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مؤثر بر  یمؤلفه ها یبند تیو اولو سهیپژوهش مقا نیهدف ا
 یبود. جامعه آمار یمل یها میت رانیگ یکشت یتمندیرضا

نفر(  661) 39در سال  یمل یها میت رانیگ یکشت هیپژوهش کل
 اطالعات یو به منظور جمع آور یتمام شمار یرینمونه گ بودند.

 نیشد. ا ( استفادهASQورزشکار ) یتمندیاز پرسشنامه رضا
 و ییشده است. روا نیپرسشنامه توسط چالدوری و ریمر تدو

 ی/. م39/. و 87 نیب یسازندگان اصل دیپرسشنامه از د ییایپا
 ،یفیداده ها از روش آمار توص لیو تحل هیباشد. به منظور تجز

 افتهیاستفاده شد.  رمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر دمنیآزمون فر
 رانیگ یکشت یتمندیابعاد رضا یها تیاولو نیها نشان داد که ب

از مشارکت  تیوجود دارد و رضا یتفاوت معنادار یمل یها میت
 یکردن و رفتار شخص تیو راهبرد، آموزش و ترب یاستراتژ ،یفرد

ودند. از ب یمل یها میت رانیگ یکشت یتمندیرضا یها تیاز اولو
با  ینرده س نیرابطه معکوس و معنادار ب قیتحق یها افتهی گرید

و  تالیتحص نیب نیاست همچن رانیگ یکشت یتمندیرضا
 شیوجود دارد، با افزا یدار یرابطه معکوس و معن زین یتمندیرضا

 است. افتهیکاهش  یتمندیرضا التیسطح تحص

 هاي کليديواژه

 ،یراتژاز است تیرضا ،یاز مشارکت فرد تی، رضایتمندیابعاد رضا
 .یمل میت رانیگ یکشت

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

The aim of this study was to compare and 

prioritize the factors influencing on satisfaction 

of the wrestlers of national team. Samples in 

this paper were 110 people in 1932. Due to the 

small size of the statistical population, all 

samples were selected. Athlete satisfaction 

questionnaire (ASQ) was used to collect 

information. Validity and reliability of the 

questionnaire was 0/78-0/95 from main 

producer's view. To analyze the data, 

descriptive statistics, Friedman test, Spearman 

correlation coefficients were used. Results 

showed that there is satisfaction relation among 

the dimension of priorities of satisfaction of the 

wrestlers and it included satisfaction with the 

individual participation, strategy, education and 

training, and personal behavior. Significant 

negative relationship between the ages of 

wrestlers and satisfaction was another finding. 

By increasing the age of wrestlers, satisfaction 

decreased. Also significant negative relation 

exits between level of education and 

satisfaction. By increasing the level of 

education, satisfaction decreased. 

Keywords  
Rganizational Entrepreneurship, Knowledge 

Management, Youth and Sports.
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 مقدمه

ورزشکاران، بهره مندان و تولید کنندگان اصلی ورزش را 
در سازمان ورزشی تشکیل می دهند و از هر دو جنبه، در توفیق 
یا کامیابی اهداف سازمانی تیم های ورزشی نقش اساسی دارند. 

ادی یبنابراین، باید به نگرش های این نیروی انسانی مهم توجه ز
 (.67) شود

 است. لذت و ورزشی مشارکت ذاتی بخش رضایت،

 از کم اهمیت دانست. یکی سنی هیچ در نمی توان را رضایت

شرکت  که است رضایتی تمرینی، برنامه هر نتایج مهمترین
 تمرینی برنامه از فردی اگر می آورند. دست به آن از کنندگان

 نیز آتی برنامه های در نام ثبت و برنامه آن ادامه به باشد، راضی

(. در بین ورزشکاران حرفه ای این موضوع 8می کند ) پیدا تمایل
بیشتر قابل مشاهده است که در صورت تزریق حمایت های 
گوناگون از سوی عوامل مرتبط، رضایتمندی افزایش یافته و میل 

