحيح از نياز ها ،وضعيت جسمي و روحي و رواني و... مي باشد ،اقتصادي
تصميم گيري ها و برنامه ريزي اين گروه مهم جامعه مفيد واقع شود. در اين راستا محقق 
درصدد آن است تا به بررسي ارتباط بين فعاليت بدني اوقات فراغت بر كيفيت زندگي و ابعاد 

ارتباطات اجتماعي و قلمرو محيطي) در  ،وضعيت رواني ،(سالمت جسمانيمختلف آن 
ها ارائه  پيشنهاداتي مبتني بر آن يافته ،دانشجويان پرداخته و با توجه به يافته هاي پژوهش

  نمايد.

  روش شناسي 
توصيفي و از نوع همبستگي بوده و به لحاظ هدف كاربردي است. و  ،روش انجام تحقيق حاضر

تركيبي از دو  ،ميداني است. ابزار گرداوري اطالعات اين تحقيق ،وري اطالعاتروش جمع آ
 WHOQOL– BREF(2() و كيفيت زندگي SHARKLYپرسشنامه فعاليت بدني شاركلي (

 1382باشد. پايايي پرسش نامه فعاليت بدني شاركلي توسط بهرام و شفيع زاده در سال  مي
گزارش نمودند. در اين = r) 91/0شنامه را برابر با (انجام گرديد. آنها ضريب پايايي اين پرس

فعاليت بدني توسط اساتيد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفت و در  تحقيق روايي پرسش نامه
) گزارش گرديد. جامعه ي آماري 798/0محاسبه پايايي ميزان آلفاي كرونباخ به دست آمده(

(دانشجويان مستقر در خوابگاه هاي  اين تحقيق را كليه ي دانشجويان دانشگاه مازندران
شمال تشكيل دادند. طبق اطالعات بدست آمده از معاونت آموزشي  دانشجويي) و دانشگاه

نفر بوده كه با استفاده از جدول تعيين  8404دانشگاه هاي مورد مطالعه كل جامعه آماري 
گيري  به صورت نمونهنفر براي مطالعه در اين پژوهش به عنوان نمونه  368حجم نمونه مورگان 
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تصادفي ساده انتخاب شده اند. از آنجا كه تعداد دانشجويان دو دانشگاه مورد بررسي برابر نبوده 
اند با توجه به تعداد كل دانشجويان و نسبت جنسيت دو دانشگاه تعداد نمونه هاي هر دانشگاه 

  با فرمول نسبيت بدست آمده است.
  

  عه آماري پژوهشجدول تعيين حجم نمونه جام .1جدول 

  حجم   تعداد كل  نام دانشگاه
  نمونه

  جامعه 
  پسر

  جامعه 
  دختر

  نمونه 
  پسر

  نمونه 
  دختر

 دانشگاه مازندران
  نفر 79  نفر 34  نفر 1820  نفر 760  نفر 113  نفر 2580  خوابگاه دانشجويان)(

  نفر 93  نفر 162  نفر 2120 نفر3704 نفر255 نفر5824 دانشگاه شمال
  

ا روايي پرسشنامه كيفيت زندگي مي توان اينطور عنوان نمود كه اين پرسشنامه در ارتباط ب
كشور جهان مورد استفاده قرار گرفته است و به بيش از بيست زبان  38حداقل در بيش از 

مختلف (از جمله فارسي كه توسط سازمان بهداشت جهاني مورد تأييد قرار گرفته است و در 
مي باشد) قابل دسترسي است. به عنوان مثال محققان بسياري از سايت اين سازمان نيز موجود 

) در ژنو براي ارزيابي كيفيت زندگي سالمندان و نيز ويكي و 2006( 1جمله رولند و همكاران
) در استراليا به بررسي كيفيت زندگي سالمندان مبتال به افسردگي با استفاده 2004( 2همكاران

طور كلي اعتبار داختند. نتيجه پژوهش نشان داد كه بهپر) WHOQOL – BREF(از پرسشنامه 
اين پرسشنامه در سالمندان مبتال به افسردگي با موفقيت تأييد گرديد و پايايي پرسشنامه نيز با 

  ) گزارش گرديد.= r%86آلفاي(
در اين تحقيق روايي پرسشنامه كيفيت زندگي توسط اساتيد صاحب نظر در حيطه مديريت 

ر گرفت و نتايج بدست آمده در محاسبه پايايي ميزان آلفاي كرونباخ به دست مورد تأييد قرا
  ) گزارش گرديد.898/0آمده (

شامل فرواني (ابتدا با استفاده از آمار توصيفي  ،هاي آماري مورد استفادهدر رابطه با تكنيك
ه تحقيق و نيز جداول و شكل هاي الزم) به توصيف متغير ها در جامع ،ميانگين ،درصدها ،ها

استفاده گشته و در بخش آمار استنباطي با توجه به آزمون كالموگراف اسميرنف از آزمون 
آزمون گذاشتن متغيرهاي تحقيق در سطح معناداري   ضريب همبستگي اسپيرمن براي به

05/0=α .استفاده شده است  

                                                                                                                   
1. Roland and et al  
2. Vicki and et al  
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  يافته هاي تحقيق
نفر به دانشگاه  257گاه مازندران و نفر مربوط به دانش 111مورد مطالعه دانشجويان نفر  368از 

درصد) و  63سال ( 25تا  21شمال تعلق داشته كه از لحاظ سني بيشترين آنها در گروه سني 
). از 2 ،1درصد)(جدول  1/1متعلق بوده است( سال 35تا  31كمترين فراواني نيز به رده سني 

 7/11و از لحاظ تأهل درصد زن  5/46ها مرد و  درصد از آزمودني 5/53 لحاظ جنسيت نيز
  درصد مجرد بوده اند. 3/88ها متأهل و  درصد از آزمودني

  
  ها بر اساس نوع دانشگاه توزيع و درصد فراواني آزمودني .1جدول 

 درصد  فراواني نوع دانشگاه

  30.2 111 مازندران
  69.8 257 شمال
 100 368 مجموع

  
  ها توزيع و درصد فراواني سن آزمودني. 2جدول 

 درصد  فراواني هاي سني گروه

  31.0 114 ترسال و پايين20
  63.0 232 سال25تا21
  4.9 18 سال30تا26
  1.1 4 سال35تا31

 100 368 مجموع
  

درصد  9/39تحليل انجام شده در خصوص ميزان فعاليت بدني دانشجويان نشان داد كه؛ 
ماه  12تا  10درصد بين 3 ،ماه 9تا  7بين درصد  2/2 ،ماه 6تا  4درصد بين  5/6 ،كمتر از سه ماه

و مدت زمان  ).3باشند(جدول  ماه به فعاليت بدني يا ورزش مشغول مي12درصد بيشتر از 1/48و 
 20تا  10درصد 5/15 ،قهيدق 10كمتر از درصد 1/17 انجام فعاليت هاي بدني بين دانشجويان

 قهيدق 60از  شيبدرصد 1/29يقه و دق 60تا 30درصد 63/22 ،دقيقه 30تا  20درصد 8/15 ،دقيقه
درصد 5/25). همچنين از لحاظ تعداد دفعات فعاليت هاي بدني 4(جدول   در هرجلسه بوده است
 5تا 3درصد 8/15 ،بار در هفته 2تا 1درصد 4/23 ،درصد چندبار در ماه6/26 ،كمتر از يكبار در ماه

  ). 5(جدول  پردازند درصد هر روز هفته به فعاليت بدني مي 7/8دفعه در هفته و 
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  سابقه شركت دانشجويان در فعاليت بدني. 3جدول 
  ماه 12بيش تر از    ماه12الي 10بين    ماه 9الي 7بين    ماه 6الي  4بين   ماه 3كمتر از

  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
147  9/39 24 5/6 8 2/2 11  3  177  1/48  

  
  مدت زمان انجام فعاليت ورزشي توسط دانشجويان .4 جدول

  بيش از يك ساعت  دقيقه 60تا  30 دقيقه30تا20 دقيقه20تا10 دقيقه10كمتر از
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

63  1/17 57 5/15 58 8/15 83  6/22  107  1/29  
  

  ام فعاليت بدني توسط دانشجويانتعداد دفعات انج .5 جدول
كمتر از يك بار در 

  هر روز هفته  دفعه در هفته 5تا  3  دفعه در هفته 2تا  1  چندبار درماه  ماه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
94 5/25 98 6/26 86 4/23 58  8/15  32  7/8  

  
اط موجود بين تأثير فعاليت بدني و ابعاد كيفيت زندگي ) به بررسي ارتب6در جدول شماره (

وضعيت روحي و  ،پرداختيم كه نتايج نشان داد بين شركت در فعاليت بدني و سالمت جسماني
  ارتباطات اجتماعي و قلمرو محيطي دانشجويان ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد. ،رواني

  
  بعاد مختلف كيفيت زندگي دانشجويانارتباط بين مشاركت فعاليت بدني و ا .6جدول 

شركت در 
  فعاليت بدني

  سطح معناداري  ضريب هبستگي اسپيرمن متغير
  0001/0  195/0 سالمت جسماني

  004/0  150/0 وضعيت روحي و رواني
  014/0  128/0 ارتباطات اجتماعي
  0001/0  212/0 قلمرو محيطي

  
دانشجويان  ن داد كه بين مشاركتهمچنين آزمون آماري ضريب همبستگي اسپيرمن نشا

 )=p 0001/0وجود دارد ( دار و مثبتي معنيارتباط كيفيت زندگي آنان و  يبدن يها تيدر فعال
  ).7(جدول 

  در دانشجويانو كيفيت زندگي  يبدن يها تيشركت در فعالارتباط بين  .7جدول 
 كيفيت زندگي آماره متغير

 219/0 اسپيرمنضريب همبستگي يبدنيهاتيشركت در فعال
  0001/0 سطح معناداري

 366 تعداد
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  بحث و نتيجه گيري
درصـد كمتـر از    9/39 نتايج سابقه شركت دانشجويان در فعاليت هاي بدني نشان مي دهد كـه 

مـاه و   12تـا   10درصـد بـين   3 ،ماه 9تا  7درصد بين  2/2 ،ماه 6تا  4درصد بين  5/6 ،سه ماه
فعاليت بدني يا ورزشي مشغول بوده اند. از لحاظ تعـداد دفعـات   ماه به 12درصد بيشتر از 1/48

 ،درصـد چنـدبار در مـاه   6/26 ،درصـد كمتـر از يكبـار در مـاه    5/25شركت در فعاليت بدني نيز 
درصد هـر روز هفتـه بـه    7/8دفعه در هفته و  5تا 3درصد 8/15 ،بار در هفته 2تا 1درصد 4/23

ت دانشجويان در فعاليت بدني نشان مي دهد كه فعاليت بدني مي پرداختند. و مدت زمان شرك
 ،دقيقـه  30تـا   20درصـد 8/15 ،دقيقـه  20تـا  10درصـد 5/15 ،قـه يدق 10كمتر از درصد 1/17

ـ درصد 1/29دقيقه و  60تا 30درصد63/22 در هرجلسـه بـه فعاليـت بـدني      قـه يدق 60از  شيب
 ،يتي خيلـي سـبك  درصد فعـال  9/38 ،مشغول بوده اند. از لحاظ شدت فعاليت بدني دانشجويان

درصـد داراي فعـاليتي   4/11 ،درصـد فعـاليتي متوسـط   1/14 ،درصد داراي فعاليتي سبك9/23
درصـد داراي شـدت فعاليـت    7/11تنفس نسبتاَ سريع وگاهي اوقات همراه با تعريـق و   ،سنگين

خيلي سنگين همراه با تنفس سريع و تعريق زياد و مداوم بوده اند. با توجـه بـه نتـايج بدسـت     
مي توان چنين استنباط نمود كه بطور كلي ميزان فعاليـت هـاي ورزشـي از نظـر سـابقه      آمده 

تعداد دفعات و شدت انجام فعاليت بدني در بين دانشجويان بسيار اندك است اما مدت  ،فعاليت
  زمان انجام فعاليت بدني در هر جلسه از تمرينات ورزشي در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

 انيدانشجو يو سالمت جسمان يبدن يها تيشركت در فعال نيب ،كه نتايج تحقيق نشان داد
). نتايج تحقيق حاضر با اكثر 0001/0p=، 195/0= r( وجود دارد دار و مثبتي معنيارتباط 

زمان  ،)1386مختاري( ،)1385آهنگري( ،)1384قهرمانلو و همكاران(، پژوهش ها براي نمونه
ووس وندال و  ،)1388رستمي( ،)1388ي(خالقي باباي، )1387بخشنده( ،)1387زاده(

بالبوآ و  ،)2009موتي و همكاران( ،)2007سابرينا تيزر و همكاران(، )2004همكاران(
) در راستاي ارتباط 2011) و پيك مزوويك(2011سانچز ويلگاس و همكاران(، )2011همكاران(

، 23، 22، 20،21، 19، 12ي و سالمت جسماني همسو بوده است(بين شركت در فعاليت بدن
 ،)1384و همچنين با نتايج تحقيق سروري خراشاد( )27، 26، 25، 15، 14، 24

  ).29و 13 ،28) ناهمسو مي باشد(1999) و داموش(1390واحدي(
دويدن آرام و قدرتي به مدت يك ساعت در روز و سه مرتبه در  ،اجراي تمرينات ورزشي

د. فعاليت بدني منظم باعث كاهش هفته سبب تقويت اعمال فيزيولوژيكي متعدد بدن مي شو
 ،پايين آمدن فشار خون ،حفظ تعادل بدن ،HDLافزايش سطح  ،سطح تري گليسيريد خون

). كه در اين خصوص 12ممانعت از حمله هاي قلبي و جلوگيري از پوكي استخوان مي شود(
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و درمان  شركت منظم و مستمر دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي باعث گرديده تا نياز به دارو
كاهش يافته و دانشجويان احساس تندرستي و شادكامي پس از اجراي فعاليت هاي بدني را 

) 1384) و سروري خراشاد(1999هاي داموش( داشته باشند. همچنين عدم همسو بودن پژوهش
  و مشكال جسماني افراد ذكر گرديد. ،افزايش سن ،بيماري ،با نتايج اين تحقيق

 تيو وضع يبدن يها تيشركت در فعال نيارتباط ب ،يق حاضراز ديگر يافته هاي تحق
داري گزارش گرديد و با پژوهش  مي باشد كه نتايج مثبت و معني انيدانشجو يروان -يروح

 ،)1385آهنگري( ،)1384سروري خراشاد( ،)1384قهرمانلو و همكاران( ،هاي انجام شده
سابرينا  ،)2004ندال و همكاران(ووس و ،)1387بخشنده( ،)1387زمان زاده( ،)1386مختاري(

سانچز ويلگاس و  ،)2011بالبوآ و همكاران( ،)2009موتي و همكاران( ،)2007تيزر و همكاران(
، 21، 20، 19، 28، 12) همسو مي باشد(2011) و مولينا گارسيا و همكاران(2011همكاران(

) همخواني 1999)و داموش(1388). همچنين با نتايج رستمي(16، 26، 25، 15، 14، 24
  ).23و 29نداشته است(

تمرينات و فعاليت بدني از دو راه مستقيم در اصالح خلق و خو تأثير دارد. يكي رها شدن 
آندروفين و دوم كاهش كورتيزول(هورموني كه با فشار عصبي در خون ترشح مي شود). بر 

ستند كه آندروفين ها داروهاي طبيعي كاهش درد ه ،اساس نظر متخصصان فيزيولوژي بدن
سبب بوجود آمدن احساسات خوشايند مي شوند. تمرينات و فعاليت بدني موجب افزايش 
سطوح ترشح آندروفين مي شود. از طرفي محققان به اين نتيجه رسيدند كه تمرينات و فعاليت 
بدني مناسب در افزايش سطح سرتونين(هورمون موثر در اصالح خلق و خو) تأثير بسزايي دارند. 

به نظر مي رسد فعاليت بدني كمك مي كند تا آندروفين و سروتونين بيشتري به بدن  بنابراين
  ).2برسد و براي مدت طوالني تري در طول تمرين حفظ شود(

محققان علوم پزشكي ورزش اخيراً عنوان نموده اند كه فعاليت بدني ممكن است تأثيرات 
انتقال  ،غيير در عملكرد هورمون هافيزيولوژيكي فشارهاي رواني را تثبيت يا متعادل كند. ت

دهنده هاي عصبي و فعل و انفعاالت شيميايي ديگر موجود در بدن باعث واكنش بدن نسبت به 
  ).12فشارهاي رواني مي شود(

با توجه به نتيجه تحقيق مي توان گفت كه فعاليت مداوم و منظم به علت شادي بخش 
افزايش حس اعتماد به نفس و توانايي  ،ادهباالرفتن قدرت ار ،موجب آرامش ذهني ،بودن آن

دانشجويان از فشارهاي عصبي  تصميم گيري مي شود كه همگي اين عوامل باعث مي گردد تا
به خصوص در مواقع بروز مشكالت جلوگيري كنند و خود دليلي بر معني دار بودن اين فرض 

) و 1388تمي(رس مي باشد. همچنين عدم همخواني نتايج تحقيق حاضر با پژوهش هاي



   1391، زمستان 1پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   38

) احتماالً به دليل عدم اعتقاد به ورزش و فعاليت بدني بر ايجاد ذهنيت موثر در 1999داموش(
ايجاد شادابي در شدت ناكافي تمرين مي باشد. همچنين رژيم غذايي در كنار فعاليت بدني مي 

  تواند عامل مداخله گري بر اثرات ورزش باشد.
دار و مثبت  معني انيدانشجو يارتباط اجتماع بري بدن يها تيفعال اثر، در اين تحقيق

سروري ، )1384هاي قهرمانلو و همكاران( گزارش گرديد كه نتايج آن با پژوهش
 ،)1388خالقي بابايي(، )1387بخشنده(، )1387زمان زاده( ،)1386مختاري( ،)1384خراشاد(
بالبوآ و  ،)2009موتي و همكاران(، )2007سابرينا تيزر و همكاران(، )1390واحدي(

، 22، 21، 20، 18، 12) همسو بوده است(2011و همكاران( ) و سانچز ويلگاس2011همكاران(
) و دي گاتيزر و 1388رستمي(، )1385). و همچنين با نتايج آهنگري(26، 25، 15، 14، 13

  ).30و 23 ،19) همخواني نداشته است(2009ليلي تامپسون(
توسعه روابط دوستانه و پرورش روحيه  ،ورزش و فعاليت بدني موجب تقويت خانواده

اجتماعي در بين دانشجويان مي گردد. داليل همسو بودن نتايج تحقيق را مي توان شركت 
دانشجويان در ورزش ها و فعاليت هاي گروهي دانست كه منجر به ارتباطات اجتماعي رضايت 

م همسو بودنش را با تعداد بخش و توانايي براي تقابل موثر با افراد ديگر مي گردد. همچنين عد
 ،ترس و اضطراب در برخورد با ديگران ،اندك تحقيقات بيان شده مي توان به شرايط خانوادگي
  عدم تربيت صحيح خانواده ها و افسردگي افراد دانست.

 انيدانشجو يطيو قلمرو مح يبدن يها تيشركت در فعال نيبنتايج پژوهش نشان داد كه 
 ،)1388رستمي(، )1388كه اين يافته با نتايج خالقي بابايي(وجود دارد دار و مثبتي معنيارتباط 

) و 1385هاي آهنگري( ) و با يافته13و22،23( ) همسو بوده است1390واحدي(
  ).12و 19) همخواني نداشته است(1387بخشنده(

نگرش  ،از عوامل موثر در ناهمسو بودن اين يافته تحقيق مي توان عواملي از قبيل سنت ها
محل كار و محل انجام فعاليت هاي بدني  ،شرايط محيطي متفاوت در خانه ،اعتقادات ،ها

دانست. همچنين وضعيت مالي به عنوان يك دليل احتمالي اثر گذار مي تواند دليلي بر عدم 
  تأثير ورزش و فعاليت بدني در قلمرو محيطي باشد.

كيفيت زندگي دانشجويان  نتايج تحقيق نشان داد كه بين فعاليت بدني اوقات فراغت و
 ،)1384ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد كه اين نتيجه با يافته هاي قهرمانلو و همكاران(

 ،)1388خالقي بابايي( ،)1387بخشنده(، )1387زاده( زمان ،)1386مختاري(، )1385( آهنگري
موتي و  ،)2009گاتيزر و ليلي تامپسون( ،)2004ووس وندال( ،)1390واحدي( ،)1388رستمي(

دي كاروالهو و  ،)2011سانچز ويلگاس و همكاران( ،)2011بالبوآ و همكاران( ،)2009همكاران(
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، 13، 23، 22، 21، 20، 19، 12) همسو بوده است(2012و ويوگلرز( ) و اُهينما2011همكاران(
 ) واالدارس و1999 ،(داموش ،)1390و با يافته هاي واحدي() 18، 31، 26، 25، 3، 15، 24

  ).29و 17) همخواني نداشته است(2011همكاران(
به طوركلي مي توان نتيجه گرفت كه انجام فعاليت بدني در اوقات فراغت عالوه بر فوايد 

بر مقابله با مشكالت و فشارهاي عصبي و رواني نيز آثار مفيدي دارد. دانشجوياني كه  ،جسماني
 ،وه بر مصونيت از بسياري از بيماري هابه طور منظم به ورزش و فعاليت بدني مي پردازند عال

زندگي منظم و كارايي بيشترند و با كسب روحيه نشاط و بهره گيري  ،داراي شخصيت هماهنگ
از روابط اجتماعي بهتري برخوردارند. بدين لحاظ امروزه بسياري از  ،بيشتر از زندگي

بي حوصلگي و  ،رابروانشناسان پرداختن به ورزش و فعاليت بدني را به عنوان رفع اضط
فشارهاي عصبي توصيه مي كنند. بنابراين اين گونه است كه دانشجويان احساس خوبي پس از 
اجراي فعاليت هاي بدني گزارش كرده و اين احساس خوب بودن نيز منجر به رضايت مندي 

  بيشتر از زندگي شده و كيفيت باالتر زندگي دانشجويان را به همراه دارد.
رواني  - داد كه انجام فعاليت بدني با سالمت جسماني و وضعيت روحي اين تحقيق نشان

لذا پيشنهاد مي شود تمامي دانشجويان براي سالمت  ،ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد
آرامش خاطر و احساس خوب بودن ورزش و فعاليت بدني را به عنوان بخشي از اوقات  ،جسمي

نجام فعاليت بدني و ارتباطات اجتماعي نتايج ارتباط مثبتي فراغت خود در نظر بگيرند. درمورد ا
را نشان داد در اين باره پيشنهاد مي شود دانشجويان جهت ايجاد روابط دوستانه و اجتماعي 
بيشتر در گروه هاي جمعي به ورزش و فعاليت بدني بپردازند. احداث اماكن و مراكز ورزشي در 

 ،ش رشته هاي مختلف بدني و ورزشي براي دانشجويانگستر ،نزديكي خوابگاه هاي دانشجويان
ايجاد گروه هاي ورزشي در دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي(مانند گروه كوهنوردي)؛ 

 تواند از جمله عوامل موثر در به كارگيري دانشجويان به فعاليت هاي بدني باشد. مي

  منابع:
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  مديران ي مديريت زمان در سازمان و بررسي رابطه بين مهارت هاي فردي

  ايران هاي گاهدانش تربيت بدني
 

  3رضا قاسم نژاد ،2محمد خبيري، 1مجيد مسيحاي اكبر
 

  4/9/91 تاريخ پذيرش:    10/7/91: تاريخ دريافت

  چكيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين مهارت هاي فردي و سازماني مديريت زمان در مديران 

يران و معاونين تربيت بدني دانشگاه هاي ايران پرداخته است. جامعه آماري شامل كليه مد
تحقيقات و فناوري بودند و تعداد كل  ،تربيت بدني دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم

نفر از مديران و  120نفر مي باشد. نمونه آماري براي اجراي اين تحقيق  120آنها براساس آمار 
اب دانشگاه تحت پوشش وزارت متبوع انتخ 60معاونين تربيت بدني بودند كه از كل تعداد 

شده اند و روش نمونه گيري تحقيق حاضر از نوع تمام شماري بوده است. به منظور جمع 
 ،آوري داده ها از يك پرسشنامه دوبخشي استفاده شد كه بخش اول خود دو قسمت دارد

قسمت اول بخش اول حاوي اطالعات و مشخصات فردي و سوابق تحصيلي است و قسمت 
مهارت فردي مديريت زمان در مديران مي پردازد. نتايج دوم بخش اول نيز به اندازه گيري 

تحقيق نشان داد بين ميزان مهارت فردي مديريت زمان با مولفه هاي مهارت سازماني آن در 
بين مديران تربيت بدني رابطه معنادار وجود دارد. بين ميزان مهارت فردي مديريت زمان با 

بندي اهداف و فعاليت ها و مهارت مديريت  مولفه هاي مهارت سازماني مانند مهارت اولويت
بين ميزان مهارت فردي مديريت  ارتباطات مديران تربيت بدني رابطه معنادار وجود دارد.

 ،برنامه ريزي عملياتي ،زمان با ساير مولفه هاي مهارت سازماني مانند مهارت هدفگذاري
بين ميزان  ار وجود ندارد.تفويض اختيار و مديريت جلسات مديران تربيت بدني رابطه معناد

و سازماني مديريت زمان مديران تربيت بدني با ويژگيهاي جمعيت شناختي  مهارت فردي
وضعيت  ،نوع رشته تحصيلي ،وضعيت تحصيلي ،سن ،وضعيت تاهل ،آنان مانند(جنس

 سابقه خدمت در دانشگاه ها و سابقه مديريت) رابطه معنادار وجود ندارد. ،استخدامي
  

مهارت هاي سازماني  ،مهارت هاي فردي مديريت زمان ،مديريت زمان :هاي فارسيكليدواژه
  .ها مديران تربيت بدني دانشگاه ،زمانمديريت 

                                                                                                                   
  (نويسنده مسئول)  كارشناس ارشد تربيت بدني اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .1

  Email: majidmasiha@gmail.com 
 علمي دانشگاه تهران يأت علميه. عضو 2
  كارشناس ارشد تربيت بدني  .٣
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  مقدمه
عمر مديريت به درازاي عمر بشراست. انسانها براي نيل به خواسته ها و اهدافشان، ابتدا درجمع 

ند و به اداره نمودن و هماهنگي منابع خانواده وآنگاه درساير واحدهاي اجتماعي گرد هم آمد
 پرداختند. 

يابيم كه در عصر ما كارآيي و بهره وري واالترين  با نگاهي به اكناف اين گيتي پهناور در مي
هدف و ارزشمندترين مقصد همه مديران است. همه در جستجوي كارآيي بيشتر، نتيجه بخشي 

  ).1راستا شكل مي گيرد ( باالتر و بهره وري فزونترند وتالشهايشان در اين
به معني زمان آمده است. برخي از انديشمندان » زوردان« و در پهلوي » زروان«در اوستا 

از آن » مهاكله«اعتقاد دارند كه خداي زمان از خدايان قديمي آريايي است كه در وداها به نام 
يز به اهميت زمان ياد شده كه اين كلمه به معني زمان بي كرانه مي باشد. در دين اسالم ن

تأكيد فراوان شده است حضرت علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايند: كارهاي هر 
روز را درهمان روز به انجام برسان، كه هر روز را كاري است. ايشان همچنين مي فرمايند: 

  ).2فرصتها چون ابر زود گذرند پس آماده باشيد تا از فرصتهايي كه داريد بهره بگيريد(
با عبارتي ديگر استفاده مناسب از زمان را گوشزد مي كند و مي گويد: شايد  1فرنر جك 

زندگي جاويدان آرزوي دست نيافتني باشد اما زندگي طوالني مي تواند دست يافتني باشد و 
يكي از راههاي طوالني كردن زندگي استفاده بهتر از وقت وتوجه به اهميت وارزش واالي آن 

  ).3است (
) مي گويد: پيام مهم درباره مديريت زمان آن است كه اگر شما زمان 1373( 2كتال

راكنترل نكنيد زمان شما را كنترل خواهد كرد. چنانچه فرد تواناييها ومهارتهاي مديريت زمان 
را در خود پرورش وارتقا ندهد و از آنها درست بهره نگيرد زمان منتظر نمي ماند و شرايط را بر 

  ). 4واهد كرد(او تحميل خ
در نگرش نوين، متخصصان براين باورند كه يكي از اركان ضروري براي مديريت اثر بخش 

  است. 3اعمال مديريت زمان
) خطاب به مديران مي گويد: هميشه گفته اي وقت كافي نداشتم 1993الك مكنزي (

زم براي تنظيم اوقات درحاليكه زمان كامالً دراختيار شما بوده ولي آنچه نداشته ايد مهارتهاي ال
  ).5بوده است(

                                                                                                                   
1. Farner Jack 
2. Locket 
3.Time management  
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زمان به عنوان سرمايه اي ارزشمند از ديرباز مورد توجه علما ودانشمندان بوده است. زمان 
  ). 6غير قابل جايگزين، از دست رفتني، اندك و غيرقابل اجاره يا خريد است (

آن ها  مدير و به منظور سنجش مديريت زمان 1300) در پژوهشي كه برروي 1987راجرز (
به عمل آورد به اين نتيجه رسيد كه ضعف در اولويت بندي فعاليت ها درتمام مديران مشترك 

  ).7است(
مديران تربيت بدني دانشگاهها بعنوان سكانداران عرصه ورزش در دانشگاهها وظيفه تعميم 

ينرو، و توسعه سالمتي ونشاط قشر آينده ساز و فرهيخته دانشگاهي را عهده دار مي باشد. از ا
آگاهي آنها نسبت به مديريت زمان از اهميت ويژه اي برخوردار است و آنان را در برنامه ريزي، 

  ).8اجراي موثر برنامه ها و استفاده بهينه از زمان توانمند خواهد ساخت (
به نظر مي رسد اصول مديريت زمان به واسطه كم توجهي محافل و مراكز علمي و آموزشي 

خته شده نيست. دركتب مديريت نيز مباحث مديريت زمان درحد بسيار درايران چندان شنا
محدود وجود دارد حتي درموسسات ودستگاه هاي تحقيقاتي اثرخاصي دررابطه با مديريت زمان 

  ).9ارائه نكرده اند (
مديريت در تعليم و تربيت نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است و آگاهي از يافته هاي 

ه معلمين و مربيان در اداره يك كالس بسيار ضروري است و مديريت كالس مديريت براي كلي
  ).10درس بسيار گسترده تر از نظم يا كنترل است(

مدير مي تواند راههاي استفاده موثر اززمان را بياموزد، مي تواند از ابتالي به پريشاني احتراز 
فش موفقتر باشد و به زندگي كند. بازده كارش را خود بخود افزايش دهد و دررسيدن به اهدا

متعادل تري دست يابد كه درآن فرصت وتوان كافي براي پرداختن به كار، منزل، خانواده و 
  ).5خويشتن وجود داشته باشد (

مديران ورزشي درونگرا به مطالعه و تحقيق و مسائل علمي عالقمندند. افرادي فكور، آينده 
شاركتي را ترجيح مي دهند. از سوي ديگر در نگر و كم حرفند و در مديريت سبك مديريت م

تحليل مهارتهاي ادراكي به شاخص هايي چون هدف گذاري و تعيين راهبرد، توانايي در 
هماهنگي عوامل موثر در اجراي برنامه هاي ورزشي، مهارت در برنامه ريزي هاي بلندمدت، 

  ).11تفويض اختيار و... تاكيد مي شود(
يران با مبحث مديريت زمان خصوصاً مديران تربيت بدني بنابراين ضرروت آشنايي مد

دانشگاهها امري اجتناب ناپذير است. اين پژوهش همچنين مي كوشد آشكار سازد كه مديري 
آيا درزندگي سازماني خود نيز  ،كه در زندگي شخصي وفردي مديريت زمان را اعمال مي كند

نبال بررسي رابطه بين مهارت هاي فردي آنرا به كار مي گيرد يا خير؟ بنابراين تحقيق به د
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بتوان ازآن بعنوان ابزاري براي  ،وسازماني مديريت زمان است تا درصورت وجود اين رابطه
انتخاب مديران شايسته تر بهره گرفت و همچنين مي توان عامل اتالف وقت دربين مديران 

مان باال برد. نتايج اين تربيت بدني را شناسايي نمود و سطح توانايي مديران را دركنترل ز
تحقيق مي تواند اثرات مثبتي بر اذهان مديران وكاركنان تربيت بدني دانشگاههاي كشور برجا 

  ي گذارد و بازخوردهاي مفيدي براي ادامه كار مديران فراهم آورد.
اميد است اين تحقيق بتواند مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشور را به استفاده موثر و 

ز زمان به صورت فردي و سازماني ترغيب نموده وراهگشا و آغازگرتحقيقات ديگري دراين مفيد ا
  زمينه باشد.

  روش شناسي تحقيق
روش تحقيق حاضر همبستگي و از نوع پيمايشي است. محقق با اندازه گيري مهارت هاي فردي 

ارتهاي فردي با و تعيين ميزان مهارت سازماني مديريت زمان و ابعاد ششگانه آن رابطه بين مه
مهارتهاي سازماني مديريت زمان را در بين مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشور بررسي 

  نمود.
  داده هاي تحقيق به صورت ميداني جمع آوري گرديده است.

  جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران و معاونين تربيت بدني دانشگاههاي تحت پوشش 

  نفر مي باشد. 120حقيقات و فناوري بوده اند كه تعداد آنها براساس آمار ت ،وزارت علوم
  نمونه و روش نمونه گيري

نفر از مديران و معاونين تربيت بدني بود كه از  120تعداد نمونه آماري براي اجراي اين تحقيق 
 دانشگاه تحت پوشش وزارت متبوع انتخاب شده اند. براين اساس روش نمونه 60كل تعداد 

  گيري تحقيق حاضر از نوع تمام شماري بوده است. 
  ابزار اندازه گيري و روش هاي جمع آوري اطالعات:

ابزار اخذ اطالعات در پژوهش حاضر شامل يك پرسشنامه دو بخشي است كه بخش اول آن 
قسمت اول حاوي اطالعات ومشخصات فردي و سوابق تحصيلي است كه  .خود دو قسمت دارد

سابقه  ،سابقه خدمت ،رشته تحصيلي ،سطح تحصيالت ،وضعيت تأهل ،نس ،مشتمل برجنس
به اندازه   ،عبارتي 30قسمت دوم آن كه مقياسي است  .مديريت و وضعيت استخدامي مي باشد

  گيري مهارت فردي مديريت زمان در مديران مي پردازد.
ازماني عبارتي است به تغيير ميزان مهارت س 40بخش دوم پرسشنامه نيز كه مقياسي 
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مديريت زمان و ابعاد ششگانه آن مي پردازد. پرسشنامه مذكور مقياسي از نوع ليكرت مي باشد 
  به اين نحو كه در مقابل هر عبارت پنج گزينه به شرح زير قرار گرفته است.

