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 پژوهشی -علمیراهنماي تهیۀ مقالۀ فصلنامۀ 
 »هاي دانشگاهی پژوهش در ورزش«

 

کلیه گرایش هـاي تخصصـی تربیـت بـدنی و     در  فصلنامهبه صورت  هاي دانشگاهی ورزشنشریۀ پژوهش در 
دد. در ایـن نشـریه مقـاالتی چـاپ     گر به زبان فارسی منتشر میعلوم ورزشی بر اساس رویکرد ورزش دانشگاهی 

جامعـه   باشـد و  هاي مختلـف علـوم ورزشـی    اي در حوزه عههاي بنیادي، کاربردي و توس شود که نتایج پژوهش می
باشد. خواهشمند است دستور العمل زیر را مطالعه کنید و بر اسـاس آن اقـدام بـه      در آن گنجانده شده دانشگاهی

 ارسال مقاله نمایید.  

به مرحلۀ اول  و قبل از ارسال در  پژوهشگاهالزم به توضیح است که مقاالت دریافتی از طریق سایت 
داوري از نظر رعایت دستورالعمل زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهدة عدم رعایت 

 براي داوري ارسال نخواهد شد. دستور العمل، مقاله

 اصول کلی  )1
-Bقلم  با) متر از هر طرف سانتی 2 حداقل( الزم حاشیه رعایت با ستونی یک صورت به مقاله مطالب

NAZANIN12 ون فارسی و قلمبراي مت Times New Roman 13 شوند. تایپ انگلیسی متون براي  
(تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست  صفحه 15 از نباید مقاله صفحات تعداد

 شده نوشته روان و سلیس فارسی به دستوري، قواعد رعایت ضمن باید مقاله. کند منابع و جداول)  تجاوز
 صورتی در .گردد پرهیز دارند فارسی مناسب معادل که بیگانه اصطالحات کاربرد از امکان حد تا و باشد

 اصل و استفاده آوانویسی از فارسی حروف با توان می نباشد، مناسب یا مصطلح فارسی جایگزین واژه که
 خارجی هاي نام التین معادل باید همچنین مولف  .شود نگاشته زیرنویس یا پرانتز در داخل انگلیسی واژه

 عالئم بصورت که عباراتی یا و ها واژه .زیر نویس نماید صفحه پایین در را استفاده مورد اصطالحات و
 هاي البته در خصوص واژه .گردد ذکر آنها کامل نام استفاده، اولین در شوند نیز می برده بکار اختصاري
 به و باشد می استفاده قابل آنها ندارداستا موارد فقط که است ذکر به الزم نمادها و مخفف و اختصاري

داراي  تمامی متن اصلی مقاله می بایست .گیرند قرار استفاده مورد نباید ها چکیده و عنوان در وجه هیچ
 صفحه) باشد.  و مرکز پایین شماره صفحه (در

 اول صفحه

 اشتغال محل و علمی هدرج با همراه نویسندگان خانوادگی نام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان
 پژوهش انجام محل و مالی حامیان ناظر، و در صورت وجود مؤسسه  انگلیسی، و فارسی زبان دو به آنها

 زیر در را خود سکونت محل استان و شهر نام باید ندارد، وابستگی یا کار محل مولف که هنگامی. باشد
رونیک نویسنده مسئول (همراه با ذکر نام نشانی، تلفن و پست الکت .بنویسد خود خانوادگی نام و نام



نویسنده مسئول) به صورت مشخص باید ذکر گردد. تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام 
 خواهد شد.

  دوم صفحه  

در یک  مقاله به ترتیب ذکر می گردند. چکیده کلید واژگان و فارسی چکیده عنوان فارسی مقاله،
باشد (نیازي  شده ذکر گیري نتیجه و ها یافته ها، روش هدف، آن متن در و کلمه 250 پاراگراف، حداکثر

 نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از
 فعل از گیري نتیجه براي و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصیف براي. شود استفاده معلوم هاي فعل

گردد. الزم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و  استفاده حال زمان
کلمه بوده و با  5-3استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین  نمادها و مخفف و اختصاري هاي واژه همچنین از 

 کاما از یکدیگر جدا شوند. 

  سوم صفحه

شایسته است . می باشد مرتبط کلید واژگان و انگلیسی هچکید صفحه سوم شامل عنوان انگلیسی مقاله،
 ) دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید. Key Wordsچکیده انگلیسی و کلید واژگان (

 مقاله متن

بخش مقدمه، روش شناسی،  نتایج، بحث و نتیجه گیري، تشکر و  6متن اصلی مقاله به ترتیب شامل  
باید بیان شوند. در  باشد. کلیه بخش هاي فوق به صورت مجزا و با همین عناوینقدردانی و منابع می 

 پرهیز گردد.   ":  "مقابل این عناوین از قرار دادن عالمت  

 مقدمه

دارد؟  آنها با تفاوتی چه و است مرتبط قبلی کارهاي با چگونه چیست؟ مساله که دهد توضیح باید مقدمه 
 در موجود هاي گذشته، چالش مطالعات بر مروري با مسئله گزارش بیان این بخش در دو تا سه صفحه به

 عمومی، مطالب نوشتن مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف تحقیق می پردازد. در نوشتن مقدمه از این
 افراد براي فقط که شود نوشته اي گونه به نباید مقدمه همچنین. کنید خودداري مفید غیر و ضروري غیر

 باشد. استفاده قابل اي حرفه

 

 پژوهش روش

کند. در این بخش  تکرار را مقاله نویسنده تجربه آن، با بتواند اي خواننده هر که شود نوشته باید نحوي  به
 تحقیق، اجراي مکان و زمان گیري، پی و طرح اجراي زمان آن، مدت انتخاب علت روش تحقیق و جزییات

 و ورود هاي نمونه، مالك تعداد منطق و گیري نمونه روش نها،انتخاب آ مالك و آزمون مورد هاي نمونه



گیري  اندازه پژوهش، ابزارهاي در اخالق موازین اطالعات، رعایت آوري جمع نحوه از تحقیق،  خروج
 و کشور نام آماري مورد استفاده،  هاي آزمون) ابزارها در خارج و داخل کشور و وسایل پایایی و روایی(

 به تناسب روش تحقیق می بایست گزارش شود.  ها دستگاه و مواد سازنده شرکت

 نتایج

می باشد. نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی به صورت کامال  پژوهش هاي یافته کامل نتایج شامل شرح 
 با میانگین گزارش درصد، با عدد دقیق شامل گزارش نتایج شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه

(به عنوان مثال  P-Value، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها باالخص مقدار دقیق اطمینان حدود
P=0.012تنها به گزارش مهم ترین ) در آزمون هاي آمار استنباطی ضروري می باشد. مولفین الزم است 

 حداقل با نمودارهاي فارسی و جدول از منـاسب استـفاده همچنین به دست آمده اکتفا کنند. هاي یـافته
ها،  کلیه شکل بعدي موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد. دو و سفید و سیاه به صورت ممکن تعداد

 در زیر آن درج شود.   و عنوان شکل گذاري شده نام "شکل"تصاویر با واژه نمودارها و 

مه پس از کل  یا جدول براي درج عنوان هر شکلعناوین جداول نیز در باالي آنها قرار داده می شود. 
 و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. یا جدول  شکل 

شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر ها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه  عکس
شکل ها خود داري نموده و تنها از فایل هاي اصلی برگرفته از نرم افزارهاي مربوطه استفاده کنند. بهتر 

ایز کردن ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شیوه هاي است براي متم
 آورده متن در که مطالبی تکرار از است بدیهی مجله، صفحات محدودیت به توجه مختلف استفاده کرد. با

 می نیاز مورد نمودارهاي و نکته مهم دیگر این که جداول نمود. اجتناب باید بالعکس و جداول در اند شده
. استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات گردند ارائه APA الگوهاي و ضوابط مطابق بایست

 به نباشد نیاز که نحوي به باشد گویا باید جدول عنوان. آورد متن در راحتی به را) نتیجه( آمده به دست 
 . شود مراجعه متن

ت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و عالئم اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صور
سه خط) آن هم  "(ترجیحامتن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد. در جدول فقط از خطوط افقی 

ستفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله براي مشخص کردن تیتر و انتهاي جدول ا
جداول باید طوري تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا تکرار شده باشد. ابعاد 

 بگیرد. 

 

 بحث و نتیجه گیري

 از حاصل هاي یافته با نتایج تحقیق ها، مقایسۀ آن محدودیت اهمیت و و ها، آثار یافته مهم نکات شرح
 نهایت در ها، و یافته لیاحتما کاربرد بیان  اختالف، مورد و مشترك موارد تفسیر و دیگر، توجیه مطالعات



پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است.  هاي یافته از حاصل پیشنهادات ارائه و گیري نتیجه
 و دانیم می مطالعه مورد موضوع باره در کنون تا که آنچه باره بحث مختصري در نتیجه گیري انتهاي در

 پیشنهاد کند، می اضافه مطالعه مورد موضوع و یطهح به جدیدي اطالعات چه حاضر) تحقیق( مقاله اینکه
 ها یافته قسمت در که جدید نتایج نباید و گردد خودداري ها یافته بخش تکرار در این بخش از .شود می
 کنند نمی مطرح را آن مطالعه هاي یافته که درمواردي نظر اظهار از. شود عرضه است، نشده اشاره آن به

 .شود خودداري نیز باید

 قدردانی  و تشکر

 می ذکر است گردیده مقاله تهیه و تحقیق انجام به منجر که مالی حمایت منابع یا منبع نام قسمت این در
. گردد می قدردانی و اند تشکر داشته همکاري تحقیق انجام در که هایی-گروه یا افراد کلیه از و شود
 .است نویسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت این استفاده عدم یا استفاده البته

 منابع

شیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونکور (ظهور در متن) می باشد. در این شیوه اولین ارجاع  
در متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهاي مقاله نیز با شماره یک مشخص می 

 از استفاده به نیاز جا هر متن داخل در. باشد شماره 40 زا نباید بیش انگلیسی و فارسی منابع شود.  تعداد
:  مثالً بچسبد؛ کلمه به نباید پرانتز و باشد فاصله پرانتز و کلمه آخر حرف بین باید باشد، می پرانتز

 ...  داد نشان 2007) در سال 1( اشمیت توسط شده انجام بررسی

ه و سال اجراي تحقیق می کند (همچون مثال باال) در مواردي که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقال
 هاي پرانتز داخل در که الزم است تا شماره منبع مورد نظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی

 به کوچک از باید منابع گیرد، می قرار منبع دو از بیش ،)متن داخل در( منابع نوشتن براي شده استفاده
: مثالً شوند جدا یکدیگر از کاما حرف با و شوند نوشته بدون فاصله راست به چپ سمت از و بزرگ

 همۀ نوشتن جاي به دارند، قرار هم سر پشت و است مورد دو از بیش پرانتز داخل منابع . اگر)12،14،21(
عالوه ). 1-4( شود نوشته )1،2،3،4( جاي به مثالً: شود داده قرار تیره خط یک آخر و اول منبع بین آنها،

 ). 2-29،12،7این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود ( بر

زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقیق محل مورد نظر را 
است. زمانی نیز که  4از منبع  23) که به مفهوم صفحه 4، 23دارد می تواند از این شیوه استفاده کند (ص

قول از محققی دیگر را دارد می تواند به این شکل نقل قول کند: ریچارد اي. اشمیت  محقق قصد نقل
را مطالعه نموده و در  5) که این به این مفهوم است که نویسنده منبع 5) بیان داشت ... (به نقل از 2004(

 و تباهاش کاهش جهت EndNote سیستم از این منبع نتایج مطالعه اشمیت را گزارش می کند. استفاده
 .شود می پیشنهاد نشریه کیفیت ارتقاء



نویسندگان براي اخذ اطالعات کامل در خصوص شیوه ي منبع دهی ونکور می توانند اطالعات الزم را از 
سایت هاي مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می توان 

 اطالعات کاملی در این خصوص اخذ نمود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 

 استفاده مورد منابع نگارش نحوة

  شوند معرفی زیر صورت به باید گیرند می قرار استفاده مورد متن در که منابعی

  مقاله -1
 et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بیش و کامل بصورت اول نفر 6 تا( نویسنده نام و خانوادگی نام
 . صفحه شمارة): مجله شماره( دوره شماره مجله. سال؛ نام. مقاله عنوان). شود ردهآو

 مقاله فارسی

 دیدگاه از کشور ورزش در کارآفرینی انداز چشم زینب. تدوین زاده مندعلی شهالیی جواد، هنري حبیب،
 .67-80):18(5؛1392ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی.  صاحبنظران

 انگلیسی مقالۀ

Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: 
Implications for training and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  

به صورت مخفف استفاده شود. براي یافتن  Medlineدر خصوص شیوه نوشتن نام مجالت باید از شیوه 
 توان از لینک زیر خالصه نام مجالت معتبر دنیا را دریافت نمود: مخفف نام مجالت می

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/ 

 کتاب -2

 کتاب ترجمه

 مترجمان. شمارة/ مترجم خانوادگی نام و نام. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 
 . صفحه شمارة تشار. صناشر؛ سال ان: نشر محل شهر چاپ یا ویرایش.

 اول. چاپ .رضا رجبی حبیب، مترجمان: هنري. سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی .بریان مک کینزي
 .21-43 . ص1391انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ : تهران

 کتاب تالیف

ناشر؛ سال انتشار. : چاپ محل شهر چاپ. شمارة. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام
 .صفحه شمارة ص



طالب پور مهدي، کشتی دار محمد، بهزاد نیا  بهزاد. علوم کاربردي در تیراندازي با کمان. چاپ اول. 
 .25-65. ص 1391تهران: انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزرشی؛ 

 کتاب انگلیسی  

Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning (4thed). Champaign. IL: 
Human Kinetic; 2005. p. 21-5. 

توضیح این که در کتاب هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش 
 هاي مختلف را به شکل زیر وارد نمود:

  15-209،20، 231ص 

ن منبع شماره صفحه را به این شکل در اینگونه موارد در متن مقاله نیز می توان در هر بار استفاده از ای 
 231) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 4، 231مشخص نمود: نمازي زاده (ص

 (که متعلق به دکتر نمازي زاده است) می باشد.  4منبع شماره 

 فشرده هاي لوح در موجود اطالعات یا اینترنت شبکه از مقاله -3

 تاریخ محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ .مطلب عنوان) . نویسندگان( ویسندهن نام و خانوادگی نام
 . فشرده لوح نام یا اینترنتی نشانی دریافت.

 پژوهشی هاي طرح و نامه، رساله پایان -4  

 نامه پایان واژه پژوهش (ذکر یا رساله نامه، پایان عنوان). مجریان( مجري نام و خانوادگی نام
 پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار. طرح یا دکتري رساله رشد،ا کارشناسی

 مجموعه مقاالت کنفرانس ها یا همایش هاي علمی -5

مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام  عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 
 ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.

 شود می بررسی زیر شرایط اساس بر مقاله فوق، نکات بر عالوه  

مجله  داوران و کارشناسان سوي از شده درخواست تغییرات مسئول، نویسنده که صورتی در -
 داوري و بررسی فرآیند از مقاله و از طریق سامانه ارسال نکند،  انجام روز 30 مدت ظرف را

  .شود می حذف
پذیرش مقاله به شرط انجام اصالحات محقق می بایست توضیحات الزم به ذکر است در صورت  -

الزم در خصوص کلیه سواالت را در قالب یک نامه در ابتداي مقاله ارائه نموده و اصالحات انجام 
گرفته را نیز با رنگی متمایز ( براي هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید. بهتر است این 



جام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این اعمال در  نسخه اي از مقاله ان
 توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات الزم را بررسی نماید. 

 .است آن نویسندگان یا نویسنده با مقاله، علمی محتواي مسوولیت -
 . است آزاد) مؤلف تأیید با(  مقاله ویرایش یا و رد یا قبول در نشریه تحریریه هیئت -
 صورت در. باشد شده چاپ خارجی یا و داخلی نشریۀ هیچ در قبالً نباید شده منتشر مقاالت -

 عدم انعکاس ضمن و شد خواهد حذف نشریه این داوري فرآیند از مقاله موضوع این مشاهده
 را نویسنده آن دیگر مقاالت نشریه، مدیریت کشور، علمی نشریات سایر به نویسنده تعهد
 . داد نخواهد قرار بررسی مورد

 دریافت را خود مقاله) رد یا پذیرش( نهایی جواب که زمانی تا کند تعهد مقاله دهندة ارائه   -
 . نکند ارسال دیگر خارجی و داخلی نشریات به را خود مقاالت باشد، نکرده

 . است آزاد مآخذ کامل ذکر با نشریه ازمندرجات استفاده   -
 خود مقاله راهنما این مندرجات مطالعه ضمن شود می خواستدر محترم نویسنده از پایان، در  -

  و در پرونده مقاله ثبت نماید.  تنظیم، را
شود ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهده نمونۀ مقـاالت چـاپ    در پایان، از نویسندة محترم درخواست می

 ارسال کند. شده در جدیدترین شمارة نشریه، مقالۀ خود را تنظیم، و به دفتر نشریه
 

 خیابان انقالب، خیابان استاد نجات الهی، کوچه هواپیمایی، پژوهشگاه تربیت بدنینشانی: تهران، 
 

 021-88919872دورنگار: تلفن و 
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هاي تربیت بدنی هاي شغلی اعضاي هیئت علمی دانشکدهاي مهارتبررسی مقایسه

 هاي مختلفهاي آزاد تهران در گرایشدانشگاه
 

 2، سید حمید سجادي هزاوه2، فریده اشرف گنجویی1زادهنوشین رحیم
 

 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -1
 اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزاستادیار دانشگ -2

 
 13/12/91 تاریخ پذیرش:  11/02/91 تاریخ دریافت:

 چکیده
هاي هاي شغلی اعضاي هیئت علمی دانشکدهاي مهارتبررسی مقایسهتحقیق حاضر،  هدف از

(بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي  هاي مختلفهاي آزاد تهران در گرایشتربیت بدنی دانشگاه
جامعۀ آماري پژوهش حاضر را  .بودیابی روش تحقیق، زمینهبود.  ت ورزشی)ورزشی و مدیری

-هاي آزاد شهر تهران در رشته هاي تربیت بدنی دانشگاهتمامی اعضاء هیئت علمی دانشکده
نفر  93ها تعداد آن بودند وهاي بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی 

براي تجزیه  .)α=84/0( است شده هاي شغلی استفادهارتپرسشنامه محقق ساخته مه از .بود
هاي یافته استفاده گردید. طرفه از مدل آماري تحلیل واریانس یک و تحلیل داده هاي آماري

هاي پژوهشی، هاي مهارت شغلی و حیطهبین میانگین معناداريتفاوت  تحقیق نشان داد
در سه گروه بیومکانیک ورزشی، هاي ارتباطی تدریس دروس نظري آموزشی، حیطه مهارت

فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود دارد و اساتید رشته مدیریت نسبت به اساتید 
 تفاوت داد نشان هاهاي شغلی باالتري برخوردارند. ولیکن یافتهها از مهارتدیگر رشته

 گروه سه در) آموزشی عملی دروس تدریس حیطه(شغلی مهارت هايمیانگین بین معناداري
-رشته تمامی اساتید و ندارد وجود ورزشی مدیریت و ورزشی فیزیولوژي ورزشی، بیومکانیک

 .برخوردارند آموزشی عملی دروس تدریس حیطه در شغلی هايمهارت از میزان یک به ها
از  F=43/6و 03/73با میانگین ها اساتید رشته مدیریت نسبت به اساتید دیگر رشته همچنین

 ی باالتري برخوردارند. هاي شغلمهارت
 

 هاي تربیت بدنی هاي شغلی، اعضاي هیئت علمی، دانشکدهمهارت :گان کلیديواژ
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 مقدمه
شود. از جمله هاي مهم در پیشرفت هر کشور محسوب میاز جمله زیرساخت نظام آموزش عالی

ن رقـم  گیري عملکرد آموزش عالی توسط آناکه جهت استارکان این نظام، اعضاي هیأت علمی 
خورد. اشتغال اعضاي هیأت علمی در آموزش عالی مستلزم فعالیـت در سـه حـوزه تـدریس     می

پژوهش و خدمات است. براي رسیدن به ثمره بهتر، چگونگی ترکیب و صرف انرژي در راسـتاي  
و از اهمیـت بـاالیی    مـی شـود  سه حوزه کاري، انتخابی است که توسط اعضـاي هیـأت علمـی    

ما از یک سو، فشار کاري و کمبود زمان براي تکمیل انبوه وظایف آموزشـی  ). ا1برخوردار است (
هـاي  کننده مانند مدیران، همکـاران، آژانـس  هاي رقابت)، و از سوي دیگر فشار ناشی از گروه2(

) شـرایط پرفشـاري را بـراي اعضـاي هیـأت علمـی و اسـاتید        3خارج از دانشگاه و دانشجویان (
)، اسـاتید  4( ت ایـن شـرایط، براسـاس تئـوري شـناخت اجتمـاعی      کند. تحدانشگاهی ایجاد می

بایست نسبت به انجام وظایف خود دانشگاه براي رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد شغلی، می
شود تا اعضـاي  باورهایی قوي داشته و نسبت به انجام آن مهارت یابند. مهارت شغلی موجب می

حالی  یک معلم، پژوهشگر و اهل دانشگاه ببینند، درهیأت علمی در راهی قرار گیرند که خود را 
 ).  5توانند تکمیل کنند (ها را میکه باور دارند وظایف خود در این حوزه

رو، از ایـن  .دانشگاه با سایر واحدهاي اجتماع در ارتباط و تعامل همیشـگی اسـت  به بیانی دیگر، 
اصوالً یکـی   و تأثیر مستقیم دارد توسعه کیفی دانشگاه در توسعه جامعه و رسیدن به اهداف آن

علمی آن است. استادان فرهیخته از جایگـاه واال   اعضاي هیئت ،از ارکان اساسی مراکز دانشگاهی
و ارزشمندي برخوردارند، چرا که در تربیت فرهیختگان و فرهنگسازان جامعه نقش انکارناپذیري 

  د.دارن
، تحقیقـات و فنـاوري قـرار گرفتـه اسـت و      که اخیرًا مورد توجـه وزارت علـوم   مواردياز جمله 

عالی مسـئولیت همـاهنگی و اجـراي آن را برعهـده دارد،      ریزي آموزشمؤسسۀ پژوهش و برنامه
هـاي سراسـر    هاي گوناگون و در دانشـگاه در زمینهها هیئت علمی دانشگاه مهارت شغلی اعضاء

مینـه روش تحقیـق، روش   ، تنهـا در ز 1380دهد که در سال آمار موجود نشان می .کشور است
هـاي وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و       در دانشـگاه  مهارت شـغلی  90تدریس و کامپیوتر 

 ).  6مذکور برگزار شده است (  فناوري و با نظارت مؤسسه
ریزي دقیـق و بـا ارائـه    ها زمانی اثربخش خواهند بود که بر اساس برنامهمهارتبدون شک، این 
هاي شغلی بـا تاکیـد   مهارتمیزان تأثیرگذاري  .شوند شته تحصیلی ارائهبا هر رمحتواي مناسب 

علمی مورد بررسی قـرار گیـرد و بـا آگـاهی از      توانایی اعضاي هیئت بر رشته تحصیلی مبتنی بر
هاي آموزشـی و پژوهشـی اعضـاي     منظور افزایش و بهبود مهارت  نقاط قوت و ضعف موجود، به
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 .علمی بهره برداري شود هیئت
استعداد و اهداف  ،ها توانایی ها کوشید، بستگی به عالئق، در کسب آن هایی که باید رتمها

هاي شغلی شرایط شغلی و نوع و ماهیت شغل، مهارتشغلی و منابع موجود دارد. اما با وجود 
هایی که براي پیشرفت و آینده شغلی مفید خواهد بود، بسیار حیاتی  مهارتنیز متفاوت است. 

-هاي شغلی اعضاء هیئت علمی میه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی مهارت. با توجاست
این قشر از جامعه که امروزه نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به شغلی هاي مهارت  پردازد،
هاي هاي ارتباطی و مهارتهاي شغلی مرتبط با دروس نظري، دروس عملی، مهارتمهارت

 معطوف است.  هشیپژوهاي مرتبط با زمینه
شـود. از  هاي مهم در پیشرفت هـر کشـور محسـوب مـی    نظام آموزش عالی از جمله زیرساخت 

گیري عملکرد آموزش عـالی توسـط   که جهت است 1جمله ارکان این نظام، اعضاي هیأت علمی
خورد. اشتغال اعضاي هیأت علمی در آموزش عالی مستلزم فعالیـت در سـه حـوزه    آنان رقم می

پژوهش و خدمات است. براي رسیدن به ثمره بهتر، چگونگی ترکیب و صرف انـرژي در  تدریس، 
و از اهمیـت   مـی شـود  راستاي سه حوزه کاري، انتخابی است که توسط اعضـاي هیـأت علمـی    

) را از عوامل مهم در 7شغلی (مهارت شناسی متعددي ). مطالعات روان1باالیی برخوردار است (
) و 8اند، کـه ضـمن جلـوگیري از بـروز اسـترس شـغلی (      ان کردهعملکرد و موفقیت شغلی عنو

 .  دهند) را بهبود می10)، سطح رضایت شغلی و سطح رضایت از زندگی (9تحلیل رفتگی (
گیرد اما شناسی آموزشی صورت میکه ساالنه تحقیقات بسیاري در زمینه روان با وجود این

خورد. با توجه به جستجوهاي به چشم میتوجه مطالعاتی بسیار اندکی در حوزه آموزش عالی 
هاي شغلی اساتید و اعضاي هیأت محقق در ارتباط با شناسایی مطالعاتی که به بررسی مهارت

ها پرداخته باشند، تحقیقی یافت نشد، اما تحقیقات انگشت شماري وجود داشت علمی دانشگاه
هایی نیز به د. از سوي دیگر، پژوهشانصورت جداگانه مورد مطالعه قرار دادهه که متغیر فوق را ب

ارتباط بین متغیر فوق با دیگر متغیرها اختصاص داشت و تعدادي نیز محدود به جامعه معلمین 
هاي خاجی بود، در حالی که در نتایج این تحقیقات نیز دوره متوسطه و موسسات آموزش زبان

 خورد.ناهمخوانی قابل توجهی به چشم می
هاي شغلی اساتید تربیت بررسی مهارت«که به  )1389( قیق عبدالوهابیبه عنوان مثال در تح

میانگین مهارت شغلی در دروس نظري و عملی بیشتر از پرداخته، مطرح شده است که  »بدنی
) که به 1389در تحقیق سجادي هزاوه ( .)5( هاي پژوهشی استمهارت شغلی اساتید در زمینه

 شدپرداخته است، مشخص  »هاي آزادیئت علمی دانشگاههاي ارتباطی اساتید هبررسی مهارت«

1. Faculty Members 
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احساس نیاز اساتید در زمینه مهارت شغلی و در حیطه مهارت ارتباطی که از دیدگاه اساتید، 
) تحت عنوان 2010( 1در پژوهش فتحی السیدهمچنین،  .)11( باالتر از حد متوسط است

 "هاي تمرین و ژیمناسیتکهاي اعضاي هئیت علمی در زمینه دپارتمانبررسی مهارت«
و بر طبق  ردهاي شغلی وجود داهاي گوناگونی براي توسعه مهارتمشخص گردید که روش

توان توانمندي می ،هاي شغلی براي اعضاي هیئت علمیهاي مهارتماهیت محتواي برنامه
و اي سن، جنسیت ) نقش واسطه2007( 2. پنروس و همکاران)12( ها را افزایش دادشغلی آن

هاي شغلی معلمان انگلستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج سابقه تدریس را در ارتباط با مهارت
داري بین متغیرهاي سن، جنسیت و سابقه تدریس با ادهد که ارتباط معناین تحقیق نشان می

-راستاي بررسی صالحیت )، در2007(3در تحقیق هاریس. )13( شغلی وجود نداردهاي مهارت
هاي عنوان صالحیت هاي پزشکی نیز چهار حیطه بهی اعضاي هئیت علمی دانشکدههاي علم

-هاي مدیریت، آموزش و زمینهشغلی مطرح گردید و با بررسی متون و پیشینه تحقیقات، حیطه
شغلی براي اعضاي هئیت علمی  مهارتهاي چهارگانه عنوان حیطه بالینی به -هاي درمانی

  .)14( هاي پزشکی مطرح شددانشکده
برخی از کشورها با پی بردن به اهمیت داشتن مهارت براي جذب در بـازار کـار، در ایـن زمینـه     

دهند. هاي قابل توجهی نیز به این کار اختصاص میکنند و بودجههاي آموزشی برگزار میکالس
 ،انانبه ویژه جو،هاي شغلی شهروندان ایرلندي به عنوان مثال در کشور ایرلند به افزایش مهارت

هاي مندان در سه سطح آموزش مقدماتی، دورهشود تا جایی که به عالقهاهمیت زیادي داده می
شـود.  هاي پیشرفته آموزشی براي افزایش مهارت شغلی آنها آمـوزش داده مـی  کارآموزي و دوره

 هـم  ها هم افزایش قابلیت استخدام جوانان در هنگـام ورود بـه بـازار کـار و    هدف از این آموزش
اي بـراي  هاي پایـه ها مهارتها در این کالس ها در بازار کار است. آن ایجاد مقدمات فعالیت آن

هر سال تعداد زیادي از فارغ التحصـیالن   ایراناین در حالی است که در کشور . آموزندکار را می
ي از امـا بسـیار   .شـود گردند اضافه مـی دیپلمه یا دانشگاهی به جمع کسانی که به دنبال کار می

   ها مهارت الزم براي شـروع یـک حرفـه را ندارنـد. اغلـب مـدرکی نیـز در دسـت دارنـد، امـا           آن
 .اندهاي مورد نیاز براي کار را نیاموختهمهارت

. باید کردکه در زندگی چه  گرفتو تصمیم  نمودتمرکز که بتوان کند شغلی کمک میمهارت 
شغلی  مهارتخواهد برسد. چه می به آن کهد دهانگیزه می و کندرا هدایت می ، فرداین هدف

1. Fatthy Elsaid  
2. Penrose et al.  
3. Harris  
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زمینه خاصی مثالً در تواند یا می یک شغل خاص مثالً کارمند یا معلم باشدبراي تواند می
هدف شغلی کمک  .دوست دارد در آن کار و فعالیت کندفرد آموزش یا حمل و نقل باشد که 

. در هر شغلی که ه شودپی بردودي وجهاي کشف و به مهارت ،هااستعدادها و تواناییتا کند می
راهنمایی و هدایت رسیدن به  ،شغلیمهارت ، امکانات مختلفی وجود دارد. شودانتخاب می
 دار است. را عهدهخواهد از زندگی میفرد چیزي که 

مهارت سخنرانی در جمع، مهارت همچون ارتباطی هاي شغلی از نوع مهارتهاي  مهارت
 حائز اهمیتبسیار  هاي ارتباطی نوشتاري، هاي تلفنی، مهارت ارتبرقراري ارتباط کالمی، مه

فردي شوند. توانند باعث پیشرفت و موفقیت در شغل و حتی ارتباطات بین؛ زیرا میهستند
هاي  د تا بتوان مهارتراما باید از جایی شروع ک .ه استدمبحثی بسیار گستر یارتباط مهارت

ي شغلی به خصوص در بین اساتید هاپرداختن به مهارت رو،ازاینید. بخشارتباطی را ارتقاء 
تواند در روش تدریس، پژوهش و ارتباط با و می بسیار استت علمی داراي اهمیت ئهی

-هاي شغلی اساتید رشته دانشجویان مؤثر واقع شود. تحقیق حاضر نیز با هدف مقایسه مهارت
 هاي تربیت بدنی انجام گرفته است. 

 هـا و گـروه  هاي شغلی اعضاء هئیـت علمـی دانشـکده   اي مهارتی مقایسهتحقیق حاضر به بررس
هاي بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشـی  هاي آزاد تهران (در رشته هاي تربیت بدنی دانشگاه

آیـا   شـود کـه  سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطـرح مـی  است و  پرداخته و مدیریت ورزشی)
هـاي آزاد   هاي تربیت بدنی دانشـگاه  کدههاي شغلی اعضاء هئیت علمی دانشمهارت

 ورزشـی و مـدیریت   ورزشـی  ، فیزیولـوژي ورزشـی  هاي بیومکانیکتهران در رشته
 متفاوت است؟

 شوند:شغلی، سؤاالت فرعی به شرح زیر مطرح میمهارت در راستاي سؤال اصلی و ابعاد 
هاي آزاد تهران در اههاي تربیت بدنی دانشگهاي شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکدهآیا مهارت -

متفاوت  ورزشی و مدیریت ورزشی ، فیزیولوژيورزشی  هاي بیومکانیکزمینه پژوهشی در رشته
 است؟

هاي آزاد تهران در هاي تربیت بدنی دانشگاهههاي شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکدآیا مهارت -
  ورزشی و مدیریتورزشی ، فیزیولوژي ورزشی  هاي بیومکانیکبعد نظري آموزشی در رشته

 متفاوت است؟
هاي آزاد تهران در هاي تربیت بدنی دانشگاههاي شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکدهآیا مهارت -

 ورزشی و مدیریت ورزشی ، فیزیولوژيورزشی  هاي بیومکانیکبعد عملی آموزشی در رشته
 متفاوت است؟
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هاي آزاد تهران در یت بدنی دانشگاههاي تربهاي شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکدهآیا مهارت -
 و مدیریت ورزشی ، فیزیولوژيورزشی هاي بیومکانیکهاي ارتباطی در رشتهزمینه مهارت

 متفاوت است؟ ورزشی

 شناسیروش
هاي شغلی اعضاء هئیت علمی اي مهارتکه در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه یاز آن جای
هاي بیومکانیک ورزشی، هاي آزاد تهران (در رشتهاههاي تربیت بدنی دانشگ ها و گروهدانشکده

-نشده دستکاريکدام از متغیرها  شود و هیچفیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی) پرداخته می
رو، طرح تحقیق ازاین .اند و تنها به بررسی و مقایسه متغیرهاي موجود پرداخته شده است

 .استیابی حاضر توصیفی و از نوع زمینه
هاي آزاد شهر  هاي تربیت بدنی دانشگاهاري را تمامی اعضاء هیئت علمی دانشکدهجامعه آم

که دادند هاي بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی تشکیل تهران در رشته
گیري به عمل نیامد و با پیروي از مفروضات . بنابراین، نمونهبودنفر  93ها تعداد کل آن

 ،نفر 93و از کل  ي، تمامی جامعه آماري مدنظر قرار گرفتندشمار تمامتحقیقات سرشماري یا 
 ها پاسخ دادند. نفر به پرسشنامه 90

براي ارزیابی مهارت شغلی اساتید هیئـت   که استعبارت  83با  ايپرسشنامه  ،گیري ابزار اندازه
علمی تربیت بدنی در چهار حیطـه تـدریس دروس نظـري، پـژوهش، تـدریس دروس عملـی و       

هاي ارتباطی در فرآیند تحقیق حاضر ساخته شده است. براي ساخت این پرسشنامه ابتدا مهارت
چنـین معلمـین    با مهارت شغلی مدرسـین دانشـگاه و هـم    هطبارها و مقاالتی که در پرسشنامه

-هـا، مصـاحبه  بندي عبارات و ابعاد این پرسشنامهمنتشر شده بود، گردآوري شد و پس از جمع
بایسـت بـراي   نظران و اساتید تربیت بدنی براي تعیین ابعـاد و عبـاراتی کـه مـی    بهایی با صاح

 پرسشنامه مهارت شغلی اساتید تربیت بدنی در نظر گرفته شود صورت پذیرفت.
هاي بسیار موافقم، اي لیکرت با گویهدرجههاي این پرسشنامه با استفاده از پیوستار پنجپاسخ 

مقیاس مهارت  بندي شد. در نهایت چهار خردهسیار مخالفم درجهنظرم، مخالفم و بموافقم، بی
هاي پژوهش، مهارت در تدریس دروس عملی و در تدریس دروس نظري، مهارت در زمینه

مهارت ارتباطی براي این پرسشنامه در نظر گرفته شد. در زمینه روایی پرسشنامه حاضر، پس از 
 بررسی آن را د و متخصصان در حیطه مزبور،نفر از اساتی 10 شد،که پرسشنامه تدوین  این

ها، روایی صوري و روایی محتوایی پرسشنامه تعیین شد. جدول زیر  و پس از تأیید آنکردند 
 معرف روایی محتوایی پرسشنامه است:

 



 19  .........هاي شغلی اعضاي هیئت علمی  اي مهارت بررسی مقایسه

 روایی محتوایی پرسشنامه مهارت شغلی  .1 جدول
 سؤاالت متغیر

 20تا  1 مهارت در تدریس دروس نظري
 43تا  21 هاي پژوهشمینهمهارت در ز

 66تا  44 مهارت در تدریس دروس عملی
 83تا  67 مهارت ارتباطی

مورد تربیت بدنی هیئت علمی اساتید نفر از  20در فرآیند اعتباریابی، ابتدا پرسشنامه بر روي 
-خردهبدست آمده براي  اعتبارضرایب  ،استفاده از روش آلفاي کرونباخبا  بررسی قرار گرفت و

در تدریس  ، مهارت82/0در پژوهش  ، مهارت79/0نظري در تدریس دروس  قیاس مهارتم
اعتبار که نشان از  بود 84/0کل مقیاس  و براي 83/0هاي ارتباطی، مهارت87/0دروس عملی 

جدول زیر  .استاساتید هیئت علمی تربیت بدنی جامعه استفاده در براي مقیاس این قابل قبول 
 رسشنامه حاضر است:معرف ضرایب اعتبار پ

 ضرایب اعتبار پرسشنامه مهارت شغلی  .2 جدول
 ضریب اعتبار متغیر ردیف

 79/0 مهارت در تدریس دروس نظري 1
 82/0 هاي پژوهشمهارت در زمینه 2
 87/0 مهارت در تدریس دروس عملی 3
 83/0 مهارت ارتباطی 4
 84/0 کل 5

متغییر  اي وبا مقیاس فاصلهی کمی و پیوسته با توجه به اینکه متغیر وابسته مهارت شغل
رو، به منظور مقایسه میزان مستقل نیز گسسته چندارزشی و داراي مقیاس اسمی است، از این

هاي مزبور، از مدل آماري تحلیل واریانس یکطرفه استفاده به عمل آمده هاي شغلی گروهمهارت
ها سبه ُنرمال و متقارن بودن توزیع دادههاي آماري پس از محااست. الزم به ذکر است، تحلیل

هاي آماري گرایش مرکزي (نما، انجام گرفته است. بدین ترتیب که در این راستا از شاخص
-هاي پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار) و شاخصمیانه و میانگین)، شاخص

 شد.   هاي توزیع (خطاي معیار، ضریب کجی و ضریب کشیدگی) استفاده

 ها یافته
بر سه گروه  ، با تاکید»تدریس دروس نظري»  طرفه جهت مقایسهتحلیل واریانس یک. 3جدول 

 »بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی«
 معناداري سطح F میزان انحراف معیار میانگین سطوح

 25/21 23/61 بیومکانیک ورزشی
 39/11 76/59 فیزیولوژي ورزشی 002/0 43/6

 59/12 03/73 مدیریت ورزشی
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توان مطرح نمود که  دست آمده، می به Fبا تأکید بر جدول فوق و با تاکید بر میزان مقادیر 
در سه گروه » تدریس دروس نظري«هاي بین میانگین α=  01/0در سطح  معناداريتفاوت 

. بنابراین، با رجوع به بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود دارد
شغلی باالتري در  شود که مدیران نسبت به دیگر افراد از مهارت ها، مطرح می هاي نمونه میانگین
 برخوردارند. » تدریس دروس نظري«حیطه 

 
در سه گروه بیومکانیک ورزشی، » تدریس دروس نظري«مقایسه  (Tamhane)آزمون تعقیبی . 4جدول 

 ت ورزشیفیزیولوژي ورزشی و مدیری
  میزان تفاوت

 معناداريسطح 
 مدیریت ورزشی فیزیولوژي ورزشی بیومکانیک ورزشی

 -80/11 46/1  بیومکانیک ورزشی
 -26/13  983/0 فیزیولوژي ورزشی
  001/0 035/0 مدیریت ورزشی

 
 05/0داري در سطح ابا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر به دست آمده تفاوت معن

= α  هاي بیومکانیک ورزشی با  هاي نمونه بین میانگین» تدریس دروس نظري«در حیطه
 مدیریت ورزشی و فیزیولوژیک ورزشی با مدیریت ورزشی مشاهده شده است. 