به رقابت و موفقیت در مسیر قهرمانی هموارتر می شود. اولین 
رضایتمندی ورزشکاران، شناسایی و شناخت گام در افزایش 

عوامل ایجاد رضایتمندی است. این شناخت برای مدیران، مربیان 

و حتی خود ورزشکاران بسیار اهمیت دارد. زیرا با شناخت این 
عوامل در تیم، راهکارهایی را می توان ارائه نمود تا بیش از پیش 

ق گاه محقرضایتمندی آنان افزایش یافته و اهداف تیم و باش
شود. در صورت تأمین رضایتمندی ورزشکار، هم رضایت تولید 

کننده ورزش و هم رضایت مصرف کننده یا مشتری ورزش باید 
(. کشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته اند که 3تأمین شود )

با ارائه برنامه های توسعه و ایجاد راهبرد و ساختار مناسب در 

 رندجهت گسترش رضایتمندی گام بردا
در این تحقیق اولویت جنبه های تأمین کننده رضایتمندی 
ورزشکاران تبیین شده است و پانزده جنبه رضایتمندی شامل: 

رضایت از عملکرد شخصی، رضایت از عملکرد تیمی، رضایت از 
استفاده از توانایی ها، رضایت از راهبردها، رضایت از رفتار 

تیمی، رضایت  شخصی، رضایت از آموزش، رضایت از مشارکت
از مشارکت اجتماعی تیم، رضایت از اخالقیات، رضایت از انسجام 

تیمی، رضایت از مشارکت فردی، رضایت از بودجه، رضایت از 
کادر پزشکی، رضایت از خدمات حمایتی و رضایت از عوامل 

اگر عوامل و ابعاد  خارجی مورد سوال جامعه خواهد بود.

، مدیران و مربیان تیم ها رضایتمندی ورزشکاران شناخته شود
می توانند گام های مؤثرتری در زمینه پیشرفت و پیشبرد اهداف 
خود بردارند. توجه به این نکته ضروری است که کشتی ورزش 

ملی و اول کشور ماست، اخالق مدار است و مدال آورترین رشته 
ورزشی در کشور ما محسوب می شود، لذا رضایتمندی کشتی 

 .د عملکرد آنان خواهد شدگیران باعث بهبو

 یزشیعوامل انگ لیبا عنوان تحل یقی( در تحق6939) یامام
با در  نمود انیفوق برنامه ب یها تیدر فعال انیمشارکت دانشجو
مه ها ارائه برنا انیدانشجو یازهایو ن زهیانگ ق،ینظر گرفتن عال

 یورزش التیامکانات و تسه جادیورزش و ا یها تیو فعال
وان بت قیطر نیاز ا ات گرفته شود یبخصوص در خوابگاه ها جد

 سازان کشور را ارتقائ داد ندهیآ یو سالمت یبدن تیفعال زانیم
(4). 

 تیرضا یبا عنوان بررس ی( در مقاله ا6934) یالماس
 یو خصوص یدولت یدر اماکن ورزش ییگرا یو مشتر یمشتر

 یکه در اماکن ورزش افتیمهم دست  نیاستان مازندران به ا

 یاحساس م ینسبت به بخش دولت یکمتر تیرضا یخصوص
 یارهامانند رفتار کارکنان و رفت یانسان یفاکتورها تیفیشود و ک

 انیترمش تیرضا یریدر شکل گ یرسازیر ملموس مثل تصویغ

شامل عامل  یمشتر تیرضا یمحرک ها .(6) کننده است نییتع
سه  نیباشد، ا یم ستیز طیو خدمات مح یکیزیف طیمح ،یروان

اه هستند و به باشگ یمشتر تیبر رضا یمحرک اصل یها یروین

و  دهیشود با استفاده از دانش و کارکنان آموزش د یم هیتوص
خدمات و تنوع گسترده خدمات در  یباال تیفیگرا و ک یمشتر

 یانیدهند و مشتر جیرا ترو یمشتر تیرضا ب،جذا طیمح کی
 یمقاله ا در( 6939) شریفیان (.91) کنند جادیخود ا یثابت برا