  بسيار مخالفم   مخالفم  بي نظرم    موافقم   بسيار موافقم 
از طريق اظهار نظر ده نفر از مديران روايي صورت و محتوايي پرسشنامه پژوهش حاضر  

كه سابقه مديريت طوالني مدت در  )با گرايش مديريت(واجد مدرك دكتراي تربيت بدني 
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از آن بود  سطوح باالي اجراي ورزش دانشجويي را داشتند

ه را در هردو بخش مهارت كه بيشتر ايشان با انداك اصالحاتي سئواالت مربوط به اين پرسشنام
  فردي و مهارت سازماني مديريت زمان مرتبط تشخيص دادند.

به منظور محاسبه ميزان پاياني پرسشنامه نيز از شيوة آلفاي كرونباخ استفاده شد.(مديريت 
  %)76مهارت سازماني ،%71زمان مهارت فردي

ي دانشگاه هاي كشور به منظور توزيع مناسب واجراي پرسشنامه در بين مديران تربيت بدن
تحقيقات وفناوري و از طريق دبيرخانه اداره  ،با نظر موافق مدير كل تربيت بدني وزارت علوم

كل تربيت بدني وزارت متبوع پرسشامه مذكور به همراه نامه مدير كل تربيت بدني وزارت علوم 
  تربيت بدني دانشگاه ها ارسال گرديد. به آدرس

پرسشنامه مذكور به آدرس پست الكترونيكي ايشان  ،يرانهمزمان به منظور دسترسي مد
  ارسال و ضمناً در سايت اداره كل نيز قرار داده شد.

 70پرسشنامه تكميل و عودت داده شد كه  84دانشگاه پس از دريافت  60از بين تعداد 
  نتايج آماري استخراج شد. ،درصد از جامعه آماري مورد مطالعه را شامل مي شود

  ماريهاي آ روش
در پژوهش حاضر به منظور تحليل يافته ها از دو دسته روشهاي آماري توصيفي و استنباطي 
استفاده شد. در بخش بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي از شاخص هاي ميانگين و انحراف 
استاندارد وهمچنين نمودارهاي مقايسه اي بهره گرفته شد.همچنين به منظور آزمون فرض 

ر تعيين همبستگي بين مهارت هاي فردي مديريت زمان ومهارت هاي هاي آماري پژوهش د
سازماني و نيز ابعاد شش گانه آن از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد. همچنين در 
تعيين تفاوت مهارت هاي فردي وسازماي افراد با ويژگيهاي جمعيت شناختي مختلف از 

  ده شد.هاي يومان وايت ني و كروسكال واليس استفا آزمون
  



   1391، زمستان 1پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   48

  يافته هاي تحقيق
  نتايج آزمون فرض هاي آماري پژوهش

شماره 
فرض 
  آماري

ضريب   فرض آماري
  همبستگي

  سطح
  معناداري

  نتيجه 
  آزمون

  معنادار  001/0  345/0 رابطه ميزان مهارت فردي با مهارت سازماني  1
 غيرمعنادار  274/0  -122/0 رابطه ميزان مهارت فردي با مهارت هدفگذاري  2
 معنادار  027/0  244/0 ابطه ميزان مهارت فردي با مهارت اولويت بندي اهداف و فعاليتهار  3
 غيرمعنادار  089/0  189/0 رابطه ميزان مهارت فردي با مهارت برنامه ريزي عملياتي  4
 غيرمعنادار  415/0  091/0 رابطه ميزان مهارت فردي با مهارت تفويض اختيار  5
 معنادار  001/0  432/0 ا مهارت ارتباطات سازمانيرابطه ميزان مهارت فردي ب  6
 غيرمعنادار  918/0  012/0 مديريت جلساترابطه ميزان مهارت فردي با مهارت  7
 غيرمعنادار  368/0  100/0 بررسي تفاوت مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران زن و مرد  8
 غيرمعنادار  312/0  112/0 ردبررسي تفاوت مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران متاهل و مج  9
 غيرمعنادار  924/0  -029/0 بررسي تفاوت مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران رده هاي سني   10
بررسي تفاوت مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران با تحصيالت تربيت   11

 بدني و غير تربيت بدني
 غيرمعنادار  397/0  -094/0

 غيرمعنادار  081/0  129/0 مديريت زمان مديران با سطح تحصيالت بررسي تفاوت مهارت هاي فردي  12
با وضعيت هاي بررسي تفاوت مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران  13

 استخدامي مختلف
 غيرمعنادار  000/1  -/011

 غيرمعنادار  301/0  -116/0 رابطه ميزان مهارت فردي با سابقه خدمت در دانشگاهها  14
 غيرمعنادار  742/0  -037/0 ارت فردي با سابقه مديريت مديرانرابطه ميزان مه  15
 غيرمعنادار  981/0  -003/0 بررسي تفاوت مهارت هاي سازماني مديريت زمان مديران زن و مرد  16
 غيرمعنادار  368/0  100/0 بررسي تفاوت مهارت هاي سازماني مديريت زمان مديران متاهل و مجرد  17
 غيرمعنادار  956/0  -003/0 سازماني مديريت زمان مديران رده هاي سنيبررسي تفاوت مهارت هاي  18
بررسي تفاوت مهارت هاي سازماني مديريت زمان مديران با تحصيالت   19

 تربيت بدني و غير تربيت بدني
 غيرمعنادار  261/0  125/0

 غيرمعنادار  071/0  025/0 بررسي تفاوت مهارت هاي سازماني مديريت زمان مديران با سطح تحصيالت   20
با وضعيت هاي بررسي تفاوت مهارت هاي سازماني مديريت زمان مديران  21

 استخدامي مختلف
 غيرمعنادار  074/0  198/0

 غيرمعنادار  742/0  -037/0 رابطه ميزان مهارت سازماني با سابقه خدمت در دانشگاهها  22
 غيرمعنادار  545/0  -068/0 رابطه ميزان مهارت سازماني با سابقه مديريت مديران  23

82=N 
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 ،بين ميزان مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران تربيت بدني با ميزان مهارت هاي سازماني -
  ارتباط سازماني آنها همبستگي معناداري وجود دارد. ،اولويت بندي اهداف و فعاليت ها

هدف  هارت هايبين ميزان مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران تربيت بدني با ميزان م - 
و همچنـين بـين ميـزان     ،مـديريت جلسـات   ،تفويض اختيار ،برنامه ريزي عملياتي ،گذاري

مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران تربيت بدني بـا ويژگـي هـاي جمعيـت شـناختي      
وضـعيت هـاي    ،رشـته تحصـيلي   ،سـطح تحصـيالت   ،سـن  ،وضـعيت تاهـل   ،جنسـيت (آنان

  .) همبستگي معناداري وجود نداردسابقه مديريت ،سابقه خدمت در دانشگاهها ،استخدامي
بين ميزان مهارت هاي سازماني مديريت زمان مديران تربيت بدني با ويژگي هاي جمعيـت   - 

 ،تحصيالت تربيـت بـدني و غيـر تربيـت بـدني      ،سن ،وضعيت تاهل ،شناختي آنان(جنسيت
) ه مـديريت سـابق  ،سابقه خـدمت در دانشـگاهها   ،وضعيت هاي استخدامي ،سطح تحصيالت

  .همبستگي معناداري وجود ندارد

  بحث و نتيجه گيري
تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين مهارتهاي فردي مديريت زمان ومهارت هاي سازماني آن در 

تحقيقات و فناوري مـي پـردازد. بـراي     ،بين مديران تربيت بدني دانشگاههاي تابعه وزارت علوم
  ل هاي آماري زير صورت گرفته است:رسيدن به اهداف ياد شده تجزيه وتحلي

در بررسي ارتباط بين ميزان مهارت هاي فردي مديريت زمان و مهارتهاي سازماني اولويت 
بندي اهداف و فعاليت ها، ارتباط سازماني مديريت زمان مديران تربيت بدنيچون مقدار بحراني 

) كوچكتر است بنابراين α= 01/0) از مقدار خطاي آزمون (Pvalue= 001/0بدست آمده (
فرض صفر رد شده و نتيجه گرفته مي شود كه بين ميزان مهارت هاي فردي مديريت زمان 
مديران تربيت بدني با ميزان مهارت هاي سازماني، اولويت بندي اهداف و فعاليت ها و ارتباط 

مديريت زمان را وابسته به  )1371( 1سازمانيĤنها همبستگي معناداري وجود دارد. پيتر فراست
خود آگاهي افراد دانسته و ريشه فشارهاي ناشي از وقت را در ويژگيهاي شخصيتي فرد جستجو 
مي كند. او مهمترين اين ويژگيها را نياز شديد به قدرت، شيوه ذهني خاص فرد براي جزئيات و 

 ). 12همچنين عالقه به پركاري بيش از حد مي داند(
گويد شيوه اي كه درچارچوب آن خودمان، زمانمان ومجموعه اي از  ) مي1928( 2مكنزي

عادات كاري وخلق وخوي شخصيتي مان راتنظيم مي كنيم به صورت عوامل علت ومعلولي و 

                                                                                                                   
1. Frost P 
2. Mackenzie 
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  پيچيده اي در مي آيند و تركيبي بهم پيوسته پديد مي آورند.
ه مديريت ) درمورد مهارت فردي مديريت زمان اعتقاد دارد ك1987( 1ماريون هاي نس

زمان به عنوان فرايندي شخصي است و بايد با سبك مديريت فرد و موقعيتهاي موجود تطبيق 
داشته باشد. اگر چه تغيير عادات قديمي مستلزم همت واراده يي قوي است اما اين امر امكان 

  ).13پذير است(
بندي مي  ) اهداف وفعاليتها را براساس اهميت آنها در سه دسته طبقه1372طاهر سيما (

  كند:
فعاليتهايي كه داراي اهميت باال هستند و عامل زمان درخوب انجام دادنشان  )دسته اول 

  تأثير مستقيم دارد.
  دسته دوم) فعاليتهايي كه در درجه دوم اهميت قرار دارند و اولويت زماني آني ندارند. 
انجام آن ها الزم فعاليتهايي كه كم اهميت هستند وتعيين زماني خاص براي  )دسته سوم 

  ).14نيست(
) معتقد است كاركنان به منظور مديريت عملي زمان بايد بدانند كه چگونه 1992مورفي (

اولويت كارهايشان را معين كنند و سپس اين اولويت ها را رها نكنند و بدانند چه عاملي آنها را 
دهند تا باعث ارتقاي خود در اين كار محدود مي كند و چگونه بايد زمان را مورداستفاده قرار 

  ).15وكارشان شوند(
) باهدف جلوگيري از عوامل اتالف وقت و بهبود بهره وري، اصولي همچون 1993اد زيگلر (

اولويت بندي، توجه به نتايج، صرف حداقل زمان براي وظايف جزئي، ايجاد وظايف، اجتناب از 
  ).16هاد مي كند(انجام كارهاي اداري درخانه و برنامه ريزي صحيح را پيشن

) معتقد است مالقاتهاي بين مديريت وكاركنان به فنون ارتباط شفاهي 1371حميدي (
خوب بستگي دارد. مالقاتها روش هاي موثري براي انتشار اطالعات، جمع آوري نظريات 

  ).17وتصميم گيري درمورداتفاقات آينده هستند(
موثر از زمان شش پيشنهادارائه مي  ) براي پيشرفت مديران در زمينه استفاده1989( 2وبر

كند: تشخيص بين فعاليت مهم واضطراري، چشم پوشي از انجام بعضي از فعاليتها، تمركز 
بربرخي از فعاليتها، تفويض اختيار، پيشرفت در زمينه اهداف بلند مدت حياتي وبهبود روابط 

  ).18بين افراد(
زمان مديران تربيت بدني و ميزان  در بررسي ارتباط بين ميزان مهارتهاي فردي مديريت
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، چون مقدار مديريت جلسات، تفويض اختيار،  ، برنامه ريزي عملياتيمهارت هاي هدف گذاري
) بزرگتر است، فرض صفر α=05/0) از مقدار خطاي آزمون (P= 274/0بحراني بدست آمده (

مهارت هاي فردي مديريت زمان مديران رد نمي شود و نتيجه گرفته مي شود كه بين ميزان 
  تربيت بدني با ميزان مهارت هدفگذاري آنها همبستگي معني داري وجود ندارد.

) رمز استفاده مفيد از وقت را تشخيص اهداف مهم مي دانند و 1371مرديت وهمكاران (
منجر معتقدند فرد بايد ابتدا هدف خود را معين ساخته وآنگاه فعاليتهايي كه به آن هدف 

خواهد شد را به ترتيب تعريف كند. آنان تعيين اهداف روزانه مشخص و دست يافتني را موجب 
احساس مفيد بودن و رمز موفقيت افراد مي دانند و معتقدند هرچه اين اهداف كلي تر باشند، 

  ). 19دقيق بودن در موردزمان الزم براي دستيابي به آن دشوارتر خواهد بود(
اده بهينه از زمان را آنگاه اثربخش مي داند كه تنها با هدفگذاري جهت ) استف1375زالي (

  ).20انجام برخي از كارها همراه باشد(
) توصيه هايي را براي توفيق مديران دربعدمديريت زمان مطرح مي كند. 1973آلن ليكين (

  ).21(او دراين خصوص هدف دار بودن، برنامه داشتن وتوجه به نظم وترتيب را برمي شمارد 
) الزمه مديريت موفق زمان را در برنامه ريزي دقيق، نوشتن اهداف و 1981پاتريشيا واگر (

سازماندهي زمان براي رسيدن به برنامه هاي كاري مي داند. او همچنين هدفگذاري را وسيله 
  ).22اي براي ارزيابي برنامه ها مي خواند(

) برنامه ريزي 1را پيشنهاد مي كند:  ) براي بهره گيري موثر از وقت، سه راه1371صفوي (
  ).23) مالقاتهاي موثر(3) مديريت دفتر كار 2براي استفاده از وقت 

) به منظور پيشگيري از اختالل برنامه ها بر اثر حوادث غيرقابل پيش بيني 1372اسالمي (
  ).24پيشنهاد  مي كند تا در تنظيم برنامه زماني انعطاف بخرج دهيم(

) معتقد است برنامه ريزي، آوردن آينده به حال است. تا بتوانيد اكنون 2003برايان تريسي (
  درباره آن كاري انجام دهيد. 

) معتقد است كه تفويض اختيار امري ساده نيست وآن را فرايندي زمان 1371شاه كرمي (
د، زماني كه تفويض اختيار اجرا شو« بر و مهيج مي داند. او درخصوص نتايج اينكار مي گويد: 

زمان بيشتري براي فعاليتهايي كه تنها شما قادر به انجام آن هستيد پيدا خواهيد كرد. عمليات 
بسيار روان تر ازگذشته انجام خواهد شد. همكارانتان ازرضايت شغلي بيشتري برخوردار مي 

  ).25» (شوند
ز تعدد ) تفويض اختيار و بهره گيري از توانايي ديگران را باعث جلوگيري ا1372سنگري (

وتمركز مديريت مي داند. او معتقد است مديري كه تفويض اختيار نمي كند ديگر فرصتي براي 
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  ). 26هدايت مجموعه سازمان نخواهد يافت و چه بسا ازمسائل جدي و اساسي غافل مي شود(
) درخصوص اهميت مديريت زمان پيشنهاداتي را مطرح مي كند كه 1979( 1مايكل دبليو بورن

: تعيين اهداف، تحليل زمان موجود، تفويض اختيار به ديگران وسازماندهي آنچه كه عبارتنداز
  ).27غيرقابل اجتناب است(

)معتقدند كه مديران موفق بوسيله تفويض اختيار اثر بخش 1985( 3ومكنزي 2استگ من
  ).28وبرنامه ريزي مقطعي زمان، بدون انقطاع، مديريت زمان را اعمال مي كنند(

) مهارتهاي سازماني مديريت زمان را شامل اولويت بندي فعاليتها واهداف، 1994( 4پوالك
تفويض اختيار به ديگران، تعيين بهترين زمان شخصي، حفظ سازماندهي و جبران اشتباهات 

  ).29مي داند(
) معتقد است كه جلسات بخش زيادي از وقت مديران را مي گيرند و 1373( 5الكت

  ).4ستلزم مديريت زمان است(مديريت جلسات نوعي هنر و م
در بررسي رابطه بين ميزان مهارت فردي و سازماني مديريت زمان با ويژگيهاي جمعيت 
شناختي مديران (جنسيت، وضعيت تأهل، سن، رشته تحصيلي، سطح تحصيالت، وضعيت 

  استخدامي، سابقه خدمت و سابقه مديريت):
ل متغيرها از مقدار خطاي آزمون در بررسي ارتباط چون مقداربحراني بدست آمده در ك

)05/0=α بزرگتر است نتيجه گرفته مي شود كه بين ميزان مهارتهاي فردي مديريت زمان و (
  ويژگيهاي جمعيت شناختي مديران تربيت بدني تفاوت معناداري وجود ندارد.

متغيرهاي جنس و ) نشان داد كه بين 1384يافته هاي تحقيق نوربخش و مير نادري ( - 
وضعيت استخدامي با رضايت شغلي معلمان رابطه معناداري وجود دارد از اينرو رابطه سطح 

  ).30معناداري مثبت بين جنس و رضايت شغلي معلمان زن باالتر است(
) نشان داد كه ميزان تحصيالت، 1386همچنين نتايج تحقيق نادريان جهرمي، اميرحسيني( - 

لي با مهارت ادراكي و فني رابطه معنادار دارد كه بايد اين سابقه ورزشي و رشته تحصي
 ).11موضوع در انتخاب و انتصاب مديران ورزشي توجه كرد(

) دربرخي ازجوامع جنسيت در احراز پست تأثير دارد. 1980( 6براساس پژوهش هاف استد  - 
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  ند.به مردها نقش كليدي واگذار مي شود و زنان بيشتر امورخدماتي را انجام مي ده
) براساس تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه بين زنان ومردان در ميزان 1985( 1ساگاريا - 

مهارتها تفاوتي وجود ندارد. به جز در دو مهارت برنامه ريزي و مديريت مالي كه مردان برتر 
  ).31از زنان نشان دادند(

دانشجويان دختر  ) مشخص شد كه2006( 2براساس تحقيقات انجام شده توسط ترومن وهارتلي
و دانشجويان مسن تر داراي مهارت مديريت زمان باالتري هستند. در اين تحقيق مهارت 

  ). 32مديريت زمان را يك مهارت چندبعدي مي دانند(
مشاهده مي شود كه اغلـب محققـان معنـي     ،با مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه تحقيق

ن با مهارت سازماني آنرا بيان مي كننـد. پـس بـا    دار بودن رابطه مهارت فردي مديريت زما
گذري بر نتايج تحقيقات پيشين و نتايج تحقيق حاضر مي توان گفت كه بين مهارت فردي 

  مديريت زمان با مهارت سازماني مديران تربيت بدني رابطه معنادار وجود دارد.
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 57-70،. صص 1391،. زمستان 1شماره    پژوهش در ورزش دانشگاهي

  
  

  ضايت بازيكنان بررسي رابطه بين سبك رهبري مربيان با ر
  ي شركت كننده در يازدهمين المپياد ورزشي پسر ها ميت مطالعه موردي:

  دانشجويان كشور
  

  2عبدا... مصلحي ،1مرتضي دوستي

  
  12/9/91تاريخ پذيرش:    9/7/91: تاريخ دريافت

  چكيده 
ي ها ميترهبري مربيان با رضايت بازيكنان  سبك بين رابطه بررسي ،حاضر پژوهش از هدف

 ،بود. تحقيق حاضر توصيفي كننده در يازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور شركت
 165نفر ورزشكار بودند كه با توجه به فرمول نمونه گيري كوكران  288تعداد جامعه آماري 

 ورزش در رهبري مقياس ابزار تحقيق شامل پرسشنامه نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 ) بود.1998 ،ريمر و چالدوري(امه رضايت بازيكنان از مربي پرسشن ) و1980، (چالدوراي
پرسشنامه  و= α 86/0تعيين سبك رهبري  پرسشنامهپايايي از روش آلفاي كرونباخ  ضريب

ها در آمار توصيفي از ميانگين و انحراف  به دست آمد. در تجزيه و تحليل داده =7/0αرضايت 
 استفاده شد. ي سطح اولدييتأو تحليل عاملي  معيار و در آمار استنباطي از آزمون فريدمن

بين سبك رهبري مربيان و رضايت بازيكنان رابطه معني داري نتايج تحقيق نشان داد كه 
مربيان ورزشي بايد به  ،تأثير گذاري سبك رهبري بر رضايت بازيكنان . با توجهوجود دارد

  سبك رهبري خود توجه ويژه اي داشته باشند.
  

  ورزش. ،المپياد ،رضايت بازيكنان ،مربيان ،سبك رهبري :ارسيهاي فكليدواژه
  
  

                                                                                                                   
 Email: m_dostipasha@yahoo.com  (نويسنده مسئول) ر دانشگاه مازندراناستاديا .1
 ا... آملي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات آيت .2
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  مقدمه
در  مديريت اثرگذار نقش از، است كارآمد و صحيح مديريت مستلزم گروهي كار هر موفق انجام

 افراد از گروهي گذشت. وقتي توان ينم سادگي به ها سازمان و ها گروه موفقيت عدم يا موفقيت

 بر را گروه مسئوليت رهبر و مدير عنوان به كسي معموالً، كنند يم تالش هدفي رسيدن به براي

، ورزشكار عامل سه بين در و اند يورزش يها ميت اصلي ركن و محور مربيان. )1(رديگ يم عهده
 اينرو از، است تيمي يا ورزشي هر پيشرفت زيربناي و قوي دهندة سازمان مربي، تماشاگر و مربي

 رهبران موثر قادر به پيش .)2است( ي گوناگونها سبك و ها نقش رندهيدربرگ اثربخش مربيگري

  ).3(ي انتخابي براي برآورده كردن ابهامات هستندها ياستراتژبيني احتماالت آتي و طراحي 
 ايجاد ورزشكاران رفتار و انگيزش يبر رو كه تأثيراتي و مربيان رفتار و سبك رهبري بررسي

 ياري بهتر ريزي و برنامه تصميمات و اتخاذ ورزشكار -مربي روابطبهبود  در را ما تواند يم، كند يم

، ي پيشرفت ورزشكاران جوان از جمله انگيزهها يژگيورفتار مربي و والدين ممكن است بر  .دهد
مربيان ممكن است بر عوامل رواني  ). 4(بگذارد ريتأثجهت گيري هدف و جهت گيري پيروزي 

 است الزم منظور بدين ). 5(بگذارند ريورزشكاران تأثپيشرفت ي براي ور بهرهاز جمله انگيزه و 

گردد.  مشخص تر گسترده و تر عيوس تحقيقات انجام تأثيرگذار در رفتار ورزشكاران با عوامل كه
 وجود تواند يم كه آنچه با، دارد وجود كه آنچه و نموده كسب را نياز مورد دانش و سپس اطالعات

  .نمود حركت مربوطه اهداف به رسيدن جهت در و نمود يابيارز و را بررسي، باشد داشته
گزارش دادند كه فعل و انفعاالت مربي و ورزشكار ممكن است بر  1اريكسون و همكاران 
و  دهد يمقرار  ريتحت تأثي ورزشي اثر بگذارد عالوه بر اين الگوي رفتاري مربي، رقابت را ها تيموقع

  ).6(كند يمران جوان كمك به هدف و جهت گيري پيروزي در ورزشكا
رفتارهاي نامطلوب مربيان به نتايج منفي از جمله كاهش رضايت در ورزشكاران جوان 

، باشد رگذاريتأثنوعي از اخالق و رفتار مربيان ممكن است بر رضايت بازيكنان  ).7مرتبط است(
). رضايت 8(عوامل در مربيگري بدست آوردن رضايت ورزشكاران است نيتر مهميكي از ، اگرچه

  ).9ورزشكاران مرد و زن بايد بخشي از ارزيابي برنامه هاي ورزشي باشد (
 متأثر رهبري سبك و است سبك رهبري مربي، بازيكنان رضايت ميزان بر مؤثر عوامل از يكي

 وظيفه و شغل جدانشدني جزء را آن بايد تنها نه مربيان است. مربيان استفاده مورد قدرت نوع از

 و تحقق آن از صحيح استفاده با تا باشند آشنا آن كاربرد شيوه با بايد بلكه آورند حساب به خود
  ).10كنند ( تسريع را سازمان و خود هاي هدف تأمين

                                                                                                                   
1. Erickson et al,2011 
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تعهد پيروان ، اظهار داشتند كه»1999 2به نقل از كونگر«  1998در سال  1گاردنر و آووليو
. توانايي مربي در ايجاد محيطي كه ابدي يمديريتي موثر يك رهبر افزايش م يها كيبوسيله تكن

يكي از عوامل كليدي در رشد ورزشكار است. ، به يادگيري و پيشرفت مطلوب ورزشكار بيانجامد
، تشويق و حمايت ورزشكار براي عملكرد مؤثر، كه امر مربيگري كند يم) بيان 2007( 3باريچ

 .)11(موفقيت آميز است، يادگيري و يا پيشرفت
مؤثر باشد. مربيان نياز  تيم موفقيت بر هم و تيمي انسجام بر هم است مكنم مربيگري سبك

ي رهبري ها سبكي رهبري مختلفي آشنايي داشته باشند و استفاده آنان از ها سبكدارند كه با 
زيرا مربياني موفق هستند كه ، گوناگون عامل مهمي در جهت موفقيت خود و تيم شان است

). بديهي است 12(شناخته و چگونگي استفاده از آنها را بدانندي رهبري را به درستي ها سبك
براي مربيگري و هدايت ورزشكاران براي رسيدن به موفقيت نياز به يك ساختار رهبري است 
كه ورزشكاران بتوانند در آن ساختار بهترين عملكرد جسماني و مهارتي را داشته باشند و اين 

كه عامل مهم  كند يمرهبري موثر مربيان را بيان ي ها سبكامر همان مسئله اساس شناخت 
  ).13هدايت مربي و ورزشكار است(

 دهه هاي طول در و است توجه مورد و مهم وظيفه اي، ورزش كنوني دنياي در مربيگري

 متعددي عوامل به، ورزشي تيم يك موفقيت شود. معرفي مهم و تخصصي حرفه توانسته گذشته

 و ها تاكتيك ارائه، مالي و مادي منابع، مربي رهبري سبك به توان مي جمله آن از كه دارد بستگي
 ...و تيمي انسجام و تيم در تكنيكي و خالق بازيكنان وجود، مربي توسط نو و جديد راهكارهاي

 شدت، ندارند كارايي ديگر مربيگري شده شناخته هاي سيستم و كهنه هاي روش كرد. اشاره

 تطبيق جديد شرايط با را خود تا طلبد مي مبارزه به را سيك هر رقابتي هاي چالش فزآينده ي

 ايده ارائه، تنوع افزايش، تطبيق دهي، تغيير طراحي همچون هايي مهارت اهميت امروزه دهد.

 امروز رشد به رو ورزش در گروهي و فردي هاي خالقيت، و گروهي فردي هاي قابليت، جديد

 توجه ضرورت، ورزش ي عرصه در رقابتي فضاي شدن تر مشكل و پيچيده تر .است شده دوچندان

 را خالق بازيكنان به توجه همچنين و رهبري سبك ترين مناسب اتخاذ و انساني استعدادهاي به

 و پويا، پيچيده به حدي محيطي شرايط امروزه .)14است( ساخته آشكار گذشته از بيش

در  ظاهري و سطحي يراتتغي با توانند نمي ديگر ورزشي هاي سازمان كه گرديده نامطمئن
 مرحله در را خود مدت كوتاه حتي و بلندمدت حيات غيره و ها سيستم، ها روش، ساختارها

                                                                                                                   
1. Gardner & Avolio 
2. Conger 
3. Baric 
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 بقاي يا و ارتقاء براي ورزشي هاي تيم كنند. تضمين المللي بين و يا ملي، منطقه اي هاي رقابت

 تقويت به و ترميم را ضعف نقاط، بشناسند را خود دروني هاي توانمندي و ها ظرفيت، ناچارند خود
 انتخاب، مهم هاي تصميم از و تيم در مربيگري ابعاد و ها جنبه از يكي بپردازند. خود قوت نقاط

 تصميم چگونه مربي يك كه: است اين تعيين كننده بعد اين است. مربيگري سبك و شيوه

 و تمرين براي زمال سازماندهي چگونه دهد؟ مي آموزش را ها استراتژي و ها مهارت كدام گيرد؟ مي
 و كند؟ مي استفاده تيم انضباط و نظم ايجاد براي هايي روش چه از رساند؟ مي انجام به را مسابقه

 تيمي هاي تاكتيك بر است؟ قائل ورزشكاران براي را نقشي چه ها گيري تصميم در، تر مهم همه از

 و گروهي كار به فقط آيا دارد توجه نيز فردي هاي خالقيت و ها تكنيك به يا است متكي

 نيز فردي هاي خالقيت و ها توانايي، ها تكنيك به گروهي كار كنار در يا است متكي سيستماتيك

 دارد؟ توجه
 و خود انديشه هاي و خالقيت با منابع ضعف صورت در حتي خوب مربيان كه است شده ثابت
 مخل متغيرهاي بر غلبه با و نموده استفاده باشگاه و تيم ظرفيت باالترين از توانند مي بازيكنان

  ).15(رهنمون سازد مقصود منزل سر به را تيم، بيروني و دروني
 رواني هاي توانايي كه است مديري بلكه، نيست تاكتيك معمار يك امروزي موفق مربي يك

  ).16كند( مي هدايت را ها آن و گيرد مي به كار مطلوبي شكل به بازيكنان رهبري براي را خود
 مربيگري اعمال تضمين كنند لزوماً، درخشان بازيگري سابق داشتن و قيتخال، توانايي

 داشته كامل آشنايي رهبري هاي مثل مهارت مختلفي هاي توانايي با بايد مربيان، نيست مطلوب

  ).17باشند(
  با هر سبك رهبري به موفقيت برسد ؟ تواند يمآيا مربي 
 بر اثرگذار عوامل مربيان، همچنين بريره هاي سبك و رفتار زمينة در متعددي هاي پژوهش

 را مربيان رهبري، رفتار چندبعدي مدل طرح با) 1990(چالدوراي .است شده انجام گروهي انسجام
 همچنين، عملكرد .داند مي رهبري هاي ويژگي موقعيت، و هاي اعضا، ويژگي هاي ويژگي از متأثر

  ).9(شناسد يم مربيان رفتار پيامد را بازيكنان مندي رضايت و تيمي
 رفتار تأثير نيز مدل اين .كرد تهيه مربيان رهبري هاي سبك از كارآمدي مدل )2002رن(هو
   ).18(دهد مي نشان را ورزشكاران مندي رضايت و عملكرد بر مربي

 ويس، شد استفاده ورزش در رهبري مقياس پرسشنامة از كه هايي پژوهش اولين از يكي در

 و ورزشكاران مندي رضايت با مربي هاي ويژگي و رفتار بين رتباطا بررسي در )1986( فردريچ و
 رهبري هاي سبك از ها آن مربيان كه ورزشكاراني كه رسيدند نتيجه اين به تيمي عملكرد

 بيشتري مندي رضايت كردند مي استفاده دموكراتيك و، مثبت بازخورد، اجتماعي حمايت
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 البته). 19(بردند مي بهره كمتر رهبري هاي سبك ناي از ها آن مربيان كه ورزشكاراني تا داشتند

 دربارة پژوهشي در) 2001(تون و ريمر كه طوري به، دارد وجود متناقضي نتايج زمينه اين در

 در نيز) 2004(كالريك و، ها فوتباليست دربارة پژوهشي در) 2003(لوكاكيوگ، تنيس بازيكنان

 رضايت و مربيان رهبري سبك بين اي ابطهر دادند نشان ورزشكار دانشجويان دربارة پژوهشي

  .ندارد وجود ورزشكاران مندي
تيم هاي موفق ورزشي معموال داراي يك صفت برجسته اند كه آنها را از تيم ناموفق متمايز 

فعال و شايسته است. امروزه در كشورمان مشاهده مي ، مي كند و آن مديريت و رهبري موثر
مربيان مجرب و بازيكنان نخبه نتوانسته اند عملكرد  شود تيم هاي ورزشي حتي با داشتن

  گروهي مناسبي از خود نشان دهند.
آيا اين مشكل را مي توان ناشي از عدم شناخت سبك هاي رهبري مربيان و نحوه استفاده 

  از آنها دانست؟
 در اي حرفه تيم يك مربيگري سبك آيا است؟ تيم شرايط با متناسب سبكي و شيوه چه واقعاً

 دارد؟ تفاوتي پيشكسوتان و محلي يا و دانشگاهي تيم يك مربيگري روش با گ هاي كشورلي

 تيم كه مي يابند پرورش خالق و تكنيكي، بزرگ بازيكنان ها از باشگاه بعضي در كه است چگونه

 تحت افراد اين كنند؟ هزينه دالر ميليون ها آنها خدمت گرفتن به براي حاضرند دنيا بزرگ هاي

 متعددي عوامل به ورزشي تيم يك موفقيت يابند؟ مي پرورش و كشف رهبري سبك كدام

 هدف به توجه با .است شده تشكيل مادي و انساني منابع از ورزشي گروه و تيم هر دارد. بستگي

از  بايستي، اهداف به نيل جهت، اخص بطور ورزشي هاي تيم و اعم بطور ها سازمان بودن گرا
 مطلوب و بهينه استفاده تأسيسات و امكانات، سرمايه، اصلي عنصر عنوان به انساني نيروهاي

  نمود.
 موثر ورزشي هاي تيم نتيجه گيري عدم يا و دهي بهره در كه مهمي بسيار عوامل جمله از 

 پويا و متفكر مغز عنوان به مربي ورزشي هاي تيم، ها سازمان در زيرا است. تيم ها آن مربي، است

 همچنين دارد. انكاري غيرقابل اهميت و نقش ممكن بازده باالترين كسب و سرنوشت تعيين در

 گرفت. ناديده نبايد نيز را بازيكنان تكنيكي و فردي خالقيت، مربي خالقيت و نقش كنار در

 است. بوده اهميت حائز ورزش در خصوصاً عرصه ها همه ي در بشر تاريخ سراسر در خالقيت

، امروزه است. ضرورت و نياز يك بازيكنان توسط چه و ريمربيگ در چه ورزش در خالقيت، امروزه
 ايده هاي تنها .ندارد را تيم ها پيروزي براي الزم كارآيي ديگر، مربيان شده شناخته سيستم هاي

مي  ورزشي ميادين در تيم ها پيروزي و موفقيت سبب كه است بازيكنان و مربيان خالق و نو
 به و اوست خالقيت يا آفرينندگي قدرت انسان ايه ويژگي زيباترين از يكي، شك بي شود.
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 و آورده پديد را خود گرايانه آرمان اهداف تواند مي انسان كه است ويژگي همين واسطه ي
 زيرا، آيد مي شمار به خالقيت نوعي فلسفي ديدگاه از نيز ورزش سازد. شكوفا را خود هاي توانايي
 را كردن ورزش و ورزش اصلي دارهايم كه است گوناگوني هاي خالقيت حاوي خود ورزش

 خلق سپس و جسماني سالمت، حركتي هاي زيبايي خلق را كردن ورزش نتيجه و آورده بوجود

 هاي خالقيت توانيم مي كنيم نگاه كه را ورزش از بخش هر واقع در كند مي رواني سالمت

  ). 20شوند( مي تر اساسي و كلي هاي خالقيت آورنده بوجود كه كنيم مشاهده را مختلفي
با توجه به نقش مهم ورزش دانشجويي در عرصه ورزش كشور و اهميت المپياد هاي 

و  ،پذيرددانشجويي كه هر دو سال يكبار به منظور توسعه ورزش حرفه اي دانشجويي انجام مي
توان عوامل مؤثر بر عملكرد و موفقيت تيمي را در ها و نظريات گذشته ميبا در نظر گرفتن مدل

كه در اين پژوهش  ،دو متغير سبك مربيگري مربيان و رضايت تيمي جمع بندي كرد قالب
سبك رهبري مربيان به عنوان مهمترين بعد عوامل تيمي و همچنين رضايت بازيكنان مورد 

  بررسي قرار گرفته است. 

