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 تعیین میزان رضایتمندی جانبازان از کیفیت برگزاری مسابقات کشوری

 .رضا شجیع3. حسین پورسلطانی   2. حسین هادیان رسنانی  1
 

 مقدمه 
 ت کشوری بود.هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی جانبازان از کیفیت برگزاری مسابقا

 روش شناسی 
های کیفیت محل اسکان، نحوه پذیرش و نظارت عوامل اجرایی در طول ساخته با محورای محققبه همین منظور پرسشنامه پنج گویه
م دهی کادر درمانی، وضعیت ترابری و نقلیه، کیفیت سالن برگزاری مسابقات، کیفیت تجهیزات و لوازبرنامه، کیفیت غذا، وضعیت خدمات

های فرهنگی و تفریحی و نحوه برگزاری مراسم فنی مورد استفاده، نحوه پاسخگویی به اعتراضات توسط مسئولین فنی، کیفیت برنامه
کننده در مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری، باستانی، تنیس روی میز، نفر از جانبازان شرکت 1359افتتاحیه و اختتامیه در اختیار 

(. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی  n=  1359وتبال قطع عضو، فوتسال، دو و میدانی و دارت قرار گرفت ) والیبال نشسته، ف
های توصیفی در سطح ها از آزمونمورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده 2/2آن در یک مطالعه مقدماتی آلفای کرونباخ 

 استفاده شد.  spssافزار و نرم  25/2داری کوچکتر از معنی
 هایافته

درصد و کمترین میزان رضایتمندی  26ها نشان داد،  بیشترین میزان رضایتمندی آزمودنی ها مربوط به کیفیت محل اسکان با یافته
 باشد.درصد می 63های سیاحتی و تفریحی با مربوط به فوق برنامه

 گیری نتیجه

های سیاحتی و تفریحی در مسابقات های مهم یک رویداد ورزشی، توجه به کیفیت برنامهبر فاکتورها، مشخص گردید عالوه بر پایه یافته
ها از ورزش قهرمانی، پرداختن به امور فنی باشد. با توجه به باال بودن میانگین سنی جانبازان و فاصله گرفتن آنجانبازان ضروری می

 نیازهای درونی جانبازان را از حضور در یک مسابقه ورزشی تطمیع نماید.تواند های جانبی نمیکیفی و غفلت از فوق برنامه
 رضایتمندی، جانبازان، کیفیت مسابقاتواژگان کلیدی: 
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