 یتمندیشنا با رضا یخدمات استخرها تیفیک نیبا عنوان رابطه ب
 دیرس هجینت نیآنان به ا یبه قصد حضور آت انیمشتر یو وفادار
، یفادارو و یتمندیخدمات، رضا تیفیک نیب شیپ یرهایکه متغ

باشند.  یبه استخرها را دارا م انیمشتر یرفتار آت نییتب ییتوانا
 شیشنا عالوه بر افزا یاستخرها رانیو مد نیمسئول نیبنابرا

 ن،ایدر جهت حفظ مشتر دینحوه ارائه خدمات با یفیو ک یکم

(. 96) ورزند یاهتمام خاص دیجد یو جذب گروه ها یفعل یوفادار
 صورت دو به مربی ( در تحقیق خود نشان داد که6936نوروزی )

 بر می تواند انگیزشی جو طریق و غیرمستقیم، از مستقیم

 ایجاد برای مربیان و باشد اثرگذار بازیکنان رضایتمندی

جو  و خود رهبری سبک عامل دو به باید بازیکنان رضایتمندی
 تیرضا(. 67) نمایند توجه می کنند تولید تیم در که انگیزشی ای

امر از کاهش  نیشود و ا یم یمشتر یسبب وفادار یمشتر

 یریخدمات در کوتاه مدت جلوگ تیفینوسان ک لیبه دل انیمشتر
( نیز در پژوهشی نشان داد که میزان 6971فالح ) (.1کند ) یم

 شامل که مربیشان با تعامل و رفتار از زن ورزشکاران رضایتمندی

 بود، بیشتر مثبت بازخورد و دوستانه مربی قدردانی، رفتار حمایت،

 رضایتمندی میزان باشد. همچنین می رضایتمندی ابعاد سایر از

 تیم، اهداف به دستیابی میزان و تیمی از عملکرد ورزشکاران
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( 6936(. فتحی )3است ) ورزشکار رضایتمندی ابعاد سایر از کمتر
در تحقیقی نشان داد که از دیدگاه داوطلبان، رضایت اجتماعی، 

ین کم اهمیت تر شغلی و کسب تجربه مهم ترین و رضایت مادی

 ریم(. 61) بودندابعاد رضایتمندی داوطلبان هیئت های ورزشی 
و  یزیدر برنامه ر انیدانشجو شتریمشارکت ب (9164) انیصاف
و شرکت تعداد  یتمندیتواند به رضا یبرنامه ها م تیریمد

 میورزشکار اثر مستق تیرضا (.69) منجرشوداز آن ها  یشتریب

و همکاران  رایسازمان دارد )م کیو شناساندن  شرفتیبر پ
( در تحقیقی عوامل حمایتی از جمله 9169) 1رینتاگو (.9169

رسانه ها، مراقبت های پزشکی، هم تیمی ها، تماشاگران و جامعه 

دانشگاه را مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که حمایت 
 ارددرسانه ای، تماشاگران و مراقبت های پزشکی در اولویت قرار 

(91.) 

( در پژوهشی بر روی تیم های فوتبال 9169) الدینامین  
دبیرستان دریافت که رفتارهای تحولی مربی می تواند 

 2ویگندر تحقیقی دیگر،  (.9) دهدرضایتمندی آنان را افزایش 

( بر روی بازیکنان فوتبال دریافت که رضایتمندی و رفتار 9169)
های مثبت مربیان در فوتبالیست ها نتیجه مستقیم دارد و اساس 
ارزیابی ورزشکاران، درک آنها از مربی خود است، بنابراین درک 

 ارددرفتار مثبت مربیان، عملکرد و نتیجه بهتری برای ورزشکاران 

(99.) 

بعاد رضایتمندی ورزشکاران و اولویت بندی بنابراین شناخت ا

آنها، باعث رشد همه جانبه تیم های باشگاهی خواهد شد و در 
صورتی که از نتایج تحقیق به صورت منطقی و علمی استفاده 
گردد شاهد نتایج بهتر تیم ها و عملکرد بهتر ورزشکاران همراه 

ست د ابا افزایش رضایتمندی آنان خواهیم بود. لذا محقق در صد
تا ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی را بررسی و مؤلفه 

 های مؤثر بر آن را تجزیه و تحلیل نماید.