  روش شناسي
  روش تحقيق 

  ي باشد. تحقيق توصيفي و روش جمع آوري اطالعات ميداني م نوع از حاضر تحقيق
  جامعه آماري

فوتسال و بسكتبال)  ،واليبال ،كليه دانشجويان (ورزش هاي تيمي هندبالپژوهش  اين آماري جامعة
شركت كننده در يازدهمين المپياد ورزشي دانشجويي كشور (اروميه) بودند. تعداد جامعه آماري 

  عنوان نمونه شدند.نفر به  165نفر بودند كه با توجه به فرمول نمونه گيري كوكران  288
روش نمونه گيري : تصادفي ساده به بدين صورت كه بعد از مشخص كردن اسامي تيم ها 

تيم به عنوان نمونه  6فوتسال و بسكتبال به تصادف در هر گروه  ،واليبال ،در چهار گروه هندبال
  انتخاب شدند.
  ابزار تحقيق

پرسشنامه رضايت  ) و1980، دوراي(چال ورزش در رهبري مقياس ابزار تحقيق شامل پرسشنامه
 اقدام ،حاصله نتايج از بيشتر اطمينان به منظور ) بود.1998 ،وچالدوري ريمربازيكنان از مربي (

تعيين سبك  پرسشنامهپايايي  ،با استفاده از روش آلفاي كرونباخ شد. آنها پايايي تعيين به
  به دست آمد. =7/0αپرسشنامه رضايت  و= α 86/0رهبري از ديدگاه بازيكنان 
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 روش هاي آماري
توصيفي(شامل تجزيه و تحليل اطالعات بر مبناي پرسشنامه هاي بدست آمده و به كمك آمار 

شامل آزمون آزمون فريدمن و تحليل عاملي تاييدي سطح (فراواني و ميانگين) و آماراستنباطي
  اول) انجام گرفت.

  تحقيق هاي يافتهو  نتايج
به عبارت  سال بود. 23.4ميانگين سني نمونه هاي آماري داد كه يافته هاي توصيفي نشان 

  سال بوده است. 24ميانگين ورزشكاران كمتر از  ،ديگر
) نشان داد كه رتبه بندي سبك هاي رهبري مربيان از 1نتايج آزمون فريدمن (جدول 

بك رتبه اول و س 4). سبك دموكراتيك با ميانگين p=0/01ديدگاه بازيكنان يكسان نيست(
  رتبه آخر را بدست آوردند. 04/2آموزش و تمرين با ميانگين 

  

  يافته هاي مربوط به رتبه بندي سبك هاي رهبري مربيان از ديدگاه بازيكنان .1جدول 
  آموزش و تمرين  بازخورد مثبت  حمايت اجتماعي  آمرانه  دموكراتيك  سبك رهبري
  04/2  79/2 97/2 2/3 4 ميانگين رتبه

  پنجم  چهارم سوم دوم اول رتبه
  

) نشان داد كه رتبه بندي رضايت بازيكنان از مربيان از 2نتايج آزمون فريدمن (جدول 
رتبه اول و  78/2). رضايت از بازخورد مربي با ميانگين p=0/01ديدگاه بازيكنان يكسان نيست(

  رتبه آخر را بدست آوردند. 94/1رضايت شفاهي و گفتاري با ميانگين 
  

  ي مربوط به رتبه بندي رضايت بازيكنان از مربيان از ديدگاه بازيكنانيافته ها .2جدول 
  شفاهي و گفتاري  وفاداري  رضايت مشتري  بازخور  رضايت

  94/1  61/2 67/2 78/2 ميانگين رتبه
  چهارم  سوم دوم اول رتبه

  
شكل زير نتايج تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي پژوهش را به صورت ضرايب استاندارد شده 

  مي دهد. نشان
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  نتايج تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي پژوهش(ضرايب استاندارد شده) .1شكل 
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  تحليل عاملي تاييدي را نشان مي دهد. tشكل زير نتايج مربوط به ضرايب معني داري 
  

  
  تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي پژوهش tضرايب معني داري  .2شكل 

  

نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد كه  همانگونه كه از شكل هاي فوق مشخص است
و مقدار حد  87/0ضرايب كوواريانس بين دو متغير سبك رهبري مربيان و رضايت بازيكنان 

). بنابراين بين 3جدول(+ است96/1و بزرگتر از  36/25بين متغيرهاي مذكور  tمعني داري 
د دارد. در اين زمينه متغير سبك رهبري مربيان و رضايت بازيكنان رابطه معني داري وجو

مي باشد. تنها متغير سبك  86/0مهمترين عامل مربوط به متغير حمايت اجتماعي با بار عاملي 
  ) تاثير معناداري بر سبك رهبري نداشت. =t 27/1رهبري آمرانه(

  
  نتايج آزمون همبستگي ميان سبك رهبري مربيان و رضايت بازيكنان .3 جدول

  tحد معني داري   tر مقدا  ضريب كوواريانس  متغير
سبك رهبري مربيان و

  + 1/ 96  25/ 36  87/0  رضايت بازيكنان
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  گيري نتيجه و بحث
منطبق كردن نتايج تحقيق با يك اصول عملي نيازمند هم خواني نتايج تحقيقات ديگر 
پژوهشگران دارد. در اين قسمت تحليل يافته ها با توجه به ادبيات تحقيق كه با متغيير هاي 

حقيق ارتباط دارند توضيح داده مي شود و در نهايت نتيجه گيري انجام گرفته و اين ت
  پيشنهادها ارائه مي شود.

حمايت ، آمرانه، دموكراتيك سبك هاي از ترتيب به مربيان كه داد نشان داده ها تحليل
همچنين رضايت بازيكنان از مي كنند.  استفاده آموزش و تمرين و بازخورد مثبت، اجتماعي

- شفاهي ، وفاداري، رضايت مشتري، بازخوربيان از ديدگاه بازيكنان به ترتيب عبارت است از: مر
  گفتاري.

ورزش هاي تيمي در  مربيان، بازيكنان ديدگاه از كه مي دهد نشان تحقيق يافته هاي تحليل
 كه است آن گوياي مطلب مي كنند. اين استفاده دموكراتيك سبك از المپياد يازدهم بيشتر

 به مربوط تصميم گيري هاي در ورزشكاران مشاركت ميزان، عملكرد ارتقاي هدف با يانمرب

اهداف را بيشتر مي كنند و از ورزشكاران در  آن به دستيابي روش هاي و گروهي اهداف تعيين
تصميم گيري ها و استراتژي هاي بازي و همچنين روش هاي تمرين و به كارگيري تاكتيك ها 

  استفاده مي كنند. 
 رهبري همكاران(سبك و يان كي لي ) و2000مانوئل( بنت، )1996شرم( تحقيقات نتايج

، )1385همكاران( و مرادي تحقيقات است و نتايج نتيجه همسو اين )با2007آمريكايي مربيان
، )1387و همكاران( قهفرخي دهقان) 1387( پناهي محمد، )1387همكاران( و كشتان حسيني

كره اي  و چيني مربيان رهبري هاي (سبك همكاران و يان لي كي و )1991( پانتكووسانتوس
   .مغاير است حاضر تحقيق نتيجة )با2007

ميكنند و  استفاده آموزش و تمرين سبك از كمتر مربيان كه است آن از حاكي نتايج تحقيق
 سطح عملكرد بهبود براي، و راهكارها فنون، مهارتها آموزش و سخت تمرين بر تأكيدكمتري

 حسيني، )1385( همكاران و مرادي تحقيقات نتايج با نتيجه اين دارند. آنها عملي يا يعلم

 و يان كي لي ) و2000( مانوئل بنت، )1991پانتكووسانتوس(، )1387همكاران( و كشتان

 و قهفرفي دهقان، )1387( پناهي تحقيقات محمد نتايج با و ) همسو2007همكاران(

  .است اير) مغ1996( شرمن، )1387همكاران(
رضايت بازخور بيشترين مقدار رضايت بازيكنان از مربي مي  كه داد نشان تحقيق اين نتايج
بازيكنان رضايت خود را از مربي با مسئول يا سرگروه تيم بطور دقيق در ، ديگر بيان باشد. به

  ميان مي گذارند.
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ان از مربي را گفتاري كمترين ميزان رضايت بازيكن- رضايت شفاهي، تحقيق نتايج براساس
مربيان را كمتر با ديگران در ميان  دارا مي باشد و معني آن اينست كه بازيكنان رضايت خود از

  مي گذارند. 
 ويس، شد استفاده ورزش در رهبري مقياس پرسشنامة از كه هايي پژوهش اولين از يكي در

 و ورزشكاران مندي ترضاي با مربي هاي ويژگي و رفتار بين ارتباط بررسي در)1986( فردريچ و
 رهبري هاي سبك از ها آن مربيان كه ورزشكاراني كه رسيدند نتيجه اين به تيمي عملكرد

 بيشتري مندي رضايت كردند مي استفاده دموكراتيك و، مثبت بازخورد، اجتماعي حمايت

 البته). 19د(بردن مي بهره كمتر رهبري هاي سبك اين از ها آن مربيان كه ورزشكاراني تا داشتند

 دربارة پژوهشي در )2001ن(تو و ريمر كه طوري به، دارد وجود متناقضي نتايج زمينه اين در

 در نيز) 2004(كالريك و، ها فوتباليست دربارة پژوهشي در)2003(كاكيوگلو، تنيس بازيكنان

 رضايت و مربيان رهبري سبك بين اي رابطه دادند نشان ورزشكار دانشجويان دربارة پژوهشي

 .ندارد وجود ورزشكاران مندي
، ورزشي موقعيتي(سطح ويژگيهاي از متأثر مربي رفتارهاي )2006(چالدوراي مدل براساس

 ويژگيهاي و سن) و تجربه، جنسيت، (شخصيت مربي ويژگيهاي، حريف) قدرت يا ضعف

  است. شخصيت) و توانايي، جنس، سن، مليت، ورزشي (رشتة ورزشكاران
 يافته هاي از برخي با تحقيق اين نتايج بودن غيرهمسو، رتفاسي اين گرفتن نظر در با

 با پژوهش اين نتايج تفاوت داليل از است و همچنين احتماال يكي توجيه قابل پيشين تحقيقات

 ويژگي هاي و پيشين مي تواند بدليل استفاده محقق از جامعه آماري خاص تحقيقات از برخي

  (المپياد دانشجويي) باشد.  موقعيتي
نشان دهنده ، آيدهاي ديگر بر ميور كلي آنچه از نتايج اين پژوهش و بررسي پژوهشبه ط

اين است كه رفتار مربيان و سبك مربيگري آنان بر ميزان رضايت و نوع رضايت بازيكنان 
  تاثيرگذار مي باشد.
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 ديدگاه مدل استنكوسكي با تسهيم دانش از اي مديريت دانشرابطه عناصر پايه

  مديران تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور
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  چكيده
با به اشتراك  م مديريت دانشاي سيسترابطه عناصر پايه هدف از تحقيق حاضر بررسي

 پژوهش. گذاري دانش از ديدگاه مديران ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور است
 آماري جامعة .گرديد اجرا ميداني روش به كه است نوع پيمايشي از و توصيفي تحقيق ،حاضر
ه تمام شمار و كه حجم نمون دانشگاه هاي دولتي كشور است تربيت بدني مديران كلية ،تحقيق

 پرسشنامة ،هاداده آوريجمع براي استفاده مورد فر). ابزارن 54(برابر با حجم جامعه بود 
پايايي آن  ،شد لحاظ نظر اساتيد از استفاده با تحقيق ابزار محتوايي روايي بود. محقق ساخته

 α 90/0كرونباخ  آلفاي ضريب آزمون طريق از در يك مطالعه راهنما به حجم بيست نيز
متوسط  حد از بيشبه اشتراك گذاري دانش  اي دانش وعناصر پايه بدست آمد. ميانگين=

به شاخص  مربوط ميانگين و كمترين شاخص سازمان به مربوط ميانگين باالترينو  است
از ديدگاه  و به اشتراك گذاري دانش مديريت دانشاي عناصر پايهبين . است يادگيري مديران

، =0r/ 619رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( هاتربيت بدني دانشگاهادارات در مديران 
01/0=pاز به اشتراك  504/0اي مديريت دانش )؛ همچنين در مجموع متغيرهاي عناصر پايه

بيشترين متغير سازمان و نمايند ها را تبيين ميگذاري دانش در ادارات تربيت بدني دانشگاه
جهت نيل به رويكرد  ).p>01/0( داراست راك گذاري دانشبه اشتبيني اهميت را در پيش

هاي مديريت دانش مطابق با اهداف و برنامه ،هادانش مدار در ادارات تربيت بدني دانشگاه
 ،فنĤوري متناسب با رويه سازماني ،طرح استراتژيك دانشگاه با ساختار سازماني منعطف

سب با فرهنگ سازماني تسهيم دانش رهبري متنا ،يادگيري از تخصص افراد آموزش ديده
 –آورد و با اشتراك دانش اثربخش به اصالح و توسعه فرايندهاي ورزشي موفق را به ارمغان 

  آموزشي دانشجويان بپردازند. 
  

به اشتراك گذاري  ،مدل استنكوسكي ،اي مديريت دانشعناصر پايه: هاي فارسيكليدواژه
  .هامديران تربيت بدني دانشگاه ،دانش

                                                                                                                   
 Email: mojtabareisi@yahoo.com  ا... آملي (نويسندة مسئول) دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت .1
 كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد .2
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد .3
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  مقدمه
ها و اصلي ترين منبع در رقابت و نوآوري است و دانش محرك اصلي در رشد و امنيت سازمان

ها، افزايش ظرفيت خلق بينش استراتژيك براي تسهيم دانش در سازمان منجر به كاهش هزينه
 ).1شود (ها و اثربخشي سازماني مينوآوري

ي سازماندهي، و ارتباط بين مديريت دانش، فرايندي سازماني و سيستمي مشخص برا
). از 2(تر و سودآورتر استازماني اثربخشدانش ضمني و صريح كاركنان جهت نيل رويه س

مديريت دانش به استراتژي مستمر جهت كسب دانش مناسب، براي افراد مناسب، در زمان 
با اركان  ). مطابق3(شودائه اطالعات در عمل تعريف ميمناسب و كمك به آنها براي تسهيم و ار

اجراي موفقيت آميز استراتژي مديريت دانش مستلزم آن است كه  1مديريت دانش استنكوسكي
رهبري، سازمان، يادگيري و "اي هم چوندن وضعيت عناصر پايهابتدا نسبت به مناسب بو

  ).4(در هر سازمان اطمينان حاصل كرد "فنĤوري
جه به تسهيم دانش توسط محققين هاي اخير رشد روزافزوني در زمينه توهمچنين در سال

در جهان به  2هاي انجام كارها بخصوص در جهت استفاده از بهترين روشو مديران سازمان
خورد و ابتكارات تسهيم دانش را در زمينه يادگيري سازماني و فردي مهم تلقي چشم مي

ها براي تسهيم انهايي كه سازم) اذعان دارند هزينه2012( 3)، علي اكبر و همكاران5(نمودند 
بيليون دالر  2.7اين هزينه ها  2002يابد، در سال كنند روز به روز افزايش ميدانش صرف مي

). محمد اسماعيل 2ميليون دالر رسيده است ( 4.8به  2007بوده در حاليكه اين رقم در سال 
كنولوژي ) در پژوهش خود تسهيم دانش را حاصل ادغام سه فاكتور انسان، سازمان و ت2012(

كند. نتايج مطالعات نشان داد عوامل انگيزشي مانند ارتقاء شغلي، مشاركت دادن تعبير مي
هاي فردي و... تأثير زيادي در كاركنان در تصميم گيري، تأكيد بر توسعه دانش و شايستگي

، ها دارد و جو سازماني و ارتباطات اجتماعي موجود در سازمانتسهيم دانش كاركنان در سازمان
) با تحقيق در دواير 2012( 4). كومار و چه روس6(كند رفتار تسهيم دانش را تقويت مي

اي اخالق هاي دولتي ميان انگيزه دروني كارمندان و تسهيم دانش با واسطهمختلف سازمان
كاري اسالمي رابطه معنادار و مستقيم كشف كردند كه در تخصيص و تكميل ابتكارات نوين 

) در تحقيقاتش نتيجه گرفت رهبري 2012( 5). لين8تعهد حائز اهميت بود ( سازماني و ادراك
                                                                                                                   
1. Stankosky’s Knowledge Management (KM) pillars 
2. Best Practices 
3. Ali Akbar etal 
4. Kumar& Che Rose 
5. Lin 
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اي تحول گرا و ارتباطات تأثير مثبتي بر تسهيم دانش دارد و يادگيري سازماني تأثير واسطه
ميان رهبري تحول گرا و تسهيم دانش دارد و تسهيم دانش تأثير معنادار بر نوآوري سازماني 

هايي كه خواستار استراتژي قيقاتشان به اين نتيجه رسيدند كه سازمان). محققان در تح7دارد (
موانع ادي از موانع باالقوه تسهيم دانش(بايست به تعداد زييكپارچه تسهيم دانش هستند، مي

) به اين نتيجه رسيد كه بين فرايند 2011( 1). ون فن6(دي، سازماني و فنĤوري) توجه كنندفر
). گولدن و 9(داري وجود دارد تماعي رابطه معنيوم سرمايه اجتسهيم دانش و تجربه و مفه

) نتيجه گرفتند روابط ميان فردي، اعتماد و تعهد بر تسهيم دانش تأثير مثبتي 2010( 2راگورم
  ).10(ط ميان اعتماد و تسهيم دانش دارددارد و تكنولوژي نقش واسطه در ارتبا

اند پايه و اساس محكمي در زمينه تسهيم ستهها هنوز نتوانرسد كه اين يافتهاما به نظر مي
ها به دست آوردند، اي از محققين نتايج متناقضي با اين يافتهچرا كه عدهدانش به وجود آورد، 

) رابطه مثبت و معناداري ميان حمايت رهبري و تسهيم 2012(3ويكراماسينگ و ويديارانت
) 2012(4حقيقات محمد و همكاران)، ت11(كشف نكرد هاي نرم افزاردانش در مديران شركت

نشان داد كه ارتباط بسيار ضعيفي ميان فاكتورهاي توزيع دانش و ظرفيت سازماني وجود دارد 
محمد اسماعيل )، 12دانش رابطه معناداري كشف نكردند( و ميان شرايط سازماني و انتقال

  ).6(يم دانش نداردير معناداري بر تسه) در تحقيقاتشان نتيجه گرفتند كه سازمان تأث2012(
توان چنين برداشت كرد كه هميشه توجه صرف به تسهيم دانش عملكرد از اين نتايج مي

بخشد، و عواملي از قبيل سازمان، رهبري، يادگيري، خصوصيات مديران و سازماني را بهبود نمي
يبه نظر متجربه در به اشتراك گذاري دانش در سطوح مختلف سازماني موثر است. همچنين 

رسد يكي از نكاتي كه تاكنون كمتر مورد توجه محققين قرار گرفته است، توجه به ماهيت 
تسهيم دانش و نيازهاي مربوط به مديريت دانش در محيط آموزش عالي و دانشگاه است. اغلب 

هاي صنعتي بوده و خإل تحقيقاتي بسيار در آموزش عالي و مطالعات انجام شده در بخش
ز پيش شود كه الزام توجه به انجام تحقيق در اين بخش را بيش امي ها مشاهدهدانشگاه

ها را ناشي از ه) انگيزه تسهيم دانش در پرسنل دانشگا2012(كند. محمد اسماعيلمشخص مي
هاي فردي، مناعت طبع و عالقههاي دروني(ي آكادميك) و انگيزهماديات و نيازهاانگيزه بيروني(

) جهت اثربخشي مديريت دانش سازماني در 2011(5مك نيل). 6كند (عالقه) قلمداد مي

                                                                                                                   
1. Wen Fen 
2. Golden &Raghuram 
3. Wickramasinghe& Widyaratne 
4. Mohamad Et al 
5. McNeil  
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ها و موسسات آموزش عالي بر نياز به شناسايي چارچوب مقتضي ادغام دانش سازماني دانشگاه
كند در فرهنگ سازماني، شالوده تكنولوژي اطالعات و ذخيره دانش فردي و جمعي تأكيد مي

)13.(   
ور نيز به عنوان بخشي از يك سازمان دولتي با تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كش ادارات

ريزي مربوط به هاي مختلف كه وظايفي همچون برنامهمأموريت ،فرهنگ ،منابع ،سوابق
بستر سازي براي  ،هاي كالن وزارت علومراهبردهاي ورزشي هر دانشگاه متناسب با سياست

.. را بر عهده .ي و ورزشي وتعيين استانداردهاي آموزش ،هاي ورزشيحضور دانشجويان در عرصه
نقششان را به نحوي موثر و  ،دارد در تالش است تا با اصالح و بهسازي ساختارها و فرايندها

هايي است كه موفقيت آميز ايفا نمايد. الجرم تسهيم دانش مديران يكي از مهمترين استراتژي
-دارات تربيت بدني دانشگاهتواند در شرايط موجود به ارتقا هر چه بيشتر عملكرد و موفقيت امي

دن ها كمك كند اما اجراي موفقيت آميز آن مستلزم آن است كه ابتدا نسبت به مناسب بو
سازي كه بايد براي پياده "يادگيري و فنĤوري ،سازمان ،رهبري"اي هم چونوضعيت عناصر پايه

اصل كرد. موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در هر سازماني به آن توجه نمود اطمينان ح
اي سيستم بين چهار عنصر پايهبنابراين هدف از تحقيق حاضر يافتن اين پاسخ است كه آيا 

مديريت دانش با توجه به مدل ارائه شده توسط استانكوسكي با به تسهيم دانش توسط مديران 
 همچنين با توجه به اين موضوع دراي وجود دارد؟ تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور رابطه

  تحقيق حاضر در پي تعيين قدرت پيش بيني و تأثير هر يك از عناصر بر تسهيم دانش هستيم.

  روش شناسي
و  است گرفته انجام ميداني به صورت كه باشدمي پيمايشي – توصيفي ،پژوهش انجام روش

كه  دانشگاه هاي دولتي دولتي كشور است تربيت بدني جامعه آماري پژوهش شامل مديران
 43 ،از اين تعداد ،)نفر 54دليل محدوديت تمام شمار و برابر با حجم جامعه بود (به  حجم نمونه

درصد بوده است) و در  6/79ها  نرخ برگشت پرسشنامه(اند  نفر به پرسشنامه ارسالي پاسخ داده
 از) سواالت و تحقيق نوع ،اهداف(تحقيق هاي گزاره توجه به بااند.  تحقيق حاضر شركت داشته

شده  استفاده پرسشنامه كمك به ميداني روش نيز و اي كتابخانه و اسنادي مطالعه هايروش
اي دانش براي عناصر پايه سوأل 19 شامل پرسشنامه محقق ساخته تحقيق اين اصلي ابزار است.

 ،بود شده طراحي ليكرت ايرتبه 5 مقياس قالب در كه سوأل براي به اشتراك گذاري دانش 6و 
 3 متوسط گزينة ،امتياز 2 كم گزينة ،امتياز 1 كم خيلي گزينة به كه ويبه نح استفاده شد.

روايي محتوايي پرسشنامه  ت.گرف تعلق امتياز 5 زياد خيلي و گزينة امتياز 4 زياد گزينة ،امتياز
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مديريت ورزش تأييد شد.  و صاحب نظران تن از اساتيد پانزدهمتناسب با جامعه آماري توسط 
حي و اعمال تغييرات در پرسشنامه جهت مطابقت با شرايط و ويژگي كليه پيشنهادات اصال

جامعه آماري با هم فكري تيم تحقيق صورت پذيرفت. محقق به منظور اطمينان از پايايي 
 ه ينمون يك اساس نيز از طريق آلفاي كرونباخ اقدام به محاسبه پايايي نمود و بر پرسشنامه

دهد كه نشان مي براورد گرديد= α 90/0ونباخ شاخص آلفاي كر ،بيست حجم به مقدماتي
 توصيفي آمار از هاداده تحليل براياز روايي محتوي و پايايي مطلوبي برخوردار است.  پرسشنامه

 و همبستگي پيرسون ضرايب ،كولموگروف اسميرنوفها از آمار استنباطي فرضيه آزمون براي و
   .است شده استفاده Spss 16 آماري ارافز نرم كمك روش اينتر به متغيره چند رگرسيون

  ها يافته
سال و كمترين فراواني در گروه  40الي  31نتايج نشان داد كه بيشترين فراواني در گروه سني 

 3/23سال  5درصد از مديران با سابقه خدمت زير  5/60 اند.سال قرار داشته 60الي  51سني 
سال و  15الي  11درصد با سابقه خدمت  6/11سال و  10الي  6درصد با سابقه خدمت بين 

-از مديران در رشته تربيت بدني تحصيل كرده 4/81سال بودند.  20تا  16با سابقه خدمت  7/4
از  9/41زن بودند و  2/24از مديران مرد و  8/75مجرد بودند.  2/30متأهل و  8/69اند و 

 6/18اراي مدرك دكتري و درصد از مديران د 5/39 ،پاسخگويان داراي مدرك كارشناسي ارشد
  درصد داراي مدرك كارشناسي هستند.

  

  هاي جمعيت شناختي جامعه تحت بررسي. ويژگي1جدول 
  رشته تحصيلي  تحصيالت  تاهل  جنس  متغيرها

كارشناسي   كارشناسي  متاهل  مجرد  زن  مرد گويه ها
تربيت   دكتري  ارشد

  بدني

غير 
تربيت 
  بدني

  6/18  4/81  5/39  9/41  6/18  8/69  2/30  2/24  8/75  درصد
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  هااي مديريت دانش و به اشتراك گذاري در ادارات تربيت بدني دانشگاهميانگين عناصر پايه .2جدول 
  انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 37620. 3.4884 43 اشتراك دانش
 2.77810 3.3682 43 ايعناصر پايه
 91378. 2.9651 43 رهبري
 0.69764 3.2962 43 سازمان
 57455. 2.6047 43 يادگيري
 58471. 2.8023 43 فنĤوري

  

 كه ميانگين مبين آن است دانش؛ مديريت ايعناصر پايه هاي بدست آمده از توصيفداده

رهبري هاي آن به ترتيب و ميانگين مؤلفه )20/67با حداكثر نمره ( 36/3 ايعناصر پايهميزان 
 60/2 يادگيريميانگين  ،)80/68حداكثر نمره ( 3/ 29 سازمان ،)20/59حداكثر نمره ( 96/2

باشد. در كل ساختار ) مي00/56حداكثر نمره ( 80/2 فنĤوريميانگين  ،)00/52حداكثر نمره (
كشور در سطحي باالتر از  هاتربيت بدني دانشگاههاي آن از نظر مديران لفهؤو م ايعناصر پايه

 نشان داد به اشتراك گذاري دانشآمده از توصيف  هاي بدستمتوسط قرار دارد. همچنين داده
 ) است كه نگرش مديران به30/69با حداكثر نمره ( 48/3اشتراك گذاريميزان  كه ميانگين

است؛ در كل اثربخشي سازماني از نظر مديران  5در نمره كل  3بيشتر از عدد  اشتراك گذاري
  در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد.

