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رابطهی بین اجرای فوق برنامههای ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوشهر
رضاساکي ،1جواد حسین پور ،*2فرامرز نصری
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چکیده
برنامهريزی مناسب اوقات فراغت و هدفمند نمودن اين فرصت گررانبهرا ،موجارات نشرا و شرادابي دانشر ويان و
توسعه جامعه را فراهم مينمايد .هدف اين پژوهش رابطه بین اجرای فرو برنامرههرای ورزشري برا موف یرت ورزش
قهرمرراني در دانشرر اه علرروم دريررايي امررام رمینرريهرهو نوشررهربود.پژوهش حاضررر از اظرراش روش ،توصرری ي-
تظلیليههماست يو مظسوب مي شود .جامعه آماری با اظاش نمودن ضريب ح اظتي -امنیتري شرام دانشر ويان
دانش اه علوم دريايي امام رمینيهرهونوشهر بوده که با است اده ح رم نمونره کروهن 027ن رر انتخراب شردند وبره
طورتصادفي ساده به پرسشنامهی 20سوااي مظ ق سارته با پايايي 7/70پاسخ دادند .برای ت زيه وتظلی رابطه ی
متغیرها از آزمون اسپیرمن و همچنین برای مظاساه امتیازات قهرماني م ام ان رادی و تیمي کسب شرده از آزمرون
 Uمن ويتني و کروسكال واایس است اده شد .دانش ويان دانش اه علوم دريايي امرام رمینريهرهو برا ت راوت معنري
داری ،اثربخشي فعاایتهای فو برنامه دانش اه ررود را ارزيرابي نمودنرد .همچنرین برین ايرن اثربخشري و کسرب
موف یت در ورزش قهرماني رابطه مثات و معني داری وجرود داشرت.به نظرر مري رسرد،تدش در جهرت اثربخشري
فعاایت ورزشي فو برنامه از طريق انتخاب مسواین متخصص  ،توجه به عديق همه دانشر ويان ،سرارت و ت هیرز
امكانات و ...موجب کسب موف یت و در نتی ه افزايش سدمت ،توسعه و تعااي دانش ويان ميگردد.
واژگان كلیدی :اثربخشی ،فوق برنامه ورزشی ،ورزش قهرمانی

تاريخ دريافت م ااه54/11/4 :
تاريخ پذيرش م ااه59/0/12 :
 -1کارشناس ارشد علوم تربیت بدني ،مدرس دانش اه علوم دريايي امام رمینيهرهو نوشهر
 -2کارشناس ارشد مديريت ورزشي ،فرماندهي آموزش تخصصهای دريايي رشت،هنويسنده مسئولjivi_sport@yahoo.com :و
 -0استاديار مديريت راهاردی دانش اه علوم دريايي امام رمیني هرهو نوشهر
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مقدمه

