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فی، پیمایشی است. جامعۀ آماري شامل رئیس اداره ورزش و از نوع توصیپژوهشروش شناسی:روش

نفر) از پانزده شهرستان 175(درمجموعها، مربیان، داوران و ورزشکاران فعالجوانان، کلیۀ کارکنان کمیته
آوري و پرسشنامه کامل جمع157نهایت ها توزیع شد و دراستان گیالن بودند. پرسشنامه بین همه آن

هاي محقق ساخته بود. روایی صوري و پرسشنامه،پژوهشگیري در این ابزار اندازهد. تجزیه و تحلیل ش
نظران و مدرسان مدیریت ورزشی و سه نفر از مربیان با سابقه ها توسط سه نفر از صاحبمحتوایی پرسشنامه

هاي روشها ازهبرآورد شد. براي تحلیل دادr=96/0» آزمون آلفاي کرونباخ«طریقتأیید شد و پایایی آن از
، LSD، تعقیبی ANOVAي، ایک نمونهtاسمیرنوف، - کالموگروفيهااز آزمونوآمار توصیفی 

نسخۀ SPSSافزارنرمو ≥05/0pداريیکروسکال والیس، اسپیرمن و آزمون یومان ویتنی در سطح معن
.استفاده شد16
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نظر داشتن درکارگیرند و باپژوهشی به-یزي، عامل منابع انسانی، عامل علمیربرنامه-مدیریتی املوعاز 
تجهیزات،وامکاناتنمودنفراهممتخصص،انسانینیروهايتربیتوجذبدردولتیمالیاهمیت منابع
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مقدمه
فرديسئولیتمرشدجسمانی،هايقابلیتتوسعۀموجبجامعه،سالمتبهبودباجسمانیآمادگی

ازاعمجامعهافرادشخصیتمختلفابعادشکوفاییدرورزش. شودمیکاراییافزایشواجتماعیو
جامعهعمومیسالمتونشاطبهدستیابیتسهیلوتحکیمنیزوجسمانیوعقالنیاخالقی،

در یجسمانو آمادگیورزشانکارناپذیرنقشبهنظر). 1390کوچی، (است قويومؤثرعاملی
شدهدارهدفوگرفتهشکلایروبیکوجسمانیآمادگیورزشیکمیتهقالبدرمهماینجامعه،
وضعیتارتقايدرورزشیهايبرنامهدرافرادجذبباتوانندمیورزشیسازمانمدیراناست و
اینازبخشیعنوانبهورزشکارانداوران وهمچنین مربیان،. باشندجامعه اثرگذارعمومیسالمت

دارند.کلیديواساسینقشسیستم،
توجهکانوندرکارکنان رامنديرضایتموضوعجهانیرقابتافزایشومحیطیتغییرات

ازبرداريبهرهبرايراايبالقوهظرفیتمسئلهاینکهچرا) 1390کوچی، (استدادهقرارمدیران
بایدزیرهايگامسازمان،درافرادمنديرضایتيکلی براطوربه. کندمیایجادانسانیهايتوانایی

وبسترتاپویاستوارگانیکحالتبهسنتیحالتازسازمانساختارتحولاول،گامشود،برداشته
مثلواقعیهايقابلیتبتوانندافرادوشودآمادهآنانبرايسازماندرافرادتواناییبروززمینه

برخورداريالیق،مدیریتوجود. درآورنداجرامرحلهبهدهندشاننخودازراشایستگیوخالقیت
ایندراساسیهاياولویتازکار،محیطبودنمناسبوبازآموزيهايدورهایجادبیشتر،مزایاياز

بگیرندیادافرادکهنحويبهاست،سازمانیفرهنگتغییرزمینهایندردومگام. استخصوص
وظایفقبالدرخودازبیشتريمسئولیتوشرکت کنندهاگیريمیمتصدرمشارکتیصورتبه

.)2010فان چون مان، (دهندنشانمحوله
نیازمندعملکردشنتایجوها فعالیتمرغوبیتومطلوبیتمیزانازآگاهیبرايسازمانی هر
چنیننفقدا. باشدمیخودخاصعملکردازي مندتیرضازانیمی بررسمناسبهاي سیستم

عدمموجبنهایتدرکهاستبیرونیودرونیمحیطباارتباطبرقراريعدممعنیبهسیستمی
سازمانتحرکی بیومديآناکاروشود میگرفتهصورتهاي تالشازعلمیارزیابیوصحیحدرك

بهوصولیادستیابیمیزانتوان میارزیابیونظارتبا). 1390داشت (نادري، خواهدپیدررا
راآناثربخشیمیزانوبرنامهازجنبه هررتبهوارزشتعیین،ااستانداردهبابرنامهۀ مقایساهداف،
عملکرد،ی بررسهاي ، سیستماینبرعالوه. )1380نژاد، نژاد و رمضانی(همتیکردیی شناسا

ازاعمها سازمانتمامیکهاستواضحهستند،ها سازماندرپاسخگوییرسمیهايمکانیزم
برتاکنندی ابیارزراخودسازمانعملکردازمندي رضایتزانیمبایدآموزشیوخدماتی،تولیدي
. )2008تاناکت، (کنندمیتنظخودسازمانندهیآدرراي بهترهاي ریزيبرنامهحاصله،جینتااساس 

