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 چکیده
ی منتخب ورزشی ها، مطالعۀ ارتباط انگیزة مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشتهحاضر هدف پژوهش

انفرادی  نفر از ورزشکاران چهار رشتۀ تیمی )فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال( و دو رشتۀ 265شهر کامیاران بود. 
های انگیزة بین مؤلفهای انتخاب شدند. نتایج نشان داد طبقه -تصادفی گیرینمونه صورتفو و تکواندو( به)کونگ

های ؤلفهم عوامل موقعیتی از میانارتباط معناداری وجود دارد و مؤلفۀ  ارانرکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکمشا
توجه لذا کند. میبینی تغییرات مربوط به رضایتمندی ورزشکاران را پیشطور معناداری انگیزة مشارکت ورزشی به

زشی، نقش مربی به مباحث مرتبط با عوامل موقعیتی شامل نقش والدین و دوستان ورزشکار در ادامۀ فعالیت ور
-نظر میاندرکاران ورزش ضروری بهتوسط مربیان و دست وستانه و استفاده از وسایل ورزشیایجاد روابط دجهت 

  رسد.
 های منتخب، عوامل موقعیتی.مشارکت ورزشی، رضایتمندی، ورزشکاران، رشته انگیزةها: کلیدواژه

 

Relationship between Sports Participation Motivation and Satisfaction 
of Sports Selected Fields 

 
Vahid Moradi, Khidan Hatami, and Jalil Moradi 

Abstract 
The purpose of present research was to study the relationship between sports participation 
motivation and athletes’ satisfaction of sports selected fields in Kamyaran city. 265 athletes 
were selected from four team sports fields (football, volleyball, basketball and handball) and 
two individual fields (kung Fu and taekwondo) through stratified-random sampling. Results 
showed that that significant relationship between components of sport participation 
motivation and athletes’ satisfaction, and component of situational factors from among 
components of sport participation motivation significantly predicted changes related to 
athletes’ satisfaction. Therefore, addressing issues related to situational factors including the 
role of parents and friends in continuation of sports activities, the role of trainers in 
establishing friendly relations and use of sport facilities by managers and sports coaches 
seems to be essential. 
 

Keywords: Sports Participation Motivation, Satisfaction, Athletes, Selected fields, Situational 
Factors.
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 مقدمه
 که راهبردی عنوان به بدنی فعالیت و نقش ورزش
 ،تندرستی اهداف به رساندن یاری در ایتوانایی بالقوه

باشد. می اهمیت حائز بسیار دارد، و اقتصادی اجتماعی
 جامعه افراد از نزد بسیاری در ورزش به طور کلی

 به و شودمی ارزیابی و مفید مثبت ارزشمند، فعالیتی
 جامعه اعضای دارد که وجود انتظار این دلیل همین
 نیز با مشارکت عمل در ورزش، نظری تأیید ضمن

نظریه  این بر فیزیکی هایفعالیت انجام و ورزشی
 به را عمل ورطۀ و نظر میان فاصلۀ و گذارده صحه

 حداقل برسانند )اسالمی، محمودی، خبیری، نجفیان
های اخیر، فرصت (. در واقع طی دهه2013رضوی، 

های ورزشی افزایش پیدا افراد برای شرکت در فعالیت
پژوهشگران به دنبال کرده است، به همین دلیل 

هستند  1مشارکت ورزشی تشخیص اهمیت انگیزة
 امروز، دنیای (. دنیای2003، 2وون)کانینگام و ک

 ترینبا ارزش عنوان به انسانی نیروی و هاستسازمان
شوند می محسوب سازمانی، متولیان آن منابع

ها یا باشگاه  (.2012)مقصودی، هادوی، تندنویس، 
هایی هستند که ورزشکاران های ورزشی سازمانتیم

ا هشوند. در این سازمانها محسوب میکارکنان آن
-مدیران، سرپرستان، مدیران و سایر دست همۀ

های اندرکاران باید با شناخت نیازها و انگیزه
ورزشکاران در جهت رضایتمندی آنان گام بردارند. 

ترین و ورزشکاران تولیدکنندگان اصلی ورزش و اصلی
شوند ترین نیروهای انسانی محسوب میمحوری

 یک عنوان به تیم(. 1988، 3)چالدورای و ریمر
 شده تشکیل یندهایآفر و ساختار از ورزشی سازمان

د. گیر قرار بررسی مورد علمی روش به باید که است
 و ،رهبر و مدیر عنوان به مربی تیم، سازمان در

 د شونمی محسوب کارکنان عنوان به ورزشکاران

                                                           
1  . Sort Participation Motivation 

2. Cunningham & Cowen 

3. Riemer & Chelladurai 

 
(. ورزشکاران 2003 ،4س، هاردی، کارون، بیوچامپی)آ

دالیلی برای  هبه صورت خودآگاه یا ناخودآگا
تواند به عنوان عملکردهایشان دارند که این دالیل می

 هستند عواملی هامورد توجه قرار گیرد. انگیزه 5انگیزه
 معین جهت در ،نموده را تحریک شخص رفتار که

 لحاظ از تنها نه سازند. افرادهماهنگ می و داده سوق
 ای کار انجام ارادة از لحاظ بلکه کار، انجام توانایی

 انگیزه، مختلف از انواع دارند. یکی تفاوت انگیزش
است، بنابراین به منظور  مشارکت در ورزش انگیزة

رفتار  شروع یا تعدیل رفتار فهمیدن انگیزه پشت سر
 مربوطه، ادبیات در موضوع باشد. اینحائز اهمیت می

، 6شود )دسی و رایانمی خوانده مشارکت انگیزة
 موضوعات مورد از ورزش در مشارکت (. انگیزة1985

 با و است ورزش شناسیروان زمینۀ در عالقۀ محققان
 یک رشته به افراد ورود دالیل چونهم سؤاالتی طرح

-تغییر میزان نیز و فعالیت ادامۀ عدم دالیل یا خاص
 متغیرهای به توجه با انگیزشی هایاولویت پذیری
 دیگر و تجربه جنسیت، سن، مانند فردی هایویژگی

(. مشارکت 2006، 7بوده است )گارد و همکاران ردموا
ورزشی عالوه بر سالم سازی جسم، موجب تقویت 

