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 1-7صفحات 
 
 

  یبر عملکرد جسمان کسیآر ا یت ناتیهشت هفته تمر ریتاث
  ستینوجوان پسر بسکتبال کنانیباز

 *1محمد خداوردی زاده
 رانیمشهد، ا ،امام رضا)ع( یالملل نیدانشگاه ب ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب.  1

 

 چکیده:
 یمورد بررس ستینوجوان پسر بسکتبال کنانیباز یبر عملکرد جسمان کسیآر ا یت ناتیهشت هفته تمر ریمطالعه تاث نیدر ا

پژوهش  آماری جامعه. بودبا گروه کنترل  آزمونپس - آزمونشیبا طرح پ یتجرب مهیقرار گرفت. مطالعه حاضر از نوع ن
-11 یشهر مشهد با دامنه سن یبهشت دیباشگاه شه ستیپسران بسکتبال یآمار یشهر مشهد و نمونه ستیپسران بسکتبال

 درانتخاب و  تصادفی صورت به هانفر از آن 03 بسکتبال داشتند. نیسال به صورت منظم تمر کیبودند که حداقل سال  11
 8به مدت  ی. گروه تجربنفر گروه کنترل( به صورت تصادفی جایگزین شدند 11گروه آزمایش و  نفر 11)دو گروه قالب 

 جینتا. پرداختند نیبه تمر کسیآر ا یت المللینیب ینظر مرب ریز قهیدق 13-03جلسه در هفته به مدت  0 ،ینیهفته تمر
 ستیبسکتبال نوجوان پسر کنانیو تعادل باز یتنه، چابک نییبر قدرت باال تنه، قدرت پا کسیآر ا یت ناتینشان داد که تمر

پژوهش  جیبر اساس نتا تنه بود. نییقدرت باال تنه و پا یبر رو کسیآر ا یورزش ت ریتاث نیشتریدارد. ب یمعنادار ریتاث
  موثر واقع شود. تواندیم کسیآر ا یت ناتیتمر ،یشود که به منظور بهبود عملکرد جسمان یم یریگ جهینت نیحاضر چن

 
 .ستی، نوجوان پسر بسکتبال ی، عملکرد جسمان کسیآر ا یت ناتیتمر کلیدی: واژگان    
 

 Moh.kh17220@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:
شود، یم بیترک یجسمان یآمادگ هایکنند که با برنامهیرا انتخاب م یمقاومت ناتیتمر راًیاز مردان و زنان اخ یادیتعداد ز

 نبی اختالف. اندشده یزریطرح یعضالن یعصب ستمیجهت بهبود س یمقاومت ناتیمتفاوت تمر هایپروتکل راًیاخ
 ،یمیباشد )رحیم ینیها و سبک تمریسر نیاستراحت ب یمانند شدت، حجم، دوره ییرهایدر متغ ینیتمر یهاپروتکل
 ناتیتمر ای TRXمورد توجه قرار گرفته است  یو مقاومت یقدرت ناتیانجام تمر یکه امروزه برا ییاز ابزارها یکی(. 1083
 ناتیابزار تمر هقابل حمل، سبک و نسبت ب لهیوس نیدارد. ا یمنحصر به فرد یایمزا TRXباشد. یکل بدن م یمقاومت

 یادیز تی، محبوبده از وزن افراد به عنوان مقاومتآن در استفا تیخالق لیتر است و به دلارزان اریبس یو مقاومت یقدرت
آن بر اساس  یهاو طول بند ردیمختلف مورد استفاده قرار بگ یهاتواند در مکانیم TRX قیتعل ستمیکسب کرده است. س

در افراد  یورزش لهیوس کیبه عنوان  قیتعل یهاستمیس یشود. به طور سنتیم میتنظ خصهر ش یهاو اندازه تیوضع
 یمقاومت ناتیتمر نیهمچن شود،یافراد م ی، توان و چابکتعادل، قدرت شیو باعث افزا ردگییورزشکار مورد استفاده قرار م

TRX یداریو پا سازیو باعث فعال باشدیها موثر مطربا تیمفاصل و تقو یداریپا شیبدن، افزا یعضالت قامت تیتقو یبرا 
 یجسمان ناتیها و تمرتفعالی( 1030 پور،)حسن شودیو تعادل م یداریمختلف بدن به منظور حفظ پا یعضالن هایگروه

. اگر چه ابدیکاهش  ای شیافزا یاستراحت ریبا مقاد سهیها در مقاهورمون یسطوح برخ شودیمختلف سبب م نیدر سن
-تینسبت به فعال یها حتکه آن تیواقع نیدر حال حاضر شناخته شده، اما ا راتییتغ نیاز ا یاریبس کیولوژیزیف تیاهم
ترشح هورمون رشد و متعاقب آن  زانیمختلف بر م یبدن هایتیکه فعال نیدهند و ایالعمل نشان معکس یورزش یها

IGF - I در مورد واکنش هورمونر حال حاضر ، دشده ی. تا آنجا که بررسرا دارد تیتواند متفاوت باشد خود کمال اهمیم-

 یحال، به برخ نیانجام شده است. با ا یاندک قاتیدر ورزشکاران تحق ژهیبه و TRX یقدرت ناتیبه تمر کیآنابول یها
( 1088و همکاران ) یبروجرد ی( صادق1031 ،ییبخشا) شودیاشاره م قیانجام شده مرتبط با موضوع تحق قاتیتحق

ها را ست نیمتفاوت ب یهاهم حجم با استراحت دیشد ینسبت به دو برنامه مقاومت IGF - Iو  GH یهانواکنش هورمو
( 4311) 1. کوسماتا و همکاران(1088 ،یمیو رح یرا نشان داد )صادق یکیآنابول یهاهورمون شیافزا جیکردند. نتا یبررس

الت عملکردی گزارش کردند که یک دارای اختال بزرگسالای به بررسی تاثیر تمرینات تی آر ایکس بر جمعیتی در مطالعه
های روزانه و کیفیت ای تی آر ایکس به صورت معناداری باعث بهبود اجرای بدنی سالمندان در فعالیتهفته 8دوره تمرین 

 یک عنوان به ایکس.آر.تی معلق تمرینات توسعه بررسی به( 4311) 4گردد. همچنین گدتکی و موراتزندگی آنان می

 تمرین هفته هشت که داد نشان آنان تحقیق نتایج پرداختند؛ بزرگسال افراد برای جدید کاربردی آموزشی رویکرد

 کلی طور به و تعادل پذیری،انعطاف و حرکتی دامنه افزایش عضالنی، قدرت افزایش موجب موثری طور به ایکس.آر.تی

 .گرددمی افراد بدنی عمکلرد

                                                           
1Kosmata& ET AL 
2 Gaedtke & Morat 
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مانند سرعت،  یبر عوامل عملکرد ناتیتمر دیجد وهیش نیا ریانجام شده اگر چه در مورد تاث قاتیتحق یدر مجموع با بررس
 یورزش بر رو نیا ریحال، در خصوص تاث نیاانجام شده است با  ییهایبررس یورزش یهارشته یقدرت و توان در برخ

دهند که حال با توجه به ینشان م یعلم یهاصورت نگرفته است. پژوهش ایمطالعه ستیپسران بسکتبال یعملکرد جسمان
در  ژهیبر حجم عضله و شاخص توده بدن به و ناتیتمر نیا ریروزمره و تاث یآن در زندگ گاهیو جا یمقاومت ناتیتمر تیاهم
ممکن  یاسکلت یجامعه هستند و ضعف عضالن یبرا یو بازده یوربهره یبرا یبا پسران ورزشکار که در سن مهم باطارت

مطالعه به دنبال  نیراستا در ا نیگذار باشد. در همر موثر آنها در ورزش بسکتبال اثرو حضو روانی - یروح تیاست بر وضع
 .مباشییم ستینوجوان پسر بسکتبال کنانیباز یجسمان لکردبر عم کسیآر ا یت ناتیهشت هفته تمر ریتاث یبررس

 
 :پژوهش روش

پژوهش پسران  آماری جامعه. بودبا گروه کنترل  آزمونپس - آزمونشیبا طرح پ یتجرب مهیمطالعه حاضر از نوع ن
سال  11-11 یشهر مشهد با دامنه سن یبهشت دیباشگاه شه ستیپسران بسکتبال یآمار یشهر مشهد و نمونه ستیبسکتبال

دو قالب  درانتخاب و  تصادفی صورت به هانفر از آن 03 بسکتبال داشتند. نیسال به صورت منظم تمر کیبودند که حداقل 
هفته  8به مدت  ی. گروه تجربنفر گروه کنترل( به صورت تصادفی جایگزین شدند 11گروه آزمایش و  نفر 11)گروه 

به  یگروه تجرب .پرداختند نیبه تمر کسیآر ا یت المللینیب ینظر مرب ریز قهیدق 13-03جلسه در هفته به مدت  0 ،ینیتمر
پرداختند:  نیبه تمر کسیآر ا یت المللی نیب ینظر مرب ریز قهیدق 13-03جلسه در هفته به مدت  0 ،ینیهفته تمر 8مدت 

 داده اختصاص جهت سرد کردن یآخر جلسه به حرکات کشش قهیدق 1به گرم کردن و  نیجلسه تمر ییابتدا قهیدق 13
پرس پا به حالت  ن،یوارونه از طرف ییپارو ده،یشامل جلو ران با تسمه در حالت خواب کسیآر ا یت یمقاومت ناتی. تمرشد

 چیتسمه بود و گروه کنترل ه اسکات، جلو بازو با تسمه و پشت بازو با ن،طرفی از هاطاق باز با تسمه، شنا با حرکت دست
 نداشتند. ینتمری ومداخله 

 روسنجیتنه از ن تنه و باال نییقدرت پا یرگیاندازه یبرا بیترت نیاستفاده شد بد نامومتریقدرت از د یرگیاندازه یبرا
زمون پله مک آردل استفاده شد. جهت انجام پروتکل آاز  یتنفس یاستقامت قلب یرگیاندازه ی. برادیاستفاده گرد یدست
 یبرا شیواحد افزا کی ،ایرتبه 13بورگ  اسیاز مق هر دو هفته با استفاده هایآزمودن یبرا کسیآر ا یت یمقاومت نیتمر

 1-1بورگ در محدوده  اسیدو هفته اول با استفاده از مق یبرا بیبه ترت ناتی. شدت تمردیاعمال اضافه بار لحاظ گرد
بود. سپس پس از اتمام  0-1 نیو در سه هفته سوم ب 1-0بار در محدوده  شیخواهد بود. در سه هفته دوم بر اساس افزا

که  دیاجرا گرد ایرهیبه صورت دا یتکرار 13و در دو نوبت  شودمی گرفته آزمون پس کنندگان شرکت هیاز کل ناتیتمر
 خواهد بود. قهیدو دق یال کیحرکات  نیفاصله استراحت ب
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 های پژوهش:یافته
 توصیف متغیرهای پژوهش: 

 ارائه شده است. 1در جدول  یجسمان یآمادگ های یژگیو فیتوص

 کنترلو  یپسران در دو گروه تجرب یجسمان یآمادگ فیتوص. 1جدول 

 
 کنترلو  یدو گروه تجرب  نیپژوهش ب یرهایپس آزمون متغ نیانگیم سهیمقا یبرا کطرفهی انسیوار لیآزمون تحل جینتا. 9جدول 

 سطح معناداری آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر
 میانگین 

 13/0 41/4 تجربی قدرت باال تنه )کیلوگرم(
 84/1 83/1 کنترل 331/3

قدرت پایین تنه 
 )کیلوگرم(

 1/1 0/0 تجربی
 11/1 1/1 کنترل 34/3

 8/1 0/1 تجربی سرعت )ثانیه(
 1/4 1/4 کنترل 301/3

 13/4 41/4 تجربی چابکی )ثانیه(
 1/1 31/1 کنترل 38/3

 11/13 31/8 تجربی تعادل )ثانیه(
 3/0 0/0 کنترل 331/3

نرمال  عیاز توز رهایمتغ تمامی که بود آن دهنده نشان رنفیاسم - آزمون کلموگراف جینتا 1جدول  هایافتهیطبق 
با توجه به  آزمون، شیدو گروه در پ هایانسیوار یهمگن ی(. به منظور بررس31/3کمتر از  یبرخوردار بودند )سطح معنادار

 یتمام یدو گروه برا نیب هاانسیوار یداشت که همگن انیب جیمستقل استفاده و نتا یاز آزمون ت هاداده یعیطب عیتوز
 (.31/3کمتر از  یآزمون برقرار بود. )سطح معنادار شیشده در پ یابیارز یرهایمتغ

 متغیر
 کنترلگروه  گروه تجربی

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
قدرت باال تنه 

 )کیلوگرم(
11/43  1± /41 33/11  1± /40 11/11  1± /41 80/11  1± /40 

قدرت پایین تنه 
 )کیلوگرم(

13/83  11± /03 80/13  13± /83 01/00  43± /00 10/88  11± /00 

 1/ ±3  11/41 1/ ±3  11/44 1/ ±3  01/11 1/ ±3  11/38 سرعت )ثانیه(
 40/ ±4  13/11 40/ ±4  33/31 41/ ±1  11/11 41/ ±1  10/31 چابکی )ثانیه(
 3/ ±1  04/03 3/ ±1  31/14 10/ ±1  33/41 10/ ±0  31/01 تعادل )ثانیه(
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 کنانیو تعادل باز یتنه، چابک نییبر قدرت باال تنه، قدرت پا کسیآر ا یت ناتیهشت هفته تمر 4در جدول  جینتا طبق
 دارد. یمعنادار ریتاث ستیبسکتبال نوجوان پسر

 
 :گیریو نتیجهبحث 

 یمقاومت ناتیتمر ای TRXمورد توجه قرار گرفته است  یو مقاومت یقدرت ناتیانجام تمر یکه امروزه برا ییاز ابزارها یکی
و  یقدرت ناتیقابل حمل، سبک و نسبت به ابزار تمر لهیوس نیدارد. ا یمنحصر به فرد یایمزا TRXباشد. یکل بدن م

کسب کرده  یادیز تیآن در استفاده از وزن افراد به عنوان مقاومت، محبوب تیخالق لیتر است و به دلارزان اریبس یمقاومت
و  تیآن بر اساس وضع یهاو طول بند ردیمختلف مورد استفاده قرار بگ یهاتواند در مکانیم TRX قیتعل ستمیاست. س

در افراد ورزشکار مورد  یورزش لهیوس کیبه عنوان  قیتعل یهاستمیس یشود. به طور سنتیم میهر شخص تنظ یهااندازه
 یبرا TRX یمقاومت ناتیتمر نیهمچن شود،یافراد م یتعادل، قدرت، توان و چابک شیو باعث افزا ردگییاستفاده قرار م

 هایگروه یداریو پا سازیو باعث فعال باشدیها موثر مرباط تیمفاصل و تقو یداریپا شیبدن، افزا یعضالت قامت تیتقو
 یآن در زندگ گاهیو جا یمقاومت ناتیتمر تی. با توجه به اهمشودیو تعادل م یداریمختلف بدن به منظور حفظ پا یعضالن

 یبرا یدر ارتباط با پسران ورزشکار که در سن مهم ژهیبر حجم عضله و شاخص توده بدن به و ناتیتمر نیا ریروزمره و تاث
ر موثر آنها در و حضو روانی –یروح تیممکن است بر وضع یلتاسک یجامعه هستند و ضعف عضالن یبرا یو بازده یوربهره

نوجوان  کنانیباز یبر عملکرد جسمان کسیآر ا یت ناتیهشت هفته تمر ریمطالعه تاث نیگذار باشد. در اورزش بسکتبال اثر
تنه،  نییپا قدرتبر قدرت باال تنه،  کسیآر ا یت ناتینشان داد که تمر جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس ستیپسر بسکتبال

  باشد.( هم راستا می1030پور )که با نتایج حسن دارد یمعنادار ریتاث ستینوجوان پسربسکتبال کنانیو تعادل باز یچابک
 داشته است. ستیپسران بسکتبال یبر عملکرد جسمان یمثبت ریتاث کسیآر ا یت ناتیگفت تمر توانیمجموع م در
 
 

 :و قدردانی تشکر
کمال تشکر و قدردانی را  مقاله، همکاری و همیاری داشتند،این  نگارشدر کلیه اساتیدی و متخصصانی که بدینوسیله از 

 .داریم
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 :منابع

 یتکرار های سرعت ییو توانا یهندبال بر سطوح استراحت نیبه همراه تمر TRX داریناپا یمقاومت نیهشت هفته تمر ریتاث(. 1031) .هیراض ییبخشا
 "ارشد یکارشناس نامه انیپا"، دانشگاه شهرکرد، نوجوان هندبال دختر کنانیباز

 یبر رو یعملکرد یو فاکتورها یبدن بیقدرت، ترک ،هوازی یب هایشاخص یبر رو TRX ینیاثر دو مدل تمر مقایسه(. 1030).الدمی پورحسن
 .ارشد یکارشناس نامه انیپا، دانشگاه شمال، ورزشکاران جوان و نوجوان تکواندو

با  سهیاول و آخر و مقا مسالیدر ن یبدن تیرشته ترب انیدانشجو یجسمان یاز اجزاء آمادگ یبرخ سهیو مقا یبررس(. 1083). نیحسغالم دیس یمیرح
 .ارشد یکارشناس نامه انپای، نایس یدانشگاه ابوعل ،هارشته ریسا انیدانشجو

 هایهم حجم با استراحت دیشد ینسبت به دو برنامه مقاومت IGF-Iو  GH های(. واکنش هورون1088). حمانر ،یمیرحو  عیدس یبروجرد یصادق
 .08-11، 11شماره  ،"کالمپی فصلنامه" ها،ست نیمتفاوت ب

Gaedtke A, Morat T. (2015).TRX suspension training: A new functional training approach for older adults– 
development, training control and feasibility. International journal of exercise scienc, 8(3):224. 
Kosmata A.(2014). “Functional Exercise Training with the TRX Suspension Trainer in a Dysfunctional”., 
Elderly Population (Doctoral dissertation, Appalachian State University). 
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The effect of eight weeks of TRX training on the physical performance of 

adolescent boy basketball players 

 

Mohammad Khodaverdi Zadeh1* 

 

1. Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Literature and Humanities, Imam Reza 

International University, Mashhad, Iran 

 

Abstract: 
In this study, the effect of eight weeks of TRX training on the physical performance of adolescent male 

basketball players was investigated. The present study was a quasi-experimental study with pretest and 

posttest design. The statistical population of the study was the boys basketball players of Mashhad and the 

statistical sample was the boys basketball players of Shahid Beheshti club in Mashhad with the age range of 

14-17 years who had regular basketball practice for at least one year. From the basketball players who 

volunteered to participate in the research project, 30 of them were selected and randomly divided into two 

groups of 15 people, experimental group (receiving TRX training for 8 weeks) and group. Controls (not 

receiving TRX exercise). The experimental group trained for 8 weeks, 3 sessions per week for 50-60 minutes 

under the supervision of an international TRX trainer. The results showed that TRX training had a significant 

effect on upper body strength, lower body strength, agility and balance of adolescent boys basketball players. 

The greatest effect of TRX exercise was on upper and lower torso strength. Based on the results of the 

present study, it is concluded that in order to improve physical function, TRX exercises can be effective. 

 

    Keywords: TRX exercises, physical performance, adolescent boy basketball player. 
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 طراحی مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان

 1*مرتضی رضائی

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر. ایران -1
 چکیده:

اندرکاران و ورزشکاران موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان از نظر دستهدف از این تحقیق بررسی عوامل و طراحی مدل 
 از اهداف و ماهیت لحاظ حاضر از تحقیق .هاستمنطقه سیستان است که به دنبال بررسی این عوامل و تعیین اهمیت هر کدام از آن

است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی یک تحقیق آمیخته متشکل از بخش کیفی و کمی  روش لحاظ از و است کاربردی نوع
نفر  571ها باشد که تعداد آننفر از نخبگان رشته کشتی و در بخش کمی کلیه افراد مرتبط با رشته کشتی در منطقه سیستان می 11

نفر به سؤاالت  052ن بوده است که محقق برای اطمینان بیشتر پرسشنامه را برای تمامی جامعه آماری ارسال نموده است که از این میا
های این تحقیق با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که مدل بر اساس شاخص نیکویی از یافته  محقق پاسخ دادند.

 ای و تبلیغاتی، مانع رسانه797/2و مقدار تحلیل مسیر برای مانع سازمانی و مدیریتی  (SRMR<0/1) برازش مناسبی برخوردار است
نتایج تحقیق نشان داد که در میان موانع توسعه  به دست آمد. 929/2و امکاناتی و منابعی  599/2 مانع فرهنگی و اجتماعی ،501/2

ترین عامل بوده است، از دیگر عوامل مهم در عدم توسعه این رشته ورزش کشتی در منطقه سیستان، مانع امکانات و منابع مالی مهم
و مدیریت و سازماندهی ضعیف در این خصوص اشاره نمود که محققین برای توسعه و رشد این رشته ها توان به توجه کم رسانهمی

 دانند.توجه بدان را ضروری می
 

  کشتی، منطقه سیستان، موانع توسعه. :های کلیدیواژه    
 

 
 Mortezarezaei.73@yahoo.com :نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه 

قدری پیشرفت کرده  توجه به آن بهو سرگرمی بوده و  کسب نشاطدیگر بیشتر از یک فعالیت، تنها با هدف ورزش در جهان امروزی 
های برداریبهرهجهت  های کالنی را درگذاریو سرمایه آورندها آن را بعدی از توسعه یک جامعه به شمار میحکومتاست که 

حال اهمیت ورزش در دنیای کنونی بر کسی پوشیده نیست.  هر به دهند.این راستا انجام می اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در
زیست و غیره، اثرات توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت، محیط چون مسائلی همرابطه این متغیر با 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  های بدنی از لحاظورزش و فعالیت(. 0217)مالمیر،  را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده استفراوانی 
کارگیری  ها، اقدامات و فرایندهایی است که با به(. توسعه ورزش در واقع سیاست0212و اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد )عسگریان، 

(. 0217 نژاد و هژبری،)رمضانی ش در اختیار همه قرار گیرد و فرصت تجربه آن برای همه محیا باشدشود تا ورزها تالش میآن
تأمین در کنار تی یسوی زندگی بهتر و توازن جمع جامعه را به هایی کههای مربوط به توسعه عبارت است از فعالیتهمچنین فعالیت

 (. در دنیای امروز عوامل زیادی0211 و مهربانی، 0229 دهد )مسعودنژاد،مینیازهای افراد جامعه در جهت خیر و صالح آنان، سوق 
بنابراین، برای (. 0215 )فوربر و اسکات، اجتماعی بر موفقیت و پیشرفت ورزشی کشورها اثرگذارند و سیاسی اقتصادی، عهمانند توس

ورزش از  توسعه (.0212 )کنستانتین و ایزابال، بیفتد اتفاق توسعه ابعاد تمام در عهتوسدستیابی به یک توسعه پایدار نیاز است تا 
و جلیلی و  0221)قاسمی،  دهدهای مطرح در توسعه پایدار روی میملی است و توسعه آن نیز در همه زمینه توسعه موضوعات مهم در

داشته و با شتاب هر  بشری وجود عنوان واقعیتی اجتماعی در ساختار جوامع مختلف بدنی و ورزش بهتربیت پدیده (.0217 همکاران،
 حال و در جوامع مترقی و در اجتماع دارد جانبههمه گیری در توسعهبت و چشمچه بیشتر در حال رشد و تکامل است و اثرات مث

کشتی نوعی ورزش است که در آن دو انسان غیرمسلح با  (.0215 و جوادی، 0215 )نظری و قاسمی، باشدتوجه می توسعه بسیار مورد
 ،شناس)حق گیرندکنند و از این طریق امتیاز مییکدیگر گالویز شده و برای به زمین زدن و از بین بردن تعادل طرف مقابل تالش می

شتی فرنگی، کشتی آزاد، کشتی با توان به کها میترین آنشده است که از مهم های مختلف و متفاوتی تشکیلکشتی از سبک (.0211
عنوان دومین  (. استان سیستان و بلوچستان به0210 )زمانی و همکاران، اشاره نمود 1و گوراش 2، سامبو5، جوجیتسو0، سومو1چوخه

انگین درصد بیشتر از می 2رو است که درصد روبه 1/12درصد مساحت کل کشور با نرخ بیکاری 0/11استان پهناور کشور و دارا بودن 
(. 0217 )سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، دهدکشور قرار می بیست و هفتمرا استان  بلوچستان و سیستان کهکشوری است 

کنند و نفر در بخش زنان این استان ورزش می 5202نفر در بخش مردان و  12257میلیون نفری این استان تنها  77/0از جمعیت 
 باکشتی در حال حاضر (. 0217 )سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، هزار نفر است 15رسمی این استان تعداد کل ورزشکاران 

  .شودافتخارترین رشته المپیکی کشورمان شناخته می عنوان پر به مدال 25 کسب
است که در هر کدام متناسب  شده های ورزشی مختلف تحقیقات متعددی توسط محققین ایرانی انجامدر خصوص موانع توسعه رشته

عنوان مانع اصلی معرفی گردیده است. از میان تحقیقات داخلی  با موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی آن محیط، عاملی را به
 بهاشاره کرد که به ترتیب عوامل مدیریتی، روانی، امکاناتی و جسمانی  0210توان به تحقیق خدایاری، قاسمی و میمدی در سال می

                                                           

1 - Wrestling with Chukhe 
2 - Sumo 
3 - Jujitsu 
4 - Sambo 
5 - Gourash 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.      9091-4920: شاپا  1041  بهار - دوم شماره - اول سال

 

 

 14 

شده است. در پژوهشی دیگر که توسط  دانمارک معرفی 0229ترین عوامل موفقیت کشتی ایران در مسابقات جهانی عنوان مهم
ترین مشکالت فدراسیون کشتی به ترتیب مالی، عدم نهایی شدن انجام گرفت، مهم 0210زاده در سال وست و نصیردوطن

های فدراسیون، ورود افراد سیاسی به ورزش کشتی و کمبود انگیزه در این الری در پستسااستعدادیابی در کشور، فقدان نظام شایسته
 0210ها معرفی شد. همچنین در یک پژوهش دیگر که توسط شهالیی، ظریفی، داوودی و صادقی در سال رشته نسبت به سایر رشته

ریزی، ارتباطات، هماهنگی، ری عوامل مدیریت و برنامهافزاانجام شد به بررسی عوامل توسعه این رشته پرداخته شد که در بعد نرم
افزاری به عوامل اماکن، تأسیسات و تجهیزات رشته کشتی شده است و در بعد سخت استعدادیابی، تخصیص منابع و آموزش پایه اشاره

 های کشتی بهات و اردوهای تیمای، مدیریتی و مالی در برگزاری مسابقاشاره گردیده است. موانعی مانند عوامل جغرافیایی، رسانه
 باشدهای خاص میکالن و تدارک برنامه که برای رفع آن نیاز به تصمیمات باشندعنوان عوامل مهم کشتی استان خوزستان می

صورت گرفته  موانع توسعه ورزش همگانیارتباط با زاده و همکاران در مهدوی(. در پژوهشی که توسط 0211 )عسگری و همکاران،
حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی شناختی، درون فردی، عدممحیطی، روان شش عامل سازمانی و مدیریتی،در را  ، این موانعاست

 کم و اجتماعی شناختیترین عامل و عامل رواناهمیت یافتند که عامل سازمانی و مدیریتی با بررسی نموده و به این نتایج دست
 بهمهرابی و همکاران در تحقیقی دیگر  (.0215 زاده،)مهدوی روندورزش همگانی به شمار می ترین عامل در موانع توسعهاهمیت

)برخوردار نبودن کشتی چوخه  ورزشی کشتی چوخه به موانع سازمانی بررسی و تحلیل مسائل و مشکالت بازدارنده مشارکت در رشته
(. 0212 )مهرابی و همکاران، کنندفردی و میان فردی اشاره میمنسجم(، موانع محیطی، درون  واحد و قوانین و مقررات از مدیریت

طور که عنوان شد، همان برد.پیش می سوی سالمتی ورزش و فعالیت فیزیکی و تفریحی از نیازهای ضروری انسان است که او را به
این اساس در این تحقیق تالش  های مختلف حاکی از وجود موانع گوناگون بر سر راه توسعه رشته کشتی است که برنتایج پژوهش

رشته در این منطقه  اندرکاران رشته کشتی در منطقه سیستان، به بررسی موانع توسعه اینهای دستشده است تا بر اساس دیدگاه
 اخیر توانسته است با وجود مشکالت فراوان، در چند سال خصوص منطقه سیستان با استان سیستان و بلوچستان و به پرداخته شود.
اما در بعد های کشور برای خود نامی به دست آورد های ملی در میان استانگیران صاحب سبکی مانند امید آرامی به تیممعرفی کشتی

سابقه کشتی مثل  هایی باموانع توسعه تحقیقی در خصوص منطقه سیستان انجام نگردیده است و تحقیقات موجود تنها در استان
مندان به کشتی و سابقه باالی این رشته در میان مردم سیستان باعث شده تعداد باالی عالقه شود.می خوزستان و مازندران مشاهده

تواند است که همواره پتانسیل رشد این رشته در این منطقه وجود داشته باشد اما عدم موفقیت آن تا به امروز، موضوعی است که می
د و عدم وجود تحقیقات در این زمینه در طول جستارهای محقق، بر آن شدیم تا با توجه به آنچه عنوان شبررسی قرار گیرد.  مورد

هایی توسعه ورزش در رشته کشتی در منطقه بدین موضوع بپردازیم، بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که موانع و محدودیت
 سیستان کدام است و سهم هر کدام به چه میزان است؟ 

 پژوهش شناسیروش
 حاضر از تحقیقهدف از اجرای این تحقیق بررسی موانع و طراحی مدل موانع توسعه ورزش کشتی در منطقه سیستان است. 

)مصاحبه با نخبگان( و بخش  یک تحقیق آمیخته متشکل از بخش کیفی روش لحاظ از و است کاربردی نوع از اهداف و ماهیت لحاظ
جامعه آماری این  .شده است در منطقه سیستان انجام 1221د که در تیرماه سال باش)توزیع پرسشنامه در میان جامعه( می کمی

های زابل، هیرمند، هامون، داران و مدیران مربوط به رشته کشتی در منطقه سیستان شامل شهرستانتحقیق کلیه ورزشکاران، باشگاه
نفر اعالم گردید. محقق در ابتدا با مصاحبه با  571ها تعداد آنباشد که پس از استعالم از هیئت کشتی استان بنجار، نیمروز و زهک می
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خصوص در رشته کشتی( شامل اساتید دانشگاه زابل، پیشکسوتان رشته کشتی و مدیران اداره ورزش و  )به نخبگان ورزش استان
ت آورد. در این راستا محقق برای های مرتبط با موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان را به دسجوانان مناطق سیستان، مؤلفه

کد برداشت گردید و از میان  57ها تعداد اری این مصاحبهورزشی مصاحبه انجام داد که در کدگذنخبه  11رسیدن به اشباع نظری با 
پنج  صورت طیف لیکرت پرسش به 12مفهوم کلی به دست آمد. محقق بر اساس این چهار مفهوم به طراحی پرسشنامه با  2این کدها 
دهد، اقدام را مورد سنجش قرار می ای و تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی، امکانات و منابعسازمانی و مدیریتی، رسانهچهار بعد  پاسخی که

کرد. روایی این پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید دانشگاه زابل مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 
ی این نفری اعالم شده، اقدام کرد، نمونه آمار 571میان جامعه آماری  سبه شد. محقق در مرحله بعد به توزیع پرسشنامه درمحا 90/2

نفر توزیع گردید که  571نفر برآورد شده است که برای اطمینان بیشتر پرسشنامه در میان تمامی  192تحقیق بر اساس جدول مورگان
و برای طراحی مدل در بستر  SPSS 00افزار ها از  نرمتحلیل داده و برای تجزیهق پاسخ دادند. نفر به پرسشنامه محق 052تعداد 

  استفاده شده است. SMART PLS3معادالت ساختاری از 

 
 پژوهش هاییافته

 7گویان را آقایان و درصد پاسخ 17/90نفر معادل  010ها، در پاسخ به سؤاالت تحقیق در خصوص سؤال مربوط به جنسیت آزمودنی
اند. در خصوص مدرک تحصیلی مرتبط نفر جنسیت خود را اعالم نکرده 10دادند، همچنین درصد را بانوان تشکیل می 7/0نفر معادل 

درصد دارای مدرک غیر مرتبط  22نفر معادل  90بدنی و درصد دارای مدرک مرتبط با تربیت 07/15 نفر معادل 152بدنی با تربیت
نفر  102نفر مرتبط یا غیر مرتبط بودن مدرک خود را اعالم نکرده بودند. همچنین در خصوص نوع مدرک تحصیلی تعداد  2اند و بوده

درصد  71/51نفر معادل  50دیپلم، درصد دارای مدرک فوق 10/7معادل  نفر 11تر، درصد دارای مدرک دیپلم و پایین 91/15معادل 
نفر مدرک خود را معرفی نکرده  7درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا هستند و  52/1نفر معادل  5دارای مدرک کارشناسی و 

سال در ارتباط  1درصد دارای سابقه کار کمتر از  01/71نفر معادل  175ها ها نشان داد که از میان آنبودند. بررسی سابقه کار آزمودنی
نفر معادل  9سال و  11تا  11درصد دارای سابقه  75/1نفر معادل  2سال،  12تا  7دارای سابقه  17/10نفر معادل  05با رشته کشتی، 

نشان  1نتایج جدول ده بودند. نفر سابقه کاری خود را اعالم نکر 17سال در این رشته بودند.  11درصد دارای سابقه بیش از  91/5
 شده و محاسبات مجدداً انجام سؤال یک حذف نیو بنابرا باشندیم 7/2از  شتریب جز سؤال یکبه هاهیگودهد که بارهای عاملی همه می

که پایایی مرکب برای همه  دهدیجدول مذکور نشان م یهاداده گر،ید ی. از سودارنداعتبار مناسبی طورکلی سؤاالت  شده است و به
 و دیلون Rhoکرونباخ و  همچنین میزان آلفای ؛باشدیم 1/2تر از بزرگ رهایتمام متغ یبرا انسیوار نیانگیو م 5/2تر از بزرگ رهایمتغ

نشان  0بررسی جدول دهند. اعتبار همگرایی نسبتاً باالیی را نشان می ر،یمقاد نیکه ا باشدمی7/2 از گلدستین همه متغیرها نیز بیشتر
؛ 7/2های مورد نظر در پژوهش حاضر از اعتبار نسبتاً باالیی برخوردار هستند بدین صورت که آلفای کرونباخ باالتر از داد که شاخص

باالیی  باشد. بنابراین در ادامه با اطمینانمی 1/2و میانگین واریانس بیشتر از  5/2، پایایی مرکب باالتر از 7/2باالتر از  Rhoشاخص 
های مدل نهایی پژوهش نیز نشان از اعتبار باالی توان نسبت به گزارش نتایج مربوط به مدل نهایی پژوهش پرداخت. بررسی شاخصمی

با توجه به الگوی تفسیری در  پردازیم.نتیجه با توجه به تائید مدل به گزارش نتایج تحلیل مسیر در قالب مدل تحقیق می مدل دارد. در
توان گفت که مسیر مربوطه در تر باشد میبزرگ 97/1مربوط یک مسیر از  tکه مقدار آماره آنجایی معادالت ساختاری و از سازیمدل

های مورد برسی در ای و مقوله محوری بر استراتژی، تمامی فرضیهجز رابطه شرایط زمینه باشد بنابراین بهدار میدرصد معنی 91سطح 
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 میانگین (، از شاخص ریشهGOFبرای ارزیابی مدل کلی، پس از منسوخ شدن معیار نیکویی برازش ) د.گردتحقیق حاضر تائید می
 و هنسلر) است مناسب 25/2 یا 1/2 از کمتر این شاخص شود که مقدار( استفاده میSRMR) 1شده استاندارد ماندهباقی مربعات

  (.0212 همکاران،

 تحقیق هایمؤلفههای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی : نتایج مربوط به تحلیل1جدول 

نتیجه  بار عاملی گویه مؤلفه فرعی
 اعتبار

 میانگین
 واریانس

پایایی 
 مرکب

Rh

o 
آلفای 
 کرونباخ

سازمانی و 
 مدیریتی

 نامناسب 715/2 1سؤال 

721/2 521/2 705/
 مناسب 507/2 0سؤال  701/2 2

 مناسب 552/2 5سؤال 
 مناسب 710/2 2سؤال 

ای و رسانه
 تبلیغاتی

 مناسب 577/2 1سؤال 
759/2 591/2 507/

 مناسب 529/2 0سؤال  502/2 2
 مناسب 515/2 5سؤال 

فرهنگی و 
 اجتماعی

 مناسب 715/2 1سؤال 
752/2 577/2 752/

 مناسب 519/2 0سؤال  772/2 2
 مناسب 595/2 5سؤال 

امکانات و 
 منابع

 مناسب 559/2 1سؤال 

510/2 921/2 905/
 مناسب 591/2 0سؤال  905/2 2

 مناسب 902/2 5سؤال 
 مناسب 595/2 2سؤال 

 
 

 های روایی و پایایی مدل نهایی تحقیقیلتحلنتایج مربوط به . 9جدول 

 مؤلفه
تعداد 
 سؤاالت

 میانگین
 واریانس

پایایی 
 Rho مرکب

آلفای 
 کرونباخ

موانع توسعه 
 تیکشرشته

12 125/2 955/2 905/2 905/2 

 
 های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیقفرضیه t: مقادیر ضریب مسیر و آماره 3جدول 

 نتیجه معناداری tآماره  ضریب مسیر رابطه

موانع 
توسعه 
رشته 

 تائید 221/2    591/15 797/2 سازمانی و مدیریتی 

 تائید 221/2 917/19 501/2 ای و تبلیغاتیرسانه 

 تائید 221/2                  052/55 599/2 فرهنگی و اجتماعی 

                                                           
1 . Standardized Root Mean Square Residual 
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 تائید 221/2                  517/17 929/2 امکانات و منابع  کشتی

 
 های برازش برای متغیرهای مدل تحقیق: مقادیر شاخص0جدول 

 2Q 2R SRMR متغیر

 752/2 557/2 سازمانی و مدیریتی

295/2 
 775/2 295/2 ای و تبلیغاتیرسانه

 527/2 121/2 فرهنگی و اجتماعی

 507/2 719/2 امکانات و منابع

 797/2  موانع توسعه کشتی سیستان
 

 
 
 

 مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان -1شکل

نیز  SRMRو مقدار باشد می در محدوده متوسط تا قوی R2و  Q2 شاخص برای آمده دست به مقادیر 2با توجه به اطالعات جدول 
در باال تصویر مدل آزمون شده تحقیق به همراه ضریب  دهنده کیفیت مناسب مدل آزمون شده است. که نشانباشد می 1/2کمتر از 

 مشخص گردیده است 1ل در قالب شکل دست آمده برای تمامی مسیرهای مده مسیر ب
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 بحث:

توسعه و پیشرفت  حال شدت در ترین و پرسودترین صنایع جهان است که بهامروزه صنعت ورزش در جهان یکی از مهم
از جمله موضوعاتی است  ورزش همباشد. مبحث توسعه دیگر تنها به توسعه شهرها و اقتصاد کشورها مرتبط نیست بلکه می

در این  .(0211 )سیف و همکاران، جامعه است در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عهوست از متأثر عه آنکه توس
سطح جهان به خود معطوف داشته است که به صورت مستمر اخبار مربوط به  کشتی، طرفداران زیادی را در ورزشمیان 

محقق برای پرداختن به عوامل مؤثر در عدم توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان  (.0215 )آقایی، کنندآن را دنبال می
خصوص نخبگان رشته ورزشی منطقه سیستان، به به بررسی منابع مربوطه پرداخته است و پس از مصاحبه با نخبگان

شده اقدام نموده است. در این پرسشنامه چهار مفهوم  ای بر اساس مفاهیم برداشتورزشی کشتی، به تدوین پرسشنامه
 ای و تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی و امکاناتی و منابع را ازها شامل سازمانی و مدیریتی، رسانهشده از مصاحبه برداشت

ها مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه دیدگاه افراد مرتبط با کشتی در این منطقه ارزیابی نمودیم و بر اساس نظر آن
های تحقیق حاضر نشان داد که عامل امکانات و منابع طراحی نمودیم. یافته SMART PLSافزار سیستان را به کمک نرم

در عدم توسعه این  929/2ترین عامل با ضریب تأثیر عنوان مهم یستان بهاز دیدگاه افراد مرتبط به کشتی در منطقه س
باشد. وجود امکانات و لوازم ورزشی مورد نیاز جهت تمرین و پیشرفت ورزشکاران در رشته ورزشی در این منطقه می

های شد. وجود تشکباعنوان شرط الزم جهت توسعه می ای مانند کشتی که نیاز به امکانات حداقلی است نیز بهرشته
تواند سازی و تجهیزات مرتبط با ریکاوری مناسب میهای بدنتمرین مناسب و استفاده از مربیان با تجربه در کنار سالن

سازی مجهز در های تمرینی و بدن(. عدم وجود سالن0211 )زیرک، مسیر هر ورزشکاری را در جهت پیشرفت هموار سازد
حمایت مالی مناسب توسط اداره مندان فراوان به رشته کشتی، عدم وجود اسپانسر و عدمعالقهمنطقه سیستان باوجود 

ترین مانع توسعه کشتی در منطقه سیستان باشد. نتایج این ورزش و جوانان باعث گردیده تا عامل مالی و امکاناتی مهم
-( و مهدوی0210شهالیی و همکاران )(، 0210) تحقیق در این خصوص با تحقیقات متعددی که توسط قاسمی و همکاران

شده است، مغایرت دارد. محقق بر این باور است که عدم توسعه اقتصادی منطقه  ( که در نقاط دیگر ایران انجام0215) زاده
پیوسته است. رتبه دوم موانع توسعه کشتی منطقه سیستان نظر به وقوع  ترین دالیلی است که این اختالفسیستان از مهم

 599/2ز دیدگاه عوامل مرتبط با کشتی این منطقه، مانع فرهنگی و اجتماعی است، مقدار تحلیل مسیر برای این عامل ا
شده  محاسبه 501/2ای قرار دارد که مقدار تحلیل مسیر برای این عامل محاسبه شد، در رتبه سوم موانع تبلیغاتی و رسانه

خصوص ورزش  ملی جامعه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی از ورزش و بهحمایت ع است که عدم است. محقق بر این باور
ای در ذهن افراد مرتبط با کشتی در منطقه تر از مسائل مدیریتی و رسانهکشتی باعث گردیده است که این عامل مهم

مردم منطقه سط مرزی تو آوران مسابقات داخلی و برونهای ضعیف آحاد جامعه از مدالسیستان نقش بسته است. استقبال
ها قرار دارند، گیران سایر مناطق کشور در اهمیت این موضوع مورد توجه است. در رتبه سوم رسانهسیستان در مقابل کشتی

 در ابتدا باید بر ضعف منطقه سیستان در خصوص داشتن یک رسانه قدرتمند تصویری یا چاپی در زمینه ورزشی یا غیر
مندان به رشته ورزشی و همچنین ها به دلیل بازتاب عملکرد ورزشکاران، جلب عالقهورزشی اذعان داشت. اهمیت رسانه

ها در این منطقه با طور که عنوان شد، رشد رسانهکس پوشیده نیست اما همانجلب حامیان مالی برای ارائه تبلیغات بر هیچ
روزنامه چاپی مدون است و تنها وجود سرعت بسیار کمی در حال جریان است. منطقه سیستان فاقد شبکه تلویزیونی یا 
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داشته است. در  های اجتماعی، چراغ رسانه در این منطقه را روشن نگهچند سایت خبری اندک و صفحات مجازی در شبکه
با  2شده در خصوص توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان، عامل سازمانی و مدیریتی در رتبه  میان موانع شناسایی

مندان به کشتی در منطقه سیستان این عامل توان عنوان داشت، از دیدگاه عالقهقرار دارد که می 797/2تحلیل مسیر 
کمترین میزان تأثیر در توسعه کشتی در این منطقه نسبت به سایر موانع دارد. محقق بر این باور است که اهمیت عوامل 

یرد، همچنین محرومیت مردم این منطقه در شناخت تری قرار گدیگر باعث شده تا توجه به این عامل در موقعیت پایین
تأثیر نیست. البته بر اساس نتایج حقوق خود و مطالباتی که باید نسبت به مسئوالن داشته باشند در وجود این نتیجه بی

 های محقق با پیشکسوتان رشته کشتی در منطقه سیستان، حضور مستمر مسئوالن در کنار ورزشکارانبرگرفته از مصاحبه
 در به وقوع پیوستن این نتیجه بدون تأثیر نبوده است.

 

 گیری:نتیجه

درصد  72سازی موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان نشان داد که نزدیک به نتایج این تحقیق با عنوان مدل
داشت که از دالیل توان عنوان اند، همچنین میکردههای مرتبط با آن تحصیلبدنی و گرایشگویان در رشته تربیتپاسخ

اندرکاران توان به پایین بودن مدارک تحصیلی ورزشکاران و دستعدم توسعه این رشته در بخش توصیفی این تحقیق، می
گویان دارای درصد پاسخ 72ها در رشته کشتی اشاره کرد، این مهم به شکلی است که این رشته و کم بودن سابقه کار آن

ای روز و صحیح تمرینی، تغذیههای بهر از آن هستند که این مهم در عدم اطالع از روشدیپلم و کمتمدرک تحصیلی فوق
سال در رشته کشتی هستند  1گویان دارای سابقه کار کمتر از درصد پاسخ 71و اجرایی مؤثر است عالوه بر آن بیش از  

ح آموزش و المللی آن، نحوه صحیی بینکه این مهم نیز در عدم آشنایی کامل با رشته کشتی، تغییرات داوری و نهادها
گیران در شرایط مختلف مؤثر است و بهتر است از افراد با تجربه بیشتر در این زمینه استفاده برخورد با مشکالت کشتی

توان عنوان داشت که در میان موانع شود. همچنین در بخش دوم نتایج این تحقیق و بر اساس نتایج معادالت ساختاری می
ترین مانع توسعه رشته کشتی در این منطقه و عامل سازمانی و مهم 929/2مانع امکاناتی و منابعی با تحلیل مسیر  موجود،

ترین عامل در میان موانع توسعه کشتی در این منطقه از نظر افراد مرتبط با اهمیت کم 797/2مدیریتی با تحلیل مسیر 
را نشان  295/2برازش مدل با استفاده از شاخص نیکویی مقدار  شده است. همچنین کشتی در منطقه سیستان شناخته

توان عنوان داشت، مدل از کیفیت مناسبی برخوردار است. رشته کشتی در استان سیستان و داد که بر این اساس می
رشته نیز های بومی و محلی مرتبط با این توجه بوده است و بازی خصوص منطقه سیستان از دیرباز مورد بلوچستان و به

های گذاری دولت و سازماندر میان مردم وجود داشته است اما با توجه به محرومیت این منطقه و کم بودن سرمایه
که شایسته پتانسیل این  چنان خصوص کشتی نتواند آن خصوصی در این منطقه باعث شده است که ورزش این منطقه به

شود تا با توجه به مشکالت مالی این رشته، نتایج این تحقیق توصیه می ورزش در این منطقه است، پیشرفت نماید. بنابر
مایت بیشتر جامعه سیستان از گذاری بیشتر ترغیب نمود و تبلیغات الزم برای حاندرکاران امر را در جهت سرمایهدست

های این ین از محدودیتها( انجام داد. همچن)سمن نهادهای مردموسیله نهادهای اجتماعی و سازمان گیران بهکشتی
 تمامی جامعه آماری تحقیق اشاره نمود.توان به عدم دسترسی بهپژوهش می
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Designing a model of obstacles to the development of the wrestling industry in 

Sistan region 
 

Morteza Rezaei1* 

 

1. PhD student in Sports Management, Mazandaran University, Babolsar. Iran. 

 

Abstract: 
The aim of this study was to investigate the factors and design a model of obstacles to the development of 

wrestling in the Sistan region from the point of view of the players and athletes of the Sistan region, which 

seeks to investigate these factors and determine the importance of each of them. The method of this research 

is applied in terms of nature and goals, and in terms of method, it is a mixed research consisting of qualitative 

and quantitative parts. The statistical population of this research in the qualitative part is 15 people from the 

wrestling elites and in the quantitative part all the people related to the wrestling field in the Sistan region, 

their number was 375 people. Among them, 230 people answered the researcher's questions. According to 

the results of the structural equation model, the findings of this research showed that the model has a good fit 

based on goodness of fit index (SRMR<0.1) and the value of the path analysis for organizational and 

managerial barrier is 0.796, media and advertising barrier is 0.825. , cultural and social barrier was 0.899 and 

facilities and resources were 0.909. The results of the research showed that among the obstacles to the 

development of wrestling in Sistan region, the most important factor is the lack of facilities and financial 

resources. Among the other important factors in the lack of development of this field, we can mention the 

lack of media attention and poor management and organization in this regard. Which researchers consider it 

necessary to pay attention to for the development and growth of this field 
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 12 - 11صفحات 
 
 

 بدنی شهر رشت وری معلمان تربیترابطه مدیریت دانش و بهره

 گری خالقیت و جوسازمانیبا نقش میانجی
 *9نیامصطفی رشیدی ،1محمدرضا کارگربرزی

 ، ایراندانشگاه گیالنکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، .  1

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران  .2

 

 چکیده:
های خالقیت و بدنی شهر رشت از طریق میانجیوری معلمان تربیتهدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهره

 212بدنی شهر رشت )آماری پژوهش معلمان تربیت همبستگی بود. جامعه -روش تحقیق از نوع توصیفی .بودجوسازمانی 
 وریپرسشنامه بهره 4شمار(. ابزار پژوهش شامل )روش تمامآماری برابر با جامعه انتخاب شد دادند نمونه نفر( تشکیل می

(، خالقیت صادقی 1999جوسازمانی سوسمن و دیپ ) (،2222(، مدیریت دانش شرون الوسون )1994همکاران ) و هرسی
 و جهت تجزیه SMART PLS 3افزار سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم( بود و از روش مدل1299مال امیری )
ه ب PLSافزار شده استفاده گردید روایی محتوای ابزار توسط اساتید و پایایی ترکیبی با نرم آوریهای جمعتحلیل داده

 PLSسازی معادالت ساختاری در نرم افزار از روش مدلید گردید. ی( بررسی و تا999/2و  922/2، 989/2، 922/2ترتیب )
، (R= 829/2؛ t-value=  982/12وری )مدیریت دانش با بهره نتایج نشان داد که ها استفاده گردید.جهت تحلیل داده

( و R=  129/2؛ t-value=  292/2وری )خالقیت با بهره(، R=  888/2 ؛ t-value= 322/12مدیریت دانش با جوسازمانی )
؛ رابطه مدیریت دانش با خالقیت داری وجود داردرابطه معنی (R=  235/2 ؛ t-value= 222/5وری )جوسازمانی و بهره

(221/2 =t-value 225/2؛  =R) وری، حرکت در مسیرهای منتهی به افزایش جهت افزایش بهره در نتیجه دار نبود.معنی
های جدید هراسی نداشته دانش در جوسازمانی پویایی امکان دارد که کارکنان آن در مواجهه با مشکالت از اعمال نگرش

 وری چیره شوند.باشند تا بر مشکالت موجود بر سر راه بهره
 

 .، معلمان تربیت بدنیسازمانی، خالقیتجو وری، مدیریت دانش،بهره کلیدی: واژگان    
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 مقدمه:
)خورشیدی، رود در جامعه امروز آموزش و پرورش و دانشگاه از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف به شمار می

 که وظیفه سنگین تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور برای حرکت در مسیر توسعه پیش از هر (. چرا3؛ 2228
وری به عنوان بهرهباشد تا سنگ بنای پرورش نیروی انسانی را در مدرسه آغاز کند. چیز در ابتدا با نظام آموزش و پروش می

وری نیروی انسانی و بررسی عمیق آن گردد. بهرههای امروزی تلقی میم و بقای سازمانیکی از متغیرهای اساسی در دوا
 زمان تا گذشته میالدی قرن اواخر از (.1292شود )سلطانی، های پیشرفت و توسعه هر سازمانی محسوب مییکی از اولویت

 است. از شده واقع توجه مورد بسیار سازمان حیاتی منابع از بخشیبه توان سازمان نامشهود هایدارایی مدیریت بحث حال،

 تأکید سازمان مورد مشهودنا دارایی ترینمهم عنوان به و ساخت معطوف به خود را توجه بیشترین ها، دانشدارایی این بین

 سبب معاصر هایسازمان برای ارزش با یک، دارایی عنوان به دانش اهمیت (.2222، 1نوناکا کروگ، است )ون قرارگرفته

این  اصلی هایچالش و هامسئولیت از یکی به ارتقای آن و صحیح اداره برداری،توسعه، بهره کسب، نحوه تا است شده
، 2)داونپورت است محور های تولیدسازمان جای به محوردانش هایسازمان بر فزاینده تأکید شود. امروزه تبدیل هاسازمان
وری، بهبود بهره منظور به فکری، شیوهای منابع تسهیم و سازمان مورد در تفکر جدید شیوة 2دانش مدیریت (.2224

 که جهان است این سوم، مبین هزارة در دانش تحوالت و تغییر روند دقیق ارزیابی و هاستهزینه کاهش و 4عملکرد

 دهند، ازدانش افزا می هایفناوری به را خود جای افزا نیرو هایفناوری تدریج به آن در که است ایجامعه امروز صنعتی
 خدمات محصوالت و در کاربرد و اعتباربخشی ایجاد، شکل به را جدید دانش مداوم طور به باید هاسازمان رو این

توانیم جوسازمانی همانند هوای موجود در یک اتاق است، ما نمی 8جوسازمانی (.2211، 5نرحماو  ، ظاهیرکارگیرند )باتیبه
 دهد و خود نیز ازافتد را تحت تأثیر قرار میرا ببینیم یا لمس کنیم، اما آن ما را احاطه کرده است و هر چه که اتفاق می

 گیری محیط کار است که بهدازهان های قابلجوسازمانی مربوط به تعیین ویژگی پذیرد؛گذرد، تأثیر میآنچه در سازمان می
شود که روی انگیزش کنند درک شده است و فرض میطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می

خالقیت را  3رابینز .کنددهی رفتار عمل مینفوذ جهت شکل عنوان منبعی مؤثر و با گذارد. همچنین بهو رفتارشان تأثیر می
 کند و از طرفی هورالکها تعریف میایده بین فرد یا ایجاد پیوستگی به منحصر روش یک در هاایده یبترک معنای به

 یادگیری نتیجه در خالقیت شود.می نوآوری و ابداع نوعی به منجر که داندمی از تخیل شده کنترل شکلی را خالقیت

 نقش اعتماد آن در که است محیطی در یکدیگر از یادگیری بر اساس مجزا هایدانش ترکیب حاصل خود که است پیوسته

بهاترین منبعی است که هر جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار کلی نظام آموزش و پرورش گران طور به دارد. مهمی
محسوب  سازمان هر توسعه و پیشرفت هایاولویت از آن عمیق بررسی و انسانی نیروی وریبهره. (1992، 9)برونلی دارد