تربیت بدني شارهای از علوم تربیتي اسرت کره بره وسریله حرکرات و فعاایرتهرای بردني موجرب رشرد و توسرعه
استعدادهای جسماني و رواني افراد ميگردد هاحمدی1070،و .فعاایتهای ورزشي از ديدگاه اسردم و دي رر مكاترب
فلس ي نیز از مهمترين راهكارهای تعلیم و تربیت انسان تل ي شده است هپورايرج1072 ،و .ايرن فعاایرتهرا فرصرت
منا ساي برای ارت اء کی یت زندگي فراهم نموده و عدوه بر ت ريح به توسعه فعاایتهرای فكرری ،جسرمي ،عصراي-
عضدني و اجتماعي فرد ميان امد .در اين بین دوران تظصی مناسبترين فرصت يادگیری ،توسعه ،دروني شردن و
تالور فعاایتهای ورزشي در شخصیت است هرداداد1077،و .اين مهم ازوم ارزيابي فعاایتهای فو برنامره ورزشري
موسسات آموزشي را يادآوری مينمايد.
سدمت دانش ويان به عنوان قشر فرهیخته و امید آينده کشور بسیار حرازز اهمیرت و ضرروری اسرت .در ايرن برین
برنامهريزی مناسب اوقات فراغت و هدفمند نمودن اين فرصت گررانبهرا ،موجارات نشرا و شرادابي دانشر ويان و
توسعه جامعه را فراهم مي نمايد.
کريمیانو تندنويسه1077و در تظ ی ي تظت عنوان روابط بین نیروی انساني ،بودجه هزينه شده ،مسراحت امراکن و
تاسیسات بر افزايش فعاایت های فو برنامه ورزشي دانش اه ها اعدم داشتند ،برین تعرداد نیرروی انسراني ،مردر
تظصیلي مديران فو برنامه ورزشي و ک بودجه هزينه شده با تعداد دانش ويان شرکت کننده در مسراب ات رابطره
معنادار وجود دارد .با افزايش میزان ساب ه مديريت مديران فو برنامه ورزشي ،میزان فعاایت دانشر اههرا در زمینره
برگزاری مساب ات افزايش مييابد .بین ساب ه مديريت مديران و تعداد کدسهرای آموزشري رابطره معكروس وجرود
دارد .بین مساحت اماکن و تاسیسات ورزشي با میزان فعاایتهای ت ريظي -فراغتي دانش ويان رابطه مست یم بروده
و رابطه بین ساب ه ردمت مديران فو برنامه ورزشي با میزان فعاایتهای ت ريظي -فراغتي معكوس ميباشد.
ادوارد و همكاران ه2775و تظ ی ي از طرف دانش اه تروی 1به روی دانش ويان ارغ ااتظصی ان ام شد کره هردف از
اين تظ یق بررسي رضايتمندی دانش ويان از دانش اه تروی ،رشد دانش ويان در نتی ه آموزش دانش اه و شرنارت
ضعفهای دانش اه عنوان گرديده ،که در آن  07درصد دانش ويان کامدً راضي بودند ،اين تظ یق به صورت آن الين
از طريق ايمی ان ام مي شود و نتايج آن به طور ساالنه منتشر مي گردد.
دانش اه االروين 2مراکش ه2777و در تظ ی ي به بررسي ارزيابي نیازهای اوقات فراغت دانش ويان پردارتره کره در
تدش برای برآورد کردن نیازهای اساسي دانش ويان و گسترش عرضههای در حال جريان دانشر اه ،بره نترايج زيرر
دست يافت :مهمترين امكانات که به برآوردن نیازهای آنها کمک مي کرد گسترش اتا های بدنسازی و وزن کشري
بود و دومین امكانات از نظر اهمیت زمین بسكتاال بود و کم اهمیت ترين امكانات فضايي ورزشي دانش ويان ،اتا -
های مذاکره و مهماني بود.
0
در تظ ی ي که دانش اه بروکس آکس ورد در سال ه2770و به منظور اندازهگیری رضايتمندی دانشر ويان از کر
دانش اه در زمینههای وضعیت رواب اه ،يادگیری و تردريس ،سراماندهي رشرتههرای تظصریلي ،رردمات و امكانرات
دانش اهي ،آزمايش اه ،تسهیدت ورزشي ،ردمات کامپیوتری و سايت ان ام داد ،میرزان رضرايتمنردی دانشر ويان
 04/2درصد اعدم شد؛ نتی ه همین تظ یق در سال  2779میزان رضايت مندی را  75درصد گزارش داد.
ساموي زی زی و سوزان آيرس 4به همراه همكارانشان ه2777و تظ ی ي را به عنوان ارزيابي اثر مراکرز ادارات فرو
برنامه روی دانش ويان ترم اول ان ام دادند که در آن با اندزهگیری رضايتمندی دانش ويان ترم اول شرکت کننرده