چنین ارتقاء روحیه، کاهش تعارضات گروهی، هم
سطح کیفی زندگی، شکوفایی استعدادهای ورزشی 

(. در ورزش نیز یکی از این 2008خواهد شد )بیرامی، 
یت ها که باید مورد توجه قرار گیرد، رضاجنبه

است. رضایت ورزشکار، وضعیت یا حالت  8ورزشکاران
ای از ساختارها، مثبتی است که با ارزیابی پیچیده

گیرد و فرآیندها و نتایج فردی و تیمی سرچشمه می
، 9شود )آیس و همکارانتوسط ورزشکار تجربه می

                                                           
4. Eys, Hardi, Caroon, Beauchamp 

5. Motivation 

6. Deci & Ryan 
7. Gareth & et al 

8. Athletes Satisfaction 

9. Eys et al 
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(. رضایتمندی ورزشکار پاسخ عاطفی به ابعاد و 2003
الیت ورزشی است، که فرآیندهای مختلف تیم یا فع

-این پاسخ توسط ورزشکار نسبت به خود، مربی، هم

شود. بنابراین، ها، باشگاه و دیگر عوامل داده میتیمی
ها شده رضایتمندی ورزشکار موجب انگیزش بیشتر آن

و تأثیر مثبتی در رفتار آنان دارد. بنابراین رضایتمندی 
یندها از نگرش کلی ورزشکاران نسبت به رفتارها، فرآ

-های ورزشی در تیم و باشگاه تشکیل و میو فعالیت

تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد. از طرفی، با توجه به 
ها و باشگاه در ارتباط تیمیاینکه ورزشکار با مربی، هم

است، هر اندازه این تعامل عمیق و مثبت باشد، 
رضایتمندی ورزشکار از تیم، باشگاه و به ویژه خود 

د بود )دهنوی، اسماعیلی، پورسلطانی، بیشتر خواه
( 1997) 1(. ابعاد مهم رضایتمندی توسط ریمر2013

در چهار بُعدِ رضایت از عملکرد تیمی، رضایت از 
عملکرد فردی، رضایت از رفتار و تعامل شخصی و 

بندی شده است و در رضایت از آموزش و تمرین طبقه
 ه است.این پژوهش نیز از همین چهار بُعد استفاده شد

 ( مطالعۀ1998چالدورای و ریمر ) به عقیدة
رضایتمندی ورزشکاران به سه دلیل دارای اهمیت 

باشد؛ اول، رضایتمندی ورزشکار طبیعتاً با می
عملکردش در آن ورزش در ارتباط است. برای مثال، 
ورزشکاری که رضایتمندی بیشتری دارد، تالش و 

شت. پایداری بیشتری در طول رقابتش خواهد دا
دومین دلیل اهمیت رضایتمندی ورزشکار آن است که 
رضایتمندی هم به عنوان عامل پیشایند و هم پیامد 

ها، مانند انسجام در چارچوب مفهومی دیگر سازه
شود. دلیل سوم هم، آن است که محسوب می

های رضایتمندی ورزشکار یک عامل کلیدی در برنامه
( در 2009ورزشی است. فوالدیان و همکاران )

 ورزشکاران ورزشی سوگیری مقایسۀ باپژوهشی 
 انگیزة با آن ارتباط و تیمی و انفرادی هایرشته

                                                           
1. Riemer 

 ورزشکاران که رسیدند نتیجه این به ورزشی مشارکت
 مشارکت انگیزة هایمؤلفه در میان تیمی هایرشته

 توسعه و بهبود آمادگی، موفقیت، بُعدهای درورزشی، 
، کردند کسب بهتری راتنم موقعیتی عوامل و مهارت

در میان  نیز گروهی هایرشته ورزشکارانچنین هم
 ابعاد در ترتیب بههای انگیزة مشارکت ورزشی مؤلفه

نمرات  آمادگی و موفقیت یابی،دوست گروهی، جو
( در 2010ه و همکاران )قر .دست آوردندبهتری به

پژوهشی به بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر مشارکت 
شجویان پرداختند نتایج به ترتیب اولویت؛ ورزشی دان

یابی، رهایی انرژی، عوامل موقعیتی، موفقیت، دوست
همراهی با گروه، بهبود و توسعه مهارت، کسب 

 آمادگی و تفریح و سرگرمی را نشان داد.
( در پژوهش خود با عنوان 2009عامل )جبلعرب

رابطۀ بین سبک رهبری مربیان و رضایتمندی 
ستان گلستان به این نتیجه رسید که از ورزشکاران ا

میان ابعاد رضایتمندی ورزشکاران، بُعد رضایت از 
تعامل شخصی در اولویت اول و بُعد رضایت از 
عملکرد تیمی در اولویت آخر بود. محدث و همکاران 

( در پژوهش خود با عنوان سبک رهبری 2011)
ای ایران به مربیان و رضایتمندی ورزشکاران حرفه

ن نتیجه دست یافتند که در میان ابعاد رضایتمندی ای
ورزشکاران، رضایت از رفتار و تعامل با مربی اولویت 
دارد و پس از آن به ترتیب، رضایت از آموزش و 
تمرین، عملکرد تیمی و سپس عملکرد فردی قرار 

با عنوان رابطه  شی( در پژوه2012دارد. خوش پیام )
مانی بازیکنان لیگ رضایتمندی و رفتار شهروندی ساز

برتر بسکتبال ایران به این نتیجه دست یافت که 
رضایت ورزشکاران از رفتار و تعامل مربی بیشتر از 
سایر ابعاد رضایتمندی است و رضایت از آموزش و 

های تمرین، عملکرد فردی و عملکرد تیمی در اولویت
( در 2013دیگر قرار داشتند. آرمندپور و همکاران )

عنوان عوامل انگیزشی مشارکت در رشته  پژوهشی با
های سنی مختلف گیران ردهکُشتی در میان کشتی
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شهر کرمانشاه به این نتایج دست یافتند که کسب 
موفقیت و پیروزی، تخلیه انرژی و بودن با دوستان، 

های انگیزش برتر در شرکت کنندگان بودند. اولویت
د پژوهش خو( در 2013نژاد )نما و حیدریقدرت