 روش تحقیق
مقایسه ای و از نوع  –روش پژوهش حاضر توصیفی 

همبستگی است که اطالعات آن به صورت میدانی و به وسیله 

ه یق کلینامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقپرسش
 السکشتی گیران رده های سنی مختلف تیم های ملی کشور )

 661( بودند که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری )39-6939
 نفر( همگی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 بازیکنان از رضایتمندی زمینة در اطالعات جمع آوری برای

( استفاده شد. این ASQ) ورزشکاران رضایتمندی پرسشنامة

تدوین شده است. این  ریمر و پرسشنامه توسط چالدوری
سوال پنج ارزشی  91عامل رضایتمندی با  69پرسشنامه شامل 

لیکرت می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه از دید سازندگان اصلی 

/. می باشد. جهت اخذ روایی ابزار اندازه گیری 39/. و 87بین 
مطالعه مقدماتی شامل مطالعه کتب و  تحقیق ابتدا با انجام

مقاالت مرتبط با تحقیق و تعیین مولفه های اطالعات الزم، 
مطالعه پرسش نامه های مقاالت و تحقیق ها و تعیین نقاط قوت 

نفر  64و ضعف آن ها پرداخته شد. سپس با توزیع پرسشنامه بین 
 د.از خبرگان و اعمال نظرات اصالحی آنان روایی الزم اخذ گردی

نشان داد که این ابزار از پایایی الزم  39/1ضریب آلفای کرونباخ 

برخوردار می باشد. پرسشنامه رضایتمندی ورزشکار یک مقیاس 
(، برای اندازه 6337چند بعدی است که توسط ریمر و چالدورای )

گیری رضایتمندی ورزشکار ساخته شده است. این پرسشنامه 

را در تیم اندازه گیری می  سوال، زمینه های مختلفی 91شامل 
کند که در تامین رضایت ورزشکاران مهم می باشند. اجزا و ابعاد 

مقیاس  69اصلی رضایتمندی ورزشکار در این پرسشنامه، در 

عملکرد شخصی، عملکرد تیمی، استفاده از توانایی، استراتژی، 
رفتار شخصی، آموزش و تربیت کردن، مشارکت در تکلیف تیم، 

ماعی در تیم، اخالق تیم، یکپارچگی تیم، از مشارکت اجت
لی و حمایت تحصی خودگذشتگی فردی، بودجه، پرسنل پزشکی،

ها از (. برای تجزیه و تحلیل داده63) داشتعوامل خارجی قرار 
های همبستگی اسپیرمن و چنین آزمونآمارتوصیفی و هم

رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته 

داری و در سطح معنی SPSSای پژوهش با استفاده از نرم افزار ه
(19/1p≤.تجزیه و تحلیل گردید ) 

 یافته های تحقیق
های پژوهش نشان داد، میانگین نمرات ابعاد رضایتمندی یافته 

-6کشتی گیران تیم های ملی به ترتیب اولویت عبارت است از: 
 -9و راهبرد  رضایت از استراتژی -9رضایت از مشارکت فردی 

رضایت از رفتار شخصی  -4رضایت از آموزش و تربیت کردن 

 -8رضایت از اخالقیات  -1رضایت از عملکرد شخصی  -9
رضایت  -3رضایت از انسجام تیمی  -7رضایت از عملکرد تیمی 

 -66رضایت از مشارکت اجتماعی تیم  -61از خدمات دولتی 

 -69ز عوامل خارجی رضایت ا -69رضایت از استفاده از توانایی 
رضایت از کادر پزشکی  -64رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی 

، سطح 64، درجه آزادی 349/946)خی دو  رضایت از بودجه -69
 .(116/1معنی داری 
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 اولویت ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی .6جدول 
 میانگین انحراف استاندارد ابعاد رضایتمندی اولویت

