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Abstract

چکيده

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,
M anagement, Youth and Sports.

Knowledge

هدف این پژوهش مقایسه و اولویت بند ی مؤلفه ها ی مؤثر بر
 جامعه آمار ی.رضایتمند ی کشت ی گیران تیم ها ی مل ی بود
) نفر661( 39 پژوهش کلیه کشت ی گیران تیم ها ی مل ی در سال
 نمونه گیر ی تمام شمار ی و به منظور جمع آور ی اطالعات.بودند
 این.) استفاده شدASQ( از پرسشنامه رضایتمند ی ورزشکار
 روایی و.پرسشنامه توسط چالدوری و ریمر تدوین شده است
 م ی./39  و./87 پایایی پرسشنامه از دید سازندگان اصل ی بین
، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیف ی.باشد
 یافته.آزمون فریدمن و ضریب همبستگ ی اسپیرمن استفاده شد
ها نشان داد که بین اولویت ها ی ابعاد رضایتمند ی کشت ی گیران
تیم ها ی مل ی تفاوت معنادار ی وجود دارد و رضایت از مشارکت
 آموزش و تربیت کردن و رفتار شخصی، استراتژ ی و راهبرد،فرد ی
 از.از اولویت ها ی رضایتمند ی کشت ی گیران تیم ها ی مل ی بودند
دی گر یافته ها ی تحقیق رابطه معکوس و معنادار بین رده سن ی با
رضایتمند ی کشت ی گیران است همچنین بین تحصیالت و
 با افزایش،رضایتمند ی نیز رابطه معکوس و معن ی دار ی وجود دارد
.سطح تحصیالت رضایتمند ی کاهش یافته است
واژه هاي کليدي

، رضایت از استراتژ ی، رضایت از مشارکت فرد ی،ابعاد رضایتمند ی
. کشت ی گیران تیم مل ی
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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.
بنابراین ،باید به نگرش های این نیروی انسانی مهم توجه زیادی
شود (.)67
رضایت ،بخش ذاتی مشارکت ورزشی و لذت است.
رضایت را نمی توان در هیچ سنی کم اهمیت دانست .یکی از
مهمترین نتایج هر برنامه تمرینی ،رضایتی است که شرکت
کنندگان از آن به دست می آورند .اگر فردی از برنامه تمرینی
راضی باشد ،به ادامه آن برنامه و ثبت نام در برنامه های آتی نیز
تمایل پیدا می کند ( .) 8در بین ورزشکاران حرفه ای این موضوع
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
گام در افزایش رضایتمندی ورزشکاران ،شناسایی و شناخت
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
رضایتمندی آنان افزایش یافته و اهداف تیم و باشگاه محقق
شود .در صورت تأمین رضایتمندی ورزشکار ،هم رضایت تولید
کننده ورزش و هم رضایت مصرف کننده یا مشتری ورزش باید
تأمین شود ( .) 3کشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته اند که
با ارائه برنامه های توسعه و ایجاد راهبرد و ساختار مناسب در
جهت گسترش رضایتمندی گام بردارند
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
شخصی ،رضایت از آموزش ،رضایت از مشارکت تیمی ،رضایت
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
خارجی مورد سوال جامعه خواهد بود .اگر عوامل و ابعاد
رضایتمندی ورزشکاران شناخته شود ،مدیران و مربیان تیم ها
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
گیران باعث بهبود عملکرد آنان خواهد شد.