 

بیومکانیک ورزشی، «، با تاکید بر سه گروه »پژوهش»  طرفه جهت مقایسهتحلیل واریانس یک. 5جدول 
 »زشیفیزیولوژي ورزشی و مدیریت ور

 میزان انحراف معیار میانگین سطوح
F 

 سطح
 معناداري

 21/14 16/43 بیومکانیک ورزشی
 47/18 90/55 فیزیولوژي ورزشی 001/0 11/10

 02/10 30/59 مدیریت ورزشی
 

توان مطرح نمود که  دست آمده، می به Fبا تأکید بر جدول فوق و با تاکید بر میزان مقادیر 
در سه گروه بیومکانیک » پژوهش«هاي بین میانگین α=  01/0سطح در  معناداريتفاوت 

هاي  ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود دارد. بنابراین، با رجوع به میانگین
شغلی باالتري در حیطه  شود که مدیران نسبت به دیگر افراد از مهارت ها، مطرح می نمونه

 برخوردارند. » پژوهش«
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در سه گروه بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و » پژوهش«ون تعقیبی مقایسه آزم .6 جدول
 مدیریت ورزشی

 میزان تفاوت
 معناداريسطح 

 مدیریت ورزشی فیزیولوژي ورزشی بیومکانیک ورزشی

 -13/16 -73/12  بیومکانیک ورزشی
 -40/3  012/0 فیزیولوژي ورزشی
  762/0 001/0 مدیریت ورزشی

 

 05/0داري در سطح اجدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر به دست آمده تفاوت معنبا توجه به 
 =α  هاي بیومکانیک ورزشی با فیزیولوژیک ورزشی  هاي نمونه بین میانگین» پژوهش«در حیطه

 و مدیریت ورزشی مشاهده شده است. 

ید بر سه گروه ، با تاک»تدریس دروس عملی»  طرفه جهت مقایسهتحلیل واریانس یک. 7جدول 
 »بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی«

 میزان انحراف معیار میانگین سطوح
F 

 سطح
 معناداري

 96/10 53/60 بیومکانیک ورزشی
 72/8 13/59 فیزیولوژي ورزشی 077/0 64/2

 72/15 96/65 مدیریت ورزشی
 

توان مطرح نمود که  دست آمده، می به Fیر با تأکید بر جدول فوق و با تاکید بر میزان مقاد
در سه گروه » تدریس دروس عملی«هاي بین میانگین α=  05/0در سطح  معناداريتفاوت 

 بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود ندارد. 
 

روه ، با تاکید بر سه گ»هاي ارتباطیمهارت»  طرفه جهت مقایسهتحلیل واریانس یک. 8جدول 
 »بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی«

 میزان انحراف معیار میانگین سطوح
F 

 سطح
 معناداري

 26/10 66/45 بیومکانیک ورزشی
 72/7 10/53 فیزیولوژي ورزشی 001/0 03/23

 72/15 96/65 مدیریت ورزشی
 

توان مطرح نمود که  ست آمده، مید به Fبا تأکید بر جدول فوق و با تاکید بر میزان مقادیر 
در سه گروه » هاي ارتباطیمهارت«هاي بین میانگین α=  01/0در سطح  معناداريتفاوت 
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بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود دارد. بنابراین، با رجوع به 
ارت شغلی باالتري در شود که مدیران نسبت به دیگر افراد از مه ها، مطرح می هاي نمونه میانگین
 برخوردارند. » هاي ارتباطیمهارت«حیطه 

 

در سه گروه بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژي » هاي ارتباطیمهارت«آزمون تعقیبی مقایسه . 9جدول 
 ورزشی و مدیریت ورزشی

 میزان تفاوت
 معناداريسطح 

 مدیریت ورزشی فیزیولوژي ورزشی بیومکانیک ورزشی

 -30/20 -43/7  بیومکانیک ورزشی
 -86/12  008/0 فیزیولوژي ورزشی
  001/0 001/0 مدیریت ورزشی

 α=  01/0داري در سطح ابا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر به دست آمده تفاوت معن
هاي بیومکانیک ورزشی با فیزیولوژیک ورزشی  هاي نمونه بین میانگین» هاي ارتباطیمهارت«در حیطه 

 یت ورزشی، فیزیولوژي ورزشی با مدیریت ورزشی مشاهده شده است. و مدیر
 

بیومکانیک «، با تاکید بر سه گروه »مهارت شغلی»  طرفه جهت مقایسهتحلیل واریانس یک. 10جدول 
 »ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی

 میزان انحراف معیار میانگین سطوح
F 

 سطح
 معناداري

 29/33 06/210 بیومکانیک ورزشی
 94/22 90/227 فیزیولوژي ورزشی 001/0 88/21

 07/38 26/264 مدیریت ورزشی
توان مطرح نمود که  دست آمده، می به Fبا تأکید بر جدول فوق و با تاکید بر میزان مقادیر 

در سه گروه بیومکانیک » مهارت شغلی«هاي بین میانگین α=  01/0در سطح  معناداريتفاوت 
هاي  زیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود دارد. بنابراین، با رجوع به میانگینورزشی، فی

 شود که مدیران نسبت به دیگر افراد از مهارت شغلی باالتري برخوردارند.  ها، مطرح می نمونه
 

 در سه گروه بیومکانیک ورزشی، » مهارت شغلی«آزمون تعقیبی مقایسه . 11جدول 
 ورزشیفیزیولوژي ورزشی و مدیریت 

 میزان تفاوت
 معناداريسطح 

 مدیریت ورزشی فیزیولوژي ورزشی بیومکانیک ورزشی

 -66/53 -30/17  بیومکانیک ورزشی
 -36/36  067/0 فیزیولوژي ورزشی
  001/0 001/0 مدیریت ورزشی
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 α=  01/0داري در سطح ابا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر به دست آمده تفاوت معن
هاي بیومکانیک ورزشی با مدیریت ورزشی،  هاي نمونه بین میانگین» شغلی مهارت«در حیطه 

 فیزیولوژي ورزشی با مدیریت ورزشی مشاهده شده است. 

 گیريبحث و نتیجه
اي برخـوردار و بـه عنـوان     هاي آموزشی در تمام کشورهاي جهان از اهمیت فزاینـده  امروزه نظام

که همگان آن را بـه   ، به طورياستر تمام کشورهاي جهان مطرح هاي بنیادي د یکی از ارزش
کننـد تـا در راسـتاي ارتقـاء سـطح       اي عظیم دانسته و براي افزایش آن تالش می عنوان سرمایه

ریـزان آموزشـی در    کمی و کیفی آن اقدامات مطلوبی را صورت دهند. بنـابراین، همـواره برنامـه   
اي را در این زمینـه بـه اجـرا     هاي فزاینده سانی تالشحیطه مدیریت آموزشی و توسعه منابع ان

 ).11گذارند ( می
هـاي  خصـوص در رشـته  نظـام آمـوزش و پـرورش و بـه    اي را در  جایگاه ویـژه  هاي شغلیمهارت

، بـه  هـاي شـغلی  مهـارت ریزي درسی به خود اختصاص داده اسـت.   شناسی تربیتی و برنامه روان
هـاي فـردي، مقابلـه بـا شکسـت در       نمنـدي، مهـارت  میزان تالش فرد در نمـایش حـداکثر توا  

مندي از نیروهاي درونی و در نهایت استقامت و پشتکار بـراي   هاي تحصیلی و شغلی، بهره حیطه
 ).15هاي مختلف زندگی است ( رسیدن به هدف در حیطه

 نیست. هاي مختلفهاي شغلی در گروهارتباط با رشتهبی هاي شغلیکه مهارت شایان ذکر است
اي را  تالش و کوشش فزاینده ،پایینی برخوردار باشند هاي شغلیمهارتاز  اساتیدر مواقعی که د

باید تالش کرد تا در سـطح   ؛ بنابراین،)1381گیرند (بهاري،  در مسیر کسب دانش به عهده نمی
 و روندهاي کاربردي مناسبی را براي مقابله بـا آن  افزایش دادرا  هاي شغلیمهارت ،آموزش عالی

هاي شغلی، تـدریس، پژوهشـی و   ارتقاء مهارتهاي کاربردي براي  ترین زمینه اتخاذ کرد. از مهم
تـا بـه    شـده اسـت  از این رو، در این تحقیق تالش .است هاي ارتباطی اعضاء هیات علمیمهارت

هاي هاي تربیت بدنی (در رشتههاي شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکدهاي مهارتبررسی مقایسه
بـا   ،در ایـن راسـتا   پرداختـه شـود.   نیک ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مـدیریت ورزشـی)  بیومکا

آزاد دانشـگاه  اعضـاء هیـات علمـی    اي از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و  انتخاب نمونه
هاي شـغلی اسـاتید در سـه رشـته بیومکانیـک      مقایسه مهارتبه بدنی،  اسالمی در رشته تربیت

هـاي آمـاري    ورزشی و مدیریت ورزشی اقدام گردیـد و بـا اسـتفاده از مـدل    ورزشی، فیزیولوژي 
هاي آن، با تاکید بـر سـواالت    یافته شد. تحلیل واریانس یکطرفه، به آزمون سواالت تحقیق اقدام

 پژوهش، به شرح زیر است:
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هاي و حیطه هاي مهارت شغلیبین میانگین α=  01/0در سطح  معناداريها نشان داد تفاوت یافته
در سه گروه بیومکانیک هاي ارتباطی تدریس دروس نظري آموزشی، حیطه مهارت ،پژوهشی

اساتید رشته مدیریت نسبت به اساتید و  ورزشی، فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی وجود دارد
 در معناداري تفاوت داد نشان هاولیکن یافتههاي شغلی باالتري برخوردارند. ها از مهارتدیگر رشته

 گروه سه در) آموزشی عملی دروس تدریس حیطه( شغلی مهارت هايمیانگین بین α=  05/0 سطح
 یک به هارشته تمامی اساتید و ندارد وجود ورزشی مدیریت و ورزشی فیزیولوژي ورزشی، بیومکانیک

  .برخوردارند آموزشی عملی دروس تدریس حیطه در شغلی هايمهارت از میزان
)، 1389(سـجادي هـزاوه   )، 1383(کرکن و شـ عطـاري   ،رجبـی تحقیقـات   هاي تحقیق بـا  یافته

)، 2007گنسر و کاکیروقلو ()، 2007هاریس (، )2007پنروس و همکاران ( )،1388( عبدالوهابی
با توجـه   .)18-16، 14-11، 5( است) هماهنگ و همسو 2010فتحی السید (و  )2009ینیجه (
 باعث »شغلی کفایت« ،»همدلی« و »پذیري انعطاف« ،»مسئله حل« هاي تحقیق تواناییبه یافته
 و »هیجـانی  خودآگـاهی « ،»مسـئله  حـل « توانـایی  همچنـین، . شـود مـی  شغلی کفایت افزایش

 و دنـ ده افزایش است را شغلی مهارت هايکه از زیرمجموعه »تدریس«در  ،»پذیري مسئولیت«
 مهـارت  »پـژوهش « بعـد  در »خـودابرازي « و »پذیري انعطاف« ،»مسئله حل« توانایی نهایت، در

 تـدریس « بعـد  ،»خـودابرازي « و »همـدلی « ،»پـذیري  انعطـاف « ،»مسئله حل« توانایی و شغلی
 :   شود پیشنهاد مینهایت، در  دهد.می افزایش را »عملی دروس

 -که در این تحقیق به کنترل متغیرهاي مـزاحم، از قبیـل وضـعیت اقتصـادي     با توجه به این -
، پژوهشگران بعدي، ارتباط بین متغیرهـاي  است ملکرد و ... پرداخته نشدهاجتماعی، خالقیت، ع

 مذکور در اساتید و دانشجویان را مدنظر قرار دهند.  
و در حیطـه تحقیقـات توصـیفی جـاي      یـابی بـوده   جایی که طرح تحقیق حاضر زمینـه  از آن -

رو،  ده اسـت. از ایـن  گونه متغیر مستقلی از سوي پژوهشـگر اعمـال نشـ    گیرد، بنابراین، هیچ می
و با ارائـه متغیـر    کنندشود که پژوهشگران بعدي، از طرح تحقیق آزمایشی استفاده  پیشنهاد می

 د.نآزمایشی، به مقایسه دیدگاه گروه کنترل و آزمایش بپرداز
هـاي  ها و مراکز آموزشی توجـه بـه مهـارت    که امروزه در دانشگاه با تأکید بر عدم توجه به این -

هـاي شـغلی در   شود که بـه مهـارت   توصیه می ؛شود مینه پژوهشی، نادیده گرفته میشغلی در ز
اي شود و امتیازهاي خاصی را براي اساتیدي کـه از لحـاظ    زمینه پژوهشی اساتید تأکید فزاینده
 پژوهشی فعال هستند، در نظر گرفت.

اي تغییـر رفتـار بـه    هاي ارتباطی و الگوه اي در راستاي افزایش مهارت هاي آموزشی ویژه دوره -
تا از این طریق بتوان اساتید شایسـته و مطلـوبی را کـه از لحـاظ      ؛گردد اعضاء هیأت علمی ارائه 
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دهنـد، مـورد تشـویق و حمایـت      هاي فوق، تفاوت چشمگیري را با دیگر اساتید نشان می ویژگی
اي مطالعـاتی و  هـ  تفریحـی، فرصـت   –عالوه بر موارد ذکر شده به ارائه امکانات رفـاهی  .قرار داد

هاي آموزشی دعـوت بـه همکـاري نمـود و از      ها در کارگاه از آن .افزایش حقوق و مزایا پرداخت
 .جست عنوان الگویی مناسب براي دیگر اساتید بهره ها به هاي آن ها و توانایی اطالعات و آموخته

ـ     اساتیدي که از لحاظ مهارت - د، مـورد  هاي شغلی در زمینه تـدریس دروس نظـري تبحـر دارن
و بـا فـراغ خـاطر     بگذارنداي را از خود به نمایش  حمایت مسئوالن قرار گیرند تا بازدهی فزاینده

تري را ارائه دهند  پژوهشی متنوع –هاي آموزشی و فعالیت وندبیشتري به امر تدریس مشغول ش
 ها در دیگر مراکز آموزشی، به غیر از واحد مربوطه استفاده نمایند. و از آن
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 ترکیبی با رویکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها بهینه سازي ارزیابی عملکرد

EFQM ,BSC وDEA 
 

 3دار ، محمد کشتی2، سیده عذرا میرکاظمی1نیا عاطفه ابطحی
 

 ∗کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند  -1
 استادیار دانشگاه بیرجند -2
 دانشیار دانشگاه بیرجند -۳

 

 16/05/92اریخ پذیرش: ت  16/04/92تاریخ دریافت: 

 چکیده 
از  استفاده با هدف از پژوهش حاضر، بهینه سازي ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها

-شکلبهتحلیلی واطالعات-توصیفیروش تحقیق از نوع.استDEAو  BSC  EFQM,ترکیبی مدل
آنها در کلیدي و جایگاههاي ي تعیین شاخصدر مرحله تحقیقي جامعهگردید. آوريجمعمیدانی

بدنی تربیتکلادارهاز اساتید دانشگاه، ارزیاباناعمدانشگاهامرورزشي خبرگانکلیهشامل ،BSCابعاد 
نفربه طور  25دلفی تعدادروشنظريبر اساس مبانی ها بود؛ کهبدنی دانشگاهادارات تربیتو مدیران

اجراي مدل جامعه آماري شامل  جهتشد. خابکارانتيوسابقه تحصیلیمدركهدفمند براساس
دانشگاه 21تعداد DEAکه بر اساس روش  .ها بودي ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاهکلیه

بدنی و فوق برنامه از کل ادارات تربیت 3خروجی)( معیارهاي ورودي+معیارهايبراساس فرمول
دانشگاه که بطور کامل 15خبره و 17نهایت ازنظرات. در گردیدحجم نمونه تعیین به عنوان هادانشگاه

این پژوهش از آمار  در و تحلیل اطالعات استفاده شد.نمودند در تجزیهها را تکمیلپرسشنامه
یب رضوالیس و کندال، کروسکال، ضریبکولموگروف اسمیرنوف،Tآزمونتوصیفی و استنباطی(

-جهت شناسایی معیارها پرسشنامهه شد. استفاد هادادهتحلیل پوششیپیرسون)و روش همبستگی 
زیر معیار مورد تأیید  61معیار و13تعداد) 78/0(و اعتباري محقق ساخته تدوین و پس از تأیید روایی

بدنی به شکل کمی ، جهت سنجش ارزیابی عملکرد ادارات تربیتبعددر مرحله خبرگان قرار گرفت. 
راساس نتایج حاصل از اجراي این مدل از خروجی محور اصالح شده استفاده شد. ب BCCاز مدل

دانشگاه بازده به  8اداره ناکارآ بودند. همچنین 5اداره کارآ و10دانشگاه شرکت کننده در تحقیق، 15
دانشگاه بازده به مقیاس آنها کاهشی بود. از دیگر نتایج تحقیق ارائه یک الگوي  7مقیاس افزایشی و

به  DEAو BSCو  EFQMح کارآیی بود. ترکیب سه مدل مجازي جهت رسیدن واحدهاي ناکارآ به سط
عنوان مدل ارائه شده در این تحقیق توانست عالوه بر باز نگري مجدد در روش موجود، با مشخص 

استراتژي هاي  اطالعات جهت تدوین به تحلیل BSCنمودن نقاط ضعف عملکرد در هر یک از ابعاد
 ي ادارات کمک نماید. آینده

 
 بازده به مقیاس، کارایی، الگوي مجازي ي:واژگان کلید

  Email: a_abtahinia@yahoo.com نویسنده مسئول ∗
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 مقدمه
 پیچیده، و ناپایدار محیط نماید،می متمایز آن قبل دهه چند دنیاي از را سازمان امروز آنچه

 شگرف تحوالت همچنین، و ارتباطات روزافزون توسعه و تحوالت سریع و تغییر فزاینده، رقابت

 روي پیش هايچالش اطالعات و حجم ،سرعت ،شدید رقابت به توجه با است. دانش مدیریت

 تدوین نیز و سازمان تعیین موقعیت براي ارزیابی عملکرد هاي مدل داشتن امروزي، هاي سازمان

 می نظر ضروري به پیش از بیش سازمان، ضعف و قوت نقاط براساس ریزي استراتژیکبرنامه

 باعث سنتی، عملکرد با ريگی هاي اندازه سیستم ضعف و کارآیی عدم و نیازي چنین بروز رسد.

 ).1( است شده هاسازمان سطح در ارزیابی عملکرد جدید هاي مدل خلق
اي بوده هاي آن بعنوان یک سازمان غیرانتفاعی داراي رسالت و اهداف ویژهها و مجموعهدانشگاه

و مانند هر سازمان دیگري براي رسیدن به اهداف و استفاده ي حداکثري از منابع محدود، 
 ها رسالت مضاعفیادارات تربیت بدنی دانشگاه میان، این ). در2( ازمند سنجش عملکرد استنی

 اجتماعی ی، کارکردهايماشین زندگی گسترش جوامع و صنعتی شدن با زیرا دارند، عهده بر را

 برنامه در و است شده امروز مطرح جامعه ضروري نیازهاي از یکی به عنوان و یافته افزایش ورزش

اي دارند.  با توجه به نقش  ارزنده جایگاه و سهم نیز فرهنگی و پیشرفت اجتماعی وسعه،ت هاي
 ابعاد در کشور ها در تربیت نیروي انسانی و تقویت ورزشحیاتی ادارات تربیت بدنی دانشگاه

بدنی دانشگاه ها به لحاظ کمی قهرمانی، گسترش فعالیت ادارات تربیت و ورزش همگانی ورزش
شود. ناپذیر تلقی میشور ایران که کشوري در حال توسعه است، ضرورتی اجتنابو کیفی درک

ي پایدار در ورزش دانشجویی بایستی اصل نظارت، بنابراین به منظورداشتن یک نظام توسعه
کنترل و ارزشیابی را بر آن استوار کرد تا اینکه در مسیر رشد و تعمیم ورزش خالءهاي احتمالی 

  ). 3( و برنامه رفع ویا اصالح آن همواره درنظرگرفته شودبه راحتی شناسایی 
بدنی و ارزیابی عملکرد ي تربیتهاي اخیر، توجه زیادي به میزان کارآمدي منابع حوزهدر سال

اولین پژوهش  1380بدنی معطوف شده است. به طوري که همتی نژاد در سال ادارات تربیت
ي قبل از اجرا، حین اجرا و وب ارزیابی را در سه مرحلهعلمی را در این زمینه انجام داد و چارچ

طالب پور و همکاران ارزیابی عملکرد ادارات  1384). پس از آن در سال 3( پس از اجرا ارائه داد
میرکاظمی از  1388) و در سال 4( راحی نمودندط 1)EFQM(را بر مبناي مدل تعالی سازمان 
بندي و به رتبهجهت ارزیابی این سازمان استفاده DEA(2 ( هاروش کمی تحلیل پوششی داده

 ). 5( ها از نظر کارایی پرداختدانشگاه

1. European Foundation for Quality Management(EFQM) 
2. Data Envelopment Analysis(DEA) 
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صورت  EFQMبه روش  هاي موجودارزشیابی در حال حاضر در ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها
به  فراگیر نگرش با همراه سازمان کالن عملکرد اندازه گیري هدف با EFQMگیرد، مدل می

به دنبال این است این مدل  .شده است ابداع نفعان ذي همه دربرگرفتن و سازمان ابعاد تمامی
و هم به دنبال بررسی  توانمندسازها) که سازمان چه کارهایی را انجام می دهد (حوزه

 ).6( نتایج) باشد (حوزهن میدستاوردهاي کسب شده توسط سازما
ی را در بخش خصوصی و عموم EFQMاگرچه مطالعات در نقاط مختلف دنیا اثربخشی مدل 

و معایبی نیز وجود دارد. از جمله این که  چالش هاکاربرد آن  تأیید می نمایند، با این حال در
ین معیارها به کیفی بوده و اندازه گیري ا EFQM برخی از معیارهاي شناسایی شده در مدل

توان فهمید که  اگرچه می EFQM. از طرف دیگر با استفاده از مدل )7(سختی امکان پذیر است
ها چه فرآیندهایی نیازمند بهبودند، کدام فرآیندها مناسب هستند یا در مقایسه با سایر سازمان

است یا اقدام  هایی متعالی هستیم؛ اما اینکه کدام حوزه داراي اولویت استراتژیکدر چه حوزه
-ها نتایج ارزنده تري براي بهبود عملکرد سازمان در پی دارد، تشخیص داده نمیدر کدام حوزه
-شکل فرآیند گیرد، بلکهبه درستی صورت نمی استراتژي تدوین و ارزیابی EFQMشود. درمدل 

وشنی هاي بهبود را به ري تمرکز فعالیتشده و مسیر حرکت و نحوه ارزیابی استراتژي دهی
بندي اقدامات و به عنوان ابزاري جهت اولویت BSC(1( سازد. کارت امتیاز متوازنمشخص می

تواند پوشش دهنده این ضعف باشد. هاي استراتژیک میتخصیص منابع جهت تمرکز برحوزه
 بعد چهار در اهداف به استراتژي ي دقیقبه ترجمه مدیران ساختن وادار طریق از BSCمدل 

نظامی پویا را براي ارزیابی ایجاد  ، مشتري، فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیريمتوازن مالی
جهت استقرار نظام ارزیابی مدیریت  توان به عنوان سیستمی جامعاین مدل را می ).8( کندمی

 .عملکرد مطرح نمود
 و  BSCو EFQM مدل دو شباهت هاي و تفاوت ها به توجه ) معتقدند با2000( 2الموت و کارتر

 کند، به استفاده تلفیقی به طور این دو مدل از سازمان که هنگامی عملکردشان، بهبود اهداف

در این  ).9( آورندمی بوجود یادگیري و رشد براي مساعدي يزمینه که یابد می دست منافعی
) BSC( به همراه کارت امتیاز متوازن EFQMراستا برخی تحقیقات عنوان کردند مدل تعالی 

) 10( کندبراي مدیریت استراتژیک یک سازمان ارائه می هتري را جهت توسعه یک ابزارمبناي ب
 رویکرد سیستم باالتر، اطمینان ضریب با رویکردها کارگیري به چگونگی به و ادغام این مدل ها

 آسان واستراتژي ارتباط در کلیدي نتایج پیرامون بحث و باالتر، توصیف راندمان با گیري اندازه

1. Balanced Score Card (BSC) 
2. Lamott & Carter 
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 ). 12،11( نمود شایانی خواهد کمک سروگیري پ اندازه معیارهاي تشریح براي کار مدیران سازي
هاي تعالی سازمانی (که تا کنون مشتمل بربیش از طرف دیگر مشکل اصلی در استفاده از مدل

مدل در کشورهاي مختلف دنیا می باشد) نیز این است که درتمامی این مدل ها، وزن  10از 
کند از جمله اینکه معموالً بل تعیین شده است و این مسأله مشکالتی ایجاد میمعیارها از ق

فاصله عملکرد واحد هاي حقیقی به خصوص در کشورهاي در حال توسعه مثل ایران با 
استانداردهاي بین المللی خیلی زیاد است و دیگر اینکه در اغلب سازمان هاي ایرانی یا 

المللی براي سازمان ها معقول به ظر گرفتن استانداردهاي بیناستانداردي وجود ندارد و یا در ن
نظر نمی رسد و حتی اتفاق نظري بین سازمان هاي مختلف و حتی واحدهاي یک سازمان بر 

-شود و ترجیح داده میسر اوزان از قبل مشخص شده در استانداردهاي بین المللی دیده نمی
برنامه ریزي ریاضی  مدل ).13( استفاده کنندشود به جاي ارزیابی مطلق از ارزیابی نسبی 

واحدهاي  DEA بر پایه روش  تواند راهی براي رفع این مشکل باشد.می تحلیل پوششی داده ها
، بر DEAو  BSCترکیب  از استفاده با ترتیب بدین شوند؛می ارزیابی یکدیگر مقابل در تصمیم،

غلبه  مبنا، خط و استانداردها تعیین به زنیا یعنی متوازن، امتیازي یکی از موانع عمده کارت
ارزیابی  بحث در ناپارامتریک هاي تکنیک از یکی ها داده پوششی تحلیل ).2( خواهد شد

 جمله از گوناگون تحقیقات در گسترده طور به که شود می محسوب گیرنده تصمیم واحدهاي

 اطالعاتی سیستم تبه بندير و )2( هاادارات دانشگاه ، )14( آموزشی مؤسسات کارآیی ارزیابی
 واحدهاي نسبی کارآیی به دستیابی این تکنیک، هدف .است گرفته قرار استفاده ) مورد15(

 ).16( باشد می هستند، خروجی مشابه چندین و ورودي چندین داراي که مشابه، گیري تصمیم
 تحت هايواحد عملکرد، منظور ارزیابی به که است در این روش آن توجه قابل نکات از یکی

 این مالك نمی شوند بلکه ارزیابی شده، تعیین پیش از استانداردهاي ها و مالك با بررسی،

ارزیابی واقع  DEAاز دیگر مزایاي مدل  .می باشد واحدها دیگر عملکردي وضعیت سنجش
که  ).17( بینانه، اختیاري بودن تعیین مقادیر متغیرها و منتفی شدن ذهنی بودن آنها است

 را پوشش می دهد. BSCو  EFQMن معیارهاي شناسایی شده در دو مدل کیفی بود
 مجموع که آن است ها و خروجی ها ورودي تحلیل پوششی داده ها در هامحدودیت از یکی

 گیرنده تصمیم واحدهاي مجموع تعداد سوم یک از بزرگتر نباید ها خروجی ها و ورودي تعداد

بوده و تا حدود زیادي مثمر ثمر  BSCو  EFQMی باشد؛ بدین منظور استفاده از مدل ترکیب
همواره با یک مشکل نیز  DEAمحاسبه کارآیی به کمک  می تواند بر این ضعف غلبه نماید.

اساسی روبرو بوده است و آن اعمال نفوذ مدیران در تدوین شاخص ها به جهت مثبت جلوه 
ي باال، هیچگاه پیشنهادي در دادن عملکرد خود بوده است. چرا که این روش با وجود توانمند
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مناسب جهت ارزیابی نیز  BSCمدل  .خصوص تدوین و مشخص نمودن شاخص ها نمی کند
عملکرد مبتنی بر استراتژي سازمان است، با این وجود مدل توجهی به گذشته سازمان ندارد و 

، شاخص هاي EFQMدر حالی که مدل تعالی سازمانی معیارهاي ارزیابی آن مشخص نیست.
   ).16( تدوین شاخص ها می باشد و یکی از نقاط قوت آن عینی داردم

 EFQM,BSCهاي ارزیابی عملکرد (درنتیجه می توان جهت بهینه شدن ارزیابی از مزایاي مدل
 DEAتکنیک ترکیبی در تحقیق حاضر یکدیگر بهره گرفت.  ) جهت پوشش ضعف هاي DEAو 

EFQM,BSC  ازBSC  وEFQM بر  هاي ارزیابی عملکردراي طراحی شاخصبه عنوان ابزاري ب
عملکرد و محاسبه کارایی  سنجشبه عنوان ابزاري براي  DEAو از  مبناي استراتژي سازمان

 .شده استاستفاده 
ي پایدار در همانطور که اشاره شد در ادارات تربیت بدنی به منظور داشتن یک نظام توسعه

المپیک بایستی اصل نظارت،  و جهانی ی،آسیای هايعرصه در موفقیت ورزش دانشجویی و
ها استوار کرد. در این راستا باید مدلی جامع بر اساس نهاده ها و  کنترل و ارزشیابی را بر آن

 را عملیاتی و انسانی مالی، منابع يستاده هاي محسوس ارائه داد؛ به طوري که همه ي که همه

ي و قابلیت ترجمه گیري خوبی اندازه هب را سازمان نامشهود هايارزش دارایی ؛کرده همسو
به عالوه  .باشد داشته هاي عملکردي رااهداف استراتژیک سازمان به یک مجموعه از شاخص

مقایسه ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاي مختلف با یکدیگر را امکان پذیر ساخته و از انتقاداتی 
قیق بودن تا حد زیادي به دور بوده و با مانند غیر قابل اجرا بودن، ذهنی بودن و یا غیر منابع د

قاطعیت ریاضی بتواند عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها را اندازه گیري کند. از این رو 
 EFQMبرآن شدیم جهت ارزیابی همه جانبه عملکرد ادارات تربیت بدنی، از ترکیب سه مدل 

,BSC  وDEA  .بهره گیریم 

 پژوهشروش 
مرحله به شرح ذیل صـورت   چهارتحقیق حاضر طی . استتحلیلی  -صیفیاین تحقیق از نوع تو

 گرفت.
در ابعـاد   EFQMهاي ارزیابی و محل قرار گیـري معیارهـاي   تعیین شاخص) 1مرحله 

BSC 
ي خبرگان در امر ورزش دانشگاه اعم از اساتید دانشگاه در این مرحله جامعه تحقیق شامل کلیه

ادارات تربیت بدنی و ارزیابان اداره کل تربیت بدنی وزارت در گرایش مدیریت ورزشی، مدیران 
ظر خبرگان از روش دلفی استفاده شد. نعلوم، تحقیقات و فناوري بود. جهت رسیدن به اجماع 
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ي علمی بر اساس مبانی نظري موجود تعداد افراد شرکت کننده تیم دلفی در صورتی که زمینه
 25 ). بر این اساس تعداد18نفر باشند( 15الی  10ین توانند بو تجربی آنها متجانس باشد، می

ي کاري به عنوان حجم نمونه انتخاب نفر به طور هدفمند بر اساس مدرك تحصیلی و سابقه
پرسشنامه که به طور کامل تکمیل و عودت داده شده  17پرسشنامه توزیع شده،  25شدند. از 

 بود، جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.
ی موجود و مصاحبه با برخی از مدیران و کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه بر اساس مبان

الوه بر معیارهاي مورد سنجش در مدل ع سپس  .اهداف شناسایی شد و هاها و استراتژي
در چهار  ،شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه دو بعدي، معیارهاي  )EFQM( ارزیابی موجود

مورد بررسی قرار از نظر خبرگان  آنهامیزان ضرورت همزمان  و دسته بندي گردید BSCبعد 
 .)2و 1(جدول گرفت

روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان و اساتید دانشگاه و اعتبار آن با استفاده از ضریب 
آوري و تجزیه و ) مورد تأیید قرار گرفت. پس از دو مرحله توزیع، جمعα=78/0( آلفاي کرونباخ

 BSC، اجماع نظر خبرگان جهت قرارگیري معیارها در هر یک از ابعاد چهارگانه تحلیل اطالعات
-توصیفی و استنباطی(ضریب شد. تجزیه و تحلیل اطالعات در این مراحل بوسیله آمارحاصل

 کندال) صورت گرفت. 
نیاز به دسته بندي معیارها و زیر معیارها در دو بخش ورودي و  DEAجهت استفاده از مدل 

ندهاي داخلی، رشد آیبعد مالی، فر چهاربر اساس مشورت با برخی از صاحبنظران بود. خروجی 
 عنوان به رشد و یادگیري و مشتريبعد مالی،  سه و ورودي عنوان  به و یادگیري و مشتري

 ).2و 1(جدولتعیین شدند DEA  مدل خروجی
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کرد ادارات تربیت بدنی میزان ضرورت و شاخص هاي مرکزي معیارهاي ورودي ارزیابی عمل .1جدول
 دانشگاه ها از نظر خبرگان

اد 
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B
SC
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وجود شرح وظایف مشخص و تعریف شده براي هریک از کارکنان (سنجش به 
 وسیله نظرات کارکنان و بررسی مدارك)

 
- - 9/5 2/88 9/5 35/0 4 00/4 

پستها (سنجش به  با متناسب اختیارات و مسئولیت ها حدود ابالغ و تعیین
 00/3 3 35/0 - 9/5 2/88 9/5 - وسیله نظرات کارکنان)

وجود طرح جامع ورزش دانشگاه به صورت مدون و مکتوب به همراه پیش بینی 
 82/4 5 52/0 4/82 9/5 9/5 - - بودجه ي مربوطه

هاي عملیاتی، تقویم ورزشی دانشگاه(تدوین برنامهتدوین و اجراي 
ومنابع تامین بودجه..) که به زمانبندي،تامین منابع،پیش بینی و برآورد ریالی

 ویب شوراي ورزش دانشگاه رسیده است.تص
- - 9/5 2/88 

 9/5 24/0 5 94/4 

پیگیري مصوبات شوراي ورزش دانشگاه و ارسال آن به اداره کل در سال قبل 
(نسبت موارد اعمال شده حاصل از مصوبات شوراي ورزش و تخصصی به کل 

 مصوبات)
- 9/5 2/88 9/5 - 35/0 3 00/3 

قی در واحد اداره تربیت بدنی ( نظم و آمادگی و منشور اخال ایجاد واجراي
آمادگی براي   -برخوردي  رعایت ادب و نزاکت و خوش  -آراستگی لباس

گیرندگان و ..)  (سنجش به وسیله نظرات کارکنان و توضیحات کافی به خدمت
 دانشجویان)

- 9/5 2/88 9/5 - 42/0 3 3 

د بر اساس جدول کارنماي ارائه وجود نمودار پیشرفت برنامه هاي عملیاتی واح
 شده

- - 2/88 9/5 9/5 52/0 3 17/3 

-نیازهاي کارکنان،دانشجویانودركتحلیلجهتنظام نیازسنجیاجرايایجادو
وسایرذینفعان(اموزشی،فرهنگی،رفاهی،..) جهت بهبود فرآیندها (سنجش به 

 وسیله نظرات کارکنان و دانشجویان)
- - - 

 
1/94 

 

 
9/5 

 
24/0 4 05/4 

 05/4 4 42/0 8/11 4/82 9/5 - - زمان بندي شده مدون براي استفاده از امکانات ورزشیوجود برنامه
 00/3 3 35/0 - 9/5 2/88 9/5 - وجود شناسنامه از اماکن ورزشی

عملیاتی مدیریت تربیت بدنی هايدررابطه با برنامهتحلیلیهايگزارشو ارائهتهیه
 داره کل وزارت متبوع در هرسالبه ریاست دانشگاه وا

- - 1/94 9/5 - 24/0 3 05/3 

تعداد جلسات تبادل نظر بین مدیر و کارشناسان حوزه مدیریت تربیت بدنی با 
هیات رئیسه دانشگاه و برگزاري شوراهاي ورزش دانشگاه و شوراي تخصصی 

 ورزش
- - 1/94 9/5 - 24/0 3 05/3 

کل تربیت بدنی وزارت علوم و گردهمایی شرکت فعال و موثر درجلسات اداره 
 مدیران وزارت

- 9/5 4/82 8/11 - 42/0 3 05/3 

 05/3 3 42/0 - 8/11 4/82 9/5 -قدرت اولویت بندي، هدایت و نظارت مستقیم در جهت ارتقا سطح کاري 
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 کارکنان و مچنین تالش در جهت یادگیري آنها
بدنی،کارمندان دانشگاه،روساي  ارتباط مثبت و موثرباگروه یا دانشکده تربیت

تعدادجلسات یا فعالیت وسایر ذینفعان(سنجش بوسیلهها، دانشجویاندانشکده
 هاي برگزارشده با گروه هاي مذکور)

- - 9/5 1/94 - 24/0 4 94/3 

 00/4 4 35/0 9/5 2/88 9/5 - - مدت زمان استفاده ازفضاهاي ورزشی به ساعت در هفته
ی به برنامه هاي اعالم شده از سوي اداره کل تربیت بدنی نسبت پذیرش میزبان

وزارت علوم(مسابقات قهرمانی، گردهمایی ها، کارگاهها و میزبانی دانشگاه هاي 
 سطح ومنطقه)

- 9/5 2/88 9/5 - 35/0 3 00/3 

فرآیندهاي جاري واحد ورزشی به صورت مدون جهت تبلیغات بودنمشخص
 94/3 4 24/0 - 1/94 9/5 - - هاي ورزشیتن به فعالیتورزشی انگیزاننده براي پرداخ

 05/3 3 24/0 - 9/5 1/94 - - میزان مشارکت و همکاري دانشگاه با دبیرخانه منطقه مربوطه
 88/3 4 33/0 - 2/88 8/11  - دانشجویانکلبهقهرمانیمسابقاتبهشدهاعزامورزشیهاتعدادتیمنسبت

-انجام فرآیندهاي جاري(سیستمجهتکانیزاسیونمازسیستمایجادواستفاده
ورزشهاي همگانی،ورزش قهرمانی و افزاردربخشنرمدردبیرخانهادارياتوماسیون

… 
- 9/5 2/88 9/5 - 35/0 3 00/3 

 05/4 4 24/0 - 1/94 9/5 - - سرانه فضاهاي ورزشی
کن، درصد خرابی هاي امکانات وتجهیزات ورزشی در حوزه تربیت بدنی (اما

 88/3 4 33/0 - 2/88 8/11 - - تجهیزات)

-تربیت بدنی فوقهاي اداريهاویابخشورزشی،ساختماناماکنظاهريوضعیت
 دانشجویان،کارکنان و..ازدیدگاهدهیسرویسوکیفیتبرنامه

- - 8/11 2/88 - 33/0 4 88/3 

به عملکرد(سنجش  بهبود جهت در کارکنان ارزشیابی تدوین و اجراي سیستم
 وسیله نظرات کارکنان)

- 9/5 8/11 4/82 - 56/0 4 76/3 

 00/4 4 35/0 9/5 2/88 9/5 - - ها و فضاهاي ورزشیسالنوحفاظتیایمنیوجود تجهیزات
 94/3 4 24/0 - 1/94 9/5 - - تعمیرسالنها وامکاناتو،نگهدارياستانداردبراينظارتیلیستهايوجودچک

ري
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 11/3 3 33/0 - 6/11 4/88 - - دانشجویانکل..)بهآموزشیوجزواتکتبآموزشی(بروشورها،تعدادمنابع
 00/4 4 35/0 9/5 2/88 9/5 - - کل دانشجویانورزشی برگزارشده بهآموزشیهاينسبت تعدادکالس

ازایشان (سنجش به وسیله نظرات  وقدردانی حمایت و کارکنان در انگیزه ایجاد
 کارکنان )

- - 8/11 2/88 - 33/0 4 88/3 

مساحت فضاهاي ورزشی تغییر کاربري داده شده( شامل اتاق هاي تندرستی، 
 فضاهاي روباز و سرپوشیده ...)