  

اشتراك گذاري و  ايعناصر پايه بين ارتباط تعيين پيرسون براي همبستگي ضريب . آزمون3 جدول
  دانش

  نوع 
  همبستگي

  متغير 
  سطح   متغير مالك  پيش بين

  معناداري
  ميزان 
  خطا

  ضريب 
  گيري نتيجه  همبستگي

ايعناصر پايه  پيرسون
  رد فرض صفر  619/0  01/0  009/0  دانشگذاري  اشتراك  مديريت دانش

  رد فرض صفر  404/0  01/0 011/0 اشتراك گذاري دانش ريرهب پيرسون
  رد فرض صفر  468/0  01/0 001/0 اشتراك گذاري دانش سازمان پيرسون
  رد فرض صفر  297/0  01/0 000/0 اشتراك گذاري دانش يادگيري پيرسون
  رد فرض صفر  320/0  01/0 002/0 اشتراك گذاري دانش آوريفن پيرسون

  
اي مديريت داده شد ضريب همبستگي ميان عناصر پايه ) نشان4همانطور كه در جدول (

باشد كه اين خود نشان دهنده مي 619/0به صورت كلي) (دانش و به اشتراك گذاري دانش 
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اي و ميزان به اشتراك گذاري همبستگي تا حدودي قوي و مستقيم بين ميزان تأثير عناصر پايه
باشد. همچنين ضريب ه هاي دولتي كشور ميدانش مديران در ادارات تربيت بدني دانشگا

سازمان و به  ،404/0همبستگي براي متغيرهاي رهبري و به اشتراك گذاري دانش برابر با 
يادگيري و به اشتراك گذاري  ،نسبتاً متوسط و مستقيم 468/0اشتراك گذاري دانش برابر با 

كه اين ضرايب نشان دهنده  320/0و فنĤوري و به اشتراك گذاري دانش برابر با  297/0برابر با 
  باشد.همبستگي نسبتاً ضعيف و مستقيم مي

  
  . نتايج ضريب همبستگي چند گانه4جدول 

 Se B  F Sig  تعديل شده R R2 R2  مدل

  000/0  93/27  286/0 491/0 504/0 638/0 اينتر
  

 جهت تعيين قدرت تأثير و پيش بيني از تحليل رگرسيون چند متغيره ميان فرايندهاي
به عنوان  به اشتراك گذاري دانش) و بينپيش(به عنوان متغيرهاي مستقل  ايعناصر پايه

دهد كه نشان مي R2ضريب تعيين  استفاده شد و نتايج اينتربا روش  ،مالك)(متغير وابسته 
اي مديريت دانش و مابقي عناصر پايه مربوط به به اشتراك گذاري دانشدرصد واريانس  504/0

  .)6جدول(ساير عوامل خارج از تحقيق مرتبط استمربوط به 
  

  . نتايج رگرسيون چند متغيره و برازش معادله رگرسيوني5جدول 
  سطح معني داري  Tمقدار   Bضريب   βضريب  متغير

  003/0  390/1 942/36 - ضريب ثابت
  010/0  622/2 167/0 135/0 رهبري
  000/0  963/1 237/0 205/0 سازمان
  000/0  978/5 086/0 104/0 يادگيري
  001/0  552/3 138/0 122/0 فنĤوري

 

Y=a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 
Y=36/942+ (0/167) X1 + (0/237) X2 + (0/086) X3 + (0/138) X4 

  
دهد كه معني دار بودن تفسير رگرسيون آمده بدين رگرسيون نشان مي 7نتايج جدول 

فنĤوري در پيش بيني به اشتراك گذاري  يادگيري و ،سازمان ،صورت است كه سهم رهبري
 ،086/0 ،237/0 ،167/0دانش مديران تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور به ترتيب 

باشد به عبارت ديگر به ازاي هر واحد تغيير در رهبري به اشتراك گذاري دانش مي 138/0
به ازاي هر  ،237/0ن هر واحد تغيير در سازمان به اشتراك گذاري دانش مديرا ،167/0مديران 
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به ازاي هر واحد تغيير در  ،086/0واحد تغيير در يادگيري به اشتراك گذاري دانش مديران 
باشد. ضريب بتا نيز به عنوان مقياس اهيمت مي 138/0فنĤوري به اشتراك گذاري دانش مديران

ش به ترتيب اي مديريت دانعناصر پايه 4نسبي متغيرها كاربرد دارد از اين رو با مقايسه 
توان اذعان داشت باشند. در مجموع ميترين عناصر ميمهم فنĤوري و يادگيري ،رهبري ،سازمان

درصد تغييرات واريانس متغير به  50اي مديريت دانش حدود كه ابعاد و متغيرهاي عناصر پايه
رصد د 50ها را پيش بيني نموده و حدود اشتراك گذاري دانش مديران تربيت بدني دانشگاه

تغييرات واريانس متغير به اشتراك گذاري دانش مديران توسط عواملي ديگر كه در تحقيق 
  شود.مورد بررسي قرار نگرفت پيش بيني مي

  گيري و نتيجهبحث 
اي و تسهيم دانش از ديدگاه مديران تربيت در اين تحقيق به بررسي رابطه ميان عناصر پايه

حاضر،  پژوهش هاييافته پرداخته شد و براساس1390 بدني دانشگاه هاي دولتي كشور در سال
از نظر  دانشگاه هاي دولتي كشور در ادارات تربيت بدني اي مديريت دانشدر مجموع عناصر پايه

 تحقيق هاييافته است. متوسط حد از كمي بيشتر تقريباً مطلوب و مديران آنها در وضعيت

هاي بيشتر از نمره ميانگين داراي ي و فنĤورياگرچه عناصر رهبري، يادگير كه است آن از حاكي
ترين برند، اما فاكتور سازمان در باالمي به سر يكساني تقريباً در وضعيت و هستند متوسط

باشد. از ها از ديدگاه مديران ميها در سطح ادارات تربيت بدني دانشگاهميانگين در ميان مؤلفه
-مديران به سطوح سازماني ادارات تربيت بدني ميداليل احتمالي اين نتيجه، تمركز و اشراف 

يكي از راهكارهاي اثربخش افزايش رويكردهاي دانش مدار و  )2011(1باشد، ميلس و اسميت
را حمايت مديريت عالي و رهبران از  هاي سازمانيتسلط جامع مديريت دانش در روال فعاليت

هاي هموارتر به جاي سلسله مراتب ها و گرايش به سمت سازمانتغييرات در ساختار سازمان
دهد كه توجه به اين امر براي ادارات تربيت سازماني براي انتقال و بكارگيري دانش نشان مي

 ).14(اهميت باشد تواند حائزها نيز ميبدني دانشگاه
در برخي موارد تنوع تكنولوژي اطالعات نقش كليدي در نوآوري مديريت دانش و بهره 

سرمايه دانشي و اشتراك دانش ضمني براي خلق نوآوري دارد و يك پيش نياز برداري و توسعه 
رسد مكفي باشد و در فرايند يادگيري به نظر ميقطعي براي تسهيم دانش اثربخش سازماني مي

بودن شناسايي، ارزيابي و تحمل اشتباهات گذشته و بازخورد آن به سازمان و افراد منجر به 
شود و محققان فرهنگ حاكم بر سازمان را عاملي محدود زماني ميبهبود يادگيري فردي و سا

                                                                                                                   
1. Mills & Smith 
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  ). 15(كنندي اشتباهات گذشته قلمداد ميكننده در رابطه با يادگيري از راه عمل و بررس
 از بيشتر ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور به اشتراك گذاري دانش در ميانگين

 كه اشتراك دانش است به سازمان مديران بيشتر توجه لزوم بيانگر مسئله است، اين متوسط حد

) از جمله موانع مهم در تسهيم و انتقال 2011(1دارد. مينگ پي قرار آنها مديريت و هدايت تحت
ها و مشاغل دانش فردي در مديران را احساس رقابت كاذب با سايرين و ترس از ربودن كرسي

ي تسهيم دانش در يك سازمان، وجود زمينه كند. يكي از موضوعات كليدسازماني تعبير مي
 به دانش تسهيم استراتژي موفقيت يا و مربوط به محيط و شرايط سازماني است، شكست

 هاي ترين برنامه ). موفق16(اف و استراتژي سازمان وابسته استبا اهد استراتژي اين سازگاري

مرتبط باشد. ايجاد  آن تراتژيكاس اهداف و سازمان با كامل بطور كه هستند دانش، آنهايي تسهيم
 و اهداف واضح ابالغ طريق اين ارتباط وظيفه مديريت عالي سازمان است، و اين كار از

موارد،  بيشتر در شود. انجام مي آنان حمايت جلب منظور كاركنان، به به سازمان هاي استراتژي
 نه شوند، كه مي ن ابالغكاركنا به مبهم نحوي به عالي مديران توسط ها استراتژي و اهداف اين

 كاركنان براي راهنماي خوبي نه و دهد مي ارائه ها استراتژي و اهداف آن از روشني تصوير

  ). 3است(
به اشتراك گذاري  با اي مديريت دانشدر بخش ديگر نتايج تحقيق حاضر ميان عناصر پايه

 مديران اگر كه است وضوعاين م بيانگر مسئله دارد، اين وجود دارمعني و مستقيم دانش ارتباط

 در افزايش پويايي و به اشتراك گذاري دانش پي در تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور

هاي ساختاري سازنده براي فعاليت اي جهت ايجادعناصر پايه هستند، بايد به خود سازمان
 از ديمنبهره موجبات ورزند و بيشتر توجه خود سازمان در دانشي و سازمان يادگيرنده

 سازند.  هستند، مهيا دانشجويان كه همان دولتي سازمان اين ذينفعان براي را آن دستاوردهاي
درصد از به اشتراك گذاري دانش  504/0اي مديريت دانش براساس نتايج پژوهش، عناصر پايه

 را تبيين مي كنند؛ همچنين نتايج ضرايب استاندارد نيز نشان دهنده اهميت بيشتر سازمان در
باشد. تحقيقات پيش بيني تغييرات به اشتراك گذاري دانش نسبت به سه فرايند ديگر مي

كنند و اندازه سازمان و ساختار و رويكرد سازماني را از رهبري و فنĤوري مهمتر تلقي مي
كند. مطالعات نشان هاي تسهيم دانش مهم تلقي ميواحدهاي سازماني را در اثربخشي فعاليت

سازمان به شدت ساختارمند، سلسله مرتبي و چند اليه و جريان ارتباطات يك دهد كه در مي
). الجرم بايد توجه نمود كه بدون 15(شودين تسهيم دانش موثر محدود ميسويه از باال به پاي

هاي تسهيم دانش به زير ساخت فنĤوري اطالعات توجه به سازمان، تعداد زيادي از فعاليت
                                                                                                                   
1.  Ming Pi et al 
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كه يك سازمان زيرساختي يكپارچه فراهم كند و انواع مختلف وابسته است؛ و الزم است 
ارتباطات را پشتيباني نمايد، لذا حتي اگر فنĤوري راه حل نهايي و موتور محركه استراتژي 

  ).10(باشدمي تسهيم دانش نباشد، سازگاري فناوري با فرايندهاي موجود در سازمان مهم
عناصر  خصوص ها درادارات تربيت بدني دانشگاه آيدمي بر پژوهش اين نتايج از كه طور همان
 به دانش ابعاد مديريت در بايستي رو اين از است بوده تقريباً مناسبي برخوردار وضعيت از ايپايه

 تقويت و ايجاد كه داردمي بيان نتايج اين شود. بيشتر معطوف توجه دانش تسهيم و انتشار ويژه

 آنها مستمر يادگيري و مديران نيازمند آموزش ميان در تجارب و زمينة دانش در تسهيم فرهنگ

 آن مسلتزم دانش مديريت است و اجراي هابدني دانشگاه تربيت روز، در ادارات فناوري و علوم با

 و دانش برخوردار باشند. تسهيم خاصي هايويژگي از و مرتبط هم به سازماني عوامل تا است
 از .است سازماني هر افزايش عملكرد بر موثر هايلفهمؤ ترينمهم از محور دانش ايجاد محيطي

 در كه اهميتي و پرورشي و ورزشي توليد خدمات دليل به هاادارات تربيت بدني دانشگاه طرفي

 ايويژه از جايگاه و حساس سطحي در دانش مديريت نظر از دارد ورزشي كشور جايگاه ارتقاي

آغاز  را بودن يادگيرنده سمت به حركت بايستي در ادارات مديران رو اين از هستند برخوردار
 و هاايده باروري و خالفيت، نوآوري، خودباوري كه است محيطي چنين در حقيقت نمايند. در

  .گيردمي دانش صورت به آنها تبديل
بايست از طريق مديريت هاي سيستم مديريت دانش در اداره تربيت بدني دانشگاه ميبرنامه

هايي را براي سازماندهي و ژيك تسهيم دانش را توسعه و حفظ كند و روشاهداف، طرح استرات
آورند و با اشتراك دانش به مرور، هاي غير ملموس منتج شده به ارمغان نيل به سرمايه

آموزشي دانشجويان بپردازد و جهت نيل به  –تجديدنظر، اصالح فرايندهاي توسعه ورزشي 
هن، فنĤوري متناسب با رويه سازماني، يادگيري از تخصص رويكرد دانش مدار ساختار سازماني پ

افراد آموزش ديده، رهبري و استراتژي متناسب با فرهنگ سازماني براي تمركز و تسهيم دانش 
به جايگاه اعتماد  است الزم در ادارات تربيت بدني، مديران دانش بررسي مورد نياز است. هنگام

روني و بيروني در ميان يكديگر جهت تسهيم دانش توجه هاي دو يادگيري ميان اعضاء و انگيزه
ادارات تربيت بدني  ها و مأموريت متفاوت سازمان بين موجود هاي تفاوت نمايند و با توجه به
 مالي، فنّاوري متخصص، منابع انساني منابع خاص مطابق با دانش مديريت دانشگاه، استراتژي

سازمان، هماهنگي شرايط  در دانش وفقيت تسهيمم ارتباطات پياده سازند و براي و اطالعات
توصيه  هاسازمان تكنولوژي و فرهنگ آشكار و پنهان موجود در هاي ارزش سازماني و رهبري با

بررسي رابطه تسهيم دانش با فرهنگ سازماني و اعتماد و  كه است ذكر شايان در پايان شود.مي
هاي ورزشي سازمان در اصول دانش رعايت گيري اندازه جهت در مديريت دانش سازي ايراد مدل



  81   اي مديريت دانش مدل استنكوسكي  ......... رابطه عناصر پايه

  .شود مي پيشنهاد ديگري تحقيق موضوع عنوان به كه جالبي است مباحث از
  تقدير و تشكر

ي شركت كنندگان در گردهمايي مشترك مديران قطب ورزش دانشگاه  از همكاري صميمانه 
 ،هد برگزار گرديددر دانشگاه فردوسي مش 90بهمن ماه  28لغايت  25هاي كشور كه از تاريخ 

 نهايت قدرداني و سپاس را مي نماييم.
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  بررسي عدالت توزيعي و اصول آن در ورزش دانشگاهي كشور
  

  2محمد رعنائي  ،1مهدي طالب پور
  

  25/9/91اريخ پذيرشت     6/7/91: تاريخ دريافت

 چكيده 
ورزش دانشگاهي در واقع نقش كانون سالمتي جسمي و رواني دانشـجويان و دانشـگاهيان را   

از اين رو كاربرد صحيح عدالت توزيعي و اصول آن مي تواند در جهت دستيابي مؤثر تـر   ،دارد
ت تـوزيعي و  عـدال  ،اين مطالعه الزم و ضروري باشد. ،به اهداف سازماني در اين محيط حساس

ورزش دانشگاهي كشـور   .اصول آن را در ورزش دانشگاهي ايران مورد بررسي قرار داده است
مديران ادارات تربيت بدني و كارشناسان ورزشي زير مجموعـة   ،رؤساي انجمنها ،در سه سطح

.. فرضـيه مـورد   .مديران ادارات طبقه بندي گرديده است كه عدالت توزيعي و اصول آن طـي 
در سه سطح رؤسـاي   ،نفر 218نمونة آماري تحقيق شامل  .نتيجه گيري قرار گرفتندبررسي و 
 نفـر)  115نفر) و كارشناسان تربيت بدني ( 58مديران ادارات تربيت بدني ( ،نفر) 45انجمنها (

) است كـه توسـط محقـق در    OJQپرسشنامه عدالت سازماني ( ،ابزار تحقيق .دانشگاه ها بود
نفر از صاحب نظران مديريت ورزشـي مـورد تأييـد     10ايي آن توسط ورزش توسعه يافته و رو

در بخـش آمـار    .درصد مي باشد 63قرار گرفته است و ضرايب پايايي آن براي عدالت توزيعي 
توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد و در بخـش آمـار اسـتنباطي از آزمونهـاي كروسـكال      

يافته هاي تحقيق نشان دادند كـه در زمينـة    يو من ويتني و فريدمن استفاده گرديد. ،واليس
مديران ادارات و كارشناسان تربيت بدني نسـبت بـه اصـول عـدالت      ،تمايل رؤساي انجمنها

يعني ؛ هر سه گروه  .)P=001/0مساوات و نياز) تفاوت معني داري وجود دارد ( ،توزيعي (انصاف
همچنـين در   .يح مـي دهنـد  به طور معني داري اصل مساوات را بر ديگر اصول توزيعي تـرج 

زمينة تمايل مردان و زنان نسبت به اصول عدالت توزيعي نيز تفاوت معنـي داري وجـود دارد   
)001/0=P.(     يعني ؛ هم مردان و هم زنان به طور معني داري اصل مساوات را بـر ديگـر اصـول

  .توزيعي ترجيح مي دهند
  

  .نياز مساوات و ،انصاف ،عدالت توزيعي: هاي فارسيكليدواژه

                                                                                                                   
 Email: mtalebpour@yahoo.com  (نويسنده مسئول) يار دانشگاه فردوسي مشهددانش .1
  كارشناس ارشد تربيت بدني. 2
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  مقدمه
عدالت سازماني در حوزه هاي مختلف فعاليت هاي سازماني بر حسب پيامدهايي كه بـه افـراد و   

فرآيند تصميم گيري بـراي تخصـيص هـر يـك از ايـن پيامـد هـا بـه          ،واحد ها تعلق مي گيرد
تجزيه قابل  ،هاي مختلف و نيز نحوة ارتباط اين پيامد ها و فرآيند ها بين گروه ها و افراد قسمت

دالت رويه اي و عـدالت  ع ،اين سه رويكرد تحليلي عبارتند از؛ عدالت توزيعي .و تحليل مي باشد
  .)1تعاملي (

مزايا و فضاي  ،با توجه به اينكه عدالت توزيعي به دليل آنكه درك نتايج واقعي (مثالً : حقوق
از دو مؤلفة ديگر مي باشد بحراني تر  ،كار) كه به افراد تعلق مي گيرد را مورد نظر قرار مي دهد

اين مقاله تنهـا بـر روي    ،و در واقع دو مؤلفة ديگر ابزاري براي رسيدن به عدالت توزيعي هستند
   .عدالت توزيعي و اصول آن در ورزش دانشگاهي كشور متمركز گرديده است

گروه  بر روي نتايجي است كه افراد يا گروه ها نسبت به افراد يا 1تمركز اصلي عدالت توزيعي
 .يعني هدف اصلي توزيع منابع بين افـراد يـا گـروه هـا مـي باشـد       ،كنند هاي ديگر دريافت مي

اما به عنوان يك منبـع تعـارض در    ،هرچند عدالت توزيعي تنها منبع تعارض سازمان نمي باشد
سازمان هم به عنوان يك مسألة اساسي انساني مطرح مي باشـد و نيـز مـي توانـد گويـاي ايـن       

 و در كـل  ،شد كه سازمانها از قواعد مختلف رقابتي در توزيع منابع استفاده مي نمايندحقيقت با
  .)1(يل مي دهندمباحث و اصول عدالت توزيعي اساس بنياد سازمانها را تشك

  :اصل اساسي مي باشد كه عبارتند ازداراي سه  عدالت توزيعي
امي انصاف را درك مي كنند كـه  در تئوري برابري آدامز اشاره شد كه افراد هنگ ،2اصل انصاف

در واقع در ارزيابي انصاف افراد نه تنها  ،پاداش ها و يا نتايج آنها با ديگر افراد قابل مقايسه باشد
 ،اند هايي ديگر افراد نيز انجام داده بلكه همچنين بايد به مشاركت به دريافت پاداش هاي واقعي

  .توجه نمايند
بـه ايـن    ،به عنوان اساس عدالت توزيعي توافق نظـر دارنـد  بيشتر افراد در مورد اصل انصاف 

زيـع  معني كه منابع و پاداش ها در يك سازمان بايد بر اساس مشاركت افراد و يـا واحـد هـا تو   
  ).2(گردند

را بـراي اصـل انصـاف     4سه مؤلفه يا قاعـده فرعـي   )1985 - 1987( 3تورن بلوم و جانسون

                                                                                                                   
1. Distributive justice 
2. Principle of Equity 
3. Tornblom & Jonsson 
4. Sub rule 
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  مطرح نمودند كه عبارتند از :
 .قدار تالشي را كه فرد به كار مي گيرد مبناي اصلي مشاركت استتالش : م .1
 ...) مبناي اصلي مشاركت است.تجربه و ،دانش(توانايي : توانايي نسبي افراد  .2
  .عملكرد يا بهره وري : عملكرد مطلق فرد و بهره وري او مبناي اصلي مشاركت است .3

تصـميمات   ،سـاس انصـاف اسـت   هنگاميكه توزيع منابع بـر ا  ،بلوم جانسون استدالل كردند
تالش و توانايي افراد و يا واحد ها اتخاذ گردند به ايـن معنـي كـه ؛     ،بايستي بر اساس بهره وري

افراد يا واحد ها ممكن است منابع بيشتري دريافت كنند و يا منابع كمتري از دست بدهند اگر 
  ).4و  3(تري داشته باشندج) توانايي باال آنها الف)بهره وري باالتر ب) تالش بيشتر و نيز

 ،به عنوان مثال ؛ ممكن است يك دانشگاه حقوق بيشتري را به يك عضو هيأت علمي بدهد
ساعات طـوالني تـري را    ،به خاطر اينكه او مقاالت بيشتري را به چاپ رسانده است (بهره وري)

ايي بيشتري دارد كار كرده است (تالش) و يا اينكه به عنوان محقق يا معلمي كه استعداد و توان
  .مورد توجه است (توانايي)

را نيز به عنوان مؤلفة چهارم  1جذب تماشاچيالبته بلوم و جانسون بعداً مؤلفة ديگري به نام 
اگر چه كه همه اين مشاركتها ممكن است به عنوان اساسي براي توزيـع پاداشـها    .اضافه نمودند

بر روي چگونگي مشاركت هر شخص اسـت   اما بحث اصلي در اصل انصاف ،مورد استفاده باشند
نه بر روي اينكه مشاركتها بايد اساسي  ،كه بايد دقيقا روشن و مشخص و قابل اندازه گيري باشد

   .)5(توزيع منابع باشندبراي 
اگرچه كه استفاده از اصل انصاف در بين اصول تـوزيعي بيشـترين اسـتفاده را     اصل مساوات :

در  ،به طور مثال .از اصل مساوات نيز استفاده مي نمايند ،ر شرايطيبا اين حال سازمانها د ،دارد
در  ،يك بخش از سازمان ممكن است همة كاركنان آن بخش وظـايف مشـابهي را انجـام دهنـد    

بيشتر  مساواتاصل  .چنين شرايطي سازمان بايد به همة كاركنان حقوق و پاداش يكسان بدهد
از .بهي را انجام مي دهند مـورد اسـتفاده مـي باشـد    در شغل هايي كه همه كارگران وظايف مشا

يك ديدگاه اصل مساوات گذشته از موجه بودن حتي تحت بعضي از شـرايط ضـروري نيـز مـي     
بطور مثال ؛ اصل انصاف زماني مي تواند به طـور معنـي داري مـورد اسـتفاده باشـد كـه        .باشد

ند و در واقع مشـاركتها را بـه   مجزا كبقية اشخاص سازمان بتواند مشاركت هاي هر شخص را از 
در غير اينصورت سازمانها در توزيع منابع رو به اصل مساوات مي  ،طور واقعي اندازه گيري نمايد

  .)1(آورند
) سه قاعـده فرعـي اصـل مسـاوات را بـه شـرح زيـر        1985 – 1987تورن بلوم و جانسون (

                                                                                                                   
1. Spectator appeal 
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   پيشنهاد دادند :
 طور مساوي بين افراد توزيع شودمنابع در هر زمان بايد به  : 1مساوات رفتار .1
  منابع در طوالني مدت به طور مساوي بين افراد توزيع شود : 2مساوات نتايج .2
در هنگام توزيع منابع خاص و محدود بايد همه افـراد فرصـت مسـاوي     : 3مساوات فرصت .3

 .داشته باشند
همة گروه هـا  با بنابراين  ،در هر يك از اين اصول توزيعي هدف اصلي توزيع منابع مي باشد

 ،البته با روش هاي متفاوتي ،بطور مساوي و بدون توجه به مشاركت و يا نيازشان رفتار مي كنند
به صورتي كه هر فرد يا گـروه   ،منابع به طور تصادفي توزيع مي شوند مساوات فرصتبا  مثالً؛

ه عنـوان مثـال ؛   ب .دريافت مي نمايد ،منابع موجود را بدون اينكه هر رفتار امتيازي داشته باشد
روزه به عنـوان پـاداش داده شـود     15ممكن است به يك مربي ورزشي يك بليط تور مسافرتي 

نظر به اينكه واقعاً توزيع اين بليط تور مسافرتي به طور مساوي در بين همة مربيان ورزشي غير 
مة مربيان ممكن مي باشد بنابر اين اگرچه فقط يك مربي اين پاداش را دريافت مي نمايد اما ه

هر يك فرصت مسـاوي بـراي دريافـت ايـن پـاداش را       ،عملكرد و امثال آن ،بدون توجه به مقام
  .)4و  3دارند(

بيان مي كند منابع اگرچه ممكن است در يك دورة زماني كوتاه مدت به طـور   ،مساوات نتايج
به  .ت خواهند نمودهر فرد يا واحد سهم برابري درياف ،اما در طوالني مدت ،نابرابري توزيع شوند

براي خريد لباس هاي فرم وجود داشت و  2002عنوان مثال ؛ اگر پول اضافه اي در بودجة سال 
در دورة بعد تيم هاي ديگري بجز تيم هـاي   ،پول نيز به تيم هاي هاكي و فوتبال داده شده بود

مـة تـيم هـا    تـا ه  ،هاكي و فوتبال براي خريد لباس هاي فرم جديد پول دريافت خواهند نمـود 
  .لباس فرم جديد دريافت كنند

همة افراد يـا واحـد هـا بايـد      ،بيان مي كند در هر موقعيت زماني مساوات رفتارسرانجام 
هـزار دالر   20000به عنوان مثال ؛ اگر بخش ورزشي  .مقدار مشابهي از منابع را دريافت نمايند

 ،تيم وجود داشته باشـند  20ز پاداش جهت پشتيباني تيم ها دريافت كند و در بخش ورزشي ني
  ).5(دالر دريافت خواهند نمود 1000يم هر ت

منـابع و   ،سومين اصل مهم عدالت توزيعي است كه به طور مختصر بيان مي كنـد  : 4اصل نياز 

                                                                                                                   
1. Equality of treatment 
2. Equality of results 
3. Equality of opportunity 
4. Principle of need 
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بايد بر اساس نيازهاي افراد يا واحدها مختلف توزيع گردنـد و ايـن اصـل قواعـد فرعـي       پاداشها
سيه تحصيلي بايد به دانشجوياني تعلـق بگيـرد كـه توانـايي اقتصـادي      بور ؛به طور مثال  .ندارد

اما در كل نيازهاي يك فرد يا واحـد بايـد از يـك     .ضعيف تري نسبت به بقيه دانشجويان دارند
يعني افراد و واحد هاي معين ممكن اسـت بـه منـابع معينـي      .مورد درك باشد ،ديدگاه اجرايي

   .)1(ياز داشته باشندبراي اجراء وظايف تعيين شده شان ن
توليد درآمد و منفعـت مـي    ،يك توافق عمومي وجود دارد كه هدف اولية مؤسسات ورزشي

). بنابراين انتظار مي رود همة گـروه هـا ميـل بيشـتري را بـراي اسـتفاده از اصـول        7و  6(باشد
ن تحقيقات قبلي پيشنهاد مي كنند اي .اساسي انصاف در محيط يك مؤسسة ورزشي نشان دهند

بنابراين هنگاميكه منـابع اختصـاص مـي     ،سازمانها بر روي كيفيت و كميت توليد تمركز نمايند
بهـره وري و توليـد درآمـد)    (استفاده از اصول فرعي انصاف بيشتر نويدبخش اين موضوع  ،يابند

  ).8(هستند
ده هنگاميكه كاركنان آور ،) معتقدند كه از ديدگاه عدالت توزيعي1996(1گرينبرگ و اسكات

اين گونـه رفتارهـا مـي تواننـد بـه منزلـة        ،هاي خود را براي رسيدن به برابري تغيير مي دهند
 .)9واكنش به ادراك بي عدالتي در نظر گرفته شوند(

صورت گرفته بود آنها مربيان و مديران  )b1994( 2در تحقيقي كه توسط هومز و چالدوراي
مـورد   )NCAAرزش هـاي دانشـگاهي (  همة سطوح تقسـيمي اتحاديـه ملـي و   زن و مرد را در 

مساوات رفتار و مساوات نتايج را هنگاميكـه   ،و دريافتند كه همه گروهها نياز ،ارزيابي قرار دادند
همچنـين   .منصف تر به شـمار مـي آورنـد    ،منابع در ميان ورزشكاران دانشكده توزيع مي شوند

تر تمايل دارنـد كـه اصـول فرعـي     بيش ،يافته هاي آنها حاكي از آن بود كه مردها نسبت به زنان
در حاليكه زنان تمايل دارند كه اصول مساوات را منصف تـر   ،انصاف را منصف تر به شمار آورند

  .)10(شمار آورند به
) صـورت  2006(در سـال  3بريدينگ و هومز ،ريمير ،همچنين در تحقيقي كه توسط ماهوني

ورزشـكاران دانشـكده و ديگـر دانشـجويان     آنها نظريه هاي عدالت توزيعي را در بين  ،گرفته بود
دانشكده در يك محيط ورزشي ميان دانشكده اي و يك محيط تجاري ورزشي بررسي كردنـد و  
به اين نتيجه رسيدند كه در هر دوي اين محيطها مساوات رفتار و نياز منصفانه تـرين روشـهاي   

 كـاهش قدرتمنـد توزيـع و    آنها همچنين دريافتند كه زنها طرفداران .اختصاص داده شده بودند

                                                                                                                   
1. Greenberg & Scott 
2. Hums & Cheladurai 
3. Mahony , Riemer , Breeding & Hums 
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  .مساوي هستند در حاليكه مردان حامي تصميم گيري بر اساس نياز و مشاركت برنامه هستند
) صورت گرفته بود به اين نتيجه رسيد كه اسـتفاده از  1975(1در تحقيقي كه توسط ديوتچ

  .بسته به سازمان و موقعيت هاي آن متفاوت مي باشند ،روشهاي توزيع منصفانه
در موقعيتهاي تجاري گوناگون كه هر يك از مديران بر روي توان سود دهي تمركـز مـي    مثال

در مقابـل   ،اين احساس را بيشـتر نمايـان خواهنـد سـاخت     ،روشهاي توزيع بر اساس انصاف ،كنند
بيشتر سازمانهاي كوچك و يا كم سود كه بر روي اهدافي از قبيـل رشـد فـردي و پيونـد گروهـي      

 .)11(بر اساس نياز يا مساوات مي باشند نويد بخش توزيعات و يا كاهش ها تمركز دارند بيشتر
) صورت گرفته است وي ارزشهاي سازماني 1989( 2همچنين در تحقيقي كه توسط ميندل
  مختلف را تحت دو عنوان طبقه بندي كرد :

  4. همبستگي يا انسجام گروهي2      3. بهره وري يا سود دهي1
نند بر تصميم گيريهاي مديران در بكارگيري رويكردهاي عدالت سـازماني  كه اين ارزشها مي توا

به اين معنا كه در شرايط و موقعيتهايي كه بهـره وري و   ،در موقعيتها و شرايط مختلف تاثير بگذارند
سود آوري دغدغه و هدف اصلي سازمان تلقي مي شود مديران تمايل دارند بيشتر از اصـول انصـاف   

در شرايطي كه همبستگي و انسجام و حسن نيت در بين كاركنان هدف  ،ا از طرفيام ،استفاده كنند
 ).12ند (در توزيع منابع بيشتر اصل مساوات را بكار بر ،اصلي سازمان باشد مديران تمايل دارند

اصـول تـوزيعي مختلـف را    نيز بين شغلهاي درون يك سازمان  5تفاوتها در وابستگي دروني
ونه يك شـركت بازاريـابي ورزشـي ممكـن اسـت كارشناسـان مختلـف        براي نم .ايجاب مي كند

بازاريابي را با توجه به بخشهاي مختلف كار استخدام نمايد و ممكن است وظايف آنها را طـوري  
تحت اين شرايط ممكـن اسـت بهـره     ،طراحي نمايد كه به اندازه كافي مستقل از يكديگر باشند

  .اساسي براي توزيع پاداش ها مورد استفاده باشد به عنوان ،فردي كاركنان )سود آوري(وري 
در مقابل يك شركت بازاريابي ورزشي ممكن است متخصصان بازاريابي اش را در درون پروژه هاي  

يك تيم موفقيت پروژه را بيشتر تضمين ميكند در اين  تيمي سازمان دهي نمايد زيرا مشاركتهاي اعضاء
  .باشدبه عنوان اساسي براي توزيع پاداشها  ،يك سازمان شرايط ممكن است همبستگي دروني اعضاء

(به عنـوان  مديران تمايل دارند اصل انصاف را بر اساس عملكرد در كارهاي مستقل  ،در كل
و اصل مساوات را در جريان كارهايي كه بطـور فزاينـده اي    ،بين تيم هاي مختلف كاري) ،مثال

                                                                                                                   
1. Deutsch 
2. Meindl 
3. Productivity 
4. Solidarity 
5. Interdependence 
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   ).1(ترجيح دهند  ،درون تيم هاي كاري) ،(به عنوان مثالوابستگي دروني بيشتري دارند
طي تحقيقي كه محـور مطالعـات آن عـدالت در امـور      )1990 -1987( 1و كرامپتون سيكو

مقامـات منتخـب و    ،به ارزيـابي ترجيحـات شـهروندان    ،مربوط به تفريح و سرگرمي جامعه بود
ي محلي و برنامـه  پارك ها ،مديران حقوق بگير در اختصاص بودجه براي استخر هاي روباز شنا

نتيجه بررسي آنها نشان داد كه بيشتر ايـن افـراد اولويـت     .هاي سازمان يافته ورزشي پرداختند
 .مـد نظـر دارنـد    ،اختصاص منابع به طور يكسان را در جاهايي كه كمتر خـدمت رسـاني شـده   

همچنين در ايجاد پارك هاي محلي ساكنان ترجيح مي دهند كه منابع به منـاطقي كـه كمتـر    
آنها همچنين ترجيح مي دهند براي تامين برنامه  .خدمت رساني شده است تخصيص داده شوند

ايـن نتـايج حـاكي از توافـق نظـر آنهـا در داشـتن         .بپردازنـد  "حـق اشـتراك    "هاي ورزشـي  
  .)14و 13( ت گرفته از اصل مساوات و اصل نياز مي باشدأديدگاههاي نش

تحقيقات و فن آوري به عنـوان متـولي    ،وزارت علوم با توجه به اينكه ادارة كل تربيت بدني
ورزشهاي دانشگاهي و علمي كشور و نيز به عنوان يك ادارة مرجع و الگو در اين زمينه مي تواند 
نقش اساسي در جهت توسعة بهره وري و اثربخشي عملكرد نيروي انساني در بخش تربيت بدني 

بنـابراين رعايـت و بكـارگيري     ،اشـته باشـد  بويژه در ورزش دانشـگاهي د  ،و علوم ورزشي كشور
عدالت سازماني و توسعة آن در بدنه ورزش دانشگاهي در كنار مديريت و رهبري كارا و اثربخش 

 .مي تواند مهمترين و اساسي ترين راه تحقق اين هدف باشد

  روش تحقيق
ري گـرد آو  روش تحقيق با توجه به موضوع و اهـداف مـورد پـژوهش از نـوع توصـيفي اسـت و      

  .كاربردي خواهد بود ،اطالعات به صورت ميداني و از نظر استفاده از نتايج
تحقيقـات و فـن    ،وزارت علـوم  رؤساي انجمنهاي ورزشيشامل ؛ جامعه آماري اين پژوهش 

 .و كارشناسـان تربيـت بـدني مـي باشـد     دانشگاه هاي دولتي مديران ادارات تربيت بدني  ،آوري
 نفـر مـديران ادارت تربيـت بـدني و     58 ،انجمنهاي ورزشـي  ايؤسنفر ر 45 شامل ،نمونه آماري

رؤسـاي انجمنهـا و    حوزةروش نمونه گيري در هر دو  .نفر كارشناس تربيت بدني مي شود 115
كارشناسـان تربيـت بـدني     حـوزة و در  مديران ادارات تربيت بدني از نوع انتخابي (سرشـماري) 

  بصورت تصادفي با تخصيص متناسب مي باشد.
اين پرسشنامه هـا   .ظور جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامة مجزا استفاده شده استبه من

توسط محقق در سه حيطـة مـورد    ،)1994با استفاده از پرسشنامة عدالت سازماني چالدوراي (
                                                                                                                   
1. Wicks & Crompton 
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مديران ادارات تربيت بدني و كارشناسان تربيت بدني) توسعه يافته اسـت   ،نظر (رؤساي انجمنها
  .مي باشددرصد  63 توزيعيضرايب پايايي آن براي عدالت كه در پژوهش حاضر 

  هاي تحقيق يافته
هر يك از فرضيات تحقيق به طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته و سـطح معنـي    ،در اين قسمت

) در نظر گرفته شده اسـت و نيـز مـوارد    P < 0/05داري براي همة روش هاي آماري در سطح (
  ه است.مشخص گرديد ∗معني دار با عالمت 

  

  آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق به تفكيك گروه هاي سه گانه .1 جدول
انحراف   ميانگين  درصد  تعداد  جنسيت  تعداد  گروه  متغير

  استاندارد

عدالت 
  توزيعي

  22/42 19زن  15/6  51/32 77/57 26مرد 45  روساي انجمن ها
  79/13 8زن 97/4 55/26  20/86 50مرد 58  مديران ادارات

تربيتكارشناسان
  16/37 42زن  29/7 32/31  83/62 71مرد 115 بدني
 11/6  12/30   218 كل

  

 ،درصد مرد58) مشاهده مي گردد در گروه رؤساي انجمنها حدود 1همانگونه كه در جدول (
درصــد زن و در گــروه  14 ،درصــد مــرد 86درصــد زن و در گــروه مــديران ادارات حــدود  42

  درصد زن مي باشند. 37درصد مرد و  63ناسان تربيت بدني حدود كارش
  

  آزمون فريدمن جهت بررسي ميزان تمايل گروه هاي سه گانه نسبت به اصول عدالت توزيعي .2جدول 
 شاخص ها

انحراف  ميانگين  متغير ها  گروه
 SDاستاندارد

ميانگين 
 MRرتبه ها 

  تست فريد من
 sig  خي دو

رؤساي 
  انجمنها

 84/365/085/1 انصاف
 79/400/173/2 مساوات 000/0 15/40

 13/347/142/1 نياز

  مديران ادارات
 78/205/175/1 انصاف

 25/433/166/2 مساوات 000/0 88/38
 65/238/159/1 نياز

كارشناسان 
  تربيت بدني

 94/377/026/2 انصاف
 27/488/219/2 مساوات 000/0 93/35

 08/357/155/1 نياز
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 ،) نتايج پژوهش نشان داد كه در زمينة ميزان تمايـل رؤسـاي انجمنهـا   2(با توجه به جدول
مسـاوات و نيـاز)    ،مديران ادارات و نيز كارشناسان تربيت بدني به اصول عدالت توزيعي (انصـاف 

داري اصـل مسـاوات را بـر     به عبارتي هر سه گروه به طور معني .تفاوت معني داري وجود دارد
  ديگر اصول توزيعي ترجيح مي دهند.

