
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


    پوستر مقاات                                                                     نجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی ا دومیندومین                      
  

212 

 

 های تیمی و انفرادیورزشی و غیبت  در ورزشکاران ورزشتفاوت بین میزان رضایت

 بخش.رضا نیک2.هومن اردوخانی 1

 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکز1

 مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران جنوب .دانشیار2

 

(، هدف کلی پژوهش، 1گذارد )با توجه به تأثیراتی که میزان رضایتمندی و غیبت بر عملکرد ورزشکاران تیمی و انفرادی میکیده:چ
جامعۀ آماری پژوهش، ورزشکاران شرکت باشد. می های تیمی و انفرادیورزشی و غیبت در ورزشکاران ورزشتفاوت بین میزان رضایت

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ها به روش نمونهنفر از آن 312بودند که تعداد  13-13کشور در سال  کننده در لیگ های برتر ورزش
و سواات جمعیت شناختی مرتبط  سوالی غیبت محقق ساخته 11چک لیست  ،(2ها از پرسشنامۀ رضایت ورزشکار )آوری دادهبرای جمع

ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد؛ و در سطح استنباطی از تی های تجزیه و تحلیل داد. بربا مبانی نظری استفاده شد
بین میزان  :Sig)25631(و  (:25223F(ها با مقدار ای و من ویتنی یو استفاده شد. نتایج نشان داد با توجه به برابری واریانستک نمونه
، بین میزان غیبت :Sig)2525(ندارد؛ همچنین با توجه به  ورزشی ورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری وجودرضایت

ها، مشخص شد که داری وجود دارد که با توجه به تحلیل نتایج و مقایسه میانگین غیبتورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت معنی
 دهند.ورزشکاران تیمی به نسبت انفرادی غیبت بیشتری انجام می

 ای، ورزشکاران حرفه: رضایت ورزشی، غیبتواژگان کلیدی

ی دکترای یی بسکتبال با میزان غیبت آنان از تمرین، رسالهی صفات شخصیتی )مدل پنج عاملی شخصیت( بازیکنان حرفهبخش ر، رابطه.نیک1
 13345بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران جنوب؛ تربیت

2.Riemer  H A.  Chelladurai P. Development of the athlete satisfaction questionnaire (ASQ). Journal of Sport 

and Exercise Psychology 2 41: 047-0 4; 0995. 
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