 8/2842 0/86454 رضایت از مشارکت فردی 1

 8/8484 0/65426 رضایت از استراتژی و راهبرد 2

 8/8844 0/54954 رضایت از آموزش و تربیت کردن 3

 8/0858 0/85848 رضایت از رفتار شخصی 4

 8/0098 0/69858 رضایت از عملکرد شخصی 5

 4/9828 0/48866 رضایت از اخالقیات 6

 4/9000 0/54880 رضایت از عملکرد تیمی 7

 4/4484 0/58884 رضایت از انسجام تیمی 8

 4/5558 0/88986 رضایت از خدمات حمایتی 9

از مشارکت اجتماعی تیمرضایت  11  0/56646 4/5505 

 4/5884 0/44540 رضایت از استفاده از توانایی 11

 4/6228 0/80588 رضایت از عوامل خارجی 12

 4/8828 0/98286 رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی 13

 4/8054 0/48958 رضایت از کادر پزشکی 14

 2/4458 8/24844 رضایت از بودجه 15

 رابطه بین تحصیالت کشتی گیران با رضایتمندی و ابعاد آن .2جدول 
 همبستگی sig ابعاد رضایتمندی اولویت

 0/868- 0/809 رضایت از عملکرد شخصی 1

- 0/240 رضایت از عملکرد تیمی 2 808/0  

- 0/444 رضایت از استفاده از توانایی 3 094/0  

-* 0/020 رضایت از استراتژی 4 222/0  

 0/888- 0/228 رضایت از رفتار شخصی 5

 0/802- 0/244 رضایت از آموزش و تربیت کردن 6

 0/804- 0/244 رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی 7

 0/080- 0/588 رضایت از مشارکت اجتماعی تیم 8

 0/208-* 0/042 رضایت از اخالقیات 9

انسجام تیمیرضایت از  11  0/682 -0/054 

 0/844- 0/858 رضایت از مشارکت فردی 11

 0/044- 0/458 رضایت از بودجه 12

 0/848- 0/888 رضایت از کارد پزشکی 13

 0/848- 0/060 رضایت از خدمات حمایتی 14

 0/858- 0/040 رضایت از عوامل خارجی 15

 0/205-* 0/048 رضایمتندی کل

 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد بین اولویت ابعاد 

ی وجود داررضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی تفاوت معنی
چنین بیشترین میانگین مربوط به رضایت از مشارکت دارد. هم

ترین میانگین مربوط به رضایت ازبودجه ( و کم94/4فردی )

(. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین 6( بود )جدول 79/9)
تحصیالت کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه 
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وجود دارد. از میان ابعاد رضایتمندی  19/1معناداری در سطح 
( و 19/1(، رضایت از اخالقیات )19/1نیز، رضایت از استراتژی )

( رابطه معکوس و معناداری با 19/1رضایت از خدمات حمایتی )

 (.9 جدولتحصیالت کشتی گیران تیم های ملی دارد )

یافته های تحقیق نشان می دهد که بین رده های سنی 
گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه معکوس و  کشتی

ان جود دارد. همچنین این جدول بیو 19/1معناداری در سطح 

می کند که بین رده های سنی کشتی گیران تیم های ملی و 
ابعاد رضایتمندی آنها در رضایت از عوامل خارجی و رضایت از 

و در  19/1کادر پزشکی رابطه معکوس و معناداری در سطح 

رضایت از استراتژی، رضایت از آموزش و تربیت کردن و رضایت 
و معنی داری رابطه معکوس  16/1از خدمات حمایتی در سطح 

 (.9جدول وجود دارد )