                                                           
1. Van krog & nonaka 
2. Davenport 
3 .knowledge management 
4 .performance 
5 .Bhatti, Zaheer, & Rehman 
6 .Organizational climate   
7 .Robbins 
8. Brownlee 
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 گیریبهره سخن، به دیگر سازمان، در فرد توانمندی و بازدهی کارایی، اثربخشی، احساس از است عبارت وریبهره .شودمی

جمله عواملی است که دوام و  وری ازبهره(. 1295است )سلطانی،  انسانی نیروی مهارت و استعداد توان، کار، نیروی از بهینه
کارگیری بهینه همه  وری، موجب بهکند. حاکم شدن فرهنگ بهرهرقابت کنونی تضمین می پرها را در دنیای بقای سازمان

توان از امکانات، شرایط، شود و بدون اضافه کردن فناوری و نیروی انسانی جدید میها میامکانات مادی و معنوی سازمان
های سازمان بیشترین بهره را رسیدن به هدف های نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خالقیت درتوان و توانمندی

 (.2222، 1برد )هنری

 کردمییرزاو  ، ملکییفهامیوری، های گذشته، در رابطه بین مدیریت دانش و بهرهبا توجه به مطالعات اخیر و بررسی پیشینه
(، هاشیمی 1292بنیاب )پاکیدلزاده و اییران (،1294زاده )هاللیان و حسین (،1294) جداریو  ، فخیمیزاده(، ایران1295)
، (، مهایدین2212) 2کانگو  ، چیچونا، داچاین(، لیائو2215زاده )(، انگوتی و نجف1292) کشکرو  ، هنری(، محمدی1292)

در  انید.داری بین این دو متغیر گیزارش کردهرابطه مثبت و معنی (2221( و پاریخ )2223) 2مارگونوو  آزیروانی، کاملرودین
و  نیژاد، زارع، شیریعت(، موسوی1292(، عامری )1294(، حاتمی )1295شهالیی )رابطه با رابطه مدیریت دانش و خالقیت، 

رابطییه مثبییت و  (1292انصییاری )(، 1291نیا )(، محمیید1292رنییدی و ایرجییی نقنییدر )ز ،سییلطانی(، پور1292) سییاعدی
همتی عفیف و همکیاران . در رابطه مدیریت دانش و جوسازمانی، اندداری رابین مدیریت دانش و خالقیت گزارش دادهمعنی

رابطیه مثبیت  (2212) 4هسیاوو  ، هانگ( و چن1292نیا و ملکی )(، رحمتی1294زاده )اهانی و شفیع(، فرمیهنی فر1295)
جو و نیاظم حقیقت( و 1291نیا )(، محمد1295احمدی )وری اند. در رابطه بین خالقیت و بهرهداری را گزارش کردهو معنی

 سیبحانیو  ، صیابونچیحیاتمیوری داری وجود دارد. در ارتباط بیا رابطیه جوسیازمانی و بهیرهرابطه مثبت و معنی (1293)
داری را رابطیه مثبیت و معنیی( و 1291زاده )(، کیریم1299شییخی )، ناظم و محسن(1294(، جهانیان و حسینی )1295)

و  ، فیضیی(، زارع1292میودی )تغیر میانجی این پژوهش، بیین جوسیازمانی و خالقییت، اند و در رابطه با دو مگزارش کرده
( رابطیه مثبیت و 2212(، چکمیه جیی اوغلیو )2211حیق ) (، امیران و ائیسیون2212همکیاران ) (، چن و1299) محبوبی

 داریمعنیی و مثبیت تأثیر دانش مدیریت های استراتژی ( نشان دادند که1422موسوی و همکاران )داری وجود دارد. معنی
 و دانیش وریبهیره بر داریمعنی و مثبت تأثیر دانش هاینقشه همچنین. دارد سازمان در نوآورانه رفتار و دانش وریبهره بر

 البیرز نشیان داد کیه رابطیه استان جوانان و ورزش کل اداره ( در1422) فرجیو  ، سهیلیلونتایج آدینه .دارد نوآورانه رفتار
 تحلییل همچنیین و وجیود دارد کارآمید عملکیرد میدیریت بیا سیازمانی فرهنیگ دانش و مدیریت بین داریمعنی و مثبت

 را کارکنان کارآمد عملکرد مدیریت درصد29/2 و 43/2 ترتیب به سازمانی فرهنگ و دانش مدیریت که داد نشان رگرسیون
 فرهنیگ و دانیش میدیریت هایمولفیه صیحیح بکیارگیری گفیت توانمی پژوهش هاییافته به توجه با. کنندمی بینیپیش

 و موفقییت رشید، ابیزار و سازدمی هموار را اهداف پیشبرد راه و است هوشمندانه بسیار کارآمد عملکرد مدیریت در سازمانی
وری  بر بهرهان دادند که مدیریت دانش ( در مطالعه خود نش2221) 5کالدین. دهدمی قرار مدیریت اختیار در را سازمان ارتقا

                                                           
1. Henri 
2 Liao, Chi-chuan, Da-chian, & Kuang 
3 Mohayidin, Azirawani, Kamaruddin, & Margono 
4 Chen,  Huang, & Hsiao 
5 Kaldeen  
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 فرآینید ( نشان دادند که بیین2221) 1تاریقو  ، سومبال، اختراحمدگذار است. ن بر مشارکت بیشتر کارکنان تاثیرو همچنی
مطالعیه و بررسیی تحقیقیات گذشیته . دارد وجیود معناداری بسیار و مثبت رابطه دانش کارکنان وریبهره و دانش مدیریت

های ورزشیی و غیرورزشیی و همچنیین خیدماتی و تولییدی و ها اعیم از سیازمانسیازماندهد توسعه و پیشیرفت نشان می
دهد رابطه مدیریت دانیش باشد. مرور تحقیقات فوق نشان میوری نیروی انسانی آن وابسته میهای آموزشی به بهرهسازمان
مطالعه قرارگرفتیه  ری نیروی انسانی موردودار است، همچنین رابطه خالقیت و جوسازمانی با بهرهای معنیوری رابطهو بهره

ترکیبیی و بیدون میدل مفهیومی  صورت غیر شده است که این تحقیقات به دار گزارشکه در این تحقیقات نیز رابطه معنی
های آینده، در این ها در تعلیم و تربیت نسلبدنی و همچنین نقش آنمحور بودن معلمان تربیتبوده است. با توجه به دانش

باشد، در این پژوهش سعی بر این است که با طراحی مدل مفهومی میدیریت مینه نیاز به مطالعه علمی و بررسی بیشتر میز
شهر رشت مورد بررسی قرار گیرد، متغیرهیای خالقییت و جوسیازمان نقیش مییانجی بدنی تربیتوری معلمان دانش با بهره
 صورت ترکیبی بررسی و مطالعه شد. دارند که به

 :شناسی روش

باشید. جامعیه پیژوهش نظر روش اجرا مییدانی می نظر هدف کاربردی و از همبستگی، از -نظر نوع توصیفی  این پژوهش از
نفیر(. نمونیه آمیاری بیه  212باشد )می 1422پرورش در سال  و ناحیه آموزش 2بدنی شهر رشت،شامل کلیه معلمان تربیت

گیری شیامل آوری شد(. ابزار اندازهپرسشنامه جمع 149و نظرخواهی شد )صورت تمام شمار انتخاب  دلیل محدود بودن، به
(، پرسشینامه میدیریت دانیش شیرون 1994) 2همکیاران و هرسی وریبهرهاند از: پرسشنامه چهار پرسشنامه بود که عبارت

( 1299(، پرسشینامه خالقییت صیادقی میال امییری )1999) 4(، پرسشنامه جوسازمانی سوسیمن و دییپ2222) 2الوسون
ها و بررسی برازش میدل تحلیل داده و جهت تجزیه 5در این پژوهش از تحلیل مسیر با روش حداقل مربعات جزئی باشد.می

رسیی هیا و برو تحلییل داده جهت تجزییه ل مسیر با روش حداقل مربعات جزئیدر این پژوهش از تحلیشده است.  استفاده
 استفاده گردید. Smart PLSافزار شده است. برای این منظور از نسخه سوم نرم برازش مدل استفاده

 . ضرایب بارهای عاملی مدیریت دانش1جدول 

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

ش
دان

نی
فری

آ
 1 952/2  

ش
 دان

ذب
 ج

5 931/2  

مان
ساز

ش
 دان

هی
د

 9 958/2  

2 959/2  8 995/2  12 992/2  

2 939/2  3 992/2  11 392/2  

4 992/2  9 992/2  12 939/2  

خیر
ذ

ه  ش
912/2 12 دان  

شار 
انت

ش
332/2 13 دان به 

رگی
کا

ر ش
 دان

918/2 21 ی  

14 931/2  19 928/2  22 989/2  

                                                           
1 Ahmed, Sumbal, Akhtar, & Tariq 
2 .Hersey et al 
3 .Sheron Lawson 
4 .Sussman & Deep 
5. Partial Least Squares  
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15 922/2  19 928/2  22 992/2  

18 392/2  22 353/2  24 952/2  

 
 

 وری. ضرایب بارهای عاملی بهره9جدول 

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

یی
وانا

 ت

25 923/2  

نی
زما

 سا
یت

حما
 

22 983/2  

ش
گیز

 ان

28 928/2  

28 929/2  22 942/2  23 832/2  

23 339/2  24 921/2  29 942/2  

خت
شنا

ک و 
312/2 29 در  25 988/2  29 919/2  

29 928/2  
ورد

زخ
 با

42 539/2  

بار
اعت

 

44 333/2  

21 984/2  41 992/2  45 939/2  

ری
زگا

سا
 

49 922/2  42 939/2  48 922/2  

52 999/2  42 932/2  43 921/2  

 

 

 ضرایب بارهای عاملی خالقیت 1. جدول

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

بی
ه یا

سئل
 م

51 924/2  

ابی
ده ی

 ای

58 929/2  

52 944/2  59 999/2  

52 923/2  59 395/2  

54 332/2  82 942/2  

55 915/2  

یده
ی ا

جرا
ا

ها
 

83 913/2  

ده
ی ای

زیاب
ار

ها
 

81 925/2  89 982/2  

82 9239/2  89 922/2  

82 921/2  32 945/2  

84 932/2  31 942/2  

85 912/2  32 342/2  
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 ضرایب بارهای عاملی جوسازمانی .0جدول 

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

وح
وض

 و 
فق

توا
 

اف
هد

ا
 

1 925/2  

یت
رضا

 از 
ش

پادا
 

9 323/2  

یت
رضا

 و 
فق

توا
 بر 

وی
ر

 
ویه

ر
 ها

12 992/2  

2 395/2  12 321/2  14 914/2  

2 999/2  11 324/2  15 922/2  

4 328/2  12 325/2  18 942/2  

وح
وض

 و 
فق

توا
 

ش
نق

 ها

5 984/2  

اثر
ات

باط
 ارت

شی
بخ

 

13 495/2    

8 335/2  19 928/2    

3 383/2  22 925/2    

9 399/2      

 4/2ها در سیازه مربیوط بیه خیود بیاالتر از شود، تمامی بارهای عاملی سینجهمالحظه می 4تا  1طوری که در جدول همان
بودنید از میدل پیژوهش حیذف شیدند کیه شیامل پینج سیوال  4/2باشند؛ و سواالتی که دارای بار های عاملی کمتیر از می

(Q30,Q49,Q57,Q66,A18)  است. بود. لذا در ادامه تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس سوال های تأیید شده صورت گرفته 

بررسیی قیرار  گیری، مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای مکنیون میوردپس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه
شیده اسیت. ایین  میدل سیاختاری اسیتفادهکاربردترین معیارها برای بیرازش  گیرد. ضمن اینکه در پژوهش حاضر از پرمی

ترین است. اولیین و ابتیدایی Q)2(بینی و ضریب قدرت پیش )2R( ، ضریب تعیین)values-t( معیارها شامل؛ ضریب معنادار
که مقدار ایین  صورتی است. در t-valuesها در مدل )بخش ساختاری(، اعداد معناداری بین سازه معیار برای سنجش رابطه

 %95های پژوهش در سیطح اطمینیان نتیجه تأیید فرضیه ها و دربین سازه بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 98/1از اعداد 
 شده است. ارائه t-valuesاست. در شکل زیر مدل مربوط به مقادیر 
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 هاهای اصلی با یکدیگر و با زیر عاملروابط هریک از عامل (t-values)ضریب معناداری  .1شکل

 
 (GOFمنظور محاسبه شاخص برازش کلی مدل )به 2Rو  communalities. مقادیر 2جدول 

 2Rمقدار  communalitiesمقدار  ابعاد پژوهش  

هره
ب

ری
و

 

892/2 اعتبار  335/2  

822/2 انگیزش  323/2  

883/2 بازخور  324/2  

849/2 توانایی  419/2  

358/2 حمایت  592/2  

824/2 درک و شناخت  852/2  

324/2 سازگاری  124/2  

نی
زما

سا
جو

 

528/2 ارتباطاتاثربخشی  525/2  

852/2 توافق و وضوح اهداف  382/2  

525/2 رضایت از پاداش  354/2  

318/2 هاتوافق بر رویه  329/2  

829/2 توافق و وضوح نقش  982/2  
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یت
الق

خ
 

838/2 هااجرای ایده  982/2  

322/2 هاارزیابی ایده  945/2  

898/2 ایده یابی  942/2  

883/2 مسئله یابی  819/2  

ش
 دان

یت
دیر

م
 

824/2 انتشار دانش  329/2  

312/2 کارگیری دانشبه  332/2  

339/2 جذب دانش  933/2  

352/2 آفرینیدانش  33/2  

894/2 ذخیره دانش  923/2  

382/2 دهی دانشسازمان  922/2  

398/2 مرتبه دوم وریبهره  

زابرون مرتبه دوم مدیریت دانش  

444/2 مرتبه دوم جوسازمانی  

 299/2 مرتبه دوم خالقیت
 822/2 835/2 میانگین

 

2= √communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R̅GOF 𝐆𝐎𝐅 =  √𝟎/𝟔𝟕𝟓 ∗ 𝟎/𝟔𝟑𝟑 =  باشید،می 852/2که معیار نامبرده برابر بیا به آن با توجه برازش کلی قوی   𝟎/𝟔𝟓𝟑

 گیرد.مورد تأیید قرار می "بسیار قوی"( برازش کلی مدل در حد 2229و همکاران ) 1های وتزلزبنابر پژوهش

 

 :نتیجه گیری
بدنی شهر رشت با میانجی خالقیت و جوسیازمانی بیود. وری معلمان تربیتهدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهره

وری نیروی انسانی داشته باشد، به تبیین تواند با بهرهاین مطالعه بر مبنای اهمیت مدیریت دانش، خالقیت و جوسازمانی می
 بدنی شهر رشت پرداخت.و تعیین ارتباط بین این متغیرها در معلمان تربیت

= ضریب مسیر( دارنید. 829/2؛ t-value= 982/12داری )وری رابطه معنیهای پژوهش مدیریت دانش با بهرهبر اساس یافته
-(، اییران1294(، هاللیان مطلق و همکاران )1294زاده و همکاران )(، ایران1295و همکاران )های فهامی این نتایج با یافته

(، زرگیار محمیدی و همکیاران 1291نیا )(، محمد1292(، محمدی و همکاران )1292(، هاشمی )1292بناب )زاده و پاکدل
خیوانی ( هم2221( و پیاریخ )2223کیاران )(، مهایدین و هم2212(، لیائو و همکاران )2215زاده )نجف(، انگوتی و 1291)

= ضریب مسیر( ندارند. این نتایج بیا  225/2؛ t-value= 221/2داری )های مدیریت دانش با خالقیت رابطه معنیدارد. یافته
زرنیدی و ایرجیی  ،سیلطانی(، پور1292سوی و همکاران )(، مو1292(، عامری )1294(، حاتمی )1295های شهالیی )یافته

(، ازبیگ و 2211(، رحیمیی و همکیاران )1292(، انصیاری )1292آذری و همکاران )(، نیاز1291(، محمدنیا )1292)نقندر 

                                                           
1 .Vtzlz 
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های مدیریت دانش با جوسیازمانی رابطیه ( ناسازگاری دارد. یافته2225( و وال و همکاران )2229(، هیند )2212همکاران )
(، 1295) های همتیی عفییف و همکیاراند. این نتایج با یافتیه= ضریب مسیر( دارن 888/2 ؛t-value= 322/12داری )معنی

همچنیین ( همخیوانی دارد. 2212( و چین و همکیاران )1292نیا و ملکی )(، رحمتی1294زاده )فرمیهنی فراهانی و شفیع
ی احمیدی هابیا یافتیه= ضریب مسیر( دارند. ایین نتیایج  129/2؛ t-value= 292/2داری )وری رابطه معنیخالقیت با بهره

( همخیوانی 1292های رضیایی صیوفی )( همخوانی دارند و با یافته1293جو و ناظم )( و حقیقت1291نیا )(، محمد1295)
= ضریب مسییر( دارنید. ایین  235/2؛ t-value= 222/5داری )وری رابطه معنیهای جوسازمانی و بهرهبر اساس یافتهندارد. 

(، 1292(، کریمیی )1292(، الماسی و همکیاران )1294(، جهانیان و حسینی )1295)های حاتمی و همکاران نتایج با یافته
( همخییوانی دارد؛ 2212( و رونالیید و همکییاران )1291زاده )(، کییریم1299شیییخی )نییاظم و محسیین (،1291مالجعفییری )

نتیایج بیا ارنید. ایین = ضیریب مسییر( د299/2؛ t-value=281/2داری )های مدیریت دانش با جوسازمانی رابطه معنییافته
(، چکمیه جیی 2211(، امران و ائیسیون حیق )2212(، چن و همکاران )1299، زارع و همکاران )(1292های مودی )یافته

 ( همخوانی ندارد. 1292های نشاط و همکاران )( همخوانی دارد ولی با یافته2212اوغلو )

وری تحقیقی میدیریت دانیش بیشیترین سیهم را برافیزایش بهیرهبا توجه به نتایج تحقیق واضح است که در بین متغیرهای 
شود تا نقاط ابهام برطرف گردد، این امیر درگیرو آوری و تدوین اطالعات موجب میواسطه جمع گذارد. مدیریت دانش بهمی

اول بایید توان چنین استنباط نمیود کیه در گیام گرفته است. می واسطه مدیریت دانش شکل تشکیل ساختاری است که به
هایی بیرای ایین بدنی جویا شد. در گام بعدی به دنبال یافتن پاسخنقاط مبهم موجود در آموزش را از دیدگاه معلمان تربیت

هیای مربیوط بیه دانش و جوسازمانی بهره جست. گوییهدار بین مدیریت توان از ارتباط معنینقاط ابهام گشت، در اینجا می
ها و اثربخشیی ارتباطیات تأکیید ها و روییهها، رضایت از پاداشوح و روشنی اهداف و نقشجوسازمانی در این تحقیق بر وض

بدنی بیرای بخشیی از نکیات میبهم و های تربیتسازی اهداف و تعریف جزییات نقش مورد انتظار از معلمکمی دارد، شاید با
اهمییت دیگیر کیه در متغییر جوسیازمانی هایی دریافت. همچنین نکتیه حیائز بدنی پاسخسؤاالت پیش روی معلمان تربیت

های ارتبیاطی موجیود در سیازمان ها و سیسیتمهای بهتر یاری نماید توجه به اثربخشی روییهتواند در پیدا نمودن گزینهمی
رده و همچنین مراتب سازمان و اعضای هم پرورش است. واضح است که مشکالت موجود در ارتباطات بین سلسله و آموزش

راحتی موجب بیروز مشیکالت در مسییر ارتباطیات بیین اعضیای  تواند بههایی با کارایی پایین خود نیز میی رویهکارگیربه
موقع مفیاهیم کیه یکیی از  رو توجه به انتقال صحیح و به این وری هستیم. ازسازمان شود که در تبع آن شاهد افت در بهره

وجود اینکه میدیریت دانیش  های پاسخگو به برخی ابهامات باشد. بازینهتواند یکی از گباشد میاصول مدیریت دانش نیز می
هیا های خالقانه و نوآوریوری رابطه معناداری ندارد، اما باید توجه داشت که پاسخواسطه خالقیت بر بهره در این تحقیق به

 دیگیری ایین اثرگیذاری معنیادار بیه آوری دانش و ارتباط بین عوامل گوناگون مؤثر باشد که در تحقیقاتتوانند در جمعمی
آمده است. شاید ایجاد محیطی که از تفکر خالق در آن حمایت شود تحت تأثیر جوسازمانی باشید، امیا بیا توجیه بیه  دست

کارگیری ارتباط متقابل بین عناصر تحقیق، ما در مدیریت دانش باید بر تفکر خالق تأکید داشته باشییم، ایین تأکیید بیر بیه
 های موجیود در خالقییت بیهنوآوری در پاسخگویی به مشکالت باید در جوسازمانی القا شود تا بتوان از پتانسییلخالقیت و 
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طور دائمی و نه مقطعی و گذرا استفاده نمود. شاید یکی از دالیل عدم معناداری تأثیر مدیریت دانیش بیر خالقییت در ایین 
ها تأکید نماینید. ریکه بر گسترش دائمی خالقیت و استفاده از نوآوپرورش باشد  و ای منسجم در آموزشتحقیق نبود بدنه

وجو از نظیرات آفرینی است کیه میا در آن عیالوه بیر جسیتهای مربوط به مدیریت دانش در این تحقیق دانشیکی از گویه
ت پیشیبرد میدیریت جهی چنید های جدید به مشکالت نیز هستیم. هرها و نگاهتجربه به دنبال نگرش پیشکسوتان و افراد با

وجیود  ایین بتوانند با ایجاد انگیزه خالقیت را در کارکنان نهادینه کنند، باکه دانش نیازمند متخصصینی در این امر هستیم 
ها جهت پاسیخگویی بیه حلرسد با توجه به اینکه در مدیریت دانش به دنبال مکتوب کردن اطالعات و راهچنین به نظر می

لحظیه بیروز  که در پاسیخ خالقانیه در ییک روحیه خالقیت در تضاد باشد، چرا هستیم این امر اندکی بامشکالت و ابهامات 
نماید و امکان مکتوب یا ثبت نمودن آن بعضاً امری آسان نیست همچنین در تفکر خالقانه به دنبال کنار زدن تعیاریف و می

تیوان اطالعیات را از منیابع و آفرینیی میانع بر سر راه دانشهای ناشی از مفاهیم و باورها هستیم. پس عبور از مومحدودیت
دهی و ذخیره نمود تا در صیورت لیزوم نیاز سازمان کارگیری در موارد مورد ها را جهت بهاشخاص مختلف جذب نمود و آن

جهیت پاسیخگویی بیه هرچند که ما در مدیریت دانش بیه دنبیال افیزایش کیارایی اطالعیات  آسانی به کار گرفته شوند. به
حد به مخاطبان آنیان را  از مشکالت و پیشبرد اهداف خود هستیم؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که با ارائه دانش بیش

های ضمن خیدمت های تحت عنوان کالسپرورش اصوالً کالس و دچار سردرگمی در انجام امور نکنیم. در مجموعه آموزش
ها در مرحله اول به فرهنگیان آموزش داده شیود تیا شده است تا به کمک برگزاری این کالس تهبرای فرهنگیان در نظر گرف

های جدییدی برای پاسخگویی به مشکالت پیش روی خود در امر آموزش چگونه عمل نمایند و در مرحله دوم با ارائه دانش
توانید تیأثیر بسیزایی در هیا میسیب ایین کالسبندی مناموجبات تسهیل در امر آموزش را برای معلمان فراهم کنند. زمان

وری حرکیت در گیری نمود که جهت افزایش بهرهتوان چنین نتیجهها داشته باشد. در پایان میوری این کالسافزایش بهره
مسیرهای منتهی به افزایش دانش در جوسازمانی پوییایی امکیان دارد کیه کارکنیان آن در مواجهیه بیا مشیکالت از اعمیال 

نهایت بر اساس نتیایج ایین  در وری چیره شوند.های جدید هراسی نداشته باشند تا بر مشکالت موجود بر سر راه بهرهنگرش
های سیازنده، کیارایی را افیزایش گیری از تعارضپرورش باید با تشویق معلمان به بهره و گردد؛ آموزشپژوهش پیشنهاد می

د. هماهنگی، یکپارچگی و انسجام بین معلمان باعیث وحیدت روییه و هیم سیویی داوری را افزایش ترتیب بهرهاین داده و به
آمیز، فضای مناسبی فراهم های مختلف و برخورد احترامها و نظریهوجود گرایش پرورش با و شود. در آموزشها میمیان آن

گذاران قرار گیرنید تیا توجه سیاستای داشته باشند و همچنین مورد تشویق و شود تا معلمان آزادی عمل و استقالل حرفه
 ها و پیشنهادها و تجلی افکار جدید فراهم شود.زمینه برای ارائه ایده

 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
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 :منابع

 ورزش کل اداره در کارآمد عملکرد مدیریت با سازمانی فرهنگ و دانش مدیریت رابطه(. 1422. )غالمرضا فرجی، بهزاد؛ سهیلی، مریم، لو،آدینه
 .88-41 :(29)9 ،معنایی هاینظام و دانش بازیابی فصلنامه. البرز استان جوانان و

، 2، سال هفتم، شماره فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیوری منابع انسانی، (، رابطه خالقیت و نوآوری با بهره1295احمدی، عبداهلل )
 .222-229صفحات 

 .83-95، صفحات 9، شماره مدیریت ورزشیبدنی استان تهران، (، مدیریت دانش و خالقیت در اداره کل تربیت1292انصاری، محمدحسین )

وری نیروی انسانی با های مدیریت دانش بر بهرهبررسی مؤلفه "(،1294ایران زاده، سلیمان؛ فخیمی آذر، سیروس؛ جداری سفیدگری، ایوب )
 .45-23، صفحات 22، شماره 9، سال وریمدیریت بهره، "استفاده از روش تحلیل عاملی در مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز

(، تعیین مدل معادالت ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی 1294امین؛ هادوی، سیده فریده؛ تندنویس، فریدون )ایرجی نقندر، ر
 .422-419، صفحات 2، دوره هفتم، شماره مدیریت ورزشی ،کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

ای استان تهران، های فنی و حرفهوری کارکنان در آموزشکدهر میزان بهره(، نقش جو سازمانی ب1294جهانیان، رمضان و حسینی، سمیرا )
 .1125 -1153، صفحات 4، سال سیزدهم، شماره سازمانیمدیریت فرهنگ

منظور افزایش خالقیت و (، ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به1294حاتمی، سعید؛ صابونچی، رضا و سبحانی، یزدان )
 .288-252، صفحات 2، دوره هفتم، شماره نشریه مدیریت ورزشیمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران، یادگیری ساز

 تحلیل از تکنیک استفاده با دولتی هایسازمان در انسانی وری منابعبهره بر مؤثر  عوامل (، تبیین1295) کریمی، عباسعلی؛ پیرایش، رضا حاج

 .95-53صفحات  چهاردهم، شماره چهارم، سال ،مدیریت فرهنگ نشریه مسیر،

نامه کارشناسی ارشد، ، پایانهای علوم پزشکی کشوروری کارکنان دانشگاهخالقیت مدیران، سالمت سازمانی و بهره(، 1259جو، زهرا )حقیقت
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

-های آزاد اسالمی، پیام نور و علمیین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاهبررسی رابطه ب"(، 1292رحمتی نیا، خدیجه؛ ملکی، مریم )
 .88-53، شماره سوم، صفحات 9، سال های مدیریت آموزشینوآوری، "جامکاربردی تربت

وپرورش ش(، بررسی رابطه جوسازمانی با استرس شغلی و خالقیت کارکنان اداری آموز1299زارع، حسین؛ فیضی، آوات؛ محبوبی، طاهر )
 .114-124، صفحات 2، شماره 9، دوره نشریه تحقیقات علوم رفتاریاستان آذربایجان غربی، 

مدیریت های دولتی ایران، وری سازمان(، مدل طراحی بهره1295شهابی، اسداهلل؛ معمارزاده، غالمرضا؛ الوانی، سید مهدی؛ مدیری، محمود )
 .3-23، صفحات 23، شماره 12سال وری، بهره

فصلنامه (، رابطه نگرش به مدیریت دانش و خالقیت در مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران، 1295شهالیی، جواد )
 .22-52، صفحات 8، سال پنجم، شماره ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

(، رابطه کاربرد مدیریت دانش و جوسازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق 1294زاده، حمید )فرمیهنی فراهانی، محسن و شفیع
 .29-49، صفحات 9و  3، سال سوم، شماره فصلنامه رسالت مدیریت دولتیبانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان، 

وری های مدیریت دانش در ارتقا بهره(، تعیین برازش مؤلفه1295ا و کردمیرزا، عزت اله )فهامی، ریحانه؛ ملکی، حمید؛ سرمدی، محمدرض
 .1-19، صفحات 2، سال هفتم، شماره فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیآموزش از دور، 

وری منابع ن یادگیرنده و بهرههای مدیریت دانش در سازمابررسی رابطه زیر سیستم"(، 1292محمدی، رزگار؛ هنری، حبیب؛ کشکر، سارا )
 .34-53، صفحات 1، شماره 8، دوره مدیریت ورزشی، "های ورزشی منتخبانسانی در فدراسیون

شناختی بر خالقیت (، بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روان1292محمد و شیروانی، سمیه )موسوی، سیدجعفر؛ صفانیا، علی
 .91-95، صفحات 3، سال چهارم، شماره دیریت ورزشیهای معاصر در مپژوهشکارکنان، 

 دانش هاینقشه و دانش مدیریت هایاستراتژی اثر تحلیل(. 1422) عبداهلل ساعدی، فرجام؛ زارع، علی؛ نژاد،شریعت الدین؛نجم سید موسوی،
 .242-222(: 1) 1. مدرسه مدیریت. نوآورانه رفتارهای به نیل منظور به دانش وریبهره بر

وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان (، بررسی رابطه بین موضع کنترل، جوسازمانی و بهره1299شیخی، عباس )ناظم، فتاح ؛ محسن
 .11-22، صفحات 12، سال ششم، شماره فصلنامه مدیریتتهران، 
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مانی بر خالقیت کارکنان، مطالعه موردی سازمان (، تأثیر جوساز1291زاده دیزجی، الهه )گس؛ جمالی مهموئی، حمیدرضا و حسننشاط، نر
 .122-128، صفحات 2، دوره اول، شماره رسانیهای کتابداری و اطالعپژوهشاسناد و کتابخانه ملی، 

سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، گری فرهنگوری با نقش واسطه(، رابطه بین مدیریت دانش و بهره1292سید احمد ) هاشمی،
 .111-129، صفحات 4، سال پنجم، شماره فصلنامه پژوهشی نو در مدیریت آموزش

وری منابع انسانی )مطالعه موردی: مجتمع زمانی در بهره(، نقش مدیریت دانش و خالقیت سا1294زاده، محمد )؛ حسنهاللیان مطلق، فاطمه
 .51-88، صفحات 4، سال اول، شماره شناسینشریه مطالعات دانشگازی پارس جنوبی(، 
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Abstract: 
The purpose of this research was the relationship between knowledge management and the productivity of 

physical education teachers in Rasht city through the mediators of creativity and organizational atmosphere. 
The statistical population of the study consisted of physical education teachers in Rasht (210 people). The 

research instruments included 4 questionnaires of productivity of Hersi et al. (1994), knowledge management 

of Sharon Lawson (2003), organizational training of Susman and Deep (1989), creativity of Sadeghi Mal 

Amiri (2009) and structural equation modeling using SMART software. PLS 3 was used to analyze the 

collected data. The content validity of the tool was evaluated by professors and the combined reliability was 

verified by PLS software (0.902, 0.968, 0.923 and 0.898), respectively. Structural equation modeling method 

was used in PLS software to analyze the data. The results showed that knowledge management with 

productivity (t value = 12.860; R = 0.629), knowledge management with organizational climate (t value = 

13.733; R = 0.666), creativity with productivity (092.09) 3 = t value; R = 0.139) and there is a significant 

relationship between organizational climate and productivity (t value = 320.5; R = 0.275); The relationship 

between knowledge management and creativity (t value = 0.301; R = 0.035) was not significant. As a result, 

in order to increase productivity, it is possible to move in the paths leading to increasing knowledge in a 

dynamic organization so that its employees are not afraid of applying new attitudes in the face of problems in 

order to overcome the existing problems on productivity. 

 

    Keywords: Productivity, Knowledge management, Organizational climate, Creativity, Physical education 
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 29 - 04صفحات 
 
 

 و ورزش یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیرضا با یرابطه اعتماد سازمان بررسی
 

 9چلکمحمدحسین محسنی، *اکجورعظیم صالحی
 ، ایرانبابلسر، مازندران، دانشگاه پژوهشگر پسا دکتری.  1

 ، ایرانآمل، آیت اهلل آملی.  دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد 2
 

 چکیده:
 هیشامل کل یجامعه آماربود  و ورزش یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیرضا با یرابطه اعتماد سازمانبررسی پژوهش  نیهدف ا

نفر بودند که با استفاده از جدول  232و ورزش در مدارس استان مازندران به تعداد  یبدنتی( تربیمعلمان شاغل )رسم
شهرستان در دو مقطع  22از  ینفر به عنوان نمونه آمار 141تعداد  یتصادف رییگو مورگان و روش نمونه یگرجس
 یاعتماد سازمان اسیا و مقسوت نهیم تیپرسشنامه رضا ،یاطالعات شخص یهااز فرم ندانتخاب شد رستانیو دب ییراهنما

و آزمون همبستگی از  قیتحق یهاافتهی لیو تحل هیتجز یبراداده ها استفاده شده است.  یآورمدرسه به عنوان ابزار جمع
وجود  یرابطه مثبت و معنادار یشغل تیو رضا یاعتماد سازمان نیکه بها نشان دادند  افتهی استفاده شد. SPSSنرم افزار 

و  یکار طیشرا ،یطیو مح یفرد، عوامل روان یمکان تیمانند موقع یشده است که عوامل ینیبشیپ قیتحق جهیدر نت دارد.
مدیران و کسب شده،  جیبا توجه به نتا. دارد یو اعتماد سازمان یشغل تیرضا نیرابطه ب نییدر تع یارتباطات نقش فعال

را باال ببرند و  کارکنان تیتوانند رضایم هااعتماد در سازمانبرقرای، ایجاد و ارتقای با  های آموزشیمسئوالن سازمان
 .را فراهم آورند سازمان شتریهر چه ب تیموجبات موفق

 
 .یاعتماد سازمان ،یشغل تیرضا ،یبدن تیترب کلیدی: واژگان    
 

 azim.salahi@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:
 کیبه  دنینرس ای دنیدر  رس یاکننده نیینقش تع یشغل تیوجود دارد، اما رضا 1یشغل تیاز رضا یاریبس فیتعار چه اگر

ها نهیاز زم یاریبس دارد، در یادهیچیکه ساختار پ یشغل تیرضا 2(1114؛ پارکس و پارا، 1191هدف دارد )گرونبرگ، 
( 2119، 3، آنگلوسکا، عثمانی و گرنکاروسکااستانکوسکارابطه دارد ) یو مال یطیمح ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یعوامل فردمانند 

، )فورهام مختلف شغل یهاجنبه بهکارکنان از شغل خود و احساس آنها نسبت  تیرضا زانیعبارت است از م یشغل تیرضا
به  تیدستمزد، ارتباطات، رشد کارکنان و امن ،یتجار یدوست ،یقدردان مانند ی. عوامل(2111، 4اراکلوس و چاموروپراموزک

 یجستجوی شغل تیدر رضا( 1119، 2شوند )اسپکتوریم انیب یشغل تیرضا یهابه عنوان جنبه شغل کیاز  یعنوان بخش
( 2111، 9وارنر کسونویدمهم است ) زیفرد و سازمان ن 1یعملکرد شغلبرای بلکه  ینگرش شغل ینه تنها برا تیمفهوم رضا

شود یم یناشی تیریمد و یشغل ،یقابل اغماض مانند کنترل شخص ریاز عوامل مرتبط و غ یاریاز بس یشغل تیرضا
و عملکرد  11خدمات از جمله  عملکرد 11یو عملکرد سازمان 1یبا عملکرد مال یشغل تی، رضا( همچنین2113 ،8شرای)م

را  یشغل تیسطح رضا یکم مطالعات ،یورزش تیریعلوم مد نهیدر زم( 2111 ،13ویو  ویرابطه مثبت دارد )ش 12یرفتار
-حرفه یهایژگیمختلف با توجه به و یهابه روش یسازمان یساختارها ریموازات ادراک و تفس اند، بهمورد مطالعه قرار داده

، 14و بوردمن ینیداشته باشد )ف یبستگ یممکن است به عوامل فرد زیسازمان ن کیخدمات  تیفیک افراد، یو شخص یا
2111.)  
شغل خود  وی زندگتا از  میخود استفاده کن یعیطب یهاو مهارت اهییاز توانا یبطور ضمن دیمزلو اشاره کرد که ما با آبراهام

از  یاریبس محققینها دارد. ییها و توانادر استفاده از مهارت یمهم گاهیجا 11مفهوم اعتماد( 2111 ،12کری)و میباش یراض
( است که فرد یمنف ریغ ایمثبت ) جیاز نتا یاعتماد انتظار. اندو آثار اعتماد را مطالعه کرده تیمختلف علت، ماه یهارشته

، ایکند )بهاتاچار افتیشود دریمشخص م تیبا عدم قطع کهی تعاملدر  گریتواند بر اساس اقدام مورد انتظار طرف دیم
و  سکیر نیمفهوم ب یدگیچیابهام و پ اما شده است، فیطرق مختلف توصچه اعتماد به  اگر(. 1118، 19دوینی و پیالتال
به عنوان  ،سازمان کی مشخصات (.1112، 18، داویس و شورمنمایرشود )یها مدر سازمان یناامن جادیاعتماد باعث ا

                                                           
1 Job Satisfaction 
2 Gruneberg; Parks & Parra 
3 Stankovska, Angelkoska, Osmani & Grncarovska 
4 Furham, Eracleous & Chamorro‐ Premuzic, 
5 Spector 
6 Job Performance 
7 Dixon & Warner 
8 Mishra 
9 Financial performance 
10 Organizational Performance 
11 Service performance 
12 Behavioral performance 
13 Shiu & Yu 
14 Feeney & Boardman 
15 Wicker 
16 Trust 
17 Bhattacharya, Devinney & Pillutla 
18 Mayer, Davis & Schoorman 
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چارچوب  ی،ریپذدانش و جامعه ،یاستراتژ ،یرهبر ط،یمح ت،یمانند مامور ییهاشود. مولفهیم انیب 1یفرهنگ سازمان
کارکنان و سازمان اشاره  نیشده ب جادیبه رابطه ا 3سازمان اعتماد به(. 2118 ،2یرنیدهند )تیم لیرا تشک یفرهنگ سازمان

به  یاعتماد کم ،که و مضطرب به نظر برسد مشکوک یممکن است زمان یرییهر تغ(. 1411 ،یو زاهد یفرهنگ ،دارد )آزاده
 طیمح کی یاعتماد و ارتباطات باز برا طیمح( 2111، 4نوس و کاتانو) نداشته باشداصالً وجود  ای داشته باشدسازمان وجود 

فرد با  یکسب و کارها، اعتماد به نفس باال ایها سازمان در( 1111 ،2یسیو مور شرایاست )م یموثر و سازنده ضرور یکار
توسعه و توسعه درون  یکاهش عملکرد برا ای شیافزاهمچنین شود یم زهیانگ شیباعث افزا رایدارد ز یعملکرد همخوان

 (.2112 ،1رولی)بنابوو ت است بسیار مهم یسازمان
که در آن اعتماد کارکنان به  استی طیشرا بیانسازمان با  یاعتماد برا تیآشکار ساختن اهم پژوهش نیا یهدف اصل

 رایکند زیاعتماد به گسترش حوزه دانش کمک م .مرتبط با شغل است شیرفتار کم و ب و ینگرش شغل ،یسازمان اراتیاخت
 عملکرد یاعتماد برا(. 2119، 9، مک، جاهاری و ماناکتوالبخشد )چاتثیرا بهبود م کارکنان تیاعتماد خدمات و رضا طیمح

کند و امکان یکمک م 1کارکنان تیو رضا 8به توسعه خدمات(. 1411 ،یو جاللی جوشقان ییسازمان مؤثر است )آقابابا
که  یدر حال( 1111) 11زنفلدیبروشنر و و دهی(. به عق2119کند )چاتث و همکاران ، یگسترش حوزه دانش را فراهم م

ممکن است باعث  یمنف جیکند. نتا یرا در سازمان راض کارکنان انهیگرا جهینت کردیرو لیتواند به دلیمثبت م یامدهایپ
 ییتوانا م،یشویبا آن مواجه م یکه در زندگ یمنف یهاتیز موقعا یاریبس در (.2112، 11)دی کریمر شود شتریب حیتوض

 یکه دارا ییهابر مؤسسات و سازمان تیوضع نیشود. ایباعث تحول مثبت م یخود، در مدت کوتاه حیصح انیفرد در ب
با ارتباط موثر درون  یشغل تیکه رضا یدر حال ن،یخواهد داشت. بنابرا یترقیدق ریتأث هستند یخدمات ای آوراهداف سود

 تیموفقو فرد در درون سازمان با اعتماد به نفس  یکپارچگیشود، یحاصل م رانیمد ایبه لطف کارکنان موسسه  یشرکت
  .(1411 ،ییو رضا یزیعز ،دوستانینماز) شود یارائه م
ما   یبر زندگ یخاص راتیاز جهات مختلف تاث م،یها مواجه هستها با آننهیاز زم یاریکه در بس 12یرونیو ب یدرون عوامل
و اعتماد   یشغل تیکنند تا رضایدارند، به ما کمک م یمهم گاهیجا یرگذاریتأث ندیکه در فرآ یعوامل روانشناخت دارند.
 اساتاحس جادیافراد باعث ا ریشود که تعامل مستمر کارکنان سازمان با سایم ینیبشی. پمیاموزیشاغل را ب افرادی سازمان

 معلمانی سازمان ادو اعتم یشغل تیرضا نیرابطه ب لیپژوهش تحل نیکنند، شود. هدف ایکه با آن کار م سازمانینسبت به 
 شتریب شرفتیبه پ منجر سازمانشود که توسعه معلمان احساس تعلق و اعتماد به یم ینیبشیو ورزش است. پ یبدنتیترب

                                                           
1 Organizational Culture 
2 Tierney 
3 Trust in the organization 
4 Neves & Caetano 
5 Mishra & Morrissey 
6 Benabou & Tirole 
7 Chathoth, Mak, Jauhari & Manaktola 
8 Development of services 
9 employee satisfaction 
10 Brochner & Wiesenfeld 
11 De Cremer 
12 Internal and external factors 
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 تیریآموزش، مد میمفاه ها که ازنهیاز زم یاریاست و در بس یدر توسعه اجتماع یشود که عامل مهمیآموزش و پرورش م
اعتماد با توسعه مفهوم  مدل. (1411 ،یاردالن و معجون) شود، راهنما خواهد بودیم فادهاست یورزش یو روانشناس یورزش

در مورد اعتماد انجام شده  قاتیاز تحق یادیچه انواع ز کرده است، در دهه گذشته، اگر دایپ تیاهم یفرهنگ نیب شیگرا
، شورمن)دهد. یدنبال شود ارائه م دیکه با ییهاانجام شود و روش دیآنچه با موردرا در  یفقط اطالعات دیاست، مطالعات جد

به  منجری ابیارز نیاند. اکرده یابیمختلف ارز یهاا از رشتهو آثار اعتماد ر تیعلت، ماه (. پژوهشگران2119، 1میر و داویس
در (. 1319 زاده،نظرو  نیمت یعلوم)منبع اعتماد شده است  لیدال یمختلف و آشکارساز یهانهیدر زم یدیجد قاتیتحق
 (. 2118 ،2یشوند )لیم دهینام (و انتخاب یاعتماد، رهبر جادیا)اعتماد به عنوان سه بعد  یسازمان هایطیمح

 ن،یعالوه بر ا (2111، 3ا، مورفی و تریگوناسیا)وویور گذاردیم ریتأث یاست که مفهوم اعتماد بر عوامل سازمان نیاعتقاد بر ا
 اتیتوان بدون جزئیرا نم یشغل تیرضا( 2114، 4مالکند )یم کمربوط به مشارکت کم یشغل تیبه رضا یاعتماد سازمان
، رودریگرزآرمنتا و مارام اوالسکیج الراریبه طور کامل درک کرد ) یات توسعه حرفهانتظارا و یشغل طیدر مورد شرا

احساس  عات،از مطال یاریبسدر شود، یمعلمان م یاحرفه تیباعث رضا یاساس یالزامات روانشناخت(. 2121، 2اسپینوسا
سانمیگویل رودریگز ، ارین نمینادارد ) یاحرفه تیو رضا یریگمیدر توسعه استقالل تصم یاتیشغل نقش ح یبرا یستگیشا

اند. در کرده میتقس یرونیو ب یرا به دو گروه عوامل درون یشغل تیرضا نیمحقق یبه طور کل(. 2121، 1و رودریگز رودریگز
 توان به عنوان پرداخت ویرا م یکرد. عوامل خارج فیتوص لتوان به عنوان همکار و خود شغیرا م یکه عوامل داخل یحال

-کند )مقدسیمربوط به مشارکت کمک م یشغل تیبه رضا یاعتماد سازمان(. 2118 ،9نگریو کل جاجکرد ) فیارتقاء تعر

 یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ ،یبا مشکالت اجتماع یآموزش هایسازمان ر،یدوران اخ در (.1311 ،یو تجار نیآئکین ،شرق
 ریتأث رایگذارد زیم ریجامعه تأث بر کلهای آموزشی سازمانحس اعتماد در  جادیا (.2114، 8)هاپس و هولی اندمواجه شده

 (. 2111 ،1یآرتوکسکند ) دایکند تا رفتار مثبت پیکمک م دکند و به فریم جادیا سازماندر درون  یمثبت
است  کردهی معلمان را ضرور یتعهد سازمان یآموزش، بررس تیفیک یارتقا یمعلمان برا ینقش مهم تعهد سازمان

توسعه  یکه برا یمنابع انسان تیریمد یبه اندازه کافهای آموزشی سازمان قاتیاز تحق یاریبس(. 2121 ،11یتاساری)پران
مانند  ییهایژگیو یو ورزش دارا یبدنتیمعلمان ترب (.2121، 11پور یو تق انی)آذراند در نظر نگرفتهرا ، هستندمهم 

بودن  یکاربرد(. 2112 ،12سیلیگیو تس وسیکند )کوستلیم زیمعلمان  متما ریهستند که آنها را از سا یگریو مرب سیتدر
از  یرخوردارکند. بیم متمایزو ورزش را  یبدنتیمعلمان ترب یبدنی هامهارت یو ورزش و برجستگ یبدنتیترب یهادرس

                                                           
1 Schoorman, Mayer & Davis 
2 Li 
3 Wiewiora, Murphy & Trigunarsyah 
4 Mühl 
5 Olaskoaga-Larrauri, Rodríguez-Armenta & Marúm-Espinosa 
6 Eirín-Nemiña, Sanmiguel-Rodríguez & Rodríguez Rodríguez 
7 Judge & Klinger, 
8 Hoppes & Holley 
9 Artuksi 
10 Pranitasari 
11 Azarian & Taghipour 
12 Koustelios & Tsigilis 
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 مثبت دارد ریتأث یآموزش سازمان تیموفق و یاعتماد سازمانی، شغل تیرضابر و ورزش،   یبدنتیسطح مناسب معلمان ترب
آموزش از جمله موضوعات مورد مطالعه  یبرا یسازمان اعتماد و یشغل تیرضا تیرو، اهم نی. از ا(1411 ،یدریو ح یمحب)

را به  یاریبس دیانجام شود تا موفق شوند، مطالعات جد دیکه با ییکارها عالقه افراد و سازمان ها  به. در حوزه پژوهش است
چگونه  و ورزش یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیبا رضا یرابطه اعتماد سازمانلذا سوال اصلی تحقیق این است که  .همراه دارد

 باشد؟می
 

 :پژوهش روش
 باشد. یمی دانیاز شاخه م همبستگی - یفیتوص حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش

نفر بودند  232در مدارس استان مازندران به تعداد و ورزش  یبدنتیتربشامل کلیه معلمان شاغل )رسمی(  :جامعه آماری
نفر به عنوان نمونه  141ی تعداد تصادف رییگنمونهبا استفاده از جدول گرجسی و مورگان و روش  گیری:روش نمونه

 ها بین آنها توزیع شد.دبیرستان انتخاب شدند و پرسشنامهشهرستان در دو مقطع راهنمایی و  22آماری از 
ای جهت ها و روش کتابخانهداده آوریجهت جمع یدانیهای مشامل روش :ها و اطالعاتردآوری دادههای گروش
های پژوهش از هیجهت آزمون فرض ازیهای مورد نآوری دادهجمع باشد. به منظورینظری پژوهش م یو مبان اتیادب یبررس

 .استفاده شده استو پرسشنامه  یاطالعات شخص یهااز فرم
مدرسه  یاعتماد سازمان اسیو مق 1(MSQسوتا ) نهیم تیپرسشنامه رضادر این تحقیق از  ها:ردآوری دادهابزار گ

(OTSS)2 3، داویس و اینگلندسیوتوسط سوتا  نهیم تیپرسشنامه رضا استفاده شده است. هاداده یآوربه عنوان ابزار جمع 
ای لیکرت گزینه 2باشد و دارای طیف گویه می 21ی( و و خارج یداخلعوامل که دارای دو بعد ) شده است هیته( 1119)
 اسیمقباشد. ( میهستم یراض اریبس. 2 هستم  یراض. 4 هستم فیبالتکل. 3 ستمین یراض. 2 ستمیمن اصال ًخوشحال ن. 1)

 یدارا اسیمق نیا شده است. هیته (1114) 4، کمیش، سویندل و گاستردابووالاین مقیاس توسط مدرسه  یاعتماد سازمان
کیل شده است و تش گویه 41و  ی(ارتباط یو فضا ،نوگراییبه  یگشودگ ر،ی، اعتماد به مدکارکنانبه  تیحساس) چهار بعد

 باشد.. کامال موافقم( می2. موافقم 4م . نظری ندار3. مخالفم 2. کامال مخالفم 1ای لیکرت )گزینه 2دارای طیف 
که پرسشنامه برگرفته از  لیدل نیسازی آن )به ایو بوم هاپرسشنامهیی اجهت سنجش رو تحقیق نیدر ا روایی و پایایی:

 و دیرو ابتدا نظرات کارشناسان و سپس اسات نی. از ادیاستفاده گرد ییمحتوا ییروا روش بوده( از یهای خارجپژوهش
و انجام اصالحات  متعدد اعتبار پرسشنامه و اعمال نظرات زانیم نییاز تع شده و پس ایرا جو تیریعلم مد نظران صاحب

 نیپرسشنامه در ا ییایپا نییبرای تعقرار گرفت.  نظرانصاحب دییشده، مورد تا یالزم، اعتبار محتوای پرسشنامه طراح
 یبرا 83/1 بیسوتا و ضر نهیم تیبرای پرسشنامه رضا 81/1 استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ بیاز ضر قیتحق
 استفاده شده است یهاباالی پرسشنامه ییایمدرسه بدست آمد که نشان دهنده پا یاعتماد سازمان اسیمق

                                                           
1 Minnesota Satisfaction Questionnaire 
2 Organizational Trust of School Scale 
3 Weiss Dawis & England 
4 Daboval, Comish, Swindle & Gaster 
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و  رنفیاسم - آزمون کولموگروفاز آزمون  هاتحلیل دادهبرای  قیتحق نیدر ا ها:تحلیل داده هایو آزمون افزارنرم
  .شد استفادهSPSS  نرم افزار به کمک رسونیپ یآزمون همبستگ

 
 های پژوهش:یافته

انجام  رسونیپ یو آزمون همبستگ رنفیاسم - های آماری مانند: آزمون کولموگروفها به کمک روشداده یاستنباط لیتحل
 ( ارائه شده است.1اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری در جدول شماره ) است. رفتهیپذ
 

 آمارینمونه  شناختی جمعیت های. ویژگی1جدول
 مقطع تحصیلی سن تحصیالت جنسیت

کارشناسی ارشد  کارشناسی زن مرد 
 و باالتر

 31زیر 
 سال

 41تا  31
 سال

 21تا  41
 دبیرستان راهنمایی سال

 41 19 44 93 21 111 32 41 112 فراوانی
 1/33 4/11 1/31 1/21 1/11 1/91 1/23 1/28 1/91 درصد

 
درصد مرد هستند. در  1/91درصد از معلمان شرکت کننده در پژوهش زن و  1/28 دهد( نشان می1نتایج جدول شماره )

 1/23کنند. یکار م رستانیدب نیز در مقطع تحصیلیدرصد آنها  3361 مقطع راهنمایی ودرصد آنها در  1164که  یحال
درصد  1/11ستند. درصد نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری ه 1/91ای تحصیالت لیسانس و رادرصد آنها د

سال   21تا  41درصد نیز دارای بازه سنی  1/31سال و  41تا  31درصد دارای بازه سنی  21سال و  31دارای بازه سنی زیر 
  هستند.