- - 9/5 2/88 9/5 35/0 4 00/4 

فرآیندهاي جدید یا تغییر یافته، قبل کارکنان جهت اجراياطمینان ازآموزش
 رات کارکنان)نظوسیلهبهها(سنجشسازي آنازپیاده

- 9/5 8/11 4/82 - 56/0 4 76/3 

 88/3 4 33/0 - 2/88 8/11 - - نسبت مربیان به کل دانشجویان
 88/3 4 84/0 - 1/94 - 9/5 - نسبت شاغلین متخصص به کل دانشجویان
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 17/3 3 52/0 9/5 9/5 2/88 - - میزان تجهیزات غیر مصرفی به ریال ( ورزشی و غیر ورزشی)
 05/3 3 42/0 - 8/11 4/82 9/5 - زان تجهیزات مصرفی به ریال ( ورزشی و غیر ورزشی)می

 05/4 4 24/0 9/5 1/94 - - - نسبت هزینه کرد کلی بودجه جاري ورزش به کل دانشجویان
 00/4 4 35/0 9/5 2/88 9/5   نسبت هزینه کرد کلی بودجه عمرانی ورزش به کل دانشجویان

ها درچرخه ها جهت بهبودعملکردآنمفیدازداراییواستفادهيمدیریت درنگهدار
 عمرشان (سنجش به وسیله نظرات کارکنان)

- - 9/5 1/94 - 24/0 4 94/3 

و از خط مشی و مواد) جهت حمایت ها، تجهیزاتها (ساختماناز دارایی استفاده
له نظرات وکوتاه مدت(سنجش به وسیبلندمدت ها و اهداف استراتژي، برنامه

 کارکنان)
- - 9/5 2/88 9/5 35/0 4 00/4 

ري
شت

م
 

 00/4 4 35/0 9/5 2/88 9/5 - - مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و میزان فعالیت آنطراحی وب سایت

 
ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی  خروجی میزان ضرورت و شاخص هاي مرکزي معیارهاي .2جدول 

 از نظر خبرگان  دانشگاه ها
اب

اد 
ع

B
SC

 

 
 زیر معیارها

 شاخص هاي مرکزي درصد فراوانی پاسخ ها

1
    

 
صال

(ا
 

د)
دار

ت ن
ور

ضر
 

2
    

 
د)

دار
ی 

کم
ت 

ور
ضر

)
 

3
    

  
ت)

اس
ي 

ور
ضر

تاً 
سب

(ن
 

4
    

 
ت)

اس
ي 

ور
ضر

)
 

5
    

ت)
اس

ي 
ور

ضر
ار 

سی
(ب

 

ین
نگ

میا
 

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
 

انه
می

 

ري
شت

م
 

           

 17/3 3 39/0 - 6/17 4/82 - - آنهاکلبهدانشجویانبرايتفریحیايواردوهکوه نورديهايبرنامهنسبت
نسبت برنامه هاي کوه نوردي و اردوهاي تفریحی براي کارکنان و اعضا هیات 

 علمی به کل آنها
- - 2/88 9/5 9/5 52/0 3 17/3 

میزان استفاده از اتاق هاي همجوار خوابگاه ها( نسبت کارت هاي صادر شده جهت 
 فاده از فضاهاي ورزشی خوابگاه ها به کل دانشجویان مستقر در خوابگاه ها)است

- - 2/88 - 8/11 66/0 3 23/3 
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اب
اد 

ع
B

SC
 

 
 زیر معیارها

 شاخص هاي مرکزي درصد فراوانی پاسخ ها

1
    

 
صال

(ا
 

د)
دار

ت ن
ور

ضر
 

2
    

 
د)

دار
ی 

کم
ت 

ور
ضر

)
 

3
    

  
ت)

اس
ي 

ور
ضر

تاً 
سب

(ن
 

4
    

 
ت)

اس
ي 

ور
ضر

)
 

5
    

ت)
اس

ي 
ور

ضر
ار 

سی
(ب

 

ین
نگ

میا
 

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
 

انه
می

 

تعداد جلسات برگزار شده انجمن ها به کل آنها (انجمن هاي تخصصی، 
 خوابگاهی، دانشجویی)

- - 2/88 9/5 9/5 52/0 3 17/3 

 17/3 3 52/0 9/5 9/5 2/88 - - برخورداري ازمرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

واگذاري خدمات فعالیت هاي ورزشی دانشگاه به بخش نهضت داوطلبی جهت 
 تهیه و تدارك برنامه هاي ورزشی (سنجش بوسیله بررسی اسناد و مدارك)

- - 9/5 1/94 - 24/0 4 94/3 

هاي موجوددردانشگاه( دانشکدهدانشجویانورزشیهايسازي فعالیتفعالمیزان
 ها)اد دانشکده هاي فعال به کل دانشکدهتعد

- - 9/5 1/94 - 42/0 4 94/3 

 00/4 4 35/0 9/5 2/88 9/5 - - درامرورزش به کل آنهاکنندهمشارکتعلمیواعضاهیاتتعدادکارکنان
 17/3 3 39/0 - 6/17 4/82 - - گروهیهايدررسانهدانشجوییورزشبهمربوطخبرهايمطلوبانعکاس
 درون دانشگاهیورزشیهايدرفعالیتکنندهشرکتدانشجویاننسبت

 11/4 4 33/0 8/11 2/88 - - - کل دانشجویانبهدانشگاهورزشیو فضاهايدرخوابگاهوهمگانی

میزان رضایت دانشجویان از فعالیت هاي ورزشی درخوابگاه (سنجش بوسیله 
 پرسشنامه رضایمندي دانشجویان )

- - - 1/94 9/5 24/0 4 05/4 

رضایت کارکنان از حوزه مدیریت تربیت بدنی (سنجش بوسیله پرسشنامه 
 رضایتمندي کارکنان)

- - 8/11 2/88 - 33/0 4 88/3 

-اعضاءشرکت کننده درفعالیت هاي قهرمانی فوق برنامهنسبت تعداد کل 
 دانشگاه (دانشجویان به کل آنها

- - 9/5 1/94 - 24/0 4 94/3 

-تربیت بدنی(بخشوکارمندان ازخدمات مدیریتنشجویانمیزان رضایت دا
-)(سنجش بوسیله پرسشنامه.قهرمانی، آموزشی وهمگانی،ورزشهايورزش

 و دانشجویان)کارکنانرضایتمندي
- - - 1/94 9/5 24/0 4 05/4 

گی
اد

دوی
رش

 ير

 11/3 3 33/0 - 8/11 2/88 - - نسبت تعداد کالس هاي داوري برگزار شده به کل دانشجویان
9/5 - هاي مربیگري برگزارشده به کل دانشجویاننسبت تعداد کالس  2/88  9/5  - 35/0 3 00/3 

 76/3 4 56/0 - 4/82 8/11 9/5 - کارکنان)نظراتوسیلهبها(سنجشدرفعالیتوابداعخالقیتتوسعه
 3 3 42/0 - 9/5 2/88 9/5 - تعداد طرح هاي پژوهشی اجرا شده

ی
مال

 

ی تفاهم نامه ها و قراردادهاي ورزشی با نهاد هاي خارج از دانشگاه مجموع ریال
 به منظور توسعه ورزش دانشجویی

- - 4/82 8/11 9/5 56/0 3 23/3 

 82/3 4 39/0 - 4/82 6/17 - - نسبت تعداد مدال هاي کسب شده به افرادتیم هاي اعزام شده
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 DEAو  EFQM, BSCطراحی مدل مفهومی ) 2مرحله 
بررسی هاي محقق و مشورت با اساتید تحقیق در عملیات و بر اساس مدل تعیین شـده   با توجه
خروجـی   ياصالح شـده   1BCC) در این پژوهش نیز از مدل 1388ي میرکاظمی (نامهدر پایان

 سـتاده  بر روي بیشتري کنترل اعمال توان مدیریت، رسد می نظر به که چرامحور، استفاده شد. 

 جهت مدیران به هایی رهنمون ي ارایه پژوهش این از هدف طرفی، از و دارد ها نهاده به نسبت ها

 است و تعالی سازمان متوازن امتیازي کارت در شده مطرح هاي شاخص در توازن ایجاد بهبود و

    باشند. مدل می هاي خروجی جزء همگی که
رض ) آن بـود کـه فـ   BCC-Oاصـالح شـده خروجـی محـور (     BCCعلت انتخاب مدل پوششی 

ها در مقیـاس بهینـه   بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تنها درصورتی قابل اعمال است که سازمان
شوند که سازمان در مقیاس ها موجب میعمل نمایند. مسائل متفاوتی از قبیل برخی محدودیت

هـا  در مدل خروجی محور، با حفظ میزان ورودي، به طور متناسب خروجـی  .بهینه عمل ننماید
یابد. همچنین مدل اصالح شده مانع از انتخاب ضریب صفر براي بعضـی از متغیرهـاي   تغییر می

 ).19( گرددها در تعیین کارآیی میموثر شدن آنورودي و خروجی و غیر
 اصالح شده ي خروجی محور  BCCمدل پوششی    

                                                                  

∑ ∑= =
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r ri ssZ
1 10 )(max εθ    
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                                                                r=(1,2,…, s)                          

0,0,0 00 ≥≥≥ rij SSλ                                              

 

استفاده شد. با توجه بـه   APهمچنین جهت تعیین کارآترین اداره، مدل اندرسون و پیترسون یا 
تواند از یک بیشتر شود. بنابراین واحدهاي کارآ نیز این که در این مدل امتیاز واحدهاي کارآ می

1. Benker & Charnes & Cooper 

- 

1
1∑ =

=
n

j jλ
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 بندي شدند.مانند واحدهاي ناکارآ رتبه
 

    DEAو EFQM , BSCمفهومی  مدل طراحی) 3مرحله 
   DEAو  EFQM , BSCمدل مفهومی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی بـا رویکـرد ترکیبـی    

 طراحی گردید.1به شرح شکل BCCطبق روش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEAو  EFQM, BSCمدل مفهومی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی با رویکرد ترکیبی  -1شکل 

 
 ) تست مدل و گرفتن خروجی4مرحله

هاي زیر نظر وزارت علوم، دانشگاه يه تحقیق در این مرحله شامل ادارات تربیت بدنی کلیهجامع

 رشد و یادگیري

 
 

 مالی
 
 

 فرآیندهاي داخلی
 
 

 مشتري
 

نتایج 
 کارکنان

 

نتایج 
 محیطی

 

نتایج کلیدي 
عملکرد 

 

 نتایج
 مشتري

E
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M
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SC
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ها ب
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 بن
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انمندسازهاتو  نتایج 

استراتژي و 
 خط مشی

 

 فرآیندها
 
 

منابع و 
 مشارکت ها

 

 کارکنان

 

 

 رهبري
 
 

AP 
 

CCR

 
BBC 

CRS VRS 
YES 

NIRS 

BCC= CCR 

 

 

NO 

BCC 

NIRS= BCC 

 

  

DRS IRS 
NO YES 

 

 خروجی
 

 رشد و یادگیري
 

 مشتري
 

 مالی
 

 
 

 ورودي
 

 رشد و یادگیري
 

 مشتري
 

 مالی
 

داخلیفرآیندهاي  
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، DEAدر مـدل   outputs +inputs×(3که حجم نمونه براساس فرمول (  .تحقیقات و فناوري بود
دانشگاه که فرم جمع آوري اطالعـات را   15دانشگاه تعیین شد. از این تعداد اطالعات  21تعداد 

 کامل تکمیل کرده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به شکل
ابزار جمع آوري اطالعات در این مرحله دو پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی رضـایتمندي  
دانشحویان و رضایتمندي کارکنان بود که روایی پرسشنامه ها توسط گروهی از صاحب نظران و 

). همچنـین فـرم جمـع آوري    3(جـدول  قرار گرفتاعتبار آن بوسیله آلفاي کرونباخ مورد تأیید 
مربـوط بـه    هـاي داده آوري جمـع  از هاي منتخب ارسال شد. پـس اطالعات تدوین و به دانشگاه

ادارات تربیت بدنی، نرمال سازي داده ها جهت انجام محاسبات، تجزیه و تحلیل داده ها بوسـیله  
 کـارایی  و اجـرا  ها داده پوششی لبر اساس مدل تعیین شده تحلی EXCEL  و   EMSنرم افزار 

 .شد محاسبه تربیت بدنی دانشگاه هاي شرکت کننده در تحقیق ادارات
 

 ي رضایت مندياعتبار پرسشنامه ها .3جدول 
 آلفاي کرونباخ پرسشنامه ها

 رضایت مندي
72/0 دانشجویان  
80/0 کارکنان  

76/0 کارمندان و اعضا هیات علمی  

 یافته هاي تحقیق
% از کـل گـروه خبرگـان داراي مـدرك     11/94نشان داده شده است،  4ر که در جدول طوهمان

سـال   10ي کاري خبرگـان بـاالي   % داراي مدرك کارشناسی ارشد بودند. سابقه89/5دکتري و 
 بود.

 وضعیت تحصیلی خبرگان منتخب در روش دلفی .4جدول
 درصد فراوانی میزان تحصیالت

11/94 16 دکتري  
لیسانسفوق  1 89/5  

 100 17 کل
 

خبرگان درمرحله اول نظر سنجی دو زیرمعیارِ سرانه فضاهاي ورزشی و نسبت هزینه کرد کلی 
بودجه عمرانی ورزش دانشگاه به کل دانشجویان را نیز در ارزیابی الزم دانستند. همچنین در 

ایداز هم این مرحله بنا بر نظر خبرگان برخی معیارها، قابلیت توسعه داشته وبرخی دیگر ب
  شدند. پس از اعمال نظرات خبرگان مجدد پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت.تفکیک می
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دند. بنابراین جهت معیاري را اضافه و یا تغییر ندا ي دوم نظرسنجی هیچخبرگان در مرحله
 1آوري شده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. اشمیتبدست آوردن اجماع نظر اطالعات جمع

ي بیان کننده 7/0از  یا بزرگتر ین چنین بیان کردکه ارزش برابرا)w(براي تفسیر ضریب کندال
کمتر ازاین میزان شود، پرسشنامه دوباره بایدبراي اعضا  wبخش است. اگر میزان توافق رضایت
 اجماع نظر )دراین مرحله حاکی از=703/0W. نتایج حاصل ازضریب کندال()20(فرستاده شود

 ).5خبرگان بود(جدول 
 

 نتایج آزمون ضریب کندال براي بررسی  .5جدول 
 میزان اجماع حاصل از نظر خبرگان

17 (N) تعداد 

703/0  (W) ضریب کندال 

159/860  (X2) کاي اسکوار 
15 (df) درجه آزادي 
001/0  (p) طمینانبازه ا  

 

کثر تحقیقات استفاده از فراوانـی درصـدي را زمـانی کـه درصـد مشخصـی از آراء در محـدوده        ا
بنابراین جهت مشخص کردن هر معیـار   ).21( گیرند خاصی قرار گیرد معیار انتخاب در نظر می

مبناي انتخـاب   ،70براساس مشورت با خبرگان فراوانی درصدي  BSCدر هر یک از ابعاد اصلی 
% خبرگان بر این امر 70گرفت. بنابراین هر معیار به گونه اي در یک بعد قرار می گرفت که قرار 

 صـورت  ادارات تربیت بـدنی بـه   براي BSC – EFQMمدل ترکیبی  بنابرایناتفاق نظر داشتند. 

 .شد تأیید و شناساییبراساس نظر خبرگان  2 شکل
 

 رویکرد مشتري رویکرد فرآیندهاي داخلی
 فرآیندها •
 ایج کلیدي عملکردنت •
 خط مشی و استراتژي •

 نتایج محیطی و جامعه •
 نتایج مشتري •
 نتایج کارکنان •

 رویکرد رشد و یادگیري رویکرد مالی
 منابع و مشارکت ها •

 
 رهبري •
 کارکنان •

 از دیدگاه خبرگان  BSCبا   EFQMترکیبی   مدل. 2شکل 

1. Schmidt 
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بدنی ده براي ادارات تربیتمدل پوششی خروجی محور اصالح شنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 
 دانشگاه ناکارآ بودنـد  5دانشگاه کارآ و  10دانشگاه شرکت کننده در تحقیق  15از نشان داد که 

 ).6(جدول 
 

 بدنی در قالب کدهاي ادارات تربیت  AP و  BCC-O کارآیی فنی در حالت هاي .6جدول 
 اختصاص داده شده

 یاز کارآییامت BCC-Oامتیاز کارآیی  کد ادارات
VRS & AP 

 رتبه ادارات

K 1 92/1 1 

M 1 89/1 2 

H 1 76/1 3 
C 1 74/1 4 
E 1 66/1 5 
F 1 51/1 6 
L 1 50/1 7 
B 1 04/1 8 
I 1 01/1 9 
O 1 00/1 10 
G 25/0 25/0 11 
N 15/0 15/0 12 
A 14/0 14/0 13 
J 11/0 11/0 14 
D 08/0 08/0 15 

 
کننـده نسـبت افـزایش در    مقیاس مفهومی است بلندمـدت کـه مـنعکس   ز سوي دیگر بازده به ا

تواند ثابت، صعودي و یا نزولـی باشـد.   ها است. این نسبت میخروجی به ازاي افزایش در ورودي
در نتیجه مدل با محاسبه کارآیی در دو بخش بازده به مقیاس ثابت و بـازده بـه مقیـاس متغیـر     

هـاي حاصـله برابـر    حل گردید. در صورتی که امتیاز کارآیی براي ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها
به عالوه، ). 19( باشد نوع بازده به مقیاس ثابت و در غیر این صورت بازده به مقیاس متغیر است

تـر و  مدل بازده به مقیاس غیرافزایشی نیز که به مقایسه واحد تحت بررسی با واحدهاي کوچک
ازد نیز محاسبه گردید. اگر میزان کارآیی حاصـل در بـازده   پردیا مساوي خود از نظر مقیاس می

به مقیاس غیرافزایشی با بازده به مقیاس متغیر برابر باشد نوع مقیـاس کاهشـی؛ و در غیـر ایـن     
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 نشان داده شده است. 7نتایج حاصله در جدول  ).19(باشدصورت افزایشی می
 

افزایشی ادارات   مقیاسبه  مقیاس و بازده و نوع  VRSو  CRSاندازه کارآیی فنی در حالت  .7جدول 
 بدنیتربیت

کد 
 ادارات

اندازه کارآیی در 
 میزان حالت

 ناکارآیی 
بازده به مقیاس 

 غیرافزایشی
نوع مقیاس 
 متغیر، ثابت

نوع مقیاس افزایشی، 
 کاهشی

VRS CRS 

K 92/1 1 - 92/1 کاهشی 00/0 متغیر 
M 89/1 1 - 91/1 افزایشی 02/0 متغیر 
H 76/1 1 - 80/1 افزایشی 04/0 متغیر 
C 74/1 1 - 75/1 افزایشی 01/0 متغیر 
E 66/1 1 - 66/1 کاهشی 00/0 متغیر 
F 51/1 1 - 53/1 افزایشی 02/0 متغیر 
L 50/1 1 - 50/1 کاهشی 00/0 متغیر 
B 04/1 1 - 07/1 افزایشی 03/0 متغیر 
I 01/1 1 - 00/1 افزایشی 01/0 متغیر 
O 00/1 02/1 - 02/1 افزایشی 02/0 متغیر 
G 25/0 38/0 75/0 25/0 کاهشی 00/0 متغیر 
N 15/0 26/0 85/0 15/0 کاهشی 00/0 متغیر 
A 14/0 24/0 86/0 14/0 کاهشی 00/0 متغیر 
J 11/0 35/0 89/0 35/0 افزایشی 24/0 متغیر 
D 08/0 37/0 92/0 08/0 کاهشی 00/0 متغیر 

 

ازده ثابت به مقیاس، شامل هر دو کـارآیی فنـی و کـارآیی مقیـاس مـی     میزان کارآیی با فرض ب
 اسـت  دهنده فقـط کـارآیی فنـی   باشد؛ ولی میزان کارآیی با فرض بازده متغیر به مقیاس، نشان

و  VRS( 1(گردد که در حالت بـازده بـه مقیـاس متغیـر     مشخص می 7با مشاهده جدول ). 16(
تـوان نتیجـه   بدنی کارآ هستند. بنـابراین مـی  ي تربیترهادا CRS2   ،10)(بازده به مقیاس ثابت 

باشند. از میـان  بدنی هم داراي کارآیی فنی و هم کارآیی مقیاس میگرفت که این ادارات تربیت
در هر دو حالت بازده به مقیاس ثابـت و متغیـر    ، ) D، J،A ،N ،G(اداره  5بدنی، اداره تربیت 15

ین ادارات نـه داراي کـارآیی فنـی و نـه کـارآیی مقیـاس بودنـد.        توان گفت اکارآ نبودند؛ لذا می

1. Conestant Random Scale 
2. Variable Random Scale 
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، J ،O ،I، B،F ،H(بـدنی  اداره تربیـت  8دهد که بازده به مقیاس همچنین نتایج جدول نشان می
C ،M(  ها بیشـتر  ها، میزان خروجی. به این معنی که با دو برابر شدن میزان وروديشدافزایشی

؛ بـه  داشـتند بدنی نیز داراي بازده به مقیاس کاهشـی  داره تربیتا 7. تعداد شده استاز دو برابر 
افـزایش  ها کمتـر از دو برابـر   هاي آنها، میزان خروجیطوري که با دو برابر شدن میزان ورودي

 . یافته است
رسـیدن  ها، معرفی بنگاه مجازي (الگو) بـراي  هاي روش تحلیل پوششی دادهاز مزیتدیگر یکی 

ي ناکـارآ، الگـویی بـراي    نگاه ناکارآست. به همین منظـور بـراي هـر اداره   یک ب به سطح کارایی
 ).8(جدول شد ارائهرسیدن به سطح بهینه 

 

 الگوهاي مرجع هر یک از ادارات ناکارآ. 8جدول 

اندازه کارآیی فنی  کد ادارات
BCC-O 

 1بنگاه مرجع

G 25/0 )72/0 (9 )27/0 (3  )01/0 (2 
N 15/0 )08/0 (5 )71/0 (3  )20/0 (2 
A 14/0 )14/0 (12 )28/0 (5  )42/0 (3 )17/0 (2 
J 11/0 )61/0 (9 )04/0 (8  )36/0 (3 
D 08/0 )24/0 (6 )68/0 (3  )08/0 (2 

 
براي رسیدن به سطح مطلوب باید خروجی هاي خود را بـه شـرح ذیـل تغییـر      D دانشگاهمثال 
  دهد.
 هاي اداره دوم)(خروجی ×08/0هاي اداره سوم)+ (خروجی ×68/0هاي اداره ششم) + (خروجی ×24/0

 
  Dهاي حقیقی و مجازي اداره خروجی .9جدول

 هاي مجازيخروجی هاي حقیقیخروجی معیارهاي خروجی
 6/0 24/0 رشد و یادگیري

 6/0 24/0 مشتري
 07/0 01/0 مالی

  
د و یـادگیري و  بایـد در بعـد رشـ    Dنشان داده شـده اسـت، دانشـگاه     9همانطور که در جدول 

 افزایش دهد تا کارا شود.  07/0و در بعد مالی به  6/0مشتري خروجی خود را به 

1. Benchmark 
                                                                                                                   



 1392، پاییز 3شماره  پژوهش در ورزش دانشگاهی 44

 بحث 
ي امروزه تعداد انگشت شماري از سازمان ها از عملکرد خود در محـیط هـاي مـتالطم وآشـفته    

ی هاي ناپایدار و رقـابتی جهـان   هاي وسیعی براي بقا در بازار کسب وکار راضی هستند و با چالش
رقابـت   يعرصه در پایداري و رشد ها و توسعه، غلبه بر این چالش راستاي ها در اند. سازمان مواجه

-برنامـه  اثربخشـی  و کارآیی بتوانند بدین وسیله هستند تا اثربخش عملکرد ارزیابی نیازمند نظام
 ).15به حداکثر برسانند( هاي خود را

ترکیبـی   روش اسـتفاده از  بـا  ق برنامه دانشـگاه ادارات تربیت بدنی و فو عملکرد پژوهش، این در
EFQM , BSC وDEA  بـا  را موضـوع  ادبیات مطالعه، این است. قرارگرفته پایش و ارزیابی مورد 

 می قرار در ایران مورد مطالعه  DEAو EFQM , BSCترکیبی مدل بار اولین براي اینکه به توجه

 و روز بـه  روش ترکیـب سـه   از که آمده دست به تجمیعی مدل واقع در بخشد. می وسعت گیرد،
 گیـري  تصـمیم  با واحدهاي هایی سازمان در عملکرد ارزیابی به نو نگاهی برد، می بهره پیشرفته

 باشد. می آنها کارایی سنجش و گیري اندازه لحاظ از مشابه
 ایـن  در هـا  داده تحلیل پوششـی  و متوازن، تعالی سازمان امتیازي کارت تلفیقی مدل از استفاده

 جدیـدي  رویکـرد  ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه آیی نسبی کار سنجش در آن کاربرد و مقاله

با استفاده از مدل تعالی سازمانی، به ارزیابی منسجم و منطقـی   تا مدیران شودمی باعث که است
 بـر  سازمان خود در سطح خرد و کالن پرداخته و به درك وضعیت فعلی خود نائل آیند و عالوه

متـوازن، تغییـرات    امتیـازي  کارت چهارگانه مناظر از یک هر در عملکردي خود وضعیت ختشنا
. ایـن سـازمان   استراتژیکی را تعریف کنند که در موقعیت کنونی باید توسط ادارات ایجاد گردند

دین طریق ضمن بررسـی نـواقص و   سایرین سنجیده و ب به نسبت را خود عملکرد بتوانندها باید 
، در تمامی ابعاد از جمله تأمین امکانات مـورد نیـاز، ارائـه خـدمات و     خودود در کمبودهاي موج

 رقابت کنند.تربیت بدنی در دانشگاه ها  جلب رضایت مشتریان با دیگر ادارات
بـومی سـازي ابعـاد و     و تعـالی سـازمانی   متوازن امتیازي کارت با عملکرد ارزیابی نظام تدوین در

 با توجه به اهداف ادارات تربیت بدنی، بـومی  ). در پژوهش حاضر8( استبسیار مهم آنها  تعیین

 همتـی نـژاد   بـر اسـاس پـژوهش طالـب پـور و     تعـالی سـازمانی    معیارهاي مدلانطباق  و سازي
و  1کارت امتیاز متوازن با نظر خبرگان صورت گرفت؛ با این وجود بـر خـالف والـدراما   و )1384(

 دیده نشـد کارت امتیاز متوازن تغییري در ابعاد  )1392( عباسی و همکاران و )2013( همکاران
 مـالی،  بعـد  هاي پژوهش، ادارات تربیت بدنی دانشگاه هـا داراي چهـار  و بر اساس یافته )22،8(

1. Valderrama 
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جلیلیـان و همکـاران    پیشنهادي مدل بودند که با رشد و یادگیري و داخلی فرآیندهاي مشتري،
 ).12،11( هم خوانی دارد )2012سیدي و همکاران ()،  2011(

 ارائه شده دراین پژوهش بامدل هاي ارائه شده توسط الموت EFQMوBSC تفاوت مدل ترکیبی

توان به نوع سازمان مورد بررسی )، را می2000وآندرسون و همکاران ( )2000( همکارانو
وخدماتی،  آموزشی هاي سازمان وجودي علت که د به این نکته توجه داشتمربوط دانست و بای

 کسب درآمد نه است، محوله اصلی هايمأموریت جمله ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها انجام از

 سودآوري و این امر می تواند یکی ازدالیل تناقض موجود درتحقیقات صورت گرفته باشد.و
 ها شاخص بهبود و اصالح مسیر تعیین مشابه، هاي سازمان با ايمقایسه فضاي در سازمان ارزیابی

 منابع مصرف سازيبهینه استراتژیک، اهداف به دستیابی عملکرد، ارزیابی علمی نتایج تکیه بر با

 این هايویژگی دیگر جمله از تعادل، و توازن به دستیابی و انتظار هاي موردخروجی ایجاد در

 ادارات تربیت بدنی در دانشگاه ها  دارد که میزان کارایی را این ییتوانا این مدل .است پژوهش

 را خود کارایی کم، با کارایی واحدهاي باید قسمت کدام در دهد تشخیص کرده و بررسی را

و  واحدها این سطح در جامع ریزي برنامه و سیاستگذاري گیري، بهترتصمیم ابزار و دهند. افزایش
هر یک از ابعاد مالی،  در نیازها و کمبودها جهت رفع هاي الزم نیبی پیش .شود فراهم ادارات 

 با و اداره هر واحد مقایسۀ وضعیت با و شود فراهم رشد و یادگیري، فرآبندهاي داخلی و مشتري

فعالیت  کیفیت به بهبود نهایت در که شود پرداخته سالم رقابت ایجاد به مشابه، و ادارات  واحدها
 .شد خواهد فعالیت هاي ورزشی دانشگاه ها منجر رشد و هاي ارائه شده

براساس یافته هاي تحقیق می توان به باال بودن اهمیت معیار نسبت دانشجویان شرکت کننده  
در فعالیت هـاي ورزشـی درون دانشـگاهی و همگـانی در خوابگـاه و فضـاهاي ورزشـی از نظـر         

هـاي  ) کـه اولویـت فعالیـت   1389( خبرگان اشاره نمود.که با یافته هاي همتی نژاد و همکـاران 
 خوانی دارد.  ) هم7همگانی از جمله تفریحی را بیشتر از مسابقات برون دانشگاهی دانسته اند (

 ابراز نیازهاي ورزشی از حاصل اطالعات تحلیل و جمع آوري فرآیند عنوان به ورزشی نیازسنجی

 و ورزش امـر  در شورهاي پیشـرو ک در که است، شده تعریف جوامع و هاگروه افراد، سوي از شده
 و ورزش سـاختن  به همگـانی  موفق که کشورهایی است. برخوردار طوالنی قدمت از بدنی تربیت

 يارایه اساس و پایه اند،خود گشته شهروندان بین در بدنی فعالیت هاي بر متکی سالم تفریحات
تحقیقـات نشـان    .اده اندد قرار سوي مردم از شده اعالم نیازهاي براساس را خود ورزشی خدمات

 ارضـا  نیازهـا  ایـن  اگر است. آنان نیازهاي ارضاي با مستقیم رابطه در کارکنان کار داده اند نتایج

خبرگان شرکت کننده در تحقیق نیز  ).23گذارد (می منفی اثر کارکنان عملکرد نتیجه نشوند بر
یران دانسـته انـد. همچنـین    اجراي نظام نیاز سنجی جهت بهبود فرآیندها را در اولویت کار مـد 
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هاي شرکت کننده در تحقیق از این نظـر عملکـرد مطلـوبی    نتایج این تحقیق نشان داد دانشگاه
 ...و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، ساختار در مداوم تغییرات دلیل به نیازها که آنجایی داشته اند. از

 نظر  تجدید نیز نیازسنجی بر مبتنی برنامه هاي در که است ضروري شوند،می متحول درجوامع

 شود. حفظ همواره یافته تحول نیازهاي با آن همسویی و هماهنگی و آید عمل به
-مترمربع بدست آوردکه نسبت به یافته 96/3) سرانه کل فضاهاي ورزشی را 1388میرکاظمی (

). این 5مترمربع) از رشد چشمگیري برخوردار بوده است ( 1/2( 82هاي کریمیان در سال
ي فضاهاي لی است که طبق تحقیقات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري میانگین سرانهدرحا

رسد براین اساس به نظر می ).24متر مربع درنظرگرفته شده است ( 7ورزشی براي هردانشجو 
ها از سرانه فضاهاي ورزشی مناسب برخوردار نبوده و وضعیت موجود و مطلوب امکانات دانشگاه

 ها چندان برهم منطبق نیستند. که به تبع باعث عدم موفقیت درنشگاهو فضاهاي ورزشی دا
بدنی شده و احتماالً مشکالتی را بدلیل تراکم دانشجویان یا سیدن به اهداف فوق برنامه تربیتر

 آورد.هاي ورزشی بوجود میعدم فضاي مناسب واستاندارد جهت انجام فعالیت
اهاي ورزشی باعث افزایش تندرستی و مشارکت قابل ذکر است احداث و تجهیز اماکن و فض

اجتماعی دانشجویان خواهد شد. که این امر ضرورت افزایش سرانه فضاهاي ورزشی را می 
ي فضاهاي ورزشی ترین امتیاز توسط دانشگاه ها در معیار سرانهرساند. با توجه به کسب پائین

از ضروریات برنامه ریزان و ي فضاهاي ورزشی در بعد فرآیندهاي داخلی، توجه به توسعه
 سیاستگذاران امر ورزش دانشگاه می باشد. 