 رابطه بین رده های سنی کشتی گیران با رضایتمندی و ابعاد آن. 9جدول 

 
 اولویت

 همبستگی sig ابعاد رضایتمندی

 0/059- 0/888 رضایت از عملکرد شخصی 1

 0/850- 0/098 رضایت از عملکرد تیمی 2

 0/088- 0/858 رضایت از استفاده از توانایی 3

4 
 0/002 رضایت از استراتژی

**-

0/249 

 0/826- 0/894 رضایت از رفتار شخصی 5

رضایت از آموزش و تربیت  6

 کردن
0/005 

**-

0/258 

رضایت از مشارکت وظیفه ای  7

 تیمی
0/208 -0/822 

 0/052- 0/628 رضایت از مشارکت اجتماعی تیم 8

 0/058 0/624 رضایت از اخالقیات 

تیمی رضایت از انسجام 11  0/968 -0/005 

 0/024- 0/888 رضایت از مشارکت فردی 11

 0/044 0/848 رضایت از بودجه 12

 0/228-* 0/020 رضایت از کادر پزشکی 13

14 
 0/000 رضایت از خدمات حمایتی

**-

0/495 

 0/285-* 0/024 رضایت از عوامل خارجی 15

 0/896-* 0/082 رضایمتندی کل

از دیگر یافته های تحقیق عدم معناداری رابطه بین درآمد 
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها می باشد. فقط از 

( رابطه 16/6بین ابعاد رضایتمندی، رضایت از خدمات حمایتی )

معکوس و معناداری با میزان درآمد کشتی گیران دارد. همچنین 
دی آنها لی و رضایتمنبین وضعیت تأهل کشتی گیران تیم های م

رابطه معناداری وجود ندارد و فقط از بین ابعاد رضایتمندی، 

( رابطه معنی داری با 19/1رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی )
وضعیت تأهل کشتی گیران دارد. بین مدال های کسب شده 
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها نیز رابطه معناداری 

( و 19/1ا در دو بعد رضایت از اخالقیات )مشاهده نشد و تنه

معنی داری با مدال  ( رابطه19/1رضایت از استفاده از توانایی )
های کسب شده کشتی گیران مشاهده شد. بین سابقه کشتی 
گیران تیم های ملی رضایتمندی آنها نیز رابطه معناداری وجود 

ی با ( رابطه معنی دار19/1ندارد. و فقط رضایت از اخالقیات )
 سابقه کشتی گیران دارد.

 گیریبحث و نتیجه

بنابر یافته های تحقیق، از نظر تحصیالت بیش از نیمی از 
کشتی گیران دیپلم و زیر دیپلم هستند که به دلیل سن آنها و 

دانشجو و دانش آموز بودنشان است. بنابراین میزان کم 
 یتحصیالت آنها منطقی است. سابقه ورزشی حدود نیمی از کشت

سال است. با توجه به اینکه  61گیران در این تحقیق، بیش از 

نمونه آماری تحقیق، از قهرمانان و ملی پوشان می باشند لذا 
 سابقه ورزشی باالیی داشته اند.

 داری بین اولویتهای پژوهش نشان داد تفاوت معنییافته
ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی وجود دارد که با 

( و 9169(، رینتاگو )6977) ییمال(، 6971یافته های فالح )
(. در اولویت های 6،91،61،3دارد )( همخوانی 6934الماسی )

بدست آمده در این تحقیق، رضایت از مشارکت فردی، رضایت 

زش و تربیت کردن و رضایت از رفتار از استراتژی، رضایت از آمو
شخصی مربیان مشاهده می شود که با اولویت نتایج تحقیقات 

( 6936( و فتحی )6977) یعامل(، جبل 6978همکاران )خوران و 

 (.61،66،69دارد )همخوانی 
در تحقیق حاضر اولین عامل تعیین کنندة رضایتمندی 

ارکت ورزشکاران عامل رضایت از مشارکت فردی است. مش
فردی همان میزان همکاری و کمک در تیم است که عملکرد، 

جدیت، ایثار و پایبندی ورزشکار نسبت به تیم را شامل می شود. 
با توجه به نتایج آزمون فریدمن در بعد مشارکت فردی، گویه 

( در بین 47/4 ±8/1میزان جدیت در طول مسابقات با میانگین )

میت را به خود اختصاص گویه های مشارکت فردی بیشترین اه
داده است. عملکرد ورزشکار در طول مسابقات به سوی بهتر 