در هر دو گروه دختر و پسر، سالمت جسمانی دریافتند 
بونامن و مشارکت ورزشی بود. ترین انگیزة مهم

ن ایتالیایی از ( در پژوهشی روی جوانا2001) 1موسینو
-مشارکت، کسب موفقیت را مهم میان عوامل انگیزة

 2ترین انگیزه معرفی کردند. ببتسوس و تئودوراکس
های هندبال کنان تیم( در پژوهشی روی بازی2003)

یونان نشان دادند رضایتمندی ورزشکاران از رفتار 
مربی و عملکرد فردی خود در اولویت قرار دارد 

( در 2006) 3(. آندرید و همکاران2009)نظرودین، 
 شناگران مشارکت انگیزة ترینمهم خود، پژوهش
 و جدید هایمهارت توسعه به نیاز را در ورزش برزیلی
 بهبود و کردند. یادگیری ی عنوانسالمت بهبود

 در مهم هایاز انگیزه ورزشی یکی هایمهارت
 4است. نیزام بین و همکاران زنان ورزشی مشارکت

های بسکتبال ( در پژوهشی بر روی تیم2009)
دانشگاهی مالزی نشان دادند، مربیان بیشتر از سبک 

کنند، به عالوه، مربیگری دموکراتیک استفاده می
به ترتیب از آموزش و تمرین مربی، رفتار و  بازیکنان

تعامل مربی، عملکرد تیمی و عملکرد فردی رضایت 
عوامل  ( با مقایسۀ2009) 5داشتند. کاگالر و همکاران

های ماهر و با انگیزشی مشارکت در میان فوتبالیست
مهارت کم نشان دادند که تمایل به پیروزی و 

بیشترین موفقیت و بهبود سطح مهارت به ترتیب 
کنندگان ایجاد کرده است و پس انگیزش را در شرکت

گرایی، حفظ آمادگی و کار تیمی بیشترین از آن گروه
-اند. رضایتمندی جزء جداییانگیزش را ایجاد کرده

                                                           
1. Bounaman & Mussino 

2. Bebtsos & Theodorkis 
3. Andrade et al 

4. Nizambin et al 

5. Caglar  et al 

ناپذیر مشارکت ورزشی است و حفظ سطح رضایت 
یابی به سطوح مورد انتظار، ورزشکاران در جهت دست

های ورزشی نباید وفقیت تیمیابی به اهداف و مدست
دست کم گرفته شود. پس باید بسیار با دقت در ایجاد 

انگیزة و نگهداری رضایتمندی ورزشکاران کوشید. 
دهندة حاالت و شرایط درونی، نشان مشارکت ورزشی

 در فعالیت به را فرد که شناختیروان و فیزیولوژیکی
 وادار خاص هایهدف به رسیدن برای یا جهتی معین

 ورزشی هایفعالیت در شرکت و به هرگونه کندمی
-باشگاه در ورزشی، عضویت هایفعالیت انجام از اعم

 رضایتمندی واشاره دارد  ورزشی و... هایکلوپ و ها
 هایجنبه به ورزشکار نسبت هایواکنش نیز ورزشکار

گیرد. بر می در را و... مربی رفتار باشگاه، تیم، مختلف
 خرده هشت ت ورزشی شاملهای مشارکانگیزه

 عوامل انرژی، تخلیۀ آمادگی، گرایی،گروه مقیاس
 سرگرمی و تفریح یابی،دوست مهارت، بهبود موقعیتی،

نیز بوده و ابعاد رضایتمندی ورزشکاران  موفقیت و
 عملکرد از رضایت تیمی، عملکرد از رضایت شامل
 از رضایت و شخصی تعامل و رفتار از رضایت فردی،

تواند میشناخت این موارد  باشد،می تمرین و آموزش
راهنمای مناسبی در بررسی راهکارهای جذب هر چه 

به سمت فعالیت ورزشی باشد. با توجه به  افرادبهتر 
ین بود اهمیت این موضوعات، مسأله اصلی پژوهش ا

مشارکت ورزشی و  که آیا ارتباطی بین انگیزة
 شیهای منتخب ورزرضایتمندی ورزشکاران رشته

 وجود دارد؟

 پژوهش شناسیروش
پژوهش حاضر با توجه به روش پژوهش، توصیفی و 

 همبستگی بود.مطالعات به لحاظ آماری، از نوع 

 کنندگانشرکت
های آماری پژوهش را ورزشکاران رشته جامعۀ 

منتخب ورزشی شهر کامیاران شامل چهار رشتۀ تیمی 
ۀ انفرادی فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال و دو رشت
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نفر تعیین  265فو و تکواندو که تعداد نمونه کونگ
 شد. 

 

 پژوهش ابزار

 مشارکت ورزشی انگیزة ةنامپرسش
مشارکت ورزشی گیل و همکاران  انگیزة نامۀپرسش

سؤال است که عوامل انگیزشی  30( شامل 1983)
مؤثر بر مشارکت ورزشی را بر پایه هشت عاملِ تفریح 

، 3، بهبود و توسعه مهارت2بییا، دوست1و سرگرمی
 7گرایی، گروه6، آمادگی5انرژی ، تخلیۀ4عوامل موقعیتی

از طریق یک مقیاس سه سطحی )خیلی  8و موفقیت
( که 1و بدون اهمیت= 2ای مهم=، تا اندازه3مهم=

های بهرام و همکاران ثبات درونی آن در پژوهش
و  88( به ترتیب 2006( و نوربخش و مزارعی )2005)

چاشمی و هنجاریابی شده است )هاشمی درصد 81
با استفاده از (. در پژوهش حاضر 2010همکاران، 

 ۀنامپرسش (اعتبارثبات درونی ) آلفای کرونباخ، میزان
 . برآورد گردید درصد 89مشارکت ورزشی  انگیزة

 ورزشکاران رضایتمندی ةنامپرسش
چالدورای  و ورزشکاران ریمر رضایتمندی نامۀپرسش

 رضایتمندی میزان است که سؤال 14شامل  (1998)

چهار بُعد )رضایت از عملکرد فردی،  در را ورزشکاران
رضایت از عملکرد تیمی، رضایت از رفتار و تعامل 

