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 چکيده

یان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اميد و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجو

ورزشکار پسر شرکت کننده در دهمين المپياد ورزشی دانشگاههاي علوم پزشکی  کشور بود. 

دانشجوي ورزشکار پسر شرکت کننده در مسابقات بود که بر  3553جامعه آماري تحقيق شامل 

اي براي نمونه تحقيق انتخاب آزمودنی به طور تصادفی طبقه 272 اساس جدول مورگان

هاي سنجش اميد، تعهد ورزشی و ی به اهداف تحقيق از پرسشنامهیاببراي دست شدند.

رضایت ورزشی استفاده شد که روایی آنها به تایيد متخصصين رسيد و پایایی آنها در یک 

هاي  روشها از محاسبه شد. براي تحليل داده 73/5و  76/5، 77/5مطالعه مقدماتی به ترتيب 

روف اسميرنف، آزمون تی تک گروهی، رگرسيون و استنباطی از جمله کلموگتوصيفی  يآمار

 و رضایت ورزشی نتایج حاکی از ارتباط بين اميد با تعهدخطی و چندگانه استفاده گردید. 

ن بود. دیگر یافته ها نشان داد که بين اميد و رضایت ورزشی دانشجویان از طریق ادانشجوی

بينی عهد ورزشی عامل پيشهمچنين اميد و تداري وجود دارد. اتعهد ورزشی ارتباط معن

با توجه به ارتباط اميد، تعهد و رضایت دانشجویان  روند.کننده رضایت ورزشی به شمار می

هاي علوم پزشکی و نقش مثبت دانشجویان پس از فراغت از تحصيل در سالمت افراد دانشگاه

براي  هاي مختلف از جمله رویدادهاي ورزشی در دوران تحصيلجامعه، برگزاري فعاليت

 رسد.تقویت ميزان اميد، تعهد و رضایت دانشجویان ضروري به نظر می

  : اميد، تعهد ورزشی، رضایت ورزشی، دانشجو، المپياد ورزشیيواژگان کليد
 

 Email: keshavarzlog@yahoo.com                                                   *نویسنده مسئول :
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 مقدمه
ها و فضایل انسانی مانند نشاط، تاب آوري، تعهد، توانمندي زه روانشناسی با تکیه برامروزه حو

شناسی مثبت نگري را ترویج می کند. با ظهور روان خوش بینی، امید، رضایت وغیره رویکرد

مداخالت آموزشی و پژوهشی و درمانی متعددي براي بررسی و  مثبت نگر و طرح نظریه امید

 .(1) هاي مثبت دیگر صورت گرفته استژگیاثبات تاثیر آن بر ابعاد و وی

هاي وازرتخانهلذا  ،که سالمتی به ویژه سالمت روان بستگی تام به سالمتی جسم دارد از آنجا

ش پزشکی وعلوم، تحقیقات و فناوري همگام با سیاستهاي کالن تامین بهداشت، درمان و آموز

در این راستا  طریق راهکارهاي متعدد می باشند. از صدد ترویج سالمت و رفاه روانی در سالمت

پیدا  ها رواجدر دانشگاهبراي این منظور که  هستندمله تدابیري ورزش و فعالیتهاي ورزشی ازج

دانشجویی  ید فراوان شده است. به همین منظور المپیادهاي ورزشیآن تاکاستمرار و بر  کرده

دانشجویان  بین تامین سالمت جسمانی و ایجاد نشاط در به عنوان یکی از ابزارهاي مهم

تامین سالمت با تعهدي که دانشجویان درقبال رشته  رسدبه نظر می . با این وجودشودبرگزارمی

کنند و میزان رضایتی که از شرکت در فعالیت ورزشی هاي خود احساس میهم تیمی ورزشی و

از سویی دیگر نشاط فردي، رابطه تنگاتنگی دارند و امید به نتیجه مسابقات، ارتباط داشته باشد. 

 نداشتهبا فعالیت هاي جمعی و مشارکت جمعی دارد. در واقع نشاط فردي در خالء چندان دوام 

انگیزشی  -ز طرفی، نشاط و شادکامی، مفهومی شناختیکند. او در بستر اجتماعی معنا پیدا می

امید در این رابطه انگیزشی باشد.  -است که مبناي تامین آن نیز علی القائده می باید شناختی

 (.2) داردانگیزشی  -مبناي شناختی واز جمله مفاهیمی است که به اثبات رسیده 

ورزشی بر  ریق متغیرهاي تعهد و رضایتاز طبتواند سازه امید، رسد به نظر میبا این حال،    

که آیا امید قادر است  شودمی. به همین دلیل این سوال مطرح عملکرد ورزشی اثرگذار باشد

