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 1-9صفحات 

 

 

 ذهنی در دانشجویان بهزیستیو  ، سرزندگی تحصیلیگرایش به ورزش بررسیو  مقایسه

 عادی و نخبه

 2 کالنتری، مریم 1*رحمان کالنتری

 ، ایرانآبادخرمبنیاد ملی نخبگان استان لرستان،  معاون .1

 ، ایرانآبادخرم. کارشناسی ارشد جغرافیا، 2

 

 چکیده

ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه  بهزیستیمقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و  باهدفپژوهش حاضر 

نفر دانشجوی نخبه  06) نفری از دانشجویان 06 اینمونهتحلیلی است که درباره  -روش پژوهش حاضر توصیفیانجام گرفت. 

تصادفی در دسترس  گیرینمونهانجام شد که با روش  99-99دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  نفر دانشجوی عادی( 06و 

و  زادهدهقانی (، سرزندگی تحصیلی1090گرایش به ورزش زرندیه ) هایپرسشنامهاز  هادادهانتخاب شدند. برای گردآوری 

با استفاده از آزمون  شدهآوریجمع هایداده( استفاده شد. 2660) کیرز و ماکیرامو ذهنی یستیبهزو  (1090) چاریحسین

نتایج دند. ش وتحلیلتجزیهمستقل  هایگروهو تی  گامبهگامضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

ذهنی در میان دانشجویان نخبه و عادی تفاوت  بهزیستیاین پژوهش نشان داد بین گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و 

نیز نشان داد متغیرهای گرایش به ورزش  گامبهگاممعناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر،  .کنندمی بینیپیشذهنی را  بهزیستیدرصد از واریانس  22 باهمو سرزندگی تحصیلی 

ی ذهن بهزیستیمناسب، زمینه الزم برای بهبود و ارتقای  مشیخطو ارائه  ریزیبرنامهبا تدوین،  رسدمیضروری به نظر 

 دانشجویان نخبه فراهم شود. ویژهبهدانشجویان 

 

 .ذهنی، دانشجویان، نخبه بهزیستیگرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی، : واژگان کلیدی

 

 kaalantari1990@yahoo.com :مسئول نویسنده یمیلا* 
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 :مقدمه

رزشی و هایفعالیتنتایج مطالعات حاکی از آن است که ارتباط قوی بین فعالیت بدنی و سالمت روان وجود دارد، گرایش به 

به بهبود عالئم اختالالت روانی نظیر افسردگی و اضطراب و بهبود عملکرد روانی چون سالمت روانی در افراد با اختالالت 

مهمی در سالمت روان انسان  نقشگفت که ورزش  توانمی(. لذا 2616، 1)پترسون، کامر و ماچوتکا کندمیروانی کمک 

است.  شدهعنوان "تحرک رمز سالمتی "شعار سازمان بهداشت جهانی  2662سال  در کهطوریبهدانشجویان دارد  مخصوصاً

دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط، همانند راه رفتن سریع،  06سازمان جهانی بهداشت اعالم نموده است که روزانه 

ه بر ایجاد چاقی، سبب (. کاهش فعالیت فیزیکی عالو2669اثرات فراوانی برای سالمت بدن دارد )مکرچر و همکاران، 

(. تحقیقات بسیاری فواید 2662و همکاران،  2)فلچر شودمی سالیکهنو  سالیمیاندر سنین  خصوصاًدیگری نیز  هایبیماری

ضد اضطراب و  تأثیر ایمطالعهدر  2612. فلیپ و همکاران در سال اندنموده تأییدحاصل از انجام فعالیت جسمانی منظم را 

(. برونر و همکاران 2610و همکاران،  0شرح دادند )به نقل از اسچوچ خوبیبهعوامل عصبی زیستی  ازنظرا افسردگی ورزش ر

ه پس از ک صورتبدینقرار گرفت،  موردبررسیفعالیت بدنی و افسردگی در یک مطالعه طولی  دوطرفهارتباط  2612در سال 

، کردندمیاقتصادی، رفتارهای مرتبط با سالمتی و سایر عواملی که نتایج را مخدوش  -در نظر گرفتن شرایط اجتماعی

 ایمطالعهدر  2610داشتند. امی و همکاران در سال  باهمو معکوسی  دوطرفهافسردگی و فعالیت بدنی در هر دو جنس رابطه 

 هایبرنامهریح اثرات ورزش بر سالمت روان پرداختند و نتایج حاکی از این بود که تحت عنوان ورزش و سالمت روان به تش

فردی باشد و موانع اثرات طبع ورزشی را به حداقل برساند )به نقل از مورگان و همکاران،  هایاولویتورزشی باید مطابق با 

ورزشی و سرسختی روانی رابطه معناداری وجود  نشان دادند که بین عملکرد ایمطالعه( در 1091(. بابایی و بادامی )2610

 هایفعالیتانتظار داشت که گرایش به  توانمیلذا،  ورزشکاران موفق است. هایخصیصهدارد و سرسختی روانی یکی از 

 باشد. مؤثربالقوه  هایتواناییدر دانشجویان برای بروز استعدادها و استفاده از  تواندمیورزشی 

قرار گیرد، سرزندگی  موردمطالعهیک شاخص مهم  عنوانبهدر دانشجویان نخبه  رسدمیی که به نظر یکی دیگر از عوامل 

 یلیتحص هایچالشو  موانع با برخورد در تیموفق یبرا رندگانیادگی ییتوانا صورتبهسرزندگی تحصیلی است.  1تحصیلی

 و سازنده پاسخ مثبت، به یلیتحص یسرزندگ نیهمچن است؛ شدهتعریف دارند قرار معمول یلیتحص یزندگ ریمس در هک

 و یخستگ ،عالقگیبیدارند،  اشاره ،شوندمی تجربه لیتحص یجار و مداوم عرصه در هک یموانع و هاچالش انواع به یانطباق

 دارد انیدانشجو تیو خالق یلیتحص ردکعمل با یوسکمع رابطه یلیتحص یمقابل سرزندگ نقطه عنوانبه یلیتحص یفرسودگ

 (.2611، 2دوجن)

 احساس هکبل ،دهدنمی دست او به یدیامنا و یخستگ احساس تنهانه دهدمی انجام خودجوش طوربه را یارک فرد یوقت 

 یذهن سالمت یبرا دارمعنی شاخص ،یسرزندگ یدرون حس احساس طورکلیبه. است یافتهافزایشاو  یروین و یانرژ کندمی

 یسرزندگ درواقع(. 2612، 0سولبرگ، هاپکینز، اوماندسن و هالوری) شودمی فراهم قیطر نیا از خالق رکف هایزمینهه ک است

                                                           
1. Perraton, Kumar & Machotka 
2. Fletcher 
3. Schuch 
4. academic life 
5. Duijn 
6. Solberg, Hopkins, Ommundsn & Halvari 
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دانشجویان نخبه در مقایسه با دانشجویان عادی  1ذهنی بهزیستیاز طرف دیگر،  .است یجسم و شناختیروان سالمت بازتاب

حالـت ذهنـی مثبـت و یک  صورتبهبهزیستی ذهنی  و مطالعه قرار گیرد. موردبررسییک فاکتور مهم  عنوانبه تواندمی

(. 2669، 2، مک، تریس و همکارانرأیواریت، زانگ، ) دهدمیپیشرفت و کامیابی را که به افراد اجـازه  شودمیتعریف  پایـدار

 بعد و یزندگ از تیرضا زانیم از افرادی ابیارز یمعن به یشناخت بعد. است یعاطف و یشناخت لفهؤم دوی دارا یذهن یستیبهز

، رف شیرزادیحجازی، صادقی و ) است یمنف عاطفه حداقل و مثبت عاطفه حداکثر از یبرخوردار یمعن به یستیبهز یعاطف

 لیدل نیهم به و کرده یابیارز نامطلوب را دادهایرو و طیشرا هستند، ینییپا یذهن یستیبهز یدارا که یافراد(. 2611

 یذهن یستیبهز که یافراد مقابل، در. کنندمی تجربه شتریب را یپرخاشگر و یافسردگ اضطراب، مثل نامطلوب جاناتیه

 یدارا عمده طوربه و کنندمی شرکت یعموم هایفعالیت در و کرده جادیا خود یبرا یپرشورتر فراغت وقت دارند، ییباال

ریمانی ننسبت به آینده امیدوارتر هستند ) و کنندمی استقبال وقوع حال در یدادهایرو مثبت یابیارز از و بوده مثبت جاناتیه

لیل تقا استرس و اضطراب خود ر روانی، کمک کند تا آشفتگی دانشجویانبه  تواندمییکی از عواملی که (. 1090و تقوی، 

، مقایسه و بررسی گرایش به ورزش باهدفبنابراین، بر اساس آنچه بیان شد مطالعه حاضر . است دهند، حفظ بهزیستی ذهنی

 انجام گرفت. سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه

 

 :پژوهش روش

و نشاط  ، سرزندگی تحصیلیو مقایسه گرایش به ورزش موردنظرروش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف 

است و از سویی دیگر ارتباط گرایش به ورزش و نشاط ذهنی  ایمقایسه –ذهنی دانشجویان عادی و دانشجویان نخبه، علی 

اه دانشگمقطع کارشناسی ارشد و دکتری جامعه آماری تحقیق شامل تمام دانشجویان  توصیفی از نوع همبستگی است.

ویانی که دانشجوی نخبه )دانشج 06دانشجوی عادی و  06نفر شامل  06بود. حجم نمونه  99-99لرستان در سال تحصیلی 

تصادفی و روش در دسترس  گیرینمونهبا استفاده از روش ( اندشدهقبولاستعدادهای درخشان و بدون آزمون  صورتبه

ورود به پژوهش شامل: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری، دانشجوی دانشگاه لرستان  هایمالک انتخاب شد.

رعایت اصول اخالقی نیز ابتدا هدف پژوهش و  منظوربهمه همکاری با محقق بود. و مالک خروج از مطالعه عدم تمایل به ادا

با  شدهآوریجمع هایدادهدر پایان،  تشریح شد و در صورت رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. کنندگانشرکت... برای 

نسخه  Spss افزارنرمو در  گامبهامگمستقل و رگرسیون چندگانه به روش  هایگروهاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی 

 شدند. وتحلیلتجزیه 21

 

 :گیریاندازه ابزار

است  شدهطراحی (1090) در شهرستان زرندیه بدنیتربیتاین پرسشنامه برای سنجش جایگاه  پرسشنامه گرایش به ورزش:

 شدهطراحی( 2( تا کامالً موافقم )1از کامالً مخالفم ) ایدرجهپنجاست و در یک طیف لیکرت  شدهتنظیم سؤال 20که در قالب 

                                                           
1. subjective well-being 
2. Wright, Zhang, Ray, Mack & Trice 
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و تمایل فرد به  گرایش دهندهنشانباشد  تربیشو هر چه نمره فرد  باشدمی 106و باالترین نمره  20نمره  ترینپاییناست. 

 به دست آمد. 92/6ورزشی است. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  هایفعالیتورزش و 

از مقیاس سرزندگی  گیری الگو( با 1090) چاریحسینو  زادهدهقانیاین پرسشنامه را  پرسشنامه سرزندگی تحصیلی:

گویه است،  1( که دارای 9موافقم  کامالً تا  1مخالفم  کامالًاز نوع لیکرد ) ایدرجه 9رتین و مارش بر روی مقیاس تحصیلی ما

سرزندگی بیشتر فرد است و هر چه فرد نمره  منزلهبهدر این آزمون کسب نمره باالتر گویه رساندند.  9توسعه دادند و به 

طالعه مذکور در یک م هایگویهسپس . شودمیپایین بودن سرزندگی تحصیلی وی محسوب  منزلهبهکسب کند  تریپایین

تصادفی انتخاب شدند، اجرا و  ایخوشهدبیرستان که به روش  آموزاندانشنفر از  190شامل  اینمونهروی  اًمجددمقدماتی 

نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ  چاریحسینو  زادهدهقانی(. نتایج حاصل از بررسی 1090روایی و پایایی آن بررسی شد )

 بخشیرضایتاز همسانی درونی و ثبات  هاگویهود. همچنین دامنه همبستگی ب 90/6برابر با  آزمایی بازو ضریب  96/6برابر با 

اصلی با چرخش متعامد واریماکس در سطح گویه  هایمؤلفهبررسی ساختار عاملی پرسشنامه، از تحلیل  منظوربهبرخوردارند. 

. در پژوهش حاضر کنندمیدرصد واریانس متغیر سرزندگی تحصیلی را تبیین  09گویه مذکور  9 درمجموعاستفاده شد. 

 به دست آمد. 91/6میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 باشدمی سؤال 12طراحی شد که شامل  2660در سال  1توسط کیرز و ماکیرامواین پرسشنامه  ذهنی: بهزیستیپرسشنامه 

 گلستانیپرسشنامه توسط  این (.2660، 2ریفکیس، اسموکتین و ) شودمی گذارینمرهلیکرت  ایدرجهپنجبر اساس طیف  و

گزارش کرد.  99/6 شد و ضریب پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را یابی اعتبارآزمودنی اجرا و  29( روی 1090) بخت

در پژوهش خود نشان  (1091) . رجبیبه دست آمد 96/6پرسشنامه نیز بر اساس آلفای کرونباخ برای  ضریب همسانی درونی

میزان ضریب . خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی معنادار است هایمقیاساین مقیاس با  زمانهمداد که ضرایب روایی 

 به دست آمد. 91/6پایایی در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 

 پژوهش: هاییافته

 کنندگانشرکت شناختی جمعیت. اطالعات 1جدول 

 عادیدانشجویان  نخبهدانشجویان  متغیر

 درصد فراوانی درصد فراوانی  

 0/20 19 0/00 19 دختر جنس

 0/10 10 0/00 11 پسر

 0/20 10 0/90 22 کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی

 0/10 11 0/20 9 دکتری

اطالعات توصیفی  .دهدمیهر گروه را به تفکیک نشان  شناختی جمعیتاطالعات  1، جدول شودمیکه مالحظه  گونههمان

مستقل  هایگروه Tذهنی و آزمون  بهزیستی)میانگین و انحراف معیار( متغیرهای گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و 

                                                           
1. Keiers & Makiramo 
2. Keyes, Shmotkin & Ryff 
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و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط  شدهارائهبرای بررسی تفاوت دو گروه دانشجویان نخبه و عادی در متغیرهای 

 است. شدهارائه 2متغیرهای پژوهش در جدول 

 

 ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه بهزیستیسرزندگی تحصیلی و . مقایسه گرایش به ورزش، 2جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه متغیرها

 معیار

df t  سطح

 معناداری

 

 گرایش به ورزش

 119 90/9 90/90 06 دانشجویان نخبه

 

09/1 661/6 

 61/9 29/20 06 دانشجویان عادی

 

سرزندگی 

 تحصیلی

 119 10/2 12/19 06 دانشجویان نخبه

 

62/2 661/6 

 21/2 90/06 06 دانشجویان عادی

 

 ذهنی بهزیستی

 119 22/9 62/99 06 دانشجویان نخبه

 

69/0 61/6 

 90/9 29/02 06 دانشجویان عادی

 

هنی ذ بهزیستیبین دانشجویان نخبه و عادی در متغیرهای گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و  هایافتهبر اساس این 

در ( P<0/01)ذهنی  بهزیستیو ( P<0/001)رایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی گتفاوت معناداری مشاهده شد. میزان 

برای بررسی رابطه گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی  دی است.معناداری بیشتر از دانشجویان عا طوربهدانشجویان نخبه 

 آمده است. 0که نتایج آن در جدول  شدهبررسیذهنی ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها  بهزیستیبا 

 

 ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه بهزیستی. همبستگی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و 3جدول 

 نشاط ذهنی سرزندگی تحصیلی به ورزشگرایش  متغیرها 

 

 دانشجویان نخبه

   1 گرایش به ورزش

  1 091/6 سرزندگی تحصیلی

 1 021/6* 212/6** ذهنی بهزیستی

    

 

 دانشجویان عادی

   1 گرایش به ورزش

  1 201/6* سرزندگی تحصیلی

 1 290/6* 019/6* ذهنی بهزیستی

    

***P>0/001, **P>0/01, **P>0/001 

در سطح  (r=0/512)معنادار  ذهنی دانشجویان نخبه رابطه مثبت بهزیستی، بین گرایش به ورزش و هایافتهبر اساس این 

P<0/001  ذهنیبهزیستی مشاهده شد، همچنین بین سرزندگی تحصیلی و (r=0/324 ) نیز رابطه مثبت معناداری در سطح

P<0/01  ذهنی دانشجویان نخبه رابطه مثبت معنادار یستی بهزوجود داشت. بین گرایش به ورزش و(r=0/348)  در سطح

P<0/01  ذهنی بهزیستی مشاهده شد و بین سرزندگی تحصیلی و(r=0/296)  نیز رابطه مثبت معناداری در سطحP<0/01 

 وجود داشت.
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 ذهنی بهزیستی. نتایج ضرایب مدل رگرسیونی گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی بر 4جدول 

 R 2R سطح معناداری T ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  

 B  خطای

 استاندارد

Beta     

 222/6 262/6 661/6 991/1 126/6 169/6 220/6 گرایش به ورزش

 62/6 600/2 190/6 691/6 102/6 سرزندگی تحصیلی

 

ان بهزیستی ذهنی دانشجوی سرزندگی تحصیلی، هر دو متغیر گرایش به ورزش و شدهگزارشبر اساس نتایج ضرایب بتای 

درصد واریانس بهزیستی  22 باهمگرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی  دهدمینشان  گامبهگامهستند. نتایج رگرسیون 

مدل رگرسیونی مناسب  دهندهنشانبه دست آمد که  R2= 0/25. ضریب تعیین مدل رگرسیونی کنندمی بینیپیشذهنی را 

 است.

 :گیرینتیجهبحث و 

مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه  باهدفمطالعه حاضر 

این پژوهش، دانشجویان نخبه نسبت به دانشجویان عادی گرایش به ورزش، سرزندگی  هاییافتهبر اساس  انجام گرفت.

( 1091(، بابایی و بادامی )1092امینی و سکوتی جویباری ) هاییافتهبا  هایافته اینتحصیلی و بهزیستی ذهنی بیشتری دارند. 

 توانمی هایافته. در تبیین این باشدمیهماهنگ و همسو  (1099) وندیوسفو ویسکرمی و  (2612و فیلیپ و همکاران )

 از قبیل استرس، افسردگی و اضطراب هاییبیماری، گیردمیکه در بدن صورت  وانفعاالتیفعلگفت، هنگام ورزش با توجه به 

. شودمینخبگی فراهم  هایفعالیت هایزمینهپیشو زمینه برای بروز استعدادها و  روندمیاز بین  تدریجبهسالمتی 

در مورد آن در خصوص کاهش  نظرانصاحبهایی است که همه متخصصان و ورزش کردن یکی از روش، دیگرعبارتبه

مین سالمت جسمانی و أیک راهبرد مناسب و کارآمد برای تو  عقیده هستندهم استرس و از طرفی آمادگی ذهنیاضطراب و 

 ت.روانی افراد اس

 و موانع با برخورد در تیموفق یبرا دانشجو ییتوانا صورتبه یلیتحص یسرزندگ مفهوم به توجه گفت توانمیاز طرفی نیز،  

 فراهم یو لیتحص عرصه در تیخالق یبرا را نهیزم دارند، قرار معمول یلیتحص یزندگ ریمس در هک یلیتحص هایچالش

 و کنندمی یشتریب یپافشار یزندگ مسائل حل یبرا برخوردارند، یلیتحص یسرزندگ از هک یافراد ،دیگرعبارتبه. کندمی

 از یباالتر سطوح توانندمی درنتیجه دارند، یشتریب استقامت کنندمی افتیدر طیمح از هک ینامطلوب یبازخوردها برابر در

 امورات انجام در برندمی رنج اضطراب و یافسردگ از هک یافراد بینیممی وفوربه امروزه نیدهند. همچن نشان را تیخالق

 استفاده زانیم روزمره، یزندگ در نیهمچن و التکمش با شدن روروبه و مسائل حل در و شوندمی مواجهه لکمش با روزمره

ذهنی دانشجویان نخبه نیز  بهزیستیدر تبیین  (.1099، وندیوسف)ویسکرمی و  کندمی دایپ اهشک خالقانه هایشیوه از

 به بهتر دید و خالق رکتف باعث مسئله نیا هک بازشده شانفکری وسعت خوب، یروح تیوضع در افرادگفت،  توانمی

 یانیدانشجو یعبارت به .دهدمی شیافزا تیخالق و شهیاند یبرا را انسان ییتوانا شاداب و زنده هیروح و شودمی موضوعات
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 تیوضع هک یافراد از ترآسان دارد، قرار اطرافشان در هک یعالئم دنید با ،کنندمی تیفعال شاد و سرزنده یهوا و حال در هک

 (.2611)آرین مقدم و زارع،  دهندمی نشان خود از خالقانه هایفعالیت ،شودمی پرت حواسشان و دارند ینیغمگ و ناشاد

بر روی دانشجویان  صرفاًاین پژوهش اینکه  ازجملهبود  هامحدودیتهمانند هر پژوهشی این مطالعه نیز دارای یکسری  

 رووبهراز جهت تفکیک دانشجویان نخبه و عادی با مشکالتی  مخصوصاًدانشگاه لرستان انجام گرفت، دسترسی به دانشجویان 

پرسشنامه به نسبت زیاد بود و روش این مطالعه محدود به مقایسه بود که امکان استنتاج روابط علی و  التسؤاتعداد ، بود

این مطالعه بر روی جوامع آماری  شودمیپژوهشی پیشنهاد  هایمحدودیتبنابراین جهت رفع این  سازدمیمعلولی را محدود 

 .ازدسمیاز جهت مناطق جغرافیایی مختلف انجام گیرد که امکان مقایسه نتایج را به شکل بهتری فراهم  مخصوصاً دیگر

 :تشکر و قدردانی

، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، مخصوصاً وسیلهبدین

 .آورندمیپژوهش را تکمیل نمودند، به عمل  هایرسشنامهپدانشجویان عزیز دانشگاه لرستان که 
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Comparison and examination of sports orientation, academic vitality and 

mental well-being in normal and elite students 
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 Abstract 

 The present study was conducted with the aim of comparing and investigating the tendency to exercise, 

academic vitality and mental well-being in normal and elite students. The method of the current research is a 

descriptive-analytical one that was conducted on a sample of 60 students (30 elite students and 30 regular 

students) of Lorestan University in the academic year 2008-2019, who were selected by random sampling. To 

collect the data, the questionnaires of Zarandieh's tendency towards sports (2003), academic vitality of 

Dehghanizadeh and Hossein Chari (2006) and mental well-being of Keirs and Makiramo (2003) were used. 

The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient test, multiple regression analysis by 

stepwise method and independent t-groups. The results of this research showed that there is a significant 

difference between the tendency to exercise, academic vitality and mental well-being among elite and normal 

students. The results of multiple regression analysis by step-by-step method also showed that the variables of 

sports orientation and academic vitality together predict 25% of the variance of mental well-being. According 

to the results of the current research, it seems necessary to provide the necessary ground for improving and 

promoting the mental well-being of students, especially elite students, by formulating, planning and presenting 

a suitable policy. 

 

     Keywords: sports orientation, academic vitality, mental well-being, students, elite. 
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 معلمان ریرفتا نیات و توانمندسازی بر آن ریتأث و تخصصی – علمی مسابقات تناسب ارزیابی

 یبدنتیترب

 9 الفتی ، مهدیامحمد مرادی

 ایرانگیالن، رشت، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه  دانشجوی .1

 ، ایرانکرمانشاه، کرمانشاه وپرورشآموزشورزشی،  مدیریتکارشناس ارشد . 2

 

 چکیده:

 معلمان رفتاری نیات و توانمندسازی بر آن تأثیر و بدنیتربیت معلمان تخصصی علمی مسابقات ارزیابیپژوهش حاضر به 

 همبستگی بوده که به روش پیمایشی -توصیفی هایپژوهشپرداخته است. این پژوهش از نوع  مسابقات این در کنندهشرکت

 مسابقات دوره هشتمین و بیست در کنندهشرکت معلمان تمامی شامل و برابر آماری نمونه و جامعه است. شدهانجامو میدانی 

 باشدمیپرسشنامه محقق ساخته  مورداستفادهابزار  .(=181n)سراسر کشور بوده است  بدنیتربیتتخصصی معلمان  –علمی

 و توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه برای. گرفت قرار تأیید مورد (=88/0r) کرونباخ آلفای از استفاده با ی آنپایایکه 

 AMOS16 افزارنرم با ساختاری معادالت سازیمدل از همچنین. شد استفاده SPSS20 افزارنرم کمک مناسب با استنباطی

 متغیرهای ینب همبستگی بیشترین که داد نشان پیرسون همبستگی نتایج ضریب. کردیم استفاده پژوهش مدل بررسی برای

 و ایرسانه پوشش متغیرهای میان همبستگی ترینضعیف ( و=18/0r= ،001/0sig) آزمون تناسب با کامل و جامع ارزیابی

 مستقیم تأثیر ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با درنهایت. شد مشاهده (=00/0r=، 001/0sig) اداره حمایت و پاداش

 نیات واریانس از 20/0 مستقل متغیر یک عنوانبه توانمندسازی همچنین. آمد دست به 58/0 رفتاری نیات بر آزمون تناسب

 را رفتاری نیات تغییرات از( غیرمستقیم و مستقیم طوربه) درصد 11 کل در آزمون تناسب نهایتا  . کندمی تبیین را رفتاری

 خوبی اسبتن از کنندهشرکت معلمان ازنظر تخصصی علمی مسابقات که. هرچند نتایج این تحقیق نشان داد کندمی تبیین

 هایپاداش باید، بعدی هایسال در مشارکت این استمرار و بهتر معلمان و بیشتر مشارکت برای مسئولین اما است برخوردار

 .بگیرند نظر در را تریمناسب( غیرمالی -مالی)

 

 رفتاری نیات و تخصصی -علمی مسابقات، یبدنتیترب معلمان واژگان کلیدی:

 

Moradim60@yahoo.com :مسئول نویسنده ایمیل *
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 مقدمه:

 یاجتماع نهاد ترینمهم وپرورشآموزش و است تربیت و تعلیم از مندیبهره نیازمند هاانسان اجتماعی و فردی و تکامل رشد

 هایسازمانیکی از  عنوانبه( که 1011)نظری،  باشدمیآن  دهنده تکامل و سازنده حالدرعین و جامعه متن از برآمده

پرورش نیروی انسانی کارآمد )موسوی و  ویژهبهنقش محوری در فرایند پرورش و توسعه،  داشتنزیربنایی جوامع کشوری با 

 وپرورشآموزش نهاد. (1011)نظری و همکاران،  شودمی یاد رشد صنعت منزلهبه آن از کشورها اغلب در(، 1011همکاران، 

 ناتمام را خود وجود نهاد این وجود بدون گویی، دارند نیاز آن به شدتبه هادولت که است امروزی مدرن نهادهای از یکی

 وپرورشآموزش بنیادین تحول سند غایی هدف(. 1010، همکاران و رضوی) اندناتوان خود وظایف دادن انجام در و شمارندمی

 جمهوری عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول نظری مبانی سند از برگرفته که راهبردی نقشه یک عنوانبه

 زا مراتبی به دستیابی منظوربه آموزان دانش در تربیت هایساحت همه در الزم هایشایستگی کسب، است ایران اسالمی

جزء  عنوانبهو ورزش  بدنیتربیتدر همین راستا و  (1010،وپرورشآموزش وزارت بنیادین تحول سند)است  طیبه حیات

 وردتوجهمیک درونداد در یک سیستم آموزشی  عنوانبه تنهانه ،و جوانی در دوره نوجوانی خصوصبهالینفک تعلیم و تربیت 

یک بخش ضروری از برنامه درسی مدارس (، بلکه 1011)محمد بیگی و همکاران،  باشدمی و تربیت صصین تعلیمخاکثر مت

و رویدادهای ورزشی در  هافعالیت، هابرنامهاست و رویکردی کارآمد را برای افزایش فعالیت جسمانی دانش آموزان از طریق 

 .(1500)رضاپور و محرم زاده،  کندمیو امکانات فراهم  هازیرساختیک محیط حمایتی با 

 هزاره هایسازمان موردتوجهیکی از فنون بهبود سازمانی  عنوانبهدر جامعه امروز، بهبود کیفیت زندگی کاری منابع انسانی 

اهمیت دادن به کیفیت زندگی کاری است و  تأثیراست و اعتقاد بر آن است که عملکرد کارکنان تحت  قرارگرفتهسوم 

 .(1500)صفری و شهیدی،  کاهدمی شدتبهربخشی و کارایی سازمان رکنان، از اثبه مقوله کیفیت زندگی کاری کا توجهیبی

 رسالت به بخشیدن تحقق در بتوانند که است دبیرانی و معلمان نیازمند وپرورشآموزش برای رسیدن به حیات طیبه، درنتیجه

 ملی درسی برنامه یادگیری و تربیت هایحوزه ههم در اثربخش دبیران و معلمان. باشند اثربخش و کوشا شدهتعیین اهداف و

 در ظرموردن هایشایستگی تحقق و هاآموزه انتقال در بدنیتربیت و سالمت یادگیری و تربیت حوزه ازجمله و وپرورشآموزش

 (.1011، ملی درسی برنامه) کنندمی ایفا نقش درسی برنامه راهنمای

 هترب یادگیری برای و هدفمندند و گراهدف بیشتر، معلمان سایر مانند نیز بدنیتربیت و ورزش حوزه در اثربخش معلمان

 همکاری با را الزم اقدامات هاآن آوردن فراهم برای و کنندمی انتخاب را مناسب شرایط و محیط، ورزشی هایمهارت و حرکات

و همکاران،  )نظری باشند داشته آموزان دانش یادگیری بر بیشتری تأثیر توانندمی ترتیباینبه. آورندمی عمل به مسئولین

 همین هب شاید و باشد المللیبین حتی و ملی نگرانی یک معلم عملکرد کیفیت و اثربخشی همواره رسدمی نظر به. (1011

 بهبود باهدف که هستند راهکارهایی از متنوع ایمجموعه بررسی و تحلیل، اجرا حال در بسیاری کشورهای که است دلیل

( و به عقیده 2018، 1وایزمن و لِتاندره) شوندمی ریزیپی معلمان عملکرد کیفیت بهبود طریق از وپرورشآموزش کیفیت

                                                           
1. LeTendre & Wiseman 
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یی و )آقا باشدمیدست رفتن مقبولیت برنامه درسی ناتوانی معلمان در اجرای برنامه درسی یکی از دالیل از  نظرانصاحب

 (.1501همکاران، 

 بینندب را الزم هایآموزش خود شغل در بتوانند که هستند معلمانی، اثربخش و شایسته معلمان یا دبیران امروزه طورکلیبه

 شوند واقع مؤثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در تا آورند دست به بسیار تجربیات همچنین و برسند ایحرفه رشد به و

 و مطلوب تدریس، همکاری و تعامل، تجربه، علمی دانش شاخص پنج(، 1011) عباس پور و گراوند(. 2010، 2ریکنبرگ)

 باهدف خود تحقیق در(، 2018) همکاران و 0زایری مُهد همچنین. اندگرفته نظر در اثربخشی سنجش برای را پذیریمسئولیت

(، ذهنی) یفکر، ایحرفه هایجنبه، شخصیتی هایویژگی شاخص پنج اثربخشی برای، بدنیتربیت معلمان اثربخشی ارزیابی

ر د بدنیتربیتنیاز معلمان  ترینمهمهرچند در سطح عمومی  .اندگرفته نظر در را اجتماعی عوامل و آموزشی هایاستراتژی

 ازخاص  طوربه( اما 1018ایزدی و همکاران، ) باشدمی کافینیاز به آموزش متناسب یا آموزش دریافت شده  هاحیطهتمامی 

 یراب جسمانی یآمادگ و یادیبن هایمهارت، ینظر معلومات و دانش به توانمی بدنیتربیت معلمان موردنیاز هاینیازمندی

 یشغل یگر ایحرفه و آموزان دانش یریادگی در تأثیر، آن تیریمد و میمفاه انتقال و انیب ییتوانا، اجرا و ریزیبرنامه، رقابت

 (.1085سلمانی، ) کرد اشاره

 موزشیآ نظام در. است وابسته آن آموزشی نظامبه مرحله اولین در کشور یک پیشرفت کرد اذعان باید درستیبه بنابراین

 هانآ معلمان تدریس نحوه اثربخشی به دانش آموزان خوب عملکرد که است این بر و اعتقاد دارند حیاتی نقش معلمان موفق

است )کاظمی راد و همکاران،  دانش آموزان یادگیری تسهیل در عوامل ترینمهم از معلمان یکی شغلی عملکرد. است وابسته

برنامه درسی، مواد آموزشی، فضا، تجهیزات و بحث آموزش و توانمندسازی  ی مانندعوامل و در تحقیقات مختلف به( 1018

نشان داده است که معلمانی  هایافتهو  (1018است )قشمی میمند،  شدهاشارهبر کارآمدی معلمان  مؤثرعوامل  عنوانبهمعلمان 

اسبی نشان من هایواکنش بینیپیشغیرقابل هایموقعیتدر مواجهه با  رادارندکه تمایل به بهبود مهارت در شغل خود 

 متناسب با تقاضای ایگونهبه مساِئلو حل  آمدهپیشجدید  هایموقعیتبرای سازگاری با  هاییراهو در پی آموختن  دهندمی

 مسئول ییابتدا مدارس معلمان اغلب، شورهاک از یاریبس همچنین در .(1501)صفایی و همکاران،  باشندمیشغل و محیط 

 -دینان) باشندمی یافک زمان و یستگیشا، نفساعتمادبه عدم مانند هایمحدودیت یدارا هک هستند بدنیتربیت درس یاجرا

 مانند یآموزش هایدوره هک دارد وجود زین ینگران نیا گرید طرف از(. 2010، ؛ لینچ2012، 8؛ گرگس2001، 5 تامپسون

 و لینچ)گردد  بدنیتربیت آموزش یبرا هایشانتوانایی مانع شتریب شودمی برگزار هاآن یبرا هک "آموزش" و "یتکحر سواد"

 نخواهند قادر هرگز، نباشند مطلوب جسمانی آمادگی و مهارت، دانش دارای خود که معلمانی دیگرعبارتبه (.2011، 1سوکوپ

 هایروش از یکی شودمی گفته که است منظر همین از و برانگیزند ورزشی هایفعالیت در شرکت جهت در را آموزان دانش بود

 (.1010کتاب راهنمای معلم، ) باشدمی( بودن الگو) الگودهی روش، معلم توسط آموزان دانش در انگیزه ایجاد

                                                           
2. Riekenberg 
3. Mohd Zairi 
4. Dinan-Thompson 
5. Griggs 
6. Lynch & Soukup 
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 مهه انیم در هک اندکرده ثابت مدارک و اسناد و است شده تربااهمیت هاملت و افراد تیموفق یبرا گیریچشم طوربه آموزش

 است منظر نیهم از و( 2001تامپسون،  -دینان)دارد  آموزان دانش یریادگی در یقاطع سهم معلمان ییتوانا، یآموزش منابع

 اعتقاد و به (2011، 1 اوانز)دارد  السک معلم هایتالش و ارک به یبستگ آموزان دانش رشد و تیموفق شودمی گفته هک

 دنیبتربیت معلمان وجود ،هازمینههمه  در بدنیتربیت رسالت به دســتیابی عوامل از یکی کارشناســان و نظرانصاحب

 بدانیم که شودمی ترمشخص زمانی معلمان تقویت و بهسازی و ضرورت (.1500است )رستمی و همکاران،  اثربخش و توانمند

(. 1082عباس پور، )است  برخوردار انسانی نیروی کارگیریبه و جذب هدرزمین مدونی و مشخص برنامه از ما وپرورشآموزش

 بر تأثیرگذار ایزمینه عوامل از و اقتصادی فناوری ارتباطات، فرهنگی، که عوامل نشان داد نتایج تحقیقات همچنین

 (.1500)تیمور لو و همکاران،  هستند بدنیتربیت توانمندسازی معلمان

 هایآگاهی افزایش و بدنیتربیت و ورزش فرهنگ اعتالی باهدف 1010 سال از وپرورشآموزش وزارت بدنیتربیت کل اداره

 طراحی ورزشی و فرهنگی، علمی مسابقات عنوانبه را ایمسابقه، ورزش معلمان روحی و جسمی هایتوانایی تقویت و علمی

 صورتبههرسال  1010 سال از مسابقات این. شودمی اجرا تخصصی –علمی مسابقات بانام اکنونهم که است درآورده اجرا به و

 طحس سه در مسابقات این. شد برگزار مسابقات این دوره هشتمین و بیست امسال. شودمی برگزار( سال چند جزبه) مرتب

 10) عملی و( امتیاز 50) علمی بخش دو در کنندگانشرکت. شودمی برگزار کشور و استان(، منطقه یا شهرستان) ناحیه

 شودمی مشخص منابعی، مسابقات همان برای صادره بخشنامه به توجه با علمی بخش در. پردازندمی رقابت به باهم( امتیاز

 شوت و دریبل) ورزشی مهارت چند آزمون از عملی امتیازبخش 10. شودمی برگزار امتیاز 50 با ایچهارگزینه آزمونی و

 زنی طناب و میز روی تنیس رالی و سرویس؛ بدمینتون سرویس؛ والیبال سرویس و پنجه، ساعد؛ بسکتبال و هندبال، فوتسال

 مجموع. آیدمی دست به( متر 1100 استقامت نیمه دویدن و جسمانی آمادگی ایستگاهی آزمون، نمایشی و سرعتی صورتبه

 جنتای و اهداف آن برای مسابقات این طراحان و متخصصان. کندمی مشخص را برتر نفرات علمی و عملی بخش در امتیازات

 اندبرشمرده آن برای را زیر اهداف، شد برگزار 18-11 تحصیلی سال در کهآن هشتم و بیست دوره برای روازاین. اندقائل خاصی

 (:1018، وپرورشآموزشبخشنامه وزارت )

 مسابقات در کنندهشرکت بدنیتربیت معلمان مهارتی و جسمانی آمادگی سطح افزایش -1

 معلمان دانش نمودن روزبه و علمی سطح ارتقاء -2

 معلمان بین ورزشی فعالیت اجرای تقویت و ترویج -0

 بدنیتربیت معلمان شادابی و نشاط سطح افزایش -5

 هنقط و کامل بندیجمع یک به هنوز مسابقات این طراحان و مسئوالن، مسابقات این از دوره 28 برگزاری از بعد متأسفانه

 آزمون اجرای چگونگی یا محتوی در تغییراتی با هرساله ما و اندنرسیده مسابقات این هایآزمون و مواد مورد در مشترکی

 نظرات هک است نیاز قطعا ، باشد قبولقابل و ثمر مثمر الگوی یک به رسیدن راستای در تغییرات این اگر حال. هستیم روبرو

 ارزشیابی نای طریق از بنابراین. شود پرسیده -کنندمی شرکت مسابقات این در که کسانی عنوانبه -بدنیتربیت معلمین

                                                           
7. Evans 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

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

10 

 رعایت و اصالح با که کیفی و کمی سنجش بر عالوه ،با مشخص کردن نقاط کور آن و کرد ایجاد یمطلوب تغییرات توانمی

 ردنب بین از و مثبت نکات تقویت جهت در را ارزشیابی نتایج، شودمی سالم رقابت ایجاد باعث محیطی و فردی هایتفاوت

، آموزش برای که ایبرنامه هر دهدمی نشان موضوع این(. 1011ایمان زاده، ) گرفت کار به بهبود و اصالح منظوربه منفی نقاط

 تحقیقات این از صلحا نتایج و علمی تحقیقات بر مبتنی باید شودمی گرفته بکار بدنیتربیت معلمین انگیزه افزایش و تقویت

 (.1081همتی نژاد، ) باشد

 راکندهپ تحقیقات تخصصی –علمی مسابقات اثربخشی پیرامون اما گذردمی مسابقات این اجرای از دوره وهشتبیست هرچند 

 دبودن معتقد مسابقات این در کنندگانشرکت بیشتر کردند گزارش( 1018) مجتهدی و کاشف. است گرفته صورت اندکی و

 و اعتبار، روایی( 1085) علیمردانی است. بوده مفید هاآن جسمانی هایقابلیت و علمی معلومات سطح ارتقای در مسابقات

 بمطلو تقریبا  دو هر عملی و علمی آزمون اعتبار و روایی که کرد بررسی را مسابقات این هایآزمون دشواری و تمیز ضریب

 ایحرفه عملکرد بین داریمعنی تفاوت که کرد گزارش( 1085) نژاد افشار. بود نامطلوب هاآن دشواری و تمیز ضریب ولی

 عملکرد و مسابقات این در شرکت میزان بین عالوهبه. ندارد وجود مسابقات این در نکرده شرکت و کرده شرکت معلمان

 معلمان توانمندسازی بین داد نشان( 1085) سلمانی. ندارد وجود داریمعنی ارتباط نیز بدنیتربیت معلمان ایحرفه

 یقتحق در هرچند. ندارد وجود داریمعنی تفاوت نکرده شرکت و تخصصی –علمی مسابقات در کنندهشرکت بدنیتربیت

 و خصش دوجانبه ارتباطات بهبود و رشد، افسردگی کاهش موجب تواندمی مسابقات در شرکت که شد گیرینتیجه دیگری

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه  باهدف( تحقیقی 1011حسین پور و امیرتاش ) نهایتا  (.1085افشار نژاد، ) شود جامعه

 .تخصصی انجام دادند -علمیدر مسابقات  کنندهشرکتمعلمان مرد  از منظر وپرورشآموزشورزشی در  برنامهفوق هایدوره