 دیدگاه از شخصی، رضایت از آموزش و تمرین(

کند. ورزشکار با توجه به می گیریاندازه ورزشکار
، 3، 2، 1ات توانست یکی از نمرمیزان رضایت خود می

( 1998را انتخاب کند. ریمر و چالدورای ) 7و  6، 5، 4
 95تا  78نامه را بین ثبات درونی ابعاد این پرسش

                                                           
1. Recreation and Enterainment 

2. Making Friends 
3. Recoery and Skill Development 

4. Situational Factors 

5. Energy Release 
6. Business Ready 

7. Barley Group 

8. Success 

اند اعالم کرده درصد 88و به طور میانگین  درصد
چنین ثبات درونی (. هم2010)محدث و همکاران، 

(، 2010نژاد و همکاران )نامه را رمضانیاین پرسش
( با 2014( و نوذری و بوستانی )2009) عاملجبلعرب

 91و   91، 88استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 
با استفاده از اند. در پژوهش حاضر گزارش کرده درصد

نامه پرسش (اعتبارثبات درونی ) آلفای کرونباخ، میزان
 .برآورد گردید درصد 90رضایتمندی ورزشکاران 

 هاداده گردآوری روش
ای بود. هش، شامل مطالعات کتابخانهبخش اول پژو

ها و به طور در این بخش ابتدا کتب، مقاالت، پژوهش
کلی، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع پژوهش مورد 

آوری شد. تکمیلی جمع یهابررسی قرار گرفت و داده
در بخش دوم پژوهش که به صورت میدانی انجام 

 نانجوا و ورزش اداره با هماهنگی اخذ از پسشد، 
 در حضور با تمرین شروع از قبل کامیاران، شهرستان

 ها،تیم تمرین محل و ورزشی هایسالن ها،باشگاه
 مشارکت انگیزة نامۀپرسشهر دو  توزیع به اقدام

 هاینمونه میان ورزشکاران، رضایتمندی و ورزشی
 شد. گردآوری دقیقه 15 از پس و نموده نظرمورد

 

 پردازش داده ها هایروش

 های آمار استنباطی نظیرر پژوهش حاضر از روشد
پیرسون و  همبستگی ای، ضریبآزمون تی تک نمونه

 هایفرضیه گردید. کلیۀ استفاده رگرسیون چندگانه
شدند. تحلیل  تجزیه و 05/0سطح معناداری  در آزمون

دست آمده با استفاده از در پژوهش حاضر اطالعات به
مورد تجزیه و  22سخه ن 9نرم افزار اس. پی. اس. اس

  تحلیل قرار گرفت.

                                                           
9  . Spss 
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 هایافته 
منظور ارزیابی وضعیت انگیزة مشارکت ورزشی به

های منتخب ورزشی، از آزمون تی ورزشکاران رشته
گونه که در جدول همان ای استفاده گردید.تک نمونه

شود، وضعیت انگیزة مشارکت ورزشی مالحظه می 1
بود. مقدار  2انتظار برابر با و میانگین مورد  5/2برابر با 

 001/0داری و سطح معنا 392/50برابر با  ة تیآمار
در تی  جا که مقداراز آن (.P<05/0)گزارش شد 

چنین دار بود، و هممعنا 05/0سطح خطای کمتر از 
باشد، لذا میانگین تجربی بیشتر از میانگین نظری می

شود که وضعیت انگیزة مشارکت نتیجه گرفته می
داری باالتر از متوسط بوده است. طور معناورزشی، به

های انگیزة مشارکت ورزشی نیز بررسی وضعیت مؤلفه
ها، مثبت در مورد همۀ مؤلفه ر تیدهد مقادینشان می

 دار بودمعنا 05/0و در سطح خطای کمتر از 
(05/0>P.) توان گفت وضعیت تمامی بنابراین می

ور معناداری باالتر از طهای مشارکت ورزشی، بهمؤلفه
 لذا از وضیت مطلوبی برخوردار است.متوسط بوده، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای ارزیابی رضایتمندی ورزشکارانآزمون تی تک نمونه  .2جدول 

 تعداد متغیر
 میانگین

 تجربی

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنا
49/5 262 رضایت از عملکرد تیمی  33/1  21/18  261 001/0  

53/5 264 رضایت از عملکرد فردی  34/1  52/18  263 001/0  

81/5 260 رضایت از رفتار و تعامل شخصی  24/1  56/23  259 001/0  

66/5 259 رضایت از آموزش و تمرین  33/1  08/23  258 001/0  

65/5 251 رضایت کلی  14/1  99/22  250 001/0  

 ته شده است.در نظر گرف 4*میانگین نظری برابر با 
 

 
 

 های منتخب ورزشیای ارزیابی انگیزة مشارکت ورزشی ورزشکاران رشته.  آزمون تی تک نمونه1جدول 
 

 سطح معناداری آزادی ةدرج تی ةآمار انحراف استاندارد تجربی میانگین تعداد متغیر
5/2 222 مشارکت کلی  31259/0  392/50  221   001/0   

5/2 253 گراییروهگ  46719/0  167/35  252 001/0  

5/2 255 آمادگی  41112/0  564/42  254 001/0  

4/2 252 انرژی ۀتخلی  41871/0  934/34  255 001/0  

6/2 257 عوامل موقعیتی  41241/0  493/44  256 001/0  

5/2 255 بهبود مهارت  46657/0  262/66  254 001/0  

6/2 257 یابیدوست  41881/0  402/54  256 001/0  

4/2 262 تفریح و سرگرمی  44190/0  707/34  261 001/0  

6/2 258 موفقیت )پیشرفت(  39331/0  535/45  257 001/0  

 

 در نظر گرفته شده است. 2*میانگین نظری برابر با  
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شود، وضعیت مالحظه می 2گونه که در جدول همان
و میانگین مورد  65/5رضایتمندی ورزشکاران برابر با 

و  99/22برابر با ة  تی بود. مقدار آمار 4انتظار برابر با 
از  (.P<05/0)گزارش شد  001/0داری سطح معنا

 05/0در سطح خطای کمتر از  تی جا که مقدارآن
جا که میانگین تجربی چنین از آنر بود، هممعنادا

باشد، لذا نتیجه گرفته بیشتر از میانگین نظری می
های شود وضعیت رضایتمندی ورزشکاران رشتهمی

داری باالتر از متوسط بوده طور معنامنتخب ورزشی، به
توان گفت وضعیت تمامی ابعاد است. بنابراین می

داری باالتر از اطور معنرضایتمندی ورزشکاران، به
 باشد.متوسط می

مشارکت  های انگیزةبرای بررسی رابطه بین مؤلفه
های منتخب ورزشی با رضایتمندی ورزشکاران رشته

ورزشی شهر کامیاران از ضریب همبستگی پیرسون 
 استفاده شده است.

