
 

 

 



 

 

 1041بهار  –سال اول  –منتشر شده در شماره اول فهرست مقاالت 

 (1-9)صفحه  شنا و واترپلو یامردان ورزشکار حرفه یمهارت تمرکز و کنترل حاالت روان یسهو مقا یبررس -1

 *مقدم یکرامت یدمقتدا، مج یموسو یول سید

با  جامع و ارتباط آن یفیتک یریتمد یرشکارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذ یآمادگ یزانم یبررس -2

 (14-22)صفحه  یفراسازمان یاتو اخالق یتعهد سازمان

 مقدم یکرامت یدمج ،*یبیط محسن

 (22-39)صفحه  یساسکلروز یپلزنان مبتال به مولت یبه زندگ یدو ام یدر آب بر شادکام ینهفته تمر 8ثر ا -3

 مقدم ی، محسن کرامت*آقابگلو محمود

 (04-62)صفحه  پروریینجانش یکرددر اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رو یریتیمد هاییستگیشا یسهمقا -0

 یبی، محسن ط*مقدم یکرامت مجید

 (62-26)صفحه  یرآموزان مبتال به اضطراب فراگدانشبه ورزش در  یشبر گرا یآگاهذهن یرتاث -6

 *یدریانیح یالل پناهیان،یعل رسول

)صفحه  زانآمودر دانش یورزش یاقاشت گرییانجیبا نقش م یلیتحص یریو درگ یروان یستیبهز یرابطه علّ یبررس -2

22-26) 

 زهرا ترکاشوند ،*یدریانیح لیال

 (22-89)صفحه  یل: پارک بانوان شهر اردبیخدمات و اوقات فراغت پارک بانوان مطالعه مورد یفیتک یابیارز -2

 یانحسام یناز، ساناز اخوان راد، پر*وحدت جناقرد وحید

صفحه ) ورزش یدارپا یریتمد یکرددربند تهران با رو ورزشی – یمنطقه کوهستان یریگردشگرپذ یتظرف یینتع -8

149-94) 

 *پوربهمن هومن

 

ور، دکتر مهدی پاله قدمعزتدکتر رضا صابونچی، دکتر محمد نیکروان، دکتر نازنین راسخ، دکتر افسانه صنعتکاران، دکتر  همکاران این شماره:

 سلیمی، دکتر محسن طیبی، دکتر لیال حیدریانی، محسن کرامتی مقدم و دکتر مجید کرامتی مقدم.

 ارتباط با فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 یه:نشر یمیلا
info@sportssciencejournal.ir 

 یر:سردب ایمیل
majid.keramatimoghadam@gmail.com 

 :کارشناس نشریه ایمیل
mohsenkeramatimoghadam@gmail.com 
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 1-9 صفحات

 

 

 و کنترل حاالت روانی مردانتمرکز  مهارتبررسی و مقایسه 

 شنا و واترپلو ایورزشکار حرفه

 *2مجید کرامتی مقدم، اسید ولی موسوی مقتدا

 ، ایرانکرج، واحد کرجشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد .  کارشناس ارشد روان1

 ، بروجرد، ایران.  دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد2

 

 چکیده:

ای شنا و واترپلو پرداخته است. این پژوهش از بازیکنان حرفه روانی حاالت کنترل و تمرکز پژوهش حاضر به مقایسه مهارت

جامعه این پژوهش با توجه به ای بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. مقایسه –های توصیفی نوع پژوهش

اد نمونه و جامعه برابر تعدکشور بودند.  برتر ، بازیکنان شنا و واترپلوی حاضر در لیگهای ورودینوع و ماهیت پژوهش و مالک

نفر( و  06های کشور به صورت هدفمند انتخاب و در دوگروه شناگران )نفر از ورزشکاران شرکت کننده در لیگ باشگاه 06

)انستیتوی ورزشی  SASIهای روانی نامه ارزیابی مهارتپرسشنفر( قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده،  06بازیکنان واترپلو )

داول و نمودارهای توصیفی برای ها در بخش آمار توصیفی از ج. در تجزیه تحلیل دادهسوالی بوده است 06استرالیا جنوبی(

های کولموگروف اسمیرنف های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمونبیان ویژگی

 دو گروه مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرها در دو tها، استفاده شد، سپس از آزمون جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده

 ای شنا و واترپلو تفاوتورزشکار حرفه روانی حاالت کنترل و تمرکزها نشان داد که بین مهارت گردید. یافتهگروه استفاده 

 معناداری وجود نداشت. 

 

 .ای، شنا، واترپلوبازیکنان حرفه ،روانی حاالت کنترل تمرکز، کلیدی: واژگان    

 

 majid.keramatimoghadam@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:

 هتوج مورد بسیار ورزش شناسیروان حیطه در گراییتخصص ورزشی، هایرشته متفاوت شرایط و نیازها به توجه با امروزه

 یشناسروان و واترپلو شنا، و فوتبال سواری،دوچرخه شناسیروان همانند هاییتخصص به توانمی جمله از است گرفته قرار

 وجهت با. است یافته ضرورت شناسیروان بنیادی هایسازه به توجه امر این به توجه با. کرد اشاره ورزشی هایرشته سایر در

 ارانورزشک ویژه به ورزشکاران، شناسیروان هایسازه بین روابط شناسایی و سو یک از بازیکنان فنی هایمهارت اینکه به

 حقیقیت چنین انجام به نیاز است، برخوردار ایویژه اهمیت از هاآن عملکرد با دیگر سوی از تحقیق، این در واترپلو و شنا رشته

 طالعاتا توانمی تحقیقات گونهاین اجرای طریق از. است پرداخته مهم مقوله این به تحقیق این. شدمی احساس پیش از بیش

 هایرنامهب قوت و ضعف نقاط و توان و آورد دست به فوق رشته حیطه در ورزش شناسیروان تمرینات اثربخشی برای را بنیادی

 توانب باید کشورمان در مزبور رشته چشمگیر هایظرفیت به توجه با. نمود مشخص ورزشکاران برای را شناختیروان آموزش

 پرتو در تنها اقدامات این و نمود ایجاد واترپلو و شنا رشته در علمی هایفرضیه سازی فراهم برای را مناسبی بستر

 .است پذیرامکان پژوهش رویکرد در و علمی گراییتخصص

 توجه امروزه و است، ورزشی شناسیروان در مطالعه و پژوهش محور ورزشکاران، عملکرد در روانی مهارتهای نقش امروزه     

 هایمهارت دارای که ورزشکارانی. شودمی صرف مربیان به آن آموزش و روانی هایمهارت شناسایی برای ایمالحظه قابل

 هایورزش قالب در را خود هایمهارت و باشندمی موفق خود ورزشی مسابقات در امکان حد تا هستند جسمانی و روانی

 و نفس به اعتماد از مسابقه شرایط در تا دهدمی اجازه ورزشکار به روانی هایمهارت. دهندمی انجام بخوبی انفرادی و تیمی

 برای روانی هایمهارت که این علیرغم .شوند برخودار سازد،می آماده بهینه عملکرد اجرای برای را او ذهن و بدن که اطالعاتی

 اشتنند اعتقاد یا آگاهی عدم علت به کشورمان ورزشکاران و مربیان متاسفانه باشد،می برخوردار ایویژه اهمیت از ورزشکاران

 تمرینات هب صرفاً و کنندمی استفاده ورزشی عملکرد پیشبرد برای ایوسیله عنوان به را روانی هایمهارت کمتر مطلب این به

 هاتمهار نوع این از خود برنامه در المللیبین سطح ورزشکاران و مربیان از بسیاری که است حالی در این. پردازندمی عملی

 مقایسه جهت زیادی هاپژوهش مورد این در که این به توجه با. دهندمی اختصاص آن برای را زمانی مدت و کرده استفاده

 شانن خود از چندانی اشتیاق مربوطه فدراسیون در ویژه به کشورمان محققان و پژوهشگران و نگرفته صورت رشته دو این

 کیی زنجان که جائیآن از و گرفته انجام مربیان استفاده جهت ایران در محدودی بسیار هایپژوهش نیز زمینه این در نداده،

 واندتمی پژوهشی چنین نتایج. کندمی استفاده شنا مدارس از خود هایتیم تغذیه جهت باشدمی واترپلو رشته هایقطب از

 .یدنما یاری روانی هایمهارت کیفی و کمی ارتقای امر در را آنان و باشد زمینه این در ورزشکاران و محققان مربیان، گشایراه

 کاندیمش شهرستان کارفرنگی نوجوان گیرانکشتی روانی هایمهارت نیمرخ بر مبنی پژوهشی در( 1032) همکاران و دارش

 در زفولد فرنگی گیرانکشتی دیگر گروه از اندیمشک کارفرنگی گیرانکشتی روانی هایمهارت میزان دادند نشان دزفول و

 SASI نامهپرسش کمک به را ایران نخبه جودوکاران روانی هایمهارت نیمرخ( 1031) تجاری .است باالتر روانی مهارت 0

 هایمهارت نظر از( نوجوانان و جوانان ساالن،بزرگ) سنی گروه سه میان که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه. کرد ارزیابی
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 ندارد دوجو داری معنی اختالف گزینیهدف و ذهنی تصویرسازی روانی، حاالت کنترل نفس، به اعتماد تمرکز، انگیزش، روانی

 سطح در گزینیهدف و نفس به اعتماد انگیزش، روانی مهارت میزان( نوجوانان و جوانان بزرگساالن،) سنی هایگروه در و

 نهمکارا و نژاد کجباف .داشتند قرار خوب سطح در ذهنی تصویرسازی و روانی حاالت کنترل تمرکز، روانی هایمهارت و عالی

 ورزشکاران در ورزشی موفقیت انگیزه با آن هایمولفه و هیجانی هوش -روانی هایمهارت بین ارتباط به  پژوهشی در( 1031)

 روانی هایمهارت بین که بود آن از حاکی آمده بدست نتایج. پرداختند OMST نامهپرسش از استفاده با شیراز شهرستان مرد

 شیورز موفقیت انگیزه و کلی هیجانی هوش بین چنینهم. دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط ورزشی موفقیت انگیزه و

 حل و گراییواقع دلی،هم نفس، به اعتماد هایمولفه هیجانی هوش هایمولفه بین از. دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط

 واعظ .اندهبود ورزشی موفقیت انگیزه بینیپیش به قادر و دارند دارمعنی و مثبت ارتباط ورزشی موفقیت انگیزه با مسئله

 چنین نای و است پرداخته ورزشکاران روانی آمادگی نامهپرسش پایایی و روایی تعیین به نسبت  پژوهشی در( 1036) موسوی

 و داشت وجود درونی هماهنگی سنجند،می را انگیزش که هاییپرسش بین SASI نامهپرسش در که است شده گیرینتیجه

 نجدسمی را مندیهدف و ذهنی تصویرسازی نفس، به اعتماد روانی، حالت کنترل تمرکز، که هاییپرسش بین هماهنگی این

 دعملکر بهبود و رقابتی اضطراب کنترل بر روانی مهارتهای تاثیر بررسی در نیز( 2662) کاناگتون و هانتون .بود موجود نیز

 بدنی اباضطر عالئم لذا بودند، آگاه عملکرد بر روانی هایمهارت مثبت آثار از المپیکی ورزشکاران که کردند گزارش شناگران،

 صورت هب ایحرفه ورزشکاران که است معتقد او داشتند، آماتور شناگران با مقایسه در باالتری نفس به اعتماد و کمتر ذهنی و

 دهش موفقیت به منجر هامسابقه در که را راهکارهایی و مثبت خودگویی ذهنی، تصویرسازی فنون شده ریزیبرنامه و منظم

 که ورزشکارانی دادند نشان( 1333) همکاران و رابرتز .دهندمی قرار استفاده مورد( رقابتی اضطراب کاهش منظور به) است

 بهترین. دبرخوردارن تریمطلوب عملکرد و بیشتر نفس به اعتماد بهتر، تمرکز کمتر، اضطراب از کنندمی استفاده مهارت این از

 و نتمری جلسۀ هر در را آن به یابیدست چگونگی و کند تعیین هدف خود، برای ورزشکار که شودمی حاصل زمانی عملکرد،

 عملکرد و ورزش نوع بین چگونه عنوان تحت خود پژوهش در( 2612)  لیندا و جاکوبسن .نماید ارزیابی مسابقه هر در

 به روی مرکز ورزشکاران شده ارزیابی اجرایی عملکرد که رسیدند نتیجه این به دارد، وجود ارتباط ورزشکاران شناختی

 هایمهارت عدم دارای ورزشکاران از باالتر آمده دست به امتیازات دارای ذهنی وتصویرسازی تمرکز چونهم ذهنی هایمهارت

 اجرایی عملکرد از بخش کدام که این مبنای بر هاورزش نوع اساس بر نمرات که گردید مشاهده چنینهم .باشدمی ذهنی

 باالتری امتیاز دارای باال شدت دارای هایورزش ورزشکاران مثال به طور و اساس این بر. باشدمی متغیر است، شده ارزیابی

 ترایو حرفه شدیدتر که هاییورزش واقع در باشندمی است دخیل آن در مسئله حل که هاییورزش ورزشکاران به نسبت

رل و کنتتمرکز  مهارتبررسی و مقایسه بر این اساس مطالعه حاضر با هدف  .بودند باالتری روانی هایمهارت نیازمند بودند

 انجام گرفت. شنا و واترپلو ایورزشکار حرفه حاالت روانی مردان

 :پژوهش روش

 نینچهم. است شده انجام میدانی و پیمایشی روش به که است بوده ایمقایسه – توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر  پژوهش

 ماهیت و نوع به توجه با پژوهش این جامعه .آورد شمار به نگرحال و کاربردی هایپژوهش نوع از توانمی را پژوهش این
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 شرکت ورزشکاران از نفر 06 تعداد .باشندمی کشوری لیگ در حاضر واترپلوی و شنا بازیکنان ورودی، هایمالک و پژوهش

( نفر 06) واترپلو بازیکنان و( نفر 06) شناگران گروه دو در و انتخاب دسترس در صورت به کشور هایباشگاه لیگ در کننده

 22 تا 22 بین درصد 5/03 سال، 21 تا 13 بین درصد 7/01 سن میزان دارای آماری نمونه داد، نشان ها یافته .گرفتند قرار

 7/20و زیردیپلم و دیپلم تحصیالت دارای دهندگانپاسخ از درصد 0/21چنینهم. بودند سال 26 تا 25 از درصد 06 و سال

 .بودند باالتر و کارشناسی دارای آنان درصد 7/01 نهایتاً و دیپلم فوق  تحصیالت دارای دهندگانپاسخ از درصد

 های پژوهش:یافته

 توصیف متغیرهای پژوهش: 

 های مرکزی دادهای متغیرهای پژوهشتوصیف گرایش. 1جدول 

 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 76/4 56/1 00/6 07/0 شنا تمرکز

 76/4 75/1 75/6 07/0 واترپلو

 92/4 56/1 50/6 07/0 شنا کنترل حاالت روانی

 42/4 32/1 72/6 07/0 واترپلو

 

 :هاآزمون طبیعی بودن توزیع داده

های پارامتریک های آماری و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزموندر این بخش پیش از انجام آزمون

 فتقرار گرهای مورد بررسی در این پژوهش مورد تحلیل از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. بر این اساس مولفه

 قابل مشاهده است. که نتایج آن در جدول زیر

 

 هاهای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهآماره. 2جدول 

آزمون لوین برای برابری  فرضیه 

 هاواریانس

 هابرای برابری میانگین tآزمون 

F سطح معناداری T سطح معناداری میانگین درجه آزادی* 

میزان تمرکز مردان 

 ورزشکار 

ای شنا و حرفه

 واترپلو

با فرض برابری 

 هاواریانس

22/1 02/6 062/6- 53 07/0 9/0 

با فرض نابرابری 

 هاواریانس

03/6- 62/53 07/0 9/0 

 مقایسه میزان تمرکز در ورزشکاران شنا و واترپلو
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( در نتیجه <65/6pباشد )معنادار نمی 65/6ون لوین در سطح آزمجا که مقدار سطح معناداری در از آنبا توجه به نتایج 

شود و با توجه به سطح گزارش میها محاسبه شده با فرض برابری واریانس tشود. بنابراین مقدار ها پذیرفته میفرض برابری

معنادار  65/6ده در سطح ست آمشود که چون مقدار سطح معناداری بدها مشاهده میبرابری واریانس  tمعناداری در آزمون

ت تفاوای شنا و واترپلو مهارت تمرکز مردان ورزشکار حرفه بینشود. ( در نتیجه فرضیه صفر رد نمی<P 6 /65باشد. ) نمی

 *(p<65/6باشد )معنادار نمی 65/6جا که مقدار سطح معناداری در آزمون لوین در سطح با توجه به نتایج از آن معناداری ندارد.

شود. با توجه ها گزارش میمحاسبه شده با فرض برابری واریانس t شود. بنابراین مقدارها پذیرفته میدر نتیجه فرض برابری

 65/6شود که چون مقدار سطح معناداری بدست آمده در سطح ها مشاهده میبرابری واریانس  tبه سطح معناداری در آزمون

ای شنا و واترپلو بین مهارت کنترل مردان ورزشکار حرفهشود. تیجه فرضیه صفر رد نمیدر ن *(P<6 /65باشد. ) معنادار نمی

 تفاوت معناداری ندارد.

 

 هابرای برابری میانگین tآزمون . 3جدول 

 

 :گیریو نتیجهبحث 

ج نتای. نداشتوجود معناداری  تفاوتتمرکز  در بین مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو بر حسب روانیهای بین مهارت 

( در 1033فر )باشد. کیوان( همسو می1031( و تجاری )1030می )جهر(، ماهر1033های کیوان فر )این پژوهش با پژوهش

، شیرجه و واترپلو با نخبگی و سابقه تمرین توسط های روانی ورزشکاران مرد شناارتباط مهارت"پژوهش خود تحت عنوان 

نخبگی شناگران ملی ارتباط  دهد بین مهارت روانی تمرکز بارا مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن نشان می SASI نامهپرسش

ا کشور رهای روانی بازیکنان نخبه بسکتبال ( در پژوهش خود مهارت1030چنین ماهر جهرمی )معناداری وجود ندارد. هم

های پژوهش فاوت معناداری وجود ندارد. یافتهشان نشان داد که در مهارت تمرکز آنان تمورد بررسی قرار دادند و نتایج 

( نیز نشان داد که میان سه گروه سنی )بزرگساالن، جوانان، نوجوانان( از نظر مهارت تمرکز اختالف معناداری 1031تجاری )

( 2663( بویز )2612ن و لیندا )سب( جاکو1030وهش جعفری و همکاران )های ناهمسو شامل پژدر مقابل پژوهش وجود ندارد.

آزمون لوین برای برابری  فرضیه

 هاواریانس

 هابرای برابری میانگین tآزمون 

F سطح معناداری T سطح معناداری میانگین درجه آزادی* 

میزان کنترل مردان 

 ورزشکار 

ای شنا و حرفه

 واترپلو

با فرض برابری 

 هاواریانس

125/1 230/6 035/6- 53 07/0 230/6 

با فرض نابرابری 

 هاواریانس

035/6- 00/57 07/0 230/6 
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های روانی تکواندوکاران برتر و غیر برتر را مورد بررسی قرار دادند که در مهارت ( مهارت1030باشد. جعفری و همکاران )می

چگونه بین نوع ورزش "ر پژوهش خود تحت عنوان ( د2612ن و لیندا )سباختالف معناداری وجود داشت. جاکوتمرکز آنان 

به این نتیجه رسیدند که عملکرد اجرایی ارزیابی شده ورزشکاران با تمرکز،  "و عملکرد شناختی ورزشکاران ارتباط وجود دارد

ن برتر موفق (، سبک بازیکنا1331های کروکاس )با توجه به یافتهباشد. های ذهنی میتر از ورزشکاران دارای عدم مهارتباال

تر ردهرا قبل و حین بازی بسیار گست شناسیاز سبک بازیکنان غیر برتر متفاوت است. بازیکنان موفق، راهبردهای آمادگی روان

 یزی توجهرای شناختی به شکل تمرکز و برنامهگیرند و در هنگام فعالیت ورزشی بیشتر به راهبردهاز بازیکنان دیگر به کار می

جه یاند. آنان در طی مسابقات تنها بر نتاز کانون تمرکز باالیی برخوردار ای شنا و واترپلودارند. بنابراین ورزشکاران حرفه

 آنان اثر دارد. کنند و عوامل مزاحم کمتری برمسابقه و اجرای خود تمرکز می

معناداری وجود ، تفاوت کنترل اساس مهارتای شنا و واترپلو بر حرفه ورزشکاردر بین مردان  روانیهای بین مهارت     

فر ن به موارد زیر اشاره کرد: کیوانتواهای همسو با این پژوهش را مینتیجه پژوهش حاضر نشان داد که پژوهش نداشت.

شنا، شیرجه و واترپلو های روانی ورزشکاران مرد ( ارتباط مهارت1033فر )پژوهش کیوان (. در1030جهرمی )( و ماهر1033)

( 1030جهرمی )چنین ماهربررسی شد که در آن کنترل حاالت روانی با نخبگی شناگران ملی ارتباط معناداری نداشت. هم

های روانی بازیکنان نخبه بسکتبال را مورد بررسی قرار داد که نتایج آن نشان داد در کنترل حاالت روانی در پژوهشی مهارت

 عناداری وجود ندارد. آنان نیز ارتباط م

( 2612باشد. هماتیالب )( می2610یک )( و کول2612های ناهمسو شامل پژوهش هماتیالب )اما از طرف دیگر، پژوهش    

شاهده کرد م "اثرات ابعاد مختلف تمرینات بر روی افراد بسکتبالیست با مشکل تاخیر در یادگیری"در پژوهش خود با عنوان 

بسکتبالیست در  26االت روانی این ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. این پژوهش بر روی که بین مهارت کنترل ح

پژوهش  ز نتایج اینچهار گروه مختلف انجام شد که همگی بصورت تصادفی انتخاب شده بودند. الزم به ذکر است یکی دیگر ا

 یکچنین کولعملکرد این گروه خاص نیز شد. هم های روانی به دنبال تمرینات جسمانی منجر به پیشرفتتمرینات مهارت

های اعصاب در تمرینات فیزیکی به بررسی عملکرد سلول "مغز خود را آموزش دهید"( در پژوهش خود تحت عنوان 2611)

گردد یتر مهای روانی و تمرینات هوازی بهینهو روانی پرداخت و دریافت که عملکرد فیزیکی بدن بخصوص با ترکیب مهارت

ار ورزشکار آمادگی روانـی نقـش مستقیمی از افک ه در آن مهارت کنترل حاالت روانی نیز تفاوت معناداری وجود داشت.ک

های بیشتری در این زمینه نیاز اسـت. رسد به پژوهشملکرد و رفتار ورزشی مهم به نظر میکه ع باشد. باتوجه به اینمی

 کمبود اعتماد به نفس، تجربیات درونی، منفی نظیر افسردگی و اضطرابهیجانات کنترل ترس، استرس، اضطراب رقابتی، 

ناخوشایند از فاکتورهای مهم و اساسی این بخش است. واکنش مناسب در جهت مثبت و سوق صحیح احساسات در میان 

های هارتای نیز ضروری است. توجه خاص به این عوامل منجر به اجرای مطلوب مه خصوص ورزشکاران حرفهورزشکاران ب

ای به توان اشارهر کنترل احساسات وجود دارد که میهای مختلفی د. روشحرکتی و عملکرد بهینه ورزشکاران خواهد شد

ازی سهای جسمانی یا روانی که در آرامها و مدیریت استرس اشاره کرد. امروزه کلیه روشسازی، کنترل تنشهای آرامتکنیک

های مربیان و مسئوالن ذیربط قرار گرفته است و باز نیازمند مسابقات مفید است در برنامهل از کاران بخصوص قبورزش
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که در میان  با توجه به این (.1030باشند )مسیبی و واعظ موسوی، ختلف در این حیطه میهای متوسعه و رشد استراتژی

ای شنا شان وجود دارد، ورزشکاران حرفههای مختلفی در کنترل احساساتای روشکاران حرفهورزشکاران بخصوص ورزش

بط بر تهای مرشاخص یتمامشود: های مطالعه حاضر پیشنهاد میمتناسب با یافته و واترپلو نیز این امر مستثنی نیستند.

 اهمهارت ابررسی سایر عوامل مرتبط ب های عملی دیگر وتوان مطرح نمود که با ارائه تمرینبوده و میمهم های روانی مهارت

رل کنت تمرکز، نفس،ه جمله اعتماد ب ازهای روانی شناسی، مهارتتمرینی در حیطه روان های شناختی واز طریق مهارت نیز و

های رگزاری دورهب های روانی شناگران.شناس ورزشی برای باال بردن مهارتکارگیری روانه ب را افزایش داد. گزینیو هدف

ستای افزایش حقوق و مزایای رفاهی شناگران در را ها.شنا جهت ارتقا دانش علمی آنشناسی ورزشی برای مربیان روان

 ای.افزایش انگیزش شناگران حرفه

 :تشکر و قدردانی

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 آورند.می

  

https://sportssciencejournal.ir/


 

 

 

 

 
 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.           2821-0298: شاپا    1401  بهار - اول شماره - اول سال

8 

 :منابع

، فصلنامه المپیک "مقایسه برخی مهارت های روانی تکواندوکاران زن برتر و غیر برتر(. 1030ادی محمدرضا و رفیعی نیا پروین. )جعفری اکرم، مر

،11(10 ،)111-120. 

گفتگوی درونی و اعتماد کاربرد یک برنامۀ آمادگی روانی شامل آرام سازی، تصویر سازی ذهنی، تمرکز، هدف گزینی، (. 1032). صنعتی منفرد، شمسی

 . پژوهشکدۀ تربیت بدنی وزارت علوم، پژوهش ها و فناوری.به نفس

ارتباط بین مهارت های روانی، هوش هیجانی و  (. 1031. )عنایتی میرصالح الدین پرویز و کجباف نژاد هادی، احدی حسن، حیدری علیرضا، عسگری 

 .ن مرد شهرستان شیرازمولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکارا

 .پایان نامه کارشناسی ارشد "ارتباط مهارت های روانی ورزشکاران مرد شنا، شیرجه، واترپلو با نخبگی و سابقه تمرین(. 1033. )کیوان فر محمد

 . انتشارات بعثت. تهرانروانشناسی تفاوتهای فردی(. 1003). گنجی، حمزه

 .پایان نامه کارشناسی ارشد "روانی بازیکنان نخبه بسکتبال کشورمهارت های (. 1030. )ماهرجهرمی روح اله

 می، تهران.اسال ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات ،ورزش شناسیروان ،(1030) محمدکاظم. موسوی؛ واعظ اهلل وفتح مسیبی؛

 بدنی و علوم ورزشی تهران. . دانشکدۀ تربیتاجتماعی در یادگیری مهارتهای ورزشی -مبانی روانی(. 1055). نمازی زاده، مهدی

 .20-(00)0،3، فصلنامه المپیک "روانی ورزشکارانتعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی  (. 1036. ) واعظ موسوی سید محمد کاظم

 . های روانی بر روی افراد بسکتبالیستاثرات ابعاد مختلف مهارت(. 1030. )همایتالب

 

Bois.E.(2009). Psychological characteristics and their relation to performance. The sport psychologist.23 ,252-270. 

Hanton ,S. and Connaughton ,D. (2002) Perceived control of anxiety and its relationship to self-confidence and 

performance. Research Quarterly for Exercise and Sport 73 ,87-97. 

Jacobson, Jed , Leland , Matthaeus.(2014). Athletics and executive functioning: How athletic participation and sport type 

correlate with cognitive performance. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 521-527. 

Martens, R. (1987). “Coaches Guide to Sport Psychology”. Champaign, Ill: Human Kinetics. 

Roberts, B., & Boyce, et al. (1998). “Case Studies in Sport Psychology”. Human Kinetics. 

Roberts, G.C. (1992). “Motivation in Sport and Exercise, Conceptual Constraints and Convergence”, Champaign, Ill: 

Human Kinetics. 

  

https://sportssciencejournal.ir/


 

 

 

 

 
 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.           2821-0298: شاپا    1401  بهار - اول شماره - اول سال

9 

 

 

 

Assessing and comparing the concentration and control skills of male 

swimmers and water polo professional athletes 
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Abstract: 

The present study compared the skills of concentration and control of mental states of professional swimming 

and water polo players. This research is a descriptive-comparative research that has been done by survey and 

field method. The population of this study, according to the type and nature of the research and the entry 

criteria, were the swimming and water polo players present in the country's premier league. The sample and 

the community were equal to 60 athletes participating in the country's club league and were purposefully 

selected and placed in two groups of swimmers (30 men) and water polo players (30 men). The instrument 

used was the SASI (South Australian Sports Institute) 60-item Mental Skills Assessment Questionnaire. In data 

analysis, in descriptive statistics, descriptive tables and graphs were used to express the demographic and 

descriptive characteristics of the research, and in inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov tests were used to 

examine the normality of data distribution. T-test of two independent groups was used to compare the 

differences between the variables in the two groups. The results showed that there was no significant difference 

between concentration skills and controlling the mental states of swimming and water polo athletes. 
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 10-22صفحات 

 

 

بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت 

 جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخالقیات فراسازمانی

 2مقدممجید کرامتی، *1طیبی محسن

 ، اصفهان، ایراناصفهان دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتری  .1

 ، بروجرد، ایرانبروجرد واحد آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتری  .2

 

 چکیده:

 کیفیت مدیریت پذیرش در لرستان استان جوانان و ورزش اداره کارکنان آمادگی میزان بررسی تحقیق این انجام از هدف

 قتحقی این. بود هنجاری و مستمر عاطفی، تعهد شامل آن ابعاد و سازمانی تعهد فراسازمانی، اخالقیات با آن ارتباط و جامع

 جوانان و ورزش اداره کارکنان شامل تحقیق این آماری جامعه. بود پیمایشی ،همبستگی نوع از توصیفی آن استراتژی و کمی

 به ساده تصادفی روش به نفر 31 تعداد کوکران فرمول از استفاده با آن، نفری 121 حجم به توجه با که بوده لرستان استان

 و( 1331) اسپینوال ،(1331) یرمی و آلن استاندارد نامهپرسش دو از هاداده آوریجمع برای و انتخاب تحقیق نمونه عنوان

 از تن چند نظر از هانامهپرسش صوری روایی بررسی برای. شد استفاده( 1111) همکاران و رفیعی ساختهمحقق نامهپرسش

 آن مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از هاآن پایایی بررسی برای همچنین و ورزشی مدیریت رشته متخصصین

 آزمون از فرضیات آزمون برای و توصیفی آمار از شناختیجمعیت مشخصات تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست 1/0 باالی

 بود این زا حاکی تحقیق نتایج. شد استفاده واریانس تحلیل آزمون و جامعه دو میانگین مقایسه آزمون پیرسون، همبستگی

 از و( 41/1) بوده متوسط حد از باالتر TQM پذیرش در لرستان استان جوانان و ورزش اداره انسانی منابع آمادگی میزان که

 و TQM بین همچنین. نداشت وجود تفاوتی TQM پذیرش در تاهل وضعیت و تحصیالت سن، کاری، سابقه جنسیت، نظر

 فیتکی مدیریت بین که بود حالی در این. نداشت وجود معناداری رابطه مستمر تعهد و عاطفی تعهد بعد دو و سازمانی تعهد

 .داشت وجود( P<0.01) معناداری سطح در فراسازمانی اخالقیات و هنجاری تعهد و جامع

 .هنجاری تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد سازمانی، تعهد جامع، کیفیت مدیریت :کلیدی واژگان    
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 مقدمه:

 است،هبرنامه ارتقای و رشد و مشتری رضایت افزایش خدمات، بهبود ضامن که مدیریت کننده متحول نظریات از یکی امروزه

 ردیدهگ المللیبین و ملی هایسازمان در تحول باعث آن هایآموزه بکارگیری که است،  جامع کیفیت مدیریت محدوده رعایت

 و رقابتی برتری حفظ برای کلیدی عملیاتی استراتژی یک جامع کیفیت مدیریت واقع در(. 1111 همکاران، و اسد) است

 وضعیت باالترین به رسیدن جهت در سازمان کلی کارایی و وریبهره در بهبود ایجاد برای هاسازمان مدیریت برای روشی

 داده قرار هدف مورد را مدیریت قدیمی هایروش و ساختارها شیوه این(. 2002 همکاران، و بون کنگ) است موجود کیفی

 اهدافی. گردد نایل خود اهداف به تواندمی آموزش، و هدف وحدت مدت، دراز تعهد طریق از و پردازدمی هاآن بازسازی به و

 دارای همواره TQM اجرای(. 1111 همکاران، و اسد) دارد احتیاج تالش و صبر هاسال به هاآن از برخی به رسیدن که

. رددگ شناسایی و تحلیل و تجزیه ارشد مدیران توسط باید که باشدمی شدن عملی برای مهم فاکتورهای و بزرگ هایریسک

 شود برطرف درستی به مقاومت علل و شناسایی خوبی به انسانی منابع بلوغ میزان و سازمانی فرهنگ باید آن اجرای برای

 پذیرش برای عالی مدیران برای چه آن که بود این از حاکی( 2011) میتروا و تاسکو تحقیق نتایج(. 2012 همکاران، و ایونال)

TQM ارک قوانین وجود چنینهم. باشد می محیطی تغییرات جریان از استقبال برای مدیریتی تیم یک ایجاد است الزم 

 هاینشت سازنده، تعارضات آرام، فضای یک ایجاد به منجر که باشدمی دانش و تجربه شخصیت، افراد، به احترام شامل گروهی

 مدیران توسط آن کاربرد چگونگی و TQM نقش بررسی به تحقیقی در( 2011) الرواشده. شد خواهد کار در جدیت و خالق

 درستی رکد و باال آگاهی که داد نشان تحقیق این کلی بطور. پرداخت هستند مشتریان و عالی مدیران با ارتباط در که میانی

 به باید چنینهم. باشدمی حیاتی بسیار TQM اجرای در هانآ نقش و باشد داشته وجود باید میانی مدیران در TQM از

 دخواهن امر این در مهمی نقش و باشدمی اجرایی مدیران این نقش که چرا شود داده امر این بردن بکار فرصت میانی مدیران

 در و دارد TQM استقرار میزان بر مثبت تاثیر فرهنگ که رسیدند نتیجه این به( 1132) ضمیر روشن و والمحمدی. داشت

 که است این از حاکی نیز( 2003) وینرت پژوهش. است یافته بیشتری توسعه ابعاد سایر به نسبت رهبری بعد میان این

 چنینهم. سازندمی فراهم را سازمانی عملکرد یا راندمان و ملی فرهنگ بین ارتباط ایجاد مقدمات کامالً TQM هایارزش

 قرار تایید مورد سازمانی عملکرد و راندمان روی بر TQM اجرای تاثیر نیز و TQM اجرای نحوه روی بر ملی فرهنگ تاثیر

 است ممکن نیز مختلف واحدهای در سازمان یک در حتی. ندارد یکسانی نتایج هاسازمان همه در TQM اعمال. است گرفته

-فدراسیون در TQM اعمال بین که بود این از حاکی( 1132) همکاران و ذاکریان تحقیق نتایج. یافت دست متفاوتی نتایج به

 نشان نیز( 1114) باقری تحقیق هاییافته. دارد وجود معناداری تفاوت تونبدمین و میدانی و دو کشتی، کاراته، تکواندو، های

 فدارسیون و دارد وجود معناداری تفاوت TQM پذیرش  مورد در کشور برداریوزنه و کشتی هایفدارسیون بین که داد

 در سازمان هایقابلیت ترینمهم از یکی تعهد با و کیفیت با انسانی نیروی که انددریافته محققان .دارد بهتری وضعیت کشتی

 یفیک و کمی اهداف به  نیل در حیاتی و مهم عنصری مالی، منابع و فناوری کنار در و رفته بشمار رقابتی هایمزیت کسب
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-حمیدی و رئیسی) کند تضمین را کیفیت تواندمی انسانی منابع اثربخش مدیریت که دریافتند چنینهم. است هاسازمان در

 و تعهد کیفیت فداکاری، ها،سازمان برای رقابتی مزیت اصلی منشاء که کردند مطرح( 1333) ژاف و اسکاف(. 1112 زاده،

 . است کار نیروی توانایی

 یشافزا و مداری مشتری بر که کارکنانی. باشد متعهدی و توانمند کارکنان دارای که اندموفق هاییسازمان امروزه واقع در    

 و انیمادو نظریان از نقل به) بخشند بهبود را کاری فرایندهای و هاسیستم مرتبا رو این از و باشند داشته تاکید وریبهره

 شاید که است شده تغییراتی دستخوش گذشته دهه سه طول در سازمانی تعهد مفهوم(. 11 ص ،1132 دینایی، مختاری

 شورمن، و یرما) است بوده آن به بعدی یک نگرش تا مفهوم این به چندبعدی نگرش به مربوط قلمرو این در تغییر ترینعمده

 ایزىمتم هاىویژگى بعد هر که است شده تشکیل مجزا بُعد سه از سازمانى تعهد که باورند این بر( 1330) مایر و آلن(. 2000

(. 12 ص ،1132 سرخوش، و کشاورز از نقل به) دهدمی قرار تأثیر تحت مختلف طرق به را فرد هاىنگرش و رفتار که دارد،

 تقسیم مستمر تعهد و هنجاری تعهد عاطفی، تعهد بعد سه به( 1331) مایر و آلن مدل اساس بر سازمانی تعهد تحقیق این در

 عرفیم خود سازمان با را خود افراد که طوری به. باشدمی سازمان به کارکنان عاطفی پیوند بردارنده در  عاطفی تعهد. شودمی