جوانبازازمانسعملکردی ابیارزي برای شاخصسازمانعملکردازافرادمندي رضایتنیبنابرا
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خدماتۀ ارائکشور،یی اجراي ندهایفرادرنینوکردیروبهتوجه شود. بامیمحسوبمختلف
هاي نیازمنديشناخت.استبرخورداربسزایی تیاهمازنیمراجعتیرضاجلبومطلوبتیفیباک
استرده گستوریمتغاگرچهی مورد نیاز ابیدستوزانیماساس ی برجسمانی آمادگی ورزشتهیکم
راانیمشترانتظاراتکهخدمتایومحصولکیقالبدرتیفیکۀ ارائ. داردتیاهماندازههمانبه

کمیته انیمربورانیمدبههمرافرصتنیااستآنانانتظاراتازشیبایونماید میبرآورده
ی کمی ولهستندی اتیحانیمشترقضاوتدرکهرای ذهنعواملکهدهدیمی جسمانی آمادگ
).1390(نادري، استمشکلها آنکردن
وضعباموجودوضعمقایسهطریقازعملکردگیري اندازهمعنايبهعملکردی بررسکلی طوربه

د باشنمعینهاي ویژگیواجدکهشده تعیینپیشازهايشاخصاساس آل برایدهمطلوبی
صحیحگذاري هدففرآیندۀ توسعتوان میعملکردی بررسدستاوردهاياز). 1388(میرکاظمی، 

درنتیجهواهدافبهسازماندستیابیتوانارتقاءمنابع،ازبهینهاستفاده،مسئوالنومدیرانتوسط
عملکردهاقوتوضعفنقاطدن شمشخصواسطه بهمسئوالنتردقیقگیري تصمیموآناثربخشی

طرز تلقی ها وها با داشتن آگاهی از برداشتزمانبنابراین سا.)1386کردشولی،شفیعی(بردنامرا
هاي موفق توانند تصمیمات مؤثرتري اتخاذ کنند. سازمانمورد عملکردشان میمشتریان، در

هاي خود را ها فعالیتهایی پویا هستند که با توجه به نیروهاي محیطی و تأثیرات آنسیستم
ها در ارائۀ خدمات و هاي و به هنگام کردن آنکنند و همواره با ارزیابی ورودمیدهی سازمان

و مشتریان و تجزیه ها همچنین با گرفتن بازخوردهایی ازاساس نیاز مشتریان تالش کنند. آنبر
عملکرد اصالحات الزم را در جهت بهبودموقع تشخیص داده،ها، انحرافات سیستم را بهتحلیل آن
مندي از عملکرد پژوهش حاضر در زمینه رضایت).1390فخرالدینی و همکاران،میردهند (انجام می

تواند کوششی براي اصالح ساختار نظام اداري و خدماتی هاي آمادگی جسمانی میکمیته
هاي آمادگی جسمانی و تقویت پیوند کارکنان، مربیان، داوران و ورزشکاران با کمیته کمیته

خوشحالی در کار، رضایت وطلب است که هاي تحقیقات انجام شده گواه این میافتهباشد.می
تر کارآمدتر کند و باعث ایجاد محیط کاري سالمکارمند را به رضایت در موارد دیگر هدایت می

ها خواهد شد خواهند شد و به دنبال آن باعث افزایش قابلیت، مسئولیت، تعهد و همدلی آن
).2009، 1نکیلسوو 2008(تاناکت، 

و سایر هاباشگاهاز عملکردمشتریانانتظاراترويبر) 2005(همکارانو2تحقیقات آفینتوس
و عملکردمربیانعلمیسطحبهمشتریان،رضایتکهنشان دادیونانجسمانیمراکز آمادگی

قرارخودمشتریاناختیاردرباشگاهکه.ارتباط داردورزشیو تجهیزاتریزيبرنامهو نحوةکارکنان

1. Tanakat & Kelison
2. Afthinos et al.
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تواند در نتیجۀ رضایت مشتري می") بیان کردند که 2008(1و همکاراندهد، کولیسومی
توانند رفتار شرکت دیده از این طریق میو کارمندان آموزش"هاي مثبت کارکنان ایجاد شودفعالیت

را بازتاب داده و اولین تأثیر را بر روي مشتري بگذارند. 
هايگیريتصمیموکه جلساتیافتنددستنتیجهاینبه) 2004(2و همکارانالیکتئودر

رشددر زمینۀمدیرانبرايمهمعملکردیکهاآنرضایتومشتریانتقاضايجلببرايگروهی
باشد. میورزشصنعتدررقابت

سالمتیهايکلوپکارمندانمنديرضایتدربارةکهتحقیقیدر) 2008(تاناکتروئینپایروت
-1:بعدپنجدرسالمتیهايکلوپکارمندانمنديرضایتیافت که،دستایجنتاینبهدادانجام

کارمندانرضایتمنديکهبودهمدلی- 5تعهد- 4مسئولیت-3اعتمادقابلیت- 2موارد محسوس
سطحکارمندانمنديرضایتبود همچنینیکدلیومسئولیتدرآندنبالو بهتعهددرباالسطح
و سطحسنجنس،مثلعواملیعالوهبه. بودو یکدلیمسئولیتو بعدعتماداقابلیتدرترپایین

هاکلوپازکنندگاناستفادهمنديرضایتکهشدمتوجهاو. بودندمؤثرمنديرضایتدرتحصیالت
.داردکارمندانمنديرضایتبامستقیمیارتباط

مندي ان و ارتباط آن با رضایتمندي کارمندرضایت"ة) تحقیقی دربار2009کیلسون (تیموتی
انجام دادند و به این نتایج دست یافتند که رضایت و"هاي ورزشیکنندگان باشگاهاستفاده