از دیگر نتایج این تحقیق باال بودن ضرورت معیارهاي رضایت دانشجویان و کارمندان از خدمات 
 مشتري مدیریت تربیت بدنی و رضایت دانشجویان از فعالیت هاي ورزشی درخوابگاه بود. دیدگاه

 اسـت، امـروزه   شـده  آموزشی و درمانی بهداشتی، مختلف حوزه هاي ردوا پیش دهه دو از گرایی

درگیـر   افـراد  مجموعه سازي توانمند براي اي و شیوه فرآیندها سنجش براي ايپایه مشتري نظر
 به مشتریان، نظر کند. تأمین می فراهم هاي مهم گیري تصمیم در مشارکت و خدمات يارائه در

 1محـور  مشـتري  را دیـدگاه  مفهـوم  ایـن  که شود می محسوب وکاال خدمات نهایی نتیجه عنوان
اصـلی   پیکـره  دانشـگاه،  اصـلی  ارکـان  از یکـی  بـه عنـوان   همچنین دانشجویان ).25اند ( نامیده

 به نظر می رسد رضایتمندي دهند.تشکیل می آینده در را جامعه مختلف هايارگان و هاسازمان

 در شان رشته تحصیلی به آنها نگرش در تواند می گاهدانش در انجام شده هايفعالیت کلیه از آنان

باشد. قابل ذکر اسـت بـر اسـاس نتـایج      مؤثر آموزشی ارتقاء کیفیت حفظ و انگیزش ایجاد جهت
 اند. ادارات تربیت بدنی در رابطه با این معیار در بعد مشتري عملکرد خوبی داشته

1. Consumerism  
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دانشگاه از نظـر خبرگـان از ضـرورت     نتایج نشان داد معیار هزینه کرد کلی بودجه جاري ورزش
باالیی برخوردار بود. کریمیان بیشترین سهم در افزایش فعالیت هاي فـوق برنامـه را مربـوط بـه     

). کریمیـان و تنـدنویس   5نیروي انسانی و پس از آن بودجه هزینـه شـده بیـان نمـوده اسـت (     
کننـدگان در مسـابقات   ) نشان دادند که بین کل بودجه هزینه شده با تعداد کل شرکت 1383(

هـاي تحقیـق   ). علی رغم اهمیت ایـن امـر، بـر اسـاس یافتـه     24رابطه معنی داري وجود دارد (
ها در معیار مجموع ریالی تفاهم نامه ها و قراردادهـاي ورزشـی بـا نهـاد هـاي خـارج از       دانشگاه

ه انـد و ایـن   ي ورزش دانشجویی در بعد مالی امتیاز پائینی کسب نموددانشگاه به منظور توسعه
ها بر مسائل مالی و تمرکز در برنامه ریزي خود بر جذب  منابع مـالی از  امر توجه بیشتر دانشگاه

 طلبد.طریق اسپانسر را می
ها ازنظر بودجه بیشتر بربخش قهرمانی بوده واین براساس گزارش طالب پور، تمرکزدانشگاه

دراین زمینه به تالش بیشتري جهت  هاهاي تحقیق، دانشگاهدرحالی است که براساس یافته
اي ورزشی خودنیاز دارند. لذا ضروري است که باتمرکز بیشتر مسئولین، هافزایش تیم

 ).4عمل آید (ه تالش ب ورزش دانشجویی درجهت حل این تضاد ریزان امرسیاستگذاران و برنامه
ارتقاء سطح  پذیر کردن سازمان ضروري است و جهتآموزش براي هدفمند نمودن و انعطاف

 یباشد. در همین راستا نیروي انسانتوانایی افراد و مرتفع نمودن نیازهاي سازمان مثمر ثمر می
). 5هاي خود همواره نیازمند آموزش است (ها و بروز خالقیتورزش دانشگاه براي بهبود قابلیت

کارکنان  آموزش در رابطه با معیار اطمینان از بدنینتایج حاکی از آن است که ادارات تربیت
عد رشد و یادگیري ها دربسازي آنفرآیندهاي جدید یاتغییر یافته، قبل ازپیاده جهت اجراي

 اند. عملکرد خوبی داشته
 و فکري تکاپوي و صحیح درك مرهون سازمانی نوع هر در اهداف به دستیابی تردید بی

 و مدیران بین منطقی تعامل نهایت در و مدیریتی صحیح عملکرد و مناسب هدایت و سازماندهی
 مدیریت و هستند مدیران توجه اول جایگاه در همواره سازمان هر اعضاء .است سازمان هر اعضاء

 انسانی منابع عمده بخش دو در منابع این .است مدیریت کلیدي و مهم ارکان از انسانی منابع

 قالب در داوطلب انسانی منابع امروزه. اند شده تقسیم داوطلب انسانی منابعو  شده استخدام

 اثربخش مدیریت هاي شاخص از یکی که اي گونه به است دارا را مهمی جایگاه مدیریت ساختار

 داوطلبی پدیده طرفی از ).25( است سازمان اهداف مسیر در داوطلب نیروهاي کارگیري به کارا و

 بزهکاري نرخ ؛باشند قوي اجتماعی سرمایه لحاظ از که وجوامعی است اجتماعی سرمایه یک

 در زندگی نشاط و سعادت اقتصادي، رشد باالتر سطح ، مدرسه از غیبت ترپایین سطح کمتر،

ه ب مختلف هايبخش در ، فرصت این از می توانند کشور مدیران). 25(هستند دارا را کناریکدیگر
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 یکاف بهره اجتماعی مشارکت و یاخالقفرهنگی،  هاي ارزش به نیل جهت در ورزش در ویژه
عداد جلسات با این وجود امتیاز کسب شده توسط دانشگاه ها در بعد مشتري، در معیار ت .ببرند

، کمترین امتیاز بود که این امر توجه هر چه بیشتر مسئولین برگزار شده انجمن ها به کل آنها
 طلبد.را می

بدنی اسـت   برگزاري اردوهاي تفریحی ورزشی و گل گشت ها از دیگر فعالیت هاي ادارت تربیت
). ولـی در ایـن   24که موجبات گرایش بیشتر دانشگاهیان به سمت ورزش را فراهم می نمایـد ( 

هـاي کـوه نـوردي و اردوهـاي تفریحـی بـراي دانشـجویان        تحقیق در بعد مشتري معیار برنامـه 
 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

-انـایی ادارات تربیـت بـدنی را در بـه    در این تحقیق سعی شد ضمن محاسبه کارآیی فنی که تو
، با استفاده از حل مدل بازده بـه  می سنجدهاي موجود دست آوردن حداکثر خروجی از ورودي

مقیاس غیرافزایشی به شناسایی افزایشی و یا کاهشی بـودن بـازده بـه مقیـاس بـراي هـر اداره       
نسـبت بـه    افزایشـی بـازدهی  بدنی در مرحلـه  اداره تربیت 8بپردازد. نتایج تحقیق نشان داد که 

نسبت به مقیاس براي این ادارات بیانگر این موضوع است  افزایشیمقیاس بودند. ویژگی بازدهی 
هاي بیشتر (به فرض ثبات سایر شرایط)، براي مثـال  که این ادارات در صورت استفاده از ورودي

ورزشی برگزار شـده  افزایش نسبت مربیان به کل دانشجویان، نسبت تعداد کالس هاي آموزشی 
(بـه   خروجی بیشترينسبت به مقیاس از  افزایشیبه کل دانشجویان و... به دلیل ویژگی بازدهی 

 کاهشـی بـدنی از بـازدهی   اداره تربیـت   7. تعـداد  برخوردار خواهد شدها) نسبت افزایش ورودي
بـا یـک درصـد     گیري از ورودي بیشترنسبت به مقیاس برخوردار بودند. به این معنی که با بهره

بنـابراین جمایـت از اداراتـی کـه در     مند خواهنـد شـد.   بهرهکمتري مشخص، از سطح خروجی 
مرحله بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس به سر می برند، می تواند خروجی بیشـتر و بـه دنبـال    

 آن رشد بیشتر ورزش در آن دانشگاه را به دنیال داشته باشد.
در مقایسه بـا دیگـر ادارات موجـود     kبدنی دانشگاه داره ي تربیتبندي نشان داد که انتایج رتبه

در این تحقیق، در مقام اول قرار گرفته و نه تنها از لحاظ فنی از کارآیی کامـل برخـوردار بـوده،    
هـا،  بلکه در مقیاس بهینه نیز فعالیت نموده است. با توجه به مفهوم مدل تحلیـل پوششـی داده  

هـا،  ن اداره توانسته است از منابع خود در جهت تولید بهینه خروجیتوان اظهار داشت که ایمی
ترین رتبه را کسـب نمـوده   پایین Dبدنی حداکثر استفاده را بنماید. در نقطه مقابل، اداره تربیت

دهند ایـن اداره عـالوه بـر اینکـه داراي کمتـرین      طور که نتایج حاصله نیز نشان میاست. همان
 بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس نیز برخوردار است.  باشد ازکارآیی فنی می

ارائه راهکارهاي صحیح به منظور بهبود عملکرد یک اداره، یکی از مهمترین اجزاي فرآیند 
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باشد. در این تحقیق ضمن معرفی الگو، راهکارهاي دقیق جهت رسیدن ها میارزیابی عملکرد آن
 و مقایسه آنها، با را خود تا د نیز ارائه شده است.بدنی ناکارآمبه سطح کارآیی براي ادارات تربیت

ر د تغییر با و ها داده پوششی تحلیل روش در هدف مقادیر و مرجع ي مجموعه از استفاده با
 باتوجه بهبه طور مثال  .گیرند قرار بهبود و ارتقا درمسیر بتوانند خود، هاي ستاده و اههنهاد

ي ناکارآ اداره این، Dبراي دانشگاه  دراین تحقیق نسخه پیچیده شده توسط مدل طراحی شده
افزایش این زیرمعیارها،  ابعاد خروجی با هر یک از ضمن بررسی زیر معیارهاي خود در می تواند

این اداره جهت رسیدن به سطح کارآیی باید لذا  .زایش بعد مورد نظر را فراهم آوردموجبات اف
و 6/0زایش دهدو درابعاد مشتري ومالی نیزبه سطح اف6/0به 24/0بعد رشدویادگیري خود را از 

 برسد. 07/0
ادرات تربیت  کارآیی سطح ارتقاء جهت زیر پیشنهادهاي پژوهش، از حاصل هاي یافته اساس بر

 :شود می ارائه بدنی
جهت افزایش میزان کارآیی ادارات تربیت بدنی که جز گروه بازدهی کاهشی نسبت به  -

هاي کمتري استفاده نمایند؛ چرا که شود که از ورودينهاد میاند، پیشمقیاس قرار داشته
استفاده کمتر از ورودي و تولید بیشتر براي این ادارات، منجر به افزایش کارآیی خواهد 

 شد.
انـد،  سیاست افزایش ورودي اداراتی که در مرحله بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس بـوده  -

ات به همراه داشته باشد. بـه بیـان دیگـر در حالـت     تواند کارآیی بیشتري براي این ادارمی
ها بـا یـک   بازدهی فزآینده نسبت به مقیاس ادارات این اجازه را دارند که با افزایش ورودي

 مند گردند.درصد مشخص، از سطح خروجی بیشتري بهره
اصـل از ایـن تحقیـق    پیشـنهادي ح  شـود بـر اسـاس نسـخه    به ادارات ناکارآ پیشنهاد می -

هاي خود را افزایش داده، تا به سـطح بهینـه از عملکـرد دسـت     میزان خروجی )،6(جدول
 یابند.

پیشنهاد می شود تحقیق مشابهی با تحقیق حاضر جهت ارزیـابی عملکـرد ادارات تربیـت     -
 بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها با دیگر مدل هاي کمی صورت گیرد. 
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مدي تیمی و تحلیل و مدل سازي روابط رفتار رهبران همسطح با انسجام، کارآ

 هاي بسکتبال دانشجویی موفقیت ادراك شده تیم
 

 4محمد خبیري ،3محمود گودرزي ،2حسن اسدي، سید رضا حسینی نیا
 

 ∗استادیار دانشگاه شاهرود . 1
 دانشگاه تهران  استاد. 3و  2
 دانشیار دانشگاه تهران.4

 

 27/09/92 :تاریخ پذیرش    25/06/92 :تاریخ دریافت

 چکیده
هاي تیمی و  با پویایی رهبران همسطحهدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار 

 تحقیق کلیه این آماري جامعهموفقیت ادراك شده تیم هاي بسکتبال دانشجویان بود. 
 یازدهمین در کننده شرکت) N = 336( پسران و دختران بسکتبال تیم 28 ورزشکاران

پرسشنامه برگشت داده شد و به عنوان نمونه مورد  200بودند که  ورزشی -فرهنگی المپیاد
هاي  ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه براي گردآوري داده .تحلیل قرار گرفت

تیم  شده ادراك تیمی و موفقیت گروهی، کارآمدي محیط، رهبر عاملی چنداستاندارد 
رهبري تحول گرا بر کارآمدي و انسجام تیمی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که 

 همچنین، داري را نشان نداد اما بر موفقیت ادراك شده تاثیر معنی دار دارد تاثیر مثبت و معنی
زا (کارآمدي تیمی، انسجام تیمی و  عدم مداخله بر هر سه متغیر درونگرا و  عملتاثیر رهبري 

دار می باشد. در قسمت اثر کل مشخص شد بیشترین  معنی  غیرموفقیت ادراك شده تیم) 
باشد. ضریب تعیین  میگرا  رهبري تحوله سبک تاثیر بر موفقیت ادراك شده مربوط ب

% از واریانس میزان موفقیت ادراك شده توسط متغیرهاي 31متغیرهاي درون زا نشان داد 
% از واریانس 07% از واریانس انسجام و 14، انسجام و کارآمدي تیمی، گرا تحولسبک رهبري 

تبیین شده است. کلیه شکاران در بین ورزگرا  سبک رهبري تحولکارآمدي تیمی توسط 
 د. نداربرازش مطلوب مدل  از  هاي برازش مدل نیز نشان شاخص

 

 .هاي تیمی، موفقیت ادراك شده ، پویاییهمسطح  رهبررفتار  هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
رهبري در ورزش حوزه مهمی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. نوع سبک رهبري 

اي برخوردار نسبت به سایر موارد موثر در به موفقیت رسیدن یک تیم ورزشی، از اهمیت ویژه
مطلوبی برخوردار باشد ولی سبک  است. چنانچه سایر عوامل موثر در موفقیت یک تیم از شرایط

توان انتظار داشت که آن تیم به اهداف خود در پیروان انگیزش الزم را ایجاد نکند، نمی ،رهبري
 نظر این از رهبري نقش )2010( 1از نظرکلیموشکو .که همانا موفقیت و پیروزي است، نائل آید

 . )1(هستند  هدایت و حمایت دنبال به مختلف شرایط در افراد که است اهمیت داراي
). 2اند که رهبران می توانند عامل تمایز در سازمان باشند ( کرده بیانمحققان رفتار سازمانی 

هاي فراوانی در حوزه رفتار سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اند تا میزان اهمیت ویژگی  تئوري
بخش را توصیف کنند. این  پیرو در رهبري اثر -هاي رهبر، فاکتورهاي موقعیتی و رابطه رهبر

هاي مدرن امروزي ادامه یافته است.  ها از تئوري ابرمرد شروع شده و تا دیدگاه تئوري
داند که در آن یک فرد بر گروهی از افراد دیگر جهت  ، رهبري را فرآیندي می)2004(2نورثاوس

این است که رهبري ي این تعریف  گذارد. یکی از دالیل ارائه رسیدن به اهدافی مشخص تاثیر می
را به رهبران رسمی (مثل مربی یا کاپیتان تیم) محدود نکرده، بلکه دربرگیرنده رهبرانی دیگر از 
بین گروه نیز هست. بر طبق این تعریف، رهبران غیر رسمی نظیر هر یک از اعضاي تیم ورزشی 

شان می توانند در  یت(از قبیل: کاپیتان، پیشکسوتان و با سابقه ها) بدون توجه به نقش یا موقع
 .)3( تیم حضور داشته باشند

تحقیقات رهبري در ورزش به وفور مربیان را به عنوان رهبر و ورزشکاران را به عنوان پیرو مورد 
). متخصصان ورزش نیز عموما این عقیده را پذیرفته اند که شخصیت 3مطالعه قرار داده است (

) و تحقیقات 4تیمی و انفرادي تاثیر می گذارد (و سبک رفتاري مربی بر ورزشکاران ورزشهاي 
از طرفی دیگر باید  ).6،5در حوزه رهبري ورزشی بیشتر بر اساس این فرض انجام شده است (

توجه داشت که مربیان تنها رهبران تیم ها نیستند و اعضاي تیم نیز می توانند نقش رهبري 
شی رهبري در ورزش داراي اهمیت زیادي را ایفا کنند و براي مطالعه اثر بخ 3سطح) (رهبري هم

دهد. به  ). مطالعه روابطی که بین همسطحان وجود دارد اطالعات زیادي به ما می7هستند (
طور مثال رهبري همسطح اثربخش جنبه مهمی از روابط همسطحان است، اما از جمله 

 ). 9،8موضوعاتی است که به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است (

1 . Klimushko 
2 . Northouse 
3 . peer leadership 
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هاي ورزشی  هاي مختلف رهبري را در مدرسه، جامعه و برنامه صت دارند تا نقشجوانان فر
اي در  هایشان به گونه )، همچنین ورزشکاران جوان به طور دائم با هم تیمی10تجربه کنند (

اند  توان آن را به عنوان رهبري تعبیر کرد. برخی از تحقیقات نشان داده ارتباط هستند که می
رهبر اثربخش (مثل مربی) ممکن است بر موفقیت یک گروه تاثیر داشته  که نفوذ بالقوه یک

اند مربیان معتقدند یکی از عناصر مهم براي  ) بیان کرده1987گلد و همکاران (). 11باشد (
باشد (به نقل از  همسطح در تیم می اثربخش، وجود رهبرتیمی عملکرد  تیم منسجم و داشتن

بنابراین در بین جوانان یک رهبر همسطحی که بتواند شایستگی رهبري خود را به اثبات . )12
). الگهد و 13نقش مهمی را ایفا کند ( تیمبرساند، قادر خواهد بود در به موفقیت رسیدن 

اند که داراي نقش  را تحت عنوان ورزشکاري تعریف کرده 1رهبر ) ورزشکار2006همکاران (
تیم بوده و روي اعضاي تیم در جهت کسب اهداف مورد نظر تاثیر  رسمی و غیر رسمی در

اي را در تیم بازي  ها از جمله افرادي هستند که نقش رهبري مقرر شده گذارد. کاپیتان می
کنند. با این وجود رهبر همسطح حتی ممکن است به عنوان کاپیتان تیم منتصب یا برگزیده  می

ي که تیم را در طول یک جلسه تمرینی طاقت فرسا هدایت نشده باشد و به عنوان یکی از افراد
). تحقیقات اخیر این مطلب را تایید کرده اند که هم کاپیتان و هم 14می کند، ظاهر شود (

 ).12، 14دیگر بازیکنان می توانند نقش رهبر را در تیم بازي کنند (
گیرد؛ هنگامی که از آنجا که بسیاري از فعالیت هاي ورزشی به شکل گروهی صورت می 

پردازند، باید عالوه بر ارتقاء و پیشرفت عملکرد  بازیکنان براي کسب نتیجه به کنش متقابل می
فردي ورزشکار، به نیروها و فرایندهاي درونی و عوامل اثرگذار بر عملکرد گروهی آنان نیز توجه 

تواند به طور ). با توجه به تحقیقات مختلف، سبک رهبري رهبران همسطح هم می 15شود (
مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و به واسطه متغیرهاي دیگر بر موفقیت و عملکرد تیم تاثیر 

هاي تیمی (انسجام و کارآمدي  ). در این تحقیق برخی از این متغیرها در قالب پویایی3بگذارد (
 تیمی) مورد مطالعه قرار گرفته است. 

هاي تیمی هاي تیم خود در انجام مهارتها و توانایییتتصور بازیکنان از قابل کارآمدي تیمی به
باشد، هاي ورزشی میعامل مهمی براي موفقیت تیمشود و خاص و دستیابی به اهداف گفته می

ها را تحت تأثیر هاي اعضاي تیم و مقاومتشان در برابر مشکالت و نامالیمتزیرا مجموع تالش
تیم براي موفقیت به احساس اتحاد گروهی، اتفاق و  . از سویی دیگر، اعضاي)16(دهد قرار می

انسجام نیاز دارند و اساس موفقیت رهبران نیز در ایجاد و ارتقاء انسجام بازیکنان می باشد. 
انسجام تیمی به وجود احساس جذابیت میان فردي و احساس تعلق اعضاء به گروه و همچنین 
                                                                                                                                        
1 . Athlete Leader 
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در برخی از تحقیقات به ارتباط بین  ).17شود ( میل اعضاء براي ماندن در گروه گفته می
)، 2007( 1ها اشاره شده است. مییر، پیمنت و فلتز کارآمدي تیمی و عملکرد یا موفقیت تیم

نشان دادند که کارآمدي جمعی پیش بین معنی دار عملکرد تیم ) 2009( 2ادموند و همکاران
) بین کارآمدي تیمی، خودکارآمدي و عملکرد 1998( 3). همچنین فلتز و لیرگ18، 19است(

) بین کارآمدي جمعی با عملکرد تیمهاي والیبال 1990( 4هاي هاکی دانشگاهی، اسپینگ تیم
) بین کارآمدي جمعی بسکتبالیست هاي دانشگاهی در ابتداي 2001نخبه، واتسون و همکاران (

اند  بت و معنی داري را مشاهده کردهفصل و عملکرد آنها در انتهاي فصل مسابقات ارتباط مث
)22-20.( 

)، دریافتند که عملکرد گذشته و کارآمدي جمعی هر دو بر عملکرد تیم 2004(مییر و همکاران 
ها را پیش  نشان دادند که کارآمدي جمعی به طور مثبت عملکرد تهاجمی تیم، آنها تاثیر دارند
هایی که نیز نشان دادند که متعاقب شکست، تیم )1992(و کارن  5). هاجس23کند ( بینی می

از کارآمدي باالیی برخوردار هستند با تالش بیشتر، عملکرد بهتري خواهند داشت و بالعکس 
. از طرفی دیگر )24(خورد هایی که از کارآمدي پائینی برخوردارند، عملکردشان لطمه میتیم

نشان دادند که در ارتباط بین این دو  )، در یک تحقیق فرا تحلیلی2002( 6گالی و همکاران
کنند؛  متغیر، وابستگی وظیفه اي و سطح تحلیل به عنوان متغیرهاي تعدیل کننده نقش ایفا می

   ).25(گردد  اي، رابطه بین دو متغیر قویتر می یعنی با افزایش وابستگی وظیفه
هنده ارتباط آن با در زمینه انسجام تیمی نیز تحقیقات زیادي انجام شده است که نشان د

 گزارش )، 2008( 7فارنتیو  )2002(  رنج ،)a2002( همکاران وکارن عملکرد تیم ها می باشد. 
. )26-28دارد ( ارتباط موفق عملکرد با معنی داري و مثبت طور به تیمی انسجام که کردند

و  )، کارن1998( و همکاران 8)، سید گریوز1386( کشتان حسینی )،1383(و همکاران مرادي 
) نیز در پایان فصل ضریب همبستگی باالیی بین افزایش انسجام تیمی و b2002( همکاران

این دو متغیر ضمن داشتن ارتباط با  .)29-32( هاي یک تیم مشاهده کردنددرصد پیروزي

1 . Myers., Payment & Feltz 
2 . Edmonds et al 
3 . Feltz & Lirgg 
4 . Spink 
5. Hodges 
6 . Gully et al 
7. Farneti 
8. Sidgreavs 
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)، در مطالعه تیم هاي 2000( 1کوزوب و مکدونلعملکرد، با یکدیگر نیز ارتباط متقابل دارند. 
راگبی نشان دادند که ابعاد انسجام بخش مهمی از واریانس کارآمدي جمعی را محاسبه می کند 

هاي قویتري براي کارآمدي جمعی  بین و ابعاد وظیفه اي انسجام نسبت به ابعاد اجتماعی پیش
ن نشان دادند که )، با مطالعه تیم هاي هندبال زنا2007(2). هوزه و همکاران33بودند (

فصل تیم ها را  نیمه) در ATG-Tکارآمدي جمعی در ابتداي فصل به طور مثبت واریانس (
). همچنین نتایج تحقیق از این موضوع حمایت کرد که کارآمدي جمعی 34پیش بینی کرد (

ي تیم هاي  ) در مطالعه2006( 3هیوزه و همکارانصرفا پیش آمد انسجام وظیفه اي است. 
دست یافتند که ارتباط مثبتی بین سه بعد انسجام (یکپارچگی  هیجحرفه اي به این نتبسکتبال 

. با )35(اجتماعی، یکپارچگی تکلیف و کشش به تکلیف گروه) و کارآمدي جمعی وجود دارد 
مشخص شد که ورزشکاران در ورزش هاي تیمی با یکدیگر کنش متقابل  ،توجه به این نتایج

دارند و موفقیت زمانی حاصل می شود که آنها توانایی هاي تیم را باور داشته باشند و به شیوه 
 کنند.  همکارياي موثر و هماهنگ 

و عملگرا را براي درك و توصیف بیشتر اثربخشی  اخیرا محققان، اصول رهبري تحول گرا
)، این تئوري 36-38هبري در بین مربیان و رهبران همسطح در حوزه ورزش بکار برده اند (ر

پیرو تاکید دارد و  -بر رابطه بین رهبر 4)1994و  1993؛ باس و آولیو، 1990و 1985(باس، 
این عامل آن را با مطالعات رهبري ورزشی مرتبط می سازد. بر طبق این تئوري رفتارهاي 

از غیر فعال و غیر موثر تا فعال و موثر (عدم مداخله، عمل گرا و تحول  رهبري در یک طیف
اثربخشی رهبران همسطح از طریق ارزیابی ارتباط بین رفتارهاي آنها با  ).3گرا) قرار می گیرد (

برون دادهاي تیمی بهتر قابل درك است، زیرا نسبت به اینکه چگونه بر اعضاي تیم شان تاثیر 
کند، به همین منظور در زیر به برخی از تحقیقات مرتبط  بینش فراهم می گذارند شناخت و می

 گردد. به آن اشاره می
) به این نتیجه دست یافتند که ورزشکاران معتقدند به طور ایده ال 2010همکاران ( ر وکروزی

% 19هاي رهبر را ایفا کنند. به طوري که  % از اعضاي یک تیم باید به نوعی برخی از نقش5/85
% از آنها را رهبران همسطح غیر رسمی تشکیل دهند. 5/66از آنها را رهبران همسطح رسمی و 

اعضاي دیگر  -به نحوي -% از ورزشکاران اظهار داشته اند که همه اعضاي تیم باید57به عالوه 
) بیان کرده است با 2010را به طور غیر رسمی هدایت و رهبري کنند. در این راستا نورثاوس (

                                                                                                                                        
1 . Kozub & McDonnell 
2 . Heuze, Bosselut, & Thomas 
3 . Heuze et al 
4 . Bass; Bass and Avolio 
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ه همه اعضاي تیم نقش رهبري را ایفا نمی کنند اما رهبري براي همه اعضاي تیم قابل این ک
 .)39( به نقل از  دسترسی است

) در یک تحقیق کیفی نظر ورزشکاران را در مورد رهبران رسمی و 2010(1هولمز و همکاران
عتقد بودند که غیر رسمی تیم جویا شدند. نتایج نشان داد ورزشکاران هر دو گروه (زن و مرد) م

رهبران تیم باید امین و صریح باشند، با استفاده از تمثیل رهبري کنند، نقش الگو را ایفا کنند و 
داراي مهارت بین فردي خوبی باشند. براي ورزشکاران زن مهم بود که رهبر صریح و حساس 

بر امین و بوده و داراي مهارت بین فردي خوبی باشد و براي ورزشکاران مرد مهم بود که ره
 ). 40داراي تجربه باشد (

)، به این نتیجه دست یافتند که افراد با سطوح باالیی از نفوذ، هوش و 1998( 2اسمیت و فوتی
خودکارآمدي به عنوان رهبران همسطح ظاهر می شوند تا افرادي که از این ویژگی ها برخوردار 
نبودند. بنابراین تیمهایی که از کارآمدي جمعی باالیی برخوردارند، احتماال داراي مربیان و 

با توجه به تحقیقات باال مشخص شد  .)41ا انگیزه و الیقی هستند (به نقل از رهبران همسطح ب
که وجود رهبران همسطح در تیمها ضروري بوده و از طرف ورزشکاران امري پذیرفته شده 
است. همچنین روابط اجتماعی خوب، تجربه و مهارت از جمله ویژگی هاي این رهبران بوده 

 .)40،41( است
قادرند عملکرد یک تیم را افزایش داده یا سرکوب نمایند. رهبران همسطح رهبران همسطح 

اي، انسجام و جو  هاي انگیزشی و الگو بودن، انگیزش وظیفه توانند از طریق سبک اثربخش می
تیمی مثبت را ارتقاء دهند. به طور مثال رهبران همسطحی که در طول جلسات تمرین و 

دهند، با هوش و ماهر درك  بازخورد اقتضایی و مثبت ارائه میکنند،  مسابقه با جدیت تالش می
گذارند که  کنند، به نحوي بر هم تیمی خود تاثیر می گذشتگی می شوند و براي تیم از خود می

   ).42دهند ( آنها نیز رفتارهاي مشابه از خود نشان می
هایی از قبیل  ژگی) نشان داد که رهبران همسطح داراي وی2011نتایج تحقیق پرایس و ویس (

شده، مقبولیت توسط همسطحان، رعایت اصول اخالقی و انگیزه  سطح باالیی از شایستگی ادراك
درونی بودند. همچنین رهبري همسطح اثربخش با بازیکنانی که سطوح باالیی از انسجام 

 .)43( اي و کارآمدي جمعی را گزارش کرده بودند، ارتباط داشت اجتماعی و وظیفه
) در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که رفتارهاي تحول گراي رهبران 2010پرایس (

همسطح با لذت، انگیزه درونی، انسجام اجتماعی و وظیفه اي و کارآمدي جمعی تیم به طور 

1 . Holmes et al 
2 . smith & Foti 
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مثبت ارتباط داشته، در حالیکه رفتارهاي اصالحی و اجتنابی آنها به طور منفی با انسجام 
 . )3( دوظیفه اي تیم ارتباط نشان دا

) با مطالعه ورزشکاران تیمهاي هاکی روي یخ، فوتبال، بسکتبال و 2010( 1وینسر و الگهد
والیبال به این نتیجه دست یافتند که رفتار رهبران همسطح با انسجام ادراك شده ارتباط 
داشته است. به این صورت که رفتار آموزش و تمرین و حمایت اجتماعی به طور مثبت و رفتار 

) در ارتباط بوده ATG-T, ATG-S, GI-T, GI-S( ه به صورت منفی با چهار بعد انسجامآمران
 .)44( است

) در تحقیقی دریافتند که وجود رهبر همسطح براي برخی از عوامل 2010کروزییر و همکاران(
فردي و تیمی داراي مزایایی می باشد که مهمترین مزیت ذکر شده توسط نمونه آماري تاثیر بر 
انسجام تیم بوده است. به این صورت که ورزشکاران اظهار داشته اند اگر تعداد ایده الی از 
رهبران همسطح رسمی و غیر رسمی در تیم حضور داشته باشند، میزان انسجام ادراك شده 

) بر اساس یافته هاي تحقیق خود پیشنهاد کرد که 2010( 2. بیکر)45( تیم نیز افزایش می یابد
وانشناسان تیمها رفتارهایی را در رهبران همسطح تقویت نمایند که منجر به ایجاد مربیان و ر

 .)46( انسجام و افزایش احساس کارآمدي جمعی در تیم می شود
در یک تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه دریافتند که کاپیتانها  )2006( 3دوپیوس، بلوم و الگهد

 .)47( تقویت احساس انسجام در بین اعضاي تیم استمعتقدند که یکی از نقشهاي مهم آنها 
می تواند بر پویایی هاي  رهبران همسطحاگر چه محققان بر این عقیده اند که ویژگی ها و رفتار 

) و هیچ تحقیقی در داخل 49،41،3)، اما مطالعات اندکی در خارج (48تیمی تاثیر داشته باشد (
ست. از سوي دیگر در تعداد زیادي از این تحقیقات، کشور بر این فرآیند رهبري متمرکز نشده ا

مدیران و مربیان ورزشی مورد توجه بوده اند، در حالی که نباید نقش ورزشکاران را به عنوان 
بین رفتار بنابراین هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا  رهبران تیم نادیده گرفت.
موفقیت ادراك شده تیم هاي بسکتبال دانشجویان هاي تیمی و  رهبران همسطح با پویایی

 ارتباطی وجو دارد؟

 پژوهش روش
 .انجام شده است میدانی شکل به که است همبستگی نوع از آن طرح و توصیفی پژوهش این

                                                                                                                                        
1 . Vincer and Loughead 
2 . Bakker 
3 . Dupuis, Bloom, & Loughead 
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 شرکت) N = 336( پسران و دختران بسکتبال تیم 28 ورزشکاران را تحقیق این آماري جامعه
جدول  بر اساس. دادند تشکیل) 1391 تابستان( ورزشی فرهنگی المپیاد یازدهمین در کننده

 حجم چقدر مسیر هر تحلیل روش در نفري کافی بود، ولی با توجه به اینکه180مورگان، نمونه 
پرسشنامه تکمیل و به عنوان  200 ؛)50( شود می بیشتر نتایج دقت و صحت باشد، بیشتر نمونه

 .نمونه مورد تحلیل قرار گرفت
 گردآوري اطالعات از پنج پرسشنامه استاندارد ویژگی هاي دموگرافیک، پرسشنامه چندبراي 
 )، کارآمدي1985(کارن، ویدمایر و براولی،  2گروهی محیط،  )1997 آلیو و باس(  1رهبر عاملی
استفاده گردید. براي تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه  4تیم شده ادراك و موفقیت  3تیمی

تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه کمک گرفته شد. سپس به منظور  10ها از نظرات 
ورزشکار انجام گرفت  30تعیین پایایی آنها، یک مطالعه مقدماتی با تکمیل پرسشنامه ها توسط 

رونباخ در جدول زیر آورده شده است که حاکی از و ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفاي ک
ثبات ابزار اندازه گیري می باشد. قابل ذکر است براي جمع آوري نظر بازیکنان در مورد سبک 

همسطح)که بر آنها  شان، از آنها درخواست شد نام فرد هم تیمی (رهبر رهبري رهبران همسطح
ر کرده و سواالت را با در نظر گرفتن آن فرد نفوذ و تاثیر دارد را در باالي برگه پرسشنامه ذک

 آزمون از براي تحلیل استنباطی داده ها و توصیفی آمار پاسخ دهند. براي توصیف داده ها از
 قالب در متغیرها میان روابط تعیین براي همچنین و کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون آلفاي
 افزارهاي نرم از فوق هاي آزمون انجام در. شده است گرفته بهره تحلیل مسیر از علی مدل

 .گردید استفاده  Amos و SPSS آماري
 

 ویژگی پرسشنامه هاي تحقیق .1جدول
 مقدار آلفا کرونباخ تعداد سواالت تعدا نمونه خرد مقیاس ها پرسشنامه

 رهبر عاملی چند
 90/0 20 200 رهبري تحول گرا

 81/0 12 200 رهبري عمل گرا
 69/0 4 200 مداخلهرهبري عدم 

 93/0 18 200 ---------- گروهی محیط
 95/0 20 200 ---------- تیمی کارآمدي

 86/0 6 200 ---------- تیم شده ادراك موفقیت

1 . Multifactor Leadership Questionnaire 
2. Group Environment Questionnaire 
3 . collective efficacy questionnaire for sport 
4 . perceived team success measure  
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 نتایج و یافته هاي تحقیق
شاخص هاي کشیدگی و ها به صورت تک متغیره از  براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده

استفاده شد و با توجه به  3از ضریب مردیا 2نرمال بودن چند متغیرهو براي تعیین  1چولگی
)، فرض عدم طبیعی بودن توزیع c.r. > 58/2( متغیربه دست آمده براي هر  هاي بحرانی نسبت

و عامل تورم  4. همچنین نتایج مربوط به آماره تولرانس)51، 276ص( طبیعی داده ها رد شد
بررسی وجود ندارد.  6نشان داد که بین متغیرهاي مستقل همخطی چندگانه VIF(5واریانس (

%) 56نفر پسر ( 112ویژگی هاي جمعیت شناختی ورزشکاران نشان داد که از کل نمونه آماري 
سال قرار  25تا  21%) در گروه سنی 70%) بودند که بیشترین تعداد (44نفر دختر ( 88و 

همانطور %) به عنوان بازیکن ذخیره فعالیت داشتند. 46و ( %) جزء بازیکنان اصلی54داشتند. (
، مشاهده می شود در بین متغیرهاي مستقل، سبک تحول گرا، عمل گرا و عدم 2که در جدول

که  دهد می؛ این نتیجه نشان مداخله به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند
در بین متغیرهاي وابسته، گرا درك کرده اند. ورزشکاران بیشتر رهبران همسطح خود را تحول

کارآمدي تیمی، انسجام تیمی و موفقیت ادراك شده تیم به ترتیب بیشترین میانگین را کسب 
 کرده اند.

 ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق .2جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 رهبري تحول گرا. 1
     1 41/0** رهبري عمل گرا. 2
    1 61/0** 10/0 رهبري عدم مداخله. 3
   1 02/0 07/0 35/0** انسجام تیمی. 4
  1 65/0** -06/0 09/0 24/0** تیمی کارآمدي. 5
 1 53/0** 46/0** -01/0 07/0 24/0** تیم شده ادراك موفقیت. 6

 45/5 65/6 75/5 68/2 00/3 20/3 میانگین
 84/1 80/1 60/1 86/0 85/0 67/0 انحراف استاندارد

 1 - 5 0 – 10 1 – 9 1 – 5 1 – 5 1 – 5 دامنه
 <0.05.p* <0.001.p** 

                                                                                                                                        
1 . Kurtosis & Skewness 
2 . Multivariate Normality 
3 . Mardia, s Coefficient 
4 . Tolerance 
5 . Variance inflation factor 
6 . multicollinearity 
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، 2در جدولهاي تحلیل مسیر ماتریس همبستگی است،  از آنجایی که زیر بناي اصلی مدل
نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق ارائه شده است.  میانگین، انحراف استاندارد و

داد که بین رهبري تحول گرا با انسجام تیمی، کارآمدي تیمی  ضریب همبستگی پیرسون نشان
و موفقیت ادراك شده ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، یعنی افزایش در رفتار تحول 

همسطح با افزایش در انسجام تیمی، کارآمدي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم  گراي رهبر
ابطه معنی داري را نشان نداد. یافته ها نشان داد همراه خواهد بود، ولی با رهبري عدم مداخله ر

که بین سبک رهبري عملگرا با رهبري عدم مداخله ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، اما 
بین رهبري عدم مداخله با هیچ یک از متغیرها ارتباط معنی داري مشاهده نشد. انسجام تیمی 

رابطه مثبت و معنی داري را نشان داد. در نیز با کارآمدي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم 
نهایت بین کارآمدي  تیمی و موفقیت ادراك شده تیم رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد 

)<0.001p.( 
مستقیم و اثر کلی سه سبک رهبري  در ادامه به منظور بررسی اثر مستقیم، اثر غیر

هاي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم از روش تحلیل مسیر استفاده  همسطح بر پویایی رهبران
 1در این مدل سبک رهبري تحول گرا، عمل گرا و عدم مداخله به عنوان متغیرهاي برون زاشد. 