عه توس نقش مهمی در یمانع مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی، آموزشی، مالی و فردشش نشان داد که  هاآنق تحقی نتایج

 .دارد وپرورشآموزشورزشی در  برنامهفوق هایدوره

 جدید و متخصص معلمان فعالیت به توجه با زمینه این در جدید تحقیقات به نیاز و، جدید تحقیقات وجود عدم به توجه با لذا

 تحقیق این در، است کرده اخیر هایسال در تخصصی -علمی مسابقات که زیادی تغییرات و، وپرورشآموزش در االستخدام

 زمونآ این تناسب مورد در، مسابقات این بیست و هشتمین دوره کشوری حاضر در مرحله کنندگانشرکت از که آنیم بر ما

 پایان رد کنیم. پرسش ،شودمی بدنیتربیتمعلمان  رفتاری نیات و توانمندسازی حضور در این مسابقات باعث آیا اینکه و

 مسابقات این کردن پربارتر هرچه در تا دهیم ارائه مسابقات این اندرکاراندست برای را تحقیق این از خواسته بر هاییپیشنهاد

 .شود گرفته کار به

 

 :پژوهش روش

 عاتاطال آوریجمع ازلحاظ و باشدمی کاربردی، نتایج از مورداستفاده در. باشدمی همبستگی –توصیفی تحقیق انجام روش

 بدنیتتربی معلمان تمامی شامل و برابر آماری نمونه و جامعه. است شدهاستفاده ساخته محقق پرسشنامه از و میدانی صورتبه

 هاانمخ و سنندج در آقایان مسابقات. باشدمی تخصصی –علمی مسابقات دوره هشتمین و بیست در کنندهشرکت مرد و زن
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 به اما. گردد آوریجمع و تکمیل پرسشنامه 225 داشیم انتظار، کنندهشرکت هایتیم تعداد به توجه با. شد برگزار همدان در

 181 لک در، نگردید تکمیل کامل طوربه هانامهپرسش از بعضی نیز و نبود کامل هایشانتیم هااستان از بعضی اینکه خاطر

 آن یمحتوای و صوری روایی بود که ایساخته محقق پرسشنامه تحقیق ابزار. شد آوریجمع شدهتکمیل صورتبه پرسشنامه

 هک بدنیتربیت معلمین و( داشتند را مسابقات این در حضور سابقه که اساتیدی ویژهبه) بدنیتربیت اساتید نظر به توجه با

 تأیید و موردبررسی( داشتند را مسابقات این در داوری سابقه هاآن از بعضی حتی) نموده شرکت مسابقات این در دوره چند

 معلمین بین در و موردی مطالعه یک در نهایی پرسشنامه، تحقیق ابزار از بیشتر اطمینان برای همچنین. گرفت قرار

 و رفتگ قرار مورداستفاده مسابقات این دوره هشتمین و بیست استانی مرحله در کنندهشرکت( کرمانشاه استان) بدنیتربیت

 عاملی تحلیل از استفاده با تحقیق ابزار روایی نهایتا  . شد تأیید و سنجیده دوباره آن( =81/0r) پایایی و( =80/0r) روایی

 پایای (=12/0GFI و =01/0RMSEA؛ =12/2X/DF؛ =10/0NFI؛ =11/0CFI) گرفت قرار تأیید و موردبررسی تأییدی

 .گرفت قرار تأیید مورد (=88/0r) کرونباخ آلفای از استفاده با نیز آزمون

 ترسیم، ارداستاند انحراف، میانگین از توصیفی بخش در. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه برای

 SPSS20 افزارنرم کمک با غیره و اسمیرنوف کولموگروف، تی آزمون از استنباطی بخش در. شد استفاده غیره و نمودار

 .کردیم استفاده پژوهش مدل بررسی برای AMOS16 افزارنرم با ساختاری معادالت سازیمدل از همچنین. شد استفاده

 پژوهش: هاییافته

( 58/0) زن نفر 85 و( 88/0) مرد نفر 100 مسابقات در کنندهشرکت معلم نفر 181 از که داد نشان تحقیق یهاافتهی

 .دهدیم نشان را کنندگانشرکت شناختی جمعیت خصوصیات یک شکل. باشندیم
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 تخصصی -علمی مسابقات در کنندهشرکت معلمان شناختی جمعیت یهایژگیو. 1 شکل

 

 85 و مرد (درصد 88) نفر 100 مسابقات این در کنندهشرکت معلم 181 از دیکنیم مالحظه یک شماره شکل در گونههمان

. داشتند سانسیلفوق( درصد 2/10) نفر 112 و متأهل( درصد 1/80) نفر 188 تعداد این از. بودند زن( درصد 58) نفر

 81 و پرداختندیم ورزشی فعالیت و تمرین به هفته طول در بار سه( درصد 1/10) نفر 110، کنندگانشرکت کل از همچنین

 .داشتند را مسابقات این در شرکت بار 8 تا 2 سابقه نفر

 بیشترین که داد نشان هاآن درونی همبستگی و متغیرها بررسی روابط برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون لیوتحلهیتجز

 ( وجود=180/0r= ،001/0sig) آزمون تناسب با کامل و جامع ارزیابی متغیرهای بین مثبت و درونی همبستگی
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، =001/0r) اداره حمایت و پاداش و یارسانه پوشش متغیرهای میان مثبت و درونی همبستگی نیترفیضع مقابل در. دارد

001/0sig=01/0 سطح در ارتباط این و داشتند ارتباط باهم ابعاد تمام نیهمچن. شد ( مشاهده α=همچنین  .است داریمعن

 تمرین در روز با تناسب آزمون( و میزان =02/0sigو  =05/11chi- square) بین سابقه حضور در مسابقات با نیات رفتاری

(18/1chi- square=  05/0وsig=)  این متغیرها  برای مورداستفادهکه آزمون  یازآنجاوجود دارد.  یداریمعنارتباط

داد فهمید که بین تع توانیم یک شکلنداریم. همچنین با توجه به  هاآنناپارامتریک بود، بنابراین آزمون تعقیبی برای 

 LSD(. نتایج آزمون تعقیبی =00/0sigو  = 811/2fوجود دارد ) یداریمعنروزهای تمرین در هفته و تناسب آزمون ارتباط 

تری ، میانگین باالاندکردهروز در هفته تمرین  دوکه  یهاآننسبت به  اندکردههفته تمرین  هرروزنشان داد که معلمینی که 

 آزمون داشتند. در متغیر تناسب

ر است. برای دو متغی شدهدادهو تناسب آزمون در بین زنان و مردان نشان  یتوانمندسازمیانگین نیات رفتاری،  یک در جدول

طوریکه است. همان شدهاستفادهو نیات رفتاری از آزمون یو من ویتنی و برای متغیر تناسب آزمون از تی مستقل  یتوانمندساز

فاوت و مجرد مت متأهلتفاوتی ندارد ولی در بین معلمان  باهمدر بین معلم زن و مرد  یتوانمندسازنگین میا دیکنیممالحظه 

و  متأهلمان است اما در بین معل داریمعناست. همچنین تفاوت میانگین نیات رفتاری در بین معلمان مرد و زن  داریمعنو 

 متأهلمعلم و هم در بین معلمان مجرد و  وزنانمیانگین تناسب آزمون هم در بین مردان  تیدرنهانیست.  داریمعنمجرد 

 نیست. داریمعن
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 و مجردین نیمتأهل. میانگین نیات رفتاری، خودکارآمدی و تناسب آزمون در بین زنان و مردان و 1جدول 

. نتایج مپرداختی کنندگانشرکت بین در آزمون تناسب و رفتاری نیات، توانمندسازی متغیرهای میانگین بررسی به ادامه در

4/11 یتوانمندسازنشان داد که میانگین متغیر  ∓ 4/13، متغیر نیات رفتاری 0/66  ∓ و متغیر تناسب آزمون  0/95 

3/33 ∓  .باشدیم کنندگانشرکتدر بین  0/65 

 موجود روابط شناسایی سپس و یدییتأ عاملی تحلیل طریق از پرسشنامه سازه روایی از نانیاطم و اولیه یهایبررس از بعد

 معادالت یسازمدل طریق از کشور معلمان تخصصی علمی مسابقات ارزیابی مدل که است آن نوبت حال، متغیرها بین

 بتناس میان علی روابط به بردن پی منظوربه عاملی تحلیل از منظور همین به. شود تبیین و طراحی (SEM) یساختار

 یسموردبرر مدل. شد استفاده( وابسته متغیرهای عنوانبه) توانمندسازی و رفتاری نیات و( مستقل متغیر عنوانبه) آزمون

 از لفمخت یهادهیپد ینیبشیپ و تبیین در توانیم که هستند یهامدل انواع از یکی مسیر یهامدل و بوده مسیر مدل یک

 نتیجه یداریمعنسطح  ویتنی -من U میانگین رتبه هاگروه رهایمتغ

 

 یتوانمندساز

 رد 128/0 2180.800 85.01 زن

 11.21 مرد

 قبول 001/0 1188.800 18.51 متأهل

 88.82 مجرد

 

 نیات رفتاری

 قبول 025/0 2881.000 11.15 زن

 18.18 مرد

 رد 122/0 2101.800 15.81 متأهل

 10.10 مجرد

  t  

158/0 

 رد

 022/0 مرد -زن تناسب آزمون

 -متأهل

 مجرد

 رد 810/0 811/0
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 که ندشویم داده نشان کل و غیرمستقیم، مستقیم اثر ضرایب از استفاده با ضرایب، مسیر تحلیل مدل در. برد بهره هاآن

 خصصیت علمی مسابقات ارزیابی مدل برازش یهاشاخص و نتایج .است دیگر متغیر بر متغیر یک اثرگذاری نمیزا دهندهنشان

؛ =18/0CFI)کند  تبیین را مسابقات ارزیابی اصلی الگوی تواندیم یخوببه مدل این که داد نشان کشور یبدنتیترب معلمان

10/0NFI=80/1 ؛X/DF=011/0 ؛ RMSEA= 11/0 وGFI=). 

 مبنای بر صرفا  اگر مدل برازش درباره قضاوت دلیل چند به( 2008)شمالی  کالیفرنیای ایالتی دانشگاه آمار متخصصان ازنظر

 به وجهت نیازمند اغلب پژوهشگر بنابراین و باشد کنندهگمراه تواندیم، باشد شدهانجام آن یداریمعن سطح و کا مربع مقدار

 مدل برای برازش یهاشاخص جدول دو در(. 1088قاسمی، )است  نهایی یریگمیتصم برای دیگری برازش یهاشاخص

 .است شدهارائه یریگاندازه

 یریگاندازه مدل برازش یهاشاخص مقادیر. 9جدول 

 

 

 

 

 است. شدهگزارش مطلوبی حد در یریگاندازه مدل برای برازش یهاشاخص شودیم استنباط دو جدول از که طورهمان

   

 

 شاخص برای متغیرهای آمدهدستبهمقادیر  مقدار استاندارد شاخص

 نیات رفتاری تناسب آزمون یتوانمندساز

  

CMIN 0 > 11/2 10/1 11/9 

RMSEA 08/0> 018/0 011/0 411/4 

GFI 80/0< 18/0 18/0 20/4 

AGFI 80/0< 10/0 15/0 20/4 

NFI 10/0< 15/0 11/0 22/4 

RFI 10/0< 11/0 10/0 20/4 

CFI 10/0< 11/0 18/0 22/4 

IFI 10/0< 11/0 18/0 22/4 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

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

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتاری نیات و توانمندسازی، آزمون تناسب بین ارتباط، تحقیق ساختاری مدل. 9شکل 

 

 

 ستهواب متغیر عنوانبه نیز رفتاری نیات و مستقل متغیر عنوانبه آزمون تناسب، شودیم مشاهده دو شکل در که طورهمان

 شدهگرفته ظرن در مستقل متغیر عنوانبه یکبار و وابسته متغیر عنوانبه یکبار توانمندسازی متغیر. است شدهگرفته نظر در

 .باشدیم رفتاری نیات و آزمون تناسب متغیر بین گرییانجیم، دیگرش نقش و است

 

 تحقیق ساختاری معادله مدل برازش یهاشاخص مقادیر. 0جدول 

RMSEA PNFI PCFI CFI TLI df Chi-square شاخص 

 مقدار برازش

011/0 10/0 15/0 18/0 10/0 101 00/1 

 

 شده فرض مسیر ضرایب دارییمعن آزمون یا ساختاری مدل مطلوب برازش این. دارد مدل مناسب برازش از نشان سه جدول

 حلیلت نتایج همچنین. شودیم برآورد مسیر هر یلهوسبه که است تعیینی ضرایب یا شده تشریح واریانس، پژوهش مدل در

 وجود زمونآ تناسب با بیرونی متغیرهای بین دارییمعن و مثبت رابطه که داد نشان مسابقات در کنندهشرکت معلمان نظرات

 .است شدهداده نشان چهار جدول در آزمون تناسب ابعاد استاندارد برآورد مقادیر. دارد

 رسانه

 مفاد آزمون

 ارزیابی

 پاداش و حمایت
 08 سؤال

 01 سؤال

 50 سؤال

 51 سؤال

 نیات رفتاری

 توانمندسازی

  اسب آزموننت

 1 سؤال 2 سؤال 0 سؤال 5 سؤال 11 سؤال 12 سؤال 10 سؤال 15 سؤال

 زمان و مکان
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 آزمون تناسب ابعاد استاندارد برآورد .0جدول 

 

 

 

 نیات رفتاری و توانمندسازی، آزمون تناسب یرهاییمتغ یریگاندازه معادالت. 1جدول 

 

 

 

 دارییمعن برآورد استاندارد متغیر

 441/4 11/0 مفاد آزمون

 441/4 80/0 ارزیابی جامع و کامل

 441/4 88/0 وضعیت اجرای مسابقات

 441/4 51/0 استان وپرورشآموزشپاداش و حمایت ادارات 

 441/4 85/0 یارسانهپوشش 

 وردآبر   

 یراستانداردغ

 خطای

 معیار

نسبت 

 بحرانی

 یبار عامل دارییمعن

Q1 <--- 115 . 001/0 8.051 121. 1.080 توانمندسازی 

Q9 <--- 155 . 001/0 1.511 102. 1.288 توانمندسازی 

Q0 <--- 880 . 001/0 1.108 128. 1.251 توانمندسازی 

Q0 <--- 118 . 001/0 1.811 128. 1.111 توانمندسازی 

Q11 <--- 881 . 001/0 1.115 120. 151. توانمندسازی 

Q19 <--- 110 . 001/0 8.251 110. 105. توانمندسازی 

Q10 <--- 801 . 001/0 8.821 111. 111. توانمندسازی 

Q10 <--- 812 . 001/0   1.000 توانمندسازی 

 855 . 001/0 1.805 121. 821. تناسب آزمون ---> یارسانهپوشش 

 800 . 001/0 1.821 118. 1.018 تناسب آزمون ---> ارزیابی جامع و کامل

 815 . 001/0 1.118 118. 820. تناسب آزمون ---> وضعیت اجرای آزمون

 110 . 001/0 11.512 018. 1.121 تناسب آزمون ---> مفاد آزمون

 515 . 001/0   1.000 تناسب آزمون ---> پاداش و حمایت

Q00 <--- 100 . 001/0 11.011 010. 1.128 نیات رفتاری 
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 .دارد هایهفرض همه ییدتأ از نشان هایهفرض آزمون همچنین

 

 سؤاالت با مرتبط هاییهفرض آزمون نتایج. 1جدول 

 

 

 

 هامدل در استاندارد رگرسیونی وزن .1جدول 

 

 نیات و آزمون تناسب متغیر بین میانجی متغیر عنوانبه، وابسته و مستقل متغیر نقش بر عالوه توانمندسازی متغیر اما 

 .است شدهارائه فرضیه این آزمون نتایج هشت جدول در. است شدهگرفته نظر در رفتاری

  

 رفتاری نیات و آزمون تناسب متغیر بین ارتباط یبر رو توانمندسازی متغیر گرییانجیم یرتأث خالصه. 0جدول 

 مدل فرضی مدل غیرمستقیم مدل مستقیم

Q02 <--- 815 . 001/0 11.121 010. 112. نیات رفتاری 

Q04 <--- 118 . 001/0 18.000 015. 1.118 نیات رفتاری 

Q01 <--- 118 .    1.000 نیات رفتاری 

 نتیجه β C.R P-value عنوان فرضیه نام فرضیه

ha قبول فرضیه 001/0 58/8 12/0 توانمندسازی تناسب آزمون 

hc قبول فرضیه 001/0 50/8 10/0 نیات رفتاری آزمون تناسب 

hb قبول فرضیه 018/0 85/1 81/0 نیات رفتاری توانمندسازی 

 مدل فرضی یرمستقیمغمدل  مدل مستقیم متغیر وابسته متغیر

 β β β متغیر وابسته مستقل

 14/4 12/0 00/0 توانمندسازی تناسب آزمون

 01/4 00/0 10/0 نیات رفتاری تناسب آزمون

 90/4 81/0 00/0 نیات رفتاری توانمندسازی
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. قرارداد موردتوجه را زیر موارد باید است قبولقابل میانجی عنوانبه توانمندسازی متغیر نقش آیا که مطلب این از اطالع برای 

 بعد مرحله رد(. مستقیم مدل) پردازیمیم رفتاری نیات متغیر با آزمون تناسب متغیر بین رابطه دارییمعن بررسی به ابتدا در

 کهیدرصورت، (یرمستقیمغ مدل) کنیمیم بررسی را رفتاری نیات با توانمندسازی و توانمندسازی با آزمون تناسب بین ارتباط

 یصورت در. پردازیمیم کلی مدل در رفتاری نیات و آزمون تناسب بین ارتباط مجدد بررسی به بودند داریمعن نیز روابط این

 تغیرم یک عنوانبه توانمندسازی متغیر و است پارشیال مدل یک ما تحقیق مدل، باشد داریمعن روابط تمام حالت این در که

 .گیردیم قرار یرشموردپذ میانجی

 بر اساس .پرداختیم رفتاری نیات روی بر آزمون تناسب پنهان متغیر کل و یرمستقیمغ، مستقیم اثرات بررسی به یتدرنها

 عنوانبه آزمون تناسب که است این نشانگر این. آمد دست به 58/0 رفتاری نیات بر آزمون تناسب مستقیم یرتأث نه جدول

 ،آزمون تناسب در واحد یک تغییر با یعنی. دارد بر عهده را رفتاری نیات تغییرات از 58/0 مستقیم طوربه مستقل متغیر یک

 رفتاری نیات واریانس از 20/0 مستقل متغیر یک عنوانبه توانمندسازی همچنین. کندیم تغیر واحد یک 58/0 رفتاری نیات

 .کندیم تبیین رفتاری نیات تغییرات از( غیرمستقیم و مستقیم طوربه) 11/0 کل در آزمون تناسب یتا نها و. کندیم تبیین را

 

 رفتاری نیات روی بر آزمون تناسب پنهان متغیر کل و یرمستقیمغ، مستقیم اثرات. 2 جدول

 

 

 

 اثر کل یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم 

 β β β متغیر پنهان

 11/4=01/4+11/4 11/0=10/0×20/0 58/0 تناسب آزمون

 00/4 20/0 00/0 توانمندسازی
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 :گیرییجهنتو بحث 

نیات  بر توانمندسازی و یرشتأثو  بدنییتتربتخصصی معلمان  -هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تناسب مسابقات علمی

رار گرفت، ق ییدتأمحقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد  یاپرسشنامهبود. برای این منظور  کنندهشرکترفتاری معلمین 

. گردید یآورجمعدر مرحله کشوری بیست و هشتمین دوره از این مسابقات پخش و  کنندهشرکتدر بین معلمین ورزش 

 رسی شدند.مورد آزمون و بر هایهفرض، هاآن وتحلیلیهتجزو  هادادهپس از استخراج 

به  وجود دارد. با توجه دارییمعنضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تناسب آزمون و ابعادش همبستگی مثبت و 

 (، بعد حمایت و پاداش=11/0r= ،001/0sig) یارسانهاینکه این همبستگی بین متغیر تناسب آزمون با بعد پوشش 

(15/0r= ،001/0sig=بعد ارزیابی ،) (18/0r= ،001/0sig=بعد وضعیت اجرایی ،) (10/0r= ،001/0sig= و بعد مفاد )

 باشدیم داریمعنارتباط معتبر و  دهندهنشان 10تا  80)ضریب همبستگی  باشدیم(، قوی =10/0r= ،001/0sig) آزمون

اسب بعدی ارتباط بین تن. یافته باشندیممعرف تناسب آزمون  یخوببهنتیجه گرفت که این ابعاد  توانیم(، 1010)هادوی، 

. این یافته با نتایج کاشف باشدیم( =82/0r= ،001/0sig) ( و نیات رفتاری=81/0r= ،001/0sigآزمون با توانمندسازی )

جسمانی  هاییتقابل( که گزارش کردند شرکت در مسابقات در ارتقای سطح معلومات علمی و 1018) و مجتهدی

( که نشان داد روایی و اعتبار 1085) همخوانی دارد. همچنین با نتایج تحقیق علیمردانی، باشدیممفید  کنندگانشرکت

به این دلیل باشد که شرکت در آزمونی که مناسب و  تواندیمهمخوانی دارد. این ارتباط  ،علمی و عملی آزمون مطلوب است

و  دباشنیمبود سطح علمی و عملی خود احساس کنند در حال یادگیری و به کنندگانشرکتکه  شودیمبجا باشد باعث 

سطح نشاط و شادابی خود، تمایل به مشارکت مجدد و ارائه پیشنهاد به همکاران برای مشارکت در این  یشبرافزاعالوه 

 .رادارندمسابقات 

خته ، نیات رفتاری و تناسب آزمون پردایتوانمندسازجمعیت شناختی با متغیرهای  هاییژگیوفرضیه بعدی به بررسی ارتباط 

از آزمون  هاآن هاییهفرضو نیات رفتاری دارای توزیع نرمال نبودند، برای آزمون  یتوانمندسازاست. چون دو متغیر 

( با =2x ،051/0sig=18/1) ناپارامتریک استفاده شد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین میزان تمرین در روز

(، که نشان داد بین خود کارآمدی معلمان 1085) ارتباط وجود دارد. نتایج این فرضیه با تحقیق سلمانی یندسازتوانم

ل وجود ندارد، مغایرت دارد. از دالی دارییمعنتخصصی و شرکت نکرده تفاوت  -در مسابقات علمی کنندهشرکت بدنییتترب

رداخته و شرکت نکرده پ کنندهشرکت بدنییتترببیان کرد که در تحقیق سلمانی به مقایسه معلمان  توانیماین مغایرت 

ه در و شرکت نکرد کنندهشرکتاست و به نحوه فعالیت ورزشی معلمین نپرداخته است. بنابراین احتمال دارد که معلمین 

نداشته باشند. اما در این تحقیق به میزان فعالیت  اهمبزمان انجام فعالیت بدنی در طول روز تفاوتی  ازلحاظاین مسابقات 

متفاوت در طول روز فعالیت دارند،  یهازمانو نتایج نشان داد که معلمینی که با  یماکردهنیز توجه  کنندهشرکتمعلمین 

( که نشان داد 1085) . همچنین نتایج این فرضیه با تحقیق افشار نژاداندکردهرا کسب  یتوانمندسازمیانگین متفاوتی از 

 شخص و جامعه شود، همخوانی دارد. دوجانبهموجب کاهش افسردگی، رشد و بهبود ارتباطات  توانیمشرکت در مسابقات 
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وجود دارد. نتایج این فرضیه با  دارییمعن( ارتباط =2x ،02/0sig=05/11) بین سابقه حضور در مسابقات و نیات رفتاری

 اریدیمعنارتباط  بدنییتتربمعلمان  یاحرفهکه بیان کرد شرکت در این مسابقات با عملکرد  (1085) تحقیق افشار نژاد

وجود ندارد، مغایرت دارد. نتایج این فرضیه نشان داد بین که بین سابقه شرکت معلمان در این مسابقات و نیات رفتاری 

آینده در این مسابقات شرکت کنند و از سایر  یهادر سالوجود دارد و معلمان ابراز کردند که تمایل دارند  دارییمعنارتباط 

به این نکته اشاره کرد که جامعه  توانیماین مغایرت  یهاعلتهمکاران نیز برای شرکت در این مسابقات دعوت کنند. از 

 تحقیق افشار نژاد متفاوت بود. کنندگانشرکتآماری 

وجود  دارییمعن( ارتباط =81/2f= ،001/0sig) تمرین در هفته با تناسب آزمون یروزهانتایج آزمون آنوا نیز نشان داد بین 

روز در هفته تمرین  دوکه  یهاآننسبت به  اندکردههفته تمرین  هرروزنشان داد معلمینی که  LSDدارد. نتایج آزمون 

فته تمرین ه هرروزاست که معلمینی که  ، میانگین باالتری را در متغیر تناسب آزمون داشتند. این گویایی این مطلباندکرده

که  طورهمان( مغایرت داشت. 1085) ، که با تحقیق سلمانیاندکردهمیزان مناسب بودن این آزمون را بیشتر درک  اندداشته

و شرکت نکرده پرداخته بود و به تعداد روزهای تمرین معلمین در طول  کنندهشرکتذکر شد سلمانی با مقایسه معلمین 

 ترآمادهمی جس ازلحاظ باشندیم ترفعالبه این معنی باشد که معلمینی که  تواندیمهفته نپرداخته بود. این مغایرت همچنین 

باال  ینی با فاکتورهای آمادگی جسمانی، برای معلمشودیمو با توجه به اینکه این مسابقات در سطح کشوری برگزار  باشندیم

 است. ترمناسب

 -وی، نیات رفتاری و تناسب آزمون در بین معلمین زن و مرد بود. نتایج آزمون یتوانمندسازفرضیه بعدی آزمون متغیرهای 

رد معلمان م در بین معلمین زن و مرد یکسان است. بنابراین هم معلمان زن و هم یتوانمندسازویتنی نشان داد متغیر  -من

ر و د شودیم هاآناظهار داشتند که شرکت در این مسابقات باعث افزایش سطح آمادگی جسمانی، علمی و نشاط و شادابی 

( همخوانی دارد که نشان داد شرکت 1085) سازنده و مفیدی دارد که با نتایج تحقیق افشار نژاد یرتأث هاآنتعامالت اجتماعی 

 یازتوانمندسموجب کاهش افسردگی، رشد و بهبود ارتباطات دوجانبه شخص و جامعه شود. اما میانگین  تواندیمدر مسابقات 

در این  کنندهشرکت ینمتأهلو مجرد متفاوت بود. شاید از دالیل این تفاوت این باشد که چون تعداد  متأهلدر بین معلمین 

 ورزشی برای یهاسالنو  هاباشگاهت کمتری برای حضور در فرص ( زیاد است و به علت مشغله زندگی و کاری80/0) مسابقات

و  باشدیمفرصت خوبی برای تمرین و مسابقه  شودیمتمرین و رقابت دارند، این مسابقات که هرساله در چند مرحله برگزار 

انگیزاننده خوبی برای حفظ و باال بردن آمادگی  تواندیمآن کمبود وقت باشد. همچنین این مسابقات  کنندهجبران تواندیم

 باشد. کنندگانشرکت جسمانی و علمی

شان داد ویتنی ن -من -یونیات رفتاری متغیر دیگری بود که در بین معلمین زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون 

برای این تفاوت ذکر کرد این است که با  توانیمکه میانگین این متغیر در بین زنان و مردان متفاوت است. از دالیلی که 

 یکیردو دوما این مسابقات هرسال  شودیماین مسابقات در فصل تابستان و ایام تعطیلی مدارس برگزار  اوال توجه به اینکه 

خود و در فصل هستند، مشکل باشد بدون حضور خانواده  متأهلهم  اکثرا که  هاخانم، شاید برای شودیمبرگزار  هااستاناز 

و مجرد تفاوتی  متأهلتعطیلی مدارس، مدتی را دور از خانه و شهر خود باشند. اما میانگین نیات رفتاری در بین معلمین 
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رد( و مج متأهل) و معلمین شودیمکه ذکر شد مسابقات در فصل تابستان و در اوقات فراغت معلمین انجام  طورهماننداشت. 

 باشند. هاآندر تعطیالت در کنار خانواده و با  که دهندیمترجیح 

ین نشان داد که میانگ تیقرار گرفت. نتایج آزمون  یموردبررسمتغیر بعدی تناسب آزمون بود که در بین معلمین زن و مرد 

وری از در سطح کش کنندهشرکتندارد. با عنایت به اینکه معلمین  دارییمعناین متغیر در زنان و مردان برابر است و تفاوت 

)بیش  ( و علمیباشندیممربی، ورزشکار و داور مشغول فعالیت  عنوانبه زمانهم هاآندرصد از  82)بیش از  آمادگی جسمانی

( باالی برخوردار بودند، این نتیجه دور از انتظار نیست. باشندیمدارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  هاآندرصد  10از 

ر و مجرد تفاوتی نداشت. از دالیل انتظا متأهلنشان داد که میانگین تناسب آزمون در بین معلمین  تیزمون همچنین نتایج آ

می عل و علیرغم زندگی شخصی و خانوادگی نیازمند آمادگی جسمانی بدنییتترببیان کرد که معلمین  توانیماین نتیجه 

ورزشی  یهامهارتو آموزش  بدنییتترب. زیرا برای کالس داری و انتقال دانش روز باشندیمباال و حفظ آن در حد مطلوب 

 .باشندیمبه دانش آموزان به آن نیازمند 

استفاده کردیم. نتایج  AMOS افزارنرممعادالت ساختاری با کمک  یسازمدلدر ادامه برای بررسی مدل مفهومی تحقیق از 

الگوی اصلی ارزیابی مسابقات را  تواندیمتخصصی نشان داد که این مدل  -ات علمیبرازش مدل ارزیابی مسابق یهاشاخصو 

 (.=51/0GFI و =060/0RMSEA ؛=38/1X/DF ؛=50/0NFI؛= 59/0CFI) تبیین کند

( نیات رفتاری را تبیین 11/0از طریق توانمندسازی ) یرمستقیمغ( و 58/0) مستقیم صورتبهبا توجه به اینکه تناسب آزمون 

را  نیات رفتاری یرمستقیمغمستقیم و  صورتبه زمانهم)یعنی اینکه تناسب آزمون  ، این مدل یک مدل پارشیالکندیم

 ( است.کندیمتبیین 

در این دوره از مسابقات از  کنندهشرکتمعلمان  ازنظرتخصصی  –نتیجه گرفت که آزمون مسابقات علمی توانیمدر کل 

را به مسئولین برگزاری ارائه داد. میانگین دو بعد از  هایییشنهادپ توانیمبرای تناسب بهتر تناسب خوبی برخوردار بود. اما 

ی و )مال یهاپاداشاز میانگین است. مسئولین باید  تریینپا( یارسانه)پاداش و حمایت اداره و پوشش  ابعاد تناسب آزمون

برتر تیمی و انفرادی در نظر بگیرند، تا انگیزش معلمین  یهامقامو  کنندگانشرکترا برای  یرتریگچشم( بهتر و یرمالیغ

ارد. ند یارسانه، اما پوشش شودیمبرای شرکت در آن افزایش یابد. این مسابقات علیرغم اینکه در سطح کشوری برگزار 

جمعی تالش نمایند. حمایت و  یهارسانهمبسوط از این مسابقات از طریق  یهاگزارشبنابراین مسئولین باید برای نشر 

واهد شد. خ بدنییتتربمعلمان  یرترگچشماز این مسابقات باعث مشارکت بهتر و  هااستان وپرورشآموزشپشتیبانی ادارات 

مسئولین امر باید تالش نمایند شرایط تمرین قبل از اعزام را تسهیل نمایند و تدابیری اندیشیده شود تا معلمان همراه با 

ای نسبت به دیگر اعض ینمتأهلسبب از بین بردن دغدغه  سویکمحترمشان به این مسابقات اعزام شوند. این کار از  خانواده

 و از دیگر سو انگیزاننده خوبی برای مشارکت حداکثری خواهد شد. شودیمخانواده خود 

ت، مفاد آزمون و ارزیابی مسابقات( )وضعیت اجرای مسابقا از طرف دیگر هرچند میانگین سه بعد دیگر متغیر تناسب آزمون

باالتر از میانگین است، اما امکان پیشرفت و توسعه دارد. بنابراین مسئولین برگزاری مسابقات باید تالش کنند شرایط و 

برای ارتقای آن،  ییکارهاراهتوسعه وضع موجود و یافتن  یدبادوضعیت اجرای مسابقات، مفاد آزمون و ارزیابی مسابقات را 
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که هدف اصلی برنامه ریزان و مجریان این ) رد کنکاش قرار دهند. با انجام موارد باال انتظار شرکت حداکثری معلمانمو

 .دهدیمممکن خواهد شد و انگیزه معلمان برای شرکت مجدد و توصیه به همکاران برای شرکت را افزایش  (مسابقات است

 

 تشکر و قدردانی:

را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به  خود نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی وسیلهبدین

 .آورندمیعمل 
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 :منابع

 معلمان تغییر پذیرش در نوآوری و برندسازی خود نقش مدل ارائه (.1501، زینت؛ سجادی، حمید و اشرف گنجوری، فریده )آییننیکآقایی، پریسا؛ 

 .2058 -2005 (،8)8سیاسی ایران،  شناسیجامعهماهنامه . بدنیتربیت

د کارشناسی ارش نامهپایان. “بدنیتربیتمعلمان  ایحرفهتخصصی روی عملکرد  -بررسی اثر شرکت در مسابقات علمیˮ(. 1085) افشار نژاد، طاهر

 دانشگاه گیالن.

پژوهشنامه مدیریت ورزشی مازندران.  استان بدنیتربیت معلمان آموزشی نیازسنجی (.1018)ایزدی، صمد؛ ثقفیان، زهرا و عزیزی شمامی، مصطفی 

 .212 -118 (،21)18و رفتار حرکتی، 

 در خدمت ضمن مدتکوتاه هایکالس اثربخشی هدرزمین اردبیل استان بدنیتربیت معلمان و دبیران دیدگاهˮ(. 1011) مسعود، زاده ایمان

 .تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان. “وپرورشآموزش

 سراسر معلمان تخصصی -علمی مسابقات دوره هشتمین و بیست برگزاری(، 1018) وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنیتربیت معاونت بخشنامه

 .کشور

 .آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان همکاری با وپرورشآموزش عالی شورای: تهران، 1011 اسفند مصوبه، ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه

 معلمان منظر از وپرورشآموزش در ورزشی برنامهفوق هایدوره توسعه موانع ساختاردهی و (. شناسایی1011) محمدعلیحسین پور، حامد و امیرتاش، 

 .102 -88، (15)15ترویجی آموزش پژوهی،  -فصلنامه علمیورزشی.  فرهنگی، علمی، مسابقات در کنندهشرکت مرد

 همکاری با وپرورشآموزش وزارت: تهران( مقدس مشهد سند) ،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند(، 1010) وپرورشآموزش عالی شورای دبیرخانه

 .فرهنگی انقالب عالی شورای

 گیریهمهمطالعه موردی: ) در مدارس بدنیتربیتتدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس (. 1500) ، مهردادزاده محرمرضاپور، فاطمه؛ 

 .128-11، (20) 1پژوهش در ورزش تربیتی،  (.11-کووید

 عوامل و بدنیتربیت معلمان - شایستگی دانشجو هایشاخص شناسایی (.1500، سمیرا )آبادیعلیرستمی، پیمان؛ ویسی، کورش؛ غفوری، فرزاد و 

 120 -100 (،158)1فصلنامه تعلیم و تربیت، آن.  بر مؤثر ایزمینه

 مدارس بدنیتربیت درس بخشیکیفیت در تأثیرگذار عوامل تحلیل .(1010) احمـد سجادی، سید غالمرضا؛ بهـار، شعبانی ؛محمدحسین سید ،رضوی

 .110-100 (،15)1، حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت نامهپژوهش ورزش. معلمان دیدگاه از راهنمایی

 کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. نامهپایان. “ضمن خدمت هایآموزشبا  بدنیتربیتبررسی رابطه خودکارآمدی معلمان ˮ(. 1085) ابراهیمسلمانی، 

 توانمندسازی بر مؤثر ایزمینه عوامل شناسایی (.1500، عباس؛ نوربخش، مهری و علیدوست قهفرخی، ابراهیم )یاری خداشاهزاده تیمور لو، حوریه؛ 

 .181 -151 (،50)10فصلنامه علوم ورزشی، ، بدنیتربیت معلمان

 در معلمان سازمانی عملکرد با انسانی منابع توسعه ساختاری (. روابط1501، فالح و عسکری، اسرا )العابدینزینصفایی، اسفندیار؛ بهلکه، طاهر؛ فالح، 

 .211 -210 (،0)18مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، پیشرفته.  اهداف گیری برجهت تأکید با بدنیتربیت

ت فصلنامه مدیری. بدنیتربیت معلمان زندگی کاری باکیفیت دانش مدیریت و سازمانیفرهنگ رابطه (. بررسی1500صفری، امید و شهیدی، نیما )

 .10-81 (،1)1دانش در ورزش، 

مجموعه مقاالت استاندارد . وپرورشآموزشدر وزارت  انسانیمنابع  کارگماریبه(. تحلیلی انتقادی بر استانداردهای جذب و 1082) عباسعباس پور، 

 .وپرورشآموزشانتشارات در آموزش پرورش با رویکرد منابع انسانی،  استانداردسازیو 

 کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. نامهپایان. “بدنیتربیتتخصصی معلمان  -ارزیابی مسابقات علمیˮ(. 1085) احمدعلیمردانی، 

 . تهران: انتشارات جامعه شناسان.AMOS Graphicsآماری با کاربرد  هایپژوهشمعادالت ساختاری در  سازیمدل(. 1088) وحیدقاسمی، 

 .8-5(، 0دوره نوزدهم ) ،بدنیتربیتمجله رشد آموزش . بدنیتربیتنقش معلمان ورزش در کارآمدی درس  (.1018قشمی میمند، عباس )
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استاندارد.  هاینرمکشور و تدوین  بدنیتربیت(. ارزیابی نتایج مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی معلمان 1018) حسنکاشف، مجید؛ مجتهدی، 

 .وپرورشآموزش وزارت بدنیتربیتانتشارات اداره کل 

 هایپژوهش. بدنیتربیت معلمان شغلی عملکرد ارزیابی ابزار یابی اعتبار و (. ساخت1018)کاظمی راد، نفیسه؛ نوربخش، پریوش و سپاسی، حسین 

 .81 -01(، 18)1معاصر در مدیریت ورزشی، 

 .وپرورشآموزش(، شورای نویسندگان، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت 1010) سالمتو  بدنیتربیتکتاب معلم، راهنمای تدریس 

 راهنمایی مدارس مدیران دیدگاه از التدریسحق و معلمتربیت مراکز از شدهجذب معلمان اثربخشی مقایسه(. 1011) عباس، عباسپور؛ منیژه، گراوند

 .118- 11 (،8)25، تربیتی روانشناسی فصلنامه. تهران شهر

در مدارس  بدنیتربیتآموزش  یافتگیتوسعه هایشاخصشناسایی (. 1011) و ویسی، کورش بهرامی، شهاب؛ عیدی، حسین ، معصومه؛بیگی محمد

 .000 -211 (،2)8مدرسه،  مدیریت علمی فصلنامه. ایران

فصلنامه شهر اهواز.  بدنیتربیتشغلی معلمان  بازطراحیروانی و  (. ارتباط استحکام1011؛ درویشی، وحید و مکاری، ماهان )محمدرضاموسوی، سید 

 .58 -01 (،25)1پژوهی، ترویجی آموزش  -علمی

 .150 -111 ،1فصلنامه پژوهش در آموزش علوم ورزشی، شماره . بدنیتربیت معلمان در پیشرفت انگیزه و شادکامی (.1011نظری، شهرام )

 معلمان و استخدامی هایآزمون طریق از شدهجذب بدنیتربیت معلمان اثربخشی . مقایسه(1011) علیرضاپر،  زرین حالجی، محسن؛ شهرام؛ ،نظری

 .181-101 صص ،101 شماره تربیت و تعلیم فصلنامه تهران. شهر جنوب مناطق مدارس دبیری تعهد

چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه  .(مدیریت در توصیفی آمار کاربرد) هاآزمون و مفاهیم بدنیتربیت در ارزشیابی و گیریاندازه(. 1010) فریدههادوی، 

 .معلمتربیت

. طرح پژوهشی پژوهشکده هاآنآن بر عملکرد  تأثیرو  بدنیتربیت(. ارزیابی مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی معلمان 1081) علی مهرهمتی نژاد، 

 و علوم ورزشی. بدنیتربیت
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Evaluating the appropriateness of scientific-specialized competitions and its 

effect on the empowerment and behavioral intentions of physical education 

teachers 

 

 

Abstract: 

The present study has evaluated the specialized scientific competitions of physical education teachers and its 

effect on the empowerment and behavioral intentions of teachers participating in these competitions. This 

research is a descriptive- correlational research that has been done by survey and field method. The population 

and statistical sample was equal and included all teachers participating in the 28th scientific-specialized 

competition of physical education teachers across the country (n=187). The instrument used is a researcher-

made questionnaire, the reliability of which was confirmed using Cronbach's alpha (r=0.85). Descriptive and 

inferential statistics were used for data analysis with the help of spss20 software. We also used structural 

equation modeling with AMOS16 software to check the research model. The results of Pearson's correlation 

coefficient showed that the highest correlation between comprehensive and complete assessment variables with 

test suitability (sig=0.001, r=0.78) and the weakest correlation between media coverage variables and 

administrative reward and support (sig=0.001, r=0.30) was observed. Finally, by using structural equation 

modeling, the direct effect of test fit on behavioral intentions was obtained as 0.45. Also, empowerment as an 

independent variable explains 0.23 of the variance of behavioral intentions. Finally, the suitability of the test 

explains 61% (directly and indirectly) of changes in behavioral intentions. Although the results of this research 

showed that specialized scientific competitions have a good fit from the point of view of the participating 

teachers, but the authorities should provide more suitable rewards (financial and non-financial) for more and 

better participation of teachers and the continuation of this participation in the following years. 