 تعهدی  هنجاری تعهد بعالوه. کندمی محاسبه را سازمان ترک هزینه فرد که است تعهدی  مستمر تعهد از منظور. کنندمی

 عمناب مهم نقش به توجه. است درستی عمل سازمان در او ماندن و بماند سازمان در باید که کندمی احساس کارمند که است

 باید پس. باشدمی مهم بسیار هستند کیفیت کننده تعیین که کارکنان نگرش و جامع کیفیت مدیریت سازی پیاده در انسانی

 گفرهن و محیطی شرایط و کارکنان آمادگی و کرد پیدا اطالع افراد تعهد و هانگرش از جامع کیفیت مدیریت اجرای از قبل

 که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در( 1132) همکاران و زادهعباس(. 1123 بیکاس،) داد قرار توجه مورد را سازمان

 کیفیت فزایشا باعث نتیجه در و شده پرسنل وابستگی و دلبستگی افزایش به منجر نهایت در کارکنان سازمانی تعهد افزایش

 وسیع تالش تمایل سازمان، هایارزش و اهداف به معتقد را کارکنان سازمانی، تعهد که جاآن از. گرددمی شده ارائه خدمات

 ببس که را عواملی تا باشند درصدد بایستی مدیران بنابراین.  دربردارد را سازمان در عضویت به شدید تمایل و سازمان در

 افزایش به مؤثر سازمانى تعهد که داد نشان( 2002) همکاران و مایر تحقیق نتایج. بشناسند را شود می سازمانی تعهد تقویت

 و شد خواهد منجر مشتریان رضایت بر موثر عوامل عنوان به کار محل در حضور و سازمانى شهروندى رفتار شغلى، عملکرد

 بود این از حاکی نیز( 1132) سرخوش و کشاورز تحقیق هاییافته. خواهد کاهش نیز را آن به مربوط رفتارهاى و بازگشت

 غیر رطو به نیز مدیران شغلی خودکارآمدی چنینهم. دارد مستقیم ارتباط مشتریان رضایت با کارکنان سازمانی تعهد که

 چیانساعت تحقیق هاییافته. دارد معناداری ارتباط جوانان و ورزش اداره مشتریان رضایت با سازمانی تعهد طریق از مستقیم

 با (p ،558/0=r>01/0) هنجاری سازمانی تعهد و (p ،651/0=r>01/0) شغلی رضایت بین که داد نشان( 1130) همکاران و

 و عاطفی سازمانی تعهد بین اما. دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط منتخب هایفدراسیون کارکنان داخلی خدمات کیفیت

 عهدمت انسانی نیروی. ندارد وجود معناداری رابطه منتخب هایفدراسیون در داخلی خدمات کیفیت با مستمر سازمانی تعهد

 کوششی و تالش هیچ از هاآن تحقق در و داندمی خود اهداف جهت در را سازمان اهداف بیند، می سازمان به متعلق را خود

 جایگاه توسعه و فردی رشد به کارمندان قابلیت طورکلی، به که دادند نشان( 2010) همکاران و ونگ. کرد نخواهد مضایقه
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 توانندمی شدیر چنین تصدیق و شناسایی با هاسازمان که دریافتند بعالوه،. گذاردمی تأثیر کارفرما با روانی رابطه بر شانکاری

. گذارندیم تأثیر سازمانی تعهد بر مشخص طور به شغلی رشد ابعاد که داد نشان کلی نتیجه. بگذارند تأثیر کاری تعهد بر

 گانه سه ابعاد از یک هر بین آماری دار معنی ارتباط که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در( 1113) همکاران و منفرد

 عالوه و بخشد می هویت آن با را خود و شده وابسته سازمان به نسبت متعهد فرد .است بوده کارکنان عملکرد با تعهدسازمانی

 ودخ وجودی فلسفه به سازمان نتیجه در و داردبرمی گام سازمان ترقی و عظمت راستای در خود بالندگی جهت در تالش بر

. ندکن دریافت مشتریان تا شودمی تولید خدمتی توانمند، و متعهد کارکنان بدون(. 1130 همکاران، و ودادی) شودمی نزدیک

 ی،امیراحمد و امیرکبیری) کنند رفتار خوب مشتریان با که خواست آنان از  و داشت نامناسب رفتاری کارکنان با توانمی

 گیری جهت دارای تقریباً( TQM) جامع کیفیت مدیریت که بود این از حاکی ،(2011) گانی و کاردور تحقیق نتایج(.  1113

 طالعهم این دیگر، سوی از. کندمی پشتیبانی سازمانی هایفعالیت و هاسازمان برای کلی کاربرد از و بوده ناپذیری انعطاف

 پژوهشی در ،(1111) اسد. دهدمی قرار بررسی مورد هاسازمان بین و درون در را عملکرد و TQM بین معلول و علت روابط

 بدنیتربیت معاونت و علوم وزارت بدنیتربیت کل اداره در بخشی اثر و TQM مدیریت اعمال بین که رسید نتیجه این به

 مراکز جمله از جوانان و ورزش ادارات بین این در. نشد مشاهده  داری معنی رابطه بدنی تربیت سازمان و پرورش و آموزش

 همیم نقش و خطیر وظایف این به توجه با. هستند جامعه تندرستی و سالمت متولیان از یکی چنینهم و ایران کشور مهم

 کمک شکبی خود، اهداف به هاسازمان این رسیدن در جامع کیفیت مدیریت اجرای لذا دارند، کشور اهداف پیشبرد در که

 جایگاه ندهفزای سرعت با اکنون هم که است مدیریتی -فلسفی دیدگاه یک کیفیت مدیریت کلی طور به. کرد خواهد شایانی

 خود کار اصل را کیفیت ارتقای و خدمات ارائه هایراه مشتریان، ابتکارهای و نیازها به توجه و کندمی باز جوامع در را خود

 هایریهنظ و الگوها ارائه. دارد کیفیت توسعه در مهم و اساسی نقش دایمی بهبود برای تالش و کیفیت به توجه. دهدمی قرار

 افراد برای خدمات کیفیت(. 1112 فرجی،) است شده هاسازمان امروز شعار خدمات، و هافرآورده کیفیت بهبود به مربوط

. باشیم اشتهد کیفیت مفهوم از روشنی درک باید خدمات، کیفیت بهبود از گام اولین در بنابراین دارد؛ متفاوتی معنای مختلف،

 تکیفی با زمانی محصول یک دیگر عبارت به. ندارد خواهد،می واقعاً  مشتری که چهآن هر بجز مفهومی و معنا هیچ کیفیت

 مطالعه در ماسفلد و هارت(. 12 ص ،1131 همکاران، و سیدعامری) باشد منطبق مشتری نیازهای و هاخواسته با که است

 جامع یفیتک مدیریت پذیرش برای سازمان بررسی به باید جامع کیفیت مدیریت اجرای از قبل که کنندمی پیشنهاد کیفیت

 جامع کیفیت مدیریت اجرای برای بیشتری آمادگی سازمان چه هر دهدکهمی نشان آچیسون مطالعه چنینهم. پرداخت

 تاکنون(. 1111 فیلد، بستر از نقل به) بود خواهد بیشتر جامع کیفیت مدیریت فرآیند اجرای در موفقیتش باشد، داشته

 تهگرف قرار استفاده مورد ورزشی و فرهنگی نظامی، اقتصادی، هایسازمان در ایگسترده صورت به جامع کیفیت مدیریت

 بپذیرند ار جامع کیفیت مدیریت فلسفه باید خود بقای حفظ برای که اندرسیده نتیجه این به جهان مختلف کشورهای. است

 آمادگی فرآیند(. 1124 کاوا، شی ای) اندگرفته آن از توجهی قابل نتایج و نموده استفاده رویکرد این از لذا. کنند اجرا را آن و

 آن در و حمایت جامع کیفیت مدیریت از افراد شودمی باعث و دهدمی سازمان به کیفیت و هدف درباره اطالعاتی سازمان،

 ازنی بر تمرکز و کارکنان سازیبهینه فرایند جامع کیفیت مدیریت هدف واقع در(. 1111 فیلد، بستر از نقل به) کنند شرکت
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 یاوشی،س) شد خواهد کیفی استانداردهای رعایت و مشتری نیاز ارضای و بیشتر سود و هاهزینه کاهش باعث که است مشتریان

 الزم تندهس کارکنان با بیشتر ارتباط در که میانی مدیران بخصوص و مدیران توسط قوی سازیفرهنگ کار این برای(. 1111

 و ندتوانم انسانی نیروهای داشتن چنینهم خدمات، این بودن پیوسته و خدمات کیفیت به توجه. رسدمی نظر به ضروری و

 از برخی نتایج اساس بر که چرا. است ضروری امری ورزشی هایباشگاه و هاسازمان در اهداف این پیشبرد برای متعهد

 کارکنان رد سازمان، حفظ برای قویتر تمایل و بیشتر تالش به منجر تواندمی سازمان به کارکنان پایبندی و تعهد تحقیقات،

 (. 1123 کوشان،) گردد

 با( هنجاری تعهد و مستمر، تعهد عاطفی، تعهد) آن ابعاد و سازمانی تعهد بین که دادند نشان( 1130) همکاران و ودادی    

 بتنس افراد منفی و مثبت هاینگرش یعنی کارکنان سازمانی تعهد. دارد وجود معناداری و معکوس همبستگی خدمت ترک

 حسط موجب تعهد که دهدمی نشان تحقیقات. دارد بیشتری تفحص و توجه به نیاز که است مسائلی جمله از سازمان، به

 العادهفوق تالش اعمال به تمایل و سازمان در ماندن برای قوی میل سازمان، هایارزش و اهداف به نسبت شناخت از باالیی

. است ورزش وجودی هایفلسفه از یکی جوانمردی روحیه و اخالقیات طرفی از (.1112 حمیدی،) شودمی سازمان برای

 اخالق به توجه عدم. دارد اخالق در ریشه بوده، اخالقی هایارزش از متأثر کارکنان، و مدیران اقدامات و رفتارها از بسیاری

 غنی اخالقی هایارزش دارای سو یک از که ایران مانند جوامعی در ورزشی، هایسازمان بخصوص هاسازمان مدیریت در کار

 دآور وجود به هاآن برای بزرگ معضالتی تواندمی دارند، توجهی قابل فاصله پیشرفته کشورهای با دیگر سوی از بوده،

 نسبت را جوامع ورزشی، راتااد و هاباشگاه از اجتماعی انتظارات افزایش عالوه به(. 22 ص ،1111 همکاران، و سرشترحمان)

 ردهک ترحساس انسانی، نیروی کاهش و استخدام برابری معلوالن، ها،اقلیت کودکان، زنان، حقوق مانند اخالقی مسائل به

 واندتمی بیرونی، نفعانذی با برخورد در اخالقی اصول رعایت عدم و حقوق این به ورزشی ادارات و هاباشگاه توجهیبی. است

 رارق تأثیر تحت را سازمان موفقیت و داده، قرار پرسش مورد را هاآن اقدامات و مشروعیت و کند ایجاد هاآن برای را مشکالتی

 بدیلت عمل به را هاارزش که شوندمی نگریسته ابزاری عنوان به و دارند هاارزش با تنگاتنگی و نزدیک ارتباط اخالقیات. دهد

 درست کهاین بر مبنی است، حاکم گروه یا شخص رفتار بر که هاییارزش و معنوی اصول رعایت یعنی اخالق،. کنندمی

 تصمیمات سنجش برای که است کاربردی موضوعات از یکی ورزش اخالق(. 411: 1121 دفت،) است؟ کدام نادرست و چیست

 برخی. دارد کاربرد غیره و حکومت تکنولوژی، ها،حرفه در اخالقی هایسیاست و رفتارها مسائل، با مواجهه و اخالقی عملی

 ورزش، در هاارزش: از اندعبارت گیرد،می قرار ورزش اخالق مباحث طرحِ مجال که موضوعاتی و محورها ترینمهم از

 و مربی میان اخالقی روابط گری،تماشاچی و هواداری اخالق نیروزا، مواد تقلب، منصفانه، بازی همکاری، و رقابت جوانمردی،

 با مختلف هایزمان در و دیگر هایفرهنگ به نسبت فرهنگ یک در اخالقی قواعد و استانداردها بیشتر... .  و کارانورزش

 جامعه، یک در که چه آن شودمی باعث اخالقی گرایینسبیت دیگر، عبارت به(. 111: 1332 مر،هس. )دارند تفاوت یکدیگر

 شافزای هاارزش در تعارض بعضاً  و ابهام میزان و شود تلقی نادرست دیگر ایجامعه یا فرهنگ در شودمی نامیده درست عملی

 و شهروندی فضائل و مساوات و عدالت دیگران، به نسبت عهد به وفای درستی، صداقت، اعتماد،: چون مفاهیمی اخالق،. یابد

 امروزه(. 123: 1111 نژاد،غنی. )آورندمی شمار به سازتمدن را اخالقیات بــرخی عالوه به. گیردمی بر در را جامعه به خدمت
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 طرفدار و تماشاگر نیز آن برابر چندین و دارند اشتغال آن به نفر هامیلیون. دارد مهمی نقش دنیا مردم زندگی در ورزش

 رذایل و فضایل و بوده جوامع اجتماعی و ملی وحدت بخش استحکام نیز مواردی در ورزش. اندورزشی مختلف هایبرنامه

 هبود ما کشور در همواره ورزشی و فراسازمانی اخالقیات. است جامعه آن بر حاکم رذایل و فضایل کننده منعکس آن در رایج

 به ورزشی شده کسب هایمدال اهدای سازمانی، و فردی مشکالت رفع برای سازمان خارج و داخل همکاران به کمک. است

 جامع در مثبت تاثیرات موجب همواره قبیل این از مواردی و ورزشی هایرقابت و سازمان در فرانقشی رفتارهای زدگان،زلزله

 سازمانی درون کاری عملکرد در مشارکتی اخالق موضوع ، TQM بر تکیه با اخالقیات سازمانی درون رویکرد .است شده

 سازمانی میان کاری عملکرد در کاری اخالق موضوع ، TQM بر تکیه با اخالقیات سازمانی برون رویکرد که حالی در. است

 هماهنگ عامل یک عنوان به که است بهتر سازمانی اخالقیات که رسید نتیجه این به خود تحقیق در( 2000) باومن. است

 خواهد رقابتی مرز آوردن فراهم و جمعی هایمسئولیت از بهتر درک موجب که چرا باشد، TQM فرآیند درون( منسجم)

 جامع کیفیت مدیریت چارچوب با باید کاری اخالق اصول که است این از حاکی( 2012) جبری پژوهش هاییافته. شد

 بود این بیانگر نیز( 2011) گامیلوس تحقیق. شود ایجاد کیفیت و مستمر بهبود تناسب این اساس بر تا باشد داشته تناسب

( 1131) دین قوت تحقیق نتایج. است TQM چارچوب و اخالقیات خوانیهم مستلزم سازمان در استراتژیک تناسب ایجاد که

 بر تا دشون ساخته مشارکتی اخالقی اصول روی بر بایستمی ابتدا جامع کیفیت مدیریت اساسی هایارزش که دهدمی نشان

 و انتظارات هماهنگی به منجر و یابند بهبود جامع کیفیت مدیریت اجرای در استفاده مورد ابزارهای و هاروش آن، اساس

 القاخ حاکمیت گرچه. بروند بین از سازمان در اخالقی سازمسأله هایشکاف طریق این از تا شوند کارکنان و مدیران ادراکات

 تعارضات، کاهش و تفاهم جو افزایش روابط، بهبود هایجنبه از داخلی بعد از سازمان برای زیادی منافع سازمان، بر کار

 دیدگاه زا ولی دارد کنترل از ناشی هایهزینه کاهش و چندگانگی افزایش کارکنان، بیشتر پذیریمسئولیت و تعهد افزایش

 افزایش نفعان،ذی اهمیت به توجه در اخالقی التزام آن، اقدامات و سازمان مشروعیت افزایش راه از نیز اجتماعی مسئولیت

 ،1111 همکاران، و سرشترحمان) دهدمی قرار تاثیر تحت را سازمانی توفیق ،... و رقابتی مزیت بهبود و سودآوری درآمد،

 ادغام با معناداری رابطه اجتماعی مسئولیت که بود این از حاکی( 2014) همکاران و مهرعلیان تحقیق نتایج(. 22 ص

 عملکرد اب معناداری و مثبت ارتباط خود نوبه به نیز جامع کیفیت مدیریت و. دارد کیفیت مدیریت هایبرنامه در مسئولیت

 ودوج سازمانی عملکرد و اجتماعی مسئولیت بین ناسازگاری نتایج که گذشته مطالعات برخالف چنینهم. دارد سازمانی

 .داشت وجود متغیر دو این بین معنادار و مستقیم رابطه موجب TQM میانجی نقش داشت،

 :پژوهش روش

 آزمون به نامهپرسش از حاصل هایداده کمک به که چرا شودمی محسوب کمی تحقیق یک پژوهش نوع نظر از تحقیق این

 وانانج و ورزش اداره کارکنان آمادگی میزان بررسی به تحقیق این که جاآن از کلی بطور. است پرداخته تحقیق هایفرضیه

 و ایجنت تا پرازدمی فراسازمانی اخالقیات و سازمانی تعهد با آن ارتباط و جامع کیفیت مدیریت پذیرش در لرستان استان

 نبالد به محقق مطالعه این در چون و. آیدمی حساب به کاربردی هدف با تحقیق یک کند، ارائه اداره این به را پیشنهاداتی

 به و پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق ماهیت لذا باشد،می مختلف افراد نظرات و هادیدگاه درباره اطالعاتی آوردن بدست
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 استان جوانان و ورزش اداره کارکنان شامل تحقیق این در آماری جامعه. است همبستگی نوع از متغیرها بین روابط لحاظ

 نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با که بودند نفر 121 سازمان این کارکنان تعداد اداره این آمار طبق. باشندمی لرستان

 . شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه شیوه کمک به که شد تعیین نفر 31

 گیری:ابزار اندازه

( 1331) اسپینوال و( 1331) مایر و آلن استاندارد نامهپرسش دو از فرضیات آزمون جهت نظر مورد اطالعات آوریجمع برای

 ،11/0 ترتیب به کرونباخ آلفای طریق از آن پایایی که شد، گرفته( 1111) همکاران و رفیعی ساخته محقق نامهپرسش و

 اییرو بیشتر بررسی برای ولی شد، استفاده استاندارد نامهپرسش از تحقیق این در چه اگر. شدند محاسبه 11/0 و 14/0

 رشته متخصصین از نفر 10 تعداد به نامهپرسش که صورت این به. است شده استفاده نیز صوری روایی از ها،نامهپرسش

 .نمودند تایید را هاگویه صوری روایی هاآن و شد داده مدیریت

 :هایافته

 جمعیت متغیرهای بررسی برای توصیفی آمار از ابتدا شده آوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه برای حاضر، پژوهش در

 :است شده ذکر 1 شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده...  و سن جنسیت، شامل تحقیق شناختی

 . متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری1جدول 

 درصدها فراوانی سطوح متغیرها شناختیمتغیرهای جمعیت

 10-22 سن

11-12 

14-10 

11-12 

 به باال 14

11 

21 

12 

22 

2 

12/11 

21/22 

1/11 

44/21 

21/2 

 مجرد وضیعت تأهل

 متاهل

12 

24 

21/11 

22/11 

 1-2 سابقه کار

10-4 

12-11 

20-14 

 20باالتر از 

3 

23 

11 

13 

2 

41/3 

11/11 

11/11 

11/20 

11/2 

 دیپلم و فوق دیپلم مدرک تحصیلی

 لیسانس

و لیسانسفوق

 دکتری

11 

22 

21 

31/11 

23/41 

21/21 

 مرد جنسیت

 زن

41 

12 

23/42 

11/11 
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اسمیرنوف  -توان استفاده کرد، از آزمون کولموگروفهای آماری میپس از آن برای آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمون

 نشان داده شده است. 2( استفاده شد که نتیجه آن در جدول شماره K-S)آزمون 

 

 ها. آزمون بررسی نرمال بودن داده2جدول 

 Sig متغیرهای تحقیق Sig متغیرهای تحقیق

 11/0 استفاده از اطالعات 012/0 تعهد عاطفی

 14/0 اهداف کیفی 0241/0 تعهد مستمر

 11/0 مشتری مداری 0113/0 تعهد هنجاری

 11/0 نظام پیشنهادات 13/0 کار تیمی

 11/0 بهبود مستمر 12/0 های کیفیتگروه

 11/0 تعهد رهبری 41/0 آموزش

 21/0 اخالقیات 13/0 ارزشیابی و بازخورد

 

باشد. لذا می 02/0همه متغیرها بجز تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بیشتر از  sigچنانچه در جدول فوق مشاهده می شود 

که میزان آمادگی کارکنان  گردد. سپس برای تعیین اینها تایید میمبنی بر نرمال بودن داده 0Hفرضیه  ٪32با اطمینان 

 ای استفاده شد.تک نمونه tآزمون  باالتر از حد متوسط می باشد، از TQMاداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش 

 

 3ای برای مقایسه میانگین یک جامعه با میانگین فرضی تک نمونه t . آزمون 3جدول 

 sig حد باال حد پایین میانگین فراوانی 

 TQM 31 41/1 23/0 43/0 001/0پذیرش 

 

 (=000/0sig)، خطای محاسبه شده TQMبا توجه به جدول شماره فوق و در خصوص میزان آمادگی کارکنان در پذیرش 

باشد. به عبارت می -معنادار بودن – 0Hباشد که به معنی رد فرضیه (، کمتر می=α 02/0از سطح خطای در نظر گرفته شده )

باشد. باالتر از حد متوسط می TQMتوان مدعی شد که میزان آمادگی کارکنان در پذیرش می %32دیگر، در فاصله اطمینان 

توان مدعی شد ( می41/1میزان آمادگی ) 1چنین میانگین بیشتر از با توجه به مثبت بودن حد پایین و باال و هماز طرفی 

باشد. از طرفی برای در حد باالیی می TQMکه میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش 

 مستقل استفاده شد. tاز نظر جنسیت از آزمون  TQMمقایسه بین میزان آمادگی کارکنان نسبت به پذیرش 

 مستقل برای مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در خصوص جنسیت t. آزمون 4جدول 

 Sig میانگین فراوانی 

 42/1 41 کارکنان مرد
21/0 

 41/1 12 کارکنان زن
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، خطای محاسبه شده  TQMو در خصوص تفاوت میزان آمادگی کارکنان مرد و زن در پذیرش  1با توجه به جدول شماره 

(85/0sig=)  از سطح خطای در نظر گرفته شده(08/0 α=،) باشد که به معنی تایید فرضیه بیشتر میH0  و عدم تفاوت

توان مدعی شد که بین میزان آمادگی کارکنان مرد و می %32اطمینان باشد. به عبارت دیگر، در فاصله معنادار بودن آن می

تفاوت وجود ندارد. در خصوص سن، تحصیالت، سابقه کار و پست سازمانی نیز آزمون تحلیل واریانس  TQMزن در پذیرش 

 نشان داده شده است: 2یک طرفه در جدول شماره 

 

 غیرهای جمعیت شناختی. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس  مت5جدول 

 خطای محاسبه شده از نظر TQMمیزان آمادگی کارکنان در پذیرش 

 14/0 سن

 14/0 تحصیالت

 21/0 سابقه کاری

 22/0 پست سازمانی

 

متغیر، تحصیالت، سابقه کار و پست  1با توجه به جدول شماره فوق و در خصوص تفاوت میزان آمادگی کارکنان از نظر 

باشد که به ، بیشتر می(=02/0α)از سطح خطای در نظر گرفته شده  (sig)، خطای محاسبه شده TQMسازمانی در پذیرش 

توان مدعی شد که می %32باشد. به عبارت دیگر، در فاصله اطمینان می -عدم تفاوت معنادار بودن – H0 معنی تایید فرضیه

 تفاوت وجود ندارد. TQMمتغیر ، تحصیالت، سابقه کار و پست سازمانی در پذیرش  1بین میزان آمادگی کارکنان از نظر 

 

 های آنو تعهد سازمانی و مولفه TQM. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط 2جدول 

 هنجاری مستمر عاطفی تعهد سازمانی متغیرها 

TQM 

Df 32 32 32 32 

 -12/0 -04/0 04/0 -02/0 اسپیرمن

Sig 14/0 24/0 24/0 001/0 

 

 

 

های آن از و تعهد ســازمانی و مؤلفه TQMعلت عدم نرمال بودن متغیر تعهد ســازمانی برای بررســی رابطه بین ه ســپس ب

، 24/0، 14/0)، خطای محاســبه شــده  4که در جدول شــماره شــد. با توجه به اینضــریب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده 

24/0sig=)  از سطح خطای در نظر گرفته شده(02/0 α=،) باشد، فرضیه بیشتر میH0  مبنی بر عدم رابطهTQM  با تعهد

صله اطمینان  ستمر را نمی تواند رد کرد. به عبارت دیگر، در فا شد که بین می %32سازمانی، تعهد عاطفی و م توان مدعی 
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TQM  و تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه وجود ندارد. و تنها بینTQM  و تعهد هنجاری ارتباط منفی در

و اخالقیات فراسازمانی برای بررسی رابطه بین  TQMوجود دارد. سپس با توجه به نرمال بودن متغیرهای ( >01/0P)سطح 

 ذکر شده است: 2ون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره این دو متغیر از آزم
 

 و اخالقیات فراسازمانی TQM. آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای بررسی ارتباط 7جدول 

 اخالقیات فراسازمانی متغیرها 

TQM 

df 32 

 211/0 همبستگی پیرسونضریب

Sig 001/0 

 

 وجود دارد. (>01/0P)در سطح  (r=211/0)و اخالقیات فراسازمانی ارتباط مثبت  TQMبین  2با توجه به جدول شماره 

 

 و اخالقیات فراسازمانی TQM. نتیجه تحلیل رگرسیون بین 8جدول 

 خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی گام

1 211/0 411/0 231/0 11122/0 

 

شماره  شان می 1جدول  ستگی بین ن ضریب هب سازمانی بعنوان متغیر بعنوان متغیر پیش TQMدهد  بین و اخالقیات فرا

ــریب تعیین ، هم211/0عیار در کل نمونه برابر با م ــد. به این معنا که می 411/0متغیر پیش بین برابر با چنین ض  1/41باش

سا سته )اخالقیات فرا صد از واریانس متغیر واب ستقل )در سیله متغیر م ضریب تعیین بینی می( پیشTQMزمانی( بو شود. 

شود اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه باشد. در واقع این عامل باعث میمی 231/0تعدیل شده در این جدول 

(n شود. چنانچه ست، برطرف  صفر می n( ا شود این تفاوت به  سیار گراید. که در این تحقیق این دو بزرگ  مقدار به هم ب

دهد در این جدول برابر با ها حول رگرســـیون را نشـــان میر برآورد که میزان پراکندگی دادهنزدیک هســـتند. خطای معیا

 باشد.می 11122/0

 

 

 و اخالقیات فراسازمانی TQMبین  ANOVAنتایج تحلیل  .9جدول 

 F sig میانگین مجذورات d.f مجموع مجذورات 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

021/1 

211/1 

212/1 

1 

31 

32 

021/1 

010/0 

 

04/22 022/0 
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 ندهد. که طبق آن میانگین مجذورات واریانسی را مدل رگرسیون نشان میتحلیل واریانس را برای رگرسیو 3جدول شماره 

( 010/0که قادر به توضیح آن نیست ) باشد که در مقایسه با میانگین مجذور واریانسیمی 021/1قادر به توضیح آن است 

توان گفت فرض نیز تایید این یافته است. لذا می (P≤02/0)در سطح معناداری  (=22F /04)عدد نسبتاً بزرگی است و نسبت 

 شود.رد می و اخالقیات فراسازمانی TQMصفر مبنی بر عدم ارتباط بین 

 

 و اخالقیات فراسازمانی TQMبین بین  Coefficients. نتایج تحلیل 10جدول 

 
 شیب ضرایب استاندارد نشده

t sig 
B خطای استاندارد Beta 

Constant 

TQM 
221/1 

112/0 

112/0 

041/0 

 

412/0 

21/12 

112/4 

012/0 

014/0 

 

 را که ضریب متغیرهاست Bبرای بدست آوردن معادله رگرسیون کافی است مقادیر زیر ستون  10با توجه به جدول شماره 

 در آن قرار دهیم بنابراین معادله رگرسیون براوردی به صورت زیر خواهد بود:

(TQM )417/0  +724/1 اخالقیات فراسازمانی = 

 xنیز تایید این یافته است. لذا فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر ضریب  (P≤01/0)در سطح معناداری  (=112/4t)و چون مقدار 

(TQM بر )y  )شود.رد می)اخالقیات فراسازمانی 

 :گیریو نتیجهبحث 

، نتایج حاصل از آزمون  TQMدر رابطه با بررسی میزان آمادگی منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش 

از جایگاه مناسب و باالیی  TQMمقایسه میانگین یک جامعه حاکی از آن است که میزان آمادگی منابع انسانی در پذیرش 

اند. یعنی منابع را به طور کامل حس کرده TQMباشد. به عبارت دیگر افراد در این سازمان ضرورت اجرا و وجود میبرخوردار 

های کیفیت، آموزش، ارزشیابی و بازخورد، استفاده از اطالعات، هایی از قبیل کار تیمی، گروهانسانی این اداره اجرای برنامه

ه این تواند باند. این مساله میدات، بهبود مستمر، تعهد رهبری را مهم تلقی کردهاهداف کیفی، مشتری مداری، نظام پیشنها

اند که تنها سبب بهبود خدمات برای مشتریان به حساب ین درک و آگاهی رسیدهخاطر باشد که منابع انسانی این سازمان به ا

ایج تحقیق نتکنند. نابع انسانی نیز ایجاد میتری را برای کار و پیشرفت برای مها محیط مناسبآید بلکه این سیستمنمی

ن بود که نگرش حاکی از ای TQM(، نیز تحت عنوان ارزیابی نگرش مدیران دانشگاه شیراز برای پذیرش 1112زاده )قاسم

در سطح باالتری قرار دارد.  هاباشد و نگرش مدیران نسبت به سایرگروهبخش میرضایت TQMها نسبت به تمام افراد و گروه

های مختلف سنی، تحصیلی، پست سازمانی، های جانبی( معلوم شد تفاوت بین گروهاز طرفی با توجه به این که )در یافته

توان نتیجه گرفت این مساله به یک نیاز جمعی و گروهی در تمامی وضعیت تاهلی و ... در این آمادگی وجود ندارد نیز می

چه که برای مدیران عالی  تواند به فرهنگی که بر سازمان حاکم است مرتبط باشد. آنده است. این موضوع میاداره ایجاد ش
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 باشد. قوانین کار گروهیالزم است ایجاد یک تیم مدیریتی برای استقبال از جریان تغییرات محیطی می TQMبرای ایجاد 

خالق  هایکه منجر به ایجاد یک فضای آرام، تعارضات سازنده، تنششامل احترام به افراد، شخصیت، تجربه و دانش می باشد 

و جدیت در کار خواهد شد. در رابطه با بررسی تفاوت بین میزان آمادگی منابع انسانی از نظر جمعیت شناختی نسبت به 

آمادگی منابع ، نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل حاکی از آن است که بین میزان  TQMپذیرش 

تفاوتی وجود ندارد به عبارت دیگر به این معناست که منابع انسانی این اداره از لحاظ  TQMانسانی مرد و زن در پذیرش 

های جانبی تحقیق در سایر موارد  ود دارند و نتایج حاصله از یافتهدر اداره خ TQM نسبت بهجنسیت درک و آگاهی یکسانی 

ج باشد. نتایج این تحقیق با نتایوضیح داده شد، مؤید این موضوع میج حاصل از  فرضیه دوم تنیز چنانچه در تشریح نتای

کارکنان  و کیفیت ارائه خدمات میزان تعهد سازمانی خوانی ندارد. در تحقیق وی( هم1112)عبدالملکیو  میرزامحمدیتحقیق 

 ادهزنتایج تحقیق قاسمچنین . همآنان رابطه داردبا متغیرهای جنس، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدام و سنوات خدمت 

( در 1112حمیدی )وجود دارد. داری های معنیتفاوت TQM(، نیز حاکی از این بود که بین زنان و مردان نسبت به 1112)

های های ستادی سازمانارتباط بین ساختار سازمانی، اثر بخشی و تعهد سازمانی در حوزه»رساله دکتری خود با عنوان 

میزان  تر تعهد بیشتری دارند، بینبه این نتیجه رسید که، تعهد سازمانی مردان از زنان بیشتر است، افراد مسن« ورزشی کشور

چنین از نظر سابقه کاری، سن، تحصیالت و تحصیالت و وضعیت استخدامی با تعهد سازمانی ارتباط منفی وجود دارد. هم

و تعهد سازمانی در اداره ورزش  TQMدر رابطه بین  جامع تفاوتی وجود نداشت.وضعیت تاهل در پذیرش مدیریت کیفیت 

و تعهد سازمانی  TQMو جوانان استان لرستان، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین 

ا ود. امشیریت کیفیت جامع نمیرابطه وجود ندارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی، سبب تسهیل در مد

( نشان داد که افزایش تعهد سازمانی کارکنان در نهایت منجر به 1132زاده و همکاران )نتایج بدست آمده از پژوهش عباس

ر تحقیق چنین دگردد. همافزایش دلبستگی و وابستگی پرسنل شده و در نتیجه باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می

 ش کیفیت خدمات رابطه وجود دارد. ( نیز معلوم شد بین تعهد سازمانی و افزای1112) عبدالملکی و میرزامحمدی

 گونه استنباط کردتوان اینخوانی ندارد. لذا میتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایح این دو پژوهش ذکر شده همن    

سازی، تدوین قانون و فردی باشد، شاید منوط بر فرهنگد که اجرای مدیریت کیفیت جامع بیشتر از آن که نیازمند تعه

-یرنظارت صحیح به اجرای آن است. چرا که مسائلی از قبیل کار تیمی، آموزش، توجه به بازخورد، استفاده از اطالعات، مشت

ارهای معیمداری، توجه به نظام پیشنهادات، بهبود مستمر، تعهد رهبری باید به صورت یک فرهنگ و یک وظیفه مشخص با 

کمی برای نظارت دقیق معلوم شود تا به بهبود کیفیت و عملکرد به صورت مستمر در سازمان رخ دهد تا یک تعهد فردی به 

و تعهد عاطفی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی  TQMسازمان. در رابطه بین 

و تعهد عاطفی رابطه وجود ندارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد عاطفی منابع  TQMاسپیرمن حاکی از آن است که بین 

شود. یعنی افزایش پیوند عاطفی منابع انسانی به سازمان و عالقه شخص انسانی، سبب تسهیل در مدیریت کیفیت جامع نمی

یک  TQMه این خاطر باشد که تواند ببیشتر شود. این مساله می TQMشود تا آمادگی وی در پذیرش به اداره سبب نمی

تغییر فرایند در سازمان است تا یک تغییر اساسی در اصل سازمان. لذا تعهد عاطفی که بیشتر جنبه در اصل و اساس یک 
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طور که در تحقیق ودادی و کند. همانیک تغییر فرایند تغییر نمیباشد، با شرکت و بحث ماندن یا ترک یک سازمان می

( نیز مشخص شد که بین تعهد سازمانی و ابعاد آن )تعهد عاطفی، تعهد مستمر، و تعهد هنجاری( با ترک 1130همکاران )

و تعهد مستمر در اداره ورزش و جوانان استان  TQMخدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. در رابطه بین 

و تعهد مستمر رابطه وجود  TQMضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین  لرستان، نتایج حاصل از آزمون

زایش شود. یعنی افندارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد مستمر منابع انسانی، سبب تسهیل در مدیریت کیفیت جامع نمی

ر شود تا آمادگی وی دسبب نمی های ترک شغلی برای فرد از جمله بیکاری، نیافتن شغلی همتراز با شغل فعلی و...هزینه

خوانی دارد چرا که در ( هم1130) و همکارانچیان ساعتبیشتر شود. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق  TQMپذیرش 

ابطه های منتخب رن تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونتحقیق وی نیز بی

 شود. به عبارت دیگر اگربه صورت یک التزام در اداره اجرا نمی TQMتواند به این خاطر باشد که اله میاین مس وجود ندارد.