و فاکتورهاي کارآمدي تیمی، انسجام تیمی و موفقیت ادراك شده تیم، به عنوان متغیرهاي 
ه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصصین مدل مد نظر قرار گرفتند. با توج 2درون زا

یابی معادالت ساختاري بر روي بهترین شاخصهاي برازندگی برآورد، در تحقیق حاضر از بین 
و شاخص ریشه میانگین  ) DF/CMINشاخصهاي برازندگی مطلق، شاخص خی دو نسبی (

شاخص برازندگی  و از بین شاخصهاي برازندگی تطبیقی، )RMSEA(مجذور برآورد تقریب 
کالین که توسط  ) مورد استفاده قرار گرفتNFI) و شاخص برازش هنجار شده (CFIتطبیقی (

 ).  52است ( ) پیشنهاد شده2004و تامسون (

1 . Exogenous 
2 . Endogenous 
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CFI NFI DF/ CMIN RMSEA  P value CMIN 
98/0 96/0 66/1 05/0  11/0 66/11 

 ضرایب استاندارد تاثیر سبک هاي رهبري بر پویایی هاي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم .1شکل
 

 ي مسیرها ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به کلیه. 3جدول
 مسیرها ضریب استاندارد انحراف استاندارد مقدار بحرانی

93/2  20/0  22/0  تحول گرا ---> کارآمدي تیمی 
45/5  17/0  40/0  تحول گرا ---> انسجام تیمی 
43/1  19/0  10/0  تحول گرا ---> موفقیت ادراك شده 
89/0  20/0  08/0  عمل گرا ---> کارآمدي تیمی 
38/1-  17/0  12/0-  عمل گرا ---> انسجام تیمی 
35/0-  18/0  03/0-  عمل گرا ---> موفقیت ادراك شده 
56/1-  18/0  13/0-  عدم مداخله ---> کارآمدي تیمی 
74/0  15/0  06/0  عدم مداخله ---> انسجام تیمی 
15/0  16/0  01/0  عدم مداخله ---> موفقیت ادراك شده 
99/1  09/0  16/0  انسجام تیمی ---> موفقیت ادراك شده 
05/5  08/0  40/0  کارآمدي تیمی ---> موفقیت ادراك شده 
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مسیر داراي تاثیر  چهارفقط فوق مشخص می شود که وجه به ستون مقادیر بحرانی جدول با ت
 اند.  نیز به صورت فلش سیاه نمایش داده شده 1که در شکل  باشند می )t±≤98/1معنی دار (

 

 همسطح بر کل متغیرهاي درون زا سبک هاي رهبري رهبران اثرات. 4جدول 
 اثر متغیرها

 متغیرها
 مستقیم غیر مستقیم کل

22/0  --- 22/0  تحول گرا ---> کارآمدي تیمی 
40/0  --- 40/0  تحول گرا ---> انسجام تیمی 
25/0  15/0  10/0  تحول گرا ---> موفقیت ادراك شده 
08/0  --- 08/0  عمل گرا ---> کارآمدي تیمی 
12/0-  --- 12/0-  عمل گرا ---> انسجام تیمی 
02/0-  01/0  03/0-  عمل گرا ---> موفقیت ادراك شده 
13/0-  --- 13/0- مداخلهعدم  ---> کارآمدي تیمی   
06/0  --- 06/0  عدم مداخله ---> انسجام تیمی 
03/0-  04/0-  01/0  عدم مداخله ---> موفقیت ادراك شده 

 
در این قسمت، مدل کلی که ترکیبی از سه سبک رهبري و متغیرهاي کارآمدي، انسجام و 

متغیرهایی  در این قسمت متغیرها به طور مجزا،موفقیت ادراك شده تیم است، ارائه شده است. 
که صرفا تاثیر مستقیم دارند، متغیرهایی که صرفا تاثیر غیر مستقیم دارند و در نهایت 
متغیرهایی که هم تاثیر مستقیم و هم تاثیر غیر مستقیم دارند، مورد بحث و بررسی قرار می 

، مشاهده می شود کارآمدي و انسجام تیمی دو 3و جدول  1گیرند. همانطور که در شکل 
ها تاثیر  اند فقط به صورت مستقیم بر موفقیت ادراك شده تیم هستند که توانسته متغیري

دار بگذارند. البته چون این دو متغیر بالفاصله بعد از متغیر موفقیت ادراك شده وارد مدل  معنی
شده و به عنوان متغیر وابسته میانی (درونی) در نظر گرفته شده اند، بنابراین تاثیر غیر مستقیم 

موفقیت ادراك شده نداشته اند. میزان تاثیر مستقیم متغیر کارآمدي و انسجام تیمی به بر 
 بوده است. 16/0و  40/0ترتیب 

سبک رهبري تحولگرا تنها متغیري است که نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیر مستقیم 
ار داشته است. به د و به واسطه متغیرهاي وابسته میانی بر روي موفقیت ادراك شده تاثیر معنی

) و هم با واسطه 22/0این صورت که رهبري تحولگرا هم با واسطه کارآمدي تیمی با ضریب (
) بر روي موفقیت ادراك شده تاثیر گذاشته، که با توجه به جهت 40/0انسجام تیمی با ضریب (

باال رفتن ضریب مسیر این متغیرها می توان گفت که این تاثیر به صورت فزاینده است. یعنی با 
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همسطح، میزان موفقیت ادراك شده  میزان ادراك ورزشکاران از سبک رهبري تحولگراي رهبران
تیم ها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، طبیعی است که افزایش میزان انسجام و کارآمدي 
 تیمی، با توجه به تاثیر مثبتی که بر موفقیت دارند، در نهایت موجب افزایش موفقیت ادراك

داري نه به صورت مستقیم و نه  گرا تاثیر معنی سبک رهبري عدم مداخله و عمل شوند. شده می
به صورت غیر مستقیم بر سه متغیر انسجام تیمی، کارآمدي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم 

هاي رهبري  همسطح آنان از سبک ها نداشتند. یعنی چنانچه بازیکنان درك کنند که رهبران
گرا استفاده می کنند، هیچ گونه تالش جدي در جهت بهبود انسجام،  عمل عدم مداخله و

 کارآمدي و در نهایت عملکرد تیم انجام نخواهند داد.
چنانچه اثرات کلی سه سبک رهبري را در مدل مورد بررسی قرار دهیم، مشخص می شود که 

عدم مداخله و عمل  بیشترین تاثیر بر موفقیت ادراك شده به ترتیب مربوط به سبک تحول گرا،
گرا در حد نسبتا کم و تاثیر سبک عمل گرا و عدم  گرا است، بدین صورت که تاثیر سبک تحول

متغیرهاي درون زا 1مداخله خیلی ضعیف و بر خالف مورد اول منفی بود. مقدار ضریب تعیین
ي % از کل تغییرات میزان موفقیت ادراك شده توسط متغیرهاي (سبک رهبر31نشان داد که 

% از کل تغییرات 07% از کل تغییرات میزان انسجام و 14گرا، انسجام و کارآمدي تیمی)،  تحول
میزان کارآمدي تیمی توسط (سبک تحول گرا) در بین ورزشکاران تبیین شده است. در قسمت 

بزرگتر از  Pبا  ) غیر معنی دارX2همان طور که مشاهده می شود خی دو (شاخصهاي آماري، 
)05/0( ،CFI  ،TLI  ،GFI  وNFI ) همچنین 90/0بزرگتر از ،(RMSEA ) و 07/0کوچکتر از (

 نشان از برازش خوب مدل دارند. ، 3کوچکتر از ) DF/ X2خی دو نسبی (

 بحث و بررسی
همسطح با پویایی هاي تیمی و موفقیت  هدف از تحقیق حاضر، بررسی روابط بین رفتار رهبران

ادراك شدة تیم هاي بسکتبال دانشجویی بود که در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی وزارت 
) که رهبري تحول گرا با انسجام 2علوم شرکت داشتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد (جدول

تیمی و موفقیت ادراك شدة تیم ها ارتباط مثبت و معنی داري دارد. این  تیمی، کارآمدي
همسطح را داراي سطح باالیی از رفتار تحول  نتیجه نشان می دهد، زمانی که ورزشکاران رهبران

گرا درك می کنند، باعث می شود تا احساس وحدت و انسجام بیشتري کرده و همچنین 
مثبت شود و این توانایی را درون تیم خود احساس کنند نگاهشان نسبت به توانایی هاي تیم 

که می توانند بر رقبا فائق آمده و عملکرد مطلوبی را از خود نشان دهند. این یافته با نتایج 
                                                                                                                                        
1 . R-Square 
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 ) همخوانی دارد.2010)، وینسر و الکهد (2010پرایس (
گراي رهبران  ، نشان داد که تأثیر مستقیم سبک رهبري تحول3نتایج در جدول در همین راستا 

معنادار بود. این نشان می  01/0) است که در سطح 40/0برابر با ( همسطح بر انسجام تیمی
گرا، میزان  دهد که به ازاي یک واحد (انحراف استاندارد) تغییر در متغیر سبک رهبري تحول

اران، این یافته با نتایج گلن، برتون و همک  تغییر خواهد کرد. 40/0انسجام تیمی به میزان 
؛ 2010؛ وینسر و الگهد، 2010؛ پرایس، 2011؛ پرایس و ویس، 2011؛ کروزییر، 2003

؛ دوپیوس، بلوم و الگهد، 2008؛ هاردي، آیز و الگهد، 2010؛ بیکر، 2010کروزییر و همکاران، 
گرا و  )، که سبک رهبري عمل3همخوانی داشت. دیگر نتایج تحقیق نشان داد (جدول  2006

 عدم مداخله با هیچ یک از متغیرهاي درونزا رابطه معنی داري را نشان نداد. 
رهبران درون  مند هستند رزشکاران بیشتر عالقهکه و مبین این بودنداین نتایج به طور کلی 

شود  می گرا استفاده نمایند. استفاده رهبران همسطح از این سبک باعث شان از سبک تحول تیم
که سبک رهبري  حاکی از آن بودها احساس اتحاد و همدلی نمایند. همچنین نتایج  تا هم تیمی

داري بر انسجام تیم داشته باشند، دلیل آن می  توانند تاثیر معنی گرا و عدم مداخله نمی عمل
 ها تیمی هاي مشروط و غیر مشروط به هم تواند عدم قدرت رهبران همسطح در پرداخت پاداش

همچنین زمانی که بازیکنان مشاهده نمایند رهبران همسطح در مسائل تیم هیچگونه باشد. 
کنند و در جاهایی که باید حضور داشته باشد غایبند، بنابراین هیچ گونه تالش  دخالتی نمی

پس مربیان قاطعی در جهت ارتقاء سطح انسجام، کارآمدي و موفقیت تیم انجام نخواهند داد. 
هاي  افرادي را به عنوان رهبران درون تیم (کاپیتان) منصوب کنند که داراي ویژگیبیشتر باید 

گرا هستند، یا اینکه به جاي استفاده از شیوه انتصاب از شیوه انتخاب استفاده  رفتاري تحول
انتخاب شده مورد قبول و  در این تصمیم دخیل کنند تا افرادنموده و نظر اعضاي تیم را نیز 

 هاي آنها مورد پذیرش قرار گیرد.  مایینظرات و راهن
گراي رهبران همسطح بر  )، نشان داد که تأثیر مستقیم سبک رهبري تحول3نتایج (جدول

معنادار بود. این نشان می دهد که به ازاي یک  01/0در سطح  و) 22/0برابر با ( کارآمدي تیمی
گرا، میزان کارآمدي تیمی به  واحد (انحراف استاندارد) تغییر در متغیر سبک رهبري تحول

)؛ پرایس و ویس، 2010تغییر خواهد کرد. این یافته با نتایج تحقیق بیکر، ( 22/0میزان 
انی دارد. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر ) همخو2003) و گلن، (2010)؛ پرایس (2011(

غیرمعنادار  ي رهبران همسطح بر کارآمدي تیمی مداخله گرا و عدم مستقیم سبک رهبري عمل
 ) همخوانی داشت. 2010بود که با نتایج پرایس (

کارآمدي تیمی یا گروهی، به اعتقادات مشترك تیم در ارتباط با توانایی آنها براي پاسخ به 
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در تحقیق خود ) 2010). بیکر (2007و فلتز،  ، پیمنتموقعیتی اشاره دارد (مییر نیازهاي
ها باید رفتارهایی را در رهبران همسطح تقویت  مربیان و روانشناسان تیم است پیشنهاد کرده

نمایند که منجر به ایجاد انسجام و احساس کارآمدي تیمی شود. همانطور که در این تحقیق 
گراي رهبران همسطح است که توانسته است تاثیر مثبت و  مشاهده شد تنها رفتار تحول

داشته باشد، پس آموزش، تقویت و حمایت از این رفتار ها  تیمی دار بر کارآمدي هم معنی
باوري و اعتماد به نفس تیم داشته باشد. کارآمدي بر آنچه  تواند نقش مهمی در افزایش خود می

که افراد در غالب یک تیم براي انجام انتخاب می کنند، بر مقدار تالشی که براي کسب اهداف 
شود،  ها با شکست مواجه می گروه هنگامی که تالش دارند و بر پافشاري اعضاي تیم مصروف می

 ).1997گذارد (بندورا،  تاثیر می
د که تأثیر مستقیم انسجام و کارآمدي تیمی بر عملکرد ادراك شده از ا، نشان د)3جدول نتایج (
د در بین متغیرهاي وش میمعنادار است. همانطور که مشاهده 01/0آماري در سطح نظر 

%) بر موفقیت ادراك 16%) و سپس انسجام تیمی (40اثیر را کارآمدي (اي بیشترین ت واسطه
)؛ 1998)؛ فلتز و لیرگ، (2004مییر، پیمنت و فلتز (شده داشته است. این یافته با نتایج 

 باشد. همسو می) 2004) و هانگ، (2008)؛ فارنتی، (2001واتسون و همکاران، (
خودکارآمدي در سطح فردي برابر است. کارآمدي تیمی در سطح گروه از نظر مفهومی با 

شود، ضرورتا مفهوم  که نگاه ما از شایستگی فردي به سمت شایستگی گروهی متمایل می زمانی
کند؛ بنابراین کارآمدي تیمی، باورهاي مشترك اعضاي تیم در مورد  کارآمدي نیز تغییر پیدا می

هاي عملی مورد نیاز براي  ختی و دورهدهد که انگیزه، منابع شنا شان را نشان می هاي تیم قابلیت
این عامل بر آنچه که افراد  کند. براي وظایف خاص را فراهم می تولید سطوح قابل تصور نتایج

کنند، بر مقدار تالشی که براي کسب اهداف تیم  در غالب یک تیم براي انجام انتخاب می
شود تاثیر  با شکست مواجه میها  دارند و بر پافشاري اعضاي گروه هنگامی که تالش مصروف می

) و عملکرد تیم را تحت تاثیر قرار می دهد. اعتقاد عمومی مربیان 1997گذارد (بندورا،  می
هاي گروهی بر این است که اعضاي تیم براي موفقیت به احساس اتحاد گروهی، اتفاق و  ورزش

است و فنونی را به کار  همبستگی نیاز دارند. مربیان اصرار دارند که اتحاد تیمی، اساس موفقیت
برند تا از روح صمیمیت و یگانگی در میان بازیکنان مطمئن شوند. ارتباطات میان فردي  می

نزدیکتر و احساس اعتماد و پشتیبانی دوسویه در میان ورزشکاران، سبب افزایش احساس و 
که  است حاکی از آننتایج  شود. جذابیت میان فردي شده و به عملکرد فردي بهتر منجر می

دار نداشتند،  هیچ یک از سبک هاي رهبري به طور مستقیم بر موفقیت ادراك شده تاثیر معنی
اما سبک رهبري تحول گرا به واسطه دو متغیر انسجام و کارآمدي تیمی و به طور غیر مستقیم 
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و (کاربانیو ) تاثیر بگذارد، این یافته با نتایج β%=15بر موفقیت ادراك شده ( توانسته بود
 ) همخوانی دارد.2002و هورن،  2000همکاران، 
گرا با انسجام و کارآمدي  به طور مستقل ارتباط بین رهبري تحولوجود دارد که تحقیقاتی 

)، 2011، پرایس و ویس، 2011، کروزییر، 2003؛ گلن، برتون، هورن و پیکرینگ، 2003(گلن، 
؛ هوزه و 2002ارون و همکاران، و همچنین ارتباط انسجام و کارآمدي تیمی با عملکرد (ک

؛ واتسون و همکاران، 2004؛ مییر، فلتز و شورت، 1992؛ هاگز و کارون، 2006همکاران، 
دهد که رهبري  . این نتایج نشان میاند نشان دادهداري را  و ارتباط معنی  ) را بررسی کرده2001
فقیت ادراك شده تاثیر دارد. مستقیم بر مو گرا علیرغم نداشتن تاثیر مستقیم، به طور غیر تحول

با بررسی تاثیرات غیر مستقیم، نقش پر رنگ و مهم دو متغیر انسجام و کارآمدي نمایان 
اي بین رهبري تحولگرا با موفقیت ادراك شده  اند به عنوان متغیر واسطه شود که توانسته می

از قبیل بسکتبال، هاي ورزشی  دهد که رهبران درون تیمی رشته نقش ایفا کنند. این نشان می
بایست به نقش این متغیرها آگاه بوده و اقدامات  شود می که به صورت کامال تعاملی انجام می

الزم را جهت تقویت آن انجام دهند تا بتوانند تیمی منسجم و کارآمد و به واسطه آن، موفق 
بک رهبري همسطح در روابطشان بیشتر از س این نشان می دهد چنانچه رهبران داشته باشند.

تحول گرا استفاده کنند، اگرچه ممکن است به طور مستقیم نتوانند بر موفقیت تیمشان تاثیر 
که در این تحقیق به دو  -بگذارند، ولیکن به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر هاي مختلف 

پیروان،  گرا رابطۀ رهبر بادر رهبري تحولذارند. می توانند بر آن تاثیر بگ -مورد آن اشاره شد
شود تا براي می به پیروان بخشیباعث برانگیختن فکر و الهام و فراتر از تشویقات قراردادي بوده

رود، تالش کنند. رهبران ف با حداکثر پتانسیل، بیش از آنچه که انتظار میاهدارسیدن به 
نگیزه در و با رعایت مالحظات فردي باعث ایجاد ا هستندنفوذ و جاذبۀ شخصی داراي گرا تحول

همسطح پیشنهاد می گردد در روابطشان با  بنابراین به رهبران. )2001کاربانیو( شوند افراد می
ورزشکاران سعی نمایند بیشتر از سبک رهبري تحولگرا استفاده نمایند تا بتوانند به نتایج 

 مطلوبی دست پیدا کنند.
% از کل تغییرات میزان 31متغیرهاي درون زا نشان داد که  1مقدار ضریب تعییندر پایان 

% 14گرا، انسجام و کارآمدي تیمی)،  موفقیت ادراك شده توسط متغیرهاي(سبک رهبري تحول
% از کل تغییرات میزان انسجام و کارآمدي تیمی توسط رهبري تحول گرا در بین 07و 

ورزشکاران قابل پیش بینی می باشد و مابقی آن توسط متغیرهایی خارج از محدوده این 
حقیق قابل تبیین می باشد که پیشنهاد می شود محققان در تحقیقات آتی آنها را مورد بررسی ت

1 . R-Square 
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 قرار دهند. 
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بر عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا در تمرینات قدرتی مرکزي  تأثیر

 رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهرود دانشجویان دختر
 

 2، شهرام محمدي1زادهرحیمه مهدي
 

 ∗. استادیار دانشگاه شاهرود1
 کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه شاهرود . دانشجوي2

 

 27/09/92تاریخ پذیرش     18/07/92 :تاریخ دریافت

 چکیده
بر عوامل آمادگی جسمانی بررسی اثر تمرینات قدرتی مرکزي هدف از انجام این پژوهش، 

پژوهش، از مرتبط با اجرا در دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهرود بود. در این 
دانشجوي دختر  33انتخاب نمونه آماري استفاده شد. براي دسترس  گیري درروش نمونه

متر و سانتی 1/160 ± 05/4سال؛ میانگین قد  3/20 ± 12/1(میانگین سنی  بدنیتربیترشته 
 قرار کنترل و تجربیکیلوگرم) بطور تصادفی در دو گروه  30/54 ± 11/6میانگین وزن بدن 

هاي آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا شامل آزمون چابکی ایلینویز، دراز و آزمون .گرفتند
شناي سوئدي و کشش از  ،متر 40نشست اصالح شده، پرش عمودي سارجنت، دوي سرعت 

ها از هفته تمرین اجرا شدند. به منظور تحلیل آماري داده 8بارفیکس بود که قبل و بعد از 
 8نتایج نشان داد  استفاده شد. p˂05/0مستقل در سطح معناداري  tهمبسته و  tهاي آزمون

هاي آمادگی جسمانی در هر دو گروه گردید؛ هفته تمرین باعث بهبود میانگین نمرات آزمون
اما میزان بهبودي در گروهی که تمرین مرکزي انجام دادند، بیشتر بود. بین میانگین امتیازات 

هوازي دو گروه در پایان کشش از بارفیکس و توان بیعوامل مختلف آمادگی جسمانی بجز 
توان به عنوان یک ابزار مطالعه تفاوت معناداري مشاهده شد. تمرین قدرتی مرکزي را می

بدنی بلکه براي تمام ورزشکارانی که به سطح تمرینی مهم براي نه تنها دانشجویان تربیت
 زشی نیاز دارند، در نظر گرفت.هاي ورمطلوبی از آمادگی جسمانی براي انجام مهارت

 

تمرینات قدرتی مرکزي، عضالت مرکزي، تمرینات آمادگی جسمانی،  :هاي کلیديواژه
 آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا

                                                                                                                                        
 Email: rahimeh.m@gmail.com   نویسنده مسئول:.  ∗
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 مقدمه
افزایش  است. مطلوب بدنی آمادگی ،ورزشی مختلف هايرشته در تمریناجزاء  ترین مهم از یکی

هاي ورزشی، براي باال بردن کیفیت اجراي مهارتهاي جسمانی و تقویت قابلیت بدنی آمادگی
 جسمانی آمادگی ارتقاء از اصلی همواره مورد توجه متخصصان و محققان بوده است. هدف

-توسعه قابلیت ،عملکرد جسمانی افزایش ،بدنی در بدو ورود به دانشگاهتربیترشته دانشجویان 
هاي مختلف ورزشی سازي آنها براي یادگیري بهتر مهارتممکن و آماده حد باالترین تا آنها هاي

 . آمادگیواحدهاي درسی بگذرانندباید به عنوان  که در طول چهار سال دوره تحصیلاست، 
 فعالیت فرد را براي انجام توانایی که است اکتسابی و ذاتی هاي ویژگی اي ازمجموعه جسمانی

اجزاء آمادگی  جانبه همه توسعهباعث تواند می تمرینین راستا، همدر . کندمی تعیین بدنی
به توسعه و  )یا مهارتیه اجرا و حرکت ( تخصصی آمادگی جسمانی وابسته ب . شودجسمانی 

 وکه موجب اجراي فعالیت بدنی  شوداطالق میجسمانی حفظ آن دسته از عوامل آمادگی 
تص ورزش و فعالیتهاي حرکتی است. این بعد از آمادگی جسمانی شامل مخو  شوندورزش می

یافتن بهترین  ).1است( چابکی و تعادل، هماهنگی سرعت، عضالنی، استقامت وتوان  قدرت،
شیوه تمرینی که از پشتوانه علمی و تحقیقاتی برخوردار بوده و بتواند ورزشکار را هر چه سریعتر 

هاي محققان علوم ورزشی یکی از دغدغههمواره نزدیک نماید،  جسمانیو بهتر به اوج آمادگی 
، ورزشی جسمانی و عملکرد افزایش براي هاروش ترینمتداول و مؤثرترین از یکی است.بوده

تمرینی، در  هايروش مورد در نظر اختالف وجود با. است مناسب تمرینی هايشیوه از استفاده
-نظر وجود دارد و عقیده بر ایناتفاق جسمانیمقاومتی بر بهبود عملکرد  تمرینات تأثیرزمینه 

اخیرا تمرینات  دهد.را تشکیل می تمرینی برنامه ناپذیربخش جدایی است که این تمرینات
آکوتوتا و  اي در حیطه ورزش و بدنسازي ایجاد کرده است.عضالت مرکزي، نگرش تازه قدرتی

عضالت اطراف ستون فقرات ناحیه کمري براي  کنترلرا  2) قدرت بخش مرکزي2004( 1ندلر
) قدرت 2007( 3وودکه، فاریس و گرینحالیستدر). این2دانند (حفظ ثبات عملکردي می

بخش مرکزي را به عنوان توانایی ساختار عضالنی این بخش جهت تولید نیرو از طریق نیروهاي 
اند و معتقدند ثبات و قدرت عضالت مرکزي قابل انقباض و فشارهاي درون شکمی تعریف کرده

دو ویژگی متفاوت از هم هستند. از نظر آنها ثبات عضالت مرکزي توانایی تثبیت ستون فقرات 

1. Akuthota   & Nadler 
2. Core Strength 
3. Faries & Greenwood 
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) بر این باورند 2006و همکاران ( 1). در این خصوص کارتر3در نتیجه فعالیت عضالت است (
ي روزانه و افزایش عملکرد ثبات و قدرت مطلوب بخش مرکزي بدن براي انجام بهینه کارها

). پایداري و قدرت مناسب بخش مرکزي براي حفاظت از ستون فقرات 4ورزشی ضروري است (
توانند منجر به آسیب در این ناحیه کمر در برابر بار بیش از حد و حرکات چرخشی که می

ه، عدم ثبات ). براساس نتایج تحقیقات انجام گرفت5ناحیه از بدن شوند، نیز  مورد نیاز است (
هاي ناکارآمد ورزشی شده و ورزشکار را در معرض آسیب بخش مرکزي بدن منجر به تکنیک

هاي فوقانی و )؛ زیرا بخش مرکزي بدن به عنوان زنجیره حرکتی بین اندام6دهد (قرار می
). تا 7شود که براي انتقال نیروي موثر در سراسر بدن ضروري است (تحتانی در نظر گرفته می

دین سال پیش، اثربخشی تمرین با عضالت مرکزي به عنوان بخشی از برنامه تمرین آمادگی چن
به طور گسترده در حیطه  2بود. اما اخیرا تمرین قدرتی عضالت مرکزيجسمانی ناشناخته

چون بهبود عملکرد ورزشی و کاهش آمادگی جسمانی، سالمت و توانبخشی با ادعاهایی هم
). بطوریکه بر اساس مبانی نظري موجود، ثبات بهینه 8گیرد (قرار میخطر آسیب مورد استفاده 

که، حالیستدر عضالت مرکزي براي افزایش قدرت و بهبود عملکرد ورزشی ضروري است. این
نتایج برخی از مطالعات نشان دهنده نبود ارتباط بین عضالت قوي بخش مرکزي و عملکرد 

تمرین قدرتی بخش مرکزي باعث بهبود  ،ژوهشی). بر اساس شواهد پ9ورزشی بهتر است (
گرفته در زمینه تغییرات نجام)، اما نتایج تحقیقات ا8شود (دار قدرت بخش مرکزي میمعنا
). از 8،10دار عملکرد ورزشی متعاقب تمرین قدرتی بخش مرکزي بسیار متناقض است (معنا

، در آمادگی جسمانیاینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرین قدرتی عضالت مرکزي بر 
بیشتر از تمرینات  هفته تمرین قدرتی عضالت مرکزي 8صدد پاسخ به این سوال است که آیا 

تربیت بدنی دختران دانشجوي رشته سطح آمادگی جسمانیباعث بهبود   آمادگی جسمانی
 شود؟ می

شناسیروش  

تا  است شده استفاده اي مقایسه روش از درآن کهاست  تجربی نیمه تحقیقات نوع از پژوهش این
 دانشجویانمرتبط با اجراي آمادگی جسمانی عوامل بر را دو روش تمرینی  از تأثیراستفادهبتوان 

تربیت رشته  دختر دانشجویان حاضر تحقیق آماري جامعهرشته تربیت بدنی مقایسه کرد.  دختر
از در این پژوهش، وارد دانشگاه شدند.  89-88درسال تحصیلی  که بدنی دانشگاه شاهرود بودند
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دانشجوي تربیت  33شد. لذا نمونه آماري استفاده  انتخاب دسترس براي گیري درروش نمونه
و گروه  )نفر11( کنترل گروهشامل بطور تصادفی در دو گروه سال  21-19با دامنه سنی بدنی 
پس آزمون با گروه  -طرح تحقیق حاضر از نوع پیش آزمون  .گرفتند قرار )نفر12( تجربی
شد.  ثبت فردي صاتمشخ برگه در ها نمونه فردي صاتمشخ ابتدا در. شودمحسوب می کنترل
  . گردید گیري اندازه مدرج دیوار وسیلۀ به آنها قد و دیجیتال يتوسط ترازو آزمودنی وزن سپس
 اندازه ترم شروع دومین هفته در معتبر میدانی هاي آزمون طریق از جسمانی آمادگی هاي متغیر

 در نشست اصالح شـده  و دراز آزمون از شکم عضالت استقامت و قدرت ارزیابی براي .شد گیري

و براي ارزیابی سـرعت   گیري چابکی از آزمون چابکی ایلینویزاندازه دقیقه، براي یک زمان مدت
 کشش از بارفیکس بـراي و سوئدي يشنا هايآزمون از .شد استفادهمتر  40از آزمون دو سرعت 

 بـرآورد  بـراي  سارجنت عمودي پرش اي و از آزمون شانه کمربند عضالت استقامت گیري اندازه

  1یزئبی هوازي لوتوان میانگین  فرمول استفاده با هوازي بی توان .گردید استفاده هوازي بی توان
 .  )11(بدست آمد

 

 )kgوزن بدن m(√ × 9/4√ × )نمره پرش( × 81/9 =یز:               میانگین توان ئفرمول لو
 

برنامه تمرینی مربوط به متغیرهاي تحقیق در مرحله پیش آزمون، هاي آوري دادهپس از جمع
 هفته که طرح 8هر دو گروه خواسته شد در مدت  يها. از آزمودنیبراي هر گروه اجرا شد

 8تمرینات به مدت باشند. پژوهشی حاضر در حال اجرا بود، فعالیت جسمانی دیگري نداشته
صبح  12تا  10اي دو روز در روزهاي فرد از ساعت خرداد ماه، هفته 20فروردین تا  20هفته از 

اي اعمال برنامه مداخله در گروه دو نیبرنامه تمری تفاوت تنها دوره این طی درانجام شد. 
  .بود تجربی گروه تمرینات قدرتی مرکزي براي

دقیقه تمرینات کششی به منظور گرم  10دقیقه بود که شامل  90هرجلسه تمرین حدود 
دقیقه تمرینات سرعتی، چابکی، توانی و  30دقیقه حرکات نرمشی و دویدن،  15 کردن،

(شامل تمرینات باوزنه براي گروه قیقه تمرینات اصلی قدرتید 25تمرینات استقامت عضالنی، 
دقیقه تمرینات کششی به منظور  10و  )تجربیبراي گروه و تمرینات قدرتی مرکزي  کنترل

 16( تمرینات قدرتی با وزنه در هفته اول با تکرار زیادسرد کردن و برگشت به حال اولیه بود. 
به تدریج بار کار افزایش و تعداد  هفته 8ع، در طول % قدرت بیشینه) شرو40( تکرار) و بار کم

% 80( تکرار) و بارزیاد 8( تکرار به همان نسبت کاهش یافت تا در دو هفته آخر به تکرار کم
) بطور مستقیم براي هر تمرین 1RM( حداکثر یک تکرار بیشنه .)12( قدرت بیشینه) ختم شد

1 . Lewis 
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براي تمرین بر اي هر فرد اختصاصی بود.  هر بارافزایش  و و هر فرد تعیین شد؛ لذا حجم تمرین
-طراحی برنامه تمرینات قدرتی مرکزي که به منظور بهبود قدرت عضالت مرکزي طراحی شده

 است. شده) استفاده8است، از متدولوژي مطالعات انجام شده در این زمینه (
 1ل شماره حجم برنامه تمرینات قدرتی عضالت مرکزي و همچنین نوع تمرینات در جدو

 و بازکننده ها، تقویت عضالت شکم، عضالت تاکنندهاست. هدف از انجام این تمرینگزارش شده
رسند، ها بسیار ابتدایی و ساده به نظر میپشت است. اگرچه این تمرین ران و عضالت بازکننده

مرکزي، این اند در صورت نداشتن سابقه انجام تمرینات عضالت اما مطالعات پیشین نشان داده
)؛ لذا پیش از شروع برنامه 8،13شود (تمرینات چالش خوبی براي عضالت مرکزي محسوب می

-تمرین از اینکه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر سابقه انجام این تمرینات را نداشته
 افزایش یافت.  1باشند، اطمینان حاصل شد. حجم تمرین بعداز هر دو هفته براساس جدول 

 

 هفته 8. حجم برنامه تمرین قدرتی عضالت مرکزي در مدت 1جدول

 تمرین
 دوهفته سوم دومدوهفته دوهفته اول

دوهفته 
 چهارم

 تکرار ست تکرار ست تکرار ست تکرار ست
 12 3 15 2 12 2 10 2 بر روي توپ سوییس دراز و نشست اصالح شده

 12 3 15 2 12 2 10 2 اکستنشن پشت بر روي توپ سوییس
پل زدن در حالیکه پاشنه پاها روي توپ سوییس 

 قرار دارند.
2 10 2 12 2 15 3 12 

ها به سمت ي پاغلتاندن توپ سوییس با پاشنه
 باسن در حالیکه باسن باالست.