اد و دانش همتی نژهاي یافتهرابطه بینی کند. در این تعهد ورزشی و رضایت ورزشکاران را پیش

ال و مطلوب نسبت به بازیکنانی که بازیکنان واترپلو داراي عملکرد با( نشان داد 2112سانی )

. باشند، از سطح تعهد ورزشی باالتري برخوردار هستندداراي عملکرد متوسط و ضعیف می

نتایج پژوهش . (3) باشدمیارتباط عمیق ورزش و تعهد  موید هاي پژوهشیافته همچنین

ندي بینی کننده رضایتم( نشان داد که قدرت مربیان پیش2112) و همکاران احسانی

هایی که که تیم بیانگر این است( 2111و همکاران ) 1پژوهش ناسیمنتو. (4) ورزشکاران است

 در( 2112) 2نظرودین .(5) همراه بودندانسجام تیمی باالیی با  ،رضایت ورزشی باالیی داشتند

                                                           
1 -Nascimento  
2 -Nazarudin 
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 دانشگاهی بسکتبال هايتیم ورزشکاران رضایتمندي و مربیان رهبري هايکسب روي یتحقیق

 تیمی، انسجام عامل چهار ،انورزشکار رضایتمندي مقیاس خرده 15 بین از دریافت که مالزي

 1اوماند .(6) دارند قرار اولویت در تیم در فردي مشارکت و اجتماعی مشارکت تمرین، و آموزش

 و تمرین آموزش، دریافت ورزشکار دانشجوي 121 رضایتمندي ابعاد اولویت بررسی در( 2115)

موید این  (2112) 2مطالعه سویر .(7) است مهم بسیار ورزشکاران رضایتمندي در تیمی عملکرد

شود با رضایت ورزشی در بین ورزشکاران امید که بخشی از هیجان مثبت محسوب میاست، 

بین ورزشکاران تنیس بین تعهد  در ( نشان داد2114) 3مطالعه آندریو. (8) نخبه رابطه دارد

( نشان داد 1388) آریاپورانو  کشاورزيپژوهش  .(2) ود داردورشی و رضایت ورزشی رابطه وج

رضایت از عملکرد تیمی و رضایت  ،با رضایت از عملکرد شخصیدر دفاع نقش که بین ابهام که 

از انسجام تیمی و بین ابهام در حمله با رضایت از عملکرد تیمی و رضایت از انسجام تیمی 

ایت از عملکرد شخصی بین ابهام درحمله و رض اما .دار وجوددارداو معن معکوسهمبستگی 

 رضایتمندي ابعاد اولویت بررسی( در 1386) نوش جرعه .(11) نیامدداري بدستاهمبستگی معن

 عامل چهار ورزشکار، رضایتمندي پرسشنامة مقیاس خرده 15 میان ازنشان داد که  ورزشکاران

 مهم ورزشکار فردي عملکرد و تیم استراتژي تیم، در ورزشکار مشارکت مربی، تعامل و رفتار

ي و در همین راستا پژوهش شیرمحمد .(11) تاس ورزشکاران رضایتمندي افزایش منابع ترین

دار ارابطه مثبت و معنبعد امیدواري و رضایت ورزشی بین که  داد( نشان1382همکاران )

انگیزش و تعهد  بینداد نشان (1382و همکاران ) زرنديپژوهش پورسلطانی  .(12) داردوجود

( 2111) 4مطالعه اي که ریمر و چالدوراي .(13) داري وجود داردامعن هداوطلبان زن و مرد رابط

ند که تعهد ند به این نتیجه دست یافتهاي کانادا انجام دادر بین دانشجویان ورزشکار دانشگاهد

پژوهش نتایج . (14) ورزشی دانشجویان ورزشکار است رضایتورزشی پیش بینی کننده 

که امیدواري و حمایت اجتماعی سالمندان پیش بینی کننده  داد( نشان1321) شاکري نیا

پژوهشی تحت عنوان  درنیز  (1382)ی نادري و حسین. (15) مثبت سالمت عمومی آنها است

 ندرابطه امید به زندگی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه نشان داد

دار وجود اسر سختی روانشناختی رابطه مثبت و معنبعد تعهد از و   به زندگیکه بین امید 

( در پژوهشی مبین این است بین رضایت از زندگی و امید 1382) هاي حمیدیافته. (16)دارد

 (. 17) دانشگاهی ارتباط مثبت معناداري وجود داردآموزان دختر پیشدانش

                                                           
1 - Aumand 
2 - Soyer 
3 - Andrew  
4 - Riemer and Chelladurai 
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هاي مرتبط با حوزه هاي علوم پزشکی اغلب در رشتههبه طور کلی از آنجا که دانشجویان دانشگا