  
  آزمون فريدمن جهت بررسي ميزان تمايل مردان و زنان نسبت به اصول عدالت توزيعي .3جدول 

  ها شاخص
انحراف   ميانگين  متغير ها  گروهها

 SDاستاندارد 
ميانگين 

 MRرتبه ها 
  تست فريد من

 sig  خي دو

  مرد
 98/1 06/1 58/3 انصاف

 51/2 58/2 60/4 مساوات 000/0 77/74
 51/1 51/1 93/2 نياز

  زن
 19/2 70/0 76/3 انصاف

 23/2 23/1 85/3 مساوات 000/0 10/19
 58/1 53/1 08/3 نياز

  
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در زمينة  ،) مالحظه مي گردد3همانگونه كه در جدول (

به عبارتي هر  .ان به اصول عدالت توزيعي تفاوت معني داري وجود داردميزان تمايل مردان و زن
دو گروه مردان و زنان به طور معني داري اصل مساوات را بر ديگر اصول توزيعي ترجيح مي 

  دهند.
  

  مان ويتني جهت بررسي تفاوت بين مردان و زنان در هر يك از اصول توزيعي -. آزمون يو4جدول 
  شاخص ها

 متغيرها
 انحراف معيار ميانگين هگرو

  مان ويتني - آزمون يو
Z محاسبه شده  Sig 

 اصل مساوات
 23/1 85/3 زن  002/0 -111/3 58/2 60/4 مرد

 70/0 76/3 زن  462/0 -735/0 07/1 56/3 مرد  اصل انصاف

 53/1 08/3 زن 449/0 -758/0 50/1 93/2 مرد  ازياصل ن
 

تنها در زمينة اصل مساوات بين مردان و زنان  ،مشاهده مي شود) 4همانگونه كه در جدول (
تفاوت معني داري وجود دارد و در اصول انصاف و نياز بين زنان و مردان تفاوت معني داري 

   .مشاهده نمي شود
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  آزمون كروسكال واليس جهت بررسي تفاوت بين گروه ها در هر يك از اصول توزيعي .5جدول 

  شاخص ها
 انحراف معيار ميانگين گروه  متغيرها

آزمون كروسكال 
  واليس

 Sig  خي دو

 اصل مساوات
 00/1 79/4 انجمن هايروسا

 33/1 25/4 يبدنتيادارات تربرانيمد  011/0 097/9
 34/1 27/4 يبدنتيكارشناسان ادارات ترب

  اصل انصاف
 77/0 84/3 انجمن هايروسا

 05/1 78/2 يبدنتيادارات تربرانيمد  000/0 146/49
 77/0 94/3 يبدنتيكارشناسان ادارات ترب

  ازياصل ن
 45/1 13/3 انجمن هايروسا

 38/1 65/2 يبدنتيادارات تربرانيمد 083/0 987/4
 57/1 08/3 يبدنتيكارشناسان ادارات ترب

 
صل انصاف بين ) نتايج نشان مي دهند كه در زمينة اصل مساوات و ا5با توجه به جدول (

مديران ادارات و كارشناسان تربيت بدني) تفاوت معني  ،گروه هاي مورد بررسي (رؤساي انجمنها
داري وجود دارد اما در زمينة اصل نياز بين گروه هاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود 

 .ندارد

 بحث و نتيجه گيري
تحقيقات  ،ل تربيت بدني وزارت علومدر هر سه سطح ادارة ك ،با توجه به يافته هاي اين پژوهش

مديران ادارات تربيت بدني و كارشناسان تربيـت بـدني)    ،و فن آوري (رؤساي انجمنهاي ورزشي
 .بويژه اين نسبت در گروه مديران ادارات كامالً بارز مـي باشـد   .تعداد مردان بيشتر از زنان است

از نظر نسبت مردان به زنان اين  ،ه نمود اگر بتوان نتايج اين تحقيق را با ديگر سازمان ها مقايس
) در سازمان تربيت بدني ايـران  15) (1387هادوي و مظفري ( ،يافته ها با يافته هاي صابونچي

مـردان   ،زيرا در ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم نيز مانند سازمان تربيت بدني ،همخواني دارد
  .به طور كامالً بارزي بيشتر از زنان مي باشند

تايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه در زمينة تمايل گروه هاي سه گانه نسبت به اصـول  ن
كه اين تفاوت حاكي از تمايل بيشتر هر سه گروه  ،عدالت توزيعي تفاوت معني داري وجود دارد

به عبارتي هـر سـه گـروه بـه طـور معنـي داري اصـل         .براي استفاده از اصل مساوات مي باشد
اين يافته ها تا حدودي بيـانگر ايـن مطلـب     .اصول توزيعي ترجيح مي دهندمساوات را بر ديگر 
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از  ،مي باشند كه وابستگي دروني شغلي بااليي در ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم وجـود دارد 
در جهـت رسـيدن بـه اهـداف      ،اين رو مديران حوزة ستادي ادارة كل تربيت بدني وزارت علـوم 

زيرا اصل  .روهي را بر سودآوري محض سازمان ترجيح مي دهندهمبستگي و انسجام گ ،سازمان
در جهـت افـزايش    ،مساوات همان اصلي است كه سازمان ها براي رسيدن به اهـداف سـازماني  

  همبستگي بين اعضاء و واحد هاي مختلف سازمانشان از آن استفاده مي نمايند.
 2و كرامپتون سيكو ،)1994( 1اييافته هاي اين تحقيق تا حدودي با يافته هاي هومز و چالدور

زيرا در يافته هاي  .) همخواني دارد2006( 3بريدينگ و هومز ،ريمير ،و نيز ماهوني )1990 -1987(
پارك هاي  واستخر هاي روباز شنا  ،)NCAAآنها كه به ترتيب در اتحادية ملي ورزشهاي دانشگاهي (

بـه ايـن نتيجـه     ،بودتجاري ورزشي  يك محيط ورزشي ميان دانشكده اي و يك محيطو نيز محلي 
  .و نياز منصفانه ترين روشهاي اختصاص داده شده بودند )مساوات رفتاركه مساوات (رسيدند 

همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه در زمينة تمايـل مـردان و زنـان نسـبت بـه       
ن و هـم زنـان بـه    يافته ها نشان مي دهند كه هم مردا .اصول عدالت توزيعي تفاوت وجود دارد

بـه عبـارتي در بـين     .طور معني داري اصل مساوات را بر ديگر اصول توزيعي ترجيح مي دهنـد 
         اصـل مسـاوات منصـفانه تـرين روش تخصـيص و كـاهش منـابع         ،مردان و زنان هر سـه گـروه  

   .باشد مي
و نيـز   )1994(دي با يافته هاي هـومز و چـالدوراي  يافته هاي اين بخش از پژوهش تا حدو

زنهـا طرفـداران   زيرا در يافته هاي آنهـا   ،) مغايرت دارد2006(بريدينگ و هومز ،ريمير ،ماهوني
هستند در حاليكه مردان حامي تصميم گيـري   (اصل مساوات) مساوي كاهشقدرتمند توزيع و 

در صورتيكه در اين پژوهش هر دو گـروه   ،هستند (اصل انصاف) بر اساس نياز و مشاركت برنامه
 ،رويهمرفتـه  .دان و زنان طرفدار اصل مساوات يا همان توزيع و كـاهش مسـاوي مـي باشـند    مر

مقايسة يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي ذكر شده در فوق مي تواند گوياي اين 
مردان و زنان نگرش يكساني نسبت به عدالت  ،مطلب باشد كه در ادارة تربيت بدني وزارت علوم

ول آن دارند و در انتخاب اصول توزيعي جهت توزيع و يا كاهش منابع تقريباً مشابه توزيعي و اص
   .عمل مي نمايند

تنها در اصل مسـاوات   ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه در زمينة استفاده از اصول توزيعي
علي رغم اينكه هـم مـردان و هـم زنـان اصـل       ،به عبارتي .بين مردان و زنان تفاوت وجود دارد

                                                                                                                   
1. Hums & Cheladurai 
2. Wicks & Crompton 
3. Mahony , Riemer , Breeding & Hums  
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اما مردان در مقايسه با زنان به طور معني داري  ،ساوات را بر ديگر اصول توزيعي ترجيح دادندم
در  ،همانگونه كه در فوق نيز اشـاره گرديـد   .تمايل بيشتري براي استفاده از اصل مساوات دارند

 ارتباط بين اصول عدالت توزيعي و جنسيت يافته ها ي پژوهش حاضر نسبتاً با يافته هاي هومز
اين تنـاقض   .) مغايرت دارد2006بريدينگ و هومز ( ،ريمير ،) و نيز ماهوني1994و چالدوراي (

ممكن است مربوط به تفاوت فرهنگي داخل و خارج ايران و نيز جو سـازماني اداره كـل تربيـت    
در زمينة استفاده از اصول انصاف و نياز نيز تفاوت معني داري بين زنان  .بدني وزارت علوم باشد

  يعني مردان و زنان تمايل نسبتاً مشابهي به آن دو اصل دارند.  ،مردان مشاهده نشده است و
يافته هاي پژوهش حاضر نشان داند كه در زمينة استفاده از اصول توزيعي انصاف و مساوات 
 .بين گروه هاي مورد بررسي تفاوت وجود دارد اما در اصل نياز بين گروه ها تفاوت وجود نـدارد 

رتي كارشناسان تربيت بدني به طور معني داري نسبت به دو گـروه ديگـر طرفـدار اصـل     به عبا
بودند و رؤساي انجمنهاي ورزشي نيز به طور معني داري در مقايسه بـا دو گـروه ديگـر     انصاف

 .بودند مساواتطرفدار اصل 
 رؤساي انجمنهاي ورزشـي  ،همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه بين سه گروه مورد بررسي

اين يافتـه   ،رويهمرفته .درك قوي تر و مديران ادارات درك ضعيف تري از عدالت توزيعي دارند
ها حاكي از آن مي باشد كه مديران حوزة ستادي وزارت علوم بايـد توجـه بيشـتري بـه مقولـة      

عملكـرد و تعهـد    ،اين مهم مـي توانـد رضـايت شـغلي     .عدالت توزيعي و اصول آن داشته باشند
غيبـت و تـرك شـغل را     ،عة تربيت بدني وزارت علوم را افزايش داده و جابجـايي سازماني مجمو

  .كاهش دهد و نيز دستيابي مؤثر تر به اهداف سازماني را موجب گردد
نهايتاً با توجه به اينكه عدالت سازماني و بويژه عدالت توزيعي يك مقولة بسـيار مهـم و اثـر    

باشد و پيامد هاي سازماني مهمي چـون رضـايت   گذار در رفتار سازماني و مديريت ورزشي مي 
عملكرد و غيره را به دنبال دارد و نيز با توجه به پژوهش هاي بسيار كمي  ،تعهد سازماني ،شغلي

كه در اين حوزه در كشور صورت گرفته و حاكي از شناخت پايين مديران اجرائي كشور نسـبت  
نهاد مي گردد تحقيقات بيشـتري در ايـن   از اين رو پيش ،به عدالت توزيعي و اصول آن مي باشد

زمينه در كشور صورت گيرد تا پيشينة ادبيات عدالت سازماني و توزيعي تقويت گردد و نيـز در  
به عدالت سازماني به عنوان يك فصل مهـم آموزشـي    ،سيستم آموزشي بويژه در رشتة مديريت

ريت كه مديران آينده هستند توجه و تأكيد شود تا از اين طريق دانش و ادراك دانشجويان مدي
     ارتقاء يابد.
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بررسي عوامل بازدارنده مشاركت دانشجويان دختر نخبه علمي ايران در 
  انشگاهي هاي ورزشي د  فعاليت

  

  3رسول طريقي ،2بهزاد بهزادنيا ،1محمد غالمپور
  

  11/10/91تاريخ پذيرش:    15/7/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
امروزه در نظام آموزشي بيشتر كشورهاي جهان برنامه ريزي اوقات فراغت در طي دوران 
ر تحصيلي به يك فرايند همگاني و مستمر بدل شده است و براي پيشبرد و توسعه آن د

راستاي دست يابي به جامعه اي جوان و سالم روشهاي متنوعي ابداع گرديده است. هدف اين 
پژوهش به منظور بررسي عوامل بازدارنده مشاركت دانشجويان دختر نخبه علمي در فعاليت 

تحليلي در شاخه  - هاي ورزشي دانشگاهي انجام شده است. روش تحقيق از نوع توصيفي 
ها  جامعه آماري تحقيق را كليه دانشجويان دختر نخبه علمي دانشگاهمطالعات ميداني است. 

) نمونه تحقيق با =N 300(تشكيل مي دادند. 1389و مؤسسات آموزش عالي كشور در سال 
توجه به حضور شركت كنندگان در اولين جشنواره ورزشي دانشجويان نخبه بصورت تصادفي 

العات پرسشنامه سلسله مراتب عوامل نفر به دست آمد. ابزار گردآوري اط 251 ساده
بين  ،بازدارنده در اوقات فراغت بود كه در اين پرسشنامه اين عوامل به سه طبقه عوامل فردي

فردي و ساختاري تقسيم شده است هدف اين پژوهش شناخت عوامل بازدارنده اوقات فراغت 
ه گانه در سطوح مختلف در بين دانشجويان نخبه ايراني بود. به همين منظور سلسله مراتب س

نتايج تحقيق نشان داد كه در بين  ميزان و مشاركت برحسب خصوصيات فردي بررسي شد.
دانشجويان دختر علمي كشور عوامل فردي مهمترين دسته از عوامل اثرگذار و عوامل 
بازدارنده بين فردي و ساختاري به ترتيب جايگاه دوم و سوم قرار دارد. نتايج به دست آمده 

ان مي دهد كه ترتيب عوامل بازدارنده سه گانه مدل سلسله مراتبي در اين تحقيق تأييد نش
  شده است.

  
دانشجويان نخبه  ،ورزش دانشگاهي ،اوقات فراغت ،عوامل بازدارنده هاي فارسي: كليدواژه

  .علمي

                                                                                                                   
 Email: M.53gholampour@yahoo.com (نويسندة مسئول) دكتري دانشگاه مازندراندانشجوي .  1
 كارشناس ارشد تربيت بدني 2
 كارشناس ارشد تربيت بدني 3
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  مقدمه
امروزه زنان نيمي از جمعيت كشور و دانشجويان دختر نيمي از جمعيت دانشجويان 

، همسر، مادر، بانوان نقش هاي متفاوتي مانند دختر. نشگاههاي كشور را تشكيل مي دهنددا
كارمند و غيره دارند و اختصاص داشتن هر يك از اين وظايف ممكن است فشار و تنش روحي و 
جسمي در آنها بوحود آورد. اين در حالي است كه از آنها به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه 

). از آنجا كه 5رده شد و بدون مشاركت فعال آنها توسعه به سرانجام نخواهد رسيد.(پايدار نامب
لذا در برنامه هاي توسعه  ،زنان نيمي از منابع انساني موثر در توسعه جوامع را تشكيل مي دهند

اجتماعي و فرهنگي بايد راه هاي استفاده از توانايي ها و استعداد هاي آنان را هموار ، اقتصادي
امكان حضور موثر آنها در فرايند توسعه پايدار در زمينه هاي مختلف اجتماعي ميسر  ت.ساخ

  ).1شود و زمينه مشاركت موثر آنها در توسعه فرهنگي فراهم ايد(
در بين دانشجويان بويژه دانشجويان دختر همواره توجه به سالمت جسمي و روحي آنها و 

دانشگاهي در اوقات فراغت از دغدغه هاي چرايي عدم حضور آنها به فعاليت هاي ورزشي 
 ،مسوالن آموزش عالي بدليل نقش هاي متفاوت و انكار ناپذير آنها در تربيت فرزندان نسل آينده

از موارد قابل توجهي براي پژوهش در اين زمينه مي باشد. هدف  مادران و صاحب منصبان فردا
مطالعه اين عنوان محصول درك و تجربه از اين پژوهش بررسي عوامل بازدارنده اوقات فراغت و 

  )3، 2ي شخصي افراد است و يا به وسيله پژوهشگران معرفي مي شود(
 موانع هرمي مدل وگادبي جكسون ،كراوفورد ،ورزشي مشاركت مطالعه عوامل بازدارنده منظور به

 به ا توجهب را موانع ،بار اولين براي شده پيشنهاد كردند. مدل پيشنهاد 1993فراغت را  اوقات

 وموانع ،فردي بين موانع ،فردي درون موانع دسته به سه فرد گيري تصميم فرآيند در آنها اهميت

  .)2( نمود بندي تقسيم ساختاري
و تمايالت مذهبي اند كه  ،اضطراب، افسردگي، عواملي مانند استرس، عوامل بازدارنده فردي- 1

ت انتخاب فعاليت هاي اوقات فراغت تاثير مي با حاالت هاي رواني فرد سر وكار دارندو بر اولوي
  ولي در رابطه ي بين اولويت و مشاركت مداخله نمي كنند.، گذراند

يا رابطه ي بين خصوصيات فردي افراد  ،حاصل كنش هاي بين فردي، عوامل بين فردي- 2
 ويا موانعي است، است و بر مشاركت مشترك در فعاليت هاي اوقات فراغت خاص اثر مي گذراد

  ).2كه به عنوان نتيجه ي روابط و تعامل همسران پيش مي آيد.(
عوامل ساختاري عواملي عواملي اندكه به عنوان عوامل مداخله گر بين اولويت اوقات - 3

، فصل، منابع مالي خانواده، فراغت و مشاركت عمل مي كنند.وضعيت چرخه يزندگي خانواده
از جمله اين ، ا(و آگاهي از اين نوع دسترسي)و دسترسي به فرصت ه، برنامه زماني كار، هوا
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  )2عوامل اند(
درفرايند  موانع اهميت ترين كم ساختاري وموانع مهمترين فردي درون موانع مدل اين در
 را درمطالعه انگيزه مفهوم بار اولين براي پيشنهادات اين .هستند مشاركت براي گيري تصميم

 پيشنهادكردند مشاركت محققان اين .قراردادند جهتو مورد ورزشي درفعاليتهاي موانع مشاركت

 مفهوم يك انگيزه و باشد مي موانع بر غلبه براي تالش يا زني نتيجه چانه ورزشي درفعاليتهاي

 موانع بين وتعامل نسبي قدرت به ،آن و نتيجه زني چانه .است مشاركت براي زني چانه در مهم

).هدف از اين تحقيق درباره 2است( وابسته كتيمشار چنين هاي وانگيزه فعاليت در يك مشاركت
بررسي عواملي است كه محققان آنها را معرفي كرده يا افراد آنها  ،عوامل باز دارنده اوقات فراغت

را درك يا تجربه مي كنند. اين عوامل موجب مي شوند كه فرد از ميان فعاليت هاي مختلف 
ت هاي لذت ببرد يا برعكس موجب جلوگيري از فعاليتي را برگزيند يا از مشاكت در چنين فعالي

  ).2شركت فرد در اين گونه فغاليت ها مي شود(
 1980كه از اوايل دهه ي ، هاي سازمان يافته در مورد عوامل بازدارنده اوقات فراغت پژوهش

تجربي  پژوهش هايي، بيش تر )1989؛گوديل و يت 1981و تاون سند، تنوگات، آغاز شد(بوثبي
اثر عوامل بادارنده بر فعاليت هاي اوقات فراغت را به ، كه نتايج آن، )1989يل بود(استاك د

تلفيق اين روش ها و روش هاي پژوهشي ، 1980اما در پايان دهه ي  ،وضوح نشان نمي داد
باعث ايجاد نگرشي جديد در مطالعه ي عوامل بازدارنده ي اوقات فراغت شد.يكي ، 1990دهه ي

اين راستا انجام گرفت و موجب شد تا گامي موثر در جهت طبقه  از از پژوهش هايي كه در
بندي عوامل بازدارنده و شيوه ي تاثير آن ها بر مشاركت افراد در فعاليت هاي اوقات فراغت به 

) وبه 1993و گادبي(، كرافورد، به وسيله گروهي از پژوهشگران نظير جك سون، وجود آيد
عوامل بازدارنده در يك سلسله مراتب با ، در اين مدل صورت يك مدل سلسله مراتبي ارائه شد.

  ). 2وساختاري تجربه مي كند (، بين فردي، اولويت عوامل بازدارنده فردي
توسط  1980دهه  ترين رشد مفهومي در بررسي عوامل باز دارنده اوقات فراغت در مهم

آنان به دو .ورت گرفتص"درك موانع اوقات فراغت خانواده ") با عنوان 1987كرافورد و گابي (
  مفهوم كلي پي بردند:

، كننده و غير شركت كننده تاثير دارد گذشته از اينكه بر افراد شركت، عوامل بازدارنده- 1
بي ميلي به شركت در يك فعاليت ، انتخاب آنان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. به عبارت ديگر

باز دارنده اهميت يابد و مورد شرح و  ممكن است به عنوان عامل، يا ناآگاهي از آن فعاليت
  توصيف قرار گيرد؛

بر ارجحيت به ، عوامل بازدازنده گذشته از تاثير بر حق انتخاب و مشاركت(عوامل ساختاري) - 2
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 )4روش هاي معني دار مختلف اثر مي گذارند(عوامل فردي و بين فردي) (
م شده است جامعه آماري تحقيقات زيادي در ايران در خصوص موانع مشاركت ورزشي انجا

دانش آموزان و دانشجويان دختر تشكيل مي دادند. نتايج اين ، اين مطالعات را عموما زنان
مشكالت فرهنگي اجتماعي بانوان نامبرد ، تحقيقات حاكي از وجود عواملي نظير نداشتن عالقه

دن به تكاليف اهميت دا ،)5،6عادت نداشتن به ورزش كردن و نبود امكانات(، كمبود وقت، )3
كمبود ، نبود اماكن مناسب ورزشي ،استعمال در خانه ،بي حوصلگي، درسي نسبت به ورزش

همچنين  )7،5امكانات در محل زندگي مشكالت اقتصادي خانواده و مشكالت دوران قاعدگي(
تاثير نقش هاي رسانه ها در عالقمندي و گرايش به ورزش نيز مهم ترين نكته مورد توجه 

با تاكيد بر همگاني كردن  )1386كشگر و احساني (. )8دختر عنوان شده است( دانشجويان
 ،تربيتي ،آموزشي ،ورزش به عنوان يك اولويت آن را منشاء تاثيرات سودمندي بر ابعاد فرهنگي

يات به اين نتيجه رسيده اند كه خصوص و درماني زنان مي دانند و بهداشتي ،اجتماعي ،اقتصادي
ار بر مشاركت زنان در ورزش است و عوامل ذگمهم تريت دسته از عوامل اثري از عوامل ساختار

و همكاران  1. كوهن)3(بازدارنده فردي و بين فردي در جايگاه دوم و سوم قرار دارد
و بارد نيز با اين شيوه به تحقيق پرداخته اند و ساختار هاي اجتماعي  3مانلو ها ،2)آمپوفو2006(

ثير عوامل دمو گرافيكي را از عوامل موانع مشاركت در ورزش هاي و محدويت هاي فرهنگي و تا
                                                     .)3( تفريحي دانستند

) در بررسي مشاركت بانوان در فعاليت هاي ورزشي به اين نتيجه رسيد كه 2006وال ست(
بسيار عالقمند به ورزش ، جه دارندبانوان مسلماني كه به مذهب و سالمت تن در اسالم تو

) اظهار داشتند كه نظر ديگران در مورد مناسب بودن فعاليت 2000وايلي و همكاران ( .هستند
هاي ورزشي مي تواند بر مشاركت بانوان در آن فعاليت موثر باشد به گونه ي كه فقط بانوان را 

)بيان 2002اداور و همكاران( ايد.فوتبال و هاكي روي يخ منع مي نم، از فعاليت در زمينه بوكس
بسيار مهم است كه تشخيص  ،نمودند وقتي عوامل بازدارنده اوقات فراغت را بررسي مي كنيم

مثال در برخي از فرهنگها دختران براي  دهيم چگونه جنس و فرهنگ بر يكديگر اثر مي گذارند.
ر حاليكه پسران براي شركت در فعاليت هاي اوقات فراغت اصال ترغيب و تشويق نمي شوند د

  اين امور به شدت مورد تشويق قرار مي گيرند.
)در بررسي عوامل بازدارنده مشاركت فعاليتهاي ورزشي دانشجويان دختر 1382احساني(

                                                                                                                   
1. Cohen et al  
2. Ampofo  
3. Manell&Hubbard  
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دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان به اين نتيجه رسيد كه عوامل بازدارنده بر حسب متغير هاي 
، امكانات، پول، عالقه ،ترتيب عبارتند از وقتجنسيت و شركت در فعاليت هاي ورزشي به 

نتايج تحقيق ديگري كه در زمينه  مهارت روابط اجتماعي و عدم آمادگي جسماني.، ناآگاهي
بررسي عوامل بازدارنده مشارك فعاليت هاي ورزشي دختران دانشجو نشان داد دانشجوياني كه 

روابط ، مثل وسيله نقليه، رندهدر فعاليت هاي ورزشي شركت نمي كنند تاثير عوامل بازدا
  مهارت و سالمت را بيش از ديگران عوامل مي دانند، ناآگاهي، اجتماعي

با ارائه مقاله با عنوان ، 1382) در دومين كنگره خاور ميانه ايچ در سال 1382شيخي(
ياز اظهار داشت ن، با تاكيد بر دختران"تحوالت فرهنگي و نياز ورزشكاران در بين جوانان ايراني"

به رزش يكي از وسايل گذران اوقات فراغت براي جونان است كه جمعيت آنان همواره رو به 
پيامد ، رشد است.اين رازي پنهان است كه اگر به عنوان نيازي آشكار و عيني شناسايي نشود

هاي جبران ناپذير خواهد داشت.وي در اين مقاله به ضرورت پاسخگويي مسوالن كشور به 
تسهيالتي و گسترش ، از راه سرمايه گداري در زمينه هاي جامعه شناختي چنين نيازهايي

  ).9فضاهاي ورزشي اشاره كرد(
  اهداف و فرضيه هاي پژوهش

هاي  بررسي اهميت عوامل بازدارنده مشاركت دانشجويان دختر نخبه علمي ايران در فعاليت 
ل سلسله مراتبي ورزشي دانشگاهي با توجه به متغير خصوصيات فردي و نخبگي طبق مد

  عوامل بازدارنده اوقات فراغت.
  فرضيه هاي ويژه

تصورات و حاالت رواني فرد)بازدارنده از مشاركت دانشجويان ، عوامل فردي(نگرش ها .1
  نخبه در فعاليت هاي ورزشي دانشگاهي در اولويت اول قرار دارد.

دانشجويان  عوامل بين فردي (نبود همراه و روابط اجتماعي) بازدارنده از مشاركت .2
  نخبه در فعاليت هاي ورزشي دانشگاهي در اولويت دوم قرار دارد.

فقدان مهارت و توانايي)  ،تفكيك، و تجهيزات ،امكانات، وقت، عوامل ساختاري(هزينه .3
بازدارنده از مشاركت دانشجويان نخبه در فعاليت هاي ورزشي دانشگاهي در اولويت 

  سوم قرار دارد.
بيني هاي دقيق عوامل بازدارنده دربين  دل در پيشتركيب عوامل سه گانه م .4

شبيه مدل سلسلمه مراتبي ، دانشجويان نخبه با توجه به خصوصيات فردي و نخبگي
  عوامل بازدارنده ي اوقات فراغت است. 
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  روش شناسي تحقيق
روش تحقيق از نظر استراتژي توصيفي و از نظر مسير اجرا پيمايشي بود كه به صورت ميداني 

شد. جامعه آماري در اين تحقيق كليه دانشجويان نخبه علمي كشور بودند كه در  انجام
 ،كه به ميزباني دانشگاه مشهد برگزار شده بود 1389جشنواره ورزشي دانشجويان نخبه در سال 

تحقيقات و فناوري و با  ،و بر اساس آمار اداره كل تربيت بدني وزارت علوم ،شركت كرده بودند
نفر در اين رويداد  330نفر بودند. از اين تعداد  500داده شده به دانشگاهها توجه به سهميه 

  نفر به عنوان نمونه تحقيق در اين تحقيق شركت كردند. 258شركت داشتند كه 
پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه كشكر  ،ابزار اندازه گيري اين پژوهش

ت شناختي و عوامل بازدارنده مشاركت در بود كه داراي دو بخش اطالعات جمعي )1386(
فعاليت هاي ورزشي بانوان بود. روايي اين پرسشنامه به تأييد تعدادي از صاحب نظران رشته 

نفر از جامعه  30مديريت ورزشي رسيد و پايايي آن با اجراي آزمايشي پرسشنامه بر تعداد 
/. به دست آمد كه نشان 89آن  تحقيق مورد تأييد قرار گرفت و به اين ترتيب آلفاي كرونباخ

  دهنده پايايي قابل قبول پرسشنامه بود.
براي تجزيه وتحليل اطالعات در اين تحقيق از روشهاي آماري آزمونهاي گلموگروف 

ها از نرم تحليل واريانس استفاده شد. جهت استفاده از داده ،خي دو ،آلفاي كرونباخ ،اسميروف
  . P›0/05سطح معني داري  استفاده شد در 19ورژن SPSS افزار

  يافته هاي تحقيق
در تحقيق حاضر نشان داد كه فرضيه اصلي اين تحقيق تاييد شده و به نظر مي آيد تعميم مدل 
كرافورد در بين دانشجويان نخبه امكان پذير مي باشد.اگر چه كمبودهاي و نياز هاي انساني و 

ديگر نياز ها برتري دارد(نظريه مازلو). اما  مشكالت اقتصادي به عنوان نياز هاي اوليه انساني بر
تصورات و ، از نگاه دانشجويان به عنوان فرهيخته گان علمي جامعه ايران عوامل فردي(نگرش ها

حاالت رواني فرد) به عنوان مهمترين عامل بازدارنده از مشاركت دانشجويان نخبه در فعاليت 
كه با  كه اين نگاه در نوع خود قابل توجه استهاي ورزشي دانشگاهي در اولويت اول قرار دارد. 