ها،کند و براي مدیران باشگاهخوشحالی در کار، کارمند را به رضایت در موارد دیگر هدایت می
سودآوري بیشتر براي باشگاه و ر وکارآمدتتر وتر باعث ایجاد محیط کاري سالمکارمندان خوشحال

جذب اعضا بیشتر در باشگاه خواهد شد.
هاي ورزشی آمادگی جسمانی ایران را هاي ارزیابی عملکرد کمیته) شاخص1390کوچی (

بندي هاي مناسب براي ارزیابی و رتبهتدوین کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که، ارائۀ شاخص
تواند گامی مؤثر در جهت ارائۀ اطالعات مستدل به مدیران جسمانی میهاي استانی آمادگیکمیته

ها بپردازند و رقابت سالمی را ها به تشریح وضعیت موجود کمیتهبوده و با استفاده از این شاخص
جهت بهبود عملکرد فراهم کنند. 

ها رداختند. آنپ"کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن") به ارزیابی 1390رضوانی و همکاران (
طور صحیح و با دیدي عالمانه انجام گیرد ، اعتماد عمومی، بیان داشتند که اگر ارزیابی عملکرد به

هاي جدید، پایداري و توسعۀ ملی را به همراه خواهد داشت. رضایت مشتري، ایجاد قابلیت
شی با استفاده از هاي ورزارزیابی عملکرد سازمان") به 1390(میر فخرالدینی و همکاران

آمده است، روش کارت امتیازي دستپرداخت. نتایجی که از این تحقیق به"Bsc-Topsisمدل

1. kaoleso  et al.
2. Theodorakis et al.
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ۀهاي مناسب براي سنجش عملکرد است و عالوه بر جنبه مالی به سه جنبمتوازن که یکی از مدل
هاي ي سازمانمشتري، فرایندهاي داخلی و جنبۀ رشد و یادگیري تأکید دارد. این مدل امکانی برا

ها و کند تا عالوه بر ارزیابی عملکرد بتواند هنگام تدوین راهبردهاي خود، ضعفورزشی فراهم می
) بهتر شناسایی کرده و راهبردها و به دنبال آن Bscهاي خود را در چهار منظر جامع (قوت

تر تدوین و اجرا کنند.هاي عملیاتی خود را مناسببرنامه
شدهآشکارحقیقتاینگذشتهسالبیستخاللدرگرفتهصورتعاتمطالوهابررسیدر
تلقیسرگرمییاتماشاگرپسندۀبرنامیکعنوانبههاورزشورزشی،مدیریتادبیاتدرکهاست
ارتقاراعمومیسالمتکهبدنیفعالیتدرجامعهمشارکتبرايفرصتیعنوانبهنهواندشده

اخیرهايسالکهکشورورزشیمدیریتحوزةدرپژوهشیتمقاالازصددریکتنها. بخشد
درمردمعامۀباوساالنجوانان، بزرگفعالمشارکتنظیرموضوعاتیبهاند،منتشر شده

تحقیقات در بهتوجه زیاديورزشیمدیریتمطالعاتدراست.یافتهاختصاصجسمانیهايفعالیت
از به توسعۀ تحقیقات در این حیطه وجود دارد صورت نگرفته است و نیجسمانیآمادگیحوزة

ویژه در بدنی و ورزش کشور بههاي تربیت). از طرف دیگر، برنامه1389راد، صباغیانکیانی وور(پ
مانده است و متأسفانه استاندارد مشخصی جهت ها هنوز در دوران رشد خود باقیسطح استان

شود. در بعضی از انسانی ورزش مشاهده نمیی وواداشتن مسئولین در تأمین حداقل نیازهاي مال
اندرکاران ورزش متناسب با سلیقه و نگرش هاي ورزشی به دلیل این چالش، مدیران و دستسازمان

نمایند،گذاري میگیري و سرمایهها و فرآیندهاي ورزشی آن سازمان تصمیمخود در خصوص برنامه
ها پرداخته و نقاط قوت و ضعف یت موجود کمیتهاین پژوهش سعی شده است تا به تشریح وضعدر

ها عملکرد آن تعیین گردد تا این امکان براي مدیران فراهم شود که فرآیند نظارت و ارزیابی کمیته
گیري هاي متولی این امر باید با بهرهسازمان.اجرا نمایندریزي وصورت علمی و هدفمند برنامهرا به

ع در دسترس، راه را براي تحقق اهداف خود که ارائۀ خدمات مطلوب از فرآیندهاي مدیریتی و مناب
طور متناوب عملکرد خود را مورد ارزیابی قرارباشد را هموار کنند و بهبه افراد تحت پوشش می

مندي مشتریان و مخاطبان خود اطمینان ویژه افزایش رضایتاز حصول نتایج مورد نظر بهودهند 
هاي برنامهدرالنیگدر استان مردمة گستردمشارکته بتوجهبا. )1386کردشولی،شفیعییابند (
هاي تحقیقات کافی درزمینۀ عملکرد کمیتهکهرسد اندام به نظر میتناسبوی جسمانی آمادگ
مندي افراد از نشده است و میزان رضایتانجامافرادمندي رضایتدرالنیگی استان جسمانی آمادگ

مختلفهاي طرح است که کمیتهمباشد. همچنین این سؤال ا مشخص نمیههاي کمیتهفعالیت
مندي رضایتزانیمودارندقرارهمبهنسبتی عتیوضچهدرعملکردنظرازالنیگاستاني شهرها

