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 از نظر مشکالت مربوط به منابع انسانیخصوصی ورزشی  های  باشگاهمقایسه 

 4فهیمیمونا  ،3غفوریفرزاد  ،2احسانیمحمد  ،1مهتابنوید 

داًطیبر  .3؛ هذیزیت ٍرسضی، داًطگبُ تزبیت هذرساستبد  .2؛ کبرضٌبس ارضذ هذیزیت ٍرسضی، داًطگبُ عالهِ عببعببیی .1 

 کبرضٌبس ارضذ هذیزیت ٍرسضی، داًطگبُ تْزاى .4 ؛هذیزیت ٍرسضی، داًطگبُ عالهِ عببعببیی

Navid.Mahtab@Gmail.Com ًَیسٌذُ هسئَل ایویل آدرس:  

هطکالت هزبَط بِ هٌببع اًسبًی هبًٌذ هطکالت قبًَى کبر  اسًظزّبی ٍرسضی خصَصی  هقبیسِ ببضگبُ حبضزّذف پژٍّص  مقدمه:

. است کبر قَاًیي کزدُ، هَاجِ هطکل بب را کطَر در کبرآفزیٌی کِ هسبئلی اس یکی است. دیذُ آهَسشٍ هطکل کوبَد ًیزٍی کبر 

 ٍضعیت اس ّب آى اس یک ّیچ کِ آٍردُ فزاّن را فضبیی ٍ داضتِ ٍجَد کبر قَاًیي ٍ کبرفزهب کبرگز، هثلث، هیبى در هطکالتی ّوَارُ

 فعلی قبًَى اًعغبف عذم ٍ گیزی سخت ّبی ضبخص بَدُ ٍ  هعتزض گیز ٍپب دست قَاًیي اس ّوَارُ کبرفزهبیبى. ًذارًذ رضبیت فعلی

 اقتصبدی ّبی بٌگبُ ٍری بْزًُیش  اًسبًی ًیزٍی ّبی هْبرت(. 1) ّست تز بشرگ هزاتب بِ دیگز کطَرّبی بب هقبیسِ دردر ایزاى  کبر

 هؤثزًبَد یک سیستن هعقَل ٍ . کزد کوک خَاّذ ثزٍت ٍ تَلیذ سغح افشایص جْت جَاهع هلی اقتصبد بِ ٍ داد خَاّذ افشایص را

پبضیذگی سالهت  حَسُ تَسعِ هٌببع اًسبًی هٌجز بِ ارائِ خذهبت ًبکبفی ٍ ضعیف، عذم اثزبخطی ٍ عذم ارتقبء کیفیت ٍ اس ّن در

  .(2)گزدد هیجبهعِ 

 19 تعذاد ایي اس کِ. بَدًذ ببضگبُ 63 کل تعذادبب  خصَصی چٌذهٌظَرُ ٍرسضی ّبی ببضگبُ ضبهل آهبری جبهعِ روش شناسی:

 پزسطٌبهِ اس دادّب گزدآٍری بزای .بَدًذ سبری ضْز در ببضگبُ 13 ٍ هطْذ ببضگبُ 14 ،اصفْبى در ببضگبُ 17 ،تْزاى اس ببضگبُ

 ٍ رٍایی. است گزفتِ اًجبم کطَر ٍرسش سبختبر هبٌبی بز تغییزات اعوبل ٍ ٍرسضی هذیزیت ًظزاى  صبحب بییذت بب ٍ جْبًی ببًک

 استٌببعی ٍ تَصیفی سغح دٍ در تحقیق ایي ّبی دادُ .بَد 90/0 ٍ 8/85 تزتیب بِ کزًٍببخ آلفبی اس استفبدُ بب ًیش آى پبیبیی

 اس گیزی بْزُ بب آهبری هحبسببت کلیۀ. ضذ استفبدُ خی دٍ آسهَى اس استٌببعی سغح در کِ قزارگزفتِ تحلیل ٍ  تجشیِ هَرد

 .گزفت اًجبم SPSS16 افشار ًزم

 ببضذ هی 0.05 اس تز کَچکٍ  796/70 کبر قبًَى تَسظ در رابغِ بب هطکل ضذُ  هطبّذُ دٍ خی بزای هعٌبداری سغح نتایج:

 سغح دارد. ٍجَد هعٌبداری رابغِ کبر قبًَى تَسظ هطکل ایجبد ٍ ضْز بیي ضَد هی گزفتِ ًتیجِ ٍ رد صفز فزض بٌببزایي

 ٍ ضْز بیي ضَد هی گزفتِ ًتیجِ ٍ تأییذ صفز فزض بٌببزایي ببضذ هی 0.05 اس تز بشرگ 196/7 ضذُ هطبّذُ دٍ خی بزای هعٌبداری

هطکل را  ایيببضگبُ  33 ببضگبُ اًذی هْن ٍ 28 .ًذارد ٍجَد هعٌبداری رابغِ دیذُ آهَسش کبر ًیزٍی کوبَد تَسظ هطکل ایجبد

 ایي هطکل را هْن قلوذاد هکزد. ببضگبُبسیبر هْن عٌَاى کزدًذ ٍ تٌْب یک 

 هطْذ ّبی ببضگبُ بیطتز. داًٌذ ًوی آفزیي  هطکل را کبر قبًَى ببضگبُ یک جش  بِ تْزاى ضْز ّبی ببضگبُگیری:  بحث و نتیجه

 تَسظ هطکل ایجبد هیشاى سبری ٍ اصفْبى ضْز ّبی ببضگبُ بیطتز ٍ داًٌذ هی هْن بسیبر ٍ هْن حذ در را کبر قبًَى هطکل هیشاى

بِ  ًبپذیزی  جبزاىضزر  تَاًذ هیٍ هبّز  دیذُ آهَسشًبَد ًیزٍی کبر  رسذ هیبِ ًظز  .داًٌذ هی تبحذی ٍ اًذک حذ در را کبر قبًَى

 خصَصی ٍارد کٌذ. ّبی ببضگبُ

 ببضگبُ ّبی ٍرسضی، قبًَى کبر، هٌببع اًسبًیهای کلیدی:  واژه

 هٌببع: 
 37-62 ، صص57 ضوبرُ ،ًَسدّن بل، س1389راّبزد، فصلٌبهِ .ایزاى در کبر رٍابظ ٍ کبر ببسار در کبر قبًَى ًقص .هحوذببقزًَربخت، .  1

  دٍرُ ،1392تحَل، ٍ بْبَد هذیزیت هغبلعبت. ضبیستگی رٍیکزد بب اًسبًی ًیزٍی آهَسش الگَی . اعتببرسٌجیهبًی، آرهبى. خسزٍی، هحبَبِ.  2
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