شدن و کسب نتایج بهتر، داشتن روحیه تعاون، ایثار و از 
خودگذشتگی در تمرینات و مسابقات و پایبندی به تیم خود 
مهمترین جنبه های رضایتمندی برای کشتی گیران در این 
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ان و دست اندرکاران تیم های تحقیق به دست آمده است که مربی

ملی بایستی اقدامات الزم جهت حفظ این روحیه و شکوفایی هر 
( و 9164) یرصافیانمچه بیشتر آن به دست آورند و با تحقیق 

 (.91،69دارد )( همخوانی 9166یاماموتو )

اولویت های دوم، سوم و چهارم رضایتمندی ورزشکار، 
و  ل؛ رضایت از استراتژیعوامل مرتبط به مربیان هستند که شام

راهبرد، رضایت از آموزش و تربیت کردن و رضایت از رفتار 
شخصی است. دومین اولویت رضایتمندی از نظر اهمیت از 

دیدگاه کشتی گیران عامل رضایت از استراتژی است. آزمون 
فریدمن در این بعد از ابعاد رضایتمندی نشان داد که گویه انتخاب 

 ±8/1ربی در مسابقات، بیشترین میانگین )تاکتیک بازی توسط م

( را داراست. مربیان با اتخاذ تاکتیک های مناسب، ایجاد 99/4
نظم و انضباط تیمی و فردی، بیان طرح ها و نقشه های مسابقه 

و ترکیب این طرح ها و استراتژی ها می توانند گام بلندی در 
 رضایتمندی ورزشکاران خود بردارند.

رضایتمندی این تحقیق، رضایت از سومین اولویت در 

آموزش و تربیت کردن است که این مورد همانند اولویت دوم از 
 و (7633) 1ریمر و چالدوریجمله عوامل مرتبط با مربی است. 

 رفتار های آموزش و تمرینکه  ند( نشان داد9111) 2تورمن

رضایت ورزشکار  با، باز خورد مثبت و حمایت اجتماعی مربی
 (.99،63دارند )و معنی دار  رابطه مثبت

نتایج آزمون فریدمن از گویه های رضایت از آموزش و 
تربیت کردن بیانگر اهمیت باالی تمرینات مربی برای کشتی 

( مورد مطالعه تحقیق است. لذا 97/4 ±7/1گیران با میانگین )
آموزش مناسب تاکتیک ها و تکنیک ها به ورزشکاران باعث 

 ایجاد رضایتمندی می شود.
چهارمین اولویت تحقیق حاضر رضایت از رفتار شخصی 

جبل  و (9119در تحقیقات ببتسوس و تئودوراکیس )مربی است. 

ویت قرار ( رضایت از رفتار و تعامل مربی در اول6977) یعامل
نتایج سایر تحقیقات نشان می دهد، رضایتمندی (. 9،66داشت )

( 9111) 3ورزشکار از مربی بسیار مهم است و حتی از نظر وانگ

رضایتمندی از رفتار مربی با عملکرد ورزشکاران رابطة مستقیم و 
معنی داری دارد. بنابراین مربیان باید به رفتار شخصی خود توجه 

ن فریدمن در گویه های مرتبط با این جنبه از (. آزمو94) یندنما
رضایتمندی، نشان داد که گویه دوستانه بودن ارتباط مربی با 

(، پر اهمیت ترین موضوع در 96/4 ±8/1ورزشکار، با میانگین )
بحث رفتار شخصی مربیان است. لذا مربیان با ارتباط دوستانه و 

ایتمندی فزایش رضصمیمانه خود می توانند تأثیر بسیار زیادی بر ا
ورزشکاران داشته باشند. عالوه بر صمیمیت، صداقت نیز نقش 

                                                                                                                                                    
1. Riemer, H & Chelldurai 

2. Turman 

مهمی در رضایت و افزایش انگیزه ورزشکار دارد. مربیان باید از 

ورزشکاران خود شناخت کاملی داشته باشند تا با بروز رفتار خود 
باعث رضایتمندی آنان شوند. این شناخت عالوه بر شناخت 