بر حسب نیاز و یا تالش اداره به سمت عملکرد  TQMهایی از قبیل های ورزشی )به خصوص دولتی( برنامهچه در سازمان

عدم اجرای درست آن سبب اخراج منابع انسانی شود، پیدا  گاه التزام اجرایی آن تا حدی کهشود اما هیچبهتر اجرا می

ند. کپذیرش این فرایند احساس خطر نمی کنند. لذا با توجه به عدم پذیرش تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، فرد براینمی

همبستگی  و تعهد هنجاری در اداره ورزش و جوانان استان لرستان، نتایج حاصل از آزمون ضریب TQMدر رابطه بین 

و تعهد هنجاری رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر افزایش تعهد هنجاری  TQMاسپیرمن حاکی از آن است که بین 

شود. یعنی افزایش تعهد منابع انسانی به قوانین و منابع انسانی، سبب کاهش آمادگی در پذیرش مدیریت کیفیت جامع می

و چیان ساعتکمتر شود. این در حالی است که تحقیق  TQMر پذیرش شود تا آمادگی وی دوضعیت موجود سبب می

 های منتخبارتـباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون( با عنوان 1130همکاران )

اما  .وجود داردهای منتخب ارتباط مثبت باکیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون هنجاریتعهد سازمانی معلوم شد که 

ین اهای منتخب رابطه وجود ندارد. ن تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونبی

هر وضعیت و شرایطی در دراز مدت یک حس تعلق و عالقه را در فرد ایجاد  تواند به این خاطر باشد که اصوالًمساله می

دن از آن وضعیت که خود دو چالش را برای منابع انسانی به همراه دارد. چالش اول، رها کردن کند و تغییر یعنی دل کنمی

نند. کاند. چالش دوم ترس از موفقیت در محیط تغییر یافته است. لذا در برابر تغییر مقاومت میوضعیتی که به آن عادت کرده

فیت توان در تفاوت بین کیدر نتایج حاصل از فرضیات را می های ارائه شدهاما دلیل عدم تشابه نتایج این تحقیق با تحقیق

توان در افزایش سرعت، بهبود رفتار، خدمات و مدیریت کیفیت جامع دانست چرا که به طور کلی کیفیت خدمات را می

ک یگویی مناسب و ... خالصه کرد در حالی که مدیریت کیفیت جامع تر شدن خدمات، ملموس کردن خدمات، پاسخمناسب

دهد. به عبارت دیگر در مدیریت کیفیت جامع، اداره های اداره را تحت تاثیر قرار میتغییر سیستمی است که همه فعالیت

مند به سمت اهداف مورد نظر به کند تا تمام اجزای وجودی خود را در یک تن واحده به صورت هماهنگ و هدفتالش می

(، سبک 2003؛ وینرت، 1132ضمیر، فرهنگ سازمانی )والمحمدی و روشن قبیلحرکت در آورد. که اصوالً با متغیرهایی از 

باشد. برخالف کیفیت خدمات جمعی میهباشد. چرا که نیازمند یک روح جمعی و یک پذیرش دسترهبری و ... در ارتباط می
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شود. با توجه به نتایج بدست آمده از دیدگاه نمونه که بیشتر از سمت یک فرد و در جهت ارائه خدمات مناسب تر ارائه می

( r=211/0درصد اطمینان بین این دو متغیر رابطه مثبت ) 33و اخالقیات فراسازمانی، با  TQMآماری در خصوص ارتباط بین 

 طورکهشود. همانمی منتفع مدیریت عملکرد اخالقیات فراسازمانی در به توجه با جامع کیفیت مدیریت جرایوجود دارد. ا

 خودی به گیرد، بنابراینمی سرچشمه های ورزشی و خود سازمانمسابقات و رقابت جامعه، در هاارزش از مبدا اخالقیات

 درونی مدیریت سیستم اساسی هایاخالقیات فراسازمانی باید ارزش .است جامع مدیریت کیفیت در حیاتی ارزش خود

اخالقیات  نتیجه گذارند. درتأثیر می شده استفاده ابزارهای و هاروش بر نتیجه در که دهند تأثیر قرار تحت را شرکت

 سیستم به عنوان را جامع کیفیت مدیریت چنینهم و جامع کیفیت مدیریت ابزار در و هاروش ها،ارزش فراسازمانی باید

 جامع، انتظارات کیفیت مدیریت اخالقیات فراسازمانی در از اصولی بشکافد. پارامترهای کامل طور به جامع کیفیت مدیریت

 از ادراکات مدیریت و انتظارات میان تطبیق یک باید که هستند ادراکات کارکنان و انتظارات مقابل در مدیریت ادراکات و

(، جبری 2011(، کامیلوس )2000باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات باومن ) داشته فراسازمانی وجوداخالقیات 

باشد. می TQMخوانی دارد. در این تحقیقات نیز اخالقیات یکی از عوامل تاثیرگذار بر ( هم1131دین )( و قوت2012)

و تعهد مدیریت ادارات ورزش و جوانان به اخالقیات، با استفاده از اطالعات مورد نیاز در مورد مشتریان  TQMشک اجرای بی

تواند با بهبود کیفیت خدمات خود، اخالقیات فراسازمانی باشند، میها میترین آنسازمان که ارائه خدمت به افراد جامعه مهم

 شیابی و بازخورد به بهبود مستمر خدمات خود بپردازد. را در اداره بصورت یک فرهنگ درآورده و با ارز

 :تشکر و قدردانی

به عمل  ،بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند

 آورند.می
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Abstract: 

The aim of this study was to assess preparedness of the staff of Youth and Sports Department of Lorestan 

province in accepting TQM and its relationship with Business Ethics, organizational commitment and its 

dimensions such as affective commitment, continuance, and normative. The statistical society of this study was 

the employees of Youth and Sports Department of Isfahan province. Since they were 123 people and based on 

Cochran formula, 93 people were chosen as the research sample and were selected by simple random method. 

To collect data, Standard questionnaires were used to collect data from two ethnic Allen and Meyer (1991), 

Spinal (1994) and researcher made questionnaire Rafiee and et (1388). The validity of the questioner was 

consulted and confirmed by some management expert. To study the Reliability of the questionnaires, the 

Cronbach alpha test was implemented and the outcome result was above 0.8. The research methodology was 

quantity based and its strategy was descriptive survey. The results showed that a higher than average level of 

readiness of human resources Youth and Sports Department of Lorestan province in accepting TQM (3/64). 

And there was no difference in terms of gender, work experience, age, education and marital status in the 

adoption of TQM.There was also a significant relationship between TQM and organizational commitment and 

both affective commitment and continuance commitment. However, there was a Business Ethics between TQM 

and normative and moral significance level (P <0.01)  

    Keywords: Total quality management, Organizational commitment, Emotional commitment, Continuance 

commitment, normative commitment. 
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 هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگی زنان مبتال به 8اثر 

 مولتیپل اسکلروزیس

 2مقدمکرامتی حسنم، ا*محمود آقابگلو

 ، کرج، ایرانکرج واحد آزاد دانشگاه ورزشی، شناسیروان ارشد کارشناس  .1

 ، اصفهان، ایراناصفهان واحد آزاد دانشگاه ،علوم ارتباطات دکتریدانشجوی   .2

 

 چکیده:

 .هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگانی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بود 8هدف کلی این پژوهش، اثر 

شامل زنانی که مبتال به بیماری ام اس بودند که جهت انجام درمان خود به انجمن بیماران ام اس  جامعه آماری این تحقیق

آوری اطالعات ابزار جمع .اساس جدول مورگان انتخاب گردید بر نفر زن به عنوان نمونه 03مراجعه کرده بودند. تعداد کرمانشاه

تحقیق  تجربی و طرحروش تحقیق نیمهفورد و امید به زندگی بود. شادکامی آکسنامه استاندارد شده در این تحقیق دو پرسش

های به دست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف داده. بودهای تصادفی آزمون گروهآزمون ـ پسپیش

 انسآماری تحلیل کوواری های پس آزمون از روشچنین برای مقایسه میانگینویلک و هم -شاپیرو معیار و آمار استنباطی نظیر

های شادکامی و امید به زندگی داری در شاخصمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که اختالف معنی

  قبل و بعد از تمرین در شرکت کنندگان مشاهده نشد.
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 مقدمه:

اس( یک بیماری خود ایمنی پیشرونده و مزمن سیستم عصب مرکزی است که مغز و نخاع را  یا )ام 1مولتیپل اسکلروزیس

دایت ههای عصبی و تشکیل جوشگاه مشخص شده باعث ایجاد اختالل در کند و بوسیله تخریب غالف میلین سلولدرگیر می

در حال حاضر این بیماری  علت اصلی این بیماری ناشناخته است. .(1088شود )سلطانی، های عصبی و الکتریکی میجریان

برابر است )سلطانی،  2باشد که نسبت آن به مردان سال رسیده است و در میان زنان دارای سیر صعودی می 23به سنین زیر 

ها اس از لحاظ موقعیت جغرافیای متفاوت است و از خط استوا به طرف نیمکره ی ام(. شیوع بیمار1880، 2آرمسترانگ. 1088

هایی تکیه کنند که فقط جایی که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، بیماران باید به درمانشود. از آنبیشتر می

سال شیوع پیدا  03تا  23ی بین سنین (. عوارض این بیمار1081عابدینی . 1081 ترقی،دهد )عالئم بیماری را کاهش می

 ترقی،) اندگزارش کرده  21/ 12 +- 30/8( میانگین سن شروع بیماری را   1081کند. در مطالعه ترقی و همکاران )می

هزار  133در   51باشند. شیوع بیماری ام.اس در ایران میلیون نفر به این بیماری مبتال می 5/0(. در سراسر دنیا حدود 1081

باشد که به صورت یک علم بدنی در میان علوم مختلف دارای جایگاه ویژه می(. تربیت1081ر برآورد شده است )عابدینی نف

غیر قابل انکار و ضروری درآمده است و به عنوان یک درمان مکمل کمک بسیاری به بیماران دیابت، قلبی و عروقی، ام.اس، 

های فیزیکی شرکت نکنند. شد که در ورزشاس توصیه می بیماران مبتال به ام های متمادی، بهکند. سالآرتریت و غیره می

چون بعضی از بیماران ناپایداری عالئم بیماری را در طول ورزش به علت افزایش دمای بدن گزارش کرده بودند. به عالوه 

های زندگی روزانه ی فعالیتاجتناب از ورزش باعث حفظ انرژی شده و منجر به کاهش خستگی و باقی گذاشتن انرژی برا

شود. اما در دهه گذشته، نقش ورزش به دلیل اثرات سودمند آن در بیماران مبتال به ام اس اثبات شده است. اخیراً مشخص می

شود، موقتی درصد بیماران بعد از ورزش دیده می 03شده است که بدتر شدن تعداد و یا شدت عالئم حسی که در بیش از 

چنین هم(. 2338، 0)دالگاسگردد درصد بیماران به حالت طبیعی بر می 85ساعت بعد از اتمام ورزش، در است و در نیم 

(. 2338، 0های ورزش را افزایش دهد )موتلکنترل عالئم در طول برنامه فعالیت فیزیکی، ممکن است مشارکت در برنامه

ع بیماران مفید واق و رضایت شغلی کیفیت زندگیچنین برای سالمت جسمی بیماران، وضعیت عملکردی، احساسات و هم

 اس شامل، افزایش قابلیت، بهبود خلق )وضع (. فواید ورزش هوازی منظم در بیماران مبتال به ام 2331 ،5شود )تویفبرگمی

 

 

 

                                                           
1 Multiple Sclerosis 
2 Armstrong 
3 Dolgas 
4 Motle 
5 Tuifbergen 
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اس های کششی و یوگا برای بیماران مبتال به ام (. ورزش2330، 1باشد )وایتروانی( و توانایی انجام وظایف زندگی روزانه می

های دارویی برای کاهش توان به عنوان درمان مکمل در کنار درمان(. از ورزش درمانی می1088شود )سلطانی، توصیه می

 ماهای علم پزشکی در سالیان اخیر، در حال حاضر بیماری (. علیرغم پیشرفت2335، 2عالئم بیماری استفاده کرد )ریبرگ

های موجود، منجر به کاهش عالئم یا کاهش سرعت پیشرفت ای نداشته و اغلب درماناس درمان قطعی و ریشه کن کننده

شوند، به همین علت شناسایی و تشخیص سریع بیماری و کنترل به موقع آن، از بروز عوارض شدید و پیشرفت بیماری می

(. این بیماری در نژاد هند و اروپایی بیشتر از سایر 1081)عابدینی،  کندغیر قابل کنترل آن تا حد زیادی پیشگیری می

 (. 1088که در نژاد سیاه و زرد شیوع چندانی ندارد )سلطانی، نژادهاست در حالی

بررسی بیشتر در خصوص  باشد ضروری است.ای از نژاد هند و اروپایی میلذا با توجه به این واقعیت که نژاد کشور ما شاخه   

از دیرباز رشد، شکوفایی و رسیدن به جایگاه ( 1088کارهایی برای مقابله با عوارض آن مطرح گردد )سلطانی، بیماری و راه این

های انسان در تمامی ترین تالشهای فردی و تضمین زیستی فراگیر، همواره از بنیادیواالی انسانی، ایجاد هارمونی در حوزه

. تالش انسان در این زمینه در طی قرون و اعصار متمادی یاری دهنده بشریت بوده و اعصار به اشکال گوناگون بوده است

انسان با شناختی کامل از تمامی ابعاد وجودی خویش موفق به اثبات خود گردیده است و اکنون در زندگی پرتالش و پر 

و نداریم و رسیدن به این مقصود همانا تحرک امروزی جز با رشد، توسعه و ایجاد هارمونی در ابعاد کمی و کیفی راهی پیش ر

گونه که (. روان انسان وجهی از وجوه او است. همان0،2330طلبد )موسسه ملی تعالی بالینیتوجه به جسم و روان را توأما می

شد؛ بامیها هایی دارد، روان نیز محتاج به بهداشت و درمان، تغذیه و تفریح و مانند اینجسم برای رشد و بقاء خود نیازمندی

در حقیقت جسم سالم پایگاه پرورش روان سالم و روان سالم جایگاه پرورش عقل سالم است. بنابراین کسی که از نظر جسمی 

دار خواهد شد، زیرا نظم در هستی روابط تنگاتنگی را در بین عناصر هر مشکل دارد از نظر سایر وجوه انسانی نیز مسأله

( 0ینظمی )آنتروپای فاقد نظم شد، مابقی مجموعه نیز دچار بیکه اگر بخشی از مجموعه سازد، به طوریسیستمی برقرار می

های های سالمت روان برخورداری از هیجانات مثبت مانند شادکامی است. شادکامی شامل ارزششود، یکی از مشخصهمی

دهه اخیر، عالقه بسیاری از محققین و آورند، در چندین شان به عمل میشناختی و عاطفی است که افراد از خود و زندگی

( اظهار 1888نویسندگان به سوی لذت، شادمانی و رضایت از زندگی معطوف گردیده است به طوری که سلیگمن و همکاران )

هن، شادکامی و رضایت از زندگی به شناسی در مورد سالمت ذهای مقاالت روان، تعداد چکیده1883دارند که طی دهه می

هایی باالتر از پول در زندگی است، زیرا شادکامی و رضایت از زندگی هدف (.1888، 5)سلیگمن قاله رسیده استم 183حدود 

ر تتر و مشخصهای ملموسمندی از زندگی مسلماً تقویت کننده است. پاداشاحساسات مثبت، یعنی شاد بودن و رضایت

رسد که با ثال، شادکامی عمومی در جوامع غربی به نظر میشود. به طور مدیگر به شادکامی عمومی و همیشگی افزوده می

های پایدارتر، دوستان بیشتر، درآمد باالتر، عملکرد شغلی بهتر، روابط اجتماعی بیشتر، سالمت جسمانی و روانی بهتر ازدواج
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روابط  متی بهتر وو حتی طول عمر بیشتر، در ارتباط است. احساس شادمانی و رضایت خاطر بیشتر به افزایش موفقیت، سال

 ترین بیماری دستگاه عصبی مرکزی است که عموماً افراد بالغبیماری ام اس شایع .(1083شود )فریش، ارزشمندتر منجر می

میلیون نفر در دنیا مبتال به ام اس هستند که این پراکندگی در همه جای دنیا یکسان  5/2کند. حدود جوان را گرفتار می و

توان گفت که میزان بروز بیماری هرچه از خط استوا به سمت شمال و یا جنوب برویم بیشتر امر کلی می نیست. به عنوان یک

شود. در اس مشاهده می هایی از آفریقا و آسیا و آمریکا که بر روی خط استوا قرار دارند موارد نادری از امشود. در قسمتمی

از ابهام  ایبسیار باال است. دلیل یا دالیل بروز این بیماری هنوز در هالهکه در کانادا و بخصوص در اسکاتلند شیوع آن حالی

ترین آن بروز یک بیماری خود ایمن است. دالیل دیگر شامل است گرچه برخی دالیل توسط محققان ارائه شده است که قوی

، 1وه نیز گزارش شده است )کرایتونچون جیای و تماس با مواد سمی همکمبود نور خورشید، کمبود ویتامین دی، عوامل تغذیه

 ای، کوری یا دوبینی، مشکالتچون اسپاسم و ضعف عضالنی، ناتوانی در کنترل ادرار، مشکالت روده( ام اس ضایعاتی هم2330

 و... ممکن است در فرد مبتال بروز کند ذهنی، اختالالت تکلم و بلع –تعادل، سرگیجه، لرزش؛ افسردگی، اختالالت شناختی 

ت تواند تاثیر زیادی در بهبود وضعیهای ورزشی می. با توجه به موارد ذکر شده در تحقیقات پیشین انجام فعالیت(2331)متل، 

زش رناپذیر وجسمانی و روانی بیماران ام اس داشته باشد ولی از طرف دیگر افزایش دمای مرکزی بدن که از نتایج اجتناب

تواند در افزایش شدت این بیماری موثر باشد لذا این موضوع که نوع ورزش و شدت آن چگونه باشد سوال اساسی است می

 چنینهای روزمره و هماست که ذهن متخصصین ام اس را به خود مشغول کرده است. از طرفی بروز خستگی زیاد در فعالیت

ستگی خ گر اجتناب از ورزش در این بیماران است که تحقیق در مورد دالیل بروزهای بدنی نیز از دالیل دیحین انجام فعالیت

های توان به این بیماران پیشنهاد کرد ورزشهایی که می(. یکی از ورزش2338،  2رسد )ارینر میغیر نرمال نیز ضروری به نظ

ی آب استخر و خنک نگهداشتن آن های آبی به علت حضور بیمار در محیط آبی و امکان کاهش دماآبی است. در ورزش

قانون ارشمیدس و کاهش وزن اجسام  توان تا حدود زیادی از افزایش دمای مرکزی بدن جلوگیری کرد. از طرفی به خاطرمی

شود لذا بر آن شدیم تا تاثیر در آب از میزان استرس جسمانی ناشی از فعالیت ورزشی در آب به میزان زیادی کاسته می

را طی یک پروسه حساب شده و دقیق تحت بررسی قرار دهیم تا شاید بتوان با توجه به نتایج تحقیق بیماران فعالیت در آب 

های آبی واستخرها کرد و بدین وسیله امید به های ورزشی خاصی در محیطام اس را بدون نگرانی تشویق به انجام فعالیت

لذا محققان در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ ن زنده نگهداشت. چون افراد سالم را در ذهن این عزیزاادامه یک زندگی هم

 باشد.می بیماران ام اسمناسب جهت تاثیر تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگی 

 

 :پژوهش روش

زن مبتال به بیماری ام اس که از نظر شدت بیماری توانایی شرکت در برنامه تمرینی را داشتند توسط  03تعداد جامعه آماری: 

 15نفر  03پزشک متخصص مغز و اعصاب )فلوشیپ ام اس( جهت شرک در این پژوهش به محقق معرفی شدند که از این 
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 تمام افرادیگیری: نمونه آماری و روش نمونه ی تعیین گردید.نفر به عنوان گروه تجرب 15نفر زن بیمار بعنوان گروه کنترل و 

زن مبتال به  03های کنترل و آزمون تقسیم گردیدند. نمونه شامل که وارد طرح شدند به کمک جدول تصادفی به گروه

مغز و  تخصصبیماری ام اس که از نظر شدت بیماری توانایی شرکت در برنامه تمرینی را داشتند. )این مورد توسط پزشک م

نفر به عنوان گروه تجربی تعیین گردید.  15نفر زن بیمار به عنوان گروه کنترل و  15نفر  03اعصاب مشخص گردید(. از این 

هفته تستهای شادکامی  8هفته تمرین و پس از طی  8هفته تحت آب درمانی قرار گرفت. قبل از شروع  8گروه تجربی طی 

 شد. ربی و کنترل انجام ر روی گروه تجو امید به زندگی ب

 

 گیری: ابزار اندازه

ای، شامل کلیه اطالعات از قبیل: سن، قد، وزن، میزان نامهکلیه شرکت کنندگان در پژوهش قبل از شروع طرح پرسش

انی کلیه هفته آب درم  8از  تحویل دادند. قبل و بعدتحصیالت، نوع بیماری، مدت ابتال و ... را باید تکمیل نمودند و به محقق 

( توسط EDSSهای شادکامی و امید به زندگی را پر خواهند کرد و نیز  فاکتور عدم توانایی )نامهکنندگان پرسششرکت

ا هکنندهنامه از شرکتپس از دریافت رضایتآوری اطالعات: شیوه جمع پزشک متخصص مغز و اعصاب مشخص خواهد گردید.

مشخص خواهد گردید. ( EDSSفاکتور عدم توانایی )توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب معاینه شده و  کلیه داوطلبین

ای هفته و هفته 8ها جواب خواهند داد. سپس گروه تجربی به مدت ها به آنان ارائه شده و به تمامی سوالنامهسپس پرسش

ی آب درمانی شرکت نمودند و پس از پایان آخرین های آب درمانی در استخر زیر نظر مربسه جلسه بطور منظم در کالس

ویلک  -از روش آماری شاپیرو  های فوق انجام گردید و کلیه اطالعات تحت عملیات آماری قرار گرفت. جلسه مجدداً تست

وش رهای پس آزمون از چنین برای مقایسه میانگینها  استفاده گردید و همبه منظور بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده

 آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید. 

 

 :ی پژوهشهایافته

 های کنترل و تجربیتوزیع میانگین و انحراف معیار شادکامی و امید به زندگی پیش از تمرین برای گروه. 1جدول 

 شاخص آماری

 

 متغیرها

 

 فراوانی

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 

 بیشترین

 

 کمترین

 

 شادکامی

 92 03 88/3 50/08 15 کنترل

 92 02 03/1 11/08 15 تجربی

 

 امید به زندگی

 48 51 80/3 83/08 15 کنترل

 48 51 31/2 80/08 15 تجربی
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های شادکامی و امید به زندگی با توجه به میانگین نامهکنید در پیش آزمون پرسشگونه که در جدول باال مشاهده میهمان

 باشد.تقریباً یکسان مینتایج، دو گروه کنترل و تجربی 

 

 های کنترل و تجربیتوزیع میانگین و انحراف معیار شادکامی و امید به زندگی پس از تمرین برای گروه. 2جدول 

 شاخص آماری

 

 

 متغیرها

 

 فراوانی

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 

 بیشترین

 

 کمترین

 

 شادکامی

 01 53 35/0 80/08 15 کنترل

 01 02 03/1 33/08 15 تجربی

 

 امید به زندگی

 01 51 11/1 10/08 15 کنترل

 01 08 80/3 01/08 15 تجربی

 

های شادکامی و امید به زندگی با توجه به میانگین نامهکنید نتایج پس آزمون پرسشگونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

 باشد.در ادامه می هانتایج، دو گروه کنترل و تجربی مشابه با نتایج تحلیل فرضیه

 

 نتایج تحلیل کوواریانس متغیر شادکامی بین گروه کنترل و تجربی. 9جدول 

 شاخص آماری

 

 

 متغیرها

 

درجه 

 آزادی

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

میانگین مجذور 

 واریانس

 

F 

 

P Value 

 

 شادکامی

 030/3 201/1 315/1 103/10 2 پس آزمون -پیش آزمون

 180/3 81/1 551/13 551/13 1 هابین گروه
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 نتایج تحلیل کوواریانس متغیر امید به زندگی بین گروه کنترل و تجربی. 4جدول 

 شاخص آماری

 

 

 متغیرها

 

درجه 

 آزادی

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

میانگین مجذور 

 واریانس

 

F 

 

P Value 

 

امید به 

 زندگی

 123/3 031/2 118/2 005/0 2 پس آزمون -پیش آزمون

 330/3 051/13 153/8 153/8 1 هابین گروه

 

 :گیریو نتیجهبحث 

شود فرد مفهومی است که چندین جزء اساسی دارد. نخست آن که جزئی عاطفی و هیجانی دارد که باعث می شادکامی

را به دنبال  شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد. دوم آن که جزئی اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی

گردد فرد شادکام نوعی تفکر و نوعی پردازش اطالعات ویژه خود داشته دارد و سوم آن که جزئی شناختی دارد که موجب می

 بینی وی را به دنبال داشته باشد.باشد و وقایع روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که خوش

پایه شخصیتی دارد. او در مطالعه بین فرهنگی خود به این نتیجه رسید  داند که(، شادکامی را متغیر می1888) 1بربنر     

های اجتماعی مختلف، مردم در زمینه شادکامی با هم متفاوتند ها و موقعیتهای گوناگون، در محیطها و فرهنگکه در ملت

تباط بین میزان مشارکت در ورزش نامه شادکامی آکسفورد در باره عدم ارنتایج حاصل از پرسشها پایدار است. و این تفاوت

چون؛ هیجان های آن همدهد که بین میزان مشارکت در ورزش همگانی و با شادکامی و مولفههمگانی با شادکامی نشان می

دار و مثبتی وجود دارد. یعنی ارتباط معنی (، = 331/3P)داری مثبت، فقدان هیجان منفی، رضایت از زندگی با سطح معنی

ها ایجاد نماید، به عبارت دیگر کت در ورزش همگانی توانست تفاوت معناداری را در نمره شادکامی آزمودنیمیزان مشار

( معتقد بود فراوانی تماس با دوستان به 1880) 2یابد. وینهوونتوان گفت شادکامی با افزایش فعالیت ورزشی افزایش میمی

جمعی و توان نتیجه گرفت که در پی افزایش ارتباطات دستهپس می(، 1080شدت با شادی رابطه دارد )مرادی و همکاران، 

ها و ارتباطات دوستانه بیشتر باشد شادکامی یابد و هر چقدر میزان این تماسشادی افزایش می یابی در حین ورزشدوست

( و با توجه 1081وم، شود )غفاری، فتوکیان و مظلنفس میچنین، ورزش باعث افزایش عزتیابد. همنیز بیشتر افزایش می
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شود که ورزش در میزان نتیجه چنین حاصل می 2331؛ آرگایل 1888، 1اهمیت عزت نفس در ایجاد شادی )هیلز و آرگایل

( در تحقیقی که بر روی نوجوانان نجات یافته از سرطان انجام دادند، 2338و همکاران ) 2شادکامی تاثیر بسزایی دارد. بیستکو

نتایج این  .گذاردطور معنادار، هم بر کیفیت زندگی این نوجوانان و هم بر شدت درمان آنان تاثیر می دریافتند که شادی به

دهد که بین شادکامی با کیفیت زندگی )نجات یافتگان از بیماری سرطان( ارتباط وجود پژوهش از این جهت که  نشان می

سال حضور داشتند، که از  1031نان پسر با میانگین سنی دارد با تحقیق حاضر هم راستا نیست، اما در تحقیق فوق نوجوا

هلکی ته است که مبتال به بیماری مبیماری سرطان نجات یافته بودند در حالی که پژوهش حاضر بر گروه بانوانی صورت پذیرف

 عی از جمله ورزشهای اجتمانام ام اس بودند و ابتال به این بیماری منجر به کاهش شدید شرکت این بیماران در فعالیتهب

های حرکتی و روانی گردیده است. لذا احتماالً نوع خاص بیماری در این زنان و تفاوت سنی بین آنان و نوجوانان بدلیل محدیت

و  0وسنینسخوانی نتایج تحقیق بیسکو و پژوهش حاضر باشد. تواند دلیلی بر عدم همشرکت کننده در تحقیق بیستکو می

( در پژوهشی که هدفش تجزیه و تحلیل مفاهیم کیفیت زندگی و شادکامی برای فهم نقش شادکامی در 2338همکارش )

کیفیت زندگی مردم کشور لیتوانی بود به این نتیجه دست یافتند که مفاهیم کیفیت زندگی و شادکامی مرتبط هستند اما 

توانند احساس ناکامی داشته باشند و در مقابل شادکامی ست، میشان باالیکسان نیستند. افرادی که شاخص کیفیت زندگی

واند منجر تاندکی را تجربه کرده باشند و به همین دلیل احتماالً تغییر شدید کیفیت زندگی در بیماران مبتال به ام اس می

جی قیق حاضر نیز چنین نتایهای ورزشی گردد که در تحبه عدم افزایش شادکامی در این بیماران حتی با مشارکت در فعالیت

مندی از زندگی در نظر گرفته شده است. در تایید این در نظریه کیفیت زندگی، کیفیت زندگی معادل با رضایتبدست آمد. 

-پزشکی و تاحد کمتری در پزشکی عمومی و درمان بیماری سرطان اغلب مترادف با رضایتشناسی و رواندیدگاه، در روان

از  مندیچنین در این نظریه شادمانی فردی )شادکامی( تابع مثبت میزان رضایتشود. همار برده میمندی از زندگی به ک

( به عبارت دیگر  شادکامی از سه 1081زندگی و میزان فراوانی و تداوم عاطفه مثبت در تجربه زندگی روز مره است )فریش 

و  0(. لیوبومیرسکی2333کیل یافته است )آرگایل، جزء اساسی عواطف مثبت، رضایت از زندگی و نبود عواطف منفی تش

دهند و دارای سطح تری پاسخ میتر و سازگارانه( معتقدند، افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبت2335همکاران )

ادی ش تر از افراد ناشاد هستند. در تحقیق حاضر فعالیت بدنی نتوانست سطحتر و خالقاسترس کمتر و سیستم ایمنی قوی

بانوان را افزایش دهد. لذا مدت هشت هفته تمرین در آب نتیجه مثبتی بر شادکامی این بیماران نداشت. اگر چه بررسی 

ود شاندیشی وکاهش سطح استرس در افراد میهای ورزشی باعث مثبتدهد که شرکت در برنامههای گذشته نشان میپژوهش

د بر تواننشان با وقایع میء بخشند و از طریق تفکر مثبت و سازنده و سازگاریتا شادکامی و امید به زندگی خود را ارتقا

های شادکامی، عواطف مثبت، رضایت از زندگی و عواطف منفی و تاثیرگذار باشند. ولی احتماالً مدت زمان کوتاه هشت مولفه

ه این برنامه تمرین در آب بتواند مولفتر بودن هفته تمرین در این تحقیق چنین نتایجی را دربرنداشت ممکن است طوالنی

 شادکامی را در این بیماران ارتقا بخشد.

                                                           
1  Hills & Argyle 
2  Bistko 
3  Susniene 
4  Lyubomirsky 
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 تحقیقات  در این پژوهش بین امید به زندگی گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. اگر چه امید به زندگی:

 بین داریمعنی ارتباط که گزارش کرد (2313و همکاران ) ( مانگپاسان2331مشل ) و (، پوافم2332همکاران ) و ایشیزاکی

( 2331همکاران ) و کریستیانا تحقیقات نتایج با نتیجه این دیگر، طرف از زندگی وجود دارد. به امید و بدنی هایفعالیت انجام

نا  این ندارد. علت خوانیکنند، هم گزارش زندگی به امید و بدنی فعالیت میزان بین داریمعنی ارتباط بودند که نتوانسته

 این که آن جا باشد. از تحقیق این با هاآن مطالعة جامعة مورد نوع و تحقیق جوامع فرهنگی تفاوت است ممکن خوانیهم

 تحقیق این با هاآن نتایج است، بوده التین آمریکای جوامع در زندگی به کاهش امیدواری یابیعلت و بیماران روی تحقیقات

دارد.  زندگی به دهی امیدشکل بر مهمی اثرات بدنی هایفعالیت کرد بیان توانمی تحقیق نتایج به توجه با خوانی ندارد.هم

 هایفعالیت به ویژه بدنی، هایفعالیت انجام به روی آوردن با جامعه افراد آن در که کند منعکس را حالتی تواندمی تأثیر این

آینده  در خود برای توانندمی دارند، بیشتری زندگی به امید که افرادی باشند. داشته به آینده مثبتی نگرش توانندمی ورزشی

 تحلیل مدل بر اساس رسند.اهداف می این به که باشند امیدوار و کنند مشخص را هاآن به رسیدن هایراه و تدوین اهدافی

وضعیت  بر مفیدی اثرات ورزش که است امر این مؤید نتیجه زندگی این به امید بر را تأثیر بیشترین ورزشی بدنیفعالیت مسیر،

به  امید خودباوری، به نفس، اعتماد نفس، عزت افزایش باعث ورزش روانی و روحی بعد در دارد. سالمندان روانی سالمت

داری را در شاخص امید به زندگی در شود. نتایج تحقیق حاضر نیز تغییرات معنیزندگی می از رضایت و ارزشی خود زندگی،

زن مبتال به ام اس نشان نداد که عوامل متعددی از جمله کوتاه بودن مدت برنامه ورزشی، نوع خاص بیماری که  بیماران

تواند دلیل دریافت چنین کند و سایر عوامل ناشناخته میتغییرات عظیمی را از نظر جسمی و روحی در این افراد ایجاد می

حقیق اگر چه مبتال به بیماری ام اس بودند ولی هنوز قادر به راه رفتن و چنین افراد شرکت کننده در این تنتایجی باشد. هم

باشند ولی سیر بیماری ام اس به شکلی است که احتمال افزایش شدت بیماری و از دست دادن انجام امور مربوط به خود می

و واهمه از این امر موجب تفاوت  کامل توان حرکتی در این افراد با گذشت زمان و بدالیل ناشناخته وجود دارد و شاید ترس

 انجام به جامعه افراد عموم که تالش شود باید ها باشد. با این حالنتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه بر روی سایر بیماری

 آینده به که افرادی که است واضح کنند. توجه زندگی به افزایش امیدواری در اساسی رکنی به عنوان ورزش و بدنی فعالیت

آن  و شودمی جامعه در روانی و روحی لحاظ از سالم جوی پیدایش باعث که دارند مسائل در مورد مثبتی تفکرات امیدوارند،

 جزء ورزش و بدنی انجام فعالیت این که مگر شد نخواهد محقق امر این دهد.می سوق زیاد وریبهره و سعادت سمت به را

 باشد.  افراد زندگی از الینفکی

 

 :قدردانیتشکر و 

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 آورند.می
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The effect of 8 weeks of water exercise on happiness and life expectancy in 

women with multiple sclerosis 

Mahmoud Aghabgloo1*, Mohsen Keramati Moghadam2 

1. Master of Sports Psychology, Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran 

2. PhD student in Communication Sciences, Azad University, Isfahan Branch, Isfahan, Iran 

 

Abstract: 

The overall purpose of this study was the effect of 8 weeks of water exercise on happiness and life expectancy 

of women with multiple sclerosis. The statistical population of this study included women with MS who had 

referred to the Tehran MS Association for their treatment. Thirty women were selected as the sample based on 

Morgan's table. Data collection tools in this study were two standardized questionnaires, Oxford Happiness 

and Life Expectancy. The research method is quasi-experimental and the research design is pre-test-post-test 

of random groups. Data were obtained through descriptive statistics such as mean and standard deviation and 

inferential statistics such as Shapiro-Wilk and also to compare post-test means by analysis of covariance. 