 
 ورزشکارانمشارکت ورزشی با رضایتمندی  های انگیزةضرایب همبستگی ساده بین مؤلفه .3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1 مشارکت کلی

        1 83/0** موفقیت )پیشرفت(

       1 45/0** 65/0** گراییگروه

      1 32/0** 53/0** 74/0** تخلیه انرژی

     1 43/0** 31/0** 44/0** 64/0** آمادگی

    1 33/0** 39/0** 35/0** 40/0** 64/0** عوامل موقعیتی

   1 43/0** 39/0** 32/0** 53/0** 55/0** 68/0** بهبود مهارت

  1 49/0** 43/0** 37/0** 49/0** 56/0** 58/0** 78/0** یابیدوست

 1 40/0** 32/0** 37/0** 56/0** 54/0** 36/0** 48/0** 69/0** تفریح و سرگرمی

 43/0** 43/0** 39/0** 57/0** 39/0** 44/0** 34/0** 45/0** 60/0** رضایت کلی

 درصد معنادار است )دوطرفه( 5درصد معنادار است )دوطرفه(  * همبستگی در سطح  1** همبستگی در سطح 

 

دهد که مشارکت نتایج جدول باال نشان می
(60/0=r( موفقیت ،)45/0=rگروه ،)گرایی        
(34/0 =rتخلیۀ ،) ( 44/0انرژی =r( آمادگی ،)39/0 
=r57/0ی )(، عوامل موقعیت =r( بهبود مهارت ،)39/0 
=r،) دوست( 43/0یابی =r و تفریح و سرگرمی )
(43/0 =rبا رضایتمندی ورزشکاران رابط  )و  مثبت  ۀ

های معناداری دارند. برای تعیین تأثیر هر یک از مؤلفه
بین مشارکت ورزشی به عنوان متغیرهای پیشانگیزة 

ر مالک، همۀ تغیبا رضایتمندی ورزشکاران به عنوان م
رگرسیون وارد شدند که نتایج آن در  متغیرها در معادلۀ

 جدول زیر ارائه شده است.
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 بین و مالکهای رگرسیون چندگانه همزمان بین متغیرهای پیشتحلیل  .4جدول 

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار

 ضریب

 تعیین

 ضریب

 تعدیل تعیین

 شده

 خطای

 استاندارد

 33/12 403/0 652/0 001/0 090/19 473/2905 8 781/23243 رگرسیون

   2R    199/152 206 991/31352 باقیمانده

  426/0     214 772/54596 کل

 
مشاهده شده  Fبر اساس این نتایج میزان 

( معنادار است و P≤001/0( در سطح )090/19)
به رضایتمندی ورزشکاران به واریانس مربوط  40/0

 مشارکت ورزشی تبیین انگیزة های وسیله مؤلفه

 
ه به معنادار بودن (، با توج2R= 403/0شود )می

بینی در جدول زیر ارائه پیش رگرسیون معادلۀ
 گردیده است.

 
 

 ورزشی مشارکتانگیزة های مؤلفه از طریقینی رضایتمندی ورزشکاران بپیش ب معادلةئضرا  .5جدول

 
 های انگیزةب رگرسیون هر یک از مؤلفهئضرا

بین نشان یشمشارکت ورزشی به عنوان متغیر پ
( P≤001/0عوامل موقعیتی ) دهد تنها مؤلفۀمی
تواند واریانس متغیر مالک یعنی رضایتمندی می

دار تبیین کنند. ضریب ورزشکاران را به صورت معنا
 ( با توجه به آمارةβ= 096/4تأثیر عوامل موقعیتی )

با اطمینان  که عوامل موقعیتیدهد نشان میتی 
ت مربوط به رضایتمندی تواند تغییرامی 99/0

بینی کند. این ضریب تاثیر مثبت ورزشکاران را پیش
 احد اضافه است و معنای آن این است که اگر یک و

 

 
ضایتمندی فرد در ر بر نمرة 096/4شود مقدار 

  شود.ورزشکاران اضافه می
 

 گیریو نتیجه بحث
 ارتباط انگیزة ، بررسیهدف از پژوهش حاضر

های یتمندی ورزشکاران رشتهمشارکت ورزشی و رضا
یج بررسی منتخب ورزشی شهر کامیاران بود. نتا

مشارکت ورزشی  مطلوب بودن میزان انگیزة
امیاران های منتخب ورزشی شهر کورزشکاران رشته

طور مشارکت ورزشی، به نشان داد وضعیت انگیزة
معناداری باالتر از متوسط بوده است. بررسی وضعیت 

 داریمعنا تی ضرایب معیار بتا خطای معیار بیضرایب  مدل

 797/0 -258/0  573/5 -950/1 مقدار ثابت

 801/0 252/0 019/0 436/0 110/0 موفقیت )پیشرفت(

 533/0 625/0 042/0 900/0 562/0 گراییگروه

 461/0 738/0 050/0 896/0 661/0 آمادگی

 128/0 527/1 108/0 ./532 ./813 انرژی ۀتخلی

 001/0 704/5 366/0 718/0 096/4 عوامل موقعیتی

 478/0 711/0 050/0 926/0 659/0 بهبود مهارت

 186/0 327/1 105/0 734/0 974/0 یابیدوست

 079/0 765/1 130/0 970/0 712/1 تفریح و سرگرمی
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دهد مشارکت ورزشی نیز نشان می زةهای انگیمؤلفه
مشارکت ورزشی،  های انگیزةوضعیت تمامی مؤلفه

طور معناداری باالتر از متوسط بوده، لذا از وضیت به
مطلوبی برخوردار است. نتایج حاصل همسو با 