2 10 2 12 2 15 3 12 

 2با توپ مدیسن  1حرکت چرخش روسی
کیلویی: توپ مدیسن را با دو دست گرفته، تنه تا 

به عقب خم شده و تنه همراه  درجه 60حدود 
با حرکت دستها به سمت راست و چپ چرخش 

 کند.می

2 10 2 12 2 15 3 12 

باال آوردن دست و پاي مخالف در وضعیت 
 .خوابیده به شکم

2 10 2 12 2 15 3 12 

 

براي توصیف اطالعات جمع آوري شده از آمار توصیفی و براي تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار 

                                                                                                                                        
1. Russian Twist 
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اسمیرنف استفاده شد.  -استنباطی استفاده شد. براي بررسی توزیع داده ها از آزمون کلموگراف
 اختالف بررسی با توجه به اینکه توزیع داده ها در تحقیق حاضر نرمال بود، لذا براي به منظور

اختالف همبسته و براي بررسی  tپارامتریک  ها از آزمونگروه در آزمون پس و پیش بین معنادار
مستقل استفاده شد. سطح  tدر پایان تمرین از آزمون پارامتریک ها معنادار متغیرها بین گروه

 در نظر گرفته شد. ˂ 05/0αمعناداري 

هایافته  
 ها دربه تفکیک گروه هاآزمودنی شناختی شامل میانگین سن، قد و وزن بدنمشخصات جمعیت

هفته تمرین در جدول  8هاي آمادگی جسمانی قبل و بعد از و نتایج آزمون 2شماره  جدول
  ارائه شده است.  3شماره 

 

 انحراف استاندارد) ±(میانگین هابه تفکیک گروه هاآزمودنیشناختی جمعیت . مشخصات2جدول
 )=12n( تجربیگروه  )=11n( کنترلگروه  متغیر

 7/20±19/1 1/20±41/1 سن
 kg( 6±55 44/6±54/53وزن بدن(

 cm( 12/4±9/160 06/5±6/159قد(
 

و در  )p=001/0(درصد  26/39کنترل هفته تمرین در گروه  8تعداد کشش از بارفیکس بعد از 
) در مقایسه با مقادیر پیش از تمرین افزایش یافت؛ این p=001/0درصد ( 81/54 تجربیگروه 

دو کشش از بارفیکس بین نتایج آزمون  ؛افزایش به لحاظ آماري در هر دو گروه معنادار بود
تعداد شناي سوئدي بعد  در پایان مطالعه تفاوت معناداري مشاهده نشد. تجربیو  کنترلگروه 

درصد  13/55 تجربیو در گروه  )p=001/0درصد ( 1/40کنترلهفته تمرین در گروه  8از 
)001/0=pافزایش به لحاظ آماري  ) در مقایسه با مقادیر پیش از تمرین افزایش یافت؛ که این

درصدي در نتایج این آزمون، بین  48/28در هر دو گروه معنادار بود. در پایان مطالعه، تفاوت 
در خصوص آزمون  ).p=001/0نیز به لحاظ آماري معنادار بود ( تجربیو  کنترلهاي گروه

هفته  8د از ) بعp=001/0(تجربی) و p=001/0(کنترلچابکی، بهبود مدت زمان آزمون در گروه 
تمرین در مقایسه با پیش از تمرین معنادار بود؛ در پایان تمرین، بین زمان آزمون دو گروه 

بهبودي در زمان آزمون دو سرعت  ).p=001/0تفاوت معناداري مشاهده شد( تجربیو  کنترل
هفته تمرین در مقایسه با پیش از  8) بعد از p=001/0(تجربی) و p=001/0(کنترلنیز در گروه 

تفاوت  تجربیو  کنترلدر پایان تمرین، بین زمان آزمون دو گروه همچنین تمرین معنادار بود؛ 
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) و p=001/0(کنترلهوازي در گروه افزایش توان بی ).p=001/0معناداري مشاهده شد(
در تمرین معنادار بود؛ این هفته تمرین در مقایسه با پیش از 8) بعد از p=001/0(تجربی

تفاوت معناداري مشاهده  تجربیو  کنترلدر پایان تمرین، بین نتایج آزمون دو گروه  حالیست
هفته تمرین  8بعد از  دراز و نشستدر خصوص آزمون دراز و نشست، تعداد  ).p=251/0نشد(

) در p=001/0درصد ( 87/47 تجربیو در گروه  )p=001/0درصد ( 65/31 کنترلدر گروه 
مقایسه با مقادیر پیش از تمرین افزایش یافت؛ که این افزایش به لحاظ آماري در هر دو گروه 

 کنترلهاي درصدي در نتایج این آزمون، بین گروه 04/17معنادار بود. در پایان مطالعه، تفاوت 
 ).p=001/0نیز به لحاظ آماري معنادار بود ( تجربیو 

 

 تجربیو  کنترلهاي آمادگی جسمانی قبل و بعد از تمرین در گروه آزمون. مقایسه میانگین 3جدول
 انحراف تاندارد) ±(میانگین

 هاگروه             
 هاآزمون

 بعد از تمرین قبل از تمرین
گروه 

 )=11n(کنترل
گروه 

 )=12n(تجربی
گروه 

 )=11n(کنترل
گروه 

 )=12n(تجربی
 58/10 81/1±45/9 99/4±42/17 95/2±91/20±97/2 کشش از بارفیکس(تعداد)

 27/9 64/1±83/9 42/3±67/15 5/4±91/21±95/1 شناي سوئدي(تعداد)
 44/19 32/0±38/19 12/0±95/18 31/0±02/18±22/0 چابکی(ثانیه)

 62/6 44/0±64/6 39/0±39/6 43/0±87/5±46/0 متر(ثانیه) 40دوي سرعت 
دراز و نشست اصالح 

 شده(تعداد)
48/6±67/27 32/5±45/25 94/4±5/40 58/5±82/48 

 26/627 51/74±08/613 91±99/680 31/85±5/724±43/27 هوازي پا(وات)توان بی
 05/0قبل و بعد از تمرین( کنترلتفاوت معنی دار در گروه˂p( 
  05/0قبل و بعد از تمرین( تجربیتفاوت معنی دار در گروه˂p( 
 05/0بعد از هشت هفته تمرین( تجربیو  کنترلتفاوت معنی دار بین گروه˂p( 

گیريبحث و نتیجه  
هاي آمادگی جسمانی ارزیابی شده در پژوهش حاضر، فاکتورهاي مورد نیاز در بسیاري از آزمون
کنند. این فاکتورها گیري میهاي ورزشی (قدرت، استقامت، سرعت و چابکی) را اندازهرشته

 هدف. نمایندگویی قادرند عملکرد ورزشکاران را در یک بازي و یا مسابقه واقعی پیشهمچنین 
آمادگی عوامل  هفته تمرین قدرتی عضالت مرکزي بر 8این مطالعه تعیین اثر  انجام از کلی

نتایج پژوهش حاضر نشان  بدنی بود.دختران دانشجوي رشته تربیت مرتبط با اجرا در جسمانی

 
 



 1392، پاییز 3شماره  پژوهش در ورزش دانشگاهی 80

هاي آمادگی شده در این پژوهش، باعث بهبود میانگین نمرات آزمونتمرین دادهداد حجم 
؛ اما میزان بهبودي در گروهی که تمرین مرکزي انجام دادند، جسمانی در هر دو گروه گردید

آمادگی جسمانی بجز کشش از مختلف  عواملبیشتر بود؛ بطوریکه بین میانگین امتیازات 
نتایج پژوهش  گروه در پایان مطالعه تفاوت معناداري مشاهده شد. هوازي دوو توان بی بارفیکس

) را که ارتباط معناداري 2008و همکاران ( 2) و نسر2001و همکاران ( 1هاي سیبکحاضر یافته
)، تأیید 10،14هاي آمادگی جسمانی پیدا کردند (مرکزي و برخی آزمون قدرت عضالتبین 

هفته تمرین  8جسمانی که در پژوهش حاضر پس از هاي آمادگی کند. یکی از آزمونمی
بهبودي معناداري یافت، آزمون شناي سوئدي است که از نظر ارزیابی استقامت اندام فوقانی 

) و پرس سینه در 2001بال در تحقیق سیبک و همکاران (مشابه آزمون پرتاب توپ مدیسن
 ) بود.2008تحقیق نسر و همکاران (

 نیز در گروه کنترل است، تمرینات آمادگی جسمانیج گزارش شدههمانطور که در بخش نتای
 دهد می نشان نتایج تحقیقات انجام گرفتهآمادگی جسمانی شد.  اجزاءدار تمام باعث بهبود معنا

 مطالعه این در ).15( دارد افزایش امتیازات آمادگی جسمانیدر  مهمی نقش همگانی ورزش که

تمرینات فقط (که  کنترل گروه هايآزمودنی جسمانی درهاي آمادگی میانگین تمام آزمون
 ویژه یناتتمر دلیل به احتماالً کهآمادگی جسمانی انجام دادند) بطور معناداري افزایش یافت؛ 

نتایج  با این یافته که میباشد ماه دو این طی درپذیري ، قدرتی، استقامتی و انعطافسرعتی
  .)16،17( دارد مطابقت ) 2005(کوهی مالیی و مهربانی هايپژوهش

هوازي و کشش از قدرتی مرکزي باعث افزایش توان بی هفته تمرین 8بر اساس نتایج تحقیق، 
از آنجائیکه هدف از انجام تمرینات قدرتی بارفیکس گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشد. 

 و پشت است ران و عضالت بازکننده و بازکننده مرکزي، تقویت عضالت شکم، عضالت تاکننده
شوند به دلیل اینکه این تمرینات چالش خوبی فقط براي تقویت عضالت مرکزي محسوب می

در گروه  هوازيکشش از بارفیکس و توان بیمیانگین امتیازات عدم افزایش معنادار لذا )؛ 8،13(
بخش مرکزي بدن به عنوان زنجیره  ،مطالعات پیشین. براساس نتایج قابل توجیه است تجربی

شود که براي انتقال نیروي موثر در هاي فوقانی و تحتانی در نظر گرفته میحرکتی بین اندام
هاي ناکارآمد ورزشی بخش مرکزي بدن منجر به تکنیک ضعف ) و7سراسر بدن ضروري است(

در  3ضالت مرکزيتمرین قدرتی ع لذا ؛)6دهد (شده و ورزشکار را در معرض آسیب قرار می

1. Scibek 
2. Nesser 
3. Core Strength Training  
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بهبود عملکرد ورزشی و کاهش خطر آسیب مورد استفاده  باید برايحیطه آمادگی جسمانی، 
). بر اساس مبانی نظري موجود، ثبات بهینه عضالت مرکزي براي افزایش قدرت 8گیرد (قرار 

هاي از محدودیت ضروري است.سرعت دویدن مانند چابکی و عواملیعضالنی و متعاقب آن 
ها در عدم توانایی ارزیابی کامل محقق از وضعیت خستگی آزمودنیتوان به میتحقیق حاضر، 

ها مبنی بر اینکه خسته . در این مورد فقط اظهارات خود آزمودنیاشاره کرد زمان اجراي آزمون
ها پیش از نیستند، مالك ارزیابی قرار گرفت. بر اساس شواهد پژوهشی، خستگی آزمودنی

تواند بر نتایج ها تا حد خستگی میها به اجراي آزمونکردن آزمودنیآزمون و یا وادار اجراي
 ).   14،18گذار باشد (تأثیرآزمون 

هفته تمرین قدرتی مرکزي بیشتر از  8نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بطور کلی 
گردد. لذا، اجرا میجسمانی باعث بهبود عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تمرینات آمادگی

نه تنها دانشجویان توان به عنوان یک ابزار تمرینی مهم براي تمرین قدرتی مرکزي را می
آمادگی جسمانی براي انجام  م ورزشکارانی که به سطح مطلوبی ازتما بدنی بلکه برايتربیت
تمرین  اساس نتایج پژوهش حاضر اگرلذا، بر در نظر گرفت.  هاي ورزشی نیاز دارند،مهارت

توان می، شوددر نظر گرفته جسمانیآمادگی بخشی از برنامه تمرینیبه عنوان قدرتی مرکزي 
آمادگی الزم ، هاي آمادگی جسمانی نیمسال اول تحصیلیکالسدانشجویان درانتظار داشت 

 .   نمایندهاي مختلف ورزشی را کسب براي انجام مهارت
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رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان بر اساس مدل شش بعدي 

 وایزبورد در بین مدیران ورزشی دانشگاههاي ایران
 

 2ماریه عاشوري ، 1زاده مهرداد محرم
 

  ∗دانشیار دانشگاه ارومیه -1
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی -2
 

 27/09/92تاریخ پذیرش:   23/07/92تاریخ دریافت: 

 چکیده
 اساس بر سازمان موفقیت و سازمانی شناخت عوامل هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی رابطه

ایران بود. روش تحقیق حاضر  دانشگاههاي ورزشی مدیران بین در وایزبورد بعدي شش مدل
 شـژوهـپ نـای توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی صورت گرفت. در

 با ،)ODQ( )89/0 =α( سازمانی شناخت هاي شنامهرسـپ از اتـاطالع گردآوري تـجه
 )، α= 87/0سازمانی ( ارتقاي و موفقیت پرسشنامه و وایزبورد بعدي شش مدل از استفاده
جامعه آماري این پژوهش را کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز  .شد استفاده

) و با روش غیر N=nآماري بود (آموزش عالی کشور بود که حجم نمونه برابر با جامعه 
و با » وایزبورد« با استفاده از مدل شش بعدي .نفر را شامل شدند 88تصـادفی هدفمند جمعاً 

مدیران ورزشی دانشگاههاي سراسر انجام تجزیه و تحلیل پاسخ هاي داده شده از سوي 
د. که با توجه کشور بین عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمانی رابطه معناداري بدست آم

به نتایج بدست آمده این نتیجه گیري را می توان کرد که یکی از شروط باال بردن احتمال 
برانگیختن  برانگیختن مدیران براي انجام وظایف محوله است و موفقیت در سازمان ها،

در نهایت موفقیت سازمان ارتباط  امنیت شغلی و رضایت شغلی، مدیران با افزایش روحیه،
 دارد.

 

 .ها ، مدیران ورزشی دانشگاهموفقیت سازمانی ، مدل شش بعدي وایزبورد  :کلیدي هاي واژه

 
 

 Email: mmoharramzadeh@yahoo.com  ل. نویسندة مسئو∗
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 مقدمه
 کـه  اسـت  بارزي تفاوت آن و است مسلم نکته یک حاضر عصر ايی هدگرگون و تحوالت سیر در

دانـش مـدیریت همـواره در جسـتجوي      . )1( داشـت  خواهـد  بـا فردایمـان   مـا  امروز يه جامع
تحلیـل و   ،مورد مطالعه خود، یعنی سازمان را بهتر شناساییاست که بتواند موضوع راهکارهایی 

ـ   د کـه نـام ایـن دانـش، بایـد دانـش       ادراه نمایند. به گونه اي که برخی اندیشمندان بـراین باورن
. با توجه به اینکه هدف نهـایی علـم پـیش بینـی و تبیـین       )2( مان باشد، نه دانش مدیریتساز

از این رو، اولین قدم در راستاي اداره بهینه و کارآمد سـازمان، شـناخت آن   ،  پدیده ها می باشد
تغییرات سریع در دنیاي امروز، سازمان ها را با چالش هاي مختلفی روبرو کرده است؛ امـا   است.

در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزار هاي مدیریتی و فناوري هاي نوین، از 
 .د شده به نفع خود استفاده کنندفرصت هاي ایجا

امروزه ایجاد تغییر و تحول در سازمان ها، یک امـر ضـروري و اجتنـاب ناپـذیر اسـت، چـرا کـه        
جوامع، سازمان ها، رقبا و ... همه در حال تغییر و تحول هستند و هر سازمانی که نخواهد از این 

محـیط بیـرون خـود، همـاهنگی و      تغییرات و دگرگونی ها تبعیت کند و راکد و آرام بماند و بـا 
همسویی نداشته باشد، محکوم به فنا بوده و با جذب آنتروپـی مثبـت بـه بـی نظمـی و افـول و       
اضمحالل گرایش پیدا می کند، زیرا فلسفه وجـودي سـازمان هـا نیـاز جامعـه بـوده و بنـابراین        

عه یافتـه اي  جوامعی پیشرفته و توسعه یافته هستند که سـازمان هـاي کـارا و اثـربخش و توسـ     
   . )3( داشته باشند

 تـالش  نتیجـه  در دیگـر  سـوي  از. هاست سازمان شناخت مستلزم افراد، اهداف از روشن درك 
 بـراي  اي وسـیله  سـازمان  شـود  مـی  تشکیل سازمان یک ، شان فردي اهداف به نیل براي افراد
 سـازمان مـی   بـا  يهمکـار بـا   ، پیوندند می سازمان یک به که نانآ. است اهداف به نیل و ماانج

در تـالش بـراي درك و شـناخت     .برسـند  نیـز  خـود  هـاي  هدف به سازمان طریق از تا کوشند
سازمان باید جنبه هاي مختلف آنرا بازشناخت و معانی و مفاهیم متنـاقض و متفـاوتی را کـه در    

بررسـی و شـناخت عوامـل مـوثر در محـیط داخلـی        . )4( هر جنبه آن نهفته اسـت را دریافـت  
سـازمانی  ها همواره یکی از دغدغه هاي مدیران و کارکنان در راستاي تحقـق هـدفهاي    سازمان

پرواضح است که شناسایی عامل هاي اثرگذار در محـیط درونـی سـازمان و کیفیـت      . بوده است
تعامل این عوامل با همدیگر و متقابالً با عوامل محیط خارجی، سازمان را قادر مـی سـازد تـا در    

د شتابان تکنولـوژي اطالعـات و فنـاوري هـاي تولیـد و خـدمات بـه رشـد و         عرصه رقابت و رش
 ).5( بالندگی و بقاء خود کمک رسانیده و موجبات تغییر آینده سازمان را فراهم آورند

بررسی و شناخت عوامل موثر در محیط داخلی سازمان ها همواره یکی از دغدغه هاي مدیران و 
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پرواضح است که شناسـایی عامـل هـاي     مانی بوده است.کارکنان در راستاي تحقق هدفهاي ساز
بـا عوامـل    مل ایـن عوامـل بـا همـدیگر و متقـابالً     اثرگذار در محیط درونی سازمان و کیفیت تعا

محیط خارجی، سازمان را قادر می سازد تا در عرصه رقابت و رشد شتابان تکنولوژي اطالعات و 
بقاء خـود کمـک رسـانیده و موجبـات تغییـر       فناوري هاي تولید و خدمات به رشد و بالندگی و

      .  )6( آینده سازمان را فراهم آورند
یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به موفقیت است. براي رسیدن به ایـن هـدف، راهـی    
جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردي وجود ندارد. موفقیت هاي چشمگیر دهـه  

حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانـایی هـاي    اخیر سازمان هایی با
معنـوي در موفقیـت آنهـا بـوده     مادي از سوي دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادي و 

 در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می گـردد.  است که
از به مطالعه موفقیت، راههاي دستیابی به آن و غلبـه بـر موانـع و    براي پیشرفت، هر سازمانی نی

 تـالش  آرشـیو،  جمله از تشکیالتی هر در سازمانى موفقیت به دستیابى . )7( بازدارنده هاي دارد
 کـه  طلبد مى خاصى مهارتهاى و اصول بکارگیرى و فراگیرى براي را سازمان آن اعضاي و مدیر

 و هـا  مشى خط از آشکاري تبیین سازمانى، یادگیرى سازمانى، نگفره: از اند عبارت میان آن از
 دستگاهها دیگر با مؤثر سازمانى روابط ایجاد باالخره و مناسب سازمانى جایگاه سازمان، هدفهاي

مفهوم عوامل کلیدي موفقیـت نخسـتین بـار توسـط رونالـد       . )8( پشتیبان سازمانهاى جمله از
موفقیت هر سازمانی به وسیله سه تا شـش عامـل کلیـدي    مطرح شد. اوعقیده داشت که  1دنیل

تعیین می شود و سیستم اطالعاتی هر سازمانی باید بر روي این عوامل متمرکـز شـوند. سـپس    
این مفهوم را توسعه داده و شکل عمومی به آن دادند و شناخت این عوامل را  2آنتونی و وانسیل

 . )7نی ضروري دانستند (براي مدیران هر سازما
براین باورند که دانش را به عنوان مهم ترین منبع  1999) در سال 17( 3داونپورت و دراکر

راهبردي،نقش و اهمیت فزاینده اي در موفقیت سازمان ها و ایجاد مزیتی پایدار ایفا خواهد 
 کرد،به گونه اي که مدیریت اثربخش دانش به چالش اصلی سازمان ها تبدیل خواهد شد.

تحقیقی را تحت عنوان شناسایی عوامل مـوثر بـر موفقیـت مـدیران      1387سال ) در  9(  دیانی
 هـر  واحـدها،  ایـن  کارکنـان  نظر مراکز ملی علمی در ایران انجام دادند و به این نتیجه رسید به

 شـوند،  نمـی  تلقـی  سـازمان  موفقیت عامل تنهایی به یک هیچ اما دارند، اهمیت عوامل این چند

1. Ronald Daniel 
2. Antony Vansil 
3. Davenport & Draker  
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 .دانست مؤثر سازمان موفقیت در ایدب را ازآنها ترکیبی بلکه
سازمان هاي ورزشی نیز به عنوان بخشی از سازمان هاي حاضر که نقش مهمـی در کلیـه ابعـاد    
اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی افراد داشته نیز از این قائله مستثنی نمی باشد و مدیران ورزشی 

روبه جلو و نیز سیر صـعودي   این بار را بر دوش می کشند. مدیران ورزشی باید موجبات حرکت
ا بـا توجـه بـه اهمیـت عامـل      لـذ  دستیابی به اهداف سازمانی را در سازمان ورزشی فراهم آورند.

در سازمان ها و همچنین تاثیر فاکتورهاي شناخت سازمان بر پیاده سازي ایـن   ءارتقا موفقیت /
سازي مطلـوب تـر عامـل    عامل بررسی رابطه آنها با یکدیگر می تواند کمک شایانی جهت پیاده 

این بررسی می تواند در جهت شناخت وضعیت موجود متغییرهاي ذکر  موفقیت سازمانی نماید.
شده در سازمان مورد نظر و همچنین ترسیم وضعیت موجود و ارائه راهکارهـاي مطلـوب مفیـد    

 باشد.
 محیطـی،  در عصر حاضر سازمان ها علی الخصوص سازمان هاي ورزشی براي مقابله با تهدیدات

استفاده از فرصت هاي احتمالی و دستیابی به اهداف سازمانی ناچارند ظرفیـت هـا و توانمنـدي    
نقاط ضـعف را   هاي درونی را شناسایی کرده مسائل و ابعاد مختلف سازمانی را موشکافی نمایند،

هـاي   سازمان هاي ورزشی نیز به عنوان بخشی از سازمان ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند.
فرهنگی و خانوادگی افراد داشته نیز از این قائلـه   حاضر که نقش مهمی در کلیه ابعاد اجتماعی،

مستثنی نمی باشد و مدیران ورزشی این بار را بر دوش می کشند. مدیران ورزشی باید موجبات 
حرکت رو به جلو و نیز سیر صعودي دستیابی به اهداف سـازمانی را در سـازمان هـاي ورزشـی     

 اهم آورند.  فر
امروزه الزمه تحقق بخشیدن به هدفهاي سازمان، شناخت آسیبهاي سـازمانی و عوامـل اثرگـذار    

مکـانیزم هـاي مفیـد مـی      -رهبري –پاداش  –ارتباطات  -ساختار -درون سازمانی نظیر: هدفها
باشد. محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال و موضوع می باشد کـه آیـا بـین    

و موفقیت سازمان در بین مدیران ورزشی  وت و ضعف عوامل شش گانه درون سازمانی و ارتقاءق
 دانشگاههاي ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟

در این تحقیق سعی شد این عوامل در قالب مدل شش بعدي وایز بورد مورد مطالعه قرارگرفتـه  
در این پژوهش عوامل  ی یادآوري شود.و نقش هریک از آن ها در پویایی و ارتقاء فرهنگ سازمان

سازمانی و محیط داخلی نظیر هدف، ساختار، ارتباطات، پاداش، رهبري و مکانیزم هاي مفید بـر  
ابداع گردیـده  » 2رابرت . سی پریزیوزي«که توسط ODQ(1اساس پرسش نامه شناخت سازمان( 

1. Organisational  Diagnosis  Qustionnaire  
2. RobertC.preziosi  
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با انجـام تجزیـه و تحلیـل    شناسایی گردیده و » وایزبورد« است و با استفاده از مدل شش بعدي
در ابعاد شش گانه فـوق   مدیران ورزشی دانشگاههاي سراسر کشورپاسخ هاي داده شده از سوي 

   .شدسنجیده 

 پژوهشروش 
 پـژوهش هـاي   دسـته  از متغیرهـا  بـین  روابط و داده ها گردآوري شیوه لحاظ به حاضر پژوهش
 روش بـه  کـه  مـی باشـد   اربرديکـ  نوع از پژوهش اهداف لحاظ به و بوده همبستگی – توصیفی
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه مدیران ادارات تربیت بـدنی  .  است درآمده اجرا به میدانی

و )  N=n (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بود که حجم نمونه برابر با جامعه آماري اسـت 
نفـر را شـامل    88عداد نمونه گیري بصورت روش غیر تصـادفی هدفمند انجام گرفت که جمعاً ت

شدند. در این پژوهش جهت گردآوري اطالعات نظري از روش کتابخانـه اي و میـدانی اسـتفاده    
شد. همچنین از آنجایی که یکی از ابزارهاي گردآوري داده ها در تحقیقات علوم رفتاري مقیاس 

) و ODQی (اندازه گیري نگرش می باشد در این تحقیق نیز از دو پرسشنامه ي عوامـل سـازمان  
 موفقیت/ ارتقاء استفاده شد.

در  ) 10 ( ســوال بــوده کــه توســط مقیمــی  35) شــامل ODQپرسشــنامه عوامــل ســازمانی (
هدف پرسشنامه این  که، طراحی شده است و همچنین از پرسشنامه موفقیت / ارتقاء 1388سال

 30شـنامه حـاوي   دیدگاه فرد را نسبت به موفقیت مورد ارزیابی قرار می دهـد.این پرس  است که
 سوال بسته پاسخ  می باشد.

گیـري   تحقیق به نحوي که بتوان نتایج حاصل از وسیله انـدازه  این محتوا به منظور تأمین روایی
هاي اسـاتید محتـرم    ها از نظرات و راهنمایی را به کل جامعه تعمیم داد بعد از تدوین پرسشنامه

ه شده و نظرات آنها در پرسشـنامه نهـایی   استفاد ورزشیصاحب نظر در علم مدیریت و مدیریت 
ها از تحلیل عاملی تأییـدي اسـتفاده شـد.    و به منظور تایید روایی سازه پرسشنامه لحاظ گردید

براي محاسبه پایایی درونی سئواالت پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده و ضریب پایـایی  
پایـایی ایـن پرسشـنامه     ، همچنـین )ODQ( )89/0 =α( سازمانی درونی براي پرسشنامه عوامل

بدست آمد کـه   )α= 87/0( ارتقاء،/  گزارش شده است. پرسشنامه موفقیت 93/0توسط مقیمی 
 تعیین شد.  85/0،  1388سال  در) 11( ایی این پرسشنامه نیز توسط دهقانپای

نمونه هاي بندي نمرات خام و توصیف اندازهاین تحقیق براي سازمان دادن، خالصه کردن طبقه
 آمـار  از سپس و معیار انحراف و میانگین درصدي، و مطلق فراوانی جداول از آمار توصیفی مانند

استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، ضـریب همبسـتگی   
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اسپیرمن جهت بررسی ارتباط متغییرها به فراخور توزیع نرمال یا غیـر نرمـال بـودن داده هـا و     
-ندگانه رگرسیون استفاده شد. براي تحلیل اطالعات و محاسبه نتایج هم از بسته نـرم آزمون چ
 استفاده شد. 8/8نسخه  2افزار لیزرلو براي تحلیل عاملی از نرمSPSS Ver201افزاري 

 نتایج
این قسمت شامل یافته هاي توصیفی از پرسشنامه هاي عوامل سازمانی و موفقیت/ارتقا می 

ر داده هایی که به وسیله این دو پرسشنامه جمع آوري و طبقه بندي شده باشد. به این منظو
اند به عنوان منبع براي کسب معلومات جدید درباره موضوع تحقیقی به کار می روند. براي 

 تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده در مورد جامعه صورت گرفته است.
جود رابطه ي خطی بـین متغیـر مـالك    در این بخش از روش رگرسیون چندگانه براي تعیین و

 ) استفاده می کنیم.ODQموفقیت سازمانی و متغییرهاي پیش بینی کننده (عوامل 
 

 خالصه ي مدل .1جدول 

 مدل
ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

 چندگانه
ضریب تعیین چندگانه 

 تعدیل یافته
انحراف معیار ضریب تعیین 

 چندگانه

1 0,458 0,209 0,129 5,65061 

 
نشان دهنده این است کـه رگرسـیون خطـی هـدف و سـاختار و       مقادیر بدست آمده در جدول

% تغییرات را به خـود اختصـاص داده انـد. و مـا بقـی      20رهبري و... بر موفقیت سازمان، حدود 
 تأثیرات از سایر متغیر ها که در این جا ذکر نشده ناشی می شود.

 
 آنالیز واریانس .2جدول 

سطح معنی 
 ريدا

 مدل مجموع مربعات درجه ي آزادي میانگین مربعات )fآماره فیشر(

0,026 
 

2,605 
 

 رگرسیون 499,151 6 83,193
 مانده ها 1883,834 56 31,929

 جمع کل 2382,985 65 

 
کمتـر از   sigچون مقدار واریانس مشهور است. در این جدول ) به جدول آنالیز 2( شمارهجدول 

1. statistical package for social science 
2. Lisrel 
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 ).sig=0.026اینکه رگرسیون معنی دار نیست را رد می کنیم ( است پس فرض 0,05
 

 ضرایب رگرسیون. 3 جدول

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب مانده ها بعد از پیش بینی

ن) 
مو

آز
ره 

آما
)

t 

ی 
عن

ح م
سط

ري
دا

 

(برآورد 
 B پارامتر)

 انحراف معیار 
(برآورد پارامتر هاي 

 Betaمدل) 

 0,000 5,998  2,949 17,686 )کل(
 ODQ 0,073 0,286 0,041 0,254 0,800هدف

 ODQ 0,045 0,193 0,040 0,232 0,817ساختار 
 ODQ 0,163- 0,213 0,132- 0,763- 0,448ارتباطات
 ODQ 0,466 0,173 0,427 2,695 0,009پاداش ها
 ODQ 0,158 0,206 0,144 0,766 0,446رهبري

مکانیزم هاي 
 ODQمفید

0,889- 0,255 0,556- 3,481- 0,001 

 
العات داده شده در جدول می توان به این نتایج دست یافت با توجه به اط، )3( شماره در جدول

که بین تمامی عوامل شناخت سازمان به جز عامل پاداش و عامل مکانیزم هاي مفید با موفقیت 
، و فرض اینکه بین عوامل هدف ، ساختار  )sig>0.05( سازمان رابطه ي خطی وجود ندارد

، سطح معناداري نشان  ارتباطات و رهبري با موفقیت سازمان ارتباط وجود دارد را رد می کنیم
رابطه ي  وجود )sig<0.05() است0,001و  0,009که برابر (   6و4داده شده در سطرهاي 

اش و عامل مکانیزم هاي مفید را نشان می دهد پس خطی بین موفقیت سازمان و عامل پاد
 درصد می پذیریم. 95وفقیت سازمان و این دوعامل را با حداکثر اطمینان فرض اینکه بین م

علت انتخاب روش رگرسیون چند گانه این بود که، رگرسیون خطی رابطه خطی بین دو متغیـر  
را نشان می دهد، ولی همبستگی شدت رابطه ي خطی بین دو متغیر را آشکار می سازد. در هر 

تحلیل استفاده می کنیم که در این پژوهش تمام داده هـاي   دو روش ما از داده هاي کمی براي
ما از نوع کمی می باشند. در این پژوهش اول از طریق روش رگرسیون چندگانـه وجـود رابطـه    

به عنـوان متغیرهـاي پـیش     ODQبین موفقیت سازمان به عنوان متغیر مالك (پاسخ) و عوامل 
)، 3بـه دسـت آمـده در جـدول شـماره (     بینی کننده را ثابت کردیم. طبـق سـطح معنـی داري    

متغیرهاي پاداش و مکانیزم هاي مفید با موفقیت سـازمانی رابطـه دارنـد و بقیـه ي متغیـر هـا       
(هدف، ساختار، ارتباطات، رهبري) با موفقیت سازمانی رابطه ي خطی ندارند. بنـابراین در روش  

ز تعیـین رابطـه ي خطـی    رگرسیون چندگانه فرض هاي چهارم و ششم پذیرفته شده اند. بعـد ا 
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بین متغیرهاي پیش بینی کننده و متغیر مالك نوبت به تعیین شدت رابطه ي خطی می رسـد.  
در اینجا با استفاده از روش همبستگی ما شدت رابطه ي خطی بین متغیرها را می یابیم. طبـق  

ت جداول همبستگی، بیشترین شدت رابطه ي خطی بین متغیر مکانیزم هـاي مفیـد بـا موفقیـ    
سازمانی می باشد که داراي کمتـرین مقـدار سـطح معنـی داري نیـز اسـت. البتـه، رگرسـیون         
چندگانه براي اثبات وجود رابطه بین متغییرها بهترین و کاملترین روش می باشد و همبسـتگی  
فقط شدت و میزان رابطه را تعیین می کند. بنابراین نیازي به استفاده از روش همبستگی وجود 

 ندارد.   

  حث و نتیجه گیريب
اگرمنابع انسانی رایکی از مهمترین رکن اساسی ارتقاء بهره وري در سازمان بدانیم واضح است 
که به بررسی سرمایه هاي واقعی این دستگاه پرداخته وسهم وجایگاه تربیت بدنی را در برنامه 

ان امروز، هاي رقابتی جه در محیط . )12( هاي توسعه وبهبود بهره وري مشخص می نماییم
شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران و سازمانهاي متبوع آنها، اهمیت خاصی دارد. با 

آید و اعمال  گیري هدفمند فراهم می هاي الزم براي تصمیم شناخت این عوامل، زمینه
ها با در نظر داشتن این عوامل  شود. از طرفی، سازمانها و مؤسسه راهبردهاي مناسب تسهیل می

المللی به درستی و  توانند در آینده وضعیت خود را با سازمانهاي مشابه در سطح ملی و بین می
 ) .13( طور مستمر به بهبود آن بپردازند با دقت مورد مقایسه قرار داده و به

این پژوهش به منظور بررسی رابطه عوامل شناخت سازمانی وموفقیت سازمان براساس مدل 
 دیران ورزشی دانشگاههاي ایران بود. وایزبورد دربین م شش بعدي

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که بین عامل هدف با موفقیت سازمانی در بین 
مدیران ورزشی دانشگاههاي ایران رابطه معناداري وجود ندارد که می توان چنین نتیجه گرفت 

نگی و هم سویی و که به دلیل واضح نبودن سیاستها و استراتژي هاي مدیران و عدم هماه
حمایت از تالش هاي مدیران تربیت بدنی ارتباط معنی داري بین هدف و موفقیت سازمان 

 وجود ندارد.
بین عامل ساختار با موفقیت سازمانی در بین مدیران ورزشی دانشگاههاي ایران رابطه معناداري 

ا زیر نظر معاونت شاید به نظر محقق چون فعالیت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ه دیده نشد.
دانشجویی بوده و عدم تخصصی بودن این معاونت در امر ورزش دلیل عدم ارتباط بین ساختار 

نتـایـج بـا نتایج تحقیقات غالمرضا خاکی  وموفقیـت سازمـانی از نـظر مـدیـران باشد.کـه ایـن
، 1378 ) در سال15( ، فخریان 1383) در سال 20( ، فالح همت آبادي1380) در سال 14(
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 مطابقت دارد. 1385) در سال 15( و علیرضا امیدي 1382) در سال 22( رضازاده
بین عامل ارتباطات با موفقیت سازمانی در بین مدیران ورزشی دانشگاههاي ایران هم رابطه 

به نظر می رسد نبود کانال هاي ارتباطی شفاف و سیستم ارتباطی  معناداري مشاهده نگردید.
و تمایل غالب مدیران به نبود ارتباطات توام با اعتماد و همدلی با کارکنان از بیشتر تک مسیره 

) در 23( 1علت هاي اصلی عدم تائید این فرضیه تلقی گردد.که این نتایج با نتایج تحقیقات هیل
 مطابقت ندارد.  2005) در سال 24( 2فارست ، 2003سال 

ن سازمان رابظه وجود دارد که نتایج فرض محقق براین بود که بین پاداش و موفقیت در ای
به  بدست آمده نیز این فرض را تائید کرده ثابت کرده است که ارتباط معنی داري وجود دارد.

برانگیختن مدیران براي  نظر محقق یکی از شروط باال بردن احتمال موفقیت در سازمان ها،
 امنیت شغلی و رضایت شغلی، برانگیختن مدیران با افزایش روحیه، انجام وظایف محوله است و

) در سال 25( 3وانگ در نهایت موفقیت سازمان ارتباط دارد که این نتایج با نتایج تحقیقات
 مطابقت دارد.  2004) در سال 10( مقیمی و 2005

یافته ها نشان داد که بین عامل رهبري با موفقیت سازمانی در بین مدیران ورزشی دانشگاههاي 
سبک رهبري مدیران تابعی از طرز تلقی آنان از کارکنان  ري وجود ندارد.ایران رابطه معنادا

سازمان است لذا اگر مدیران کارکنان را به مثابه افرادي فعال، مسئولیت جو و عالقمند به کار 
در نظر گیرند، طبیعتاً سبک رهبري مناسب تري را در این رابطه اتخاذ خواهد نمود. از سوي 

ف سازمان نواوري و پاسخگویی به شرایط تغییر محیط می باشد، دیگر در شرایطی که هد
سازمان نیازمند رهبري است که توان کارآفرینی داشته و از قدرت خود در جهت تامین منابع 
براي سازمان استفاده نماید و به نیازهاي شخصی کارکنان و ارزش ها و باورهاي آنان توجه کند. 

ی ها به عنوان مدیران سازمانهاي تحت بررسی به مدیریت به نظر می رسد تمایل غالب آزمودن
رسمی بیشتر از مفهوم رهبري بوده و لذا کمرنگ شدن مفهوم رهبري با دیگر عوامل فوق الذکر 
مثل ارتباطات اندك عاملی مهم در عدم تایید این فرضیه نیز تلقی گردد.که این نتایج با نتایج 

 مطابقت ندارد. ، 2003سال  ) در26( و همکاران رابرت کوئین تحقیق
نتایج تحقیق نشان داد که بین مکانیزم هاي مفید و موفقیت رابطه ي معناداري وجود دارد. با 
توجه به اینکه امروزه براي نیل به بهره وري و هم سویی با حرکت رو به توسعه منطقه اي و 

شود بکارگیري و استقبال از ملی و گاهاً بین المللی و اینکه با پدیده تغییر سازگاري سازمانی 

1. Hill  
2. Farest  
3. Vangh  
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مکانیزم هاي مختلفی از جمله تکنولوژي کار شبکه هاي اطالعاتی روش هاي نوین کسب و کار 
و مشاوره هاي فنی و بهره گیري از تحلیل هاي درون و بـرون سازمانی و دیگر مکانیزم هاي 

تایج تحقیقات فالح مفـید یـکی از عـلت هاي اصـلی تـائـید فـرضیه باشد.که ایـن نتایج با ن
 1386) در سال 20( ، محمودیان1380) در سال 20( ، داوري1383) در سال 20(همت آبادي

 مطابقت دارد.
اگر این گونه تصوري وجود داشته باشد که با ارائه برخی راه حل ها و یا پیشنهادهاي یک 

وفقیت/ارتقاء در پژوهش بتوان بهبود عوامل درون سازمانی را به صورت کامالً مطلوب براي م
ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها فراهم نمود، انتظار بیش از اندازه نسبت به تحقیق و پژوهش 
صـورت گـرفته می باشد، لیکن می تواند سازمان را قادر سازد که تا حدودي جوابگوي روش 

مفید هاي بهبود عوامل شش گانه سازمانی (هدف، ساختار، ارتباطات، پاداش و مکانیزم هاي 
سازمانی) که رمز و کلید موفقیت سازمان و ارتقا مدیران دانشگاه هاي سراسر کشور هستند، 
باشد. هم چنین توصیه می گردد محققان و پژوهش گران دیگر از زوایا و ابعاد مختلف رابطه 
بین عوامل درون سازمانی و موفقیت و ارتقا را مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل توصیفی و 

قرار دهند. هر چند بایستی گفت که سابقه تحقیقات در این باره در سازمان هاي استباطی 
ورزشی  زیاد نیست ولی می توان امیدوار بود که این پژوهش گامی جدي در راستاي تشویق 

 سایر محققان و عالقه مندان براي پیدا کردن راه حل هاي مناسب تر باشد.