Statistical results showed that there was no significant difference in happiness and life expectancy indices 

before and after exercise in participants. 
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 اداره ورزش و جوانان در  یتیریمد یهایستگیشامقایسه 

 یپرورنیجانش کردیرو بااستان لرستان 
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 چکیده:

ی رورپنیجانش کردیرو بااداره ورزش و جوانان استان لرستان در  یتیریمد یهایستگیشا هدف از انجام این تحقیق مقایسه

تحقیق  جامعه آماری این .بود ایمقایسه -علیاز نوع  توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها. این تحقیق بود

ها با استفاده از فرمول کوکران نفر از آن 161شامل کلیه کارکنان رسمی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود، که تعداد 

خاب و زیردستان انتای از دو گروه مدیران گیری تصادفی طبقهبه عنوان نمونه آماری تعیین و سپس با استفاده روش نمونه

مه ناساخته خشوعی و همکاران استفاده شد، که جهت بررسی روایی، پرسشنامه محققها از پرسشآوری دادهشدند. برای جمع

محاسبه  829/0نظران رشته مدیریت قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ نفر از صاحب 11مورد تایید 

 -ها از آزمون کالموگرافشناختی و جهت بررسی توزیع دادههای جمعیتصیفی جهت توصیف ویژگیگردید. از آمار تو

های مستقل برای مقایسه شایستگی tها از آزمون داده نها با توجه به نرمال بوداسمیرنوف استفاده شد. برای آزمون فرضیه

مله های مدیران فعلی از جاستفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میانگین تمامی شایستگی مدیران با زیردستان

د. اما تفاوت معناداری با زیردستان دارن ارتباطو توانایی  عملکرد، سازگاری، دانش، گیریتصمیمآفرینی، توانایی تحلیل، ارزش

 ناداری نداشت.میانگین توانایی رهبری مدیران با زیردستان تفاوت مع

 

 .های مدیریتی، میزان دانشگیری، توانایی تحلیل، شایستگیآفرینی، تصمیمارزش کلیدی: واژگان    
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 مقدمه:

ها به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد و اخیر به ارزیابی شایستگی هایمدیریت منابع انسانی در سال

ا برای انتخاب و همستعد گرایش یافته است. به این ترتیب ارزیابی مبتنی بر شایستگیو ورزشکاران چنین شناسایی افراد هم

 براى (.2002، 1وود و پاینهای داشته است )حظهریزی آموزشی نتایج قابل مالچنین توسعه و برنامهو هم ءانتصاب، ارتقا

شود. با بررسی ادبیات استفاده می مهارت و صالحیت توانایى، توانمندى، لیاقت، قابلیت، قبیل از متعددى عبارات شایستگى

شود یمو بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده است، اولین چیزی که به خوبی مشخص « هاشایستگی»مربوط به 

ین در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن است. شایستگی از عبارت التین عشناسی مشخص و مفقدان تعریف واحد و اصالح

Competentia  کاپینا، گیلز گرفته شده است )« دارای حق صحبت کردن»و همین طور « مجاز شده برای قضاوت»به معنی

 و شخصیتى و شخصى هاىویژگی ها،مهارت از است از: ترکیبى عبارت ىشایستگ از مطرح تعاریف از (. یکى2006، 2و کو

تر در البته نکته مهم (.1298درگاهی و همکاران، ) هستند مرتبط شغل خاص یك در مؤثر عملکرد با مستقیماً که رفتارهایى

اید از فعالیت آن، یك مدیر بیابی به الگوهای سنجش شایستگی است. چرا که در هر سازمانی بستگی به نوع این حوزه دست

زاده جبپژوهش اکرامی و رهای عمومی مدیریتی، بتواند موفق باشد. های خاصی برخوردار باشد تا در کنار شایستگیشایستگی

 تغییر، مدیریت فردی، مدیریت هایتفاوت های سنجش شایستگی مدیران شامل: درك( حاکی از این بود که مؤلفه1280)

 منابع مستمر، مدیریت سازمان، یادگیری هایواقعیت مأموریت سازمان، شناخت بحران، درك ه، مدیریتمالی، تشکیل گرو

چالشی  اهداف به سازمان، توجه منافع قدمی، توجه به فنی، ثابت جویی، مشتری محوری، مهارتریزی، مشارکتانسانی، برنامه

 یبه اهداف سازمان دنیرس یکه برا یرکن نیترمهم ی ورزشیهاامروزه در سازمان (.1280اکرامی و رجب زاده، باشند )می

 شیافزا و یهماهنگ جادیبه منظور ا یا باشگاه سازمان یرسم ندهیبه عنوان نما تیریاست. چرا که مد تیریاست، مد رگذاریتاث

 خورشیدی) دهدیخود قرار م تیریمد وهیش یرا در گرویا باشگاه سازمان  تیو موفق ردیگیدر راس سازمان قرار م یاثربخش

جاست که بسیاری از تصمیمات کالن مدیریتی ورزش، باید از سوی بدنه ورزش (. اهمیت این موضوع نیز از آن1281و فرخی، 

ا تواند تصمیمات مدیریتی راتخاذ و اجرا شود و طبیعی است که اگر این بدنه، تخصص و کارآمدی الزم را نداشته باشد، نمی

از مهارت، سطح  رانیمد یبرخوردار ازمندیمساله ن نیا .(1281اکبرآبادی، ) نقص ـ بدرستی اجرا کندب و بیـ هر چند خو

 نی. ادنیگویم یستگیها، شاییتوانا نیاز ا یاباشد که امروزه به مجموعهیو .. م یداریو شن یارتباطات کالم نش،یدانش، ب

و نامشخص( به نحو احسنت  دهیچیپ یهاتعیدر موق ی)حت به صورت ماهرانهسازد تا کار را یرا قادر م رانیها مدیستگیشا

در  یبکار گرفته شد. و یمنابع انسان اتیکللند در ادبمك دیویواژه توسط د نیبار ا نیاول (.2008، 2اکسوجانکیوا) انجام دهد

 مالحظات مثبت ،یفرد نیب تیحساسچون هم هایییستگیآن نشان داد که شا جیرا انجام داد که نتا یقیتحق 1892سال 

(. امروزه از 1892، 4مککلند) آوردیافراد بوجود م نیرا ب ییهادر سطوح مختلف، تفاوت یتیریمد یهاو مهارت یچندفرهنگ

                                                           
1 Wood & Payne 
2  Caupin, Gilles & Co 
3 XuejunQiao 
4 McClelland 
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 یهاتمسئولی و هابر نقش و اساساً گرندیکدی هیشب یعیها به طور وسشود که همه آنیارائه م یمتنوع فیاصطالح تعار نیا

 ریاثشود که تیم فیمرتبط تعر یهاها و مهارتنگرش ات،یدسته از دانش، خصوص كیبه عنوان  یستگیشا .متمرکزندشغل 

 یابیرزقابل قبول، ا یها را با استانداردهاتوان آنیدارد و م یگذارد و با عملکرد افراد در کار همبستگیبر شغل افراد م یادیز

نظران از صاحب ت،یریمد هاییستگی. در خصوص شا(2009، 1انیس و میشل) ابدی آموزش، توسعه و بهبود قینمود و از طر

به فراخور پژوهش و جامعه  كی(، هر 2008) ( و ادوارد2001) تاالی(، و2006) (، چنگ2001) شرمن و همکاران لیقب

 کردیها به سه دسته رومدل نیا کردیرو یکل راند. به طوپرداخته یو ارائه مدل یبندمنظر به دسته كیخود از  یقاتیتحق

 وندشیم میتقس یو راهبرد یسازمان ،یشوند که در سه سطح فردیم می( تقسیتی)موقعیی استانداردها و اقتضا ،یرفتار

 . (2012، 2لینك، ایلکا و ایل)

باط . شایستگی فنی بیشتر با دانش انجام کار ارتکننددر نگاه کلی، شایستگی را به دو مقوله فنی و رفتاری تقسیم می    

های رفتاری به چگونگی انجام کار نظر دارند و در پردازد. در مقابل، شایستگیداشته و به عبارت دیگر به چه بودن کار می

د به ( در تحقیق خو1282(. محمدفام و همکاران )2002، 2رنکین و استینهای متفاوت تا حد زیادی مشابه هستند )شغل

رین بعد در تاین نتیجه رسیدند که الگوی شایستگی مدیران شامل سه طیف شایستگی فنی، رفتاری و مفهومی بود. که مهم

 فردها (. شایستگی1282محمدقام و همکاران، مدیران سطوح اول و دوم، بعد فنی و در مدیران سطح سوم بعد رفتاری بود )

 انجام نامعین و پیچیده هایموقعیت اثربخش( در کارهای و انجام درست هایتصمیم ظیر)ن ماهرانه را کار تا سازندمی قادر را

و همکاران  4های تحقیق پرنیالیافته .(1280اکرامی و رجب زاده، زندگی شخصی ) و اجتماعی تعهدات ای،کار حرفه مانند دهد،

اجرایی،  هاینسبت بیشتر از تجربه به شایستگیها، به ( حاکی از این بود که مدیران به هنگام انجام فعالیت2016همکاران )

ع ها از مجموهای مدیران در هنگام عمل و اجرای فعالیتچنین سطح شایستگیهای رفتاری نیاز دارند. همعمومی و شایستگی

اران راد و همکهای تحقیق محمودی(. یافته2016و همکاران،  1پرنیال دوئیكیابد )های فردی، فراتر توسعه میشایستگی

 ایگونه به را های مدیرانمهارت و رهبری سبك اثربخشی است توانسته مدیریتی شایستگی کسب ( نشان داد که مدل1298)

در  .(1298راد و همکاران، محمودیبگذارد ) اثر آنان توانمندی بر و شده درك کارکنان توسط تغییرات این که دهد ارتقا

پیوسته روبرو است و مدیران با جهانی شدن کسب و کار، تغییرات سریع فناورانه و رقابت مبتنی بر  محیطی که با تغییرت

(. 2008، 6بویاتیز و راتیهای الزم و متناسب با وضعیت جدید را بدست آورند )اند، نیاز است آنان شایستگیشاسیتگی مواجه

ند ان توانممدیر به نیاز افزایش های ورزشی،سازمان رویپیش هایچالش ترینمهم و تریناساسی از در چنین شرایطی یکی

 جایگاه ارتقای و حفظ دنبال به که دارند وجود های ورزشیسازمانحال تعداد کمی از  نای با. باشدمی آینده هایسالدر 

 کیتم سازمانی برون و( ابتدا در) سازمانی درون مدیریتی استعدادهای پرورش و شناسایی بر را هایخودریزیبرنامه خویش،

                                                           
1  Ennis & Michelle 
2  Link, Ilkka & Igel 
3  Rankin & Epstein 
4 Pernilla 
5  Pernilla Derwik 
6  Boyatzis & Ratti 
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-مانساز یا و سازآینده هایسازمان را هاآن توانال ساختن آینده هستند. به این سبب میدنب به هاسازمان گونهاین. کنندمی

 اجرای و طراحی دنبال به خود موفقیت و رشد در مدیران تاثیرگذاری میزان و اهمیت درك با هاآن. نامید پیشرو های

ست د متاسفانه امروزه بخش عظیمی از امور اجرایی ورزش به .پروری هستندو جانشین بیاستعدادیا منظم و جدی هایبرنامه

های کاری خود را های معمول، انگیزهتوجهیاند، یا در گذر زمان و بیکسانی است که یا راه را اشتباهی به سمت ورزش آمده

داداشپور و همکاران  های تحقیقیافته .(1281اکبرآبادی، ) کری اساسی کرداند که صد البته باید در این زمینه فاز دست داده

-یبترین آسچنین نبود ارزیابی استاندارد و دقیق از عملکرد مدیران مهمساالری، همنبود شایستهکه  دهدنشان می (1280)

رای هایی را بتوانند توفیقات ارزشمند و نیز ناکامیمدیران به سبب جایگاهی که دارند می.  های مدیریت ورزش کشور است

ریزی راهبردی، تخصیص منابع، سازماندهی افراد، رهبری و مدیریت سامانه تحت مدیریت خویش بوجود آورند. آنان با برنامه

است که مباحث (. از این رو، ضروری 1296آرمسترانگ، عملکرد و ارزیابی و کنترل نقش مهمی در مسیر تعالی سازمان دارند )

چنین توجه به شایستگی در عرصه مربوط به مدیران به طور مستقل مورد بررسی پژوهشگران دانش مدیریت قرار گیرد؛ هم

های دولتی در نظر گرفته شده است تا بوروکراسی سازمانی را به واحدهای کارا و ها به عنوان اهرمی برای سازمانمدیریت

های مورد نیاز مدیران شامل ( حاکی از این بود که شایستگی1284عبدالهی و همکاران ) منعطف تبدیل کند. نتایج تحقیق

-های ادراکی، تعالی طلبی و شایستگیهای شخصیتی و اخالقی، شایستگیهای مشترك )عمومی( از جمله: ویژگیشایستگی

های سازمانی که دارای تگیهای فنی و شغلی، شایسهای ویژه شامل: شایستگیباشد و شایستگیهای بین فردی می

های باشد. یافتهگیری میهایی نظیر: شایستگی کسب و کار، رهبری، مدیریت عملکرد، تفکر استراتژیك و تصمیمزیرشایستگی

گیری های ادراکی، رهبری، تصمیم( حاکی از این بود که مدیران باید دارای شایستگی1281پژوهش محمودی و همکاران )

های فردی شامل تیمی، مدیریت افراد و شایستگی های ارتباطی، کارهای اجتمای شامل شایستگییو اجرایی، شایستگ

( بیست و دو شایستگی ضروری را برای مدیران 2012و همکاران ) 1های شخصیتی، اخالقی و اختصاصی باشند. هلناویژگی

ویی به گپذیری، پاسختوان به مهارت تجزیه و تحلیل، انعطافهای کوچك تا بزرگ برشمردند که از آن جمله میاز شایستگی

ای، حمایت از خالقیت و تنوع، شنونده فعال، حل مشکالت جمعی و همدردی اشاره کرد زیردستان، خودکنترلی، دانش حرفه

امری ضروری  هاهای ورزشی و باشگاههای ضروری مدیریت برای همه سازمانشناسایی شایستگی (.2008هلنا و همکاران، )

وسیله آن عالوه بر انتصاب افراد واجد شرایط برای مدیریت، بسترهای الزم و مسیر پیشرفت شغلی برای سایر ه باشد که بمی

ترین داییپروری در ابتهای مناسب به جانشین پروری بپردازند. اگرچه جانشینکارکنان مشخص شده و مدیران بتوانند با برنامه

ارادی برای  2ریزی به مثابه فراگردگردد؛ اما در واقع این برنامهتعریف می« تعیین راهبران آینده» تعریف خود به عنوان

وسعه، به تهای کلیدی، حفظ و توسعه سرمایه معنوی و دانشی برای آینده و تشویق افراد اطمینان از تداوم رهبری در منصب

(. در این فرآیند نظام یافته، پرورش 2009و همکاران،  2هیلتون) گیردریزی نیروی انسانی نشأت میاز راهبرد کالن برنامه

آید که سازمان آماده است تا هر پست مهمی را که شود و این اطمینان به دست میای با راهبرد ترکیب میشخصی و حرفه

                                                           
1 Helena 
2 Process 
3 Helton  
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شود و سپس بر آن یهای ضروری معین مدر این فراگرد، شایستگی .شود در زمان مناسب، با افراد مناسب پر کندخالی می

هیلتون و همکاران، شود )فراهم می 2های کلیدیبرای اطمینان از تداوم رهبری برای منصب 1مبنا، خزانه استعدادهای انسانی

، به تدریج کارکنانی استخدام شده و نهای مهم درون سازمایابد که به منظور پر کردن نقش( و سازمان اطمینان می2009

ندی ممند سازمان برای اطمینان از تداوم توانپروری به صورت تالش آگاهانه و نظامهای برنامه جانشینیافته .یابندپرورش می

ها و ها، زیرفعالیتبا مطالعه مقاالت مرتبط و تطبیق آن .شودهای کلیدی و تشویق توسعه فردی تعریف میدر شغل

، پروریریزی جانشینتوان به سه مبحث کل فرایند، برنامها میپروری رزیرفرایندهای مطرح شده در مورد برنامه جانشین

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 1291مظفری و همکاران ). بندی کرد انتخاب جانشین و توسعه جانشین تقسیم

ن چنیرند. همها و شایستگی بیش از میانگین نیاز داهای مطرح شده برای مهارتمدیران سطوح سه گانه به تمامی شاخص

های فردی نیاز دارند. مدیران میانی به ترتیب به های شخصیتی و رفتاری و ویژگیمدیران عالی به مجموعه دانش، ویژگی

های شخصیتی و رفتاری، های شخصیتی و رفتاری و مدیران عملیاتی به ویژگیهای فردی، مجموعه دانش و ویژگیویژگی

ای هها و ابعاد شایستگیچنین مهارتها و همز دارند. عالوه بر آن میان ابعاد شایستگیهای فردی و مجموعه دانش نیاویژگی

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شایستگی محوری 1281ساز و همکاران )چیت. مدیران ارتباط معنادار وجود دارد

آفرینی مدیریت اجرایی، رهبری و ارزش داری، هوشیاری، کارآفرینی، ارتباطات،مدیران شامل هفت مقوله اصلی خویشتن

 ی دارد.های مدیریت بستگشایستگی های نیروی انسانی بخصوصهای ورزشی بطور قوی به قابلیتعملکرد سازمان .باشندمی

های تحقیق ام در داد های مدیریتی موجب مزیت رقابتی خواهد شد. یافتههای کوچك و متوسط شایستگیحتی در سازمان

تباط چنین کیفیت با مزیت رقابتی ارهای مدیریتی با کیفیت و مزیت رقابتی رابطه دارد. همان داد که شایستگی( نش2014)

برای تصدی امور ورزش، در حالی مورد توجه قرار گرفته که نیاز است  مدیرانساالری امروزه رویکرد به شایسته. دار داردمعنی

دستی مسئولیت امور متخصص و پاك در سطوح میانی، کار به اهل فن و متخصصان ورزش واگذار شود که اگر مدیران الیق،

ی و مالی نیز جلوگیری های مدیریتوری الزم از فساد در ورزش و سوءاستفادهمیانی ورزش را به عهده بگیرند، ضمن بهره

اکبرآبادی، ) گذاری ورزش در هیچ موردی هدر نخواهد رفتخواهد شد و با توجه به منابع محدود مالی موجود، سرمایه

بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران،  (.1281

ری، تغییر نگاه از رویکرد مبتی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی و توجه به پرورش استقرار فرآیندهای شایسته ساال

بتنی کند. چرا که مقوله مدیریت مرهبران شایسته، ضرورت نیاز به یك الگوی مدیریت مبتنی بر شایستگی را در تقویت می

توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی یاری برساند که های آموزشی ها را در فرایند طراحی برنامهتواند سازمانبر شایستگی می

 مدل شایستگی مدیران منابع. باشدها گام نخست در این فرایند میدر این زمینه تشخیص نیازهای آموزشی و شناسایی آن

های مدیریتی، های هوشی، شایستگی( متشکل از شایستگی1280انسانی برگرفته از تحقیق حاج کریمی و همکاران )

ای مدیریتی ههای هوشی بر شایستگیآفرینی منابع انسانی نشان داد که شایستگیهای مدیران منابع انسانی و ارزشگیشایست

                                                           
1 Human Talent 
2 Key Position 
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انی اثرگذار های مدیران منابع انسهای مدیریتی بر شایستگیهای مدیران منابع انسانی تاثیرگذار بوده و شایستگیو شایستگی

های مدیران منابع انسانی اثر معنادار ارزش آفرینی منابع انسانی فقط شایستگیچنین در تاثیرگذاری بر روی هستند؛ هم

 شایستگی مدیران شامل ابعاد هایشاخص و ها( بیانگر این بود که مؤلفه1281نتایج پژوهش نیرومند و همکاران ). داشت

-ابعاد عمومی شامل: اجتماعی، وظیفه و فردی نیمرخ و سازمانی نیمرخ مدیر، هایتوانمندی ها،شایستگی مفهوم سه در نظری

های ادراکی شامل: نوآوری، مولفه ... و کاریای، تجربهحرفه و فنی هایفردی، تحصیالت دانشگاهی، آموزش ای، مشخصات

خشوعی و  .شد بندینوآورانه، بازاریابی و ... طبقه گیریتوسعه، تصمیم و سازی، تحقیقاجرایی، کارگروهی، رهبری، شبکه

 الفصاحه به این نتیجهالبالغه و نهج( در تحقیق خود با مطالعه مقاالت در این زمینه و استناد به کتب نهج2012ران )همکا

 گیری، دانش، سازگاری، عملکرد، رهبری و ارتباطتحلیل، تصمیم ارزش،مدیران شامل:  شایستگی محوری هشت رسیدند که

و در  یرفتار کردیروبا مدل  نی( استفاده شده است. ا2012)ی و همکاران خشوعنیز از مدل  پژوهش نیا(. در 26باشند )می

ون و مت ینظر یمبان یریمدل بجز بکارگ نیمساله بود که در ا نیمدل توجه به ا نیانتخاب ا لیباشد. دلیم یسطح فرد

 هرهب زیو نهج الفصاحه( ن البالغه هجن یری)با استفاده از بکارگ مدیریت اسالمی نیچنو هم یداخل ینظر یاز مبان یخارج

ای هاز طرفی اگرچه در سال باشد. یکشور برخوردار م رانیمد یستگیدر سنجش شا یشتریگرفته است. لذا مدل از قدرت ب

اخیر تحقیق در خصوص شایستگی مدیران مورد توجه محققان قرار گرفته است اما شناسایی آن در افرادی که در مسیر 

واند تها با مدیران فعلی در تحقیق خاصی صورت نگرفته است. این تحقیق میاند و مقایسه آنشغلی مدیریتی قرار گرفته 

ها برای ها معلوم شود که در حال حاضر زیردستان آنهای ورزشی را در شناسایی وضع موجود یاری دهد تا برای آنسازمان

ا هنماید مدیران از کدام دسته از شایستگیمی باشند. دوم مشخصهای مدیریتی از چه جایگاهی برخوردار میپذیرش سمت

ها در زیردستان در سطح پایینی بوده و نیازمند آموزش بیشتری که کدام یك از این شایستگی باشد و سوم اینبرخوردار می

 باشند.می

 :پژوهشروش 

نامه به آزمون حاصل از پرسش یهاشود چرا که به کمك دادهیمحسوب م یکم قیتحق كیاز نظر نوع پژوهش  قیتحق نیا

رازد پاداره ورزش و جوانان استان لرستان میر د یتیریمد یهایستگیشا مقایسه و چون بهپرداخته است.  قیتحق یهاهیفرض

ی آید. بعالوه محقق از دو استراتژتا نتایج و پیشنهاداتی را به این اداره ارائه کند، یك تحقیق با هدف کاربردی به حساب می

 رانیمد نیسه بیمقاای برای ای و توصیفی از نوع پیمایشی نیز استفاده کرده است. از استراتژی علی مقایسهعلی و مقایسه

ی استفاده کرده است. از استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی نیز به منظور سنجش تیریمد یهایستگیشا زانیدر م یو آت یفعل

 ملشا تحقیق جامعه آماری این میم آن به جامعه تحقیق استفاده شده است.توصیف بدون دستکاری نمونه تحقیق و تع

 تعداد ،1281بهار  در این اداره از آمده بدست اطالعات بنابر باشد کهاداره ورزش و جوانان استان لرستان می کارکنان رسمی

نفر از زیردستان   249مدیران و  نفر از این افراد شامل 40باشد که در این بین  می نفر 299 شرکت این کارکنان رسمی

حدود م جامعه کوکران برای از فرمول نمونه باشند. برای محاسبه حجمشامل سرپرستان، کارشناسان و متصدیان این اداره می

که این تحقیق  چنین با توجه به اینتعیین گردید. همحجم نمونه نفر بعنوان  161 فرمولبا استفاده از این  که استفاده کرد
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استفاده  1بندی شده مطابق با جدول شماره گیری تصادفی طبقهطبقه مدیران و زیردستان، از روش نمونه 2جهت مقایسه 

 شد:

 . انتخاب حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری1جدول 

 تعداد نمونه تعداد جامعه نمونه تحقیق بر مبنای پست سازمانی

 22 40 مدیران
 142 249 )سرپرستان، کارشناسان و متصدیان(زیردستان 

 

 گیری:ابزار اندازه

 ت،مقاال کمك به وی اکتابخانه روش از. شدآوری جمعی اکتابخانه وی دانیم روش دو کمك به قیتحق نیا ازین مورد اطالعات

 نامهپرسش کمك به وی دانیم روش نیچنهم. شدپرداخته  قیتحق نهیشیپ وی نظری مبانی آورجمع به...  و هاتیسا ها،کتاب

( MCQهای مدیریتی )نامه محقق ساخته شایستگیدر این پژوهش از پرسش .باشدیم قیتحقی هادادهی آورجمع دنبال به

 و عمومی سؤاالت بخش دو از نامهپرسش مجموع در. باشدیم سؤال 16 شامل که( استفاده شد 2012خشوعی و همکاران )

 :است گرفته شکل تخصصی سؤاالت

 .دهدمی قرار پرسش مورد را اداره کارکنان شناختی جمعیت هایویژگی که باشدمی سؤال 1 شامل بخش این: عمومی سؤاالت

ریتی های مدیشایستگی خصوص در کارکنان نظرات و شودمی شامل را نامهپرسش اصلی قسمت بخش این: تخصصی سؤاالت

نامه از روایی صوری استفاده برای بررسی روایی پرسش .دهدمی قرار پرسش مورد لیکرت طیف اساس بر و سوال 11را در 

نظر در رشته مدیریت داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی نامه به یازده صاحبشده است به این صورت که پرسش

نامه صورت گرفت و در در پرسشخواهی شد و با نظر آنان اصالحات جزئی ی هدف مربوطه نظرآن سؤال در خصوص ارزیاب

 2نامه از طریق آلفای کرونباخ طبق جدول شماره چنین پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. همنهایت روایی پرسش

 محاسبه گردید:

 بعد هر کیتفک به پرسشنامه یاجزا .2 جدول

 پایایی سواالت ابعاد

 926/0 6تا  1 مهارت های ارتباطی
 902/0 12تا  9 تصمیم گیری

 996/0 18تا  14 تحلیل
 906/0 21تا  20 نشدا

 999/0 22تا  26 رهبری
 924/0 28تا  24 سازگاری
 922/0 41تا  40 عملکرد

 924/0 11تا  46 ارزش آفرینی
 829/0 کل پرسشنامه
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 ی پژوهش:هایافته

 جمعیت بررسی متغیرهای برای توصیفی آماراز  ابتدا شده آوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه برای حاضر، پژوهش در

 ذکر شده است. 2که نتایج آن در جدول شماره  استفاده شد...  و سن جنسیت، شامل تحقیق شناختی

 . متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری3جدول شماره 

 درصدها فراوانی سطوح متغیرها شناختیمتغیرهای جمعیت

 سن

 20کمتر از 
21-40 
41-10 
 باالبه  10

28 
84 
29 
29 

6/19 
19 
22 

4/2 

 وضیعت تأهل
 مدیر

 زیردستان
22 
142 

8/12 
1/96 

 مدرك تحصیلی
 دیپلم و فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و دکتری

29 
100 
29 

22 
6/60 
4/16 

 جنسیت
 مرد

 زن

121 
44 

2/92 
9/26 

 
توان استفاده کرد، ابتدا های آماری میو برای آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمون هاسپس به منظور آزمون فرضیه

ـــی نرمال بودن دادهباید نرمال بودن داده ها از طریق آزمون ها را مورد آزمون قرار داد. در این بخش ابتدا به منظور بررس

 شود.ها از آزمون های مربوطه استفاده میرضیهاسمیرنوف استفاده شد، سپس به منظور آزمون هر یك از ف -کولموگروف

 ها. آزمون بررسی نرمال بودن داده4جدول 
 Sig درجه آزادی آماره آزمون متغیرها

 11/0 164 12/0 های ارتباطیمهارت
 091/0 164 088/0 گیریتصمیم

 086/0 164 119/0 تحلیل
 112/0 164 162/0 نشدا

 096/0 164 086/0 رهبری
 102/0 164 124/0 سازگاری
 111/0 164 121/0 عملکرد

 14/0 164 164/0 آفرینیارزش

 

که به کمك نرم افزار  sigشود. از طرفی میزان بیان می  ٪81به طور معمول در علوم انسانی تایید یا رد فرضیات با اطمینان 

SPSS 0آید، بیانگر میزان خطایی است که در رد فرضیه بدست میH  می توان مرتکب شد. لذا هنگامی که این مقدار بیشتر

ــد، به راحتی نمی1–81/0) 01/0از  ــیه ( باش ــاهده می 0Hتوان فرض ــود را رد کرد.  چنانچه در جدول فوق مش همه  sigش

شتر از  شد. لذا با اطمینان می 01/0متغیرها بی ضیه نمی ٪81با صوص همه  0Hتوان مدعی رد  فر شد. به عبارت دیگر در خ
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ـــیه  ـــی  گردد.تایید می -هانرمال بودن داده - 0Hمتغیرها، فرض تفاوت بنابراین با توجه به نرمال بودن دو گروه برای بررس

نماییم که نتایج آن در جدول مســتقل اســتفاده می tاز آزمون  زانیدر م یو آت یفعل رانیمد نیب یتیریمد یهایســتگیشــا

 نشان داده شده است. 1شماره 

 
 

                                         مستقل برای بررسی تفاوت شایستگی های مدیریتی  t. آزمون 6جدول 
 در دو گروه مدیران و زیردستان

آزمون لوین برای  

یانس  بری وار برا

 ها

 برای برابری میانگین ها tآزمون 

عیــار  Fآماره م

 تصمیم

درجــــه  tآماره 

 آزادی

ــطح  س

نی  ع م

 داری

ــالف  اخــت

 میانگین

ــای  ــط خ

اســتاندارد 

 اختالفات

ـــله اطمینان با   %81فاص

 اختالفات

 حد باال حد پایین

-شایستگی

ـــــــای  ه

 مدیریتی

ـــری  ـــراب ب

 واریانس 

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس 

498/8 002/0 611/2 

926/1 

162 

940/14 

001/0 

001/0 

28966/0 

28966/0 

10819/0 

06810/0 

19209/0 

21826/0 

61421/0 

12986/0 

ـــری  ارزش ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس 

026/9 001/0 224/2 

282/2 

162 

014/44 

021/0 

002/0 

22416/0 

22416/0 

12981/0 

12196/0 

04899/0 

12196/0 

18941/0 

12216/0 

ـــری  تحلیل ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس 

210/8 002/0 912/2 

280/6 

162 

114/66 

001/0 

001/0 

19691/0 

19691/0 

11291/0 

08026/0 

29228/0 

28662/0 

99022/0 

91688/0 

یم  م تصـــ

 گیری

ـــری  ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس 

004/1 029/0 922/2 

692/2 

162 

908/40 

009/0 

001/0 

26908/0 

26908/0 

12429/0 

8886/0 

10196/0 

16119/0 

62242/0 

16801/0 

ـــری  دانش ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس

264/9 001/0 102/2 

214/1 

162 

469/10 

001/0 

001/0 

48029/0 

48029/0 

14001/0 

08226/0 

21290/0 

20101/0 

96696/0 

69116/0 

ـــری  سازگاری ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس

409/9 004/0 422/2 

022/1 

162 

211/49 

001/0 

001/0 

11966/0 

11966/0 

16210/0 

11101/0 

22696/0 

22428/0 

99916/0 

99104/0 

ـــری  عملکرد ـــراب ب

 واریانس

699/1 019/0 681/2 

618/2 

162 

644/40 

009/0 

001/0 

21921/0 

21921/0 

12219/0 

08992/0 

08149/0 

11992/0 

61802/0 

11669/0 
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ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس

ـــری  رهبری ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس

284/4 029/0 491/1 

008/2 

162 

262/41 

140/0 

011/0 

19169/0 

19169/0 

12261/0 

08044/0 

06012/0- 

00084/0- 

42299/0 

26428/0 

ـــری  ارتباط ـــراب ب

 واریانس

ــری  ــراب ــاب ن

 واریانس 

122/11 001/0 840/2 

020/1 

162 

882/66 

004/0 

001/0 

49411/0 

49411/0 

16490/0 

08612/0 

11812/0 

28199/0 

90886/0 

69921/0 

 
 شده مساوی است یا خیر. دری متغیر در نظر گرفتهتدا باید تصمیم گرفت که آیا واریانس دو جامعه از جنبهبدر این آزمون ا

سطح معنی ساوی واریانسداری کمخروجی آزمون لوین اگر  شد عدم ت ها را نتیجه بگیرید و در خروجی تر از میزان خطا با

داری موجود در ســطر دوم جدول خروجی ســت به ســطح معنیبعدی که مرتبط با آزمون اصــلی یعنی میانگین دو جامعه ا

 spssهای البته در خروجی .دهیممیداری در ردیف اول جدول را مبنا قرار صــورت ســطح معنیتوجه نمایید و در غیر این

صمیم ست که معیار ت سه میsigگیری )کافی ا سطح معناداری مقای سطح خطا شود اگر این مقدار کوچك( را با  ( ά )تر از 

شود و در غیر این صفر رد می  شد، فرض  شماره با (. 1کنیم )صورت فرض مقابل را رد می با چون معیار  1توجه به جدول 

صمیم شد ) 01/0ها کمتر از گیری برای برابری واریانست شود. و با ( بنابراین فرض برابری واریانس>01/0pمی با ها رد می 

(، بنابراین فرض >01/0pباشد )می 01/0ها کمتر از گیری برای برابری میانگینممیها چون معیار تصفرض نابرابری واریانس

0H  بجز در مورد  –اطمینان بین میزان شــایســتگی مدیران فعلی و مدیران آینده )زیردســتان(  %81رد می شــود یعنی با

ــتگی رهبری ــایس ــدمیانگینتفاوت که در جدول فوق  با توجه به این .تفاوت معنادار وجود دارد -ش ــتنباط ش برای . ها اس

ـــت می ـــوع که میانگین کدام جامعه باالتر اس ون چ ها توجه نمود.باید به عالمت مقادیر تفاوت میانگیندریافتن این موض

د باشــد. اما در مورعالمت مثبت اســت بنابراین میزان شــایســتگی مدیران فعلی باالتر از میزان شــایســتگی زیردســتان می

ای هگیری برای برابری میانگینها چون معیار تصمیمبا فرض نابرابری واریانس 1شماره توجه به جدول با شایستگی رهبری 

اطمینان بین توانایی  %81شود یعنی با تایید می 0H(، بنابراین فرض <01/0pمی باشد ) 01/0شایستگی رهبری بیشتر از 

   .ری وجود نداردرهبری مدیران فعلی و مدیران آینده )زیردستان( تفاوت معنادا

 

 :گیریو نتیجهبحث 

تفاوت  یتیریمد یها یستگیشا زانیدر م یو آت یفعل رانیمد نینشان داد که ب برونداد نتایج تحقیق از دیدگاه نمونه آماری

ت تفاو رفت در میزان شایستگی مدیریتی بین مدیران و زیردستانهمانطور که انتظار می .(>01/0p) وجود دارد یمعنادار

های مدیریتی باشد. البته منظور ها در پستتواند یکی از دالیل انتخاب و ترفیع آنری وجود دارد که این مورد خود میمعنادا

شغل  یك در مؤثر عملکرد با مستقیماً  که رفتارهایى و شخصیتى و شخصى هاىویژگی ها،مهارت از ترکیبىاز شایستگی؛ 
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نتایج بدست آمده از دیدگاه نمونه آماری باالترین میانگین مربوط به میزان ارزش،  باشد. طبق، میهستند مرتبط خاص

 (1282) و همکاران یخشوعباشد. در تحقیق ( مربوط به میزان سازگاری می16/2عملکرد و دانش مدیران و کمترین میانگین )

 اطعملکرد، رهبری و ارتب زگاری،، دانش، ساگیریارزش، تحلیل، تصمیمبه ترتیب شامل:  شایستگی محوریهای نیز مؤلفه

 شغل انتظار مورد استانداردهای با را وظیفه یا شغل یك هایفعالیت مؤثر، طور تا به کندمی توانمند را بود. شایستگی، فرد

-ویژگیشخصیتی و رفتاری و  های(، مدیران عالی به مجموعه دانش ویژگی1282دهد. در تحقیق مظفری و همکاران ) انجام

ترین عوامل در سنجش میزان کارایی های ورزشی ارزیابی عملکرد یکی از مهمشك در تمامی سازماننیاز دارند. بیهای فردی 

باشد. در این تحقیق نیز عملکرد و دانش باالی مدیران از عوامل و مفید بودن فرد در راستای رسیدن به اهداف سازمانی می

 . باشدها میمهم در شایستگی آن

 ،یرتباطا یهامهارت ،یفرد نیب یهامهارت ،یفن یهامهارت رامهم  یهایستگی( شا2012) سوه و همکارانطبق تحقیق     

فاوت ت ارزش زانیدر م یو آت یفعل رانیمد نینشان داد که ب ی می باشد. برونداد نتایج تحقیق از دیدگاه نمونه آماریرهبر

ان، پشت کار، سعه صدر و عدالت های اخالقی نظیر صداقت، تعهد، ایم؛ ارزشارزشمنظور از  .(>01/0p) وجود دارد یمعنادار

کنم در ارتباطاتم با ارباب رجوع، روسا و من سعی می»گاه نمونه آماری گویه باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدمی

باشد. این موضوع بیانگر اهمیت صداقت در بین ( را دارا می11/4باالترین میانگین )« همیشه صداقت داشته باشم زیردستانم

. ها نیز تاثیر داردهای فردی و مدیریتی آنشك بر ارزشباشد، که بیهای اخالقی افراد میاعضای سازمان و تاثیر آن بر ارزش

ها اضدر برابر اعتر»گرش مثبت و صادقانه از رتبه باالیی برخوردار بود. از طرفی گویه ( نیز ن1280در تحقیق بردبار و همکاران )

( را به خود اختصاص داده 92/2کمترین میانگین )« و دعواهای حتی به ناحق ارباب رجوع قادر به تحمل و شکیبایی هستم

 ی به مشتریانرگزاب رضایت و افزایش خدمتاست که مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان باید برای جل

( نیز میزان 1282های آن اداره می باشد، به این امر توجه بیشتری نمایند. خشوعی و همکاران )خود که یکی از ماموریت

 تعهد نسبت به ( 1281دانند. در تحقیق پاسبانی و همکاران )می 21های ضروری مدیران برای قرن ارزش را جزء شایستگی

 لحیمصبود. نتایج این تحقیق با تحقیقات، های دولتی های خصوصی بیشتر از سازمانو تخصص کاری در سازمان زمانسا

ها نیز خوانی دارد. در تحقیقات آن( نیز هم2006بورگالت و همکاران ) پژوهشی ( و گروه1282) یو نور یضیعر (،1280)

 شد.باهای مهم برای مدیران میصدر و عدالت یکی از شایستگیداقت، تعهد، ایمان، پشت کار، سعههای خالقی نظیر صارزش

 وجود دارد یتفاوت معنادار تحلیل ییدر توانا یو آت یفعل رانیمد نینشان داد که ب 1برونداد نتایج تحقیق در جدول شماره 

(01/0p<). لیتحل ها،جنبه نیا دادن ارتباط گاه و مختلف یهاجنبه از دادهایرو موشکافانه هیتجز ندیفرا به تحلیل؛از  منظور 

ای هباشد که به مهارتهای مورد نیاز مدیریت تجزیه و تحلیل سازمان و شرایط میها و مهارتشك یکی از توانایی. بیندیگو

ها یریگکنم در تصمیممن سعی می»مدیر وابسته است. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه آماری گویه  اداراکی

نگری و افق دید مدیران باشد. این موضوع آینده( را دارا می82/2باالترین میانگین )« منافع آتی شرکت را نیز در نظر بگیرم

ا دارا ده ربایست توانایی تحلیل مسائل آینهای خود عالوه بر مسائل فعلی، میگیریسازد که همواره در تصمیمرا روشن می

من قادرم مشکالت سازمان را به »گیری های فعلی در راستای تصمیمات آتی باشد. از طرفی گویه بوده و اهداف و تصمیم
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باشد. چرا که وضوع دور از انتظار نمی( را به خود اختصاص داده است. البته این م2/2کمترین میانگین )« راحتی حل کنم

ها گستره وسیعی از عوامل محیطی، فرهنگی و ... در بر خواهد گرفت و حل این مشکالت نیازمند مسائل و مشکالت سازمان

باشد که یك مدیر به تنهایی قادر با انجام آوری اطالعات مناسب، بررسی شرایط محیطی و تجزیه و تحلیل گسترده میجمع

های مدیران عالی به ترتیب اولویت به مهارت ( نیز نشان داد که1282این کارها نخواهد بود. تحقیق مظفری و همکاران ) تمامی

 نینشان داد که ب 1نیز نتایج تحقیق طبق جدول شماره گیری تصمیم ییتواناادراکی، انسانی و فنی نیاز دارند. در مورد 

باشد. گیری هنر مدیریت میاز نظر بسیاری از دانشمندان تصمیم .(>01/0p) وجود دارد یتفاوت معنادار یو آت یفعل رانیمد