پزشکی در حال تحصیل بوده و بعد از فراغت تحصیل در این حوزه به فعالیت خواهند پرداخت 

و وظیفه آنها حفظ و تامین سالمت جسمی بیمارانی است که به دالیل مختلف دچار بیماري 

رضایت و امید پزشکان، پرستاران و ها نیاز به صبر و شکیبایی و تحمل، شده و درمان آن

هاي پزشکی دارد، لذا ضروري است قبل از ورود دانشجویان ها و درمانگاهمدیران بیمارستان

ها که به دلیل حوزه پزشکی به محیط کار میزان امید، رضایت و تعهد و نحوه ارتباط بین آن

باشد، شناسایی و زشی میها رویدادهاي ورها از طرق مختلف که یکی از آنحساسیت شغل آن

دودي در زمینه حاما آنچه بارز است، تحقیقات مها ارایه شود. راهکارهاي الزم براي تقویت آن

تعهد ورزشی و رابطه آن با رضایت از رشته ورزشی و امید به کسب موفقیت در مسابقات 

است به بررسی و تحقیق حاضر درصدد  رواز اینورزشی به ویژه در کشور ایران انجام شده است. 

مقایسه میزان امید دانشجویان ورزشکار در رشته هاي انفرادي دهمین المپیاد ورزشی با رضایت 

اي بپردازد و در آخر به این سئوال پاسخ دهد که چه رابطه انمیزان تعهد ورزشکار ورزشی و

هاي  دانشجویان پسر شرکت کننده در رشتهبین میزان امید، تعهد ورزشی و رضایت ورزشی 

دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور وجود پسر ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 

 دارد؟ 
     

 پژوهش  روش
 

همبستگی است. اطالعات مورد نیاز براي ادبیات نظري تحقیق  –اضر از نوع توصیفیحتحقیق 

سشنامه به روش میدانی اي و اطالعات مورد نیاز براي تحلیل از طریق ابزار پر به روش کتابخانه

دانشجوي ورزشکار پسر شرکت کننده در  1111جامعه آماري پژوهش شامل گردآوري شد. 

رشته هاي انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور بود که در شهریور 

اي هدر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. شایان ذکر است دانشجویان در رشته 1321

 نفر(، تیراندازي62) نفر(، بدمینتون71) نفر(، تنیس173) کشتی نفر(،112) انفرادي تکواندو

نفر( در  112نفر( و شنا ) 44) نفر(، شطرنج 216) نفر(، دوومیدانی 25نفر(، کاراته ) 112)

نفر تعیین  278المپیاد حضور داشتند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به تعداد 

ها از هر طبقه به شرح زیر . روش نمونه گیري به روش تصادفی طبقه اي و تعداد نمونهگردید

 بود.

نفر(،  33) نفر(، تیراندازي 12) نفر(، بدمینتون 21) نفر(، تنیس 48) نفر(، کشتی 31) تکواندو

آوري براي جمع نفر(. 28نفر( و شنا ) 12) نفر(، شطرنج 61) نفر(، دوومیدانی 26کاراته )
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عات مورد نیاز از سه پرسشنامه استاندارد سنجش امید در حیطه سالمت و تندرستی، تعهد اطال

 ورزشی و رضایت ورزشی استفاده شد.

(AHS) سنجش امید پرسشنامه -الف
 14( داراي 1224، 2سنجش امید )اشنایدر پرسشنامه:  1

گذاري مقیاس ت. نمرهاسقدرت اراده و قدرت راهیابی تشکیل یافته بود و از دو زیر مقیاسسؤال 

 =قطعاً درست( صورت گرفت. 8= قطعاً غلط الی 1درجه اي ) 8سنجش امید در قالب مقیاس 

تعهد ورزشی توسط اسکالن، سیمونر،  پرسشنامه :(SCMS) 3تعهد ورزشی پرسشنامه -ب 

تعهد سؤال است که چهار بعد  14داراي  ( ساخته شده است. این ابزار1223) 4کارنپتر، وکیلر

ها را مورد سنجش قرار می دهد.  مندي از فرصت الزامات ورزشی و بهره ، نشاط ورزشی  ،رزشیو

=خیلی 5=اصالً الی 1) ارزشی لیکرت 5نمره گذاري مقیاس مدل تعهد ورزشی در قالب مقیاس 

 زیاد( صورت می گیرد. 