های پارامتریک های آماری و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزموندر این بخش پیش از انجام آزمون
قرار های مورد بررسی در این پژوهش مورد تحلیل گروف اسمیرنف استفاده گردید. بر این اساس مولفهاز آزمون کولمو

 قابل مشاهده است. گرفت که نتایج آن در جدول زیر
 

 اسمیرنف متغیرهای تحقیق - . آزمون کولموگروف9جدول 
 نتیجه آزمون سطح معنی داری متغیرها

 نرمال 16123  یشغل تیرضا
 نرمال 16118 یسازماناعتماد 

 
 از پذیرش فرضیه که نشان شده است 12/1 ی متغیرها بزرگتر ازداریمعن سطح مقدار (2شماره ) جدول به نتایج توجه با

 توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد. ، لذا میکندیمپیروی  نرمال توزیع ازموردنظر  متغیرهای یعنی باشدیم صفر
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  یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان همبستگی پیرسون بین. نتایج 2جدول 
 یشغل تیرضا شاخص ها عامل

 یاعتماد سازمان

 24/1** (rمقدارهمبستگی)
 1111/1 (sigسطح معناداری)
 141 (nتعداد نمونه)

 همبستگی معنی دار نشد. ns–معنی دار شد.        12/1معنی دار شد.        * در سطح  11/1** در سطح 

دارد؛ چرا که سطح  وجود داریمعنی رابطه یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان ( نشان داد که بین3های جدول شماره )یافته
درصد  11باشد. لذا با تر می( کوچک11/1بینی شده )( از مقدار خطای پیشsig= 1111/1معناداری مشاهده شده )

گردد. همچنین با توجه به مثبت بودن مقدار تأیید می 1H رد و فرضیه 0H توان قضاوت نمود که فرضیهاطمینان می
 .دارد وجود داریمعنی رابطه مثبت و یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان توان نتیجه گرفت که بینهمبستگی می

 
 یشغل تیرضاهای مولفهبا  یاعتماد سازمان یهامولفه . نتایج همبستگی پیرسون بین0جدول 

 1 2 4 3 2 1 تعداد مولفه ها
      - 141 رکناننسبت به کا تیحساس

     - 818/1** 141 ریاعتماد به مد
    - 881/1** 824/1** 141 ییبه نوگرا یگشودگ
   - 111/1** 811/1** 814/1** 141 یارتباط یفضا

  - 11/1 11/1 -11/1 13/1 141 عوامل داخلی
 - 21/1** 22/1** 41/1** 48/1** 43/1** 141 عوامل خارجی

 دار نشد.همبستگی معنی ns–دار شد.       معنی 12/1ر شد.        * در سطح دامعنی 11/1** در سطح 

، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفه ( نشان داد که بین4های جدول شماره )یافته
؛ چرا که سطح معناداری وجود دارد یداریرابطه معن شغلی ( با عوامل خارجی رضایتیارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ

توان درصد اطمینان می 11باشد. لذا با تر می( کوچک11/1بینی شده )( از مقدار خطای پیشsig= 1111/1مشاهده شده )
نسبت به  تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفهگردد ولی بین تأیید می 1H رد و فرضیه 0H قضاوت نمود که فرضیه

وجود  یداریرابطه معن ( با عوامل داخلی رضایت شغلییارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ، ریبه مد اعتماد، کارکنان
توان قضاوت باشد. لذا میتر می( بزرگ12/1بینی شده )از مقدار خطای پیش؛ چرا که سطح معناداری مشاهده شده داردن

 .گرددرد می 1H تائید و فرضیه 0H نمود که فرضیه

 
 ی بر اساس متغیر جنسیتشغل تیرضاهای با مولفه یاعتماد سازمان یهامولفه . نتایج همبستگی پیرسون بین4جدول 

 1 2 4 3 2 1 هامولفه جنسیت
      - رکناننسبت به کا تیحساس 
     - 823/1** ریاعتماد به مد 
    - 111/1** 831/1** ییبه نوگرا یگشودگ 
   - 118/1** 111/1** 811/1** یارتباط یفضا مرد

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 

 22 

  - 11/1 12/1 14/1 19/1 عوامل داخلی 
 - 23/1** 48/1** 21/1** 22/1** 41/1** عوامل خارجی 
      - رکناننسبت به کا تیحساس 
     - 841/1** ریاعتماد به مد 
    - 124/1** 838/1** ییبه نوگرا یگشودگ 
   - 128/1** 123/1** 824/1** یارتباط یفضا زن
  - -14/1 -11/1 -19/1 -12/1 عوامل داخلی 
 - 21/1** 42/1** 42/1** 43/1** 41/1** عوامل خارجی 

 

، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفه ( نشان داد که بین2های جدول شماره )یافته
؛ چرا که وجود دارد یداریرابطه معن مردان و زنان با عوامل خارجی رضایت شغلی( در یارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ

درصد  11باشد. لذا با تر می( کوچک11/1بینی شده )( از مقدار خطای پیشsig= 1111/1سطح معناداری مشاهده شده )
های اعتماد سازمانی مولفهگردد ولی بین تأیید می 1H رد و فرضیه 0H توان قضاوت نمود که فرضیهاطمینان می

( در مردان و زنان با عوامل داخلی یارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساس)
( 12/1بینی شده )از مقدار خطای پیش؛ چرا که سطح معناداری مشاهده شده داردنوجود  یداریرابطه معن رضایت شغلی

  گردد.رد می 1H تائید و فرضیه 0H توان قضاوت نمود که فرضیهمیباشد. لذا تر میبزرگ

 
 ی بر اساس متغیر مقطع تحصیلیشغل تیرضاهای با مولفه یاعتماد سازمان یهامولفه . نتایج همبستگی پیرسون بین3جدول 

 1 2 4 3 2 1 مولفه ها مقطع
      - رکناننسبت به کا تیحساس 
     - 881/1** ریاعتماد به مد 
    - 191/1** 811/1** ییبه نوگرا یگشودگ 

   - 111/1** 122/1** 832/1** یارتباط یفضا راهنمایی
  - -12/1 -14/1 -11/1 -19/1 عوامل داخلی 
 - 44/1** 22/1** 13/1 12/1 11/1 عوامل خارجی 
      - رکناننسبت به کا تیحساس 
     - 111/1** ریاعتماد به مد 
    - 191/1** 113/1** ییبه نوگرا یگشودگ 

   - 112/1** 111/1** 124/1** یارتباط یفضا دبیرستان
  - 31/1* 24/1 23/1 33/1* عوامل داخلی 
 - 11/1** 42/1* 39/1* 32/1* 42/1** عوامل خارجی 

 

، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفه ( نشان داد که بین1های جدول شماره )یافته
وجود  یداریرابطه معن ( در معلمان مقطع دبیرستان با عوامل خارجی رضایت شغلییارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ
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 یداریرابطه معن در معلمان مقطع راهنمایی با عوامل خارجی رضایت شغلی نیز یارتباط یفضامولفه  ؛ همچنین بیندارد
با عوامل  دبیرستاندر معلمان مقطع ( یارتباط یفضاو  نسبت به کارکنان تیحساسهای )نیز بین مولفه ؛ ووجود دارد

بینی شده از مقدار خطای پیشچرا که سطح معناداری مشاهده شده  وجود دارد؛ یداریرابطه معن زین یشغل تیرضا داخلی
گردد تأیید می 1H رد و فرضیه 0H قضاوت نمود که فرضیهتوان درصد اطمینان می 12باشد. لذا با تر می( کوچک12/1)

( در یارتباط یفضا، ییبه نوگرا یگشودگ، ریبه مد اعتماد، نسبت به کارکنان تیحساسهای اعتماد سازمانی )مولفهولی بین 
و  ریاعتماد به مدهای )؛ و بین مولفهداردنوجود  یداریرابطه معن معلمان مقطع راهنمایی با عوامل داخلی رضایت شغلی

؛  چرا که داردنوجود  یداریرابطه معننیز  ( در معلمان مقطع دبیرستان با عوامل داخلی رضایت شغلیییبه نوگرا یگشودگ
 ذا می توان قضاوت نمود که فرضیهباشد. لتر می( بزرگ12/1بینی شده )از مقدار خطای پیشسطح معناداری مشاهده شده 

0H 1 تائید و فرضیهH گردد.رد می 
 

 :گیریو نتیجهبحث 
پژوهش مشخص  نیا در و ورزش بود یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیبا رضا یرابطه اعتماد سازمان یپژوهش بررس نیهدف ا

توان لذا میدارد.  وجود یو ورزش رابطه مثبت و  معنادار یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیرضاو  یاعتماد سازمان نیشد که ب
 1خواهد داشت. مطالعه رودنسازمان  حس اعتماد فرد به شیو افزا یشغل تیبر رضا یمثبت ریتأث جهینت نیا بیان نمود که

مرتبط است.  یشغل تیبا رضا کار طیمح در یریادگینشان داد که  یشغل تیو رضا یریادگی نیدر مورد رابطه ب( 2112)
 ،2فی)عف یسازمان تیحمامانند  مؤثرند یو سازمان یشغل تیبر رضا ینشان داد که عوامل مختلف اتیمطالعات موجود در ادب

)بویاسی و  یرهبر(، 2111، 3)باستاگ و همکاران یتعهد سازمان ،(1311پور،  یو تق انی)آذر تیفیک تیریمد(، 2118
و ( 2121، 9، الی، مونوزتورس و گارلیسیداکی؛ سار2111 ،1کیو تات یاعتماد )چلب ،(2118، 2؛ مگریکانی2118، 4همکاران

 ( 2118 ،8، ویسی، حاتمی و علی آبادیی)شمح یکیزیف هیسرما
است. عالوه  یرونیب یهاتر از جنبهیقو یشغل تیرضا یدرون یهاکردند که جنبه دیتأک( 2112) 1سیلیگیو تس وسیکوستل

در مورد  یقیدر تحقهمچنین  دارد تیاهم طیواجد شرا یآموزش کادر لیتشک یبرا یاند که تعهد کارکرده بیانآنها  ن،یبر ا
 یهاو مهارت یهمدل زه،یانگها نشان داد انجام شد یافته (1311) همکاران و یتوسط موسوکه و ورزش  یبدنتیمعلمان ترب

و ورزش در  یبدنتیدر معلمان ترب یو ارتباط یمهارت گفتار مانند یعوامل رایهستند. ز مرتبط یشغل تیبا رضا یاجتماع
دارد و در  یبر تحقق اهداف آموزش یمثبت ریباال تأث یشغل تیکه رضا کرد( بیان 2111) 11سرتایمؤثر است. دم یکار گروه

 جهینت نیبه ا( 2113) 11و همکاران آپسکه  یپرورش داد. در حال را یموفقو  طیآموزان واجد شراتوان دانشیم جهینت
آیسکن  .ابدییم شیافزا زین تیموفق و حقوق نیو همچن یشغل تیرضا باشند، یمعلمان از شغل خود راض یکه وقت دندیرس

                                                           
1 Rowden 
2 Afif 
3 Baştuğ et al 
4 Boyacı et al 
5 Megheirkouni 
6 Çelebi & Tatık 
7 Saridakis, Lai, Muñoz Torres & Gourlay 
8 Shamhi, Vesisi, Hatami & Aliabadi 
9 Koustelios & Tsigilis 
10 Demirtaş 
11 Usop et al 
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منصفانه  دیبا سازمان کیبر اعتماد در  یمبتن روابط میاتخاذ شده در تنظ ماتیکردند که تصم دیتاک( 2111) 1و سایین
 باال باشد.  دیبا تیباشد و سطح رضا

 تیاهمها پژوهشدر  یو اعتماد سازمان یشغل تیرضا نیب فهینهاد و محل وظ ت،یمانند جنس ییرهایمتغ یپوشش کاف عدم
 نیب رابطه وجود  ندارد. یو اعتماد سازمان یعوامل داخل نیکه ب ی، در حالحاضر قیداده است. در تحق شیمطالعه را افزا

 ریز نیب نیوجود دارد. همچن یدر معلمان مرد رابطه معنادار تیجنس ریاز نظر متغ یو اعتماد سازمان یرونیعوامل ب
 تیوضع نیا شود کهیتصور م نیوجود ندارد. بنابرا یبر معلم زن رابطه معنادار یعوامل درون یاعتماد سازمان یبعدها

معلمان  یشغل تیرضا زانیم ینیبشیپ نهیدر زم تحقیقی (2111) کیو تات ینخواهد داشت. چلب یشغل تیبر رضا یریتاث
 وجود یرابطه معنادار یشغل تیو رضا تیجنس ریمتغ نیدهد که بینشان م آنها انجام دادند نتایج یبر ادراک اعتماد سازمان

-می یشغل یدر رفتارها یعامل مهم تیجنس ( نشان داد که1311) یو صالح یآباد نیز نتایج تحقیق در حالی کهندارد. 
و  تیموقعاما  ندارد، یتیاهم  یشغل تیدر رضا تیچه جنس که اگر ( نشان داد2114) 2راس و همکاراننتایج پژوهش  باشد

 .شودیمحسوب م مهم آناز عوامل  فهیمدت انجام وظ
 یاعتماد سازمان نیوجود ندارد، اما ب یرابطه معنادارمعلمان راهنمایی  داخلیعوامل و  یاعتماد سازمان نیب نتایج نشان داد

شاغل در  معلمان یوجود دارد. برا یرابطه معنادار راهنماییمعلمان دوره  در (یارتباط )فضای ربعدیز یرونیب عواملو 
 نیب نیهمچن وجود دارد و یرابطه معنادار یعوامل درون (یارتباط فضایبه کارگران و  تیحساس) ربعدیز نیب رستان،یدب
 اعتماد نیکه رابطه  ب همچنین نتایج نشان دادندوجود دارد.  یرابطه معنادار یرونیعوامل بو  یاعتماد سازمان یبعدها ریز

در ( 2111) 3همکاران اویاز معلمان شاغل در دوره متوسطه است. هالپ شتریب رستانیمعلمان دب یشغل تیو رضا یسازمان
 4ریدمنتایج تحقیق . افتندی یدر مدارس متوسطه رابطه معنادار یو تعهد سازمان یشغل تیرضا ریدو متغ نیخود ب تحقیق

. مرتبط بود یبا اعتماد سازمان یاجتماع تیمعلمان شاغل در آموزش متوسطه و حما یرفتار رهبر ( نیز نشان داد2112)
 سازمانبه  ییآموزش متوسطه از اعتماد باالهای سازمانکه معلمان شاغل در  ( بیان کردند2112) 2نیدیاوزتورک و آ

خورد کنند و در اقدامات با مشکالت معلمان بر دیبا رانیکردند که مد نشان خاطر (2118) 1یناندیبرخوردارند. کارس و ا
 تیو رضا یاعتماد سازمان نیرابطه ب نکهیشود. با توجه به ا جادیدر مدرسه ا تا حس اعتماد اشندتر بتر و قاطعخود شفاف

 دیگر نیز نمونه یهاو گروه یشناخت تیجمع یرهایمتغ یرو بر این تحقیقشود یم شنهادیکند، پ رییممکن است تغ یشغل
 و با استفاده از سایر ابزارهای دیگر از قبل مصاحبه نیز صورت پذیرد. انجام شود

 
 :تشکر و قدردانی

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 
 .ها کمک شایانی نمودندآوری دادهکه در جمع موسویسعیده و با تشکر ویژه از خانم  آورندمی

                                                           
1 İşcan and Sayın 
2 Ross et al 
3 Hulpia et al 
4 Demir 
5 Öztürk & Aydın 
6 Kars & Inandı 
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 :منابع

 یسازو توانمند یسازمان یرفتار شهروند یگریانجیبا م یشغل تیدر رضا ینقش عدالت سازمان (.1411) .نیحس ،یمعجون و محمدرضا ،اردالن
 .93-118، (1)11 ها.نمدیریت بر آموزش سازما هینشر. یروانشناخت

برکنش جمعی )موردمطالعه: سازمانی مبتنیپژوهی مدل اعتماد درون(. آمیخته1411سیدمحمد. ) ،زاهدی و اکبرعلی ،فرهنگی ؛سعید ،آزاده
   . 89-29(، 2)22، های علوم انسانینامه انتقادی متون و برنامهپژوهش (.پرورش شهر تهران وآموزش

اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان )مطالعه در سازمان بررسی نقش (. 1411. )آقابابایی جوشقانی، یوسف و جاللی، علیرضا
  ساری اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آتش نشانی(،

دومین  در سازمان،بررسی نقش اعتماد و اعتمادسازی در رضایت کارکنان از کار اجتماعی (. 1319. )زاده، مجیدعلومی متین، یعقوب و نظر
 .تهران کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،

معلمان  یشغل تیبا رضا یفرهنگ سازمان نیدر رابطه ب یو اعتماد سازمان یشغل اقیاشت یانجی(. نقش م1411. )هیمرض ،یدریح و الهام ،یمحب
 .(1)13 ،یتیترب یروانشناس یهافصلنامه مهارتمدارس سما استان فارس. 

 ،یعدالت سازمان یانجیبا نقش م یسازمان یبا اثربخش ینینگرش د ی(. ارتباط عل1311ّفرشاد. ) ،یتجار و نتیز ،نیآئکین ؛یمصطف ،مقدس شرق
(6 11)611 یدفاع یو پژوهش ها تیریفصلنامه مد. رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایورزش ن رانیدر مد یشغل تیو رضا یاعتماد سازمان

11-84. 
 تیو رضا یرانیا یسیمعلمان زبان انگل یاحرفه یستگیشا نیرابطه ب ی(. بررس1411. )نیافش ،ییرضاو  نبیز ،یزیعز ؛احسان ،دوستانینماز

 . 82-11(، 4)11. یاهداف دانشگاه یبرا یسیزبان انگل یرانیمجله ا .یبی: مطالعه ترکیشغل
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Abstract: 
This study aimed to investigate the relationship between organizational trust and job satisfaction with 

physical education and sports teachers. Using Georgian and Morgan's table and sampling method, the 

statistical population included all working (official) physical education and sports in Mazandaran province 

schools to the number of 235 people. Random 146 people were selected as a statistical example of 22 cities in 

both high school and high schools. Personal information forms, a Minnesota satisfaction questionnaire, and a 

school organizational trust scale were used as data collection tools. SPSS correlation test and software were 

used to analyze the research findings. The findings showed that there is a positive and significant relationship 

between organizational trust and job satisfaction. As a result of the study, it is anticipated that factors such as 

the location of the individual, psychological and environmental factors, working conditions, and 

communication have an active role in determining the relationship between job satisfaction and 

organizational trust. Given the results, managers and officials of educational organizations can enhance 

employee satisfaction and provide more success by establishing and promoting trust in organizations. 
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 04-55صفحات 
 
 

 یدر کودکان کم توان ذهن یسندرم متقاطع فوقان وعیش یبررس

 0، افشین مقدسی3مهری محمدی دانقرالو ،*9، سجاد روشنیاثنا جوانی
 .دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانکارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصالحی،  .1

 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران .2
 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران .3

 حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز ایالم.استادیار  .4
 

 چکیده:
. هدف از تری قرار دارندتوان ذهنی، به لحاظ جسمی، فکری و عاطفی نسبت به همساالن خود در سطح پایینکودکان کم

بوده که  یفیاز نوع توص ی بود. روش تحقیقدر کودکان کم توان ذهنسندرم متقاطع فوقانی  وعیش یبررسمطالعه حاضر 
های ارومیه و تکاب با از شهرستان 20-30بهره هوشی  و (12±22/1)پسر(، با میانگین سنی  25دختر و  35) نفر 05تعداد 
اند. هوش این افراد توسط پرسشنامه هوش وکسلر، میزان سر به جلو و انتخاب شده یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش
از کش منعطف ارزیابی شد. همچنین ی و میزان کایفوز توسط خطجانب یاز نما یبردارریتصو روشوسیله  جلو بهبهشانه

 استفاده شد.های سندرم متقاطع فوقانی ارتباط بین مولفهجهت بررسی  25spssافزار در نرم ضریب همبستگی پیرسون
توان کمساله  14-15در افراد  ،%44 فوزیکاو  %82جلو به، شانه%24به میزان جلو سربه یناهنجار وعیش ها حاکی ازیافته

جلو و بهو ارتباط بین شانه 86/5جلو و کایفوز ، ارتباط بین سربه21/5جلو بهجلو و شانهارتباط بین سربه باشد.یم یهنذ
 یهابرنامه ها وارائه توصیه ،توان ذهنیکم افراد در باالی سندرم متقاطع فوقانی وعیش با توجه به مشاهده شد. 82/5کایفوز 

 .باشدیم یافراد ضرور نیا در یو ذهن یجسم طیمتناسب با شرا یعملکرد ینیتمر

 کم توان ذهنی. جلو،بهشانه ،کایفوز، جلوسربه کلیدی: واژگان    
 

 srowshani@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول: *
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 مقدمه:
 یتربهره هوشی پاییناز  جسمی هستند و های ذهنی ومحدودیتدارای نسبت به کودکان عادی،  1ذهنیتوان کم کودکان

توانی ذهنی در جامعه شیوع کم(. Pishdar F, 2017) کندیمخاص های مراقبت نیازمند ها فرد رابرخوردارند. این محدودیت
درصد از کل جمعیت جهان را  3و حدود  (et all, 2011 Maulik PK &) شدهگزارش  1555از جمعیت  34/15جهانی 

به   (IQ) هوشبر زانیبر اساس م یذهن یافراد از نظر شدت ناتوان نیا .(2513، دانشمندی و همکاراندهند )تشکیل می
با  05یال 30متوسط با هوشبر  یتوان ذهنکم-2، %20 وعیبا ش 45 یال 05با هوشبر  ف،یخف یتوان ذهنکم-1: چهار طبقه

با هوشبر  قیعم یکم توان ذهن فرادا-4و  % 4 یال 3 وعیبا ش 30-20با هوشبر  دیشد یکم توان ذهن-3 ،%15 وعیش زانیم
در عملکرد  یاختالالت یدارا یتوان ذهنافراد کم .(Baker PC, 2004اند )شده یبندمیتقس % 2 یال 1 وعیش زانیبا م 20 ریز
بدن را  تیاز وضع یسازآگاه فهیوظ هباشند کیم یعمق -یو حس یعضالن ،یرنتیالب ،یینایب یها: تکانهی مانندیهاستمیس

نسبت  یتوان ذهنافراد کم انیدر م 2یبدن تیوضع. (Penas C & et all, 2006-Las-de-Fernandez)دارند  طینسبت به مح
ها بیشتر گزارش شده است. برای جلو و کایفوز در آنبه، شانهجلوسربه هایی مانندتر است که ناهنجاریبه افراد سالم ضعیف

و اشاره کرد  %43 وعیبا ش فوزیکاو  (Farahbod M & et all, 2016) %01 یال %22 وعیش زانیبا م جلوتوان به سربهمثال می
Blanco JC& et all, 2011) ; ،1361دانشمندی و همکاران).  

همراه  4افتهی شیافزا فوزیو کا 8شده دور یها، کتف0جلوبهشانه ،4جلوسربه هاییاغلب با ناهنجار 3یسندرم متقاطع فوقان
که  گردندیم حرکات طبیعی مفاصلدر  2ایجاد الگوهای جبرانیبه  رمنج هاناهنجاری نیا. (Moore MKJJom, 2004)است 

 یرسبا بر (،2513)و همکاران  ی. دانشمند(2012J Izraelski ,)باشد میمفصل  ناشی از کوتاهی و ضعف عضالت اطراف
، جلوبهجلو، شانهعارضه سربه وعیش زانیکه م دندیرس جهینت نیسندرم داون به امبتال به افراد  یاختالالت بر رو وعیش
 یو اجرا برنامه حرکات اصالح یاست و طراح یاختالف معنادار یسالم دارا انیدر افراد سندرم داون نسبت به همتا فوزیکا
فقر حرکتی یا حرکات به دنبال  .(Daneshmandi H& et all, 2013)کردند  هیها توصیرناهنجا نیو بهبود ا یریشگیپ یبرا

با  .(Page P & et all, 2011)در وضعیت بدنی و الگوهای حرکتی وجود دارد  عدم تعادل عضالنی، احتمال ایجاد تکراری
در مطالعات گذشته، در  جلوهایی مانند سربهتوان ذهنی و گزارش وجود ناهنجاریتوجه به مشکالت جسمانی افراد کم

-بهجلو، شانهی سربهها)شامل ناهنجاری ،معرفی شده توسط جاندا سندرم متقاطع فوقانیپژوهش حاضر سعی بر آن است 
افراد  تمامی کسانی که با، های آنناهنجاریجلو و کایفوز( را مورد بررسی قرار دهیم، که در صورت وجود آن و ارتباط بین 

های الزم در خصوص پیشگیری را نسبت به این موضوع آگاه سازیم تا در صورت نیاز توصیه هستند در ارتباط توان ذهنیکم
  و اصالح سندرم متقاطع فوقانی ارائه گردد. 

 
 

                                                           
1 - Intellectual Disability 
2 - posture 
3 - Upper Crossed Syndrome 
4 - forward head 
5 - round shoulder 
6 - scapula protracted  
7-  kyphosis  
8 - compensation patterns 
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 :پژوهش روش

سال  و تکاب در هیشهرستان اروم یذهن توانکم، افراد آن را یجامعه آمار مقطعی بوده که -یفیاز نوع توص حاضر پژوهش
 11 یبا دامنه سن (پسر 25دختر  35)نفر شامل  05 ایبه روش تصادفی خوشه بین این جامعهدادند. از  لیتشک را 1455

-نفر کم 11توان خفیف و نفر کم 36) (،30-20) ی، با بهره هوش(12±22/1 با )میانگین و انحراف استاندارد سال 14 یال
به نامه تیپژوهش، اعم از اخذ رضا نیالزم در ا یانتخاب شدند. مالحظات اخالق یاهخوش یصورت تصادفبه  توان متوسط(

در هر مرحله از پژوهش بدون پرداخت خسارت، حفظ محرمانه  هایامکان انصراف آزمودن ها،یصورت آگاهانه از آزمودن
 یهااز اهداف و روش هایآزمودن یآگاه تینهاموضوع به آنها و در  نیالزم در رابطه با ا نانیو دادن اطم هایاطالعات آزمودن

عدم  ق،یبه شرکت در تحق لیسال، تما 14-15 ی: محدوده سنشاملورود  یارهایمع. شده است تیرعا پژوهش کامالً نیا
، (Samaan MN, 2018)، سابقه جدی جراحی (Kim M-S, 2015) یدر اندام فوقان یاسکلت یعضالن بیسابقه تروما و آس

های در مهره یا آسیب زدگی دیسکبیرون گونه، هر(Kim M-S, 2015)اختالالت عصبی در نواحی گردن، شانه، بازو و دست 
عدم داشتن  ،یگردن یهادر مهره یکولوپاتی، عدم وجود رادردن و ستون فقراتدر گ ساختاریبتال به اختالالت عدم ا، گردنی

 کنترل شد. هاآزمودنیاین معیارها با مراجعه به پرونده و سوال از مربیان  بودند. یفوقان ندامدر ا یسابقه جراح گونههر
هوش افراد از  زانیم یابی. به منظور ارزباشدمی قیدر تحق یهمکار ادامهشرکت و به  لیعدم تما خروج شامل: یهااریمع

 یابیترجمه، انطباق و هنجار یعیو رب یصادق ،یتوسط عابد 1328آزمون در سال  نیآزمون هوش وکسلر استفاده شد که ا
 61/5تا  48/5 نیب فیروش تصن قیو از طر 64/5تا  80/5 نیکرونباخ ب یآلفا قیخرده آزمون از طر ییایپا بیشد که ضر

ی جانب یاز نما یبردارریتصو روشوسیله  جلو بهبهمیزان سر به جلو و شانه. (2512، شریفی و همکاران) شده استگزارش 
 کش منعطف ارزیابی شد. و میزان کایفوز توسط خط

 
 جلوگیری سربهاندازهروش 

با چند بار خم و راست کردن گردن، عضالت گردن را در  ستادهیا تیدر وضع شددرخواست  یصورت که از آزمودن نیبد
-یرو نگاه مباشد و فرد کامالً به رو به  یم زانیها در کنار بدن آوکه دست یتیاستراحت قرار داده و سپس در وضع تیوضع

ئده تراگوس گوش با خط و زا C7خط واصل مهره  نیب هیعکس گرفته و زاو تالیجید نیبا دورب تالیساج یکند، آنگاه از نما
از آن به   شتریدرجه بوده و ب 48آن  یعیطب زانیم زاویه به دست آمد. نووایدر برنامه ک تیشد و در نها یریگافق اندازه

 Thigpen) شده استگزارش  22/5 سر به جلو یابیارز یآزمون برا نیا ییایپا. در نظر گرفته شده استعنوان سر به جلو 
CA& et all,2010).  

 
 جلوبهگیری شانهروش اندازه

 جلو، به زوایای شانه گیریاندازه برای. صورت گرفت بدن نیمرخ برداریعکس روش نیز با جلو به شانه میزان زاویهارزیابی 
 و مشخص C7 مهره خاری زائده همچنین راست مشخص شد و سمت آکرومیون برجستگی آناتومیکی نشانه دو ابتدا

 کینووا، افزارنرم  از استفاده با و منتقل رایانه به مذکور عکس برداری سر به جلو،سپس همانند روش عکس .شد گذارینشانه
نسبت به خط افق بوده و کمتر  8/44افق به دست آمد که میزان طبیعی آن  خط با آکرومیون زائده و C7 واصل خط زاویه

-گزارش گشته می 61/5شانه به جلو  که پایایی این آزمون برای ارزیابی .شودوان شانه به جلو در نظر گرفته میاز آن به عن
 (.Roshani S& et all, 2019)باشد 
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 گیری کایفوزروش اندازه
لباس  نیخواسته شد که با کمتر قیتحق نیکش منعطف در استون فقرات با استفاده از خط یپشت یانحنا یریگاندازه یبرا

، T12 یو دوازدهم پشت T2 یشتممکن پژوهشگر بتواند توسط مشاهده و لمس ستون فقرات توسط انگشتان، دو مهره دوم پ
 با کشخط انتها در. داده قرار فقرات ستون روی بر منعطف کشرا مشخص کند پس از مشخص شدن نقاط مورد نظر خط

( H( و عمق انحنا )Lفاصله دو نقطه ) شد ویاز روی ستون فقرات جدا گشته و بر روی کاغذ مورد نظر قرار داده م اطاحتی
درجه را  45از  شتریب هیدرجه است و زاو 45آن  یعیطب زانیکه م دیبه دست آ فوزیکا هیشدند تا زاو دهداخل فرمول قرار دا

روش  نیکه ا.(et all, 2015 Hajihosseini E &) (Θ=4Arctan2H/L) میحساب نمود فوزیکا پریها یناهنجار به عنوان
 .(Seidi F&et all,2009) باشدیم 22/5 ییایو پا 61/5 ییروا یدارا
 آزمون از و (جداول و استاندارد انحراف ن،یانگیم ،یفراوان عی)توز یفیتوص یآمار روش از هاداده لیتحل و هیتجز منظور به
 اطالعات لیتحل و هیتجز یبرا 20 ورژن SPSS یآمار افزار نرم از شد. استفاده هامولفه نیب ارتباط یبررس جهت رسونیپ

 .شد استفاده
 

 های پژوهش:یافته
 یمورد بررس یفیبا کمک آمار توص را قیتحق هاافتهیکرده و سپس  یبندها را به صورت منظم دستهداده در این قسمت

ی و فراوان یانحراف استاندارد و برآورد فراوان ،یو پراکندگ یآمار مرکز هایاز شاخص یفیدر بخش آمار توص ه وقرار داد
  تراکمی درصدی استفاده شد.
 آمده است.  1های پژوهش در جدول اطالعات دموگرافیک آزمودنی

 
: آمار توصیفی.1-جدول  

نمیانگی فراوانی متغییر دانحراف استاندار   

22/1 12 05 سن)سال(  

ر(متقد)سانتی  05 14/102  42/4  

(وزن)کیلوگرم  05 42/01  33/8  

 
ها در جدول های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی استفاده شده که یافتهجلو از شاخصسربه ناهنجاریبرای بررسی توزیع 

  جلو قابل مشاهده است.ناهنجاری سربه درصدی 24شیوع  اطالعات جدول به با توجه .ارائه شده است 2 شماره
 

 درصدی شاخص سر به جلو.: فراوانی و فراوانی تراکمی 9-جدول
 فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درجه سر به جلو ردیف

1 36-42  2 155 

2 43-48  8 68 

3 44-05  6 24 

4 01-04  11 88 
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0 00-02  15 44 

8 06-82  15 24 

4 83-88  2 4 

ها در استفاده شده که یافتههای مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی جلو از شاخصبهشانه برای بررسی توزیع ناهنجاری
 جلو قابل مشاهده است. بهدرصدی ناهنجاری شانه 82اطالعات جدول شیوع  به ارائه شده است. با توجه 3جدول شماره 

 
 

 : فراوانی و فراوانی تراکمی درصدی شاخص شانه به جلو.3-جدول
 فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درجه شانه به جلو ردیف

1 38-32  12 24 

9 36-41  12 42 

3 42-44  2 84 

0 40-44  2 82 

5 42-05  13 64 

4 01-03  3 155 

 
ها در جدول های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی استفاده شده که یافتهکایفوز از شاخص برای بررسی توزیع ناهنجاری

 قابل مشاهده است.  کایفوزدرصدی ناهنجاری  44اطالعات جدول شیوع  به ارائه شده است. با توجه 4شماره 
 

 : فراوانی تراکمی و فراوانی تراکمی درصدی شاخص کایفوز.0-جدول
 فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درجه شانه به جلو ردیف

1 38-45  13 155 

9 41-40  14 44 

3 48-05  10 45 

0 01-00  3 15 

5 08-85  2 4 

-نآمده است. هما 0توان ذهنی در جدول متقاطع فوقانی در کودکان کمندرم ها سون پیرسون در بررسی ارتباط مولفهآزم
و ارتباط  86/5جلو و کایفوز ، ارتباط بین سربه21/5جلو بهجلو و شانهارتباط بین سربه شود،طور که از جدول استنباط می

 مشاهده شد. 82/5جلو و کایفوز بهبین شانه
 

 شانه به جلو و کایفوزهای سر و : بررسی ارتباط مولفه5جدول 

 کایفوز
سر به 

 جلو

ه شانه ب
 جلو

 

822/5-  218/5-  پیرسون 1 
وشانه به جل  555/5  555/5  سطح معناداری  

 تعداد 05 05 05
864/5  1 218/5-  سر به جلو پیرسون 
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555/5   555/5  سطح معناداری 

 تعداد 05 05 05
1 864/5  822/5-  پیرسون 

555/5  کایفوز  555/5  سطح معناداری 

 تعداد 05 05 05
 

 :گیریو نتیجهبحث 
-از آنان با ناهنجاری شانه (%82نفر ) 34 جلو،سربهتوان ذهنی با ناهنجاری ( از کودکان کم%24نفر ) 42 نتایج، در بررسی 

 Blanco JC& et) ،(2511و همکاران ) بالنکومشاهده شدند. در پژوهش  کایفوز با ناهنجاری آنان( از %44نفر ) 34 ،جلوبه

all, 2011)افراد را حداقل دارای یک ناهنجاری  تمامی ،پرداختندافراد مبتال به سندرم داون  وضعیت بدنی به بررسی ، که
 خوانی دارد.ذهنی همتوان ها در افراد کم. این مطالعات با نتایج تحقیق حاضر از نظر وجود ناهنجاریمعرفی نمودند

 ,Farahbod M & et all)( 1364جلو با نتایج تحقیق فرهبد و همکاران )سربه ناهنجاری در رابطه بانتایج پژوهش حاضر 

خوانی دارد. اما با نتایج تحقیق بحیرایی و دانشمندی هم(، Klavina A, Galeja Z,2017)(، 2514، کالوینا و گالجا )(2016
جلو در دو گیری سربهتوان به نحوه اندازهخوانی را میهمخوانی ندارد. دلیل این ناهم، (1363، بحیرایی و دانشمندی)( 1363)

گیری شده اما ئده تراگوس گوش با خط افق اندازهو زا C7پژوهش نسبت داد. در پژوهش ما زاویه بین خط واصل مهره ی 
 رم داون زاویه بین خط واصل مهرهها با مطالعه رابطه نیمرخ ساختاری با کنترل پوسچر در افراد مبتال به سنددر تحقیق آن

C7 جلو خواهد بود. سربه هدهندگیری شده است که طبیعتاً زاویه کمتر نشانعمود اندازه و زائده تراگوس گوش با خط 
، (pooryamanesh l& moradi f, 2016)( 1360قیق حاضر با نتایج تحقیق پوریامنش و مرادی )در مورد کایفوز نتایج تح

، همخوانی ندارد. در پژوهش (Farahani A& et all,2013)( 1362همخوانی دارد اما با نتایج تحقیق فراهانی و همکاران )
درصد از آنان مبتال به کایفوز  13توان ذهنی را بررسی نمودند تنها فراهانی و همکاران که جامعه بزرگی از کودکان کم

های تحقیق آنان دلیل این شیوع کم نسبت به تحقیق حاضر، داشتن فعالیت جسمانی بیشتر نمونه شناسایی شد. احتماالً
و از  (Pallarés JG&et all, 2021)های قبل نمود پیدا کرده است است چرا که در حال حاضر فقر حرکتی بیشتر از سالبوده 

شد که خود آوری شد، حدود دو سال از شرایط اپیدمی بیماری کرونا سپری میهای این پژوهش جمعطرفی هنگامی داده
دهد یکی از دالیل اصلی بروز تحقیق حاضر است. مطالعات نشان میهای نشینی و فقر حرکتی در نمونهدلیلی بر خانه

، که با شرایط موجود (Page P&et all, 2011)ناهنجاری کایفوز اتخاذ وضعیت بدنی طوالنی مدت و غلط نشستن است 
جلو و کایفوز در ستون فقرات، هایی مانند سربهبا ایجاد ناهنجاریهای تحقیق ما وجود داشته است. در نمونه احتماالً

شود لذا اطالعات کند و این تغییر باعث اختالل در سیستم دهلیزی میروی ستون فقرات تغییر می موقعیت اولیه سر
گردد که به دنبال آن عضالت و موقعیت مفاصل نسبت شود و بدن دچار نوسان میصحیحی به سیستم دهلیزی مخابره نمی

کند و توان ذهنی نیز صدق میدر مورد افراد کم مسئله (. همین2513، دانشمندی و همکارانکند )میبه حالت اولیه تغییر 
های حرکتی در شرطی برای رشد مهارت کنترل پاسچر و تعادل را پیش چندان کند. تواند مشکالت جسمانی آنان را دومی

دانشمندی و همکاران، تواند به تاخیر در رشد حرکتی منجر شود )دانند که نقص در آن میتوان ذهنی میکودکان کم
 Stanish HI& Frey)( 2552جلو با مطالعه استنیش و همکاران )بههمچنین نتایج پژوهش حاضر در رابطه با شانه(. 2513

GCJspdm,2008)، جلو و بهتوان ذهنی تغییرات وضعیتی مانند شانهکودک کم 35ها در مطالعه بر روی همخوانی دارد. آن
 ،(Lin J-D&et all, 2010)( 2515جلو را گزارش کردند. نتایج تحقیق ما در مقایسه با نتایج تحقیق لین و همکاران )سربه
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داند. لین و جلو و کایفوز را بسیار مشهودتر میهای سربهدادند، شیوع ناهنجاریتوان ذهنی انجام که بر روی نوجوانان کم
 های ستون فقرات معرفی نمودند. درصد را با ناهنجاری 14توان ذهنی فقط نوجوان کم 222همکاران از میان 

ها به طور طبیعی های آنعضالت و مفاصل و اندام در شرایط طبیعی و در کودکان سالم که درگیر بازی و فعالیت هستند،
 ابعاد بدلیل ذهنی توانکم افراداما  دهد؛ها کمتر رخ میهای اسکلتی عضالنی در آننموده و در نتیجه بروز ناهنجاری رشد

های تواند موجب بروز ناهنجاریامر میاین  دارند  را بدنی هایفعالیت در مشارکت فرصت کمتر اختالل، از ناشی اجتماعی
(، 1364فرهبد و همکاران )بر همین اساس  .(pooryamanesh l & moradi f, 2016)مختلف در این افراد شود وضعیتی 

 Farahbod M&et)باشد توان ذهنی بسیار ضروری میهای افراد کممعتقدند تشخیص و درمان به موقع ناهنجاری

all,2011) .  
عدم آگاهی از وضعیت صحیح بدنی و نداشتن الگوی صحیح زندگی ها و عدم تعادل عضالنی یکی از دالیل ایجاد ناهنجاری

باشد که در این راستا حفظ وضعیت و راستای قامت طبیعی در انجام کارهای روزمره و حتی در حین نشستن و می
باالی  قدند درصد(، معت1362در این راستا فراهانی و همکاران ) (.Farahani A&et all, 2013)خوابیدن بسیار اهمیت دارد 

های ستون فقرات به دلیل بهره هوشی پایین و اختالل در رشد جسمی ذهنی و نیز توان ذهنی به ناهنجاریابتالی افراد کم
ها یکی از دالیل آن. (Farahani A&et all, 2013)است  6وضعیت پاسچر و نداشتن و سواد جسمانیعدم آشنایی آنان با 

 توان ذهنی اعالم نمودند. جلو ضعف عضالت ناحیه پشتی را عادت به خوابیدن بر روی شکم در افراد کمبهضعف شانه
ها، بررسی وضعیت پاسچرال نمونه توان ذهنی در آن وجود داشت، درکودک کم 12(، که 2514ا و گالجا )در تحقیق کالوین

از  .(Klavina A& et all, 2017)با قرارگیری آناتومیک لگن و شانه ارتباط دارد  بیان نمودند که وضعیت سربه جلو مستقیماً
ای با یکدیگر ارتباط درونی دارند، تغییرات در یک منطقه ممکن رات از طریق سیستم مهرهآنجا که نواحی مختلف ستون فق

در واقع براین اساس  ،(Page P&et all, 2011)ای بر مناطق دیگر اثر داشته باشد العمل زنجیرهاست از طریق یک عکس
انی و تحتانی های فوقهنگامی که مقدمات ناهنجاری کایفوز ایجاد شود ستون فقرات به سمت عدم تعادل دیگری در زنجیره

به با توجه  .(Singla D&Veqar Z,2017)خواهد رفت که نتیجه آن بوجود آمدن ناهنجاری سربه جلو و لوردوز خواهد بود 
 ال حاضر جامعه که موجب فقر حرکتیتوان ذهنی و همچنین شرایط حمشکالت جسمانی و بهره هوشی پایین افراد کم

پژوهش حاضر بتواند رسد نتایج به نظر می های مرتبط با سندرم متقاطع فوقانی باال رفته است.شده است، شیوع ناهنجاری
های تمرینی عملکردی متناسب با شرایط توان ذهنی آگاه سازد تا بتوان برنامهجامعه را نسبت به وضعیت بدنی افراد کم

 ها و عدمهای روزمره آزمودنیکنترل فعالیت عدمهای تحقیق حاضر را تجویز نمود. از محدودیت جسمی و ذهنی این افراد
 یل وجود شرایط کرونایی در زمان انجام مطالعه بود.به دلداشتن گروه کنترل 

 
 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
 
 

 

                                                           
9 - physical literacy 
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Abstract: 
Intellectual Disability children are at a lower level than their peers physically, intellectually and emotionally. 

The aim of this study was to investigate the prevalence of Upper Crossed Syndrome (UCS) in children with 

intellectual disability. The research method is of a descriptive type, and 50 people (30 girls and 20 boys), 

with average age (12±1.28) ages years old and an IQ of 35-85 were selected from Urmia and Takab cities by 

random cluster sampling method. The intelligence of these people was evaluated by the Wechsler 

intelligence questionnaire, the amount of forward head and round shoulder by the imaging method of the side 

view, and the amount of kyphosis by a flexible ruler. Also, Pearson's correlation coefficient was used in 

spss25 software to investigate the relationship between the components of UCS. The findings indicate the 

prevalence of forward head deformity at the rate of 84%, round shoulder 68% and kyphosis 74%  in 10-14-

year-old intellectual disabled people. The relationship between forward head and round shoulder was 0.81, 

the relationship between forward head and kyphosis was 0.69, and the relationship between round shoulder 

and kyphosis was 0.68. Considering the high prevalence of UCS in people with intellectual disability, it is 

necessary to provide recommendations and functional exercise programs according to the physical and 

mental conditions of these people.  

    Keywords: forward head, round shoulder, kyphosis, intellectual disability. 

 

* Correspondence: srowshani@yahoo.com 

 

https://sportssciencejournal.ir/
mailto:srowshani@yahoo.com


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 

 65 

 65-56صفحات 
 
 

  ورزشکار ارتباط بین سالمت اجتماعی و سالمت روانی با کیفیت زندگی سالمندان
 91کووید  گیریدوره همهدر 

 
 3، حمیدرضا اسدی9، حمیده عیوض زاده*1فاطمه جعفری

 ایران الهیجان، اسالمی، آزاد دانشگاه الهیجان، واحد انسانی علوم دانشکده ورزشی، شناسیروان ارشد کارشناسی.  1
 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی،.  2

 ایران الهیجان، ،اسالمی آزاد دانشگاه ،الهیجان واحد انسانی علوم دانشکده ورزشی، شناسیروان ارشد کارشناسی. 3
 

 چکیده:
-دوره همههای کیفیت زندگی سالمندان در ارتباط بین سالمت اجتماعی و سالمت روانی با شاخصهدف از پژوهش حاضر 

جامعه آماری همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گرفت.  _ توصیفی نوع از بود. تحقیق حاضر 11کووید گیری 
 355که تعداد آنها حدود  ندها و مراکز ورزشی شهر خلخال بودساله فعال در پارک 05تا  05تحقیق حاضر کلیه سالمندان 

نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای  155نفر برآورد شد. از این تعداد بر اساس جدول مورگان
 سالمت عمـومیسوالی  22پرسشنامه (، 2552و شپیرو ) های سالمت اجتماعی کییزگیری متغیرها از پرسشنامهاندازه

 توصیف برای استفاده شد. SF-36 یزندگ تیفیکسوالی  33و همچنین از پرسشنامه استاندارد  (1110) همکاران و گلدبرگ

ای، ضریب همبستگی تی تک نمونهآزمون  از استنباطی آمار سطح در و میانگین و فراوانی جداول توزیع از هاداده آماری
مورد تحلیل  50/5و در سطح خطای  AMOS وSPSS ها به کمک نرم افزار آماری شد. داده پیرسون و رگرسیون استفاده

های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و بین سالمت اجتماعی و سالمت روانی با شاخصقرار گرفت. 
بینی شد و پیش 11جتماعی و سالمت روانی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید کیفیت زندگی توسط سالمت ا
ها شتری به سالمندان از طرف خانوادهباید توجه بی 11با توجه به این نتایج در دوران کووید  مدل برازش قابل قبولی داشت.

 هایی چون وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی شود.و ارگان
 

 .11روانی، سالمت اجتماعی، کووید  سالمت زندگی، کیفیت سالمندان، کلیدی: واژگان    
 

 fatemehjafari0214@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:

 افزایش به جهان رو در افراد مسن جمعیت زندگی، به امید افزایش آن و ایمنی و متعاقب بهداشتی اصول افزایش رعایت با

 15درصد در سال  2/2به  20درصد در سال  20/0سال از  35به گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت سالمند باالی  .است
 25نداشته باشند در  مدونی برنامه اکنون هم از کشور گذارانسیاست اگر که دهدمی نشان ارقام افزایش یافته است. این

 خواهد شد. در جامعه از قشر بهداشی، اجتماعی و اقتصادی این مشکالت برای رفع اساسی معضل دچار کشور هآیند سال

 و بدنی هایآن فعالیت در که فعال شیوه زندگی انتخاب معتقدند، ورزشی و پزشکی علوم متخصصان از بسیاری این زمینه
 کم و درونی انگیزش ایجاد به قابلیت توجه با که است مهمی راهکارهای از یکی باشد، داشته ایویژه جایگاه منظم ورزشی

 و جسم سالمت حفظ به و کرده برطرف را روانی سالمندی و جسمانی مشکالت از ایعمده بخش تواندمی آن، بودن هزینه
 (.1312زارع، زیادی کند )قاسمی کمک انسان زندگی حساس مقطع این در روان

در  با نام کرونا ایکه ویروسی ناشناخته و پیچیدهماند، زمانیها باقی میدر ذهن برای همیشه 2511زمستان سخت سال 
ترین دغدغه رونا همچنان مهمک .شد همه جهان را در بر گرفتچه تصور میووهان چین مشاهده شد و خیلی زودتر از آن

کشورهایی که از این ویروس تاثیر گرفتند، به کم بر شمار ماه کم گذرد. از اسفندآید و میدنیا در روزهایی است که می
ای برای کشوری نیست که رنگ کرونا را ندیده باشد و برنامه ، تا امروز که تقریباًقرنطینه رفتند، به تعطیلی کشیده شدند

صان این بسیاری از متخصتوصیه نیست و  مشخص مقابله با آن طراحی نکرده باشد. این در حالی است که پایان کرونا تقریباً
 همچون را عزیزمان ایران کشور ویروس این . متاسفانه،تر را در کنار کرونا طراحی کردکه باید زندگی کمی طوالنی است

 انجام است. حال در کشور کل در همه جانبه و سراسری طور به این ویروس با مبارزه و کرده آلوده جهان کشورهای سایر

 درمان و کنترل هایویروس روش زاییبیماری مورد در اطالعات موجود میزان و ویروس این بودن جدید به توجه با گرچه

ویروس از طریق انتشار  از جلوگیری و پیشگیری آن با مقابله روش ترینمهم حال حاضر در ولی بوده محدود بیماری این
 از اختالالت برخی و شده وارد آسیب افراد روان سالمت به است قرنطینه، ممکن روند طی است. در قرنطیه کردن افراد

 قرار بررسی مورد را قرنطینه در افراد شناختیروان اختالالت که مطالعاتی اغلب(.  2525، 1)لیو نمایند بروز شناختیروان

 خوابی،پذیری، بیتحریک خلق، کاهش استرس، افسردگی، هیجان، مثل اختالل روان آسیب از زیادی هاینشانه اندداده

(. در این بین 2525، 2اند )رابینکرده گزارش را عاطفی خشم و کرختی سانحه، از بعد استرس اختالل توجه، کاهش
و اجتماعی  شناختیهای روانشتر در معرض آسیبسالمندان به خاطر شرایط روحی و روانی و جسمانی خاصی که دارند بی

است.  سالمت دهنده تشکیل ارکان از روانی یکی و جسمی متسال کنار در اجتماعی گیرند. سالمتناشی از قرنطینه قرار می
 متعارف حد در را خود های اجتماعینقش و هافعالیت بتواند که دانیممی اجتماعی سالمت دارای را شخص زمانی واقع در

 جسمی سالمت برای موجود، هایکاستی وجود ایران با کند. در پیوند احساس اجتماعی، هنجارهای و جامعه با و دهد بروز
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 ابعاد اجتماعی به توجهیبی است، محسوس کشور هایتمام عرصه در چهآن اما است، شده برداشته مناسبی هایافراد گام

پذیری بیشتر سالمندان، چه از نظر تحمل بیماری و چه از نظر گیری کرونا و با توجه به آسیبشرایط همه در است. سالمت
 را به این قشر از جامعه وارد کندهای بیشتری تواند آسیبتوجهی میبی شناختی، اینروانهای سالمت اجتماعی و آسیب

ممکن است تحت تاثیر قرار  11ید بسیار مهم که در شرایط پاندمی کوو(. یکی از فاکتورهای 1312نژاد، رسولی و )پارسامهر
 گرفته و آسیب ببیند کیفیت زندگی سالمندان است. 