(، قره و 2009های فوالدیان و همکاران )پژوهش
(، 2013(، آرمندپور و همکاران )2010همکاران )

(، بونامن و موسینو 2013نژاد )و حیدری نماقدرت
چنین غیر ( و هم2009(، کاگالر و همکاران )2001)

( و 2015های شمسی و همکاران )همسو با پژوهش
 1میلر و همکارانباشد. ( می2006آندرید و همکاران )

های اظهار داشتند میان مؤلفه خود ( در پژوهش1992)
ی وجود نداشته انگیزة مشارکت ورزشی تفاوت معنادار

و وضعیت انگیزة مشارکت را مطلوب گزارش نمودند. 
( نیز در پژوهشی با عنوان 2013آرمندپور و همکاران )

 میان در کشتی رشتۀ در شرکت انگیزشی عوامل

 ،سنی به این نتیجه رسیدند هایرده گیرانکشتی
های پژوهش از لحاظ تفاوت معناداری میان نمونه

لوب بودن مط مشاهده نشده وارکت ورزشی مش انگیزة
در مشارکت ورزشی را گزارش نمودند.  انگیزة وضعیت

توان گفت توجه و گونه میتحلیل نتایج حاصل این
شناخت مربیان نسبت به هشت خرده مقیاس انگیزة 

تواند موجب افزایش انگیزة مشارکت ورزشی، می
افراد به جذب بیشتر مشارکت ورزشی شده و سبب 

باشد، بنابراین  فعالیت ورزشیاوم سمت ورزش و تد
ود در توانند ضمن افزایش اطالعات خمربیان می

و انجام اقدامات مرتبط  زمینۀ انگیزة مشارکت ورزشی
این متغیر هر چه بیشتر در این راستا، امکان مطلوبیت 

دست آمده نتایج به. را میان ورزشکاران افزایش دهند
حد زشی از مشارکت ور دهد وضعیت انگیزةنشان می

توجه و اهمیت  دهندةمتوسط باالتر بوده و این نشان
مشارکت در میان ورزشکاران  های انگیزةزیاد مؤلفه

های منتخب ورزشی بوده و احتماالً بر رشته

                                                           
1. Miller et al 

رضایتمندی نیز تأثیر مثبت داشته و آن را افزایش 
با خواهد داد و در تحلیل چرایی عدم همسویی نیز 

-از نمونههای غیر همسو توجه به اینکه در پژوهش

شمسی و ) های متفاوت نسبت به پژوهش حاضر،
( از نمونۀ قشر جوانان ورزشکار و 2015همکاران )

رشتۀ خاص یک نمونۀ ( از 2006اندرید و همکاران )
چنین تعداد کمتر نمونه همند(، اهورزشی استفاده نمود

ه تعداد نمونۀ در های غیر همسو نسبت بدر پژوهش
پژوهش حاضر و  شرایط ورزشکاران و سطح فعالیت 

تواند بر نتایج ، میدر پژوهش غیرهمسو ورزشی آنان
های متفاوت و نمونه توانگذاشته باشد، لذا می تأثیر

کننده این موضوع را توجیهشرایط خاص ورزشکاران 
   . دانست

بررسی مطلوب بودن میزان رضایتمندی ورزشکاران 
های منتخب ورزشی شهر کامیاران نشان داد شتهر

های رضایتمندی ورزشکاران وضعیت تمامی مؤلفه
داری باالتر از طور معناهای منتخب ورزشی، بهرشته

های نتایج حاصل همسو با پژوهش .باشدمتوسط می
و  (2011(، محدث و همکاران )2009عامل )جبلعرب
ین غیر همسو با چن( و هم2009بین و همکاران )نیزام

ببتسوس و باشد. می (2012)پیام خوش پژوهش
-( در پژوهشی روی بازیکنان تیم2003تئودوراکس )

رضایتمندی  ،های هندبال کشور یونان نشان دادند
ورزشکاران از رفتار و تعامل شخصی با مربی در 

( نیز در 2011اولویت قرار دارد. محدث و همکاران )
بری مربیان و رضایتمندی پژوهشی با عنوان سبک ره

ای ایران به این نتیجه رسیدند میزان ورزشکاران حرفه
رضایتمندی مطلوب بوده، و در میان ابعاد رضایتمندی 

در  یت از رفتار و تعامل شخصیورزشکاران، رضا
( 2014چنین قربانی و همکاران )هماولویت قرار دارد. 

در پژوهشی با عنوان رابطۀ بین جو انگیزشی و 
ضایتمندی بازیکنان لیگ برتر فوتسال تهران اظهار ر

میان ابعاد  رغم وجود تفاوت معنادارداشتند علی
چهارگانه رضایتمندی ورزشکاران، میانگین وضعیت 
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رضایتمندی باالتر از حد متوسط بوده و رضایت 
ورزشکاران از رفتار و تعامل شخصی مربی بیشتر بود. 

توجه به ابعاد  توان گفتدر تحلیل نتایج حاصل می
سزایی در به ضایتمندی ورزشکاران توسط مربی نقشر

 اولویتمیزان رضایتمندی ورزشکاران دارد. 
 ،شخصی تعامل و رفتار از انورزشکار رضایتمندی

 در را برخورد مربیانشیوة  و رفتاری هاینشکُ اهمیت

بنابراین، دهد. می نشان ورزشکاران رضایتمندی تأمین
د با توجه به ابعاد رضایتمندی، موجب تواننمی مربیان

ورزشکاران شوند. با توجه به نتایج  افزایش رضایت
رضایت از رفتار و تعامل شخصی و سپس  ،این فرضیه

اند، بنابراین رضایت از آموزش و تمرین قرار گرفته
 بازیکنان، از خود شناخت افزایش با باید مربیان

 و ادقانهرفتارهای ص ها،آن از پشتیبانی و حمایت

 نیز و هاآن از مناسب و موقع به قدردانی و آمیزمحبت

 زمینۀ در خود هایو توانایی تخصص بکارگیری با

استراتژی و هاتاکتیک ها،تکنیک تمرین و آموزش
 تیمی، و فردی عملکرد ضمن بهبود ماهرانه، های