 

 Keywords: Physical Education Teachers, specialized scientific competitions and Behavioral intention.  
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 11-04صفحات  

 

  یفرهنگ هایفعالیت وریبهره موثربر هایشاخصشناسایی 

 شهر اصفهان یورزش هایسازماندر 

 

 9 انیعطرنرگس ، 1 یشاکرمهدی 

 ، ایرانشهرنیشاه، اسالمی آزاد دانشگاه، شهرنیشاهواحد ، فرهنگی یزیربرنامهکارشناس ارشد  .1

 ، ایرانشهرنیشاهاسالمی،  دانشگاه آزاد، شهرنیشاهواحد ، فرهنگی یزیرو برنامهدکتری مدیریت  .2

 

 چکیده:

انجام  اصفهان شهر ورزشی هایسازمان در فرهنگی هایفعالیت وریبهره موثربر هایشاخصشناسایی  باهدفپژوهش حاضر 

اکتشافی بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش  صورتبهگردید. روش این پژوهش بنیادی 

هر ورزشی ش هایسازمانکلیه کارکنان و در بخش کمی  ورزشی هایسازمانات فرهنگی در یافراد نخبه و دارای تجربکیفی، 

گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از فرمول  صورتبهنه آماری در بخش کیفی بودند. حجم نمونفر  057اصفهان به تعداد 

در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پس از  گیریاندازهآمد. ابزار  دست بهنفر  252کرجسی و مورگان 

به دست  49/7، ضریب پایایی پرسشنامه انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤاالت؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ

، معادالت ساختاری و فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان tهایهای این تحقیق از آزمونیافته وتحلیلتجزیهآمد. برای 

 ،ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی گذاریسیاست، کارایی رهبری، داریدینپژوهش شامل:  هایمؤلفهداد که 

 هاذاریگسیاست، هامشیخطاز  ایمجموعهبهتر است که  درنهایت. باشدمیکارایی مشارکتی، کارایی فنی و کارایی اجتماعی 

ش برای تغییر در و نیز تال و اقدامات دولت، نهادهای عمومی و غیردولتی در راستای ایجاد عادت به ورزش در بین شهروندان

و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با هنجارهای فرهنگ عمومی  هاارزش، هانگرش

 انجام شود.از ورزش در راستای تأثیر بر فرهنگ عمومی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی  گیریبهرهو همچنین 

 .ورزشی هایسازمانفرهنگی،  هایفعالیت ،وریبهره واژگان کلیدی:

 

 na.atrian@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول: * 
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 :مقدمه

 نیز و کشور دارد هر توسعه هایشاخص بر که غیرمستقیمی و مستقیم اثرات دلیل به اجتماعی پدیده یک عنوانبه ورزش،

 ریزیبرنامهنیازمند  تردیدبی است، برخوردار کالن و خرد هایسازمان از و شودمی محسوب صنعت یک علوم حوزه در امروزه

 در (.2717، 1)راتن باشدمی آن ترویج برای موجود، هایزیرساخت و اناتکام همسوسازی و گذارانسیاست سوی از مناسب

 تیمسئول هک هاییسازمان است. قرارگرفته تیاولو در شورهاک در یمل میعظ نهضت یک عنوانبه وریبهره ریاخ هایسال

 هایبرنامه از یاملک یالگو ،یجهان هایرقابت درصحنه یمناسب گاهیبه جا یابیدست یبرا ،دارندعهده به را یقهرمان هایورزش

 سبک و یمشتر شتریجذب ب یبرا ورزشی هایسازمان .کنندمیتالش  آن به یابیدست یبرا و یرا طراح ارانکورزش یآمادگ

 افراد بهداشت و سالمت سبک یورزش برا ه آموزشک هاییسازمان. باشندمی دیجد هایراه وجویجست در آنان تیرضا

تحقیق  این (.1942)سلیمی،  کنندمیتالش  جامعه سالمت سطح یارتقا و هابرنامه یاثربخش یبرا ،دارندعهده به را جامعه

 .باشدمیورزشی استان اصفهان در تالش  هایسازمان درفرهنگی  هایفعالیت وریبهرهارائه مدل برای افزایش  جهت در

 تشریح موضوع:

 .باشدمیاطالعات  و یانرژ مواد، ه،یسرما ار،ک یروین چون مختلف نهادهای و منابع از نهیبه و مؤثر استفاده ،وریبهره

کریمی شهابی، ) .باشدمیبیشتر  هایخروجی به دستیابی جهت ورودی نهادهای از بهینه استفاده ،وریبهره دیگرعبارتبه

یک دیدگاه فکری، به مفهوم  عنوانبه وریبهرهکه  شویممیمتوجه  هاسازماندر  وریبهرهبا مروری در مفاهیم  (.1945

تصور بسیاری  برخالف وریبهره(. 1447، 2)اسمیت باشدمیو طرز تفکری برای تداوم پیشرفت و بهبود  کردن کارهوشمندانه 

، 9ریچارد. )پهاستفعالیتدر عمق معنای خویش نگرشی برای عقالئی کردن  وریبهرهیک معیار اقتصادی و مالی نیست.  صرفاً

 انسان شخصی زندگی حتی و ملی هایمنطقهسازمانی،  مختلف سطوح در وریبهره بهبود برای ریزیبرنامه هرچند(. 1442

 موفقیت هایاستراتژی و اهداف ترینمهم از یکی عنوانبه ،ینونک پررقابت یایدن در وریبهره بهبود اما است، ضروری و الزم

فرهنگی روند رو به افزایشی را پیدا  سازوکارهایتوجه به  بیندراین (.2711، 9ایورسون و زاتزیک) باشدمی مطرح یسازمان هر

)تسلیمی  عوامل فرهنگی نسبت به دیگر عوامل پیشی گرفته است تأثیرگذاریکه طی سالیان اخیر وزن  ایگونهبهنموده است، 

به مواردی همچون ایجاد هماهنگی و انسجام بین واحدهای سازمانی،  توانمی هافعالیتاین  ازجمله(.. 1932مکاران، و ه

تیمی، خلق انگیزه،  هایفعالیتمتنوع، حمایت از  هایفرهنگو محصوالت، مدیریت  هافناورینوآوری در راهبردها، فرایندها، 

(. از سوی دیگر، روند 2775، 5)ایوانز و باب برشمرددانش و انرژی اجتماعی و شدت یافتن روند توسعه و بالندگی سازمانی را 

 بالنده و پیشرو موجب گردید است تا این قبیل هایسازمانغلبه یافتن سهم منابع نخبگی بر سهم منابع مادی در بسیاری از 

                                                           
1 Ratten 

2. Smith 

3. Prichard 

4. Iverson &Zatzick 

5. Evans & Bob 
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خود معطوف  محوردانشنحوه اداره کارکنان  ٔ  درزمینهباالتری را برای نقش دادن به عوامل فرهنگی  مراتببهه توج هاسازمان

 برای (.1947)شاین،  است فاصله گیرند دانشی غیرکه مخصوص اداره کارکنان عملیاتی و  سازوکارهایی گیریبهرهنموده و از 

 اشاره شود که بر است کافیسازمان  وریبهرهنگی بر عملکرد و میزان عوامل فره تأثیرگذاریدرک بیشتر از حوزه نفوذ و 

 هایشرکتمیالدی، موفقیت نسبی  37ژاپنی و آمریکایی در دهه  هایشرکتاساس نتایج یک مطالعه تطبیقی بین عملکرد 

 سازمانی قلمداد گردیده ترقویاز فرهنگ  هاژاپنیآمریکایی تا حدود زیادی مرهون برخورداری  هایشرکتژاپنی در مقایسه با 

و  هااستراتژیکه ساختارها،  دهدمی( در مطالعه موردی خود نشان 1445) 0دنیسون (.2،2777است )ساتی و دیویدسون

بنیادین سازمان ریشه داشته و بر این اساس محدودیت ساز و یا  هایارزشفرایندهای اجرایی حاصل از آن بیشتر در باورها و 

که موضوع ارتقاء درجه اثربخشی سازمان باید بیشتر از هر چیز از منظر یک پدیده  نمایدمی. وی تصریح اندبوده آفرینفرصت

 ورزشی، رقابتی بودن ورزش هایسازمان ویژهبه، هاسازمانتوجه به رشد سریع تغییرات در  با قرار گیرد.. موردمطالعهفرهنگی 

ورزشی با سرعت  هایسازمانسیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تغییراتی که امروزه در از ابعاد  هاسازمانو برخوردار بودن این 

. کمبود کندمیجلوه  ترمهم ازپیشبیشورزشی  هایسازمانهر چه بیشتر در حال رخ دادن است، نقش فرهنگ در هدایت 

ایی ورزشی، لزوم شناس هایسازمانر فرهنگی د هایفعالیت هدرزمیناخص  طوربهمنابع اطالعاتی و انجام نشدن تحقیق میدانی 

. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر نمایدمیورزشی را ضروری  هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیت وریبهرهعوامل موثربر 

ورزشی شهر اصفهان  هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیتمطلوب  وریبهرهدر خصوص  هایمؤلفهاست که چه  سؤالطرح این 

 ارائه نمود؟ توانمی

 مبانی نظری پژوهش:

 یادب ازنظره ک یوربهره واژه «.د، بارآور و مولد بودن استیقدرت تول» یه به معناکاست  یسیانگل یا، واژه3یورواژه بهره

ب ایامک، سود برنده و بر بهرهن یمع یور به استناد فرهنگ فارسلمه بهرهکور مشتق شده است و حاصل مصدر است از واژه بهره

 کریمی حاجیآمده است ) یابیامکو  یبودن، سود برندگ بافایده، یوربهره یبه معن یات فارسیدر ادب یورجتاً بهرهیاست و نت

؛ یعنید یتول یه محصوالت مختلف با ادغام چهار عامل اصلکند کیان میب گونهاینرا  یورار بهرهک المللیبین سازمان (.1935

ست ا وریبهرهسنجش  یبرا یارین عوامل بر محصوالت، معیب اکیشوند. نسبت ترید میتول تیریار و مدکه، ین، سرمایزم

عبارت است  یوربهره -1داند: یل متصور مکرا به دو ش یوربهره( )EPAاروپا  المللیبین سازمان (.1933، یاظمکو  ی)ابطح

در فردا بهتر از  یارکهر  کهاینر و کنوع طرز تف یکعبارت است از  یوربهره -2د. یاز عوامل تول یکیاز درجه استفاده از 

ت باشد ید دائماً در فعالیت بایرشد، بشر یاست. برا دستیابیقابلن اعتقاد یرشد مداوم در پرتو ا درواقعامروز قابل انجام است 

رفاه و  نیتأم درنهایتشتر و ید بیبه تول یابیدست یهان راهیتریاز اساس یکی یورش بهرهیافزا (.1932و صمدی،  یروانی)ش

، بسیاری هاستسازمان در موجود مفاهیم ترینپیچیده و ترینمهم ازجمله نیز فرهنگ افراد در جوامع مختلف است. یستیبهز

                                                           
6. Sathe & Davidson 

7. Denison 

8. Productivity 
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 کامالً و امور فرهنگی در ایران،  هافعالیت، هدایت، رهبری و ارزیابی دهیسازمان، ریزیبرنامه هایزمینهاز مشکالت موجود در 

و چه سازمان هسته فرهنگ را شکل  جامعه در(. باورها و مفروضات چه 1942ا این ابهام مرتبط هستند )صالحی و کاووسی، ب

. کنندمی، داللت داشته و بر ادراکات، نحوه تفکر و احساسات افراد نفوذ اعتقاددارند هاآنبه  واقعاًو بر آنچه مردم  دهندمی

که خارج از سطح آگاهی متداول قرار دارند  شوندمیمفروضات و باورها در انظار آحاد یک جامعه، حقایقی قطعی تلقی  درواقع

فرهنگ الگویی است که در صورت کفایت، سودمندی و کارساز  نویسدمی( 1435) 17همین منظر شاین از (.1440، 4)هتچ

ادراک، پندار، تفکر، احساس و رفتار در مقابله با مشکالت، به اعضای شیوه درست  عنوانبه درنتیجهو  یابدمیبودن اعتبار 

، یت فرهنگیاز فعال یف متنوعیف متعدد فرهنگ، تعاریتعار تبعبه (.2772و همکاران،  11)مولکای شودمیجدید آموخته 

افراد بتوانند در تمام ابعاد ه ک آوردمین را فراهم یه موجبات اکاست  یتی، فعالیت فرهنگیفعالاز آن جمله: است  شدهارائه

 فعالیت (.2772و همکاران،  12د )مولکایگران بفهماننی، خود را به دیجمع طوربهو چه  یانفراد طوربهروزانه خود، چه  یزندگ

، )صالحی امیری گیردمیفرهنگی عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای تغییر در مجموعه توان انسانی یک جامعه صورت 

ت یر، تقوییتغ هاآنه هدف کهستند  هاییفعالیت، یفرهنگ هایفعالیته کف را ارائه داد ین تعریا توانمی درمجموع (.1932

ف، ین تعریه ایبر پا .باشدمیروابط اجتماعی جامعه  درنتیجه)اطالعات( جامعه و  هایدانشو  هابینش، هاارزشا توسعه یو 

. دگذارنمی یرات مختلف بر جایفوق تأث هایحوزهخود بر  هایفعالیته با کنام برد  نتوامیرا  شماریبی هایسازمانافراد و 

 هایفعالیتشناخت . با اندشدهتأسیس یت فرهنگیانجام فعال باهدف هاآناز  یفقط تعداد هاسازمانن یان این در میکل

 یمتنوع هایبندیطبقه پرداخت. یفرهنگ هایفعالیتاز  ایمجموعه عنوانبه "بخش فرهنگ"به شناخت  توانمی یفرهنگ

نظری  هایبندیطبقه( الف :کنیممیم یتقس یلک دودسته به را هابندیطبقه نیا است. دهیگرد ارائه یفرهنگ هایفعالیت از

ه به و با توج -فرهنگ ٔ  درزمینهکارشناسی  هایفعالیتاز  ایپارهتعریف، تحلیل و  منظوربه، هابندیطبقهدسته از  این که

هستند  یکتفکقابلبه سه دسته  بافرهنگنسبت ارتباط  برحسبفرهنگی  هایاند فعالیتگردیدهارائه  -نیاز و هدف محققین

 این بخش هنرهای زیبا: هایبخشاز: الف(  اندعبارت موردنظر( این سه دسته فعالیت فرهنگی 1933)مظاهری و همکاران، 

( ب انجام سروکار دارد. حال در هایآفرینش به کمک تا اریس تئاترهای ،هاموزه ،یمل راثیم حفظ یرسم یهنر هایرشته با

 هایآموزش ،وپرورشآموزش. مانند شوندمیدر نظر گرفته  بافرهنگسنتی مرتبط  طوربهکه  هاییبخش سنتی: هایبخش

خدماتی وجود دارد  مرتبط با محیط زندگی: هایبخش( ج .ونیزیتلو و ویراد ارتباطات، شامل اطالعات بخش ،ساالنبزرگ

 توسعه در و کندمی کمک یزندگ طیمح به دادن لکش در اما .شودنمیمربوط  فرهنگ ارتقاء و اشاعه ارک به اصل که در

 و یعلم سازمان و متحد، ملل سازمان توسط عمدتاً  هابندیطبقه این کاربردی هایبندیطبقهب(  .است مؤثر یفرهنگ

 هایفعالیت نمودن استاندارد و زبانیهم ینوع جادیا ای عضو یشورهاک از و اطالعات آمار آوریجمع باهدف و،کونسی یفرهنگ

                                                           
9. Hatch 

10. Schein 

11. Mulcahy 

12. Mulcahy 
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 یخاص بندیطبقه ،یفرهنگ هایفعالیت ریزیبرنامه منظوربه زین یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت .است گرفته صورت یفرهنگ

 سازمان یک هایفعالیت در عرصه موجود هایواقعیت انگرینما هاشاخص(.. 1933و همکاران،  است )مظاهری نموده ارائه

 حصول از توانمی هاآن قیطر از و باشندمی هافعالیت و هابرنامه ییاراک یابیارز یبرا کارآمد یت ابزاریریمد نظام در و هستند

 ،هانارسایی ها، خالء بهتر کدر و ییشناسا در یردکعمل هایشاخص به قیعم توجه .افتی یآگاه شدهتعیینش یپ از اهداف به

و  آوریجمع و ارهایمع نییتع راه از ردکعمل ارزیابی .کندمی یانیشا کمک یفکی و یمک جهت از برنامه در بهبود و مبودهاک

 ،یده گزارش رد،کعمل یارهایمع با اطالعات سهیرد سازمان، مقاکعمل خصوص در ریمد ماتیتصم به هاداده وتحلیلتجزیه

ن ییتع اهداف، ل بهین یبرا (..2719، 19)مایرز و جین کندمی کمک ندهایفرا نیا مداوم توسعه و یبررس و رسانیاطالع

 انگرینما هاشاخص .ارند د قرار تیاولو در دارد سازمان رشد به رو درروند را ریتأث نیشتریب یککدام هکنیا و یابیارز هایشاخص

 هابرنامه ییاراک یابیارز یبرا کارآمد یابزار تیریمد نظام در و سازمان هستند یک هایفعالیت عرصه در موجود هایواقعیت

 هایشاخص ق بهیعم توجه افت.ی یآگاه شدهتعیین شیپ از اهداف به از حصول توانمی هاآن قیطر از و باشندمی هافعالیت و

کمک شایانی  یفکی و یمک جهت از برنامه بهبود در و مبودهاک ،هانارساییها،  خالء بهتر کدر و ییشناسا در یردکعمل

 ارانکدر ورزش زهیانگ جادیا به یخاص توجه یستیبا ،یجهان عرصه ت دریموفق یبرا نیبنابرا (.2711، 19)پینگ و مینگ کندمی

 زکتمر نیو همچن هاآن دادن تکمشار ون،یفدراس نانکارک آموزش و اران، توسعهکورزش یازهاین و اتیاکش به توجه ،ایحرفه

 نظر به نیبنابرا .میباش داشته یانسان منابع و یسازمان ساختار مؤلفه هایشاخصهاز  یجهان ارتباطات شیافزا و پژوهش بر

 ،ینوآور ،گذاریسرمایه و یمال بخش بر زکتمر از شتریب یورزش هایفدراسیوندر  الذکرفوق مسائل به دادن تیاهم رسدمی

 در هاییشاخصن یچن گیریاندازه آن در هک است یبستر جادیا ازمندین هاشاخص ثرکا است. اثرگذار سازمانیفرهنگ و

 در یتحول نیچن یالزم برا نگرش و دانش اساساً اول مرحله در تا شودمی شنهادیاساس پ براین باشد. نکمم ورکمذ سازمان

 یابیارز نظام تحقق یبرا بستر جادیا و افزاییدانش د.یآ حاصل ریدرگ هایسازمان یانیم و یعال رانیمد نیب خصوصاً  جامعه

، 15است )کاراکوز یامر نیچن گرید نیازهایپیش از نانکارک و ییاجرا و یتیریمختلف مد سطوح در یردکعمل هایشاخص با

 و حقوقی مسائل مشاجرات ورزشی، افراد، بین تعارضات رفع در ورزشی هایفدراسیون که اندداده نشان (. مطالعات2711

 و اثربخشی مسائلی مانند ارتقای منظوربه نمایند. ایفا را بسیار مهمی نقش توانندمی خود کارکنان سازمانیفرهنگ توسعه

 به ورزشی، توجه هایسازمان حوزه در شناسیانساناهداف بلندمدت سازمانی و شناخت پدیده مرتبط با  به نیل عملکرد،

 (2775، 12است )کامرون و کویین اهمیت حائز سازمانیفرهنگ مؤثر ملعا

 اهداف پژوهش

 فرهنگی. هایفعالیت وریبهرهبر  مؤثر هایشاخصتعیین  -

 .فرهنگی هایفعالیت وریبهره افزایش جهت کارآمد هایشاخصتعیین  -

                                                           
13. Myers & Jin 

14. Peng & Ming 

15. Karakus 

16. Cameron and Quinn 
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 فرهنگی. هاییتفعال وریبهروهبرازش مدل  تعیین -

 

 پژوهش سؤاالت

 ؟اندکدمفرهنگی  هایفعالیت وریبهرهاثربخش بر  هایشاخص -

 ؟اندکدمفرهنگی  هایفعالیت وریبهرهکارآمد جهت افزایش  هایشاخص -

 چگونه است؟ فرهنگی هاییتفعالبرازش مدل بهروه وری  -

 

 :پژوهش روش

 پژوهش یشناسروش

 کارآمد و مؤثر هایشاخصدارد و هدف آن شناسایی  13است و ماهیت اکتشافی 10کاربردی  هدف، حیث از پژوهش این

 هایسازمان. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان باشدمیورزشی شهر اصفهان  هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیت وریبهره

ه راد نخبشد تا از اف یعمیق سع هایمصاحبهجهت  یدر مرحله اول تحقیق، در انتخاب نمونه آمار ورزشی شهر اصفهان بودند.

عمیق از روش  هایمصاحبهبرای انجام  گیرینمونهورزشی استفاده شود و جهت  هایسازمانات فرهنگی در یو دارای تجرب

و  هادادهاستفاده شد.. از فرآیند کدگذاری جهت استخراج  27گلوله برفی گیرینمونه یکنکو ت 14هدفمند گیرینمونه

استفاده شد. در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش  پژوهشبخش کیفی  وتحلیلتجزیه

 واعضای جامعه تعداد  نفر 057 مجموعاًنمونه پژوهش انتخاب گردیدند که  عنوانبهتعدادی  ایطبقهتصادفی  گیرینمونه

کمی  بخش در ..باشدمی ه و پرسشنامهمصاحب این تحقیق، در داده آوریجمع ابزار .باشندمیاعضای نمونه  تعداد نفر 252

 ورزشی شهر اصفهان هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیت وریبهرهمربوط به  پرسشنامهگیری در این تحقیق ابزار اندازه

 91. این پرسشنامه محقق ساخته است و مشتمل بر گیردتعلق می هاآنبه  5تا  1باشد که بر اساس طیف لیکرت نمره می

 بوده است. وریبهره مؤثر بر کارایی واثربخشی  هایمؤلفهبعد دارد که سؤاالت این پرسشنامه مربوط به  3سؤال است و 

 به خق ضریب آلفای کرونبایانس سؤاالت، از طرین وارییک مطالعه مقدماتی و تعی، پس از انجام هاپرسشنامهی یایپا سنجش

پس از  ،پرسشنامه را در جامعه تحت بررسی توزیع 97تصادفی ساده تعداد  طوربهمحقق ابتدا ر استفاده گردید. یز شرح

 است. آمدهدستبه 49/7 پرسشنامه، با محاسبه واریانس این نمونه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ آوریجمعو تکمیل 

 پژوهش: هاییافته

 :هاداده وتحلیلیهتجز

 فرعی پژوهش( یهامؤلفهکدهای مصاحبه )

                                                           
17. Fundamental research 

18. Exploratory research 

19. Purposive 
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 آورده شده است. کاراییو  اثربخشیفرعی پژوهش در  هایمؤلفهدر جدول زیر کدهایی مربوط به 

 شی شکار، ، داریدین: اثربخ ستشهدای ورز شرع،  گذاریسیا شی، پایبندی به  شی، زندگی فرهنگی ورز ورز

 فرهنگ پهلوانی و جوانمردی

 داومت، پذیریانعطاف، شناسیزمان، الگوسازی، رهایی بخشی، آگاهی بخشی، گفتمان سازی، آفرینیموج :کارایی ،

، هاظرفیت، استفاده از تمام هاپیام سازیفشردهمحتوا،  سازیسادهمشارکت فعاالنه، جذابیت مشروع، اصل هدایت، 

 ، فناوری جدید و نیازسنجی.هافعالیت، چابک سازی، رهبری جزءنگری

 

فرعی پژوهش یهامؤلفهافته شده در حوزه ی یدهاک( 0-0جدول )  

 کدها شماره 

 اثربخشی  

 1-  
 و نهی از منکر معروفامربهاحیای فرهنگ 

  -2 یدارنید
 تقویت پایبندی به احکام شرعی

 تقویت بنیه معرفتی ورزشکاران و افزایش بصیرت اعتقادی، اخالقی  -9 

 9-  
 هاورزشی و تقویت ایمان و الهی کردن گرایش یهاسازمانمعنوی کردن جو 

شهدای 

  -5 ورزشکار

ر بیشت هاسازمانو  هارسانهاخالق، منش و رفتار شهدای ورزشکار در  ٔ  نهیدرزمباید 

 بازگو شود.

 2-  
 ترویج فرهنگ انقالب اسالمی

 هاتقویت هویت اسالمی ـ ایرانی برای پیشرفت و دفع ناهنجاری  -0 

 یگذاراستیس
3-  

ورزشی با گسترش  یهاسازمانتقویت بصیرت ورزشکاران و عقالنی کردن جو 

 فرهنگ آزاداندیشی

 در نهضت ورزش و کمک به پیشرفت گسترش فرهنگ جهاد ورزشی و حضور  -4 ورزشی

 17-  
 دلی و همراهی میان فعاالن فرهنگیایجاد هم
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 11-  
 ترویج فرهنگی عفاف و حیا

 12-  
 جوانمردفراهم نمودن شرایط ورزشکاران 

 زندگی
19-  

 یهاسازمان پرامید در ایجاد سالمت روانی در ورزشکاران و ایجاد فضای بانشاط و

 ورزشی

  -19 فرهنگی
 هویت بخشی به اهالی ورزش

  -15 ورزشی
 دلی میان فعاالن فرهنگی ـ ورزشیهای فرهنگی و ایجاد هماثربخشی فعالیت

 12-  
 ورزشی یهاسازمانایجاد جو سالم فرهنگی در 

 

 پایبندی به

 شرع

10-  

باید توجه داشت که مأموریت جهاد فرهنگی، اصالح فرهنگی موجود به فرهنگ 

مخالف  یهاراهبا ابزارها یا  قطعاً و پایبندی به شرع است و  یمحورنیداسالمی 

 .شودشرع این آرمان محقق نمی

فرهنگ 

پهلوانی و 

 جوانمردی
13-  

سابقه و پیشینه فرهنگ اسالمی و ورزش در راستای اجرایی کردن این  بامطالعه

 فرهنگ بومی تالش صورت گیرد.

بازده 

  -14 هاتیفعال

قبل از برگزاری،  ستیبایمهمچون گردهمایی، همایش و غیره  ییهاتیفعال

 راندمان آن بررسی شود.

 
27-  

در افراد و جامعه ورزشی  شدهاعمالفرهنگی منوط به تغییرات  یهاتیفعالارزیابی 

 انجام شود.

شعار ورزش 

  -21 برای همه

 

ورزشی مشارکت فعال داشته  یهاتیفعالتمامی اقشار و آحاد جامعه بتوانند در 

 باشند.

 کارایی شماره 

  -22 ینیآفرموج
 تواند در جو عمومی حساسیت و انگیزه ایجاد نماید.می ینیآفرموج
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 رهایی بخشی
29-  

ترین موانع رشد افراد غلط از مهم ورسومآدابو  هاضد ارزشزدودن ضد هنجارها و 

 است.

 آگاهی بخشی
29-  

در فضای فرهنگی، گاه اطالعاتی که در جامعه بیش از همه در گردش است، تصویر 

 کند.می و بینشی را در افراد جامعه نسبت به امور ایجاد

 گفتمان سازی
25-  

ها شمنسجم از ارز یامجموعهتفا نمود، زیرا ترویج کتوان به ترویج تک اندیشه انمی

. گفتمان سازی چنین هاستآن تکتکو مؤثرتر از ترویج  ترراحتها و اندیشه

 ویژگی دارد.

 یالگوساز
22-  

کنیم دیگران به این مهم اهتمام وقتی ما برای جوانان الگوی مناسبی تبیین نمی

 گذارند.اختیار جوانان ما می ورزند و متأسفانه الگوهای نامناسبی را درمی

 یشناسزمان
20-  

مثال  طوربهها هستند، ظرفی مناسب برای اجرای اثربخش برنامه هازمانبرخی 

 ورزشی یهامناسبت

 یریپذانعطاف
23-  

اگر در حین فعالیت، ناکارآمدی یک جزء آشکار شد باید عملیات برای اصالح 

 انعطاف داشته باشد.

 تداوم
24-  

ن دشم کهیدرحال ژهیوبهشود، های موسمی و گذرا به اصالح دائم منجر نمیبرنامه

 .در حال اقدامات متنوع و مداوم است

مشارکت 

  -97 فعاالنه

بر رفتار افراد، گاهی باید از مشارکت  یرگذاریتأثو اندیشه و  دیعقابرای تثبیت 

فعاالنه استفاده نمود؛ در این شیوه با تمرین و تجربه عملی به یادگیری و آموزش 

 .شودپرداخته می

جذابیت 

  -91 مشروع

 .و اهرم برای جذب مردم است ، فصاحت و بالغت بهترین شیوهییگو بایز

  -92 اصل هدایت
 باشد، نه دفع مخاطبمی حجتاتمامهدایت و  باهدفهای فرهنگی برنامه

 یسازساده

  -99 محتوا

های فرهنگ اسالمی سادگی و فطری بودن آن است که اقدامات یکی از زیبایی

 .کندتزیینی فاقد آن است و تجمل تنها چشم حس را برای لحظاتی ارضاء می

 یسازفشرده

  -99 هاامیپ

 هاالمثلعبارات کوتاه، ضربسازی در قالب نمادها، شعارها و عناوین جذاب، فشرده

 ثیر بسزایی دارد.أهای کوتاه ماندگار تدوبیتیو 

استفاده از 

  -95 هاتیظرفتمام 

شود برای اجرای یک عملیات از های ناسالم سبب مییا رقابت جایبگاه تعصبات 

غ از مجری طرح دری میارداریاختها استفاده نکنیم یا ظرفیتی را که در همه ظرفیت

 .کنیم

 فرهنگی به تمام جزئیات در فرآیند توجه شود. یهاتیفعالبرای انجام   -92 یجزءنگر
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 چابک سازی
90-  

داشت و متناسب با آن سریعاً وارد عمل  یاژهیوباید به تغییرات محیطی، توجه 

 شد.

رهبری 

 ورزش، بتوان نفوذ فرهنگی را در جامعه افزایش داد. یهاتیجذاببا استفاده از   -93 هاتیفعال

 فناوری جدید
94-  

اجتماعی( جهت  یهاشبکهجدید )در فضای مجازی و  یهایفناوراستفاده از 

 تسریع در امور فرهنگی

 مختلف ورزشی صورت گیرد. یهاطیمحدر ورزش متناسب با  یسازفرهنگباید   -97 نیازسنجی

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  پاییز - سوم شماره - اول سال

01 

 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  پاییز - سوم شماره - اول سال

09 

د مقایسه نمو باهمضرایب مسیر را  توانیم؛ باشدیم استانداردشدهدر شکل باال که مربوط به ضرایب 

 71/7، مقادیر احتمال همه سؤاالت کمتر از اهمیت بیشتر آن ارتباط است. دهندهنشانو بیشتر بودن ضرایب مسیر 

 .شودیمپذیرفته  44/7است؛ بنابراین همه سؤاالت در سطح معناداری 

 

 های برازش مدل( شاخص11 -0جدول )

 مجاز حد مقدار نام شاخص

 5کمتر از  29/9 (یآزاد ٔ  درجهدو بر  یاک)

RMSEA 74/7باالتر از  10/7 برآورد( ین مربعات خطایانگیشه می)ر 

CFI )4/7باالتر از  30/7 )شاخص برازش تطبیقی 

PCFI )5/7باالتر از  59/7 )شاخص برازش تطبیقی مختصر 

 برازش مناسب مدل است. دهندهنشانکه  شوندیمبرازش مدل در جدول باال مالحظه  یهاشاخص

 

 

 فرهنگی هاییتفعال یوربهره( مدل ضرایب مسیر 0-0شکل )
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 فرهنگی هاییتفعال یوربهره استانداردشده( مدل ضرایب 3-0شکل )

د مقایسه نمو باهمضرایب مسیر را  توانیم؛ باشدیم استانداردشدهدر شکل باال که مربوط به ضرایب 

 71/7کمتر از  هامؤلفهاحتمال همه  ریمقاد اهمیت بیشتر آن ارتباط است. دهندهنشانو بیشتر بودن ضرایب مسیر 

 .شودیمپذیرفته  44/7در سطح معناداری  هامؤلفهاست؛ بنابراین همه 

 

 های برازش مدل( شاخص10 -0جدول )

 مجاز حد مقدار نام شاخص

 5کمتر از  79/9 (یآزاد ٔ  درجهدو بر  یاک)

RMSEA 74/7باالتر از  10/7 برآورد( ین مربعات خطایانگیشه می)ر 

CFI )4/7باالتر از  35/7 )شاخص برازش تطبیقی 

PCFI )5/7باالتر از  53/7 )شاخص برازش تطبیقی مختصر 

 

 برازش مناسب مدل است. دهندهنشانکه  شوندیمبرازش مدل در جدول باال مالحظه  یهاشاخص
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 فرهنگی یهاتیفعال یوربهرهبر  مؤثرعوامل ( آزمون معناداری 13-0جدول )

 رتبه میانگین فرهنگی هایفعالیت وریبهرهبر  مؤثرعوامل 

 21/577 آزمون کی دو

 252 تعداد

 0 درجه آزادی

 777/7 سطح معناداری

 وریبهرهبر  مؤثر عواملبوده بنابراین بین میانگین رتبه  دارمعنی p≤/75نتایج جدول آماره فریدمن در سطح  اساس بر

 وجود دارد. داریمعنیفرهنگی تفاوت  هایفعالیت

 

 فرهنگی یهاتیفعال یوربهرهبر  مؤثر عوامل( توزیع میانگین 13-0جدول )

 رتبه میانگین فرهنگی یهاتیفعال یوربهرهبر  مؤثرعوامل 

یدارنید  55/2 

ورزشی یگذاراستیس  43/9 

 27/9 زندگی فرهنگی ورزشی

اجتماعیکارایی   20/2 

 24/5 کارایی رهبری

 59/9 کارایی مدیریتی

 02/9 کارایی مشارکتی

 25/9 کارایی فنی

 وریبهرهبر  مؤثرعوامل بوده بنابراین بین میانگین رتبه  دارمعنی p≤/75نتایج جدول آماره فریدمن در سطح  اساس بر

ه پژوهش، ب هایمؤلفهاز  آمدهدستبهبا توجه به میانگین رتبه  درنتیجهوجود دارد.  داریمعنیفرهنگی تفاوت  هایفعالیت
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ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی، کارایی مشارکتی، کارایی  گذاریسیاست، کارایی رهبری، داریدینترتیب 

 بودند. اولویتفنی و کارایی اجتماعی دارای باالترین 

 :گیرییجهنت وحث ب

 یوربهره مطلوب مدلرا در  یرگذاریتأث یشترینب ی،عامل رهبر نشان داد که یقتحق هاییافته اول شاخص یدر بررس

 کلینم ویز، هاییقتحق یجبا نتا یتا حدود یقتحق ینا یجدارد. نتا اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال

ان یط مبنمود که درک روا یانب توانیم یجنتا ینا یینتب دردارد.  یهمخوان (1945) منتظری و شریفیو  (2717) کرلت و

. گرددیمسازمان  یعات ارزشمند برااطال یجهدرنتو  یرهبر یش اثربخشیموجب افزا یسازمانفرهنگو  یرهبر یهاسبک

 نگیفره هاییتفعال یوربهره مطلوب مدلدر  یرگذاراز عوامل تأث یریتیمد ییکارا نشان داد که یقتحق هاییافته همچنین

و اصالح  یانسان یرویآموزش ن ی،ورزش یهابرنامه یبرا یگذارهدف یناست همچن اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در

 یورزش یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال یدارد. ور یورزش یهاسازمان یوربهرهرا در  یرتأث یشترینب یسازمان یساختارها

 یهافرهنگ، ازهمهاولاجرا شود.  آمیزیتموفق یاگونهبه یمشارکت یریتمد که دهندیماجازه  که یعوامل است اصفهان شهر

 یدتربستر مساع و دهندیمرا رواج  یمشارکت یکه سبک رهبر یفرد یاتبا آن دسته خصوص گذارانییانبن یاز سو یجادشدها

اگر  ن،یهستند بنابرا یارزش یستمخلق س یبرا ی، مسئوالن اصلگذارانیانبنمشارکت به همراه خواهد داشت.  یجادا یرا برا

انتقال نداده باشند از همان ابتدا فرهنگ از  یمشارکت یریتمد سبک یکهماهنگ و منظم همراه  طوربهرا  هاارزشآنان 

 .خواهد بودمشارکت برخوردار  یمناسب برا چنداننه پایهیک

از باورها،  یاو شبکه نظامبهشامل اعتقاد و عمل  ینی،و شبکه معرفت د داریدیننمود که  یانب توانیم یجنتا ینا یینتب در .

 یباورها، احکام و اعمال عباد یاندر م ینبرقرار است. همچن یکیتشک یرابطه علّ هاآن یانکه م شودیم یاخالق و اعمال عباد

 تریکنزد یند یمرکز ٔ  هستهبه  یو اعمال عباد یهرچه باورها، امور اخالق که یاگونهبهبرقرار است؛  یارابطه شبکه یزن

ه از ک یو اعمال عباد یاتهستند و در مقابل، آن دسته از باورها، اخالق یشتریب یتو گاه عقالن یتثبات، کل یباشند، دارا

، ماعبا اجت یشتریشده، تماس ب تریکنزد ینیو شبکه معرفت د دارییند یهبه حاش شوند،یدورتر م یند یمرکز ٔ  هسته

 لمددر  یرگذاراز عوامل تأث یاجتماع ییکارا نشان داد که یقتحق هاییافته هایبررس در ادامه دارندمردم یشتفرهنگ و مع

که  نمود یانب توانیم یجنتا ینا یدر راستا .است اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال یوربهره مطلوب

 طتوس ید ارتباطیجد یهارسانهاز  یریگبهرهت یفیکشتر به یهمچون: توجه ب یمواردشهر اصفهان به  یورزش یهاسازمان

 یحلنترنت در میا بودن یرفراگش سرعت و ینترنت، افزایانه و ایرا یافزارنرم هاییتقابل ارهمستمر درب یهاآموزش کارکنان،

 یعاجتم، ایاسی، سیملگوناگون ع یهابرنامهل یو تحل ی، معرفینترنتیا یو آموزش یعمل عمناب یخدمات و معرف رائه، اسازمان

از  یفن ییکارا دهدیمنشان  یجنتا .توجه داشته باشند یشیاندهم یهاجلسه یدر قالب برگزار یاماهوارهون یزیتلو یو مذهب

ن پژوهش نشا یجنتا است اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال یوربهره مطلوب مدلدر  یرگذارعوامل تأث

و بروز  پذیرییتمسئولافراد،  ینب مساعییکتشردر شناخت مشارکت و  یمهمنقش  یداد که ورزش و مسابقات ورزش

 ،یو جسم یمت روانالارتقا س ی،و مشارکت اجتماع یهمبستگ یتتقو ی،ارتباطات اجتماع یمتحک ی،اجتماع یاستعدادها

 المللینب گسترش روابط ی،و انسان یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییهسرماقاء و ارت یتتقو ی،و اجتماع یق انسانالپرورش اخ

از  یکی وانعنبهنمود که ورزش  یانب توانیم یجنتا ینا یینتب دردارد.  یرهصلح و غ ،تفاهم یتتقو ی،فرهنگ یانو ارتباطات م

متعدّد  یدر جوامع مختلف برخوردار بوده که نقش و کارکردها یخاص یتاهماز  یو همگان یعموم یـ اجتماع یمسائل فرهنگ

 اسبر اس. گذاردیم یبرجا المللیینب یهامناسبت بررا  یادیت زالو تحوّ یراتتأثداشته و  یو ارتباط یفرهنگ ی،اجتماع
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 یمهمدر نقش  تواندیم یورزش و مسابقات ورزش یی،کارکردگرا یدگاهد ازجمله یشناسو جامع  یمختلف ارتباط یاتنظر

ات و گسترش ارتباط یمتحک ی،اجتماع یو بروز استعدادها پذیرییتمسئولافراد،  ینب مساعییکتشرشناخت مشارکت و 

 تیتقو ی،و اجتماع یق انسانپرورش اخال ی،و جسم یمت روانارتقا ء سال ی،و مشارکت اجتماع یهمبستگ یتتقو ی،اجتماع

تفاهم  یتقوت ی،فرهنگ یانو ارتباطات م المللیینبگسترش روابط  ی،و انسان یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییهسرماو ارتقاء 

 ،یتعلّق اجتماع یا یهمبستگ یتو پربار شدن اوقات فراغت، تقو یعموم یجاناتو ه ینشاط اجتماع یجادصلح، ا هو توسع

د و نق ینهفراهم نمودن زم یقاز طر یبخش یو آگاه یرساناطالع ی،و فرهنگ یورزش یگسترش گردشگر یبرا یبسترساز

 یرهنگو ف یبهتر است که گسترش ورزش در ابعاد مختلف اجتماع روینااز  ید؛نما یفاا یرهمختلف و غ یهاگروه ینگفتگو ب

 .یردقرار گ یژهمورد توجّه و

 

 :تشکر و قدردانی

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

 .آورندمی
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Abstract: 

The aim of this study was to develop an optimal model of productivity of cultural activities in sports 

organizations in Isfahan. The method of this basic research was exploratory which was done qualitatively and 

quantitatively. The statistical population of the study in the qualitative part, elite people with cultural 

experience in sports organizations and in the quantitative part of all employees of sports organizations in 

Isfahan was 750 people. The statistical sample size in the qualitative part was snowball and in the quantitative 

part using Krejcie and Morgan formula was 256 people. The measurement tool in this study was an interview 

and a researcher-made questionnaire. After conducting a preliminary study and determining the variance of the 

questions; Through Cronbach's alpha coefficient, the reliability coefficient of the questionnaire was 0.94. T-

test, structural equations and Friedman test were used to analyze the findings of this study. the results showed 

that the components of the research include: religiosity, leadership efficiency, sports policy, cultural and sports 

life, managerial efficiency, participatory efficiency, technical efficiency and social efficiency. Finally it is 

better to have a set of policies, policies and actions of government, public and non-governmental institutions 

in order to develop the habit of sports among citizens and also try to change the attitudes, values and norms of 

a group or a group of Individuals in the sports environment to behave in accordance with the norms of public 

culture and also to use sports in order to influence public culture and solve cultural and social problems. 