( را دارا 91/2باالترین میانگین )« کنممی گیریتصمیم موقع به»با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه آماری گویه 

تمامی جوانب، به موقع نیز باشد. با توجه به تفاوت گیری مناسب می بایست عالوه بر در نظر گرفتن باشد. یك تصمیممی

بایست شرایطی را در سازمان بوجود گیری بین دو گروه مدیران و زیردستان وجود دارد، میمعناداری که در توانایی تصمیم

 ق افزایشگیری و نتایج مربوط به آن توانمند شوند. این کار می تواند از طریآورد تا زیردستان نیز در مباحث تصمیم

 اطالعات)یا  اطالعات وجود عدم هنگام به»سازی شغلی میسر گردد. از طرفی گویه ها، تفویض اختیارات و غنیمسئولیت

( را به خود اختصاص داده است. این موضوع ممکن است 2/2کمترین میانگین )« گیرممی را ممکن تصمیم بهترین(، ناقص

-که اطالعات کمی در اختیار داشته باشند، از سبك تصمیم مدیران توانا زمانی گیری کارکنان مرتبط باشد.به سبك تصمیم

 های یشك یکی از شایستگهای امروزی، بیثبات محیطلبته با توجه به شرایط پویا و بینمایند. اگیری شهودی استفاده می

گیری ( نیز تحلیل و تصمیم1282کاران )مباشد. خشوعی و هگیری شهودی مینگری و تصمیمبینی، آیندهمدیران توانایی پیش

های ( نیز مهارت2006دانند. گروه پژوهشی بورگات و همکاران )می 21های ضروری مدیران برای قرن را جزء شایستگی

( تفاوت 1282ران )کنند. در تحقیق حسنی و همکاهای مدیران تلقی مینگری را از شایستگیآینده راهبردی و و تاکتیکی

 صلحیمگیری بین مدیران، هیئت علمی و کارمندان وجود داشت. نتایج این تحقیق با تحقیقات، های تصمیمدر نقشمعنادار 

های خوانی دارد. در تحقیقات آنان نیز به موقع بودن، توجه به اهداف و ارزش( نیز هم1282) یو نور یضیعر (،1280)

ی هاگیری، از شایستگیموفقیت آن و درك جوانب در تصمیم سازمان، ریسك کردن، اعتماد به نفس داشتن، اطمینان از

فاوت تمیزان دانش در  یو آت یفعل رانیمد نینشان داد که ب برونداد نتایج تحقیق از دیدگاه نمونه آماری باشد.مدیران می

 انکار مدیریت استهای غیر قابل داشتن دانش و تخصص در شغل نه تنها یکی از شایستگی .(>01/0p) وجود دارد یمعنادار

عی من س»بلکه موجب ایجاد قدرت شخصی برای آنان خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه آماری گویه 

باشد. عقالیی و منطقی عمل کردن ( را دارا می28/4باالترین میانگین )« کنم برای کارهای خود دالیل منطقی داشته باشممی

یران ها نزد زیردستان خواهد شد. و اگر زیردستان به دانش و تخصص مدشدن دستورات و کارهای آنمدیران موجب موجه 

های من از توانایی»شك دستورات را با توانایی و تعهد بیشتر انجام خواهند داد. از طرفی گویه خود اعتقاد داشته باشند، بی

تواند ( را به خود اختصاص داده است. این موضوع می61/2یانگین )ترین مکم« همکاران )و یا زیردستانم( اطالعات دقیقی دارم

چنین موجب سرخوردگی و عدم استقالل زیردستان گردد. ها در سازمان و همموجب عدم تفویض اختیارات و و مسئولیت

اند موجب توبرگزاری جلسات هم اندیشی مستقیم و استقرار مدیریت دانش در اداره ورزش و جوانان استان لرستان می
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 9( نیز دانش را جزء 1282خودگشودگی و آگاهی از توانایی، تخصص و سطح بلوغ زیردستان شود. خشوعی و همکاران )

( نشان داد میان ابعاد 1282چنین تحقیق مظفری و همکاران )دانند. هممی 21برای قرن های ضروری مدیران شایستگی

ی صالح های فردی مدیران( ارتباط معنادار وجود دارد.و رفتاری و ویژگیهای شخصیتی ها )مجموعه دانش، ویژگیشایستگی

ها در میزان هوش، دانایی، دانش خردمندانه و در هزاره سوم مزیت رقابتی سازمانکنند که ( بیان می1280و همکاران )

در  یو آت یفعل رانیمد نیب 1ها نهفته است. طبق نتایج بدست آمده در جدول شماره ی انسانی آنشایستگی مدیران و نیرو

ی در مدیریت یبینی، تواناپذیری، خوش؛ انعطافسازگاریمنظور از  .(>01/0p) وجود دارد یسازگاری تفاوت معنادارمیزان 

ه نم بکسعی می»دیدگاه نمونه آماری گویه تعارض، مدیریت تغییر و مدیریت بحران است. با توجه به نتایج به دست آمده از 

( را دارا 99/2باالترین میانگین )« انتخاب کنمخود  اصالح رفتار یبرا برابر انتقادها، نکات مثبتی رادر  گرفتنجای جبهه 

 که میان سازگاری مدیران و زیردستان  جاییدهد. از آنپذیری باال مدیران را نشان میباشد. این مورد سازگاری و انعطافمی

های بیشتری را به زیردستان برای بایست مدیران اداره ورزش و جوانان استان لرستان فرصتتفاوت معناداری وجود دارد، می

به »های الزم را در کنار مدیران کسب نمایند. از طرفی گویه جدید و گوناگون داده تا شایستگی شرکت در موقعیت کاری

( را به خود اختصاص داده است. در 29/2)کمترین میانگین « طور کلی من نسبت به همه اتفاقات سازمان خوش بین هستم

تواند موجب ایجاد استرس باشد. این مورد میافراد می و به شرایط واکنش نحوه و شخصیتى ؛ بیانگر خصوصیاتسازگاریواقع 

های شایستگی 9( نیز سازگاری را جزء 1282در سازمان و تاثیر منفی در جو سازمان داشته باشد. خشوعی و همکاران )

ی مهم مدیران شایستگ 16( از مدیریت تغییر به عنوان یکی از 1280زاده )چنین اکرامی و رجبدانند. هممدیران می ضروری

 و جانشین انتخاب پروری،جانشین برنامه در تغییر مدیریت و فرایند ( مدیریت1280فر و همکاران )یاد می کنند. ناصحی

( نیز مدیریت 1296کنند. رزاقی )تعریف می «پروریجانشین مدیریت گستردگی» جانشین را به عنوان ابعاد شاخص توسعه

ه نشان داد ک شایستگی مدیران معرفی می کنند. برونداد نتایج تحقیق از دیدگاه نمونه آماری 19بحران را به عنوان یکی از 

؛ توجه به نتیجه محوری، عملکردمنظور از  .(>01/0p) وجود دارد یعملکرد تفاوت معنادارمیزان در  یو آت یفعل رانیمد نیب

دیدگاه نمونه آماری باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از قانون محوری، پیشرفت محوری، کیفیت محوری و نظارت می

ارا ( را د24/4باالترین میانگین )« کنم در کارم به رضایت همکاران، ارباب رجوع و .. اهمیت زیادی قائل باشمسعی می»گویه 

باشد. این موضوع از لحاظ کیفیت محوری و پیشرفت محوری ممکن است مناسب باشد و توجه بیش حد به رضایت می

هایی شود که برای سازمان غیرمفید باشد. با توجه پوشیتواند موجب چشماز لحاظ قانون محوری و نظارت می دیگران گاهی

د این موضوع در سازمان نهادینه شود که عملکرد بهتر موجب ترفیع، افزایش به تفاوت معنادار عملکرد مدیران و زیردستان، بای

کنم به صورت نامحسوس رفتارها و کارهای سعی می»شود. از طرفی گویه قدرت شخصی و حتی احترام و قدردانی می

مان هر چند هم که ( را به خود اختصاص داده است. در ساز68/2کمترین میانگین )« همکاران )زیردستانم( را نظارت کنم

ظارت ترین اهداف ناعتماد بین مدیر و زیردستان زیاد باشد، ولی باید نظارت در تمامی سطوح جریان داشته باشد. یکی از مهم

های مدیریتی خود و ترین شایستگیباشد و مدیران به عنوان یکی از مهمهای سهوی یا عمدی میرویکنترل و اصالح کج

نظارت و کنترل  و کنترل توانایی ( ،1296) سازمانی باید برای نظارت اهمیت قائل شوند. رزاقیبهبود عملکرد فردی و 
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-شایستگی 9( نیز عملکرد را جزء 1282عامل موثر در شایستگی مدیران معرفی کردند. خشوعی و همکاران ) 19اثربخش را از 

 عملکرد را مدیریت جدید ( نیز پذیرش حاکمیت2006و همکاران ) بورگالت پژوهشی دانند. گروههای ضروری مدیران می

فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات را  عملکرد( 2002) نیلی و همکاراندانند. البته مدیران می هایشایستگی از

 ( تفاوت معنادار در کنترل و نظارت و عملکرد بین مدیران و 1282چنین در تحقیق حسنی و همکاران )دانند. هممی گذشته

 یفعل رانیمد نینشان داد که ب 1طبق جدول شماره  اما برونداد نتایج تحقیق از دیدگاه نمونه آماری کارمندان وجود داشت.

 صورتها بهنحوی که آن هنر نفوذ بر زیردستان به؛ رهبریاز  منظور دارد.نوجود  یتفاوت معنادار توانایی رهبریدر  یو آت

 د. ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهنشده های از پیش تعیینداوطلبانه و از روی رغبت فعالیت

شند. بامدیران موفق عالوه بر قدرت سازمانی و ناشی از پست و مقام دارای قدرت شخصی و توانایی نفود در زیردستان می    

( 26/4) باالترین میانگین« پذیرممسئولیت اشتباهات خود را می»ویه با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه آماری گ

تواند موجب ایجاد اعتماد در زیردستان و نفوذ هرچه بیشتر دستورات خواهد شد. چرا که زیردستان باشد. این میرا دارا می

اطمینان خاطر بیشتر انجام داده و مطمئن هستند که مدیران در صورت بروز اشتباهات، مسئولیت آن دستورات مدیران را با 

ده ناداری دیده نشکه بین توانایی رهبری مدیران و زیردستان در این تحقیق تفاوت مع یجایرا به عهده خواهند گرفت. از آن

های مدیریتی در زیردستان، در عدم ها و شایستگیانمندیپروری و افزایش توبایست برای توسعه جانشیناست، مدیران می

پروری را ایجاد نمایند. ولی با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه ها موجبات جانشینتمرکز و تفویض اختیار به آن

( را به خود 29/2ن )کمترین میانگی« کنمترین سطح اداره تفویض میها را به پایینگیریبعضی از تصمیم»آماری گویه 

تواند در بلند مدت موجب سرخوردگی و عدم خالقیت زیردستان گردد. خشوعی و میاختصاص داده است. این موضوع 

( 1282دانند. اما در تحقیق حسنی و همکاران )های ضروری مدیران میشایستگی 9( توانایی رهبری را جزء 1282همکاران )

ان داد نش برونداد نتایج تحقیق از دیدگاه نمونه آماری بین مدیران و کارمندان وجود داشت.تفاوت معنادار در توانایی رهبری 

گویی ؛ توانایی پاسخارتباطمنظور از  .(>01/0p) وجود دارد یتفاوت معنادار توانایی ارتباطدر  یو آت یفعل رانیمد نیکه ب

شفاهی و مکتوب، توانایی ایجاد فضای ارتباطی است. توانایی ارتباط های اطالعات مورد نیاز، ارائه گزارش مناسب، توانایی ارائه

ایج به باشد. با توجه به نتهای آنان نیز میهای مدیران است بلکه از نظر مینتزبرگ یکی از نقشنه تنها یکی از شایستگی

( 12/4باالترین میانگین )« کنماطالعات ضروری را به طور مرتب به همه ارائه می»دست آمده از دیدگاه نمونه آماری گویه 

ای ترفیع و پیشرفت های الزم برتواند با ارائه اطالعات ضروری و الزم در مورد شایستگیباشد. این موضوع میرا دارا می

ت معناداری وجود دارد، که بین توانایی ارتباط مدیران با زیردستان تفاو یجایپروری را بوجود آورد. از آنموجبات جانشین

-یهای علمی و اطالعاتی، شایستگتوانند با برگزاری جلسات اطالعاتی، شرکت زیردستان در سمینارها و کنفرانسمدیران می

( 16/2کمترین میانگین )« کنمفضای ارتباطی بازی را ایجاد می»پرورش دهند. ولی از طرفی گویه  های الزم را در زیردستان

تواند مانند سدی از ابراز سؤاالت و ابهامات زیردستان جلوگیری کرده و ضوع میختصاص داده است. که این مورا به خود ا

های ضروری شایستگی 9( توانایی ارتباط را جزء 1282تبادل اطالعات و دانش الزم کمتر صورت پذیرد. خشوعی و همکاران )
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در آن تفاوت معناداری در توانایی ( که 1282چنین نتایج این تحقیق با تحقیق حسنی و همکاران )دانند. هممدیران می

 خوانی نداشت.ارتباط بین مدیران، هیئت علمی و کارمندان وجود داشت، هم

 

 تشکر و قدردانی:

 شود.بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، قدردانی می
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Abstract: 

The purpose of this study is to compare managerial competencies in the Department of Sports and Youth of 

Lorestan Province with the succession approach. This research is descriptive-survey and causal-comparative 

in terms of relationships between variables. The statistical population of this study included all the official staff 

of Lorestan Sports and Youth Department, of which 165 people were determined as a statistical sample using 

Cochran's formula and then using stratified random sampling method from two groups of managers and 

subordinates. were chosen. The researcher-made questionnaire of Khashoei et al. (2013) was used to collect 

data. The validity of the questionnaire was approved by 11 management experts. Its reliability was also 

calculated 0.928 through Cronbach's alpha. Descriptive statistics were used to describe demographic 

characteristics and the Kalmograph-Smirnov test was used to examine the distribution of data. To test the 

hypotheses according to the normality of the data, an independent t-test was used to compare the competencies 

of managers with subordinates. The results showed that the average of all competencies of current managers, 

including value creation, analysis ability, decision making, knowledge, adaptability, performance and 

communication ability are significantly different from subordinates. But the average leadership ability of 

managers was not significantly different from subordinates. 

    Keywords: Value creation, decision making, analysis ability, managerial competencies, knowledge level. 
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 آموزان مبتال به اضطراب فراگیرآگاهی بر گرایش به ورزش در دانشتاثیر ذهن

 *2، لیال حیدریانی1پناهیانرسول علی

 آباد، ایراندانشگاه فرهنگیان، پردیس عالمه طباطبایی، خرم . مدرس1

 آباد، ایرانلرستان، خرم دانشگاه ،روانشناسی تربیتی دکتری  .2

 

 چکیده:

 روش .انجام گرفت آموزان مبتال به اضرراراف فراگیرآگاهی بر گرایش به ورزش در دانشذهنتأثیر  هدف با حاضررر پژوهش

آماری ماالعه حاضرررر، ک یه  گواه بود. جامعه گروه با آزمونپس – آزمونشیپ طرح نوع از  و یشررریآزمامهین قیتحق

  نفر به 65ها،تشریی  دادند که از میان آن 1011-1011بروجرد در سرا  تحیری ی شررر  آموزان دختر متوسراه او دانش

( با گمارش تیادفی جایگزین شدند. سپس گواهنفری )گروه آزمایش و گروه  22انتخاف شدند و در دو گروه  هدفمندصورت 

طی آزمایش  گروه بعد، مرح ه در. کردند را تیمی   گرایش به ورزشهای نامهها پرسشآزمودنی آزمون، همهپیش مرح ه در

 گواهدریافت کرد و گروه آگاهی را مداخ ه ذهنبه صررورت گروهی   ماه 2ای یک ج سرره( به مدت )هفته سرراعته2ج سرره  2

 Spss افزار و نرم متغیرهکوواریانس تکآمده با اسرررتفاده از روش تح ی   دسرررت های بهای دریافت نیرد. دادههیچ مداخ ه

سخه  ص  از پس 25ن شدند. نتایج پژوهش حا شان داد، نمرات  آزمون از هر دوتح ی   گروه آزمایش  گرایش به ورزشگروه ن

سبت به پیشدر پس ساس نتایج ماالعه  .بود باالترطور معناداری آزمون بهآزمون ن ضر، مداخ ه ذهنبر ا  آگاهی بر افزایشحا

 ت.اسمؤثر  آموزان مبتال به اضاراف فراگیرگرایش به ورزش دانش
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 مقدمه:

طوری که بدون حفظ سالمت و رعایت سالمت جسمی و روانی افراد در یک جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، به

شوند و قادر نخواهند بود به زندگی خود ادامه دهند و نس  خود را حفظ نمایند)گا و برداشت، افراد مبتال به بیماری می

(. در این میان، اضاراف به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد به حدی اعتدا  آمیز وجود دارد 2116 همیاران،

 1شود، اما تا جایی که به اضاراف مرضی تبدی  نشود. اختال  اضارافیافته ت قی میو این حد، به عنوان پاسخی سازش

(. اختال  اضاراف فراگیر با نگرانی مفرط 2116، 2)لیب، بییر و آلتموراپزشیی استترین اختالالت روانفراگیر ییی از شایع

های جسمانی است. بر خالف سایر اختالالت اضارابی، اختال  اضاراف شود و همراه با نشانهو غیر قاب  کنتر  مشخص می

اختال  اضاراف فراگیر  های اص یهای خاص است. ویژگیها و موقعیتفراگیر شام  نگرانی مبرم در غیاف اشیاء، محرک

ماه، اختال  در عم یرد اجتماعی و  5شام  نگرانی شدید در مورد چندین رویداد یا فعالیت در اکثر روزها حداق  به مدت 

، 3شغ ی، دشواری در کنتر  نگرانی و فراوانی شدت و مدت نگرانی فراتر از احتما  وقایع تردیدزا است)اسچولز، گاتو و راپاپورت

2116.) 

درصد و در  9/2و  9/1ی این اختال  در جمعیت نوجوانان و بزرگساالن ایاالت متحده به ترتیب میزان شیوع یک ساله     

(. اختال  اضاراف فراگیر 2113انجمن روانپزشیی آمرییا، درصد است) 9/3تا  0/1ای از میان جمعیت سایر کشورها در دامنه

(. 1995، 0درمان احتما  بربودی ضعیفی دارد)یانیرز، وارشاوف ماسیان و ک رشود و بدون باعث اختال  عم یرد شدیدی می

شود. افراد مبتال از مشیالت جزئی در زندگی های شناختی ناشی میاز دیدگاه شناختی رفتاری اضاراف فراگیر از تحریف

کنند و درباره پیامد آن بیش بزرگ میها رخ دهد آن را شوند، اگر مشی ی در زندگی روزمره آنروزمره به راحتی ناراحت می

ها دوچندان شود، در نتیجه نگرانی آنهای خودشان جابجا میها از خود مشی  به نگرانیشوند. توجه آناز حد نگران می

 ،چه زیانبار استشود. آنشود از کنتر  خارج شده و نگرانی روی هم انباشته میشود. وقتی اضاراف به هر دلی ی آغاز میمی

های اضارابی و عدم اطمینان به توانایی اداره کردن عدم اطمینان  فرد به توانایی خودش در کنتر  کردن احساسات، واکنش

نتایج ماالعات حاکی از آن است که ارتباط قوی بین  (.2113، 6تیالیف زندگی به نحو شایسته است)هالجین و ویتبورن

های ورزشی به بربود عالئم اختالالت روانی نظیر افسردگی و به فعالیت فعالیت بدنی و سالمت روان وجود دارد، گرایش

، 5کند )پترسون، کامر و ماچوتیااضاراف و بربود عم یرد روانی چون سرسختی روانی در افراد با اختالالت روانی کمک می

شعار سازمان  2112ر سا  توان گفت که ورزش نقش نقش مرمی در سالمت روان انسان دارد به طوری که د(. لذا می2111

دقیقه  31عنوان شده است. سازمان جرانی برداشت اعالم نموده است که روزانه  "تحرک رمز سالمتی "برداشت جرانی 

(. 2119فعالیت جسمانی با شدت متوسط، همانند راه رفتن سریع، اثرات فراوانی برای سالمت بدن دارد )میرچر و همیاران، 

                                                           
1 generalized anxiety   disorder   
2 Lieb, Becker & Altamura 
3 Schulz, Gotto & Rapaport 
4 Yankers, Warshaw, Massion & Keller 
5  Halgin & Whitbourne 
6 Perraton, Kumar & Machotka 
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ود شهای دیگری نیز خیوصا در سنین میانسالی و کرنسالی میوه بر ایجاد چاقی، سبب بیماریکاهش فعالیت فیزییی عال

ان اند. ف یپ و همیار(. تحقیقات بسیاری فواید حاص  از انجام فعالیت جسمانی منظم را تایید نموده2112و همیاران،  1)ف چر

از نظر عوام  عیبی زیستی به خوبی شرح دادند )به ای تاثیر ضد اضاراف و افسردگی ورزش را در ماالعه 2116در سا  

ارتباط دو طرفه فعالیت بدنی و افسردگی در یک ماالعه  2112(. برونر و همیاران در سا  2115و همیاران،  2نق  از اسچوچ

المتی س اقتیادی، رفتارهای مرتبط با -طولی مورد بررسی قرار گرفت، بدین صورت که پس از در نظر گرفتن شرایط اجتماعی

کردند، افسردگی و فعالیت بدنی در هر دو جنس راباه دو طرفه و معیوسی با هم و سایر عوام ی که نتایج را مخدوش می

ای تحت عنوان ورزش و سالمت روان به تشریح اثرات ورزش بر سالمت در ماالعه 2113داشتند. امی و همیاران در سا  

های فردی باشد و موانع اثرات طبع ورزشی های ورزشی باید ماابق با اولویتکه برنامهروان پرداختند و نتایج حاکی از این بود 

آموزان مبتال به اضاراف (. بر اساس آنچه گفته شد، دانش2113را به حداق  برساند )به نق  از مورگان و همیاران، 

 زندی ومثبت قرار دهد )زادخوش، غرایاق تواند گرایش به ورزش را در افراد مبتال به اضاراف تحت تاثیرفراگیرآگاهی می

 (. 1392ط ب، حمایت

های مذهبی شرقی به ویژ بودا درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، نوعی از مراقبه است که ریشه در تعالیم و آیین    

این حالت در (. حضور ذهن به عنوان حالتی از آگاهی، بدون قضاوت تمرکز بر خود، مشخص شده است. 2112، 3دارد)اوست

باشد. حضور ذهن شام  آموزش افراد برای یک تقاب  با تمرکز بر گذشته به خیوص در بیماران مبتال به اضاراف مرگ می

های بدنی برای خالص شدن از حاالت خ قی نگرش جدید، پذیرش بدون قضاوت، نزدیک شدن به احساسات، افیار و حس

 -های شناختی(. مداخالت مبتنی بر حضور ذهن به عنوان ییی از درمان 2211، 0منفی است)ایسندرات، چارتیر و میالن

های مخت ف، یوگای کشیدگی، آموزش مقدماتی درباره ( که شام  مراقبه2112شود)اوست، رفتاری موج سوم ق مداد می

های بدنی را نشان اضاراف، تمرین مرور بدن و چند تمرین شناخت درمانی است که ارتباط بین خ ق، افیار، احساس و حس

ای هسازد، پردازشمیسر می« لحظه اکنون»های بدنی و پیرامون را در ها به نوعی توجه به موقعیتدهد. تمامی این تمرینمی

دهد و به عنوان درمانی برای پیشگیری از عود اضاراف مرگ ابداع شده است که در آن خودکار اضاراف مرگ را کاهش می

شود الف( تنظیم توجه ف( ایجاد آگاهی فراشناختی ج( تمرکز زدایی و ایجاد پذیرش نسبت به یسه هدف اساسی دنبا  م

سازد تا به صورت آشیارتری، ها و محتویات ذهنی. فرض براین است که پرورش آگاهی به این شیوه، بیماران را قادر میحالت

ند از چنین الگوهای فیری، تمرکززدایی کنند و به های نشخواری و منفی را مشاهده کنند و بتوانبرانگیخته شدن واکنش

بنابراین، با ماالعه (. 2112، 6هایی از واقعیت یا ویژگی خود  نیستند)مکها به عنوان رویدادهای ذهنی بنگرند که بازنماییآن

 انجام گرفت.آموزان مبتال به اختال  اضاراف فراگیر آگاهی بر گرایش به ورزش دانشحاضر با هدف بررسی تاثیر ذهن

                                                           
1 Fletcher  
2 Schuch 
3 Ost 
4 Eisendrath, Chartier & Mclane  
5 Mace 
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 :پژوهش روش

ماالعه حاضر، ک یه  جامعه آماری آزمون با گروه گواه بود.پس -آزمونبا طرح  پیش روش پژوهش حاضر به شیوه آزمایشی

 65از میان جامعه مذکور، . تشیی  دادند 1011-1011آموزان دختر متوساه او  شررستان بروجرد در سا  تحیی ی دانش

آموزانی که نمره آنرا در مقیاس شدنده این صورت که دانشهدفمند انتخاف شدند )بانتخاف می گیرینفر به صورت نمونه

نفری )گروه آزمایش و گروه گواه( با گمارش تیادفی  22اضاراف فراگیر یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود( و در دو گروه 

راف فراگیر، رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش و عدم دریافت جایگزین شدند. معیار ورود به ماالعه: ابتال به اختال  اضا

درمان همزمان با مداخ ه پژوهش بود. مالک خروج: عدم مشارکت منظم در ج سات درمانی، غیبت بیش از دو ج سه و عدم 

ه خواسته شد که در های دو گروهای نرایی پژوهش، از آزمودنیعد از انتخاف گروهتمای  به ادامه همیاری در مداخ ه بود. ب

یک ج سه توجیری شرکت کنند، در این ج سه با تشریح اهداف پژوهش سعی شد که انگیزه و موافقت الزم مراجعان برای 

شرکت در پژوهش ج ب شود. فرم موافقت برای همیاری در پژوهش توسط مراجعان تیمی  شد و به مراجعان اطمینان داده 

های آماری، با آوری دادهداخ ه و نتایج محرمانه خواهد بود. بعد از پایان مداخ ه و جمعشد که ماالب ارائه شده در ج سات م

ها در دو ساح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تح ی  قرار گرفت. برای توصیف داده 25نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

ها، تح ی  کوواریانس یار و برای استنباط آماری دادههای آمار توصیفی مث  میانگین، انحراف معها از جداو  و شاخصداده

 متغیری محاسبه گردید. تک

 گیری: ابزار اندازه

( که توسط کت  طراحی شده، استفاده شد. این ابزار GAQبرای سنجش اضاراف فراگیر  از مقیاس) مقیاس اضطراب فراگیر:

 شود. نمره اینگذاری میای لییرت از یک تا سه نمرهدرجهای است که با استفاده از مقیاس سه گویه، سه گزینه 01دارای 

آید و هر چقدر نمره آزمودنی بیشتر باشد، به میزان بیشتری دارای آن ویژگی های آن به دست میابزار با جمع کردن گویه

( ترجمه و هنجاریابی 1326بود. در ایران این ابزار توسط شاهجویی) 23/1باشد که پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ می

 گزارش کرد و روایی آن را با نظر متخییان تأیید نمود. 82/1شد. او پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه برای سنجش جایگاه تربیت بدنی در شررستان زرندیه طراحی شده است که در  مقیاس گرایش به ورزش:

( طراحی شده 6( تا کاماًل موافقم )1ای از کاماًل مخالفم )ف لییرت پنج درجهسوا  تنظیم شده است و در یک طی 25قالب 

تر باشد نشان دهنده گرایش و تمای  فرد به باشد و هر چه نمره فرد بیشمی 131و باالترین نمره  25ترین نمره است. پایین

 به دست آمد. 28/1ضریب آلفای کرونباخ های ورزشی است. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ورزش و فعالیت

 

 

 

 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 

 
 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.           2821-0298: شاپا    1401  بهار - اول شماره - اول سال

61 

 

 آگاهی.  محتوای جلسات درمان ذهن1جدول 

 محتوا  جلسه

ی محرمانه بودن و زندگی شخیی افراد، دعوت افراد به معرفی خود با ییدیگر، تمرین خوردن مشی ک ی با در نظر گرفتن جنبهتنظیم خط .1

 تعیین ج سات هفتگی توزیع نوارها و جزوات ج سه او .کشمش، تمرین وارسی بدنی، تی یف خانگی، بحث و 

مرور تی یف هفته گذشته، تمرین وارسی بدنی، بازنگری تمرین، تمرین افیار و احساسات جایگزین و آموزش تمرکززدایی از افیار و فرضیات  .2

 دقیقه، تعیین تی یف خانگی. 11تا1ها، ثبت وقایع خوشایند، مراقبه نشسته ذهنی با گذاشتن برچسب فرضیه روی آن

3. 

 

دقیقه در حالت مراقبه،  بازنگری تی یف، تمرین فضای  01تا 31ی نشسته و مناق اجرای آن، تمرین دیدن یا شنیدن، معرفی تمرین مراقبه

 ای و بازنگری، تی یف خانگی، تعیین تی یف خانگی.دقیقه3تنفس 

 آگاهی، تی یفی ذهنآگاهی از تنفس، بدن، صدا و افیار بازنگری، تمرین مراقبهدقیقه مراقبه، ذهن 01ای دیدن یا شنیدن، تمرین پنج دقیقه .0

 خانگی، تعیین تی یف خانگی.

دهی و مجوز بخشیدن به حضور احساسات ناخوشایند ای که هستیم بپذیریم و این مست زم اجازهگونهقب  از هر تغییری باید خود را به همان .6

 دقیقه مراقبه نشسته بازنگری، تمرین بازنگری، مرور و بررسی تمرین ج سه قب ، تعیین تی یف خانگی. 01است، در آگاهی 

ط کنند؛ درک این ما ب که افیار، فقآموزش توجه به ذهن و اینیه افیار حقایق نیستند، خ ق و افیار منفی، ارتباط ما را با تجربه محدود می .5

آگاهی از تنفس، بدن، اصوات و افیار بازنگری،  تمرین بازنگری تی یف خانگی، آماده شدن ای، ذهندقیقه 01فیر هستند، مراقبه نشسته 

 برای اتمام دوره.

ررستی از ی فریزی فعالیت: تعیین و تریهها، برنامهآگاهی از تنفس، بدن، صداها و سپس افیار بازنگری تمریندقیقه مراقبه نشسته،  01 .8

 بخش و تس ط برانگیز، بازنگری تی یف خانگی، تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خ ق.ذتهای لفعالیت

 بندی.بازنگری ماالب گذشته و جمع .2

 

 های پژوهش:یافته

 ها وآموزان مبتال  اضاراف فراگیر به تفییک گروه، میانگین و انحراف معیار نمرات گرایش به ورزش را در دانش2جدو 

شود که میانگین نمرات کمتر در این متغیر، نشان از مشی  دارد، مالحظه می جا که کسب نمرهدهد. از آنمیمراح  نشان 

 .(P<111/1)آزمون نسبت به گروه گواه افزایش معناداری داردگروه آزمایش در مرح ه پس

 

 ها. میانگین و انحراف معیار نمرات گرایش به ورزش به تفکیک گروه2جدول

 به ورزشگرایش  

 گواه آزمایش گروه  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/3 91/69 96/3 59/51 آزمونپیش

 92/3 50/62 12/0 02/88 آزمونپس
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شاهده های مبرای مشخص شدن معناداری تفاوت بین متغیرهای فوق از تح ی  کوواریانس استفاده شد و برای بررسی تفاوت

شان ها نهای الزم جرت انجام تح ی  کوواریانس بررسی شد. بررسی همگنی واریانسبه ورزش، ابتدا مفروضه شده در گرایش

ی ها دربارهتوان نتیجه گرفت که همگنی واریانس( می<16/1pدهد که با توجه به عدم ساوح معناداری مشاهده شده)می

ی ها وجود ندارد. بررسر دلی ی برای ناهمگن فرض کردن واریانسباشد،  با توجه به این اممتغیر گرایش به ورزش برقرار می

کند. همچنین قب  از انجام آزمون کوواریانس با آزمون حمایت میهمگنی رگرسیون نیز از معنادار نبودن شرایط و پیش

س ین از تح ی  کوواریانها مورد بررسی قرار گرفت،  بنابرااسمیرنف، نرما  بودن توزیع نمونه استفاده از آزمون کولموگروف

 برای تح ی  آماری استفاده شد. 

ر  های فوق و بعد از کنتدهد. با توجه به یافتههای پژوهش را نشان می. نتایج مربوط به تح ی  کوواریانس یافته3جدو     

آگاهی یزان تأثیر ذهنآزمون مو در مرح ه پس (P<111/1) برای گرایش به ورزش معنادار بوده است Fآزمون، نمره نمره پیش

هم حاکی از دقت آماری بسیار باال و کفایت حجم  %111درصد بوده است. همچنین توان آماری  81بر گرایش به ورزش 

آگاهی باعث افزایش میزان گرایش به ورزش در افراد مبتال به اضاراف دهد که ذهنباشد. این موضوع نشان مینمونه می

 شود.فراگیر می

 

 آموزان مبتال به اضطراب فراگیردر دانشیانس عضویت گروهی بر میزان گرایش به ورزش کووار. نتایج تحلیل 3جدول 

 

 :گیریو نتیجهبحث 

آموزان مبتال به اضاراف فراگیر انجام گرفت. آگاهی بر گرایش به ورزش در دانشذهن پژهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

آموزان مبتال به اضاراف فراگیر تاثیر دارد. گرایش به ورزش در دانشآگاهی بر های این ماالعه نشان داد که درمان ذهنیافته

( و فی یپ و 1390(، بابایی و بادامی )1396امینی و سیوتی جویباری )(، 1392های زادخوش و همیاران )این یافته با یافته

  باشد.( هماهنگ و همسو می2116همیاران )

ی هیجانات، ابعاد جسمی و ذهنی همزمان ، کنتر  و ادارهآگاهیذهنمداخ ه در روش توان گفت در تبیین این یافته می    

شود که به افیار و احساسات خود، آگاهی و حضور ذهن کام  داشته باشد، همچنین گیرند، به فرد یاد داده میمد نظر قرار می

 متغیر              
 متغیرهای     مراحل              

 پژوهش                   

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

 11/1 66/1 111/1 90/33 81/205 1 81/205 آزمونآزمون            پیشپس 

گرایش به 

 ورزش

 11/1 81/1 111/1 39/53 82/051 1 82/051 عضویت گروهی                       

 11/1 09/1 111/1 18/26 20/199 1 20/199 آزمونپیش                پیگیری  

 11/1 52/1 111/1 32/00 26/363 1 26/363 عضویت گروهی                        
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ه به تغییراتی که در عالیم بدنی از جم ی حا  در تماس هستند، نسبت کمتر با لحظه اضاراف فراگیرجایی که بیماران از آن

کند، آگاه و هوشیار نیستند و در نتیجه در کنتر  این ضربان ق ب و تنگی نفس که قب  از گسترش حاد بیماری بروز می

ا هشوند که عالیم بیماری از حد معمو  خود گذشته و عم یرد آنمانند و تنرا زمانی متوجه بیماری خود میعالیم ناکام می

شود و به فرد بیمار ا دچار اختال  کرده است، در این راستا حضور ذهن و آموزش آن از طریق کنتر  توجه مؤثر واقع میر

ها بدون داوری در یک وضعیت آرامش و تمرکز کند عالوه بر هوشیاری کام  از افیار و احساساتش و پذیرش آنکمک می

   را به دست آورد، کسب این توانایی باعث شده که فرد احساس کنتر   قرار گیرد و توانایی کنتر  افیار و اضاراف خود

آور، با های اضارافهای خودکار منفی در موقعیتتری در تمام امور زندگی خود داشته باشد و به جای دادن پاسخبیش

 ام ورزش با توجه به فع  وهنگ از طرف دیگر، .تری پاسخ دهد و با مشیالت، برتر مقاب ه نمایدکنتر ، آرامش و آگاهی بیش

وند. به ربه تدریج از بین می فراگیرهایی از قبی  استرس، افسردگی و اضاراف گیرد، بیماریانفعاالتی که در بدن صورت می

اضاراف نظران در مورد آن در خیوص کاهش هایی است که همه متخییان و صاحبورزش کردن ییی از روشعبارت دیگر، 

ت. در این شرایط سالمت جسمانی و روانی افراد اسمین أیک راهبرد مناسب و کارآمد برای تو  هستندعقیده هم و استرس

های برداشتی و رفتارهای وسواسی در این خیوص هستند، لذا حتی تر درگیر مراقبتکه افراد بیشکرونایی با توجه به این

تشویش و نگرانی درباره خود و اطرافیان هستند، به همین  در زمان استراحت و بییاری نیز با اشتغا  فیری، دائماً در حا 

های ورزشی پر کنند و فرصتی را برای فیر در خیوص افیار منفی باقی خاطر اگر حداق  زمان اوقات فراغت را با فعالیت

  بینی نمود.توان کاهش اضاراف فراگیر را پیشنگذارند به تدریج می

 

 :تشکر و قدردانی

دگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از ک یه کسانی که در انجام این ماالعه همیاری نمودند، مخیوصاً بدین وسی ه، نویسن

 آورند.های ماالعه همیاری نمودند، به عم  میآموزان عزیز شرر بروجرد که در جریان مداخ ه و تیمی  پرسشنامهدانش
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness on exercise orientation in students with 

generalized anxiety disorder. The research method was quasi-experimental and was a pre-test-post-test design 

with a control group. The statistical population of the present study was all female high school students in 

Boroujerd in the academic year 1401-1400, of which 56 were purposefully selected and alternated in two 

groups of 28 (experimental group and control group) by random assignment. Were. Then, in the pre-test, all 

subjects completed the sports orientation questionnaires. In the next stage, the experimental group received 8 

sessions of 2 hours (one session per week) for 2 months as a group and the control group did not receive any 

intervention. The obtained data were analyzed using univariate analysis of covariance and Spss software 

version 26. The results of post-test research from both groups showed that the scores of exercise tendency in 

the experimental group in the post-test were significantly higher than the pre-test. Based on the results of the 

present study, mindfulness training has been effective in increasing the tendency to exercise in students with 

generalized anxiety disorder. 