 شوند. رضایت ورزشکاران در رضایت ایجاد سبب

 اهمیت دهندة نشان ن،و تمری آموزش از ورزشکار

 سطح در بهبود مربی تخصصی توانایی و فنی دانش

 رضایتمندی بر آن مستقیم تأثیر و ورزشکار عملکرد

 و تیم بهبود و پیشرفت به امر این است که ورزشکار
و در  شود می تیمی منجر عملکرد از رضایتمندی

تحلیل چرایی عدم همسویی نیز با توجه به اینکه در 
های متفاوت نسبت غیر همسو از نمونه هایپژوهش

( از نمونۀ یک 2012پیام )به پژوهش حاضر، )خوش
و  تیم حاضر در لیگ برتر کشوری و ببتوس

ملی ورزشی ( از نمونۀ یک رشتۀ 2003تئودوراکس )
شرایط ورزشکاران چنین هم ،ند(اهخارجی استفاده نمود

 نمونه درتعداد کمتر و سطح فعالیت ورزشی آنان و 
در نمونۀ  به تعداد نسبتهای غیر همسو پژوهش

گذاشته باشد،  تواند بر نتایج تأثیر، میپژوهش حاضر
و شرایط خاص  های متفاوتنمونه توانلذا می

کننده این را توجیه در پژوهش غیرهمسو ورزشکاران
 های انگیزةارتباط بین مؤلفه بررسی موضوع دانست.

های ران رشتهمشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکا
منتخب ورزشی شهر کامیاران با استفاده از ضریب 

 های انگیزةهمبستگی پیرسون نشان داد تمامی مؤلفه
مشارکت ورزشی با رضایتمندی ورزشکاران رابطه 

-مثبت و معناداری دارند. در تحلیل نتایج حاصل می

مشارکت  های انگیزةتوان گفت هر یک از مؤلفه
دی ورزشکاران تأثیر مستقیم ورزشی بر میزان رضایتمن

ها موجب توانند با تأثیرگذاری بر آنداشته و می
-افزایش و ارتقای رضایتمندی ورزشکاران شود، هم

 هر یک از دهندة این است که احتماالًچنین نشان
توانند مشارکت ورزشی می هشت خرده مقیاس انگیزة

بر میزان رضایتمندی ورزشکاران تاثیر داشته باشند. 
تواند نویدبخش افزایش جه به این ارتباط نیز میتو

های تداوم و استمرار حضور ورزشکاران به فعالیت
مشارکت ورزشی و در راستای  ورزشی و ارتقای انگیزة

افزایش رضایت ورزشکاران باشد. این مورد نیز که آیا 
بینی میزان مشارکت ورزشی قابلیت پیش نگیزةا

را  منتخب ورزشی هایرضایتمندی ورزشکاران رشته
 ه به معنادار بودن رگرسیون معادلۀدارد، با توج

های ب رگرسیون هر یک از مؤلفهبینی، ضرائپیش
بین نشان داد مشارکت ورزشی به عنوان متغیر پیش

 های انگیزةعوامل موقعیتی از مؤلفه ۀتنها مؤلف
تواند واریانس متغیر مالک یعنی میمشارکت ورزشی 

اران را به صورت معنادار تبیین رضایتمندی ورزشک
 99که عوامل موقعیتی با اطمینان  صورتیکنند. به
تواند تغییرات مربوط به رضایتمندی میدرصد 

 بینی کند. ورزشکاران را پیش
توان گفت احتماالً گونه میدر تحلیل نتایج حاصل این

ها و خصوصیاتی نهفته عوامل موقعیتی ویژگی در
ها مانند وسایل و تجهیزات که توجه به آن است

استاندارد مرتبط با رشتۀ ورزشی، حمایت و خواسته 
 ن برای ادامۀ فعالیت ورزشی، عالقۀوالدین ورزشکارا
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به مربی و ایفای نقش حساس مربی به خوبی و... 
رضایت بیشتر را فراهم و تا حدود  ند زمینۀتوامی

به  .بینی کندزیادی مسیر رضایت ورزشکاران را پیش
( مربیان محور اصلی در 1907) 1قیده روبن فراستع

های رضایتمندی ورزشکاران بوده و رکن مهم تیم
-روند. مربی به عنوان یک سازمانشمار میورزشی به

دهندة قوی و زیربنای هر پیشرفت مطرح است. 
مربیان به دنبال ایجاد شرایطی هستند که به وسیلۀ 

قیت داشته اکثر فرصت را برای موف، ورزشکار حدآن
کند، نقش مربی، مهم( بیان می2004) 2سرمونزباشد. 
 ورزشکاران در رضایتمندی کنندةتأمین عامل ترین

نیز در خصوص  (2012) 3هانگ و هامفریساست. 
 دارندمی نقش امکانات و تجهیزات در ورزش اظهار

دارند،  آسان دسترسی ورزشی امکانات که به افرادی
 دارند،ورزشی  هایفعالیت در باالتری مشارکت انگیزة

( دسترسی به امکانات 2004) 4پاول و همکاران
ورزشی را از عوامل مهم مشارکت در ورزش بیان 

( نیز نقش خانواده را 2010) 5کنند. دالمن و لیوایزمی
با توجه به دانند. در مشارکت ورزشی، تأثیرگذار می

ة مشارکت اینکه نقش عوامل موقعیتی در انگیز
در والدین و دوستان ورزشکار  شامل نقشورزشی 
ادامۀ فعالیت ورزشی، نقش مربی و ایجاد  راستای

روابط دوستانه با ورزشکار و عالقه به استفاده از 
تجهیزات، امکانات و وسایل ورزشی توسط ورزشکار را 

گیرد، به عقیدة پژوهشگران و با نظر به در بر می
احتمال  دست آمده،و نتایج به شرایط جامعۀ هدف

نقش مربی و ایجاد روابط دوستانه با ورزشکار  اینکه
بسیار اثرگذارتر از سایر موارد مرتبط با عوامل  بتواند

و سپس نقش  رسدنظر می، محتمل بهموقعیتی باشد
والدین و دوستان برای استمرار فعالیت بدنی و انجام 

                                                           
1. Roben Frast 

2. Sermons 
3. Huang & Humphreys 

4  . Powell et al 

5. Dollman  & Lewis 

ورزش و در ادامه نیز عالقۀ استفاده از امکانات و 
های تواند در اولویتو وسایل ورزشی میتجهیزات 