      Keywords: Productivity, Cultural Activities, Sports Organizations 
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 بدنییتتربمندی دبیران رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت سبک رابطه

 9فاطمه زمانی علویجه،  1* رضا رضائی

 شهرستان اسدآباد، همدان، ایران بدنییتترب، دبیر ایران. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران2

 

 چکیده:

روش  بدنی بود.مندی دبیران تربیترهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت سبک رابطههدف از این پژوهش، تعیین 

 جامعهبود و به روش میدانی انجام شد.  همبستگیع نواستراتژی توصیفی و از  ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظراین پژوهش 

نفر بودند و با توجه به برابر  22شامل تشکیل دادند. نمونه آماری  بدنی شهرستان اسدآبادکلیه دبیران تربیتآماری تحقیق را 

در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه  شمارتمام رت صوبودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به

ها روایی پرسشنامههای آماری تقسیم شد. هنبود که بین نمو (1691) ( و رضایت شغلی مینه سوتا2222سبک رهبری ایلمور )

اخ با استفاده از ضریب آلفای کرونب هاثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامهنفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  6به تائید 

ها از روش آمار توصیفی و داده وتحلیلیهتجز یاستفاده شد. برا 29نسخه  SPSS افزارنرمها از برای تحلیل داده .شدتائید 

استنباطی )جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح 

 سبکپژوهش نشان داد بین  یها( استفاده شد. یافتهF، آزمون رگرسیون خطی ساده چند متغیره، ≥ p 20/2 داریمعنی

رهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران  سبکرهبری توزیعی و رضایت بیرونی و  سبکرهبری توزیعی و رضایت درونی، 

مدیران مدارس باید در انجام امور  شدهکسببه نتایج  با توجهبنابراین،  داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنیبدنی تربیت

 .مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت معلمان شود

 

 بدنیتربیترضایتمندی، ، مدیرتوزیعی،  رهبری، سبک کلیدی: واژگان 
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 مقدمه:

 ندگی، زگیرندیمار قرر هم کناجمعی از افراد در  کهیوقتها به وجود آمده است. انسان جتماعیا ندگیاز پیدایش ز هبریر

؛ مشخص است که تأثیر افراد بر یکدیگر مساوی نیست، در این میان گذارندیم تأثیریکدیگر  برو  کنندیمرا شروع  جتماعیا

ارد که بر باقی افراد بگذ یشود تأثیر بیشتررا دارد و بدین ترتیب موجب می یترکند و نقش پررنگعمل میتر فعالیکی 

که هدف آن شد بایی مذرهبری دربرگیرنده یک رابطه نفو (.1221)رضائی،  گرددمی یباعث شروع پیدایش رهبر یتدرنها

ها و ایجاد اهداف متقابل وابسته بندی ارزشاست که بر دسته شدهنییتعاهداف  یسوبهها یا گروهی از مردم حرکت سازمان

اثر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد،  تنهانهرهبری کند ( بیان می2226) 1(. یوکل1961، ، نوربخش و نوربخشاست )مرادی

مثابه رهبر، بلکه بر رضایت شغلی کارکنان، رضایت رهبران و انگیزش کارکنان و سرانجام بر خالقیت نیز مؤثر است. مدیر به

هبری، ر وری سازمان خویش شود.تواند سبب افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهرهگیری از سبک صحیح رهبری، میبا بهره

ش ها برای نمایشود، بلکه توانمند کردن آنهای رهبری تسلط بر دیگران محسوب نمیکامگی و استبداد نیست، مهارتخود

شود، منظور مجموعه اشاره می 2(. زمانی که به سبک رهبری221، ص 1962بهترین عملکرد است )کارگر و سلطانی، 

فرایندی رفتاری  کنندهیانبسبک رهبری  (.2212، 9و فلفه کند )هرمنرفتارهایی است که مفهوم رهبری خاصی را بیان می

 اشدبباشد، که به دنبال تأثیر و به وجود آوردن انگیزه در اعضاء برای تحقق اهداف سازمان میمی یفرد ینبهمراه با ماهیت 

ن فرد اختصاص دارد. و نیازهایی که به آ بامهارترهبر نیز فردی است باتجربه، (. 1961، )خاکساری، صابونچی و سلیمانی

 زهایکند و یا نیاهای جدیدی کسب میکند، مهارتاست، زیرا تجربه رهبر تغییر می ییرتغقابلهای رهبری فردی نیز سبک

است.  یعیتوز یرهبر ک، سبین رهبرینو یهاکاز سب یکی (.2210، 2، کان و بورتونکنند )بورلنداش تغییر میشخصی

)ایلز  شبرد اهداف استیبر نقش اعضا در پ یدتأکف با یامل وظاکض یبر اعتماد و تفو یمبتن یاز رهبر ایگونه 0یعیتوز یرهبر

ی د دارایه باکباشند نان میکارکفاکتور در دستیابی به اهداف، اعضا و  ینمؤثرتر، یرهبر کن سبیدر ا .(2211، 9و فنگ

رچه م قدرت و انجام هیتسه یبه معنا یعیتوز یرد رهبریکباشند. رو هاها و انجام آنتیرش مسئولیت در پذکن مشاریشتریب

زمینه سبب ایجاد  شدهیعتوز(. سبک رهبری 1969، قاینی نژادو  ، کاشانیانزایییناستباشد )شتر امور به دست معلمان مییب

سالمت سازمانی و مشارکت آمدن  به وجودباعث نوبه خود که به گرددمی( 1اعتمادسازی در درون مدرسه )بین معلم و مدیر

با کاهش کنترل  شدهیعتوزرهبری (. 1969، یکمالیرمو  ، پورکریمیشود )عزیزیمیگسترده معلّمان در امور مدارس 

 1اموندیورسون و دهال ،النیاسپ (.1969راستا است )عزیزی و همکاران، بوروکراتیک در جهت همکاری کارکنان با یکدیگر هم

ه احساس تعلق در افراد شد سبباول  هوهلنفعان، در یگر ذین معلمان و دیدر ب یند رهبریع فرایه توزک کردندان یب( 2221)

در  یعیتوز یه رهبرکدارد یز اشاره می( ن1661) 6متیو. شودیرا موجب م یو تعهد سازمان یرد شغلکبهبود عمل تبعبهو 

شود. میها آن یرد شغلکبهبود عملموجب م یمستق صورتبهو  شودمعلمان می یبرا یت عاطفیمدرسه، سبب ایجاد حما

                                                           
1. Yukl 

2. Leadership Style 

3. Herrmann & Felfe 
4. Borland, Kane & Burton 
5. Distributive 

6. Iles & Feng 

7. Manager 

8. Spillane, Halverson & dyamond 

9. Mathieu 
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( مشخص شد که رهبری توزیعی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی 1222)، رضایی و هزاری پور صفرطبق یافته 

رهبری توزیعی را بر اثربخشی مدارس  هسازندمعلمان و اثربخشی مدارس دارد. سطوح باالتر رفتار شهروندی در معلمان، اثر 

حمایت معلمان، آگاهی انتقادی و  شدهیعتوز(، رهبری 2222) 1اوغلو گوکمنافزاید همچنین بر اساس تحقیق سونمز و می

 .دهدیمرفتار فراگیر را افزایش 

نی انسا یو محل تربیت نیرو منشأاست؛ زیرا  وپرورشآموزش وزارتای، موفقیت هر جامعه یترین سازمان برااصلیاز طرفی، 

(. به اعتقاد 1969، غالمیو  ، امجد زیردستجهت توسعه و پیشرفت جامعه است )نعمتی یازموردن یو محل پرورش استعدادها

(. 1961، موالناو  ، فرنیاباشند )حسینی نسب، معلمان مییتو ترب ان تعلیمین عامل مؤثر در جریترنظران، مهمصاحب

، رشوپروآموزشهدف نظام  کهییازآنجا وباشند می معلمان، وپرورشآموزشنظام  در ترین عنصر موفقیتمهم، دیگریعبارتبه

 دارای ها،نسبت به سایر سازمان وپرورشآموزش وزارتکه منابع انسانی در  بیان کردتوان ، میباشدمی هاتعلیم و تربیت انسان

دهند های ورزشی قرار میآموزان را مورد آموزشدانش 2بدنیلمان تربیتمع (.1966باالتری است )عباسی و رحیمی، اهمیت 

ها و طریقه های آنهای ورزشی و سالمت مربوط به دانش آموزان بر عهده آنان است؛ بنابراین، توجه به خواستهو اجرای برنامه

 یادر آموزشکبه  یدندررسن گام یتعهد منجر شود. اول یتدرنهاو  یشغل 9یمندتیتواند به رضایت، میرین آن توسط مدیتأم

افراد با  یت شغلین رضایب یمیرد معلمان مؤثر است، زیرا رابطه مستقکت عملیفکیه بر کاست  یعوامل کارآمد، درکموفق و 

 هک یدهند و افرادمیز بهتر انجام یار خود را نکت دارند یار خود رضاکه از ک یه افرادکرد آنان وجود دارد، به صورتی کعمل

یکی از نیروهای بدنی دبیران تربیت (.1911اصل،  یانجام نخواهند داد )محمد یدرستبهار خود را کباشند  یار خود ناراضکاز 

 توسعه و تکاملنقش حیاتی در  هستند و مؤثردانش آموزان  جسم و روحکه در پرورش  شوندتلقی می انسانی مهم در مدارس

 رفتارهای از طریق بدنیکنند. معلمان تربیتفعالیت بدنی ایفا می هیندرزم اطالعات الزمها و دادن ، رفتارها، مهارتافکار

محسوب آموزان دانش موردعالقهدبیران  عنوانبه شناسیو حس وظیفه ادب ،مهربانی، یرفتارخوشجوانمردانه همراه با 

 که نیروی انسانی(. 2211شوند )مالنوروزی و همکاران، میکمک به افزایش کیفیت در نظام تعلیم و تربیت  سبب و شوندمی

 دیگر کارکنان، موجب ترغیب و تشویق کندمی حرکتدر جهت اهداف سازمانی  شخود عالوه بر اینکه باشد راضی و خشنود

یجاد فرهنگ ا باشد سبب نیروی انسانی ناراضی و ناخشنود وقتی، و بالعکسشود می هایشانفعالیتبه ارتقای عملکرد و بهبود 

 یاری. به اعتقاد بس(1966، احمدیو  ، تابشزاده نصر الهشود )میسازمان در بین همکاران  مشکالتتوجهی به مسائل و بی

ت یریمد یهایمشو خط هااستیاز س یاریه بسیو پا یم سازمانیمفاه یزترینبرانگچالشاز  یکی یت شغلیارشناسان، رضاکاز 

 یبخشلذت یجانیعبارت است از حالت ه یت شغلی(. رضا1911سازمان است )هومن،  ییاراکو  یورش بهرهیدر جهت افزا

تمزد، ت از دسین بعد مجزا مانند: رضایشود و شامل چندیم یو نگرش فرد نسبت به شغل ناش ینش عاطفک، وایابیه از ارزک

(. به بیانی ساده، رضایت شغلی بیانگر حدی است 2226، 2است )بالچ یت و چالش شغلی، اهمیت شغلیارتقا، امن یهافرصت

(. رضایت شغلی، 1960، ، کوزه چیان و خطیب زادهدارند )ططریهستند و آن را دوست می یه افراد از شغل خود راضک

ه بر د ک(. رضایت شغلی یک فر2212، 0زهیرو  ، موسلدیلیباشد )زهیریابی به راهبردهای سازمان میعاملی مهم در دست

 برای تعیین مالکی ،شوداجتماعی آن فرد با شرایط کار ارزشیابی می - روانیهای ویژگیو  یافتگیسازش اساس تعیین درجه 

                                                           
1. Sonmez & Gokmenoglu  

2. Physical Education 

3. Satisfaction 

4. Baloch 

5. Zehir, Müceldili & Zehir 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041پاییز  – سوم شماره - اول سال

10 

 در ، نقش بسزاییرضایت شغلی اند کهبیان کرده هاپژوهش (.2211، حسینی نسب و زارعی عملکرد شغلی است )زمینی و

. بهبود عملکرد در رفتار (1960، ، شادی و مقیم بیگیدارد )صادقیشود، وری سازمان میعواملی که موجب بهره بسیاری از

کاهش فرسودگی شغلی، کاهش رفتارهایی همچون غیبت  مت روانی کارکنان،الشغلی و س یبستگدلسازمانی، تعهد سازمانی، 

، میرکمالی، فرد یاریخدا )باشد میها ر کارکنان سازمانرضایت شغلی د پیامدهای ایجاد ازجملهترک خدمت  از شغل و

 .(2212، به پژوهو  ، هومننژادپاک

در تحقیق خود نتیجه گرفتند بین رضایت شغلی دبیران و شرایط کاری مدرسه ( 2222) 1، میربرگ و جوهانسونتروپووا

سازمانی و رضایت  سالمتدر تحقیق خود دریافتند بین ( 2211)، طباطبایی و جلیلی جلیلی. وجود دارد یتوجهقابلارتباط 

که هر چه  تیصوربدنی رابطه وجود دارد. به بدنی و بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیتشغلی معلمان تربیت

ان همچنین هر چه میز شود؛میبدنی فرسودگی شغلی دبیران تربیت ، سبب کاهشیابد سازمانی در مدارس افزایش سالمت

 گردد.میبدنی میزان رضایت شغلی دبیران تربیت ، موجب افزایشفرسودگی شغلی کاهش یابد

نصفانه م صورتبهنان کارکسته است با یه شاک یانسان هجنبت است: نخست، از یاز دو منظر دارای اهم یت شغلیرضا همطالع 

ه بر کد نکت ینان را به صورتی هداکارک، رفتار یشغل تیه توجه به رضاک یرفتار جنبهو بر پایه احترام رفتار شود؛ دوم، از 

 (.2229، 2ها اثر بگذارد )اسپکتورآن یف سازمانیرد و وظاکارک

پاسخ دهد که: آیا بین سبک رهبری توزیعی مدیران در مدارس و میزان  سؤالاست که به این  بر آنلذا تحقیق حاضر 

 وجود دارد؟ ایبدنی رابطهمندی دبیران تربیترضایت

 :پژوهش روش

 صورتهبنیز  هاداده یآورجمع. باشدمی همبستگیع نواستراتژی توصیفی و از  ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظر تحقیقاین روش 

نفر  22ند که برابر با دبدنی شهرستان اسدآباد تشکیل داجامعه آماری این تحقیق را دبیران تربیتمیدانی صورت گرفت. 

مام تگیری گرفته شد و از روش نمونه در نظربه محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری  توجهبا بودند. 

 (1691) ( و رضایت شغلی مینه سوتا2222استفاده گردید. ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه سبک رهبری ایلمور ) شمار

ثبات درونی نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  6ها به تائید یی پرسشنامهرواهای آماری تقسیم شد. هنکه بین نمو ندبود

 29نسخه  SPSS افزارنرمها از برای تحلیل داده .ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسیدو ثبات زمانی پرسشنامه

)جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،  ها از روش آمار توصیفی و استنباطیداده وتحلیلیهتجز یاستفاده شد. برا

، رگرسیون خطی ساده چند متغیره، ≥p 20/2 داریآزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی

 ( استفاده شد.Fآزمون 

 پژوهش: هاییافته

                                                           
1. Toropova, Myrberg & Johansson 

2. Spector 
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همچنین بر . بودند مرد هانمونه از درصد 92.9 که داد نشان پاسخگویان جنسیت وضعیت بررسی بخش در پژوهش نتایج

درصد دارای  181درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  0281درصد دارای مدرک کارشناسی،  9181اساس تحصیالت، 

سال داشتند. همچنین  02تا  21درصد  16 کهیدرحالسال بودند  22تا  92درصد  0680مدرک دکترا بودند. بر اساس سن 

 سال بودند. 12درصد باالی  1182سال و  12الی  0درصد  680سال،  0زیر درصد دارای سابقه شغلی  16
 شانن اسمیرنوف – کولموگروف آزمون نتایج. شد استفاده اسمیرنوف ـکولموگروف  آزمون از هاداده توزیع بررسی منظوربه

 تحقیق سؤاالت بررسی برای پارامتریک هایآزمون از بنابراین. باشدمی نرمال پژوهش متغیرهای در هاداده توزیع که داد

 .شودمی استفاده

 . نتایج آزمون همبستگی1جدول 

 رهبری توزیعی سبک 

 دارییمعنسطح  ضریب همبستگی تعداد

 21/2 09/2 22 رضایت درونی

 21/2 01/2 22 رضایت بیرونی

 21/2 91/2 22 رضایت شغلی

رهبری توزیعی و رضایت  سبک(، p ،09/2=42r=21/2رهبری توزیعی و رضایت درونی ) سبک، بین 1با توجه به نتایج جدول 

بدنی شهرستان ( دبیران تربیتp ،91/2=42r=21/2رهبری توزیعی و رضایت شغلی ) سبک( و p ،01/2=42r=21/2بیرونی )

 داری مشاهده شد.اسدآباد رابطه مثبت و معنی

 عنوانهببین سبک رهبری توزیعی مدیران  یرهدومتغرگرسیون خطی ساده جهت پاسخگویی به فرضیه تحقیق از تحلیل 

تفاده شد در اس زمانهممتغیر وابسته )مالک(، با روش  عنوانبه بدنییتترببین( و رضایت شغلی دبیران متغیر مستقل )پیش

 .باشدیماطالعات در مورد فرضیه پژوهش  وتحلیلیهتجزنتایج  2زیر جدول 

 بدنی و سبک رهبری توزیعی مدیران. نتایج همبستگی بین رضایت شغلی دبیران تربیت9جدول 
ضریب  همبستگی مدل

 تعیین

ضریب تعیین 

 شدهیلتعد

سطح  خطای باقیمانده

 دارییمعن

 دوربین واتسون

 12/1 221/2 12/2 22/2 20/2 91/2 رگرسیون

که با توجه به آن بین  باشدیم 91/2( بین متغیرها rضریب همبستگی ). مقدار دهدیمخالصه مدل را نشان  2نتایج جدول 

. شودیم( مشاهده p ،91/2=r=221/2مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی مثبت و معناداری )

سط )مالک( تو از تغییرات متغیر وابسته شدهیینتع( که بیانگر درصد تغییرات 2r) شدهیلتعدهمچنین مقدار ضریب تعیین 

 به بدنییتتربدرصد از واریانس کل تغییرات رضایت شغلی دبیران  20که  دهدیم( است، نشان بینیشپ) متغیر مستقل

 .شودیمدرصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط  00مؤلفه سبک رهبری توزیعی مدیران و 

 بررسی مدل رگرسیونی تحقیق منظوربه F. نتایج آزمون 5جدول 
 F Sig مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 21/2 12/19 21/06 1 21/06 رگرسیون
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   26/2 21 22/119 ماندهیباق

    22 29/299 مجموع

تحقیق مرکب از متغیر  نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی توانیمF (21/2=p ،12/19=F )با توجه به معناداری مقدار آزمون 

غیر بدنی( مدل خوبی بوده و مجموعه متمستقل )سبک رهبری توزیعی مدیران( و متغیر وابسته )رضایت شغلی دبیران تربیت

 بدنی را تبیین کنند.مستقل قادرند تغییرات رضایت شغلی دبیران تربیت

 .دهدیمن ، متغیر مستقل را نشازمانهم( نتایج تحلیل رگرسیون به روش 2جدول )

 و سبک رهبری توزیعی مدیران یبدنتیتربرضایت شغلی دبیران  نیبشیپ. نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر 0جدول 
 زمانهمرگرسیون 

 

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده

 استانداردشده

 t Sigمقدار 

B Std. Error Beta 

 221/2 66/20  12/2 09/2 عرض از مبدأ

 221/2 20/12 21/2 29/2 91/2 سبک رهبری

( 221/2sig= ،20/12=tکه سبک رهبری توزیعی مدیران ) دهدیم( نشان 2جدول ) یرهدومتغنتایج رگرسیون خطی ساده 

 دارد. را بدنییتتربرضایت شغلی دبیران  بینییشپتوانایی 

یران( بر )سبک رهبری توزیعی مد بینیشپبدنی با توجه به متغیر بنابراین معادله رگرسیون رضایت شغلی دبیران تربیت

 :باشدیمبه شرح زیر  2جدول  یهادادهاساس 

Y = a + bx 

Y = 35/2  + 53/0 (x  (  

( تغییر خواهد x( به ازای تغییر سبک رهبری توزیعی مدیران )Y) بدنییتترببر اساس رابطه فوق مقدار رضایت شغلی دبیران 

 کرد.

 :گیرییجهنتو بحث 

 تایجبود. نرهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایتمندی دبیران تربیت  سبک رابطههدف از تحقیق حاضر، تعیین 

 ،دارد بدنیارتباط مثبت معناداری با میزان رضایتمندی دبیران تربیت توزیعی مدیران مدارس رهبری سبکتحقیق نشان داد 

 بکسرهبری توزیعی و رضایت بیرونی و  سبکرهبری توزیعی و رضایت درونی،  سبکنتایج تحقیق نشان داد بین  دیگر

این پژوهش  نتایجداری مشاهده شد. بدنی شهرستان اسدآباد رابطه مثبت و معنیرهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران تربیت

 همسو با تحقیقات زیر بود:

اجتماعی دبیران رابطه مثبت معناداری  بانشاط( بیان کرد که رضایت شغلی 1966زاده و همکاران ) نتیجه تحقیق نصراله

را  یرضایت شغلی و خودکارآمد تواندمیسازمانی  شدهیعتوز یرهبر( در پژوهش خود دریافت که 1961دارد. کرائی )

در مدارس،  یعیتوز یرهبر کسب استفاده از( بیان کرد که 1969تحقیق ناستی زایی و همکاران ) جایبینی کند. نتپیش
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نیز بیان  (1962) ، عباسیان و یاسینینتیجه تحقیق یاسینی .دهدمیش یافزارا ران یدب یلیتحص ینیبو خوش یرد شغلکعمل

هنری  ،، کوزه چیانینیحس یدسنوروزی  کرد که سبک رهبری توزیعی رابطه مثبت معناداری با عملکرد شغلی معلمان دارد.

بینی کننده های رهبری مربیان عاملی مهم و پیش( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که سبک1962) ینیحس یدسو نوروزی 

 یرهبر کن سبیب هرابط ی( در پژوهش خود با عنوان بررس2226) 1روسل و ، دوسایهولپمندی ورزشکاران است. در رضایت

د هم بهبو یعیتوز یه رهبرکدند یجه رسین نتیبه ا یرد شغلکو عمل یمعلمان، تعهد شغل یاز سو شدهادراکهم  یعیتوز

های سبک( در تحقیق خود دریافت که 1966امیری ) .ندکیم ینیبشیرا پ یتعهد سازمانو هم  یسازمان یرد شغلکعمل

های رضایت ( در پژوهش خود دریافتند که مؤلفه1960صادقی و همکاران ). رادارند بینی رضایت شغلیپیشتوانایی رهبری 

در پژوهش خود ( 2216) 2، اکسترمرا، کویینتانا و ریمریدا لوپز .بینی کننده فرسودگی شغلی پرستاران بودپیش ،شغلی

ی و رابطه مثبت و معناداری، و بین رضایت شغل بدنیسازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت سالمتبین نتیجه گرفتند که 

( در پژوهشی دریافت که 2211) 9. گارسیا تورسبدنی رابطه معکوس و معناداری وجود داردشغلی معلمان تربیت فرسودگی

با  رباالت شدهیعتوز ی؛ نمرات رهبرکندبینی میپیشرا  یاکار معلمان و رضایت حرفه یدارمعنی طوربه شدهیعتوز یرهبر

 یمعنادارمثبت و رابطه  داد نشان ( نتایج2219) ، ترکان و حیدرییآبادشاه در تحقیق زارع .دهمراه بو باالترنمرات رضایت 

 .وجود داشتبین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی دبیران مقطع متوسطه 

دبیران ارتباط داشته باشد و موجب شود آنان رضایت  مندیتواند با رضایتهای رهبری، نحوه برخورد و نفوذ مدیران میسبک

شتر یشود و انجام بتوزیعی، قدرت بین معلمان تقسیم می یدر سبک رهبر درواقعبیشتری برای انجام امور داشته باشند. 

 یدتأکا ف بیامل وظاکض یباشد و تفوبر اعتماد می ی، مبتنیعیتوز یگیرد. رویکرد سبک رهبرکارها توسط معلمان صورت می

 سهیمو ت ، تقسیمشودمی افزایش عملکرد شغلی معلمان ی که سببهاییکی از روش شبرد اهداف است.یبر نقش اعضا در پ

ا ب شودسبب میکه  باشدمی هاآنگیری بر اساس سطح مسؤولیت تصمیم شرکت در قدرت و اجازه دادن به معلمان برای

باید  هاسازمان که باشدمیرضایت شغلی یک مفهوم مهم  .گام بردارداهداف خود  آنان، سازمان به سمتهمکاری و مشارکت 

 انجامآینده را  تعلیم و تربیت نسل هایی است کهسازمان ازجمله وپرورشآموزش. وزارت داشته باشند به آن خاصیتوجه 

 معلماناوقات خوشی را با  هاکه نزد دانش آموزان محبوب هستند و آن دبیرانی هستند ازجملهبدنی معلمان تربیت دهد.می

 گذرانند.بدنی میتربیت

ل در دبیران شاغ دیگربر روی بدنی صورت گرفته است، باید به اینکه این تحقیق تنها بر روی دبیران تربیت با توجه

طبق . تیافدستتا بتوان نتایج آن را باهم مقایسه کرد و به یک نتیجه کلی  این تحقیق صورت گیردنیز  وپرورشآموزش

، مدیران مدارس باید در انجام امور مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت نتایج این پژوهش

 شودمیشنهاد یپ وپرورشآموزش وزارتستادی و صفی ران یبه مد تحقیق،ن یا یهاافتهیبا توجه به  همچنین معلمان شود.

 ت ویو اهم یمبان ا اصول وران مدارس بیتا مد کنندبرگزار  یعیتوز یرهبر کضمن خدمت سب هدور تا برای مدیران مدارس

 .آشنا شوندآن  یامدهایپ

 تشکر و قدردانی:

                                                           
1. Hulpi, Devos & Rosseel 

2. Mérida‐  López, Extremer, Quintan & Rey 

3. García Torres 
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ودند، که در انجام این مطالعه همکاری نم بدنیمعلمان تربیت، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه وسیلهبدین

 .آورندمیبه عمل 

 

 :منابع

ارشد،  یکارشناس نامهیان. پایراندب یشغل یتو رضا یجانیگرا در ارتباط باهوش هتحول یرهبر یهاسبک یاهنقش واسط(. 1966عبدالخالق. ) یری،ام

 واحد مرودشت. ی،دانشگاه آزاد اسالم

 یرفتار شهروند یانجیو با نقش م یعیتوز یرهبر یقمدارس از طر یاثربخش ی(. مدل ساختار1222نرگس. ) ی،سجاد و هزار ی،رضائ ی؛عل ،پور صفر

 .119-100 ،(9)12 8هات بر آموزش سازمانیریمد یپژوهش یدو فصلنامه علم معلمان.

ران مدارس یکرت( مدیه لیبر اساس نظر ی)رهبر یهان سبکیرابطه ب ی(. بررس1961. )یروزهف ،و موالنا یمحمدعل یا،فرن ؛داوود یدس ،نسب ینیحس

 .19-92(، 22)0 ،یتیفصلنامه علوم ترب. 11-16 یلیآباد در سال تحصران مقطع متوسطه شهرستان پارسیدب یت شغلیبا رضا

 گیرانکشتی تعهد و موفقیت انگیزش در مربیان رهبری سبک و هیجانی هوش نقش(. 1961. )مجید سلیمانی، و رضا صابونچی، غالمرضا؛ خاکساری،

 .16 – 96 ،(11)6 ورزشی، مدیریت در معاصر عصر هایپژوهش. ایران نخبه

 نامهیان. پامختلف سنی هایرده گیرانکشتی موفقیت انگیزش با همدان استان کشتی مربیان رهبری هایسبک ارتباط(. 1221رضا. ) رضائی،

 .ورزشی علوم و بدنییتدانشکده ترب یی،ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس

 و یدانشکده پرستار یمجله علمپرستاران.  یشغل یو فرسودگ یشغل یترضا ین(. رابطه ب1960عباس. ) یگی،ب یمو مق یدمج ی،شاد یر؛ام ی،صادق

 .229-291(، 2)22، همدان یمامائ

ت یریمد نشریه. بدنییتمعلمان ترب یت شغلیدر رضا ینقش اخالق کار بررسی(. 1960. )یمهد ،زاده یبهاشم و خط یان،کوزه چ ؛احسان ی،ططر

 .02-91 ،(1)1 ی،ورزش

مه فصلنامدارس متوسطه.  یراندب یو عملکرد شغل یسازمان یبر رفتار شهروند یشغل یدگیتندرهم یر(. تأث1966. )یدحم یمی،و رح یممر ی،عباس

 .166-112(، 2)1، مدرسه یریتمد یپژوهش یعلم

دوره متوسطه شهر  یراندب یو اعتماد سازمان یرانمد شدهیعتوز ی(. رابطه رهبر1969محمد. ) یدس یرکمالی،جواد و م یمی،پورکر ی؛مهد یزی،عز

 .09-90(، 19)2، یآموزش یریتو مد یرهبر یهافصلنامه پژوهش. 1962-1969 یلیتهران در سال تحص

 .یی. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبادر ورزش یرفتار سازمان یریتمد(. 1962. )یمصطف ی،انو سلط یغالمعل ،کارگر

 http://www.mgtsolution.com/show/566298004ت. یریت راهکار مدی. سامعلمان یت شغلیش رضایافزا(. 1911. )ادقاصل، ص یمحمد

 یسبانوان تن یکنانباز یورزش یتاثربخش با موفق یگریو مرب یانمرب یرابطه سبک رهبر(. 1961. )یوشپر ،مهوش و نوربخش ،نوربخش ؛حسنا ی،مراد

 .01-22(، 90)11، یفصلنامه علوم ورزشکشور. 
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امه فصلنران. یدب یلیتحص ینیبو خوش یبا عملکرد شغل یعیتوز ی(. رابطه سبک رهبر1969زهرا. ) ،نژاد ینیو قا یحهمل یان،کاشان ؛ناصر یی،زا یناست

 .129-121(، 6)91، یو سازمان یمشاوره شغل

 یراندب ینب یشغل یو فرسودگ یبانشاط اجتماع یشغل یترضا ینرابطه ب یلتحل (.1966محسن. ) ی،و احمد یدسع ،تابش ؛فاطمه ،نصراله زاده

 .111-191(، 21)1، یتیپژوهش در ورزش ترب: ارائه مدل. بدنییتترب یرو غ بدنییتترب

ان معلم یزشانگ یگرمدارس به واسطه یبر اثربخش یرانمد یعیتوز یسبک رهبر یر(. تأث1969. )یلخل ی،محمد و غالم ،امجد زبردست یه؛سم ی،نعمت

و  یآموزشگاه یادگیریپژوهش در  ی،پژوهش - یفصلنامه علممدل.  یکآنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائه  یلیتحص ینیبو خوش

 .29-1(، 1)2، یمجاز

و  یانمرب یرهبر یهاسبک ین(. ارتباط ب1962. )یمابراه ینی،حس یدس یو نوروز یبحب ی،هنر ؛هاشم یان،کوزه چ ؛رسول ینی،حس یدس ینوروز

 .162-119(، 11)0، یورزش یریتمد. یرانجودوکاران نخبه ا مندییترضا

 .یت دولتیریتهران: مرکز آموزش مد. یت شغلیاس سنجش رضایه و استاندارد ساختن مقیته(. 1911. )یعل یدرح ،هومن

 شهر متوسطه مدارس معلمان شغلی عملکرد بر مدیران توزیعی رهبری سبک نقش(. 1962. )طاهره یاسینی، و عبدالحسین عباسیان، علی؛ یاسینی،

 .02-99(، 19)1 آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی. مدل یک ارائه: مهران
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Abstract: 

The purpose of this research was to determine the relation between management styles of school principals and 

the level of satisfaction of physical education teachers. The method of this research is designed in terms of 

practical purpose, according to the descriptive definition and using practical methods. The statistical population 

of the research was made up of all physical education teachers of Asadabad city. The statistical sample 

consisted of 42 people, and due to the statistical sample being equal to the statistical population, the statistical 

sample was considered as a total number. The data collection tools were two questionnaires, Elmore's 

leadership style (2000) and Minnesota's job satisfaction questionnaire (1967), which were divided among the 

statistical samples. The validity of the questionnaires was confirmed by 9 sports management professors, and 

the internal stability and temporal stability of the questionnaires were confirmed using Cronbach's alpha 

coefficient. SPSS version 26 software was used for data analysis. Descriptive and inferential statistics methods 

were used for data analysis (frequency table, frequency percentage, Kolmogorov Smirnov test, Pearson 

correlation coefficient at a significance level of p ≤ 0.05, simple linear regression of multiple tests, F test). The 

findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between leadership styles 

and internal satisfaction, leadership styles of participation and external satisfaction, and managerial styles and 

job satisfaction of physical education teachers. Therefore, according to the obtained results, achool 

administrators should give more trust and authority to teachers in doing school affairs in order to create teachers 

satisfaction. 
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 ورزشی یهاباشگاه در ارزش آفرینی هم بر مشتری دانش مدیریت نقش

 

 *1اصغرزادهزهرا 

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران .1
 

 چکیده:

ن پژوهش ی. ابودورزشی شهر ارومیه  هایباشگاهارزش در  آفرینی همبر  مشتری دانش مدیریتحاضر نقش  پژوهشهدف از 

روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر، یهمبستگ -یفینوع توص ازنظر

ده استصادفی  صورتبهاین پژوهش  در گیرینمونهدر شهر ارومیه بود. روش  اندامتناسبو  سازیبدن هایباشگاهمشتریان 

نفر انتخاب شد که تا لحظه تحلیل  483بود و تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان برای جامعه نامحدود 

 وتحلیلتجزیهکامل پاسخ داده بودند و مورد  صورتبهپرسشنامه  493شد که از این تعداد  آوریجمعپرسشنامه  344 هاداده

وش با ر هاپرسشنامهتعیین پایایی  ،اطالعات با استفاده از آمار توصیفی بندیدستهو  هایافتهتوصیف رفتند. قرار گ

فاده مسیر روابط بین متغیرها با است با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل هادادهبررسی توزیع  ،کرونباخآلفای

اثر مثبت  84/4با ضریب  مشتری دانش مدیریتنشان داد که  هایافتهبود.  (3PLS افزارنرممعادالت ساختاری ) سازیمدلاز 

 داریمعنیاثر مثبت و  67/4با ضریب  مشتری دانش مدیریتهمچنین ورزشی دارد.  هایباشگاهدر  تولیدی همبر  داریمعنیو 

 تولیدی همدر  تواندمی خوبیبه مشتری دانش مدیریتکرد  گیرینتیجه توانمیورزشی دارد.  هایباشگاهبر ارزش استفاده در 

و همچنین شناخت مشتریان، نیازها،  ورزشی و جذب و نگهداری مشتریان هایباشگاهو ارزش استفاده مشترک در خدمات 

تواند با مشتریان خود ورزشی می هایباشگاهنقش مهمی ایفا کند. همچنین با چنین سیستمی،  هاآنها و اهداف خواسته

 د و به مزیت رقابتی نیز دست یابد.نتعامل داشته باش مؤثرتری رطوبه

 .مدیریت دانش مشتری، هم تولیدی، ارزش استفاده، باشگاه ورزشی کلیدی: واژگان 

 

 zasgharzadeh223@gmail.com :مسئول نویسنده ایمیل* 
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 مقدمه:

مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از دانش امری سخت و بعضاً  باکیفیتت و خدمات المحصوامروزه ارائه 

خود استفاده کند شانس بقاء کمی خواهد داشت. اینکه  شدهذخیرهناممکن است و اگر سازمانی نداند یا نتواند از دانش 

 .اننددنمیبر آن باید به این امر آگاهی یابند که چه چیزی را  وهالع هاسازمانسازمانی بداند چه چیزهایی دارد کافی نیست، 

 است پذیرامکانمدیریت دانش  وسیلهبهسازمان نیاز دارد مستلزم بصیرت و بینش خاصی است که این امر  آنچه کهشناسایی 

ه پرکننده فاصل درواقعبوده و  هاسازمانیک مفهوم اساسی برای بسیاری از  مدیریت دانش مشتری (.2442، 1)سالینس و جونز

، مدیریت دانش طورکلیبه (.1494)رضایی و همکاران،  باشدمی، خواهدمیو آنچه مشتری واقعاً  کنیممیمیان آنچه ما فکر 

 مانز ترینکوتاهدر  هاآنعات مشتری، شناسایی نیازهای التا با تحلیل و آنالیز اط دهدمی هاسازمانمشتری، این امکان را به 

سبب جلب رضایت مشتری شده، دوره عمر  تواندمیممکن، بهترین نتیجه را در مدیریت خدمات به دست آورند، که این امر 

 (.2414، 2)لیآئو و همکاران وفاداری مشتری را افزایش داده و یک سود بلندمدت را برای سازمان ضمانت کند

 برای بقاء و نیازیپیشصنعت خدماتی بسیار رقابتی، ارائه خدمات عالی  عنوانبها ورود بخش خدمات به صنعت ورزش ب

 رنهایتد، بنابراین درک و برآورده کردن انتظارت، برقراری ارتباط کارآمد با مشتریان و باشدمیموفقیت هر باشگاه ورزشی 

 شودمیدماتی در صنعت ورزش محسوب محققان و مدیران مراکز خ موردعالقهمباحث  ترینمهم، از هاآن خلق و ارائه ارزش با

ارزیابی کلی مشتریان از میزان مطلوبیت یک محصول بر مبنایی ادراک وی  شدهادراکرزش ا (.2442، 4)چیا و همکاران

است، ارزش  بررسیقابلدر چند بعد  شدهادراکارزش  .شودمیازای آنچه پرداخت کرده تعریف  دریافت کرده و در ازآنچه

، ارزش قیمتی که شدهادراک، ارزش احساسی، ارزش پرسنل از دید مشتریان، ارزش خدمات هاباشگاهاز  شدهادراکاجتماعی 

 اشدبمیورزشی از دیدگاه مشتریان  هایباشگاه ارزش هسازندو ارزش کلی باشگاه در نزد مشتری مجموعاً  پردازدمیمشتری 

، زیرا سطح باشدمیدر مشتریان یک امری بسیار ضروری  شدهادراکافزایش این ارزش  طورکلیبه (.1491)موسی خوانی، 

 موضوع سازمان را به این درنتیجهو  کندمیبیشتری از رضایت و وفاداری را در مشتریان نسبت به یک سازمان خاص ایجاد 

ران و )بهاد کندمیو سهم بیشتر بازار هدایت  ترقویوضعیت رقابتی  درنتیجهتری از وفاداری مشتریان و السمت سطح با

 (.1486سعیدنیا، 

( در پژوهشی با عنوان 1499جواشی و همکاران ): ازجملهصورت گرفته است  درگذشتهدر ارتباط با موضوع حاضر تحقیقاتی 

ر فرآیند هم آفرینی ارزش با مشتری د سازیپیادهالگوی هم آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری، بیان داشتند که 

ای مشتریان برای دستیابی به مزیت رقابتی، ارتق هایتوانمندیو  هاظرفیتاز  مؤثرتر برداریبهرهبه  تواندمیگری صنعت گردش

حمان ر یاری رساند. محیطیزیستبرند سازمانی و دستیابی به پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

ارزش  ینیهم آفر مؤلفهبا دو  یسه سطح ایسازه، یارزش راهبرد ینی(، بیان داشتند که هم آفر1498سرشت و همکاران )

                                                           
1. Saliss & Jones 

2. Liao et al 

3. Chia et al 
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 دهیسازمان یاطالعات، توانمند یت فناوری، قابلیت ارتباطیت توسعه خدمات، قابلی، قابلیابیت بازاری)با ابعاد قابل یسازمان

ه توسعه کمک ب ییعاد توانا)با اب یارزش مشتر ینی( و هم آفریت منابع انسانیریت مدی، قابلسازیفرهنگت یمناسب، قابل

رابطه بین کسب  نشان داد (1497و خانی ) بخت آزادو رفتار مسئوالنه( است.  ی، وفاداردهی بازخورد، یخدمات، مهارت تعامل

انش مشتری د حمایتدانش مشتری،  کارگیریبهدانش مشتری و تبدیل دانش مشتری با رهبری هزینه تأیید نشد. رابطه بین 

 مایزتدانش مشتری و حمایت دانش مشتری با  کارگیریبهبا رهبری هزینه و کسب دانش مشتری، تبدیل دانش مشتری، 

توان جهت افزایش مشتری محوری در سازمان، اهمیت مشتری در مزیت رقابتی، بهبود تأیید گردید. از نتایج این تحقیق می

( در پژوهشی با عنوان ارتباط مدیریت 2424) 1بهنام و همکارانهمچنین  ده کرد.ها و کاهش هزینه استفاعملکرد سازمان

دانش مشتری و قصد استفاده از خدمات ورزشی از طریق مشارکت روانی، تعهد و ارزش درک شده توسط مشتری، روابط 

 نشان داد. عالوه بر این،، تعهد و قصد استفاده را شده شناختی، ارزش درکمثبت بین مدیریت دانش مشتری، درگیری روان

هم مدیریت دانش مشتری و هم درگیری روانی اثرات غیرمستقیم مثبتی بر قصد استفاده از طریق ارزش و تعهد درک شده 

شناختی و ارزش درک شده در ترویج قصد استفاده از خدمات ورزشی های این مطالعه بر اهمیت مشارکت روانداشتند. یافته

ایج ژنگ و نت کند.عنوان یک پیشینه کلیدی تأکید میغیرانتفاعی و نقش مدیریت دانش مشتری بههای ورزشی در باشگاه

 از استادیوم یخی تجاری کنندگانمصرف( در پژوهشی با عنوان تأثیر ارزش درک شده بر قصد خرید مجدد 2422) 2همکاران

بر تعامالت جامعه و قصد خرید مجدد  توجهیقابل طوربه کنندگانمصرفکه ارزش ریسک درک شده  دهدمینشان 

مثبت بر تعامالت جامعه تأثیر  طوربههای عملکردی، اجتماعی و عاطفی درک شده . ارزشگذاردمیتأثیر  کنندگانمصرف

ای هدارد. تعامالت جامعه نقش میانجی کاملی بین ارزش کنندگانمصرفگذارد، اما تأثیر ناچیزی بر قصد خرید مجدد می

تا حدی نقش میانجی بین ارزش  هاآنکند. ایفا می کنندگانمصرفجتماعی درک شده و قصد خرید مجدد احساسی و ا

بین ارزش عملکرد درک شده و قصد خرید  ایواسطهو قصد خرید مجدد دارند و نقش  کنندگانمصرف شدهادراکریسک 

 ندارند. کنندگانمصرفمجدد 

. دانش مشتری قراردادبرای حضور موفق در بازار پویای امروزی، باید یک جزء مهم به نام دانش مشتری را مدنظر  درواقع

 است. دانش مشتری یک دارایی شدهشناخته هابانک ازجمله، منبع راهبردی کلیدی در موفقیت هر شرکتی اییندهفزا طوربه

 یدهسازمانتا خود را در راستای تولید ارزش  کندیمبه آن سازمان کمک نامحسوس بسیار ضروری برای هر سازمانی است زیرا 

، آیدیم، کارکنان سازمان باید هر فرصتی را که برای تعامل با مشتری پیش کنندیمکند. پژوهشگران علم بازاریابی توصیه 

مزایا و نتایج  (.2412، 4همکاران و سخایی) سازند تریغندنبال کنند تا بتوانند پایگاه اطالعات خود را نسبت به مشتری 

مزایایی که استفاده از این نوع دانش  ازجملهاستفاده از دانش مشتری هم برای مشتری و هم برای سازمان سودمند است. 