باریمر و توسط  پرسشنامه رضایت ورزشکار :(ASQ) 5پرسشنامه رضایت ورزشکار -پ

گویه است. پرسشنامه رضایت ورزشکار  25( طراحی شده است و داراي 1228) 6الدورلیچ

آموزش و تعلیم است.  و عملکرد تیمیرشد شخصی، ، داراي چهار خرده مقیاس عملکرد ورزشی

= 5= اصالً الی 1) ارزشی لیکرت 5در قالب مقیاس  نمره گذاري پرسشنامه رضایت ورزشکار

  صورت می گیرد.خیلی زیاد( 

رسید  مدیریت ورزشی از متخصصین تن 15هر سه پرسشنامه به تایید صوري و محتوایی روایی 

و  76/1، 74/1به ترتیب و آلفاي کرونباخ آزمودنی  31و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 

 محاسبه شد. 72/1

و  درصد ،فراوانی ، میانگین، انحراف معیارمانند  هاي آمار توصیفی  از روشبراي تحلیل داده ها 

تی  ، اسمیرنف -آزمون کولموگروفجمله از و روش هاي آماري استنباطی  جدول توزیع فراوانی

 شد. استفاده SPSS.V.17نرم افزار با کمک تک گروهی، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه 
 

 

 

 

                                                           
1 - Adult Hope Scale (AHS) 
2 - Snyder 
3- Scanlan Commitment Moldel Scale (SCMS) 
4 - Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons, Keeler 
5 - Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ) 
6- Barmer & Chelladurai 

http://www.ppc.sas.upenn.edu/hopescale.pdf
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 نتايج
 

 هاي ورزشی دانشجویان شرکت کننده در رشته% 5/25 هاي توصیفی پژوهش نشان دادیافته

 %4/42 ،سال 12-21ي علوم پزشکی کشور بین انفرادي دهمین المپیاد دانشجویی دانشگاهها

 ند.شتسن دا سال 28یا بیشتر از  28% 4/1 ،سال 25-27بین % 7/23 سال، 22-24بین 

 در مقطع کاردانی، %2/47. بودند% آنها متاهل 2/11 دانشجویان مجرد و  %2/88همچنین

% در مقطع دکتري مشغول 7/4 % در مقطع کارشناسی ارشد و8/1 ارشناسی،% در مقطع ک5/46

 و سال 7-2بین % 3/8 ،سال 4-6بین % 6/35 ،سال  1-3دانشجویان % 6/53 .بودندبه تحصیل 

 حضور یک دوره سابقهدانشجویان % 5/83 .سال سابقه ورزشی دارند 11بیشتر از یا   ، %11 5/2

 .داشتندرا ر المپیاد ورزشی دو دوره حضور دسابقه % 5/16 و 

 15/1معناداري آزمون کلموگروف اسمیرنف در هر سه پرسشنامه از  مقداربا توجه به این که 

، پرسشنامه سنجش تعهد ورزشی  z  ،184/1=p=853/1 بیشتر بود ) پرسشنامه سجش امید

118/1=z  ،171/1=p  471/1، پرسشنامه رضایت ورزشی=z  ،126/1=p تنباط توان اس(، می

-ها از آزمونطبیعی بوده و جهت انجام آزمون فرضیههاي هر سه پرسشنامه کرد که توزیع داده

  است.شدههاي  پارامتریک استفاده

هاي رگرسیونی مقدار دوربین واتسن در حدود شایان ذکر است با توجه به این که در همه مدل

ناهمبسته لذا در همه موارد  اشت(قرار د 5/1-5/2بین مقدار دوربین واتسن ) محاسبه شد 2

ها طبیعی توزیع خطاها در همه مدل هاي خط رگرسیون برقرار بود. همچنینبودن باقیمانده

  مندي از رگرسیون وجود داشت.بینی متغیرها امکان بهرهبود،  لذا براي تحلیل پیش
 

رضایت ورزشی دانشجویانسنجش سطح امید، تعهد ورزشی و  تک گروهی برايتی نتایج آزمون   -1 جدول

 انحراف استاندارد df t سطح معناداري
مقدار 

 آزمون
 متغیر میانگین

111/1 277 411/6  امید دانشجویان پسر 118/5 5/4 35/1

111/1 277 66/3 62/1 3 17/3  تعهد ورزشی دانشجویان پسر

111/1 277 78/7 54/1 3 25/3  رضایت ورزشی دانشجویان پسر

 

( دانشجویان از 112/5) دهد با توجه به این که میانگین امتیاز امیدنشان می نتایج جدول یک

، بنابراین تفاوت است ɑ=15/1کمتر از 111/1( بیشتر بوده و سطح معناداري 5/4) مقدار آزمون