امامی ( ) 6939در تحقیقی با عنوان تحلیل عوامل انگیزشی
مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه بیان نمود با در
نظر گرفتن عالیق ،انگیزه و نیازهای دانشجویان ارائه برنامه ها
و فعالیت های ورزش و ایجاد امکانات و تسهیالت ورزشی
بخصوص در خوابگاه ها جدی گرفته شود تا از این طری ق بتوان
میزان فعالیت بدنی و سالمتی آینده سازان کشور را ارتقائ داد
(.)4
الماسی ( ) 6934در مقاله ای با عنوان بررسی رضایت
مشتری و مشتری گرایی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی
استان مازندران به این مهم دست یافت که در اماکن ورزشی
خصوصی رضایت کمتری نسبت به بخش دولتی احساس می
شود و کیفیت فاکتورهای انسانی مانند رفتار کارکنان و رفتارهای
غیر ملموس مثل تصویرسازی در شکل گیری رضایت مشتریان
تعیین کننده است ( .)6محرک های رضایت مشتری شامل عامل
روانی ،محیط فیزیکی و خدمات محیط زیست می باشد ،این سه
نیروی های محرک اصلی بر رضایت مشتری هستند و به باشگاه
توصیه می شود با استفاده از دانش و کارکنان آموزش دیده و
مشتری گرا و کیفیت باالی خدمات و تنوع گسترده خدمات در
یک محیط جذاب ،رضایت مشتری را ترویج دهند و مشتریانی
ثابت برای خود ایجاد کنند ( .)91شریفیان ( ) 6939در مقاله ای
با عنوان رابطه بین کیفیت خدمات استخرهای شنا با رضایتمندی
و وفاداری مشتریان به قصد حضور آتی آنان به این نتیجه رسید
که متغیرهای پیش بین کیفیت خدمات ،رضایتمندی و وفاداری،
توانایی تبیین رفتار آتی مشتریان به استخرها را دارا می باشند.
بنابراین مسئولین و مدیران استخرهای شنا عالوه بر افزایش
کمی و کیفی نحوه ارائه خدمات باید در جهت حفظ مشتریان،
وفاداری فعلی و جذب گروه های جدید اهتمام خاصی ورزند (.) 96
نوروزی ( ) 6936در تحقیق خود نشان داد که مربی به دو صورت
مستقیم و غیرمستقیم ،از طریق جو انگیزشی می تواند بر
رضایتمندی بازیکنان اثرگذار باشد و مربیان برای ایجاد
رضایتمندی بازیکنان باید به دو عامل سبک رهبری خود و جو
انگیزشی ای که در تیم تولید می کنند توجه نمایند ( .) 67رضایت
مشتری سبب وفاداری مشتری می شود و این امر از کاهش
مشتریان به دلیل نوسان کیفیت خدمات در کوتاه مدت جلوگیری
می کند ( .)1فالح ( ) 6971نیز در پژوهشی نشان داد که میزان
رضایتمندی ورزشکاران زن از رفتار و تعامل با مربیشان که شامل
حمایت ،قدردانی ،رفتار دوستانه مربی و بازخورد مثبت بود ،بیشتر
از سایر ابعاد رضایتمندی می باشد .همچنین میزان رضایتمندی
ورزشکاران از عملکرد تیمی و میزان دستیابی به اهداف تیم،
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کمتر از سایر ابعاد رضایتمندی ورزشکار است ( .) 3فتحی ()6936
در تحقیقی نشان داد که از دیدگاه داوطلبان ،رضایت اجتماعی،
شغلی و کسب تجربه مهم ترین و رضایت مادی کم اهمیت ترین
ابعاد رضایتمندی داوطلبان هیئت های ورزشی بودند ( .)61میر
صافیان ( )9164مشارکت بیشتر دانشجویان در برنامه ریزی و
مدیریت برنامه ها می تواند به رضایتمندی و شرکت تعداد
بیشتری از آن ها منجرشود ( .)69رضایت ورزشکار اثر مستقیم
بر پیشرفت و شناساندن یک سازمان دارد (میرا و همکاران
 .)9169رینتاگو  ) 9169( 1در تحقیقی عوامل حمایتی از جمله
رسانه ها ،مراقبت های پزشکی ،هم تیمی ها ،تماشاگران و جامعه
دانشگاه را مورد تحقیق قرار گرفت .نتایج نشان داد که حمایت
رسانه ای ،تماشاگران و مراقبت های پزشکی در اولویت قرار دارد
(.)91
امین الدین ( ) 9169در پژوهشی بر روی تیم های فوتبال
دبیرستان دریافت که رفتارهای تحولی مربی می تواند
رضایتمندی آنان را افزایش دهد ( .) 9در تحقیقی دیگر ،ویگن 2
( ) 9169بر روی بازیکنان فوتبال دریافت که رضایتمندی و رفتار
های مثبت مربیان در فوتبالیست ها نتیجه مستقیم دارد و اساس
ارزیابی ورزشکاران ،درک آنها از مربی خود است ،بنابراین درک
رفتار مثبت مربیان ،عملکرد و نتیجه بهتری برای ورزشکاران دارد
(.)99
بنابراین شناخت ا بعاد رضایتمندی ورزشکاران و اولویت بندی
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
با افزایش رضایتمندی آنان خواهیم بود .لذا محقق در صدد است
تا ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی را بررسی و مؤلفه
های مؤثر بر آن را تجزیه و تحلیل نماید.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی – مقایسه ای و از نوع
همبستگی است که اطالعات آن به صورت میدانی و به وسیله
پرسش نامه جمع آوری شده است .جامعه آماری این تحقیق کلیه
کشتی گیران رده های سنی مختلف تیم های ملی کشور (سال
 ) 6939-39بودند که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری (661
نفر) همگی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
برای جمع آوری اطالعات در زمینة رضایتمندی بازیکنان از
پرسشنامة رضایتمندی ورزشکاران ( ) ASQاستفاده شد .این