1-Teroy
2-Alkhovin
3-Aksford Brox
4-Samoel Zee Zee & Sozan Ayres
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در کدسهای ايروبیک و وزنه برداری به نتايج زير دست يافتند 05/5 ،درصد از شرکت کنندگان برنامرههرا را م یرد
دانسته و احساس رضايت داشتهاند.
آموسا و موکايتي 1ه2779و به ورزش دانش اهي در هرزاره سروم در آفري را پردارتنرد .آنهرا افزودنرد کره ورزش در
دانش اههای آفري ا به دای اثرات م ید بر رشد جسمي ،ذهني و اجتماعي دانش ويان مهرم تل ري مريشرود .عردوه
برآن ،مظتوای آموزشي و روشها نیز در دانش اههای آفري ا مهم هستند .با تغییر جوامع ،آموزش دانشر اهي نیرز در
پاسخ به نیازهای جديد جامعه تغییر مييابد .در نتی ه ،اين تغییرر ورزش دانشر اهي را نیرز دگرگرون کررده اسرت.
ع ايد و تغییرات در نیازهای دانش ويان موجب اصدحات در آموزش بطور عام و ورزش به طور ويژه شده است.
روش
تظ یق حاضر ازاظاش هدف کاربردی و از اظاش روش ،تظ یق توصی ي-تظلیليههماسرت يوميباشرد.جامعه آمراری
تظ یق را کلیه دانش ويان دانش اه علوم دريايي امام رمینيهرهو نوشهر در سال تظصیلي52-51تشكی ميدهند .با
است اده از فرمول کوکران ،تعداد  010ن ر از دانش ويان به عنوان ح م نمونه مشرخص شردند .سرپس ابرزار انردازه
گیری اين تظ یق با است اده از پرسشنامه 2TPSIبا اعتاار بااليي هα=7/70و اسرت اده شرد و روايري آن نیرز توسرط
اساتید و صاحانظران مديريت ورزشي تايید شده است .پرسشنامه شام  0بخش هبخش اول :اطدعات فردی ،بخش
دوم :سوال های اصلي تظ یق و بخش سوم :پیشنهادات دانش ويانو ميباشرد .همچنرین بررای مظاسراه امتیرازات
قهرماني جامعه مورد نظر،م ام ان رادی و تیمي کسب شده در سرال تظصریلي 52-51هکره از شررکت در مسراب ات
کسب شده بودو مورد بررسي قرار گرفت .به م امهای اول تا ششم ان رادی بر اساس قانون مساب ات امتیازات  0تا 1
تعلق گرفت .در رشتههای تیمي نیز م امهای اول تا ششم به ترتیب  4 ،0 ،7 ،17 ،12و  2دريافت کردند.
یافتهها
 -1بین اثربخشي فعاایتهای فو برنامه ورزشي دانش اه امام رمیني هرهو از ديدگاه آزمودنيها ت اوت معنري داری
وجود ندارد.
جدول( )1نتایج آزمون Uمن ویتنی در مورد فرضیه اول

فراواني
دانش اه

میان ین و انظراف
استاندارد

م موع میان ین
رتاه ها

 Zمن ويتني

سطح معني داری

دانش اه امام رمینيهرهو

2/97 ± 7/54

11914/25

5/22

7/7771

در جدول  1مشاهده ميشود ،با توجه به سطح معنيداری فرضیه ص ر رد ميشود .بنابراين بین اثربخشري فعاایرت-
های فو برنامه ورزشي دانش اه علوم دريايي امام رمینيهرهو از ديدگاه آزمودنيها ت اوت معني داری وجود دارد.
 -2بین اثربخشي فعاایتهای فو برنامه ورزشي دانش اه علوم دريايي امام رمینيهرهو از ديدگاه دانشر ويان سرال
تظصیلي مختلف ،ت اوت معني داری وجود ندارد.

1-Amosa & Mokayti
2-Target Population Satisfaction Index
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جدول( )2نتایج آزمون كروسکال والیس در مورد فرضیه دوم

میان ین و انظراف
استاندارد

م موع میان ین رتاه
ها

فراواني
سال تظصیلي
سال اول

2/42 ± 7/57

9007/00

سال دوم

2/90 ± 7/54

9477/95

سال سوم

2/40 ± 7/52

9247/00

سال چهارم

2/47 ± 7/50

9297/70

 Zکروسكال واایس

سطح معني داری

7/172

0/272

در جدول 2مشاهده ميشود ،با توجه به سطح معني داری فرضیه ص ر تايید ميشود .بنابراين اگر چه به اظاش
میان ین دانش ويان سال دوم بیشتر از همه و دانش ويان سال سوم کمتر از همه اثربخشي برنامههای ورزشي
دانش اه رود را ارزيابي نمودهاند ،ایكن اين ت اوت معني داری نیست.
 -0بین اثربخشي فعاایتهای فو برنامه ورزشي دانش اه علوم دريايي از ديردگاه دانشر ويان سرالهرای تظصریلي
مختلف و قهرماني در مساب ات رابطه معني داری وجود ندارد.
جدول( )3نتایج آزمون رو اسپیرمن در مورد فرضیه