 (. در2553، 1وضع )کینگ این از رضایت میزان و خود سالمت وضعیت از هر شخص برداشت از است عبارت زندگی کیفیت

-می صورت فرد مختلف هایسیستم در که اختالالتی به علت سن افزایش با که است شده ثابت گوناگون مطالعات نتیجه

 این که یابد،می افزایش روزانه کارهای انجام در به دیگران فرد وابستگی حرکتی، هایمحدودیت علت به خصوص گیرد، به

(. 1111، 2)نیوسام نماید ایجاد زیادی منفی فرد اثرات زندگی کیفیت بر نتیجه در و بودن خوب احساس در تواندعوامل می
باعث  تواندمی زیادی بسیار حد تا زندگی شیوه و اصالح شناختیروان مختلف مالحظات تأثیر و زندگی کیفیت به توجه

 نماید کمک آن مختلف هایدرمان و سالمندی متعدد کنترل عوارض در را هاآن و شود سالمندان استقالل و کارآیی افزایش

 جنبه سه تأثیر تحت (1111) 2به وسیله راو باال زندگی کیفیت با سالمندی دوره یک داشتن یا موفق (. پیری2551، 3)وود

 سالمندی در باال زندگی و روانی. کیفیت روحی کفایت داشتن و زندگی با سازگاری بیماری، است: نداشتن شده توصیف

موارد است  اغلب در مستقل و زندگی غیر وابسته داشتن و روز طول در کردن کار بهتر بودن، احساس خوب داشتن یعنی
 سالمت ست.ا هاگذارد سالمت روانی آنیر میزندگی سالمندان تاث (. از جمله عواملی که بر کیفیت2552، 0)استیوارت

 روحی، اعتقادات نفس، به اعتماد فرد، و منفی مثبت احساسات اش،بدنی ظاهر و خود از شخص تصور و رضایت شامل روانی

 مطالعه در تعیین کننده عامل نخستین شناسان،روان برخی به نظر است. و تمرکز حافظه یادگیری، تفکر، شخصی، مذهبی،

 و بهزیستی مقوله احساس دو به توجه با زندگی کیفیت روانی بعد و است زندگی به نسبت فرد نگرش زندگی بررسی کیفیت
 در به ویژه روانی فشارهای عدم یا وجود (1113) 3لئونارد اعتقاد است. به گرفته قرار ایشان توجه مورد رضایت احساس

 است روانی مزمنی فشارهای از مملو معموالً شهری زندگی دارد. بهزیستی احساس تعیین در تأثیر به سزایی شهری، زندگی

 در کوچک هایبچه به مداوم توجه و ندارند. مراقبت هاآن تجربه از گریزی شهری مناسبات در گرفتن قرار به واسطه افراد که

-استرس نوع این از هاییمثال وقت، کمبود و کار فشار و سنگینی احساس سنگین روزانه، ترافیک در رانندگی خانه، از خارج

 است. شهرنشین هایانسان روزانه در زندگی ها
بررسی سیستماتیک مطالعاتی که در  ی بهپژوهشدر  (1255زاده )پور و اکبری، حیدری، مهدیترتیبیاندر همین راستا 

بود پرداختند. تاثیر تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان ایران انجام شده  زمینه
کیفیت خواب سالمندان ایرانی تأثیر  تمرینات ورزشی مختلف هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر بهبودنشان داد  هایافته
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معناداری با بهبود کیفیت زندگی سالمندان ایرانی  معناداری دارد. همچنین تمرینات ورزشی مختلف و فعالیت بدنی رابطه
بود کیفیت خواب و کیفیت که ورزش و فعالیت بدنی در سالمندان ایران موجب به فتندها نتیجه گر. در نهایت آندارد

 و ورزش زمینه در بخش اثر مداخالت و ریزیبرنامه به نیاز شود. با توجه به این مسئله،ها بدون عوارض جانبی میزندگی آن
ابعاد ( در یک مطالعه مروری به بررسی 1312و آقاجانی مرساء ) مداحذبیحی. شودمی احساس سالمندان برایبدنی  فعالیت

در پاسخ به پرسش اصلی مطالعه نشان داد که  هایافتهپرداختند.  های پیشینکیفیت زندگی سالمندان با مرور پژوهش
به  نگری و امیدحاضر سه شاخص اجتماعی، فرهنگی و متغیرهای جمعیتی مرتبط با متغیرهای مستقل، آموزش مثبت

های مذهبی و درصد( و نگرش 00درصد( سالمت جسمی و روانی ) 00درصد( مشارکت اجتماعی غیرنهادی ) 23زندگی )
. حمایت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و رضایت از بوددرصد( مشخص شد که شدت تأثیر در حد باالیی  03دینداری )

  .بودندیالت در حد متوسط تأثیرگذار تحصطور خاص سن و  ای )دموگرافیگ( بهزندگی و عوامل زمینه
را  فعالیت بدنیسطوح  بر قرنطینه در ایام کرونااثر  یقیتحق ( در2521)1، کاستالنو، سوتو، آرس و زامبونپرزهمچنین 

نتایج نشان . کردند ییتر را شناسادر افراد ساکن در اجتماع مسن یکافنا/  یکاف فعالیت بدنی یهاکنندهینیبشیو پ یابیارز
و  یاجتماع یهاکه حفظ شبکه یدر حال رغم حفظ فعالیت بدنی وجود داشت.ی علیخستگی و عالئم افسردگداد که 
 همچنین .همراه بود فعالیت بدنیبا کاهش سطح و  ییتنها در یشد. زندگی خستگی و افسردگ شیباعث افزا مطالعه

، الرز، سالرنو، گوتفعالیت ارتباط مستقیم داشت. سطح  با کردن قرنطینه و در حینقبل  یسالمت روان و روابط اجتماع
 ریتأثو  در بزرگساالن مسن یزندگ تیفی، خواب و کیبدن تیعالف یبررس هدف( تحقیقی با 2525) 2فانینگ و کرامر

خواب  تیفیو ک یبدن تیدر هر دو زمان، فعالنشان داد که  هاافتهبر آن انجام دادند. ی یو اجتماع ی، روحیجسم یستیبهز
 تیفیبر ک یاعو اجتم ی، روحیجسم یستیبهز قیاز طر میمستق ریخواب به طور غ تیفیداشتند. ک یداریرابطه معن

در  راتییتغ یبا هدف بررسای طالعه( م2525)3 . ماگری، کاستروگیوانی، باتاگلیا، پی پی و داگاتاگذاردیم ریتأث یزندگ
قبل  نیب یبدن تکل فعالی دادند.انجام  یشناختورزش بر سالمت روان ریو تأث ایتالیدر ا نهیقرنط یدر ط یبدن تیسطح فعال

، رابطه نیبر ا عالوهبود.  افتهیکاهش  یبه طور قابل توجه یسن یهادر همه گروه 11کووید  ریگهمه یماریب یو در ط
 یبدن تیکاهش کل فعال حاکی از آن بود کهشد، که  افتی یذهن یستیو بهز یبدن تیفعال رییتغ نیب یمثبت و معنادار

 .دارد هاروانی شرکت کننده و بهداشت یشناختبر سالمت روان یادیز یمنف ریتأث
ها است. در شرایط کنونی و بروز پاندمی سالمندان، انزوای اجتماعی آن روانییکی از ابعاد عمده عدم امنیت اجتماعی و 

های اجتماعی و ناتوانی افتد. ممانعت از ورود به فعالیتی بسیاری از سالمندان اتفاق میویروس کرونا، بروز انزوا و تنهایی برا
آورد. این انزوا و احساس تنهایی در دیدار از خویشاوندان و دوستان، از جمله مسائلی است که زمینه این تنهایی را فراهم می

براساس . باشدکننده عالئم افسردگی نیز میینی بهمچنین پیششده و  تواند باعث زوال عقل و رفتار و افکار خودکشیمی
حال کاهد. از شدت تنهایی می و ورزش آشپزی، هایی از قبیل دیدن تلویزیون، باغبانی در محیط منزلمطالعات فعالیت

بروز پاندمی کیفیت زندگی سالمندان در ایام  شود این است که سالمت اجتماعی و روانی و متعاقباًسوالی که مطرح می
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های کیفیت زندگی سالمندان به چه صورت است و آیا بین سالمت اجتماعی و سالمت روانی با شاخص ویروس کرونا
 ای وجود دارد؟رابطه 11کووید گیری دوره همهورزشکار در 

 

 :پژوهش روش
ها و ساله فعال در پارک 05 تا 05جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سالمندان  همبستگی بود. -توصیفی نوع از تحقیق روش

نفر برآورد شد. برای انتخاب تعداد اعضای نمونه از جدول  355که تعداد آنها حدود  ندمراکز ورزشی شهر خلخال بود
نفر به  255ها نفر برای نمونه کافی بود که به دلیل احتمال ریزش نمونه 131مورگان استفاده شد. بر این اساس تعداد 

( 2552) 1و شپیرو سوالی کییز 25گیری سالمت اجتماعی از پرسشنامه برای اندازه صورت در دسترس انتخاب شدند.
به دست آمد. 25/5اجتماعی و نمره کل  سالمت هایاستفاده شد. در تحقیق حاضر ضریب الفای کرونباخ برای زیر مقیاس

( استفاده شد. 1110) 2گلدبرگ و همکاران پرسشنامه سالمت عمـومیلی سوا 22گیری سالمت روانی، از نسخه برای اندازه
گیری برای اندازه به دست آمد.22/5روانی و نمره کل  سالمت هایدر تحقیق حاضر ضریب الفای کرونباخ برای زیر مقیاس

دارد که سوال  33پرسشنامه استفاده شد. این  SF36 یزندگ تیفیکهای کیفیت زندگی، از پرسشنامه استاندارد شاخص
نقش  (،سوال 15ی )عملکرد جسمان سنجد:می ریقلمرو وابسته به سالمت به شرح ز 2در های کیفیت زندگی را شاخص

عملکرد (، سوال 2) و سرزنده بودن یاحساس انرژ (،سوال 0ی )سالمت عموم سوال(، 2ی )درد جسمان (،سوال 2ی )کیزیف
سوال(. پرسشنامه مذکور در ایران توسط  3ی )بهداشت روان ( وسوال 3)ی روح -یمشکالت عاطف سوال(، 2) یاجتماع

( هنجاریابی شد و روایی و پایی آن مورد تایید قرار گرفت. در تحقیق حاضر ضریب الفای کرونباخ 1312) الدینان عینکبیر
روش  نمره داده شدند. ارزشی 0ها براساس لیکرت به دست آمد. همه پرسشنامه01/5گی کیفیت زند هایبرای زیر مقیاس

، ابتدا اهداف تحقیق برای آنها تشریح شد  ها میدانی بود. بعد از شناسایی و هماهنگی اعضاء جامعه پژوهشآوری دادهعجم
 هاپرسشنامهمحرمانه خواهد بود. سپس  و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات پرسشنامه تکمیل شده توسط آنها کامالً 

 افزارنرم از و استنباطی و توصیفی روش آمار از هاداده تحلیل و تجزیه برای .گردید تکمیل دریافت از پس و توزیع بین آنها

 آمار سطح در و میانگین و فراوانی جداول توزیع از هاداده آماری توصیف شد. برای استفاده AMOS وSPSS  آماری

جهت تایید روایی شد. همچنین  رگرسیون استفاده ای، ضریب همبستگی پیرسون وآزمون تی تک نمونه از استنباطی
نظرات نفر(، تا 25بدنی کشور قرار گرفت )های تربیتها در اختیار برخی از اساتید دانشکدهصوری و محتوایی پرسشنامه

 استفاده شد. AMOSافزار ز تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرما تخصصی خود را اعالم نمایند و
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 پرسشنامهروایی . 1جدول 
 بار عاملی هاشاخص متغیر

 
 
 

 کیفیت زندگی

(Q.Life) 

 /33 کارکرد جسمی

 /33 اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی

 /32 اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی

 /32 انرژی/خستگی

 /32 بهزیستی هیجانی

 /25 کارکرد اجتماعی

 /21 درد

 /20 سالمت عمومی

 
 

 سالمت اجتماعی
(H.Social) 

 /03 شکوفایی اجتماعی

 /00 همبستگی اجتماعی

 /35 انسجام اجتماعی

 /31 پذیرش اجتماعی

 /00 مشارکت اجتماعی

 
 سالمت روانی

(H.Psycho) 

 /25 های جسمانینشانه

 /01 عالیم اضطرابی

 /02 اختالل در عملکرد اجتماعی

 /02 افسردگی

 
باشند و می 2/5به خود باالتر از  ها در سازه مربوطشود، تمامی بارهای عاملی سنجهکه در جدول باال مالحظه می طورهمان

 استاندارد الزم را جهت تجزیه و تحلیل دارند.
 

 های پژوهش:یافته
 آزمون بودند. برایها زن درصد آن 22ها مرد و درصد شرکت کننده 02سال بود.  31ها حدودا میانگین سنی شرکت کننده

 استفاده شد.  50/5در سطح خطای از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  هانرمال بودن داده
 

 های تحقیق. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر 9جدول 
p Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 
 سالمت روانی 33/32 23/11 35/1 53/5
 سالمت اجتماعی 20/21 10/13 03/5 15/5
 کیفیت زندگی 32/312 30/150 01/5 02/5
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های تحقیق معنادار نیست گردد آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نمره همه متغیرمشاهده می 2گونه که در جدول همان
(50/5<Pو بنابراین همه متغیر )ها استفاده کرد.های پارامتریک برای آنتحلیلتوان از ها دارای توزیع نرمالی هستند و می  
 

 ها با نمره معیارگروهی برای مقایسه نمره سالمت اجتماعی شرکت کننده تک t تحلیل .3جدول 
 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 p<551/5 -31/0 35 10/13 20/21 سالمت اجتماعی
 

با انحراف استاندارد  20/21شود میانگین نمره سالمت اجتماعی در گروه نمونه مشاهده می 3گونه که در جدول همان
تر بود. به عبارت دیگر سالمت اجتماعی در بین سالمندان در دوران پایین 35بود که به طور معناداری از نمره برش 10/13

 تر از حد میانگین است.پایین 11بیماری کووید 
 

 ها با نمره معیارگروهی برای مقایسه نمره سالمت روانی شرکت کننده تک t تحلیل. 0جدول 
 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 552/5 -11/2 22 23/11 33/32 سالمت روانی
 23/11با انحراف استاندارد  33/32در گروه نمونه سالمت روانی شود میانگین نمره مشاهده می 2گونه که در جدول همان

در بین سالمندان در دوران بیماری روانی تر بود. به عبارت دیگر سالمت پایین 22از نمره برش  معناداریبود که به طور 
 تر از حد میانگین است.پایین 11کووید 

 
 ها با نمره معیارکنندهگروهی برای مقایسه نمره کیفیت زندگی شرکت  تک t تحلیل. 6جدول 

 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر
 p<551/5 -53/1 215 30/150 32/312 کیفیت زندگی

با انحراف استاندارد  32/312شود میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه نمونه مشاهده می 0همانگونه که در جدول 
در بین سالمندان در دوران  تر بود. به عبارت دیگر کیفیت زندگیپایین 215از نمره برش  معناداریبود که به طور  30/150

 تر از حد میانگین است.پایین 11بیماری کووید 
 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت اجتماعی با کیفیت زندگی .5جدول 

 هامتغییر
 کیفیت زندگی

r p 
 p<551/5 03/5 سالمت اجتماعی

 p<551/5 23/5 روانی سالمت
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بین سالمت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان در دوران بیماری  (>50/5P) داریمعنی سطح و 3به نتایج جدول  با توجه
های کیفیت زندگی سالمندان در دوران بین سالمت روانی با شاخصهمچنین  ارتباط معناداری وجود دارد. 11کووید 

 معناداری وجود دارد.ارتباط  11بیماری کووید 

 
 

 بین سالمت روانی و اجتماعی با کیفیت زندگی برای بررسی رابطه گام به گام نتایج تحلیل رگرسیون  .6جدول 
 T P بتا B SE پیش بین متغیر

  12/5 51/5  50/3 11/5 مقدار ثابت

 p<551/5 22/0 25/5 10/5 13/5 سالمت روانی
 p<551/5 12/0 03/5 13/5 12/1 سالمت اجتماعی

  R= 0/56  =0/32   2R =0/31 2ADJ.R  توجه:
 

 حاکی از آن است که سالمت روانی و اجتماعیکه  است/ 31برابر با  2ADJ.R میزان طور که در جدول باال آمده استهمان
ترتیب  اجتماعی بهسالمت روانی و  (Beta) میزان بتای همچنینکند. بینی میرا پیشکیفیت زندگی درصد از واریانس  31

گونه ها ایند. در تفسیر این یافتهنکنبینی میرا پیشکیفیت زندگی که به صورت معناداری  است 03/5و  25/5برابر با 
انحراف استاندارد  25/5کیفیت زندگی ، نمره سالمت روانیشود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره مطرح می
افزایش  انحراف استاندارد 03/5کیفیت زندگی ، نمره سالمت اجتماعیف استاندارد در نمره با افزایش یک انحرا همچنین

کیفیت  شود. به عبارت دیگردر نهایت بر اساس جدول باال فرض صفر رد و فرض اصلی تحقیق پذیرفته میخواهد یافت. 
 شود.بینی میپیش 11توسط سالمت روانی و سالمت اجتماعی سالمندان در دوران بیماری کووید زندگی 

 

 :گیریو نتیجهبحث 
با شروع پاندمی کرونا سالمت روانی، سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر قرار گرفته است که در این میان 

ارتباط بین ای که دارند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. از این رو هدف از پژوهش حاضر سالمندان به خاطر شرایط ویژه
نتایج بود.  11کووید گیری دوره همههای کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار در سالمت اجتماعی و سالمت روانی با شاخص

که این  کمتر از حد متوسط بود. 11این تحقیق نشان داد که سالمت اجتماعی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید 
 ها در تحقیق خود به بررسیآن .( همخوانی دارد2525) 1اسمیت، وودلند و وسلیهای تحقیق بروکز، وبستر، نتایج با یافته

 از زیادی هاینشانه پرداختند. نتایج این مطالعه 11 گیری کوویدی ناشی از قرنطینه در دوران  همهشناختهای روانآسیب

نتایج تحقیق هوانگ، وانگ، سیور، مدیک و ها با این یافته داد.را نشان می و از جمله کاهش سالمت اجتماعی روان آسیب
دهد، همسو نبود. در تبین این روی سالمت اجتماعی افراد را ارتقا می( که نشان دادند فعالیت بدنی و پیاده2511) 2جانز
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های اجتماعی مثل توان چنین عنوان کرد که هر چند سالمندان فعالیت بدنی داشتند اما بسیاری از فعالیتفرضیه می
ر در جمع دوستان، شرکت در مهمانی و جمع های خانوادگی و ... را نداشتند و همین مساله ممکن است به کاهش حضو

 سطح سالمت اجتماعی سالمندان لطمه وارد کند.
د متوسط بود. این نتایج با کمتر از ح 11 نتایج نشان داد که سالمت روانی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید

 یادیز یمنف ریتأث 11 کووید ریگهمه یماریب یط یبدن تیکاهش فعال ( که نشان داد که2525تحقیق ماگری ) هاییافته
 هایکه نشانه (2525. همچنین با نتایج تحقیق بروکز و همکاران )داردروانی افراد  و بهداشت یشناختبر سالمت روان

همچنین این نتایج با  داد، نیز همخوانی دارد.کووید را نشان میگیری همه ناشی از قرنطینه در دوران روانی آسیب از زیادی
در  فعالیت بدنیسطوح  بر قرنطینه در ایام کرونااثر  هاآن قیتحق ( همخوانی داشت. در2521های  پرز و همکاران )یافته

 فعالیت بدنی، وجود داشت.رغم حفظ ی، علیخستگی و عالئم افسردگنتایج نشان داد که . کردند یابیافراد مسن را ارز
کمتر از حد  11دوران بیماری کووید  های کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار درشاخصهمچنین نتایج نشان داد که 

ای از عوامل گوناگون بر کیفیت زندگی افراد تاثیر که مجموعهتوان عنوان کرد متوسط بود. در تبیین این یافته می
 -روحی و روانی، و شرایط اقتصادی بهزیستی داشتن زندگی، با سازگاری بیماری، گذارند. عواملی چون نداشتنمی

گیری همهپذیرد. در دوران یک عامل، مانند ورزش و فعالیت بدنی تاثیر نمی به عبارتی کیفیت زندگی از صرفاً اجتماعی.
تر از حد که کیفیت زندگی آنها پایین ن دادکه سالمندان ورزش و فعالیت بدنی داشتند اما نتایج نشا رغم اینکرونا علی

متوسط است. که این مساله ممکن است به کاهش تعامالت اجتماعی ترس از بیماری و عدم وجود گروه دوستان و ورزش 
( و 2551) 1های تحقیق ساشا(. همچنین این نتایج با یافته2521در خانه و یا به تنهایی مربوط باشد )پرز و همکاران، 

 کیفیت سالمت و افراد فعال، با مقایسه در افراد بدون فعالیت بدنی و ورزش ( که نشان داد1255همکاران )ترتیبیان و 

گیری کرونا نسبت داد. چرا که در این شرایط هر توان به شرایط همهدارند، همسو نبود. که دلیل آن را می تریپایین زندگی
گون دیگری چون دوری از گروه دوستان و شرایط قرنطینه، علی رغم چند سالمندان فعالیت بدنی داشتند، اما عوامل گونا

های کیفیت فعالیت بدنی، سطح کیفیت زندگی را افت داده است. نتایج نشان داد که بین سالمت اجتماعی با شاخص
 است ممکن که دیگری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. عوامل 11زندگی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید 

 فرد ادراک را زندگی کیفیت بهداشت، جهانی اجتماعی است. سازمان سالمت باشد، تأثیرگذار سالمندان در کیفیت زندگی

 افراد زندگی کند و میزان کیفیتمی تعریف فردی و اهداف ارزشی و فرهنگی زمینة به توجه با زندگی در خود از موقعیت

(. این نتایج با نتایج 1313ا، و پورافکاری، نیشود )حکیمی معلوم هاآن اجتماعیسالمت  و اجتماعی هوش با رابطه در
مثبت و معناداری وجود دارد، همخوانی  ارتباط زندگی کیفیت و اجتماعی سالمت پژوهش موحدی که نشان داد بین

 نکرد. یافت زمینه این در ناهمسوی (. همچنین محقق تحقیق1322داشت )موحدی، 
 های کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کوویدداده شد که بین سالمت روانی با شاخصهمچنین نشان 

عنوان  به را آن جهانی بهداشت و سازمان است سالمت مهم ابعاد از یکی روانی ارتباط معناداری وجود داشت. سالمت 11
 چون عواملی شناسان،روان نظریه مطابق .کندمی بیماری تعریف غیاب صرفاً نه و اجتماعی و ذهنی جسمی، کامل رفاه
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 سالمت بر اهداف زندگی به یابیدست عدم و اجتماعی و اقتصادی محیطی، وضعیت و روانی فشارهای فردی، خصوصیات

 و شودمی درک که و اجتماعی شناختیروان جسمی، رفاه میزان از است عبارت گذارد. کیفیت زندگیمی تأثیر فرد روانی
(. با توجه به تعریف، یکی از ابعاد مهم کیفیت 1313نیا و همکاران، دهد )حکیمیمی نشان را از زندگی فرد رضایت میزان

توان اذعان کرد که سالمت روان با کیفیت زندگی افراد رابطه معناداری داشته های روانی افراد است. پس میزندگی، ویژگی
زندگی توسط سالمت اجتماعی و سالمت روانی سالمندان ورزشکار در دوران باشد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت 

های روانی و سالمت اجتماعی از ابعاد مهم کیفیت طور که عنوان شد، ویژگیشود. همانبینی میپیش 11 بیماری کووید
عی و سالمت روانی مازندگی افراد است. پس دور از انتظار نیست که بتوانیم کیفیت زندگی را به وسیله سالمت اجت

 (. همچنین محقق تحقیق1322بینی کنیم. این نتایج با نتایج پژوهش موحدی همخوانی داشت )موحدی، سالمندان پیش

تواند سالمت که ورزش به تنهایی نمی گردد با توجه به ایندر نهایت پیشنهاد مینکرد.  یافت زمینه این در ناهمسویی
باید توجه بیشتری به سالمندان از  11زندگی سالمندان را ارتقا دهد، در دوران کووید روانی و سالمت اجتماعی و کیفیت 

 و سالمندان هایویژگی به توجه هایی چون وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی شود. همچنین باها و ارگانطرف خانواده
 و هاخانواده سوی از چه و دولت سوی از چه حمایتی و خدمات ریزیبرنامه به سنی گروه این سالمندی، دوران مشکالت
 هایانجمن گیری ویروس کرونا،شرایط همهدر  ا و مخصوصاًم کشور در که است بنابراین ضروری د.دارن نیاز سایرین

  شود. تأسیس سالمندان از حمایت
 

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

 آورند.می
 

 :منابع

توسعه  .(. بررسی رابطه سبک زندگی سالمت محور با سالمت اجتماعی در بین مردم شهر تالش1312سید پویا. ) ،نژادرسولیو  مهربان ،پارسامهر
 ..33-30، (1) 15 .اجتماعی

تأثیر تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی بر کیفیت خواب و کیفیت (. 1255)زاده سمانه. اکبریدری دیاکو، مهدی پور عارف، ترتیبیان بختیار، حی
 .23-12 ،(1) 3. . سالمندشناسیزندگی در سالمندان ایران: مرور سیستماتیک

 موردی: شهر مطالعة (اجتماعی سالمت و اجتماعی هوش با تأکید بر زندگی کیفیت بر مؤثر (. عوامل1313. ) نصراهللپورافکاری،  و نیا، بهزادحکیمی

 .31-03 ،(1) 2. کاربردی شناسیجامعه. )کرمانشاه
فصلنامة علمی ـ پژوهشی  .های پیشینابعاد کیفیت زندگی سالمندان با مرور پژوهش(. 1312) .حسین ،آقاجانی مرساءو  بی زهرهبی ،مداحذبیحی

 .123-120 ،(0)11. رفاه اجتماعی
موردی بازنشستگان سازمان تأمین لعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سالمت اجتماعی بازنشستگان )مطا(. 1312) .زارع، سمیراقاسمی

 ران.ه عالمه طباطبایی، تهاه اجتماعی شهر تهران(، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگ
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Abstract: 
The purpose of the current research was the relationship between social health and mental health with the 

quality of life index of the elderly during the Covid-19 pandemic. The current research was of a descriptive-

correlation type that was conducted in the field. The statistical population of this research was all the elderly 

people between 50 and 70 years old active in the parks and sports centers of Khalkhal city, whose number 

was estimated to be around 300 people. Based on Morgan's table, 100 people were selected as samples. 

Keyes and Shapiro's (2004) social health questionnaires, Goldberg et al.'s (1997) 28-question public health 

questionnaire, and SF-36 standard 36-question quality of life questionnaire were used to measure the 

variables. Frequency and mean distribution tables were used for statistical description of the data, and t-test, 

Pearson correlation coefficient and regression were used for inferential statistics. The data was analyzed with 

the help of SPSS and AMOS statistical software and at the error level of 0.05. There was a positive and 

significant relationship between social health and mental health with indicators of quality of life, and quality 

of life was predicted by social health and mental health of elderly athletes during the period of covid-19 

disease, and the model had an acceptable fit. According to these results, in the era of Covid-19, more 

attention should be paid to the elderly by families and organizations such as the Ministry of Sports, Youth 

and Welfare. 
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 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران3

 

 چکیده:
های ورزشی وری از دیدگاه مدیران باشگاهتعیین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره پژوهشهدف کلی این 

مدیران  همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه -روش پژوهش، از نوع توصیفی .بود اردبیل
 روش مدیر به 131و براساس فرمول کوکران تعداد  باشگاه بوده 191شامل های ورزشی استان اردبیل  بود که باشگاه

های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ها، پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده تصادفی گیرینمونه
( بود. جهت تجزیه و 2112وری نیروی انسانی آجیو )( و بهره1919(، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی )1993)

ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی )استفاده از استفاده گردید. این داده SPSSافزار ها نیز از نرمتحلیل داده
اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی( نشان داده شدند.  نتایج پژوهش  -آزمون کولموگروف

داری وری مدیران رابطه معنیای( با بهرهای، مراودهلت سازمانی و ابعاد آن )توزیعی، رویهحاکی از آن است که بین عدا
ادب و  ی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی،وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن )نوع دوست

عدالت  وری مدیران به وسیلهتغییرات بهرهاز  %18داری وجود دارد. همچنین وری مدیران رابطه معنیمالحظه( با بهره
 نحوة در بدنی تربیت مدیران ادارات شودگیری میرفتار شهروندی سازمانی، تبیین شد. نتیجه نیز به وسیله %87سازمانی و 

 افزایش کارکنان در را فضیلت شهروندی به ویژه شهروندی، رفتارهای بروز میزان تا کنند رعایت را انصاف کارکنان با برخورد

 دهند.
 

 های ورزشی.وری، مدیران باشگاهعدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بهره :کلیدی واژگان    
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 مقدمه:

های ورزشی به مثابه متولی امر ورزش، نظر به اهمیت و جایگاه ورزش و همچنین دیگر مسائل اجتماعی در جامعه، باشگاه
نقش مهمی در توسعه، ترویج و رشد آن به عهده دارند و الزمه رسیدن به این اهداف، موثر عمل کردن مدیران و مدیریت 

(. امروزه 1397، عیدی و صیادی، باشد )عباسیآمیز و دارای اثربخشی مطلوب میسیستم ورزشی کشور به طور موفقیت
وری، به فلسفه وجودی هر سازمان به نیروی انسانی آن وابسته است. بهبود و ارتقای عملکرد سازمان آموزشی و افزایش بهره

ی و مادی به کار گرفته شده از بدیهیات و وظایف مهم مدیران است یابی به حداکثر بازدهی منابع انسانمنظور دست
چه را در حال حاضر وری یک نوع دیدگاه فکری است که در تالش است آن(. بهره1393)محمدی، غضنفری و عزیزی، 
یفش را هر روز تواند کارها و وظاوری نیروی انسانی مبتنی بر این عقیده است که انسان میموجود است، بهبود بخشد. بهره

-چه را بوده و آنبهتر و با اخذ نتایج برتر از روز پیش، به انجام رساند و بینش فکری است که سعی دارد به طور پیوسته آن
چه را هست، بهبود بخشد و با این بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد 

های کارکنان، در زمینه (. عملکرد سازمانی، نتیجه حاصل از چگونه انجام دادن وظایف و فعالیت1319ی، )مشبکی و روحان
(، عوامل موثر 1132) 1(. هرسی و گلداسمیت1391یابی به اهداف سازمان است. )حمیدی، شاطرآبادی و سلطانیان، دست

ایت، بازخورد، انگیزش، شناخت، محیط و اعتبار در ارتباط وری سازمانی را به هفت بعد اصلی یعنی توان، حمبر عملکرد بهره
 (.1397زاده، دانند )روح الهی، وثوقی و ترکمی

وری برای مدیران حائز اهمیت است. نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که عدالت بهرهآگاهی از این عوامل موثر بر 
 کی یسازمان عدالت(. 2111، 2سازمانی است. )وانگ، لیائو، ژیا و چانگوری سازمانی، از جمله علل موثر و مهم در بهره

 منصفانه یندهایفرآ و هاهیرو داشتن ازمندین هاسازمان در عدالت یاجرا. است یسازمان هر تیموفق در مهم و اصولی جنبه
 که کندیم جادیا کارکنان نیب در را یمثبت ادراک باز، و منصفانه یندهایفرآ و هاهیرو نیا. است هاسازمان امور اداره یبرا

 استخدام، ها،یگذاراستیس همه (. زمانی که2112، 3)یومان و سانتوز داردیم نگه سازمان به متعهد و زهیانگ با را کارکنان
دیگر کارکنان و  مستمر تیموفق یالگو یبرا را یریمس شود، انجام و درست موجه یاوهیش به هاعیترف و هاپاداش ستمیس

-یم جادیا سازمان کی طیمح در را یاخالق تیذهن کی اساس و هیپا انصاف، و عدالت از مثبت ادراک. کندیم باز مدیران
 عملکرد بهبود جهت در و کنند رفتار مسئوالنه خود فیوظا به نسبت تا سازدیم قادر را کارکنان یاخالق فکر طرز نیا. کند

 عدالت سازمانی سازنده جینتا گرفتن نظر در با (.2111، 7، کونلون، وسون و پورترتیکولکوئ) باشند داشته مشارکت یسازمان
 اصول یمبنا بر خود یهاوهیش توسعه یرو بر یادیز تمرکز یانسان منابع یهابخش کارکنان، تعهد و زهیانگ بر هاآن ریتأث و

 دارد اشاره یفردنیب و یاجتماع عدالت یهاهینظر به یسازمان عدالت اصطالح( 2112)یومان و سانتوز،  اندداده قرار یاخالق
 و سطح هر در یبرابر، دربرگیرنده گسترده مفهوم نیا(. 1918 ،5نبرگیگر) کندیم کمک هاسازمان یرفتارها درک به که
 مورد در لیفراتحل کی. شود مولد یسازمان یرفتارها به منجر است ممکن که( 2112 ،2میل) باشدمی سازمان عملکرددر 

 سازمان یکلوری و بهره عملکرد سازمان کی در یسازمان عدالت بر افتهی شیافزا تمرکز که کندیم فیتوص یسازمان عدالت
 (.2115 ،وهمکاران تیکولکوئ) کندیم تیتقو را
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 توانندیم دارند، منصفانه برخورد پاداش ستمیس و عیتوز انتخاب، یارهایمع ها،استیس ها،هیرو یتمام در که ییهاازمانس
 جادیا یبرا رانیمد که شودیم باعث امر نیا. ببرند لذت یخروج شیافزا از رو نیا از و دارند نگه زهیانگ با را خود کارکنان
 عدالت مورد در مثبت ادراکات نیا. کنند رفتار عادالنه یمبنا بر کارکنان با ،یسازمان عدالت مورد در مثبت ادراکات

که گفته  چنانهم  (.2119، 8)االناین شودیم کارکنان ییجابجا کاهش و یکار تعهدات شیافزا به منجر تینها در یسازمان
 در. شودیم درک یسازمان عدالت باشد، برابر کنندیم افتیدر که ییهاشیافزا و هاپاداش با کارکنان یهاتالش اگر شد

 یجسم و یروح استرس جهینت در که کندیم جادیا کارکنان نیب در را یچیسرپ شده، ادراک یسازمان عدالت فقدان مقابل،
 توسط عدالت نوع سه ن،یا بر عالوه. کندیم جادیا ناعادالنه اعمال برابر در یواکنش ت،ینها در و دهدیم شیافزا را

 ،1الو و فورت) است یتعامل عدالت و یاهیرو عدالت ،یعیتوز عدالت شامل که است گرفته قرار مطالعه مورد پژوهشگران
 تیتقو را هاعدالت نیا درک دیبا کار محل در مولد کارکنان داشتن یبرا رانیمد( 2111فورت و الو ) گفته طبق(. 2111
-یم افتیدر کار طیمح از یناش یامدهایپ عنوان به کارکنان چهآن در انصاف ادراک از است عبارت یعیتوز عدالت. کنند
 عدالت مورد در مثبت ادراکات حال، نیا با. باشد کارکنان یبرا پاداش ای مشوق پاداش، شامل است ممکن جینتا نیا. کنند

 دهدیم زهیانگ کارکنان به یعیتوز عدالت. ردیگیم سرچشمه عملکرد و یستگیشا بر یمبتن جینتا نیا ماتیتصم از یعیتوز
 ماتیتصم جینتا عنوان به که چهآن یبرا اریمع تنها را عملکرد که یحال در دهند شیافزا را خود مربوطه یوربهره تا

 یندهایفرآ و هاهیرو در منصفانه لیوسا از استفاده با که یعدالت نوع بعالوه، .رندیگیم نظر در کنندیم افتیدر سازمان
 آنها قیطر از کارکنان که است ییابزارها شاملاست. این عدالت  یاهیرو عدالت دارد، سروکار سازمان کی توسط شده دنبال

 از یآگاه یبرا است ممکن و مدیران کارمندان(. 1993 ،9نیفارل مک و ینیسوئ) کنندیم افتیدر را یریگمیتصم جینتا
 نیا به پاسخ. کنند مطرح را یسؤاالت ،یانتخاب ماتیتصم ای دستمزد شیافزا ،یشغل یارتقا یبرا شده اتخاذ یهاهیرو

 یایمزا واقع، در. شود جادیا سازمان کی در حاکم یاهیرو عدالت مورد در یمثبت ادراکات تا باشد موجه و باز دیبا سؤاالت
 موارد یاریبس و و مدیران کارکنان بهتر عملکرد ،و مدیران کارکنان تعهد مانند شده درک منصفانه یهاهیرو از یاریبس
 یانحراف ای واگرا یرفتارها به منجر تواندیم ناعادالنه یهاهیرو مورد در نامطلوب ادراک حال، نیا با. دارد وجود گرید

 هاهیرو در یبرابر رو، نیا از ی شودوربهره دادن دست از و سرقت باال، یفرسودگ نرخ ،یناکارآمد و مدیران همچون کارکنان
های چندگانه تحلیلنتایج (. 2117 ،11یکل-یاولر و نیفیگر) است مهم یعیتوز عدالت اندازه به یسازمان یندهایفرآ و

ای تاکید دارند. ( بر روی شناخت ساختار جداگانه عدالت مراوده2115( و کولکوئیت و همکاران )2111) 11کوهن و پاول
ای را به دو بخش جداگانه کند که عدالت مراودهای ساختاری بیان می(، برای شناخت بهتر عدالت مراوده1993گرینبرگ )

ای با برداشت افراد از عدالت رویه (.2119، 12ندی و عدالت اطالعاتی )ماهونی و همکارانکند: عدالت خویشاومجزا می
شان نه با توزیع واقعی درآمدها، سروکار دارد )حسینی، گیری برای جبران خدماتها جاری در تصمیمعادالنه بودن رویه

 (.1392خادمی، صادقیه و فرخزاد، 
عدالت سازمانی »( با عنوان 2121های پژوهش گول و پاول )یافته توان بهوری میدرخصوص ارتباط عدالت سازمانی با بهره

های شهر الهو و در که در بین کارکنان مستقر در بانک« و انحراف در محل کار: شواهدی از بخش بانکی الهور پاکستان

                                                           
7 . Elanain 
8 . Forret & Love 
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دهد کرد. نتایج پژوهش نشان می گیری در دسترس انتخاب شده بودند، اشارهنفر از آنان که براساس روش نمونه 211بین 
 ییهاسازمان. دارد وجود کار محل در یانحراف رفتار و یسازمان عدالت نیب یمعکوس حال نیع در و معنادار یهمبستگکه 
 کارکنان انیم در کار محل در یانحراف یرفتارها از یکمتر احتمال با کنندیم اجرا را یتعامل و یاهیرو ،یعیتوز عدالت که

 کوچک یهاشرکت در عادالنه یهاوهیش مورد در( 2121) 13ی و همکارانهاد پژوهش از جامع یمرور .هستند مواجه خود
 یریگمیتصم و یوربهره شیافزا کارکنان، تیرضا مانند کار محل در مثبت جینتا نظر از را عدالت سازمانی مفهوم متوسط، و

ند که عدالت پژوهش خود که در پاکستان انجام شده بود نشان داد ( در2111اسماعیل و همکاران ). دهدیم نشان یاخالق
ای که افزایش یک واحد در ارزش عدالت سازمانی، وری سازمانی بوده به گونهبینی عملکرد و بهرهسازمانی قادر به پیش

( نشان دادند که عدالت توزیعی، 2119) 17پارک و یوونشود. وری سازمانی میدرصد عملکرد و بهره 21منجر به افزایش 
( در 1391حمیدی و همکاران ) وری دارند.ای آثار مثبت و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی و بهرهای و مراودهرویه

 عدالت بیناند که  نیز نشان داده« وری سازمانیبررسی ارتباط عدالت سازمانی، عملکرد و بهره»پژوهش خود با عنوان 
 ها،مؤلفه سایر از بیش ای،رویه عدالت اگرچه دارد؛ وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی، عملکرد با آن ابعاد تمام و سازمانی
( در پژوهش خود با 1391) عمادی و همکاران حامدی،، محبتی، فرجی. هدایتی، دارد را سازمانی عملکرد بینیپیش قابلیت

 وجود معناداری رابطه وریبهره با سازمانی عدالت بیننشان دادند که « وری کارکنانهرهرابطه عدالت سازمانی و ب»وان عن
  دارد. وجود معناداری رابطه وریبهره با تعاملی عدالت عدالت، ابعاد از و داشته

جز وظایف چنین اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که نه تنها بتوانند به میل خود کارهایی انجام دهند که هم
 شان نیست بلکه در پیشبرد اهداف سازمانی موثر عمل کنند و بتوانند با داشتن اشراف الزم بر فرهنگ ورسمی شغل

های الزم را برای درک و تفسیر رفتارهای دیگران کسب و با ایجاد های دیگر، مهارتهنجارهای خود و آشنایی با فرهنگ
یط های دیگر در محوثر و مناسب با همکاران خود از همان فرهنگ یا فرهنگتعدیالت الزم روی رفتار خویش، ارتباطی م

، 15وری شوند که همان رفتار شهروندی سازمانی است )بینشتاک، دمورانویل و اسمیتکاری برقرار کنند و موجب بهره
های حداقل برخی از شاخص( نیز به این نتیجه رسیدند که رفتارهای شهروندی گوناگونی با 2111وانر و نیهوف )(. 2113

رفتار شهروندی در سه دهه اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. یک . (1313عملکرد سازمانی ارتباط دارند )زارع، 
دسته از تحقیقات به عوام ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده است. در این زمینه عواملی از قبیل هویت 

دسته دیگر  اند.زمانی و رابطه رهبر و پیرو بعنوان عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شدهسازمانی، عدالت سا
های استانداردی برای اند تا ابعاد آن را شناسایی و مقیاسروی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده و تالش کرده

ر شهروندی سازمانی از قبیل عملکرد سازمانی، اثربخشی سازمانی، سنجش آن ایجاد کنند. دسته سوم نیز بر پیامدهای رفتا
رفتار  .(1318 ،پور و پورعزتلیقاند )تری و سرمایه اجتماعی متمرکز شدهموفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مش

لی، نگهداری شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است، چرا که با متغیرهایی سازمانی مهمی همچون رضایت شغ
را با  یتوانند رفتار شهروندی سازماندهد که مدیران میطالعات نشان میوری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مسیستم و بهره

ایجاد یا بهبود محیطی کاری مثبت پرورش دهند. بجای آن که متوسل به زور و اجبار شوند، به فرایندهای انتخاب یا 
بررسی رفتار فردی (. 2111، 12)تورنیپسید و مورکیسون ایجاد نمایند را نمایند تا این رفتارهاذیری اتکا پاستخدام یا جامعه

را در یک دهه گذشته به میزان زیادی به خود معطوف ساخته است. زمانی که این مفهوم  پژوهشگراندر محیط کار توجه 
                                                           
13 . Hadi et al 
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ادب و  ،رفتار مدنی جوانمردی، وجدان، ستی،نوع دوگیرد، انواع مختلفی از رفتار شامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می
این باور است به موفقیت بلند مدت  هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوع رفتار فردی است که بر گردد.می مالحظه

 (.2119، 18)کاسترو شدنادیده گرفته می وری آنانو بهره کند که پیش از این در ارزیابی عملکرد کارکنانسازمان کمک می
وری رابطه بین رفتار شهروندی و بهره خصوص ( در1399وران )عسکری، سیدرضایی، مهدیان و پیشه های پژوهشیافته

 با آن نیکمتر و یدوست نوع به متعلق یسازمان یشهروند رفتار نمرات ازیامت نیانگیم نیشتریبمنابع انسانی، نشان داد که 
 با یستگیشا به مربوط ازیامت نیانگیم نیشتریب ،یانسان یروین یوربهره مختلف ابعاد نیب در. است یورزش اخالق به متعلق

 یانسان منابع یوربهره و رفتار شهروندی سازمانی نیب کارکنان، دگاهید اساس بر. است بوده تیحما به مربوط آن نیکمتر و
-ر رفتار شهروندی سازمانی در بهرهتأثی( به بررسی 1391. خلیلی قلعه سری و مدانلو )دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه

وری و های رفتارشهروندی سازمانی با بهرهنتایج نشان داد که میان مؤلفهوری و کیفیت زندگی کاری مدیران پرداختند. 
کیفیت زندگی کاری مدیران از نظر آماری رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم 

وری و کیفیت زندگی کاری مدیران متفاوت است. به بینی بهرههای رفتار شهروندی سازمانی در پیشیک از مؤلفه هر
بینی فتار مدنی کمترین سهم را در پیشر و سهم بیشترین جوانمردی سازمانی، شهروندی رفتار هایعبارتی از میان مؤلفه

را انجام داد.   «وری سازمانیسازمانی مدیران و بهره -ه بین رفتار شهروندیرابط( »1395احمدی ) وری مدیران داراست.بهره
 رفتار همچنین است. یمناسب حد در سازمانی وریبهره و سازمانی -شهروندی رفتار توضعی که بود آن از حاکی هایافته

 شت.دا معناداری رابطه سازمانی وریبهره با مدنی( رفتار و کاری وجدان جز )به آن هایمولفه و مدیران سازمانی -شهروندی
وری بهره و سازمانی شهروندی رفتار بین ارتباط بررسی طی تحقیقی با عنوان (1391زاده و معمارپور )مایل افشار، رجب

 و رادمردی مولفه تاثیر به این نتیجه رسیدند که تهران شهر آموزشی هایبیمارستان در کارکنان دیدگاه از انسانی نیروی
 فردی، ابتکار مولفه با ارتباط در نتایج اما داشته است. متفاوتی نتایج مطالعه مورد هایبیمارستان در وری،بهره بر گذشت

 بررسی مورد هانآ به مربوط هایو شاخص مذکور هایمولفه سطح احتمالی بودن پایین دالیل چنینباشد. هممی یکسان

 .است شده ارائه هاآن بهبود برای راهکارهایی و گرفته قرار
عنوان متولیان ورزش استان جهت سازگاری با تغییرات ه های ورزشی استان اردبیل در سطح استان بمدیران باشگاه

ضمن  روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیط  نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که عملکرد باالیی داشته باشند، تا
سازمانی، بهتر بتوانند به وظایف خود در راستای اهداف کشف استعدادها در بین مراجعه وری با مشخصه عدالت افزایش بهره

توان موارد زیر را بیانگر اهمیت این پژوهش فتن تمامی مطالبی که گفته شد، مینظر گر با در کنندگان حرکت کنند.
 دانست:

گامی در جهت شناسایی فاکتورهای  توانبا مشخص شدن ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی، می  -1
هایی برای بهبود کیفیت عملکرد مدیران و ایجادکننده رفتارهای شهروندی و عوامل اثرگذار بر آن و در نتیجه طراحی برنامه

 وری را با توجه به این ارتباط تخمین زد.ین در جامعه برداشت و میزان بهرهمسئول
 های ورزشی می باشد.های مشابه در سایر باشگاهاین پژوهش الگویی برای انجام پژوهش  -2
های بنیادی عملکرد سازمانی تأثیر دارد. اگر رفتار شهروندی سازمانی بر بیشتر جنبه از نظر بسیاری از پژوهشگران،  -3

مدیریت عنوان عاملی ضروری در عملکرد سازمان بدانیم، در این صورت باید به نحو احسن ه رفتار شهروندی سازمانی را ب
ای ارزنده برای درک تواند پشتوانهشود و مدیریت آن نیاز به درک و شناختی روشن از آن دارد. بنابراین پژوهش حاضر می
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های ورزشی استان وری در مدیران باشگاهب آن مدیریت صحیح جهت بهبود بهرهرفتار شهروندی سازمانی و متعاق
 باشد.  اردبیل
-هایشان را مدیریت میقایع و حوادث داخل و خارج باشگاهها هستند که مسئولیت تمام وکه این مدیران باشگاه یجایاز آن

چه برای سازمان های خدماتی مهم ها از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین آنوری آنکنند، لذا، بررسی میزان بهره
این مؤسسات  ریق توجه به آشکار و نهان او در حال و آینده است.وری از طاست، تالش در جهت حل مسئله و مشکل بهره

وری کامل داشته باشد. امروزه با هایشان را درک نمایند و در واقع کاری کنند که سازمان متبوع بهرهباید نیازهای باشگاه
وری نمایان افزایش بهرههای نو در های ورزشی، اهمیت بکارگیری طرحن اماکن و فضاهای ورزشی و باشگاهظهور روزافزو

های نو در جلب رضایت مشتری بیشتر امروزه با ظهور روزافزون اماکن و فضاهای ورزشی، اهمیت بکارگیری طرحشود. می
شود. مشتریان و مصرف کنندگان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کاال و خدماتی را به مراتب نمایان می

 بهتر ارائه کنند.
دلیل تأثیراتی که  اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در کشورهای پیشرفته و بهبا توجه به توان گفت نهایت می در

ها دارند، ضروریست اقدامات سازمانی موجد این قبیل رفتارها در سازمان عملکرد سازمان گونه رفتارهای کارکنان دراین
ده در خصوص عدالت سازمانی نیز حاکی از آن است که احساس انجام ش هایپژوهششناسایی گردد. از سوی دیگر 

مساله رفتار در ضمن بیشترین توجه و رغبت به  های کاری و سازمانی مؤثر است.کارکنان از عدالت در همه روش و فرآیند
که آیا این  رخ داده است و سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح گردد این است های اخیرسال شهروندی سازمانی در

حاضر عدالت  پژوهشدر  ؟مؤثر استمدیران  وریبهرهامر بر تداوم حیات سازمان همچنین بهبود عملکرد و افزایش 
 متغیر وابسته در نظر گرفته شده است وری به عنوانو بهره مستقل هایبه مثابه متغیر و رفتار شهروندی سازمانی سازمانی

عی، عدالت وضعیت عدالت سازمانی و ابعاد آن )عدالت توزین پژوهش به شناسایی در ایبا نظر داشت مطالب بیان شده  و
نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ) و ابعاد آن رفتار شهروندی سازمانیای(، ای، عدالت مراودهرویه

یابیم پاسخی برای این سوال می نهایت پرداخته شد. در اردبیلهای ورزشی مدیران باشگاهوری چنین بهرهو هممالحظه( 
 ای وجود دارد؟وری مدیران رابطهکه آیا بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره

 
 روش پژوهش:

هاا همبستگی بوده و و به لحاظ گردآوری داده –توصیفی و به لحاظ روش از نوع از نوع کاربردی  از نظر هدف پژوهش این 
هاای نفار از  مادیران باشاگاه 131که از این تعاداد، باشگاه رسمی بود  191کل جامعه آماری   اجرا شد.به شکل پیمایشی 

هاا از جهات گاردآوری داده شادند. تصاادفی انتخااب گیرینمونه روش بهورزشی استان اردبیل بر اساس فرمول کوکران و 
ساوالی نیهاوف و ماورمن  21گیاری عادالت ساازمانی از پرسشانامه های استاندارد استفاده گردید. جهت انادازهپرسشنامه

مرباوط باه  5تاا  1ساواالت  ای بود استفاده شاد.ای و عدالت مراودهسه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه( که شامل 1993)
ای باود. جهات نیاز مرباوط باه بعاد ماراوده 21تاا  12ای و سواالت مربوط به عدالت رویه 11تا  2عدالت توزیعی، سواالت 

-نهایت برای انادازه ( استفاده شد و در1919)سوالی اورگان و کانوسکی  15رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه  سنجش
در این پژوهش برای بررسای  بهره گرفته شد. (2112وری نیروی انسانی آجیو )سوالی بهره 22 وری از پرسشنامهبهره گیری

هاا نظران مدیریت ورزشی استفاده شاد و پرسشانامهها از دیدگاه استاد راهنما و صاحبروایی صوری و محتوایی پرسشنامه
هاا توزیاع نفر از افراد جامعه آماری، پرسشنامه 31ها نیز ابتدا در بین جهت بررسی پایایی پرسشنامهمورد تایید قرار گرفت. 
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بوده در نتیجاه  8/1ها در هر سه مورد، بیشتر از پرسشنامهکنیم ضریب پایایی ، مشاهده می1گونه که در جدول شد و همان
 ها از پایایی مطلوبی برخوردار بودند. پرسشنامه

 
 هاپرسشنامه به مربوط هایگویه پایایی . تحلیل1جدول 

 (Cronbach's Alphaضریب پایایی ) تعداد پرسشنامه تعداد ایتم پرسشنامه
 18819 31 22 وری مدیرانبهره -

 18121 31 15 شهروندانرفتار  -
 18138 31 21 عدالت سازمانی -

 
هاا در دو بخاش آماار این دادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSها  با استفاده از نرم افزار های مربوط به فرضیهداده

رگرسیون خطای( اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و  -توصیفی و آمار استنباطی )استفاده از آزمون کولموگروف
   نشان داده شدند.

 
 های پژوهش  یافته

شناختی یعنی جنسیت، سابقه خدمت، میزان تحصیالت، سن پرداخته در این قسمت ابتدا به توصیف متغیرهای جمعیت
نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب  131باشگاه رسمی بود که در این پژوهش  191شود. کل جامعه آماری می

 شدند.
 

 های جمعیت شناختی پاسخگویانتوصیف ویژگی. 9جدول 
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی متغیر                        

 

 جنسیت

 2381 2381 31 زن

 11181 8881 111 مرد

  11181 131 مجموع

 

 

 سابقه خدمت

 381 381 5 سال 5تا 1

 37858 31888 71 سال 2-11

 58825 23811 31 سال 11-15

 81835 1381 18 سال 12-21

 11181 21825 31 سال بیشتر  21

  11181 131 مجموع

 283 283 3 دیپلم 
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 سطح تحصیالت

 18821 15831 21 فوق دیپلم

 85838 58829 85 لیسانس

 9381 18829 23 لیسانس فوق

 11181 289 9 دکتری

  11181 131 مجموع

 

 

 سن

 15831 15831 21 سال 31تا  21

 25831 5181 25 سال 71تا  31

 92851 22892 35 سال 51تا  71

 11181 8879 11 سال 51باالتر از

  11181 131 مجموع

 
 آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی -

 
 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشآماره .3جدول 

 چولگی واریانس انحراف معیار میانگین تعداد ابعاد متغیر

 

 عدالت سازمانی

 -1821 18212 18751 3858 131 عدالت توزیعی

 18875 18127 18257 7811 131 ایعدالت رویه

 18225 18115 18325 3825 131 ایعدالت مراوده

 18352 18117 18327 3888 131 مجموع

 

 رفتار

سازمانی 
 شهروندی

 1818 18155 18237 3817 131 نوع دوستی

 18235 18131 18322 7827 131 وجدان

 18821 18188 18721 3885 131 جوانمردی

 -1817 18315 18221 3821 131 رفتار مدنی

 18318 18151 18271 7872 131 ادب و مالحظه

 18122 18131 18321 3813 131 مجموع
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 18171 18751 18281 3871 131 وری مدیرانبهره

 
بوده که در  88/3از آن است که در مجموع میانگین حاصل شده از عدالت سازمانی،  نتایج توصیفی عدالت سازمانی حاکی

خصوص ابعاد عدالت سازمانی مربوط به بعد عدالت  چنین بیشترین میانگین درسطح متوسط رو به باالیی می باشد. هم
سنجش  چنینهم ( بوده است.3858)( با کمترین انحراف معیار و کمترین میزان مربوط به بعد عدالت توزیعی 7811ای )رویه

. نمرات باال بیانگر است گردیده تنظیم( ایرتبه 5)لیکرت  طیف وسیله سوال به 15متغیر رفتار شهروندان با استفاده از 
ظاهر شد که با  13/3مطابق با جدول فوق، توزیع پراکندگی میزان رفتار شهروندان در  باشد.می رفتار شهروندان باالمیزان 

های توصیفی هر یک از عوامل مرتبط با تحلیل آماره .دهد( در سطح متوسط به باال نمایش می285توجه به مقدار میانه )
-های مورد ارزیابی نشان میک از آیتمرفتار شهروندان براساس میانگین طیف به دست آمده، سطح متوسطی را برای هر ی

 در ( بود.3817( و کمترین میزان مربوط به بعد نوع دوستی )7872دهد. بیشترین میانگین مربوط به بعد ادب و مالحظه )
-بهرهمیزان حاکی از ( ایرتبه 5)لیکرت  طیف وسیله سوال به 22وری مدیران با استفاده از بهروه سنجش متغیر اثر نهایت
ظاهر شد که با توجه  387وری مدیران در حدود توزیع پراکندگی میزان بهره 3مطابق با جدول  .بود متوسط رو به باالوری 

ها و انتخاب در ادامه جهت مشخص کردن نرمال بودن داده دهد.( در سطح متوسط به باال نمایش می285به مقدار میانه )
 ف، استفاده شد. اسمیرنو –کولموگروف  های پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمونآزمون

 
 های مورد بررسیاسمیرنوف توزیع داده -. آزمون نرمال بودن کولموگروف0جدول 

 هاآماره

 متغیرها
 K-Sاحتمال آماره  K-Sآماره  انحراف معیار میانگین تعداد

 18152 1871 18327 3888 131 عدالت سازمانی

 18252 18113 18751 3858 131 عدالت توزیعی

 18752 18182 18257 7811 131 عدالت رویه ای

 18352 18928 18325 3825 131 ایعدالت مراوده

 18712 18187 18321 38132 131 رفتار شهروندان

 18112 18291 18237 3817 131 نوع دوستی

 18732 18185 18322 7827 131 وجدان

 18115 18215 18721 3885 131 جوانمردی

 18578 18811 18221 3821 131 رفتار مدنی

 18721 18572 18271 7872 131 ادب و مالحظه
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 18581 18895 18281 3871 131 وری مدیرانبهروه

 
شود، درصد بیشتر باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می 5داری آن از یجه آزمون هر متغیری که سطح معنیبا توجه به نت

. نتایج آزمون نرمال بودن شودصفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمیدرصد باشد فرض  5ولی اگر کمتر از 
در احتمال آماره در متغیرها، نشان  15/1داری باالی دهد که سطح معنینشان می 7اسمیرنوف در جدول  - کلموگروف

 دهنده  نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است.
 

 های پژوهشفرضیه تحلیل
 آزمون همبستگی بین متغیرها 

 .وجود داردداری رابطه معنی های اردبیلوری مدیران باشگاهبهره با عدالت سازمانی و ابعاد آن نیب -1
 

 وری مدیرانبهره عدالت سازمانی و ابعاد آن با . آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص ارتباط بین0جدول 
 متغیرها بهره وری مدیران

  ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

131 111/1 
 عدالت سازمانی 723/1 **

131 111/1 
 عدالت توزیعی 387/1 **

ابعاد 
عدالت 
 سازمانی

131 111/1 
 ایعدالت رویه 521/1 **

131 112/1 
 ایعدالت مراوده 358/1 **

 
دار ( همبستگی معنیr=72/1دهد که )وری مدیران نشان میبهرهو  طبق جدول ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی

(111/1=Pمابین این دو متغیر وجود دارد و هم ) چنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر
یافت  مدیران افزایش خواهدوری درصد متغیر بهره 72 با افزایش متغیر دیگر است. لذا با افزایش هر واحد از عدالت سازمانی

از این رو فرضیه پژوهش  باشد.ه صورت مشترک بین دو متغیر میدرصد ب 72حدود  در روی این دو متغیر عوامل موثر بر و
چنین دار وجود دارد. همهای اردبیل رابطه معنیوری مدیران باشگاهبهرهو  تأیید شده و به عبارت دیگر بین عدالت سازمانی

، برای 111/1و سطح معناداری  387/1دالت سازمانی، ضریب همبستگی به دست آمده برای عدالت توزیعی در ابعاد ع
وده حاصل شد که نشان از مثبت ب 112/1و  385/1ای نهایت برای عدالت مراوده و در 111/1و  521/1ای عدالت رویه

 وری تأیید شد.مستقیم بین این ابعاد با بهرهاط وری مدیران بود. در نتیجه ارتبرابطه بین این ابعاد با بهره
 

 .وجود داردداری رابطه معنی های اردبیلوری مدیران باشگاهبهره با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن نیب -2
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 وری مدیرانبهره با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن . آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص ارتباط بین7جدول 
  بهره وری مدیران

 ضریب همبستگی پیرسون داریسطح معنی تعداد متغیر

131 111/1 
 رفتار شهروندی سازمانی 321/1 **

131 113/1 
 نوع دوستی 317/1**

 

ابعاد رفتار 
شهروندی 

 سازمانی

131 111/1 
 وجدان 782/1**

131 117/1 
 جوانمردی 221/1*

131 112/1 
 رفتار مدنی 331/1**

131 112/1 
 ادب و مالحظه 778/1**

 
دار ( همبستگی معنیr=321/1دهد که )وری مدیران نشان میبهرهو  طبق جدول ضریب همبستگی بین رفتار شهروندی 
(111/1=Pمابین این دو متغیر وجود دارد و هم ) چنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر

یافت  وری مدیران افزایش خواهددرصد متغیر بهره 32 دیگر است. لذا با افزایش هر واحد از رفتار شهروندیبا افزایش متغیر 
باشد. از این رو فرضیه صفر رد صورت مشترک بین دو متغیر میه درصد ب 32عوامل موثر بر روی این دو متغیر در حدود  و

های وری مدیران باشگاهبهرهو  ارت دیگر بین رفتار شهروندیگیرد. به عبشود و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میمی
 دار وجود دارد.اردبیل رابطه معنی

ادب و مالحظه به ترتیب وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی،  چنین ضریب همبستگی به دست آمده برای ابعاد نوع دوستی،هم
از آلفای پژوهش حاصل شد، در نتیجه بین  و تمامی سطوح معناداری کمتر 778/1و  331/1، 221/1، 782/1، 317/1

-انی و بهرهمستقیم و مثبتی حاصل شد. به عبارتی بین ابعاد رفتار شهروندی سازم وری مدیران نیز رابطهتمامی ابعاد و بهره
 داری وجود دارد.وری مدیران رابطه معنی

 
 رگرسیون چندگانه  متغیرها 

 وری مدیران می باشد.بهره بینیابعاد عدالت سازمانی قادر به پیش  -

نشان داد وری مدیران بهرهبر عدالت سازمانی ، نتایج حاصل از رگرسیون عوامل 2در جدول رگرسیون چندگانه شماره   
 شده است.