1. Rintaugu
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پرسشنامه توسط چالدوری و ریمر تدوین شده است .این
پرسشنامه شامل  69عامل رضایتمندی با  91سوال پنج ارزشی
لیکرت می باشد .روایی و پایایی پرسشنامه از دید سازندگان اصلی
بین  ./87و  ./ 39می باشد .جهت اخذ روایی ابزار اندازه گیری
تحقیق ابتدا با انجام مطالعه مقدماتی شامل مطالعه کتب و
مقاالت مرتبط با تحقیق و تعیین مولفه های اطالعات الزم،
مطالعه پرسش نامه های مقاالت و تحقیق ها و تعیین نقاط قوت
و ضعف آن ها پرداخته شد .سپس با توزیع پرسشنامه بین  64نفر
از خبرگان و اعمال نظرات اصالحی آنان روایی الزم اخذ گردید.
ضریب آلفای کرونباخ  1/39نشان داد که این ابزار از پایایی الزم
برخوردار می باشد .پرسشنامه رضایتمندی ورزشکار یک مقیاس
چند بعدی است که توسط ریمر و چالدورای ( ،) 6337برای اندازه
گیری رضایتمندی ورزشکار ساخته شده است .این پرسشنامه
شامل  91سوال ،زمینه های مختلفی را در تیم اندازه گیری می
کند که در تامین رضایت ورزشکاران مهم می باشند .اجزا و ابعاد
اصلی رضایتمندی ورزشکار در این پرسشنامه ،در  69مقیاس
عملکرد شخصی ،عملکرد تیمی ،استفاده از توانایی ،استراتژی،
رفتار شخصی ،آموزش و تربیت کردن ،مشارکت در تکلیف تیم،
مشارکت اجتماعی در تیم ،اخالق تیم ،یکپارچگی تیم ،از
خودگذشتگی فردی ،بودجه ،پرسنل پزشکی ،حمایت تحصیلی و
عوامل خارجی قرار داشت ( .) 63برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آمارتوصیفی و هم چنین آزمونهای همبستگی اسپیرمن و
رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است .یافته
های پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSو در سطح معنیداری
( ) p≤1/19تجزیه و تحلیل گردید.
یافته های تحقیق
یافتههای پژوهش نشان داد ،میانگین نمرات ابعاد رضایتمندی
کشتی گیران تیم های ملی به ترتیب اولویت عبارت است از-6 :
رضایت از مشارکت فردی  -9رضایت از استراتژی و راهبرد -9
رضایت از آموزش و تربیت کردن  -4رضایت از رفتار شخصی
 -9رضایت از عملکرد شخصی  -1رضایت از اخالقیات -8
رضایت از عملکرد تیمی  -7رضایت از انسجام تیمی  -3رضایت
از خدمات دولتی  -61رضایت از مشارکت اجتماعی تیم -66
رضایت از استفاده از توانایی  -69رضایت از عوامل خارجی -69
رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی  -64رضایت از کادر پزشکی
 -69رضایت از بودجه (خی دو  ،946/349درجه آزادی  ،64سطح
معنی داری .)1/116
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جدول  .6اولویت ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی
انحراف استاندارد