اكثر تحقيقات ايران مغايرت دارد. و شايد بدليل نگاه دورانديش و علمي دانشجويان نخبه به 
درك ورزش و اثرات بي بديل آن در سالمت آينده خود و فرزندان آنها مي باشد. عوامل 

، نان نسبت به فعاليت هاي ورزشيبازدارنده فردي ؛ نگرش جامعه نسبت به فعاليت هاي خاص ز
مواردي هستند كه در ، اعتماد به نفس و تصوير از خود و ترس از عدم امنيت و خجالتي بودن

اين تحقيق به عنوان اولين عامل بازدارنده شركت درفعاليت هاي ورزشي قلمداد شد و با نتايج 
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)همخواني ندارد و با 1998)زيبلند(1998تالبوت(، )1992دورانتاي(، )1990گرين و همكاران (
 ،)1998هندرسون( ،)1987نتايج تحقيقات انجام شده در كشورهاي غربي توسط ديم(

) و ديگران نشان داده شده است 1999)و بيالسكي(1997) فرانسيس(1987گرين( ،)1992شاو(
  .به ويژه دربين زنان است ،كه عامل فردي اولين و قوي ترين عامل بازدارنده در بين افراد

بيني هاي دقيق عوامل بازدارنده دربين دانشجويان  ركيب عوامل سه گانه مدل در پيشت
شبيه مدل سلسلمه مراتبي عوامل بازدارنده ي اوقات ، نخبه با توجه به خصوصيات نخبگي
  فراغت تفاوت معناداري را نشان نداد 

  
   هاي فردي بررسي ميزان مشاركت دختران دانشجويان نخبه علمي بر حسب ويژگي. 1جدول 

  و وضعيت نخبگي
  شركت در   

 معناداري  p-value  df  مجموع  باشگاهي  ساالنه  ماهانه  هفتگي  اصال  ورزش

وضعيت 
  تاهل

  a983/14  4  005/0  212 45 16 48 90 13 مجرد
  46 15 4 18 6 3 متاهل  

  4 0 0 0 4 0 فرزند4تا1  144/0  4  856/6  254 60 20 66 92 16 بدون فرزند  فرزند

سطح 
  تحصيالت

  7 0 0 0 6 1 ليسانس
a043/45  8  000/0  176 55 12 30 68 11 فوق ليسانس  

  75 5 8 36 22 4 باالتر

وضعيت 
  نخبگي

  32 5 0 18 8 1 اي اس اي

a612/53  
16  
16  
  

000/0  
  51 10 8 12 18 3 مخترع
  64 15 4 12 32 1 كنكور

  58 20 0 6 24 8 معدل الف
  53 10 8 18 14 3 وارهجشن

  a 333/12  4  015/0  45-31 1 8 0 0 0 9  246 60 20 66 88 15 18-30  سن
  

ميزان مشاركت دختران دانشجويان نخبه علمي در سطوح مختلف از نتايج آزمون بر اساس 
، درصد از افراد مجرد 35، درصد از متاهلين بدون فرزند 35 جدول شماره دو نشان مي دهد

درصد از نخبگان  12درصد از دانشجويان فوق ليسانس و  26، سال 18—30صد از افراد در34
رتبه هاي برتر كنكور و معنادري ارتباط اين عوامل را با مشاركت در فعاليت هاي ورزشي 

  نشان مي دهد. دانشگاهي را
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  ميزان مشاركت دانشجويان دختر نخبه علمي در فعاليت هاي ورزشي .2جدول 

دون متاهلين ب
دانشجويان فوق   سال 18—30افراد   افراد مجرد  فرزند

  ليسانس

دانشجويان 
نخبگان رتبه هاي 

  برتر كنكور

درصد از  35
شركت كنندگان 
در فعاليت هاي 

  ورزشي

درصد از35
شركت 

كنندگان در 
فعاليت هاي 

  ورزشي

درصد از شركت 34
كنندگان در 
فعاليت هاي 

  ورزشي

درصد از شركت  26
ليت كندگان در فعا
  هاي ورزشي

درصد از  12
شركت كندگان در 

فعاليت هاي 
  ورزشي

  
با اين  با توجه به نتايج اين پژوهش و جدول شماره دو تحقيقات بسياري از يافته هاي

) در مورد رابطه ي سن و شركت 1380در پژوهشي كه بوسيله صفانيا( .پژوهش همسو مي باشد
ساله متاهل  25شد كه بسياري از افراد  خصدر فعاليت هاي ورزشي تفريحي انجام گرفت مش

به ورزش ها و فعاليت هاي كه در دوران جواني انجام مي داده اند  ،تمايل دارند در اوقات فراغت
همراهي دوستان قديمي با آن هاست؛ بدين ترتريب ، بپردازند؛ضمن اينكه شرط حضورشان

ديگر در يكي از  ژوهشيپ ها نشده است. ي فعاليت ورزشي آن افزايش سن مانع ادامه
در هيچ فعاليت ورزشي ، درصد از داشجويان دختر 40هاي ايران نيز نشان داد كه  دانشگاه

 ،روابط اجتماعي، وسيله نقليه، پول، عالقه، امكانات، كمبود وقت شركت نمي كند و علت آن:
ن مي دهد ). بررسي نشا132مهارت و سالمتي اعالم شده است(احساني و عزب دفتران ،ناآگاهي

كه زنان مجرد نسبت به زنان متاهل روزهاي بيش تري در هفته و ساعات بيش تري در روز را 
عوامل بازدارنده ورزش بانوان عبارت اند ، به ورزش اختصاص مي دهند. بر پايه اي اين بررسي ها

- يدرصد)و عامل اطالعات80عوامل قتصادي و امكاناتي(، درصد)42اجتماعي(- از :عوامل فرهنگي
  )1375سيما مطالعات و سنجش برنامه يي صدا و، درصد)(مركز تحقيقات19مديريتي(-تبليغاتي

در ادبيات پژوهش اوقات فراغت به خوبي گنجانده ، رابطه منفي سن و شركت در فعاليت ورزشي
وبكسن  دوورس؛ كولتر؛ ؛1991(ماتيسون شده است.اطالعات حاصل از مركز آمار انگلستان

)اين نتايح را 1981و تاون سند ،هاي محلي (براي نمونه بوثبيتون گات و پژوهش )1995تر
، نشان مي دهند كه ميزان شركت در ورزش با باال رفتن سن كاهش مي يابد.كولتر، تاييد كرده

)نيز مداركي را براي تايد ان امر كه سن مهم ترين و قوي ترين عامل 1995و بكس تر ، دورس
  ارائه مي دهند.، ورزشي استميزان مشاركت در پيش فعاليت 

عالوه بر بيان ارتباط ، )1995دورس و بكس تر (، )و كولتر1991پژوهش گراتونو تايس (
نشان مي دهد: افرادي كه به صورت تمام وقت ، قوي بين سطح تحصيالت و شركت در ورزش
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بيش ترين ميزان مشاركت در  ،سال)17تا  16سال و نيز  18تحصيل مي كنند(سنين باالي
  عاليت هاي ورشي را دارند.ف

رابطه اي ميان كيفيت تحصيل و شركت در فعاليت هاي ورزشي مثبت و معنادار است.در 
نتايج زير حاصل شد: مواجه با ، ) انجام داد ه است1997(پژوهشي كه الكساندريس و كرول

عنادار بيش عوامل بازدارنده در بين افراد دارداي تحصيالت پايين و افرادتحصيل نكرده به طور م
ي Uرابطه ي ، تر از افراد تحصيل كرده است: بين درك و مواجهه با عوامل بازدارنده و سن

  عامل بازدارنده زمان در بين افراد متاهل بيش از افراد مجرد است.- معكوس وجود دارد:
نتايج تحقيق كشكر و همكاران در پژوهشي كه به بررسي و تحليل عوامل بازدارنده و ميزان 

) در فعاليت هاي ورزشي پرداخته است به اين نتيجه رسيده 1386كت زنان شهر تهران(مشار
  است:

  ساله بيشترين مشاركت نسبت به زنان سنين باال تر را دارند. 18- 30درصد از زنان  41- 
درصد از زنان متاهل تهران با توجه به سطوح مختلف مشاركت با دفعات تكرار در 06/70 - 

  ركت مي كنند.فعاليت هاي ورزشي ش
در مواجهه عوامل بازدارنده در بين قشر تحصيل كرده زنان تهران در مقايسه با افراد ديپلم و - 

  كمتر مانع مشاركت بانوان در فعاليت هاي ورزشي مي شود.، زير ديپلم
، به فعاليت ورزشي خود ادامه مي دهند در قياس با افراد جوان ،افراد با وجود افزايش سن- 

  كت كنندگان كمتر است.تعداد مشار
، )نشان داند كه افراد تجصيل كرده تر1997)و الكساندريس(1996احساني و همكارن (

كمتر با عوامل بازدارنده فعاليت هاي ورزش اوقات فراغت مواجه مي شوند و مواجهه با اين 
 درصد)در8/17عوامل در افراد داراي تحصيالت عالي (باالتر از ليسانس)با درصدبسيار كم(

  فعاليت ها اصال شركت ندارند. 
)در تحقيقات نشان دادند كه افزايش 1379)و صفانيا(2006ديونيجي(، )2005جكسون(

افراد ، مانع افراد براي شركت در فعاليت هاي ورزشي نيست و درواقع با افزايش سن، سن
  ند.راهكار هاي مختلفي را مورد استفاده قرار مي ده، عالقمند به شركت در فعااليت ها

  

  بحث و نتيجه گيري
ترويج ورزش هاي مورد نياز انسان در طول زندگي كه لذت بخش و بر اساس نياز ها و توانايي 

).در شرايط 2002، مورد تاكيد است(نهمين كنگره جهاني ورزش براي همه، هاي مردم باشد
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نشان مي دهد بايد چشم انداز و راهكارهاي مناسبي براي ورزش زنان در نظر گرفت.آمار ، كنوني
زنان جامعه دچار پيري زود رس مي شوند.جامعه ما يكي از جوانترين جوامع دنياست ودولت 
، بايد راهكار تازه اي براي بهينه سازي اوقات فراغت بينديشد(مركز امور مشاركت زنان

براي ورزش همگاني در دانشگاهها به ويژه براي  ).در طي سه سال گذشته برنامه ريزي1380
ن و بانوان دانشجو و زير پوشش قرار دادن آنان در اين برنامه ها تربيت بدني وزارت علوم دخترا

شعار ورزش خوابگاهها و ترويج ورزش همگاني براي دختران  1388تحقيقات و فناوري از سال
را در دستور كار قرار داد تا همسو با ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در خصوص اشاعه ورزش 

موثري براي تحقق اين امر در دانشگاهها برداشته باشد كه با برگزاري جشنواره همگاني گام 
هاي ورزشي دانشجويان نخبه پسر و ختر در دانشگاههاي اصفهان و مشهد و برگزاري جشنواره 
ورزش هاي همگاني در دانشگاههاي اردبيل گرگان حركتي نو را در ترويج ورزش همگاني در 

د. با اين نگاه و تاكيد دين مبين اسالم به رعايت مساوات و عدالت بين دانشجويان بوجو آوردن
ارائه خدمات موثر در جهت رشد و ارتقاي سالمت جسمي و روحي دانشجويان  ،بين زن و مرد

ارگانها و بخصوص دانشگاهها و ، بويژه دختران و بانوان از وظايف مهم تربيت بدني سازمانها
باشد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه ترتيب و توالي  تحقيقات و فناوري مي، وزارت علوم

بازدارنده مدل سلسله مراتبي عوامل بازدارنده اوقات فراغت در جامعه دانشجويان دختر نخبه 
علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور صدق مي كند و اين ترتيب و توالي بر پايه 

عوامل بازدارنده  - 1دهد عبارت است از  آنچه يافته هاي تحقيق بر حسب اهميت نشان مي
عوامل ساختاري.نتايج اين تحقيق با بيشتر تحقيقاتي كه  - 3فردي عوامل بازدارنده بين - 2فردي

مويد مطابق سلسله مراتب عوامل بازدارنده در مدل مذكور با ، در كشورهاي غربي صورت گرفته
 .ين كشورها تائيده شده استاهميت آن در اين كشورهاست و در واقع صحت اين مدل در ا

گادبي بر خالف تحقيقات ديگر - ترتيب عوامل سه گانه مدل كرافورد، براساس نتايج اين تحقيق
(شجاع  ،)1379(احساني و همكارن ،)1383(مشكاتي ،)1383در ايران (سالمي و همكاران

ت ) در بين دانشجويان نخبه دختر ثابت به نطر رسيد و با نتايج تحقيقا1383الدين
)همخواني دارد.در مدل 2005)وجكسون(1997الكساندريس(، )2000جكسون( ،)2001هوبارد(
عوامل بازدارنده فردي است و سپس به ترتيب  ،اولين مورد بازدارنده اوقات فراغت، كرافورد

  عوامل بين فردي و ساختاري قرار دارند.
، شرايط اقتصادي نتيجه بدست آمده در دختران دانشجوي نخبه علمي جامعه ما عليرغم

فرهنگي و اجتماعي كه از اهميت بسياري در مشاركت ورزش تفريحي دارد با تحقيقات 
كشورهاي غربي همخواني دارد كه براي اثبات اين ادعا به تحقيقات بعدي در همين زمينه نياز 
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شبيه ، بررسي متغير مشاركت دانشجويان نخبه علمي كشور با توجه به خصوصيات نخبگي.است
سلسله مراتبي عوامل بازدارنده اوقات فراغت درايت تحقيق نشان دهنده اين نكته است كه  مدل

باز هم در فعاليت هاي ورزشي اوقات فراغت شركت  ،دانشجويان دختر با وجود عوامل بازدارنده
درصد از دانشجويان دختر دانشگاهها در فعاليت هاي ورزشي دانشگاها 93بيش از - 2مي كنند

لزوما به معناي ، د.از اينرو نظريه جكسون در مورد اينكه وجود عوامل بازدارندهشركت مي كنن
عدم شركت در فعاليت هاي اوقات فراغت نيست صحيح است و همان طور كه نتايج نشان مي 

دختران دانشجوي نخبه علمي جامعه ما با وجود موانع مختلف به روش هاي متفاوت در  ،دهد
هر چند كه محدوديت در نوع مشاركت آنها ، شركت مي كنند فعاليت هاي مورد عالقه خود

سال بيش از ديگران در  18- 30وجود دارد.نتايج تحقيق نشان مي دهد كه دانشجويان دختر 
سال نيز مشاركت 30فعاليت هاي ورزشي شركت مي كنند اما در بين دانشجويان دختر باالي 

ورزش كردن نيست.نتايج تحقيقات  در فعاليت ها وجوددارد و در واقع افزايش سن مانع
)يافته هاي باال را تاييد 1386)و كشكر(1379صفانيا (، )2006ديونيجي(، )1991جكسون(

كند. دانشجويان دختر مجرد نسبت به دانشجويان دختر متاهل مشاركت بيشتري در فعاليت  مي
و .ورزشي نيست اما تاهل مانعي براي حضور آنها در فعاليت هاي.هاي ورزشي دانشگاهي دارند

درصد از شركت كنندگان در فعاليت  35همانطور كه در جدول شماره دو مشاهده مي شود 
هاي ورزشي را متاهلين بدون فرزند تشكيل مي دهند.اين يافته با يافته هاي الكساندريس و 

  ) همخواني دارد.1997(كرول
دارندگي كمتري بر باز ،عوامل بازدارنده، نتايج نشان داد هرچه تحصيالت باالتراست

تحصليكرده و داراي  به طوري كه مشاركت دانشجويان دختر، اعمال مي كند دانشجويان دختر
نسبت به افراد داراي تحصيالت پايين تر بيشتر است كه با يافته هاي كشكر  ،تحصيالت باالتر

شركت  درصد از 26همخواني دارد.بر اساس يافته ها)1996هاردمن و كرول (، احساني ،)1386(
  كندگان در فعاليت هاي ورزشي دانشجويان فوق ليسانس مي باشند. 

و با نتايج پژوهشي كه برروي موانع مشاركت بانوان در فعاليت هاي ورشي ايران انجام شده 
عوامل رواني ، نشان داد كه عدم مشاركت بانوان در فعاليت هاي ورزش به دليل عوامل جسماني

بي عالقگي و بي انگيزگي؛عوامل مربوط به نگرش ، سردگياف، اضطراب، نظير بي حوصلگي
عدم دسترسي به فضاي مناسب؛ و عوامل ، شرايط فيزيولوژيك، وضعيت اقتصادي، خانواده

  .) همخواني ندارد1383نوروزيان و مير فتاح، اجتماعي و فرهنگ است(سالمي
كه تاهل نم  -كردنتيجه گيري: بر اساس يافته اين پژوهش مي توان به نتايج ذيل اشاره 

متاهلين بدون فرزند به نسبت - تواند عامل بازدارنده براي حضور درفعاليت هاي ورزشي باشد.
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دانشجويان فوق ليسانس به - متاهلين داري فرزند بيشتر به فعاليت هاي ورزشي عالقمند هستند
د و فعاليت هاي ورزشي بيشتر وقت مي گذارن جهت حضور بيشتر در دانشگاه براي حضور در

وقت كمتري براي فعاليت هاي ، دانشجويان دكتري به دليل تحصيل و كار كردن همزمان
سال وقت بيشتري براي فعاليت هاي  18- 30دانشجويان دختر در دامنه سني —ورزشي دارند

  ورزشي صرف مي كنند.
پيشنهاد مي گردد با توجه نقش بي بدليل دختران در تربيت نسل آينده فرداي ايران 

و حضور آنها در پست هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي نسبت به مهيا ساختن  اسالمي
  بسترهاي مناسب فعاليت هاي ورزشي دانشجويان دختر اقدام گردد.

پيشنهاد مي گردد تحقيق مشابه با جامعه آماري دانشجويان نخبه پسر دانشگاهها انجام 
  عوامل بازدارنده آنها نيز شناسايي گردد.شود تا نيازها و عالئق آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد و 

  منابع:
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 عضالني درد ميزان بر ماساژ  -آروماتراپي و ماساژ ،آروماتراپي روش سه رتأثي

  ايروبيك ورزشكار دانشجويان دختر
  

  3منصوره عارفي نيا ،2محمد حسين رضواني ،1بهنام قاسمي
  

  10/91//12تاريخ پذيرش:     6/8/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
 نيز رواني و جسماني عوامل گذارد مي تأثير انسان روان و جسم بر ورزش كه گونه همان

 ،آروماتراپي روش سه تأثيرهدف تحقيق بررسي  .مؤثرند ورزشي عملكرد و ورزش بر قابال ًَمت
 شهر دختر ايروبيك ورزشكاران عضالني درد ميزان بر ماساژ  و آروماتراپيتركيب و ماساژ

 مسابقات در ورزشكار دختر شركت كننده يدانشجو32براي اين منظور  .بود اصفهان
طور مساوي به گروه هاي  در دسترس انتخاب و به  به شيوه ،1390 سال فجر  دههقهرماني 
براي اخذ  ماساژ تقسيم شدند. ماساژ و گروه تركيبي آروماتراپي و ،آروماتراپي ،كنترل

 عضالني كوفتگي و درد ذهني بندي درجه هاي مشخصات فردي و اطالعات الزم از پرسشنامه
مستقل  tهمبسته و  tهاي  از آزمون ،هاي تحقيق تالوگ استفاده شد. براي تحليل داده

 بندي در مقادير پيش از آزمون نمره درجه ،هاي بدست آمدهيافته بر اساساستفاده شد. 
 نشد تفاوت معناداري مشاهدهعضالني گروههاي مختلف تحقيق  كوفتگي و درد ذهني

)05/0P<( .ايج تحقيق نشان مي دهد كه ميزان درد عضالني قبل و بعد از مداخله در همه نت
 ،گروهها به غير از گروه آروماتراپي تفاوت معني داري وجود دارد. و در مقايسه بين گروهها

ماساژ  –مشخص شد كه بين گروه كنترل و ماساژ و نيز گروه كنترل و تركيب آروتراپي 
تاثيري  بطوري كه مي توان نتيجه گرفت كه كاربرد آروماتراپياختالف قابل توجه بوده است. 

بر كاهش درد عضالني ندارد اما استفاده از ماساژ به تنهايي و نيز تركيب آن با آروماتراپي در 
كاهش درد عضالني دختران ورزشكار ايروبيك موثر هستند. بنابراين توصيه مي شود كه پس 

د عضالني از ماساژ و يا از تركيب ماساژ و آروماتراپي از تمرين مي توان به منظور كاهش در
  . استفاده نمود

  

  .درد عضالني ،ماساژ - آروماتراپي ،ماساژ ،آروماتراپي :فارسي هاي واژهكليد

                                                                                                                   
  . استاديار دانشگاه شهر كرد 1
 Email: hrezvani2000@yahoo.com  (نويسنده مسئول) . استاديار دانشگاه شاهرود 2
 شناسي و حركات اصالحي دانشگاه شهركرد . كارشناس ارشد آسيب 3
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  مقدمه
 از بسياري به ابتال خطر كاهش در مهمي عامل عنوان به ورزشي هاي مشاركت و ورزش
 مي شوند چاقي و باال فشارخون عروقي، -قلبي هاي بيماري مانند جسماني مشكالت و ها بيماري

 به اعتماد افزايش و افسردگي اضطراب، مانند رواني اختالالت از بسياري درمان باعث همچنين
 رواني و جسماني عوامل و گذارد مي تأثير روان و جسم بر ورزش .)1(باشد مي نفس عزت و نفس
است  مشكالتي از يكي ينعضال درد  .باشند ر ميجسماني مؤث  عملكرد و ورزش بر متعاقباًًَ نيز
 و داشته  همراه را به ورزشي عملكرد كاهش عمدتاًَ و ،هستند هجموا آن با ورزشكاران كه

 عوامل به عضالني درد ميزان ).2(كند  پيدا آن از رهايي براي راهي تا دارد مي آن بر را ورزشكار
 ).3(دارد بستگي فردي هاي تفاوت و سن فعاليت، شدت و مدت رقابت، سطح مانند مختلفي

 بهبود و خستگي درد، اضطراب، كاهش معطر در گياهان روغن از استفاده با 1آروماتراپي 
 سوي از ).4(شود مي اجرا 2ماساژ و استنشاق استشمام، طريق و از است مؤثر پوستي هاي زخم
 منظور به ريكاوري ايه دوره طول در ورزشكاران توسط گسترده طور به درماني ماساژ ديگر
 كاهش تورم، بردن بين از و خستگي تخليه عملكرد، اوج دست يابي به براي فرد سازي ه آماد
ماساژ را به عنوان  ).5( شود مي استفاده صدمات درمان و پذيري انعطاف افزايش و عضالني تنش

سالمتي و ايجاد  اي با هدف افزايش هاي بدن، با فشار منظم و ضربه يك كار دستي بر روي بافت
هاي  و شامل انواع روش هاي كار با دست، از جمله روش )،6(اند  حس خوب، تعريف كرده

 تركيب( ماساژ  - آروماتراپي كنيكت ).7(باشد  فشاري، مالش، ساييدن و ماليدن بدن مي
 و اضطراب كاهش در كه است درماني هاي تكنيك ترين محبوب از يكي ) نيزماساژ و آروماتراپي

 درماني هاي روش ترين متداول از يكي عنوان به ماساژ   - آروماتراپي .)8(است مؤثر عضالني ردد
 ارتقاي عث با تركيبي يا جداگانه صورت به ضروري هاي روغن از استفاده با كه است مكمل طب

 باعث مركزي عصبي سيستم به نفوذ اعمال اب آروماتراپي .شود مي رواني و جسماني سالمت
 از .شود مي روان و جسم بازسازي سريعت و آرامش استرس، كاهش اضطراب، فسردگي،ا تسكين
 بدن هاي بافت دستكاري اعمال با درمانگر دست تماس طريق از ماساژ  -   آروماتراپي ديگر طرف

 صدمات از ناشي درد بهبود و رواني آرامش باعث بويايي حس طريق از روان بر تأثير با همواره
 از ريكاوري زمان در و رقابت طول در يورزش مربيان از بسياري نتيجه در. ودش مي ورزشكاران

)، به بررسي تأثير اسانس 1390( وكيليان و همكاران ).9( كنند مي استفاده روش اين
ي حاضر نشان داد كه آروماتراپي با  اسطوخودوس بر درد زايمان پرداختند. مطالعه

                                                                                                                   
1. Aromatherapy 
2. Massage 
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). 10(ي مناسب در بين ساير  مكمل هاي طبي باشد ها تواند يكي از جايگزين اسطوخودوس مي
، افسردگي و رضايت  ) با عنوان تأثيرات آروماتراپي بر درد2005تحقيق كيم ام جي و همكاران (

از زندگي در بيماران مبتال به آرتروز انجام شد. و نتايج آن نشان داد كه آروماتراپي به طور قابل 
گي در گروه تحت آزمايش مي شود با اين حال احساس توجهي باعث كاهش ميزان درد و افسرد

به  )1381( همكاران و ورزاده پيله ).11(دهد  رضايت از زندگي را در اين افراد افزايش نمي
 داد نشان اين تحقيق نتايج .ندپرداخت كار طول در اضطراب و درد كاهش بر ماساژ تأثير بررسي

 ميزان ماساژ گروه در اما دارد وجود پيشرونده طور به كار از ناشي درد افزايش ها گروه مهه در
 در داري معني طور به آزمون پايان در نيز اضطراب سطح و شد، ديده كنترل گروه از كمتر درد
)، با عنوان تأثير ماساژ 1382نتايج تحقيق متوسليان و همكاران ( ).12(يافت كاهش ماساژ گروه

دچار سوختگي نشان داد كه ماساژ قبل از پانسمان قبل از پانسمان بر درد و اضطراب بيماران 
 ،)2010( همكاران و سوسان ).13(شود  باعث كاهش درد و اضطراب بعد از پانسمان مي

 جراحي عمل كه افرادي در كشيدگي و اضطراب درد، بر درماني ماساژ تأثير عنوان با تحقيقي
 عنوان به ماساژ كه شود مي پيشنهاد آمده دست به نتايج به توجه با . ودادند انجام داشتند قلب

 انجام قلبي بيماري به مبتال افراد جراحي عمل از پس ريكاوري دوره مديريت در مهمي بخش
)، تحقيقي با عنوان تأثيرات ماساژ روي شروع درد 2006مانسينلي و همكاران ( ).14( گيرد

ي انجام دادند. نتايج ) و عملكرد فيزيكي در ورزشكاران زن دانشگاهDOMSعضالني تأخيري (
حاصل از اين مطالعه از كاهش درد عضالني تأخيري و بهبود پرش عمودي در زنان ورزشكار 

 در تر بيش ماساژ  - آروماتراپي تحقيقات كه آنجايي از .).15(دانشگاهي توسط ماساژ حمايت كرد 
 مزمن درد روماتوئيد، آرتريت استئوآرتريت، به مبتال بيماران در درد كنترل با برخورد ي زمينه

 و آرامش ارتقاي افزايش و اضطراب كاهش و ها بيماري و سرطان از ناشي مزمن درد و عضالني
 ميزان بر ماساژ -  آروماتراپي تأثير  زمينه در از آنجا كه ).16( است گرفته انجام بيماران در رفاه
 طرفي از و يافت شد ركشو از خارج و ايران در تحقيقات محدودي مسابقه از پس عضالني درد

 درد كه نقشي به توجه باهمچنين  )،14(است كمياب انسان در رايحه اثرات علمي بررسي
 سه اثر تعيين اوالًَ،  تحقيق انجام ضرورت ،باشد داشته ورزشكاران عملكرد بر تواند مي عضالني

 و دختر ايروبيك انورزشكار عضالني درد ميزان بر ماساژ -  يآروماتراپ و ماساژ آروماتراپي، شيوه
  .باشد مي هم با ها آن مقايسه و شيوه سه اين تأثير ميزان تعيين ثانياًَ

 تحقيق                               روش
است كه درآن از روش مقايسه اي استفاده شده است تا  تجربي  نيمه يك بررسياين تحقيق 
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 اسانس از استفاده با ماساژ -اپيآروماتر و ماساژ ،آروماتراپي روش سه از استفاده تأثير

مقايسه  اصفهان شهر دختران دانشجوي ورزشكار ايروبيك عضالني درد ميزان بر اسطوخودوس
آزمون و  گيري متغيرهاي وابسته به تحقيق از طريق پيش گردد. اطالعات الزم براي اندازه

هاي  در آزمودني آوري گرديد و تأثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته آزمون جمع پس
  تجربي مورد بررسي قرار گرفت.

  جامعه آماري
ورزشكار دختر ايروبيك شهر اصفهان كه در  32جامعه آماري تحقيق حاضر عبارتند از تعداد 

 8 گروه 4 در انتخاب شدند و ي در دسترس رده قهرماني كشور فعاليت مي كنند كه به شيوه
  .گرفتند قرار كنترلو  ماساژ-  آروماتراپي ، ژماسا ،آروماتراپي هاي گروه به عنوان نفره

  آوري اطالعات ي جمع گيري و شيوه ابزار اندازه
 و وزن ،قد ،سن شاملكه  فردي مشخصاتي  پرسشنامه به تحقيق در كنندگان شركت كليه ابتدا

 اختالل ،مزمن سردردهاي سابقه ،ميگرن سابقه ،گياهان به نسبت آلرژي سابقه ي درباره سؤال 5

 جهت ها آزمودني صالحيتدادند و  پاسخ است بخش آرام داروهاي از استفاده و بويايي حس در

 - 2آروماتراپي  - 1 گروه چهار در ها شونده آزمون سپس شد. مشخص تحقيق اين در شركت
هاي چهار  گروه كنترل تفكيك شدند. پس از مسابقه آزمودني - 4ماساژ و  - آروماتراپي - 3ماساژ 

 آن پس از ،را پاسخ دادند تالوگ عضالني كوفتگي و درد ذهني بندي درجه ي گروه پرسشنامه

ت ماساژ كالسيك با استفاده از روغن زيتون (به منظور تح دقيقه 15 تا 10 مدت به ماساژ گروه
 مدت به مسابقه از بعد اسطوخودوس اسانس ،آروماتراپي گروه در ،كاهش اصطكاك) قرار گرفت

 ماساژ عمل دو هر ماساژ -آروماتراپي گروه در و شد استفاده ستنشاقيا صورت به دقيقه 15 تا 10

 گروه در انجام گرفت. مسابقه از بعد دقيقه 15 تا 10 مدت به همزمان صورت به آروماتراپي و

ي  پرسشنامه مجدداًَ گروه چهار هر تحقيق پايان در گرفت.ن صورت اعمال اين از يك هيچ كنترل
  وسيله به تحقيق نتايج نهايت در ودادند  پاسخ را تالوگ عضالني تگيكوف و درد ذهني بندي درجه
  گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد استنباطي و توصيفي آمار

  هاي آماري روش
اسميرنوف براي آزمون نرمال  - كالموگروف ،هاي هاي تحقيق به ترتيب آزمون براي تحليل داده

مستقل جهت  t ،ات پيش آزمون و پس آزمونهمبسته براي مقايسه نمر t ،بودن توزيع نمرات
-one بررسي تفاوت اختالف نمرات پيش آزمون و پس آزمون و آزمون تحليل واريانس يك راهه

way ANOVA) ) گروه  4به منظور بررسي تفاوت اختالف نمرات پيش آزمون و پس آزمون در
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گرفته شد. و از نرم افزار  رآزمون تعقيبي توكي به كا ،استفاده شده و با توجه به معنادار بودن
SPSS  براي تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 18نسخه  

  ها يافته
يك جلسه  ،)P=080/0 (به دست آمده Pنتايج تحقيق نشان مي دهد كه با توجه به ارزش 

است داري نداشته  معني تأثيرايروبيك  دختر ورزشكاران درد عضالني بر استنشاقي آروماتراپي
  ). 1(جدول 

هاي  مستقل با هدف مقايسه بين گروهها در پيش آزمون و پس آزمون براي گروه tنتايج آزمون 
  ).2آروماتراپي نيز اين نتيجه را تاييد نمود (جدول  كنترل و

  

  ي تغييرات درون گروهي ميزان درد عضالني در گروه آروماتراپي مقايسه .1جدول 

Sig t df تعداد 
ميانگين پس 

 مونآز
ميانگين 
 پيش آزمون

  آماره
 ها گروه

 درد عضالني 00/3 63/2 8 7 049/2 080/0
  

  هاي كنترل و آروماتراپي ي اختالف ميانگين نمرات درد عضالني بين گروه مقايسه. 2جدول 

Sig t df 
  ميانگين

 اختالف نمرات
 انحراف
 تعداد ميانگين  استاندارد

 آماره
 ها گروه

 كنترل 8 25/0 46/0  125/0 - 14   50/0- 619/0
 آروماتراپي 8 37/0 51/0

  
در  مستقل tگونه كه نتايج آزمون  همان ،)P=001/0 ( 3به دست آمده در جدول  Pاز ارزش 

 تأثيرايروبيك  دختر ورزشكاران درد عضالني بر نشان داد كه يك جلسه ماساژ 4جدول 
  داري داشته است. معني

  
  گروهي ميزان درد عضالني در گروه ماساژ ي تغييرات درون مقايسه .3جدول 

Sig t df ميانگين پيش آزمون ميانگين پس آزمون تعداد 
  آماره

 متغيرها

000/0 7/5 7  8 75/1 25/3 
اضطراب
  حالتي
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 هاي كنترل و ماساژ ي اختالف ميانگين نمرات درد عضالني بين گروه مقايسه .4جدول 

Sig t df 
  ميانگين

 اختالف نمرات
  انحراف
 تعداد ميانگين  استاندارد

  آماره
 ها گروه

 كنترل 8 25/0 46/0  25/1- 14  98/3 - 001/0
 ماساژ 8 50/1 75/0

  
 دختر ورزشكاران درد عضالني بر ماساژ - دهد كه يك جلسه آروماتراپي نشان مي 5جدول 

نيز بر  مستقل t). اين نتايج توسط آزمون P=000/0 داري داشته است ( معني تأثيرايروبيك 
  بدست آمد. 6اساس جدول شماره 

  
  ماساژ -ي تغييرات درون گروهي ميزان درد عضالني در گروه آروماتراپي مقايسه. 5جدول 

Sig T df ميانگين پس آزمون تعداد 
ميانگين پيش 

 آزمون
 آماره

 متغيرها

 اضطراب حالتي 88/40 63/32 8  7 44/8 000/0
  

  ماساژ -هاي كنترل و آروماتراپي مرات درد عضالني بين گروهي اختالف ميانگين ن مقايسه. 6جدول 

Sig T df 
  ميانگين

 اختالف نمرات
  انحراف
 تعداد ميانگين  استاندارد

  آماره
 ها گروه

 كنترل 8 25/0 46/0  50/2- 14 80/10 - 000/0
 ماساژ-آروماتراپي 8 75/2 46/0

 
دهد كه بين نمرات در عضالني قبل  ينشان م ،)P=000/0 ( 7به دست آمده در جدول  Pارزش 

ايروبيك  دختر ماساژ ورزشكاران - ماساژ و تركيب آروماتراپي ،و بعد از يك جلسه آروماتراپي
  ). P=000/0 داري وجود دارد ( تفاوت معني

  
  مقايسه بين گروهي درد عضالني تفاوت نمرات پيش آزمون و پس آزمون  .7جدول

  گروه 4هاي  در آزمودني

Sig F انگين مربعاتمي 
درجه 
 آزادي

مجموع 
 مربعات

 متغير تغييرات

000/0 277/34 
 هابين گروه 59/32 3 86/10

درد 
 عضالني

 هاداخل گروه 87/8 28 317/0

 كل 46/41 31 
  

هاي تحقيق بوده  براي مشخص شدن اين مطلب كه اين اختالف مربوط به كدام يك از گروه
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آمده است. نتايج آزمون  8ستفاده شد كه نتايج آن در جدولاز آزمون تعقيبي توكي ا ،است
گروه كنترل و ماساژ و گروه كنترل و  ،توكي نشان داد گروهي كه باعث ايجاد تفاوت شده است

  باشد. ماساژ مي - آروماتراپي
  

  ها نتايج آزمون تعقيبي (توكي) براي تعيين محل تفاوت بين گروه .8جدول 
P  متغير اه گروه ميانگين اختالفات 

 آروماتراپي  12/0- 970/0
 كنترل

 درد عضالني

 ماساژ  25/1- 001/0
 ماساژ-آروماتراپي  50/2- 000/0
 كنترل 125/0 970/0

 ماساژ  12/1- 002/0 آروماتراپي
 ماساژ-آروماتراپي  37/2- 000/0
 كنترل 25/1 001/0

 آروماتراپي 12/1 002/0 ماساژ
 ماساژ-تراپيآروما  25/1- 001/0
 كنترل 50/2 000/0

 ماساژ 37/2 000/0 ماساژ -آروماتراپي
 آروماتراپي 25/1 001/0

  
  گيري بحث و نتيجه

نتايج بدست آمده نشان داد كه استفاده از روش آروماتراپي بر ميزان درد عضالني گروه 
خارجي محدودي در اين  آروماتراپي تاثير معني داري نداشته است و اگرچه تحقيقات داخلي و

) و پازنده و 2006زمينه يافت شد اما نتايج اين تحقيق با يافته هاي جانگ تي كيم و همكاران(
) همخواني 2006) همخواني دارد ولي با يافته هاي كيم جي تي و همكاران(1386همكاران (

تواند مربوط به  ميندارد. كه دليل احتمالي عدم تأثير آروماتراپي بر درد عضالني در تحقيق ما 
جانگ تي كيم و ها، مدت استفاده از اسطوخودوس و مقدار مصرف آن باشد.  تعداد كم آزمودني

به بررسي تأثير آروماتراپي در درمان درد پس از عمل جراحي پرداختند كه  )،2006همكاران (
مل نتايج حاصله نشان داد آروماتراپي با روغن اسطوخودوس عادي بر شدت درد پس از ع

  ).17داري نداشت ( جراحي تأثير معني
)، تحقيقي با عنوان بررسي تأثير آروماتراپي با اسانس بابونه بر درد 1386پازنده و همكاران (

ناحيه پرينه اي انجام دادند كه نتايج تحقيق نشان داد، به طور كلي اسانس بابونه بر كاهش درد 
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تغيير در مقدار، اشكال و روش هاي تجويز اسانس باشد. شايد بتوان با  ناحيه پرينه اي مؤثر نمي
  ).18هاي گياهي نتايج بهتري در زمينه كاهش درد ناحيه پرينه به دست آورد (

تحقيقي با عنوان تأثير آروماتراپي در درمان درد پس از  )،2006كيم جي تي و همكاران (
تحت عمل جراحي  عمل جراحي انجام دادند. كه در آن از روغن اسطوخودوس براي بيماران

ها نشان دادند كه استفاده از آروماتراپي موجب رضايت  بيوپسي پستان استفاده شد. يافته
). نتايج تحقيق نشان داد كه با استفاده از روش ماساژ 9بيماران در كنترل درد شده است (

اي كارن ه هاي اين تحقيق با يافته يابد. يافته داري كاهش مي ميزان درد عضالني به طور معني
) و فورالن و همكاران 2009)، ميريام الستينگ و همكاران (2009جي شرمن و همكاران (

)، هسو 1388) و جوزي (1388)، يعقوبي و همكاران (1390)، و عباسي و همكاران (2009(
  باشد. مي

تحقيقي با عنوان مطالعه تصادفي ماساژ درماني براي  )،2009كارن جي شرمن و همكاران (
درد مزمن گردن انجام دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه ماساژ ايمن است و ممكن درمان 

  ).15است حداقل در كوتاه مدت مزاياي موثر باليني براي درمان درد مزمن گردن داشته باشد (
به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا ماساژ درماني  )،2009ميريام الستينگ و همكاران (

دهد و باعث بهبود اختالالت خلق و خوي در زنان مبتال به  زيكي را كاهش ميهاي في ناراحتي
رسد ماساژ كالسيك براي كاهش درد  ها، به نظر مي شود. با توجه به يافته سرطان پستان مي

جسمي و خستگي و بهبود اختالالت روحي در زنان مبتال به سرطان سينه در مراحل اوليه، به 
  ).19باشد ( يعنوان درمان كمكي مؤثر م

تحقيقي با عنوان تاثير ماساژ بركمر درد انجام دادند. نتايج  )،2009فورالن و همكاران (
حاصله نشان داد كه ماساژ، به ويژه هنگامي كه با تمرين و آموزش همراه است، ممكن است 

ژ و دهد كه ماسا براي بيماران مبتال به كمر درد تحت حاد و مزمن مفيد باشد. شواهد نشان مي
  ).14تر دارد ( طب سوزني مؤثرتر از ماساژ كالسيك است اما اين موضوع نياز به تأييد بيش

)، تأثير ماساژ بر درد نوزادان به هنگام واكسيناسيون نوزادان را 1390عباسي و همكاران (
 راحتي به نوزادان در كه است بافتي آسيب به پاسخ در دفاعي مكانيسم يك دردبررسي نمودند. 