    Keywords: Mindfulness, tendency to exercise, pervasive anxiety, students. 
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 66-57صفحات 

 

 

در  اشتیاق ورزشی گریبررسی رابطه علی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی

 آموزاندانش

 2، زهرا ترکاشوند*1لیال حیدریانی

 آباد، ایرانلرستان، خرم دانشگاه ،روانشناسی تربیتی دکتری  .1

 اراک، اراک، ایران دانشگاه ،کارشناسی ارشد تربیت بدنی  .2

 

 چکیده:

 موزانآدر دانش گری اشتیاق ورزشیبهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی علّیبررسی رابطه هدف پژوهش حاضر 

آموزان ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادالت

 054ای تعداد بود که به صورت تصادفی خوشه 1044 -1041شهرستان بروجرد در سال  تحصیلی  دختر مقطع متوسطه دوم

روانی، درگیری تحصیلی و اشتیاق  بهزیسیتی هایهای پژوهش به کمک پرسشنامهنفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده

یابی معادالت ها با استفاده از روش معادالت ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج مدلگردآوری گردید. دادهورزشی 

 تی روانیبهزیسآموزان دارد. همچنین دانش درگیری تحصیلیاثر مستقیم معناداری بر  بهزیستی روانیساختاری نشان داد که 

تن به دهد با توجه داشدارد. نتایج نشان می درگیری تحصیلیاثر معناداری بر  اشتیاق ورزشییر مستقیم و از طریق به طور غ

 آموزان را انتظار داشت.دانش درگیری تحصیلیتوان افزایش می اشتیاق ورزشیو  بهزیستی روانیمتغیرهای 

 

 .ورزشیاشتیاق ، درگیری تحصیلی، بهزیستی روانی :کلیدی واژگان    
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 مقدمه:

شود و چه ساز محسوب میساز و شخصیتای هستند و دوران تحصیل برای آنان سرنوشتسازان هر جامعهآموزان آیندهدانش

ادمهر، وند و رپور، یوسفنماید )قدمهای بعدی زندگی تضمین میموفقیت آنان را در دورهبسا موفقیت تحصیلی در این دوره، 

ترین این مسائل، مساله ای برخوردار است و یکی از مهم(. بنابراین، پرداختن به مسائل مربوط به آنان از اهمیت ویژه1931

ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی و به تبع آن بهزیستی روانی تواند در یکی از هیجاناتی که می آنان است. 1درگیری تحصیلی

های آموزشی است. درگیری بیانگر ورود فعال فرد به آموزان نقش بسیار موثری ایفا کند، درگیری تحصیلی در فعالیتدانش

قبیل ترک  های آموزشی از( و چارچوبی را برای درک نگرانی2440یک تکلیف یا فعالیت است )ریو، کارل، جاون و براچ، 

 نشان جدیدتر تحقیقات بر (. مروری2411لواسانی و حجازی، پور، غالمعلیآورد )مهدیتحصیل در دوره نوجوانی فراهم می

 یک صورتبه نیستند و هم از جدا بعد سه این .است 0عاطفی و 9شناختی ،2بعد رفتاری سه دارای تحصیلی درگیری که دهدمی

 (.2411ریستلی و کریستنسون، کنند )می عمل یکپارچه کل

 در پایداری و تالش درس، کالس موضوعات به نسبت موزانآدانش احساسات یا رفتار به تحصیلی درگیری رفتاری، بعد در      

 شامل شناختی (. درگیری2419، 5دارد )گوتمن و شان اشاره همساالن و مدرسه، معلمان مقررات درسی، تکالیف انجام

است)پینتریچ و  )دانستن درباره دانستن (فراشناختی راهبردهای و) اطالعات کاربرد و نگهداری اکتساب،(شناختی  راهبردهای

 مثبت عاطفه وجود آنها، به دهیارزش درسی، و تکالیف مطالب به درونی مندیعالقه شامل عاطفی (. درگیری1334گروت، دی

برینک و پینتریچ، است )لنین یادگیری و درسی تکالیف انجام هنگامخشم  و اضطراب ناامیدی، نظیر منفی عاطفه فقدان و

 و دهندنمی نشان رغبتی گروهی کار و کالسی هایفعالیت در مشارکت به درگیری تحصیلی فاقد آموزاندانش (.2449

 افت تحصیلی دچار آموزانیدانش است. چنین پایین یادگیری و آموزش در آنان موفقیت و ندارد لذتی برای آنان کالس محیط

 و ندارند آموزشی محیط به احساس تعلق پایین، تحصیلی درگیری با آموزاندانش مانند.باز می تحصیل ادامه از و شوندمی

(، که این امر زندگی تحصیلی 1935است )سماوی، ابراهیمی و جاودان،  آن نتایج از مدرسه از گریز و مکرّر هایغیبت

( نشان دادند که درگیری تحصیلی نقش 1931خمسی )دهد. وکیلی، نقش و رمضانیقرار میآموزان را تحت شعاع دانش

رگیری تواند با دکند. یکی از عواملی که میمیانجی معناداری در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ایفا می

های وجودی زندگی مستلزم درک چالش روانیبهزیستی است.  1شناختیبهزیستی روانآموزان در ارتباط باشد تحصیلی دانش

تواند سبب بروز عوارض جسمی، روانی و رفتاری در فرد آموزان میفشارهای روانی ناشی از دوران تحصیلی در دانشاست. 

ب نسشده، سالمت وی را به مخاطره انداخته و نهایتاً ضمن تهدید اهداف سازمان به کاهش عملکرد فرد منجر شود)طباطبایی

   (.1930محمودی، و 

                                                           
1  Academic health  
2  Behavior 
3  Cognitive 
4  Emotional 
5  Gutman & Schoon 
6  Psychological well- being 
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شناختی به محیط کار به وجود بهزیستی روانشناختی مستلزم یک حالت عاطفی درونی است که به عنوان پاسخی روان   

های شناختی است. افراد با مولفه های عاطفی و هم احساس بهزیستی هم دارای مولفه (.2442، 1آید )لمرگاد و الریدسنمی

کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی ای هیجانات مثبت را تجربه میعمدهاحساس بهزیستی باال به طور 

ر تکنند و بیششان را نامطلوب ارزیابی میحوادث و موقعیت زندگی ،دارند، در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین

های به عمل با عنایت به بررسی .(1335، 2و دینر)مایرز  کنندهیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می

های فردی، خانوادگی و شغلی بر ویژه استرسشناختی بهزای روانآمده و تحقیقات متعدد، این مطلب که عوامل آسیب

 روانیگذارد، تأیید شده است. زمانی که بهزیستی ها تأثیر منفی میآموزان و در نتیجه عملکرد آندانش 9روانیبهزیستی 

دد؛ های تحصیلی به وقوع بپیونشود که مسائل و مشکالت فراوانی حین اجرای فعالیتآموزان دچار آسیب گردد، باعث میدانش

طه تواند رابباشد. یکی از عواملی که میها میبرخوردهای نادرست، غیرمؤدبانه، پرخاشگرانه و ... از جمله تأثیرات این آسیب

نتایج مطالعات  است. 0گری کند موضوع اشتیاق ورزشیآموزان را میانجییری تحصیلی در دانشبین بهزیستی روانی و درگ

ود های ورزشی به بهبحاکی از آن است که ارتباط قوی بین فعالیت بدنی و بهزیستی روانی وجود دارد، اشتیاق به فعالیت

ند کتحصیلی چون درگیری تحصیلی کمک می عالئم اختالالت روانی نظیر افسردگی و اضطراب و بهبود عملکرد روانی و

توان گفت که ورزش نقش مهمی در سالمت روان انسان دارد به طوری که در (. لذا می2414، 5)پترسون، کامر و ماچوتکا

عنوان شده است. سازمان جهانی بهداشت اعالم نموده است  "تحرک رمز سالمتی "شعار سازمان بهداشت جهانی  2442سال 

دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط، همانند راه رفتن سریع، اثرات فراوانی برای سالمت بدن دارد )مکرچر  94که روزانه 

های دیگری نیز خصوصا در سنین میانسالی (. کاهش فعالیت فیزیکی عالوه بر ایجاد چاقی، سبب بیماری2443و همکاران، 

بسیاری فواید حاصل از انجام فعالیت جسمانی منظم را تایید (. تحقیقات 2442و همکاران،  1شود )فلچرو کهنسالی می

ای تاثیر ضد اضطراب و افسردگی ورزش را از نظر عوامل عصبی زیستی در مطالعه 2415اند. فلیپ و همکاران در سال نموده

ت بدنی و افسردگی ارتباط دو طرفه فعالی 2412(. برونر و همکاران در سال 2411و همکاران،  1به خوبی شرح دادند )اسچوچ

ی اقتصادی، رفتارها -در یک مطالعه طولی مورد بررسی قرار گرفت، بدین صورت که پس از در نظر گرفتن شرایط اجتماعی

کردند، افسردگی و فعالیت بدنی در هر دو جنس رابطه دو طرفه و مرتبط با سالمتی و سایر عواملی که نتایج را مخدوش می

ای تحت عنوان ورزش و سالمت روان به تشریح اثرات در مطالعه 2419و همکاران در سال معکوسی با هم داشتند. امی 

نع های فردی باشد و مواهای ورزشی باید مطابق با اولویتورزش بر سالمت روان پرداختند و نتایج حاکی از این بود که برنامه

این اساس، در این تحقیق، پژوهشگر به دنبال پاسخ  (. بر2419اثرات طبع ورزشی را به حداقل برساند )مورگان و همکاران، 

                                                           
1 Lemmergurd & Lauridsen 
2 Myeris & Diener 
3 Psychological well-being 
4 Sports passion 
5 Perraton, Kumar & Machotka 
6 Fletcher  
7 Schuch 
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ی و بهزیستی روانهای به این سؤال است که آیا مدل ساختاری فرض شده در مورد متغیر درگیری تحصیلی با توجه به سازه

 مورد تایید است؟ آموزاندانش در اشتیاق ورزشی

 

 روش پژوهش:

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و به طور خاص از نوع معادالت ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را 

دربارة حجم دهد. تشکیل می 1044-1041شهرستان بروجرد در سال تحصیلی  مقطع متوسطه دوم دختر آموزانکلیه دانش

معادالت ساختاری نظرات گوناگون وجود دارد، ولی همه بر این موضوع یابی مدل های مربوط به روش تحقیقنمونه در پژوهش

توافق دارند که مدل معادالت ساختاری، شبیه تحلیل عامل از فنون آماری با نمونه بزرگ قابل اجرا است )تاباچنیگ و فیدل، 

ای گیری خوشهبه روش نمونهنفر برآورد گردید. نمونه مورد نظر  054(. لذا حجم نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر 2441

انتخاب شد. به این صورت که با هماهنگی اداره آموزش و پرورش بروجرد و مدیران و معلمان مدارس دوره دوم به صورت 

های مطالعه جهت تکمیل در اختیار آنان قرار آموزان پرسشنامهتصادفی مدارس هدف انتخاب گردید و با اعالم رضایت دانش

های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، همبستگی پیرسون و تحلیل ها از شاخصو تحلیل داده گرفت. برای تجزیه

 استفاده شد.    AMOSافزار معادالت ساختاری به وسیله نرم

 

 گیری:ابزار اندازه

کنند. ( کسب می1324) از پرسشنامه ریف آموزاندانشای است که نمره روانیمنظور از بهزیستی  پرسشنامه بهزیستی روانی:

سؤالی استفاده خواهد شد. در این مقیاس  12طراحی نمود. در این پژوهش از فرم  1324این پرسشنامه را ریف در سال 

شود همچنین این پرسشنامه )از کامالً مخالف تا کامالً موافق( مشخص می ایپاسخ به هر سؤال بر روی یک طیف شش درجه

بر محیط( است.  ری، زندگی هدفمند، رشد شخصی، تسلطرابطه مثبت با دیگران، خودمختا مؤلفه )پذیرش خود، 1شامل 

( پس از انطباق دادن این پرسشنامه، مناسب با فرهنگ ایرانی، روایی و پایایی مطلوبی 1921) بیانی، محمدکوچکی و بیانی

میزان پایایی  گزارش نمودند. 22/4سشنامه را  را برای این مقیاس نشان دادند؛ آنان میزان ضریب پایایی محاسبه شده این پر

 به دست آمد. 24/4در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

گیری توسط زرنگ تهیه شد. زرنگ در پژوهش خود برای اندازه 1931این مقیاس در سال  پرسشنامه درگیری تحصیلی:

 های درگیری تحصیلی، درگیریبه این صورت که ابتدا مولفه ساخته استفاده کرد.درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق

گویه بود و از مبانی نظری )مدل نظری لینن  05های متناسب با آنها که شناختی، درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و گویه

گویه تقلیل یافت و بعد بر اساس   01نظر مصاحبه انجام شد به بریک و پینتریچ( استخراج شد و پس از اینکه با افراد صاحب

گذاری این پرسشنامه به صورت گویه اجرا شد. شیوه نمره 92ای با ها عباراتی تنظیم و در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامهگویه

ی صوری و محتوایی به شیوه )خیلی زیاد( است. روایی این مقیاس از طریق روای 5)خیلی کم( تا  1ای لیکرت از درجه 5طیف 

تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفت به این صورت که  9داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن  توسط 
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هایی تنظیم شد. سپس با اجرای یک آزمون های نظری استخراج و برای هر مولفه عبارتهای درگیری تحصیلی از بنیانمولفه

به دست آمد )زرنگ،  32/4سوال  92زمون آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه در مرحله مقدماتی با مقدماتی به وسیله آ

1931.) 

این پرسشنامه برای سنجش جایگاه تربیت بدنی در شهرستان زرندیه طراحی شده است که در  پرسشنامه اشتیاق ورزشی:

( طراحی شده 5( تا کاماًل موافقم )1ز کاماًل مخالفم )ای اسوال تنظیم شده است و در یک طیف لیکرت پنج درجه 21قالب 

و تمایل فرد به  اشتیاقتر باشد نشان دهنده باشد و هر چه نمره فرد بیشمی 194و باالترین نمره  21ترین نمره است. پایین

 به دست آمد. 21/4های ورزشی است. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ورزش و فعالیت

 

 های پژوهش:یافته

 است. ارائه شده 1 جدول در متغیرهای پژوهش انحراف معیار میانگین و به ضرایب همبستگی، مربوط های توصیفییافته

 بین بهزیستی روانی، اشتیاق ورزشی و درگیری تحصیلی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 

 همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش . ماتریس1جدول 

 10 9 8 5 6 7 4 3 2 1 متغیر

          1 . پذیرش خود1

51/4 .رابطه مثبت با دیگران2 *

* 

1         

12/4 خودمختاری . 9 *

* 

11/4 *

* 

1        

50/4 . زندگی هدفمند0 *

* 

12/4 *

* 

13/4 *

* 

1       

09/4 . رشد شخصی5 *

* 

92/4 *

* 

22/4 *

* 

99/4 *

* 

1      

92/4 . تسلط بر محیط1 *

* 

91/4 *

* 

90/4 *

* 

99/4 *

* 

92/4 *

* 

1     

91/4 .اشتیاق ورزشی1 *

* 

91/4 *

* 

99/4 *

* 

90/4 *

* 

92/4 *

* 

12/4 *

* 

1    

93/4 . شناختی2 *

* 

90/4 *

* 

92/4 *

* 

95/4 *

* 

23/4 *

* 

51/4 *

* 

10/4 *

* 

1   

93/4 . انگیزشی3 *

* 

23/4 *

* 

92/4 *

* 

92/4 *

* 

29/4 *

* 

94/4 *

* 

29/4 *

* 

92/4 *

* 

1  

23/4 . رفتاری 14 *

* 

21/4 *

* 

92/4 *

* 

23/4 *

* 

21/4 *

* 

25/4 *

* 

21/4 *

* 

10/4 *

* 

12/4 *

* 

1 

 معنادار است 41/4در سطح **
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 . اشتیاق ورزشیبا نقش میانجی  بهزیستی روانی و درگیری تحصیلیمدل رابطه . 1شکل 

 

 

 های نیکویی برازش برای مدل مفروضشاخص. 2جدول 

 X2 X2/df GFI NFI IFI CFI RMSEA PCLOSE شاخص

 11/102  40/9  39/4  35/4  35/4  31/4  42/4  058/0  

 

 

مقدار قابل 

 قبول

کوچکتر از  

مطلوب  9

 5و تا 

 قابل قبول

یا  35/4

بیشتر 

برازش 

خیلی 

 خوب

35/4 

بیشتر 

برازش 

خیلی 

 خوب

35/4 

بیشتر 

برازش 

خیلی 

 خوب

35/4  

 بیشتر

برازش   

خیلی  

 خوب

 42/4متر از ک

 برازش خوب
 غیر معنادار

 

درگیری 

 لییتحص

 رفتاری
 شناختی انگیزشی

بهزیستی 

 روانی

 پذیرش خود

 رابطه مثبت

 خودمختاری

 زندگی هدفمند

 رشد شخصی

 تسلط بر محیط

اشتیاق 

 ورزشی
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با مقدار   1قابل قبول، شاخص نیکویی برازش 40/9با مقدار ( df/2X)آزادی  دو به درجهخیهای شاخص ،2طبق نتایج جدول 

با مقدار  9خوب، شاخص برازش فزاینده خیلی برازش 35/4مقدار با  2برازش خیلی خوب، شاخص برازش هنجارشده 39/4

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای  ،برازش خیلی خوب 31/4با مقدار  0تطبیقیبرازش خیلی خوب و شاخص برازش  35/4

یاق اشت، بهزیستی روانیاثرات مستقیم و غیرمستقیم بین  9جدول دهند. برازش خوب مدل را نشان می 42/4با مقدار  5برآورد

   دهد.را نشان می درگیری تحصیلیو  ورزشی

 

 ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پیشنهادی. 3 جدول 

 نتیجه فرضیه اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر

 تأیید فرضیه - 00/4** اشتیاق ورزشی  بهزیستی روانی   

 تأیید فرضیه - 94/4** درگیری تحصیلی  بهزیستی روانی  

 تأیید فرضیه - 15/4* درگیری تحصیلی   اشتیاق ورزشی

 تأیید فرضیه 410/4* - سالمت محور درگیری تحصیلی تحصیلی  اشتیاق ورزشی  بهزیستی روانی  

 معنادار است 45/4در سطح *معنادار است،  41/4در سطح **

 

معنادار است. اثر مستقیم  اشتیاق ورزشی( بر β ،441/4>p=  00/4) بهزیستی روانیاثر مستقیم  9بر اساس نتایج جدول 

، β = 15/4) اشتیاق ورزشیمعنادار است. همچنین اثر مستقیم  درگیری تحصیلی( بر β ،441/4>p=  94/4) بهزیستی روانی

45/4>p ا نقش ب درگیری تحصیلیو  بهزیستی روانیمعنادر است. ضریب مسیر غیر مستقیم بین  درگیری تحصیلی( بر

اعداد روی مستطیل  2در شکل  Amos(. با توجه به خروجی β ،45/4>p=  410/4معنادار است ) اشتیاق ورزشیای واسطه

، اشتیاق ورزشیدرصد از واریانس  13در مجموع  بهزیستی روانیدهنده واریانس تبیین شده است، به این صورت که نشان

 کنند.را تبیین می آموزاندانش درگیری تحصیلیدرصد از واریانس  15در مجموع   اشتیاق ورزشیو  بهزیستی روانی

 

 :گیریو نتیجهبحث 

موزان آگری اشتیاق ورزشی در دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی 

ها برازش نسبتاً خوبی دارد و های برازندگی مدل  نشان داد که مدل پیشنهادی اصالح شده با دادهنتایج مربوط به شاخص انجام شد.

رت مستقیم به صو بهزیستی روانیهای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که عامل یافته کند.را تبیین  درگیری تحصیلیتواند واریانس می

درگیری  و بهزیستی روانینیز به صورت مثبت رابطه بین  اشتیاق ورزشیآموزان تاثیر دارد، همچنین متغیر دانش درگیری تحصیلیبر 

هد و با این دآموزان را تغییر میدانش اشتیاق ورزشی، بهزیستی روانیهد که ابتدا دکند. این نتایج نشان میگری میرا میانجی تحصیلی

(، فیلیپ و همکاران 2442فلچر و همکاران ) هایشود. این نتیجه با یافتهآموزان موجب میرا در دانش درگیری تحصیلیتغییر 

                                                           
1 Goodness of fit index (GFI)  
2 Normed fit index(NFI) 
3 Incremental Fit Index(IFI)   
4 Comparative fit Index(CFI) 
5 Root mean square error of approximation(RMSEA)  
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ها و نتیجه در تبیین این یافته باشد.مسو می( هماهنگ و ه2412( و برونر و همکاران )2411(، اسچوچ و همکاران )2415)

آموزان و در نهایت رسیدن به نتایج تحصیلی بهتر، الزم است دانش درگیری تحصیلی در توان گفت برای رسیدن به پژوهش حاضر می

آموزان دانش درگیری تحصیلیبا  سالمت روانیآموزان فراهم شود. در واقع، ارتباط دانش اشتیاق ورزشیو  بهبود بهزیستی روانیزمینه 

ط ارتباط دارد و این ارتبا درگیری تحصیلیآموزان و همچنین شناختی با نگرش و رفتارهای دانشهای رواننشانگر این است که ویژگی

، ورزشیاشتیاق در کنار  بهزیستی روانی(. در نتیجه 2414گیرد )پیک و هاموی، شکل می های ورزشیطریق اشتیاق ورزشی و فعالیتاز 

 سازد.آموزان را فراهم میدانش درگیری تحصیلیهای تقویت و بهبود زمینه

 

 تشکر و قدردانی:

 شود.بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، قدردانی می
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Investigating the relationship between psychological well-being and academic 

conflict with the mediating role of sports enthusiasm in students 
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the causal relationship between psychological well-being and academic 

involvement mediated by sports enthusiasm in students. The research method was descriptive-correlational and 

structural equation modeling. The statistical population included all female high school students in Boroujerd 

city in the academic year 1401-1400, in which 450 people were randomly selected as a sample. Research data 

were collected using questionnaires of psychological well-being, academic involvement and sports enthusiasm. 

Data were analyzed using structural equation method. The results of structural equation modeling showed that 

psychological well-being has a significant direct effect on students' academic engagement. Psychological well-

being also has a significant effect on academic conflict indirectly through sports enthusiasm. The results show 

that considering the variables of psychological well-being and sports enthusiasm, we can expect an increase in 

students' academic engagement. 

    Keywords: Mental well-being, Academic conflict, Sports enthusiasm. 
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 خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان تیفیک یابیارز

 لی: پارک بانوان شهر اردبیمورد مطالعه
 

 3، پریناز حسامیان 2، ساناز اخوان راد *اجناقردوحید وحدت 

 رانیا ن،یقزو ،ینیورزش، دانشگاه عالمه قزو یولوژیزی. کارشناس ارشد ف1

 فنالند ،ینکیدانشگاه هلس ،بهداشت عمومی یدکتر ی. دانشجو2

 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه مقدس اردب ،یورزش تیری. کارشناس مد3

 

 چکیده:

انجام  یشیمایپ _یفیبصورت توص ل،یخدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردب تیفیک یابیبا هدف، ارز حاضر پژوهش

که به منظور گذران اوقات فراغت، به پارک بانوان مراجعه  لی+ شهر اردب11پژوهش حاضر را بانوان  ی. جامعه آماردیگرد

( نفر انتخاب، که در 313مورد مطالعه، بر اساس فرمول کوکران ) یجامعه آمار یردگگست لیدادند و به دل لیکردند، تشکیم

( و 2331) ویخدمات ل تیفیک یهاها شامل پرسشنامهداده ینفر در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار گردآور 373 تینها

 SPSS22ها از نرم افزار داده لیو تحل هیو به منظور تجز دی( انتخاب گرد1333و همکاران ) یمیپرسشنامه اوقات فراغت ابراه

 نیی( و جهت تعیاو دو جمله دمنی)فر یاف استاندارد و درصد(، استنباطانحر ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیتوص یهاو از آزمون

تا  21ی. رده سن1 یهاپژوهش نشان داد که مولفه جی. نتادیاستفاده گرد رنوفیها از آزمون کولموگروف اسمنرمال بودن داده

. 7ماه،  12تا  6 ینی. سابقه تمر6 ال،یر ونیلیم 33تا  23. درآمد 5. بازنشسته، 3. مجرد، 3 ،ی. مدرک کارشناس2سال،  33

 لیپژوهش دارند و اما تحل یهامولفه نیرا در ب یفراوان نیشتریدر هفته ب نیبار تمر 3تا  2. 1 ،یسالمت زهیبا هدف و انگ

 نیب نیبرخوردار بوده و همچن یمناسب تیآن از وضع یهاخدمات و مؤلفه تیفیداد که، ک شانپژوهش ن یاستنباط یهاجینتا

ار برخورد یمناسب تیاز وضع زیآن ن یهااوقات فراغت و مؤلفه نیمعنادار وجود دارد و همچن اولویتخدمات  تیفیک یهامولفه

 دارد. دوجو یمعنادار تیاوقات فراغت هم اولو یهامولفه نیب نیبوده و همچن

 .لیخدمات، اوقات فراغت، پارک بانوان، اردب تیفیک کلیدی: واژگان    

 

 vahdat72@yahoo.com نویسنده مسئول: ایمیل  *
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 مقدمه:

 ،یسممشکالت ج یفقر حرکت نیکرده و ا یرا از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکت عیامروز ابتکار عمل سر یایدر دن یزندگ

 لیروزمره که به دل یدر زندگ زین یبدن تیکاهش تحرک و فعال نیهمچن. آورده است دیپد یو یرا برا یو اجتماع یروان

 نیدر جهت تأم یزیمدرن به وجود آمده است و ضرورت برنامه ر یزندگ نینو یها وهیو ش یو امکانات رفاه لیگسترش وسا

د که شاره کرا دیو ورزش است با یبدن تیحال که صحبت از فعال .سازد یآشکار م شیاز پ شیرا ب یجسمان ازیحرکت مورد ن

در  یورزش یو اجراها یبدن یها تیمتنوع فعال یشکل ها نیو همچن یمختلف ورزش یو رخدادادها دادهایامروزه شاهد رو

داشتن اوقات  انیم نیگردند و در ا یدر جوامع م یمنجر به تحوالت مختلف یکه هر کدام به نوع ،میسرتاسر جهان هست

و جوامع برخوردار  افراد یدر توسعه سالمت یا ژهیو گاهیهمه از جا یورزش برا ،یبه عبارت ای یهمگان یورزش هافراغت سالم و 

  .کشورها نموده است بیرا نص بسیاری یو اجتماع یاقتصاد دیاست و عالوه بر آن فوا

گوناگون انسان  یو تمدن ها عصر گذشته، حاضرفرد و خانواده در  یاز زندگ یهمواره جزء مکمل یبدن تیکل، فعال در    

 یها تیداشته و از رهگذر فعال ییسهم بسزا یگوناگون اجتماع یها تیو فعال یدر ارتباطات خانوادگ نیبوده و هست، همچن

به ارمغان آورده  یلذت و شاد ،یخرسند ،خانواده یاعضا یبرا هچند منظور ینییمراسم آ یاوقات فراغت و برگزار، یحیتفر

وان عنسالم ب یو زندگ یبهداشت و سالمت نیجوامع و تام، افراد یبرا یو اجتماع یروان شیآسا ،تیامن جادیدر ا زیاست و ن

و  نیتر یاوقات فراغت به عنوان اساس ان،یم نیدر ا اما. گذاشته است یارزنده ا راتیتاث یبدن تیفعال یاز دستاوردها یکی

 ،یماعاجت ،یمسئله فرهنگ کیممالک  یو در برخ دهیپد کی یشود و به منزله  یم یلحظات انسان تلق نیبخش تر   لذت 

دت ش زهیتوسعه صنعت مکان اقرن نوزدهم ب انیتوجه به اوقات فراغت در پا زیو ن، مطرح است یاسیس یو حت یاختصاص

کردند  دایتئاتر را پ دنید ایمانند ورزش  یاریاخت یها تیپرداختن به فعال یبرا یتر شیافراد فرصت ب جه،یگرفت و در نت

 شد. دهیکه اوقات فراغت نام

چرا که  ،است تیتفاوت ها موضوع جنس نیاز ا یکیوجود دارد،  یاریبس یدر مسئله گذران اوقات فراغت تفاوت ها اما    

ن آورد ایو به دن یعاطف یبانوان در منزل و با انجام مراقبت ها نیاز اجتماع قرار دارند، بنابرا یزنان و مردان در ابعاد متفاوت

 یفراغت ب یاز مقوله  ایقشر به کرات  نیشود که ا یمردان دارند، اما مشاهده م زمرهرو یها تیبا فعال یادیفرزند، تضاد ز

زنان  یدرباره سبک زندگ ویبر طبق نظر بورد نیبنابرا .کنند یمشابه مردان استفاده م یها تیاز اماکن و فعال ایبهره است 

 انزیبودند م یمشاغل عال یکه همسرانشان دارا یزنان است، در واقع زنان فراغتکننده اوقات  نییبطور عام شغل مردان تع

اشتند از که د یتوانستند از اوقات خود استفاده کنند و با توجه به رفاه یم نیریداشتند و بهتر از سا یشتریاوقات فراغت ب

 زانیاوقات فراغت و م زانی، م1313در سال  یعیشف هیسم ش،بر اساس پژوه نیو همچن ،امکانات موجود استفاده کنند

او  یریگ میقدرت تصم زانیزن و م یاقتصاد _یاجتماع گاهیدر خانه، پا یکار مشارکت میبانوان از فراغتشان با تقس تیرضا

 و با تعداد فرزندان خردسالش، رابطة عکس دارد. میرابطة مستق

که از نظر فردی ارضاکننده و ذاتًا  می باشد،یک تجربه با آزادی نسبی کل، اوقات فراغت برای تمام زنان به عنوان  در    

تی از این رو بایس .ارزشمند است و می تواند به خود شکوفایی و در نهایت به یک زندگی سعادتمند برای زنان منتهی گردد
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نیرویی مضاعف را کسب نموده و با ها و مراکز خاص در نظر گرفته شود تا زنان بتوانند  مجتمعبرای گذران اوقات بهینه زنان 

 یرا برا یزشبا ار یحیتفر یقادرند فرصت ها نکهیبانوان به جهت ا یپارک ها نیبنابرا. بر مشکالت زندگی فائق آیند فراغ بال

 یرا برا ییبانوان فرصت ها یدارد چرا که پارک ها یشتریب تیاهم ندیفراهم نما کنند یم یکه در شهر ها زندگ یبانوان

 لهیبه وس ،یاجتماع تیاز محروم یریجلوگ نیآورد و همچن یزنان به وجود م یو ذهن یورزش، استراحت و سالمت بدن

آرام در شهر به منظور  ییو به وجود آوردن مکان ها یرفع مشکالت اجتماع الت،یتمام زنان به امکانات و تسه یدسترس

 ییپارک بانوان بعنوان فضا یبر اجرا یاما انتقادات رک بانوان باشد.پا یتوانند از عملکردها یزنان، م یسالمت ذهن یارتقا

 اصخ یپارک به قشر کیمنظر اختصاص  نیو از ا یاست عموم یپارک، محل نکهیبانوان وارد شده است، از جمله ا یاختصاص

است که عامل کاهش اعتماد به نفس  یتیجنس یپارک بانوان به مفهوم جداساز جادیا نکهیا ایو  ستیجز نقض غرض ن یزیچ

در  یاز لحاظ اجتماع یپارک مخصوص بانوان نشان از وجود مشکل جادیا نیمردان بر آنهاست و همچن شتریب یرگیزنان و چ

 یناب ریز یاز عوامل اصل یکیمناسب و استاندارد  یو امکانات ورزش التیو توسعه تسه جادیا و، است یشهر یپارک ها ریسا

به امکانات و  یورزشکاران بدون دسترس یورزش یاجراها شرفتیپ رایسالم است ز حاتیو تفر یمربوط به توسعه ورزش

 یسع مردم افته،یتوسعه  یکشورها ژهیوجوامع مختلف به  نیاست. بعالوه در ب رممکنیغ باً یمناسب تقر یورزش التیتسه

 یبر اساس شواهد موجود، دسترس نیحفظ و ارتقاء دهند، همچن یرزشو یها تیخود را با پرداختن به فعال یدارند تا سالمت

کشورها به طور اعم و ورزش  یافتگیاز عوامل توسعه  یکیهمواره  افتهیمناسب و توسعه  یورزش یها ساخت ریبه امکانات و ز

 .رود یبه شمار م خاصآنها به طور 

را در شهر هلنا در  ینیزم لیه یو مر مزیبه نام ج یکه زوج ی، زمان1313سال  دربانوان  یپارک ها برای اولین بار، اما    

پارک زنان و باغ افتخارات  زین 2333سال  رو د، احداث گردید اهدا کردند یپارک به شهردار جادیا یبرا کایمونتانا آمر التیا

 کیساخته شده است که استعاره از  یچیدر پ چیپ ریپارک مس نیافتتاح شد، در ا کاگویدر ش خ،یمشارکت زنان در طول تار

بانوان در دهه هشتاد، بر  کپار ز،ین رانیو در کشور ا، است شیخو یزندگ یو دوره ها یسنت یزن در حال حرکت از مرزها

شهر سراسر کشور قرار گرفتند،  یها و شوراها ی( در دستور کار شهرداریاساس سند چشم انداز، بند چهاردهم )امور فرهنگ

 بانوان به وجود یبرا یشخص حیترج ایجامعه  یها تیمحدود لیکه به دل ییازهایپارک ها با هدف پاسخ دادن به ن    نیا

زنان از  یاطراف به پارک ها یمحصور بودن، مشرف نبودن ساختمان ها ،یاجتماع تیامن تیاند و رعا هشد جادیآمده اند، ا

 مراکز است.  نیا یاصل یها یژگیو

 33از  شیبه مساحت ب ینیدر زم 1313است که در سال  رانیزنان در ا ژهیپارک و نیپارک بانوان بروجرد، اول نیبنابرا    

 ،یتمشارک _یاجتماع ،یفرهنگ یها تیفعال یبرا ی. در کل، پارک بانوان، عرصه ادیرس یو به بهره بردار یهزار متر مربع طراح

رنامه ب باشد، لذا یم یبانوان در هر جامعه ا یفرهنگ _یاجتماع یبر ارزش ها یتنمب ،یو اقتصاد یبهداشت ،یحیتفر _یفراغت

اشتغال  زیحس اعتماد به نفس و مشارکت و ن جادیا ،یبالندگ ،ییساز شکوفا نهیزم ستیبا یپارک ها م نیدر ا یو طراح یزیر

جود بانوان به و یبرا ،یشخص حیترج ای عهجام یها تیمحدود لیباشد که به دل یازیبانوان باشد و در واقع پاسخ به ن یبرا

 اما بصورت. زنان منجر شود جاناتیه هیبه تخل یتواند تا حد یمساله م نیاز جامعه شناسان، ا یآمده است و به اعتماد برخ
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 شهروندان از دهاستفا یساز نهیو به یسبز شهر یفضاها یفیک یابیجهت ارز یقی( در تحق1316و همکاران ) یمحمد ،یکل

و  یاجتماع یداریبه پا یعوامل موثر در شکل ده نیاز مهمتر یسبز شهر یکه پارک ها و فضاها دندیرس جهینت نیا به، آن

بودن ن اسبو متن تیسبز، امن یپارک و فضا یمنیا ،یشهر یمانند مشکالت زندگ یعوامل یاند، ول یشهر یها یهمبستگ

 یشهروندان برا لیمکان ها از جمله عوامل کاهش تما نیدر ا یو جنس یمختلف سن یگروه ها یبرا ازیامکانات مورد ن

 باشند. یعرصه م نیاستفاده از ا

 یژگیو اشاره کرده که زین نسونیاست، راب زیبحث انگ یموضوع زین یخدمات در صنعت خدمات ورزش تیفیسنجش ک اما    

لوکس دارند  یحالت یخدمات ورزش نکه،یاوالً اسازند؛  یم زیمتما یمراکز خدمات ریآن ها را از سا ،یورزش یمجموعه ها یها

و استراحت به  حیتفر یمعموالً در زمان ها انیکنند، دوماً، مشتر یم خوردبر اطیمرتبط با آن با احت یها نهیو افراد با هز

مجموعه  و یاز گروه ورزش یبانیمثل پشت یها تیاغلب اوقات در فعال نکه،یکنند و سوماً ا یمراجعه م یورزش یمجموعه ها

را نسبت  یورزش یها موعهو احساس تعلق به باشگاه، انتظارات از مج ردیگ یصورت م یعاطف یگذار هیسرما یورزش یها

 .دهد یم شیارائه دهندگان خدمات، افزا ریبه سا

آن، نه تنها توجه  یابیسنجش و ارز یها وهیخدمات و ش تیفیاز مطرح شدن موضوع ک یگذشت زمان طوالن رغمیعل اما    

 تیاهم شیاز پ شیخدمات در اقتصاد کشورها نقش آن ب ندهیفزا تیاهم لیبلکه به دل افته،یموضوع مهم کاهش ن نیبه ا