میانگین

ابعاد رضایتمندی

اولویت
1

رضایت از مشارکت فردی

0/86454

8/2842

2

رضایت از استراتژی و راهبرد

0/65426

8/8484

3

رضایت از آموزش و تربیت کردن

0/54954

8/8844

4

رضایت از رفتار شخصی

0/85848

8/0858

5

رضایت از عملکرد شخصی

0/69858

8/0098

6

رضایت از اخالقیات

0/48866

4/9828

7

رضایت از عملکرد تیمی

0/54880

4/9000

8

رضایت از انسجام تیمی

0/58884

4/4484

9

رضایت از خدمات حمایتی

0/88986

4/5558

11

رضایت از مشارکت اجتماعی تیم

0/56646

4/5505

11

رضایت از استفاده از توانایی

0/44540

4/5884

12

رضایت از عوامل خارجی

0/80588

4/6228

13

رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی

0/98286

4/8828

14

رضایت از کادر پزشکی

0/48958

4/8054

15

رضایت از بودجه

8/24844

2/4458

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

ابعاد رضایتمندی

sig

همبستگی

1

رضایت از عملکرد شخصی

0/809

-0/868

2

رضایت از عملکرد تیمی

0/240

-0/808

3

رضایت از استفاده از توانایی

0/444

-0/094

4

رضایت از استراتژی

0/020

*- 0/222

5

رضایت از رفتار شخصی

0/228

-0/888

6

رضایت از آموزش و تربیت کردن

0/244

-0/802

7

رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی

0/244

-0/804

8

رضایت از مشارکت اجتماعی تیم

0/588

-0/080

9

رضایت از اخالقیات

0/042

*-0/208

11

رضایت از انسجام تیمی

0/682

-0/054

11

رضایت از مشارکت فردی

0/858

-0/844

12

رضایت از بودجه

0/458

-0/044

13

رضایت از کارد پزشکی

0/888

-0/848

14

رضایت از خدمات حمایتی

0/060

-0/848

15

رضایت از عوامل خارجی

0/040

-0/858

رضایمتندی کل

0/048

*-0/205

نتایج آزمون فریدمن نشان داد بین اولویت ابعاد
رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی تفاوت معنیداری وجود
دارد .هم چنین بیشترین میانگین مربوط به رضایت از مشارکت

فردی ( ) 4/94و کمترین میانگین مربوط به رضایت ازبودجه
( ) 9/79بود (جدول  .) 6یافته های تحقیق نشان می دهد که بین
تحصیالت کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه

مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی
معناداری در سطح  1/19وجود دارد .از میان ابعاد رضایتمندی
نیز ،رضایت از استراتژی ( ،) 1/19رضایت از اخالقیات ( ) 1/19و
رضایت از خدمات حمایتی ( ) 1/19رابطه معکوس و معناداری با
تحصیالت کشتی گیران تیم های ملی دارد (جدول .)9
یافته های تحقیق نشان می دهد که بین رده های سنی
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه معکوس و
معناداری در سطح  1/19و جود دارد .همچنین این جدول بیان
می کند که بین رده های سنی کشتی گیران تیم های ملی و
ابعاد رضایتمندی آنها در رضایت از عوامل خارجی و رضایت از
کادر پزشکی رابطه معکوس و معناداری در سطح  1/19و در
رضایت از استراتژی ،رضایت از آموزش و تربیت کردن و رضایت
از خدمات حمایتی در سطح  1/16رابطه معکوس و معنی داری
وجود دارد (جدول .)9
جدول  .9رابطه بین رده های سنی کشتی گیران با رضایتمندی و ابعاد آن
ابعاد رضایتمندی

sig

همبستگی

اولویت
1

رضایت از عملکرد شخصی

0/888

-0/059

2

رضایت از عملکرد تیمی

0/098

-0/850

3

رضایت از استفاده از توانایی

0/858

-0/088

رضایت از استراتژی

0/002

5

رضایت از رفتار شخصی

0/894

6

رضایت از آموزش و تربیت

4

کردن
7

رضایت از مشارکت وظیفه ای

0/005

**0/249
-0/826
**0/258

0/208

-0/822

رضایت از مشارکت اجتماعی تیم

0/628

-0/052

رضایت از اخالقیات

0/624

0/058

11

رضایت از انسجام تیمی

0/968

-0/005

11

رضایت از مشارکت فردی

0/888

-0/024

12

رضایت از بودجه

0/848

0/044

13

رضایت از کادر پزشکی

0/020

*-0/228

رضایت از خدمات حمایتی

0/000

رضایت از عوامل خارجی

0/024

*-0/285

0/082

*-0/896

تیمی
8

14
15

رضایمتندی کل

**0/495

از دیگر یافته های تحقیق عدم معناداری رابطه بین درآمد
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها می باشد .فقط از
بین ابعاد رضایتمندی ،رضایت از خدمات حمایتی ( ) 6/16رابطه