 تواند مي داخلي هاي اپيوئيد سازي آزاد و عصبي سيستم بر تأثير ماساژ با شود. مي گرفته يدهناد
  باشد. مؤثر دردناك عوامل از ناشي درد شدت در كاهش 

به  نوزادان واكسيناسيون درد به هنگام كاهش غيرتهاجمي در روش يك عنوان و مي تواند به 
  .)20(رود  كار
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به بررسي تأثير ماساژ بر ميزان شدت درد ناشي از كرامپ عضالني ، )1388يعقوبي و همكاران (
از اين مطالعه تعيين تأثير ماساژ در پيشگيري و  هدفدر بيماران تحت همودياليز پرداختند. 

با توجه به نتايج به  تسكين شدت درد ناشي از كرامپ عضالني در بيماران تحت همودياليز بود.
ت همودياليز يك روش غير دارويي است كه فاقد هرگونه ماساژ در بيماران تحدست آمده 

 شود عضالني مي  باعث پيشگيري و كاهش شدت درد ناشي از كرامپ وعوارضي جانبي بوده 
)8(.  

. به بررسي تأثير ماساژ درماني در بيماران مبتال به سكته مغزي پرداخت )،1388جوزي (
مثبت ماساژ در كاهش فشار خون و سطح ثير أمطالعه نشان دهنده ت حاصل از اين هاي يافته

توان اين روش را به عنوان روشي مكمل در كنار درمان  اضطراب بيماران است. بنابراين مي
  .)3( ها توصيه نمود معمول سكته مغزي، جهت افزايش بهبودي بيماران و احساس رفاه آن

رف با بر طرف نمودن ط ماساژ از يك .باشد مييكي از پركاربردترين فوايد ماساژ كاهش درد 
(يعني در اثر افزايش گردش خون  شود ها موجب كاهش درد و ناراحتي مي د در بافتئمواد زا

باعث باال رفتن آستانه درد  طرف ديگر از دهد) و عوارضي مانند كوفتگي عضله را كاهش مي
ه م و بصورت ماليم شروع كنيه را ب چه حركات ماساژ زيرا چنان ؛دگرد هاي عصبي مي گيرنده

هاي  تدريج بر شدت حركات آن اضافه نماييم امكان دارد در نتيجه اين عمل، حساسيت گيرنده
كند و  ماساژ دادن، مغز را به توليد آندروفين تحريك مي. درد كاهش يابد و آستانه درد باال رود

انجام ماساژ  .دهد ها براي مقابله مؤثر با درد افزايش مي اعتماد به نفس بيماران را با تشويق آن
دهد و  هاي حين ورزش را كاهش مي هاي ورزشي خطر صدمات و آسيب قبل و بعد از تمرين

  كند. بازسازي و احياي عضالت خسته را تسريع مي
ماساژ ميزان درد عضالني به طور  -نتايج اين تحقيق نشان داد كه با استفاده از روش آروماتراپي

هاي اين  ام شده در اين زمينه محدود است. اما يافتهيابد. تحقيقات انج داري كاهش مي معني
)، همخواني دارد و تحقيقي كه نتايج آن با تحقيق حاضر 2008هاي چنگ سي ( تحقيق با يافته

  همخواني نداشته باشد يافت نشد.
تحقيقي با عنوان تأثير آروماتراپي ماساژ بر درد، اضطراب حالتي و افسردگي  )،2008چنگ (

 و اسطوخودوس، ترنج، روغن تركيب بابه سرطان بيمارستاني انجام داد. ماساژ  بيماران مبتال
ها نشان داد  انجام شد. و گروه كنترل فقط با روغن بادام شيرين ماساژ دريافت كرد. يافته كندر

  كه تركيب آروماتراپي و ماساژ به مبزان بيشتري در كاهش درد موثر است.
هاي استفاده شده براي كاهش درد  ه گرفت كه روشتوان نتيج از نتايج اين تحقيق مي

عضالني ورزشكاران مفيد بوده و همچنين ساير تحقيقات انجام شده نشان دادند كه كاهش 
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ميزان درد عضالني پس از مسابقه به تعداد جلسات ماساژ و آروماتراپي، مدت انجام ماساژ و 
س به كار رفته جهت آروماتراپي بستگي آروماتراپي، نوع روغن مورد استفاده براي ماساژ و اسان

  دارد.
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هاي هيأت علمي دانشكده رابطه نگرش و گرايش به كارآفريني سازماني در اعضاي
  بدني كشور تربيت

 

  ، پريوش عليپور2سميه گلزار، 1فرشاد امامي
  

  17/11/91تاريخ پذيرش:     12/9/91تاريخ دريافت:

  چكيده
ز اين تحقيق بررسي و رابطه نگرش و گرايش به كارآفريني سازماني در اعضـاي هيـأت   هدف ا

-ـ پيمايشي ميروش اين پژوهش توصيفي  بدني كشور بوده است.هاي تربيتعلمي دانشكده
بـدني و  جامعة مورد نظر تحقيق شامل تمام اعضاي هيأت علمي دانشكده هـاي تربيـت   باشد.
گيري در هر دانشكده به صورت تصادفي با تخصيص منظور نمونهبود كه به  ورزشي كشورعلوم

متناسب تعداد افراد تعيين و در تحقيق شركت داده شدند. در مجموع كل افراد شركت كننده 
بـه   گـرايش  ،بـه كـارآفريني   نفر بودند كه به سه پرسشنامة مجـزاي نگـرش   124در تحقيق 

(بازنگري شده توسط محقق) و اطالعات ) 2003( 3كارآفريني معرفي شده توسط مارگريت هيل
هـاي اسـاتيد   به منظور تأمين روايي ابزار اين تحقيق از نظرات و راهنماييفردي پاسخ دادند. 

) در يـك  5/73/0نظر استفاده شد و پايايي سئواالت نيز از طريـق آلفـاي كرونبـاخ (    صاحب
 ،آمـار توصـيفي (فراوانـي    مطالعه مقدماتي به دست آمد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح

ضـرايب   ،آزمون آناليز واريانسانحراف از معيار) و در سطح آمار استنباطي از  ،درصد ميانگين
انجـام   spssآزمون تعقيبي توكي و نيكويي برازش به كمـك نـرم افـزار     ،همبستگي متناسب

فـر افـراد   ن 124دهد كه ميانگين نگرش بـه كـارآفريني در   هاي تحقيق نشان ميگرفت. يافته
باشد كه ميـانگين  مي 300بود. حداكثر نمرة گرايش به كارآفريني  49/33تحت بررسي برابر با 

كه نشان دهنـده گـرايش پـايين در     بود 95/185نمره كسب شده توسط اعضاي هيأت علمي 
آزمون آناليز واريانس يكطرفه  است. بدني كشورهاي تربيت اعضاي هيأت علمي دانشكدهميان 

هاي مختلف تفاوتي وجود ندارد.  د بين بين نگرش و گرايش به كارآفريني در دانشكدهنشان دا
بدني رابطه معنـي  هاي تربيت بين نگرش و گرايش به كارآفريني اعضاي هيأت علمي دانشكده

اعضاي هيأت علمـي   ). نتايج پژوهش حاضر نشان داد=574/0rو>p 001/0داري وجود داشت. (
 نگـرش و گـرايش بـه كـارآفريني    از لحاظ كشور نمرات قابل قبولي  بدنيهاي تربيت دانشكده

 نگرش به كارآفريني را به عنوان يـك پيشـگوي مطلـوب بـراي     ،نتايج حاضركسب نكردند. 
  گرايش به كارآفريني در دانشكدههاي تربيت بدني معرفي كردند.

  
    دانشكده تربيت بدني. ،عضو هيأت علمي ،كارآفريني سازماني كلمات كليدي:

                                                                                                                   
 Email: f_emami2007@yahoo.com  (نويسنده مسئول) دكتري مديريت ورزشي .1
 Email: Ja.gho3@gmail.com   . عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد آباده2

3.Marguerite Hill  
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  مقدمه
فرهنگي، پيشرفت و ترقي حال و آينده است كـه عرصـه ورزش    -كارآفريني كليد رشد آموزشي

نيز نيازمند اين كليد اساسي است. ورزش در كشور ما در حال تحـول و رو بـه توسـعه اسـت و     
هاي كارآفرينانـه در كنـار ورزش ميسـر     هاي مناسبي جهت فعاليت تواند زمينه همين تحرك مي

ها و منابع علمي و تحقيقاتي هر جامعه ترين سازماناين ميان دانشگاه يكي از با ارزش سازد. در
تحقيقـاتي و.... بايـد    -در جهت پيشرفت و تعالي است كه در جهـت نيـل بـه اهـداف آموزشـي     

 ).1(اين محيط مورد استفاده قرار گيردحداكثر خالقيت و كارآفريني در 
-كثر فوايدي كارآفريني در دانشگاه بهره برد، بايد فعاليـت از اين رو براي اينكه بتوان از حدا

ها به دقت مطالعه و مديريت شود و اعضـاي هيـأت   هاي كارآفريني اعضاي هيĤت علمي دانشگاه
هاي بيشـتري را بـراي كسـب و پـذيرش     ها بيش از پيش تشويق شوند تا فرصتعلمي دانشگاه

اعضاي هيأت علمـي نسـبت بـه كـارآفريني      پوشينقش هاي كارآفرينانه بپذيرند. غفلت و چشم
  ). 2(شوداين مقوله در سطح دانشگاه ميباعث كاهش آگاهي و توجه به 

كند كه نگرش افراد به كارآفريني رابطـه مسـتقيم و   ) عنوان مي2005در همين راستا شاو (
  ).3(راد به كارآفريني در سازمان داردتأثيرگذاري بر گرايش اف

محيط دانشگاه و كارآفريني دانشگاهي: يك «اش با عنوان نيز در مقاله) 2005( 1آنتوني النو
تأثيرات محيط و جو موجـود در دانشـگاه بـر    » هاي محيطيمدل رفتاري براي محاسبه موفقيت

  ).4(دهديكي را بر اين اساس ارائه ميرفتارهاي كارآفرينانه را بررسي و مدلي تئور
داري بـا گـرايش بـه كـارآفريني     ني رابطه معنـي بر اساس اين مدل نگرش مثبت به كارآفري

هـاي  داشته و نيز نگرش مثبت به كارآفريني دانشگاهي اثر مثبتي بر گـرايش بـه آن در محـيط   
دانشگاهي دارد. وي نقش محيط و جو كارآفرينانه را در اين زمينه بسيار حيـاتي دانسـته و جـو    

پـذيري و تحمـل   ت، صداقت، ريسكدانشگاهي مناسب براي كارآفريني را شامل: حمايت مديري
داند. وي معتقد است اعضاي هيـأت  ريسك، سيستم پاداش، منابع و ساختار سازماني حامي مي

ها نقش مديران مياني را بازي كرده و واسـط بـين مـديران ارشـد و دانشـجويان      علمي دانشگاه
انـه  هـاي كارآفرين اليتهستند و درك و برداشت آنان از جو كارآفرينانه تأثير بسيار زيادي بر فع

  ).4(دانشكده خواهد داشت
هـاي  انجـام داد بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه نقـش        2001اما رابين، در تحقيقي كه در سال 

شـود و آغـاز بـه كـار و فعاليـت      كارآفرينانه و محيط عملياتي منجر به ايجاد تنش در افراد مـي 

                                                                                                                   
1. Anthony Llano  
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هـاي ريسـكي ممكـن    رات و فعاليـت پذيري بااليي است و اين مخاطكارآفرينانه، نيازمند ريسك
هـا،  است مالي، شغلي، خانوادگي، اجتماعي يا فيزيكي باشد. نقش سازمان بـر افـراد بـر نگـرش    

  ).5(اران مورد آزمايش قرار گرفته استهاي كارآفرينانه توسط بيگلي و همكها و عملتصميم
سـازماني، انعطـاف    ارتباط بين كارآفريني«) تحقيقي را تحت عنوان 2003در سال ( 1ماندال

هاي آموزشي انجـام داد. نتـايج وي نشـان    مدير مياني بخش 333در » سازماني و رضايت شغلي
سـازماني بـه   سـازماني و انعطـاف    شغلي مربوط به كارآفريني درونداد كه فاكتور ارتقاء وضعيت

تحقيـق   شغلي دروني افراد شده اسـت. نتـايج ديگـر ايـن     داري باعث افزايش رضايتطور معني
نشان داد كه نگرش و درك كارمندان از جو سازماني و فرهنگ سازماني كـه حـامي كـارآفريني    
سازماني باشد حياتي است. وي حمايت مدير از كارآفرين سـازماني، سياسـت هـاي مربـوط بـه      

هاي سازمان را به وجود آورندة اين حمايت و مديريت نيروي انساني، سيستم پاداش و استراتژي
  ).6(انددجه جو حاكم ميدر نتي

، به ارائة »چگونه كارآفريني سازماني را ارزيابي كنيم؟«اي با عنوان ) در مقاله2003هينونن (
پردازد. بر اساس گذار بر پديدة كارآفريني سازماني و نتايج حاصل از آن ميالگويي از عوامل تأثير

هاي فردي به ها و مهارتنگرش هاي مثبت مديريت، جو و فرهنگ سازماني واين مدل فعاليت
طور مستقيم بر كارآفريني سازماني تأثير گذاشته و باعث ايجاد رضايت شغلي، رضايت مشتريان 

   ).7(شودعملكرد بخصوص عملكرد مالي ميو در نتيجه بهبود 

    روش شناسي
جامعة مورد نظر تحقيـق شـامل تمـام اعضـاي      باشد.ـ پيمايشي ميروش اين پژوهش توصيفي 

گيـري در  بود كه به منظور نمونـه  ورزشي كشوربدني و علوم هيأت علمي دانشكده هاي تربيت 
هر دانشكده به صورت تصادفي با تخصيص متناسب تعداد افراد تعيين و در تحقيق شركت داده 

نفـر بودنـد كـه بـه سـه پرسشـنامة        124شدند. در مجموع كل افراد شركت كننده در تحقيـق  
) 2003( 2گرايش به كارآفريني معرفي شده توسط مارگريت هيـل  ،رآفرينيبه كا مجزاي نگرش

به منظور تـأمين روايـي ابـزار ايـن     (بازنگري شده توسط محقق) و اطالعات فردي پاسخ دادند. 
نظر استفاده شد و پايايي سئواالت نيز از طريق  هاي اساتيد صاحبتحقيق از نظرات و راهنمايي

  ). 8(قدماتي به دست آمدر يك مطالعه مد) 5/73/0آلفاي كرونباخ (
انحـراف از   ،درصـد ميـانگين   ،تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمـار توصـيفي (فراوانـي   

                                                                                                                   
1. Mandla  
2.Marguerite Hill  
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آزمـون   ،ضرايب همبستگي متناسـب  ،آزمون آناليز واريانسمعيار) و در سطح آمار استنباطي از 
  .انجام گرفت spssتعقيبي توكي و نيكويي برازش به كمك نرم افزار 

  نتايج
كـه نشـان   بـود   49/33نفر افراد تحت بررسي برابـر بـا    124ميانگين نگرش به كارآفريني در  -

  است. بدني كشورهاي تربيت اعضاي هيأت علمي دانشكدهدهنده ميزان نگرش پايين در ميان 
بـا   نفر) 27و زنان ( 25/34ميانگيني برابر با  نفر) با97مردان ( بين ميزان نگرش به كارآفريني -

  ).>001/0pاختالف معني داري وجود داشت ( 74/30ميانگين 
امتيازگذاري افراد تحت بررسي از ميزان نگرش به كارآفريني بـه تفكيـك دانشـكده نشـان داد در      -

ترين آن مربـوط  و پايين 41مجموع باالترين ميانگين مربوط به دانشگاه اصفهان با ميانگيني برابر با 
  بود. 53/30و  33/30و تربيت معلم به ترتيب با ميانگيني برابر با  هشتيشهيد بهاي به دانشگاه

ميـزان حقـوق   ) و =323/0rو>p 001/0(و ميـزان تحصـيالت    بين نگرش فردي به كارآفريني -
و در ديگر مشخصات فردي اين  رابطه معني داري وجود داشت )=323/0rو =p 026/0(ماهيانه 

  رابطه مشاهده نگرديد.
باشد كه ميانگين نمره كسب شده توسط اعضـاي  مي 300رة گرايش به كارآفريني حداكثر نم -

اعضـاي هيـأت علمـي    كـه نشـان دهنـده گـرايش پـايين در ميـان        بـود  95/185هيأت علمي 
  است. بدني كشورهاي تربيت دانشكده
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نگرش به کارآفريني 

  
  دانشكده . امتياز گذاري افراد تحت بررسي از ميانگين نگرش و گرايش به كارآفريني به تفكيك1شكل 

هـاي   آزمون آناليز واريانس يكطرفه نشان داد بين نگرش و گرايش به كـارآفريني در دانشـكده   -
  مختلف تفاوتي وجود ندارد.



  127   رابطه نگرش و گرايش به كارآفريني  سازماني در اعضاي ...........

  دار وجود نداشت. بين گرايش به كارآفريني زنان و مردان نمونه تحت بررسي اختالف معني -
 002/0داري وجـود داشـت (   بين گرايش به كارآفريني و ميزان حقوق ماهيانه رابطـه معنـي   -

p=278/0وr=.(  
بدني رابطه معنـي  هاي تربيت بين نگرش و گرايش به كارآفريني اعضاي هيأت علمي دانشكده -

  داري وجود داشت
)001/0 p<574/0وr=(  

  بر اين اساس معادله رگرسيوني ذيل ارائه گرديد: 
  = گرايش به كارآفريني 77/0+  3/ 89(نگرش) 

اين فرد گرايش ميانگيني برابر با  ،باشد 25اگر ميزان نگرش يك فرد برابر با بر طبق اين فرمول 
  خواهد داشت. 98
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  نگرش و گرايش به كارآفريني در اعضاي هيأت علمي رگرسيون خطي بين  .2شكل 

  بدني كشورهاي تربيت دانشكده

  بحث و نتيجه گيري
بدني كشور نمرات قابـل  اي تربيته اعضاي هيأت علمي دانشكده نتايج پژوهش حاضر نشان داد 

كسب نكردند. اين نمرات بازگو كننده اين مطلـب   نگرش و گرايش به كارآفرينياز لحاظ قبولي 
 ،هاي تربيت بدني كشور داراي اعضـاي هيـأت علمـي اسـت كـه غالبـاً      مهم هستند كه دانشكده

ات خالقانـه را  هاي جديـد و نـو يـا ايجـاد تغييـر     اشتياق و همچنين جرأت دنبال كردن فرصت
هـاي  در مجموع امتياز كسب شده از ميزان كـارآفريني سـازماني در دانشـكده   همچنين ندارند. 

تربيت بدني كشور دال بر پايين بودن نمرة كارآفريني سازماني و وضعيت نـامطلوب و نابسـامان   
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حاضـر در   اين مقولة در آنها دارد كه گواه اين مطلب اين است كه در مجموع هيچ كدام از افراد
هاي مورد نظر تخصيص نداده و امتياز باال را به كارآفريني سازماني دانشكده ،نمونه تحت بررسي
كـه بـا    ،نفر) امتياز كارآفريني سازماني را در سطح پائين ارزيابي كردند 130اكثريت اين افراد (

ت كـارآفريني و  شود كه با توجه به پيامدهاي مثبعنايت به زير بناي تحقيق چنين استنباط مي
ريـزان و متوليـان مؤسسـات آموزشـي در     الزم است برنامـه  ،پي آمدهاي منفي عدم توجه به آن

  نوآوري و خالقيت در اعضاء خود باشند. ،انديشه ارتقاء سطح كارآفريني
همچنين نتايج رابطه معني داري را بين گرايش بـه كـارآفريني و ميـزان حقـوق ماهيانـه و      

داراي سيستم پـاداش و   ،فرهنگ بوروكراتيك» پيترز«و » هيسريچ«نظر  پاداش نشان داد. طبق
نمايـد. شـايد بتـوان عـدم ارزش     ها را تشويق مـي گيريكاري در تصميمجوي است كه محافظه

محوري و محدوديت افراد در سيستم پاداش و ترفيع و همچنين عدم توجه كـافي مـديران بـه    
از داليل اصـلي   ي ابتكاري در سيستم پاداش و ترفيع راخالقيت و ارائه طرح ها ،وري افرادبهره

وري و هاي ارزشيابي بر اساس بهرهدانست كه استفاده از مالك نارضايتي از سيستم هاي پاداش
هاي خالقانه و نوآورانه در جهت تقويت وضعيت پاداش و در نتيجه ارتقاء گرايش حمايت از طرح

  ).9-13( شودبه كارآفريني پيشنهاد مي
هـاي   وجود رابطه معني دار بين نگرش و گرايش به كارآفريني اعضاي هيأت علمي دانشكده

براي  ،حاكي از اين است كه حضور افراد ريسك پذير و داراي نگرش مثبت به تغيير ،بدنيتربيت
  حضور خالقيت در سازمان ضروري است. 

افراد شاغل در اين  درصد 40بين نگرش و ميزان تحصيالت رابطه معني داري وجود داشت. 
ارشد بوده كه با توجه به رشد تحصيالت و گسـترش  حوزه داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي

ها و مؤسسات آموزشي مختلف اين مسئله در مقايسه با هنجارهاي بين دانشگاه ،روز افزون علوم
هـاي  انشـكده هنوز از درصد خوبي برخـوردار نيسـت. لـذا د    ،هاي آموزشيالمللي و با ديگر گروه

هاي جذب افرادي با درجات علمي باال و ارتقاء اعضاء هيأت علمـي خـود   تربيت بدني بايد زمينه
  هاي باالتر را فراهم كنند.به رده
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واحد تربيت بدني عمومي بر شاخص هاي تركيب بدني و عوامل  تاثيربررسي 
  در دانشجويان غيرفعال دانشگاه فردوسي مشهد سمانيمنتخب آمادگي ج

  

  سمانه فراحتي ،1مهتاب معظمي
  

  18/11/91تاريخ پذيرش:     29/8/91تاريخ دريافت:

  چكيده
 اين ،هاي جسماني افرادهاي تركيب بدني و قابليتبا توجه به تاثير فعاليت بدني بر شاخص

 افزايش سالمت در ميزان چه به هاتربيت بدني در دانشگاه واحدهاي تأثير كه موضوع

كه در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفته  است موضوعي ،تأثير دارد دانشجويان جسماني
آزمودني ها هاي نيمه تجربي ميداني است؛ اين تحقيق از نوع پژوهش شناسي:است. روش

سي دانشجوي پسر از دانشجويان غيرفعال دانشگاه فردو 86دانشجوي دخترو 191شامل 
ها در دومين هفته شروع ترم بدني آزمودنيو تركيب آمادگي جسمانيمشهد بودند. متغيرهاي 

هفته در راستاي ترم تحصيلي واحد تربيت 14گيري شد؛ سپس برنامه تمريني به مدت اندازه
ها به همان ترتيب آزمون اجرا گرديد و پس از اتمام برنامه تمريني تمام آزمون 1بدني عمومي 

انجام گرديد.  16ويرايش  SPSS از نرم افزاربا استفاده ها تكرار شد. تجزيه و تحليل داده اوليه
شاخص توده بدني و نسبت دوركمر به  ،كه وزن داد نشان مطالعه اين از حاصل ها: نتايجيافته

برخي  ،شود مي مشاهده لگن در دانشجويان دختر كاهش معناداري داشته است. همچنين
جمله درازونشست و شناي سوئدي در هر دو گروه بهبود  از جسماني گيآماد متغيرهاي

پذيري و چابكي تنها در گروه دختران معناداري يافته است.در حالي كه شاخص انعطاف
سازمان يافته واحد تربيت بدني عمومي  و اجراي منظم بحث: تغييرات معناداري داشته است.

ي و تركيب بدني دانشجويان گردد؛ كه اين امر تواند موجب بهبود وضعيت آمادگي جسمانمي
 ها را آشكار مي نمايد.واحد تربيت بدني عمومي در دانشگاه اهميت برنامه ريزي مناسب

  

  .دانشجويان ،آمادگي جسماني ،تركيب بدني ،1واحد تربيت بدني عمومي  واژگان كليدي:

                                                                                                                   
 Email: moazami@um.ac.ir  . استاديار دانشگاه فردوسي مشهد (نويسندة مسئول) 1
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  قدمهم
 از شدت به و كرده تر غني را او تغذية، كرده دور طبيعت از را انسان ماشيني زندگي و شهرنشيني

زندگي ساكن و ، است. امروزه متاسفانه در اكثر كشورهاي پيشرفته كاسته اش بدني فعاليت
چاقي و بيماري ، عروقي- غيرفعال سبب شيوع بسياري از بيماري ها از جمله بيماري هاي قلبي

ي در جوامع به شمار مي به طوري كه اين مسئله يك مشكل اساس، عروق كرونر گرديده است
). سازمان 1(قتصادي براي كشورها ايجاد مي كندرود و همه ساله هزينه سنگيني را از نظر ا
 توصيه ميزان حداقل جهان درصد از جمعيت 60 بهداشت جهاني اعالم نموده است كه حدودا

بين زنان ). در ايران نيز شيوع بي تحركي 2دهند ( نمي انجام را شدت متوسط با فعاليت شده
). در همين 2(درصد است 5/14ساله  15- 24مردان  درصد و براي 68ساله  15- 24رده سني 

با توجه به شيوع بي تحركي بين دانشجويان و كاهش روند فعاليت جسماني با افزايش ، راستا
مداخالت مربوط به فعاليت جسماني در اين قشر در طي تحصيالت دانشگاهي از اهميت ، سن

  خوردار است.ويژه اي بر
 و دانشگاه ها اجباري كرده مدارس در را ورزش و بدني تربيت اين امر دولتها جويي چاره در

اند. واحد درسي تربيت بدني يكي از فرصت هاي مناسب براي ايجاد و ارتقاي آگاهي دانشجويان 
هاي  اطالعات و آگاهي، مي باشد تا از اين رهگذر دانشجويان كه سازنده جامعه فردا هستند

). 3الزم را در خصوص آمادگي جسماني و نقش آن بر بدن و فعاليت هاي روزمره كسب كنند (
 جوامع در را ورزشي مناسب فرهنگ، دانشگاه ها بدني تربيت كالس هاي مناسب برگزاري شايد

دهد؛ خوشبختانه تشكيل دانشكده ها و گروه هاي آموزشي  گسترش امروزي نيازمند شدت به
براي دانشجويان كليه رشته هاي  2و 1تدوين واحدهاي تربيت بدني عمومي  تربيت بدني و

اين زمينه را ، دانشگاهي از سوي ستاد انقالب فرهنگي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
فراهم نموده است كه برنامه هاي تربيت بدني به صورت علمي و مدون براي استفاده دانشجويان 

 دانشگاه ها در بدني واحدهاي تربيت اجراي مر نيز توجه داشت كهطراحي گردد.بايد به اين ا

 كه است اين اساسي كند؛ و سؤال مي تحميل آموزشي نظام هزينه بر ريال ميلياردها ساالنه

 حد بر وضعيت سالمت دانشجويان چه تا حاضر روش به دانشگاهها در بدني درس تربيت اجراي
  اثرگذار بوده است؟

 تركيب سنجش، سنين در تمام افراد سالمت ارزيابي براي معتبر و علمي از روشهاي يكي

 بهداشتي و، تندرستي شاخص هاي باالي سطوح آن ها مي باشد. اساساً جسماني آمادگي و بدني

)؛ چراكه ميزان 4مي باشد ( جامعه يك و توانمندي سالمت دهنده نشان جسماني هاي قابليت
آمادگي  اي حركتي انسان را تشكيل مي دهد و واژهآمادگي جسماني زيربناي تمام فعاليت ه
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 استقامت، عضالني استقامت، توان عضالني، عضالني قدرت با ارتباط مي توان در را جسماني

 ).5كار برد ( به چابكي و پذيري انعطاف، تنفسي قلبي
 بر پاسخهاي معناداري تأثير كه است در سالمت افراد مؤثر عوامل از نيز يكي بدني تركيب

دارد. در تحقيق حاضر براي ارزيابي تركيب بدني از شاخص هاي وزن كل  ورزش به فيزيولوژيك
نشان  استفاده گرديد. يافته هاي پژوهشي 2نسبت دور كمر به لگن و1 بدنينمايه توده ، بدن

داده اند شاخص توده بدني پيش بيني كننده مناسبي براي غلظت چربي هاي خطرناك و فشار 
دياستولي در هر دو جنس است و معموال براي دسته بندي سالمتي و عدم  خون سيستولي و

 نسبت، بدني تركيب ارزيابي ديگردر ). شاخص6، 7سالمتي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد (

 مقابل ناحيه پاها در فوقاني اندام چاقي كه است داده نشان تحقيقات. لگن است دور به كمر دور

 در ميكند. عمل بدن در چاقي عمومي از مستقل و بوده بيماريها اين بروز در قوي خطرساز عامل

ناحيه  در چربي بافت تجمع كه افرادي، دارند يكساني بدن كل كه چربي چاق زنان و مردان ميان
هستند و اين نكته توجه به  شديدي سوخت وسازي اختالالت داراي، باالست آنها شكم، ي

  ). 8، 9(ر مي سازدن را آشكاشاخص نسبت دور كمر به لگ
) در سطح دانشگاه هاي مختلف همواره 2و  1(فيت اجراي واحد تربيت بدني عموميكي

اين زمينه صورت گرفته است. سالمي  مورد توجه محققان بوده و تحقيقات گوناگوني در
) در تحقيق خود اين گونه اظهار داشت كه شركت در كالس هاي آمادگي جسماني و 1383(

مسال اول تحصيلي در بين دانشجويان دختر دانشكده تربيت بدني بر ميزان شنا در طول ني
معني دار در سرعت و توان غير هوازي تاثير ، استقامت عضالت شكم، تنفسي- استقامت قلبي

، ). در تحقيق ديگري در ارتباط با سالمت عمومي دانشجويان10(جهت مطلوب داشته است
 ورزشي المپياد در دومين كننده شركت دانشجويان زا نفر 153 روي كه بر اي مطالعه نتايج

 عمومي سالمت كه داده شد نشان، اجرا گرديد شهر شيراز در كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه

است اما  بهتر تحصيلي هاي ساير رشته دانشجويان با در مقايسه پزشكي رشته دانشجويان
). 11(است مطلوب نبوده، كل در، اندانشجوي اين عمومي سالمت كه مقاله معتقدند اين محققين

تنفسي و تركيب بدني دانشجويان رشته - در بررسي آمادگي قلبي 1390روحي نيز در سال
 هاي تركيب شاخص لحاظ بدني از تربيت رشته اكثر دانشجويان كه نتيجه گرفت تربيت بدني

زنان  از هتريب مردان وضعيت، عروقي -قلبي نظر آمادگي از ولي ندارند؛ مطلوبي وضعيت بدني
 جهاني استاندارهاي به نسبت اين دانشجويان تنفسي - قلبي آمادگي مجموع در دارند؛ گرچه

                                                                                                                   
1. Body mass index(BMI) 
2. Waist to Hip Ratio 
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لذا با توجه به نتايج برخي تحقيقات در رابطه با وضعيت نامطلوب  ).12پايين تر است ( بسيار
 و تاثير فعاليت بدني بر شاخص هاي تركيب بدني و قابليت هاي، سالمت عمومي دانشجويان

 به بدني تربيت فعلي دانشجويان آموزشي برنامه هاي تأثير كه موضوع اين، جسماني دانشجويان

كه در مطالعه حاضر مورد  است موضوعي، تأثير دارد آنان جسماني افزايش سالمت در ميزان چه
  بررسي قرار گرفته است.