ورزشکارانوداورانان،یمرب،ه کارکنان کمیتهدگایدازاستانی جسمانی آمادگکمیته عملکرداز
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مندي از عملکرد یت این تحقیق در تالش است تا به بررسی میزان رضایتدرنهااست؟چگونهمیت
هاي آمادگی جسمانی استان گیالن بپردازد.کمیته

شناسی پژوهشروش
باشد و بر مبناي هدف و نتایج از نوع یماز نوع مطالعات پیمایشی و یفیتوصحاضرپژوهش 

ورئیس اداره ورزش و جوانان یق شامل جامعۀ آماري این تحقشود. تحقیقات کاربردي محسوب می
مشغول 1392که در سال دادها ، مربیان، داوران و ورزشکاران فعال تشکیل میکلیه کارکنان کمیته

اند. بخش هاي آمادگی جسمانی پانزده شهرستان استان گیالن بودهبه کار در امور ورزش کمیته
رئیس سازمانی شامل رئیس کمیته، نایبهاي آمادگی جسمانی از نظر ساختارامور ورزش کمیته

طور فعال و با امور دار کمیتۀ مربیان ، داوران و ورزشکاران است که بهکمیته، دبیر کمیته، خزانه
طبق آمار کمیتۀ آمادگی جسمانی اند.ها آمادگی جسمانی و ایروبیک همکاري داشتهورزش کمیته

هاي مانند ها و شیوهگردآوري اطالعات از روشنفر است. براي 175جامعه تعداد کل این استان،
هاي مربوط و نامهاي و اینترنتی، مقاالت علمی، پایانبررسی اسناد و مدارك، جستجوي کتابخانه

با مطالعه پیشینۀ پژوهش و بررسی نظرانعالوه بر آن بررسی و نظرسنجی از ذینفعان، صاحب
هاي ورزشی لکرد و ارزیابی عملکرد در گروهمندي از عمهاي مختلف در مورد رضایتپرسشنامه

سؤال آماده شد. در مرحله بعد 53اي با )، پرسشنامۀ اولیه1390خصوص پرسشنامۀ کوچی (به
هاي نفر از مربیان و کارکنان با سابقه در کمیته15صورت مصاحبه نیمه هدایت شده با سؤاالت به

سؤال نهایی شد. براي 47تمامی اطالعات، آوري آمادگی جسمانی تکمیل گردید که بعد از جمع
نظران مدیریت ورزشی و سه تأیید روایی صوري و محتوایی، پرسشنامه در اختیار ده نفر از صاحب

ها، نفر از مربیان با سابقه قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش سؤال
ها و هماهنگی سؤاالت با اهداف تحقیق با گزینهها ها، محتواي پرسشنامه، ارتباط سؤالتعداد سؤال

اعالم نمایند. پس از بررسی و لحاظ کردن نظرات و پیشنهادها، پرسشنامه نهایی تنظیم و تأیید شد. 
هاي % کل پرسشنامه4/84پرسشنامه بازگردانده شد. این تعداد، معادل 157پرسشنامه، 175از کل 

محاسبه شد. پرسشنامه در نُه عامل تدوین شد. عامل منابع 94/0ارسالی بود. ضریب آلفاي کرونباخ 
سؤال)، عامل بعد 8سؤال)، عامل منابع انسانی (7ریزي (سؤال)، عامل مدیریت برنامه6مالی (

سؤال)،4( ها و زیرساختامکانات، تجهیزاتسؤال)، عامل 8سؤال)، عامل بعد قهرمانی (5همگانی ( 
3(استانداردسازي و ارزیابیسؤال) و عامل 3(فرهنگی عامل سؤال)،3(پژوهشی -علمیعامل 

سؤال) تهیه شد.
هاي جمعیت شناختی و همچنین تعیین میزان هاي آمار توصیفی براي ارزیابی ویژگیاز روش

اسمیرنوف -ها آزمون کولموگروفاهمیت متغیرها استفاده شد. براي آزمون نرمال بودن توزیع داده
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د استفاده قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل آماري و آزمون فرضیات تحقیق از یک گروهی مور
، کروسکال والیس، LSD، تعقیبی ANOVAایی، یک نمونهtاسمیرنوف، -هاي کالموگروفآزمون

استفاده شد. همچنین از آزمون ≥05/٠pداري اسپیرمن، و آزمون یومان ویتنی در سطح معنی
ها با استفاده ها استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل دادهپایایی پرسشنامهآلفاي کرونباخ براي تعیین

.انجام گرفت16نسخۀ SPSSافزار از نرم

هاي پژوهشیافته
کنندگان در پژوهش مربیان و اعضا کمیته بیشترین شرکتدهد هاي توصیفی تحقیق نشان مییافته

).1دهند (جدول را تشکیل می

یفی پست سازمانی افرادتوصاطالعات.1جدول 
درصدفراوانیپست

156/9بدنیرئیس تربیت
398/24اعضا کمیته

515/32مربی
243/15داور

236/14ورزشکار
52/3سایر

157100مجموع

هاي آمادگی یتهکمدهندگان کلیه پاسخهاي این مطالعه نشان داد از دیدگاه همچنین یافته
مندي از عملکرد، عامل یترضاي مربوط به هاعاملاستان گیالن در بین جسمانی و ایروبیک 

پژوهشی از اهمیت باالتري برخوردار - ریزي، عامل منابع انسانی و عامل علمیبرنامه-مدیریت
بودند. 