( معتقد است رابطۀ 2006) 6خواکیند. نبعدی قرار گیر
-ورزشکار، موجب بروز استرس و شکل –منفی مربی 

های منفی نسبت به رقابت و موفقیت در گیری نگرش
ث بروز استرس بین عچنین باورزشکاران شده و هم

 شود.فردی و تضعیف روحیه رقابتی ورزشکاران می
زمانی که ورزشکاران احساس کنند مربیان به  بنابراین
ها بوده و در راستای افزایش رضایتمندی، به فکر آن

های آنان را عوامل موقعیتی توجه دارند و خواسته
ها و عالئق آنان کند و برای نیازها و ارزشدرک می

-احترام قائل هستند و نسبت به مشکالت و خواسته

اهی دارند و رفتار مطلوب و تعامل های ورزشکاران آگ
رضایتمندی کنند شخصی با ورزشکار برقرار می

بیشتری خواهند داشت. پس باید توجه به عوامل 
 -مثبت و دوستانه مربی  و ایجاد رابطۀ موقعیتی
اندرکاران ورزشی بیشتر توسط مربیان و دست ورزشکار

لحاظ شده و آگاهی مربیان و... در این زمینه افزایش 
یابد تا بتوانند پیرامون کسب رضایتمندی بیشتر 

 از آگاهیورزشکاران اقدامات الزم را مبذول دارند. 

و ایجاد   ورزشکارعاطفی  نیازهای ارضای هایروش
 در و منجر ورزشکار رضایتمندی بهمحیط دوستانه 

وی در  اثربخشی و روانی آرامش و سبب تعادل نتیجه،
 رضایتمندی ابعاد ۀهم شناخت گر چهشود. امی ورزش

 نیست، آسانی کار دقیق، و مستقیم طورورزشکار، به

مربیان کمک  به رفتاری، هایجنبهاین  از آگاهی اما
مطلوب و  رفتارهای آموزش و تمرین با کندمی

 روانی ثبات و حفظ در اساسی گامی تعامالت شخصی،

های شود پژوهشتوصیه میبردارند.  انورزشکار
ت اثرات سایر متغیرها که به دیگری برای شناخ

های شخصیتی، ای )ویژگیصورت متغیرهای مداخله
ای، کارآمدی مربیان، موفقیت شغلی، اخالق حرفه

                                                           
6. Joaquin 
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تعهد، هوش هیجانی، سبک رهبری( بر رضایتمندی 
ورزشکاران تأثیر دارند انجام گیرد و یا اثر این متغیرها 

 کنترل شود. 
-یتی از مؤلفهعوامل موقع با توجه به نتایج پژوهش،

تواند تغییرات مربوط می مشارکت ورزشی های انگیزة
-رو پیشنهاد میبه رضایتمندی را تبیین کند، از این

های ورزشی گردد؛ نقش عوامل موقعیتی در تیم
با عوامل موقعیتی، مهیا تا  برجسته و شرایط مرتبط

رضایتمندی ورزشکاران فراهم شده و باالتر  زمینۀ
ر پژوهشی سایر عوامل اثرگذار بر چنین دبرود. هم

های رهبری رضایتمندی ورزشکاران از قبیل؛ شیوه
های )مالی، مربیان، سبک قدرت مربیان و حمایت

شغلی، شرایط تمرین ورزشی، مسابقه و...( و مقایسۀ 
های تیمی و انفرادی و بر مبنای جنسیت آنها در رشته

ای یگری برهای دشود پژوهشانجام شود. توصیه می
مشارکت ورزشی و  تعیین رابطه بین انگیزة

کنندة رضایتمندی ورزشکاران با تاکید بر نقش تعدیل
در نتیجه ضرورت دارد پیشرفت انجام گیرد.  انگیزة

مباحث مرتبط با عوامل موقعیتی  در راستای افزایش، 
بینی رضایتمندی ورزشکاران مورد توجه ارتقاء و پیش

به ارتباط تأثیرگذار انگیزة و دقت قرار گیرد. با توجه 
مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران، مربیان و 

اندرکاران ورزش باید نسبت به با اهمیت جلوه دست
های انگیزة مشارکت ورزشی و ابعاد دادن مؤلفه

رضایتمندی ورزشکاران اهتمام داشته و در جهت 
بهبود مطلوبیت انگیزة مشارکت ورزشی و افزایش 

ندی ورزشکاران مبادرت ورزند تا شاهد سطح رضایتم
توسعه و استمرار فعالیت ورزشی، مطلوبیت انگیزة 
مشارکت ورزشی و افزایش رضایتمندی ورزشکاران 

تداوم و های ورزشی، بوده و زمینۀ انجام فعالیت
-استفاده از یافتهفراهم گردد. بنابراین،  ورزشاستمرار 

ت جدید و تواند اطالعامی ها و نتایج پژوهش حاضر
مناسبی در راستای انگیزة مشارکت ورزشی، استمرار 

بدنی و ارتقای رضایتمندی ورزشکاران به فعالیت
مربیان ورزشی، معلمین ورزش و خود ورزشکاران ارائه 

ها را نیز  حتی به توان استفاده از یافتهنماید و می
ستیم، دانآنچه که می والدین ورزشکاران توصیه کرد.

مشارکت ورزشی بر رضایتمندی  انگیزة تأثیرگذاری
ورزشکاران و ارتباط مهم و اساسی این دو متغیر، که 

مشارکت  یز بود و با توجه به اینکه انگیزةقابل تصور ن
ورزشی و رضایتمندی دارای اهمیت فراوانی در ورزش 

های این پژوهش اهمیت نقش انگیزة هستند، لذا یافته
دی ورزشکاران را مشارکت ورزشی در میزان رضایتمن

اندرکاران دهد و مربیان ورزشی و دستنشان می
های این پژوهش هتوانند با استفاده از یافتورزش، می

مشارکت ورزشی و رضایتمندی  در راستای انگیزة
طالعات خود در این اضمن افزایش ورزشکاران، 

 دهند.زمینه، اقدامات کاربردی را نیز به تناسب انجام 
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