باید توجه داشت که علیرغم اهمیت فزاینده مدیریت دانش  (.2443، 3)فنگ و تیان استبرای سازمان دارد شامل موارد زیر 

خدمات ورزشی، تحقیقات کمی در مدیریت ورزشی ارتباط بین  یهاسازمانیک منبع استراتژیک برای  عنوانبهمشتری 

                                                           
1. Behnam 

2. Zang 

3. Sakhaee et al. 

4. Feng & Tian 
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، 1)بهنام و همکاران استبرای استفاده از خدمات ورزشی را بررسی کرده  کنندگانمصرفمدیریت دانش مشتری و قصد 

فرآیندهای مدیریت دانش مشتری و کسب وفاداری مشتریان باید نگاهی  سازییادهپبرای  ذکرشدهبا توجه به موارد  (.2424

به نتایج  هاسازمانجامع و با استفاده از تجارب دیگر  یزیربرنامهمثبت به این مقوله داشت و در کنار شناخت درست و 

و  شدهادراکش ارزش در افزای تواندیمکه گفته شد مدیریت دانش مشتری  طورهمان .یافتدستمطلوبی در این زمینه 

 تریمش دانش مدیریت نقش ، هدف از این پژوهش بررسیذکرشدهباشد. لذا با توجه به موارد  مؤثرنهایت ارتقاء وفاداری آنان 

 .باشدیمشهر ارومیه  ورزشی یهاباشگاه در ارزش آفرینی هم بر

 

 :یشناسروش

باشد. جامعه آماری پژوهش روش اجرا میدانی می ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر، یهمبستگ - یفینوع توص ازنظرن پژوهش یا

 صورتهبدر این پژوهش  یریگنمونهروش  در شهر ارومیه بود. اندامتناسبو  یسازبدن یهاباشگاهحاضر شامل کلیه مشتریان 

نفر انتخاب شد که تا  483برای جامعه نامحدود  تصادفی شاده بود و تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان

کامل پاسخ داده بودند و مورد  صورتبهپرسشنامه  493شد که از این تعداد  یآورجمعپرسشنامه  344 هادادهلحظه تحلیل 

نام و همدیریت دانش مشتری )بگیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برای اندازه قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز

 یهاهیگو بر اساسپرسشنامه اولیه که : رواییاستفاده شد.  (2417( و هم آفرینی ارزش )رنجان و رد، 2424همکاران، 

بود. برای سنجش روایی صوری و محتوایی  سؤال 46بود، دارای  شدهمیتنظپژوهش  یهانهیشیپاز مطالعات و  شدهاستخراج

 نیازاپسنفر( قرار گرفت.  3) یدارباشگاهحوزه  نظرانصاحبنفر( و  3در اختیار اساتید مدیریت ورزشی ) هاهیگوپرسشنامه، 

در این پژوهش برای  :پایاییقرار گرفت.  دییتأمذکور، روایی صوری و محتوایی آن مورد  نظرانصاحبمرحله و اعمال نظرات 

نفر از جامعه آماری قرار گرفت و سپس از طریق ضریب آلفا  24در یک مطالعه پایلوت، پرسشنامه در اختیار  سنجش پایایی

 شد. دییتأمحاسبه و  23Spss افزارنرمکرونباخ، پایایی یا ثبات درونی آن با استفاده از 

 

 ضرایب پایایی پرسشنامه .1 جدول

 پایایی ترکیبی کرونباخآلفا  ابعاد پایایی ترکیبی آلفا کرونباخ متغیر

 94/4 86/4 مدیریت دانش مشتری

 81/4 64/4 دانش از مشتری

 84/4 62/4 دانش برای مشتری

 88/4 83/4 دانش درباره مشتری

 94/4 88/4 هم تولیدی

 83/4 66/4 دانش

 87/4 68/4 صاحب سهام

 89/4 84/4 تعامل

 86/4 68/4 تجربه 91/4 89/4 ارزش استفاده

                                                           
1. Behnam et al. 
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 86/4 81/4 سازییشخص

 83/4 63/4 رابطه

 

 

کرده  آوریجمعن قرار داده و اورزشی شهر ارومیه مراجعه کرده و پرسشنامه را در اختیار مشتری هایباشگاهپژوهشگر به  

 یمشتریان در مورد محتوا یبه مشکالت احتمال ییو پاسخگو هاپرسشنامهح و کامل ینان از پر شدن صحیاست )جهت اطم

شد  آوریجمعتعداد پرسشنامه  493 درنهایتد(. باش حضورداشته، هاآنل یه مراحل تکمینمود تا در کل یسؤاالت، محقق سع

(، تعیین 23SPSS افزارنرماطالعات با استفاده از آمار توصیفی ) بندیدستهو  هایافتهتوصیف  قرار گرفت. وتحلیلتجزیهو مورد 

با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  هاداده(، بررسی توزیع 23SPSS افزارنرمبا روش آلفای کرونباخ ) هاپرسشنامهپایایی 

 ( بود.3PLS افزارنرممعادالت ساختاری ) سازیمدل( و تحلیل مسیر روابط بین متغیرها با استفاده از 23SPSS افزارنرم)

 

 :هایافته

نفر(، بیشتر افراد نمونه  148نفر(، بیشتر افراد نمونه لیسانس داشتند ) 218نشان داد بیشتر افراد نمونه مرد بودند ) هایافته

نفر( و همچنین  143سال در باشگاه عضویت داشتند ) 4تا  1نفر(، بیشتر افراد نمونه  116سال سن داشتند ) 44تا  27بین 

 نفر(. 143) کردندمیباشگاه استفاده مرتبه در هفته از خدمات  4بیشتر افراد 

 

 ها. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده9جدول 

 متغیرها
کولموگروف 

 اسمیرنوف
 نتیجه آزمون داریمعنی

2/42 مدیریت دانش مشتری 446/4غیر نرمال 

 غیر نرمال2/88442/4 هم تولیدی

 نرمالغیر 2/42441/4 ارزش استفاده

 

پژوهش،  یهادادهشود، بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نرم مال بودن ( مشاهده می2گونه که در جدول )همان 

 است.غیر نرمال ها دارد، لذا توزیع داده قرار 43/4همه متغیرهای پژوهش کمتر از  یداریمعنمقدار 

 

 

 

 

 سؤاالتابعاد با  یبار عامل. 5جدول 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041پاییز  – سوم شماره - اول سال

25 

 عاملی بار ها گویه

 74/4 .پرسدمیباشگاه من از مشتریان در مورد کیفیت خدمات فعلی خود 

 87/4 پرسدمیباشگاه من از مشتریان در مورد کیفیت خدمات رقیب خود 

 67/4 برای سالمتی و تفریح، یا ورزش(. هاییفعالیت)مانند  پرسدمی هاآن موردعالقه هایفعالیتباشگاه من از مشتریان در مورد 

 71/4 .کندمیدریافت ایده از مشتریان امکان توسعه خدمات جدید و نوآورانه را برای باشگاه من فراهم 

 71/4 .کندمیباشگاه من پیشینه مشتری خود را بررسی 

 63/4 .کندمیبررسی  باشگاه من تعداد مراجعات مشتری را

 73/4 .کندمیبررسی  مشتری را نیازهایپیشباشگاه من نیازها و 

 67/4 .کندمیبررسی  مشتری را هایدرخواستو  هاخواستهباشگاه من 

 74/4 .کندمیبررسی  باشگاه من مشکالت مشتری را

 87/4 .کندمیبررسی  باشگاه من شغل و سطح درآمد مشتری را

 69/4 .کندمیبررسی  باشگاه را باشگاه من سوابق مشتریان در

 84/4 .کندمیباشگاه من اطالعاتی در مورد خدمات فعلی برای مشتریان فراهم 

 69/4 .کندمیباشگاه من اطالعاتی در مورد خدمات جدید برای مشتریان فراهم 

 71/4 دهدمیباشگاه من اطالعاتی در مورد مزایای خدمات جدید برای مشتریان ارائه 

 63/4 تا تصمیمات بهتری بگیرند کندمیکمک  هاآنباشگاه من با ارائه اطالعات به مشتریان به 

 63/4 و پیشنهادات من در مورد خدمات موجود/ خود یا توسعه یک سرویس جدید بود. هاایدهاین باشگاه پذیرای 

 81/4 .قرارداداین باشگاه تصاویر و اطالعات کافی در اختیار من 

اه تا به این باشگ کنممیو پیشنهادات خود با باشگاه  هاایدهمیل وقت و تالش خود را صرف به اشتراک گذاشتن  الباکممن 

 کمک کنم تا خدمات و فرآیندهای خود را بهبود بخشد.
63/4 

 66/4 قرارداددر اختیار من  هاایدهاین باشگاه محیط و فرصت مناسبی را برای ارائه پیشنهادات و 

 67/4 به اطالعات مربوط به ترجیحات من دسترسی داشت. راحتیبهاین باشگاه 

 69/4 (.خواهممیکه من  طورآنخدمات این باشگاه با نیازهای من مطابقت دارد )یعنی 

 82/4 .دانستمینقش خودش در خدمت  اندازهبهاین باشگاه نقش من را 

 63/4 داشتیم.ما نقش برابری در تعیین نتیجه نهایی سرویس 

 87/4 نیازهای خاص خود را بیان کنم. راحتیبه توانستممیدر حین استفاده از خدمات ورزشی 

 84/4 خود منتقل کرد. کنندگانمصرفاین باشگاه اطالعات مربوط به خدمات را به 

و  انکنندگمصرفرا در خدمات خود )توسعه خدمات، بازاریابی، کمک به سایر  کنندهمصرفاین باشگاه امکان تعامل کافی با 

 غیره( فراهم کرد.
68/4 

برای اینکه از خدمات حداکثر بهره را ببرم، باید در طول تعامل خود نقشی فعال داشته باشم )یعنی باید مهارت، دانش، زمان 

 و غیره خود را به کار ببرم(.
68/4 

 82/4 است. یادماندنیبهبرای من یک تجربه استفاده از خدمات 

 83/4 متفاوت باشد. کنندگانمصرفبسته به ماهیت مشارکت خودم، تجربیات من در خدمات ممکن است با سایر 

 84/4 وجود داشت که فرآیند را با آزمایش و آزمایش چیزهای جدید بهبود بخشد کنندهمصرفاین امکان برای یک 

 84/4 و شرایط استفاده بستگی دارد. کنندهمصرفسود، ارزش، یا لذت حاصل از فرآیند خدمات به 

 82/4 کند. تأمینخود را  کنندگانمصرفاین باشگاه سعی داشت نیازهای فردی هر یک از 

 81/4 .کنندمیمتفاوتی درگیر خدمات  طوربهمختلف بسته به سلیقه، انتخاب یا دانش خود، خود را  کنندگانمصرف

 62/4 ."عملکردی"تجربه خوبی را ارائه کرد، فراتر از سود  درمجموعاین باشگاه 
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 باشند.می 3/4ها در سازه مربوط به خود باالتر از شود، بارهای عاملی بیشتر سنجه، مالحظه می4جدول  که در طوریهمان

 

 هاعاملو زیر  هاعاملضرایب مسیر هر یک از  .0جدول 

 P Values ضریب مسیر هاعاملبرهم و بر زیر  هاعاملمیزان اثر هریک از 

 441/4 64/4 دانش از مشتری <-- مدیریت دانش مشتری

 441/4 92/4 دانش برای مشتری <-- مدیریت دانش مشتری

 441/4 81/4 مشتری یدربارهدانش  <-- مدیریت دانش مشتری

 441/4 62/4 دانش <-- هم تولیدی

 441/4 94/4 صاحب سهام <-- هم تولیدی

 441/4 87/4 تعامل <-- هم تولیدی

 441/4 88/4 تجربه <-- ارزش استفاده

 441/4 92/4 سازیشخصی <-- استفادهارزش 

 441/4 81/4 رابطه <-- ارزش استفاده

 441/4 84/4 هم تولیدی <-- مدیریت دانش مشتری

 441/4 67/4 ارزش استفاده <-- مدیریت دانش مشتری

 بود. داریمعنشود، ضریب مسیر بیشتر روابط بین متغیرها ، مالحظه می3جدول  طوری که درهمان

 

 هر یک از متغیرها (AVE)ضرایب شاخص روایی همگرا . 2جدول 

 AVE ابعاد AVE متغیر

 33/4 مدیریت دانش مشتری

 32/4 دانش از مشتری

 33/4 دانش برای مشتری

 32/4 دانش درباره مشتری

 39/4 هم تولیدی

 39/4 دانش

 71/4 صاحب سهام

 77/4 تعامل

 73/4 ارزش استفاده

 79/4 تجربه

 73/4 سازیشخصی

 77/4 رابطه

 

با این  ایرابطهاز خدمات ضروری است. احساس وابستگی یا  کنندگانمصرفکامل  مندیبهرهتسهیالت گسترده باشگاه برای 

 باشگاه داشتم.
82/4 

 83/4 وجود داشت که از طرفداران باشگاه هستند. کنندگانمصرفاز  ایشبکهمعموالً یک گروه، یک جامعه یا 

اجتماعی خود اخبار مثبتی در مورد آن  هایشبکهآن معموالً در  کنندگانمصرفاین باشگاه به این دلیل مشهور بود که 

 .کنندمیمنتشر 
66/4 
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گردد نتایج، نمایانگر طوری که مالحظه میاست. همان شدهدادهنمایش  AVEنتایج خروجی از مدل برای شاخص  3جدول 

 باشد.( میAVEمناسب بودن معیار روایی همگرا )

 

 

 هاعاملاصلی با یکدیگر و با زیر  یهاعامل( روابط هریک از T-valuesضریب معناداری ) .1شکل 

 

است، این معناداری حاکی  داریمعنو  97/1از  تربزرگ همه مسیرهاپژوهش  یهامؤلفهبا توجه به اینکه مسیرهای روابط بین 

 صحیح روابط مدل پژوهشی است. ینیبشیپاز 

 

 مدل یزادرون یرهایمتغ R Square. ضرایب شاخص 5جدول 

 R Square متغیر

 زابرون مدیریت دانش مشتری

 79/4 هم تولیدی

 36/4 ارزش استفاده
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هستند. این بدین معنی است که  76/4بیشتر متغیرهای پژوهش نزدیک و بیشتر از  2Rکه میزان  دهدیم( نشان 7جدول ) 

 مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است.

 

 دارینتایج ضرایب مسیر و سطح معنی. 9شکل 
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 که ابتدا: شد( مشخص 2شکل ) اساسبر 

دانش از ( و 81/4) مشتری ٔ  دربارهدانش ، (92/4) یمشتردانش برای بعد،  4در بخش مدیریت دانش مشتری، هر  −

 .( به ترتیب دارای نقش معناداری در تبیین مدیریت دانش مشتری بودند64/4) مشتری

( به ترتیب دارای نقش معناداری 62/4) دانش( و 87/4) تعامل، (94/4) صاحب سهامبعد،  4در بخش هم تولیدی، هر  −

 .در تبیین هم تولیدی بودند

( به ترتیب دارای نقش معناداری 81/4) رابطه( و 88/4) تجربه (،92/4) یسازیشخصبعد،  4در بخش ارزش استفاده، هر  −

 .در تبیین ارزش استفاده بودند

 

 که: تحلیل مسیر مشخص شد اساس بر

 ورزشی دارد. یهاباشگاهدر  هم تولیدیبر  یداریمعناثر مثبت و  84/4با ضریب مدیریت دانش مشتری  −

 ورزشی دارد. یهاباشگاهدر  ارزش استفادهبر  یداریمعناثر مثبت و  67/4با ضریب مدیریت دانش مشتری  −

 

 :گیرییجهنت

ورزشی شهر ارومیه بود. نتایج  یهاباشگاههدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در 

ورزشی دارد. نتایج  یهاباشگاهبر هم تولیدی در  دارییمعناثر مثبت و  84/4مدیریت دانش مشتری با ضریب  نشان داد

( و بهنام و 2421(، بهنام و همکاران )1499جواشی و همکاران ) (،1498حاضر با مطالعات رحمان سرشت و همکاران )

مشارکت  ینرابمثبتی  ( در پژوهشی ارتباط2421( همخوانی دارد. برای نمونه بهنام و همکاران )2424همکاران )

اداری وفکننده تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر ارزش و وفاداری رفتاری نشان داد. مشارکت مصرف ینیهم آفرکننده، مصرف

که عملیاتی کردن خلق  دهدیمرفتاری از طریق تولید مشترک داشت، اگرچه نه از طریق ارزش در استفاده. این نشان 

شناختی تأثیر از یک ساختار واحد است. عالوه بر این، درگیری روان ترمناسب یچندبعد عنوانبهمشترک ارزش 

و وفاداری رفتاری داشت، جایی که این رابطه برای افراد با درگیری کننده ای بر رابطه بین مشارکت مصرفکنندهتعدیل

کننده یک مقدمه کلیدی برای های این مطالعه حاکی از آن است که مشارکت مصرفتر بود. یافتهشناختی باالتر قویروان

 اندامتناسبهای باشگاه شناختی در ترویج وفاداری رفتاری دروفاداری رفتاری است و اهمیت تولید مشترک و مشارکت روان

( در پژوهشی با عنوان الگوی هم آفرینی ارزش با مشتری در صنعت 1499کند. همچنین جواشی و همکاران )را برجسته می

 یبرداربهرهبه  تواندیمفرآیند هم آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری  سازییادهپگردشگری، بیان داشتند که 

مشتریان برای دستیابی به مزیت رقابتی، ارتقای برند سازمانی و دستیابی به پیامدهای  هاییتوانمندو  هایتظرفاز  مؤثرتر

مزایا و نتایج استفاده از دانش مشتری هم برای  یاری رساند. محیطییستزمثبت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
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ده از این نوع دانش برای سازمان دارد شامل بهبود مزایایی که استفا ازجملهرای سازمان سودمند است. مشتری و هم ب

محصوالت، بهبود ارائه خدمات به مشتری؛ رضایت مشتری، افزایش فروش، بهبود نگهداری و حفظ مشتری و آشنا سازی 

 .باشدیممخصوص مشتری  بادانشسازمان 

 یهاباشگاهبر ارزش استفاده در  دارییمعناثر مثبت و  67/4نتایج نشان داد مدیریت دانش مشتری با ضریب همچنین 

جواشی و همکاران  (،1498رحمان سرشت و همکاران ) (،1488یعقوبی و همکاران ) ورزشی دارد. نتایج حاضر با تحقیقات

( در 1488یعقوبی و همکاران )( همخوانی دارد. برای مثال 2424(، بهنام و همکاران )2421( و بهنام و همکاران )1499)

 یدباد، اقتصادی یهابنگاهخلق ارزش ا فزوده برای  شتند که این مقاله باهدف تشریح نقش مدیریت دانش درپژوهشی بیان دا

 یندهایرافمحوری،  هاییتباقابلمنبع ارزش و ارتباط مدیریت دانش  عنوانبهمنبع مدار و قابلیت محور، ابتدا به تشریح دانش 

دانشی استراتژیک برای خلق ارزش )مدیریت دانش مشتری، مدیریت دانش منابع انسانی( و  هایییدارااستراتژیک، مدیریت 

با استفاده از مدل زنجیره ارزش دانش، رابطه مدیریت  یتدرنهاپرداخته و  وکارکسبنقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد 

اقتصادی و نظام تجارت ملی، بیشتر  یهابنگاهتعیین عوامل موفقیت برای . دهدیمنشان  هابنگاه دانش را با خلق ارزش در

یادگیرنده است. لذا  یهاسازمانبه  شدنیلو تبدو استفاده مداوم از دانش  یگردآور چارچوب دستیابی به اثربخشی، در

بع ادانش من مخصوصاًدانشی ) هایییدارااز  یبرداربهرهباید بر مدیریت دانش، در جهت  وکارکسباستراتژیک  یزیربرنامه

ته اطالعات فناوری پیشرف هاییتقابلمیان  ییافزاهم، تمرکز کند و نیاز به وکارکسبانسانی و دانش مشتری( و ارتقای عملکرد 

 نوظهور امروزی دارد. وکارکسب هاییطمحنوآوری انسانی برای درک چابکی  و خالقیت و

ورزشی از ارتباطات و گردش دانش جلوگیری  یهاباشگاهمدیریت دانش در مواردی که کارکردهای مختلف در  یطورکلبه

 طورهبدانش مشتری و به اشتراک گذاشتن آن از یک نقطه مرکزی،  ثبت کردنبا  کهیطوربه. اندشدهواقع، بسیار مفید کندیم

. در محیط مدیریت ارتباط شودیمبه مشتری  یدهخدمتو  گیرییمتصمگیری منجر به افزایش کیفیت و سرعت در چشم

ت در ، برای موفقیهاباشگاهورزشی توسط مدیریت  یهاباشگاهمدیریت دانش در  یریکارگبهبا مشتری، مشارکت رایج است. 

که کمتر در کشور ایران در یک چارچوب  باشدیماقدامات ضروری  ازجملهایجاد و افزایش ارزش ادراک ورزشکاران 

 کهیحونبهورزشی  یهاباشگاهتوجه و استفاده از مدیریت دانش در  درواقع. شودیمبه کار گرفته  و مناسبی شدهیزیربرنامه

کمک کند تا بتوانند ارزش برند باشگاه  یهاباشگاهبه مدیران  تواندیمشود  هاآنمشتریان و وفاداری  شدهادراکباعث ارزش 

آوردن مشتریان بیشتر حرکت کنند، زیرا که داشتن مشتریانی  تبه دسو راستای درآمدزایی و کسب سود و  باالبردهخود را 

مختلف جنبه تبلیغاتی هم داشته  یهاسازمانبرای  تواندیم یرورزشیغوفادار برای هر سازمانی چه در عرصه ورزشی و عرصه 

بازاریاب را برای آن باشگاه ایفاء و امکانات آن را به دیگران معرفی و نقش  هایژگیواین باشگاه،  هاآنکه  یاگونهبهباشد، 

در مدیریت دانش  هایافتهورزشی باید در نظر داشته باشند با توجه به  یهاباشگاه(. 1496)فسنقری و همکاران،  کنندیم

ری، تنه مشتری خود را بررسی کند، تعداد مراجعات مشیشیمشتری چه مواردی الویت باالتری دارند و الزم است باشگاه پ

، شغل و سطح درآمد مشتری و همچنین مشتری، مشکالت مشتری یهادرخواستو  هاخواسته، مشتری نیازهاییشپو ازها ین

ه ب یراحتبهقرار دهند. همچنین در بخش هم تولیدی باید توجه داشت باشگاه  موردتوجهسوابق مشتریان در باشگاه را 
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 ازهای مشتری مطابقت داشته باشد، باشگاهیت باشگاه با نحات مشتری دسترسی داشته باشد، خدمایاطالعات مربوط به ترج

ات جه نهایی خدمین نتییو همچنین باشگاه و مشتری نقش برابری در تع نقش خودش مهم بداند اندازهبهنقش مشتری را 

داشته باشند. در بخش ارزش استفاده نیز سود، ارزش، یا لذت حاصل از فرآیند خدمات به مشتری و شرایط استفاده بستگی 

ه، انتخاب یا قین کند، مشتریان مختلف بسته به سلیمأخود را ت کنندگانمصرفازهای فردی هر یک از یداشته باشد، باشگاه ن

ریان مشت را بهتجربه خوبی فراتر از سود عملکردی  درمجموعر خدمات کنند، باشگاه یمتفاوتی درگ طوربهدانش خود، خود را 

فعال مدیریت دانش مشتری را برای کشف نوآوری در نظر بگیرند. تمرکز باید بر روی  طوربه بایدیم هاباشگاهخود ارائه کند. 

که در آینده با عدم نیاز مشتری همراه باشد. این شامل مشاهده  باشد نه برای خلق چیزهایی خواهندیمتحویل آنچه مشتریان 

توجه م هاآنآنچه نیاز دارد را تجسم کند.  تواندینمولی مشکل مکالمه این است که از این طریق مشتری  شودیمو گفتگو 

طه با تا در راب کنندیمبه مشتریان کمک  هاآنپیشنهاد شود.  هاآنبه  یانوآورانهمگر اینکه محصوالت  شوندینمنیاز چیزی 

 توانیمکنند.  سازییشخصمحصوالت خالقیت داشته باشند و محصوالت را با در نظر گرفتن نیازهای خاص و ترجیحات خود 

 یهاباشگاهدر هم تولیدی و ارزش استفاده مشترک در خدمات  تواندیم یخوببهکرد مدیریت دانش مشتری  گیرییجهنت

نقش مهمی ایفا کند.  هاآنها و اهداف جذب و نگهداری مشتریان، و همچنین شناخت مشتریان، نیازها، خواسته ورزشی و

تعامل داشته باشد و به مزیت  یمؤثرتر طوربهتواند با مشتریان خود ورزشی می یهاباشگاههمچنین با چنین سیستمی، 

ان با ورزشکار نامثبتدر زمان  شودیمورزشی پیشنهاد  یهاشگاهبابه مسئوالن و مربیان  یتدرنها رقابتی نیز دست یابد.

 ؤاالتساستفاده از یک فرم این اطالعات را از ورزشکاران دریافت کنند و این اطمینان را به ورزشکاران بدهند که پاسخ به این 

 یهاباشگاهپاسخ دهند، در آن صورت مدیران  سؤاالتهم صادقانه به این  هاآنارائه خدمات بهتر به خودشان است و  منظوربه

برای افزایش دانش از مشتریان و دانش  توانندیمدانش درباره مشتریان  ٔ  ینهدرزم یشانهاوعدهورزشی در صورت عمل به 

همچنین تسخیر کردن دانش مشتری و دخیل کردن مشتریان در فرآیند نوآوری، از  برای ورزشکاران زمینه را مهیا کنند.

ار های بازو گرایش کنندگانینتأماست. برای مثال دانش مشتریان در مورد محصوالت،  یابیدستقابلهای مختلفی روش

از طریق مکانیزم بازخورد مناسب، برای فراهم کردن یک بهبود سیستماتیک و نوآوری محصوالت و همچنین ارزش  تواندیم

 استفاده مشترک استفاده شود.

 

 تشکر و قدردانی:

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

The purpose of this research was the role of customer knowledge management on value co-creation in sports 

clubs in Urmia. This research was descriptive-correlation in terms of type, applied in terms of purpose, and 

field implementation in terms of method. The statistical population of the present study included all clients of 

gyms and fitness clubs in Urmia city. The sampling method in this research was simple random and the number 

of samples in this research was selected according to Morgan's table for an unlimited population of 384 people, 

and until the moment of data analysis, 400 questionnaires were collected, of which 395 questionnaires were 

had answered completely and were analyzed. Describing findings and categorizing information using 

descriptive statistics, determining the reliability of questionnaires using Cronbach's alpha method, examining 

data distribution using the Kolmogorov-Smirnov test and path analysis of relationships between variables using 

structural equation modeling (PLS3 software). The findings showed that customer knowledge management has 

a positive and significant effect on co-production in sports clubs with a coefficient of 0.83. Also, customer-

knowledge management has a positive and significant effect on the value of use in sports clubs with a 

coefficient of 0.76. It can be concluded that customer knowledge management can play an important role in 

co-production and joint use value in sports club services and attracting and retaining customers as well as 

knowing customers, their needs, desires and goals. slow Also, with such a system, sports clubs can interact 

more effectively with their customers and gain a competitive advantage. 

      Keywords: Customer, knowledge management, co-production, use value, sports club. 
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 66-77صفحات 

 

 

دونده  آموزاندانشهای شایع های آنتروپومتریکی با آسیببررسی رابطه بین ویژگی

 بجنورد شهرستان

 

 *1 یفاروج اسالمی ایرؤ

 .ایران مشهد، فردوسی دانشگاه اصالحی، حرکات و یشناسبیآس ارشد کارشناسی .1

 

 

 چکیده:

های شایع دانش آموزان دونده شهرستان بجنورد های آنتروپومتریکی با آسیبهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی

. دآوری شهای کمی جمعگیریاندازهمیدانی و  صورتبههای آن همبستگی بوده که داده توصیفی و. پژوهش حاضر از نوع بود

نفر از  01که  دادندتشکیل  1011-1011دختر در سال تحصیلی  آموزدانشجامعه آماری این پژوهش را تمامی دوندگان 

نمونه انتخاب  عنوانبهنفر( فعالیت داشتند  11نفر( و استقامت ) 11(، نیمه استقامت )نفر 01های سرعت )ها که در رشتهآن

 (، متر نواری، ترازو دیجیتال، کولیس،1030اطالعات از پرسشنامه اسماعیلی و همکاران ) آوریگیری و جمعشدند. جهت اندازه

 اسمیرنف استفاده شد. -فولموگروها از آزمون کو همچنین از خط کش استفاده شد. برای بررسی نحوه توزیع داده گونیامتر

 ضریب همبستگی پیرسون برای های خی دو ونبا توجه به توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمو بیندراین

(. نتایج نشان  >11/1p) شداستفاده  21SPSSافزار آماری از نرم وتحلیلتجزیهبررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. جهت 

ین طول ب داری وجود دارد. از سوی دیگرداد که بین وزن با پالنتارفاشییت و سن با تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی

وندگان های دداری مشاهده شد. ولی بین سایر ابعاد آنتروپومتریک با آسیبران با کشیدگی همسترینگ نیز ارتباط معنی

آنتروپومتریک و  دونده را از ابعاد آموزاندانشمربیان و معلمان ورزش  شودمی گیرینتیجهداری مشاهده نشد. ارتباط معنی

 آموزاندانشآگاه کنند و برای تمرین اصولی و صحیح و پیشگیری از آسیب،  ،ورزشکاران دوندهدر شایع  هایآسیبهمچنین 

 آموزشی توجیه کنند. هایکارگاهرا با 

 .آموزاندانش، ، دوندگانشناسییبآسآنتروپومتریک،  کلیدی: واژگان
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 مقدمه:

 .است مناسب بدنی وضعیت عبارتی به و مناسب قامتی ساختار از برخورداری عمومی سالمت یهاشاخص ینترمهم از یکی

 در شاخص افراد عنوانبه را ورزشکاران که دالیلی از یکی و است بوده هاانسان موردتوجه دور یهاگذشته از بدنی وضعیت

، است )شاهرخی متمایز دیگران به نسبت برجسته شکل به که باشدیم هاآن بدنی وضعیت ،نمایدیم مطرح جامعه هر

های مختلف ورزشی برای رسیدن به سطوح عملکردی عالی نیازمند انجام ورزشکاران در رشته (.1031، هاشمیو  دانشمندی

ورزشی به  ٔ  رشتهان زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن و زم باشندقویت عضالت خاصی از بدن میتمرینات مستمر و ت

 .ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد هاآنبسته به وضعیت غالب هر رشته ورزشی راستای بدنی  یجهدرنتپردازند تمرین می

مار روند به ش یباالبرترهای بدنی متفاوتی وجود دارد که اگر خیلی شدید نباشند شاید برای عملکرد ورزشی سطح وضعیت

(. ورزش دارای عوارضی 1031وجود ندارد )کیانی،  ورزشکارانهای غیرمعمول خاصی در مورد اصالح ویژگی نظراتفاق روینازا

د وجو یجزئهای وضعیتی هرچند برخی ناهنجاری .باشدهای ساختاری بدن تواند ناهنجاریها میباشد که یکی از آننیز می

ی هاییکی از ورزش عنوانبه یدانیدوومباشند. اند و نشانگر آن ورزش خاص میرزشی سازگاری یافتههای ودارد که با مهارت

درصد دوندگان در طول  21تا  72شود حدود تخمین زده می مطرح است. دهدهای اندام تحتانی در آن زیاد رخ میکه آسیب

اند از: های شایع دوندگان عبارت(. آسیب1030، سمامیو  ، دانشمندیشوند )اسماعیلیدوران ورزشی خود دچار آسیب می

، تاندونیت 0تاندونیت آشیل ،1رانی-، درد کشککی0زانوی دوندگان ،0پالنتار فاشییت ،7، شین اسپلینت1استرس فرکچر

های شایع دوندگان در ناحیه مورد آسیب 2از  مورد 0. این در حالی است که 8 و همچنین کشیدگی همسترینگ 2کشککی

( در پژوهشی تحت عنوان پای چنگالی و 7111) 11 ریگانو ، دیگیورگی، مازوکو(. بوردین7117، 3باشد )اریکانو میز

آموزان سال به این نتیجه رسیدند که دانش 11تا  3آموزان ابتدایی با دامنه سنی وزن در دانشهای چاقی و اضافهشاخص

( تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط 7110) 11آتاتورک شوند.و چاق بیشتر دچار عارضه کف پای صاف می وزندارای اضافه

سال  80تا  18با دامنه سنی  (زن 700مرد و  770نفر ) 110برخی ابعاد آنتروپومتریک با کف پای صاف و گود که بر روی 

داری بین کف پای صاف و گود با وزن، قد، طول کف پا ط معنیکردند انجام داد. نتایج نشان داد ارتباکه در آنکارا زندگی می

 و ، مایلر، نورنداری مشاهده شد. همیلو عرض متاتارسال وجود ندارد و تنها بین عرض پاشنه با کف پای صاف ارتباط معنی

این  که هدف از نگر به مطالعه کشیدگی ایلیوتیبیال باند در دوندگان پرداختند.( در یک تحقیق آینده7118) 17 دیویس

تایج نشان داد یک عامل اثرگذار بود. ن عنوانبهتحقیق بررسی کشیدگی ایلیوتیبیال باند و اثر سندروم ایلیوتیبیال باند بر آن 

، طافت کارداری بیشتر بود. لمعنی طوربهکه میزان کشیدگی در افراد دارای سندروم ایلیوتیبیال باند نسبت به گروه کنترل 

                                                           
1. Stress Fracture 

2. Shinsplints 

3. Plantar Fasciitis 

4. Runner's Knee(Iliotibial Band Syndrome) 

5. Patellofemoral pain 

6. Achilles Tendinitis 

7. Patellar tendinopathy 

8. Strain of hamstring 

9. Eric 

10. Bordin, De Giorgi, Mazzocco, & Rigon 

11. Atamtürk 

12. Hamil, Miller, Noehren, & Davis 
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و درد زانو  Q یهزاو( در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین ناهنجاری کف پای صاف با 7110) و شمس آرا ارییخدا زندی، 

 120کیلوگرم و قد  21سال، وزن  13گیر تیم ملی ایران با میانگین سن کشتی 71های این تحقیق شامل پرداختند. آزمودنی

و درد زانو در  Q یهزاوبین ناهنجاری کف پای صاف و درد زانو، افزایش  داریسانتیمتر بودند. نتایج نشان داد که ارتباط معنی

( نشان دادند که 1030با ناهنجاری کف پای صاف در پای برتر وجود دارد. اسماعیلی و همکاران ) Q یهزاوپای برتر و افزایش 

داری وجود داشت. ندگان ارتباط معنیغیرطبیعی با درد قدامی زانو در دو Q یهزاوبین کف پای گود با پالنتار فاشیت و بین 

 ٔ  ینهرزمدداری وجود داشت. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ و تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی

ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری نیز بین سن با تاندونیت آشیل، وزن با پالنتارفاشیت و کف پای صاف در دوندگان 

 داری وجود داشت.اط معنیارتب

یب در ارتباط ناهنجاری با آس ینهدرزمبریم که بیشتر تحقیقات ها پی میبا نگاهی به تحقیقات گذشته و نتایج حاصل از آن

های ورزشی مختلف صورت گرفته است و کمتر به ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با آسیب و یا ارتباط ناهنجاری با ابعاد رشته

د و انتوجه کرده یدانیدوومدر داخل کمتر به رشته  یژهوبهاست. و تحقیقات صورت گرفته  شدهپرداختهک آنتروپومتری

موردی  اند و کمترکردههای اندام تحتانی با آسیب اشارهتحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور هم اکثراً به ارتباط ناهنجاری

ف اند که هدکردهاشاره یطورکلبهصرفاً به ارتباط ناهنجاری با آسیب  شود که نوع آسیب را گزارش کرده باشد وپیدا می

باشد. از سوی دیگر در اکثر تحقیقات های شایع دوندگان میتک آسیبتر ارتباط ناهنجاری با تکپژوهش حاضر اشاره دقیق

 شدهرفتهگابعاد آنتروپومتریک در نظر  عنوانبهارتباط ابعاد آنتروپومتریک با آسیب فقط سن، وزن و قد  ٔ  ینهدرزمصورت گرفته 

دهنده اندام تحتانی شده است تا ارتباط است و کمتر توجهی به سایر ابعاد آنتروپومتریک مثل طول و عرض اجزای تشکیل

بود )اسماعیلی ها را با آسیب و ناهنجاری اندام تحتانی بسنجند که دیگر هدف پژوهش حاضر سنجش این ارتباط خواهد آن

 :7 ،عوامل تمرینی :1اند:شدهگروه تقسیم 0های دوندگان در در ایجاد آسیب مؤثرعوامل  ارتباطیندرا (.1030اران، و همک

اند، اگرچه نتایج های دوندگان ذکرشدهعوامل بیومکانیکی. عوامل متعدد آناتومیکی برای بروز آسیب :0 ،عوامل آناتومیکی

( بر این باور است که افزایش قوس 7110) 1رابینسونو  ، جونزکوان مثالعنوانبه تحقیقات مختلف با یکدیگر در تضادند.