توان آماري معناداري بین میانگین امتیازات امید دانشجویان و مقدار آزمون وجود دارد. لذا می
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دارد. توسط بوده و در وضعیت مطلوب قرارکه امید دانشجویان بیشتر از حد ماستنباط کرد 

( بیشتر بوده 3( از مقدار آزمون)17/3همچنین با توجه به این که میانگین امتیاز تعهد ورزشی )

، بنابراین تفاوت آماري معناداري بین میانگین است  α= 15/1کمتر از 111/1و سطح معناداري 

توان استنباط کرد که تعهد شی دانشجویان و مقدار آزمون وجود دارد. لذا میامتیازات تعهد ورز

ورزشی دانشجویان بیشتر از حد متوسط بوده و در وضعیت مطلوب قرار دارد. در آخر با توجه به 

( بیشتر بوده و 3از مقدار آزمون) (25/3این که میانگین امتیازات رضایت ورزشی دانشجویان)

، بنابراین تفاوت آماري معناداري بین میانگین است α =15/1کمتر از 111/1سطح معناداري 

توان استنباط کرد که امتیازات رضایت ورزشی دانشجویان و مقدار آزمون وجود دارد. لذا می

 رضایت ورزشی دانشجویان بیشتر از حد متوسط بوده و در وضعیت مطلوب قرار دارد.
 

د ورزشی از روي امید دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی بینی تعه رگرسیون خطی جهت پیش -2 جدول

 انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
 Fمیزان 

سطح 

 معنی داري
R 

R
2 

 

 124/1 352/1 111/1 268/38 157/13 1 157/13 رگرسیون

 338/1 276 182/23 باقیمانده
    

 277 346/116 کل
     

 

، است 15/1که کمتر از   P=111/1سطح معناداري و با  استناد بر  2با توجه به نتایج جدول 

ارتباط معناداري بین  تغییرات تعهد ورزشی از طریق امید تبیین شده و توان مطرح نمود که می

 ن پسر وجود دارد. امید و تعهد ورزشی دانشجویا
 

بینی تعهد ورزشی از روي امید دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي  ضرایب رگرسیونی خطی جهت پیش  -3 جدول

 ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور
 داري امعن سطح tمیزان ضریب بتا Bمیزان  بینی کننده متغیرهاي پیش متغیر مالك

 111/1 242/6  352/1 162/1 امید تعهد ورزشی

 

 15/1که کمتر از  111/1سطح معناداري و  t ، ᵦو ضرایب رگرسیونی  3با توجه به نتایج جدول 

تعهد ورزشی دانشجویان پسر را  %35 بینیشود که امید قابلیت پیشنتیجه گرفته میاست، 

 دارد.
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 بینی رضایت ورزشی از روي امید دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی  یشرگرسیون خطی جهت پ  -4 جدول

 انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمیزان 

 داريامعن
R 

R
2 

 

 147/1 384/1 111/1 6/47 142/12 1 142/12 رگرسیون
 253/1 276 863/62 باقیمانده

 277 212/81 کل    

است،  15/1که کمتر از   p=111/1سطح معناداري  و با استناد به 4با توجه به نتایج جدول      

توان مطرح نمود که تغییرات رضایت ورزشی از طریق امید تبیین شده و ارتباط معناداري  می

 دانشجویان پسر وجود دارد.  بین امید و رضایت ورزشی
 

بینی رضایت ورزشی از روي امید دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي  ضرایب رگرسیونی خطی جهت پیش  -5 جدول

 ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور
بینی  متغیرهاي پیش متغیر مالك

 کننده

 داري اسطح معن tمیزان ضریب بتا Bمیزان 

رضایت 

 ورزشی
 111/1 822/6 384/1 155/1 امید

 

 15/1که کمتر از  111/1سطح معناداري و  t  ،ᵦو ضرایب رگرسیونی  5با توجه به نتایج جدول 

% رضایت ورزشی دانشجویان پسر را 38بینی شود که امید قابلیت پیشنتیجه گرفته میاست، 

 دارد.
 