فراواني

میان ین و انظراف استاندارد اثربخشي
دانش اه امام رمینيهرهو

میرررران ین و انظررررراف
استاندارد امتیاز قهرماني

ضرررررررررريب
هماست ي

سرطح معنرري
داری

سال اول

2/92 ± 7/57

7/00 ± 2/20

7/440

7/770

سال دوم

2/90 ± 7/54

7/00 ± 2/20

7/079

7/779

سال سوم

2/40 ± 7/52

7/00 ± 2/20

7/097

7/777

سال چهارم

2/47 ± 7/50

7/00 ± 2/20

7/090

7/770

ک دانش ويان

2/97 ± 7/54

7/00 ± 2/20

7/414

7/774

سال تظصیلي

در جدول  3مشاهده ميشود ،با توجه به سطح معني داری فرضیه ص ر رد ميشود .بنابرابن بین اثربخشي فعاایرت-
های فو برنامه ورزشي دانش اه امام رمینيهرهو از ديدگاه دانش ويان سالهرای تظصریلي مختلرف و قهرمراني در
مساب ات رابطه معني داری وجود دارد.
نتیجه گیری
فعاایتهای ورزشي فو برنامه موجب رفع کساات و تنالي و اي اد نشا و شرادابي ،ت ويرت روحیرهی شر اعت ،از
رود گذشت ي ،دوری از فساد و بزهكاری ،افزايش اعتماد به ن س و عادات مثات در زندگي ميشود .ایكن دسرتیابي
به اين اهداف مستلزم اثربخش شدن اين فعاایتها است .يافتههای تظ یق حاضرر حراکي از آن اسرت کره،تدش در
جهت اثربخشي فعاایت ورزشي فو برنامه از طريق انتخاب مسئواین متخصص و مربیان م ررب ،توجره بره عديرق
همه دانش ويان ،به کارگیری اطدعات علمي و بروشورهای آموزشي ،سارت و ت هیز امكانرات الزم بروده و موجرب
کسب موف یت و در نتی ه افزايش سدمت و توسعه و تعااي فرد ميشود .اذا به نظر مي رسد ،تدشي همره جاناره و
مستمر در ت هیز دانش اهها ،بهره گیری از متخصصین ،افزايش بودجه فعاایتهای فو برنامره ورزشري الزم اسرت.
همچنین وجود رابطه مثات اثربخشي اين فعاایتها با کسب موف یت در مساب ات ورزشي حاکي از آن است که هرر
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چه فعاایتهای ورزشي فو برنامه جدیتر دناال شود ،امید کسب موف یت در میادين مساب ات ورزشي بیشتر مي-
شود .اين موف یت رود موجاات افزايش سدمت ،امید به زندگي ،نشا و شادابي ،اعتماد به ن س ،رفرع افسرردگي و
استرس و اضطراب مي شود .پیشنهاد مي گردداعمال مراح چرره بهاود مستمر هPDCAو 1به عنوان يک ضرورت
در تدوين و اجرای فعاایتهای فو برنامههای ورزشي دانش اهها ضروری است و فعاایتهرای فرو برنامره ورزشري
دانش اه با توجه به نتايج تظ ی ات نظر سن ي و نیاز سن ي ورزشي دانش ويان تدوين و بره مرحلره اجررا گذاشرته
شود.
منابع
اسدی ،س .ه1070و .بررسي ديدگاه دانش ويان دانش اه تهران و دانش اه صنعتي شريف در رصوص تعیین اثر بخشي دروس
تربیت بدني ه1و و ه2و و م ايسه اثر بخشي در دانش اه مذکور ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانش اه تهران.
اص هاني ،ن .ه1070و .تأثیر ورزش بر سدمت رواني در بعد جسماني ،اضطراب و ارتدف رواب و افسردگي دانش ويان اازهرا
هسو ،پايان نامه کارشناس ارشد ،دانش اه اازهرا تهران.
ح تي ،م .ه1070و .بررسي میزان اثر بخشي م اهیم اساسي مديريت کی یت جامعهTQMو بر ن رش مديريتي سازمانهای
اداری گواهینامه  ، ISO2000پايان نامه هکارشناسي ارشدو دانش اه علم و صنعت ايران ،دانشكده مهندسي صنايع ،تظت
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