( بر این باورند که ارتفاع قوس طولی کف پا تأثیری در بروز 7111) 7ون کهشود. درحالیطولی کف پا باعث بروز آسیب می

با ارتفاع  یدانیدووم ازجملهمختلف  هایمیزان بروز آسیب در اندام تحتانی در ورزش درهرحالهای دوندگان ندارد. آسیب

های حاد و یک عامل خطر در بروز آسیب عنوانبه(. راستای اندام تحتانی 7110، 0باشد )جیمزهای کف پا مرتبط میقوس

است. این در حالی است که بسیاری از محققین فقط یک عامل آناتومیکی یا تعداد کمی از عوامل  یشنهادشدهپمزمن 

(. ارزیابی کردن فقط یک یا 7110، 0استولو  ، ماسی، باوراند )بیکتای اندام تحتانی را مورد ارزیابی قرار دادهآناتومیکی راست

دهد و همچنین کافی شرح نمی طوربهتعداد محدودی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی موقعیت اندام تحتانی را 

بررسی راستای کامل اندام تحتانی  کند.بالینی فراهم نمی ازنظرار با آسیب داطالعات کافی را برای نشان دادن ارتباط معنی

تری ارتباط بین راستای اندام تحتانی و خطر بروز آسیب را دقیق طوربهشود نسبت به زمانی که فقط یک عامل بررسی می

                                                           
1. Cowan, JONES, & ROBINSON 

2. Wen 
3  . JAMES 

4. Beckett, Massie, Bowers, & Stoll 
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ته کنندگی با دیگر عوامل داشخنثیشود ممکن است اثر متقابل یا جبرانی و وقتی یک عامل بررسی می کهچوندهد. شرح می

 یگردکننده پاسچر توسط عامل اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی قبالً تحت عنوان همبسته، جبرانی و خنثی باشد.

 شود.انحرافات در راستای استخوانی ناشی می ازجملهکه پاسچر از چندین عامل  رسدیمبه نظر  (،7111)1کروخ و کیسر

دونده و  آموزاندانشاما هنوز در شهرستان بجنورد به  اندپرداختهآنتروپومتریکی  هاییژگیوتحقیقاتی به  درگذشته

قرار نگرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر  موردمطالعهباشد توجه نشده است و  هاآنکه ممکن است در کمین  هایییبآس

 .دباشیمدونده شهرستان بجنورد دختر شایع دانش آموزان  هایهای آنتروپومتریکی با آسیببررسی رابطه بین ویژگی

 

 :یشناسروش

 شدهیآورجمعهای کمی گیریمیدانی و اندازه صورتبههای آن همبستگی بوده که داده توصیفی وپژوهش حاضر از نوع 

 شدهاستفاده دوسالهمقطعی در یک بازه زمانی  صورتبهو  7ورزشی از روش گذشته نگر هاییبآس یآورجمعاست. برای 

نفر  01که  دادندتشکیل  1011-1011دختر در سال تحصیلی  آموزدانشاست. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دوندگان 

نمونه انتخاب  عنوانبهنفر( فعالیت داشتند  11نفر( و استقامت ) 11(، نیمه استقامت )نفر 01های سرعت )ها که در رشتهاز آن

پرسشنامه ثبت سابقه ورزشی و ( )1030آوری اطالعات از پرسشنامه اسماعیلی و همکاران )گیری و جمعشدند. جهت اندازه

اندام تحتانی، قد، طول ران و طول  طول(، متر نواری )جهت ارزیابی سؤال 11ورزشی اندام تحتانی دوندگان با  هاییبآس

یس )جهت ارزیابی زانوی ضربدری و پرانتزی(، گونیا متر )جهت ها(، کولگیری وزن آزمودنیساق(، ترازو دیجیتال )جهت اندازه

گیری طول کف پا و )جهت اندازه کشخطباشد( و همچنین از درجه می 1( )گونیامتر یونیورسال با دقت Qارزیابی زاویه 

توصیف  اشد. برایبگیری میدانی میسنجش افت ناوی( استفاده شد. در پژوهش حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی با اندازه

وصیف از ت منظوربهها از آمار استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی یافته وتحلیلیهتجزمتغیرها از آمار توصیفی و برای 

 اسمیرنف استفاده -فولموگروکها از آزمون جدول، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. برای بررسی نحوه توزیع داده

 ضریب همبستگی پیرسون های خی دو وبا توجه به توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون بینیندراشد. 

 71نسخه  SPSSافزار آماری از نرم وتحلیلیهتجزبرای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. که در تمام مراحل جهت 

 (.>p 11/1. )شداستفاده 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Riegger-Krugh and Keysor 

2. Retrospective study 
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 :هایافته

 

 هاهای فردی آزمودنی( ویژگیX ± SDانحراف استاندارد ). میانگین و 1جدول 

 گروه استقامت گروه نیمه استقامت گروه سرعت متغیر

 01/11 ± 13/1 71/10 ± 10/0 01/10 ± 17/0 سن )سال(

 80/120 ± 02/2 82/108 ± 12/7 30/121 ± 81/0 (متریسانتقد )

 07/01 ± 80/0 30/07 ± 27/2 71/13 ± 11/1 وزن )کیلوگرم(

 01/7 ± 10/18 21/1 ± 80/77 10/1 ± 20/13 (BMIشاخص توده بدن )

 = N = 11 N = 11 N 01 هاتعداد آزمودنی

 

 (X ± SDآنتروپومتریک ) یهاشاخص . توصیف کمی9جدول 

 متغیر گروه سرعت گروه نیمه استقامت گروه استقامت

 (cm) تحتانیطول اندام  01/81 ± 08/0 00/80 ± 20/0 01/23 ± 77/0

 (cm) طول ران 70/00 ± 10/1 80/00 ± 07/7 20/01 ± 17/7

 (cm) طول ساق 01/00 ± 08/7 80/00 ± 01/1 21/00 ± 33/1

 (cm) عرض زانو 32/11 ± 20/1 82/3 ± 02/1 37/3 ± 03/1

 (cm) عرض مچ پا 01/2 ± 01/1 00/2 ± 02/1 01/8 ± 00/1

 (cm) طول کف پا 03/71 ± 71/7 00/70 ± 01/1 21/71 ± 11/1

 

 

 

 

 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  پاییز - سوم شماره - اول سال

71 

 اندام تحتانی در دوندگان هاییناهنجارو حداقل و حداکثر مقدار  شدهمشاهده. تعداد موارد 3جدول 

 متغیر تعداد کمترین بیشترین

 (cm) زانوی پرانتزی 11 7/1 2/0

 (cm) زانوی ضربدری 3 1/1 0/1

 (cmصاف )کف پای  70 3/1 8/1

 (cm)گود کف پای  2 7/1 1/1

 (cmکف پای طبیعی ) 71 1/1 3/1

 )درجه( کم Q زاویه 00 0 17

 )درجه( یادز Q زاویه 13 10 70

 

آشیل و  شود که بین طول ران با کشیدگی همسترینگ و تاندونیتمشاهده می 8تا  0شده در جداول با توجه به نتایج ارائه

همچنین عرض مچ پا با زانوی دوندگان در دوندگان و همچنین بین سن با تاندونیت آشیل و وزن با پالنتار فاشیا ارتباط 

های دوندگان ارتباط گیری شده با آسیبهای آنتروپومتریکی اندازهبین سایر ویژگی. (>11/1pوجود دارد ) دارییمعن

 داری مشاهده نشد.معنی

 

 های دوندگانجهت بررسی ارتباط طول اندام تحتانی و طول کف پا با آسیب نتایج آزمون خی دو. 0جدول 

 

 متغیر

 طول کف پا طول اندام تحتانی

 داریمعنی درجه آزادی خی دو داریمعنی درجه آزادی خی دو

 شین اسپلینت

 پالنتار فاشیا

 درد قدامی زانو

کشیدگی 

 همسترینگ

 زانوی دوندگان

 آشیل تاندونیت

 استرس فرکچر

101/17 

711/12 

081/10 

101/10 

771/2 

701/11 

170/11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

211/1 

112/1 

180/1 

017/1 

820/1 

130/1 

001/1 

718/10 

701/3 

231/10 

173/10 

071/11 

008/2 

801/3 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

038/1 

100/1 

701/1 

071/1 

038/1 

213/1 

130/1 
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 های دوندگانجهت بررسی ارتباط طول ران و طول ساق با آسیب آزمون خی دو. نتایج 5جدول 

 

 متغیر

 طول ساق طول ران

 داریمعنی درجه آزادی خی دو داریمعنی درجه آزادی خی دو

 شین اسپلینت

 پالنتار فاشیا

 درد قدامی زانو

کشیدگی 

 همسترینگ

 زانوی دوندگان

 تاندونیت آشیل

 استرس فرکچر

011/3 

210/2 

302/0 

301/70 

713/12 

281/71 

018/3 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

101/1 

217/1 

370/1 
*100/1 

120/1 
*110/1 

201/1 

801/10 

701/8 

010/10 

210/18 

100/18 

802/12 

101/10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

710/1 

801/1 

011/1 

100/1 

100/1 

711/1 

080/1 

 

 های دوندگانعرض زانو و عرض مچ پا با آسیبجهت بررسی ارتباط  . نتایج آزمون خی دو6جدول 

 

 متغیر

 عرض مچ پا عرض زانو

 داریمعنی درجه آزادی خی دو داریمعنی درجه آزادی خی دو

 شین اسپلینت

 پالنتار فاشیا

 درد قدامی زانو

کشیدگی 

 همسترینگ

 زانوی دوندگان

 تاندونیت آشیل

 استرس فرکچر

710/10 

000/17 

110/18 

707/12 

011/71 

211/13 

028/10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

221/1 

801/1 

088/1 

110/1 

021/1 

021/1 

000/1 

300/10 

110/12 

131/71 

811/11 

110/70 

101/12 

838/2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

010/1 

011/1 

100/1 

211/1 
*108/1 

010/1 

283/1 
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 های دوندگانآسیبجهت بررسی ارتباط سن و وزن با  . نتایج آزمون خی دو7جدول 

 

 متغیر

 وزن سن

 داریمعنی درجه آزادی خی دو داریمعنی درجه آزادی خی دو

 شین اسپلینت

 پالنتار فاشیا

 درد قدامی زانو

کشیدگی 

 همسترینگ

 زانوی دوندگان

 تاندونیت آشیل

 استرس فرکچر

810/12 

101/18 

017/17 

000/11 

711/10 

107/70 

010/18 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

720/1 

730/1 

103/1 

111/1 

111/1 
*101/1 

711/1 

080/70 

071/03 

018/01 

710/00 

011/70 

117/71 

107/78 

70 

70 
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 های دوندگانقد فرد با آسیب جهت بررسی ارتباط . نتایج آزمون خی دو0جدول 

 

 متغیر

 قد فرد

 داریمعنی آزادیدرجه  خی دو

 شین اسپلینت

 پالنتار فاشیا

 درد قدامی زانو

کشیدگی 

 همسترینگ

 زانوی دوندگان

 تاندونیت آشیل

 استرس فرکچر

  

027/72 

210/10 

101/70 

010/07 

801/70 

201/13 

030/18 

 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

 

138/1 

820/1 

010/1 

183/1 

001/1 

001/1 

082/1 

 

 

 :گیرییجهنت

های شایع دانش آموزان دونده شهرستان بجنورد های آنتروپومتریکی با آسیبهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی

داری نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که بین وزن با پالنتارفاشییت و سن با تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی. بود

داری مشاهده شد. ولی بین سایر ابعاد ن با کشیدگی همسترینگ نیز ارتباط معنیوجود دارد. از سوی دیگر بین طول را

 ٔ  ینهرزمدداری مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاضر با توجه به پیشینه محدود های دوندگان ارتباط معنیآنتروپومتریک با آسیب
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( 7110(، ماالچی و همکاران )7111ل و همکاران )های دوندگان با نتایج، وراآسیب یژهوبهارتباط ابعاد آنتروپومتریک با آسیب 

( 7111ورال و همکاران )برای نمونه است.  سوناهم( 1088و با نتایج مالیاریس و همکاران و رفیعی شهرکی ). همخوانی دارد

بیشتر از  دهدیهای لیگ استرالیا، به این نتیجه رسیدند که میانگین سن و وزن افراد آسیبدر تحقیقی بر روی فوتبالیست

( تحقیقی با عنوان بررسی ریسک فاکتورهای آسیب 7110میانگین سن و وزن افراد بدون آسیب است. ماالچی و همکاران )

نفر فوتبالیست دبیرستانی انجام دادند. در این تحقیق قد، وزن و سابقه آسیب قبلی ورزشکاران ثبت گردید.  103روی 

های پیکری را بر (، تأثیر ویژگی7110و همکاران ) 1آسیب شده بودند. مالیاراسورزشکاران دارای وزن اضافی بیشتر دچار 

 های کشککیداری را میان آسیبارتباط معنی هاآنوالیبالیست مرد و زن بررسی کردند.  110های تاندون کشکک روی آسیب

های مرد تن بیشتر در میان والیبالیستر و نسبت کمر به لگلگن بزرگ ، شاخص توده بدنی بیشتر، دور کمر وترینسنگو وزن 

ت مغایرت عل نیافتند. هاآنهای پیکری زنان والیبالیست و آسیب کشککی داری را میان ویژگیگزارش دادند اما ارتباط معنی

 های پژوهش حاضراند اما آزمودنیها دانست که والیبالیست بودهتوان مربوط به متفاوت بودن آزمودنیشده را میمشاهده

لیگ برتر به این نتیجه رسید که بین فاکتورهای  کارانکاراتهروی  ( در تحقیقی بر1088اند. رفیعی شهرکی )دونده بوده

داری در تحقیق خود مانند سن، وزن و سطح مهارت و میزان بروز آسیب رابطه معنی موردمطالعههای دموگرافیکی آزمودنی

های دو پژوهش و به توان به متفاوت بودن آزمودنیانی ندارد و از دالیل آن میکه با نتایج پژوهش حاضر همخو وجود ندارد.

 طبع متفاوت بودن محل و نوع آسیب در دو رشته ورزشی اشاره کرد.

صاف شدن یا گودشدن کف پا یک عامل مستعد کننده  یجهدرنتکاهش یا افزایش ارتفاع قوس و  براثروضعیت غیرطبیعی پا 

شود. بر این اساس در ضربات تکراری هنگام راه رفتن الل عملکرد پا و اندام تحتانی در نظر گرفته میو حتی ایجادکننده اخت

، در ییپاکفغیرفعال مچ پا شامل مجموعه رباطی، کپسول و فاشیای  یهاکننده یدارپا)و احتماالً دویدن(، غضروف مفصلی و 

این شرایط هرچقدر وزن افزایش یابد به دنبال آن فشار وارده بر گیرند که در معرض آسیب ناشی از نیروهای وارده قرار می

مزمن مچ پا و پالنتارفاشییت اشاره کرد. کاهش  ینآسپرتوان به ها میاین آسیب ازجملهیابد. ساختارهای پا نیز افزایش می

ه ثانوی طوربهتواند ایش میشود و این افزمیزان جذب شوک به همراه فشار ناشی از وزن اضافه موجب افزایش میزان بار می

افی سبب ص تواندیمافزایش وزن  رسدیم به نظرمیزان نیروهای مفصلی را در مفصل مچ پا افزایش دهد و سبب آسیب شود. 

ی از که یک شودیم ییپاکفقوس  کنندهیتحماکف پا شود و از سوی دیگر افزایش وزن باعث افزایش فشار بر ساختارهای 

ارده و یفشارهااست که در حین دویدن و با هر ضربه گام این نیروها و  ییپاکفپالنتار فاشیا یا نیام  هاکنندهیتحمااین 

را فراهم  ییپاکف یامدرنزمینه بروز آسیب و التهاب  تواندیمکه مجموعه علل و مکانیزم های فوق  یابندیمافزایش هم  یامبرن

ریبی در و تغییرات تخ کندیمان گردد. با افزایش سن تاندون شروع به تحلیل رفتن کند و باعث پالنتار فاشییت در دوندگ

که همراه شدن این  شودیمکه این تغییرات باعث ضعیف شدن آن  شودیمو خاصیت ارتجاعی آن کم  دهدیمدرون آن رخ 

 هااندونتزمینه بروز آسیب و التهاب در  افتدیمکه در دوندگان اتفاق  ازحدیشبتغییرات با تمرینات مداوم و تکراری و فشار 

 سبب تواندیمو  کندیمرا فراهم  گیردیمقرار  فشارتحتتاندون آشیل که در طی دویدن در هر گام در دوندگان  یژهوبهو 

و معلمین  یدانیدووملذا الزم است مربیان  .(1030)اسماعیلی و همکاران،  بروز التهاب در تاندون آشیل در دوندگان شود

                                                           
1. Malliaras 
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قرار دهند و افراد دارای ناهنجاری را شناسایی و مورد تمرینات  یموردبررسشایع را در بین دوندگان  هاییبآس بدنییتترب

 پیشگیری کنند.اصالحی قرار دهند و یا از صدمه بیشتر 

قه آسیب . داشتن سابکه فراتر از تحمل عضالت همسترینگ است شودیمکشیدگی عضالت همسترینگ از افزایش باری ناشی 

وضعیت  ینتریعشاکلیدی برای کشیدگی همسترینگ هستند.  خطرسازعوامل  ترمسنکشیدگی همسترینگ و وقوع در افراد 

در  یژهوهب. که این عمل گیردیمیا شتاب  دودیمکه ورزشکار با حداکثر سرعت  افتدیمکشیدگی همسترینگ زمانی اتفاق 

 دیدگییبآسسابقات دو سرعت در مرحله نوسان از سیکل راه رفتن عضله همسترینگ مستعد . در مشودیمدوندگان مشاهده 

)افزایش نیروی  شودیمبرونگرا فعال  صورتبه یندرشتاست. در این مرحله همسترینگ برای کند کردن حرکت ران و 

گشتاور  بلندتردر افراد دارای طول ران  احتماالً. (1030)اسماعیلی و همکاران،  با افزایش طول عضله( زمانهم یدشدهتول

هستند  یقدبلندتر. افراد دارای طول ران بلندتر دارای شودیمتولیدی عضله همسترینگ بیشتر است و باعث کشیدگی آن 

نیرو و گشتاور تولیدی بیشتر در این افراد دلیلی برای  احتماالًو دارای طول گام بلندتری هستند که  دوندیم تریعسرکه 

طرساز بودن عوامل خ تریعسراست. عواملی مثل باال بودن سن، داشتن آسیب قبلی و  هاآنشیدگی بیشتر همسترینگ در ک

 فردربهمنحصشناسایی ورزشکار در معرض خطر و آگاه کردن او و سپس برنامه پیشگیری  حالینبااتغییر هستند  یرقابلغ

لمان مربیان و مع شودیم گیرییجهنتاز آسیب همسترینگ باشد.  برای او ممکن است استراتژی کارآمدی برای پیشگیری

ند را آگاه کن باشدیمکه در ورزشکاران دونده شایع  هایییبآسدونده را از ابعاد آنتروپومتریک و همچنین  آموزاندانشورزش 

 جیه کنند.آموزشی تو یهاکارگاهرا با  آموزاندانشو برای تمرین اصولی و صحیح و پیشگیری از آسیب، 

 

 تشکر و قدردانی:

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

 .آورندمی
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clubs 
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Abstract: 

The purpose of this research is to investigate the relationship between anthropometric characteristics and 

common injuries of students in Bojnord city. The current research is of a descriptive and correlational type, the 

data of which was collected in the field and quantitative measurements. The statistical population of this 

research was made up of all female student runners in the academic year 1401-1400, of which 60 people were 

selected as a sample in the disciplines of speed (30 people), semi-endurance (15 people) and endurance (15 

people). In order to measure and collect information from Ismaili et al.'s questionnaire (2013), a tape measure, 

digital scale, caliper, goniometer, and a ruler were used. Kolmogroph-Smirnov test was used to check the 

distribution of data. In the meantime, according to the abnormal and normal distribution of different variables, 

chi-square tests and Pearson's correlation coefficient were used to check the relationship between variables. 

SPSS version 21 software was used for statistical analysis. (p<0.05). The results showed that there is a 

significant relationship between weight and plantar fasciitis and age and Achilles tendonitis in runners. On the 

other hand, a significant relationship was observed between thigh length and hamstring elongation. However, 

no significant relationship was observed between other anthropometric dimensions and runners' injuries. It can 

be concluded that the coaches and sports teachers should inform the running students about the anthropometric 

dimensions as well as the injuries that are common in the running athletes and for proper and correct training 

and injury prevention, they should train the students with Justify educational workshops. 

 Keywords: Anthropometrics, pathology, runners, students. 
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 یرقابت اضطراب و یجانیه باهوش یذهن یهامهارت رابطه

 رانیا برتر گیل تکواندوکار بانوان در 

 2 یسهرابمهدی  ،حمیدرضا طاهری، 1دالور عالیه شیرزاد 

 یفردوسدانشگاه  بدنییتتربکارشناسی ارشد . 1

 دانشگاه فردوسی بدنییتترباستاد . 2

 چکیده

ذهنی با اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر  یهامهارتام پژوهش حاضر بررسی رابطه هدف از انج

دوازدهمین  (سال 22-11(در رده سنی جوانان  کنندهشرکتایران بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بانوان تکواندوکار 

اضطراب رقابتی  یهاپرسشنامهنفر  18 نمونه آماری به روش سرشماری انتخاب و تعداد دوره لیگ برتر ایران تشکیل دادند.

روش  .را پر کردند)2112) و هوش هیجانی برادبری و گریوز)2111) ذهنی راسل یهامهارت، )1991) مارتنز و همکاران

برای  و SPSS افزارنرماز  هاداده وتحلیلتجزیهبرای  میدانی اجرا شد. صورتبهتحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که 

همبستگی پیرسون و دوربین واتسون  رگرسیون، ،استفاده از آمار توصیفی همبستگی و استنباطی پژوهشی هایفرضیه

خود مدیریتی از هوش  مؤلفهذهنی با  هایمهارتاین پژوهش نشان داد که بین  وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از  استفاده شد.

 (،- =p> ،222/1r 12/1) اضطراب شناختی (،- =12/1p> ،292/1r) یجسمان(، اضطراب =p> ،241/1r 12/1) هیجانی

ذهنی واجد  یهامهارتتحلیل رگرسیون نشان داد که نتایج  رابطه معناداری وجود دارد. (=p> ،262/1r 12/1) نفساعتمادبه

 .باشدیم نفساعتمادبهاز هوش هیجانی، اضطراب رقابتی، اضطراب شناختی و  یریتیخود مد بینییشپشرایط 

 

 .تکواندو ،یتیریمد خود رقابتی، اضطراب هیجانی، هوشذهنی،  مهارت :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

 یوبرتراخیر موجب ارتقای کیفیت عملکرد ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر  یهاسالعلوم ورزشی که در  هایینهزمیکی از 

مانند کنترل  یشناختروان یهاروششده است، علم روانشناسی ورزش است. مربیان در تمام سطوح، از  هارقابتها در آن

تا ورزشکاران را در  گیرندیمنفس کمک هیجان، تصویرسازی ذهنی، هدف چینی، بازداری تفکر، تمرکز و افزایش اعتمادبه

مختلف ورزش مانند  هایینهزمروانشناسی در  هاییهنظراجرای بهتر یاری دهند. روانشناسی ورزش به معنی بکار گرفتن 

به افراد  یامداخلهارزیابی روانشناسی و راهبردهای  هاییکتکنبا استفاده از  توانیممربیگری و آموزش است. بدین ترتیب 

 (.1282،مهدی سهرابی)کمک کرد تا به اجرای برتر دست یابند 

. شودیم، اهمیت بهره بردن از روانشناسی ورزشی نیز، بیشتر و بیشتر کندیمشدن توسعه پیدا  یاحرفهامروزه همچنان که 

و اهمیت آن موقعی است که بر رفتار ورزشکاران در  کندیمورزشی اجرا  یهارقابتروانشناسی ورزشی نقش مهمی را در 

. (2116،درتاج ،یاپورانآر ،یومرثیک ،ابوالقاسمیباشد ) بینییشپ، تغییر یا یصتشخقابلهای رقابتی محیط ورزشی و میدان

 یهاخسارتپیاپی را متحمل شوند که  یهاشکستامروزه به دلیل توجه کمتر به روانشناسی ورزش، ورزشکاران ممکن است 

 (.2111،دمرز ،سالمال ،بوش) آوردیمناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار جبران

خویش است. هر فردی از اینکه یک مهارت  هاییتوانمندو  هامهارتانگیزه در پیشرفت انسان، احساس لذت از  ترینیقو

ورزشی را به بهترین شکل ممکن اجرا نماید، لذت زیادی خواهد برد. از طرفی کسب مهارت، نیاز به تمرین و ممارست فراوان 

هایی است که با صرف حداقل انرژی و زمان همراه باشد. تمام تالش دارد. مهارت، باالترین سطح اطمینان در کسب نتیجه ن

 یهامهارت ازجمله هامهارتحرکتی به ورزشکار کمک کنند و بعضاً از سایر  یهامهارتمربیان این است که برای اکتساب 

باید  کهیدرحالحرکتی باشد.  یهامهارت یریگاندازه. شاید علت این امر عینی بودن و قابلیت سنجش و مانندیمذهنی غافل 

حال پیوسته یعنی وجوه جسمانی و روانی است. هر تالشی به این نکته توجه داشت که انسان دارای دو وجه متمایز و درعین

که برای تقویت بعد جسمانی و حرکتی انجام شود به همان اندازه نیاز به تقویت بعد روانی وجود آدمی نیز ضروری خواهد بود. 

، غلبه بر فشارهای روانی و نظایر آن برخی از فشارهای روانی هستند که یک ینیگزهدفو تقویت انگیزه، تمرکز، ایجاد 

 (.1916،گولدها دارد )ورزشکار نیاز شدید به فراگیری و استفاده از آن

باشند تا بتوانند به در وضعیت مطلوبی قرار داشته  بایستیمروانی نیز  ازنظرورزشکاران عالوه بر تمرینات منظم وجدی 

نیز، از اجزای  ذهنی یهامهارتعوامل روانی، دلیل اصلی نوسان در عملکرد ورزشکاران است و . موفقیت بیشتر دست یابند

ناموفق، بین ورزشکاران موفق و  هاتفاوت ینترمهمیکی از  یگردعبارتبهاصلی اثبات عملکرد در مسابقات سطح باال هستند؛ 

ذهنی متفاوتی نیز  یهامهارتورزشکارانی که سطوح عملکرد متفاوتی دارند احتماالً سطوح هاست. ذهنی آن یهامهارت
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. شوندیمشناختی تقسیم  یهامهارتتنی و روان یهامهارتبنیادی،  یهامهارتذهنی به سه دسته،  یهامهارت دارند.

باشند تا دو مهارت دیگر بتوانند  شدهیتتثبباید  هامهارتن ، اطمینان و تعهد است. اییگذارهدفبنیادی شامل  یهامهارت

ورزشکار مرتبط  یشناختروان یهاشاخصتنی شامل واکنش به استرس، آرمیدگی و برانگیختگی با توسعه یابند. مهارت روان

شامل تصورات، شناختی با فرایندهای شناختی مثل یادگیری، ادراک، حافظه و غیره سروکار دارند که  یهامهارتاست. 

( 1916( و وینبرگ گولد )2111همکاران )رقابت است. دورند بوش و  یزیربرنامهتمرین ذهنی، تمرکز کردن، بازیابی تمرکز و 

 (.1291،یانمهر پو) اندیدهناماجرا  روزبهرا دلیل اصلی نوسانات روز  یشناختروانهای عامل

نه ، داردیبازم( اغلب کمبودهای روانی است که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقات 2111به عقیده هکر )

ترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران نخبه و غیر ( بیش2112اشتباهات و کمبودهای فیزیکی. به نظر لئون )

روانی، به ورزشکاران برای کنترل و  یهامهارتز طریق آموزش ها مربوط است. روانشناسان ورزش انخبه به عوامل روانی آن

اغلب متغیرهای روانی مبنای هیجانی و عاطفی دارند و وضعیت  چراکه. (2112،بل و چانگ) نمایندیمتنظیم هیجانات کمک 

از  یامجموعهآمادگی ذهنی ورزشکاران که  یژهوبهروانی ورزشکاران از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نتایج مسابقات است، 

 (.2112،ازوسکو) باشدیمروانی  یهامهارت

ها را قادر که آن اندیجانیهو استعدادهای ویژه در هوش  هاییتواناکه ورزشکاران موفق، مستعد داشتن  انددادهتحقیقات نشان 

معتقد است افرادی که از هوش هیجانی بیشتری برخوردارند؛  (1992) نگلم(. 1212،گلمن) کندیمبه انجام کارهای بزرگ 

توانایی بیشتری در شناخت احساس خود، کنترل احساسات، برانگیختن و به هیجان درآوردن خود، شناخت احساسات دیگران 

که بین برخی از اجزای  نددریافت یامطالعه( در 2112) یحسن ،یاکبر ،یبندل ،بحرالعلومو تنظیم روابط با دیگران دارند. 

سازی، تمرکز، تصویرسازی و تمرین ذهنی، رابطه معناداری نفس، تعهد، آرامذهنی مانند، هدف چینی، اعتمادبه یهامهارت

نوع دیگر هوش و احساسات است که شامل خود ادراکی و استفاده از  درواقعهوش هیجانی . هیجانی وجود دارد باهوش

 ،یرستم ،باریکی آب ،ترکفر) بهتر و توانایی خلق و عادات خوب و کنترل ذهن است تصمیمات مناسب برای زندگی

برانگیختگی هیجانی را  یهانشانههای استرس و دیگر از هورمون ترییینپاهیجانی باال، سطوح  باهوشافراد  (.2111،یمیانکر

اضطراب افزایش یابد، کاهش شدیدی در سطح ، زمانی که سطح کنندیمجدید پیشنهاد  هاییهفرضدارا هستند. همچنین، 

 .(2112 ،هنری ،خبیریساالر، و  زهرا ،بیگمیعملکرد رخ خواهد داد )

 ترینیاصلمسائل در حیطه روانشناسی ورزشی و هوش هیجانی، مربوط به اضطراب رقابتی است. از  ینترمهمیکی از 

، میزان اضطراب گذاردیمدر سطوح قهرمانی اثر  یژهوبهشده در روانشناسی ورزش که در عملکرد ورزشکاران محورهای مطرح

 ازجملهمختلف  یلبه دالحرکتی ورزشکاران است. عموماً ورزشکاران  یهامهارتدر هنگام مسابقه و اثر آن بر حاالت روانی و 

که  شوندیماجرای ورزشی، مضطرب  یازموردنخود و قابلیت  هاییتوانائمیان اهمیت کسب موفقیت ورزشی و یا تفاوت 

فشار مداوم ناشی از . (1291،روحانی ،دایمی ،متقی ،لطفی ،عطاردیها دخالت دارد )یک عامل منفی در عملکرد آن عنوانبه
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اضطراب زیادی تولید کند. در نظریه یادگیری اجتماعی بیان  تواندیماز یک ورزشکار،  هایمیتتوقع والدین، مربیان و هم 

 .شودیممرتبط  هایتموفقکه اضطراب از راه یادگیری با برخی از  شودیم

 ارتباط در یختگیبرانگ با هکاست،  شدهیفتعر یطیمح فشارهای یتقاضا از یناش تنش ناآرامی و احساسات عنوانبه اضطراب

باشد می تقاضاها آن دادن انجام یبرا ارکورزش ییتوانا و طیمح یتقاضاها نی، بیناهماهنگ کدهنده ادرانشان و است

 .(1282،مارتنز)

است. برای مثال  یافتهیشافزاگذشته به میزان زیادی  یهاسالرزمی مانند تکواندو در  یهاورزشامروزه عالقه و شرکت در 

رزمی حضور فعال  یهاورزشاز  یکیدرمیلیون نفر در رده نوجوانان در سرتاسر جهان حداقل  82، بیش از کندیمبیرر عنوان 

و  شودیمدنبال  یاحرفه صورتبهکشور جهان  141ورزشی است که در  یهارشته ازجملهتکواندو نیز . (1384،دانه کاردارند )

(. تکواندوکاران 2116،یتوا ،مورگان ،والن ،کاظمیرسمی در فدراسیون جهانی تکواندو عضو هستند ) صورتبهکشور  121

استفاده  هایاحرفهنسبت به غیر  یزیربرنامهنفس و اعتمادبه ، هدف چینی،یسازآرامذهنی همچون  یهامهارتنخبه از 

، نقش عوامل کندیمها را از هم متمایز آن آنچهمشابه بوده و  یباً تقرفیزیکی  ازلحاظ هارقابتها در آن کهیدرحال؛ کنندیم

ذهنی از قبیل مدیریت اضطراب، تمرکز،  یهامهارت. (2112،طلبیتحماستوده و هاست )موفقیت آندر کسب  یشناختروان

هستند، که در برنامه ورزشکاران  یشناختروان یهامهارتاجزای  ینترمهمنفس از انگیختگی، آمادگی روحی و اعتمادبه

 .(1916،موهانی و پرکینز) شودیماستفاده  یاحرفه

نیرو برای رهبری و موفقیت  ترینیقوعملکرد فرد و  بینییشپعامل برای  ینتربزرگ ییتنهابههوش هیجانی  ازآنجاکه

یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد تکواندوکاران در  عنوانبهو اضطراب رقابتی نیز  (1219،بحرالعلوم ،ساسانی) شدهشناخته

از طریق کنترل  توانندیمها تأثیر داشته باشد؛ ورزشکاران در ابعاد مختلفی روی آن تواندیمشده است و هنگام مسابقه مطرح

ذهنی داشته  یهامهارتاز طریق تقویت  یشانهامهارتاضطراب خود و افزایش هوش هیجانی نقش مهمی را در پیشبرد 

ذهنی در حوزه روانشناسی  یهامهارتباشند و با توجه به مهم بودن دو مقوله اضطراب رقابتی و هوش هیجانی و رابطه آن با 

ورزشی بخصوص رشته پراضطراب تکواندو این پرسش پیش  هاییطمحاین متغیرها در  ٔ  ینهدرزمورزش و کمبود تحقیق 

تکواندوکار لیگ برتر ایران بانوان هیجانی و اضطراب رقابتی در  باهوشذهنی  یهامهارتکه، آیا رابطه معناداری بین  آیدیم

شناختی و -رقابتی )جسمانی و اضطرابهوش هیجانی  بینییشپذهنی قدرت  یهامهارتیا متغیر  و وجود دارد؟

 نفس( را دارد؟اعتمادبه
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 یشناسروش

 چنینهم. است شدهانجام میدانی و پیمایشی روش به که است بوده ایمقایسه – توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 است. شدهانجامبا استفاده از پرسشنامه  که آورد شمار به نگر حال و کاربردی هایپژوهش نوع از توانمی را پژوهش این

برتر ایران بودند  یگتکواندوکار لشامل همه بانوان  ورودی هایمالک و پژوهش ماهیت و نوع به توجه با پژوهش این جامعه

در این تحقیق  را تشکیل دادند.ساله لیگ برتر بانوان ایران  22-11نفر از تکواندوکاران زن  18نمونه آماری شامل  ( ونفر 91)

معیار( و آمار استنباطی )تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس( جهت بررسی معناداری کل  انحراف از آمار توصیفی )میانگین،

استفاده گردید و  ینیبشیپجهت دستیابی به مدل نهایی  زمانهمبرآورد کننده و تحلیل رگرسیون خطی به روش  یهامدل

 د.انجام ش 16نسخه  SPSS افزارنرم لهیوسبهآن  لیوتحلهیتجز

 

 :یریگاندازهابزار 

(، 2111ذهنی راسل ) یهامهارت (،2112: هوش هیجانی برادبری و گریوز )پرسشنامه 2 اطالعات پژوهش، از یآورجمعبرای 

خرده  2است که به  ماده 21 یدارا( استفاده شد. آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز، 1991اضطراب رقابتی مارتنز )

( 21-21( و مدیریت روابط )16-21(، آگاهی اجتماعی )8-12) یتیریمد خود(، 1-6مقیاس هوش هیجانی کلی، خودآگاهی )

. جمع نمراتی که آزمودنی در شودیمانجام  6 تا 1از  یانقطه 6آزمون با استفاده از مقیاس  یگذارنمره. شیوه شودیمتقسیم 

 سؤال 21ذهنی راسل، که مشتمل بر  یهامهارت. آزمون دهدیم، نمره کل آزمون را تشکیل کندیمکسب  سؤاالتهر یک از 

و شامل  یانهیگز 2 سؤاالت. باشدیم، لیکرت سؤاالت یریگاندازه. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس باشدیم

 .باشدیم 1،2،2،4،2 بیترت ، گاهی، اغلب، همیشه است، و روش امتیاز گذاری بهندرتاً هرگز،  یهانهیگز

اضطراب  یهامؤلفهبوده و شامل  سؤال 28 بر( که مشتمل CSAI -1991پرسشنامه اضطراب رقابتی )مارتنز و همکاران، 

. پرسشنامه از باشدیم( 28 تا 19 سؤاالت) نفساعتمادبه( و 11 تا 11 سؤاالت، اضطراب جسمی )(9 تا 1 سؤاالتشناختی )

، ندرتاًهرگز،  یهانهیگزو شامل  یانهیگز 4 سؤاالت. باشدیم، لیکرت سؤاالت یریگاندازهنوع پاسخ بسته بوده و مقیاس 

و  رقابتی اضطراب وذهنی  هایمهارت هایپرسشنامهپایایی  .باشدیم 1،2،2،4 بیترته گاهی، همیشه و روش امتیاز گذاری ب

 آمد. دست به( α :12/1) و( α:84/1) ( و:α 11/1به ترتیب برابر ) از ضریب آلفای کرونباخ هوش هیجانی با استفاده

 

 پژوهش یهاافتهی

اطالعات و آزمون  وتحلیلیهتجز منظوربه بودند. 26/21± 49/2در این تحقیق دارای میانگین سنی  کنندهشرکت تکواندوکار 18

. نتایج حاصل از دشبه کار گرفته  هادادهزیع تحقیق در ابتدا آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن تو هاییهفرض

 .شودیم( ارائه 1اب رقابتی و هوش هیجانی در جدول )ذهنی، اضطر یهامهارتآزمون کلموگروف اسمیرنوف متغیرهای 
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 هوش هیجانیو ذهنی، اضطراب رقابتی  یهامهارتبررسی نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف متغیرهای . 1 جدول

 سطح معناداری هامؤلفه متغیرها

 498/1 ذهنی کلی یهامهارت ذهنی یهامهارت

 694/1 اضطراب کلی اضطراب رقابتی

 اضطراب شناختی

 اضطراب جسمی

 نفساعتمادبه

181/1 

182/1 

169/1 

 812/1 هوش هیجانی کلی هیجانیهوش 

 یخودآگاههوش هیجانی 

 هوش هیجانی خود مدیریتی

 هوش هیجانی آگاهی اجتماعی

 مدیریت روابط

822/1 

124/1 

221/1 

282/1 
 

 هوش هیجانی و اضطراب رقابتی تکواندوکاران یهامؤلفهذهنی و  یهامهارتبررسی رابطه بین . 2 جدول

 یسطح معنادار مقدار همبستگی استانداردمیانگین و انحراف  متغیرها

 146/1 22/81±41/6 ذهنی یهامهارت

 

181/1 

 82/121±61/18 هوش هیجانی کلی 

 66/1 -141/1 12/28±49/4 خودآگاهی

 *122/1 241/1 82/121±61/18 یریتیخود مد

 112/1 621/1 42/21±22/2 آگاهی اجتماعی

 862/1 -122/1 29/22±86/2 مدیریت روابط

 ** 111/1 -292/1 98/22±69/4 اضطراب جسمانی

 ** 111/1 -222/1 11/22±44/2 اضطراب شناختی

 * 112/1 262/1 29/26±44/4 نفساعتمادبه

 12/1* همبستگی در سطح 

 11/1** همبستگی در سطح 
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هوش  یهامؤلفه است میزان همبستگی شدهحاصل( که از اجرای آزمون همبستگی پیرسون 2با توجه به نتایج مندرج در جدول )

گاهی اجتماعی و مدیریت روابط در آ -میزان همبستگی خودآگاهی کهییازآنجا گزارش گردیده است.هیجانی و اضطراب رقابتی 

کوهن این میزان همبستگی به لحاظ آماری در سطح ضعیفی است و با توجه به  یبندطبقه بر اساس( قرار دارد 1–2/1محدوده )

اضطراب  یهامؤلفهاز هوش هیجانی و  یریتیخود مد مؤلفهفقط  و باشدیم معنایبرابطه <p) 12/1آمده )دستبهسطح معناداری 

 رقابتی با توجه به سطح معناداری معنادار هستند.