  روش شناسي
آن ارزيابي تغييرات آمادگي اين تحقيق از نوع پژوهش هاي نيمه تجربي ميداني است و هدف 

 1جسماني و تركيب بدني دانشجويان دختر و پسر شركت كننده در واحد تربيت بدني عمومي 
را بر  1ومي تحقيق مذكور در پي آن است تا تاثير برنامه تربيت بدني عم، مي باشد.به بيان ديگر

 ،ن عضالت پاقدرت و توا ،قدرت و استقامت عضالت شكم ،(چابكياجزاي آمادگي جسماني
انعطاف پذيري عضالت تنه و مفاصل و استقامت قلبي ، قدرت و استقامت عضالت بازو و سرشانه

   دانشجويان را مورد بررسي قرار دهد. )عروقي
نفر از دانشجويان غيرفعال  277افرادي كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند شامل 

دانشجوي پسر) بودند كه در نيمسال دوم  86دانشجوي دخترو 191دانشگاه فردوسي مشهد (
شركت داشتند. اين افراد هيچ گونه  1تربيت بدني عمومي  در كالس هاي 89- 90سال تحصيلي

 سابقه شركت در برنامه هاي ورزشي به صورت منظم را نداشتند و داوطلبانه انتخاب شدند. در

 قالب در انجام فعاليت از مانع كه بودند مبتال خاصي بيماري يا معلوليت دانشجويان به كه صورتي

برنامه  در بيشتر جلسه دو ،نداشتند طرح همكاري در به تمايلي ،شد مي 1 بدني درس تربيت
 1 بدني تربيت واحد همزمان ترم يك در چنانكه يا و باردار بودند ،غيبت مي كردند مداخله هاي

 دانشجويان از مطالعه در ابتداي .شدند مي خارج از مطالعه ،بودند كرده انتخاب هم با را 2و 

  .شد رضايت كسب
  تحقيق ابزار
 توسط  آزمودني وزن سپس .شد ثبت فردي مشخّصات برگه در ها نمونه فردي مشخّصات ابتدا در

از  ها بدني آن تودة شاخص .گيري گرديد اندازه مدرج ديوار وسيلة به آنها قد و ديجيتال ترازو
تعيين نسبت دور كمر به  مترمربع) محاسبه گرديد. براي( طريق تقسيم وزن (كيلوگرم) بر قد

از تقسيم اندازه گيري كوچكترين ناحيه پيراموني شكم آزمودني ها (حد فاصل نيمه بين ، لگن 
  ).11زائده خنجري جناغ سينه و ناف) بر محيط بزرگترين ناحيه باسن محاسبه شد (

ن هاي ميداني معتبر در دومين متغير هاي آمادگي جسماني آزمودني ها از طريق آزمو



  135   هاي ........... بررسي تأثير واحد تربيت بدني عمومي بر شاخص

مايل راه  1تنفسي از آزمون - هفته شروع ترم اندازه گيري شد. براي ارزيابي استقامت قلبي
زير كه براي رده سني كالج تعيين  رفتن (آزمون راكپورت) استفاده گرديد و با استفاده از معادله

  ).13حداكثر اكسيژن مصرفي محاسبه شد (، گرديده است
 (ميلي ليتر بر كيلوگرم بر دقيقه)=      مصرفي سيژنحداكثر اك

 -  )0957/0×پوند به وزن( -  )4537/1×زمان( -  )1194/0× دقيقه در قلب ضربان(
  768/88+  )892/8×جنس(

، در مدت زمان يك دقيقه 1براي ارزيابي قدرت و استقامت عضالت شكم از آزمون دراز و نشست
و براي  2مفاصل كمر و پاها از آزمون نشستن و خم شدنبراي ارزيابي انعطاف پذيري عضالت و 

استفاده شد؛ و از آزمون هاي شنا سوئدي و پرش  3متر 4×9اندازه گيري چابكي از آزمون دو 
عمودي سارجنت به ترتيب براي اندازه گيري استقامت عضالني كمربند شانه اي و برآورد توان 

  .)13تفاده از معادله زير محاسبه گرديد (بي هوازي استفاده گرديد.توان بي هوازي با اس
  = توان (وات)21/2× وزن بدن (كيلوگرم) ×  √ارتفاع پرش عمودي(متر) در تفاوت مسافت رساندن دست در حالت ايستاده و

آزمودني ها تحت تاثير برنامه ويژه اي قرار گرفتند و براي تمام مربيان حاضر در طرح برنامه 
هفته در راستاي ترم تحصيلي واحد 14رنامه تمريني به مدت يكساني در نظر گرفته شد. ب

دقيقه تمرين  60به مدت  جلسه 2اجرا گرديد ؛آزمودني ها هفته اي  1تربيت بدني عمومي 
دقيقه حركات  15، دقيقه حركات كششي 10داشتند. برنامه هر جلسه تمريني نيز شامل 

دقيقه  10، ني همراه با استراحتچابكي وتوا، دقيقه تمرينات سرعتي 15، نرمشي و دويدن
  دقيقه سرد كردن بود. 10و  )تمرينات استقامتي (درازو نشست و شناي سوئدي

 با در هفته اول تا هفته پنجم ينات تمر، ها اوليه آزمودني جسماني آمادگي سطح به توجه با

دهم از هفته ششم تا هفته چهار شد و مي درصد ضربان قلب ذخيره) انجام 50- 30( شدت كم
پس از اتمام برنامه تمريني نيز تمام .كرد پيدا مي درصد ضربان قلب ذخيره افزايش 90تا 50از 

  آزمون ها به همان ترتيب آزمون اوليه تكرار شد.
روش هاي آماري: در اين پژوهش از آمار توصيفي به منظور محاسبه ميانگين هريك از 

همبسته به طور جداگانه براي هر يك از  tآزمون هاي آمادگي جسماني استفاده گرديد و آزمون 
 متغيرهاي وابسته در هر دو گروه محاسبه شد.

 

                                                                                                                   
1. Sit up 
2. Sit and reach 
3. 4×9 m running test 
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  يافته ها
دانشجوي پسر حضور داشتند.شاخص سني آن ها در  86دانشجوي دختر و  192در اين تحقيق

 آورده شده است. 1جدول 
  بررسي سن آزمودني ها .1جدول 

  آماره
  كمترين  بيشترين  ميانگين±انحراف استاندارد  آزمودني ها

  18  26 35/20±26/1 دختران
  20  24 91/20±99/0 پسران

  
  فاكتورهاي تركيب بدني

 ،است شده داده نشان 2 در جدول بدني تركيب مشخصات اندازه هاي معيار انحراف و ميانگين
در دختران دانشجو كاهش معناداري  توده بدني شاخص ،برنامه تمريني اثر در ،شود مي مشاهده

  ه است.يافت
  

  توصيف شاخص هاي تركيب بدني آزمودني ها .2جدول 
                          آماره               

  متغير
 پيش آزمون

M±SD  
 پس آزمون
M±SD  

  سطح معناداري
P 

 وزن
  (كيلوگرم)

  *000/0  57/55±87/8  79/56±20/9 دختران
  247/0  21/68±42/13  67/68±26/13 پسران

 توده بدننمايه
  كيلوگرم بر مترمربع)(

  *000/0  23/21±14/3  69/21±25/3 دختران
  279/0  90/21±02/4  45/22±06/4 پسران

 نسبت دور كمر
  به دور لگن 

  *003/0  71/0±04/0  72/0±03/0 دختران
  *001/0  80/0±04/0  81/0±04/0 پسران

 p>05/0: اختالف معناداري در سطح *
  

  آمادگي جسماني فاكتورهاي
 مشاهده كه طور همان .است شده داده نشان 3 جدول در جسماني آمادگي هاي نآزمو نتايج
جمله درازونشست و شناي سوئدي در هر دو  از جسماني آمادگي برخي متغيرهاي، شود مي

گروه بهبود معناداري يافته است.در حالي كه شاخص انعطاف پذيري و چابكي تنها در گروه 
  ت.دختران تغييرات معناداري داشته اس
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 توصيف شاخص هاي آمادگي جسماني آزمودني ها .3جدول 
 آماره          

  متغير
 پيش آزمون

M±SD  
 پس آزمون
M±SD  

  استقامت عضالني شكم
  آزمون درواز ونشست(تكرار)

  62/31±06/9*  58/21±97/9 دختران
  25/41±30/6*  00/35±45/8 پسران

  انعطاف پذيري
  وخم شدن(سانتي متر)نشستنآزمون

  83/40±21/6*  54/34±92/6 ختراند
  04/41±60/8  91/40±47/9 پسران

  چابكي
  (ثانيه)4×9آزمون 

  67/11±92/0*  15/12±70/0 دختران
  80/10±72/0  84/10±75/0 پسران

  استقامت عضالني باال تنه
  آزمون شناي سوئدي (تكرار)

  74/29±94/7*  70/8±38/8 دختران
  64/31±02/7*  31/20±34/9 پسران

   p>05/0: اختالف معناداري در سطح *  
  

در تحقيق حاضر يافته هاي مربوط به آزمون پرش  4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
سانتي متري را نشان مي دهد كه  25عمودي دانشجويان دختر در مرحله پيش آزمون ميانگين 

ازي نيز بر حسب وات توان بي هو ،سانتي متر رسيده است 33 پس از اجراي برنامه تمريني به
افزايش معناداري يافته است؛ اما همان گونه كه نتايج تحقيق نشان مي دهد ميانگين توان بي 

ميانگين نمرات پيش آزمون و هوازي دانشجويان پسر تغيير معناداري نيافته است. همچنين 
راه  مايل 1پس آزمون حداكثر اكسيژن مصرفي در هر دو گروه دختران و پسران در آزمون 

  رفتن(آزمون راكپورت) بهبود يافته است و اين اختالف معني دار مي باشد.
  

  .توصيف توان هوازي و توان بي هوازي دانشجويان4جدول
  آزمودني ها           

  متغير

  پسران  دختران
 پيش آزمون
M±SD 

  پس آزمون
 M±SD P  پيش آزمون  

M±SD  
  پس آزمون
M±SD  P  

  توان هوازي
(آزمون 
  راكپورت)

 003/0  02/14±07/1  02/15±02/1  مدت زمان به دقيقه
 

42/1±68/13  20/1±29/13  007/0  

ليتربر كيلوگرم ميلي
  028/0  26/50±81/4  54/49±35/4  001/0  89/38±13/3  75/37±48/3 بردقيقه

  توان
  هوازيبي

(آزمون پرش 
  عمودي)

ميزان پرش به 
  821/0  44/45±67/7  66/45±92/9  001/0  17/33±81/5  86/25±99/5 سانتي متر

/43±37/124  وات
626  

22/121±60/
697  001/0  09/230±7/1026  20/221±4/1030  785/0  
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  بحث و نتيجه گيري
نمايه توده بدني و ، وزن : شامل بدني تركيبات تغييرات كه داد نشان مطالعه اين از حاصل نتايج

اشته است. به عبارتي اجراي نسبت دور كمر به دور لگن در دانشجويان دختر كاهش معناداري د
واحد تربيت بدني عمومي در دانشگاه ها از طريق انجام فعاليت بدني منظم در طول يك ترم 
تحصيلي مي تواند بر برخي شاخص هاي تركيب بدني دانشجويان دختر تاثير مطلوب داشته 

ا تنها شاخص و نمايه توده بدني بوديم ام باشد؛ در گروه دانشجويان پسر نيز شاهد كاهش وزن
با نتايج  1و باسوك دشتينسبت دور كمر به لگن كاهش معناداري داشته است. نتايج پژوهش 

 منتخب برنامه يك تاثير در1389در سال  ). دشتي14، 15مطالعه حاضر همخواني دارد (

 درصد كاهش باعث برنامه اين داد كه نشان بدني تركيبات و ضربان قلب روي آمادگي جسماني

). باسوك و همكارانش نيز 15مي گردد ( نمونه افراد تركيبات بدن روي مثبت تاثير و نبد چربي
 كاهش باعث منظم بدني هاي فعاليت كه ساله نتيجه گرفتند 25- 35با مطالعه بر روي مردان 

بين دانشجويان  نتايج وزن كل بدن اختالف اصلي عامل.)14افراد مي شود ( بدني تركيبات
 نتايج توجه به با، نسبت داد آزمون از قبل آزمودنيها اوليه وزن وان بهدختر و پسر را مي ت

و مقدار  سرعت ، بيشتري هستند وزن اضافه داراي آزمون از قبل در كه افرادي مختلف تحقيقات
 مدت، شدت چون هم عوامل ديگري ). البته14( مي شود بيشتري كاهش در وزن آنان مشاهده

  عوامل موثر ذكر كرد.  از وانت مي نيز را تغذيه و تمرينات
انعطاف پذيري يكي از عوامل مهم آمادگي جسماني و سالمتي و عامل تعيين كننده در 

، اين قابليت حتي در زندگي روزمره يك نياز مبرم است، موفقيت هاي ورزشي محسوب مي شود
ا دشوار مي انجام كارها ر، زيرا كاهش دامنه حركتي كه از فقدان انعطاف پذيري ناشي مي شود

از اين رو متخصصان علوم ورزشي انعطاف پذيري را يكي از عمده ترين عوامل تامين ، كند
 آزمون براساس پذيري انعطاف نورم، 2006در سال  2هافمن ).16كننده تندرستي مي شناسند (

، 10 درصدي 10 رتبة اين گونه دسته بندي نمود كه 20- 29را در زنان  نشستن و خم شدن
 كه طور همان ).17مي باشد ( سانتيمتر 40 درصدي 90 و21 درصدي 50 ، 23 درصدي 20

 هاي نورم درصدي 70 رتبة در تقريباً پژوهش آغاز از قبل دانشجويان دختر، شود مي مشاهده

رسيدند.در حالي كه  مذكور نورم در عالي رتبة به تمرينات اجراي از پس كه داشتند قرار اروپايي
انشجويان پسر در مرحله پيش آزمون بسيار مطلوب بوده است و برنامه ميزان انعطاف پذيري د

  اين شاخص معنادار نبوده است. تمريني بر
                                                                                                                   
1. Bassuk 
2. Hoffman 
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ديگر شاخص مورد بررسي به عنوان معياري جهاني براي سنجش  1اكسيژن مصرفي اوج
نتايج اين تحقيق با نتايج رحماني نيا  .)5، 18تنفسي پذيرفته شده است (- ميزان آمادگي قلبي

). رحماني نيا در 19، 20( ) همخواني دارد1990و همكاران ( 2) و ماركيدز1379و همكاران (
تحقيق خود نشان داد شش هفته برنامه ورزشي منتخب موجب افزايش معنادار توان هوازي 

 ) در تحقيق خود افز1990). همچنين ماركيدز و همكاران (20دانشجويان دختر مي گردد (

مشاهده  متر) 540 تنفسي (دو قلبي متغير استقامت در هفته 12 طول در را درصدي 28 ايش
مشاهده مي گردد كه ميانگين نمرات  4). با توجه به اطالعات مندرج در جدول 19كردند (

مايل راه  1پيش آزمون و پس آزمون اين شاخص در هر دو گروه دختران و پسران در آزمون 
اين اختالف معني دار مي باشد. اين امر نشان مي  رفتن (آزمون راكپورت) بهبود يافته است و

دهد كه شركت دانشجويان در واحد تربيت بدني عمومي مي تواند باعث افزايش توان هوازي 
  دانشجويان شود. 

حاكي از افزايش معني دار در چابكي  پژوهش هاي يافته تحليل و همچنين تجزيه
، )2008( 3نيوتن و بكير عقيدة اشد بهدانشجويان دختر پس از اجراي برنامه تمريني مي ب

 افزايش و عضالني انقباض قدرت و بهبود سرعت عامل دو به جهت تغيير سرعت و چابكي افزايش

است كه تمامي اين عوامل تحت تاثير برنامه تمريني قرار مي  مربوط عضالت و عصب هماهنگي
ر به اين گونه تمرينات را در دانشجويان پسر توجه بيشت گيرند؛ اما عدم تغيير معنادار چابكي

  ).21برنامه تمريني آن ها نمايان مي سازد (
) در دسته بندي خود اين گونه اظهار داشت 1988در رابطه با ميزان پرش عمودي مونتويه (

سانتي  30درصدي  70و رتبه  20درصدي 50رتبه ، سانتي متر30درصدي برابر با  30كه رتبه 
حاضر يافته هاي مربوط به آزمون پرش عمودي دانشجويان  ). در تحقيق13مي باشد (  متر

سانتي متري را نشان مي دهد كه نمايان گر توان  25دختر در مرحله پيش آزمون ميانگين 
درصد  80نسبتا پايين آنان در فعاليت هاي انفجاري بوده كه پس از اجراي برنامه تمريني به 

يج تحقيق نشان مي دهد ميانگين توان بي هوازي نورم مذكور رسيده اند؛ اما همان گونه كه نتا
دانشجويان پسر تغيير معناداري نيافته است كه مي تواند به علت عدم اجراي تمرينات قدرتي با 

  شدت كافي و تاثيرگذار در برنامه تمريني اين افراد باشد. 
شناي  و نشست و دراز هاي آزمون با كه استقامت عضالني در، داد نشان تحقيق اين نتايج

                                                                                                                   
1. VO2max 
2. Makrides 
3. Baker & Newton 
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 نشان مشاهده شد. مطالعات متعددي نيز هر دو گروه در ايشي افز، گيري گرديد سوئدي اندازه

). 22(يابد مي ايش افز بار اضافه اصل اساس بر عضالني استقامت و قدرت كه مي دهد
در تحقيق خود به بررسي تاثير ورزش صبحگاهي منتخب بر عوامل نيز ) 1385(شهبازي

ساله شهر همدان پرداخت و نشان داد كه اجراي پروتكل تمرين  30- 45 آمادگي جسماني زنان
ميزان انعطاف پذيري و شاخص توده ، صبحگاهي باعث افزايش در ميزان استقامت عضالت شكم

  ).23(بدني گروه فعال گرديده است
سازمان يافته واحد تربيت بدني عمومي در  و داد اجراي منظم نشان مطالعه اين مجموع در
، تنفسي قلبي استقامت، جمله از جسماني و تركيب بدني هاي آمادگي شاخص از برخي

 اعمال اي مالحظه قابل پيشرفت عضالت شكمي استقامت، اي شانه كمربند عضالت استقامت

و افزايش  1واحد تربيت بدني عمومي  كه اين امر اهميت برنامه ريزي مناسب، است كرده
 امه هاي ورزشي را آشكار مي نمايدبرنمشاركت هر چه بيشتر دانشجويان در 

   منابع:
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Investigation of  the Effects of the  Physical Education Ι Course on 

the Body Composition  Indexes and the Selected Factors of 
Physical Fitness in Inactive Students of Ferdowsi University of 

Mashhad 
 

M. Moazami 1 , S. Farahati2 

 
Abstract 
Background & Purpose: with regard to the  positive effects of physical 
activities on body composition and physical fitness, the aim of this study was 
to investigated the effects of the physical education course on the 
enhancement of students`physical  fitness. Methodology: this is an field 
semi-experimental research; 191 female and 86 males of inactive students of  
Ferdowsi university of  Mashhad participated in this study. The variables of 
physical fitness and body composition of the participants were measured in 
the second week of beginning of university course; then the training 
program(physical education Ι course) during the university course, for 14 
weeks, was caryout. After the end of the educational program, all the tests 
were repeated regularly and variables were measured once more. Collected 
data was analyzed by SPSS-16 software. Results: Findings of the this study 
showed that the weight, body mass index and the ratio of waist to hip in 
female students decreased significantly. Also it showed that some fitness 
variables,such as sit-ups and push-ups, improved significantly in both 
groups. While, the flexibility and agility indexes changed significantly only 
in female students. Discussion and Conclusion: regular and organized 
administration of  physical education courses can induce the enhancement of 
physical fitness and body composition of students; this indicated the 
importance of appropriate planning of physical education courses in 
universities. 
 
Keywords: Physical Education Ι Course, Body Composition, Physical 
Fitness, Students. 
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The Relationship between Attitude and Orientation to 

Intrapreneurship in Physical Education and sport science 
Faculty’s of Iran 

 
F. Emami1, S. Golzar, P. Alipour 

 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relation between attitude and 
orientation to intrapreneurship in physical education and sport science 
faculties of Iran  to determine a regression model. (n=188). To achieve the 
objectives,  in this study  two questionnaires Marguerite Hill Intrapreneurial 
attitude and intensity indexes, as well the researcher inspected the later 
questionnaire was used. A demographic questionnaire was made on the 
research objectives. The instrument of data gathering have prepared some 
fields caused of question stand able by experts and was possible that we 
could get in context by Cronbch’s alpha. For faculty member's sampling,124 
person were selected with random sampling and fit allocation methods from 
all colleges. For gathering of data from questionnaires were analyzed 
through correlation coefficients, analysis of variance, tuky follow up test, 
regression analysis and kolomogorov-smirnov Z. The results indicated that 
mean of attitude to intrapreneurship in physical education faculty’s was 
33.49 (maximum was 50) and mean of Orientation to intrapreneurship was 
131.06 (maximum was 300). A positive relation's were found between 
variety of attitude to intrapreneurship and amount of Orientation to 
intrapreneurship in physical education and sport science faculties (r=0/574, 
p<0.001). In general, these values were the result of inappropriate attitude 
and low rate of orientation to intrapreneurship in iranian physical education 
faculty’s. Results show attitude to intrapreneurship as a valuable predictor 
for orientation to intrapreneurship. It was the basis of predictor model. 
 
Key terms: Attitude, Orientation, Intrapreneurship, Physical Education 
Faculty’s, Regression Model.  
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The Effect of Aromatherapy, Massage and Aromatherapy-

Massage Methods on Extent of Muscular Pain among Female  
Aerobic Dancers 

 
B. Ghasemi1, M.H. Rezvani2, M. Arefinia 

 
Abstract 
As the effect of Sport on body and mind, in contrast mind and body factors 
can be affect on sport and performance. Hence, the purpose of this study was 
to investigation of the effect of aromatherapy, massage and the combination 
of amotheraphy with massage methods on extent of muscle pain among 
female aerobic dancers of Esfahan. 32 subjects in convenience sampling 
selected and assigned to three groups (aromatherapy, massage and those 
combination). Demographic and mental grading of pain and muscular 
questionnaires of Talon (2009) were used. Independent and Paired Sample t-
test was used to data analyzed. According to findings in pre-test, there was 
no meaningful differences between three groups in mental grading of pain 
muscular (p < .05). The results of study showed that there was a significant 
difference in three groups among pre and post-test, except aromatherapy 
groups. In comparison of between three groups, there were remarkable 
differences among control with massage and control with those combination 
groups. Although aromatherapy method can`t affect on muscle pain, 
massage and those combination affects on reduce of muscle pain in female 
aerobic dancers. Therefore, for reduce of muscle pain recommended 
massage and those combination after exercising. 

 
Keywords: Aromatherapy, Massage, Aromatherapy-Massage, Muscular 
Pain. 
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The Investigation of Hindering Factors Involved in Collaboration 
among Gifted  Girl  Students in Sport Activities based on 

Individual Traits and Giftedness. 
 

M. Gholampour1, B. Behzadnia, R. Tarighi 
 

Abstarct 
Nowdays,planning leisure time during schooling period(throughout 
education) has turned into a continuous and pandemic process in almost all 
contries in the world. All over the various methods  are devised in order for 
the progress and development of a young and healthy societies.The present 
study investigated factors that hinder gifted students to collaborate in 
university-based sport activities.The method in descriptive-analytic in 
nature-part of a field study.The participants are all gifted girl students at 
university in 1389 (N=300) .  251 were gifted accidentally choosen based on 
their attendance in the first gifted symposium. A questionnaire contained the 
hieararchy of hindering factors within leisure time, was used as the 
instrument. The questionnaire was categorized in the three catagories: 
personal, interpersonal, and structural reasons.The aim of this study was to 
come to know the hindering factors among gifted students, consequently, the 
three pecking orders are investigated :based,on the extent of collaboration of 
each individuals. The results of the study showed that personal reasons were 
the most importants reasons among the hindering factors. Interpersonal and 
structural factors were in the second and third place of importants.The 
obtained results confirmed the order of hindering factors in the three fold 
models. 
 
Keywords: Leisure time, University Sport, Genesis Students, Hindering 
Factors. 
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Principles of Distributive Justice and the Exercise of Academic 

 
M. Talebpour1, M. Raanaee 

 
Abstract 
University sport have in fact station of peace club of student and collegiate 
physical and psychological. There fore correct apply distributive justice and 
it's principles (sub rules) in the achievement of effectiveness to 
organizational goals in this sensitive environment could be very importance. 
This study examined distributive justice and it's principles in Iran’s 
university sport. countries universities sport categorized in three levels of 
chairs of association, offices of physical education`s administrators and 
universities experts of sport that examined and resulted distributive justice 
and it's principles. Cases of statistic was inclusive 218 persons in the three 
levels of chairs of association (45) offices of physical education`s 
administrator (58) ` university's experts of sport (115). Research instrument 
is organizational justice questionnaire that per of researcher developed in 
sport and its validity upholder by 10 persons of expert of sport management 
and its reliability for distributive justice 63% (63 percent). In part of 
descriptive statistic means, S.D (standard deviation) and in part of inferential 
from Kroscal Valis, u – Man Whitney Tests was used. Results showed that 
in the field of tendency of chairs of association, offices of physical 
education`s administrator and university's experts of sport toward principle 
of distributive justice (fairness, quality and need) there exists meaning 
difference (p = 0/000) in the other word ` three groups meaning full rather 
principle of equality to other distributive principles. Also in the field of 
tendency of men and women in the principle of distributive justice there 
exists meaning difference.  
 
Key Word : Distributive Justice, Fairness, Equality, Need. 
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Relationship between the Basic Elements of the Stankosky's 

Model Knowledge Management and Knowledge Sharing from the 
Managers' ViewPoint Administrations of Physical Education 

University Across the Iran 
 

M. Raiesi, A. Khademlu1, H. Taheri1 
 
Abstract 
The aim of this study was determin Relationship between basic elements of 
the Stankosky's model Knowledge Management and knowledge sharing 
from the Managers' viewpoint administrations of  Physical Education 
university across of Iran. Method of this research is despcriptive – surveying 
and sampling size was 54 individuals. Data of the research has collected in 
field method by means of a questionnaire of personal charactristics, 
questionnaire knowledge management (Andam, 1387) . For content validity 
used sport management professors and internal reliability of the 
questionnaire using through Cronbach's Coefficient test for knowledge 
management questionnaire (r = 0/90) calculated. For the analyzing was used 
of Kolmogorov-Smirnov test, and then multi-variants regression, Pearson & 
Spearman Correlation etc. The results showed that there was significant 
relationship between the basic elements of  knowledge management and 
knowledge sharing in the administrations; the multivariate regression results 
showed that % 0/504 of the variance in knowledge sharing is related to 
knowledge management and organization has the greatest importance impact 
in prediction of knowledge sharing .  
 
Key Words: Basic Elements of the knowledge Management, Stankosky's 
Model, Knowledge Sharing, Managers' Physical Education University. 
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Relationship between Leadership Style of Coaches with 

Satisfaction of Players, Case Study: 11 Sport Olympiad of Iran 
Universities 

 
M. Dousti1, A. Moslehi2 

 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate of relationship between 
leadership style of coaches with satisfaction of players in Eleventh sport 
Olympiad of Iran Universities. The present study was a descriptive research; 
statistical population of this investigation were 288 athletes that selected on the base 
of Cochran formula for sampling. Research tools were included the leadership 
style questionnaire (Chelladurai, 1980) and player's satisfaction questionnaire 
(Chelladurai & Riemer, 1988). By used Cronbach’s alpha test the internal reliability 
of the leadership style and players satisfaction questionnaires were found to be 0.79 
and 0.81, respectively. For data analyzing  used of descriptive statistical such as 
mean, standard deviation and for inferential statistical was used of Friedman and 
First - Confirmatory factor analyze. The results show that in this study there is 
significant relationship between leadership styles of coaches with satisfaction of 
players. According to the influence of leadership style on satisfaction of the players, 
coaches should be have special attention her or his leadership style. 
 
Key words: Leadership Style, Coaches, Satisfaction of Players, Olympiad, 
Sport.  
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Investigation of Relationship Individual Skills of Time 

Management with Organizational Skills Among Sports Manager  
of Universities of Iran 

 
M. Masiha, M. Khabiri1, R. Ghasemnejad 

 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the relation between personal skills 
and organizational skills in time management of physical education directors 
in Iranian universities. All physical education directors and vice directors of 
universities of Iranian Ministry of Science, Research and Technology 
(MSRT) considered as statistical population (120 subjects).120 physical 
education directors and vice directors were selected from all 60 MSRT 
universities by accountability sampling method. In order to collecting data a 
two sectional questionnaire was used. Which its first section consisted of 
two subsections. The first subsection included personal information and 
academic background and the second subsection included directors personal 
skills in time management. The results showed that there was a significant 
differences between personal skills in time management and organizational 
skill factors between physical education directors. There was a significant 
differences between personal skills in time management with organizational 
skills factors like physical education directors' skill of prioritizing goals 
activities and skills of communication management. There was not a 
significant differences between physical education directors' personal skills 
in time management with other organizational skills factors like goals setting 
skill, operational programming, delegating and managing meetings. There 
were not a significant difference between physical education directors' 
personal skills and organizational skills in time management with their 
demographic features like sex, marriage status, age, educational 
qualification, job and management background.  
 
Keywords: Time Management, Personal Skills in Time Management, 
Organizational Skills in Time management, Physical Education Directors of 
Universities. 
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The Relationship Between Participation in Leisure Time Physical 
Activities and Quality of Life in University Students of 

Mazandaran Province  
 

S. E. Hoseini1, A.M. Safania, M. Yamini firouz 
 
Abstract 
Sports and leisure physical activities as an important factors in student are 
Wide range that have a very important role in the development of internal 
talent And the means to achieve physical and mental health and quality 
improvement in the lives of the students will follow.The aim of this study 
was to inisigate the relationship between participation in leisure time 
physical activities and quality of life in university students of mazandaran 
province. This research methods was descriptive, correlation and practical. 
Statistical pupolations present in this study were all students of mazandaran 
university (students in student dormitories) and shomal university students 
that in time of doing research were 8404 students. who had number of 
sample by used Morgan table determined 368 students and were selected by 
used random sampling method. The data for gathering tools is composed of 
two physical activity questionnaires Sharkly (SHARKLY) and quality of life 
(WHOQOL-BREF). For analysis of data according to Kolmogrof Smirnov 
test, Spearman Correlation Coefficient test in significant level of  α= 0/05  
used.The results showed that there is a significant positive relationship 
between the components of physical activity and quality of life (physical 
health, psychological state, social relationships and environment domains). 
The results also showed that, there is a significant positive correlation 
between  the students' participation in physical activities and quality of 
life(p=0/0001, r=0/219). In general, the findings showed that physical 
activities can be effective in improving the quality of life for students. Thus 
providing sports and recreational facilities for students in universities should 
be considered by the authorities to encourage students to become more 
physical activities. 
 
Keywords: Physical Activity, Leisure Times, Quality of Life, Student at 
Mazandaran University, University of North. 
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A Review of the Existing Performance Evaluation System of the 
Physical Education and Extracurricular Offices of Universities 

Using EFQM 
 

A. Abtahinia1, S.O. Mirkazemi1, M. Keshtidar1 
 

Abstract 
The present study aim at the review of the existing system for the 
performance evaluation of physical education and extracurricular offices of 
universities used European Foundation for Quality Management(EFQM) 
framework. The research use a descriptive-analytical method, with the data 
gathered from field. The population contain all managers of physical 
education offices of universities, university faculty members, and the 
evaluator of the physical education headquarters of the Ministry of Science, 
Research and Technology out of which 87 people were purposefully selected 
in Survey step for evaluation mode, and 25 ones in Delphi evaluation 
process for criteria review on the basis of level of education and job 
experience. The instrument of research was composed by researcher and  
content validitiy  were approved by a group of professors and their validities 
by Chronbach’s Alpha Coefficients(α=89% & α=76%) respectively. 
Findings: the participants were relatively satisfied with evaluation mode, 
considering the validity and reliability of the questionnaire necessary for 
evaluating improvement. The scholars, after two levels, came to an 
agreement in Delphi step(W=0.707) and declared the participant students 
ratio for intra-university sport events the most important criterion, while the 
launched research plan numbers the least important one for performance 
evaluation. They deemed adding the criteria of sports space per capita and 
proportion of cost allocation of development finance to total number of 
students necessary, and demanded a change in points for each EFQM 
aspects. The changes of criteria and estimation of EFQM questionnaire 
function  was the most significant of  resaerch results in  that show in real 
function of EFQM questionnaire will evaluate performance. 
 
Keywords: Delphi, Performance Evaluation, Physical Education Offices in 
Universities. 
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