صیات فنی ورزشی را نیز شامل می شود. خصوصیات فردی، خصو

لذا مربیان می توانند با رفتار متناسب با ویژگی ها و تفاوت های 
فردی ورزشکاران، نقش مهمی در ایجاد رضایت آنها ایفا کنند. 
همچنین مربیان می توانند با قدردانی و تشویق و تکریم 

ت یورزشکاران خود و حمایت در مسائل غیر ورزشی انگیزه و رضا

 آنان را افزایش دهند.
در تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر نیز چهار عامل بودجه، 

 و عوامل خارجی پایین کادر پزشکی، مشارکت وظیفه ای تیمی

( بیان می کند که 9119ترین رتبه ها را دارند. همچنین اوماند )
چهار عامل بودجه، پرسنل پزشکی، خدمات حمایتی و عوامل 

 که با تحقیق حاضر همخوانی ویت را دارندخارجی پایین ترین اول

( و فتحی 6977) ییمال(. همچنین با نتایج تحقیقات 9دارد )
ند کن می ( که رضایت مادی را کم اهمیت ترین عامل بیان6936)

( که 6977) یعامل اما با تحقیقات جبل (.61،61دارد ) همخوانی

رضایت از عملکرد تیمی را اولویت پایین ورزشکاران بیان می 
 (.66ندارد )کند همخوانی 

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین رده های سنی 
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه معکوس و 

وجود دارد. بدین معنی که رضایتمندی  19/1معناداری در سطح 
سنی پایین بیشتر از رضایتمندی رده های سنی باال کل رده های 

است. از دالیلی که می توان برای این موضوع بیان کرد، کم 

بودن سن ورزشکاران رده های نونهاالن، نوجوانان و حتی جوانان 
است که سطح توقع پایین تری نسبت به رده سنی بزرگساالن 

شده رگسالی ندارند، هنوز درگیر مسایل مالی و مشکالت دوران بز

اند و تمام همت خود را در جهت کسب شهرت و مقام قهرمانی 
 صرف می کنند.

طبق نتایج تحقیق، بین رده های سنی کشتی گیران تیم 
های ملی و ابعاد رضایتمندی آنها در رضایت از عوامل خارجی و 

 19/1رضایت از کادر پزشکی رابطه معکوس و معناداری در سطح 
اتژی، رضایت از آموزش و تربیت کردن و و در رضایت از استر

رابطه معکوس و معنی  16/1رضایت از خدمات حمایتی در سطح 

داری وجود دارد. یعنی با افزایش سن و عبور از مراحل نوجوانی 
و جوانی، بزرگساالن اهمیت کمتری برای موارد ذکر شده در 

 تأمین رضایتمندی خود قائل هستند.

دهد که بین سابقه ورزشی  نتایج تحقیق حاضر نشان می
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه معناداری 

3. Wang 
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وجود ندارد. اما بعد رضایت از اخالقیات رابطه معکوس و معنی 
( با سابقه کشتی گیران دارد. این یافته نشان می 19/1داری )

دهد که کشتی گیرانی که سابقه ورزشی کمتری دارند، رضایت 

در تأمین رضایتمندی آنها بیشتر است. شاید بتوان  از اخالقیات
گفت با افزایش سابقه ورزشی که با افزایش سن نیز همراه است 

 اولویت های رضایتمندی دیگری جایگزین اخالقیات شوند.
به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج بسیاری 

نند با اتخاذ اتوتوان پیشنهاد کرد مربیان میاز تحقیقات گذشته می

عوامل اولویت های رضایتمندی در روش های رهبری و مدیریتی 
در طول تمرینات و مسابقات از رضایتمندی هر چه بیشتر خود 

ورزشکاران خود بهره کافی را ببرند. اگرچه تحقیق حاضر کشتی 

گیران تیم های ملی را مدنظر قرار داده است اما توجه به اولویت 
رسی مؤلفه های مؤثر بر آن می تواند در های رضایتمندی و بر

 رشته های مختلف ورزشی تعمیم داده شود.
.
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