بینی رضایت ورزشی از روي تعهد ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در  جهت پیش رگرسیون خطی -6 جدول

 رشته هاي ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمیزان 

 داريامعن

R R
2 

 
 

 355/1 526/1 111/1 657/151 148/22 1 148/22 رگرسیون

 122/1 276 864/52 باقیمانده

 277 212/81 کل    

      

 است،  15/1که کمتر از   P=111/1سطح معناداري  با استناد به  و 6با توجه به نتایج جدول 
توان مطرح نمود که تغییرات رضایت ورزشی از طریق تعهد تبیین شده و ارتباط معناداري  می

 امید و رضایت ورزشی دانشجویان پسر وجود دارد. بین 
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بینی رضایت ورزشی از روي تعهد ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در  ضرایب رگرسیونی خطی جهت پیش  -7 جدول

 رشته هاي ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور

 بینی متغیرهاي پیش متغیر مالك

 کننده

 داري اسطح معن t میزان ضریب بتا Bمیزان 

رضایت 

 ورزشی
 111/1 315/12 526/1 523/1 تعهد ورزشی

 

که کمتر از  111/1سطح معناداري  و t  ،ᵦو ضرایب رگرسیونی  8با توجه به نتایج جدول  

% رضایت ورزشی 61بینی شود که تعهد ورزشی قابلیت پیشنتیجه گرفته میاست،  15/1

 جویان پسر را دارد.دانش
 

بینی رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی انفرادي  گانه جهت پیشرگرسیون چند -8 جدول

 دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور از روي امید و تعهد ورزشی

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

میانگین  درجه آزادي

 اتمجذور

سطح  Fمیزان 

 داريامعن

R 
R2 

 
 382/1 624/1 111/1 615/87 241/15 2 88/31 رگرسیون

         182/1 275 132/51 باقیمانده
           277 212/81 کل

 

است،   15/1که کمتر از   p=111/1سطح معناداري  و  با استناد به 8با توجه به نتایج جدول 

ضایت ورزشی از طریق امید و تعهد تبیین شده و ارتباط توان مطرح نمود که تغییرات ر می

 معناداري بین امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر وجود دارد.
 

بینی پیشرفت رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي  ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیش   -2 جدول

 انشجویان پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور از امید و تعهد ورزشیورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی د

بینی  متغیرهاي پیش متغیر مالك

 کننده

 داري اسطح معن tمیزان ضریب بتا Bمیزان 

رضایت 

 ورزشی
 111/1 246/3 122/1 18/1 امید

 تعهد ورزشی

 
461/1 526/1 441/11 111/1 

 

که کمتر  111/1 ایب رگرسیونی و سطح معناداريو با استناد به ضر 2با توجه به نتایج جدول 

در ارتباط بین امید، تعهد ورزشی و رضایت ورزشی، توان استنباط کرد که است، می 15/1از 

 بینی رضایت ورزشی دانشجویان پسر را دارند.%  قابلیت پیش53% و تعهد ورزشی ، 21امید 
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امید  تعهد ورزشی دانشجویان معادله رگرسیونی رضایت ورزشی دانشجویان از روي امید و

= رضایت ورزشی 415/1( + 526/1( + تعهد ورزشی دانشجویان )122/1) دانشجویان

 دانشجویان 

% امید دانشجویان با یکدیگر 21حدود در % تعهد ورزشی و 53دهد معادله رگرسیونی نشان می

 رضایت ورزشی دانشجویان را دارند. %73حدود  یبینقابلیت پیش
 

   يجه گيريو نت بحث
بررسی رابطه امید، تعهد ورزشی و رضایت ورزشی دانشجویان پسر پژوهش حاضر  از هدف

-انفرادي دهمین المپیاد دانشجویی دانشگاه هاي علوم شرکت کننده در رشته هاي ورزشی

، تعهد ورزشی و رضایت میزان امید میانگین. نتایج پژوهش نشان داد که بودپزشکی کشور 

انفرادي دهمین المپیاد دانشجویی  ویان شرکت کننده در رشته هاي ورزشیورزشی در دانشج

 اتتحقیق نتایجهاي تحقیق با در حد مطلوب قرار دارد که یافته دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

چنین  نهییشپ و ادبیات تحقیق هايیافتهاز  همخوانی دارد.( 2112همتی نژاد و دانش سانی )

 ي مهم براي ورزشکارانی است که در مسابقاتهااز متغیر و تعهد اريشود که امیدواستنباط می

هاي این مطالعه افراد ورزشکاري هستند که به که آزمودنی و از آنجا کنندشرکت می ورزشی

لذا از سطح باالتري از امید و تعهد ورزش و  ،قصد قهرمانی در مسابقات شرکت کرده اند

یستی این مساله را نادیده گرفت که انجام ورزش در بین موفقیت برخوردار هستند. از طرفی نبا

رزشکارانی که در مسابقات لذا و .شودسالمت روانی و اجتماعی محسوب می دانشجویان حاکی از

و همکاران،   سیداحمديکنند از توانایی سالمت روانی بهتري برخوردار هستند )شرکت می

هاي علوم پزشکی به طور و دانشجویان دانشگاه رو تشویق دانشجویان به طور عام. از این(1382

هاي ورزشی مستمر براي انجام فعالیت ،و کار دارند با تامین سالمت آحاد جامعه سرکه خاص 

در راستاي باال بودن امید، تعهد و  .شودبه منظور افزایش امید، تعهد و رضایت آنها توصیه می

ها دور مسئولیت خدمات رسانی در بیمارستان اي نه چندانرضایت در بین افرادي که در آینده

دور  و متعهدانه ، ارائه خدمات مناسبر عهده خواهند داشتب مردم به عمومرا و مراکز بهداشتی 

  از انتظار نخواهد بود. 