لدهندگان در سه عامهاي آمادگی جسمانی از دیدگاه کلیۀ پاسخمقایسه میزان رضایت از عملکرد کمیته.2جدول
Sig d.f F عوامل
031/0 5 536/2 ریزيبرنامه- مدیریتی
004/0 5 621/3 منابع انسانی
011/0 5 101/3 پژوهشی-علمی
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صورت دهندگان مختلف بهتفاوت بین سه عامل در بین پاسخLSDبا استفاده از آزمون تعقیبی 
دهد که در )، تحقیق نشان می3هاي جدول (اساس یافتهبرجداگانه مورد مقایسه قرار گرفته است.

ریزي فقط بین دیدگاه رئیس ادارات با مربیان و ورزشکاران؛ بین دیدگاه عامل مدیریتی و برنامه
داري وجود داشت. مربیان با ورزشکاران و نهایتاً بین دیدگاه داوران با ورزشکاران تفاوت معنی

نشد.داري مشاهده ها تفاوت معنیکه بین دیگر دیدگاهدرصورتی

ریزيدهندگان مختلف در عامل مدیریت و برنامهدیدگاه پاسخۀبراي مقایسLSDنتایج آزمون تعقیبی .3جدول 
داريسطح معنیهااختالف میانگیندهندگان مختلفمقایسۀ پاسخ

بدنیرئیس تربیت

36/014/0اعضا هیأت
008/0*65/0مربیان
18/049/0داوران

011/0*70/0ورزشکاران
38/037/0سایر

اعضا کمیته

29/01/0مربیان
4/0- 18/0داوران

34/012/0ورزشکاران
02/096/0سایر

023/0*- 47/0داوران
04/082/0ورزشکارانمربیان

47/0- 27/0سایر
033/0*52/0ورزشکارانداوران

19/063/0سایر
42/0- 32/0سایرورزشکاران

*05/0p ≤

)، تحقیق حاکی از آن است که در عامل منابع انسانی فقط بین دیدگاه 4بر اساس نتایج جدول (
اعضا کمیته با داوران؛ بین دیدگاه مربیان با داوران و نهایتاً بین دیدگاه داوران با ورزشکاران و سایر 

داري ها تفاوت معنیاهداري وجود داشت. در صورتی که بین دیگر دیدگدهندگان تفاوت معنیپاسخ
مشاهده نشد.



159میترا پورسهراب، نوشین بنار، علی محمد صفانیا

دهندگان مختلف در عامل منابع انسانیدیدگاه پاسخۀبراي مقایسLSDنتایج آزمون تعقیبی . 4جدول 
داريسطح معنیهااختالف میانگیندهندگان مختلفي پاسخمقایسه

بدنیرئیس تربیت

30/015/0اعضا هیأت
34/009/0مربیان
16/0-31/0داوران

29/021/0ورزشکاران
40/026/0سایر

اعضا کمیته

04/078/0مربیان
001/0*- 62/0داوران

94/0-01/0ورزشکاران
11/075/0سایر

001/0*-66/0داوران
76/0-05/0ورزشکارانمربیان

06/084/0سایر
003/0*61/0ورزشکارانداوران

03/0*72/0سایر
11/073/0ورزشکارانرزشکارانو

پژوهشی فقط بین دیدگاه اعضا هیأت -هاي تحقیق بیانگر آن است که در عامل علمی، یافته5اساس جدول بر
دهندگان پاسخعلمی با داوران؛ بین دیدگاه مربیان با داوران و نهایتاً بین دیدگاه داوران با ورزشکاران و سایر 

داري مشاهده نشد.ها تفاوت معنیداري وجود داشت. در صورتی که بین دیگر دیدگاهتفاوت معنی

پژوهشی-دهندگان مختلف در عامل علمیبراي مقایسۀ دیدگاه پاسخLSDنتایج آزمون تعقیبی .5جدول 
داريسطح معنیهااختالف میانگیندهندگان مختلفي پاسخمقایسه

33/022/0کمیتهاعضابدنیتربیترئیس 
41/012/0مربیان
27/0-32/0داوران

44/014/0ورزشکاران
77/009/0سایر

07/071/0مربیانعضا کمیتها
005/0*-66/0داوران

11/066/0ورزشکاران
44/031/0سایر

001/0*-73/0داوران
03/088/0ورزشکارانمربیان

36/038/0سایر
004/0*76/0ورزشکارانداوران

014/0*1/1سایر
33/045/0ورزشکارانورزشکاران
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هاي آمادگی جسمانی یتهکمبین میزان رضایت از عملکرد در بین ، هاي نشان داد، یافته6اساس جدول بر
ي هاشهرستاناز عوامل در داري وجود دارد. مشاهدة اولویت هر یک ي استان گیالن تفاوت معنیهاشهرستان

).8و 7(جدولاستشدهگزارشجداگانه صورتبهمختلف میانگین هر عامل در هر شهرستان 

ني استان گیالهاشهرستانهاي آمادگی جسمانی مقایسه میزان رضایت از عملکرد کمیته. 6جدول 
عوامل

کروسکال
والیس

عامل 
مالی

عامل 
مدیریت و 

ریزيبرنامه

عامل 
ریت مدی

منابع 
انسانی

عامل 
بعد 

همگانی

عامل 
بعد 

قهرمانی

عامل 
امکانات، 

تجهیزات و 
هازیرساخت

عامل 
-علمی

پژوهشی

عامل 
فرهنگی

عامل 
استانداردسازي 

و ارزیابی

خی دو
df
Sig

78/46
14

*001/0

56/51
14

*001/0

28/72
14

*001/0

59/44
14

*001/0

91/38
14

*001/0

68/48
14

*001/0

04/74
14

*001/0

7/47
14

*001/0

74/42
14

*001/0

ي آستارا، انزلی، رودبار، شفت، هاشهرستانین عامل رضایت در ترمهم، 8و 7با توجه به نتایج جداول
، ماسال، فومن و املش عامل بعد تالشي هاشهرستانیزي؛ در ربرنامهآستانه و رودسر عامل مدیریت و 