معکوس و معناداری با میزان درآمد کشتی گیران دارد .همچنین
بین وضعیت تأهل کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها
رابطه معناداری وجود ندارد و فقط از بین ابعاد رضایتمندی،
رضایت از مشارکت وظیفه ای تیمی ( ) 1/19رابطه معنی داری با
وضعیت تأهل کشتی گیران دارد .بین مدال های کسب شده
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها نیز رابطه معناداری
مشاهده نشد و تنها در دو بعد رضایت از اخالقیات ( ) 1/19و
رضایت از استفاده از توانایی ( ) 1/19رابطه معنی داری با مدال
های کسب شده کشتی گیران مشاهده شد .بین سابقه کشتی
گیران تیم های ملی رضایتمندی آنها نیز رابطه معناداری وجود
ندارد .و فقط رضایت از اخالقیات ( ) 1/19رابطه معنی داری با
سابقه کشتی گیران دارد.
بحث و نتیجهگیری
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
تحصیالت آنها منطقی است .سابقه ورزشی حدود نیمی از کشتی
گیران در این تحقیق ،بیش از  61سال است .با توجه به اینکه
نمونه آماری تحقیق ،از قهرمانان و ملی پوشان می باشند لذا
سابقه ورزشی باالیی داشته اند.
یافتههای پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین اولویت
ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی وجود دارد که با
یافته های فالح ( ،) 6971مالیی ( ،) 6977رینتاگو ( ) 9169و
الماسی ( ) 6934همخوانی دارد ( .) 6،91،61،3در اولویت های
بدست آمده در این تحقیق ،رضایت از مشارکت فردی ،رضایت
از استراتژی ،رضایت از آموزش و تربیت کردن و رضایت از رفتار
شخصی مربیان مشاهده می شود که با اولویت نتایج تحقیقات
خوران و همکاران ( ،) 6978جبل عاملی ( ) 6977و فتحی () 6936
همخوانی دارد (.)61،66،69
در تحقیق حاضر اولین عامل تعیین کنندة رضایتمندی
ورزشکاران عامل رضایت از مشارکت فردی است .مشارکت
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
میزان جدیت در طول مسابقات با میانگین ( ) 4/47 ±1/8در بین
گویه های مشارکت فردی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص
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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تحقیق به دست آمده است که مربیان و دست اندرکاران تیم های
ملی بایستی اقدامات الزم جهت حفظ این روحیه و شکوفایی هر
چه بیشتر آن به دست آورند و با تحقیق میرصافیان ( ) 9164و
یاماموتو ( ) 9166همخوانی دارد (.)91،69
اولویت های دوم ،سوم و چهارم رضایتمندی ورزشکار،
عوامل مرتبط به مربیان هستند که شامل؛ رضایت از استراتژی و
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
تاکتیک بازی توسط مربی در مسابقات ،بیشترین میانگین (±1/8
 ) 4/99را داراست .مربیان با اتخاذ تاکتیک های مناسب ،ایجاد
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.
سومین اولویت در رضایتمندی این تحقیق ،رضایت از
آموزش و تربیت کردن است که این مورد همانند اولویت دوم از
جمله عوامل مرتبط با مربی است .ریمر و چالدوری  )6337( 1و
تورمن  ) 9111( 2نشان دادند که رفتار های آموزش و تمرین
مربی  ،باز خورد مثبت و حمایت اجتماعی با رضایت ورزشکار
رابطه مثبت و معنی دار دارند (.)99،63
نتایج آزمون فریدمن از گویه های رضایت از آموزش و
تربیت کردن بیانگر اهمیت باالی تمرینات مربی برای کشتی
گیران با میانگین ( ) 4/97 ±1/7مورد مطالعه تحقیق است .لذا
آموزش مناسب تاکتیک ها و تکنیک ها به ورزشکاران باعث
ایجاد رضایتمندی می شود.
چهارمین اولویت تحقیق حاضر رضایت از رفتار شخصی
مربی است .در تحقیقات ببتسوس و تئودوراکیس ( ) 9119و جبل
عاملی ( ) 6977رضایت از رفتار و تعامل مربی در اولویت قرار
داشت ( .) 9،66نتایج سایر تحقیقات نشان می دهد ،رضایتمندی
ورزشکار از مربی بسیار مهم است و حتی از نظر وانگ )9111( 3
رضایتمندی از رفتار مربی با عملکرد ورزشکاران رابطة مستقیم و
معنی داری دارد .بنابراین مربیان باید به رفتار شخصی خود توجه
نمایند ( .) 94آزمون فریدمن در گویه های مرتبط با این جنبه از
رضایتمندی ،نشان داد که گویه دوستانه بودن ارتباط مربی با
ورزشکار ،با میانگین ( ،) 4/96 ±1/8پر اهمیت ترین موضوع در
بحث رفتار شخصی مربیان است .لذا مربیان با ارتباط دوستانه و
صمیمانه خود می توانند تأثیر بسیار زیادی بر افزایش رضایتمندی
ورزشکاران داشته باشند .عالوه بر صمیمیت ،صداقت نیز نقش
1. Riemer, H & Chelldurai
2. T urman