، آگاهی اجتماعی یریتیخود مدخودآگاهی، ) یجانیههوش  یهامؤلفهاز تحلیل رگرسیونی هوش هیجانی و  آمدهدستبهنتایج 

 ارائه گردیده است. (2) ( در جدولو مدیریت روابط

ذهنی قابل  یهامهارتدر صد واریانس هوش هیجانی از طریق متغیر  21/1 دهدیمکه نشان  باشدیم 21/1برابر با  2Rمقدار 

در سطح پایینی قرار دارد  آمدهدستبه 2Rمقدار ارائه کرده است،  2Rر مقادیکه کوهن از  یبندطبقهتبیین است و بر اساس 

 یهامهارت، لذا متغیر <p)12/1باشد )ینمآن معنادار  Fمقدار و با توجه به سطح معناداری تحلیل رگرسیون هوش هیجانی، 

 . F(1, 85)=(p= 141/1 ,181/1) باشدینمهوش هیجانی  بینییشپذهنی واجد شرایط 

 

 آن. یهامؤلفه هوش هیجانی و بینییشپنتایج مربوط به تحلیل رگرسیون ساده جهت . ۳ جدول

 2R سطح معناداری F ضریب بتا هامؤلفه متغیرها

   

 ذهنی یهامهارت 

141/1=(1, 85)F  

P=0/178 

 خودآگاهی

 آگاهی اجتماعی

 مدیریت روابط

141/1- 

162/1 

122/1- 

194/1 

226/2 

0/092 

66/1 

121/1 

0/0763 

112/1 

128/1 

0/001 

 241/1 یتیریخود مد

 

226/2 

 

122/1 

 

121/0 

(21/1= 2R) 

خودآگاهی، آگاهی اجتماعی ) یجانیههوش  یهامؤلفه( و سطح معناداری تحلیل رگرسیون 2با توجه به نتایج جدول )

 p=194/1(1, F ,66/1)، که خودآگاهی برابر با ( <21/1p) باشدینممعنادار  هامؤلفههریک از  Fمقدار ( و مدیریت روابط

(  p=192/1=(1, 85)F ,826/1( و مدیریت روابط برابر با ) 121/1p= ،226/2=(1, 85)F)و آگاهی اجتماعی برابر با  ((85=

( لذا p=226/2=(1, 85)F ,122/1) باشدیمآن معنادار  F، مقدار یریتیخود مدو با توجه به سطح معناداری مؤلفه ؛ باشدیم
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هوش هیجانی )خودآگاهی، آگاهی  یهامؤلفه بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتمتغیر نتیجه گرفت که  توانیم

 .باشدیم بینییشپذهنی قابل  یهامهارتاز طریق خود مدیریتی  مؤلفهو تنها  باشدینم( اجتماعی و مدیریت روابط

جسمانی، اضطراب شناختی و ) یرقابتاضطراب  یهامؤلفهاز تحلیل رگرسیونی اضطراب رقابتی و  آمدهدستبهنتایج 

 ( ارائه گردیده است.4جدول )در ( نفساعتمادبه

ذهنی قابل  یهامهارتدر صد واریانس اضطراب رقابتی از طریق متغیر  21 دهدیمکه نشان  باشدیم 21/1برابر با  2Rمقدار 

در سطح باالیی قرار دارد.  آمدهدستبه 2Rمقدار ارائه کرده است،  2Rر مقادیکه کوهن از  یبندطبقهو بر اساس  تبیین است

 یهامهارت، لذا متغیر (<12/1pباشد )یمآن معنادار  Fمقدار و با توجه به سطح معناداری تحلیل رگرسیون اضطراب رقابتی، 

 (. p=221/21=(1, 85)F ,111/1) باشدیماضطراب رقابتی  بینییشپذهنی واجد شرایط 

 

 (2R=20/0) آن. یهامؤلفهاضطراب رقابتی و  بینییشپ. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون ساده جهت 4 جدول

 2R سطح معناداری F ضریب بتا هامؤلفه متغیرها

 ذهنی یهامهارت 

221/21=(1, 85)F  

111/1 p= 

 

 اضطراب شناختی

 اضطراب جسمی

 نفساعتمادبه

222/1 

292/1 

262/1 

122/12 

41/12 

446/6 

111/1 

111/1 

112/1 

124/1 

124/1 

181/1 

 

اضطراب شناختی، اضطراب ) یرقابتاضطراب  یهامؤلفه( و سطح معناداری تحلیل رگرسیون 4با توجه به نتایج جدول )

 ,111/1)، که اضطراب شناختی برابر با (<p 12/1باشد )یممعنادار  هامؤلفههریک از  F(، مقدار نفساعتمادبهجسمی و 

p=122/12=(1, 85)F )  و اضطراب جسمی برابر با(111/1, p=41/12=(1, 85)F  ) 112/1)برابر با  نفساعتمادبهو, 

p=446/6=(1, 85)F ) ( از طریق نفساعتمادبهاضطراب رقابتی )اضطراب شناختی، اضطراب جسمی و  یهامؤلفهلذا . باشدیم

 .باشندیم بینییشپذهنی قابل  یهامهارت
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 :یریگجهینتبحث و 

ذهنی با اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر  یهامهارتاز انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه  هدف

کلی و  این پژوهش نشان داد که رابطه معنادار بین هوش هیجانی هاییهفرض وتحلیلیهتجزحاصل از ج نتایایران بود. 

( به وجود رابطه غیر معنادار بین هوش 2112همکاران )وجود ندارد که با نتیجه تحقیق بحرالعلوم و  ذهنی یهامهارت

مسابقه  یزیربرنامهرس، انگیختگی، تمرکز مجدد و ذهنی از قبیل کنترل اضطراب، کنترل ت یهامهارت یهامؤلفههیجانی و 

 یخوانناهم( 2119همکاران )( اصالنخانی و 1291دارد و با تحقیقات ساسانی مقدم و بحرالعلوم ) یخوانهمبودند،  یافتهدست

و  11/2±48/2تحقیق حاضر: هاییآزمودن)میانگین سابقه ورزشی  هایآزمودندارد. این نتیجه احتماالً به دلیل سابقه ورزشی 

بوده که  هایآزمودنبوده است و میانگین نمره هوش هیجانی  سال( 69/1 ±18/4میانگین سابقه ورزشی تحقیق بحرالعلوم، 

ذهنی  یهامهارت ازنظر( ورزشکاران سطح باال در مقابل دیگر ورزشکاران 1918همکارانش )طبق نتیجه تحقیق ماهونی و 

 بوده است. هایآزمودنتماالً به دلیل جنس و یا سن باالتر هستند و یا اح

بود که با  ذهنی یهامهارتاز هوش هیجانی با  یریتیخود مد مؤلفهنتیجه دیگر این تحقیق وجود رابطه مثبت معنادار بین 

هیجانی با  از هوش یریتیخود مددارد. ساسانی مقدم دریافت بین  یخوان( هم1219نتیجه تحقیق ساسانی مقدم )

ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ممکن  یهامهارتنفس، آرمیدگی، نیروبخشی و تمرکز دوباره از اعتمادبه

یا مدیریت هیجانی( به فرد اجازه دهد تا سطح  یریتیخود مد مؤلفهاست هوش هیجانی از طریق توانایی در تنظیم هیجانات )

ذهنی شود. به نظر  یهامهارتد و بدین ترتیب باعث ایجاد سطحی مطلوب برای توسعه برانگیختگی خود را کنترل کن

انگیزه پیشرفت و  در اثراحتمال دارد این نتیجه  این کار از طریق مدیریت هیجانات مخرب مانند ترس انجام شود. رسدیم

فعاالنه  طوربهر توانایی در مدیریت هیجانات باشد. از طرف دیگ آمدهدستبهخود مدیریتی هستند،  هاییتقابلسازگاری که از 

 تواندیمو این توانایی و فرآیندهای مربوط به آن  دهدیم)خود مدیریتی( به فرد امکان مهار، تعویض یا کنترل هیجانات را 

 موجب توسعه مهارت روانی شود.

بود که با تحقیق ساسانی مقدم و  معنایبو آگاهی اجتماعی نیز  یخودآگاهنتیجه دیگر تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین 

تأثیر عملکردی  ییتنهابه( همخوانی دارد. این نتیجه مبین این نکته است که آگاهی صرف از هیجانات 1219بحرالعلوم )

، هرچند مهارت هوشی مهمی است و بدون وجود آن، امکان کنترل و تنظیم یا یخودآگاهخاص بر مدیریت هیجانات ندارد. 

توانایی آگاهی فرد از هیجانات خود است.  صرفاًمنفعالنه و  یباًتقریجانات )خود مدیریتی( وجود نخواهد داشت ولی مدیریت ه

( ناهمخوانی دارد. 2119) یانقاسم ،یمردا سنگ ،(، اصالنخانی1291این تحقیق با تحقیقات ساسانی مقدم و بحرالعلوم ) یجهنت

نقش  هامؤلفهذهنی نداشتند اما تعامل و تأثیر متقابل  یهامهارتعناداری با در این تحقیق رابطه م هامؤلفهاین  هرچند

تشخیص هیجانات/ عواطف  مؤلفهدر نظریه اجتماعی گلمن مشابه  هامؤلفهبطوریکه این . کنندیمیکدیگر را تقویت و تکمیل 

. این توانایی تشخیص هیجانات به باشدیمدر نظریه مایر و سالوی در توانایی فرد در تشخیص هیجانات خود و دیگران 
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 یهامهارتو آگاهی اجتماعی این نوع از  یخودآگاهبا توجه به تعریف  چراکهذهنی مانند تمرکز وابسته است،  یهامهارت

اطالعات  ازآنجاکههاست. ذهنی در لحظه حال بر احساسات و هیجانات خود و دیگران برای درک شناخت صحیح و دقیق آن

انات هستند با افزایش هوش هیجانی فرد، سطح ادراک هیجانی فرد که همان خودآگاهی است، نیز افزایش حسی مبنای هیج

 .شودیمذهنی نیز  یهامهارتمنجر به افزایش  کهینحوبه؛ یابدیم

وجود  ذهنی یهامهارترابطه معناداری بین مدیریت روابط از هوش هیجانی با  بود کهنتیجه دیگر تحقیق نیز حاکی از آن 

به دلیل تفاوت در  تواندیم( ناهمخوانی دارد. این نتیجه احتماالً 1291ندارد؛ که با نتیجه تحقیق ساسانی مقدم و بحرالعلوم )

به  تواندیم( در تحقیق خود استفاده کردند هرچند این نتیجه 2112اُن )-ها از پرسشنامه بارآن چراکهباشد  یریگاندازهابزار 

 این تحقیق نیز باشد. یهانمونهطح هوش هیجانی دلیل عالی نبودن س

خودآگاهی، ) یجانیههوش  یهامؤلفه بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

این . باشدیم بینییشپذهنی قابل  یهامهارتاز طریق خود مدیریتی  ٔ  مؤلفهو تنها  باشدینم( آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط

به دلیل کنترل هیجانات رقابت کننده )مانند قدرت تمرکز(، با هیجان اصلی از طریق توانمندی در  تواندیمارتباط معنادار احتماالً 

، مثل خودداری و یریتیخود مد مؤلفهباشد. این ارتباط مطابق نظریه گلمن که معتقد است دو قابلیت  یریتیخود مدزیر سازه 

، زااسترسریق خودداری از رفتارهای واکنشی در زمان بروز هیجانات منفی و افزایش توانایی سازگاری در شرایط سازگاری از ط

رل که همان کنت هاآناحتماالً به دلیل هدف مشترک  یاو بر مهارت مدیریت یا کنترل استرس اثر بگذارد قابل توجیه است  توانندیم

نتایج مطلوب  بینییشپ، شامل، یچندبعدهوش هیجانی را در تحلیل  ییکار آ( نیز 2118) احساسات منفی است؛ باشد. شات

 ،نمایندیم. اگر احساسات منفی کنترل نشوند به دو صورت تظاهر کندیمتعریف 

ذهنی با  یهامهارت احتماالً. شودیمالف( تولید افکار منفی، ب( ایجاد تنش عضالنی، که در هر دو صورت موجب فشار روانی 

 باعث مدیریت هیجانات شود. توانندیم فشارتحتکنترل هیجانات منفی در شرایط 

(، 2111هانتون )وجود داشت که با نتایج تحقیقات  ذهنی با اضطراب رقابتی رابطه منفی و معناداری یهامهارتبین 

( همخوانی دارد. این بدین 1291) یانمهرپو( و 2112(، گورپریت )2111(، خدایاری )2116استراچان و مانروچاندلر )

ذهنی در بین ورزشکاران در سطح باالتری قرار داشته باشد به همان نسبت اضطراب رقابتی  یهامهارتمعناست که هرچه 

نفس خوبی ( اذعان داشت که ورزشکاران نابغه انگیزش و اعتمادبه2111. در این راستا پیگوزیس )یابدیمنیز کاهش  هاآن

نتایج تحقیقات آنجل  ازآنجاکهذهنی دارند.  یهامهارت یلهوسبهرا  شانیرقابتنین قابلیت کنترل اضطراب دارند و همچ

( حاکی از آن است که اضطراب رقابتی سبب کاهش عملکرد 2118( و اسکای )2118(، پیرس )2118(، زیاکروس )2111)

ذهنی در بین ورزشکاران منجر به  یهامهارت، پس باید به این موضوع توجه خاصی داشت و با توسعه شودیمورزشکاران 

ذهنی  یهامهارت( معتقد است که ورزشکاران المپیکی از 2111هانتون )ها شد. کاهش اضطراب و افزایش عملکرد آن
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( 2111. پیگوزیس )کنندیمان استفاده نفس برای نشان دادن بهترین عملکردشتصویرسازی ذهنی و اعتمادبه خصوصاً

کنترل اضطراب باید  یهاروشو معتقد است که  داندیم یاحرفهاضطراب رقابتی را عامل اصلی کاهش عملکرد ورزشکاران 

ذهنی و تجربه کردن  یهامهارت یریکارگبه( 1991توسط مربیان در جلسات تمرین آموزش داده شود. بر طبق گفته جونز )

. به ورزشکاران و مربیان باشدیمطول یک رقابت، بهترین راهکار برای کنترل عوامل کاهنده عملکرد ورزشکاران ها در آن

مانند استفاده از  هایییتفعالذهنی افراد ورزشکار اهمیت خاصی داده و با انجام  یهامهارتبه موضوع  گرددیمپیشنهاد 

های اب رقابتی را فراهم آورند تا ورزشکاران با استرس کمتری در میدانورزش و تمرین و.... شرایط کاهش اضطر شناسانروان

 رقابتی حضور پیدا کنند و بتوانند عملکرد مناسبی از خود ارائه دهند.

ذهنی با اضطراب شناختی رابطه منفی و معناداری وجود داشت که با نتایج تحقیقات  یهامهارتنتایج نشان داد که بین 

ذهنی در سطح باالتری قرار  یهامهارت. این بدان معناست که هرچه ورزشکاران به لحاظ باشدیم( همسو 2111پیگوزیس )

 یهامهارتهمچون تمرکز و هدف چینی از  ییهامهارت. یابدیمها کاهش باشند به همان نسبت اضطراب شناختی آن داشته

اُن -است بار ذکرقابل(. 1212)صدارتی،  رادارند زاشتن هاییتموقعذهنی توانایی مدیریت و کنترل یا شناخت ترس در 

تحمل استرس و  ازجملهمدیریت استرس را یکی از ساختارهای هوش هیجانی معرفی کرده است که از دو توانایی فردی 

د. هیجانی باال باید دارای مدیریت استرس بهتری باشن باهوشاست، در این صورت افراد  شدهیلتشککنترل یا مهار تکانه 

اضطراب شناختی  بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان داد که 

و باعث عدم تمرکز  دهدیمورزشکاران تحت تأثیر قرار  شدتبهاضطراب شناختی به لحاظ روانی  ازآنجاکه. باشدیمورزشکاران 

ذهنی و انجام تمریناتی در این خصوص، به  یهامهارتکه با استفاده از  گرددیم، پیشنهاد شودیمها و اجرای نامطلوب آن

بتوانند اضطراب شناختی خود را  آورندیمذهنی که ورزشکاران به دست  هایییتواناپرداخته شود تا با  هامهارتپرورش این 

 بهترین اجرای خود را در هنگام مسابقات به نمایش بگذارند. یجهدرنتکنترل و 

وجود داشت که با نتایج  طراب جسمی رابطه منفی و معناداریذهنی با اض یهامهارتنتیجه دیگر بیانگر این بود که بین 

ها ذهنی در بین ورزشکاران اضطراب جسمی آن یهامهارتکه با افزایش  رسدیم( همخوانی دارد. به نظر 2111پیگوزیس )

 یهامهارتنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان داد که میابد. همچ کاهش یزن یامالحظهقابلبه میزان 

 یهانشانهزمانی که ( اذعان داشت 2111) یسنتومانرا دارد. در این راستا  کنندگی اضطراب جسمی بینییشپذهنی قدرت 

متمرکز بر هیجان، نظیر  یامقابله، ورزشکاران از راهبردهای شدندیمتفسیر  تأثیریباضطراب جسمانی در حین رقابت ناچیز و 

( به این نتیجه دست یافتند که 1219) یاپورانآر. همچنین کشاورزی و کردندیمهیجانی و اجتناب رفتاری استفاده  یزربرون

با  بر عملمبتنی  یامقابلهجسمانی و بین راهبردهای -مبتنی بر عمل و هیجان با اضطراب شناختی یامقابلهبین راهبرد 

بدنی مانند تعریق و  یهانشانهنفس ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به این موضوع که اضطراب جسمی دبهاعتما

یک مسئله جسمی بوده و به جنبه روانی ورزشکار  صرفاًافزایش ضربان قلب دارد، اغلب این افراد بر این باورند که این موضوع 
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که در هنگام بروز اضطراب جسمی به  شودیماز این پژوهش پیشنهاد  آمدهدستبه. لذا با توجه به نتایج کنندینمتوجهی 

ذهنی و مسائل روانی مربوط به ورزشکار توجهی خاصی داشته باشند تا زمینه کاهش این نوع  یهامهارتتوسعه و بهبود 

 اضطراب در هنگام مسابقه به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت که با نتایج  نفساعتمادبهذهنی با  یهامهارتدیگر این بود که بین  آمدهدستبهنتیجه 

(، همخوانی 2111) یگوزیسپ(، 2116(، استراچان و مانروچاندلر )2112(، اوفنانگر )2111(، سوسان )1999فولهام )تحقیقات 

ها نیز افزایش نفس آنزشکاران بهتر و باالتر باشد، اعتمادبهذهنی ور یهامهارتدارد. این بدان معناست که هرچه سطح 

( نشان 1918مارتنز ). از سوی دیگر نتایج تحقیقاتی همچون شودیمورزشکار  ییکار آکه این موضوع سبب بهبود  یداکردهپ

( 1212ارند. وودز )نفس همبستگی مثبت دو آگاهی اجتماعی آن با اعتمادبه یریتیخود مد مؤلفههوش هیجانی و دو  دهدیم

نفس، ورزشکاران را از انگیختگی و اعتمادبه شودیمتعبیر منفی هیجانات مربوط به انگیختگی منجر به اضطراب  گویدیم

فرد  شودیمکه آن را مثبت ببینند و هوش هیجانی هم با کنترل هیجانات منفی موجب  شودیممحافظت کرده و موجب 

 باثباتمنجر به ایجاد رفتار صحیح و  کهینحوبهمثبت مدیریت و رهبری کند  طوربه لفمخت هاییتوضعرفتار خود را در 

گلمن قبل از بازنگری جدید هوش  کهیطوربهنفس بر رفتار، همسو است؛ شود؛ این ویژگی هوش هیجانی، با تأثیر اعتمادبه

(. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون 1212،هوش هیجانی معرفی کرده بود )آقایار یهامؤلفهنفس را یکی از هیجانی، اعتمادبه

( 1999. نتایج پژوهش هاردی )باشندیمنفس اعتمادبه بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتدر این پژوهش نشان داد که 

 .شودیمکاران نفس ورزشذهنی سبب افزایش اعتمادبه یهامهارتآموزشی  یهابرنامهحاکی از آن بود که 

ذهنی بانوان جوان  یهامهارتکه سطوح  شودیم گیرییجهنتاز این پژوهش چنین  آمدهدستبه هاییافتهبا توجه به  یتدرنها

هاا نفس آندر کاهش اضطراب رقابتی )اضطراب جسمی و شناختی( و افزایش اعتمادبه یمؤثرنقش بسیار  تواندیمتکواندوکار 

خود مدیریتی از هوش هیجانی نقش مهمی داشته باشد که  مؤلفهدر افزایش  تواندیمذهنی  یهامهارتداشته باشد. همچنین 

و  دهادیمفعاالنه )خود مدیریتی( به فرد امکان مهار، تعویض یاا کنتارل هیجاناات را  طوربهاین توانایی در مدیریت هیجانات 

ذهنی و روانی شود. با توجه باه ایان  یهامهارتموجب توسعه  تقابالًم تواندیماین توانایی و فرآیندهای مربوط به آن  یتدرنها

ذهنای باانوان جاوان تکوانادوکار توجاه  یهاامهارتورزشی باید بیش از گذشته به  شناسانروان، مربیان، مسئوالن و هایافته

ش هیجانی را در شارایط رقاابتی هو یریتیخود مد مؤلفهها و افزایش داشته باشند تا بتوانند زمینه کاهش اضطراب آن اییژهو

 :شودیملذا پیشنهاد  ایجاد شود.آورند و در پی آن موجبات عملکرد بهینه تکواندوکاران  به وجود

عواملی که در  شودیمذهنی با اضطراب رقابتی پیشنهاد  یهامهارتمنفی بین  یبر همبستگبا توجه به نتایج تحقیق مبنی 

 تبعبهو  یافتهکاهششوند تا میزان اضطراب رقابتی ورزشکاران  بکار گرفتهذهنی دخیل هستند شناسایی و  یهامهارتافزایش 

اضطراب رقابتی رابطه عمیق و معناداری با  توجه به اینکه و باافزایش یابد  یامالحظهقابلزان ها را به میآن عملکرد آن

 هاآنحرکتی ورزشکاران در شرایط مسابقه دارد و با کاهش سطح اضطراب ورزشکاران، عملکرد  یهامهارتعملکرد و اجرای 

 هاییژگیوو  هایزهانگورزشکاران، مربیان از نیازها،  یهاتالش آمیزیتموفق؛ بنابراین بهتر است برای ادامه یابدیمافزایش 
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رقابتی بین ورزشکاران را قبل و حین برگزاری مسابقه  جسمانی و روانی خود و بازیکنان آگاهی داشته باشند و اضطراب

 قرار دهند. یموردبررس

، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری وسیلهبدین :تشکر و قدردانی

 .آورندمینمودند، به عمل 

 

  

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 SPORTSSCIENCEJOURNAL.IR           2821-0298 :سال اول - شماره سوم – پاییز 1401     شاپا   

 

 

 

 منابع

 .21-26:صص سپاهان. انتشارات .تهران اول: چاپ .یجانیهوش ه .(1212) .یزپرو ی،درآمد یفیشر .یروسس ،یارآقا

در واحد کرج  یدانشگاه آزاد اسالم یورزش یادالمپ یندر پنجم کنندهشرکتدختر  یاندانشجو یروان یهامهارتاز  یبرخ یفتوص. (1214زهرا )دانه کار، 

 .42-29:صصواحد کرج.  یارشد. دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهیانپا ،1214سال 

 .26: ص .شاهرود یدختر ورزشکار دانشگاه صنعت یاندانشجو یروان یهامهارتو  یجانیارتباط هوش ه .(1219) حسن، بحرالعلومو  یواش ی،ساسان

 .22:ص تهران. دانشگاه ارشد. یکارشناس نامهیانپا .یبالوال یسمهارت سرو یبر اجرا یذهن ینتمر یرتأث .(1282) یمهد ،سهرابی

، صص 2سال دوم، شماره  ،زنان مطالعات فصلنامه ی،دختر در مسابقات قهرمان یاندانشجو یاضطراب رقابت یزانم ی(. بررس1212. )مریم صدارتی،

112-128. 

با اضطراب و  یانرابطه اضطراب مرب ی(بررس1291) زهرا ، یروحان .عباس ، یدائم .محمودرضا،  یمتق .غالمرضا ، آباد ینحس یلطف  .یرضاعل ی،عطارد

 . 21-66 :صص 2شماره 18. دوره گناباد یدرمان یو خدمات بهداشت یفصلنامه دانشگاه علوم پزشک فوتسال شهرستان گناباد. یکنانعملکرد باز

ورزشکاران  به نفسو اعتماد  جسمانی– یاضطراب شناخت بینییشپدر  یامقابله یراهبردها(. نقش 1219. )سعید آریاپوران،. محمدعلی کشاورزی،

 .122- 141:صص، 2 شماره چهاردهم، سال ،کرمانشاه یعلوم پزشک دانشگاه یپژوهش یعلم صلنامهف یمی،و ت یانفراد

 .41-28:صص .رشد انتشارات: تهران .سوم چاپپارسا.  یننسر :ترجمه. ”هیجانی هوش ”(.1212) یلدان گلمن،

 .22:ص. یرترجمه فرهاد هژ ،ورزشکاران یانمرب یراهنما یورزش روانشناسی(. 1282. )راینر مارتنز،

 نامهیانپا. یرانا یهادانشگاه یاندانشجو یورزش یادالمپ یازدهمینورزشکاران  یبا اضطراب رقابت یذهن یهامهارترتباط ( ا1291) یمانپ یان،مهرپو

 .44-22:صص .یارشد. دانشگاه فردوس یکارشناس

چاپ اول،  ی،دباغان و الهه عرب عامر یعل یاح،ترجمه منصور س ،یاحرفهورزشکاران  یبرا یروان آمادگی(. 1214. )گولد دانیل،. جونز گراهام،. لو هاردی،

 تهران، نشر چکامه.

Abolghasemi A.Kiamarsi, A. Ariapouran, S. Dortaj,F (2006)."»relationship between role ambiguity,role 

conflict,and anxiety in competitive atheletes performance and athletic development of student"« journalses 

plan in higher educ, vol(5) 40,pp: 39-54. 

Aslankhani1M. Mardasangi Dulabi, Sh, Ghasemian, M *, "»The Effects of School-based Physical Exercise 

With Different Cognitive Loads on Executive Functions"«. Journal of Exersice science and medicine. 

Winter & Spring 2020, Volume 12, Number 1 

https://sportssciencejournal.ir/
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://sid.ir/en/journal/AdvanceWriter.aspx?str=kiamarsi%20a
https://sid.ir/en/journal/AdvanceWriter.aspx?str=arya%20pouran%20s
https://sid.ir/en/journal/AdvanceWriter.aspx?str=dortaj%20fariborz


 
 

 SPORTSSCIENCEJOURNAL.IR           2821-0298 :سال اول - شماره سوم – پاییز 1401     شاپا   

 

 

 

Aufenanger, S. (2005) .”»Relationship between mental skill and competitive anxiety interpretation in open skill 

and close skill athletes«”,a thesis submitted to the faculty of Miami university in Partial Fulfillment of the 

requirements for the degree of master of science. Miami University oxford,ohio. 

Bahrololoum، H. Hasani, A.Bandeli, MR .Akbari, A. (2012) ”The Relationship between the Emotional 

Intelligence and Mental Skills in Iranian Elite Male Volleyball Players (Case Study Semnan 

Province)”.international journal of academic research in business and social sciences.july 2012,2(7): 123-

133. 

Beigomi,Z. Khabiri,M. Honari,H. Salar A and Beigomi, M. (2012) ” Relationship between emotional 

intelligence and trait anxiety in national youth taekwondo team of Iran”. Zahedan J.Res Med Sci (ZJRMS); 

13: 24. 

Bell,R. C and C. M. Change(2002).”»The exploration of the effect of taekwondo training on personality 

traits«” .The sport journal,5(3),PP:125-132 

 .Bush, N. D.,Salmela, J. H., Green,Demers, I. (2000). “»The Ottawa mental skills assessment tool«”(OMSAT-

3). The Sport psychologist,Vol .15(2), PP:1-19. 

Carson,Kd. brikenmeier,B(2002). ”»measuring emotional intelligence «’’. Journal of behavioral and applied 

management,2:pp:32-42. 

Fulgham. A. (1999). “»Implementing a psychological skills training program in high school volleyball 

athletes«“, Department of psychology sweet Briar college, P:568-570 

Gould D., (1986). “ »An explantoratory examination of strategies used by elite coaches to enhance self-efficacy 

in athletes«“, Journal of sport and exercises psychology, Vol .11, PP:128-140. 

Hacker C. (2000). ”»Football:Introduction to Psychological skills«”, http://eteams. active. com 

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

performance«”, Research Quarterly for exercise and sport,Vol .73,PP:87-97. 

Jones, G. (1991). ”» Recent development and current issues in competitive state anxiety research«”, The 

psychologist, Vol .4,PP:160-172. 

Kazemi, M. J. Waalen, C. Morgan, and A. R. White )2006). ”»A profile of Olympic taekwondo competitors«”. 

Journal of sport Science and Medicine,CSSI, PP ،121-114. 

LeUnes, A. D & J. R. Nation. (2002). ”»Sport Psychology-An Introduction (3rd). Chicago, IL«” ،Nelson-Hall 

Publishers 

 Mahoney, M. J., Gabriel, T. J and Perkins, T. S. F. (1986). “psychological skills and exceptional athletic 

performance«”. The sport psychology, Vol .1,PP:189-199. 

Netoumanis N, Biddle SJH, Duda J. L. (2000). “»The relationship of intensity and direction of competitive 

anxiety with coping strategies«“, The sport Psychologist, Vol .14(4), PP:21-32. 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 SPORTSSCIENCEJOURNAL.IR           2821-0298 :سال اول - شماره سوم – پاییز 1401     شاپا   

 

 

 

Pears, D. (2007). “»Cognitive component of competitive state anxiety in semi-professional soccer ،A case 

study«”. Journal of sports science and medicine. Suppl .10. 

Pigozzi, A Spataro, Aalabio, A Parisi, M Rizzo. (2004). ” »Role of exercise stress test in master athletes«”, Br J 

Sports Med. PP527-531. 

Sotoodeh,M.S, Talebi, R. Hemayattalab, R. (2012). ”Comparison of selected Mental Skills Between Elite and 

non –Elite Male and Female Taekwondo Athletes”,World Journal of Sport Sciences,6(1):32-36. 

Strachan, L & Munroe Chandler, K. (2006). ”»using imagery to predict self confidence and anxiety in youth 

elite athletes«”, journal of imagery research in sport and physical activity, Vol  .1 ,PP:125-133. 

Torkfar, A. Abbariki,z. -Rostami, A. Krarmian, E. (2011). ”Reviewing Relationship between Emotional 

Intelligence and competitive Anxiety in Athlete Students,in individual and group fields ”World applied 

sciences journal,15)1):92-99. 

Zuskova,K,stejskal,T. (2003). ”»Intelligence in sport «“. Journal of applied sport psychology,20,p ،63. 

  

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 SPORTSSCIENCEJOURNAL.IR           2821-0298 :سال اول - شماره سوم – پاییز 1401     شاپا   

 

 

 

 

 

Relationship between mental skills,emotional intelligence and competitive 

anxiety in female Taekwondo player in Iran 

2Hamidreza taheri, Mahdi Sohrabi ,1Alie shirzad delavar 

 

1. Master of Sports Psychology, Ferdowsi University of mashad 

2. PHD of motor behavior,professor of Ferdowsi University of mashad 

 

Abstract: 

The purpose of this study, investigated the relationship between mental skills, emotional intelligence and 

competitive anxiety in female taekwondo player in super league of Iran.for this aim 98 taekwondo player 

participated from super league of Iran. The Questionnaires Emotional Intelligence Bradberry and Graves 

(2005), mental skills Russell (2010), Competitive anxiety Martnz (1990) were used for data collection and 87 

Questionnaires were collected. The validity of Questionnaires determinate with master’s opinions of Movement 

Behavior and reliability of the Questionnaires mental skills Russell (2010), Competitive anxiety Martnz (1990), 

Emotional Intelligence Bradberry and Graves (2005) were attained (α: 0/80 - ( (α: 0/74 :α)- ( 0/83).Test data using 

correlational descriptive statistics and Bonferoni, regression analysis were used for statistical analysis. The 

results show that mental skills has a significant relationship with self-management of emotional intelligence 

(p>0/05, r=0.241), somatic anxiety (p>0/05, r=-0.392),cognitive anxiety (p>0/05, r=-0.352) and self-confidence 

(p>0/05, r=0.265).The test results also show that mental skills is a significant predictor of the self-management 

of emotional intelligence,somatic anxiety,cognitive anxiety and self-confidence. 
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 29-110صفحات 

 

بازیکنان  قدرت ،تعادل و عصبی عضالنی بر حس عمقی مچ پا، NASMتمرین  یرتأث

 عملکردی مچ پا خوردگییچپ مبتالبهفوتبالیست مرد 

 0اخباری، امیرمهدی 3اخباری رضا ،9طاووسیمجتبی ، 1قیصریالهه 

 ، اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگانبدنیتربیتکارشناسی ارشد علوم ورزشی و  -1   

 ، دانشگاه فرهنگیان، اصفهانبدنیتربیتکارشناسی علوم ورزشی و  -2

 کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه کاشان، کاشان -۳

 دانشجوی کارشناسی علوم ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان -۴

 چکیده:

 اطالعات اما است، مؤثر پا مچ مزمن ثباتیبی دارای افراد تعادل و عمقی حس بهبود در عضالنی عصبی و NASM تمرینات

 تمرینات مقایسه حاضر پژوهش از هدف بنابراین دارد؛ وجود آن پا مچ خوردگیپیچ بر تمرینات این تأثیر مورد در کمی

NASM تجربی نیمه مطالعه این در .شد انجام مرد فوتسال بازیکنان قدرت و تعادل پا، مچ عمقی حس بر عضالنی عصبی و 

 تمرینات و( نفر 12) NASM تمرینات گروه دو به تصادفی طوربه و انتخاب هدفمند صورتبه مرد فوتسال نفر 22 کاربردی، و

. دادند انجام هفته در جلسه سه و هفته 8 مدت به NASM و عضالنی عصبی تمرینات. شدند تقسیم (نفر 12) عضالنی عصبی

 و برتر پای روی بر تعادل کنترل ارزیابی جهت SEBT آزمون توسط پویا تعادل پا، دو هر گونیامترروی توسط عمقی حس

 هاداده سپس .شد گیریاندازه NASM و عضالنی -عصبی تمرینی برنامه تمرین هفته 8 از بعد و قبل اسکوات توسط قدرت

 نظر در ≥20/2P معناداری سطح .شد تحلیل مورد 2۴ نسخه spss افزارنرم توسط مستقل t و وابسته t آزمون از استفاده با

 وجود معناداری تفاوت پا مچ عمقی حس در NASM و عضالنی عصبی تمرینات هفته هشت بین داد نشان هایافته. شد گرفته

 بعد گروه دو قدرت. (P≤20/2) نشد مشاهده مداخله از بعد گروه دو پویا تعادل در معناداری تفاوت همچنین(. P≤20/2) دارد

 ورزشی توانی باز برنامه به NASM و عضالنی عصبی تمرینات کردن اضافه لذا (.P≥20/2) نبود معناداری تفاوت مداخله از

 رد قدرت افزایش و پا مچ عمقی حس تعادل، افزایش باعث تواندمی ،غیرتهاجمی و ایمن ،صرفهبه مقرون روش یک عنوانبه

 .شود فوتبالیست مرد بازیکنان

 .NASM ناتیتمر ،عصبی عضالنی ناتیتمر پویا، قدرت، تعادل حس عمقی،،کلمات کلیدی: 

 
 rezadzist@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه:

 ایهفعالیت علت به فوتسال. است جهان و ایران در ورزشی یهارشته پرطرفدارترین و ترینمحبوب از یکی 1فوتسال ورزش

 شودمی وارد شکم و پا مفاصل پا، ساق ،هاران به زیادی نیروهای و فشارها ورزش، ماهیت و مکرر هایدویدن و انفجاری

 به گوناگونی فشارهای مسابقه هنگام که دهدمی نشان فوتسال بازیکنان فیزیولوژیکی هایپاسخ(. 2212 همکاران، و 2راندرز)

 توان مانند باال سطح فیزیولوژیکی و فیزیکی هایویژگی بازی در موفقیت جهت ایحرفه بازیکنان لذا .شودمی وارد بازیکنان

 هستند تعادل حفظ نیازمند پاسچر کنترل حتی و پذیریانعطاف چابکی، سرعت، عضالنی، قدرت ،هوازیبی توان هوازی،

 تنهپایین در ورزش با مرتبط هایآسیب درصد 66 تا 02 که است شدهزده تخمین همچنین(. 2212 همکاران، و ۳هرمان)

 در رکتش از طوالنی هایغیبت باعث نیز هاآن بیشتر که انددادهرخ پا مچ در هاآسیب بیشترین هاآن بین از و افتندمی اتفاق

 پا مچ یا پا در هاآسیب تمام درصد 22 که اندکرده گزارش تحقیقات. (2222 همکاران، و ۴داروو) اندشده ورزشی هایفعالیت

 رد. (222۴ همکاران، و 0ورهاگن) باشدمی ورزش در هاآسیب ترینشایع از یکی پا مچ خارجی خوردگیپیچ و ددهنمی رخ

 همراه هب پرش و فرود شامل هاورزش این که است این آن علت و افتدمی اتفاق دفعاتبه پا مچ خوردگیپیچ والیبال و فوتسال

 برسد درصد 82 حدود در هاورزش این در پا مچ آسیب شیوع میزان شده باعث که باشندمی زمین باالی العملعکس نیروی

 هایآسیب بروز میزان تفریحی و رقابتی هایورزش در افراد شرکت روزافزون افزایش با امروزه،. (2210 همکاران، و 6میرندا)

 زیادی بسیار اقتصادی خسارات متحمل ورزشکاران و ورزشی هایباشگاه ،درنتیجه و است داشته چشمگیری افزایش مفصلی

 .(222۴ همکاران، و 7ورهاگن)اندشده

 نیروهای انتقال و تعادل حفظ برخورد، نیروهای جذب عمده عملکرد سه زیرا است، زمین با بدن متقابل فعالیت اصلی بخش پا

 و حرکت اطراف، های لیگامان و نرم هایبافت همراه به مفصل این. (2227 همکاران، و 8هوتمان) دارد عهده بر را جلوبرنده

 نفر یک نفر هزار 12 هر از روزانه که است داده نشان تحقیقات. (2222 همکاران، و 2ویلمز) کنندمی تعیین را مچ استحکام

 به نجرم تواندمی پا مچ جانبی وارونگی و ازحدبیش پالنتارفلکشن حرکت دو از ترکیبی. شودمی پا مچ خوردگیپیچ دچار

 دچار بار اولین برای که افرادی میان در. (221۴ همکاران، و 12ترادا)( 1-1 تصویر) شود پا مچ خوردگیپیچ نام به آسیبی

 همکاران، و 11سابر) است شدهگزارش درصد 82 حدود در فعال افراد میان در پا مچ مجدد آسیب میزان ،اندشده آسیب

 پا، مچ عملکرد دادن دست از همچون هایینقص دچار پا مچ خوردگیپیچ از بعد افراد درصد 72 تا ۴2 همچنین. (2222

 پا مچ عملکرد تغییر. (2222 همکاران، و 12ویکستروم) شوندمی التهاب و ضعف درد، پا، مچ پذیریجنبش کاهش یا افزایش

                                                           
1. Football 

2. Randers 

3. Herman 

4 . Darrow 

5. Verhagen 

6 Mirenda 

7. Verhagen 

8 Hotman 

9 Willms 

10 Terada 

11. Seeber 

12. Wikstrom 
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 عنوانهب که شود پا مچ مکانیکی ثبات و عمقی حس کنترل در نقص به منجر تواندمی پا مچ ساختار در اختالالت دنبال به

 در نقص و( FAI) 1۴پا مچ عملکردی ثباتیبی عنوانبه عمقی حس در نقص. شودمی تعریف( CAI) 1۳پا مچ مزمن ثباتیبی

 اخیر هایسال در. (2222 همکاران، و 16هرتل) است شدهتعریف( MAI) 10پا مچ مکانیکی ثباتی بی عنوانبه ها لیگامنت

 هیپ و انوز مفاصل همچون باالتر مفاصل کینماتیک در تغییر باعث تواندمی پا مچ ثباتی بی که است داده نشان تحقیقات

. (221۴ همکاران، و ترادا) باشد پا مچ مزمن ثباتی بی دارای افراد در پا مچ هایآسیب افزایش علت تواندمی همین و شود

 رانی، سر چهار عضالنی هایگروه است،(222۴ همکاران، و 17ورهاگن) موردتوجه مسائل از تحتانی هایاندام قدرت دیگر ازنظر

 عضالت، بودن توانمند. کنند تولید زیادی نیروی باید فضا، تغییر و چرخیدن کردن، تکل زدن، ضربه پریدن، برای همسترینگ

 رهنما، ،222۴ همکاران، و 18جانگ) دارد اهمیت بدن کنترل و تعادل حفظ در نیز نیرومند هایانقباض یافتن ادامه منظوربه

 پیچیده حرکات یا و انسان روزمره هایفعالیت بهینه و صحیح رساندن انجام به در قامت وضعیت حفظ اصل اهمیت(. 2211

 تعیین و ارزیابى در رو همین از. است ضرورى بسیار بدن قامت وضعیت حفظ هافعالیت این حین در و است شدهاثبات ورزشى

 کنترل. باشدمى ضرورى گوناگون هایفعالیت در مختلف سطوح یا و سنى مختلف سطوح در عضالنى -عصبى عملکرد سطح

 و تنه و تحتانى هایاندام در موجود مکانیکى هاىگیرنده توسط شدهآوریجمع هاىداده از استفاده با بدن قامت وضعیت

 مرکز وضعیت کنترل جهت مناسب حرکتى هایپاسخ ایجاد منظوربه حرکتى -حسى و دهلیزى بصرى، دادهاى درون ترکیب

 دهدمی نشان فوتسال در هاپژوهش نتایج همچنین (..2212 همکاران، و زارعی) شودمی حفظ اتکا سطح محدوده در جرم

 درگیر از ناشى است ممکن مسئله این که دارد قرار آسیب معرض در بدن نقاط دیگر از بیش پایینى اندام هاپست تمامى در

 یآکادم 2212 الدر س راًیاخ(. 2220 ،12پیج) باشد مسابقه طول در پریدن و کردن شوت دویدن، در تحتانى اندام بیشتر بودن

 ،یکشش ،یمهار یهاکیتکنمرحله  ۴را ارائه کرده است که شامل  یدیجد یاصالح ناتیپروتکل تمر کایطب ورزش آمر یمل

اینکه عضله کوتاه  یجابه(. در این پروتکل توصیه بر این است که 2212)کالرک و همکاران ،  باشدیمو انسجام  یسازفعال

بهتر است ابتدا تمرینات مهاری و بعد تمرینات کششی را بر روی عضله انجام دهیم. در  یم،یا سفت شده را صرفاً کشش ده

ایجاد یک پاسخ مهاری در دوک عضالنی و کاهش فعالیت مدار گاما از  منظوربهتکنیک رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد 

 در بسیاری ابزارهای. شودیم ورمذکهای -طریق فشار مداوم با یک شدت، میزان و مدت خاص، موجب تحریک گیرنده