خدمات بر  تیفیک ریتاث یابیاز ارز یمدل"با عنوان  یش( در پژوه1313و همکاران ) نیجواد دیس نهیزم نیاست و در ا افتهی

بر حضور مجدد آنان  یورزش یخدمات مجموعه ها تیفیبا ارائه مدل نشان دادند که، ک "یزشخدمات ور انیمشتر یوفادار

 .است رگذاریتاث

بر آن است تا بتواند اوقات فراغت  پژوهش نیخدمات پارک بانوان، ا تیفیبا توجه به نحوه گذران اوقات فراغت زنان و ک لذا    

 .نماید یبررس شهر اردبیل را خدمات پارک بانوان تیفیو ک

 

 :پژوهش روش

کند، نوع پژوهش  یم یابیرا ارز لیخدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردب تیفیپژوهش حاضر، ک نکهیبا توجه به ا

سال به باال که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود به  11پژوهش را، بانوان  یآمار جامعه باشد. یم یشیمایپ _یفیتوص

 236311 لیزنان شهر اردب تیجمع یسر شمار یدادند، بر اساس آمار رسم لیکنند، تشک یمراجعه م لیپارک بانوان شهر اردب

حجم نمونه کوکران،  نییاما بر اساس فرمول تع باشد، ینفر م 215362 لیسال اردب 11 یآنها تعداد زنان باال نینفر، که از ب

نفر در پژوهش  373 تیکه در نها دندیانتخاب گرد یمونه آماربعنوان ن لینفر جهت انجام مطالعات در پارک بانوان اردب 313

واقع  نوانمتفاوت با مراجعه به پارک با یروز( و در ساعت ها 7پرسشنامه در طول هفته ) لیتکم نیمشارکت کردند، همچن

خدمات و اوقات فراغت  فتیعوامل ک نییپژوهش جهت تع نیا در ( انجام گرفت.ی)وال یسری ابانیجانبازان، خ دانیدر م

. پرسشنامه اوقات فراغت استفاده 2و  2331 ویخدمات ل تیفیک یابی. پرسشنامه استاندارد ارز1از دو پرسشنامه؛  یورزش

 دیگرد
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 اسیمق ریهر ز کیو تفک اسیرمقیز 5 یدارا ،ساخته شده  ویتوسط ل :خدمات تیفیک یابیپرسشنامه استاندارد ارز

 17 ؛ی، همدل16 یال 13 نان؛ی، اطم12 یال 3 ؛یی، پاسخگو1 یال 3، اعتماد؛ 3 یال 1ملموس؛  یفیعبارت است از؛ موارد ک

 . 21 یال

، 2، مخالفم: 1کامآل مخالفم:  کرت؛یل اسی، بر اساس مقساخته شده و همکاران یمیابراه توسط :پرسشنامه اوقات فراغت

به عبارت است از؛  اسیمق ریو هر ز اسیرمقیز 3 یپرسشنامه دارا نیباشد. ا یم 5، کامال موافقم: 3، موافقم: 3ندارم:  ینظر

 ؛ی، مهارت خودآگاه32 یال 23 ؛ی، مهارت روابط اجتماع13 یال 7از فراغت؛  ی، مهارت آگاه6 یال 1: یریگ میمهارت تصم

ابزار مورد  ییای( در سنجش اوقات فراغت پا1333و همکاران ) یمیپرسشنامه ها، در پژوهش ابراه ییایو پا ییروا .56یال 33

 دییخدمات ضمن سنجش و تأ تیفی( در ک1333) یو گودرز یسجاد ،یمحمود قیبه دست آمده است و در تحق 35/3نظر 

آن  KMOمحاسبه شد که  زیآن ن یسازه ا ییروا ،یورزشعلوم  دینفر از اسات 3ابزار توسط  نیا ییو محتوا یصور ییروا

 حاصل شد. 331/3و بارتلت آن  172/3

انحراف استاندارد و  ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیتوص یپژوهش از آمارها نیمورد استفاده در ا یآمار لیو تحل هیتجز یهاروش

و به  رنوفینرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسم نیی( و جهت تعیو دوجمله ا دمنی)فر یدرصد(، آمار استنباط

 استفاده شد. spss22 پژوهش حاضر، از نرم افزار یداده ها لیو تحل هیمنظور تجز

 

 های پژوهش:یافته

 توصیف متغیرهای پژوهش: 

 پژوهش یداده ها یفیبخش اول: آمار توص
 

 ی و تحصیلیسن تیوضع. 1جدول 

 درصد فراوانی وضعیت تحصیلی درصد فراوانی وضعیت سنی

 3.2 12 زیر دیپلم 3.7 36 سال 20تا  18

 9.2 33 دیپلم 31.7 133 سال 30تا  21

 28.9 137 کاردانی 32.3 123 سال 40تا  31

 49.2 112 کارشناسی 12.7 37 سال 00تا  41

 8.6 32 کارشناسی ارشد 3.3 11 سال 70تا  00

 0.8 3 دکتری 1.6 6 سال به باال 70

 100 373 کل 133 373 کل
 

 

می   ی که از پارک استفادهبانوان شتریب ،است که نیا انگریب( 1)جدول  قیکنندگان در تحقشرکت  یسن تیوضع فیتوص

شرکت  ازدرصد  6/1 تعداد و تنها نیکمتربه باال  سال 63 یو گروه سن داشتند سال قرار 33تا  21 یگروه سن کردند در
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 ،داد که نشان پژوهششرکت کننده در افراد  یلیتحص تیوضع یفیتوص یحاصل از بررس جیتابودند و ن پژوهشکنندگان 

 یدرصد شرکت کنندگان دارا 1/3درصد از بانوان شرکت کننده در پژوهش دارای مدرک کارشناسی  )بیشترین( و  2/33

 .باشندی مدکتری )کمترین( مدرک 

 

 وضعیت تأهل  .2جدول 
 

 

 

 

 

 
 

 و( نفر 273) درصد 73 (، افراد متاهل2پژوهش )جدول تأهل شرکت کنندگان در  تیمربوط به وضع یها افتهی فیتوصدر 

 دادند لیشرکت کنندگان را تشک از ،(نفر 36درصد ) 26 مجردان

 
  

 ی و میزان درآمد ماهیانهشغل تیوضع. 3جدول 

 درصد فراوانی میزان درآمد ماهیانه درصد فراوانی وضعیت شغلی

 25.1 33 بدون درآمد 6.5 23 دانشجو

 1.3 7 میلیون ریال 23تا  13 22.2 12 کارمند

 51.1 215 میلیون ریال 33تا  23 35.1 133 بازنشسته

 11.1 31 میلیون ریال 33تا  33 25.7 35 خانه دار

 1.1 3 میلیون ریال 53تا  33 7.1 23 آزاد

 2.7 13 میلیون ریال به باال 53 2.7 13 سایر

 133 373 کل 133 373 کل
 

 

 

          درصد 7/25 ،نفر 373از مجموع ( 3)جدول نشان داد  پژوهششغل شرکت کنندگان در  یفیتوص یحاصل از بررس جینتا

 یحاصل از بررس جینتاو  درصد کارمند بودند 2/22درصد بازنشسته و  1/35 رصد آزاد،د 1/7درصد دانشجو،  5/6خانه دار، 

 میلیون 33تا  23 مدآدرصد در 1/51 ،نفر 373نشان داد که از مجموع  پژوهش مد شرکت کنندگان درآدر زانیم یفیتوص

 بود یفراوان نیکمتر یدارا میلیون ریال 53تا  33مد آو در یفراوان نیشتریب یداراریال، 

 

 

 

 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 26 36 مجرد

 73 273 متأهل

 133 373 کل
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 ی و هدف و انگیزه از تمرین در پارکسابقه ورزش. 4جدول 
 

 درصد فراوانی هدف و انگیزه درصد فراوانی سابقه ورزشی

 11.7 63 اوقات فراغت 27.1 133 ماه 6کمتر از 

 12.3 36 آمادگی جسمانی 23.3 33 ماه 12تا  6

 3.2 12 کنترل وزن 11.7 63 سال 2تا  1

 13.1 51 تناسب اندام 11.1 67 سال 3تا  2

 32.2 113 سالمتی 11.1 31 سال 3بیش از 

 13.7 73 مردم و اجتماعی شدنارتباط با  133 373 کل

 133 373 کل 
 

 12تا  6 بادرصد  3/23( 3)جدول  نشان داد پژوهشبانوان شرکت کننده در  یسابقه ورزش یفیتوص یحاصل از بررس جینتا

ده از بانوان استفاده کنن زهیهدف و انگ یفیتوص یحاصل از بررس دارای بیشترین فراوانی و در یافته های یابقه ورزشماه س

 .کنندمیکنترل وزن از پارک بانوان استفاده  با هدف درصد 2/3سالمتی و  هدف درصد با 2/32 داد که، نشان پارک

 . دفعات استفاده از پارک0جدول 

 درصد فراوانی دفعات استفاده از پارک

 17.3 63 بار در هفته 1

 77.1 211 بار در هفته 3تا  2

 3.3 11 در هفتهبار  7تا  3

 133 373 کل

 

حاضر نفر  373 که از مجموع( 5)جدول نشان داد  پژوهشدفعات استفاده از پارک در  زانیم یفیتوص یحاصل از بررس جینتا

بار در هفته از پارک بانوان  7تا  3 درصد 3/3 بار در هفته و 1 درصد 3/17 بار در هفته، 3تا  2 درصد 1/77 ،در پژوهش

 می کنند استفاده
 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفه های پژوهش
 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفه های کیفیت خدمات و اوقات فراغت7جدول 

 همدلی اطمینان پاسخگویی اعتماد موارد کیفی ملموس کیفیت خدمات عوامل

 2.17 2.31 2.15 2.13 2.23 2.37 میانگین

 3.13 3.63 3.37 3.63 3.61 3.32 استاندارد انحراف

  خود آگاهی روابط اجتماعی مهارت آگاهی تصمیم گیری اوقات فراغت عوامل

  2.35 2.15 2.23 2.37 2.31 میانگین

  3.33 3.33 3.33 3.55 3.23 انحراف استاندارد
  

 می باشد. 31/2و  37/2 ، میانگین کیفیت خدمات و اوقات فراغت بترتیب،6با توجه به نتایج جدول 
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 هاداده عیفرض نرمال بودن توز

 نان،یاطم ،ییملموس، اعتماد، پاسخگو یفیموارد ک"آن  یخدمات و مؤلفه ها تیفیک یداده ها عیفرض نرمال بودن توز

با  "یخود آگاه ،یفراغت، روابط اجتماع یآگاه ،یریگ میتصم "آن  یو اوقات فراغت و مولفه ها "خدمات تیفیو ک یهمدل

باشد،  یم 35/3 ریموارد ز یتمام یسطوح معنادار نکه،یا رو با توجه ب یبررس فورنیاسم -استفاده از آزمون کولموگروف 

 نرمال هستند. ریداده ها غ عیتوزنتیجه می گیریم که، 

 

 قیتحق یرهایمتغ استنباطیجدول اطالعات بخش دوم: 

داده ها با استفاده از  ی،مورد بررس یها و مؤلفه رهایمتغ تیوضع نییتعها جهت  داده عینرمال بودن توز ریتوجه به غ با* 

 تجزیه و تحلیل و بررسی شد. یا دو جمله آزمون

 

 . آزمون توزیع دو جمله ای )تعیین وضعیت کیفیت خدمات و مولفه های آن(6جدول 
 

 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد طبقه مولفه ها

 ملموسموارد کیفی 
M<2 131 3.35 

3.5 3.331 
M>2 233 3.65 

 اعتماد
M<2 33 3.25 

3.5 3.331 
M>2 277 3.75 

 پاسخگویی
M<2 163 3.33 

3.5 3.331 
M>2 213 3.57 

 اطمینان
M<2 137 3.23 

3.5 3.331 
M>2 263 3.71 

 همدلی
M<2 73 3.21 

3.5 3.331 
M>2 231 3.73 

 کیفیت خدمات
M<2 132 3.21 

3.5 3.331 
M>2 261 3.72 

 

 

ر آن د یها مؤلفه خدمات و تیفیک نهیبه نیانگیشده با م مشاهده یها نیانگیم نیب (7بدست آمده )جدول  جیبر اساس نتا

ی ها خدمات و مؤلفه تیفیک در مورد جدول یها وجود دارد. بر اساس داده یتفاوت معنادار 31/3 کمتر از یسطح معنادار

ت، ، می توان گفجهینت بوده است، در ی(فرض) نهیبه نیانگیشده باالتر از م مشاهده یها نیانگیگفت که م توانی م آن،

 .برخوردار هستند یمناسب تیآن از وضع یها خدمات و مؤلفه تیفیک
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 خدمات تیفیک یها مؤلفه تیاولو دمنیآزمون فر. 8جدول 

 مقدار آماره ردیف

 33.163 خی دو 1

 3 آزادیدرجه  2

 3.333 سطح معناداری 3
 

می باشد، بنابراین بین مولفه های  35/3مالحظه می گردد، سطح معناداری آزمون فریدمن کمتر از  1همانطور که در جدول 

 کیفیت خدمات اولویت معناداری وجود دارد.

 

 . آزمون توزیع دو جمله ای )تعیین وضعیت اوقات فراغت و مولفه های آن(9جدول 

 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد طبقه مولفه ها

 تصمیم گیری
M<2 16 3.23 

3.5 3.331 
M>2 213 3.77 

 آگاهی فراغت
M<2 35 3.26 

3.5 3.331 
M>2 275 3.73 

 روابط اجتماعی
M<2 12 3.22 

3.5 3.331 
M>2 211 3.71 

 خود آگاهی
M<2 73 3.23 

3.5 3.331 
M>2 237 3.13 

 اوقات فراغت
M<2 77 3.21 

3.5 3.331 
M>2 233 3.73 

 

 یها اوقات فراغت و مؤلفه نهیبه نیانگیشده با م مشاهده یها نیانگیم نیکه ب شودی مشخص م 3جدول  جیبر اساس نتا

 مؤلفه و جدول در مورد اوقات فراغت یها بر اساس داده. وجود دارد یتفاوت معنادار 31/3 کمتر از یآن در سطح معنادار

 ؤلفهاوقات فراغت و م جهیبوده است، در نت ی(فرض) نهیبه نیانگیشده باالتر از م مشاهده نیانگیگفت که م توانی م آن یها

 برخوردار هستند. یمناسب تیآن از وضع یها

 

 اوقات فراغت یها مؤلفه تیاولو دمنیآزمون فر. 10جدول 

 مقدار آماره ردیف

 63.333 خی دو 1

 3 درجه آزادی 2

 3.332 سطح معناداری 3
 

مولفه  می باشد، بنابراین بین 35/3مالحظه می گردد، سطح معناداری آزمون فریدمن کمتر از  13همانطور که در جدول 

 های اوقات فراغت اولویت معناداری وجود دارد.
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 :گیریو نتیجهبحث 

انجام  لی: پارک بانوان شهر اردب یمورد مطالعه خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان تیفیک یابیارز پژوهش حاضر با هدف

 نکهیبرخوردار بوده و با توجه به ا یمناسب تیآن از وضع یخدمات و مؤلفه ها تیفینشان داد که، ک گرفت. نتایج این پژوهش

وجود  یمعنادار تیاولوخدمات هم  تیفیک یمولفه ها نیب نیباشد، بنابرا یم 35/3کمتر از  دمنیآزمون فر یسطح معنادار

( 2331) وی، ل(1313) و همکاران نیجواد دیس(، 1313) و همکاران انیساعتچ قاتیتحق جیها با نتاافتهی نیادارد، که 

در پژوهش خود به  1313و همکاران در سال  یباشد، بعنوان مثال، محمود یناهمسو م( 1332) ینعمت جیبا نتا و یهمخوان

 یسمانج یبه مراکز آمادگ انیدر حضور مجدد مشتر تینقش و اهم نیشتریخدمات مطلوب، ب تیفیکه ک دندیرس جهینت نیا

 نیبه ا زیطرقبه و شاند یورزش یخدمات در مجموعه ها تیفیک تیوضع یبا عنوان بررس یقی( در تحق1332) یدارند و نعمت

 .ستیبرخوردار ن یمطلوب تیاز وضع یرزشو یخدمات ارائه شده در مجموعه ها تیفیک ،که ت یافتدس جهینت

 قیقتح نیپرداخته است. ا ن اوقات فراغت بانوان شهر کاشمرگذرانحوه یچگونگ یای به بررس( در مطالعه1316زاده )علوی    

مر زنان شهر کاش نیگذران اوقات فراغت در ب یدر چگونگ رگذارینظری اوقات فراغت، عوامل و عناصر تأث یمبان یضمن بررس

ساله جهت انجام  65تا  23زنان  نینفر از ب 135تعداد  قیتحق نیدر ا ها یزمودنآ ،صورت گرفت یشیمایپ قاتیتحق قیازطر

 برخوردار یمطلوب تیاز وضع یکه گذران اوقات فراغت در جامعه مورد بررس مشخص شد تیو در نها دیمطالعات انتخاب گرد

 نداشته اند. تیاوقات فراغت خود رضا یاز بانوان از چگونگ یمیو حدود ن ستین

 یتمندیرضا زانیموثر بر م یو کالبد یعوامل اجتماع یبررس "تحت عنوان یقی( در تحق1331خرمالو ) یصادق ن،یهمچن    

 زانیم نیکه ب افتندیدر "زیکالنشهر تبر یمنطقه دو شهردار یمحله ا یخدمات ارائه شده در پارکها تیفیشهروندان از ک

و ابعاد  یاز زندگ تیرضا زانیم نیب نیو همچن یمحله ا یها ارکاز خدمات پ یتمندیرضا زانیو م یاز محل زندگ تیرضا

 وجود دارد. یدار یرابطه معن یهمدل نیو همچن نانیاعتماد، اطم ،ییاز خدمات بعد ملموس، بعد پاسخگو تیپنجگانه رضا

 سنجش یها وهیش ،خدمات تیفیاز مطرح شدن موضوع ک یگذشت زمان طوالن رغمیتوان اظهار کرد که، عل یم نیبنابرا    

 خدمات در اقتصاد کشورها نقش ندهیفزا تیاهم لیبلکه به دل افته،یموضوع مهم کاهش ن نیآن، نه تنها توجه به ا یابیو ارز

 .است افتهی تیاهم شیاز پ شیآن ب

 یبرخوردار بوده و  با توجه به سطح معنادار یمناسب تیآن از وضع یهاها، اوقات فراغت و مؤلفهافتهیبر اساس  نیهمچن    

 جیها با نتا افتهی نیوجود دارد که ا یمعنادار تیاوقات فراغت اولو یمولفه ها نیب باشد، یم 35/3کمتر از  دمنیآزمون فر

 که در نتایج آنها( 1333) یمدن و (،1316) یسییر قاتیتحق جیهمسو و با نتا (1332) ی، رضو(1333) یبیهزارجر قاتیتحق

 ، نا همخوانی دارد.برخوردار نبوده است یمطلوب تیاوقات فراغت از وضع

حضور در آن نیز بیشتر و     ،باشدبرخوردار  یمناسب تیوضع از اوقات فراغت ، زمانی که در پارک، کیفیت خدمات وتینها در

شود. تمرینات منظم و ورزش و گذران اوقات فراغت در یک محیط سالم و با کیفیت خدمات مناسب، فواید زیادی تر میمنظم

 لکنندگان نس تیترببر جامعه خواهد داشت، از فواید آن می توان به سالمتی و شادابی قشر بانوان جامعه )بانوان بعنوان 

رند(، پیشگیری و کاهش بیماری ها، کاهش هزینه های امعه داجتماعی جا نشاطتماعی و جمت االس یبرا یزیاد رثیآینده تأ
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درمان، کاهش افسردگی، بهبود کیفیت زندگی خانوادگی، افزایش کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها در دوران کهنسالی 

 یعنوان اساسبتی مناسب، در یک محیط سالم و با کیفیت خدمااوقات فراغت  و ....اشاره نمود. بنابراین می توان از گذران

 ،یفرهنگ یمسئله  کیممالک  یو در برخ دهیپد کیشود و به منزله  یم یلحظات انسان تلق نیتر و لذت بخش نیتر

 .است رحمط یاسیس یو حت یاختصاص ،یاجتماع
 

 :تشکر و قدردانی

نمودند،  یهمکار، محترم، که در انجام پژوهش حاضر دیبانوان، دوستان و اسات یخود را از تمام ریمراتب تقد لهیوس نیبد

 .میدار یاعالم م
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 :منابع

استان  یو خصوص یدولت یدر اماکن ورزش ییگرا یو مشتر یمشتر تیرضا ی( بررس1333) .دیسع  نژاد ریو ام نیمحمد حس دیس یسمانه، رضو یالماس

 123-131 (،21)11 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهش نامه مدمازندران، 

ان شهر ورزش بانو یورزش و ارزش درک شده در پارکها زشیانگ یانجیبا نقش م تیفیک جهیبر نت یتعامل تیفیک ریتأث (1333. )مهسا یاصغر پورزاوشت

 1333سال  ز،یتبر ،دانشگاهیورزش یابیبازار شیگرا یورزش تیریارشد، رشته مد ینامه کارشناس انی. پازیتبر

 تیفعال و مشارکت در یفرهنگ هیسرما نیرابطه ب دهیچک( 1336) .ایپو دینژاد س ینژاد محمد رضا، رسول کین ،یمنفرد هاد انیرزائیپارسامهر مهربان، م

 13-33(، 25)13 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهش نامه مد زد،یزنان شهر  نیدر ب یبدن یها

 13شماره   مقاله، 1311، پاییز و زمستان  11-13، شماره نشریه جستارهای شهرسازیفراغت را همه جا می توان یافت، تهران،  (1311. )ترانه یلدا

 ییدانشجو یسراسر یعلم شیهما نیچهارم ز،یبانوان مورد نمونه، شهر تبر یپارک ها تیکارکرد و موفق یابیو ارز ی( بررس1331) .هیصف یحاضر

 نتهرا ،ایجغراف

بهار  (،3)2، زنان دفاعی _یفصلنامه مطالعات فرهنگآن،  تیفیجهت بهبود ک ییراهکارها هینحوه گذراندن اوقات فراغت و ارا (1316. )فاطمهرئیسی 

1316 

                ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انی، پاباغ خاتون( ی)مطالعه مورد یبانوان در گذران اوقات فراغت ورزش تیمحدود یبررس (1333. )حانهیرساالری 

 شیو علوم ورز یبدن تیامام رضا )ع(، گروه ترب یالملل نیب

 یدر مراکز آمادگ انیمشتر یبا قصد حضور آت یو وفادار یتمندیخدمات، رضا تیفیارتباط ک (1313. )رضایعل یاله، یمهد یرسول، دیوح انیساعتچ

اه رف یمل ناریتهران، سم ،یبهشت دیدانشگاه شه ،کیروبیو ا یجسمان یآمادگ ینالمللیب شیهما نیمقاالت اول دهیچک ک،یروبیو ا یجسمان

 .، مجموع مقاالت(1352)یاجتماع

  https://www.amar.org.irت/جمعی 1شهرستان/ جدول  1335 یسرشمار یلیتفص جی/ نتایسرشمار جینفوس و مسکن/ نتا یعموم یسرشمار

فصلنامه  ،یخدمات ورزش انیمشتر یخدمات بر وفادار تیفیک ریتاث یابیاز ارز یمدل (1313) .مهرداد یریاست ر،یام یرضا، خانلر دیس نیجواد دیس

 (.3)11 ،کیالمپ

 ،کیالمپ هینشر ،یورزش خدمات انیمشتر یخدمات بر وفادار تیفیک ریتأث یابیمدل بازار (1313. )مهرداد یریاست ،ریام یخانلر ،رضا دیس نیدجوادیس

11 (52) 

 ،یحیو تفر یورزش همگان یمشارکت شهروندان در برنامه ها شیجذب و افزا یراهکارها نیی( تب1331) .یقربان برد  و محمد آلق رحسنیم یعامر دیس

 23-33(، 3)2 ،یو علوم حرکت یورزش تیریمد یپژوهش ها

محله ی خدمات ارائه شده در پارک ها تیفیشهروندان از ک یتمندیرضا زانیموثر بر م یو کالبد یعوامل اجتماع یبررس (1331علی. ) خرمالو یصادق

 1331 ، سالیو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،زیدانشگاه تبر کارشناسی ارشد، نامه انیپا ،زیکالنشهر تبر یمنطقه دو شهردار یا

 .63-63 ،تیفصلنامه جمعنحوه گذران اوقات فراغت بانوان شهر کاشمر،  یچگونگ یبررس (1317. )ریام دیعلوی زاده س

: زنان یمطالعه مورد)گذران اوقات فراغت زنان  یو نحوه زانیمرتبط با م یو اقتصاد یعوامل اجتماع یبررس (1333)نرجس.  ینرها ،مهیحل تیعنا

 33-55، (3) 1 ،یاجتماع ینهادها یجامعه شناس (یمتأهل شاغل شهر نورآباد ممسن

 انی: دانشجویمطالعه مورد) و نحوه اوقات فراغت یمجاز یاجتماع یو شناخت رابطه شبکه ها یبررس (1333) .رای. آتش افروز سمفیعبدالط یکاروان

 61-12 ،(23)3 ،یفرهنگ تیریمد هینشردانشگاه کاشان. 

دهستان  ییمناطق روستا یمطالعه مورد) ییروستا یگذران اوقات فراغت و گردشگر یالگو (1332). زنان جهیخد یو بوزرجمهر ثیفر حد یکامران

 ییروستا داریتوسعه پا زن و (.طرقبه
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 مجله ک،یاصفهان با استفاده از مدل های عوامل استراتژ 6 و 5 مرکز گذران اوقات فراغت زنان در مناطق یبررس( 1333. )مهری یو اذان بهناز یمدن

 137-113(،3) ،ییفضا زییبرنامه ر تخصصی _یعلم

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه های  (1333. )محمود ، گودرزینصراهلل دیجادی سس ،احمد یمحمود

 1333 (،1)7 ،یورزش تیریمد .ورزشی )بدنسازی و ایروبیک(

 31، ش سبز امیماهنامه پبر پروژه پارک بانوان.  ینقد .محمد یمطلب

، دارش یکارشناس نامه انیپا ،لی: شهر اردب ینمونه مورد ،یتیعدالت جنس یبانوان در ارتقا یعملکرد پارک ها یابیارز( 1333. )خانقاه یامیپ یمعصوم

 1333سال  ،یشهر یزیبرنامه ر شیگرا ایرشته جغراف ل،یدانشگاه محقق اردب

 نیگاه ب(، دانشحانهی: پارک ر یبانوان )نمونه مورد یمند تیبر رضا دیبانوان شهر مشهد با تاک یپارک ها ییفضا تیفیک یبررس( 1333نادر پور نازیما. )

 1333زمستان . یشهر طراحی _یارشد شهرساز ینامه کارشناس انیپا ،یاسالم یامام رضا )ع( دانشکده هنر و معمار یالملل

شگاه دان ،کارشناسی ارشد نامهانیپا ،زیشهرستان طرقبه و شاند یورزش یارائه خدمات در مجموعه ها تیفیک تیوضع یبررس( 1332. )هاشم دنعمتی سی

 1332. سال یعلوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب، مشهد یفردوس

(، 3)3 ،یو منطقه ا یشهر یمطالعات و پژوهش هاو عوامل موثر بر آن،  یزنان از حقوق شهروند ی( آگاه1333) .ابوالفضل انیجعفر، امان یبیهزار جر

11-1  

 م.ی، تهران، نشر امید دانش، چاپ دو، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشاوقات فراغت، ترجمه محمد احسانی (1313هیوود، لس و همکاران. )
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Evaluate the quality of services and leisure of the women's park 

Case study: Ardabil Women's Park 

Vahid Vahdat Janaghard1*, Sanaz Akhavan Rad2, Parinaz Hesamian3 

1. Msc exercise Psychology, Allameh Qazvini University, Qazvin, Iran 

2. Phd Student, Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland 

3. Bachelor of Science Sport Management, Moghadas Ardabili University, Ardabil, Iran 

Abstract: 

the aim of this study was to evaluate the quality of services and leisure of Ardabil Women's Park in a 

descriptive-survey manner. The statistical population of the present study consisted of 18+ women in Ardabil 

who went to the women's park to spend their leisure time. And due to the size of the statistical population under 

study, according to Cochran's formula, (384) people were selected, which ultimately 370 people participated 

in the study. Data collection tools including service quality questionnaires of Liu (2008) and leisure 

questionnaire of Ebrahimi et al. (2011) were selected. And in order to analyze the data from SPSS22 software 

and descriptive tests (Frequency, mean, standard deviation and percentage), inferential (Friedman and 

binomial) Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data. The research results 

showed that the components1. Age group21 to 30 years, 2. Bachelor Degree, 4. Single, 4. Retired, 5. Income20 

to 30 million rials, 6. Training history 6 to 12 months, 7. With the goal and motivation of health, 8. Exercise 2 

to 3 times a week is the most common among the research components But the analysis of the inferential results 

of the research showed that the quality of services and its components are in a good condition and also there is 

a significant time between the components of his service quality and also leisure and its components are in a 

good condition and also between Leisure components are also a significant priority. 

    Keywords: quality of service, leisure, women's park, Ardabil  
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 ورزشی دربند تهران  –تعیین ظرفیت گردشگرپذیری منطقه کوهستانی 

 با رویکرد مدیریت پایدار ورزش   

 

 *1پورهومن بهمن
 

  ایران شاهرود، اسالمی، آزاد دانشگاه شاهرود، واحد مهندسی، و فنی دانشکده زیست، محیط گروه استادیار .1

 

 چکیده:

ه نوع با تعیین سهای کوهستانی ورزشی است. در این راستا، هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری برای محیط

در راستای  ریزیگیری و برنامهظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر تالش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم

تهیه نقشه  و با استفاده از ثبت نقاط زمینی گیرد. در ابتدا؛ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار توسعه پایدار، در اختیار برنامه

های مفید و قابل استفاده هکتار از منطقه به عنوان عرصه 161راضی با استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی، کاربری ا

یرگذار ثکنندگان و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای تاثبت نظرات مراجعه انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق،

دود کننده و یازده شاخص زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت پنج عامل مح .استخراج و محاسبه گردید

به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه  تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند.

در این میان، بیشترین امتیاز نفر( قرار داده شد.  483ساخته )طیفی لیکرت( در اختیار کاربران باسابقه و ورزشکاران )محقق

( بوده است. در نهایت، ظرفیت تحمل 4..1( و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر پارکینگ )3.3متعلق به پارامتر آب آشامیدنی )

 ( نفر در روز برآورد گردید.  362.1و  66686، 666666فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب )

 

 .ظرفیت تحمل، گردشگری، ورزش، مناطق کوهستانی کلیدی: واژگان    

 

 hooman.bahmanpour@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:

های فضاهای اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده گردشگری و ورزشی از فزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سالا

های گردشگری و کمبود فضاهای باز و طبیعی در شهرها از یک سو، و نیاز و عالقمندی افراد به فعالیت شود.طبیعی می

های شهری پذیرای حجم های طبیعی باقیمانده در اکوسیستمورزشی از سوی دیگر، سبب گردیده است تا اندک ظرفیت

شناختی؛ گسترش (. از لحاظ بوم2661آخر هفته( گردد )چرنوشنکو، کنندگان )به ویژه در روزهای زیادی از مراجعه

مدت های طبیعی به بهای کسب فواید اقتصادی و اجتماعی کوتاهتواند تهدید کننده اکوسیستمهای گردشگری، میفعالیت

ول دادادی، محصپذیر بودن و حساسیت نسبتاً باالی مناطق طبیعی که به عنوان مواهب خباشد. بنابراین، نظر به آسیب

شناختی از تقاضای بیشتری نیز های زیباییمستقیم طبیعت و کارکردهای آن هستند و به دلیل دارا بودن مناظر و ارزش

کند. این گونه اهمیت خاصی پیدا می 1جهت گذران اوقات فراغت برخوردارند؛ بررسی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری

توان همانند کاالیی فرض نمود که بتوان مدت زمانی خاص را برای استفاده مفید آن در نظر گرفت. این منابع مناطق را نمی

 باارزش در صورت تخریب گسترده، قابل بازسازی نخواهند بود. 

غور های گوناگون نسبت به تعیین حدود و ثدند تا با استفاده از روشریزان بر آن شبا پیدایش مفاهیم توسعه پایدار، برنامه    

هایی ها است، کنترلها به معنای کنترلشود. محدودیتها بیان میها اقدام کنند. معموالً پایداری با مفهوم محدودیتفعالیت

براین، برقراری توازن مطلوب (. بنا46؛ 1488شوند )صنایع گلدوز و مخدوم، های ظرفیت تحمل سنجیده میکه با شاخص

تمی های سیسریزیبین قابلیت گردشگری یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم بوده و اساس برنامه

(. این امر به معنای عدم 68؛ 14.2دهد )مشکینی و همکاران، های ورزشی تشکیل میگردشگری را برای توسعه فعالیت

باشد کشی( میبرداری در ازای بهرهباشد، بلکه به معنای استفاده صحیح )بهرهقه یا جاذبه طبیعی نمیاستفاده از یک منط

 (. 2616)سازمان جهانی گردشگری، 

د تا باشهدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری در مناطق کوهستانی و ورزشی )اختصاصاً دربند تهران( می    

رزشی های وکنندگان باشد. به نحوی که امکان تحقق همزمان دو رویکرد انجام فعالیتتضمینی برای استفاده پایدار مراجعه

 ط زیست، فراهم گردد. تفرجی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی و محی -
 

 :ادبیات پژوهش

 مفهوم ظرفیت تحمل )ظرفیت گردشگرپذیری(

احی ها و نوای به نسبت طوالنی در مدیریت منابع طبیعی دارد، به طوریکه در زمینه مدیریت پارکظرفیت تحمل؛ سابقه

سال طول کشید  66میالدی استفاده از این مفهوم پیشنهاد شد، اما حدوداً  1.46بار در اواسط دهه گردشگری، برای اولین

اشد؛ ولیکن بد استفاده قرار گرفت. ظرفیت تحمل دارای تعاریف متفاوتی میتا به شکل کاربردی در مدیریت محیط زیست مور

                                                           
1 Tourism crrying capacity 
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هستند. به عبارت دیگر، آنچه در برآورد  "تغییر در نشانه اثر"کلیه تعاریف ارایه شده از این مفهوم دارای یک نقطه اشتراک 

ل سازی جهت نیل به یک حد قابنهباشد، یک نوع مصالحه مابین حداکثرسازی و بهیظرفیت تحمل حایز اهمیت بیشتری می

(. در یک مفهوم کلی، طرفیت برد در سطح 2611و همکاران،  1های اثر است )مارتیرهها و شاخصقبول تغییر در آستانه

شود که در آن یک فرآیند یا متغیر محیطی درون یک اکوسیستم معین اکوسیستمی به عنوان سطح یا حدی تعریف می

؛ 2664و همکاران،  2ون آنکه ساختار و عملکرد آن اکوسیستم از حدود قابل مشخصی فراتر رود )دیوآرتتواند تغییر یابد بدمی

حداکثر تعداد "(. مفهوم کاربردی ظرفیت تحمل که توسط سازمان جهانی گردشگری ارایه شده است، عبارت است از 123

ان معین بدون ایجاد تغییر و آشفتگی در محیط جمعیت بازدیدکننده از یک منطقه طبیعی ورزشی و یا گردشگری در یک زم

)سازمان  "زیست فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بدون ایجاد کاهش غیرقابل قبول در کیفیت رضایتمندی کاربران

کند که با عبور از آن، منابع تخریب شده و یا (. به عبارتی ظرفیت تحمل، حدودی را مشخص می2616، 4جهانی گردشگری

ها، چه (. ظرفیت پذیرش برای تمامی محیط14.3زاده و عرفانیان، شود )حسینناپذیر میرت وارده بر اکوسیستم جبرانخسا

طبیعی و یا غیرطبیعی، قایل به حد مشخصی از بارگذاری یا سطح استفاده است. عبور از این سطح و آستانه، منجر به تخریب 

(. 2611، 3کاهش سطح رضایت کاربران و بازدیدکنندگان خواهد شد )براون های مختلف و یا باعثهایی در مقیاسو آسیب

(.  در مجموع 2614، 1شود )سانتوس لوبوریزی در جهت توسعه پایدار شناخته میاین مفهوم به عنوان ابزاری برای برنامه

های گوناگون ممکن است به شکل ها،توان گفت رابطه بین سطح استفاده و آثار ناشی از سطح حضور و فعالیت بازدیدکنندهمی

 نشان داده شده است: 1(. چگونگی این روابط در شکل 2661، 6کول و لیمخود را نشان دهد )مک
        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (2616کول و لیم، )مک. رابطه بین سطح استفاده و اثرات ناشی از میزان حضور و فعالیت کاربر 1شکل 
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یابند و پس از آن افزایش ، معرف حالتی است که ابتدا آثار با میزان کم استفاده به شدت افزایش می1در این شکل، منحنی 

، رابطه خطی بین سطح استفاده و میزان آثار ناشی 2دهد. منحنی میزان استفاده، میزان آثار را با سرعت کمتری افزایش می

یابد. ، ابتدا با افزایش تعداد کاربران، آثار به کندی و پس از آن به سرعت افزایش می4دهد و در منحنی از آن را نشان می

توان رابطه مشخصی بین تعداد کاربر )بازدیدکننده( و اثرات ناشی از حضور آنها در منطقه گردشگری پیدا پس همواره نمی

 کرد. 