، الهیجان، سیاهکل و لنگرود رشتي هاشهرستانعامل فرهنگی؛ و در سراهصومعهمگانی؛ در شهرستان 
د.عامل مدیریت منابع انسانی بو

ي استان گیالنهاشهرستانهاي آمادگی جسمانی توصیف اولویت میزان رضایت از عملکرد کمیته.7جدول 
هاشهرستانعوامل

منفورودباررشتانزلیسراصومعهماسالتالشآستارا
M±SDM±SDM±SDM±SDM±SDM±SDM±SDM±SD

14/1±93/126/0±92/181/0±92/177/0±64/177/0±14/177/0±69/126/0±16/248/0±68/0عامل مالی
عامل مدیریت و 

ریزيبرنامه
69/0±16/373/0±26/287/0±59/265/0±44/213/1±60/276/0±59/218/1±94/262/0±79/1

عامل مدیریت 
منابع انسانی

77/0±92/251/0±22/279/0±66/279/0±25/278/0±25/247/0±63/250/0±56/233/0±08/2

31/2±88/244/0±11/263/0±16/296/0±37/203/1±88/266/0±54/278/0±68/236/0±98/0عد همگانیعامل ب
80/1±90/237/0±18/271/0±02/261/0±95/171/0±17/275/0±20/278/0±67/250/0±94/0عد قهرمانیعامل ب

عامل امکانات، 
تجهیزات و 
زیرساخت

99/0±42/256/0±38/269/0±53/281/0±84/175/0±97/137/0±90/163/0±97/156/0±78/1

- عامل علمی
پژوهشی

67/0±95/171/0±88/179/0±14/293/0±04/202/1±21/298/0±22/263/0±76/142/0±47/1

76/1±70/225/0±16/286/0±17/208/1±45/289/0±23/285/0±33/253/0±66/275/0±96/0نگیعامل فره
عامل استاندارد

زي و ارزیابیاس
03/1±57/292/0±15/296/0±33/266/0±25/257/0±68/194/0±96/184/0±13/223/0±59/1
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ي استان گیالنهاشهرستانی هاي آمادگی جسمانمقایسه میزان رضایت از عملکرد کمیته.8جدول 

عوامل
هاشهرستان

املشرودسرلنگرودسیاهکلالهیجانآستانهشفت
M±SDM±SDM±SDM±SDM±SDM±SDM±SD

47/2±81/111/0±59/255/0±47/115/0±10/212/0±81/105/1±31/224/0±69/0عامل مالی
عامل مدیریت و 

84/2±14/331/0±10/325/0±11/230/0±95/321/0±16/378/0±08/331/0±31/0ریزيبرنامه

منابع عامل مدیریت
12/3±59/232/0±42/322/0±54/222/0±23/411/0±73/250/0±67/236/0±32/0انسانی

16/3±40/238/0±06/342/0±30/226/0±26/327/0±55/256/0±34/239/0±49/0عد همگانیعامل ب
61/2±25/122/0±56/212/0±43/121/0±92/325/0±64/165/0±11/173/0±18/0عد قهرمانعامل ب

عامل امکانات، 
تجهیزات و 

هازیرساخت
32/0±52/126/0±84/186/0±72/110/0±71/117/0±90/217/0±81/127/0±37/2

-عامل علمی
10/3±58/235/0±30/352/0±27/211/0±20/425/0±66/261/0±30/235/0±57/0پژوهشی

60/2±95/121/0±73/211/0±72/121/0±20/414/0±12/231/1±70/135/0±33/0عامل فرهنگی
عامل استانداردسازي 

46/2±91/132/0±50/223/0±55/117/0±36/345/0±08/279/0±96/123/0±48/0و ارزیابی

گیريبحث و نتیجه
اقشارکهنیستشکی. آن استاجتماعیوفرهنگیزیربنايازکاملبخشبیانگرجامعه،هرورزش
افراديبامساويآناننشاطوسالمتیوبودهکشورفردايچارچوبدهندهشکلو مستعد،جوان
منطبقجواناناساسینیازهايبرورزشتوسعۀهايبرنامهکهآنجااز. استفکرترروشنوبهتر
ارزیابیونظارتمندي،رضایتیقطرازفرهنگیورزشیمتنوعهايبرنامهتحققمیزانواست

آمادگیهايکمیتهورزشیپتانسیلگسترةآوردندرکنترلتحتبنابراینآیدمیدستبهمستمر
.بودخواهدجامعهآحادسالمتجهتدرسودمندابزاريایروبیکوجسمانی

ها نقش استانهاي آمادگی جسمانی به عنوان نمایندة انجمن آمادگی جسمانی ایران درکمیته
سالمت جامعه دارند، براي استفادة درست و بهینه از مهمی در ارتقاي سطح آمادگی جسمانی و

صورت همگانی و قهرمانی در سطح جامعه امکانات موجود به منظور ارتقاي آمادگی جسمانی به
یل به کارا هستند. اولین گام در راستاي نهاي آمادگی جسمانی اثربخش ونیازمند به کمیته

قوت آن سازمان است تا با اصالح نقاط ضعف و سازمانی کارا و اثربخش شناسایی نقاط ضعف و
ها براي حفظ بقاي خود سازمانیافت. بنابراینشده براي آن دستتقویت نقاط قوت به اهداف تعیین

د فردي و و پیشرفت در دنیاي رقابت امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. اصالح عملکر
کند تا میزان تحقق اهداف استراتژیک به مدیران کمک میسازمانی کلید موفقیت در رقابت است و

هاي آن منديویژه براي یک سازمان ورزشی مهم است که معدل رضایتسازمان را کنترل نمایند. به
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الش و مندي و تقویت عملکرد خود تها به رضایتباال باشد و همچنین در تبدیل نارضایتی
ریزي بهتري داشته باشد، و با مشخص شدن میزان رضایت مخاطبان که بیانگر چگونگی برنامه

ها اهتمام یتینارضاهاي کمتر و یا یترضاباشد، در جهت پوشش و بهبود یمها یتهکمعملکرد 
ورزند. 