  
 . نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به عدالت سازمانی8جدول 
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 نتیجه فرض T sig ضریب رگرسیون B متغیرها

 - 18235 18182 - 18281 مقدار ثابت

 تایید میگردد 18111 58221 18235 18211 عدالت توزیعی

 تایید میگردد 18111 28351 18281 18217 ایعدالت رویه

 تایید میگردد 18113 7827 18387 18291 ایعدالت مراوده

 18181 (2Rضریب تبیین)

 
-پیش ای( به برای و عدالت مراودهتوزیعی و عدالت رویهداری آزمون فرضیۀ فرعی )عدالت که سطح معنی با توجه به این

از  1818شود. با توجه به ضریب تعیین، مقدار های فرعی پژوهش رد نمیلذا فرضیه .دارد داریوری تأثیر معنیبهره بینی
زمون حاصل از آنتایج  دار شده در مدل توضیح داده شود.تواند توسط متغیرهای توضیحی معنیتغییرات متغیر وابسته می

ANOVA :به شرح زیر خالصه شده است 
 ( عدالت سازمانی)رگرسیون ANOVA. تجزیه وتحلیل 0جدول 

 F (Sig )احتمال آماره  F مقدار درجه آزادی مجموع مربعات مدل

متغیر 
 وابسته

 18111 37821 3 85783 رگرسیون

 312 2181 باقی مانده

  
 319 88281 جمع

 
که کمتر  با توجه به این ( بوده است و111/1برابر)  Sigیعنی  F، میزان احتمال آماره ANOVAبا توجه به جدول 

دار است، لذا کل مدل درصد اطمینان معنی 99رد گردیده و مدل در سطح  H0رو فرض  باشد از اینمی α= 11/1از
 باشد.دار میگرسیونی معنی

 
 باشد.وری مدیران میبینی بهرهقادر به پیش تار شهروندی سازمانیابعاد رف -

 وری مدیران نشان داد شده است. یون عوامل رفتار شهروندی بر بهرهدر جدول رگرسون چندگانه نتایج حاصل از رگرس
 

 . نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به رفتار شهروندی0جدول 
 نتیجه فرض T Sig ضریب رگرسیون B متغیرها

 - 18187 18517 - 18321 مقدار ثابت

 تایید میگردد 1811 38227 18283 18211 نوع دوستی
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 تایید میگردد 18111 78217 18221 18217 وجدان

 تایید میگردد 18111 2858 18727 18721 جوانمردی

 تایید میگردد 1812 18157 18287 18237 رفتار مدنی

 میگرددتایید  18111 28988 18371 18281 ادب و مالحظه

 18871 (2Rضریب تبیین)

 
ادب و مالحظه(  ی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی،داری آزمون فرضیۀ رگرسیون )نوع دوستکه سطح معنی با توجه به این

شود. با توجه به ضریب تعیین، های فرعی پژوهش رد نمیلذا فرضیه .دارد داریوری مدیران تأثیر معنیبهره بینیپیش بر
دار شده در مدل توضیح داده شود. نتایج تواند توسط متغیرهای توضیحی معنیاز تغییرات متغیر وابسته می 1887مقدار 

ح زیر رود، فرضیاتی به شردار بودن کل رفتار شهروندی به کار میکه برای بررسی معنی ANOVAحاصل از انجام آزمون 
 کند:را آزمون می

 

 )رگرسیون( رفتار شهروندی ANOVAتحلیل  . تجزیه و2جدول 
 F (Sig )احتمال آماره  Fمقدار  درجه آزادی مجموع مربعات مدل

سته
 واب

غیر
مت

 

 18117 19892 2 7527857 رگرسیون

 273 222859 باقی مانده

  
 279 7851821 جمع

 
که کمتر  با توجه به این ( بوده است و117/1برابر)  Sigیعنی  F، میزان احتمال آماره  ANOVAبا توجه به جدول 

دار است و لذا کل مدل درصد اطمینان معنی 99رد گردیده و مدل در سطح  H0رو فرض  باشد از اینمی α= 11/1از
 باشد.دار میگرسیونی معنی

 
 گیری:بحث و نتیجه

های ورزشی وری از دیدگاه مدیران باشگاهتعیین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره پژوهشهدف این 
-و رفتار شهروندان با میزان بهره با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر هر دو متغیر عدالت سازمانی .بود اردبیل

وری مدیران بیشتر از ه رابطه عدالت سازمانی با میزان بهرهدار و مثبتی وجود دارند. به طوری کوری مدیران رابطه معنی
وری مدیران ختلف عدالت سازمانی موثر بر بهرهوری به دست آمد. در میان ابعاد مرابطه رفتار شهروندان با میزان این بهره

رسد بنابراین به نظر می داشت.ای کمترین میزان رابطه را ترین میزان تاثیر و عدالت مراودهای دارای بیشبعد عدالت رویه
هادی و همکاران  های پژوهش. این نتایج با یافتهشوند وریبهره موجب افزایش عادالنه جوی ایجاد با توانندمی مدیران

( 1391( و حمیدی و همکاران )1391(، هدایتی و همکاران )2119(، پارک و یوون )2111(، اسماعیل و همکاران )2121)
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های عدالت، عدالت سازمانی است. زمانی که کارمندان بخواهند رفتارهای نا عادالنه را در یک از جمله حوزهباشد. همسو می
ها را تنها با رفتارهای صادقانه خود بسنجند. توانند موقعیتاند و میسازمان تعریف کنند، انگیزه درک عدالت را یافته

-کنند و در نتیجه نگرشیگر که در سازمان دیگری هستند مقایسه میها و موقعیت خود را با کارمندان دکارمندان پاداش
 گیرد.شان در آنان شکل میهای مثبت یا منفی نسبت به سازمان، مدیران و شغل

گونه که گفته شد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ینز با بهره وری مدیران ارتباط مستقیم و معناداری داشتند. این همان
(، مایل افشار و همکاران 1391(، خلیلی قلعه سری و مدانلو )1399های عسکری و همکاران )های پژوهشبا یافتهنتایج نیز 

 رسد بعد وجدان از ابعاد رفتارتوان گفت به نظر می( همسو بود. در تبیین این نتایج می1395( و احمدی )1391)
وری را ی مدیران افزایش یابد میزان بهرهچه میزان وجدان کارا روری مدیران را داشته و هشهروندان بیشترین تاثیر بر بهره

بیشتر از سایر ابعاد تحت تاثیر خود قرار داده و افزایش دهد. میزان تاثیر جوانمردی پایین بوده و این میزان در مقایسه با 
این بخش از این اداره کمتر به  سایر ابعاد رفتار شهروندی کمترین تاثیر را داشت و نشانگر این موضوع است که مدیران در

وری را به خود اختصاص وندی کمترین میزان رابطه با بهرهاند. لذا در بین ابعاد مختلف رفتار شهررفتار شهروندی پراخته
 سازمانی هایرویه و تعامالت تأثیر تحت بیشتر هستند، داوطلبانه کامالا  شهروندی رفتارهایی رفتارهای که این به دلیلداد. 

 میزان تا کنند رعایت را انصاف کارکنان با برخورد نحوة در بدنیتربیت مدیران ادارات است ضروری از این رو دارند. قرار

 دهند. افزایش کارکنان در را فضیلت شهروندی به ویژه شهروندی، رفتارهای بروز
عدم توان به انجام این پژوهش میهای موجود در هایی وجود دارد. از جمله محدودیتدر انجام هر پژوهشی محدودیت
ها در تکمیل دقیق پرسشنامه به علت عدم اعتقاد به ارزش واقعی انگاری برخی آزمودنیانگیزه و همکاری الزم یا سهل

اند اثرات تومیکه  تحقیقات علمی و نتیجه بخش بودن آن در جامعه و یا عدم احساس امنیت و شرایط الزم پژوهشگری
شرایط زمانی و مکانی هنگام تکمیل پرسشنامه ممکن است تاثیر  چنین، اشاره کرد. همهش وارد کندنتایج پژونامطلوبی بر 

ها ممکن پرسش حجم زیادنهایت نیز  . درها اثر گذاشتنامهبر دقت پاسخ دادن به پرسشنیز سوگیری افراد بود. گذاشته 
ج به چنین براساس نتایها و هم. اما با توجه به تمامی محدودیتدها اثر گذاشته باشنامهت بر دقت پاسخ دادن به پرسشاس

گردد در تحقیقات آتی مشابه این وری مدیران پیشنهاد میداری عوامل مورد بررسی در بهرهدست آمده و با توجه به معنی
ای شغلی آن با متغیرهدر کارکنان ادارات ورزشی نیز  بررسی گردد. با توجه به گستردگی بحث رفتار شهروندی و رابطه 

وری مدیران نیز مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت باالی به های نحوه مدیریت بر بهرهگردد تاثیر مولفهپیشنهاد می
گردد مناسب جهت افزایش آن پیشنهاد می هایعوامل عدالت سازمانی و وجود روش دست آمده در پژوهش حاضر برای

نهایت با برگزاری  ها مورد بررسی قرار گیرد. در)تعهد سازمانی و ...( و سایر سازمان کردهایکار تاثیر عدالت سازمانی در
-توان این مورد را در مدیران افزایش داد و همهای آموزشی در راستای باال بردن رفتار شهروندی سازمانی نیز میکارگاه

 سازمانی نیز مهیا کرد.های ورزشی جهت اجرا کردن عدالت چنین بستری نیز در باشگاه
 

 تشکر و قدردانی:
بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 
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Abstract: 
The general purpose of this research was to determine organizational justice and organizational citizenship 

behavior with productivity from the point of view of Ardabil sports club managers. The research method was 

descriptive-correlation and survey method. The statistical population included all managers of sports clubs in 

Ardabil province, which included 198 clubs, and based on Cochran's formula, 130 managers were selected by 

random sampling. The tools of data collection were Niehoff and Moorman's standard organizational justice 

questionnaires (1993), Oregon and Kanoski's (1989) organizational citizenship behavior, and Ajiu's (2002) 

human resource productivity questionnaires. SPSS software was also used to analyze the data. These data 

were shown in two parts, descriptive statistics and inferential statistics (using Kolmogorov-Smirnov test, 

Pearson correlation coefficient test and linear regression). The results of the research indicate that there is a 

significant relationship between organizational justice and its dimensions (distributive, procedural, 

transactional) and managers' productivity. Also, there is a significant relationship between organizational 

citizenship behavior and its dimensions (altruism, conscientiousness, chivalry, civil behavior, politeness and 

consideration) and managers' productivity. Also, 87% of managers' productivity changes were explained by 

organizational justice and 74% by organizational citizenship behavior. It can be concluded that managers of 

physical education departments should observe fairness in dealing with employees in order to increase the 

occurrence of citizenship behaviors, especially the virtue of citizenship in employees. 

 

    Keywords: Organizational justice, organizational citizenship behavior, productivity, sports club 
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 08-141صفحات 

 

 ايران آموزاناستراتژيك مديريت استعدادهاي ورزشي دانش تدوين برنامه  
 

 0پور، مهدی طالب1دار، محمد کشتی*9، زهرا سادات میرزازاده1مهسا مرتضائیان
 علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایراندانشجوی دوره دکتری دانشکده  .1

 . عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران4و  3و  2

 

 :چكیده

بدین منظور از  بود. ایران آموزانستراتژیك مدیریت استعدادهای ورزشی دانشا رنامههدف از انجام این پژوهش، تدوین ب
بدنی آموزش و تربیتنفر از کارشناسان خبره  33نظر  اساس ریزی راهبردی کمی بربرنامهو تکمیل جدول  SWOTروش 

 11قوت،  13این اساس تعداد  بر. گردید استفاده انتخاب شده بودند،داوطلبانه تصادفی غیرگیری نمونه ه روشکه ب پرورش
و سپس راهبردهای موثر  حاصل گردیدآموزان تهدید در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانش 7فرصت و  9ضعف، 

تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی  های این تحقیق نشان داد کهیافتهچنین . همشناسایی شدند
 نبرتری انتخاب و گراییتخصص ،ساالریستهیشاآموزی، دانش ورزش در تخصص دارای افراد از گیریبهره با آموزاندانش
کارگیری افراد ورزشی  بهی، ورزش قهرمان یبه منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برا ورزشی رشته هر در هامربی

 استعدادیابی هایپایگاه تاسیسورزشی و  غیر افراد ورود از پیشگیری و پرورش و آموزش بدنیدر راس امور مربوط به تربیت
 بخش و هافدراسیون مردمی، هایحمایت با آموزیدانش ورزشی هایکانون گسترش و ورزش تخصصی مدارس ورزشی،

شناسایی آموزان در مدیریت استعدادهای ورزشی دانشیابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی با دست وصیخص
انی در حوزه توانند به منظور تحقق اهداف سازمها میاین اولویت های بعدی قرار گرفتند.شدند و سایر راهبردها در اولویت

های الزم را برای به کارگیری تواند اقدامات و سیاستآموزان به کار روند و سازمان میمدیریت استعدادهای ورزشی دانش
 ذ نماید.اختها اآن

 .آموزان، مدیریت استعدادهای ورزشی، دانشSWOT استراتژیك، مدل ریزیبرنامه های کلیدی:واژه

   z.mirzazadeh@um.ac.irایمیل نویسنده مسئول: * 
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 همقدم

 ءتقاار یستادر را حرکت صحیح ندرو .دشومی شامل شیورز معلوو  بدنیتربیترا  ادفرا تربیتو  تعلیماز  مهی بخشه وزمرا
مانی گردد )نوری قهرورزش  مختلف حسطودر  بهتر نتایج کسب نهایتو در  مناسب ادفرا بجذ ضامن نداتومیورزش  سطح

، هورتون، 1)باکرست ا ادستعدا کشفو  شناسایی یندآفر بدنیتربیتدر  یکلید مفاهیمو  اردمواز  یکی (.1397و صادقی، 
های اساس معیارهایی که از آزمون استعدادیابی ورزشی فرایندی است که طی آن خردساالن بر (.2333ویلسون و وال، 
دارند، هدایت را ها هایی که بیشترین احتمال موفقیت در آنآید، به سمت ورزشمنتخب به دست می هایجامع و شاخص

بهبود وضعیت قابل توجهی بر و تواند تاثیر مثبت میآموزی در ورزش دانشها دیریت استعدادم(. 2339، 2شوند )پلتوالمی
مهم  اریدر ورزش بسداشتن یك برنامه برای مدیریت استعدادها از طرفی داشته باشد. برای آینده  ورزش قهرمانی کشور

(. به 1397)درویشی،  باشدیامر م نیا ورزشی، توجه به رشتهدر هر  تیو موفق شرفتیعوامل پ نیتراز مهم یکیاست و 
الزم جامع،  برنامه كی، وجود آموزانبرای دانش موفق یو استعدادپرور یابیاستعدادیابی به مدیریت عالوه به منظور دست
فرایند از در ورزش افتخار کسب به  یابیدستراه در واقع  ت.افیدست  مطلوب جهیبه نت توانیاست و بدون آن نم

 ،در ورزش رسیدن به سطح نخبگیتا  مقدماتیاز سطح نمودن پیشرفت  چنینهم. نمایدعبور میو مدیریت آن استعدادیابی 
، )اسدی باشدمی دقیق و اصولی استعدادیابی مدیریت بوده که این امر نیازمند فراز و نشیبدارای و  طوالنیراه بسیار یك 

  .(1391 ،دوستعلی و گودرزی، سجادی
برای  را تواند شانس موفقیت کشورهنگام و به ویژه در سطح آموزش و پرورش برای این موضوع می زود داشتن برنامه

امروزه در سطح جهان لذا (. 1391، غفوری و هنری ،، شهالییافزایش دهد )نوحی المللیدر سطوح بین یابی به مدالدست
شناسایی و  یبرا هاالشت تمام و ؛(1397)درویشی،  انداستعدادهای ورزشی گسترش یافته های شناسایی و توسعهسیستم

آموزان در سطح مدرسه نقش دانشاست. چرا که شناختن استعدادهای  سن پایهاز آموزان دانش های ورزشیاستعداد نییتع
 (.2323، 3مهمی برای رسیدن به دستاوردهای مهم ورزشی دارد )سوریادیا

آن حفظ، هماهنگی و تناسب در  اصلی مقصودای مهم است و مدیریت هدفمند استعدادهای ورزشی مسالهبه طور کلی 
مدیریت ی ریزی شدهو برنامهقطعًا عدم توجه به فرایندهای علمی (. 1391های مدیریت استعدادهاست )احمدی، استراتژی
ی ورزشی خاص را دچار اختالل هارشته سیر کشف و پرورش یك ورزشکار درو پرورش استعدادهای ورزشی، م هااستعداد

 (.1391پورمقدم، نماید )شعبانمی

هایی را کسب نماید و فرزندشان در ورزش موفقیتآموزان به دنبال این هستند که از سوی دیگر بسیاری از اولیاء دانش
استعدادها و انتخاب و گزینش افراد مستعد دارای مهارت شاهد پیشرفت او باشند؛ برای برآورده نمودن این انتظار، شناسایی

بر ، چرا که موضوع مدیریت ورزشی توسط افراد متخصص این حوزه، الزم است رفتاری ویژه در یك رشتههای جسمانی و 
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2. Peltola 
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بدنی وزارت آموزش و پرورش تربیت امروزی از حوزه آموزان یکی از انتظارهای اولیاء در جامعهاستعدادهای ورزشی دانش
  (.1394است )بردبار، 

 مستعد فرزندانکنند که به این موضوع فکر می فرزند خود، پیشرفت مند و حامیبه عنوان فردی دغدغهوالدین  بسیاری از
ای دست یابند. این والدین به دلیل در ورزش حرفهو درخشش ها در مسیر موفقیت خود به اهدافی از جمله قهرمانی آن

های ، لذا توجه به دغدغهنمایندزیادی صرف رسیدن به اهداف خود میوقت و انرژی بسیار  هزینه، ها،همین دوراندیشی
استعدادهای ی راهبردی برای مدیریت برنامهوجود ( و تمام این موارد نیاز به 1391رسد )محمدی، الزم به نظر می ،آنان

ها و اقدامات در سطح آموزش و بسیاری از تصمیم نبودنموثر  دالیل مهم از یکی، طرفی دیگراز  دارد.آموزان دانشورزشی 
مدیریت  جهتدر همین راستا باشد. می سازمانی اهداف راستای درراهبردی  کالن هایگیریجهت نبود پرورش،

مطلوب مدیریتی ارزش فراوان  کشور، استفاده از یك ساختار ان به عنوان نیروی انسانی آیندهآموزاستعدادهای ورزشی دانش
 داشت سزایی دارد و ایجاد انگیزه در افراد و استفاده از سایر عوامل کمکی و جانبی، نقش بسیار موثری را خواهد و به

 (.1397)درویشی، 

آموزان نخست، شناسایی و هدایت دانش بدنی وزارت آموزش و پرورش، در درجهتربیت به طور کلی رسالت اصلی حوزه
ودکان و نوجوانان مستعد و ک هدایتمستعد با استفاده از فرآیندهای استعدادیابی ورزشی به صورت عام و خاص و در نهایت 

باشد. به عالوه های تخصصی آنان میها و مهارتها، شایستگیهای مربوطه به منظور ارتقاء قابلیتنورزشی به فدراسیو نخبه
ها به عنوان منابع استعدادهای افراد مستعد و هدایت و راهنمایی آن نقش ورزش در سطح مدارس در شناخت و توسعه

خواهد در آینده حداکثر استعدادی که یك فرد دارد، اگر میاز طرفی (. 1394)بردبار،  استمهم برای آینده کشور انسانی 
یکی از مواردی (. پس 2319، 4، سیلونینگا و نوویتا)سیاهان موفقیت را داشته باشد، به آموزش و آموزش بیشتری نیاز دارد

-های ورزشی میبدنی وزارت آموزش و پرورش به نگاه و توجه ویژه نیاز دارد، موضوع مدیریت استعدادتربیتبخش  که در

یکی  که رسدیبه نظر مها اقدامات موثری انجام شود. هایی است و باید در راستای کاهش این چالشباشد که دارای چالش
موثر  یراهبرد برنامه كیفقدان  آموزی،دانشورزش  حوزهدر مدیریت استعدادها  ریموجود در مس هایخالء نیترمهماز 
 .است این موضوع یبرا

، آناست و به تبع و جامع مدت  بلند یاندازوجود چشم ازمندین آموزیورزش دانش حوزهدر  یابیاستعداد هتوسعدر واقع 
دارد؛ لذا استفاده از یك طرح و دستور در سطح معاونت  نیز استفاده از نظرات خبرگانمدت و  طوالنی یزیربه برنامه ازین

 سپس شناساییو  نقاط ضعفنقاط قوت و  در نظر گرفتنکه با ورش کشور بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرتربیت
 قابل انجام و کاربردی یهااستیس، راهبردها و مناسبانداز چشمیك به  راستای رسیدندر حیطی م یدهایها و تهدفرصت

ارائه نماید، ضروری به  افتهی توسعه یدر کشورهاورزشی  یابیاستعداد یهابه برنامه نمودنو توجه  هامؤلفه کارگیری بهرا با 
( 1391از آن جمله محمدی )ی در داخل و خارج کشور انجام شده است. متعدد هایپژوهش در همین راستا. رسدنظر می

و پرورش  ییشناسا ندینقش ورزش مدارس در فرآپرداخت و  "آموزان در مدارسدانش یورزش یابیاستعدادبررسی "به 
بررسی نقش ورزش مدارس در فرآیند "( تحقیقی در رابطه با 1391حاجی حسنی )ی را بررسی نمود. ورزش یاستعدادها

                                                           
4. Siahaan, Sinulingga & Novita 
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مشکالت و موانع موجودی که سبب این تحقیق  نتیجهانجام داد. در  "آموزانشناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش
 برایپیشنهاد کاربردی  برنامه و گردید. اما شناساییشود یآموزان مستعد مدانش اختالل در امر استعدادیابی و پرورش

عوامل موثر در "( تحقیقی در خصوص 1394چنین بردبار )نگردید. هم استعدادیابی ورزشی در مدارس ارائه توسعه
دانش و انگیزش  وپژوهش نشان داد که عامل حمایت دولتی این تایج ن انجام داد. "آموزی اصفهاناستعدادیابی ورزش دانش

 یك برنامهدر این پژوهش پیشنهاد داد که  محقق آموزان هستند.ترین عوامل در استعدادیابی ورزشی دانشن مهمدبیرا
 تدوینبراساس عوامل ساختاری آموزش و پرورش سازمان در  انآموزدانش یاستعدادیابی ورزش جهتجامع و تخصصی 

آموزش وزارت در  ورزشی استعدادیابی یا کمیته و کارگروه د عملکرد در این زمینهو جهت بهبوابالغ گردد اجرا برای و  شده
ای در مورد ( مطالعه2319و همکاران ) سیاهان گردد. به عالوهتشکیل  بدنی و سالمتزیر نظر معاونت تربیت و پرورش

شمالی جزیره سوماترا در کشور یکی از مناطق در  ییراهنما هایمدرسهآموزان در دانش یورزش یاستعدادها پتانسیل"
 یبا استعداد دیباریزی منظم با برنامه یورزش یگریدر انجام مرب انیمربانجام دادند و به این نتیجه رسیدند که  "اندونزی

( 2319چنین هادی )هم .برسند بهینه عملکرد اوجها بتوانند به د تا آننشو هماهنگدارند،  اریآموزان در اختکه دانش
 در نتیجهانجام داد.  "نگاراشهر سم یهارستانیآموزان پسر دبدر دانش یاستعداد ورزش ییشناسا"در خصوص  یقیتحق

آموزان در که دانش یبا استعداد دیباریزی منظم با برنامه یورزش یگریدر انجام مرب انیمرب که این تحقیق مشخص شد
( تحقیقی در 2319و همکاران ) 1چنین گارسیاهم .عملکرد برسندها بتوانند به حداکثر د تا آننشو میدارند، تنظ اریاخت

را بررسی و  ی افرادورزش یاستعدادها ییروند شناسا گیچگونانجام دادند و  "یورزش یکشف و ارتقاء استعدادها"خصوص 
های شاخص :اند ازآنان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر در این خصوص عبارت. تحلیل نمودند

 ی.روانی و کیولوژیزی، فیکیولوژیب، یکیآنتروپومترجسمانی، 

آموزان در مدیریت استعدادهای ورزشی دانش های بلندمدت در حوزهریزیبرنامهدهد که تاکنون ها نشان میبررسیاما 
-مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از طرح و جدی بدنی وزارت آموزش و پرورش به نحو شایستهسطح معاونت تربیت

های علمی برای تعیین استراتژی که استفاده از روشرغم اینعلیمدت بوده است. همچنین  های انجام شده مقطعی و کوتاه
ها زمانآمیز استراتژی در ساای مانند مدل سوات، برای اجرای موفقیتهای شناخته شدهگیری از مدلها و نیز بهرهسازمان

صورت نیز ای های گستردهها، پژوهشهای سازمان( و در این خصوص جهت تحقق استراتژی1391زیاری، مرسوم است )
ریزی های برنامهتکنیكتاکنون آموزان جهت مدیریت استعدادهای ورزشی دانشها تدوین برنامه در ، اماپذیرفته است

تدوین استراتژی جهت های زیادی که قرار نگرفته است. لذا در این مطالعه از بین مدل استفادهماتریس سوات مورد 
 راهبردی ریزیبرنامه بنابراین تحقیق حاضر در پی آن است که به تدوینانتخاب شد.  SWOTها وجود دارد، مدل سازمان

 بپردازد و راهبردهای SWOT ماتریس اساس بر پرورش و آموزش آموزان در وزارتمدیریت استعدادهای ورزشی دانش حوزه
در  SWOTبه طور کلی مدل بندی نماید. اولویت QSPMرا برای بهبود این سیستم با استفاده از جدول  شده یشناسای

-اساس تجزیه و تحلیل کیفی در فرایند برنامه بر  SWOTچرا که معموالً ،استضعف گیری و ارزیابی دارای مراحل اندازه

نقاط قوت، ریزی استراتژیك این است که بعد از بررسی کارآمد برای برنامه کردیك رویاما . شودکار گرفته میبه ریزی 
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-اولویت جهت QSPMماتریس  م.را ایجاد نمایی (QSPM) ریزی استراتژیك کمی، ماتریس برنامهها و تهدیدهاضعف، فرصت

این  اساس قضاوت شهودی است، اما هرچند که بر گیرد وداخلی و خارجی مورد استفاده قرار می اساسیبندی عوامل 
 .احتمال را کاهش می دهد که این عوامل به طور نامناسب وزن داده شوند

مدیریت استعدادهای راهبردی ریزی برنامهدر روند  یرا که به نوع یعواملاست که کرده  یرو سعشیپ قیتحقبه طور کلی 
آموزش و بدنی تربیتعوامل را از نگاه کارشناسان  نیا نیرگذارتریتاثو کرده  ییشناسا ،دارند ریتاثآموزان ورزشی دانش

 تدوین برنامهد. لذا هدف اصلی این پژوهش ینما بندیو اولویت استخراجاین حوزه و خبرگان و متخصصان پرورش 
 ایران بود. آموزاندانش ورزشی استعدادهای مدیریت ستراتژیكا

 

 

 روش پژوهش

استفاده گردیده است. این  SWOTآموزان از ماتریس پژوهش برای تحلیل وضعیت مدیریت استعداد ورزشی دانشدر این 
است.  ها و تهدیدهای برون سازمانیو فرصت بررسی نقاط قوت و ضعف درون سیستممدل یکی از ابزارهای راهبردی برای 

مناسب  راهبردای طراحی یك بر SWOTماتریس ز ا شد،شناسایی  ها و تهدیدهاقوت و ضعف و فرصتزمانی که نقاط 
ها را صورت مختلف استراتژیچهار در این روش، به  استفاده گردید.آموزان دانشمدیریت استعداد ورزشی  جهت مبحث

 .SO ،ST ،WO ،WT هایاستراتژی گیریم:نظر میدر

برداری از که از نقاط قوت برای بهرهاست به این معنی  و ترین حالت برای سازمان استمطلوباین راهبرد : SOراهبردهای 
 توان استفاده نمود.ها میفرصت

 نمود. را خنثیبرون سازمانی  های موجودتهدیدتوان می، در این استراتژی، با استفاده از نقاط قوت: STراهبردهای 

، مدنظر قرار به کار روند جهت رفع نقاط ضعفتواند در هایی که میاستفاده از فرصتدر این استراتژی،  :WOراهبردهای 
 .گرددها توجه میو به آن دنگیرمی

ها ممکن است از به خاطر ضعفسازمان است و سازمان یك دشوارترین شرایط برای این استراتژی : WTراهبردهای 
 .دآسیب ببینی ی برون سیستمی نیزتهدیدها

 همهآماری پژوهش نیز  جامعه. ه استدیگردل خارجی استفاده و عوامدر این پژوهش، از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
تعداد داوطلبانه، با تصادفی غیرگیری براساس نمونه کهد بدنی در آموزش و پرورش شهرهای مختلف بودنکارشناسان تربیت

وجود در محیط داخلی و  متغیرهایهای صورت گرفته از آنان، نظرسنجیاساس  برمصاحبه انجام شد و  این افرادنفر از  33
بندی صورت عوامل راهبردی را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت اولویتمحققین  سپسو  دگردیتعیین محیط خارجی 

آموزش و پرورش که  بدنی و سالمتتوسط کارشناسان تربیت 4تا  1بدین سبب به هر کدام از عوامل عددی بین  گرفت.
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. اختصاص امتیاز به هر عامل به سپس اولویت این راهبردها مشخص گردید د.را دارند، داده ش زمینه فعالیت در این سابقه
 صورت ذیل است:

 2، اگر ضعف سازمان در حد معمول باشد عدد 3، اگر در حد معمولی باشد عدد 4اگر قوت سازمان در حد عالی باشد عدد 
ها و تهدیدات نیز اگر فرصت برای یابد. در مورد فرصتص میاختصا 1که ضعف سازمان زیاد باشد عدد  و در صورتی

چه یك تهدید معمولی باشد، عدد و چنان 3، اگر یك فرصت معمولی باشد عدد 4آل و قوی باشد عدد سازمان در حد ایده
از عوامل ذکر  تلفیق، به هر یك یابد. در مرحلهاختصاص می 1جدی باشد عدد در واقع و اگر تهدید به عنوان مخاطره و  2

 یابد.یك ضریب وزنی اختصاص می به عنوان نقاط قوت و ضعف، و یا فرصت و تهدید شده

گردد که میانگین آن دار تعیین میضرب رتبه در ضریب به دست آمده و جمع امتیازهای وزن سپس امتیاز وزنی از حاصل
-مدیریت استعداد ورزشی دانشباشد،  2.1تر از کم IFEنهایی به دست آمده از  چه نمرهاست. بدین معنی که چنان 2.1

 2.1از  رتکم EFEنهایی به دست آمده از  چه نمرهاز نظر نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( ضعیف است و چنان آموزان
 ها و تهدیدها )عوامل خارجی( دارای ضعف است.فرصتبه لحاظ  آموزانمدیریت استعداد ورزشی دانشباشد، 

قضاوت شهودی استخراج و  تحلیل و اساس بر QSPMریزی کمی راهبردی جدول برنامه ،این مراحل همپس از طی ه
نظر  با در در نهایتصورت پذیرد.  ی مربوطههابندی، اولویتا استفاده از آن راهبردهای تعیین شدهد تا بیگردبندی جمع

امل و ضرب آن در امتیاز )به دست آمده از جدول قبل( بهترین راهبردها تعیین وعیك از جذابیت برای هر  گرفتن یك نمره
 صورت گرفت.به دست آمده  اتاساس امتیاز بر ی اتخاذ شدهتمامی راهبردهابندی اولویتسپس و گردیده 

 

 اهیافته

است، لذا ابتدا لیستی از استفاده شده  SWOTاز مدل  آموزانمدیریت استعداد ورزشی دانش راهبردی برنامه جهت ارائه
بدنی در کارشناسان خبره تربیتنفر  33ها و تهدیدها( توسط ها( و عوامل خارجی )فرصتها و ضعفعوامل داخلی )قوت

-فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی شرکتمختلف گردآوری و تنظیم شده است. و شهرهای آموزش و پرورش مناطق 

 ده است.درج ش 1کنندگان در تحقیق در جدول 

 

 نمونهشناختی های جمعیت : ویژگی1جدول 
 درصد فراوانی گیویژ

 جنسیت
 23.3 7 مرد
 77.3 23 زن

 سابقه کار 
 3.3 1 سال 7کمتر از 

 13.3 3 سال 14تا  7
 13.3 11 سال 21تا  14
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 11.7 1 سال 21تا  21
 11.7 1 سال 21بیشتر از 

 مدرك تحصیلی
 43.3 12 لیسانس

 43.3 13 لیسانسفوق 
 11.7 1 دکتری

 

 7فرصت و  9ضعف،  11قوت،  13بینی حاصل شد، پیش نظرات کارشناسانبندی و جمعای که از این گردآوری نتیجه
بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. پس از آن عوامل تربیت حوزهدر  آموزانمدیریت استعدادهای دانش در زمینه تهدید

 دهی به این عوامل انجام پذیرفت.بررسی و ارزیابی محققین قرار گرفت و وزنداخلی و خارجی مورد 

 :و خارجی ارزیابی وضعیت محیط داخلی

ابتدا فاکتورهای قوت و ضعف عوامل، در اختیار کارشناسان جهت تعیین وضعیت داخلی قرار گرفت. به هر فاکتور ضریبی 
ریزی سازمانی است. در ستون مربوط به امتیاز به هر فاکتور قیت برنامهاهمیت آن عامل در موف دهندهشود که نشانداده می

سطح آن )ضعف شدید، ضعف کم، قوت کم و قوت زیاد( است.  دهندهشود که نشانداده می 4تا عدد  1ای بین عدد نمره
نهایی وزن و امتیاز هر عامل را در یکدیگر ضرب نموده تا امتیاز وزنی به دست آید.  پس از این مرحله برای تعیین نمره

تعیین آید که در ماتریس ارزیابی نهایی ذکر شده است. به دست می 4تا  1سپس با جمع کل نمرات نهایی، عددی بین 
 3و  2ول ادر جد ین اساسبر هموضعیت خارجی در موضوع مورد بحث نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار گرفت. 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه شده است:

 

 آموزان: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مدیریت استعداد ورزشی دانش9جدول 

 امتیاز وزنی رتبه ضریب عوامل داخلی ردیف

 Sنقاط قوت سازمان 

 3.11 4 3.34 آموزاندر دانشورزشی وجود استعدادهای بالقوه  1

برگزار شده توسط مسئوالن و های مختلف افزایش تعداد رویدادهای ورزشی در رشته 2
 و مستعدآموزان ورزشکار رشد کمی و کیفی دانشو  های اخیردر سال مربیان

3.31 3 3.11 

به ویژه های اخیر در مدارس بدنی در سالبه کارگیری معلمان متخصص تربیت 3
 کارشناسی ارشد و دکتریمعلمان دارای مدرك 

3.37 3 3.21 

های اخیر در سطح های ورزشی در سالانجام مطالعات استعدادیابی در برخی از رشته 4
 آموزش و پرورش

3.31 3 3.11 

با همکاری های اخیر در سالها موفق بودن انجام استعدادیابی در برخی از رشته 1
 مسابقات برون مرزیآموزی به و اعزام تیم دانشهای مربوطه هیات

3.31 4 3.24 
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افزایش  و هاآموزان در صورت شناسایی و هدایت آنافزایش اعتماد به نفس دانش 1
 بازدهی کار مربیان

3.31 4 3.24 

با همکاری  جایگزین نمودن روش علمی به جای روش سنتی استعدادیابی ورزشی 7
 نهادهای پژوهشی

3.31 4 3.23 

 ها و درآموزان و تالش برای رشد و ترقی آناستعدادهای دانشکشف و شناسایی  1
 هاحمایت بسیاری از خانوادهو  جریان گذاشتن والدین

3.31 4 3.23 

 3.21 3 3.37 ها ویژه معلمان ورزشهای ضمن خدمت و کارگاهبرگزاری دوره 9

های برای حضور در برنامه و معلمان آموزاناحساس مشارکت دانشانگیزه و باال بردن  13
 ورزشی

3.31 3 3.11 

 Wنقاط ضعف 

 3.34 1 3.34 آموزش و پرورش محدود بودن بودجه ورزش و کمبود منابع مالی 1

 3.31 1 3.31 کمبود نیروی انسانی متخصص و دارای مدرك تخصصی برای هر رشته ورزشی 2

آموزش و نبود مراکز استعدادیابی ورزشی در  و اندك بودن مدارس تخصصی ورزش 3
 بسیاری از شهرها و مناطقپرورش 

3.34 2 3.31 

، تحقیقات و کمبود ارتباط با مراکز پژوهشی و پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم 4
 فناوری

3.33 2 3.31 

 3.34 1 3.34 در ورزش عدم تربیت افراد کارآزموده در زمینه مدیریت استعدادیابی 5

 3.34 2 3.32 هاعدم نظارت مستمر بر استعدادیابی ورزشی در سطح مناطق و شهرستان 6

انجام استعدادیابی به صورت مقطعی و عدم توجه کافی به نگهداری و پرورش  7
 ی شناسایی شدهاستعدادها

3.34 1 3.34 

 آموزانها به دانشهای مختلف ورزشی و شناساندن آنعدم ارتباط با قهرمانان رشته 8
 به منظور ایجاد انگیزه

3.33 1 3.33 

 3.31 1 3.31 آموزان در بین برخی از مسئولینعدم مقبولیت اهمیت مدیریت استعداد دانش 9

های مختلف ورزشی و عدم وجود ابزار عدم وجود تجهیزات تخصصی در رشته 10
 آزمایشگاهی استعدادیابی

3.31 1 3.31 

 3.31 1 3.31 های استعدادیابی ورزشیانجام فعالیتکمبود مربیان عملیاتی جهت  11

 2.41 - 1 جمع
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به ویژه های اخیر در مدارس بدنی در سالبه کارگیری معلمان متخصص تربیتدهد نشان می 2گونه که جدول همان
به عنوان ها ویژه معلمان ورزش های ضمن خدمت و کارگاهو برگزاری دورهمعلمان دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری 

ترین ضعف به عنوان مهم آموزان در بین برخی از مسئولینعدم مقبولیت اهمیت مدیریت استعداد دانشو  هاترین قوتمهم
 آید.به شمار می

 

 آموزان: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت استعداد ورزشی دانش1جدول 

وزنی امتیاز رتبه ضریب عوامل خارجی ردیف  

 Oها فرصت

 3.12 3 3.34 های اخیرای در سالتوجه به بهبود سطح فنی ورزش قهرمانی و ورزش حرفه 1
 3.11 3 3.31 جذب نخبگان ورزشی از خارج سازمان 2
های ورزشی به بهبود نگاه مدیریتی و علمی مدیران و مسئوالن رده باالی سازمان 3

 ورزشی مقوله استعدادیابی
3.31 3 3.11 

 3.24 4 3.31 های جهانی در میان دولتمردانافزایش محبوبیت کسب مقام 4
های اخیر و توجه بیشتر به حوزه بدنی در سالافزایش اعتماد به محققین تربیت 5

 آموزش و پرورش بدنیتربیت
3.37 3 3.21 

برگزاری و  های توجیهی برای استعدادیابانارائه آموزش مناسب و برگزاری کالس 6
توسط  های مختلف اعم از استعدادیابی ورزشی، تربیت مربی استعدادیاب و...دوره

 ربطهای ذیسازمان

3.31 3 3.11 

 3.24 4 3.31 های ورزشیامکان معرفی افراد مستعد به هیأت 7
 3.11 3 3.31 سایر نهادها تخصصی استفاده از منابع و تجهیزات 8
های ملی نوجوانان و جوانان و از تمرینات تیمتالش برای الگوبرداری مربیان پایه  9

 استفاده از تجربیات آنان
3.31 3 3.11 

 Tتهدیدها 

 3.31 1 3.31 آموزیها با فعالیت ورزش دانشهای فدراسیونراستا نبودن فعالیتهم 1
 3.31 1 3.31 های ورزشی مدارسکانون ازهای ورزشی و هیاتها عدم حمایت فدراسیون 2
 3.37 1 3.37 استقبال بخش خصوصی از تمرکز بر ورزش مدارسعدم  3
ها در های تخصصی استعدادیابی ورزشی برای بسیاری از رشتهنبود کمیته و هیات 4

 هاشهرستان
3.37 1 3.37 

 3.14 2 3.37 عدم تخصیص بودجه مناسب برای همکاری بین سازمانی 5
 3.31 1 3.31 و تبلیغات ناکافی استعداد ورزشیها از سیستم مدیریت عدم حمایت کافی رسانه 6
 3.37 1 3.37 های ورزشیورزشی در برخی زمینه دخالت افراد غیر 7

 2.23 - 1 جمع
 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 20 

 های اخیر و توجه بیشتر به حوزهبدنی در سالافزایش اعتماد به محققین تربیتدهد نشان می 3گونه که جدول همان
به عنوان  های ورزشی مدارسکانون ها ازعدم حمایت فدراسیونترین فرصت و به عنوان مهم آموزش و پرورش بدنیتربیت

 آید.ترین تهدید به شمار میمهم

داده شده  4تا  1طور که در جداول فوق مشخص است، به هر یك از عوامل داخلی و خارجی امتیازی بین عدد همانضمناً 
 سبه شده و در ستون سوم جدول درج گردیده است.ضرب بین وزن و امتیاز محااست. سپس حاصل

به  2.23جمع امتیاز عوامل خارجی نیز  به دست آمده است و حاصل 2.45جمع امتیاز عوامل داخلی جا حاصلدر این
مدیریت استعداد  در زمینهعوامل داخلی را نسبت به عوامل خارجی و نسبی دست آمده است. این موضوع برتری تقریبی 

اساس امتیازهای حاصل  برآموزان چنین موقعیت مدیریت استعداد ورزشی دانشهم دهد.نشان میآموزان ورزشی دانش
های برای به حداقل رساندن زیان موثر کارگیری راهبردهایی و لذا نیاز به به در جایگاه استراتژی تدافعی قرار داردشده 

 .باشدمیدر این زمینه ها ناشی از تهدیدها و ضعف

 آموزان درج شده است.تلفیق عوامل داخلی و خارجی مدیریت استعداد ورزشی دانش 4در جدول 

 

 آموزاندانش ورزشی مدیریت استعداد: تلفیق عوامل داخلی و خارجی 0جدول 

 داخلی                                    

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
 
 
 
 
 

S 
-بالقوه ورزشی در دانش یوجود استعدادها

 آموزان

برگزار شده  یورزش یدادهایتعداد رو شیافزا
مختلف  هایدر رشتهتوسط مسئوالن و مربیان 

-و رشد کمی و کیفی دانش ریاخ هایدر سال

 مستعد و ورزشکار آموزان

در  بدنیتیمعلمان متخصص ترب یریکارگ به
در مدارس به ویژه معلمان  ریاخ هایسال

 دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری

-مطالعات استعدادیابی در برخی از رشته انجام

در سطح  ریاخ هایسال در ورزشی های
 آموزش و پرورش

از  یدر برخ یابیموفق بودن انجام استعداد
-با همکاری هیات ریاخ هایسال در هارشته

به  آموزیدانش میو اعزام تهای مربوطه 
 یمسابقات برون مرز

 صورت در آموزاناعتماد به نفس دانش شیافزا
کار  یبازده شافزای و هاآن تیو هدا شناسایی

W 
و محدود بودن بودجه  یکمبود منابع مال

 ورزش آموزش و پرورش

مدرك  یمتخصص و دارا یانسان یروین کمبود
 یهر رشته ورزش یبرا یتخصص

ورزش و نبود  یبودن مدارس تخصص اندك
در آموزش و  یورزش یابیمراکز استعداد

 از شهرها و مناطق یاریپرورش بس

و پژوهشگاه  یارتباط با مراکز پژوهش کمبود
 ت علوم، تحقیقات و فناوریوزار یعلوم ورزش

 تیریمد نهیافراد کارآزموده در زم تیترب عدم
 در ورزش یابیاستعداد

در  یورزش یابینظارت مستمر بر استعداد عدم
 هاسطح مناطق و شهرستان

و عدم  یبه صورت مقطع یابیاستعداد انجام
و پرورش استعدادهای  یبه نگهدار یتوجه کاف

 شناسایی شده

مختلف  هایارتباط با قهرمانان رشته عدم
 به آموزاندانش به هاو شناساندن آن یورزش
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 انیمرب خارجی  

نمودن روش علمی به جای روش  جایگزین
با همکاری نهادهای  یورزش یابیسنتی استعداد

 پژوهشی

 و آموزاندانش یاستعدادها ییو شناسا کشف
 اندرجری و هاآن یرشد و ترق برای تالش

 هااز خانواده یاریبس تیو حما نیگذاشتن والد

 هاضمن خدمت و کارگاه هایدوره یبرگزار
 معلمان ورزش ژهوی

-بردن انگیزه و احساس مشارکت دانش باال

 یهاحضور در برنامه برایو معلمان  آموزان
 یورزش

 انگیزه ایجاد منظور

-استعداد دانش تیریمد تیاهم تیمقبول عدم

 نیاز مسئول یبرخ نیزان در بآمو

 هایدر رشته یتخصص زاتیوجود تجه عدم
 یشگاهیو عدم وجود ابزار آزما یمختلف ورزش

 یابیاستعداد

 هایمربیان عملیاتی جهت انجام فعالیت کمبود
 یاستعدادیابی ورزش

O 

توجه به بهبود سطح فنی ورزش قهرمانی و 
 ریاخ هایدر سال ایورزش حرفه

 از خارج سازمان ینخبگان ورزش جذب

نگاه مدیریتی و علمی مدیران و  بهبود
به  یورزش هایسازمان یمسئوالن رده باال

 مقوله استعدادیابی ورزشی

در  یجهان هایمحبوبیت کسب مقام افزایش
 میان دولتمردان

 در بدنیاعتماد به محققین تربیت شیافزا
-تیبه حوزه ترب شتریو توجه ب ریاخ هایسال
 آموزش و پرورش بدنی

 هایکالس یآموزش مناسب و برگزار ارائه
-دوره یو برگزار ابانیاستعداد یبرا یهیتوج

 ،یورزش یابیمختلف اعم از استعداد های
-توسط سازمان و... ابیاستعداد یمرب تیترب

 ربطهای ذی

 هایأتیافراد مستعد به ه یمعرف امکان
 یورزش

 ریتخصصی سا زاتیاز منابع و تجه استفاده
 نهادها

 ناتیاز تمر هیپا انیمرب یالگوبردار یبرا تالش
نوجوانان و جوانان و استفاده از  یمل هایمیت

  آنان اتیتجرب

SO 

آموزش معلمان و مربیان و به  برتمرکز 
گیری از با بهره روزرسانی اطالعات آنان

 برون سازمانی هایظرفیت
همکاری با نهادهای علمی و تشکیل اتاق فکر و 
و استعدادیابی  بدنیتربیت پژوهشی در حوزه

با استفاده از ظرفیت معلمان دارای  علمی
 مدرك دکتری و کارشناسی ارشد

و ها های سایر سازماناستفاده از ظرفیت
در حوزه ورزش مدارس به منظور ها دانشگاه

و جذب  شناساندن اهمیت ورزش قهرمانی
 استعدادها از سن مناسب

و انتخاب  گرایی، تخصصساالریشایسته
ها در هر رشته ورزشی به منظور مربی برترین

پرورش افراد مستعد برای استعدادزایی و 
 ورزش قهرمانی

داری مع جذب و نگهتدوین نظام جا
و تهیه بانك اطالعاتی از  استعدادهای ورزشی

 افراد مستعد در سطح گسترده مشخصات
 

WO 

جذب منابع مالی و انسانی با حمایت نهادهای 
دولتی و خصوصی برای بهبود ساختار مدیریت 

-استعداد ورزشی در آموزش و پرورش و هزینه

 کرد به طور اثریخش و کارآمد
 مشارکتجهت جلب  مناسبایجاد سازوکار 

و بهبود  ربطهای ذینهادها، شهرداری و ارگان
با  بدنی آموزش و پرورشتربیت حوزه تعامل

 نهادهای اثرگذار
از تجهیزات  آموزش و پرورش برخورداری

استعدادیابی ورزشی با تخصصی آزمایشگاهی 
 و بخش خصوصی همکاری نهادها

T ST WT 
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با  هاونیفدراس هایتفعالی نبودن راستاهم
  آموزیورزش دانش تیفعال

 های ورزشیو هیات هاونیفدراس تیحما عدم
 مدارس یورزش هایاز کانون

از تمرکز بر  یاستقبال بخش خصوص عدم
 ورزش مدارس

 یابیاستعداد یتخصص هایاتیو ه تهیکم نبود
-شهرستان در هااز رشته یاریبس یبرا یورزش

 ها

 یهمکار یبودجه مناسب برا صیتخص عدم
 یسازمان نیب

 تیریمد ستمسی از هارسانه یکاف تیحما عدم
 و تبلیغات ناکافی یاستعداد ورزش

 هاینهیزم یدر برخ یرورزشیافراد غ دخالت
 یورزش

تالش برای استعدادپروری و استعدادداری 
ا هماهنگی بین بمستعد آموزان دانش

آموزی با سایر فدراسیون ورزش دانش
 هافدراسیون
در های تخصصی استعدادیابی کمیتهتشکیل 

از طریق ارتباط با سطح آموزش و پرورش 
  ورزشیمختلف های هیات

های ورزشی در برنامهرویدادها و برگزاری 
 مدارس با جلب حمایت بخش خصوصی

 آموزان مستعدهای دانشجلب حمایت خانواده
های تخصصی از طریق ایجاد و گسترش کمیته

 استعدادیابی ورزشی

های استعدادیابی ورزشی، تاسیس پایگاه
های مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانون

، های مردمیآموزی با حمایتورزشی دانش
 و بخش خصوصی هافدراسیونظرفیت 

گروه نظارت بر فرایند مدیریت تشکیل کار
گیری از با بهره آموزاندانش ورزشی استعداد

 آموزیدانش افراد دارای تخصص در ورزش
کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به 

بدنی آموزش و پرورش و پیشگیری از به تربیت
 ورود افراد غیر ورزشی

های مرتبط با و سایت های گروهیتوجه رسانه
به امر مدیریت  و ورزش آموزش و پرورش

آموزان و تبلیغ و ترویج استعداد ورزشی دانش
 آن

براساس قضاوت  مورد نظرعوامل داخلی و خارجی بر راهبردهای  ههمدرج شده است، تاثیر  1طور که در جدول همان
( ASکننده( و اثر منفی )بازدارنده( هر یك از عوامل به عنوان نمره بهبود )بررسی شده است. لذا اثر مثبت )تقویتخبرگان 

 4تا  1یازدهی این قسمت با نمرات طبیعی . امتگرفته استمشخص شده است و در انتخاب راهبرد اجرایی مد نظر قرار 
( به دست (TASاند و با ضرب امتیاز هر کدام از عوامل در وزن هر عامل برگرفته از جدول قبل، نمره بهبود کل شده تعیین

، از دید عوامل داخلی و عوامل خارجی موثر ی مورد نیازبندی اجرای راهبردها. پس از آن، از جمع حاصل، اولویته استآمد
 مشخص است.برای موضوع مورد مطالعه ریزی راهبردی در جدول کمی برنامه کهتعیین گردیده است 

 

 ایران آموزاندر حوزه مدیریت استعداد ورزشی دانشریزی کمی راهبردی : برنامه8جدول 

 SO WO وزن عوامل
 3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد  1راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS A

S 

TA

S 

A

S 

TAS AS TAS AS TAS 

S1 0.04 2 3.31 3 3.12 4 3.16 2 3.08 2 3.08 3 3.12 1 3.04 3 3.12 

S2 0.05 4 3.23 2 3.10 3 3.15 2 3.10 2 3.10 3 3.15 1 .05 2 3.10 

S3 0.07 3 3.21 3 3.21 3 3.21 3 3.21 3 3.21 4 3.28 3 3.21 3 3.21 

S4 0.05 4 3.23 3 3.15 3 3.15 4 3.20 3 3.15 2 3.10 2 3.10 2 3.10 

S5 0.06 2 3.12 2 3.12 4 3.24 4 3.24 4 3.24 3 3.18 3 3.18 3 3.18 

S6 0.06 2 3.12 1 3.06 3 3.18 3 3.18 2 3.12 3 3.18 2 3.12 2 3.12 

S7 0.05 2 3.13 3 3.15 3 3.15 3 3.15 2 3.10 2 3.10 1 .05 3 3.15 
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S7 0.05 2 3.13 3 3.15 4 3.20 2 3.10 2 3.10 3 3.15 3 3.15 2 3.10 