 :منابع
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مقایسه بارگیري کوتاه مدت و بلند مدت مکمل سلنیوم بر شاخص هاي 

 به دنبال یک جلسه فعالیت هوازي وامانده ساز دانشجو دختران فعال فشاراکسایشی
 

 2وحیده دولتی، 1اصغر توفیقی
 

 ∗فیزیولوژي ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه استادیارـ 1
 یزیولوژي ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیهـ کارشناس ارشد ف2

 

 28/09/92 :تاریخ پذیرش    07/08/92 :تاریخ دریافت

 چکیده
هاي شاخص مدت مکمل سلنیوم برمدت و بلندمقایسه بارگیري کوتاه این پژوهشاز هدف 

بر  بود. سازاماندهو به دنبال یک جلسه فعالیت هوازيدانشجو فشاراکسایشی دختران فعال 
 ،سال 6/23±5/1دانشجوي دختر سالم (سن:  20تجربی اساس یک طرح نیمه

 انتخاب شدند. هدفمندکیلوگرم) به صورت  2/60±13/7متر، وزن: سانتی23/161±26/1قد:
میکروگرمی سلنیوم را  200 ها یک کپسولاخذ اولین نمونه خونی حالت ناشتا آزمودنی پس از

بالفاصله دومین نمونه  اعت بعد تست بروس را روي نوارگردان اجرا کردند.س 2مصرف کردند و 
مدت مکمل  ) بارگیري طوالنیWash outیک هفته استراحت ( خونی به عمل آمد. بعد از

ساعت پس از مصرف آخرین مکمل و اخذ  24روز شروع شد.  14سلنیوم با همان دوز به مدت 
وباره تست را اجرا کردند و بالفاصله پس از تست حالت ناشتا افراد د نمونه خونی سوم در

دروژناز الکتات دهی هاي فشاراکسایشی(کراتین کیناز،شاخص نمونه خونی چهارم گرفته شد.
همبسته بین دو مدل  tآزمون  توسط وگیري رحله خونگیري اندازهم هر آلدئید) درديو مالون

 5و درسطح معناداري 18نسخه  SPSS افزار ها توسط نرمتحلیل داده بارگیري مقایسه شد.
ساز باعث افزایش نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی وامانده انجام شد. درصد

شود. در مقایسه بین دو مدل بارگیري نیز مشاهده شد که می MDA و CK ،LDHمعنادار 
و  CKمقادیر و  )P > 05/0( اثر معناداري دارد LDHکاهش بارگیري بلندمدت سلنیوم روي 

MDA مدت مکمل سلنیوم براساس یافته پژوهش حاضرمصرف طوالنی دهد.را نیز کاهش می
اکسایشی ناشی از انجام تمرین  آسیبموجب کاهش مدت آن در مقایسه با مصرف کوتاه

 شود.ساز میوامانده
 

 وژناز،الکتات دهیدر کراتین کیناز، سلنیوم، ساز،فعالیت هوازي وامانده واژگان کلیدي:
آلدئیدديمالون

 Email: atofighi2002@yahoo.com . نویسندة مسئول ∗
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 مقدمه
ش از حد یش بید از افزایکن نباید است لیو مف يضرور یتندرست يبرا یت بدنیاگرچه فعال

 د غافل شدینسبتا شد یورزش يهاتیفعال ياز اجرا یناش یشیآزاد و فشار اکسا يهاکالیراد
ش ین افزایا ؛باشدیم یت ورزشیعضالت نشان دهنده شدت فعال یژن مصرفیش اکسیافزا .)1(

 ).2،3( رابر زمان استراحت برسدب 15 تا 10تواند به یوامانده ساز م یت ورزشیبعد از فعال
 يهامیآنز يو آزادساز ویداتیط استرس اکسیک شرایژن در دسترس باعث تحریش اکسیافزا

 .)4( شودیم یشیفشار اکسا
 دیتول يهوازیر بیکه در مس هستند ییهامیازجمله آنز 2الکتات دهیدروژناز و1کراتین کیناز

ATP  يگرید يهامیالبته آنز شوند.یم شناخته یشیفشاراکسا يهاجزو شاخص وداشته نقش 
 یشیفشاراکسا سلول و يب غشاین مقدار آسییتع يبرا یشاخصنیز  3دیآلدئ يمالون د رینظ

 يریگازهن حالت با اندیافتد و ایبه مخاطره م یشیفشاراکسا سلول با يعملکرد غشا است.
مقابله با اثرات نامطلوب فشار  يهان راهیتراز مهم یکی ).5(شود یم یابیزار هاي آسیبشاخص

 يهابدن با استفاده از مکمل یشیت توان ضداکسایتقو ن ،یسنگ يهاتیاز فعال یناش یشیاکسا
-یمها دانیاکسیآنت يریگاند که مکملگزارش کرده يادیمطالعات ز .)6( است یشیاکساضد

 ).7،8( کاهش دهدساز را اندهمواورزش  از یناشو یداتیاسترس اکس يهاا شاخصیم یتواند عال
و  یمیآنز يهادانیاکس یآنت ،ینیتامیو يهادانیاکس یآنت : بدن شامل یشیستم ضد اکسایس
 .)9،10( دباشیوم میمثل سلن یدانیاکس یر مواد آنتیسا

-یآنت يهامیشده است که به عنوان کوفاکتور آنز شناخته يهادانیاکس یاز آنت یکیوم یسلن
-کالیجهت محافظت بدن در برابر راد يضرور یاز مواد معدن ن عنصریا .کندیعمل م یدانیاکس
اما قابل توجه مکمل  ،میرمستقیعمل غ ها هستند.رسان سلولبیکه عامل آس است يآزاد يها

آزاد است که در طول  يهاکالیادل ریون و تشکیداسیمحافظت سلول از فشار اکس ،ومیسلن
 يریرا در جلوگ این عنصروم نقش یقات مربوط به سلنیاکثر تحق ).1،11( دهد.یم يورزش رو

ن یا یشیر ضد اکسایدر رابطه با تاث ).12،13( اندکرده یابیها ارزسرطان از یبرخو  يماریاز ب
مختلف مطالعات  یورزش يهاتیاز انجام فعال یناش یشیاز فشار اکسا يریشگیمکمل در پ

 .)7( انجام شده است يمحدود
ب یو آس یشیفشار اکسا يرا بر رو یدانیاکسیآنت هايمکملر یتاث )1389(ش و همکاران يزیعز

1. Creatine Kinase 
2. Lactat Dehydrogenise 
3. Malondialdehyde 
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ق یج تحقینتا ن در دختران شناگر مطالعه کردند.ین سنگیتمرک دوره ی از یناش یعضالن
 )،CK( نازین کیکرات نظیر یعضالنب یآس يهااز شاخص یزان برخینشان داد که مپژوهشگران 
کاواس . )14( دار نیستیمعن رغم کاهشعلیدر گروه مکمل  1)AST( نوترانسفرازیآسپارتات آم
هاي آنتی در پژوهش خود نتایج متفاوتی را گزارش کردند. آنها اثر مکمل )2004( 2و همکارانش

-آنزیم ، آسپارتات آمینوترانسفراز،کراتین کیناز، الکتات دهیدروژنازرا بر روي مقادیر  اکسیدانی
شناگران جوان بررسی کردند و نشان دادند که مصرف  ومالون دي آلدئیداکسیدانی آنتی هاي

. )15( شوداکسایشی وافزایش سطوح آنتی اکسیدانی می فشارهاي کاهش این مکمل ها باعث
الکتات  يهامیزت آنیفعال يرو را ومیسلنفاقد م یاثرات رژ )2003( 3و همکارانش سوارز

ن یهفته تمر 8که به مدت  بررسی کردند ییهادر موش 4سوکسینات دهیدروژناز و دهیدروژناز
ت یفعالتواند یوم میم سلنیکه ورزش بدون رژ دنشان داپژوهشی ج ینتا .دادندیشنا انجام م

توسط  ولیون گروه تیداسیتواند به اکسیها ممیت آنزیکاهش فعال و دها را محدود کنمیآنز
  .)16( شودید میان ورزش تولینسبت داده شود که در جر یژنیفعال اکس يهاگونه

 يوم را رویسلن یدانیاکس یاثرات آنت )1990( 5شو همکاران دراگان يگریق دیدر تحق 
اثرات کوتاه  بررسیپسر) به منظور  17دختر و 16شناگر( 33 ؛کردند یشناگران نخبه بررس

 داز)ید پراکسیپی(ل دیآلدئ يمالون د وم شرکت کردند.یدان سلنیاکس یمدت آنت یمدت و طوالن
، SH ن یساعت تمر 2ه و بعد از یط پایدر سرم و الکتات خون در شرا يون ضروریگلوتات

ک هفته بعد ی شد. يریوم اندازه گیکروگرم سلنیم 150شنا به همراه مصرف مکمل  یاستقامت
روز با  14وم و پالسبو به مدت یسلن يریمکمل گ يدرحالت بعد روش متقاطع به کار برده شد.

گر انجام شد یروز د 14 يوم انجام شد و سپس روش متقاطع برایکروگرم سلنیم 100مصرف
وم و یط سلنیدر هر دو شرا ین استقامتیک روزه و تمریبعد از مصرف دوز  يارات عمدهییتغ

 .)17( ن روش متقاطع مشاهده نشدیپالسبو و همچن
در خصوص مصرف مکمل هاي آنتی اکسیدانی بحث هاي  آید کهها چنین برمیهشاز مرور پژو

معتقدند به دلیل سازگاري به فعالیت ورزشی و بهبود از پژوهشگران برخی  زیادي وجود دارد.
نیز برخی دیگر  اکسیدانی نیست.نیازي به مکمل آنتی عملکرد حفاظتی سیستم آنتی اکسیدانی،

مصرف  ها،ایر بافتافزایش فشار اکسایشی بر عضالت اسکلتی و س به دلیل براین باورند که

1. Aspartate Aminotransferase 
2. Cavas et al 2004 
3. Soares et al 2003 
4. Succinate Dehydrogenase 
5. Dragan et al 1990 
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بر این اساس  هاي اکسایشی ضروري است.هاي آنتی اکسیدانی براي پیشگیري از آسیبمکمل
اکسیدانی کافی را براي واد آنتیتواند مرسد که یک رژیم غذایی متعادل اغلب نمینظر میبه

ین در چن .ویژه هنگام دوره کار فشار باال یا ورزش تامین کندهاي آزاد به مقابله با اثر رادیکال
 ،A، C، Eویتامیننظیر هاي داراي آنتی اکسیدان باال شرایطی ممکن است به مصرف مکمل

هاي به دلیل افزایش روز افزون مصرف مکمل وي دیگر. از سسلنیوم نیاز باشد بتاکاروتن و
یوم در جلوگیري از آسیب اکسایشی و بین ورزشکاران و نقش ریزمغذي سلن مختلف در

مدل بین دو اثر بخشی هاي بیشتري در زمینه پژوهش استپراکسیداسیون لیپیدي ضروري 
 انجام شود.بارگیري این عنصر 

 روش شناسی
مه یبه روش ن یانسان يبود و با توجه به اهداف و استفاده از نمونه ها يق از نوع کاربردین تحقیا

 انجام شد. یک گروه تجربیمون و پس آزمون در ش آزیبا طرح پ یتجرب
د یساله دانشگاه شه 24 یال 21مطالعه حاضر شامل دختران فعال يجامعه آمار ها:یآزمودن

 با در نظر گرفتن شرایط ذیلو  هدفمندن آنها به صورت ینفر از ب 20 جان بود کهیآذربا یمدن
ک یها در یآزمودن کدام ازهیچ اد؛افر نامه سالمت پزشکیپس از بررسی پرسش انتخاب شدند.

همچنین با استفاده  و عفونت نبودند. یاعم از سرماخوردگ ،یعفون يماریماه گذشته مبتال به ب
سازي و همگن ها ثبت آمادگی جسمانی آزمودنیمیزان تندرستی و  1rPar-Qياز پرسشنامه

وزن و شاخص توده  قد،ل یاز قب )یکرسنجی(پ کیمترآنتروپو يهاشاخصاز منظر  .شدانجام 
 ها همتاسازي شدند.آزمودنینیز ی بدن

 ها شرح داده شد.یآزمودن يطرح برا یند کلیها: ابتدا هدف آزمون و فرآداده يروش جمع آور
ها یار آزمودنیساعته در اخت 24 ياهیآمد تغذادیپرسش نامه  ؛ت نامهیل فرم رضایاز تکم پس

قد و وزن  مجهز به قدسنج مدل سکا ساخت کشور آلمان، يبا استفاده از ترازو .گرفتقرار 
دقیقه استراحت در وضعیت پایه  15مدت پس از کوتاه در مدل بارگیري ها ثبت شد.یآزمودن

صبح و متعاقب  8در ساعت در حالت نشسته  یید بازویاز ور cc4زان یبه م نمونه خونین یاول
ساعت بعد  2لنیوم را استفاده کردند و سها مکمل یسپس آزمودن شد. خذساعت ناشتایی ا 12

تست مذکور به شیوه تدریجی  نوارگردان را انجام دادند. يتست بروس رو از مصرف قرص،
 ؛بالفاصله بعد از تستشد. افزایش بار تمرینی تا حد وامانگی در افراد مورد مطالعه دنبال می

1. Revised physical activity readiness questionnaire     
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اثر مکمل و  بردنن یاز ب يبرا ک هفته استراحتیبعد از  به عمل آمد. یخون يریگن نمونهیدوم
 شروع ک قرص)ی(هر روز  روز 14وم به مدت یمدت سلن یطوالن يریبارگ ؛)Wash out( نیتمر
انجام تست بروس و بعد از  یخون يرینمونه گساعت پس از آخرین بارگیري سومین  24 شد.

-اندازه تمامی شد. اخذ یشیفشار اکسا يهاگیري شاخصاندازهجهت  گیريچهارمین نمونه
 .کسان انجام شدی یطیه و رطوبت و نور محیتهو صبح در دما، 8-12 ساعت یها طيریگ

 يهان منع شدند و وعدهیسنگ یت بدنیاز انجام فعال ساعت قبل از انجام آزمون، 48ها یآزمودن
قرص  .شدنامه یادآمد غذایی کنترل و هدایت میبا پرسش در طول دوره پژوهش آنها ییغذا

 ک عدد کپسولیروزانه  صورتبه  بود که 2ساخت شرکت نیچرمیدو  1نام سلنیوم مکمل به

 .)17( شدهمراه وعده غذایی مصرف میبهکروگرم) یم 200(
دروژناز یالکتات ده ناز،ین کیق شامل کراتیتحق يهاریمتغ ق:یتحق يرهایمتغ يریگروش اندازه

 يقه در دمایدق 10خته شدن به مدت جهت ل ي خونیهانمونه بودند. ید سرمیآلدئ يو مالون د
 وفوژ شدند.یقه سانتریدور در دق 3000قه در یدق 3گراد و بالفاصله به مدت  یدرجه سانت 37

و تا زمان انجام  ریخته شد يتریل یلیم 5/1 يهاوبیکروتیو در م شدهجدا  سرم از لخته
ک یبه روش فتومترسرم  CK زان یم .شد يبه صورت منجمد نگهدار -c70 يشات در دمایآزما

ساخت  CKتی(ک ن شدییدرصد تع 6/1رییب تغیو ضر u/l1ت یبر اساس واکنش ژافه با حساس
 LDH تیفعال تر بود.یآن واحد در ل يریگواحد اندازه ران).یتهران،ا )،PA( شرکت پارس آزمون
 ن شدییدرصد تع 1/2رییتغب یضرو U/L5ت ی) با حساسDGKC( یمیآنز یبه روش رنگ سنج

آن واحد در  يریواحد اندازه گ ران).یتهران،ا )،PA( آزمونساخت شرکت پارس  ،LDHتی(ک
 )،TBA( کیوباربتوریه واکنش تیبرپا ید سرمیآلدئ يمالون د يریاساس روش  اندازه گ تر بود.یل

 سه جذب بایمقا و يجذب با روش اسپکتروفتومتر يریاندازه گ استخراج با بوتانول نرمال،
درصد  9/5راتییب تغیوضر µM08/0 ت روش مورد استفادهیحساس .ودباستاندارد  یمنحن

 تر بود.یل یلیآن نانومول در م يریواحد اندازه گ ن شد.ییتع
با  هاتوزیع دادهبودن   یعیابتدا طب پژوهش، يش فرض هایبه منظور آزمون پ :يآمار يهاروش

دو ن ین وجود تفاوت بییتع يسپس برا شد. یرنوف بررسیاسم -استفاده از آزمون کولموگروف
 همبسته استفاده شد. tکوتاه مدت و بلند مدت از روش  يریبارگمدل 

1. Selenium 
2. Nature Made 
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 اافته هی
در  یو درصد چرب یق شامل قد، وزن، سن، شاخص توده بدنیتحق يهایآزمودن عمومی یژگیو

 يدناز و مالون ین کیکراتتغییرات  در ارتباط با همبسته  tج آزمونینتا .استارائه شده 1جدول 
تفاوت  ها بین دو مدل بارگیرياین شاخص میانگیننشان داد که در  يدید سرم تولیآلدئ

 بلند يریبارگحال دامنه افزایش این متغیرها در مدل )؛ با اینP < 05/0وجود ندارد ( يمعنادار
دو مقایسه بین در  يدیسرم تول LDH مربوط به تغییرات .بودمدت کوتاه يریبارگ کمتر ازمدت 
بارگیري بلندمدت سلنیوم باعث کاهش  . بدین ترتیب که)>05/0P( معنادار بود يریبارگ مدل

 .)2(جدول  بودشده   LDHمقادیر  معنی دار
 

 ها . ویژگی عمومی آزمودنی1جدول 

  BMI قد (سانتیمتر) وزن (کیلوگرم) سن (سال) گروه
 چربی (درصد) (کیلوگرم بر مترمربع)

 15/19±1/2 09/23 ± 83/2 23/161± 26/1 20/60± 13/7 60/23± 50/1# تجربی (مکمل)
 اند.شده بیان استاندارد انحراف ± میانگین شکل مقادیر به #
 

هاي پژوهشی در دو حالت بارگیري کوتاه مدت و بلندمدت مکمل  . تفاوت موجود در شاخص2جدول 
 همبسته) Tسلنیوم (نتایج آزمون 

 Pمیزان  مدتبارگیري بلند بارگیري کوتاه مدت متغیر
CK(واحد درلیتر) # 065/0 30/6±49/11 10/33±84/37 

LDH(واحد درلیتر) 01/0* 55/23±18/41 45/49±12/25 
MDA(نانومول در میلی لیتر) 432/0 54/0±84/1 13/1±34/1 

 است،شده بیان استاندارد انحراف ± میانگین شکل به مقادیر #
 آلدئید:مالون ديMDA:الکتات دهیدروژناز، LDHکیناز، :کراتین P( ،CK>05/0( داريمعنی سطح * 
 

 گیريو نتیجه بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مقایسه بارگیري کوتاه مدت و بلند مدت مکمل سلنیوم، 

شود. این دار الکتات دهیدروژناز میبارگیري طوالنی مدت این مکمل موجب کاهش معنی
افزایش  شد هرچند که این کاهش معنی دار نبود.نیز دیده سرم CKو  MDAتغییرات در مقادیر 

کراتین کیناز و مالون دي آلدئید پس از یک وهله فعالیت ورزشی وامانده ساز و عدم معناداري 
این  تغییراتتاثیر مقدار مکمل مصرفی بر مقادیر فاکتورهاي تحقیق حاکی از آن است که 

ماال فشار اکسایشی قابل توجهی در سلول هاي بدن و احتبوده فعالیت بدنی  متاثر از هاشاخص
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ن با شدت باال ممکن است سبب یورزش و تمراتفاق افتاده است. بر پایه مطالعات پژوهشی 
گر یژن دار دیاکس يهاب یآزاد و ترک يکال هایاز اثر راد یکه ناش یبیآس شود، یب عضالنیآس
 سلول يغشا يریر نفوذپذییموجب تغن ورزش یحدر آزاد  يکال هاید رادیتول ).18( باشد یم

هاي مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیت یکی از راه .)19( شود یم یعضالن
هاي ورزشی سنگین و شدید استفاده از مکمل سازي کوتاه مدت و بلند مدت مواد 

 تعامل حیطه رد شده انجام مطالعات بیشتر است.نظیر سلنیوم ضداکسایشی طبیعی و خوراکی 

 پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم جزءضروري یک عنوان به عنصر این ورزشی برنقش فعالیت و موسلنی

 و آن سازي مکمل یا و بدن در موسلنی وضعیت نقش حوزه در تحقیقات. استشده متمرکز
 عضالت و بدن کل دریافتی اکسیژن ورزشی فعالیت طی درهستند.  نادر بسیار ورزشی عملکرد

 اثرات خطر معرض در را انورزشکار بدن امر این که یابد می افزایش اي فزاینده طور به لتیاسک

دربرخی از تحقیقات انجام گرفته مصرف سلنیوم باعث . دهد می قرار آزاد هاي سوء رادیکال
 ).8( است شدهسیب هاي فشار اکسایشی هاي پراکسیداسیون لیپیدي وآآسیب کاهش معنادار
 دیگر دخیل عناصر و سلنیم عنصر لحاظ از مطلوبی ايتغذیه وضعیت در ربدناگبر این اساس 

 باشد می روي عنصر حاوي که دیسموتاز سوپراکسید آنزیم توسط سوپراکساید باشد، قرارداشته

 به کاتاالز یا پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم توسط ماده این سپس شده هیدروژن پراکسید به تبدیل

 یک عنوان به ورزشی عملکرد در موسلنی نقش رسدبنابراین به نظر می .)11می شود ( تبدیل آب

) 2011( 1همکاران ساوري و در تایید این یافته .باشد ناپذیر اجتناب ضروري اکسیدان آنتی
ج نشان داد ینتا. مطالعه کردند نقش سلنیوم را در استرس اکسیداتیو ایجاد شده بعد از ورزش

سوپراکسیددیس  ،مالون دي آلدئیدسطوح  يرو يریوم تاثینکه در حالت استراحت مکمل سل
 کند. یجاد نمیسه با پالسبو ایدر مقا و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام اریتروسیت گلوتاتیون ،موتاز
ون یگلوتات موتاز،سید دیسوپراکس ،دیپیون لیداسیوم پراکسیسلن يریگنحال مکملیبا ا

 نتایجاین  دهد. ینسبت به گروه پالسبو کاهش متام را  یدانیاکس یت آنتیت و ظرفیتروسیار
عد از ورزش د بیپیون لیداسیوم کاهش سطوح پراکسیکه نقش بالقوه و برجسته سلن دادنشان 

که  خود نشان دادندق یدر تحقنیز  )2011(2و همکاران آکیل .)20( در افراد بزرگسال است
له مکمل یوش ها ممکن است به وسآزاد و سطوح الکتات با ورزش شنا در م يکال هاید رادیتول

 .)21( ا متعادل شودی یوم خنثیسلن
یاري دیگري را در بررسی سطح آسیب عضالنی برخی از پژوهشگران نیز رویکردهاي مکمل

1. Savory et al 2012 
2. Akil et al 2011 
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نخستین سویی با پژوهش حاضر دست یافتند. در این میان مورد مطالعه قرار داند و به نتایج هم
ب عضله یآس يشاخص ها يرا روC  نیتامیو يریگر مکمل ی) تاث2008و همکارانش( یروح
ب یاز ورزش و آس یناش يدیپیون لیداسیاز پراکس Cنیتامیکردند آنها نشان دادند که و یبررس

 یج متفاوتینتا )2006(1و همکاران ماستالوئدیسبا این وجود  .)22( کند یم يریجلوگ یعضالن
 یب عضالنیآس يرا بر شاخص ها یدانیاکس یآنت ير مصرف مکمل هایتاثآنها  :را گزارش کردند

 یب عضالنیآس ییپالسما يکردند و نشان دادند که شاخص ها یدر دوندگان فوق ماراتن بررس
 یقرار نم یدانیاکس یآنت ير مکمل هایابد و تحت تاثی یش میافزا یدر اثر ورزش استقامت

ی از دسته بندي هاي هاي رادیکالکنند که عوامل اصلی آسیباین پژوهشگران بیان می رد.یگ
متفاوتی از حیث مکان و جایگاه تولید درون سلولی برخوردارند و ممکن است از حوزه ي 
اجرایی برخی از مواد و مکمل هاي ضداکسایشی دور بمانند. بر این اساس این محققان بی تاثیر 

در برخی از مواد و مکمل هاي ضداکسایشی را حمل بر جایگاه اختصاصی آنها مصرف بودن 
نیز کاهش در تحقیق حاضر  ).23کنند (فرآیند خنثی سازي گونه هاي رادیکالی تفسیر می

 معنادار نبود. بعد از ورزش با مکمل گیري سلنیوم  MDAمقادیر
زن و مرد دونده شرکت  22توسط  ینیتامیمصرف مکمل و یبا بررس )2006( 2و همکاران ترابر

 يب هایاز آس ینیتامیو يکه  مصرف مکمل ها کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان دادند
ب یآس التهاب، ،DNAب یبر آس اماکند یم يریجلوگ يدیپیون لیداسیوپراکس یشیفشار اکسا

هاي این دلیل تناقض یافته .)24( ندارد يریتاث و فعالیت الکتات دهیدروژناز یعضالن
 ییم غذایو رژ افت ویتامینیدریر یها از لحاظ مقاد یت آزمودنیوضع توان بهپژوهشگران را می

ها همچنین تفاوت طول دوره مصرف مکمل، شرایط آزمودنی .نسبت دادها  یآزمودن یافتیدر
توان از دالیل ناهمخوانی نتایج پژوهش ها را میو نوع آزمون در پژوهش حاضر با  این  ،شدت

 دانست.
مدت سلنیوم ري طوالنییایکی دیگر از یافته هاي پژوهش حاضر این بود که در بررسی مکمل

پس از تمرین هوازي نسبت به قبل از آن کاهش یافته اما معنادار نبود. از این CKمقادیر آنزیم 
 تاثیري برکوتاه مدت مکمل سلنیوم  وگیري می شود که بارگیري طوالنی مدت یافته ها نتیجه

حاضر هم  . افزایش کمتر شاخص هاي آسیب عضالنی در پژوهشردندا CKتغییرات آنزیم 
 )2006( 3و همکاران برییر. )13،25،26( راستا با نتایج گزارش شده توسط سایر پژوهشگران بود

1. Mastaloudis et al 2006 
2. Traber et al 2006 
3. Bryer et al 2006 
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 یمرد سالم بررس 18ک در یرا قبل از ورزش اکسنتر گرم در روز)C  )3ن یتامیر مکمل ویتاثنیز 
 یکوفتگتواند  یقبل از ورزش م Cن یتامیآنها نشان داد که مصرف مکمل و مطالعهج یکردند.نتا

تواند وجود نمیبا این .کند يریون خون جلوگیلوتاتون گیداسیرا کاهش دهد و از اکس یعضالن
 دهد. نتایج پژوهشی نشان می)27( از تجمع بیش از حد آنزیم کراتین کیناز جلوگیري کند

زمانی که عضله آسیب می بیند اختاللی در غشاي سلول به وجود می آید که به پروتئین هاي 
ولی چه اي از قبیل کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز اجازه می دهد وارد مایع بین سلماهی

 با. )9( دنرسبساعت به حداکثر میزان خود  بعد از چند شده و سپس وارد جریان خون شوند و

 به یابی دست که نتیجه رسید این به خود مروري مقاله در )2008( 1و همکاران ولپی حال، این

 پژوهشی نیازمند و سلنیوم يرو مانند عناصري يریگمکمل  ي زمینه در روشن هاي یافته

 آمادگی با هایی آزمودنی و یاري براي مکمل تر طوالنی زمان مدت یکسان، ورزشی هاي بابرنامه

-طوالنی ق حاضر نشان داد که مصرفیج تحقیدر مجموع نتا .)28( باشد یکسان می فیزیکی
ب یآس يهاتواند در کاهش شاخصیممدت آن ا مصرف کوتاهدر مقایسه بوم یمکمل سلنمدت 
شود در بنابراین پیشنهاد می .شدداشته با اثربخشی بیشتريبه دنبال ورزش  یشیاکسا

یاري سلنیوم مکملو مدت رویکردهاي تمرینی مربیان و متخصصین این رشته به نوع و میزان 
 باشند.توجه بیشتري داشته
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در  فعالیت بدنینارضایتی بدنی با مراحل تغییر رفتار  ،ارتباط اختالالت خوردن 

 دانشجویان دختر دانشگاه تبریز
 

 4زهرا محمودي ،3، اکبر قوامی2، حسین برهانی1حسن محمدزاده
 
 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه -1
 دانشجوي دکتري رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه -3و  2∗
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز -4
 

 24/09/92 :تاریخ پذیرش   07/08/92 :تاریخ دریافت

 چکیده
این تحقیق بررسی ارتباط اختالالت خوردن و نارضایتی بدنی با مراحل تغییر رفتار  هدف

همبستگی  -دانشجویان دختر دانشگاه تبریز  بود. این تحقیق از نوع توصیفی فعالیت بدنی 
نفر بصورت  360باشد.  بوده و جامعه تحقیق شامل دانشجویان دختر دانشگاه  تبریز می

. ابزار تحقیق ها را تکمیل نمودند و پرسشنامهتصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب 
)، پرسشنامه نارضایتی 1979خوردن (گارنر و گارفینکل؛ هاي  هاي نگرش شامل پرسشنامه

(مارکوس؛ فعالیت بدنی ) و پرسشنامه تغییر رفتار 2009بدنی (کریستوفر اوچنر و همکاران؛ 
پرسشنامه برگشت داده شده با استفاده از  280هاي بدست آمده از  ) بود. داده2003

یکطرفه در سطح آلفاي  ریانستحلیل واهاي ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و  آزمون
. نتایج نشان داد بین اختالالت خوردن و ندمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت 0,05

داري وجود دارد. همچنین بین اختالالت خوردن و مراحل  نارضایتی بدنی  رابطه مثبت و معنی
و مراحل تغییر رفتار  رابطه مثبت و معنی دار اما بین نارضایتی بدنی فعالیت بدنی تغییر رفتار 

تحلیل واریانس یکطرفه نتایج آزمون  همچنینرابطه معنی داري وجود ندارد.  فعالیت بدنی 
فعالیت بدنی تغییر رفتار مختلف مراحل  در نشان داد، اختالالت خوردن و نارضایتی بدنی

در کل نتایج نشان دهنده این است که با پیشروي در بین  داري متفاوت است. بطور معنی
. همچنین میزان یابد ، میزان اختالالت خوردن نیز افزایش میفعالیت بدنیمراحل تغییر رفتار 

 بیشتر است. فعالیت بدنی مراحل تغییر رفتار  نارضایتی بدنی در مراحل میانی از
 

اختالالت خوردن، نارضایتی بدنی، مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی واژه هاي کلیدي:

  Email: iluralk2@gmail.com نویسنده مسئول ∗
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 مقدمه
 .)1درك اشتباه از تصویر بدنی می تواند براي فرد مشکالت جسـمی و روحـی بـه وجـود آورد (    

) می نویسد نارضایتی از تصویر بـدنی مـی توانـد بـه صـورت اختالالتـی چـون        2003( 1بیربک
تصـویر بـدنی اصـطالحی اسـت کـه بـه طـور        ). 2افسردگی و اختالالت خوردن شناسایی شود (

پذیرفته  "درك منحصر به فرد شما از بدنتان -درونی از ظاهر شماتصویر  "وسیعی تحت عنوان 
) اشاره می کند که تصویر بدنی اصطالحی است کـه بـه صـورت     1992شده است. بن تووین ( 

زمانیکه این واژه وارد  ).3به نقل از ( مرسوم به عنوان درك افراد از بدن خودشان به کار می رود
گرفت. انجام تحقیقات زیـاد در   زیادي به خود زمینه سرعت ادبیات تحقیقی شد، تحقیق در این

این حیطه به این دلیل است که نارضایتی از بدن و ظاهر ممکن است با هنجار هاي اجتماعی از 
قبیل الغر و متناسب بودن تشدید شود. تصویر بدنی نمادي از زیبایی است که در بـین فرهنـگ   

هماننـد درك  ت که نارضایتی فرد از وضعیت بـدنی  به این دلیل اس و هاي مختلف متفاوت است
بـر   در این زمینه اکثر تخقیقات اولیه .)4(ژادهاي مختلف ، متنوع است جذابیت و وزن در بین ن

روي جوامع عادي و بدون جهت گیري ورزشکار بودن و غیرورزشکار بودن صورت می گرفت تـا  
د که نا رضایتی از بدن بـا افـزایش   اینکه مبانی نظري در این زمینه گسترش یافت و مشخص ش

احساس عدم کفایت و کاهش عزت نفس همراه است که موجـب تغییـر عـادات خـوردن ، دوره     
نارضایتی از تصـویر  ). 5هاي افسردگی ، رژیم غذایی و برنامه هاي تمرین بدنی شدید می گردد (

ت فرهنگـی تعیـین   بدنی زمانی رخ می دهد که شخص تصویري از اندامی ایده آل را که به صور
شده است، درونی سازي می کند وآنگاه بعد از مقایسه خود با آن تصویر، تعیـین مـی کنـد کـه     

البتـه بـین نارضـایتی روانـی از بـدن، رژیـم غـذایی        ) 6بدنش با آن ایده آل متفاوت است یا نه (
دارد نادرست و  رفتار هاي نادرست در خوردن که منجر به پر اشتهایی می شـود رابطـه وجـود    

). به طور کلی مطالعات نشان داده که افراد با تصور ذهنی منفی نسبت به شـکل و وزن بـدن   7(
احتماال بیشتر به اختالل خوردن مبتال می شوند و بیشتر از احساساتی مانند افسـردگی، انـزوا و   

 2میدالرسـکی و نیتزبـورگ   ).8( اعتما د به نفس پایین در رابطه با کـاهش وزن رنـج مـی برنـد    
)  نشان دادند در زنان میانسال اختالالت خوردن بـا نارضـایتی از تصـویر بـدنی ارتبـاط      2008(

اند که این سازه ها در زنان بیشـتر از مـردان    ). اکثر تحقیقات نیز نشان داده9( معنی داري دارد
 10می باشد. اگرچه اختالالت خوردن هم زنان و هم مردان را دربر می کیرد، امـا زنـان تقریبـا    

برابر بیشتر از مردان، تشخیص این اختالل را دریافت می کنند (انجمن ملی اختالالت خـوردن؛  

1. Birbeck 
2. MIDLARSKY & NITZBURG 
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) در تحقیقی با عنوان شیوع و میـزان نارضـایتی    2007(  2براي مثال:  نیبرز و سو بال 1)2005
 از شکل و وزن بدنی در میان دانشجویان به این نتیجه رسیدند که زنان نا رضایتی از شکل بدنی 

) نشان 2004( 3.  هوپکینسون و لوك)10( و نا رضایتی از وزن بدنی  بیشتري از مردان داشتند
با مشخص شدن نقش ورزش . )11( دادند زنان اختالالت خوردن بیشتري نسبت به مردان دارند

این سـازه هـا را در بـین    و تمرین در کنترل تارضایتی از بدن، برخی از محققان براین شدند که 
ورزشکار و غیرورزشکار مورد مقایسه و بررسی قرار دهند. نتایج ایـن دسـته از تحقیقـات    جوامع 

وجود دارد با این حـال هـر دو    رابطه نو اختالالت خورد نارضایتی از بدننشان داد، اگرچه بین 
 .ورزشـکار اسـت  غیرو اختالالت خوردن در افراد ورزشکار بیشتر از افـراد   نارضایتی از بدنسازه 

) نشان دادند بین نارضـایتی بـدنی مـردان ورزشـکار و غیـر ورزشـکار       1390( همکاران نصري و
) نشان دادند، اکثریت 1388در این میان صفوي و همکاران ( .)12( تفاوت معنی داري وجودارد

در صد ) تصویر ذهنـی منفـی از    87دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ( 
فراوانـی اخـتالالت خـوردن تقریبـاً      امـا درصد داراي اختالل خوردن بودند  5/21بدن داشتند و 

مشابه جوامع دیگر بود . اکثریت افراد با تصویر ذهنی از جسـم منفـی ، داراي اخـتالل خـوردن     
بودند ، هر چند از لحاظ آماري بین تصویر ذهنی از جسم و اختالل خوردن ارتباط معنـی داري  

) نشان دادنـد بـین تصـویر بـدنی و اخـتالالت      1389و همکاران (محمودي  .)13( وجود نداشت
خوردن هم در گروه ورزشکاران دختر و هم در گروه دختران غیرورزشکار رابطه منفـی و معنـی   

نمرات اختالالت خـوردن و تصـویر بـدنی     داري وجود دارد. این محققین همچنین دریافتند که
احتمـاال افـراد از ورزش بـه     .)14( رزشـکار اسـت  دانشجویان ورزشکار بیشتر از دانشجویان غیرو

عنوان ابزاري براي کاهش و کنترل نارضایتی از بدن استفاده می کنند و این تفکرات موجب می 
ریـزي بـراي    به منظور برنامـه امروزه . بشوند نشود تا افراد بطور فزاینده اي دچاراختالالت خورد

ها و الگوهاي مختلفـی وجـود دارد کـه     سالمت، نظریهتغییر رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاي 
بـه عنـوان یـک      5پروکاسکا و دکلمنتـه  است. این الگو توسط  4اي ها الگوي فرانظریه یکی از آن

گیري افراد تمرکـز دارد و سـاختار مرکـزي آن     الگوي جامع تغییر رفتار ابداع شده که بر تصمیم
گیري اسـت کـه بـر     اي توازن تصمیم گوي فرانظریههاي ال ). یکی از سازه15مراحل تغییر است (

منافع و موانع تغییر و عدم تغییر رفتار متمرکز است. در هر انتخاب فرد در مورد تغییر دادن یـا  

1. National Eating Disorders Association 
2.  Neighbors & Sobal 
3. Hopkinson & Lock . 
4. Transtheoretical Model 
5. Prochaska and Diclemente 
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گیـري بـر اهمیـت ادراکـات      ندادن رفتارش، منافع و موانعی موجود است. تمرکز موازنه تصـمیم 
یج رفتار یا تغییـر رفتـارش اسـت. در ایـن سـازه      مثبت (منافع) و منفی (موانع) فرد در مورد نتا

فرض بر این است که فرد رفتارش را تغییر نخواهد داد، مگر آن که بـه درك برتـري منـافع بـر     
هاي موافق و مخالف یعنی منـافع و موانـع تغییـر     ). در این الگو افراد جنبه16موانع نایل گردد (

پروکاسـکا و   دهند. بعدي مورد سنجش قرار میرفتار را قبل از پیشرفت از یک مرحله به مرحله 
هـا، اعتقـادات و    کننـد کـه افـراد در مراحـل مختلـف تغییـر، نگـرش        ادعا می )1998دکلمنته (

هاي مختلفی نسبت به موانع و منافع رفتار جدید دارنـد. بنـابراین رویکردهـاي درمـانی و      انگیزه
. )17(حل مختلف تغییـر الزم باشـد   راهبردهاي ارتباطی مختلفی ممکن است براي افراد در مرا

اي به طور وسیع به عنوان چارچوبی براي درك رفتار مرتبط با سالمت و هدایت  الگوي فرانظریه
ها در جهت ارتقاي سالمت شناخته شده است. در این الگو فرض بر ایـن اسـت کـه افـراد      تالش

اي  اي مرحلـه  لگـوي فرانظریـه  توانند در مراحل مختلفی از تغییر قرار گیرند. دیـدگاه اصـلی ا   می
 ).18بودن تغییر است (

کننـد کـه عبارتنـد از:     اي از مراحل براي تغییر رفتار عبور می براساس این الگو افراد از مجموعه
و مرحلـه    4، مرحله عمل 3، مرحله آمادگی 2، مرحله تفکر و قصد 1مرحله پیش از تفکر یا قصد

 )15،17(. 5داري حفظ و نگه
اقدام به بررسی و مقایسـه میـزان اخـتالالت خـوردن و تصـویر      باوجود اینکه برخی از تحقیقات 

بدنی در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران نموده اند اما بنظر می رسد با در نظر گـرفتن مراحـل   
، تقسیم بنـدي افـراد یـک جامعـه (حتـی جامعـه اي کوچـک ماننـد         فعالیت بدنی تغییر رفتار 

دانشگاه) به دو دسته ورزشکار و غیرورزشکار منجر به دست یافتن به اطالعـاتی   دانشجویان یک
) جامعـه  1389شد. براي مثال اگرچه در پـژوهش محمـودي و همکـاران (    حداقل ناقص خواهد

تقریبا وسیعی از ورزشکاران دختر مورد بررسی قرار گرفت اما باید توجه کرد که در مطالعه آنهـا  
 دخترانی بود که به عنوان تماشاگر در ورزشگاه ها حضور پیدا می کردند افراد غیروزشکار شامل

ایـن افـراد (تماشـاگران) هـم     فعالیـت بـدنی   . به نظر می رسد براساس مراحل تغییر رفتار )14(
نسبت به جامعه ورزشکار و هم نسبت به جامعه اي که نه ورزشکار بوده و نـه تماشـاگر، نگـرش    

 الت خوردن و تصویر بدنی داشته باشند.هاي متفاوتی در زمینه اختال

1. Precontemplation 
2. Contemplation 
3. Preparation 
4. Action 
5. Maintenance  
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با در نظر گرفتن مطالب فوق این سوال به ذهن خطور می کند کـه میـزان نارضـایتی از بـدن و     
بـه عبـارت    در چـه حـدي اسـت.   فعالیت بدنی اختالالت خوردن در مراحل مختلف تغییر رفتار 

میزان نارضایتی از بدن و اختالالت ، فعالیت بدنیآیا با پیشروي در بین مراحل تغییر رفتار  دیگر
باتوجه به اینکه افراد براي تغییر رفتارشان در زمینه ورزش  خوردن نیز رو به افزایش می گذارد.