م به نگر و ابزار پشتیبانی از تصمیبه عنوان یک رهیافت کل برآورد ظرفیت تحملریزی و مدیریت سرزمین، در نظام برنامه    

الً ریزی است که معمومشی ضروری در برنامهشود. تعیین ظرفیت تحمل یا پذیرش گردشگری و ورزشی، خطکار گرفته می

 (.  14.6اران، پور و همکپذیرد )بهمنهای محل، توسعه محل و اماکن مورد استفاده کاربران صورت میبراساس تحلیل ویژگی

توان به موارد زیر باشند. از آن جمله میعمده مطالعات صورت گرفته در زمینه ظرفیت تحمل، مربوط به گردشگری می    

های گردشگری گوناگون و همچنین نوع گردشگری و اشاره داشت: بررسی ظرفیت تحمل گردشگری براساس فعالیت

(، برآورد ظرفیت تحمل گردشگری معبد آناهیتا در شهر کنگاور )فرهودی و 1481های نسبی آن )نهرلی و رضایی، قابلیت

(، برنامه مدیریت بهینه گردشگری، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت تحمل در مدیریت پایدار مناطق 1484شورچه، 

ردشگری )رضایی و های گهای مجموعه(، ارزیابی ظرفیت تحمل در تعیین کاربری14.6گردشگری )شایسته و همکاران، 

(، تخمین ظرفیت 14.3زاده و عرفانیان، (، تعیین ظرفیت تحمل گردشگری ساحلی جزیره کیش )حسین14.3قهرمانی، 

، 2در جنوب ترکیه با توجه به منابع طبیعی و فرهنگی خاص آن )سایان و آتیک 1تحمل گردشگری پارک ملی ترمسون

(، در 14.6(. صادقی چهارده و همکاران )2613شایخان و همکاران، (، بررسی ظرفیت تحمل پارک جنگلی تالر )م2611

 تحقیقی به برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق کوهستانی منتخب کشور پرداختند.   

 ریزی ورزشیجایگاه مدیریت پایدار در برنامه

ر فرآیندی است که تمام ابعاد شود. توسعه پایداتوسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه محسوب می

(. نخستین 2613، 4گیرد )بورویمحیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، زیست محیطی و توسعه انسانی را در بر می

(؛ ارایه شده است. از دیدگاه این کمیسیون، توسعه 1.86) 3لندتعریف ارایه شده از توسعه پایدار، توسط کمیسیون برانت

های آتی در تامین نیازهای خود ای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلان توسعهپایدار آنچن

نظران اعتقاد دارند که توسعه پایدار به معنای بهبود کیفیت زندگی و زندگی کردن در ظرفیت برآورده نماید. برخی صاحب

ای تعریف کرده است که هدف (. رابرت آلن توسعه پایدار را توسعه2613، 1های پشتیبان است )کوک و اسوناتحمل اکوسیستم

 (. 2661، 6ها در جامعه است )آلتینایهدف آن ارضای مستمر نیازهای انسانی و بهسازی کیفیت زندگی انسان

                                                           
1  Termesson national park 
2  Sayan & Atik 
3  Borowy 
4  Brundtland commission 
5  Cook & Esuna 
6  Altinay 
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 باشد که به نفع تمام گروهها اعم از مردم،یکی از رویکردهای جدید در مدیریت ورزشی، مدیریت پایدار ورزش می    

تواند در عین حال همگانی، ثمربخش و از نظر زیست محیطی و ورزشکاران و طرفداران محیط زیست است. ورزش می

 اجتماعی پاسخگو باشد. دستیابی به این مهم، به عوامل زیر نیازمند است:

 های آن؛ درک مفهوم ورزش پایدار و تعهد در قبال هدف 

 ی به یک ورزش پایدارتر منجر شود؛ ارایه اصول و نظامی هدایتگر که به دستیاب 

 تر برای جامعه جهانی؛ هایی مناسبهای ورزشی به شیوهتفهیم موضوع انجام فعالیت 

 المللی کمیته بینها )تر از مواد و فناوریریزی بهتر و استفاده معقوالنهاستفاده از ابزار مناسب برای کمک به برنامه

 (. 2666المپیک، 

توان پایدار نامید که ضمن برآورده ساختن نیازهای جامعه امروز ورزش و ورزش را زمانی می»شده،  براساس تعاریف ارایه

های ورزشی برای همه در آینده، تلفیق و انسجام بیشتر محیط زیست طبیعی و اجتماعی را که ورزش بدان ایجاد فرصت

 (. 2661)چرنوشنکو، « میسر سازد متکی است،

های ورزشی و گردشگری در یک ناحیه پایدار ورزش و گردشگری؛ عبارت است از گسترش فعالیت از سوی دیگر، توسعه    

ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی جامعه و با استفاده از منابع موجود به گونه

حیط و تعادل اقتصادی آنان را به طور متوازن در سالمت محیط زیست، بهداشت م کاربران، بتوان وحدت، هویت فرهنگی،

دهد. فصل مشترک شماتیک ارتباط میان این عوامل را نشان می 2(. شکل 2614و همکاران،  1پارحد بهینه فراهم کرد )سیانی

 ریزی است.  این عوامل، بیانگر رویکرد پایداری در توسعه و برنامه
 

 
 گردشگری، محیط زیست و اقتصاد و اجتماع در رویکرد پایداری . ارتباط میان ورزش،2شکل 

 (2014؛ بووی، 2012؛ سازمان جهانی گردشگری، 1990پور و همکاران، )ترسیم توسط نگارنده براساس: بهمن

                                                           
1 Sianipar 

ورزش و تفرج

اجتماع

اقتصاد

محیط 
زیست

 گذران اوقات فراغت 

 تندرستی

/ سالمتی / ایمنی نشاط 

 زیستی

ارزش افزوده محیطی/ درآمد 

 پایدار / حفظ منابع
 رفاه / امید به زندگی 
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آید، هیچ یک از عوامل چهارگانه مذکور، دارای اولویت و یا برتری مفهومی نسبت به سایرین طور که از شکل بر میهمان

پذیر نها امکاریزی صرفاً از طریق بکارگیری تمامی عوامل و در نظر گرفتن تمامی جنبهباشد. رویکرد پایداری در برنامهنمی

 ها خواهد بود. این صورت، رشد و توسعه یک عامل )جنبه( به قیمت هدررفت و تخریب سایر عوامل و جنبه باشد. در غیرمی

 

 پذیری گردشگری و ورزشیها در ظرفیتشاخص

آورند. جهت ( فراهم می1STCC) "ظرفیت تحمل گردشگری و ورزشی"های مهمی را برای تعریف و کاربرد ها فرصتشاخص

رتبط های مها و شاخصتحمل )پذیرش( منطقی و کاربردی هر منطقه، ارزیابی و تلفیق تمامی ظرفیتدستیابی به ظرفیت 

د به توانامری کاماًل ضروری بوده و اساساً مدیریت پایدار و پویای منابع گردشگری با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، می

 (. 2611اران، و همک 2عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت تحمل محسوب شود )جیمز

. باشدهای تحت مطالعه میها نیازمند به کارگیری آنها در جهت اهداف تعیین شده و حساسیت مکانکاربرد برآورد شاخص

در این زمینه سه نوع شاخص در ترکیبات ظرفیت گردشگرپذیری و ورزشی پیشنهاد شده است که با توجه به نوع مکان و 

  باشد:ها متفاوت میاهمیت هر یک از شاخص اهداف گردشگریی و ورزشی، اولویت و

 اکولوژیکی  –های فیزیکی شاخص .1

 جمعیتی  –های اجتماعی شاخص .2

 (.2663، 4سیاسی )کوکوسیس و ماکسا –های اقتصادی شاخص .4

های گردشگری و ها شرایط را برای حفاظت و ارتقای وضعیت سیستم در جهت پایداری در مکاندر واقع، این شاخص   

های های ورزش پایدار و نیز شاخصهای توسعه پایدار، شاخص، شمای رابطه بین شاخص4آورند. شکل ورزشی فراهم می

از شکل قابل استنباط است، هر سه نوع شاخص رابطه دهد. همانطور که ظرفیت تحمل گردشگری و ورزشی را نشان می

متقابل و تنگاتنگی با هم دارند و در عین حال که باید به ارتباط بین آنها توجه شود، به طور مداوم در هر مرحله مورد ارزیابی 

 (. 2616لل متحد، ریزی و توسعه پایدار قرار گیرند )برنامه عمران و توسعه سازمان مو بازنگری در جهت نیل به برنامه

 

 

 

 

 
 

 
 گانه پایداری، ظرفیت تحمل، و گردشگری و ورزش های سه. ارتباط میان شاخص9شکل 

 (2012و برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد،  2004)اقتباس از کوکوسیس و ماکسا، 

                                                           
1 Sport and recreational carrying capacity 
2 James 
3 Coccossis & Maxa 

 هایشاخص
 STCC 

 های ورزش پایدارشاخص های توسعه پایدارشاخص

 ارزیابی برنامه به سمت توسعه گردشگری و ورزش پایدار

 بازنگری محیطی و تمامی اصالحات در زمینه پایداری
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وانند تاکولوژیکی(؛ عبارت است از حداکثر تعداد از افراد جمعیتی خاص که می –ظرفیت تحمل زیست محیطی )فیزیکی 

ار وارد های پشتیبان حیات آن تخریبی پایدتوسط یک زیستگاه پشتیبانی شوند، بدون آنکه به پایداری و عملکرد سیستم

بومیان ساکن در منطقه و رضایتمندی (. در ظرفیت تحمل اجتماعی، بردباری و ازدحام از دیدگاه 2..1، 1سازند )میداوز

های اقتصادی است که (. ظرفیت تحمل اقتصادی، سطحی از فعالیت2664و همکاران،  2شود )الوسونکاربران برآورده می

باید با های گردشگری نگیرد. به این معنی که فعالیتهای اقتصادی کلیدی محلی صورت میبدون آسیب رساندن به فعالیت

 (.2666، 4اقتصادی تداخل داشته باشد و یا موجب کاهش درآمد مرم محلی شود )انگی هایدیگر بخش

 :پژوهش روش 

ای و برداشت میدانی بوده است. از آنجا که هیچ ها از نوع کتابخانهباشد. روش گردآوری دادهاین تحقیق از نوع کاربردی می

کوهپیمایی و تردد کاربران )شامل ابعاد، مساحت و محدوده( گونه اطالعات دقیق و قابل اتکایی در مورد جزییات مسیرهای 

در منطقه دربند ثبت نگردیده است، در گام نخست، اقدام به تعیین محدوده قابل استفاده گردید. بدین منظور، از طریق ثبت 

منطقه استخراج گردید و سپس نقاط زمینی برداشت شده برای تولید نقشه و تعیین مساحت سایت ( مرز 3GPSنقاط زمینی )

 446گردید و نقشه سایت گردشگری و ورزشی تهیه شد. وسعت منطقه  1GISافزار سیستم اطالعات جغرافیایی وارد نرم

های گردشگری و ایی که امکان فعالیته(. ولیکن از طریق تهیه نقشه کاربری اراضی صرفًا بخش3باشد )شکل هکتار می

باشد. بدیهی است درصد محدوده اولیه می 11باشد به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردید که شامل ورزشی فراهم می

های تجاری و خدماتی بوده و یا در برگیرنده فضاهای سبز و باغ هایی از منطقه مطالعاتی به عنوان بافت مسکونی،بخش

 هکتار از محدوده به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردید.  161پس از غربالگری صورت گرفته،  در نهایت، خصوصی است.
 

                                                           
1 .Meadows 
2 .Lawson 
3 .Nghi 
4 .Geographic Position System 
5 .Geographic Information System 
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 ای منطقه مورد مطالعه و نقاط ابتدایی و انتهایی سایت . تصویر ماهواره4شکل 
 (GPSمنبع: نگارندگان ثبت شده با )

 

برداری عمومی از سایت که شامل عوامل فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در گام بعدی، عوامل موثر در بهره

 باشد؛ از طریق بررسی سوابق و مبانی نظری بازشناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. می

مل محدودیت منطقه برای گردشگری و ورزش در نظر گرفته پارامتر وابسته به آنها، به عنوان عوا 11عامل و  1در این تحقیق، 

 دهد. ها را نشان میاین عوامل و شاخص 1شدند. جدول 
 

 های محدودکننده جغرافیایی و اکولوژیکی در منطقه کوهستانی دربند. عوامل و شاخص1جدول 

 توضیحات شاخص عامل ردیف

 اقلیمی 1

 روز بوده است.  28تعداد روزهای برفی در سال در منطقه مطالعاتی  روزهای برفی

 روز توام با یخبندان ثبت شده است.  32ساله اخیر تهران،  41های آماری براساس داده روزهای یخبندان

 گرمای هوا

درجه سانتیگراد بوده است، پس تنش  46باتوجه به آنکه حداکثر دمای ثبت شده منطقه، برابر با 

روز با درجه  26های هواشناسی، تعداد تواند مشاهده شود. از سوی دیگر با توجه به دادهحرارتی می

 درجه سانتیگراد( ثبت شده است.   41حرارات باال )بیش از 

 سرما
درجه سانتیگراد است که برای سیستم بدن انسان آزاردهنده و  3منظور از سرما، برودت زیر 

 روز در سال ثبت گردیده است.  38های آماری، تعداد رسان خواهد بود. با توجه به دادهآسیب

وزش باد شدید توام با 

 گرد و خاک
 مورد بوده است.  11طبق آمار ایستگاه سینوپتیک تهران، تعداد این روزها 

 روز ثبت شده است. 16آسا تعداد روزهای بارندگی شدید و سیل بارندگی شدید

 شیب 2

 مترمربع )قابل قبول برای ورزش و گردشگری( 241666درصد منطقه معدل با  13 21-6٪

 مترمربع )قابل قبول برای ورزش و گردشگری( 436166درصد منطقه معادل با  21 16-21٪

 مترمربع )غیرقابل قبول برای گردشگری و ورزش آماتور( 1662166درصد منطقه معادل با  61 ≥ 16
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 عرض معابر ایمنی 4
سانتیمتر است که برای  66مترمربع( عرض معابر کمتر از  821666درصد مسیر )معادل با  16در 

 حرکت کاربران بسیار خطرناک است. 

  خاک )بستر( 3
 مترمربع( خاک مستعد فرسایش است  6666..درصد منطقه )معادل با  66در بیش از  پذیری خاکفرسایش

 مترمربع( 331166منطقه بستر ناپایدار و سست است )معادل با درصد  26در حدود  سست بودن بستر

 تراکم پوشش گیاهی تنوع زیستی 1
مترمربع( دارای پوشش گیاهی ارزشمند و قابل  142666درصد منطقه )معادل با  8در حدود 

 حفاظت است.
 باشند. های مشترک میدارای بخش 

 ؛ نگارنده براساس بازدیدهای میدانی14.2جلوه و مدقالچی،برق؛ 14.6پور و همکاران، ؛ بهمن14.6شناسی دانشگاه تهران، منبع: مرکز خاک

 

 شوند.  های برد، به طور جداگانه تشریح میدر ادامه، روش برآورد هر یک از ظرفیت

 
 

 1برآورد ظرفیت تحمل فیزیکی یا بالقوه: 

ته توانند حضور فیزیکی داشظرفیت تحمل فیزیکی، عبارت است از حداکثر تعداد کاربرانی که در یک مکان و زمان معین می

ریزی قرار گیرد؛ بلکه ظرفیت محیط فیزیکی منطقه را بدون در نظر تواند اساس برنامهباشند. این ظرفیت به هیچ عنوان نمی

 های مناسب گردشگریتوانند براساس فرمول زیر برای عرصهدهد. این تعداد میمی داشتن عوامل و عناصر محدود کننده نشان

 (. 2663محاسبه شوند )کوکوسیس و ماکسا، 

(1                 )× Rf  PCC = A ×  (v
a⁄ ) 

A :با استفاده از برداشت میدانی مساحت پهنه( های مستعد ورزش و گردشگریGPS  .)مشخص گردید 

:(v
a⁄ معادل یک نفر بازدیدکننده یا ورزشکار و  vنسبت تعداد کاربر )ورزشکار / بازدیدکننده( مجاز در واحد سطح است.  (

a کی و یا های فیزیجا شده و تداخلی با سایر پدیدهمقدار فضایی که هر بازدیدکننده نیاز دارد تا به راحتی بتواند در آن جابه

شود. در افراد نداشته باشد. این مقدار با توجه به خصوصیات منطقه و با نظر کارشناسی مبتنی بر اجماع در نظر گرفته می

مترمربع در نظر  16ای افراد معمولی در یک فعالیت گردشگری مساحتی افقی به اندازه ( بر1481تحقیق نهرلی و رضایی )

های شهری مترمربع و برای بوستان 166های فراوان آن منطقه، گرفته شد. در محدوده سد لتیان و به دلیل حساسیت

زیستی اهمیت زیادی دارد، به  مترمربع و همچنین؛ برای یک منطقه حفاظت شده که تنوع 16( 14.2)پوریزدی و ملکیان، 

مترمربع در نظر گرفته شد. اما برای پهنه گردشگری متمرکز که ارزش حفاظتی آن نسبت به پهنه گردشگری  6ازای هر نفر 

شود )شیخ و همکاران، مترمربع در نظر گرفته می 1گسترده کمتر است و قابلیت پذیرش بازدیدکنندگان بیشتری را دارد، 

باشد، به منظور رعایت حریم و که محدوده مورد مطالعه در برگیرنده هر دو نوع تفرج متمرکز و گسترده می (. از آنجا14.2

 مترمربع در نظر گرفته شد.  16ایمنی بیشتر، 

Rf: این زمان در مطالعات مشابه از  باشد.نسبت مدت زمان قابل استفاده بودن منطقه به میانگین طول زمان یک بازدید می

با توجه به سوابق و پیشینه موجود و نیز اخذ نظر کاربران و جامعه محلی، زمان قابل ساعت در نظر گرفته شده است.  18تا  6

                                                           
1 Physical carrying capacity (PCC) 
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زاده کوچصفهانی و همکاران، ساعت در نظر گرفته شد که این زمان برای پارک ملی بوجاق )قاسم 23استفاده بودن سایت، 

ساعت در نظر گرفته شده بود. این زمان برای گردشگری  12( .148ن، ( و منطقه حفاظت شده گنو )پرورش و همکارا14.1

میانگین ساعت محسوب گردیده بود.  23( 14.4های شهری )ملکیان و پوریزدی، ساعت و برای بوستان 13اطراف سد لتیان 

 ساعت در نظر گرفته شد. 6طول زمان بازدید نیز برابر با 

 مترمربع در نظر گرفته شد.  16در تحقیق حاضر، این میزان برابر با 

 
 

 1برآورد ظرفیت تحمل واقعی : 

( که ناشی از Cfعبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان گردشگری که با توجه به عوامل محدود کننده )

باشد، مجازند تا از آن مکان بازدید به عمل آورند یا در شرایط ویژه آن مکان و تاثیر این عوامل بر ظرفیت تحمل فیزیکی می

 آید: که این تعداد براساس فرمول زیر به دست می(. 6..1و همکاران،  2بازبی)آن فعالیت کنند 
 

(2                   )𝑅𝐶𝐶 = 𝑃𝐶𝐶 ×
100−𝐶𝑓1

100
×

100−𝐶𝑓2

100
 ×

100−𝐶𝑓3

100
   

 

Cfباشد. این عوامل محدود کننده با در : فاکتورهای تصحیح کننده یا عوامل محدود کننده ناشی از شرایط ویژه آن مکان می

ننده کشوند. هر عامل محدود آیند و به درصد بیان مینظر گرفتن شرایط و متغیرهای جغرافیایی و اکولوژیکی به دست می

 (: 2664؛ دیوآرت و همکاران، 6..1شود )بازبی و همکاران، از فرمول زیر محاسبه می

(4            )100 × 𝐶𝑓 =
𝑀1

𝑀2
 

 

M1: اندازه( یک متغیر( میزان محدودی از بزرگی                        M2: یک متغیر )کل بزرگی )اندازه 
 

آنها، به عنوان عوامل محدودیت منطقه برای گردشگری و ورزش در نظر  شاخص وابسته به 11عامل و  1در این تحقیق، 

پور و همکاران، ؛ بهمن2611؛ سایان و آتیک، 2616؛ سازمان جهانی گردشگری، 2616)برنامه عمران ملل متحد،  گرفته شدند

 (.1481؛ نهرلی و رضایی، 1488؛ صنایع گلدوز و مخدوم، .148؛ اردکانی و همکاران، 14.6

 
 

 9برآورد ظرفیت تحمل موثر : 

کنندگان در یک مکان که مدیریت موجود، توانمندی اداره آن را به صووورت ظرفیت تحمل موثر یا مجاز، به حداکثر تعداد مراجعه

ندی یدار دارد، اشووواره دارد. در برآورد کمی این توانم که میپا ند  لت دار خا های فراوانی د ها و مشووویتوان از خطها، متغیر

                                                           
1 Real Carrying Capacity (RCC) 
2 Busby 
3 Effective Carrying Capacity (ECC) 
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ها، قوانین و مقررات، تسهیالت زیربنایی و تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز، منابع مالی و غیره نام برد. این تعداد گذاریسیاست

 آید:براساس فرمول زیر به دست می

 (3                          )𝐸𝐶𝐶 = 𝑅𝐶𝐶 ×
100−𝐹𝑀

100
 

 

FM :که مدیریت یک منطقه برای رسیدن به اهداف و عملکردهای مورد شامل مجموعه شرایطی است  یا ضریب تعدیل مدیریت؛

در هر حال باید توجه داشوووت که ظرفیت تحمل موثر هیچگاه از ظرفیت تحمل واقعی  (.6..1نظر، نیاز دارد )بازبی و همکاران، 

مل واقعی و نه باالتر از آن تواند موجب اسوووتفاده از یک پهنه تا حد ظرفیت تحهای مدیریتی میرود و وجود توانمندیفراتر نمی

( به دست Amc( و ظرفیت مدیریت واقعی یا موجود )Imcآل )ضرب ظرفیت مدیریت ایدهضریب تعدیل مدیریت، از حاصل شود.

 (.2664آید )دیوآرت و همکاران، می

(1                           )× 100 𝐹𝑀 =
𝐼𝑚𝑐−𝐴𝑚𝑐

𝐼𝑚𝑐
 

 

 

Imc :برای مدیریت پایدار گردشگری و ورزش آلتعداد امکانات ایده        Amc :تعداد امکانات موجود  
 

 

های مدیریتی مانند: طراحی و بهسازی مسیر دسترسی، برای محاسبه ظرفیت تحمل موثر در سایت مورد مطالعه، از شاخص

یت، ی، بهداشت و نظافت، امنامکانات و تسهیالت )پارکینگ، کمپینگ، فروشگاه مواد غذایی، سرویس بهداشتی، آب آشامیدن

آبادی و ، آرامش و سکوت محلی استفاده شده است )طاهری حسیندهی، نظارت بر عملکرد(سیستم امدادرسانی، خدمات

 (. 14.8همکاران، 

 

به منظور کسب اطالعات موثق و دقیق در مورد توانمندی مدیریت سایت مورد مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته )طیفی 

اند )اعم از کوهپیمایان و گردشگران( قرار داده اختیار کاربرانی که سابقه استفاده متعدد و ممتد از منطقه را داشته لیکرت( در

چنانچه حجم جامعه نامعلوم های مدیریتی است. الذکر از نظر کاربران نمود واقعی توانمندیچرا که مطلوبیت موارد فوقشد. 

 شود:میاز فرمول زیر استفاده برای تعیین حجم نمونه،  نامشخص باشد،باشد و واریانس نمونه اولیه نیز 

 
 

 

 

 نفر تعیین گردید:  483به شکل زیر /+ حجم نمونه -%1ی خطای و حاشیه 6.1، انحراف استاندارد %1.با اطمینان 
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 دهد. فلوچارت تحقیق را نشان می 1گیری، انتخابی هدفمند بوده است. شکل روش نمونه

 

 

 

 

 

 

 
 

 . فلوچارت تحقیق9شکل 

 های پژوهش:یافته

توان ظرفیت تحمل با توجه به مساحت سایت مورد مطالعه، مقدار فضای هر بازدید و مدت زمان قابل استفاده بودن، می

 (. 2فیزیکی سایت را محاسبه کرد )جدول 
 

 

 نگارنده(. محاسبه ظرفیت تحمل فیزیکی )منبع: 2جدول 

 منطقه
مساحت 

 )مترمربع(

مقدار فضای 

هر بازدید 

(V/a) 

مدت زمان قابل 

استفاده بودن 

 )ساعت(

میانگین طول 

زمان استفاده 

 )ساعت(

میزان دوره 

استفاده روزانه 

(Rf) 

ظرفیت تحمل 

 (PCCفیزیکی )

 )نفر در روز(

 666666 3 3 16 6.1 1616666 دربند

 

 

خاک، ایمنی و تنوع  عامل محدود کننده )اقلیمی، شیب، 1برای محاسبه ظرفیت تحمل واقعی در سایت مورد مطالعه، از 

های اخذ شده از سازمان هواشناسی ( استفاده شد. با توجه به داده1شاخص مربوطه به آنها )درج شده در جدول  11و زیستی( 

وزش باد توام با  منطقه، شاخص محدودیت روزهای برفی و یخبندان، گرما و سرمای شدید،کشور در مورد وضعیت اقلیمی 

 گرد و خاک و بارندگی شدید به صورت زیر به دست آمد:
 

 166× 

تعداد روزهای بارندگی شدید + تعداد روزهای وزش با توام با گردوخاک شدید + تعداد روزهای 

𝑓1∁ روزهای سرمای شدید + تعداد روزهای گرمای شدیدبرفی + تعداد روزهای یخبندان + تعداد  = 
 کل روزهای سال

 

  38.21٪ = 166 × 
26  +38  +32  +28  +11  +16 

∁𝑓1 = 
461 

 

 معابر، فرسایش، سستی بستر و پوشش گیاهی نیز به دست آمد: های محدودیت مربوط به شیب،در ادامه، شاخص
 

تعیین دقیق محدوده 

مطالعاتی از طریق 

برداشت میدانی و ثبت 

 نقاط زمینی

برآورد ظرفیت تحمل 

فیزیکی یا بالقوه؛ 

جهت تعیین مساحت 

های مستعد پهنه

 ورزشی و گردشگری

برآورد ظرفیت تحمل 

واقعی؛ جهت تعیین 

های عوامل و شاخص

 محدود کننده منطقه

برآورد ظرفیت تحمل 

تعیین موثر؛ جهت 

های مدیریتی شاخص

منطقه با رویکرد 

 پایداری

 

 بندی نهاییجمع
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166 × 

مساحت معابر ناایمن + مساحت مناطق مستعد فرسایش + مساحت مناطق دارای بستر سست + 

𝑓2∁ های باال شیب = 
 کل مساحت منطقه

 

  68.3٪ = 166 × 

6.42 ( ×82166  +1662166  +436166  +241666  +..6666  +331166  +

142666) ∁𝑓2 = 
1616666 

 

های مشترک که دارای همپوشانی درصد(، الزم است تا پهنه 68باشند )از آنجا بخش زیادی از مناطق فاقد امتیاز مشترک می

گذاری شده و تنها یکبار در محاسبات آورده شوند. پس از محاسبه ضرایب محدودیتی، ظرفیت تحمل واقعی هستند، رویهم

 سایت مطالعاتی به دست آمد: 
 

𝑅𝐶𝐶 = 666666 ×
166 − 38.21

166
×

166 − 68.3

166
   

 

66686 = 𝑅𝐶𝐶 

 

 ارایه شده است.  4خالصه محاسبات مربوط به ظرفیت تحمل واقعی در جدول شماره 
 

 نگارنده(. محاسبه ظرفیت تحمل واقعی )منبع: 9جدول 

 )نفر در روز( 𝑓1 (%) ∁𝑓2 (%) 𝑅𝐶𝐶∁ منطقه

 66686 68.3 38.21 دربند

 

های مدیریتی مانند: طراحی و بهسازی مسیر دسترسی، برای محاسبه ظرفیت تحمل موثر در سایت مورد مطالعه، از شاخص

های ورزشی، تنوع امکانات و تسهیالت )پارکینگ، کمپینگ، تنوع کاربریکسب و کار محلی،  سکوت و ارامش محلی،

شتی، آب آشامیدنی، بهداشت و نظافت، امنیت، سیستم های گردشگریی، فروشگاه مواد غذایی، سرویس بهداکاربری

های مدیریتی، از استفاده شده است. برای به دست آوردن درصد توانمندی دهی، نظارت بر عملکرد(امدادرسانی، خدمات

پس س های وزنی( که برای هر یک از عناصر منطقه دربند محاسبه گردید، میانگین گرفته شد وهای میانگین )میانگیننمره

اسبه های مدیریتی محبرای تبدیل به درصد، از تناسب استفاده گردید. در نهایت از طریق ضرب برد واقعی در درصد توانمندی

 شده، ظرفیت تحمل موثر به دست آمد. 
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 (نگارنده)منبع: ها از دیدگاه کاربران های مدیریتی منطقه دربند براساس درصد فراوانی شاخص. بررسی وضعیت توانمندی4جدول 

 های مورد بررسیشاخص

 هاطیف پاسخ

خیلی کم  نمره میانگین

(1) 

 کم 

(2) 
 (9متوسط )

 زیاد 

(4) 

خیلی زیاد 

(9) 

 2.32 46 31 81 116 112 طراحی و بهسازی مسیر دسترسی

 4..1 . 26 61 112 168 پارکینگ

 4.41 86 166 168 36 33 کمپینگ

 2.86 11 66 ..1 14 36 های ورزشیتنوع کاربری

 4.1 32 166 146 66 48 های گردشگریتنوع کاربری

 .4.4 3. 8. 8. 12 32 فروشگاه مواد غذایی

 .2.1 24 61 86 6. 164 سرویس بهداشتی

 3.63 186 2. 11 41 11 آب آشامیدنی

 2.6 12 63 66 163 88 بهداشت و نظافت

 4.64 121 168 86 33 41 امنیت

 2.12 6 68 14 .. 118 سیستم امدادرسانی

 2.84 31 1. 84 88 66 دهیخدمات

 2.16 21 31 66 122 136 نظارت بر عملکرد

 4.4 84 1. 162 61 .4 سکوت و آرامش محلی

 2.14 11 .1 116 114 6. کسب و کار محلی 

 2882  میانگین

 

دهد. بر این اساس، بیشترین امتیاز کسب شده های توانمندی مدیریتی را نشان میای شاخص، نمودار مقایسه6شکل شماره 

 باشد. می 4..1با « پارکینگ»و کمترین امتیاز کسب شده متعلق به شاخص  3.3با « آب آشامیدنی»متعلق به شاخص 
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 توانمندی مدیریت منطقه دربند از دیدگاه کاربران و جامعه محلیهای ای امتیاز شاخص. نمودار مقایسه2شکل 

 

 

کسب  1را از نمره  2.86نشان داده شده است، سایت مطالعاتی براساس آرای کاربران و جامعه محلی  3همانطور که در جدول 

 های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. از حداقل توانمندی ٪16.2کرده است. بنابراین؛ منطقه برخوردار از 

 

 در نهایت، ظرفیت تحمل موثر سایت مطالعاتی )برحسب نفر در روز( به صورت زیر محاسبه گردید: 
 

362.1  =6.16  ×66686  =ECC 

 

ستانی و گردشگری دربند برآورد شده است ، مقایسه ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر که برای منطقه کوه1جدول شماره 

 دهد. را نشان می
 

 نگارنده()منبع: . مقایسه ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر در منطقه کوهستانی دربند 9جدول 

 ظرفیت تحمل فیزیکی مساحت )مترمربع( سایت

 )نفر در روز(

 ظرفیت تحمل واقعی 

 )نفر در روز(

 ظرفیت تحمل موثر 

 )نفر در روز(

 362.1 66686 666666 1616666 دربند

 

 

 

3.39

4.4

2.7

2.53

3.1

1.93

3.63

2.59

2.42

2.87

2.16

2.83

3.3

3.35

2.12

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

فروشگاه مواد غذایی
آب آشامیدنی

بهداشت و نظافت
2.14کسب و کار محلی

تنوع کاربری های تفرجی
پارکینگ

امنیت
سرویس بهداشتی

طراحی و بهسازی مسیر دسترسی
تنوع کاربری ورزشی

نظارت بر عملکرد
خدمات دهی

سکوت و آرامش محلی
کمپینگ

سیستم امداد رسانی
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 :گیریو نتیجهبحث 

رسانی به مناطق طبیعی و گردشگریی باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. های انسانی به عنوان عاملی عمده در آسیباستفاده 

ای تحمل به عنوان یکی از اجز تواند به عنوان اقدامی موثر تلقی شود. بنابراین؛ ظرفیتدر این زمینه برآورد ظرفیت تحمل می

  تواند ابزار قابل اتکایی برای مدیران باشد.های گردشگریی و ورزشی میهر طرح مدیریت در مکان

نظر به آنکه منطقه کوهستانی و گردشگریگاهی دربند تهران از دیرباز به عنوان میعادگاه ورزشکاران و عالقمندان مطرح بوده     

باشد، در این مقاله، تالش ال و به ویژه روزهای تعطیل، پذیرای حجم قابل توجهی از کاربران میاست و در تمام روزهای س

گردید با تعیین سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر برای منطقه گردشگریگاهی و کوهستانی دربند واقع در شمال 

و طراحان  ریزانزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامهریگیری و برنامهشهر تهران، مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم

ی روی و کوهپیمایتر از مسیر پیادهای وسیعاین گونه فضاها قرار گیرد. نکته حایز اهمیت آن است که در این تحقیق، محدوده

ی و ورزشی های گردشگریکاربری فعلی به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردیده است، چرا که این منطقه پتانسیل باالیی برای

های حفاظتی در محاسبه ظرفیت تحمل این منطقه مورد تاکید بوده است. به همین دلیل، دارد. اهداف مدیریتی و اولویت

 های اکولوژیکی در ضرایب مربوطه انعکاس داشته است.  حساسیت

نفر در روز برآورد گردید. پنج عامل محدود کننده و یازده شاخص  666666ظرفیت تحمل فیزیکی سایت مطالعاتی     

نفر  66686زیرمجموعه به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شد که نتیجه حاصل برابر با 

ستفاده های مدیریتی اانمندیدر روز بوده است. به منظور محاسبه ظرفیت تحمل موثر نیز پارامترهای مدیریتی با هدف تعیین تو

« پارکینگ»( و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر 3.3« )آب آشامیدنی»شدند. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به پارامتر 

 نفر در روز تعیین گردید.  362.1( بوده است. بر این اساس، ظرفیت تحمل موثر برای سایت مطالعاتی 4..1)

های کی به دست آمده در این تحقیق، بسیار بیشتر از ظرفیت تحمل واقعی بوده است که این با یافتهظرفیت تحمل فیزی    

(، 1486(، فرهودی و شورچه )1488فرد )(، شعبانی.148(، پرورش و همکاران )14.1زاده کوچصفهانی و همکاران )قاسم

( 14.2(، شیخ و همکاران )14.1ه و همکاران )(، صادقی چهارد14.4(، ملکیان و پوریزدی )1486طبیبیان و همکاران )

گردد. مطابقت دارد. دلیل بزرگ بودن عدد مربوط به برد فیزیکی منطقه، به تعریف ارایه شده از ظرفیت تحمل فیزیکی بر می

آنها  شچرا که بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی یک عرصه صرفًا تعداد افرادی را که منطقه به صورت فیزیکی قادر به پذیر

محیط زیستی،  –(. بنابراین؛ زمانی که سایر ضرایب اکولوژیکی .148دهد )اردکانی و همکاران، باشد، مورد توجه قرار میمی

ضوع گردند. موتر میتر و به عبارتی به اصول توسعه پایدار نزدیکشوند، اعداد واقعیفرهنگی و اقتصادی اعمال می –اجتماعی 

 قرار گیرد، ظرفیت تحمل موثر است.  مهمی که باید مورد توجه

های تای را برای فعالیبه طور کلی، منطقه کوهستانی و گردشگری دربند تهران، قابلیت پذیرش تعداد کاربران قابل مالحظه

 های ورزشیگردشگری و ورزشی دارد. از سوی دیگر، این منطقه دارای فضاهای بکر و مناسبی برای طراحی و استقرار کاربری

وجه به سازد، عدم تهای محیط زیستی و ایمنی نیز مدنظر قرار گیرند. خاطر نشان میباشد. ولیکن باید اولویتگردشگری میو 

های محیط زیستی، پایین ظرفیت تحمل در تعیین تعداد ورود کاربر مجاز به منطقه و ورود افراد بیش از توان منطقه، آسیب
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ساخت به دنبال خواهد داشت. های طبیعی و انسانایر مسایل را برای منابع و جاذبهآمدن کیفیت خدمات و امکانت رفاهی و س

برداری های موجود، تضمین بهرهریزی را به نحوی انجام دهد تا عالوه بر استفاده از کاربریبنابراین؛ مدیریت منطقه باید برنامه

 پایدار نیز ایجاد شود.  

 

 :تشکر و قدردانی

ان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل بدین وسیله، نویسندگ

 آورند.می
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Abstract: 

The purpose of this study is to determine the capacity of sportswear for mountain tourism. In this regard, by 

identifying three types of physical, real, and effective bearing capacity, efforts have been made to planners and 

designers of such spaces to provide a very reliable basis for decision making and planning for sustainable 

development. Initially, by using the registration of ground points and preparing land use map using the GIS 

tool, 165 hectares of the area were selected as useful and usable areas. In the next step, the required parameters 

were extracted and calculated by examining the records, obtaining the users' votes and the theoretical 

foundations of the research. Five limiting factors and eleven subsample parameters were used as the coefficient 

for calculating the actual bearing capacity of the study site. In order to rank the site management capability 

parameters, a researcher-made questionnaire (Likert spectrum) was provided to users with a history of 384 

people. Meanwhile, the highest percentage of the drinking water parameter (4.4) and the lowest point belonged 

to the parking parameter (1.93). Finally, the physical, real and effective bearing capacity of the study site was 

estimated (660000, 70686 and 40291) per day. 
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