S9 0.07 3 3.21 2 3.14 2 3.14 4 3.28 3 3.21 3 3.21 2 3.14 2 3.14 

S10 0.05 3 3.11 1 3.05 2 3.10 3 3.15 3 3.15 3 3.15 3 3.15 2 3.10 

W1 0.04 2 3.31 1 3.04 2 3.08 3 3.12 3 3.12 3 3.12 3 3.12 3 3.12 

W2 0.05 1 3.31 2 3.10 3 3.15 4 3.20 2 3.10 3 3.15 2 3.10 3 3.15 

W3 0.04 3 3.12 2 3.08 3 3.12 2 3.08 2 3.08 2 3.08 3 3.12 2 3.08 

W4 0.03 3 3.39 2 3.06 2 3.06 4 3.12 1 3.03 4 3.12 2 3.06 3 3.09 

W5 0.04 2 3.31 3 3.12 2 3.08 2 3.08 2 3.08 2 3.08 2 3.08 3 3.12 

W6 0.02 1 3.32 2 3.04 2 3.04 3 3.06 2 3.04 2 3.04 1 3.02 2 3.04 

W7 0.04 1 3.34 2 3.08 3 3.12 2 3.08 3 3.12 1 3.04 3 3.12 3 3.12 

W8 0.03 1 3.33 2 3.06 1 3.03 2 3.06 2 3.06 2 3.06 2 3.06 3 3.09 

W9 0.06 2 3.12 2 3.12 1 3.06 2 3.12 2 3.12 2 3.12 1 3.06 2 3.12 

W10 0.05 2 3.13 3 3.15 2 3.10 2 3.10 2 3.10 2 3.10 2 3.10 2 3.10 

W11 0.05 1 3.31 3 3.15 3 3.15 2 3.10 3 3.15 1 3.05 2 3.10 2 3.10 

O1 0.04 2 3.31 2 3.08 2 3.08 3 3.12 3 3.12 3 3.12 2 3.08 3 3.12 

O2 0.06 2 3.12 2 3.12 3 3.18 3 3.18 3 3.18 1 3.06 2 3.12 3 3.18 

O3 0.06 3 3.11 2 3.12 2 3.12 3 3.18 2 3.12 3 3.18 2 3.12 4 3.24 

O4 0.06 1 3.31 3 3.18 3 3.18 2 3.12 3 3.18 3 3.18 3 3.18 2 3.12 

O5 0.07 3 3.21 3 3.21 3 3.21 1 3.07 2 3.14 2 3.14 2 3.14 2 3.14 

O6 0.06 2 3.12 3 3.18 2 3.12 1 3.06 2 3.12 2 3.12 3 3.18 2 3.12 

O7 0.06 2 3.12 4 3.24 2 3.12 2 3.12 1 3.06 2 3.12 3 3.18 3 3.18 

O8 0.05 3 3.11 2 3.10 2 3.10 3 3.15 3 3.15 2 3.10 3 3.15 3 3.15 

O9 0.06 1 3.31 2 3.12 1 3.06 3 3.18 2 3.12 2 3.12 2 3.12 3 3.18 

T1 0.06 4 3.24 2 3.12 2 3.12 3 3.18 3 3.18 3 3.18 2 3.12 2 3.12 

T2 0.08 3 3.24 3 3.24 2 3.16 3 3.24 1 3.08 1 3.08 3 3.24 3 3.24 

T3 0.07 2 3.14 3 3.21 3 3.21 1 3.07 3 3.21 3 3.21 2 3.14 2 3.14 

T4 0.07 2 3.14 3 3.21 2 3.14 4 3.21 3 3.21 3 3.21 3 3.21 2 3.14 

T5 0.37 4 3.21 3 3.21 3 3.21 1 3.07 2 3.14 2 3.14 3 3.21 2 3.14 

T6 0.06 3 3.11 3 3.18 1 3.06 1 3.06 2 3.12 1 3.31 3 3.18 3 3.18 

T7 0.07 4 3.21 1 3.37 3 3.21 3 3.21 2 3.14 1 3.07 4 3.28 1 3.37 

 4.91  4.71  4.17  4.73  5.10  4.95  4.14  4.17  2 جمع
 ST WT وزن عوامل

3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد   4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد  4راهبرد  
AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS A

S 

TA

S 

A

S 

TAS AS TAS AS TAS 

S1 0.04 2 .08 3 .12 2 .08 2 .08 2 .08 2 .08 3 .12 3 .12 
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S2 0.05 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 2 .10 1 .05 3 .15 4 .20 

S3 0.07 1 .07 3 .21 2 .14 2 .14 2 .14 2 .14 2 .14 3 .21 

S4 0.05 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 

S5 0.06 4 .24 3 .18 3 .18 1 .06 3 .18 2 .12 3 .18 2 .12 

S6 0.06 2 .12 2 .12 3 .18 3 .18 3 .18 3 .18 3 .18 1 .06 

S7 0.05 1 .05 3 .15 2 .10 1 .05 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 

S7 0.05 3 .15 2 .10 2 .10 3 .15 2 .10 2 .10 3 .15 2 .10 

S9 0.07 3 .21 3 .21 3 .21 2 .14 2 .14 2 .14 2 .14 3 .21 

S10 0.05 3 .15 1 .05 2 .10 2 .10 2 .10 2 .10 3 .11 3 .15 

W1 0.04 2 .08 3 .12 1 .04 3 .12 3 .12 3 .12 2 .08 2 .08 

W2 0.05 3 .15 2 .10 3 .15 2 .10 2 .10 2 .10 2 .10 2 .10 

W3 0.04 2 .08 2 .08 1 .04 2 .08 1 .04 2 .08 3 .12 3 .12 

W4 0.03 3 .09 2 .06 2 .06 2 .06 2 .06 2 .06 1 .03 1 .03 

W5 0.04 1 .04 2 .08 3 .12 3 .12 1 .04 1 .04 2 .08 3 .12 

W6 0.02 3 .06 1 .02 2 .04 2 .04 1 .02 3 .06 2 .04 3 .06 

W7 0.04 3 .12 2 .08 2 .08 3 .12 3 .12 3 .12 2 .08 2 .08 

W8 0.03 2 .06 2 .06 2 .06 3 .09 2 .06 1 .03 3 .09 2 .06 

W9 0.06 2 .12 3 .18 3 .18 2 .12 2 .12 2 .12 2 .12 3 .18 

W10 0.05 2 .10 1 .05 2 .10 1 .05 2 .10 2 .10 3 .15 3 .15 

W11 0.05 3 .15 2 .10 2 .10 2 .10 4 .20 2 .10 3 .15 3 .15 

O1 0.04 2 .08 1 .04 3 .12 3 .12 2 .08 3 .12 2 .08 3 .12 

O2 0.06 2 .12 2 .12 2 .12 3 .18 2 .12 3 .11 3 .18 2 .12 

O3 0.06 3 .18 2 .12 3 .18 3 .18 3 .18 3 .11 2 .12 2 .12 

O4 0.06 1 .06 2 .12 3 .18 2 .12 2 .12 3 .18 3 .11 2 .12 

O5 0.07 3 .21 3 .21 2 .14 1 .37 4 .28 3 .21 2 .14 3 .21 

O6 0.06 2 .12 1 .06 3 .18 2 .12 2 .12 3 .18 2 .12 2 .12 

O7 0.06 3 .18 4 .24 2 .12 3 .18 4 .24 3 .11 3 .18 2 .12 

O8 0.05 1 .05 3 .15 3 .15 3 .15 3 .15 3 .15 3 . 11  3 .15 

O9 0.06 3 .18 2 .12 2 .12 3 .18 2 .12 2 .12 3 .11 4 .24 

T1 0.06 3 .18 2 .12 2 .12 2 .12 3 .18 3 .18 3 .18 2 .12 

T2 0.08 2 .16 3 .24 1 .31 2 .16 2 .16 4 .32 2 .16 3 .24 

T3 0.07 2 .14 2 .14 2 .14 1 .07 3 .21 3 .21 2 .14 2 .14 

T4 0.07 2 .14 2 .14 1 .37 2 .14 3 .21 3 .21 2 .14 2 .14 

T5 0.37 3 .21 1 .37 3 .21 3 .21 3 .21 3 .21 2 .14 3 .21 

T6 0.06 2 .12 3 .18 2 .12 1 .31 2 .12 3 .11 2 .12 2 .12 

T7 0.07 1 .37 1 .37 2 .14 2 .14 3 .21 3 .21 4 .21 3 .21 
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 1  1.34  5.16  5.01  4.33  4.11  4.51  4.62  2 جمع
 

گیرد که نتیجه آن انجام می امتیاز به دست آمده بندی راهبردها به ترتیبکه جمع هر عامل به دست آمد، اولویتپس از آن
 ذکر شده است.  1به تفصیل در جدول 

 

 ایرانآموزان راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش بندی راهبردهای موثر بر برنامه: اولویت8جدول 

امتیاز  عنوان راهبرد ردیف
 نهایی

 5.16 آموزیدانش گیری از افراد دارای تخصص در ورزشبا بهرهآموزان دانشتشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی  1
 5.10 مستعد برای ورزش قهرمانیپرورش افراد استعدادزایی و ها در هر رشته ورزشی به منظور مربی و انتخاب برترین گرایی، تخصصساالریشایسته 2
 5.04 بدنی آموزش و پرورش و پیشگیری از ورود افراد غیر ورزشیبه کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به تربیت 3
 5.01 ها و بخش خصوصیفدراسیون ظرفیت های مردمی،آموزی با حمایتهای ورزشی دانشهای استعدادیابی ورزشی، مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانونتاسیس پایگاه 4
 5 آموزان و تبلیغ و ترویج آنهای مرتبط با آموزش و پرورش و ورزش به امر مدیریت استعداد ورزشی دانشهای گروهی و سایتتوجه رسانه 1
 4.95 قهرمانی و جذب استعدادها از سن مناسبدر حوزه ورزش مدارس به منظور شناساندن اهمیت ورزش ها و دانشگاهها های سایر سازماناستفاده از ظرفیت 1
 4.91 برخورداری آموزش و پرورش از تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی استعدادیابی ورزشی با همکاری نهادها و بخش خصوصی 7
 4.17 های برون سازمانیگیری از ظرفیتتمرکز بر آموزش معلمان و مربیان و به روزرسانی اطالعات آنان با بهره 1
 4.14 با استفاده از ظرفیت معلمان دارای مدرك دکتری و کارشناسی ارشدو استعدادیابی علمی بدنی تربیت همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی در حوزهتشکیل اتاق فکر و  9

 4.71 ی آموزش و پرورش با نهادهای اثرگذاربدنتربیت ربط و بهبود تعامل حوزههای ذینهادها، شهرداری و ارگان مشارکتایجاد سازوکار مناسب جهت جلب  13

 4.73 افراد مستعد در سطح گسترده داری استعدادهای ورزشی و تهیه بانك اطالعاتی از مشخصاتتدوین نظام جامع جذب و نگه 11

 4.67 اثریخش و کارآمد طورکرد به ورزشی در آموزش و پرورش و هزینه ی بهبود ساختار مدیریت استعدادخصوصی برابا حمایت نهادهای دولتی و جذب منابع مالی و انسانی  12

 4.12 هاآموزی با سایر فدراسیونآموزان مستعد با هماهنگی بین فدراسیون ورزش دانشتالش برای استعدادپروری و استعدادداری دانش 13
 4.11 خصوصیهای ورزشی در مدارس با جلب حمایت بخش برنامهرویدادها و برگزاری  14
 4.11  ورزشی مختلف هایهیات با ارتباط طریق از در سطح آموزش و پرورش استعدادیابی تخصصی هایتشکیل کمیته 11
 4.33 های تخصصی استعدادیابی ورزشیآموزان مستعد از طریق ایجاد و گسترش کمیتههای دانشجلب حمایت خانواده 11

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

انجام پذیرفت. از این ایران  آموزانمدیریت استعدادهای ورزشی دانش استراتژیك برنامهتدوین پژوهش حاضر با موضوع 
 7فرصت و  9ضعف،  11قوت،  13تعداد بدنی آموزش و پرورش تربیت اساس نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بربررسی 
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به کارگیری معلمان متخصص  گردید. در این میانحاصل آموزان در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانشتهدید 
های ضمن به ویژه معلمان دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری و برگزاری دورههای اخیر در مدارس بدنی در سالتربیت

ت استعداد عدم مقبولیت اهمیت مدیریو  هاترین قوتبه عنوان مهمبدنی ها ویژه معلمان درس تربیتخدمت و کارگاه
افزایش اعتماد به محققین ترین ضعف محسوب شدند. به عالوه به عنوان مهم آموزان در بین برخی از مسئولیندانش
عدم و ترین فرصت و به عنوان مهم آموزش و پرورش بدنیتربیت های اخیر و توجه بیشتر به حوزهبدنی در سالتربیت

 شدند.ترین تهدید شناسایی به عنوان مهم ارسهای ورزشی مدکانون ها ازحمایت فدراسیون

تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی  داد کهبندی راهبردها نشان های به دست آمده از اولویتیافته
 نبرتری انتخاب و گراییتخصص ،ساالریستهیشاآموزی، دانش ورزش در تخصص دارای افراد از گیریبهره با آموزاندانش
کارگیری افراد ورزشی  بهی، ورزش قهرمان یبه منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برا ورزشی رشته هر در هامربی
 استعدادیابی هایپایگاه تاسیسو  ورزشی غیر افراد ورود از پیشگیری و پرورش و آموزش بدنیس امور مربوط به تربیتادر ر

 بخش و هافدراسیون مردمی، هایحمایت با آموزیدانش ورزشی هایکانون گسترش و ورزش تخصصی مدارس ورزشی،
تواند به عنوان راهکار و ها میروند. این اولویتبدنی به شمار میریزی حوزه تربیتجز چهار اولویت مهم برنامه وصیخص

آموزان در آموزش و پرورش به راهنمایی به منظور تحقق اهداف مرتبط و بهبود وضعیت مدیریت استعدادهای ورزشی دانش
 شمار روند.

-آموزان از قوتمدیریت استعدادهای ورزشی دانش که حوزه دادندهای به دست آمده از این تحقیق نشان یافتهبه طور کلی 

بایست درصدد افزایش نقاط قوت و کاهش بدنی آموزش و پرورش میهایی برخوردار است. لذا مسئولین تربیتها و ضعف
و در نظر گرفتن تدابیری جهت تبدیل نقاط ها و فرصتگیری هرچه بیشتر از نقاط قوت بهرهبه طور کلی عف باشند. نقاط ض

تواند موجب به ثمر رسیدن رسالت و میضعف به قوت و نیز تالش برای کاهش یا محدود نمودن تهدیدهای بیرونی 
راهبردهای توان از بدین منظور می آموزان شود.مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزش و پرورش در حوزه هایماموریت

-یت استعدادهای ورزشی دانشریزی بلندمدت برای مدیریك برنامه نگارشموثر و راهکارهای ارائه شده استفاده نمود و به 

برای  عنوان یکی از موارد موثر و کارابه دست آمده در این پژوهش ه های باستراتژیبندی جمع در واقع آموزان پرداخت.
ها این استراتژی به کارگیریبا  ای کهگونه هب ،باشدمیدر کشور  آموزاناستعدادهای ورزشی دانشبهبود وضعیت مدیریت 

وجود آموزان استعدادهای ورزشی دانش موجود و توسعهمشکالت  کاهشتعیین شده، امکان  هایاولویتدر نظر گرفتن با 
  .دارد

جمع امتیاز به دست آمده است و حاصل 2.41جمع امتیاز عوامل داخلی حاصل ،های این پژوهشضمناً به استناد یافته
عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( را و نسبی به دست آمده است که این موضوع برتری تقریبی  2.23عوامل خارجی نیز 

 دهد.ها و تهدیدها( نشان مینسبت به عوامل خارجی )فرصت
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مطلوبی را برای  که پژوهش حاضر زمینه امید بر این است ،بندی راهبردهای مهمریزی و اولویتدر پایان با این برنامه
بدنی آموزش و تربیت حوزهدر آموزان دانشخصوص مدیریت استعداد در و کاربردی منسجم  یابی به یك برنامهدست

 پرورش فراهم سازد.

 

 تشكر و قدردانی

-اند، بیان میهمکاری نموده نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از تمامی افرادی که در انجام این مطالعهوسیله  بدین

 دارند.
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Abstract: 
The purpose of this research was to Editing of a strategic plan for the management of sports talents of Iranian 
students. For this purpose, the SWOT method and the completion of a quantitative strategic planning table 
were used based on the opinion of 30 experts in physical education and education who were selected based 
on voluntary non-random sampling. Therefore, the number of 11 strengths, 11 weaknesses, 9 opportunities 
and 7 threats regarding the management of students' sports talents was obtained and then effective strategies 
were identified. Also The findings of this research showed that the formation of a working group to monitor 
the process of managing students' sports talent by using people with expertise in student sports, meritocracy, 
specialization and the selection of the best coaches in each sports field. In order to create talent and cultivate 
people who are talented for championship sports, to employ sports people at the top of the affairs related to 
physical education and education and to prevent the entry of non-sports people and to establish sports talent 
search bases, specialized sports schools and expand sports centers. Students with popular support, federations 
and the private sector were identified as basic strategies in managing students' sports talents by achieving 
more points.And other strategies were placed in the next priorities. These priorities can be used to achieve 
organizational goals in the field of managing students' sports talents, and the organization can take the 
necessary measures and policies to apply them. 
 

    Keywords: strategic planning, SWOT model, sports talent management, students 
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 140-111صفحات 
 
 

 فوتبال یستگاهیبر کسب مهارت شوت ا یذهن یرسازیتصو یاثربخش یبررس
 

 *9محمدباقر فرقانی اوزرودی، ایاوزرود یفرقان نیمحمدحس
 رانیتهران، ا ،ییرجا دیدانشگاه شه ،یبدن تی، گروه تربحرکتیفتار ر کارشناس ارشد.  1

 رانیآموزش و پرورش، بابل، ا ،یبدن تی، گروه تربمدیریت ورزشی کارشناس ارشد.  2
 

 چکیده:
این بود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی در فوتبال 

 63شرکت کنندگان در این تحقیق شامل  .آزمون با گروه کنترل بودپس -آزمونپیشمطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح 
ن و بودند. بعد از انتخاب شرکت کنندگا 1081سال در سال  80/11±8630بازیکنان فوتبال نیمه ماهر پسر با میانگین سنی 

ضربه ایستگاه فوتبال به صورت  کریستین و اصول-تصویرسازی و آزمون شوت مور العملتکمیل فرم مشخصات فردی دستور
کوششی گرفته و  0بلوک  0ها آزمون توانایی تصویرسازی ذهنی و آزمون شوت در شفاهی توضیح داده شد. سپس از آن

 6بندی شدند. جلسات اکتساب به مدت گروه تقسیم 6ده شرکت کنندگان در نتایج ثبت گردید. بر اساس نمرات بدست آم
کوششی بود. از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس  0بلوک  0مرین و در هر جلسه جلسه ت 2هفته و هر هفته 

ها نشان داد که در استفاد شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده 80/8گیری مکرر در سطح معناداری مرکب با اندازه
سازی منفی و گروه کنترل عمل های تصویروهمعنادار بهتر از گر های با تصویرسازی مثبت به طورمرحله اکتساب گروه

جلسات تمرین مشاهده شد که از جلسه سوم به بعد × چنین با توجه به معنادار بودن اثر تعاملی تصویرسازی کردند. هم
رسد که سازی منفی و کنترل عمل کردند. به نظر میهای تصویرمعناداری بهتر از گروههای تصویرسازی مثبت به طور گروه
شود برای مربیان فوتبال پیشنهاد می هبها تأثیرگذار بوده است و ین تصویرسازی بر اجرای شوت ایستگاهی فوتبالیستتمر

 آموزش مهارت شوت ایستگاهی به افراد نیمه ماهر، از تصویرسازی مثبت استفاده نمایند.

 
 فوتبال ،یستگاهیکسب مهارت، شوت ا ،یذهن یرسازیتصو کلیدی: واژگان    
 

 mohammadbagher.forghani@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:
کنند می مختلف هایدر موقعیت هامهارت تمرین صرف را زیادی زمان ورزشکاران بهتر، عملکرد به یابیدست منظور به

است و  انسان با همیشه اجرا بر تأثیرگذار عامل یك روانی فشار دیگر سوی ( از2828، 1سزوارکو  ، طهماسبی، فرقانی)لطفی
به  کنند نیز استفاده شناختی و 2ذهنی تمرینات از باید بدنی تمرینات از جدای بهتر عملکرد به یابیدست برای ورزشکاران

 کنترل را خود انگیختگی و بتوانند اضطراب تا دارد، اساسی نقش ورزشکاران اجرای بر تمرکز و دقت که هاییمهارت خصوص

   .(1601، زادهدالهنمایند )ی

 ایجاد باعث احساسی و عاطفی موضوعات و شکست از ورزشی، ترس نیازهای شخصی، مشکالت همچون زیادی عوامل

و 6سی، ژانگ ، پاپایآنو، هنریکسن، )شینکه یابد دست اشاجرایی اهداف به که ورزشکار شودمی این از مانع و شده نگرانی
 از شود. یکیمی انجام ورزشکار روی جسمانی بر نظر از چه و ذهنی نظر از چه گوناگونی مداخالت لذا ،(2828، همکاران

 با که آنند صدد در شناسانروان و باشدمی ذهن ورزشکار کنترل و شناختیروان هایروش از استفاده مداخله هایشیوه

 و کرده غلبه موجود موانع و نگرانی شکست، از ترس بر تا کمك کنند ورزشکار به شناسیروان مداخالت این از استفاده
 .(1601، زادهدالهیابد )ی بهبود اجرایش

-می هدف و تعیین1 گذاریهدف ،3سازیآرام فنون ،0ذهنی تصویرسازی ،0خودگفتاری شامل: ذهنی تمرینات این از برخی
 توانجمله می از که اندداده ارائه ذهنی تصویرسازی از مختلفی تعاریف اخیر هایدهه در شناسیروان علم باشد. دانشمندان

-)مونرهکرد  اشاره در ذهن تجربه یك وجودآوردن به یا بازآفرینی منظور به حواس از استفاده عنوان به ذهنی تصویرسازی به
 (.2811، 0چاندلر و گوئررو

 موارد از برخی کند و کمك اجرا به تواندمی شناختی هایمهارت ترکیب که انددریافته ورزش، زمینه در شناسروان مربیان

 ساختارهای بر تواندمی چنیننماید هم کنترل افراد در را انگیختگی میزان و اضطراب شکست، از ترس نگرانی، مانند مهم

-مهارت ذهنی تصویرسازی میان این از (.2828، 0)کوپلبگذارد  ورزشکار تأثیر موفقیت در و نفس به اعتماد قبیل از دیگر
 ،یشتاب بوشهر ،برند )پارساییرا بکار می آن مهارت یا عمل اجرای از بعد و حین قبل، ورزشکاران که هستند ذهنی های

 مواردی همچون بر ذهنی تصویرسازی مانند مهم شناختی راهکارهای ترکیب دارد امکان لذا .(1601، زادهعابدان و یشجاع

 باشد. داشته همراه به اثراتی ورزشکار در18 یادگیری ضربات آزاد فوتبال
-می راهکارها این بین در .باشدمی ورزشکاران عملکرد بهبود جهت مداخله مناسب هایروش از یکی شناختی راهکارهای

 نتایج به منجر که است ایمداخله راهکار نوعی ذهنی تصویرسازی. نمود اشاره 11ذهنی تصویرسازی از استفاده به توان
شود. موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی شامل می اجرا و نفس به اعتماد بهبود دقت، و تمرکز افزایش مانند مطلوبی

ها های هیجانی، یادگیری و تمرین مهارتافزایش تمرکز، افزایش اعتماد به نفس، برطرف کردن ضعف عملکرد، کنترل پاسخ
(. محققان و 2828، 12، آندرونیا، بووکر و فراتكورزشی، کنار آمدن با درد و آسیب دیدگی است )سیمونزمیرو راهبردهای 

                                                           
1 Szwarc 
2 Mental exercises 
3 Schinke, Papaioannou, Henriksen, Si & Zhang 

4 Self-talk 
5 Mental Imagery 
6 Relaxation techniques 
7 Targeting 
8 Munroe-Chandler & Guerrero 
9 Coppel 
10 Free kick football 
11 Mental imagery 
12 Simonsmeier, Androniea, Buecker & Frank 
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توان به آن میقرار دادند که از جمله  دیمورد تأک یذهن نیتمر هایرا در روش هاییضعف شناسی ورزشپژوهشگران روان
 .(2812چاندلر،  -و مونرو 16)ماتی اشاره کرد یذهن یخستگ
 ستیمؤثر ن یبدن سازینکته اشاره کردند که توازن عملکرد در آرام نی( به ا1628) 10، کولی، نول، ویبول و کامینگ ولیالمز

 یذهن یرسازیوها تصداشته باشد. به نظر آن رتیورزشکاران مغا یاجرا یکه کاماًل با حالت بدن رسدیبه نظر م یو حت
 مهارت تجربه شوند یواقع یدر خالل اجراها یباشند و احساسات جنبش ریحواس درگ یمؤثرتر است که تمام یزمان

حرکات با  یسازهیشب یبرا یذهن یرسازیبا توجه به اظهارات پژوهشگران، استفاده از تصو(. 2816 همکاران،و  )ولیالمز
کند و  لیکرد را تسهعمل تواندیمشترک هستند، م یذهن یرسازیو تصو یکیزیف یاجرا نیاز مغز که ب یدادن مناطق نیتمر

شدن  چنین تصویرسازی ذهنی به آماده(. هم2816و ویلیلمز، 10)کومینگ شود یریادگیدر امر  دنیباعث سرعت بخش
کند )ساوگیت و ها ایجاد میگونه مهارت کند و تمرکز مناسب را برای اجرای اینها کمك میروانی برای اجرای این مهارت

 (.2822، 13لنهارد
است بر اساس این نظریه تصویرسازی از دو راه 11های اثر بخشی تصویرسازی ذهنی نظریه تنظیم انگیختگی یکی از نظریه 

 کند.تصویرسازی به ورزشکار در تنظیم میزان انگیختگی برای عملکرد مطلوب کمك می -1شود: موجب بهبود عملکرد می
و اگر ورزشکار در تصویرسازی  کنداری معطوف میای به تکالیف جتصویرسازی ذهنی تمرکز فرد را به صورت گزینه -2

های نامرتبط با عملکرد، تمرکز او را بر هم زند، ذهنی به تصویری مرتبط با تکلیف تمرکز کند کمتر احتمال دارد که محرک
 (.1608گردد )پرویزی، اما اگر تصویرسازی به صورت ارتباطات منفی مدنظر قرار گیرد منجر به نتایج نامطلوب می

 دیدگاه و10 دوگانه کدگذاری تئوری وسیله به توانمی را خودگفتاری و ذهنی تصویرسازی تعامل دلیل نظری دیدگاه از
 که شوندمیکسب  مستقل کانال دو طریق از اطالعات که کنندمی فرض نظریه دو هر .کرد بیان10 عمل -زبان -تصویرسازی

 آمده در نمایش به که چهآن مشاهده و ذهنی تصویرسازی مانند) یافته تخصص غیرکالمی اطالعات برای هاسیستم از یکی

، گاوین و ؛ داگرو1000، و همکاران 28، بریور، لوییس، لیندر، ویلدمن)رالت است کالمی اطالعات با ارتباط در دیگری و( است
 (.1002، 21هالیول

 هاست،آن احساسات و افکار از بازتابی طلبد،می باالیی تمرکز که ورزشی هایمهارت یادگیری و عملکرد که این به توجه با
-چالش با تا گیرند کار به باید را راهکارها کدام رشته این ورزشکاران ببریم پی تا شود انجام است نیاز مورد زیادی تحقیقات

 تحقیقات اغلب که است آن کندمی بیان را تحقیق این ضرورت که موضوعی. کنند مقابله شوندمی مواجه آن با که هایی
 از استفاده میزان افراد و بوده کیفی صورت به مختلف هایمهارت عملکرد بر ذهنی تصویرسازی تأثیر زمینه در شده انجام

 را شناختیروان مداخالت این مثبت جنبه بیشتر مختلف هایمهارت در شده انجام تحقیقات و اندکرده بیان را راهکارها این
 تقویتی تضعیفی، جبرانی، اثرات بررسی. اندنگرفته نظر در یادداری و اکتساب بر را آن منفی اثرات و اندداده قرار مدنظر

 این گیریجهت و رسد،می نظر به ضروری تمرکزی و دقتی هاییادداری مهارت و بر اکتساب شناختی راهکارهای گونهاین
 قرار توجه مورد گونه بدین مطالعات در مداخله صورت به باشدمی تمرکز بر تأثیرگذار عوامل از که شناختی کار راه دو

 .است نگرفته

                                                           
13 Mattie 
14 Williams, Cooley, Newell, Weibull & Cumming 
15 Cumming 
16 Suggate & Lenhard. 
17 Arousal regulation theory 
18 Dual coding theory 
19 Image-language-practice view 
20 Raalte, Brewer, Lewis, Linder, Wildman 
21 Dagrou, Gauvin & Halliwell 
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 ضروری هامهارت گونهاین اجرای برای بهتر شرایط ایجاد منظور به سنتی تمرینات از غیر علمی هایروش اجرای چنینهم
 مختلف هایشیوه از استفاده با تا آنند درصدد دقتی هایدر اجرا و عملکرد مهارت ورزشکاران و مربیان که جاییآن از. است

 داشته همراه به مثبتی اثرات یادگیری بر شود مشخص ذهنی تصویرسازی تأثیر گیریجهت اگر بخشند، بهبود را عملکرد
ورزشکاران در حین اجرای  عملکرد بهبود و رقابت هنگام در نگرانی و استرس از جلوگیری جهت شیوه این از توانمی باشد،

 ذهنی تجارب توسط یادگیری بهبود اگر که شوندمی ایجاد هاسؤال این اکنون .کرد استفاده تمرکزی و دقتی هایمهارت
 تضعیف اگر که این نهایت در و شود؟ آن شدن بهتر باعث تواندمی تصویرسازی مثبت تجارب آیا باشد شده ایجاد مثبت

 شدن بدتر باعث تواندمی تصویرسازی منفی تجارب آن دنبال به باشد، ایجاد شده منفی ذهنی تجارب دلیل به یادگیری
 به هر یك ذهنی تصویرسازی مانند شناختی راهکارهای که این به نسبت شده یاد موارد به توجه با شود؟  یادگیری در فرد

بر کسب مهارت  یذهن یرسازیتصو یاثربخش یبررس پی در محقق باشند، تأثیرگذار ورزشکاران اکتساب بر توانندمی تنهایی
 بود. فوتبال یستگاهیشوت ا

 
 :پژوهش روش

آوری اطالعات بصورت ع تحقیق نیمه آزمایشی و نحوه جمعاین تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است، نو
برای این منظور  .پس آزمون با گروه کنترل به انجام رسید –میدانی انجام شده است. و طرح تحقیق نیز از نوع پیش آزمون 

ها آزمون توانایی گیری درد دسترس انتخاب شده و از آنای بودن به صورت نمونهفر شرکت کننده با مالک نیمه حرفهن 63
ها محرمانه باقی بماند. در تصویرسازی و پا برتری به عمل آمد و بنابر مالحظات اخالقی معین شده که اطالعات ورودی آن

نفره به صورت  12گروه  6در  مون شوت مور و کریستین گرفته شد و بر اساس نتایج بدست آمدهها پیش آزادامه از آن
ص متر مشخ یسانت 128های دروازه به اندازة کریاز کنار ت نیستیکر-مهارت شوت مورسازی شده توزیع شدند. همگن

دروازه قرار  نیدر طرف کسانی رهیدا 0 . در مجموعمیکرد میمتر تقس یسانت 128به قطر  رهی. سپس آن را به دو دامینمود
دادن )به طور  مثال  ازیشد. نحوة امت یضربه شوت داده م كیمتر در چهار مرحله، هر مرحله، چهار شل 13 ۀدارند. از فاصل

 و اگر ازیامت 18جا اصابت کند، شوت به همان ۀبخواهد شوت خود را به سمت راست و باالی دروازه بزند و ضرب یکنیاگر باز
تعلق  ازیقل داده شوند، امت نیکه روی زم ییگرفت. به تو پهایتعلّق م ازیامت 0دروازه زده شود،  نییضربه به سمت راست پا

)لطفی و همکاران،  نشده است شنهادیبرای آن پ یبار شوت بود. تاکنون هنجار خاص 13حاصل  یینها ازیگرفت. امتینم
1602.) 

 
 نیستیکر -مورآزمون شوت   -1تصویر 
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 (MIQ-Rحرکتی ) تصویرسازی توانایی پرسشنامه
 بازنمایی وضوح می باشد. افراد تصویرسازی حرکتی توانایی ارزیابی گزارشی جهت خود آیتم هشت دارای این پرسشنامه 

 بینایی تصویرسازی به ترتیب که حالی کنند. درمی لیکرتی ارزیابی ارزشی هفت مقیاس دو از بردن بهره با را خود ذهنی

 بندیطبقه مقیاس دو در هانتیجه، شرکت کننده در برند. می به کار را (آیتم چهار)  آیتم( و تصویرسازی جنبشی )چهار

)ب(  و )دیدن برای آسان )خیلی 1تا   )دیدن سخت برای )خیلی از تصاویرسازی بینایی، دهیشکل شوند: )الف( تواناییمی
 MIQ- R کردن(. حس برای آسان )خیلی 1 کردن( تا برای حس سخت )خیلی از جنبشی، تصاویرسازی دهیشکل توانایی

برای خرده  00/8( همسانی درونی 1000باشد. آتینزا و همکاران )( می1006پونگراک،  و هال) MIQ شدة ویرایش نسخه 
و همکاران  هال .کردند برای خرده مقیاس تصویرسازی جنبشی )حس حرکت( گزارش 00/8مقیاس تصویرسازی بینایی و 

تصویرسازی  و مقیاس تصویرسازی بینایی دو خرده هر در MIQ-Rو  MIQبین  معناداری ( همبستگی2881)
باشد )هال و همکاران، می MIQاصالح قابل قبولی از  MIQ-Rکه  کردند گیرینتیجه هاآن جنبشی)حس حرکت( یافتند.

جنبشی  مقیاس تصویرسازی و در خرده 08/11واریانس درصد با خوبی سازه اعتبار ( نیز1600همکاران ) و سهرابی(. 2881
 ثبات داد ها نشانآن نتایج چنینهم آوردند. بدست پرسشنامه این در خرده مقیاس تصویرسازی بینایی برای 26/00و 

است )محمدی خواهان و همکاران،  تأیید مورد آن هایمقیاس خرده و پرسشنامه 11/8و پایایی زمانی  16/8درونی 
1603 .) 

 فرآیند تحقیق
آوری شد. سپس بر اساس نمرات پیش کنندگان از طریق پرسشنامه اطالعات شخصی جمعابتدا اطالعات شخصی شرکت

در مرحله آموزش عمومی: گمارده شده است.  ABBAبه روش  )گروه مثبت، منفی و کنترل( همگن گروه 6آزمون در 
ها با نحوه صحیح شوت به دروازه به ه را پر کردند. پس از آن آزمودنیناما ابتدا فرم مشخصات فردی و رضایتهآزمودنیابتدا 

و  (MIQ-Rحرکتی )ها پرسشنامه توانایی تصویرسازی ربی آشنا شدند. از تمامی آزمودنیصورت اجرای زنده توسط م
های این مرحله برای هر گروه به تمریندر مرحله آموزش اختصاصی: آزمون عملکرد ضربه آزاد فوتبال گرفته شد. 

در ابتدا نحوه و محتوای تصویرسازی ذهنی مثبت  ها اجرا گردید. برای هر گروهرت اختصاصی طراحی و توسط آزمودنیصو
ادامه طبق و تصویرسازی ذهنی منفی و کنترل را به صورت کلی و سپس برای مهارت شوت فوتبال توضیح داده شد. در 

تصویرسازی ذهنی منفی  و مثبت دستورالعمل در هرجلسه به تمرین جسمانی مهارت شوت فوتبال همراه با تصویرسازی
کوششی با استراحت بین 0بلوک  0شوت را انجام می دهند و کوشش ها در  62پرداختند. به صورتی که در هر جلسه 

 شوت انجام دادند. 102ه هفت 6جلسه تمرین طی  3بلوک ها بود و در کل پس از 

 مراحل آزمون
ها پیش آزمون عملکرد نشان داده شد و سپس از تمام گروهها ه صحیح شوت به دروازه به آزمودنیابتدا نحوپیش آزمون: 

)مجموع نمرات تقسیم بر در این مرحله آزمون از میانگین نمره شوت فوتبال و پرسشنامه توانایی تصویرسازی گرفته شد. 
 ها( استفاده شده است.وتتعداد ش

جلسه تمرین، تحقیق  3ها بعد از به اهداف مورد نظر از تمامی گروهیابی در این تحقیق برای دستپس آزمون )اکتساب(: 
ضربه از  0ای، ضربه 0فرصت شوت  0شوت به صورت  62وارد فاز اکتساب مهارت شد و عملکرد شوت فوتبال که شامل 

)مجموع نمرات تقسیم در این مرحله آزمون از میانگین نمره چنین چپ، بود گرفته شد هم ضربه از سمت 0سمت راست و 
انواع مختلف  گیری تکراری برای بررسی تأثیراز تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه ها( استفاده شده است.بر تعداد شوت

راهه و تحلیل ه اکتساب از تحلیل واریانس یكتمرینی استفاده شده است. عالوه بر این، در مرحل تمرین در طول دوره
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)جلسات تمرین( 3 ×)تصویرسازی( 2های تکراری روی عامل جلسات تمرین با طرح تحقیقی واریانس مرکب با اندازه
انجام  22نسخه SPSSافزار و با استفاده از نرم p<0.05ها در سطح معنی داری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده

 شد.
 

 های پژوهش:یافته
 . میانگین و انحراف معیار مشخصات فردی شرکت کنندگان1جدول 

 تعداد سازی ذهنیتصویر
M ± SD 

 توانایی تصویر سازی وزن )کیلو گرم( قد )سانتی متر( سن )سال(
 1±00/02 0/31±10/31 0/113±01/80 8/11±00/00 12 مثبت
 1/00±01/66 1±68/32 0±10/112 1±20/11 12 منفی
 2/08±66/38 1±20/32 1±20/110 1/11±61/2 12 کنترل

 ها در مراحل مختلف نگین و انحراف معیار عملکرد گروه. میا9جدول 
 متغیرها

 کنترل تصویرسازی منفی تصویرسازی مثبت مراحل اندازه گیری

1/0±21/10 پیش آزمون  28/26±1/0  16/63±1/0  

8/0±01/0 جلسه اول  00/60±8/0  60/11±8/0  

8/0±03/00 جلسه دوم   30/10±8/0  08/21±8/0  

8/0±13/80 جلسه سوم  10/10±8/0  00/00±8/0  

8/0±01/10 جلسه چهارم  00/81±8/0  06/06±8/0  

8/0±33/28 جلسه پنجم  00/13±8/0  30/00±8/0  

8/0±10/60 جلسه ششم  10/11±8/0  00/03±8/0  

8/0±00/01 یادداری  10/60±8/0  02/60±8/0  

1/6±83/13 انتقال  11/32±8/6  31/00±8/2  

گروه در مرحله اکتساب نسبت به پیش آزمون از  6شود که میانگین امتیازات عملکرد هر با توجه به جدول فوق مشاهده می
سازی ذهنی مثبت، استفاده کرده بودند دارای چنین گروهی که از تصویرهم خوبی برخوردار بود است. پیشرفت نسبتاً

سازی ذهنی داری و انتقال گروهی که از تصویرچنین در آزمون یادنسبت به دو گروه دیگر هستند. هممیانگین باالتری 
ها از آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس باالتری برخوردار بودند. مثبت استفاده کرده بودند از میانگین تقریباً

یری با نمرات کسب شده در مرحله پیش آزمون، استفاده شد که نتایج آزمون در قالب جدولی در مراحل مختلف یادگ
 ارائه شده است. 6جلسات تمرین، یادداری و انتقال در جدول 

 ها بر اساس آزمون لوین. نتایج همگنی واریانس3جدول 

 درجات آزادی نمره آزمون لوین مراحل یادگیری
 بین گروهی

 درجات آزادی
 سطح معناداری درون گروهی

 008/8 66 2 861/8 پیش آزمون
 208/8 66 2 000/1 جلسه اول
 303/8 66 2 001/8 جلسه دوم
 168/8 66 2 001/1 جلسه سوم
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 660/8 66 2 130/1 جلسه چهارم
 611/8 66 2 212/1 جلسه پنجم
 028/8 66 2 038/8 جلسه ششم

 600/8 66 2 881/1 دارییاد
 280/8 66 2 010/1 انتقال

ها در همه مراحل یادگیری همگن ( ارائه شده است توزیع داده6ول )لوین که در جدبر اساس نتایج بدست آمده از آزمون 
جهت مقایسه میانگین نمرات شوت در مرحله پیش آزمون از آزمون تحلیل واریانس یك راهه استفاده شد که  باشند.می

 ارائه شده است.  0نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 در مرحله پیش آزمون بروی میاگین نمرات شوت . تحلیل واریانس یک راهه0جدول 
 F P میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 003/8 28/8 820/8 2 800/8 تغییرات بین گروهی
 081/1 66 026/31 تغییرات درون گروهی

  60 881/32 کل

ها وجود یانگین نمرات پیش آزمون بین گروهمعناداری در مبر اساس نتایج تحلیل واریانس یك راهه مشخص گردید تفاوت 
ایسه میانگین نمرات تونایی چنین جهت مقاند. همر عملکرد در پیش آزمون همگن بودهها از نظندارد. یعنی گروه

ن در سازی ذهنی در مرحله پیش آزمون از آزمون تحلیل واریانس یك راهه استفاده شد که نتایج حاصل از این آزموتصویر
 ( ارائه شده است.0جدول )

 

 سازیروی میانگین نمرات توانایی تصویر. تحلیل واریانس یک راهه در مرحله پیش آزمون بر 1جدول 
 F P میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 310/8 381/8 000/2 2 036/0 تغییرات بین گروهی
 081/1 66 026/31 تغییرات درون گروهی

  60 881/32 کل
ها از نظر ها مورد تحقیق تفاوت معناداری ندارد یعنی گروه( میانگین توانایی تصویرسازی گروه0جدول ) با توجه به اطالعات

های تکراری روی به منظور بررسی فرضیه تحقیق از تحلیل واریانس مرکب با اندازه اند.توانایی تصویرسازی همگن بوده
( خالصه 3)جلسات تمرین( استفاده شد که نتایج آن در جدول )3)تصویرسازی( * 2جلسات تمرین در یك طرح عامل 

 شده است.

 های تکراری روی عامل جلسات تمرین در مرحله اکتساب. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه1جدول 
 مولفه های آماری

 عامل
مجموع 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

میانگین 
 Pسطح معناداری Fارزش مجذورات

 881/8 216/10** 000/20 1 000/20 سازیاثر تصویر
 218/8 081/1 010/8 01/6 860/2 اثر جلسات تمرین

 881/8 883/0** 062/1 01/6 100/3 جلسات تمرین ×اثر تصویرسازی 
 معنا دار است.P ≤881/8** در سطح          معنا دار است.P ≤80/8* در سطح 
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ی اصلی تصویرسازی و اثر تعامل اثر 881/8در سطح معناداری مشخص گردید که  ( 3)توجه به اطالعات جدولبا 

 دار گزارش شده است ولی سایر اثر جلسات تمرینی معنادار نبود.تصویرسازی در جلسات تمرین معنا
مستقل )با تعدیل آلفا به  tهای نبا توجه به معنادار بودن اثر تعاملی تصویرسازی *جلسات تمرین با استفاده از آزمو

مستقل برای مقایسه  tهای ایم. نتایج آزمونکراری به تعقیب اثرات آن پرداختههای ت( و تحلیل واریانس با اندازه880/8
 ( خالصه شده است.1عملکرد دو گروه تصویرسازی مثبت و منفی در هر یك از جلسات تمرین، در جدول )

 
 مستقل در جلسات تمرین tهای . نتایج آزمون1جدول 

 مولفه های آماری
 Pمقدار  tمقدار درجه آزادی تفاوت میانگین ها جلسات تمرین

 006/8 -822/8 03 -880/8 جلسه اول
 820/8 610/2 03 011/8 جلسه دوم
 883/8 003/2* 082/60 026/8 جلسه سوم

 881/8 201/0* 03 008/8 جلسه چهارم
 881/8 000/0* 03 012/8 جلسه پنجم
 881/8 160/0* 03 011/8 جلسه ششم

 معنا دار است.P ≤880/8* در سطح       
بت به طور معناداری بهتر از های تصویرسازی مثشود که از جلسه سوم به بعد گروهتوجه به اطالعات جدول مشاهده می با

-یك از گروه های تکراری از هرتحلیل واریانس با اندازه هایهای تصویرسازی منفی عمل کردند. همچنین نتایج آزمونگروه
 ( خالصه شده است.0های تصویرسازی مثبت و منفی در جدول )

 
 سازی مثبتهای تصویرهای تکراری در گروه. نتایج تحلیل واریانس با اندازه0جدول 

 P معناداریسطح  F ارزش میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات اثر جلسات تمرین

 882/8 680/0* 628/2 130/6 602/1 مثبت
 606/8 222/1 200/8 0 000/1 منفی

 معنا دار است.P ≤80/8* در سطح      
 

تعاملی جلسات تمرین بر گروه تصویرسازی مثبت معنادار بوده است. از  ( مشخص گردید اثر0با توجه به نتایج در جدول )
چنین اثر سازی مثبت پرداخته شد. همهای تصویرمقایسه نتایج جلسات در گروهاین رو از طریق آزمون تعقیبی بونفرونی به 

 جلسات تمرین بر گروه تصویرسازی منفی معنادار نبود.
 

 از طریق آزمون بونفرنی در گروه تصویرسازی مثبت. نتایج مقایسه جلسات تمرین 2جدول 
 

i           J
 

 (i-jتفاوت میانگین ها )

 1جلسه  1جلسه  0جلسه  3جلسه  9جلسه  1جلسه 

سطح
 

معنا
 

داری
 

 *8/360 *8/000- *8/306- *8/000- *8/021-  1جلسه 

 -210/8 -160/8 -232/8 -810/8  881/8 9جلسه 
 -108/8 -800/8 -100/8  001/8 881/8 3جلسه 
 806/8 120/8  810/8 831/8 881/8 0جلسه 
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 -801/8  616/8 331/8 601/8 880/8 1جلسه 
  013/8 101/8 630/8 202/8 880/8 1جلسه 

 معنا دار است. p ≤ 820/8* در سطح 
 

سه اول با میانگین نمرات جل های با تصویرسازی مثبت، بینشود که در گروه( مشاهده می0ه به اطالعات جدول )با توج
داری بین میانگین نمرات جلسات دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم سایر جلسات تفاوت معناداری وجود دارد، اما تفاوت معنا

 با همدیگر وجود ندارد.
 

 :گیریو نتیجهبحث 
های تحقیق یافته بود. فوتبال یستگاهیبر کسب مهارت شوت ا یذهن یرسازیتصو یاثربخش یبررسهدف از پژوهش حاضر 

های نشان داد که در مرحله اکتساب اثر تصویرسازی و تعامل جلسات در تصویرسازی معنادار بود به طوری که گروه
های تصویرسازی مثبت و منفی از جلسه سوم به بعد چنین تفاوت گروهتصویرسازی مثبت عملکرد بهتری داشتند؛ هم

تصویرسازی مثبت بین عملکرد جلسه اول با سایر جلسات تفاوت معنادار مشاهده شد  هایچنین در گروهمعنادار شده و هم
وکیل های تصویرسازی منفی این تفاوت معنادار نبود. نتایج تحقیق در مرحله اکتساب تصویرسازی با تحقیقات و در گروه

نتایج تحقیق در بخش چنین . همهمخوانی دارد (،2818(، تلول )1608(، لطفی و همکاران )1600زاده و همکاران )
نیکالس (، 1602زاده جعفرآبادی )یوسف، (1600(، علیپور و همکاران )1601پارسایی و همکاران )تصویرسازی با تحقیقات 

نیکالس و (، 1602زاده جعفرآبادی و همکاران )مطابق با نتایج یوسف. همسو بود( 2882تیلور و شاو ) (،2880و همکاران )
تواند با کاهش اکتساب و یادگیری با توجه به نوع تکلیف یا مهارت در افراد می (2882تیلور و شاو )(، 2880همکاران )

های تمرین ذهنی ( نشان داد مهارت2880) 22ماماسیس و دوگانیس. نتایج تحقیقات مهارت در تصویرسازی همراه باشد
-ها میدر آن ورزشکار و افزایش اعتماد به نفسمانند تصویرسازی موجب کاهش نگرانی شناختی و پیکری در نوجوانان 

( دریافتند که 2813فتحی و همکاران ). ، ناهمسو بود(2813فتحی و همکاران )نتایج تحقیق با تحقیقات . ولیکن گردد
ها در کارکردهای اجرایی تواند با عملکرد بهتر آنتصویرسازی ذهنی منفی در افراد دارای اختالل اضطراب اجتماعی می

تواند منجر به بهبود عملکرد در توان گفت تصویرسازی منفی وابسته به شرایط روانی در افراد میراه باشد، بنابراین میهم
تصویرسازی ذهنی در  علت سودمندی رسد این نوع تصویرسازی بر روی ورزشکاران اثرگذار نباشد.ها شود و به نظر میآن

 .شودعملکرد نسبت داده می اجرای واقعی مغزی مربوط به تصویرسازی و همپوشانی مراکز بهبود اجرای عملکرد حرکتی،
که دهد مختلف نشان مینتایج تحقیقات  .است مشاهدات مختلف نشان داده پوشانی مناطق مغزی درگیر،بر مبنای هم

و همکاران، )کشاورز  کندبیش از فرآیندهای اجرایی فعال می ریزی و آمادگی حرکت رایندهای طرحآتصویرسازی، فر
1602.) 