که بین امید و تعهد ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي داد نتایج تحقیق نشان

دانشگاههاي علوم پزشکی کشور ارتباط  مپیاد ورزشی دانشجویان پسرورزشی انفرادي دهمین ال

باشد که بینی کننده تعهد ورزشی میمعناداري وجود دارد و امید دانشجویان پسر عامل پیش

شیرمحمدي و همکاران  (،1321و همکاران ) زاهد بابالنهاي پژوهش با نتایج تحقیقات یافته

که  امیدواريهمخوانی دارد.  (2112) ( و سویر2115) (، اوماندا1321) نیا(، شاکري1382)

http://journal.rums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
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 هدف هاي )تصمیم گوناگون منابع از ناشی موفقیتجموعه شناختی مبتنی براحساس شامل م

( به فرد 2112، اشنایدر) اهداف است به نیل براي (شده انتخاب وه هاي)شی مدار( و مسیرها

هاي خود احساس مثبتی داشته و دلبستگی بیشتري به انجام ورزش تواناییبه کمک می کند تا 

 توان بیان کرد کهچنین می ( و نتایج روانی و اجتماعی آن داشته باشد. بنابراین1222ي، دمد)

. با توجه به چنین قابلیتی و تعهد ورزشی آنهاست تاثیرگذاري در یمهم امید ورزشکاران عامل

رسند که از نظر علم اي میبیماران به مرحله از برخی ،شوددر بسیاري از موارد مشاهده می

پزشکی هیچ امیدي به ادامه حیات آنها وجود ندارد. در صورتی که پزشکان و کادر همراه وي از 

براي نجات وي تالش مناسبی انجام نخواهند داد،  رسدبه نظر می ،امید کمتري برخوردار باشند

اي آنها را براي هاي ورزشی تقویت شده باشد، چنین روحیهامید و تعهد آنها با فعالیتاگر اما 

 فعالیت و تالش بیشتر سوق خواهد داد و در نهایت خدمات بهتر و بیشتر تا آخرین حد ممکن

در  توان انتظار به بهبود بیماران بیشتريداد و در نهایت می دنارائه خواه براي چنین افرادي

 . داشت مراکز درمانی

داري بین امید و رضایت ورزشی  که ارتباط معناهاي تحقیق نشان داد از سویی دیگر یافته

دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 

شیرمحمدي و هاي وم پزشکی کشور وجود دارد که نتایج تحقیق با یافتهاههاي علپسردانشگ

امید عامل انگیزشی قوي براي  از آنجا که ( همخوانی دارد.2112) و سویرا (1382همکاران )

ران دانشجو با اساساً ورزشکا ،کندمیبه رضایت ورزشی کمک  و محسوب شدهرضایت ورزشی 

. آورندبه دست می رضایت ورزشی بیشتري، داردورزش روحی و جسمی که  امیدواري به نتایج

براي کسب  را افرادیدواري به کسب موفقیت در آن از طرفی شرکت در مسابقات ورزشی و ام

شود. در ارضاي نیاز پیوند اجتماعی فرد میکه موجب  دهدسوق میعزت نفس بیشتر در جامعه 

ی و بیماران و موثر بین کادر پزشک د موجب ارتباطتوانحوزه پزشکی یکی از عواملی که می

مناسب است. از آنجا که چنین حسی از رضایت مراجعه کنندگان شود، داشتن حس اجتماعی 

هاي اجتماعی مانند ط است و حضور در فعالیتانشات گرفته و امید نیز با رضایت در ارتب

بر  شودمیصیه دهد، توالمپیادهاي ورزشی چنین حسی را در بین شرکت کنندگان افزایش می

استمرار چنین رویدادهایی توجه کافی شده و متولیان این رویدادها براي پیوند اجتماعی 

 ها و عوامل دیگري نیز استفاده کنند.دانشجویان از روش

داري بین تعهد ورزشی و رضایت  که ارتباط معنایافته تحقیق نشان داد در بخش دیگري 

رشته هاي ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی  کننده درورزشی دانشجویان پسر شرکت

هاي علوم پزشکی کشور وجوددارد. به طوري که تعهد ورزشی دانشگاه دانشجویان پسر
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با  تحقیقهاي بینی کننده رضایت ورزشی دانشجویان است. یافتهدانشجویان پسر عامل پیش

( 1321) امهر و مهربانپارسو (، 2114آندریو )(؛ 2112) مظاهري و مهرپرورنتایج پژوهش 

چنین استنباط می شود که تعهد ورزشی  لذا با توجه به مبانی نظري موضوعهمخوان است. 