-انی و علمییزي، منابع انسربرنامهمدیریت در تحقیق حاضر نه عامل شناسایی شد و سه عامل 
هاي آمادگی جسمانی شناخته یتهکممندي از عملکرد یترضادر ترین عوامل به عنوان مهمپژوهشی

شد. نتایج حاصل از بررسی عوامل مختلف بر میزان رضایت از خدمات نشان داد بهبود دسترسی 
ومدیریتزمینهریزي و افزایش اطالعات افراد دربرنامهافراد جامعه به خدمات از ابعاد مدیریت و

. این امر در کنار بهبود کیفیت خدمات و موجب افزایش رضایت از خدمات شودتواندریزي میبرنامه
تواند میزان رضایت را به نحو چشمگیري افزایش دهد، شناخت دقیق اهداف و نحوة ارائۀ آن می

تواند ایت از ورزش میها جهت حمهاي کارکنان و مشتریان و افزایش اعتماد و اطمینان آنخواسته
در ایجاد نگرش مثبت براي جذب و حفظ مشتریان اثرگذار باشند. این یافته با نتایج (رضوانی، 

خوانی دارد. ) هم2002، 1) و (هوي1390) و (میر فخرالدینی، 1390
دهندگان عامل منابع دیدگاه پاسخهاي تحقیق، دومین عامل رضایت از عملکرد ازطبق یافته

هاي توسعه نقش اساسی ایفا آمیز برنامه، منابع انسانی در اجراي موفقیتهامروزسانی است.ان
شوند، ایمنی و آسودگی خاطر ها، عواملی سبب میکنند. به علت گستردگی و پیچیدگی سازمانمی

یوع به دلیل دامنه ش.افراد، حین انجام وظیفه به مخاطره افتد. یکی از این عوامل (نارضایتی) است
مطالعه قرار اي موردطور گستردهشود، بهها میاین عامل و پیامدهاي زیانباري که متوجه سازمان

دهند، اگر نارضایتی از حد معینی فزونی یابند افراد عملکرد بهینه و گرفته است. مطالعات نشان می
هد افتاد. منابع ها به مخاطره خوامطلوبی از خود نشان نخواهند داد و سالمت جسمی و روانی آن

هاي خود خواهد بود. ارتقاي توانمنديدر صورت مدیریت صحیح مرتباً در حال خود افزایی وانسانی
شوند. این سرمایه از اي انسان از دانش، مهارت، تجربه، انرژي و ابتکار فرد تشکیل میمنابع سرمایه

یري در جریان کار، نظام آموزش توان به فراگدسترسی است که از آن جمله میطرق گوناگونی قابل
نکته حائز اهمیت در این .)1382جزایري، هاي آموزشی فنی اشاره کرد (و پرورش رسمی و برنامه

هاي آموزشی براي هدفمند نمودن و میان این است که ارتقاي کیفی نیروي انسانی از طریق دوره
یی افراد و مرتفع نمودن نیازهاي پذیر کردن سازمان ضروري است و جهت ارتقاي سطح تواناانعطاف

باشد در همین راستا ارتقاي کیفی نیروي انسانی در ورزش براي بهبود سازمان مثمر ثمر می
یج با نتاها همواره نیازمند آموزش است. که هاي آنهاي افراد و بروز خالقیتها و توانمنديقابلیت

خوانی دارد.) هم2008تحقیقات (کولیسو و دیگرو بویس، 

1. Hoye
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ین عوامل رضایت از عملکرد در بپژوهشی اولویت سوم -عامل علمیهاي تحقیق،طبق یافته
سازمان هاي آمادگی جسمانی را دارد. با توجه به این مطلب یکی از عوامل مؤثر در کارایی هریتهکم

نابراین تخصص دارند. ببهره بردن از افرادي است که در زمینۀ امور ورزشی تحصیالت دانشگاهی و
هایی در مندي مؤثر است. این موضوع ضرورت تشکیل و برگزاري کارگاهسطح تحصیالت در رضایت

هاي مربیان هاي جدید بتوانند دانستهپژوهشی و فرهنگی را ایجاد کرده تا از آموزش- زمینۀ علمی
روئین تاناکت پایروت)، 2008(با نتایج تحقیقات کولیسو، دیگر وبویساین یافتهروز کنند. را به

خوانی دارد این پژوهشگران در تحقیقات خود عواملی مثل جنس، ) هم2005(و آفینتوس )،2008(
تجهیزات ورزشی که ریزي ونحوة برنامهسطح تحصیالت علمی مربیان و عملکرد کارکنان وسن و

کنندگان از رضایتمندي استفاده ند کهداد متوجه شدباشگاه در اختیار مشتریان خود قرار می
.کارمندان داردها ارتباط مستقیمی با رضایتمنديکلوپ