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
خصوصیات فردی ،خصوصیات فنی ورزشی را نیز شامل می شود.
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
ورزشکاران خود و حمایت در مسائل غیر ورزشی انگیزه و رضایت
آنان را افزایش دهند.
در تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر نیز چهار عامل بودجه،
کادر پزشکی ،مشارکت وظیفه ای تیمی و عوامل خارجی پایین
ترین رتبه ها را دارند .همچنین اوماند ( ) 9119بیان می کند که
چهار عامل بودجه ،پرسنل پزشکی ،خدمات حمایتی و عوامل
خارجی پایین ترین اولویت را دارند که با تحقیق حاضر همخوانی
دارد ( .) 9همچنین با نتایج تحقیقات مالیی ( ) 6977و فتحی
( ) 6936که رضایت مادی را کم اهمیت ترین عامل بیانمیکنند
همخوانیدارد ( .)61،61اما با تحقیقات جبلعاملی ( ) 6977که
رضایت از عملکرد تیمی را اولویت پایین ورزشکاران بیان می
کند همخوانی ندارد (.)66
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین رده های سنی
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه معکوس و
معناداری در سطح  1/19وجود دارد .بدین معنی که رضایتمندی
کل رده های سنی پایین بیشتر از رضایتمندی رده های سنی باال
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
دارند ،هنوز درگیر مسایل مالی و مشکالت دوران بزرگسالی نشده
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
رضایت از کادر پزشکی رابطه معکوس و معناداری در سطح 1/19
و در رضایت از استراتژی ،رضایت از آموزش و تربیت کردن و
رضایت از خدمات حمایتی در سطح  1/16رابطه معکوس و معنی
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.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین سابقه ورزشی
کشتی گیران تیم های ملی و رضایتمندی آنها رابطه معناداری
3. Wang
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مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی
عوامل اولویت های رضایتمندی در روش های رهبری و مدیریتی
خود در طول تمرینات و مسابقات از رضایتمندی هر چه بیشتر
 اگرچه تحقیق حاضر کشتی.ورزشکاران خود بهره کافی را ببرند
گیران تیم های ملی را مدنظر قرار داده است اما توجه به اولویت
های رضایتمندی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر آن می تواند در
.رشته های مختلف ورزشی تعمیم داده شود
.

 اما بعد رضایت از اخالقیات رابطه معکوس و معنی.وجود ندارد
 این یافته نشان می. ) با سابقه کشتی گیران دارد1/19( داری
 رضایت،دهد که کشتی گیرانی که سابقه ورزشی کمتری دارند
 شاید بتوان.از اخالقیات در تأمین رضایتمندی آنها بیشتر است
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
از تحقیقات گذشته میتوان پیشنهاد کرد مربیان میتوانند با اتخاذ
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