و به ارزشمند بودن و  شدهفعاالنه درگیر به ورزش شود فرد موجب می ،بواسطه داشتن صفاتی

ضایت شود ورزشکار با رها موجب میاین ویژگی اهمیت داشتن تجاربش اعتقاد داشته باشد.

اجتناب  ،هر عملی که مانع تداوم انجام ورزش گردداز و  هدیدرونی به انجام ورزش مبادرت ورز

رضایت ورزشی در بطن هاي قبلی پژوهش بحث شد، همان طوري که در یافتهاز طرفی کند. 

خود سازه تعهد ورزشی را داراست، چرا که رضایتمندي و عالقه به ورزش بدون داشتن آگاهی 

کار و دلبستگی به آن ممکن نیست. بنابراین ارتباطی شناختی و عاطفی بین دو مفهوم  به ارزش 

-لذا مسئولین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور می تعهد و رضایت ورزشی وجوددارد.

 انسانی خود در واحدهاي صف و ستادتوانند از چنین قابلیتی براي افزایش رضایتمندي منابع 

هاي احتمالی در بین آنها از طریق مشارکت در رویدادهاي ورزشی ایتیبهره گرفته و از نارض

  بکاهد.

داري بین امید و تعهد ورزشی با  اکه ارتباط معنداد یکی دیگر از یافته حاصل از تحقیق نشان
رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی انفرادي دهمین المپیاد 

دارد. به طوري که امید نشگاههاي علوم پزشکی کشور وجودورزشی دانشجویان پسر دا
بینی کننده رضایت ورزشی دانشجویان دانشجویان از طریق تعهد ورزشی دانشجویان عامل پیش

پسر شرکت کننده در رشته هاي ورزشی انفرادي دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 

به بررسی همزمان رابطه امید و باشد. مطالعه اي که پسردانشگاههاي علوم پزشکی کشور می
تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پرداخته باشد بر اساس جستجوهاي صورت گرفته 

رضایت  با در این تحقیق بدست نیامد. اما مطالعاتی که تک تک متغیرهاي امید و تعهد را
زاهد  بارتند ازع ورزشی مورد مطالعه قرار داده باشد با یافته هاي این تحقیق همخوان هستند

 و همکاران زرنديپورسلطانی (،  1321) (، پارسامهر و مهربان1321) و همکاران بابالن
( و 2111ي، )االدور(، ریمر و چ2112) سویر(، 1382) ینادري و حسین(، 1382)

شود که دانشجویان ورزشکار با داشتن امید از چنین استنباط میرو از این(.  2114)1آندریو
-افزایش می نیز  رضایت ورزشی امید و تعهد باال، به واسطه تعهد باالیی برخوردار می شوند و

و رضایت سه که امید، تعهد  توان نتیجه گرفتمیهاي پژوهش به طور کلی از یافته .یابد

بینی کنندگی رضایت را ري هستند که در ارتباط مستقیم بوده و امید و تعهد قابلیت پیشمتغی

                                                           
1 - Andrew 

http://journal.rums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
http://journal.rums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
http://journal.rums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
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به دلیل  و به شمار رفتهدارند. از آنجا که کار و فعالیت در مراکز پزشکی فعالیتی طاقت فرسا 
و تعهد فعالیت در این بخش نیازمند افرادي با امید  حساسیت زندگی و حفظ حیات بیماران،

پزشکی  هاي علومهاي مجري رشتهدانشگاهرسد مسئولین و رضایتمندي بوده، به نظر می باال
هاي و در دوران تحصیل با روشتوجه کافی داشته  دانشجویانبه وجود این سه عامل در باید 

مل ابت عاهاي بدنی توام با رق. لذا از آنجا که ورزش و فعالیتمختلف سه عامل را تقویت نمایند
روند توسعه فعالیت بدنی و رویدادهاي ورزشی به شمار مییر مزبور بهمهم تقویت کننده سه متغ

  شود.توصیه میها دانشگاهیادهاي ورزشی در بین دانشجویان ویژه المپ
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