در ابعاد هاي پژوهش دربارة میزان اولویت کمتر مدیریت منابع مالی یافتهو تحلیلیه تجز
کنندة منابع مالی، جذب منابع مالی دولتی مالی در بین دو گروه تأمینمندي از عملکردرضایت

این بررسی با مقایسه شش گویه .به جذب منابع مالی غیر دولتی نشان داداولویت باالتري نسبت 
مربوط به عامل مالی، نشان داد در بین زیر معیارهاي منابع غیر دولتی، درآمد حاصل از جذب 

کاظمی )، میر1390(کوچی حامیان مالی در اولویت آخر قرار گرفته است که با نتایج تحقیقات
همخوانی ندارد. در هر سه تحقیق ذکر شده نیز در بین درآمدها، جذب )1390(سلیمی، و )1388(

حامیان مالی داراي اولویت اول است. اهمیت جذب اسپانسر در ورزش به علت سود دو طرفه است 
ي خصوصی و یا هابخشمخصوصاًي ورزشی هاسازمانسو بخش مهمی از منابع مالی که از یک

ها، یتحماشود و از سوي دیگر حامیان نیز در مقابل این یمأمین یله حامیان مالی توسبهدرآمدکم
کنند. نتایج تحقیق حاضر در خصوص ارتباط بین منابع مالی در سازمان ورزشی و یممنفعت کسب 

دهد که منابع مالی در سازمان ورزشی از یمهاي ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک نشان یتهکم
هاي آمادگی جسمانی (طبق یتهکمدر کهیحالدر . استرخورداربیت بیشتري و اهماولویت اول 

یزي اختصاص داده شده است. بدین منظور، دو ربرنامه) اولویت اول به مدیریت و آمدهدستبهنتایج 
توانند در پیشبرد اهداف یمیزي و منابع مالی از جمله عواملی هستند که ربرنامهبعد مدیریت و 

) نیز در تحقیقات خود براي ارزیابی 2003، 1یگر عمل کنند. (باروسسازمانی، همسو با یکد
ها را موفقیت در هر دو زمینۀ مالی و ورزشی یونفدراسیی کاراهاي ورزشی مالك یونفدراس

.داندیم

بین میزان رضایت از دردار هاي تحقیق در این مطالعه، وجود تفاوت معنیهمچنین یافته
ي استان گیالن را نشان داد. عامل مدیریت و هاشهرستانجسمانی هاي آمادگی یتهکمعملکرد 

1. Barros
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ي آستارا، انزلی، رودبار، شفت، آستانه و رودسر و عامل بعد همگانی در هاشهرستانیزي در ربرنامه
و عامل ؛سراصومعهفرهنگی در شهرستان ، ماسال، فومن و املش؛ عاملتالشي هاشهرستان

نکته اساسی در این ، الهیجان، سیاهکل و لنگرود بود.رشتي هاتانشهرسمدیریت منابع انسانی در 
هاي استان گیالن ، فراهم آوردن اطالعات براي برنامه ریزان اداره ورزش و جوانان شهرستانهایافته

ریزي سازمانی را آغاز ، اهداف را تعیین و در نهایت برنامهاز این نتایج، متناسب با نیازهااست تا 
ها، آنو تجزیه و تحلیل هاي آمادگی جسمانی یتهکمگرفتن بازخوردهایی از عملکرد باکنند، و 

انجام دهند. هاآنانحرافات سیستم را به موقع تشخیص و اصالحات الزم را در جهت بهبود عملکرد 
اهداف فردي و سازمانی را جهت گذر از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب همسو نموده همچنین

و ترکیبی، با در نظر داشتن اولویت کمتر مدیریت منابع مالی، برحجم نگرکلویکرد و با یک ر
.و در روند حرکت خویش تحوالت مثبت ایجاد کنندتولیدات و ارائۀ خدمات خود افزوده
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Abstract
Objective: The purpose of the present study was  to determine the rate of
satisfaction from physical fitness committees performance in province of Guilan.
Methodology: The method of this study was descriptive-survey type. The statistical
population included the head of the office of sports and youth, all committee
employers, coaches, referees, and  active athletes (175 individuals) from 15 cities of
Guilan province. The questionnaires were distributed between all of them and 157
completed questionnaires were collected and analyzed. The measuring instrument
in this study was a researcher made questionnaire. The face and content validity of
the questionnaire were confirmed by 10 sport management instructors and
specialists and 3 experienced coaches . Its reliability was also estimated USING
cronbach  Alpha test as r =0/96. In order to analyze the data ,descriptive  statistics
methods; Calmogroph and Smirnof test, one sample “t” test, ANOVA, follow -up
LSD, kruskal  wallis; Spearman, and U-man Whitney tests were used with in a
significance  level of p≤0.05 employing SPSS software version 16.
Results: Analyzing the satisfaction dimension of physical fitness performance 9
factors were indicated and three of them like ,management- planning factor, human
resources factor and scientific– research factor were recognized as important factors
from all the subjects’ point of views. By studying the financial source factor, it was
indicated that the degree of attracting allocated resources form city’s physical
education bureau (financial & non-financial) and the received income from renting
sport facilities given to the committee had the first and second priority and the most
amount of affect on the responders’ satisfaction.
Conclusion: It is recommended that the officials and planners of the province
committees use the available variables on management-planning factors, human
resource factors, and scientific-research factors, consider the importance of
governmental financial resources, recruit and educate skilful human sources,
provide equipments and facilities for building structures and annual planning and
present better services to provide positive innovations in the committees.
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