منافع و موانع تغییـر رفتـار را قبـل از پیشـرفت از یـک      زمانی اقدام می کنند که  و تمرین بدنی
ین ضروري به نظر می رسـد کـه نقـش    بنابرا دهند مرحله به مرحله بعدي مورد سنجش قرار می

سازه هاي نارضایتی از بدن و همچنین اختالالت خوردن در پیشروي بین مراحـل تغییـر رفتـار    
 مورد بررسی قرار گیرد.فعالیت بدنی 

 روش شناسی  
جامعـه  همبستگی می باشد که بصورت میدانی اجـرا شـده اسـت.     -این تحقیق از نوع توصیفی 
تحصیلی  دوم سالنیمدر  که می باشد دانشجویان دختر دانشگاه تبریزآماري این پژوهش شامل 

نفر به عنوان نمونه آماري درنظر گرفته شد. بـه   340تعداد . مشغول به تحصیل بودند 90 - 91
پرسشنامه در بین  360تعداد  شت پذیري تعدادي از پرسشنامه ها،دلیل وجود احتمال عدم برگ

پرسشنامه به دست محقق برگشـت   308پخش شد که تعداد بصورت تصادفی ساده  دانشجویان
پرسشنامه مخدوش و یا ناقص تکمیل شـده بودنـد و از اینـرو کنـار      28داده شد و از این تعداد، 

پرسشنامه که بصورت کامل تکمیل شـده بودنـد مـورد تجزیـه و      280گذاشته شدند. در نهایت 
 تحلیل آماري قرار گرفتند.  

 قیق:تحارهاي اندازه گیري ابز -
ر، پرسشنامه چهار قسمتی شامل اطالعات عمـومی، پرسشـنامه   پژوهش حاض تیتوجه به ماه با

مـورد  فعالیت بدنی اختالالت خوردن، پرسشنامه نارضایتی بدنی و پرسشنامه مراحل تغییر رفتار 
 استفاده قرار گرفت.  

 پرسشنامه اختالالت خوردن -
هاي  در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیري اختالالت خوردن آزمودنی ها از پرسشنامه نگرش

توسعه یافته است، استفاده شد.  1979که توسط گارنر و گارفینکل در سال  EAT-261خوردن 
براي  2هاي خوردن در سطح وسیعی به عنوان یک ابزار غربالگري خودسنجی پرسشنامه نگرش

اشتهایی  رود و کارآمدي آن در شناسایی بی اي بیمار گونه خوردن بکار میها و رفتاره نگرش

1. Eating Attitude Test  
2. Self-rating  
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 ). 19( عصبی و پرخوري عصبی ثابت شده است
آیتم است. گارنر و همکاران با تحلیل عاملی  40شامل هاي خوردن  پرسشنامه نگرشفرم اصلی 

راي فاکتورهاي بی آیتم از پرسشنامه ب 14که در مورد این ابزار انجام دادند مشخص کردند که 
آیتمی که در این دو فاکتور قرار  14اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی ضروري نیستند. 

باشد. هر یک از  سوال می 26حاصل شد که شامل  آیتمی 26نگرفتند، حذف شده و فرم 
براساس مقیاس شش ارزشی (همیشه، بیشتر اوقات، هاي خوردن  پرسشنامه نگرشهاي  آیتم

شوند. براي هر عبارت با پاسخ بندي می بعضی اوقات، بندرت و هرگز) درجه خیلی اوقات، 
نمره و سه گزینه باقیمانده شامل بعضی  1نمره، خیلی اوقات  2نمره، بیشتر اوقات  3همیشه 

هاي  پرسشنامه نگرشهاي  اوقات، بندرت و هرگز صفر در نظر گرفته می شود. بنابراین نمره
باشد. نمره غربال کننده از حاصل جمع تعداد  78د از صفر تا توان میآیتمی)  26خوردن (

اند، بدست  شده  پاسخ داده» خیلی اوقات«و » بیشتر اوقات«، »همیشه«عباراتی که به صورت 
  .)20(دهد  ود اختالل خوردن را نشان می، احتمال وجاین ابزار درو باالتر  20آید. نمره برش  می
-EAT(آیتمی  26ارزیابی شده و فرم خودسنجی در سطح وسیعی  این ابزاراعتبار و پایایی    

هاي  پرسشنامه نگرشاعتبار محتوا و پایایی  )1377(شود. همچنین نوبخت آن اجراء می )26
را مورد بررسی قرار داده و ضریب پایایی آن را با استفاده از روش ضریب همبستگی خوردن 

هاي حاصل از  ل ضریب همبستگی بین نمرهپیرسون محاسبه کرده است. براساس نتایج حاص
باشد که پایایی مطلوبی را نشان  می 91/0در گروه مورد مطالعه این پرسشنامه اجراي دو مرحله 

 ). 20دهد ( می
بین و به همین نسبت  اعتبار همزمان و اعتبار پیش 1983همچنین گارنر و همکاران در سال 

 ).19اند ( پایائی آن را تأیید کرده
 بدنی -پرسشنامه نارضایتی روانی -

به منظور اندازه گیري نارضایتی بدنی آزمودنی ها از پرسشنامه نارضایتی بدنی کریستوفر اوچنر، 
آیتم  25). این پرسشنامه شامل 12به نقل از ( ) استفاده شد2009جیمز گري و کاترینا بریکنر(

طراحی شده  "خیلی مخالفم"تا   "خیلی موافقم"ارزشی لیکرت از  5می باشد که روي مقیاس 
-8-6-5-3-2-1است. در این پرسشنامه به منظور کنترل پاسخهاي غیر واقعی، آیتم هاي (

) بصورت معکوس نمره گزاري می شوند. به منظور کنترل 11-14-15-18-19-20-21-23
-13-12-10-9-7-4با کلید گذاري متعادل آیتمهاي ( 5تا  1پاسخهاي غیر واقعی هر آیتم از 

) بصورت معکوس نمره گزاري می شود. عالوه بر این شرکت کنندگان در 25و16-17-22-24
نمره میدهند.  10تا  1از "این آیتم براي شما چه مقدار اهمیت دارد "هر آیتم به این جمله 
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آیتم داده می شود تقسیم هر  اهمیتبراي بدست آوردن نمره اي از صفر تا یک، نمره اي که به 
) ضرب می شود تا امتیاز نهایی براي  5تا  1د. سپس درجه اهمیت بر پاسخ آیتم (می شو 10بر 

هر آیتم بدست آید که از یک دهم تا پنج درجه بندي می شود. درجه اهمیت وزن به آیتمها 
جهت همکاري بیشتر با تصویر بدنی افزوده می شود. امتیاز کلی فرد روي نارضایتی از شکل و 

مرتب شود که امتیازات باالتر نارضایتی بدنی بیشتري  125تا  2,5اند از وزن بدنی مردان می تو
 را نشان می دهند.

گزارش کرده است. وي  α% = 91) الفاي کرونباخ این پرسشنامه را برابر با 1390نصري (
 r=  0,89آزمون مجدد، پایایی این پرسشنامه را برابر با  –همچنین با استفاده از روش آزمون 

 ).12( وده استگزارش نم
 فعالیت بدنیل تغییر رفتار پرسشنامه مراح -

پرسشنامه تغییر رفتار رفتار شرکت کنندگان در تحقیق از  به منظور تعیین مراحل تغییر
پرسشنامه شامل چهار سوال است  این .) استفاده شد2003(مارکوس و همکاران  فعالیت بدنی

را در پنچ مرحله ، پیش تفکر ، تفکر ، آمادگی ، عمل ، و مرحله  فعالیت بدنیکه تغییر رفتار 
  .)21( اندازه گیري می کندنگهداري 

 من در حال حاضر ازلحاظ بدنی فعال هستم. -1
 ماه آینده فعالیت بیشتري داشته باشم. 6من قصد دارم از لحاظ بدنی در  -2
 من درحال حاضر درگیر فعالیت بدنی منظم هستم.   -3
 ماه گذشته فعالیت بدنی منظمی داشته ام.  6من در  -4

 اگر کسی به سوال یک و دو جواب خیر بدهد = فرد در مرحله پیش تفکر قرار می گیرد.
اگر کسی به سوال یک جواب بله و به سوال دو جواب خیر بدهد= فرد در مرحله تفکر قرار 

 گیرد. می
جواب خیر بدهد = فرد در مرحله  اگر کسی به دو سوال نخست جواب بله و به سوال سه

 آمادگی قرار می گیرد.
اگر کسی به سه سوال نخست جواب بله و به سوال آخر جواب خیر بدهد = فرد در مرحله عمل 

 قرار می گیرد. 
لوین و اگر کسی به هر چهار سوال، جواب بله بدهد = فرد در مرحله نگهداري قرار می گیرد(

 ).2004پیران، 
ن با استفاده از آتایید و پایایی ) 1388(نامه در داخل کشور توسط محمدي پرسش اینروایی 

محمدي زیدي و همکاران نیز  .)22و  23به نقل از (درصد گزارش شده است 95الفاي کرونباخ 
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گزارش  0,85در تعیین پایایی این مقیاس در فاصله زمانی دو هفته اي، شاخص کاپا را برابر 
  .)24( نموده اند

این مقیاس، پنج مرحله مرتبط با ترك یک رفتار زیان آور یا پذیرش یک رفتار مثبت     
از لحاظ جسمانی افراد این مرحله ( مرحله پیش تفکربهداشتی را به شرح زیر مشخص می کند: 
ماه اینده را ندارند). مرحله تفکر (افراد این مرحله از 6غیر فعال هستند و قصد شروع ورزش در 

ماه اینده رادارند). مرحله امادگی 6غیر فعال هستند و قصد شروع ورزش در نظر جسمانی 
بار در هفته و هر بار به مدت 3(افرادي که بطور نامنطم فعالیت جسمانی دارند و کمتر از 

ماه ورزش 6دقیقه ورزش می کنند). مرحله عمل (افرادي که بطور منظم اما کمتر از 30
ماه داراي برنامه منطم و پایدار ورزشی 6که به مدت بیشتر از میکنند). مرحله نگهداري (افرادي

 . )هستند
 روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها -

روشهاي آماري توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی براي  در این پژوهش، از
محاسبه شاخصهاي گرایشهاي مرکزي مانند میانگین و نما و شاخصهاي پراکندگی مثل انحراف 

ابتدا براي بررسی  استاندارد و نیز جداول و نمودارها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی،
از آزمون هاي ضریب نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شد و 

صمیم تاستفاده شد. ضابطه  آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و و اسپیرمن همبستگی پیرسون
براي تجزیه و تحلیل داده ها از  .شددر نظر گرفته  > α 05/0یید فرضیه ها گیري براي رد یا تأ

 استفاده شد.  17اس نسخه  اس پی اسو 2007ایکسل نرم افزارهاي 

 نتایج
شکت کننده  280بود. از  21,18 ± 2,49میانگین سنی شرکت کنندگان در تحقیق برابر با 

بصورت استیجاري  ٪3,7، ساکن خوابگاه ٪42,9 ،همراه خانواده ٪53,4حاضر در تحقیق، 
در مقطع  ٪18,2در مقطع کارشناسی و  ٪73,5در مقطع کاردانی،  ٪8,3. ساکن بودند

، فعالیت بدنیبراساس مقیاس مراحل تغییر رفتار کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. 
 70تیب بود: شرکت کنندگان در یکی از مراحل این مقیاس قرار گرفتند که شرح آن بدین تر

) در ٪16,07نفر ( 45) در مرحله تفکر، ٪21,07نفر ( 59) در مرحله پیش تفکر، ٪25نفر (
 ) در مرحله نگهداري.٪20نفر ( 56) در مرحله عمل و ٪17,85نفر ( 50مرحله آمادگی، 

بدنی بعد از  –میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي اختالالت خوردن و نارضایتی روانی 
 ارائه شده است. 1محاسبه و در جدول  ها اصالحات پرسشنامه
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 بدنی –. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي اختالالت خوردن و نارضایتی روانی 1جدول 

 نگهداري عمل امادگی تفکر پیش تفکر 
M SD M SD M SD M SD M SD 

اختالالت 
 خوردن

13,81 7,25 17,15 11,2 18,33 6,37 20,12 8 22,38 8,97 

نارضایتی روانی 
 بدنی  –

72,76 10,1 80,85 12,64 81 9,47 79,52 12,13 75,62 12,27 

 

اشتهائی عصبی،  اختالالت خوردن، درصد افراد مبتال به بیهمچنین براساس پرسشنامه     
مراحل تغییر  از در هر یک پراشتهائی عصبی و همچنین درصد افراد بدون اختالالت خوردن

 ارائه شده است. 2محاسبه و در جدول فعالیت بدنی رفتار 
 

 فعالیت بدنی. درصد اختالالت خوردن بر اساس مراحل تغییر رفتار 2جدول 
 پر اشتهائی عصبی اشتهائی عصبی بی بدون اختالل 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 ٪2,9 2 ٪10 7 ٪87,1 61 پیش تفکر

 ٪3,4 2 ٪30,5 18 ٪66,1 39 تفکر
 - - ٪28,9 13 ٪71,1 32 آمادگی
 - - ٪30 15 ٪70 35 عمل

 - - ٪37,5 21 ٪62,5 35 نگهداري
 %1,4 4 %26,4 74 %72,1 202 کل

 
نتایج آزمون پیرسون نشان داد ارتباط مثبت و معنی داري بین اختالالت خوردن و نارضایتی 

. به )=sig=  0,124 R ,0,039بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز وجود دارد ( –روانی 
بدنی نیز افزایش پیدا  –عبارت دیگر با افزایش نمرات اختالالت خوردن، نمرات نارضایتی روانی 

می کند. نتایج آزمون اسپیرمن نیز نشان داد، بین اختالالت خوردن و مراحل تغییر رفتار 
بین  رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد اما) =sig=  0,346 R ,0,001(فعالیت بدنی 

رابطه ) =sig=  0,108 R ,0,072(فعالیت بدنی بدنی و مراحل تغییر رفتار  –نارضایتی روانی 
   دارد.نمعنی داري وجود 

بدنی گروههاي مختلف  –به منظور مقایسه اختالالت خوردن و همچنین نارضایتی روانی 
یکطرفه استفاده شد که در هر دو مورد اختالف  آنواياز آزمون فعالیت بدنی مراحل تغییر رفتار 
استفاده شد. نتایج  دي اس الآزمون  ها از پس براي تعیین محل تفاوتدار بود.  بین گروهها معنی
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 ارائه شده است. 4و  3ها در جدول  این بررسی
 

 هاي تحلیل واریانس یکطرفه  . نتایج آزمون3 جدول

 df مجموع مجذورات 
 میانگین 
 مجذورات

F Sig 

 بین گروهی            اختالالت خوردن        
 درون گروهی                                      
 کل                         

2568,5 
20264,62 
22833,11 

4 
275 
279 

642,12 
73,96 

8,714 **0,001 

 بین گروهی         بدنی    –نارضایتی روانی 
 درون گروهی                                      
 کل                        

3186,6 
35750,1 
38936,71 

4 
275 
279 

796,65 
130 

6,13 **0,001 

P <   01/0** معنی داري در سطح 

 
  LSDهاي  آزمون  . نتایج پس4جدول 

براي  LSDآزمون  پسنتایج  تغییر منابع
 خوردن اختالالت

براي نارضایتی  LSDآزمون  پسنتایج 
 بدنی  –روانی 

 Sig میانگین اختالف  Sig میانگین اختالف 

 0,001** -8,09 0,029* -3,34 تفکر -پیش تفکر 
 0,001** -8,24 0,006** -4,52 آمادگی –پیش تفکر 
 0,002** -6,76 0,001** -6,31 عمل –پیش تفکر 
 0,162 -2,86 0,001** -8,56 نگهداري –پیش تفکر 

 0,946 -0,15 0,49 -1,19 آمادگی -تفکر 
 0,545 1,33 0,073 -2,97 عمل -تفکر 
 0,015* 5,22 0,001** -5,22 نگهداري  -تفکر 

 0,528 1,48 0,312 -1,79 عمل -آمادگی
 0,019* 5,37 0,019* -4,04 نگهداري  -آمادگی

 0,08 3,89 0,178 -2,25 نگهداري  -عمل
P <   01/0** معنی داري در سطح 

P <   05/0* معنی داري در سطح 

 و نتیجه گیريبحث 
هدف از اجراي این پژوهش بررسی ارتباط بین اختالالت خوردن و نارضایتی بدنی با مراحل 

نشان داد در  نتایج این تحقیقدر دانشجویان دختر دانشگاه تبریز بود. فعالیت بدنی تغییر رفتار 
% از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز دچار اختالالت خوردن بودند که از این میان 27,9کل 
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. اگرچه در ایران تحقیقی % دچار پراشتهائی عصبی بودند1,4% دچار بی اشتهائی عصبی و 26,4
فته است و جامع به منظور بررسی شیوع اختالالت خوردن در سطح کل کشور صورت نگر

تحقیقات بیشتر بصورت منطقه اي و استانی بوده اما مرور یافته هاي همین تحقیقات و نتایج 
) 1377تحقیق حاضر نشان دهنده افزایش رو به رشد این اختالل می باشد. براي مثال نوبخت (

الت دچار اختال % از در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان هاي شهر تهران4نشان داد تنها 
) شیوع اختالالت خوردن در بین دانش 1383. سیدي و صناعی زاده ()20( خوردن هستند

) 1386پورقاسم و همکاران (. )25( % نشان داد9آموزان دختر دبیرستان هاي شهر کرمان را 
. )26( % نشان داد16,7این اختالل را در بین دانش آموزان دختر دبیرستان هاي شهر تبریز را 

درصد از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد  21,5نشان دادند  نیز )1388ران (صفوي و همکا
نیز این  )1389( . و باالخره محمودي و همکاران)13( تهران مرکز دچار اختالالت خوردن بودند

% و در غیر ورزشکاران همان جامعه 27اختالل را در دختران ورزشکار شمال غرب کشور برابر با 
شیوع و یا میزان رشد این اختالل با توجه به  مقایسه. اگرچه )14( شان داد% ن19برابر با 

گستردگی جامعه ایران و تفاوت هاي فرهنگی هر منطقه دشوار می باشد. اما با احتیاط می توان 
گفت که اختالالت خوردن در بین دختران جوان روز به روز در حال رشد است. نکته جالب 

حقیق حاضر این است که درصد افراد مبتال به اختالالت خوردن در توجه در مورد یافته هاي ت
متفاوت می باشد و همانطور که پیش بینی می شد با فعالیت بدنی مراحل مختلف تغییر رفتار 

، هم میانگین و هم درصد افراد مبتال به فعالیت بدنیپیش روي در بین مراحل تغییر رفتار 
% با میانگین 22,9پیش تفکر (در مرحله  عبارت دیگر . بهاختالالت خوردن افزایش می یابد

% 37,5( ، عمل)18,33% با میانگین 29,9( ، آمادگی)17,15% با میانگین 33,9( ، تفکر)13,81
دچار اختالالت خوردن  )22,38% با میانگین 27,9( نگهداريو در مرحله  )20,12با میانگین 

هستند. اگرچه با مرور پیشینه تحقیق محقق نتوانست مطالعه اي را که میزان اختالالت خوردن 
پیدا کند اما تحقیقاتی که میزان این اختالل را  فعالیت بدنیرا در مراحل مختلف تغییر رفتار 

تحقیق حاضر همسو به در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران مقایسه کرده اند به نوعی با نتایج 
اختالالت  یافته هاي تحقیق حاضر نشان داد، ). باید در نظر داشت که12،14نظر می رسد (

خوردن در افرادي که بطور منظم فعالیت ورزشی ندارند نیز متفاوت می باشد و نتایج تحلیل 
ف تغییر واریانس یکطرفه اختالف معنی داري را در میانگین اختالالت خوردن بین مراحل مختل

نشان داد. بطوریکه افرادیکه در مرحله نگهداري به سر می برند بطور معنی  فعالیت بدنیرفتار 
داري میانگین بیشتري نسبت به سایر گروهها داشت و تنها نسبت به گروه عمل تفاوت معنی 

 همچنین افرادي که در مرحله پیش تفکر بودند بطور معنی داري میانگین داري را نشان نداد.
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با توجه به اینکه افرادیکه در مراحل تفکر و آمادگی کمتري نسبت به سایر گروهها داشتند. 
حضور داشتند نسبت به افرادیکه در مراحل پیش تفکر و نگهداري بودند داراي میانگین 
بیشتري در متغیر نارضایتی بدنی داشتند شاید بتوان این نتیجه را گرفت که نارضایتی بدنی به 

لی در توازن تصمیم گیري دخیل بوده و همین امر نیز می تواند با پیشروي در  عنوان عام
منجر به افزایش اختالالت خوردن شود. به عبارت دیگر  فعالیت بدنیمراحل مختلف تغییر رفتار 

در نظر می  فعالیت بدنیموانع براي تغییر رفتار  یاافراد نارضایتی بدنی خود را به عنوان منافع 
چند ما معتقدیم تصمیم گیري در مورد این یافته ها نیاز به تحقیقات بیشتري دارد و گیرند. هر 

باید با احتیاط در این مورد سخن گفت چراکه تاکنون تحقیقی با این روش شناسی صورت 
 نگرفته است.

در بررسی ارتباط بین اختالالت خوردن و نارضایتی بدنی نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطه 
از لحاظ آماري معنی دار است  رابطه). هر جند این میزان  = 0,124rمعنی داري را نشان داد (

یافته هاي تحقیق حاضر با نتایج تحقیق صفوي و همکاران  حال هربه اما رابطه باالیی نیست. 
 اکثر محققین برهمسو می باشد.  )9،27،28،29(با یافته هاي اما  )13( ) همسو نیست1388(

اقدام به شاید هنگامی که فرد نسبت به ظاهر بدن خود دچار نارضایتی می شود این باورند که 
) بر این 2000خودداري از خوردن کند. همچنین در مورد افراد ورزشکار نیز گلر و همکاران (

بدنی که بر گروه کثیري از جوانان ورزشکار اثر می گذارد،  -که نارضایتی روانیباور هستند 
در نتیجه تعداد زیادي  اغلب موجب باز داري از لذت بردن از فعالیت هاي ورزشی منظم شده و

از افراد نسبت به بدن خود دچار نا رضایتی شده و عادات نا سالم تغذیه اي را در پیش می 
 .)30( منجر به افزایش در اختالالت خوردن می شودگیرند که نهایتاً 

مراحل تغییر رفتار  همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین اختالالت خوردن و
رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. به عبارت دیگر با پیشروي در )  = 0,346r(فعالیت بدنی 

ردن هم افزایش می یابد. نتایج تحقیقات قبلی ، اختالالت خوفعالیت بدنیمراحل تغییر رفتار 
و به نوعی  نشان می دهد، اختالالت خوردن در افراد ورزشکار بیشتر از افراد غیرورزشکار است

نتایج تحقیق حاضر با یافته هاي قبلی همسو می باشد و نشان می دهد اختالالت خوردن در 
) قرار دارند نسبت به افراد فعالیت بدنیر آخرین مرحله تغییر رفتاافرادیکه در مرحله نگهداري (

بین  همچنین نتایج نشان دادسایر گروه ها داراي میانگین اختالالت خوردن باالیی هستند. 
. رابطه  معنی داري وجود ندارد ) = 0,108r(فعالیت بدنی نارضایتی بدنی و مراحل تغییر رفتار 

از آنجاییکه تاکنون تحقیق مشابهی در این زمینه صورت نگرفته است بنابراین نمی توان نتیجه 
به هرحال باتوجه به اینکه میانگین نارضایتی بدنی در مراحل تفکر و گیري قطعی انجام داد. 
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آمادگی بطور معنی داري بیشتر از مرحله پیش تفکر بود بنابراین می توان با احتیاط چنین 
جه گرفت که افراد شاید به دلیل نارضایتی بدنی اقدام به تغییر رفتار خود از مرحله پیش نتی

و یا اینکه نارضایتی بدنی حداقل در این اقدام دخیل  تفکر به مراحل تفکر و آمادگی می کنند
 ماه آینده را می گیرند. 6تصمیم به انجام فعالیت هاي جسمانی در  است و

ش وسیعی از نمونه مورد بررسی دچار اختالالت خوردن هستند که تحقیق حاضر نشان داد بخ
این امر تا حدودي ناشی از نارضایتی بدنی آنها می باشد. اگرچه میانگین و درصد افراد مبتال به 

متفاوت بود اما بطور کلی نتایج نشان می فعالیت بدنی اختالالت خوردن در مراحل تغییر رفتار 
میزان این اختالل نیز رو به افزایش است. فعالیت بدنی غییر رفتار داد با پیشروي در مراحل ت

تأیید کنند بنظر می رسد این را بنابراین اگر نتایج تحقیقات آتی یافته هاي تحقیق حاضر 
موضوع تاحدودي نگران کننده باشد. چرا که در اینصورت افراد به دلیل ذهنیت منفی که نسبت 

هاي تغذیه اي ناسالم زده و این احتمال وجود دارد که همزمان به بدن خود دارند دست به رفتار
که به نوبه خود سالمتی دختران جوان را که به نوعی  به فعالیت هاي شدید ورزشی دست بزنند

تحت فشارهاي اجتماعی براي الغر شدن هستند را تهدید کند. در پایان پیشنهاد می شود که 
وردن و نارضایتی بدنی را در کنار سایر عوامل موجود محققین در آینده اي نزدیک اختالالت خ

براي توازن تصمیم گیري مورد بررسی قرار دهند و نیز میتوان نقش میانجی این سازه ها را در 
توازن تصمیم گیري مورد بررسی و مطالعه قرار داد تا به نتایج دقیقتري در این زمینه دست 
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2, 3- P.hd student of Motor Behavior 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between body 
dissatisfaction and eating disorders with stages of change for physical 
activity in Tabriz university female students. This research was description-
correlation. Based on random sampling, 360 persons were selected and 
completed the eating disorders EAT-26 (garner and Garfinkel 1979), body 
dissatisfaction (Avchnr et al 2009) and physical activity staging (Marcus 
2003) questionnaires. Obtained data from 280 questionnaires with using of 
Pearson correlation, Spearman correlation and one way ANOVA tests were 
analyzed in 0.05 alpha levels. Findings showed significant and positive 
relationship between eating disorders and body dissatisfaction (r=0.124, 
sig=0.039). Also, there was significant relationship between eating disorders 
and stages of change for physical activity (r=0.346, sig=0.001) but, there was 
not significant relationship between body dissatisfaction and stages of 
change for physical activity (r=0.108, sig=0.072). The results of ANOVA 
showed the eating disorders and body dissatisfaction in different stages of 
change for physical activity was significantly different. The results showed 
with progressed in between stages of change for physical activity, the rate of 
eating disorders was increased. Also the rate of body dissatisfaction is great 
in mid stages of stages of change for physical activity. 
 
Keywords: eating disorders, body dissatisfaction, stages of behavior change 
for physical activity. 
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supplementation on oxidative stress indices in active girl students 
following one session of exhaustive aerobic exercise 
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1- Faculty of Physical Education and sport science, Department of exercise 
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2- MA student of Exercise Physiology, Department of exercise physiology, Urmia 
University, Urmia, Iran 

 
Abstract 
The purpose of this study was to compare of acute and chronic loading 
supplementation of selenium on oxidative stress indices in active girls 
following one session of exhaustive aerobic exercise. Based on one semi 
experimental investigation, 20 healthy girl students [age (23.60±1.50 yr), 
height (1.61±0.26 m), and weight (60.20±7.13 kg)] selected and has been 
assigned to study design. After which the first blood samples were taken at 
fasting situation. Then subjects consumed a 200 mg selenium pill, and after 
two hours Exhaustive Bruce protocol test done. Immediately, we got second 
blood samples. After one week wash out period and during a 14 day period 
time, long-term selenium supplementation loading started with similar dose. 
24 hours after consumption of later supplementary and getting the third 
blood samples in fasting situation, subjects repeated the test and immediately 
we got fourth blood samples. Oxidative stress indices (CK, LDH, and MDA) 
compared between two models with t-test. Data process was done by SPSS 
software (version 16) at P<0.05. The results indicated that exhaustive 
exercise significantly increased CK, LDH, and MDA. After comparison of 
two loading supplementation models we observed that long- term selenium 
loading had significant effects on LDH, but there is no significant decrease 
in CK and MDA values. Based on the study results, long-term selenium 
supplementation compared with acute loading reduces oxidative stress due to 
exhaustive exercise. 
 
Keywords: Exhaustive aerobic exercise, Selenium, CK, LDH, MDA. 
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Abstract 
The overall objective of this study was to investigate the relationship 
between organizational knowledge and organizational success factors based 
on the six-dimensional Weisbords model Iran was among sport managers. 
Used descriptive correlation study that was done in the field . The data in 
this study consisted of organizational knowledge, using a six-dimensional 
modeling and promoting organizational success Weisbords Model and 
questionnaires were used. The population of this research universities and 
centers of higher education administrators and physical education, the 
population sample size was (N = n)  And Purposive sampling method, a total 
of 88 patients were included. Using the six-dimensional Weisbords Model 
and analyzing the answers given Athletic directors from universities across 
the country between organizational knowledge and organizational success 
factors and significant relationship was found. According to the results it can 
be concluded that Increase the chances of success in terms of organization, 
Motivate managers to perform the duties and motivate managers to increase 
morale, Job Satisfaction, Job Security and Finally, the success of the 
organization. 
 
Keywords: organizational success, wiseboard six-dimensional model, 
University sport managers. 
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Abstract 
The purpose of the study was to investigate the effect of core strength 
training on performance-related physical fitness components in physical 
education girl students of Shahrood University. Thirty three girl students 
(age, 20.3±1.12 years; height, 160.1± 4.05 cm; mass, 54.30 ± 6.11 kg) who 
were accessible population were divided randomly into two experimental 
and control groups. Physical fitness tests consisted of Illinois agility, Cur-up, 
Sargent vertical jump, 40m sprint run, pull-up and push-up tests were 
assessed before and after 8-week exercise training programs. Data analyzed 
with independent t test and by using paired t test. The differences were 
considered significant at P˂0.05.  Results showed that after 8-week training, 
the mean of physical fitness scores was improved compared with pre-test 
measures in both groups. However improvements in experimental group 
were rather than control group. There were significant differences between 
two groups in all the mean of physical fitness scores except pull-up and 
anaerobic power after training. According to the results, it appears core 
strength training is an important method not only for physical education 
students but also for athletes who need optimized physical fitness level for 
doing sport skills.  
 
Key Words: Core strength training, Core muscles, Physical fitness training, 
Performance-related physical fitness. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship of peer leaders’ 
behavior with team dynamics and perceived team success among collegiate 
basketball teams. the population of this study consisted of all players of 28 
boy and girl teams (N= 336) that participated in Eleventh Sport Olympiad, 
out of which 200 athletes completed and returned the questionnaires, That 
analyzed as study sample. After estimation the questionnaires validity and 
reliability, the multifactor leadership, group environment, team collective 
efficacy and perceived team success (PTS) questionnaires were used to 
collect the data. Findings indicated that transformational leadership has a 
positive and significant effect on team efficacy and cohesion but don’t show 
significant effect on PTS, also transactional and laissez-fair leadership have 
not a significant effect on three Endogenous factors (collective efficacy, 
team cohesion and PTS). The section of total effect indicated that the largest 
effect on perceived team success was related to transformational style. 
Endogenous Variables’ R-Square indicated that 31% of PTS variance by 
transformational style, cohesion and collective efficacy, 14% of cohesion 
variance and 07% of collective efficacy variance by transformational 
leadership style predicted. Also, the Model showed a good fit to the data. 
 

Key words: peer leaders’ behavior, team dynamics, perceived team success 
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Abstract 
Present research aims to optimize evaluation of sport department in 
universities using a combined model by BSC,EFQM and DEA. In specifying 
key indicators and their position in BSC dimension stage, statistical universe 
includes all experts in evaluation of sport departments(i.e. university 
professors, sport directors and evaluators)so that25persons were selected as 
sample size in targeted form based on work experiences and education level.In 
model execution stage, statistical universe also includes all sport and 
extracurricular departments of universities that, based on DEA method 3(input 
criteria+output criteria),from all sport and extracurricular departments, 21 
universities were specified as sample size. Present research is descriptive-
analytical typed and has been conducted in field method. In this investigation, 
descriptive and inferential statistics(T,Kolmogorov-Smirnov,Kendall 
coefficient,Kruskal-Wallis and Pearson)and research method in 
operation(DEA)was used. In terms of the17experts and15univercity  that fully 
completed questionnaires were used in data analysis.The Research tool was a 
researcher-made questionnaire whose face and content validities were 
approved by a group of lecturers and their validities by Chronbach’s Alpha 
coefficient(α=78%).Following two steps of Delphi implementation,the scholars 
came to an agreement(W=0.703) putting a number of 13elements 
with61criteria in the four main perspectives of Balanced Score Card.In the 
next stage, BCC modified output based model was used in order to measure 
quantitatively performance of sport departments.Based on the results from the 
model execution from15sport departments participating in the 
research,10departments were efficient and inefficient. Also,8departments had 
increasing return to scale while7departments were with decreasing return to 
scale. Presenting a virtual pattern to reach inefficient departments to efficacy 
level was another finding of present research. Combination of EFQM, BSC 
and DEA models as the presented model in this research could help to analyze 
information in order to determine future strategies of departments by 
identifying performance weaknesses in each dimension of BSC, in addition to 
reevaluation on current method.  
Keywords: Return to Scale, efficiency, Virtual Model. 



7                                                           Research on University Sport, No 3, 2013 

 
Comparing job skill of science board member on physical 

education college of Tehran Azad University on different taxis 
 

Noshin Rahimzadeh1, Farideh Ashraf Ganjoei2, Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh2 
 
1- Master of Physical Education, Islamic Azad University, Tehran 
2- PhD, Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran 
 
Abstract 
The aim of this study was to comparative determination of job skill on 
science board member of Physical Education College of Tehran Azad 
University on different taxis. The method of research is background 
measurement. Statistic society of the research is all member of science board 
Physical Education College of Tehran Azad University on the courses of 
sport biomechanic, sport physiology, and sport management. They are 93 
persons. For data analysis, statistical model analysis of variance was used. 
The research findings showed a significant difference between the job skills 
and areas of research, teaching, educational theory, communication skills in 
three sports biomechanics, exercise physiology and sports management, 
there are teachers and professors of management disciplines other fields of 
higher job skills. Results showed a significant difference between the skill 
(field teaching practical courses of training) in the three groups, sports 
biomechanics, exercise physiology and sports management faculty in all 
disciplines, there is no levels of skill a career in the field of teaching 
practical courses teaching have. Teachers than teachers in other disciplines 
as well as the management field with mean=73/03 and F= 6/43 higher than 
job skills. 
 
Key words: job skill, science board member, physical education colledge. 
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