 یریادگی از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد و یرسازیگفت تصو توانیپژوهش م نیا یهاافتهیدر مجموع با استناد به 
عملکرد  شرفتیآن باعث پ یو توجه به وجوه حس یرسازیتصو منفیو  مثبتاست و هر دو بعد  یحرکت مختلف یهامهارت

 دایپ قیورزشکاران تطب ای رانیفراگ ازیها با نبه آن ازیتوجه داشت که ن دیحال با نیدر ع. اما شودیم رانیفراگ یریادگیو 
و ابعاد  یرسازیمرتبط با تصو یآموزش یکه اعمال راهبردها دهندینشان م حاضر به دست آمده از پژوهش یهاافتهی .کند

مانند  یاریبس یرهایدر نظر گرفتن متغ ازمندیجداگانه ن ایو  یبیترک صورت به یحرکت یهااکتساب مهارت ندیآن در فرا
 رانیفراگ یریادگیعوامل بالقوه موثر بر عملکرد و  ریسا و زشیانگ ت،یجنس ن،یمقدار تمر ف،یسطح مهارت، سن، نوع تکل

                                                           
22 Mammasis & Doganis 
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متفاوت ها آن یهاییافراد و توانا یازهاین رایهمه افراد وجود ندارد، ز یبرا یواحد ینینسخه تمر چیاساس ه نیاست و بر ا
و عوامل موثر بر  شود انجام یاریبس قاتیتحق دیبا یعموم باًیتقر ینیتمر یالگو كیبه  دنیرس یحال برا نیاست. با ا

 و هاشباهت قیطر نیتا از ا رندیقرار گ سهیمختلف مورد مطالعه و مقا یهااز جنبه یحرکت یهامهارت یریادگی ندیفرا
 راتیلذا با توجه به تاث رندیشده مورد استفاده قرار گ ادی یو توسعه الگو جادیا ریموجود آشکار شوند و در مس یهاتفاوت

همراه با  یورزش یهادر تمام رشته انیکه مرب شودیم شنهادیدر عملکرد ورزشکاران پ یذهن یرسازیتصو ناتیمثبت تمر
با  یذهن نینحوه استفاده از تمر رسدیبه نظر مچنین . همهم به افراد آموزش دهند یرسازیتصو ناتیتمر یبدن ناتیتمر

شود برای با توجه به نتایج تحقیق به مربیان فوتبال پیشنهاد می. ورزشکاران ارتباط داشته باشد یتجربه ورزش زانیسن و م
چنین با افزایش آموزش مهارت ضربه ایستگاهی به افراد نیمه ماهر و جوان از تصویرسازی مثبت استفاده نمایند. هم

توان بر تصویرسازی مثبت تاکید نمود چون تاثیر معناداری بر یادگیری مهارت ضربه ایستگاهی به آموزشی میجلسات 
های آماری پسر با توجه به محدودیت دسترسی های این تحقیق استفاده از نمونهجمله محدودیت افراد نیمه ماهر دارد. از

از  كی و استراحت هر تیفعال زانیمو  شرکت کنندگان کنترل نشد یروان یروح طیشراچنین به هر دو جنیست بود. هم
 .خارج از کنترل بود یهاتیشرکت کنندگان در طول روز از محدود

 :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
 

 :منابع

 بلیبر عملکرد در یذهن یرسازیمختلف تصو یهاسرعت ری(. تأث1601رسول ) ،زادهعابدان ؛معصومه ی،شجاع ؛دیناه ی،شتاب بوشهر ؛سجاد یی،پارسا
 .20-10 ،(1)2 ،ورزش یشناسنروا "دختر انیبسکتبال در دانشجو

ارشد دانشگاه  ینامه کارشناس انیپا "راندازانیت جادیو گفتار بر عملکرد و ا یذهن یرسازیمختلف تصو باتیترک ریتأث. (1608عید )س ی،زیپرو
 .کردستان

 یچکش سیمهارت سرو یادداریبر  یذهن یسازریمدت تصو ریتاث سهیمقا(. 1600) درضایحم ،یتربت یطاهر ی؛مهد ،یسهراب ؛میپور، ابراهیلع
 .چابهار و ورزش، یبدن تیترب نینو یدستاوردها یمل شیهما نیاول "بالیوال
اختالل اضطراب  یدر افراد دارا ییاجرا یبا کارکردها یمنف یذهن یرسازی. رابطه تصو(1600) رضاغالم ی،صرام ؛نیمحمدحس ی،عبدالله ؛اکرم ی،فتح

 .21-20 (0و  6)6 ،یشناخت یشناسفصلنامه روان "یاجتماع
 یورزش ورزشکاران رشته یعملکرد حرکت شرفتیبر پ یذهن یرسازیتصو ری. تأث(1602) حسن ی،دانشمند ؛زیپرو ،فالح آزاد ؛سارا ،کشاورز مقدم

 .03-06، (1)1 ،یشناخت یشناسفصلنامه روان "كیروبیا
ها بر آموزش مهارت شوت آن بیو ترک یرسازیتصو ،یامشاهده یریادگی ری(. تأث1602زاده )حسن ی،مهد ؛دیفرش ی،طهماسب ؛رضاغالم ی،لطف

 .22-10 ،(1)1 ،یو تندرست یبدن تیآموزش فعال "فوتبال
مهارت  یبر اجرا یزشیو انگ یشناخت یو عموم یاختصاص یرسازیتصو ریتاث(. 1603) دیفرش ،یطهماسب ؛رضاغالم ،یلطف ؛اهللخواهان، روح یمحمد
 .اهواز آبادان، یو سالمت دانشگاه علوم پزشک یعلوم ورزش یدستاوردها یمل شیهما نیاول "فوتبال بلیدر

مهارت پرتاب آزاد  یریادگیبر  یپتلپ و بدن ،یسنت یذهن نیتمر یهاروش ریتاث سهی. مقا(1600) دیحم ی،عباس ؛فرحناز ،زادهیتیآ ؛محسن ،زادهلیوک
 .133-111، (10)0 ی،و رفتار حرکت یورزش تیریبسکتبال. پژوهش در مد

 چاپ اول، تهران: نشر حتمی. .در ورزش یذهن یرسازیتصو یشناسروان (.1601) هیعهد ،زادهدالهی
 سیارشد. پرد ینامه کارشناس انیپا "بالیبر کسب و حفظ خدمات وال یمثبت و منف یذهن یرسازیتصو ریتأث. (1602یال )ل ی،زاده جعفرآبادوسفی

 مشهد. ،یدانشگاه فردوس یالمللنیب
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Abstract: 
The purpose of this research was to investigate the effectiveness of mental imagery on the acquisition of set 

shot skills in football. This study was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control 

group. The participants in this research included 36 semi-skilled male football players with an average age of 

17.09±0.68 years in 1401. After selecting the participants and completing the individual profile form, the 

instructions for imaging and the Moore-Christian shot test and the principles of kicking the football station 

were explained orally. Then, they were given a mental imaging ability test and a shot test in 4 blocks of 4 

attempts and the results were recorded. Based on the obtained scores, the participants were divided into 3 

groups. The acquisition sessions lasted for 3 weeks and each week consisted of 2 training sessions and 8 

blocks of 4 attempts in each session. One-way analysis of variance, compound analysis of variance with 

repeated measurement at a significance level of 0.05 was used. The results of data analysis showed that in the 

acquisition phase, the groups with positive imagery performed significantly better than the groups with 

negative imagery and the control group. Also, according to the significance of the interactive effect of 

visualization × training sessions, it was observed that from the third session onwards, the positive 

visualization groups performed significantly better than the negative visualization and control groups. It 

seems that visualization practice has had an effect on the soccer players' free kick performance, and football 

coaches are suggested to use positive imagery to teach semi-skilled people the free kick skill. 
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 سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشیو مقایسه بررسی 
 (استان تهران دانشگاه پیام نور )مطالعه موردی:  دانشگاهیهای رشتهبا دیگر 

 
 1هدی بزرگی

 استان تهران پیام نورورزشی، دانشگاه  مدیریت.  کارشناس ارشد 1
 

 چکیده:
دانشگاه  دانشگاهی،های رشتهبا دیگر  ورزشی مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانهو بررسی ، هدف از این پژوهش
و  ورزشی های جدید رسانهو دکترا دانشگاه پیام نور ورودی دانشجو ارشد 151 را جامعه آماریبود.  پیام نور استان تهران

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در  22 شامل یقنمونه تحق دادند.تشکیل می دانشگاهیهای رشتهدیگر 
به دلیل شرایط کرونا ) که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدندها رشتهیگر د بارسانه ورزشی  یمقطع ارشد و دکترا

آوری ابزار جمع .د. پژوهش به روش کمی انجام ش(نفر حاضر به پاسخ بودند 22کرده و این از پاسخ به پرسشنامه خودداری 
سوال و هر پاسخی  12روش تجزیه و تحلیل، پاسخ به ( بود. 1911ها پرسشنامه سواد روابط عمومی قاسمی و راسخ )داده

در انتها  از پاسخ به پرسشنامه بوده است. کسب شده نمره نهایی دانشجومجموع امتیازات  وگرفته شده است  امتیازی تعلق
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط چند تن از . ده تفاوت ایجاد شده قابل رویت بودبه صورت میانگین سا

 خبرگان به تائید رسیده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به این
سانه رها نشان داد که وضعیت روابط عمومی دانشجویان افتهی. باشد مورد تایید قرار گرفتمی 1.0که ضریب آن باالتر از 

در حد ها رشتهمیانگین سواد روابط عمومی دانشجویان دیگر  دارند.ها رشتهتری نسبت به دیگر در سطح مطلوبورزشی 
میزان تحصیالت باال و میزان مشارکت افراد در  ،عمومی بهتر بودن روابطمناسب برای یکی از عوامل  باشد.می طمتوس
 می باشد. عمومی طو تخصص داشتن در گرایش رواب های مختلف دانشجوییها یا گروهها و و ارگانسازمان

   
 ، رسانه ورزشی، سواد ارتباطروابط عمومی، دانشجویان کلیدی: واژگان  

 
  hoda_bozorgi @yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:
شناخت  و های انسانی و سازمانی است که به توانایی مدیریت در کار کردن با افرادعمومی مؤثر یکی از شایستگی روابط
رود. توجه های آن به شمار میترین سرمایهاز مهم. حسن شهرت یک سازمان شودها مربوط میانگیزه دادن به آنو ها آن

دهد و چرا یک کند و تصویر خوبی از آن ارائه مینه برای یک سازمان وجهه ایجاد میداشته باشید روابط عمومی چگو
  (.1935کند )موآ علی، رد استراتژیک موفقیت را تضمین میرویک

موضوع در  اهمیت این .شی نقش کلیدی در پیشبرد و اهداف داردهای مختلف از جمله سازمان ورزارتباطات در سازمان
شود هر فرد سازمانی با ارتباط راحتی دیده می وظیفه و اعمال نقش رهبری به جریان تبادل و انتشارات اطالعات انجام

 . (1915 فراهانی و حسینی، ،قاسمی) ها هماهنگی و سازمان را به هدف نزدیک کندتواند کارها را پیگیری و بین فعالیتمی
در  مـؤثری تواند نقشمی است رسانیآن آموزش و اطالع اصلی و وظایفاز کارکردها  یکی عنوان نهاد که به عمومی روابط
ها ز انسانا در ارتباط با گسترده وسـیعی که است اجتماعی فعل یک سازیفرهنگ که جاییباشد. از آن داشته سازیفرهنگ

افکار  . زیرا شناختاسـت عمومی روابط عمل از آدمیان تاثیر بگذارد، یک تعداد زیادی خواهد بر رفتار و ذهنیتسروکار دارد و می
تفکر و از نوع  ناشی جامعه و رفتار یک فرهنگ که دلیل این به خواهد داشت سازیدر فرایند فرهنگ بسیار زیادی نقش عمومی
 شناخت علمی و بعنـوان نماینده رسمی عمـومی رو روابـط شـود از ایـنمـی ممکـن ذهان مردم آن جامعهبر ا حاکم اندیشه
ها و روش ، فضاسازیسازیاقناع، زمینه ، آمـوزش،رسـانی، اطـالعتـرویج ،تبلیـغ یابـد.می مضاعف اهمیتی افکار عمومی مطالعه

نژاد )احمد دارند مؤثری نقش سازیدر فراینـد فرهنگ عمـومی ابـطرو و کارکردهـای بعنـوان وظـایف که است راهبردهایی
 (1912آتو، 

عهده دارد  گوی سازمان را برعمومی سخن عمومی سازمان زبان زبان گویای آنست که مدیری مدیر روابط اغلب روابط
 یک عمومی عمومی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد روابط ازمان اغلب باید توسط مدیر روابطهای سها و برنامهطرح

گیرد یکی از می بر ای از مخاطبان داخلی و خارجی را درفعالیت ارتباطی است که روابط متقابل با دامنه گسترده
ارتباطی برای اطمینان از ارائه اطالعات مناسب به عمومی ارزیابی پیوسته از نظام  های روابطراهبردهای کلیدی در فعالیت

های ورزشی از کنند بسیاری از سازمانهای متنوعی فعالیت میعمومی در حوزه روابط. تافراد مناسب در زمان مناسب اس
 عمومی به های روابطکنند در مواردی دیگر برنامهمنظور ترویج محصوالت یا خدمات خود استفاده می عمومی به روابط

عمومی به تسهیل روابط اجتماعی مبادرت  وقتی روابط، شودگذاران طراحی میمنظور ارتباط با کارکنان مشتریان و سرمایه
ای برای شناسایی عمومی ورزشی فعالیتی است حرفه روابط .دهدورزد احتمال حمایت مردم از سازمان را افزایش میمی

عمومی  روابط. هاستنی ارتباطات سازمان با مخاطبان و برقراری روابط مطلوب با آگذارسازمان ارزش ،مخاطبین اصلی
 .(1911)کهرزادی،  ستا ابزاری قدرتمند برای ارتقا و پیشرفت سازمان و ایجاد تبلیغاتی مؤثر برای آن

ی قدرتمند برای بازاریابی که ابزار اول این د.کنمی هعمومی مؤثر و کارآمد چندین مزیت را به سازمان ورزشی عرض روابط
 که تأمین دوم این ،مارک تجاری یا محصوالت جانبی و جدید آن باشد یکتواند به سبب آگاهی عمومی از است و می

ها مثل محتوای وب سایت)تواند به شکل کارآمدی برای توسعه محصول در بازار استفاده شوند کننده اطالعاتی است که می
، ها کمک کند تا با پرهیز از اشتباهاتتواند به سازمانعمومی می های بخش روابطکه مشاورهوم اینس (های بازیو برنامه
وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبین  یکعمومی ورزشی  روابط .ها را کاهش دهندهزینه

پردازد ها میکلیدی سازمان ورزشی ارزیابی روابط با مخاطبین و تقویت روابط مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبین آن
هایی از ن یا گروهوضوح حاصل تعیین مخاطبین سازما عمومی در فرایند مدیریت راهبردی به هر فعالیت ارتباطی در روابط

 .(1912کشاورز،  )اسدی و دنهای سازمانی دارافراد است که عالقه یا سهمی در فعالیت
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 های سازمان باید بهکند و تدوین برنامههای اضطراری بازی میها و موقعیتعمومی نقش مهمی در مدیریت بحران روابط
ل ئراهبردی در مدیریت مسا با برنامه .ندهی این راستا باشدهای سازمانحوی انجام شود که منجر به هدایت کلیه تالش

شکل  نزیرا مسائل در رابطه متقابل میان سازمان و مخاطبی ،شودعمومی فراهم می های روابطی اساسی برای فعالیتنایمب
اطبین گسترده در های ورزشی است وجود مخها در سازمانترین حوزهعمومی از مهم روابطقاسمی و همکاران(. ) دگیرمی

ارتباط مؤثر با این مخاطبین گسترده از نیازهای . های حوزه ورزش استها همواره از برجستگیکنار پوشش وسیع رسانه
دهد در عمومی و حوزه عملکرد آن می اساسی در هر سازمان ورزشی است لذا هر سازمانی که بهای بیشتری به حوزه روابط

نامی سازمان را به حداکثر یا حداقل ممکن تواند خوشعمومی می اثربخش روابط د. اقداماتاهد بوتر خواین ارتباط موفق
مجموعه ارتباطات ورزشی است که بر حفظ بهبود رابطه با مخاطبین کلیدی  های زیرعمومی ورزشی از حوزه روابط، برساند

مجموع  عمومی است در فعالیتی بنام روابط، های عملیاتی و تخصصی ارتباطاتیکی از جلوه، سازمان ورزشی تاکید دارد
های عنوان بخشی از سازمان عمومی به باشد روابطنامی سازمان میعمومی ورزشی حفظ و توسعه خوش وظیفه روابط

عمومی عملکرد  عهده دارد روابط ها برانکاری در تحقق اهداف سازمان قابل ورزشی نقش غیر مختلف اعم از ورزشی و غیر
سازمان و جامعه یک ریتی خاصی است که به ایجاد حفظ ارتباط دوطرفه درک متقابل پذیرش و همکاری متقابل بین مدی

کند تا در مورد امور مختلف کند و یا مدیریت مشکالت و امور امور سروکار دارد و به مدیریت سازمان کمک میکمک می
شده مناسب برای  ریزیعمومی عبارت از تالش برنامه روابط .شدگو باو بتواند در مقابل نظرات جامعه پاسخبد آگاهی یا

 (. 1911، حسینی و شجیع )قاسمی، است سازمان و جامعه یکحسنه و درک متقابل بین  ایجاد حفظ رابطه
دو  از یافته با آناندنبال شناسایی و کسب آگاهی از گروه خاصی از مخاطبان و بر همکاری متقابل و نظام عمومی به روابط

عمومی در درآمدزایی و کاهش هزینه  روابط .باشدای و روابط اجتماعی میعمومی عبارت از روابط رسانه رویکرد مهم روابط
حمایت از بازاریابی محصوالت و خدمات و افزایش اعتبار سازمانی منجر به درآمدزایی  .های ورزشی نیز نقش داردسازمان

عمومی با استفاده از ارتباطات به ایجاد  نامی سازمان است و روابطاغلب معنایی معنی خوشعمومی  شود روابطسازمان می
عمومی وجود  روابط هسازمان ورزشی نسبت ب یکهای تعیین سطح تعهد یکی از شاخص .اندیشدنامی میو دوام خوش
ن به تعداد کارکنان و سطح فضای تواهای این تعهد میاز دیگر شاخص، عمومی در درون آن سازمان است بخش روابط
 .(1912اسدی و کشاورز، کرد ) عمومی در ساختار سازمان اشاره یافته به روابط اختصاص

روابط عمومی در عصر اطالعات موظف به همگونی و همسانی با فرآینـد اطالعـات در جهـت نـو شـدن است که با ایجاد و 
شود که نظام نوینی خصص این امکـان فـراهم میاطالعاتی و جذب نیروهای متهای ترش زیربنای ارتباطی، ایجاد شبکهگس

شـر ایط پیرامونی به سرعت در  ،پدید آید. روابط عمومی، صرفًا با کارکنان، سـازمان و مشـتریان خـود روبـه رو نیسـت
ها، کارکنان بحـران بعـدی روابـط عمومی ،حال تغییر است که بنا به عقیده بسـیاری از آگاهـان در علـوم ارتباطـات

های دیگر استراتژی ،ها به دلیل شرایط بسیار متحول شـدهآموزش ندیده برای شرایط جدید است. امروزه روابط عمومی
ساعت کار در  21شـوند کـه بـه معنی نامیـده مـی 0×21های ها، سازمانرند. در دنیا معاصر، روابط عمومیبلند مدت ندا

هفت روز هفته است که البته به معنی الزام به حضور فیزیکی در محل کار نیست، بلکه ارائه خدمات روابط عمومی به  هر
 )حقیقی و های سنتی به روابط عمومی های دیجیتال، یـک ضرورت استدیجیتال است و تبدیل روابط عمومیصورت 

 (.1919سلطانی فر، 
 به ، دانشجویان کهاز همه را بیش رابطه و این و مؤثر دانست متقابل توان ارتباطییرا م دانشگاه و جامعه ما بینارتباط 

در  توانند بـا عضـویتانند برقرار کنند. دانشجویان میتودهند، می می کشورمان را تشکیل از جمعیت عنوان قشر عظیمی
در  اسـالمی -ایرانی فرهنگ گسترش و اعتالی برای صحیح هایریزیبا برنامه فرهنگی هایو گروه علمی هایانجمن
 .(1912نژاد، )احمد سازند آنان فراهم را برای فعالیت ها شرایطدانشگاه فرهنگی کنند و نهادهایاقدام  جامعه
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مهارت زبان  ،مهارت خواندن ،مهارت گوش دادن ،گفتن مهارت سخن ،عمومی مهارت نوشتن های بهبود سواد روابطراه
ریزی در هارت برنامهم ،یعمومی و مهارت دیداری یا سواد بصر مهارت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطی در روابط ،بدن
سازمان و گروه در ایجاد تصویری مثبت یک عمومی امروز تمامی اعضای  عمومی مهارت پژوهشی ضرورت سواد روابط روابط

نامی سازمانی یا گروهی داشته که هر فرد بتواند نقش مؤثر و مفیدی در بهبود خوش هم دارند برای ایننامی آن سو خوش
سازمان یا مسئله یا چالش مخرب در  یک عمومی برخوردار باشد این امر در شرایط بحرانی باید از سواد روابط. باشد
امروزه عواملی چون انفجار اطالعات افزایش اهمیت  کند در دنیایتری پیدا میشود نقش برجستهنامی مواجه میخوش

عمومی الکترونیک نقش  ارتباطات تغییرات محیط حقوقی فرآیند جهانی شدن و اثرپذیری افکار عمومی و توسعه روابط
  (.1911 قاسمی و کشکر،اهد داشت )عمومی خو مهمی در آینده تحوالت روابط

نفعانش در یک جامعه توسعه یافته م پیوندهای اجتماعی سازمان با ذیاستحکاجاذبه روابط عمومی  های پرمولفهیکی از 
حقیقت روابط عمومی باید بازگو کننده برآیند صدای درون سازمانی به جامعه و منعکس کننده رویداد و  در. است

سنتی خود بعنوان یک  برای این منظور الزم است که روابط عمومی از پوسته رخدادهای روز جامعه به درون سازمان باشد.
ساز تبدیل شود تا در پویا و جریان ای مقتدر،خارج و به یک سازمان رسانه ،منفعل و وابسته به رسانه دستگاه اداری صرف،

 این صورت بتواند با آگاهی بخشی به مخاطبان خود، نقش تاثیرگذاری در رسیدن جامعه به یک توسعه پایدار داشته باشد
 .(1913محمدی و همکاران )

هاى روابط عمومى را تشکیل مى دهد. مسئوالن روابط هسته مرکزى و کانون اصلى فعالیت ها،برقرارى ارتباط و انتقال پیام
ها آگاهى کامل هاى آنمعه را بشناسند و نسبت به کارکردهاى ارتباطى موجود در جامومى باید به خوبى وسایل و کانالع

هاى موجود تصمیم بگیرند، که کانال یا کانالداشته باشند. چرا که هنگامى که نیاز ارتباطى احساس شد به خوبى بتوانند 
در جامعه را به کار گیرند. همه مسئوالن روابط عمومى که مسئولیت ارتباط با وسایل ارتباطى را به عهده دارند، باید به این 

ین واقعیت واقف باشند و آن را در فعالیت ارتباطى خود به عنوان محور اصلى در نظر بگیرند، در برخورد ا اصل مهم و کلى و
با خبر نباید به صورت انفعالى عمل کنند و منتظر نشوند تا با پیش آمدن رویدادى خبر آن را تهیه کنند، بلکه هنگامى که 

توانند، با مسئوالن مشى سازمان مىحسب تشخیص و خط  ، برالزم بود خبر را بیافرینند، مبتنى بر صحت و دقت باشد
 (1931)حبیبی،  هاى مورد توجه خود ارتباط داشته و با آنان همکارى مقتضى داشته باشندبرنامه
ای مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی ارزیابی عمومی ورزشی وظیفه روابط

دنبال  عمومی وقتی به پردازد روابطها میاطبان و تقویت روابط مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبان آنروابط با مخ
عمومی  وظیفه اصلی ارتباطات در سطوح مختلف برعهده روابط .دهدکسب نتیجه خاصی از گفتگو باشد مذاکره انجام می

است که به تعیین مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی ارزیابی  عمومی ورزشی وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات روابط. است
 (. 1911، قاسمی و همکاران) پردازدها میروابط با مخاطبی و تقویت روابطی مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبین آن

به آن  ها از جمله روابط عمومی جزو مباحث مهمی است که در حیطه کار روابط عمومی بایدرعایت اخالق در همه زمینه
هـا، شـود تـابعی از ارزشاحساسات و باورهای فرد متاثر می گونـه کـه ازـود. اخـالق همـانتوجه کامل مبـذول ش

ای رعایـت امانـت، درسـتکاری، انصـاف، حـریم امعه است. در مـورد اخـالق حرفـهج هنجارهـا و قـوانین حـاکم بر
عدالتی، تضییع حقوق تبعیض، بی :تباطی قرار دارد و جلوگیری از مسایلی مثلای ارلب حرفهاوصی افراد و وفاداری در قخص

 (1910)سپنچی و عسکرنیا  توجهی به اموری مانند حقوق بشـر بسـیار حایز اهمیت استدیگران و بی
، ی است. روابط عمومی ورزشیدر اغلب سازمان ورزشی، وظیفه اصلی ارتباطات در سطوح مختلف بر عهده روابط عموم

ای مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبین کلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی روابط با مخاطبین وظیفه
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ها پرداخته ب بین سازمان ورزشی و مخاطبین آنکلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی روابط مخاطبین و تقویت روابط مطلو
  .(1910همکاران،  قاسمی وشود )می

از  دانشجویان مقطع ارشد و در نهایت این پرسش کلی برای محقق ایجاد شد که وضعیت سواد روابط عمومی تعدادی 
  چگونه است و چه تفاوتی با هم دارند؟ های دانشگاهیدیگر رشتهرسانه ورزشی با دکترای 

 
  شینه پژوهش:یپ

، اندامر کمک کرده نیبه ا یمتنوع ینظر یهایشناسو روش هادگاهید از یارتباطات داخل قاتیاز تحق یاندهیتعداد فزا
 نیا یرا برا ریز شنهاداتیما، پ یهاافتهیبر اساس  روابط آن در عموم یدانشگاه تیبه هو دنیبخش تیو مشروع توسعه

در  دیبا یعموم روابط .ردیمورد توجه قرار گ ندهیدر مطالعات آ دیبا یمسائل اخالق ایاخالق  اول،. میدهیموضوع ارائه م
ارتباطات  یاتیاخالق ذاتًا جزء ح نیبنابرا. کندیعمل م یبه عنوان وجدان سازمان رایگنجانده شود ز یسازمانی ریگمیتصم
 کنیم:با پژوهش حاضر اشاره می طاینک به دو مقاله داخلی و دو مقاله خارجی مرتب  مؤثر است. یداخل
 هنشگادا عمومی بطروا ننشجویادا بینای در سانهر ادسوای مقایسه مطالعه :(1911زاده، اصحاب و نوروزی، حامد )حبیب
)سال سوم( فصلنامه  12این مقاله که در شماره  ناتهر هنرو  فرهنگ دیبررکا -دانشگاه علمی و ندوماد حدوا سالمیآزاد ا
 آزاد هنشگادا عمومی بطروا ننشجویادا بینای در سانهر ادسو ایمقایسه مطالعه های نوین چاپ شده است بهت رسانهالعامط
گیری به صورت تصادفی از میان نمونهپرداخته است.  انهنر تهر و فرهنگ کاربردی – علمی هنشگاداو  ندوماد حدوا سالمیا

ای بین دانشجویان دو نفر انتخابی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که از نظر ابعاد سواد رسانه 253
ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که سطح سواد رسانه

  کاربردی فرهنگ و هنر تهران است.-اسالمی واحد دماوند باالتر از دانشجویان دانشگاه علمی
( فصلنامه 3) 29مقاله که در شماره  این های آموزشی.فعالیتها در توسعه نقش روابط عمومی دانشگاه: (1912احمدنژاد، فاطمه )
های آموزشی دانشگاه پرداخته و نشان داده است که تا چه ای منتشر گردیده به بررسی روابط عمومی در توسعه فعالیتمطالعات رسانه

گیری به صورت تصادفی از دارد. نمونههای آموزشی نقش میزان اطالعات خبررسانی در شناخت و آگاهی دانشجویان و توسعه فعالیت
های ه است که هرچه خبررسانی در زمینهدانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق انجام شده است و به این نتیجه منجر شد 911

  شود.مختلف بیشتر شود، اطالعات دانشجویان هم مطابق با آن بیشتر می
مجله نه مقاالت منتشر شده در  لی: تحلیدر روابط عموم یپژوهش ارتباطات داخل تیوضع: (2121) 2و یو، سِن آپریل 1لی، یونجائی

های روابط عمومی از سال دهد که تحقیقات ارتباطات داخلی در بورسیهنشان می این مقاله نتایج( 2111تا  1101)از سال  یعلم
، از مطالعات توصیفی که 2111ت داخلی از سال طور تصاعدی افزایش یافته است. موضوعات تحقیقاتی در مورد ارتباطا به 2111
اند. تئوری های روابط های مرتبط یک کارمند و نتایج سازمانی، متنوع شدهدهند تا تنوع پدیدههای ارتباطات داخلی را نشان میشیوه

 اند.فته شدهارتباطات داخلی به کار گرعمومی و ارتباطات متقارن، اغلب در تحقیقات  -عمومی، مانند روابط سازمان

                                                           
1 Lee, Yeunjae 
2  Yue, Cen April 
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  publicای با عنوان در مجلهبراساس این تحقیق که ، گسترش روابط عمومی از طریق نظریه ادب: (2111)9تیونیسن، پترا 

Relation Review   های کند از طریق به کارگیری استراتژیاصوالً، ادب سعی میدر نیوزلند انجام شده آمده است که

کنندگان را نسبت به عزت نفس متعادل کند این مقاله سعی دارد نظریه ادب را برای شرکتمختلف، نیازها یا نیازهای 

دهد که در ی ادب به پزشکان این امکان را میکه درک مبانی تئوری و راهبردها روابط عمومی توضیح دهد. نتیجه این

 اجتناب کنند.ایجاد روابط درون و بین جوامع موثرتر عمل کنند و از شکست بالقوه عملگرا 

 

 :پژوهش روش
جامعه . است شده انجاماز نظر مسیر اجرا به روش پیمایش کمی  و است بوده توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش
 های دانشگاهیرشته از گرایش رسانه ورزشی و دیگر ینفر از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور، ترکیب 151آماری 
که در کالس دروس عمومی در است  ام نور استان تهراندانشگاه پی ان مقطع دکترا و ارشداز دانشجوینفر  22شامل  ،نمونه

های رشته بقیه افراد در و (ورزشی در مقطع ارشد و دکترارسانه ) نفر 5 تعداد نفر 22که از این یک اتاق قرار گرفته بودند. 
نپذیرفتن شرایط بیماری کرونا نفر دانشجو به علت محدود بودن دانشجو در هر کالس و  22بودند. انتخاب  دانشگاهی دیگر

ها پرسشنامه سواد آوری دادهکه به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع ،پرسشنامه برای تکمیل تحقیقات
استان تهران  پیام نوردانشجویان دانشگاه  سطحضوری تو( است، که به صورت 1911روابط عمومی روابط قاسمی و راسخ )

آوری امتیاز رای امتیاز تعیین شده بود با جمع، که هر پاسخ داو بعد از تکمیل پرسشنامه پر شده استبه صورت تصادفی و 
،  همیانگین گرفته شدهای مختلف، رشتهامتیاز کلی ثبت شده و برای کسب مقایسه افراد در سوال،  12بعد از پاسخ دادن به 

لی از آگاهی سواد در انتها کسب امتیاز برتر دانشجوی مدنظر، نشان دهنده سطح عا که به صورت جدول ارائه شده است.
یید رسیده است و پایایی نیز توسط چند تن از خبرگان به تاروایی صوری و محتوایی پرسشنامه  باشد.روابط عمومی می

باشد می 1.0که ضریب آن باالتر از  آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به این پرسشنامه نیز با استفاده از
 .مورد تایید قرار گرفت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 Theunissen, Petra 
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 های پژوهش:یافته
 . هددنشان میرا های مربوط به پاسخ دهندگان ترین یافتهمهم -1 جدول

 دهندگان به پرسشنامه سواد روابط عمومی . وضعیت سواد روابط عمومی پاسخ1جدول 

نمره کلی  پاسخ دهنده
 پرسشنامه

رتبه در 
 جمع

وضعیت سواد 
 سن جنسیت روابط عمومی

 93 زن عالی 1 51 دانشجو دکترا رسانه ورزشی
 95 زن عالی 2 55 دانشجو دکترا رسانه
 93 زن عالی 9 51 دانشجو دکترا رسانه
 91 زن عالی 1 59 دانشجو ارشد رسانه

 92 مرد عالی 5 51 دانشجو ارشد رسانه ورزشی
 90 مرد خوب 1 11 شناسیباستاندانشجو ارشد 

 92 مرد خوب 0 13 دانشجو ارشد علوم انسانی
 99 زن خوب 3 10 دانشجو ارشد هنر
 11 زن خوب 1 11 دانشجو ارشد هنر

 91 مرد خوب 11 11 دانشجو ارشد موسیقی
 23 مرد خوب 11 15 شناسیدانشجو ارشد روان
 91 زن خوب 12 11 شناسیدانشجو ارشد روان

 92 مرد خوب 19 11 دانشجو ارشد تغذیه
 95 مرد خوب 11 19 داریارشد موزه دانشجو

 91 زن خوب 15 19 دانشجو ارشد حقوق
 20 زن خوب 11 12 دانشجو ارشد زبان
 91 زن خوب 10 11 دانشجو ارشد کامپیوتر
 23 مرد متوسط 13 91 دانشجو ارشد ریاضی
 90 زن متوسط 11 91 دانشجو ارشد شیمی
 91 مرد متوسط 21 93 دانشجو ارشد فیزیک
 91 مرد متوسط 21 90 دانشجو ارشد الهیات
 92 مرد متوسط 22 95 دانشجو ارشد حسابداری

                 1=  خیلی کم   2= کم     9=  متوسط   1=  زیاد    5 *ارزیابی و تحلیل پاسخ به یک سوال پرسشنامه : خیلی زیاد =
 

نمره سواد روابط عمومی  باالترین ها نشان داد کهیافتهدانشجویان پاسخ داده شد و  توسط 5تا  1سوال با ارزش  12تعداد 
است و نسبت به میانگین سواد ارتباطی دیگر دانشجویان مقطع ارشد و دکترا   51 های کسب شدۀ دانشجویان،از میان نمره

تفاوت دارد. باالترین میزان سواد روابط  نمره 11تقریباً به میزان  15.11 کههای دانشگاهی رشته دیگر بادر رسانه ورزشی 
ترین آن مربوط به آخرین فرد دانشجو ارشد و پایینویان دکتری رسانه ورزشی عمومی در این جمع مربوط به دانشج
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، یکه مقطع تحصیلشد،  دادهنشان ها امتیازات از کسب پاسخ به پرسشآوری این است. در واقع با جمع حسابداریگرایش 
 .تأثیر بسزایی داردسواد روابط عمومی  در ارتقایارتباط صمیمی با افراد جامعه و سن و  تحصیلیو گرایش رشته 

 
 :گیرینتیجهو بحث 

جتماعی و ورزشی، تحصیالت و های عمومی، طبقه اقتصادی و اایل ارتباط جمعی، مشارکت در عرصهاستفاده از وس 
و روابط عمومی  عموماً سواد روابط عمومی برورزشی  –اقتصادی و اجتماعی  –های اجتماعی از عوامل اجتماعی آموزش
 در این پردازند کهالعات میتبادل اط به خدمات اجتماعی و مشتریان هاکارکنان سازمان هامروز. خصوصاً تاثیر داردورزشی 

 ارتباطی و پل رسانیمنظور اطالع به واحد سازمانی ترینو مهم تریناز اساسی در هـر سـازمان یکـی عمومی میان روابط
افراد جامعه به سواد روابط عمومی توان برای بهتر شدن می .استزمان سا بیرونی کارکنـان سـازمان و محـیط ما بـین قوی

 151از در این پژوهش  .اقدام نمودهر رده سنی  درشی برای افراد جامعه زآمو هایآموزشی و یا وبینار هایبرگزاری کارگاه
سال در دو مقطع تحصیلی کارشناسی  99سال و میانگین سنی  11تا  23های سنی نفر در بازه 22 نفر جامعه آماری که به

روش به این پژوهش هایی داده شده است. پرسشنامههای دانشگاهی رشتهدیگر  بادر گرایش رسانه ورزشی ارشد و دکتری 
 وها آوری دادهجمعبندی و ارزشیابی نموده است به نتایج قابل توجهی منجر شده است. پرسش دسته 12ها را در هدکمی دا

های بهتر از سایر رشتهدهد که روابط عمومی دانشجویان گرایش رسانه ورزشی نتایج بدست آمده، این را نشان می
متوسط و حتی ، ح خوبودر سط عمومی به تناوب طسواد روابها از نظر رشته در حالی که سایر .بوده است دانشگاهی
بر که آگاهی بیشتر از مقوله روابط عمومی  کندروشن میرا پژوهش، این نکته این نتایج حاصل از . اندقرار گرفته نیز ضعیف
 آقای حمیدنژاد و خانم احمد طپژوهش انجام گرفته توس باو  است. تر تأثیرگذارو ارتباط اجتماعی قوی روابط عمومی میزان

زم است به این نکته اشاره کرد که از لحا  ال باشد.راستا میات همسو و همطباعمومی و ارت طسواد روابمبنی بر قاسمی 
 در جایگاه دانشجویان گرایش روابط عمومی و رسانه و رسانه ورزشی یژهوبسواد روابط عمومی دانشجویان مقطع دکتری 

، مالک و معیار مهم تحصیالت از میزان سواد و بعد  .دارند قراررشته های دانشگاهی  به دانشجویان دیگرتری نسبت مطلوب
 هاها و ارگاندر جامعه و سازمانشود که ارتباط پس در ادامه این نکته مشخص مینظر گرفته شود.  سن افراد باید مدبعدی 

سواد روابط عمومی در جامعه در نظر گرفته شود که به آگاهی راه کارهایی برای افزایش  باشد.چقدر حائز اهمیت می
آگاهی دانشجویان  بینند.ومی بیشتر باشد، ارتباط بهتری میدانشجویان و افراد جامعه کمک کند و هر چقدر سواد روابط عم

ای، گفتگوهای مشاوره های آموزشی و ارائه خدماتهای تعاملی، برگزاری دورهها و کارگاهو افراد جامعه از طریق سخنرانی
رادیویی و تلویزیونی، نشریات اداری، پوسترها، توزیع جزوه، بروشور، تابلوهای تبلیغاتی در اماکن عمومی، طراحی و ساخت 

گنجاندن دو واحد درسی  های اطالعاتی که در آن اطالعات روابط عمومی مناسب به زبان ساده توضیح داده شود.پایگاه
 سطوح باالی رسیدن به برای جانبه مدون و همه ریزیبرنامه در حوزه ورزش بسیار اهمیت دارد. روابط عمومی مخصوصاً

از  یکی گردد.اطالعات و ارتباطات پیشنهاد می و گسترش فناوری توسعه در جهت گذاریو سرمایه توسعه هایشاخص
متولیان امور در  ،باشدمی آموزشی هایفعالیت به ، توجهفرهنگی عهسدر تو عمومی روابط وظایف ترینو اساسی ترینمهم
گردد هر شنهاد میپ. آورند عمـل نظـر را بـه و دقـت توجه نهایت بایستاشاره شده می هایخود در حوزه جام وظایفان
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هارت ارتباط و سواد روابط آموزش مموضوعات با  هاییها، سمینارها و همایشنمایشگاه امکانات و شرایط به با توجه ساله
همراه با  کیفی هایخصوص استفاده از روش به تحقیقیدیگر  هایرسد استفاده از روشنظر می د. بهبرگزار گرد عمومی،
 نمود. هدایت تریدقیق نتایج را به محقق انستتوهتر میب مصاحبه

 
 :منابع
ای. مه مطالعـات رسـانهافصلن، های آموزشیفعالیت ها در توسعهدانشگاه عمومی روابط نقش(. 1912نژاد آتو، فاطمه. )احمد -

 (.3)29دوره 

 انتشارات حتمی.پیوند رسانه و ورزش. تهران:  (.1912اسدی، حسن و کشاورز، لقمان. ) -

( . هنر و مهارت روابط عمومی )خلق نگرش و مهارت برای موفقیت در دنیای کنونی روابط عمـومی( 1911) . جورابلو، زهرا -
 .انتشارات بادکوبهتهران: 

 هنشگادا عمومی بطروا ننشجویادا بینای در سانهر ادسوای مقایسه مطالعه(. 1911اصـحاب و نـوروزی، حامـد ) زاده،حبیب -
 (.12)9های نوین، سال مطالعات رسانهفصلنامه ، انتهر هنرو  فرهنگ دیبررکا-دانشگاه علمیو  ندوماد حدوا سالمیآزاد ا

 خبرنامه راهکار مدیریت.( روابط عمومی: تاریخچه، اصول، مفاهیم و کاربرد. 1931حبیبی، سید ابوالفضل. ) -

(. بررسی مشکالت، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط 1919فر، محمد. )حقیقی، محمدرضا و سلطانی -
 (.21) 1 ای، سالفصلنامه مطالعات رسانهعمومی الکترونیک، 

(. تهـران: 1911(. مترجم: قاسمی، حمید و کشکر، سـارا و قلعـه، ناتاشـا )روابط عمومی ورزشی )مدیریت ارتباطات سازمانی -
 حرکت.انتشارات علم و 

فصلنامه رسانه و ای در حوزه روابط عمومی و عملکردهای آن، (. اخالق حرفه1910کرنیا، سارا. )سپنچی، امیرعبدالرضا و عس -
 (.1) 3 فرهنگ، سال

 انتشارات سارگل.(. روابط عمومی اثر بخش. تهران: 1935). راد، سمیهعلی، موآ شریعتی -

 آرا. انتشارات اندیشه(. سواد ارتباطی. تهران: 1911) .قاسمی، حمید و راسخ، نازنین -

انتشارات ها و مبانی ارتباط جمعی. تهران: (. نظریه1911) .حسینی، معصومه و شجیع، رضا؛ علی قره، محمد؛ قاسمی، حمید -
 دانشگاه پیام نور.

المللی در ورزش. تهران: بین(. مدیریت روابط عمومی و 1915فراهانی، ابوالفضل و حسینی، معصومه )؛ قاسمی، حمید -
 انتشارات دانشگاه پیام نور.

 انتشارات دانشگاه پیام نور.  شناسی. تهران: ارتباط(. 1915) .فراهانی، ابوالفضل و حسینی، معصومه؛ قاسمی، حمید -

 انتشارات حتمی(. ارتباطات عمومی در ورزش. تهران: 1911) .کشکر، سارا و اسماعیلی، محمد؛ قاسمی، حمید -

 انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان.ها. تهران: ش کاربردی روابط عمومی در سازمان(. نق1911) .کهزادی، شیخ حسن -

هـا در توسـعه جامعـه، سازی خبری روابط عمومی(. جایگاه جریان1913اری، زهرا. )محمدی، افشین؛ مظفری، افسانه و خز -
 (.1)11مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 
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Investigation and comparison of public relations literacy of 

 sports media students with other academic disciplines 

(Case study: Payam Noor University, Tehran Province) 
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Abstract: 
The purpose of this research is to investigate and compare the public relations literacy of sports media 

students with other academic disciplines, Payam Noor University, Tehran province. And this research, by 

collecting data through a questionnaire, showed that sports media students have the most knowledge in this 

field, and by gaining knowledge in this field, other students can improve their public relations literacy skills 

to a high level. The statistical population is 150 senior and doctoral students of Payam Noor University, new 

entries in the field of sports media and other academic fields, the research sample includes 22 students of 

Payam Noor University in Tehran province in the master's and doctoral level in the field of sports media and 

other fields that are They were chosen non-randomly and most of them refused to answer the questionnaire 

due to the Corona situation and these 22 people were willing to answer. The research is done quantitatively, 

the data collection tool was Ghasemi and Rasakh's Public Relations Literacy Questionnaire (2019). The 

method of analysis is the answer to 12 questions and each answer is given a point, and the total points 

obtained is the student's final score from the answer to the questionnaire, and at the end, the created 

difference can be seen as a simple average. The face and content validity of the questionnaire has been 

confirmed by several experts, and the reliability of the questionnaire has been estimated using Cronbach's 

alpha test, which was confirmed considering that its coefficient is higher than 0.7. The findings showed that 

the state of public relations of sports media students is at a more favorable level than other fields. The 

average literacy of public relations students of other fields is average. One of the suitable factors for better 

public relations is a high level of education and the level of participation of people in various organizations 

and student groups, and having expertise in public relations. 
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 121 - 138 صفحات 
 

 

 گيری کرونادر دوره همه  ورزشکار مقایسه سالمت  عمومی در سالمندان ورزشکار و غير
 

 * 2سیاوش خداپرست، 1وحید بخشعلی پور

 گیالنگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور . 1

 بدنی و علوم ورزشی، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایرانگروه تربیت. 2

 

 :چکیده
هدف از پژوهش حاضر  از این رو، دارد. سالمندانتاثیر فراوانی بر است که  افراد سالمنداز عناصر مهم در  یکی عمومیسالمت 

در سالمند جامعه آماری پژوهش را  888.بود کرونا دوره همه گیری در ورزشکار و غیرورزشکار سالمندان در عمومیمقایسه سالمت 
ها داده یآورجمع یبرا سالمند ورزشکار نمونه آماری انتخاب شدند. 468ورزشکار و  سالمند غیر 086تشکیل دادند. الهیجان  شهر

و با  یتنیمن و uها با آزمون ل دادهیه و تحلیتجز د ویگرد استفاده( GHQ) یسوال 48 یاز پرسشنامه استاندارد سالمت عموم
ساعت بود که از نظر زمان صرف  8تا  3روزانه  سالمندانمیانگین مدت فراغت  ج نشان دادیانجام شد. نتا SPSSاستفاده از نرم افزار 

بین نحوه  بود.های مذهبی درسی، فعالیتب به ورزش کردن، تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر، مطالعه غیر یترت شده به
های ورزشی، رادیو و گوش هایی مانند فعالیتورزشکار در فعالیت ورزشکار و غیر سالمندانهای فراغتی مورد عالقه گذران فعالیت

رزشکار در همه و سالمندانج نشان داد که ی، نتاسالمندان یسه سالمت روانین با مقایچنهم .بود دادن به موسیقی تفاوت معنادار
های در فعالیتسالمندان مشارکت  ورزشکار برخوردارند. غیر سالمندانهای سالمت روانی از سالمت روانی بهتری نسبت به مقیاس

 رد. یاندرکاران قرار گت دستید در اولویبهتر با یداشتن سالمت روان یبرا یورزش یفراغت
 

 گیری کروناهمهسالمندان، اوقات فراغت، سالمت عمومی،  :واژگان کلیدی    
 
 S.khodaparast@yahoo.com :مسئول سندهینو لیمیا
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 مقدمه
 یداشتن اوقات فراغت برا نیاز بهدشوار زندگی  هایهای ناشی از شیوهای سالم و رهایی از فشارها و تنشبرای داشتن جامعه امروزه،

 (.4646، 1کیسر، ساگر و هینریچس، وینسون، یاومال) های تفریحی و ورزشی افزایش یافته استمشارکت در فعالیت
برای گسترش شخصیت بشری خود  ،های فرهنگی جامعه، حق برخورداری از تعلیم و تربیتحق استراحت، حق شرکت در فعالیت

نیز مبتال به انواع اختالالت و مشکالت  سالمنداندهد که اما مطالعات متعدد نشان می(. 4618، 4اسمیت، لنیگ و کیم) باشدمی
آوری گیری از فنبهرهپیشرفت و صنعتی شدن جوامع سبب افزایش اوقات فراغت شده است اما  که نیا باو  باشندعاطفی می

در طی اوقات فراغت گردیده است که موجب شده تا در  های جسمانی در محیط کار، خانه و حتیباعث کاهش فعالیت ،پیشرفته
 (. 4618، 3اسنی و پترسونکارامر، مکگرث و شیوه زندگی بدون تحرك به صورت یك قانون درآید ) ،بیشتر کشورهای پیشرفته

افراد  روانی نیازهای جسمانی و پاسخ بهای مطلوب برای تأمین تفریح سالم و ورزش را به عنوان وسیلهنقش  یادیز یهاپژوهش
های مورد بررسی از سطح فعالیت بدنی اوقات فراغت نمونهن حال یبا ا (.4618، 8شتالت) اندد قرار دادهیمورد تأک جامعه

های اوقات فراغت دانشگاه ایالتی برنامه بخش فعالیت حال نیع در .تری قرار داشته استدر حد پایین استانداردهای توصیه شده
میزان سالمت روانی سالمندان داشته باشد تواند تاثیرات مهمی بر دار مختلف تمرینی میهدف یهاتیدهد که فعال یاوهایو نشان م

جهان به سرعت به سمت سالخورده شدن  تیاست و جمع یسالمند دهیاز مسائل مهم قرن حاضر، پد یکی (.4646، 5گرینبرگ)
 اریباشد و دوران بسیم یآدم یزندگ ریناپذاز دوران اجتناب یسالمند دهی(. پد4612، پور و حجابی، معینعطاریرود )یم شیپ

، ، چراغی و اسکندرییگانه) دباشیم یضرورت اجتماع كیمرحله  نیا یازهایبشر است و توجه به مسائل و ن یحساس، از زندگ
4612.) 

 شرایط سنیهای زیادی را به علت تغییر استرسدارد و سالمندان های خاص خود را به همراه ها و استرسچالشسالمندی زندگی 
و در نهایت سالمت روانی  های اجتماعی و کیفیت زندگیسبب ضعف در تعامل سالمندانها در بیشتر این استرسو  کنندتجربه می

، روانی جسمانی، وضعیت برگیرنده در و باشدزندگی دارای ابعاد مختلفی می کیفیت (.4615، 0جدجوك و همکاران) شودآنان می
چاقی،  ،فیزیولوژیکی و اختالالت متابولیکی عملکرد در اختالالتی سن با افزایشو از سوی دیگر،  است افراد معنوی و اجتماعی

 می شود. ایجاد و سالمت روانیهای روزمره فعالیت
الشعاع خود قرار را تحت های گذشته تغییرات عظیمی جهان صنعتی را در بر گرفته و روش زندگی بسیاری از جوامع بشریدر دهه

های عضالنی هایی چون چاقی، ضعف دستگاهو مشکالت و بیماری سالمندانهای فیزیکی کاهش فعالیتاین امر سبب  و داده است
 (.4612آدریان و دیلیز، ) به وجود آید و اختالالت روانی های قلبی و تنفسیو بیماری

                                                 
1 O’malley K,  Vinson L, Pless Kaiser, A, Sager Z,  Hinrichs 
2 Smith, Lehning,  Kim 
3 McGrath, Kraemer, Snih,  Peterson 
4 Chételat 
5 Greenberg 
6 Jędrzejuk  
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نه  یبدن تیافراد نشان داده است که ورزش و ترب یو سالمت روان یتیشخص یهایژگیورزش بر و ریمربوط به تأث یمطالعات طوالن
فراوان را به  اجتماعی – یاهداف روان ،یتتربی – یابزار آموزش كیشود بلکه به عنوان یشناخته م یحیتفر تیفعال كیتنها به عنوان 

مهم تکامل  یهااز روش یکیرا به دنبال دارد. ورزش  یتجربه روان ای رییتغ كی ،یجسمان رییتغ ای یهر تجربه حرکتو  دنبال دارد
ماهر شدن در اجتماع  یرا برا یاریبس یهافرصت یورزش یهاتیشرکت در فعال رایگردد، زیمحسوب م یو اجتماع یروان ،یجسمان

 (.4612و همکاران،  1کروینك) آوردیفراهم م
نظیر میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به  سالمندانبه بعضی تعارضات محیطی موثر بر سالمت روانی پژوهشگران 

کفایتی، ترس ه پیشرفت دروس در برابر احساس بیهای عضوی، احتیاج به برتری جسمانی در برابر محدودیتدرس خواندن، میل ب
 (.4618، 4ایوانس) دکننانتخاب شغل و حرفه اشاره میاز ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی و 

تعیین وضعیت سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن و ( در تحقیقی تحت عنوان 4644)محرابیان، کاشی و گنجه 
ای خدمات مشاوره انه وحفظ و ارتقاء بعد روانی سالمت دانشجویان مستلزم انجام اقدامات پیشگیر نشان دادند که عوامل موثر بر آن

 در پرستاران روان سالمت و عمومی سالمت( در تحقیق خود نشان دادند که 4641پور )ذوالقدر و رحیم .به دانشجویان است
 در مطلوب درمانی -بهداشتی خدمات ارائه و پرستاران شغلی سالمت سطح ارتقا منظور به لذا. دارد قرار نامطلوبی وضعیت

( نشان داده 4646مطالعه کی و هانگ ) .باشدمی پرستاران روان سالمت و عمومی سالمتبه  مضاعف توجه به نیاز ها،بیمارستان
 ها وجود دارد.داری بین آنرابطه معنیو  پذیرنداقتصادی تاثیر می عاطفی و سالمت عمومی از متغیرهای شد که فاکتورهای

در خصوص نحوه گذران اوقات فراغت، نیازهای  سالمندانهای اولویت آن است تا با تعیین یق حاضر در پیبه طور کاربردی تحق
را در جهت  یگام ،یاز نظر سالمت روان سالمندانسه یچنین مقاو هم مندی از اوقات فراغتسطح رضایت ،تفریحی و ورزشی

نتایج آن توسط نهادهای دولتی از کارگیری  ن با بهیچنهم دارد. جامعه برهدر رفتن نیروی انسانی و اقتصادی قشر از  یریجلوگ
سازی اوقات فراغت با غنیق یاز طرتر فراهم کرد تا ای بهتر و منسجمبتوان برنامهبدنی و اوقات فراغت؛ بیتاندرکاران تردست

راستا در این  .داشته باشدهای روانی افراد کاهش تنشو  سالمتیهای تأثیر مثبتی بر شاخص ،های تفریحی و ورزشیفعالیت
 بپردازند. کرونا یریگدر دوره همه در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار یسالمت  عموم سهیمقابه  محققین در صدد آن هستند

 
 شناسي پژوهشروش

ه آماری تحقیق شامل کلیه سالمندان و به شکل میدانی اجرا شده است. جامع بوده ایمقایسه -پژوهش حاضر به روش علی
های ورزشکار بودند و یا از نظر مربیان ورزشی رشته سالمند 468ورزشکار و  غیر سالمند 086که باشدمیشهرستان الهیجان 
 یبرا .به عنوان نمونه آماری انتخاب شدنداساس جدول مورگان  ای و برطبقه -به شکل تصادفی ورزش داشتندمربوط بطور منظم 

اطالعات فردی  :یهاطهیدر حسوال باز  1پرسش بسته و  34ساخته اوقات فراغت که دارای  ها از پرسشنامه محققآوری دادهجمع
ها در برخی از پرسشد. یباشد استفاده گردیم پرسش(؛ 13فراغت و ورزش ) پرسش(؛ 15پرسش(؛ اوقات فراغت ) 8بدون ذکر نام )

                                                 
1 Korinek  
2 Evans 
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ها به شکلی عملی ای از فعالیتکرد. برای تعیین اولویت در مجموعهگذاری میترتیب اولویت شماره ها را بهپاسخ دهنده باید پاسخ
سپس  و های دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب چهار، سه، دو و یك امتیاز داده شدشد که به انتخاب اول پنج امتیاز و به انتخاب

 ب شده محاسبه گردید. برای تعیین جایگاه هر انتخاب میانگین امتیارات کس
که ، (GHQ)سوالی  48سالمت عمومی استاندارد  پرسشنامه :1(GHQ)سوالي  28پرسشنامه استاندارد سالمت عمومي 

. پایایی ه استاستفاده شد شوداز جمله ایران به کار گرفته می کشور جهان 96طراحی شده و در  (1292)4توسط گلدبرگ و هیلر
مقیاس( )زیر مقیاس فرعی 8این فرم دارای (. 4618شات و همکاران، ) محاسبه شده است 21/6و همکاران،  شاتیاین فرم توسط 

اضطراب و اختالل در خواب،  ب: الف: عالیم جسمانی، مقیاس باشد که عبارتند از: مقیاسسوال می 9و هر مقیاس فرعی دارای بوده 
گذاری این آزمون پیشنهاد گردیده های مختلف برای نمرهعالیم افسردگی. روشد: اس یو مقج: اختالل در کنش اجتماعی  مقیاس

( تعلق می6-1-4-3است در این بررسی از روش ساده لیکرت استفاده شده است. بر اساس این شیوه به هر پاسخ نمره صفر تا سه )
این پژوهش برای بدست آوردن میانگین،  در .آیدنمرات چهار مقیاس فرعی به دست میگیرد. نمره کلی هر فرد از حاصل جمع 

 U ك یناپارامتر یهامانند آزمون یها که در جداول مربوطه نمایش داده شده، از آمار توصیفی و استنباطفراوانی و درصد آزمودنی
 انجام شد. spssه نرم افزار لیبه وس یآمار یهاه روشین کلیچند همیاستفاده گرد یتنیمن و

 
 
 قیتحق یهاافتهی

درصد از آنان زن  39/88شرکت کننده در تحقیق مرد و  سالمنداندرصد از  55/03شود، مالحطه می زیر که در جدول طورهمان
 اند.بوده

 
 های مورد مطالعههای دموگرافیکي نمونهویژگي .1جدول

 فراوانی درصد فراوانی
 شاخص                                               

  ویژگی و طبقه  

 مرد 826 83/55
 جنسیت

 زن 328 59/88

 مرد 186 03/08
 ورزشکار

 گروه های ورزشی
 زن 08 39/31
 مرد 356 89/51

 غیرورزشکار
 زن 336 53/88

                                                 
3. General Health Questionnaire 
4. Goldberg& Hiller 
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ورزش ، (=5max=،1min) های مهم فراغتی در طول سال بر اساس مقیاس پنج ارزشیسایر نتایج نشان دادند که از میان فعالیت

(، در 46/3) های مذهبی(، فعالیت45/3) (، مطالعه غیر درسی32/3) (، استفاده از کامپیوتر56/3) (، تماشای تلویزیون09/3) کردن
ورزشکار در جدول  ورزشکار و غیر سالمندانها به تفکیك اند که اولویت این فعالیتقرار داشته سالمندانجایگاه اول تا پنجم کل 

 شود.زیر مشاهده می
 ورزشکار ورزشکار و غیر سالمندانجاری  های فراغتيفعالیت .2جدول

 ورزشکاران غیر ورزشکاران
 میانگین فعالیت میانگین فعالیت اولویت

=̅ x ورزش کردن 1 98/3 =̅ x تماشای تلویزیون  50/3  

=̅ x تماشای تلویزیون 4 39/3 =̅ x ورزش کردن  51/3  

=̅ x کار با رایانه 3 42/3 =̅ x رایانهکار با   83/3  

=̅ x مطالعه غیر درسی 8 43/3 =̅ x های مذهبیفعالیت  39/3  

=̅ x های مذهبیفعالیت 5 18/3 =̅ x مطالعه غیر درسی  40/3  

=̅ x رفتن به سینما و تئاتر 0 18/3 =̅ x صحبتی با دوستانهم  13/3  

=̅ x صحبتی با دوستانهم 9 86/4 =̅ x شنیدن موسیقی  16/3  

=̅ x شنیدن موسیقی 8 86/4 =̅ x کارهای تحقیقی  28/4  

=̅ x دیدار اقوام 2 05/4 =̅ x قدم زدن و گردش کردن  88/4  

=̅ x کارهای تحقیقی 16 52/4 =̅ x رفتن به سینما و تئاتر  84/4  

 
گذاری شده و میانگین نمره سالمندان( توسط  Max=5  ،Min=1) ارزشی 5های فراغتی بر اساس مقیاس میانگین فعالیت

 ها بدست آمده است. با تقسیم مجموع نمرات بر تعداد آزمودنی امتیازات در هر فعالیت
ورزش کردن، مطالعه غیر درسی، کار با رایانه،  نشان داد کههای مورد عالقه فراغتی در طول سال تحصیلی فعالیت یاما بررس

ن ینچهم .ردقرار دا ورزشکار ریورزشکار و غ سالمندانهر دو گروه  پنجمسیاحت و زیارت، کارهای تحقیقی در جایگاه اول تا 
های ورزشی فوتبال، پیاده روی، دویدن، بسکتبال، رزمی، شنا، بدنسازی، بیشترین رشته نشان داد نیازهای ورزشی گزارش شده

 اند.سهم از نیازهای فعالیت ورزشی را به خود اختصاص داده
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 سالمندانهای ورزشی مورد عالقه رشته .3جدول

 ورزشکاران اولویت
میانگین 

 امتیاز
 ورزشکاران غیر

میانگین 
 امتیاز

=̅ x فوتبال 1 12/8 =̅ x رویپیاده  91/3  

=̅ x رزمی 4 96/3 =̅ x فوتبال  09/3  

=̅ x بسکتبال 3 08/3 =̅ x بسکتبال  00/3  

=̅ x دویدن 8 80/3 =̅ x شنا  82/3  

=̅ x پیاده روی 5 31/3 =̅ x بدنسازی  86/3  

=̅ x ایروبیك 0 40/3 =̅ x والیبال  34/3  

=̅ x والیبال 9 48/3 =̅ x رزمی  49/3  

=̅ x شنا 8 16/3 =̅ x ایروبیك  84/4  

=̅ x شطرنج 2  3 =̅ x سواریدوچرخه  93/4  

=̅ x کشتی 16 23/4 =̅ x سواریاسب  03/4  

 
-حوصلگی، نبود امکانات الزم از جمله موانع موجود ذکر شدهنشان داد که مشغله زیاد، تنبلی و بیسالمندان بررسی موانع ورزشی 

 اند. 
درصد به  1/48هیچ،  سالمنداندرصد  0/30از نحوه گذران اوقات  فراغت نیز نتایج نشان داد که   سالمنداندر مورد میزان رضایت 

 و زیاد از نحوه گذراندن اوقات فراغت خود رضایت داشتند درصد به میزان زیاد و خیلی 2/14درصد تقریبا، تنها  3/44میزان کم، 
های سالمت ج پژوهش نشان داد که بین مقیاسی، نتایتنیو -من U یبا توجه به آزمون آمار المندانسسه سالمت روانی یدر مقا
 سالمندان که ی( به نحو>61/6p) داری وجود داردورزشکار اختالف معنی ریغ سالمنداندر مقایسه با  ورزشکار سالمندانروانی 

-تنمودارهای میزان تفاو باشند.ورزشکار برخوردار می ریغ سالمندانها، نسبت به مقیاسدر این  یاز سالمت روانی بهتر ورزشکار
 های معنادار را نشان می دهند.