 دنرسان جهت یحس اعصاب تیفیک بردنبا باال  یعضالن یعصب ناتیتمر انیم نیا وجود دارد NASM ناتیتمر یریکارگبه

 با را التعض یحرکت اعصاب بتواند تا دهدیم ستمیس نیا به را امکان نیا ،یمرکز عصب ستمیس به موقعبه و قیدق اطالعات

 همکاران، و یمراد) شود اندام در بیآس کاهش موجب و ببرد باال را مفصل یآگاه و کرده فعال مشخص یالگو کی

( 2222اریک و همکاران ).ش اشاره آن به که یعضالن یعصب ناتیتمر نقش بر عالوه(.. 2227 همکاران، و یسکای؛پل1۳21

قیق نتایج این تح یطورکلبهپرداختند  هاستیبسکتبالحس عمقی در مچ پای  یاچندمرحلهتمرین  یهابرنامهبه بررسی 

زنیچ   اشدبیم مؤثر هاستیبسکتبالاز آسیب مچ پای  گیریحس عمقی در جلو یاچندمرحلهکه برنامه تمرینی  بود اینحاکی 

تمرینات عصبی و عضالنی و حس عمقی برای درمان مچ پا، زانو، شانه و  یاثربخش( به بررسی ارزیابی 2222و همکاران)

                                                           
13. Chronic ankle Instability 

14. Functional ankle Instability 

15. Mechanical ankle Instability 

16. Therada 

17. Verhagen 

18. Jang 

19. Page 
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 واندتیممچ پا و مفصل  زانو  نیصدمات مفصل پرداختند. نتایج حاکی از آن است که مداخالت حس عمقی و عصبی و عضال

 یماناکثر مداخالت جس ،شدهگفتهتوجه به مطالب  باشد با مؤثرمکرر و بهبود عملکرد مفاصل  یهابیآسبرای پیشگیری از 

 گرید یی. از سوشدصورت گرفته  یمانند لودوز کمر یاسکلت یهایناهنجاراصالح  نهیدرزم NASM ناتیتمر خصوصبه

در مورد  یمچ پا، قدرت و تعادل هنوز شواهد کاف یبر بهبود حس عمق یروشن شدن نقش مثبت مداخالت جسمان باوجود

بر حس  عضالنی عصبیو  NASM ناتیتمر سهیبررسی مقا بهحاضر  قیوجود ندارد تحق گریروش به روش د کی یبرتر

 بپردازد.    فوتسال مرد کنانیمچ پا، قدرت و تعادل در باز یعمق

 بسکتبال :ازجمله هستند ناگهانى توقف و ایستادن نیازمند حرکت اجراى در که هاییورزش ،شدهمشخص مطالعه چندین در

 هاپست تمامى در دهدمی نشان فوتسال در هاپژوهش نتایج همچنین .شودمی هاآسیب درصد بیشترین به منجر فوتسال و

 اندام بیشتر بودن درگیر از ناشى است ممکن مسئله این که دارد قرار آسیب معرض در بدن نقاط دیگر از بیش پایینى اندام

 در افراد روزافزون شرکت و ورزش شدن هایحرف علت به. باشد مسابقه طول در پریدن و کردن شوت دویدن، در تحتانى

 آسیب یا عود خطر .(2220 همکاران، و پیج) است یافته روزافزونی اهمیت ورزشى ضایعات از جلوگیرى ورزشى هایفعالیت

 رد آسیب بروز و هستند مشارکت سطح و ورزش به مربوط ورزشی هایآسیب بیشتر. دارد وجود بیشتر آسیب یا و دوباره

 هاییتفعال در مشارکت افزایش به جامعه یک افراد عموم ترغیب و تشویق دنبال به طرفی از و است ناپذیراجتناب امری ورزش

 درصد 22 که اندکرده گزارش تحقیقات مثالعنوانبه .است یافتهافزایش دیدگیآسیب خطر معرض در افراد تعداد ورزشی

 نورهاگ) باشدمی ورزش در هاآسیب ترینشایع از یکی پا مچ خارجی خوردگیپیچ و دهندمی رخ پا مچ یا پا در هاآسیب تمام

 افراد بخشیتوان اهداف ترینمهم از یکی. (2222 همکاران، و 21پاورز ؛ 2222 همکاران، و 22ایکسترند,  ؛222۴ همکاران، و

 مچ وردگیخپیچ از بعد که بخشیتوان هایمراقبت باوجود. باشدمی پا مچ مجدد آسیب از جلوگیری پا، مچ ثباتی بی مبتالبه

 پا مچ مفصل در مزمن ثباتی بی به منجر تواندمی که است کنندهنگران ضایعه این تکرار باالی آمار همچنان شودمی اعمال پا

 شیوع به توجه با. است مهم ورزشى هاىآسیب از پیشگیرى براى تمرینى مؤثر هاىروش. (221۳ همکاران، و 22نوروها) شود

 شدهانجام اپ مچ خوردگیپیچ مبتالبه افراد بر متعددی هایدرمان تاکنون اینکه و فوتبالیست افراد در پا مچ خوردگیپیچ زیاد

 حس تعادل، بر پا مچ عضالنی عصبی و NASM مقاومتی تمرینات اثر مقایسه بررسی به تحقیقی هیچ کهازآنجایی و است

 حاضر تحقیق از هدف لذا است نپرداخته پا مچ عملکردی خوردگیپیچ مبتالبه فوتبالیست بازیکنان قدرت و پا مچ عمقی

 خوردگیچپی مبتالبه فوتبالیست بازیکنان پا مچ قدرت و عمقی حس تعادل، بر عضالنی عصبی و NASM تمرینات اثر مقایسه

 . بود پا مچ عملکردی

 

 :پژوهش روش

 اتنیگروه تمر دوبا استفاده از  آزمونپسو  آزمونشیپبا طرح  یهدف کاربرد ثیو از ح یتجرب مهین نوعحاضر از  قیتحق

NASM (12  و گروه عصبی )از اهداف پژوهش کامالً مطلع بودند.  صورتبههای تجربی نفر( انجام شد. گروه 12عضالنی )نفر

دادند که  لیتشک اصفهانمچ پا واقع در شهر  یخوردگچیپ مبتالبهمرد  ستیفوتبال کنانیبازپژوهش حاضر را  کنندگانشرکت

در ارتباط با موضوع  یحیو توض آوردهعملحضور به  ییافراد داوطلب در جلسه آشنا ازآنپس. است بوده نفر 22 هاآنتعداد 

 22بودند، تعداد  قیورود به تحق طیشرا یکه دارا یافراد ،یجامعه آمار انیارائه شد. از م شدهاعمالکار، اهداف و مداخالت 

                                                           
20 .Ekstrand 

21. Powers 

22. Noronha 
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 هایزمودناز آ نامهتیرضاپس از کسب . شدند عیتوز ریز صورتبهدر دو گروه  یتصادف صورتبههدفمند انتخاب و  صورتبهنفر 

 عنوانبهنفر  22( فرد یپزشک فرمرا نداشته باشند ) یمشکل حضور در برنامه منظم ورزش کهافراد  ینا یاز سالمت ینانو اطم

تمرینات عصبی عضالنی -NASM 2 یناتتمر -1گروه:  دودر  یتصادف صورتبهنمونه پژوهش حاضر انتخاب خواهند شد که 

تعادل ایستا و  یهاتستشامل  آزمونشیپ هاییابیپژوهش حاضر، ارز هایپروتکل یهفته قبل از اجرا یک. ندشد یمتقس

در  موردنظر هایپروتکل یجلسه اجرا ینپس از آخر ساعت ۴8مچ پا و قدرت مچ پا صورت گرفت.  2۳یپویا، حس عمق

 مچ پا و قدرت دوباره تکرار شد. یتعادل پویا، حس عمق یهاتست ی،بدن یبترک گیریشامل اندازه آزمونپس

 :NASM ینیتمر برنامه

 حجم یعضالن گروه دوم و اول هفته

 یننازک ،نگیهمستر ،ینعل ،دوقلو (الیوفشیما یرهاسازمهار ) .1

 کوتاه

 بر هر عضله یاهیثان ۳2ست  ۳

 بر هر عضله یاهیثان 22ست  ۳ ینعل ،دوقلو (کیاستات کششکشش ) .2

 فلکشن، پالنتر فلکشن یدورس (تراباند با تیتقو) یسازفعال .۳

 و اورشن نورشنیا

 یتکرار 12 ست سه اول هفته

 یتکرار 12 ست ۴ دوم هفته

 ،اپکی یتعادل اسکات ،پاکی اسکات انسجام .۴

 یتعادل تخته، یرو پاکی یرو تعادل

 در جهات متفاوت پاکیبا  تعادل لگن،

 یتکرار 12 ست کی

   و چهارمسوم  هفته

 یننازک ،نگیهمستر ،ینعل ،دوقلو (الیوفشیما یرهاسازمهار ) .1

 کوتاه

 بر هر عضله یاهیثان 62 ست ۳

 بر هر عضله یاهیثان 22ست  ۳ ینعل ،دوقلو (کیاستات کششکشش ) .2

 فلکشن، پالنتر فلکشن یدورس (تراباند با تیتقو) یسازفعال .۳

 و اورشن نورشنیا

 یتکرار 12 ست سه اول هفته

 یتکرار 12 ست ۴ دوم هفته
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 ،اپکی یتعادل اسکات ،پاکی اسکات انسجام .۴

 یتعادل تخته، یرو پاکی یرو تعادل

 در جهات متفاوت پاکیبا  تعادل لگن،

 یتکرار 12 دوست

   ششم و پنجم هفته

 یننازک ،نگیهمستر ،ینعل ،دوقلو (الیوفشیما یرهاسازمهار ) .1

 کوتاه

 بر هر عضله یاهیثان 62 ست ۳

 بر هر عضله یاهیثان ۳2ست  ۳ ینعل ،دوقلو (کیاستات کششکشش ) .2

 فلکشن، پالنتر فلکشن یدورس (تراباند با تیتقو) یسازفعال .۳

 و اورشن نورشنیا

 یتکرار 12 ست سه اول هفته

 یتکرار 12 ست ۴ دوم هفته

 ،اپکی یتعادل اسکات ،پاکی اسکات انسجام .۴

 یتعادل تخته، یرو پاکی یرو تعادل

 در جهات متفاوت پاکیبا  تعادل لگن،

 یتکرار 12 ست سه

   هشتم و هفتم هفته

 یننازک ،نگیهمستر ،ینعل ،دوقلو (الیوفشیما یرهاسازمهار ) .1

 کوتاه

 بر هر عضله یاهیثان 22 ست ۳

 بر هر عضله یاهیثان ۳2ست  ۳ ینعل ،دوقلو (کیاستات کششکشش ) .2

 فلکشن، پالنتر فلکشن یدورس (تراباند با تیتقو) یسازفعال .۳

 و اورشن نورشنیا

 یتکرار 12 ست سه اول هفته

 یتکرار 12 ست ۴ دوم هفته

 ،اپکی یتعادل اسکات ،پاکی اسکات انسجام .۴

 یتعادل تخته، یرو پاکی یرو تعادل

 در جهات متفاوت پاکیبا  تعادل لگن،

 یتکرار 12 ست سه
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 یریگاندازه ابزار

 برای. دیاستفاده گرد Yتعادل ون مآز از پویاتعادل  یریگاندازه یو برا لکلکون تعادل مآز از یستاتعادل ا یریگاندازه یبرا

ات و اسکو ناتیتمر از .استفاده شد یامترفلکشن و پالنتار فلکشن از گون یدورس درحرکت 2۴مچ پا یحس عمق یریگاندازه

به  1RMنه وز زانیحداکثر م یکیفرمول برز از استفاده با استفاده شد. قدرت یریگاندازه یبرا نهیشیبتکرار  کیاستفاده از 

 نیرتنیسنگبلند کردن  یاز فرد خواسته شود تا برا کهآنبدون  است 1RM نییتع یبرا منیروش ا ادشدهیدست آمد. فرمول 

 که قادر است اقدام کند. یاوزنه

 =1RM (یلوگرمک)جابجا شده  وزنه

 

 (2۳78/1 – یتعداد تکرار تا خستگ یخستگ/. × 278)

 

ن ومآز راتییاستفاده شد. در مورد تغ یو استنباط یفیدر دو سطح توص یآمار یهاروش از هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

 سهیمقا یبرا یو در آمار استنباط اریو انحراف مع نیانگیاز م یفیسطح آمار توص در پا مچ یعمق حس و قدرت عملکرد،

استفاده شد. ضمناً  یتکرار یهاداده یبرا انسیوار لیتحل در دو گروه از آزمون یگروه نیبو  یگروهدرون راتییتغ

 .شد گرفته نظر در >20/2P زین نانیانجام گرفت و سطح اطم 22نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجز

 

 :پژوهش هاییافته

شامل تعادل پویا و  وابسته یهاریمتغ نیو همچن عضالنی عصبی تمریناتو  NASM تمریناتمستقل شامل  یهاریمتغ

 هیهت با کنترل و تجربی هایگروه هاییآزمودن یشناخت تیجمع یهاویژگی ابتدا بخش این در .باشدیم پا مچ یعمق حس

 یریگبهره اب سپس. شدند مقایسه یکدیگر با و ارائه( استاندارد انحراف و نیانگیم) یفیتوص آمار از استفاده با جدول تنظیم و

 است شدهپرداخته پژوهش یهافرضیه آزمون و شده سنجش متغیرهای لیوتحلهیتجز به استنباطی، آماری یهاروش از

 (.1 جدول)

 هایآزمودن یشناخت تیجمع اتیخصوص( 1) جدول

 تیخصوص گروه نیانگیم استاندارد انحراف

۴0/0 16/۳2 NASM (سال) سن 

 عضالنی عصبی 28/۳۳ 71/6

18/0 2۳/178 NASM (متریسانت) قد 

 عضالنی عصبی 2۴/172 1۳/6

                                                           
24. Poroperioception 
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00/0 ۴2/77 NASM (لوگرمیک) وزن 

 عضالنی عصبی ۴6/76 00/6

 

 هاداده طبیعی توزیع ارزیابی

 دولج اطالعات که گونههمان. گرفت قرار ارزیابی مورد اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده توزیع بودن طبیعی

 هاهفرضی آزمون و پژوهش متغیرهای آماری لیوتحلهیتجز بنابراین. بودند برخوردار طبیعی توزیع از هاداده دهدمی نشان 2

 .شد انجام پارامتریک یهاآزمون از استفاده با

 

 گروه دو در یموردبررس یهاتیخصوص رنوفیاسم-کولموگروف آزمون جینتا( 9) جدول 

 یداریمعن رنفیاسم کلموگروف گروه تیخصوص

 NASM 62۴/2 8۳2/2 راست یپا نورژنیا

 0071/2 86۴/2 عضالنی عصبی

 NASM 021/2 802/2 راست یپا اورژن

 72۴/2 6۴2/2 عضالنی عصبی

 NASM ۴27/2 82۴/2 یقدام-Y تست

 201/2 071/2 عضالنی عصبی

 NASM ۴60/2 88۳/2 یداخل یخلف-Y تست

 28۴/2 60۴/2 عضالنی عصبی

 NASM 086/2 78۴/2 یخارج یخلف-Y تست

 872/2 681/2 عضالنی عصبی

 ایپو تعادل

 

NASM 702/2 021/2 

 06۴/2 801/2 عضالنی عصبی

 NASM 700/2 622/2 ایستا تعادل

 06۴/2 801/2 عضالنی عصبی 

 

 

 پژوهش یهافرضیه آزمون

 .است شدهارائه ترتیب به تحقیق یهافرضیه آزمون بخش این در

 

 اول فرضیه آزمون

 

 .دارد وجود تفاوت فوتسال مردان پا مچ یعمق حس بر عضالنی عصبیو  NASM ناتیتمر هفته هشت نیب :اول هیفرض
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 .شد استفاده همبسته t یآمار روش از آزمونپس و آزمونشیپ در اورژن و نورژنیا یهاداده نیب سهیمقا منظوربه

 

 

 درگروها راست یپا نورژنیا ریمتغ همبسته t آزمون جینتا( 0) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM 0۴/2 21/2 76/1 ۴0/2 ۴1/۴ 21/2 

 عصبی

 عضالنی
0۳/2 22/2 72/1 ۴۴/2 ۳7/8 22/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 درگروها راست یپا اورژن ریمتغ همبسته t آزمون نتایج( 9) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM 22/2 07/2 26/1 72/2 ۴1/7 *21/2 

 عصبی

 عضالنی
21/2 6۳/2 22/1 70/2 182/7 22/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 راست یپا نورژنیا ریمتغ( آزمونپس-آزمونشیپ اختالف) مستقل t آزمون جینتا( 9) جدول

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

 نورژنیا

 یپا

 راست

222/2 72/2 216/2 1۴2/2 2۴/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 راست یپا اورژن ریمتغ (آزمونپس-آزمونشیپ اختالف) مستقل t آزمون جینتا( 9) جدول

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

 2۳/2 222/2 2۴0/2 201/2 ۳2/۴ اورژن
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 یپا

 راست

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 یمعنادار تفاوت نیتمر هفته 8 از بعد موردمطالعه یهاگروه در نورژنیا و اورژن ریمقاد نیب داد نشان مستقل یت جینتا

 .گرددیم دییتأ محقق فرضیه که است نکته نیا نشانگر جینتا(. ≥P 20/2) دارد وجود

 

 منظوربه. دارد وجود تفاوت فوتسال مردان پویا تعادل بر عضالنی عصبی و NASM ناتیتمر هفته هشت نیب :دوم هیفرض

 .شد استفاده همبسته t یآمار روش از آزمونپس و آزمونشیپ در ایپو تعادل یهاداده نیب سهیمقا

 

 درگروها یقدام-Y تست ریمتغ همبسته t آزمون جینتا( 0) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM 02/86 62/1 00/82 ۴1/1 21/7 *221/2 

 عصبی

 عضالنی
26/8۳ 01/1 ۴1/86 10/1 ۴2/6 *221/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 درگروها یداخل یخلف-Y تست ریمتغ همبسته t آزمون جینتا( 2) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM ۴۴/68 17/1 22/87 1۴/1 ۴1/16 221/2* 

 عصبی

 عضالنی
۴1/67 ۳0/1 01/8۴ 21/1 70/17 221/2* 

 
 

 درگروها یخارج یخلف-Y تست ریمتغ همبسته t آزمون جینتا( 14) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM 12/70 62/2 12/77 71./ 70/0 *221/2 

Wobble 28/71 6۳/2 20/7۴ 70./ 62/12 *221/2 
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Board 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 
 

 

 

 یقدام -Y تست ریمتغ( آزمونپس-آزمونشیپ اختالف) مستقل t آزمون جینتا( 11) جدول

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

 تست

Y-

 یقدام

822/2 ۳۴۴/2 216/2 212/1 2۳/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 یداخل یخلف -Y تست ریمتغ (آزمونپس-آزمونشیپ اختالف) مستقل t آزمون جینتا( 19) جدول

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

 تست

Y-

 یخلف

 یداخل

1۳1/2 7۴1/2 70/2 ۴۴/1 22/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 
 

 

 یخارج یخلف -Y تست ریمتغ (آزمونپس-آزمونشیپ اختالف) مستقل t آزمون جینتا( 13) جدول

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

-Y تست

 یخارج یخلف
060/2 ۴2۴/2 66۴/1 80/2 21/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 وجود یمعنادار تفاوت نیتمر هفته 8 از بعد موردمطالعه یهاگروه در Y تست ریمقاد نیب داد نشان مستقل یت جینتا

 .گرددیم دییتأ محقق فرض که است نکته نیا نشانگر جدول جینتا(. ≥P 20/2) دارد
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 ورمنظبه. دارد وجود تفاوت فوتسال مردان ایستا تعادل بر عضالنی عصبی و NASM ناتیتمر هفته هشت نیب :سوم هیفرض

 .شد استفاده همبسته t یآمار روش از آزمونپس و آزمونشیپ در ایستا تعادل یهاداده نیب سهیمقا

 

 

 

 بازچشم ایستا تعادل ریمتغ همبسته t آزمون نتایج( 10) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM 8/6 62./2 7/8 67/2 862/6 *221/2 

 عصبی

 عضالنی
0/6 21/2 ۳2/8 82/2 11/0 *221/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 

 بازچشم ایستا تعادل ریمتغ (آزمونپس-آزمونشیپ اختالف) مستقل t آزمون جینتا( 19) جدول

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

 تعادل

 ایستا
2۴6/2 626/2 2۴0/2 007/2 22/2 

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 

 تفاوت نیتمر هفته 8 از بعد موردمطالعه یهاگروه در بازچشم ایستا تعادل ریمقاد نیب داد نشان مستقل یت جینتا

 .گرددیم دییتأ محقق فرضیه که است نکته نیا نشانگر جینتا(. ≥P 20/2) دارد وجود یمعنادار

 وجود تفاوت فوتسال مردان تحتانی اندام قدرت بر عضالنی عصبی و NASM ناتیتمر هفته هشت نیب: چهارم هیفرض

 .دارد

 

 یتحتان قدرت ریمتغ همبسته t آزمون نتایج( 19) جدول

 گروه
 

  آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم
 آماره مقدار

t همبسته 
 احتمال مقدار

NASM 16/66 62/۴ 00/67 ۴1/۴ ۳22/8 *21/2 

 21/2* 021/6 26/۴ 60/66 72/0 08/60 عصبی
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 عضالنی

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 
 

 

 

 

 یتحتان قدرت ریمتغ مستقل t آزمون جینتا( 19) جدول

 

 ریمتغ

 مستقل t آزمون نیلو آزمون

 احتمال سطح t مقدار نیانگیم تفاوت احتمال سطح F مقدار

 26/2 ۴1/1 2۴/2 782/2 12۳/2 یتحتان قدرت

  

 .باشدیم درصد 0 احتمال سطح در بودن داریمعن یمعنا به*: 

 
 

 وجود یمعنادار تفاوت نیتمر هفته 8 از بعد موردمطالعه یهاگروه در قدرت ریمقاد نیب داد نشان مستقل یت جینتا

 .گرددیم دییصفرتا فرض بیترت نیبد ≤20/2P که است نکته نیا نشانگر جدول جینتا(. ≥P 20/2) ندارد

 

 

 :گیریو نتیجهبحث 

پژوهش  یجمچ پا با نتا یبر حس عمق NASM و عضالنی عصبی یناتتمر یرپژوهش در خصوص تأث یناز ا آمدهدستبه نتایج

 نیدر مطالعه آنان تمر رای( متفاوت بود ز222۳رابرت وهمکاران ) جیبا نتا جهینت نیا یولهمسو بود.  (2220) بوردن و کالرک

علت تفاوت  احتماالًزانو را کاهش داد که  یدقت درک حس عمق ،نفر سالم ۴۴ یبر رو دوچرخهبا استفاده از  یاجلسه کی

 20کوگالن جینتا با نیهمچن و باشدیمدر مطالعه آنان  یو اثر خستگ یخستگ جادیمطالعه حاضر، ا جیموضوع با نتا نیا

بر سرعت مچ پا مشاهده نکردند. البته وجه  یعضالن یعصب ناتیرا از تمر یمثبت ریتأث قیتحق نیبود؛ در ا سوناهم( 2227)

 یورزش یتدر جمع یحس عمق ینتمر یاثربخش( 2210و همکاران ) اسچیفتنوجود نداشت،  قیدو تحق نیب یتشابه چندان

ا مچ پ ینآسپردر کاهش نرخ  یحس عمق یهابرنامهگزارش کردند  هاآنکردند.  یمچ پا را بررس ینآسپراز  یریجلوگ یبرا

حاضر در  قیو همکاران با تحق یفتناسچ یقمچ پا را تجربه کرد تحق ینآسپر یکه سابقه قبل یکسان یبرا یژهوبهبود،  مؤثر

اثر چهار هفته  یدر بررس زی( ن2220کالرک و بوردن ) نیهمچن همسو بود. یبدر کاهش آس یحس عمق یناتمؤثر بودن تمر

بهبود حس  برنامه باعث نینشان داد که ا یعملکرد یثبات یب مبتالبهبا تخته تعادل بر افراد  یعضالن یعصب ینیبرنامه تمر

و حس  یاطالعات مربوط حس عمق افتیدر یبرا رندهیگ نیگفت چند دیبا قیتحق یهاافتهی نییدر تب شودیم یثبات مفصل

ثر پوست بود. در اک یهارندهیگتاندون و  یهارندهیگعضله،  یهارندهیگمفصل،  یهارندهیگهستند که شامل  لیدخ تیوضع

                                                           
25. Coughhlan 
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 یعضالن یهادوکاز  هاامیپ افتیدر ی. وقتدانندیم یاطالعات حس عمق افتیدر هیرا منبع اول یعضالن یهادوک قاتیتحق

 یلیدر انسان خ تیصورت حس وضع نیو در ا شودیم نیتأم یمفصل یهارندهیگاز  هاامیپ شتریصورت ب نیادر  ابد،یکاهش 

 یهاساختمانو در مرحله بعد از  شودیم نیتأمعضله و تاندون  یهارندهیگمفصل در درجه اول از  تیکم شد. حس وضع

 26ژیکیمورفولو انطباق باعث ورزش که داشت وجود شواهدی. ردیگیمنشات  رپوستیز یهابافتو پوست و  گامانیل ،یکپسول

 دوک انطباق باعث تواندمی ورزشی تمرینات شد عضالنی دوک عمقی، حس در درگیر 27مکانیکی رسپتورهای یعمده در

 سطح در و دهند، نشان را متابولیکی تغییرات است ممکن 22قاعده بی عضالنی فیبرهای. بشود 28کالن سطح یک در عضالنی

بهبود (. 1222 همکاران، و ۳2هاتون) کندمی پیدا افزایش دامنه و یابدمی کاهش کششی رفلکس پاسخ تأخیر بیشتر، کالن

تا افراد دامنه از  دهدیمبا بار کم اجازه  عضالنی عصبی و NASM ناتیاست که تمر نیبه علت ا دیمچ پا شا تیحس وضع

را  یمناسب طیبرهم زننده ثبات و تعادل مح یروهایضمن اینکه ن دادانجام  بیآس ایخطر افتادن  شیحرکات را بدون افزا

قرار  ریتأث(. تحت 2226ر،ی)برن کردفراهم  تیدر حس وضع ریدرگ یهاستمیس دنیو به چالش کش یتعادل یهاتیفعال یبرا

بدن  تیرل وضعکنت یی، تواناکندیم انیکه ب یستمیعملکرد س هیطبق نظر دیشا ناتیتمر لهیوسبهگرفتن تعادل ورزشکاران 

نترل پاسچر، ک ستمیس نیاست، باشد. ا یعضالن یاستخوان ستمیو س یعصب ستمیس دهیچیاز اثر متقابل و پ یدر فضا ناش

 طورنیهمبدن در فضا و  تیموقع صیتشخ یبرا یحس یهادادهحرکت را مستلزم تداخل  جادیحفظ تعادل و متعاقب آن ا

تعادل  میظدر تن مؤثر یعضالن-یعوامل اسکلت هینظر نی. طبق اداندیم رویاعمال ن یبرا یاسکلت-یعضالن ستمیس ییتوانا

 یحرکت-یحس ستمیاصطالح س شدمختلف  یهاقسمت یکیومکانیعضله و ارتباط ب اتیمفصل، خصوص یشامل دامنه حرکت

در  لیدخ یها زمیمکان یحرکت-یحس ستمی. سرودیمبه کار  یو حرکت یحس یعصب کیولوژیزیف یروندها حیتوض یبرا

روند  ،یمرکز یعصب ستمیآوران به س یرهایمس قیانتقال آن از طر ،یعصب گنالیآن به س لیو تبد یحس کیتحر افتیدر

انجام  یبرا یعضالن تیکه منجر به فعال یحرکت یهاپاسخو  یمرکز یعصب ستمیمراکز مختلف در س لهیوسبه قیتلف

ند و هست یکنترل حرکت یبرا یاجزاء مهم یعصب ی. آوران هابرگرفترا در  شوندیم یو ثبات مفصل یعملکرد یهاتیفعال

 قیکه از طر رندیگیمقرار  یاطالعات ریتأثتحت  یادیز زاتیمبه  باشندیمعضله  یحس یهارندهیگکه  یعضالن یهادوک

آوران  یهامایپپاسخ وابران به  کی صورتبه یعضالن-یتاندون-یارتباط مفصل کی یعنی. شوندیممخابره  یمفصل یآوران ها

که  داعالم کر نیچن یقیتحق ی( ط2212) ۳1همکارانش و چی. زگرددیم انیب شوندیممفصل  یایکه باعث کنترل پو

نقش  ایدر تعادل پو یعامل اصل عنوانبه یرفلکس نخاع تیو فعال یهمچون حس عمق یعضالن یعصب سمیمکان یهایسازگار

تلف شدن عضالت مخ کیتحر یبندزماندر  یو هماهنگ یعضالن یعصب یرهایاز متغ یریکارگبهبا  یورزش ناتیدارند که تمر

به  دیشا ناتیاز تمر یدر مچ پا ناش تیبهبود حس وضع نی. بنابرا(2212 چ،ی)ز شودیم یموجب بهبود تعادل و حس عمق

 د.باش ناتیتمر نیاز ا یعضله، ناش یحس یهارندهیگ نیو همچن وابران _آوران  یرهایقرار گرفتن مس ریتأثتحت  لیدل

 پایلیف یجبا نتا یابر تعادل پو NASMو  یعضالن یعصب تمرینات یرپژوهش در خصوص تأث یناز ا آمدهدستبه یجنتا همچنین

( 2222همکاران )(، گرانچر همخوان بود. هان و 1۳88و همکاران ) یری( بش2227(، جانسون و همکاران )2212و همکاران )

 قاتیبود. لذا مشخصات تحق مؤثربه اندام،  بیبر تعادل افراد و بدون آس یکیاالست یکش ها نیهفته تمر ۴نشان دادند که 

                                                           
26. Morphological adaptation 

27. Mechanoreceptor 

28. Microlevel 

29. Intrafusal muscle fibers 

30. Hutton RS 

31. Zech et al 
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 ناتیتعاقب تمرم ایتعادل پو شیافزا یاحتمال لیاشاره داشته است دال ایو پو ستایبر تعادل ا یتعادل نیتمر شتریب یبه اثرگذار

 مستیمجدد س یدهسازمانبازخورد مگانورسپتورها دانست که منجر به  افتنی رییتغ توانیم را NASMو  یعضالن یعصب

 نیچنهم(. 2212و همکاران،  انگیشد ) یدر پاسخ حرکت رییشده و موجب تغ یحرکت یحس یکپارچگیو  یمرکز یعصب

انجام  یاز عضالت و مفاصل برا یدر گروه یحرکت ینرون ها یسازآماده ،یعمق یحس یهارندهیگ یسازفعالبه  توانیم

عضالت مخالف  یبازدارندگ شیعضالت همکار و افزا یهم انقباض ،یحرکت یواحدها یکپارچگیو  یهماهنگ شیحرکت، افزا

 خود که شد مفاصل اطراف عضالت زمانهم انقباض موجب نیتمر نیا آن بر عالوه(. 222۴ همکاران، و مارشکرد )اشاره 

 مختلف یهابخش یعضالن یعصب کنترل یبرا. دارد یادیز تیاهم یدارا صاف پاسچر حفظ و مفصل ثبات کنترل بهبود در

 وزن کنندهتحمل تیفعال کی یتحتان اندام در رونیازا دارد، ضرورت یعمق حس وجود ،یحرکت رهیزنج داخل در بدن

 یعضالن یعصب یهانیتمر نیبنابرا .کنند کار گریکدی با کینرژیس و زمانهم طوربه بتوانند مفاصل و عضالت تا است ازیموردن

 نظر به و نموده اعمال را رهیزنج داخل مفاصل تمام بر یعیطب یروهاین و فشارها ران، و زانو مچ، پا، عضالت یریکارگبه با

از  یاستفاده کاربرد با یعضالن یعصب یهاتیفعال یطرف و از بود دیمف اریبس یعمق حس ییکارا بهبود یبرا که رسدیم

-یسام گلژاج ،ینیراف یهاانهیپا ،ینیاز اجسام پاس یارسال ویوسپتیپروپر دبکیف دبکیف ،یچندوجهو  یحرکات چند مفصل

 رهیزنج با همراه تعادل و توازن حفظ عملکرد که است ذکر به الزم ؛سازدیمرا هماهنگ  یگلژ یتاندون یهاارگان ،یمازون

 هاستمیس هینظر اساس بر را NASM و یعضالن یعصب ناتیتمر اثر در تعادل بهبود(. 1۳82 سیپرنتباشد )یم بسته یحرکت

 ستمیس دهیچیپ و زمانهم متقابل اثر از یناش فضا، در کنترل ییتوانا هاستمیس هینظر طبق. گرفت قرار یموردبررس توانیم

 حفظ هتج قامت کنترل ستم،یس نیا. شودیم دهینام قامت کنترل ستمیس درمجموع که ،باشدیم یاسکلت یعضالن یعصب

 ییناتوا طورنیهم و فضا در بدن تیموقع صیتشخ جهت ،یحس یهاداده قیتلف مستلزم را حرکت جادیا آن متعاقب و تعادل،

 .داندیم تعادل حفظ در یعضالن ستمیس

در بهبود  دارییمعن یشباعث افزا عضالنی عصبی و NASM یاهفتههشت یندوره تمر یکنشان داد که  یقتحق ینا نتایج

و همکاران  فرد ینادر(، 1۳82و همکاران ) یباقر یقاتتحق یجمطالعه با نتا ینا یجبسکتبالیست زن شد. نتا یقدرت عضالن

(، 122۳(، لورد و همکاران )2228(، دانکوک و همکاران )2226و همکاران ) ی(، توم2227(، کارمانو و همکاران )1۳8۳)

به افزایش  توانیم عضالنی عصبی و NASM یناتاثر تمر یسمدارد. در مورد مکان ی( همخوان128۴و همکاران ) یانسونآن

بیشینه بیشتری منجر  ۳2ینیرو توسعهکرد توانایی فرد برای افزایش سریع تنش عضله به میزان  یانکرد و ب اشارههماهنگی 

مربوط به آن،  یانرژ یدتول هایدستگاه تقویت لزوم و عضالنی قدرت اهمیت به توجه با همچنین(. 122۴ ،۳۳ین)ک شودیم

که به  : تغییرات عصبی استیزیولوژیکیف یلدال ازجمله یاحتمال یبه خاطر سازوکارها یشینهقدرت ب یشترب یشافزا یلدل

مهاری اندام وتری های حرکتی و کاهش عمل انقباض نورون یزمانهمعصبی، افزایش  یسازفعالکارکرد مؤثر عضله، افزایش 

 ی،عصب یتعداد واحدها یریکارگبه یشافزا ی،حرکت یواحدها یعصب هایتکانه تعداد افزایش(، 1226 ،۳۴یووتگلژی )ه

 این نتیجه(. 1۳22 ،نوپور دهولی) باشدمی آنابولیکی هایسطوح هورمون یشو افزا IIو  Iنوع  یعضالن یاندازه تارها یشافزا

 :موجب احتماالً عضالنی عملکرد در سازشی تغییرات

 (اصلی دهنده)حرکت  حرکت موافق عضالت در عصبی های نرون تحریک افزایش 

 (.عضله درون هماهنگی)بهبود  شودمی عضالت فعالیت در استراتژی تغییرات 

                                                           
32 .Rate of force development 

33. Keen 

34. Hewett 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 

 

 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041پاییز  – سوم شماره - اول سال

114 

 (.2212 ،۳0)گوران شودمی عضله ساختمانی شکل یا و اندازه در تغییراتی 

شده  یشینهقدرت ب یشموجب افزا عضالنی عصبی و NASM یناتتمر یبمنظور در پژوهش حاضر ترک ینهم به

-عصبی هاییسازگار یبر رو فقطنه عضالنی عصبی NASM یناتکه توجه تمر کندیم یشنهادپ یشواهد تجرب یتاً است. نها

 بر کمی اثر قدرتی هایورزش(. 2221 ،۳6)جوهن باشدمی نیزعضله -تاندون و استخوان هاییاست بلکه سازگار یعضالن

و افزایش ذخایر  ۳7گلیکولیتیک هایآنزیم فعالیت افزایش عضالنی، نیروی تولید افزایش به منجر اما دارند هوازی ظرفیت

شود  هامویرگ فشردگی و عضالت رشد باعث تواندبا آن می زمانهمو  شودمی ATPو  ۳8درون عضالنی فسفوکراتین

 افزایش سبب تمرینات این احتماالً  که کرد بیان توانمی تمرینات، نوع این اثرگذاری مکانیسم با ارتباط در(. 1۳21 محمدی،)

 نجاما بیشتری حرکتی واحدهای مشارکت با گرادرون فعالیت شروع و شودمی گرادرون به گرابرون مرحله از انقباض سرعت

 یاگونهبه عضالنی عصبی و NASM هایتمرین ماهیت احتماالً . شد خواهد تولید بیشتری نیروی مقدار ،یجهدرنت. شودمی

 عواملی موجب یورزش ناتیتمر که دهدمی نشان تحقیق هاییافته بررسی دهد،یم یونداست که سرعت و قدرت را به هم پ

واحدهای حرکتی  یریکارگبهافزایش سرعت انقباض و  ،۳2رفلکسی الکتریکی فعالیت بهبود ،عضالنی-عصبی هماهنگی چون

 ۀبرنام یجۀدرنت یبهبود عملکرد عضالن ی(. از طرف1۳81 ی،)هاشم اندداشته یرتأثکه احتماالً در افزایش قدرت  شودیبیشتر م

که  اندادهدنشان  یقبل یقات. تحقباشد یواحد حرکت الیتفع یشافزا یلممکن است به دل عضالنی عصبی و NASM ینیتمر

تر به یهم انقباضو  سازیالفع ینمخالف و همچن عضالت عالیتبازداری ف یشافزا یلاز قب یعضالن یعصب هاییسازگار

 (.1۳88 حقیقی،باشند ) یمسه قدرت یشعضالت همکار ممکن است در افزا

 بتالبهم بیماران عملکرد بهبود بر تراباند و کششی-قدرتی تمرینات دوره یک گذراندن دهدمی نشان حاضر تحقیق نتایج

 بهبود میانگین دهد،می نشان هامیانگین اختالف مثبت مقدار دیگر طرف از(. >P 20/2) دارد تأثیر رانی -کشککی سندرم

 افتهی این نتیجه همچنین. است معنادار اختالف این و است آزمونپیش مرحله از بیشتر آزمونپس مرحله در بیماران عملکرد

 رب تیپینگ هایتکنیک اثر سیستماتیک بررسی عنوان تحت مروری ایمطالعه در که ،(2217) همکارن و لوگان پژوهش با

 ،کردند بررسی زندگی بهبود و درد عضالنی، قدرت هایشاخص جهت در( رانی-کشککی سندرم) پاتلوفمورال درد سندرم

 تمرینات ای و تنها تیپینگ از مفیدتر اصالحی تمرینات با همراه زانو تیپینگ که کردند بررسی فرض این با را مقاالت هاآن

 2210 سال تا 1220 سال از پزشکی و بخشیتوان مقاالت مد، پاب هایمرجع از هاآن اطالعات منابع. باشدمی تنها اصالحی

 نشان هاآن نتایج بود تیپینگ هایمدل و رانی -کشککی درد سندرم کینزیوتیپ، شامل هاآن کلیدی کلمات همچنین بود

 هاآن زندگی بهبود و عضالنی قدرت افزایش درد، کاهش باعث اصالحی تمرینات با همراه بیمار 2۳0 روی بر تیپ کنزیو داد

 قدرت و تعادل پا، مچ عمقی حس بر عضالنی عصبی و NASM تمرینات هفته 8 مقایسه مطالعه این از هدف. است شده

 تواندمی NASM تمرینات و عضالنی عصبی تمرینات هفته 8 اجرای که داد نشان آن از حاصل نتایج که. بود فوتسال مردان

                                                           
35. Goran 

36. John 

37. Glycolitic 

38. Phospho Creatin 

39. Reflex 
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 NASM تمرینات و عضالنی عصبی تمرینات کردن اضافه لذا. باشد مؤثر فوتسال مردان قدرت تعادل و پا مچ عمقی حس بر

 .شودمی توصیه بخشیتوان درمانی هایبرنامه به

 
 تشکر و قدردانی:

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

 
Ankle injury is one of the most common musculoskeletal injuries in sports activities, which generally account 

for 10 to 15 percent of total injuries. Accordingly, this research is aimed at. Comparison of 8 weeks of 

neuromuscular and NASM exercises was performed on the ankle deepness, stomach control and range of 

motion of fosal. In this semi experimental and applied study, 20 fotsal were randomly divided into two groups 

euromuscular training (10) and NASM (10). Neuro-muscular and NASM exercises for 8 weeks and 3 sessions 

per week. Deepness by gonometry of both legs. Stress control including dynamic equilibrium by SEBT test to 

assess dynamic stance control on the upper leg and range of motion by goniometer before and after The 8-

week training program for Neuromuscular and Tranand training was measured. Data were analyzed using 

independent t-test and independent t-test using SPSS version 22 software. The significance level was 

considered to be P≤0.05. The results showed that there was significant difference between the eight weeks of 

neuromuscular NASM exercises in the ankle deep sense (P≤0.05). Also, there was significant difference in the 

dynamic balance of the two groups after the intervention (P≤0.05). There was no significant difference in the 

strenght between the two groups after intervention (P≤0.05). Therefore, adding neuromuscular and NASM 

exercises to the rehab program as an affordable, safe and non-invasive method can increase stomach control, 

deep ankle sensation and improve the range of motion in fotsal. 
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