 

 ورزشکار ورزشکار و غیر سالمندانهای آن بین های مربوط به مقایسه سالمت رواني و مقیاسآماره  .4جدول
 مقطع تحصیلي

 

 

 های روانيشاخص
 

 
 ورزشکاران

 
  ورزشکاران غیر

Z 

 

سطح معني 
میانگی داری

 ن
 میانگین رتبه  میانگین میانگین رتبه 
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 661/6* -11/8 88/312 40/44 40/458 99/19 سالمت رواني

 661/6* -86/3 59/310 83/8 82/406 00/3 عالئم جسماني

 660/6* -99/4 89/311 38/5 38/496 88/8 اضطراب و اختالل خواب

اختالل در کارکرد 
 اجتماعي

20/0 22/450 34/8 16/346 49/8- *661/6 

 663/6* -23/4 52/314 30/3 83/402 86/4 افسردگي

 تر بیانگر سالمت رواني بیشتراست.میانگین پایین
 > p 01/0* سطح معني داری   
 

 

 
  

0

5

10

15

20

25

ورزشکاران
غیرورزشکاران

مقايسه ميزان سالمت رواني سالمندان  1 نمودار
 ورزشکار ورزشکار و غير

 

62/66m=  

77/77m=  
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0

2

4

6

ورزشکاران

غیرورزشکاران

0

1

2

3

4

ورزشکاران

غیرورزشکاران

0

1

2

3

4

ورزشکاران

غیرورزشکاران

0

1

2

3

4

ورزشکاران

غیرورزشکاران

سالمندان  وضعيت جسمانيمقايسه  2 نمودار
 ورزشکار ورزشکار و غير

 

مقايسه اضطراب و اختالل در خواب  3 نمودار
 ورزشکار سالمندان ورزشکار و غير

 

 مقايسه ميزان اختالل در کارکرد اجتماعي 4 نمودار
 ورزشکار سالمندان ورزشکار و غير

 

مقايسه ميزان افسردگي سالمندان  5 نمودار
 ورزشکار ورزشکار و غير

 

22/3m=  
33/4m=  

43/4m=  

34/5m=  

92/2m=  

36/3m=  

44/6m=  

32/3m=  
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 گیریبحث و نتیجه
 

های ارزیابی بود. کرونا گیریدوره همهدر  ورزشکار در سالمندان ورزشکار و غیر عمومیمقایسه سالمت  هدف از انجام این تحقیق
اوقات فراغت گزارش  و ساعت بود 8-3روزانه  ورزشکار ورزشکار و غیر سالمندانمیانگین ساعت فراغت  این تحقیق نشان داد که

ریزی مناسب را برای وضعیت جسمانی، روحی و روانی بهتر توان برنامهشده در حد مناسبی قرار داشته است و در طوالنی مدت می
 اجرا کرد.سالمندان 
ترین اولویت انتخابی برای دهند که به ترتیب از بیشترین تا کمهای مختلفی را انجام میدر ساعات فراغت خود فعالیت سالمندان
باشد و برای های مذهبی میدرسی، فعالیت ورزش کردن، تماشای تلویزیون، کار با رایانه، مطالعه غیر ورزشکار شامل سالمندان
شود که شامل می درسی را های مذهبی، مطالعه غیرتماشای تلویزیون، ورزش کردن، کار با رایانه، فعالیتورزشکار؛  غیر سالمندان

های فعالیتها قرار دارد و در مقایسه با ورزشکاران تماشای تلویزیون در اولویت اول و ورزش کردن در اولویت دوم فراغتی آن
 .قرار دارددرسی  نیز در اولویت بهتری از مطالعه غیرمذهبی 
به انجام ورزش در اوقات  سالمنداندهنده عالقه  باشد که این مطلب نشانمی سالمندانورزش در اولویت اول اکثر  ج،یطبق نتا

چنین آگاهی از و هم های روزانهدر ترکیب با گرایش زیاد به سمت فعالیت دوران سالمندیتحرك بودن ماهیت کمفراغت است. 
تواند عامل به وجود آمدن کنند میکه خود را در معرض فقر حرکتی ادراك می سالمندانمزایای فعالیت بدنی و ورزش در بین 

غیرفعال فراغتی همه اقشار  یکردهایاز رو یکیبه  تلویزیون نیز یتماشاامروزه  چنین توزیعی در نمونه مورد مطالعه بوده باشد.
تماشای تلویزیون را به عنوان یکی از  سالمندانشود که اغلب دل گشته است در تحقیقات مختلف مشاهده میبمختلف مردم جهان 

ها تگونه فعالیباشد. اینمی سالمندانهای مورد عالقه اند. سیاحت و زیارت از دیگر فعالیتهای اول تا سوم خود انتخاب کردهاولویت
گردد تا هم ورزشکاران و هم غیر ورزشکاران به نوعی به در زمان اوقات فراغت با توجه به تنوع و مفرح و جذاب بودن، موجب می

 ها بپردازند. این فعالیت
دو گروه از جمله موانع موجود در  حوصلگی، نبود امکانات الزممشغله زیاد، تنبلی و بینشان داد که  سالمندانبررسی موانع ورزشی 

 4همکاران و ایوانز(، 4612) 1و همکاران کورینك که نتایج این پژوهش با نتایج ورزشکار ذکر شده است ورزشکار و غیر سالمندان
و کمبود اماکن و امکانات، را نیز از جمله  ریزی، عدم توفیق مسئوالنضعف برنامهنیز ها در سایر پژوهش. ( همخوانی دارد4618)

که نداشتن فعالیت جسمانی در اوقات فراغت اساساً تحت تأثیر عوامل  توان گفتدر تبیین همخوانی می .اندموانع موجود ذکر کرده
توان نام میرزش ترین مانع در وعالقگی را مهمو در این خصوص بی گذاری اجتماعی وابسته نیستفردی قرار دارد و به سرمایه

تواند لزومًا وابسته به های ورزشی میتوان دریافت که شرکت در فعالیتها، میبا بررسی نتایج این پژوهش و سایر پژوهش ببرد.
ای مالحظه تواند تا حد قابلامکانات نباشد و افزایش انگیزه فردی، گسترش فضاهای روباز و تغییرات محیطی در فضای موجود می

کنند برای ورزش کردن وابستگی هایی با فضای متنوع و وسیع زندگی میافراد بزرگسالی که در محیطرسد نظر می هبکارساز باشد. 

                                                 
1 Korinek 
2 Evans 
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نیاز  های باز یكگی فعال و توسعه محیطاز این رو، این فضاها برای گسترش و ارتقاء شیوه زند ،کمتری به تجهیزات ورزشی دارند
ر نبود امکانات و تاسیسات، نداشتن برنامه در زندگی، نداشتن تفکر تفریحی، مشغله زیاد، مشکالت اقتصادی از طرف دیگ. مبرم است

 از اوقات فراغت بود.  سالمندانترین علل عدم استفاده مطلوب از جمله مهم
درصد(  1/48) یا به میزان کمدرصد(  0/30) از اوقات فراغت خود راضی نبودند سالمنداناکثر چنین نتایج تحقیق نشان داد که هم

 رضایت داشتند. 

های کسب نشاط های بدنی اوقات فراغت که بیشترین سهم  مربوط با انگیزههای مشارکت در فعالیتبا توجه به نتایج بررسی انگیزه
ت که در این و احساس لذت، تناسب اندام و حفظ تندرستی و احساس قدرت، کاهش فشارهای روانی بوده است، الزم به ذکر اس

و  لیو های. نتایج این تحقیق با یافتهورزشکار تفاوتی مشاهده نشده است ورزشکار و غیر سالمندانهای انتخابی رابطه بین اولویت
انگیزه گونه استدالل کرد که توان علت این همخوانی را اینمی. همخوانی دارد (4618و همکاران )چاندارا ( و 4612همکاران )

های بدنی اوقات فراغت را به ترتیب سالمتی و تندرستی و مزایای درمانی، تناسب اندام و آمادگی بدنی و کاهش فعالیتمشارکت در 
توان چنین عنوان کرد که با توجه به نتایج تحقیق حاضر و نتایج تحقیقاتی که ذکر شد می و فشارهای روانی و لذت و تفریح است

باشد بلکه منافعی فزون بر یك اختن به ورزش صرفاً به جهت پر کردن اوقات فراغت نمیمورد مطالعه در پرد سالمنداندیدگاه 
 گیرد.فعالیت فراغتی را در بر می

سازی و پر کردن اوقات فراغت، تحقیق حاضر با تاکید بیشتر بر رویکرد ورزشی، اهمیت فعالیت بدنی و ورزش در غنیبا توجه به 
های فوتبال، های صورت گرفته در این خصوص نشان داد که رشتهسی قرار داد. تجزیه و تحلیلرا مورد برر سالمنداناوقات فراغت 

-از یافته دهد.یل میرا تشک سالمندانتوسط  ، بیشترین نیازهای ورزشی گزارش شدهآرام دویدن بسکتبال، شنا و روی، رزمی،پیاده

  های فیزیولوژیکی در حد قابل توجهی قرار دارد.سیستمثیرگذار در أهای تآید که گرایش به ورزشهای فوق چنان بر می
یابی به آموزش و آسایش و جبران صدمات جسمی و روانی است و نبودن ، دستدر سالمندان گیری از اوقات فراغتاولین نتیجه

ها و مفاسد اری از انحرافریزی بهداشت روانی افراد و بروز بسیکردن این اوقات، زمینه را برای درهمهای مفید برای سپریبرنامه
و مورد قبول قرار گرفتن در اجتماع، به  یو تعادل روان یجسمان یبا هدف حفظ آمادگ سالمندان یاز طرفو  آورداجتماعی فراهم می

 .پردازندیورزش م
نسبت به  یبهتر یاز سالمت روان یسالمت روان یهااسیورزشکار در همه مق سالمندانپژوهش نشان داد که ن یا یهاافتهی

روی  یفعالیت ورزشر یمورد تأث انجام شده در یهااز پژوهش یاریج بسیافته، با نتاین یج اینتا ورزشکار برخوردارند. ریغ سالمندان
تواند در حفظ و تامین سالمت روانی نقش داشته که فعالیت بدنی از هر شکل می رسدبه نظر می. دارد یسالمت عمومی همخوان

فعالیت بدنی و ورزش در ارتقای بهداشت روانی، کاهش افسردگی، افزایش بهزیستی، سالمت روانی و اجتماعی، اعتماد به و  باشد
دن، شنا، یل راه رفتن، آهسته دویاز قب یت بدنیورزشکار که به طور منظم فعال سالمندان نفس خودباوری و خودیابی اثر دارد.

خسته کننده  یدارد قادر به انجام کارها یشتریدهند احتمال بیانجام م مختلف یهابا شدت یورزش یهامیدر ت یا بازیك یروبیا
جه یبدن در نت یانطباق یهااز پاسخ یتواند ناشین امر میداشته باشند که ا ورزشکار ریغسالمندان تر نسبت به یك دوره طوالنیدر 

 .شودن و ایجاد آرامش مییکه موجب افزایش فعالیت امواج آلفای مغز، ترشح بتااندروف ورزش منظم باشد
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ن ید که ایفزایآنان ب یو اثربخش ییفا نموده و بر کاراین قشر ایا یرا در بهبود وضع زندگ یتواند نقش مؤثریورزش مبه طور کلی، 
سازی و ارتقاء آگاهی بنابراین افزایش انگیزه از طریق فرهنگدار کشور را فراهم خواهد آورد. یمدت موجبات توسعه پا یامر در طوالن

مطرح باشد، کاری که شاید سالمندی های گسترش ورزش تواند به عنوان یکی از گزینهعمومی نسبت به فواید فعالیت جسمانی می
 تاکنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

 
 رو تشک ریتقد

است  ذکر انی. شاندینما یداشتند، قدردان یپژوهش همکار نیکه در ا یسالمندان هیاز کل دانندیمقاله بر خود الزم م نیا سندگانینو لهیوسنیبد
 .گزارش نشده است قیتحق نیا سندگانیاز نو یتعارض منافع گونهچیکه ه
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Abstract: 
 

The aim of this study was to Comparison of general health in elderly athletes and non-athletes 

during the corona epidemic. The statistical method for determining the relationship between 

variables, Spearman correlation coefficient and group comparison was Mann-Whitney U test. 

884 elderly constituted the statistical population of the research. 680 elderly non-athletes and 204 

elderly athletes were selected as a statistical sample. A 28-item standard public health 

questionnaire (GHQ) and a researcher-made leisure questionnaire were used to collect data. 

Mann-Whitney test was performed. The results showed that the average leisure time of the 

elderly was 3 to 4 hours per day, which in terms of time spent exercising, watching TV, using a 

computer, extracurricular study, and religious activities, respectively. There is a significant 

difference between the favorite leisure activities of the elderly athletes and non-athletes in 

activities such as sports, radio and listening to music. Also, by comparing the mental health of 

the elderly, the results showed that student-athletes in all mental health scales have better mental 

health than non-athlete elderly. Participation of the elderly in leisure sports activities to have 

better mental health should be a priority for those involved. 
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 132 - 159 صفحات
 
 

 کیبا وزنه و باند االست ،یمقاومت اتنیتمر سهیمقا
 کار تهیدر دختران کم برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانیبر  

 
 9 طاهر افشارنژاد، *1پور لیاسماع هیرق

 آمل، ایران شمال آمل،دانشگاه ، یورزش یولوژیزیف کارشناس ارشد.  1
 ، ایرانزدیدانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب، یورزش یولوژیزیف استادیار.  2

 

 چکیده:
سرعت حرکت اندام، زمان  ،یهوازیبر توان ب ک،یبا وزنه و باند االست یمقاومت نیسه نوع تمر سهیمقا قیتحق نیهدف از ا

  یدختران کاراته کاها هیحاضر شامل کل قیتحق یکار بود. جامعه آمار تهیالعمل و استقامت در سرعت در دختران کمعکس
دادند. روش تحقیق  لیتشک تهیسال به باال( بخش کم11) نیبابل در سن تانمازندران در شهرس یو استان یکشور یقهرمان

به کار برده شد شامل  قیتحق نیکه در ا ینی. برنامه تمربوددر این پژوهش، از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون 
 یهاداده لیو تحل هیتجزساعت اجرا شد.  کیجلسه در هفته و هر جلسه  1هفته  ۸کاراته بود که به مدت  ناتیتمر یکسری

. دیانجام گرد SPSSنرم افزار  با کطرفهی انسیکوار لیآزمون تحلو  اسمیرنوف –از آزمون کلموگروف با استفاده  قیتحق
سرعت ضربه  راتییتغ، کارسنج چرخهدو یحداکثر سرعت بر رو راتییدر تغ قیتحق یهاگروه نینشان دادند که ب هایافته
 راتییتغی و و ماواش یکل زمان ضربه زوک راتییتغی و و ماواش یاسقامت در سرعت ضربه زوک راتییتغی، و ماواش یزوک

-گروه نیبولی وجود دارد.  یو گروه کنترل تفاوت معنادار شیکار گروه آزما تهیدختران کم وانت نیانگیتوان حداکثر و م

و  شیکار گروه آزما تهیدختران کم یدرصد چرب راتییو تغ یتوده بدن راتییاستقامت در توان و تغ راتییدر تغ قیتحق یها
دختران  ییعملکرد و کارا ک،یو باند االست وزنهبا  یمقاومت ناتیوجود ندارد. لذا انجام تمر یگروه کنترل تفاوت معنادار

 .دهدیکار را ارتقا م تهیکم

    
 .سرعت، استقامت ،یهواز یتوان ب ک،یباند االست ،یمقاومت نیتمر کلیدی: واژگان    
 
 r.esmaeilpoor.shomal@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:

 متعلق رزمی نوعی هنر کاراته است برخوردار خاصی جایگاه از رزمی ورزش های ورزشی، مختلف رشته های میان در امروزه
 تمرینات انواع از سازی آماده و تمرین کاراته جهت (. در2112، 1کارتی مک و است )میاگی ژاپن اوکیناوا در ریوکیو جزایر به

 و کششی تمرینات وهمچنین قدرت در سرعت توان، استقامت در عضالنی، استقامت حداکثر، قدرت کسب برای وزنه با
 ساختاری چند ورزشی فعالیت های از گروهی به ورزش های رزمی (.2112، 2همکاران و شود )آرتریولی می استفاده ترکیبی

 (.2112، 1دارند )ناگامین اهمیت ها آن در ای چرخه های غیر ویژگی و دینامیکی ساختارهای که دارند تعلق
ورزش برای بهبود سالمت و افزایش توده ی عضالنی تبدیل شده در در سال های اخیر تمرین مقاومتی به شکل متداول 

سنگین یا وزنه های آزاد مقاومتی مورد نیاز برای سازگاری عضله و  (. استفاده از وزنه های2111، 2است )آیهارا و همکاران
کاهش وزن، ممکن است بدون نظارت انجام گیرد که بسیار خطرناک است بنا براین باید یک روش درمان موثر جایگزین 

نین از این (. از باندهای کشی به طور گسترده ای در توانبخشی استفاده می شوند همچ2112، 2شود )ساند و همکاران
 داده نشان مطالعات (. نتایج2112، 2باندها برای ارتقای سالمتی و تمرینات قدرتی نیز استفاده می شود )دامیانو و همکاران

 تحتانی اندام های کاربردی عملکرد در افزایش به منجر ماه 2 برای کشسان از  نوارهای با استفاده مقاومتی تمرینات که است

 (.2112، 7)هازل و همکارانمی شود  فوقانی و

 آزاد وزنه های و کشی باند تمرینی روش پا با عضالت در فعالیت سطح که کردند گزارش (2111) ۸همکاران و جاکوبسون

 بهبود و حداکثر قدرت به منجر کشی باند که دادند ( نشان2112)9کورمیه و همکاران دیگر، مطالعه یک در یافت. افزایش

 مثبت اثرات دارای االستیک قدرتی تمرین برنامه که دادند ( گزارش2112) 11همکاران و رادرفورد می شود انفجاری قدرت

بدن است. تمرینات با باندهای کشی به طور بالقوه، روش مفیدی برای ایجاد هیپرتروفی عضله با خطر  ترکیبات و قدرت بر
مربوط  و الزم های ویژگی و قابلیت ها اکثر باید تمرین (. فرآیند2112، 11آسیب کم محسوب می شوند )سانتوس و همکاران

 ورزشکار که پیشرفت است ترکیبی و مدت طوالنی تمرینات این برگیرد در را رزمی ورزش های در مثبت نتیجه کسب جهت

 (1192رابطه فرزاد ) همین (. در2112 ،12وهمکاران ساخت )اشمیت خواهد امکان پذیر نتایج را بهترین حصول همراه به
 داد قرار بررسی مورد گیر کشتی 12 و فیزیولوژیکی عملکردی متغیرهای از برخی بر را شدید تناوبی تمرین نوع یک تاثیر

گردد  می کوتاه زمان مدت در گیران کشتی هوازی بی هوازی و عملکرد افزایش باعث شدید تناوبی تمرین داد نشان نتایج
ورزش مقاومتی متداول، افزایش سنتز پروتئین های عضله اسکلتی را تحریک می کند و به هایپرتروفی (. 1192)فرزاد، 

                                                           
1 Miyagi and Mc carthy 
2 Artrioli et al 
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4 Aihara et al 
5 Sunde et al 
6 Damiano et al 
7 Hazell et al 
8 Jakobson et al 
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11 Santos et al 
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عضله منجر می شود. سازگاری به تمرینات مقاومتی باعث تولید نیروی بیشتر می شود. این سازگاریها شامل افزایش 
ع، تغییر در ساختار عضله و احتماال نقش عملکرد عضالنی )فراخوانی و میزان تخلیه عصبی بیشتر(، افزایش سطح مقط

متابولیت ها در افزایش قدرت عضله می باشد. میزان افزایش قدرت به عمل عضله درگیر، شدت، حجم، ترتیب، انتخاب 
 (.2117، 1آ سی اس امتمرین و دوره های استراحت بین ست ها و تکرارها وابسته است )

به تغییرات پیوندگاه عصبی عضالنی مربوط می دانند؛ یعنی افزایش بار در این  محققان ساز و کار اثر تمرینات االستیک را
عضالنی و ذخیره انرژی بالقوة عضله در  -نوع تمرینات باعث کوتاه شدن زمان انتقال پیام الکتریکی در سیناپس عصبی

ی مؤثر عضالت موافق و درون اجزای ارتجاعی خود و در نهایت، بسیج سریع تارهای عضالنی و هماهنگی درون عضالن
(؛ به عبارت دیگر در این تمرینات به دلیل فشار نیروهای خارجی که توسط کش های 2112، 2تانمخالف می شود )

(. تمرینات 2117، و همکاران 1چائوچیدستگاه به بدن فرد وارد می شود، کشش ناگهانی تارهای عضالنی حادث می شود )
برای بهبود قدرت عضالنی و افزایش توانایی بزرگساالن برای انجام وظایف عملکردی  االستیک به عنوان یک استراتژی موثر
 (.2112و همکاران،  2)مین چن آن ها به رسمیت شناخته شده است 

(. به خوبی بیان، 2112، و همکاران ثابت شده است که کاراته کاران سطح باال به آمادگی جسمانی باالیی نیاز دارند )کابنه
تمرین کاراته به هر دو قابلیت هوازی و بی هوازی نیاز دارد و از طریق حرکات انفجاری، متناوب و سریع اجرا  شده است که

(. در کاراته قدرت، استقامت 2112، همکارانشده به وسیله اندام فوقانی و تحتانی، نوع قابلیت تعریف می شود )کابنه و 
د لذا کسب آمادگی جسمانی و مهارتی به شرط وجود توانایی سرعت و چابکی اهمیت بیشتری دارن ، Vo2maxعضالنی،

( ارتقاء آمادگی 2112های جسمانی و فراهم بودن شرایط محیطی مناسب می تواند یک قهرمان بسازد )بوستانی وهمکاران، 
یکی از  جسمانی موضوع بسیار مهمی برای ورزشکاران میباشد روشهای مختلفی برای بهبود آمادگی جسمانی وجود دارد در

رویکردهای آمادگی جسمانی از روش های متفاوت تمرینی استفاده می شود از جمله این تمرینات می توان به تمرینات 
سرعتی و کشش سخت و نرم )باند کشی( نام برد که هر کدام از این تمرینات میتواند اثرات خاصی داشته باشد  -مقاومتی

و در نتیجه از سیستم های مختلف انرژی برای بهبود آمادگی جسمانی استفاده ورزشکاران معموال از ترکیب مراحل متفاوت 
می کنند ولی این که در تمرینات روی کدام روش به خصو ص در ورزش های مختلف تاکید شود اطالعات زیادی موجود 

تمرینات مختلف  نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق و هدف پژوهش حاضر، ضرورت ایجاب می کند که بررسی تاثیر
سرعتی و ترکیبی( که تاکنون به آن در بین قهرمانان کاراته پرداخته نشده است انجام شود تا با  ،قدرتی یمقاومت)تمرین 

استفاده از نتایج این تحقیق بتوان به بهبود آمادگی جسمانی و مهارتی کاراته کاران و درنهایت شناسایی و معرفی روش 
ت و بهتر بتوان مناسب ترین ابزار را در اختیار مربیان و هنرجویان قرار دادا لذا هدف این مطالعه های تمرینی برتر دست یاف

استقامت در و  بر سرعت حرکت اندام، زمان عکس العمل سرعتی، ترکیبی ،قدرتی یمقاومت نیسه نوع تمربررسی مقایسه 
 می باشد. کار تهیسرعت دختران کم
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سرعت حرکت  ،یهواز یبر توان ب ک،یبا وزنه و باند االست یمقاومت نیتمر سهیمقالذا سوال اصلی تحقیق این است که 
 چگونه می باشد؟کار  تهیاندام، زمان عکس العمل و استقامت در سرعت در دختران کم

 
 :پژوهش روش
 سرعت هوازی، بی توان بر االستیک، باند و وزنه با مقاومتی تمرین نوع سه مقایسه نظردارد به در حاضر در پژوهش محقق
هدف  و موضوع ماهیت به توجه با بپردازد، لذا کار کمیته دختران در سرعت در استقامت و العمل عکس زمان اندام، حرکت

 است. آزمون پس و آزمون پیش با تجربی نیمه نوع از پژوهش، این در تحقیق روش می شود، دنبال تحقیق در این که هایی
 است. برنامه کاربردی آمده بدست نتایج از استفاده لحاظ به و مقطعی نوع از زمان، طول به توجه با تحقیق این همچنین
 هر و هفته در جلسه 1 هفته ۸ مدت به که بود کاراته تمرینات یکسری شامل شد برده کار به تحقیق این در که تمرینی
هفته و طی تمرینات مجدد  ۸آزمودنی ها پیش آزمون گرفته شد و بعد از شد. در اولین جلسه از  اجرا ساعت یک جلسه

 پس آزمون گرفته شد.
  سنین در بابل شهرستان در مازندران و استانی کشوری قهرمانی  ی کاها کاراته کلیه دختران را پژوهش این آماری جامعه

سال بوده و دارای  2دارای سابقه تمرین بیش از تشکیل می دهند. این افراد می بایست  کمیته بخش( باال به سال11)
 و کشوری قهرمانی  ی کاها کاراته نفر از دختران 11تعداد  تحقیق این حداقل یکدوره قهرمانی استان و یا کشور باشند در

 صادفیت بطور سپس و انتخاب داوطلبانه بصورت( سال 12باال تا  به سال11)  سنین در بابل شهرستان در مازندران استانی
 گروه کش، یک با مقاومتی تمرین با تایی 11 گروه وزنه، یک با مقاومتی تمرین با تایی 11 گروه مساوی؛ یک گروه سه در
 کنترل  تایی 11

 ی کلیه که ذکر است به بودند. الزم برخوردار روحی و جسمی کامل سالمت از تحقیق در کننده شرکت ها آزمودنی ی کلیه
 ها آزمودنی انتخاب شرایط از برخی. بودند این تحقیق در شرکت جهت الزم معیارهای دارای تحقیق در کننده شرکت افراد

 نداشتن هورمونی، اختالالت و روانی بیماری ی سابقه جسمانی، نداشتن کامل سالمت از برخورداری چون ردی موا شامل
 و سیگار جمله از مواد مخدر و ها مکمل داروها، از استفاده عدم های متابولیک، بیماری نداشتن تنفسی، قلبی های بیماری

 می که بطوری کردند، می دارو مصرف یا و بودند خونی پرفشار و قلبی مشکالت دارای که هایی آن بنابراین،. بود قلیان
 شدند حذف تأثیر بگذارد، ورزشی ای نه آزمو و تمرینی های برنامه به ها آن پاسخ روی توانست

برای و نیز  استفاده شد آزمون سرعت ضربه ی دست و آزمون سرعت ضربه ی پا از سرعت حرکت اندام برای اندازه گیری
تست بادی از  ترکیب بدنی برای اندازه گیریاستفاده شد و  ثانیه 11وینگیت  از آزمون توان بی هوازی اندازه گیری
 استفاده گردید کامپوزیشن

 تمرینات مقاومتی و باند کشی می باشد که به شرح ذیل طراحی شده است.تمرینات کاراته و  هفته ۸ شامل حاضر تحقیق
با باند کشی سخت و سپس با باند  حرکتابتدا دقیقه گرم کردن اختصاصی  11بعد از  :تمرینات مقاومتی با باند کشیبرای 

جام دهند. جزئیات برنامه انجام می شود. از آزمودنی ها خواسته می شود که حرکات را با حداکثر سرعت ممکن ان کشی نرم
  .( مشخص است1تمرینی در جدول )
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 ی با باند کش یمقاومت : پرتکل تمرینی1جدول 
 استراحت بین حرکات استراحت بین ست ها نوع باند ست تکرار نام حرکت 

 نرم 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 سخت 1 ۸-2 ماواشی گری

 نرم 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 سخت 1 ۸-2 مائه گری

 نرم 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 سخت 1 ۸-2 وراماواشی گریا

 زوکی هر دو دست
 نرم 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 سخت 1 2-۸

 
دقیقه گرم کردن اختصاصی حرکات را در ابتدا با  11بعد از  با وزنه یمقاومت ناتیتمر گروه تمرینات مقاومتی با وزنه:برای 

وزنه سنگین و بعد وزنه های سبکتر انجام می دهد. از آزمودنی ها خواسته می شود که حرکات را با حداکثر سرعت ممکن 
 ( مشخص است.2انجام دهند. جزئیات برنامه تمرینی در جدول )

 با وزنه یمقاومت : پرتکل تمرینی9جدول 
 استراحت بین حرکات استراحت بین ست ها شدت ست تکرار حرکت نام

 درصد12-21 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 درصد92-91 1 2-2 اسکوات با هالتر

 درصد12-21 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 درصد92-91 1 2-2 النژ

 درصد12-21 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 درصد92-91 1 2-2 جلو پا

 درصد12-21 1 22-21 ثانیه121-21 1-21 درصد92-91 1 2-2 سینهپرس 

 
نامه شرکت در آزمون را های این پژوهش از مراحل مختلف به طور کامل آگاهی یافته بودند و فرم رضایتتمام آزمودنی

 توزیع تعیین برای چنین هم و شد انجام SPSS  افزار نرم توسط ها، داده تحلیل و تجزیه کار این انجام امضا کردند. برای
تحلیل کواریانس و آزمون  آزمون از ها واریانس تساوی فرض پیش با و اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از ها داده طبیعی
 .شد استفاده گروهی بین مقایسه برای تعقیبی

 
 های پژوهش:یافته

 .( شامل ویژگی های توصیفی آزمودنی ها می باشد1جدول )

  هاآزمودنی توصیفی هایویژگی استاندارد انحراف و میانگین :3 جدول
 
 گروه

 (M±SDانحراف استاندارد)±میانگین
 قد)سانتی متر( سن)سال( تعداد)نفر(
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 122211±222۸1 212921±۸2222 11 تمرین با وزنه
 121211±2211۸ 19291±22911 11 تمرین با کش

 72۸92±122221 ۸2121±212211 11 کنترل
 

 اسمیرنوف(-نرمال بودن توزیع داده ها )آزمون کلموگراف: بررسی 0جدول 

 مقدار معنی داری آماره آزمون نوبت آزمون گروه

 12992 12211 پیش آزمون حداکثر توان

 12229 12111 پس آزمون

 12۸92 12277 پیش آزمون میانگین توان
 12929 12222 پس آزمون

 12299 12727 پیش آزمون کمترین قدرت
 12۸11 12222 آزمونپس 

 12712 12299 پیش آزمون افت قدرت
 12۸12 12212 پس آزمون

 12197 12172 پیش آزمون حداکثر سرعت
 12911 12271 پس آزمون

 12917 12222 پیش آزمون اسکلتی عضالنی توده
 1299۸ 121۸7 پس آزمون

 12۸92 12272 پیش آزمون بدن چربی درصد
 12912 1222۸ پس آزمون

 12921 12219 پیش آزمون توده بدون چربی
 1292۸ 12221 پس آزمون

 12221 12117 پیش آزمون زمان اولین زوکی
 12122 12929 پس آزمون

 12222 12۸72 پیش آزمون زمان آخرین زوکی
 12221 12129 پس آزمون

 12212 12122 پیش آزمون زمان کل زوکی
 1222۸ 1271۸ پس آزمون

 12711 12711 پیش آزمون ماواشیزمان اولین 
 12279 12779 پس آزمون

 12717 122۸2 پیش آزمون زمان آخرین ماواشی
 12۸۸9 122۸1 پس آزمون

 12۸12 12222 پیش آزمون زمان کل ماواشی
 12127 12921 پس آزمون

 

است، بنابراین تمامی شاخص ها  12/1( بزرگ تر از p( به دلیل آنکه مقدار معنی داری )ارزش 2با توجه به جدول شماره )
 در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در هر سه گروه از توزیع طبیعی )نرمال( برخوردار می باشند.  
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به  بونفرنییکطرفه به بررسی تفاوت نتایج بین گروه ها و به وسیله آزمون تعقیبی  با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس
های بین گروهی به صورت دو به دو پرداخته شد، الزم به ذکر است که سطح معنی داری آزمون ها نیز در بررسی تفاوت 

 .در نظر گرفته شده است p≤0.05سطح 
 یکطرفه کواریانس : نتایج آزمون5جدول 

 سطح معناداری F انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 حداکثر تغییرات
 سرعت

 212/2 222/1 تمرین با وزنه
 111/2 221/1 تمرین با کش 112/1 917/2

 211/1 121/1 کنترل

 در اسقامت تغییرات
 زوکی ضربه سرعت

 112/1 291/1 تمرین با وزنه
 112/1 112/1 تمرین با کش 1111/1 22۸/12

 112/1 112/1 کنترل

 سرعت تغییرات
 ماواشی ضربه

 112/1 222/1 تمرین با وزنه
 112/1 211/1 تمرین با کش 111/1 111/11

 111/1 299/1 کنترل
 در اسقامت تغییرات

 ضربه سرعت
 ماواشی

 112/1 292/1 تمرین با وزنه
 111/1 2۸1/1 تمرین با کش 1111/1 212/11

 111/1 721/1 کنترل

 زمان کل تغییرات
 ماواشی ضربه

 222/1 127/21 تمرین با وزنه
 22۸/1 919/21 کشتمرین با  121/1 219/2

 212/1 211/22 کنترل

 توان تغییرات
 حداکثر

 291/21 ۸۸1/1 تمرین با وزنه
 221/19 12۸/2 تمرین با کش 1111/1 22۸/12

 191/19 11۸/1 کنترل

 میانگین تغییرات
 توان

 229/12 122/1 تمرین با وزنه
 921/11 112/1 تمرین با کش 111/1 917/۸

 21۸/11 1۸۸/2 کنترل

 استقامت تغییرات
 توان در

 221/1 7۸1/22 تمرین با وزنه
 222/1 122/29 تمرین با کش 229/1 7۸1/1

 217/1 111/27 کنترل

 بدنی توده تغییرات
 ۸22/1 912/22 تمرین با وزنه

 ۸22/1 112/22 تمرین با کش 719/1 112/1
 ۸21/1 111/22 کنترل

 درصد تغییرات
 چربی

 297/1 ۸72/22 تمرین با وزنه
 29۸/1 111/22 تمرین با کش 122/1 177/1

 297/1 212/22 کنترل
 

سرعت  تجزیه و تحلیل آماری واریانس یک سویه نشان داد که تفاوت معنا داری بین گروه ها در میزان تغییرات حداکثر
(112/1=P 2،11= 917/2؛F) ،زوکی  ضربه میزان تغییرات سرعت(1111/1=P 2،11= 129/11؛F) ،میزان تغییرات اسقامت 

= 922/11؛ P=1111/1) زوکی ضربه زمان میزان تغییرات کل، (2،11F= 22۸/12؛ P=1111/1)زوکی  ضربه سرعت در
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2،11F) ،ماواشی ضربه میزان تغییرات سرعت (111/1=P 2،11= 111/11؛F) ،ضربه سرعت در میزان تغییرات اسقامت 
میزان ، (2،11F= 219/2؛ P=121/1) ماواشی ضربه زمان میزان تغییرات کل، (2،11F= 212/11؛ P=1111/1) ماواشی

وجود   (2،11F= 917/۸؛ P=111/1) توان در میزان تغییرات میانگینو (2،11F= 22۸/12؛ P=1111/1) حداکثر تغییرات توان
 (.p<0.05دارد )

 میزان تغییرات توده، (2،11F= 7۸1/1؛ P=229/1)توا در تغییرات استقامتتفاوت معنا داری بین گروه ها در میزان  ولی
وجود ندارد  (2،11F= 177/1؛ P=122/1) باتوجه چربی در میزان تغییرات درصدو  (2،11F= 112/1؛ P=719/1) بدنی

(p>0.05.) 
 

 نتایج آزمون تعقیبی توکی: 1جدول 
 متغیر گروه ها اختالف میانگین ها سطح معناداری

 وزنه با تمرین کش با تمرین 219/1 111/1

ات
ییر

تغ
 

کثر
حدا

 
عت

سر
 

 کنترل 222/19 112/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین -219/1 111/1
 کنترل 112/19 11۸/1
 کنترل وزنه با تمرین -222/19 112/1
 کش با تمرین -112/19 11۸/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین -117/1 12۸/1

ات
ییر

تغ
 

عت
سر

 
ربه

ض
 

کی
زو

 

 کنترل -121/1 1111/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین 117/1 12۸/1
 کنترل -121/1 117/1
 کنترل وزنه با تمرین 121/1 1111/1
 کش با تمرین 121/1 117/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین -122/1 121/1

ات
ییر

تغ
 

مت
سقا

ا
 در 

عت
سر

 
ربه

ض
 

کی
زو

 

 کنترل -122/1 1111/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین 122/1 121/1
 کنترل -121/1 112/1
 کنترل وزنه با تمرین 122/1 1111/1
 کش با تمرین 121/1 112/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین 717/1 ۸22/1

ات
ییر

تغ
 

 کل
ان

زم
 

ربه
ض

 
کی

زو
 

 کنترل -911/1 1111/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین -717/1 ۸22/1
 کنترل -271/2 1111/1
 کنترل وزنه با تمرین 911/1 1111/1
 کش با تمرین 271/2 1111/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین 112/1 111/1

ات
ییر

تغ
 

عت
سر

 
ربه

ض
 

شی
ماوا

 

 کنترل -122/1 112/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین -112/1 111/1
 کنترل -122/1 112/1
 کنترل وزنه با تمرین 122/1 112/1
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 متغیر گروه ها اختالف میانگین ها سطح معناداری
 کش با تمرین 122/1 111/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین 112/1 117/1

ات
ییر

تغ
 

مت
سقا

ا
 در 

عت
سر

 
ربه

ض
 

شی
ماوا

 

 کنترل -122/1 117/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین -112/1 117/1
 کنترل -12۸/1 112/1
 کنترل وزنه با تمرین 122/1 117/1
 کش با تمرین 12۸/1 112/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین 22۸/1 111/1

ات
ییر

تغ
 

 کل
ان

زم
 

ربه
ض

 
شی

ماوا
 

 کنترل -222/1 1۸۸/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین -22۸/1 111/1
 کنترل -291/1 112/1
 کنترل وزنه با تمرین 222/1 1۸۸/1
 کش با تمرین 291/1 112/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین -212/27 122/1

ات
ییر

تغ
 

وان
ت

 
کثر

حدا
 

 کنترل 221/۸2 119/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین 212/27 122/1
 کنترل 111/112 1111/1
 کنترل وزنه با تمرین -221/۸2 119/1
 کش با تمرین -111/112 1111/1
 وزنه با تمرین کش با تمرین -99۸/۸ 111/1

ات
ییر

تغ
 

ین
انگ

می
 

وان
ت

 

 کنترل 22۸/22 119/1
 کش با تمرین وزنه با تمرین 99۸/۸ 111/1
 کنترل 222/72 112/1
 کنترل وزنه با تمرین -22۸/22 119/1
 کش با تمرین -222/72 112/1

 

 در اسقامت، زوکی ضربه سرعت، سرعت حداکثر هایمتغیر بونفرنی برای تعقیبی ازمون تحلیل تجزیه از حاصل نتایج
 توانو  حداکثر توان، ماواشی ضربه سرعت در اسقامت ، ماواشی ضربه سرعت، زوکی ضربه زمان کل، زوکی ضربه سرعت
 داد نشان ماواشی ضربه زمان کل متغیر برای ،کش و کنترل( با گروه های تمرین وزنه با با )تمرین گروه بین که داد نشان

 .وجود دارد معناداری تفاوت ،گروه کنترل( کش با با )تمرین گروه بین که
 

 
 :گیریو نتیجهبحث 

 حرکت سرعت هوازی، بی توان بر االستیک، باند و وزنه با مقاومتی تمرین نوع سه مقایسه حاضر تحقیقهدف از انجام 
 .کاربوده است کمیته دختران در سرعت در استقامت و العمل عکس زمان اندام،

در تغییرات حداکثر سرعت، در تغییرات سرعت ضربه زوکی و ماواشی، در تغییرات اسقامت در  نتایج تحقیق نشان داد که
 گروه با کش با تمرین و وزنه با سرعت ضربه زوکی و ماواشی و در تغییرات کل زمان ضربه زوکی در بین گروه های )تمرین
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 گروه با کش با واشی فقط بین گروه )تمریندر تغییرات کل زمان ضربه ما همچنینکنترل( تفاوت معناداری وجود داشت. 
 کنترل( تفاوت معناداری وجود داشت.  

 آزاد وزنه های و کشی باند تمرینی روش پا با عضالت در فعالیت سطح که کردند گزارش (2111) 1همکاران و جاکوبسون

آمادگی  عوامل از برخی سرعتی( بر روی -تحقیقی به منظور تاثیر تمرینات ترکیبی )مقاومتی (2112) 2ورما یافت. افزایش
های تمرینی ترکیبی  برنامه که داد نشان نتایج دادند تمرین روز 2۸ طی در را آزمودنی ها جوان، زن کاراته کاران جسمانی
 زن کاراته کاران مرکزی قدرت و چابکی، زمان عکس العمل، تعادل پذیری، انعطاف بر مهمی سرعتی( تاثیر -)مقاومتی

 یک در مقاومتی تمرینات اثر ( نیز2112) 1است که با نتایج تحقیق حاضر همسو می باشد. همچنین رئا و همکارانداشته 

قدرت، استقامت و  بر را تکراری( سه ست سه)کوتاه ست سه در هم حجم تمرینات اثر با تکراری( 1 ست یک)بلند  ست
 کوتاه ست سه در مقاومتی تمرینات انجام که داد نتایج نشان کردند مقایسه هفته 12 در جوان مردان سرعت حرکت اندام

است نیز با  بوده مؤثرتر حداکثر اندام و قدرت حرکت کسب استقامت، سرعت برای بلند ست یک در تمرینات انجام به نسبت
  نتایج تحقیقات حاضر هم راستا می باشد.

 روش انواع سرعت حرکات دست و پای ورزشکاران کاراته کا ازاستقامت و  توسعه گفت: برای می توان یافته این تبیین در
 االستیک تمرینات که رسد می نظر به لیکن. بهره گرفت توان می االستیک( باند و وزنه با مقاومتی تمرینی )تمرینات های

 ورزشکاران عملکرد در بهبودهایی به منجر تواند می کودکان برای ویژه مقاومتی با وزنه به تمرینات و نوین روشی عنوان به
 یک پا و دست عضالت در باال سطح سرعت در داشتن در حرکات دست و پا دارند، کاراته کاها که برای اجراهایی زیرا. شود

 .است بسیار الزم آل ایده و خوب کنترلی شرایط در ها مهارت قوی اجرای در که طوری به است امر ضروری
 تمرین و وزنه با در تغییرات توان حداکثر و در تغییرات میانگین توان، در بین گروه های )تمرین نتایج تحقیق نشان داد که

کنترل( تفاوت معناداری وجود داشت. ولی در تغییرات استقامت در توان بین گروه ها تفاوت معناداری وجود  گروه با کش با
 نداشت. 

 منجر کشی باند که دادند نشان( 2112) همکاران و باشد. کورمیهنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های ذیل همسو می 
 قدرتی تمرین برنامه که دادند گزارش( 2112) همکاران و رادرفورد .شود می انفجاری قدرت بهبود و حداکثر قدرت به

تمرین ( به مقایسه هفت هفته 211۸و همکاران ) 2کوریاست.  بدن ترکیبات و قدرت بر مثبت اثرات دارای االستیک
مرد و زن ورزشکار پرداختند. نتایج  22االستیک مقاومتی )وزنه آزاد( و تمرین مقاومتی )وزنه آزاد( صرف، بر قدرت و توان 

به دست آمده نشان داد که تمرینات االستیک در ترکیب با تمرینات مقاومتی باعث بهبود قدرت باالتنه و پایین تنه و 
( به مقایسه اثر هشت 1192و همکاران ) اراضی با تمرینات مقاومتی وزنه آزاد شده است.افزایش توان پایین تنه در مقایسه 

دانشجوی پسر غیر  21و ماساژ بر برخی عوامل آمادگی جسمانی  PNFهفته تمرینات ترکیبی مقاومتی، کششی ایستا، 
کششی ایستا می تواند باعث  یافته های این پژوهش نشان داد تمرینات مقاومتی در ترکیب با حرکات ورزشکار پرداخت

( 2117و همکاران ) 2جرالد افزایش معنی دار در قدرت، هایپرتروفی و انعطاف پذیری عضالت نسبت به گروه کنترل گردد.
نفر از مردان تمرین کرده  17اثرات هشت هفته تمرین مقاومتی و مقاومتی االستیک بر قدرت حداکثر باالتنه و پایین تنه 

لب دو گروه تمرینی مقایسه کردند. نتایج نشان داد تمرینات مقاومتی االستیک باعث بهبود موثرتر قدرت تفریحی را در قا
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( اثرات پنج هفته تمرین مقاومتی و کششی را بر انعطاف 2117و همکاران ) 1مورتون نسبت به تمرینات مقاومتی می گردد.
 سه گروه تمرین مقاومتی، کششی و کنترل مقایسه کردند.نفر از مردان و زنان تمرین کرده در قالب  12پذیری و قدرت 

و  2برایان نتایج نشان داد تمرینات مقاومتی باعث بهبود بهتر انعطاف پذیری و قدرت نسبت به تمرینات کششی می شود. 
ین کرده مورد نفر از مردان تمر 11( تاثیر تمرین با باندهای االستیک را بر توسعه فاکتورهای قدرت و توان 2112همکاران )

بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی االستیک افزایش معناداری در توان و قدرت بیشینه نسبت به روش 
در مورد استقامت در توان نتایج تحقیقات باال با نتایج تحقیق حاضر  تمرین مقاومتی سنتی و روش تمرین نشان داد.

 تعداد ها، آزمودنی سن تمرین، مدت بودن متفاوت به توان می پژوهش این ی تیجهن ناهمخوانی دالیل همخوانی ندارد از
 تمرینی های روش می رسد که گفت: به نظر می توان یافته این تبیین کرد. در اشاره مالک مهارت و تمرین جلسات

 – عملکرد عصبی در مفید تغییرات ایجاد با و شده قدرت باعث افزایش دو هر (االستیک باند و وزنه با مقاومتی تمرینات)
 . سبب افزایش توان در حرکات دست و پای کاراته کاها شوند می توانند عضالنی

 تغییرات توده بدنی و تغییرات درصد چربی در بین گروه ها تفاوت معناداری وجود نداشت. بین در این تحقیق
 مورد گیر کشتی 12 فیزیولوژیکی و عملکردی متغیرهای از برخی بر را شدید تناوبی تمرین نوع یک تاثیر( 1192) فرزاد

 تمرینات انجام با فزاینده آزمون یک( 1شامل متفاوت های مرحله با(  HIT) شدید تناوبی تمرین برنامه داد قرار بررسی
 سرعت با کشتی تمرینات انجام در واماندگی تا زمان( 2 مرحله، هر بین استراحت ثانیه 11 با RAST و  متر 2×  12 کشتی

 مرحله یک تنها و ها مرحله بین استراحت دقیقه چهار با وینگیت دوچرخه آزمون مرحله چهار( Vo2max ، 1 حداکثر
 باعث شدید تناوبی تمرین نوع این داد نشان نتایج بود هفته چهار طی در تمرینات آخر در هوازی بی سرعتی دویدن آزمون

 عنوان با تحقیقی( 1192) همکاران و میگردد. توسلی کوتاه زمان مدت در گیران کشتی هوازی بی و هوازی عملکرد افزایش
 چاق زنان کبدی عملکرد های شاخص بر سبز ی قهوه مکمل همراه به کشی باندهای با مقاومتی تمرین دوره یک تاثیر
 بهبود و متابولیکی وضعیت نسبی بهبود و وزن کاهش و بدن چربی توده کاهش باعث مقاومتی تمرین هفته ۸ دادند. انجام
 شد. بیماران در کبدی آنزیم

 این ی نتیجه ناهمخوانی دالیل در مورد استقامت در توان نتایج تحقیقات باال با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد از
 تبیین رکرد. د اشاره مالک مهارت و تمرین جلسات تعداد ها، آزمودنی سن تمرین، مدت بودن متفاوت به توان می پژوهش

تغییراتی را در  (االستیک باند و وزنه با مقاومتی تمرینات) تمرینی های روش می رسد که گفت: به نظر می توان یافته این
توده بدنی و کاهش درصد چربی در دختران کمیته کار کاراته ایجاد نکرده است لذا می بایست این تمرینات را با سایر 

 تکنیکهای کاراته ادغام نمود تا بتوان نتایج مطلوب تری ایجاد شود
 کاربردی عملکرد در افزایش به منجر سانکش نوارهای  از استفاده با مقاومتی تمرینات که است داده نشان مطالعات نتایج
 کارایی که دهد می نشان تمرین مختلف های ورزش اثر مورد در شده انجام مطالعات. شود می فوقانی و تحتانی های اندام

 است ممکن چه اگر. باشد می توسعه و پیشرفت قابل بدنی تمرینات اثر در عظالنی -عصبی عوامل و عضالنی سیستم
 تعداد تمرینی، روش عضالنی، انقباض نوع به توان می جمله از. باشد داشته وجود کار اجرای شیوه در هم نظرهایی اختالف
 ورزش های ناشناخته سوی به ای دریچه تا شود می باعث نظرها اختالف این است بدیهی. کرد اشاره...  و تمرین جلسات
 بسیار موضوع جسمانی آمادگی ارتقاء. شود فراهم تمرینی شیوه بهترین کردن پیدا برای پژوهش مبنای و شده گشوده
 آمادگی رویکردهای از یکی در دارد وجود جسمانی آمادگی بهبود برای مختلفی های روش باشد می ورزشکاران برای مهمی
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 و سرعتی -مقاومتی تمرینات به توان می تمرینات این جمله از شود می استفاده تمرینی متفاوت های روش از جسمانی
 از معموال ورزشکاران باشد داشته خاصی اثرات تواند می تمرینات این از کدام هر که برد نام( کشی باند) نرم و سخت کشش
کنند لذا می  می استفاده جسمانی آمادگی بهبود برای انرژی مختلف های سیستم از نتیجه در و متفاوت مراحل ترکیب

 مقاومتی سرعت در اندام های دست و پای دختران کاراته کا در استفاده از تمریناتبه دلیل افزایش توان پیشنهاد کرد که 
االستیک پیشنهاد می شود این گونه تمرینات در برنامه تمرینی آنها افزوده شود تا سبب بهبود کارایی و  باند و وزنه با

 تمرینات ارتقاء توان در کمیته کاران کاراته، به منظور شودمی پیشنهاد مربیان کاراته بههمچنین  عملکرد کاراته کاها شود.
 .االستیک را در برنامه تمرینی خود بگنجانند باند و وزنه با مقاومتی

 
 :منابع
 برخی بر ماساژ و PNF ایستا، کششی مقاومتی، ترکیبی تمرینات هفته ۸ اثر مقایسه (.1192) .مهدی حکیمی، فرهاد و  نیا،رحمانی حمید؛ اراضی،

  .ارشد کارشناسی. گیالن فناوری، دانشگاه و تحقیقات، علوم، دولتی وزارت. نامهپایان. غیرورزشکار پسر دانشجویان جسمانی آمادگی عوامل

(. تاثیر تمرینات پالیومتریک بر چابکی، سرعت، توان و اجرای برخی از مهارت های بازیکنان آماتور فوتبال باشگاه های 1192پارسا باروق، خسرو. )
 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، زمستان.

ای با استفاده از باندهای تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره (.119۸. )مجید ،مردانیان قهفرخی و تینا ،جعفری ؛ابراهیم ،بنی طالبی ؛زهرا ،توسلی
 .21-11، (2) 2نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری.  .های عملکرد کبدی زنان چاقسبز بر شاخص کشی به همراه مصرف مکمل قهوه

دانشگاه  یکتب انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو ،یبدن تیدر ترب یریسنجش و اندازه گ (.1192. )وشیپر ،و نوربخش نیحس ،یسپاس
 .ها)سمت(، جلد دوم

 .9-19(، 2)7گیران،  کشتی بی هوازی و هوازی اجرای ( برHITشدید) تناوبی تمرین هفته 2 اثر (.1192فرزاد، بابک. )
 .(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان جسمانی آمادگی (.1192حمید. ) رحیمی، و عباسعلی گایینی،
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Abstract: 
The purpose of this study was to compare the three types of resistance training with weights and elastic 

bands, on anaerobic power, limb movement speed, reaction time, and speed in speed committee girls. The 

statistical population of the present study, including all the girls of the Karate of the National and Provincial 

Championships of Mazandaran, formed the committee in Babol (13 years of age). The research method in 

this study was semi-experimental, with pre-test and post-test. The exercise program used in this study 

included a series of karate exercises that were performed 2 sessions a week for 2 weeks and one hour each 

session. Research data analysis was performed using SPSS software using Kolmogorov -Smirnov test. The 

findings showed that the research groups in the maximum speed changes on the care science bike, the zoof 

and supernatural impact changes, the changes in the Zuki and the Under-building Speed and the total change 

of time of the Zuki and Underburistic Time and the maximum power change and the average power of the 

committee girls There is a significant difference between the experimental group and the control group. But 

there is no significant difference between the research groups in endurance changes in the ability and body 

mass changes and the fat percentage changes in the girls' work committee and the control group. Therefore, 

conducting resistance with weights and elastic bands promotes the performance and efficiency of the girls' 

work committeh. 
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