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 مقدمه
اي تأثیر شگرفی بر جامعۀ بشري گذاشته است؛ ورزش با ابعاد چهارگانۀ تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه

ها به توسعۀ این ابعاد چهارگانه بیش از پیش در حال افزایش است. سفارش به همین دلیل اهتمام دولت

شده است در کشور ما ورزش بیش از هاي فرهنگی و هنجارهاي اجتماعی سبب مؤکد صالحان، ویژگی

عنوان ها بهویژه دانشگاهپیش مورد توجه نهادهاي قانونگذاري و اجرایی قرار گیرد. مراکز آموزشی به

اي رو هستند، وظیفهنهادهایی که با قشر عظیمی از جوانان، یعنی مخاطبان اصلی خدمات ورزشی روبه

 ).1سنگین بر دوش دارند (

). 2نگرند (عنوان مؤثرترین ابزار تربیت میبدنی و ورزش را بهبدنی، تربیت بیت امروزه متخصصان تر

تر، شود: سریعهاي فرد میتر شدن تالششعار المپیک حاوي آن است که انگیزة رقابت سبب گسترده

هاي تر. منشور المپیک و راهنماي نهضت المپیک بیانگر این اصل اساسی است که ویژگیباالتر و قوي

ها و مؤسسات آموزش عالی ). از آنجا که دانشگاه3ها باید تکامل یابد (قالنی، جسمانی و اخالقی انسانع

 وظیفۀ تأمین نیروي انسانی متخصص، آموزش و ارتقاي علمی و نظري دانشجویان را دارند، گسترش تربیت

شجویان منجر شود. بدیهی هاي اجتماعی دانتواند به توسعۀ مهارتبدنی و ورزش در میان دانشجویان می

هاي مشخص و نیز تدوین است ارائۀ خدمات ورزشی مختلف به چنین افرادي نیازمند وجود اهداف و برنامه

 ).4اندازي شفاف در افق زمانی مشخص است (چشم

هاي ورزشی باید مطمئن شوند که ورزش تحت ادارة آنها براي ورزشکاران، رقابتی؛ براي سازمان

ترین ). یکی از بزرگ3بخش است (ها، جذاب و براي حامیان مالی، رضایتمفرح؛ براي رسانهتماشاگران، 

مشکالت در مدیریت یک سازمان، وابستگی به گذشته است. هیچ سازمان یا مدیریت موفق بدون آگاهی 

با ). شایسته است که مدیران 5( تواند کار کندو بدون سروکار داشتن با محیط پویاي پیرامونش نمی

کارگیري علم و تجربۀ خود و استفاده از الگوهاي موفق و مدرن مدیریتی کشورهاي پیشرفته، موجبات به

بدنی و ورزش را فراهم آورند و شاهد رشد روزافزون و دستیابی به نتایج اعتالي هرچه بیشتر تربیت 

 ).6تر در این عرصه باشیم (مطلوب

هاي ورزش دانشجویان در مقایسه با عۀ ما، مشارکتمشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جام

ها در ). در اینجا سؤال این است که چرا برخی دانشگاه7هاي قبل ارزش دوچندان پیدا کرده است (سال

ریزان ترند؟ این موضوع مربوط به سیاستمداران و برنامههاي دیگر موفقنسبت دانشگاهمسابقات ورزشی به

 ).8ها بهبود بخشند (رند موفقیت و جایگاه خود را در جدول بازياست، کسانی که تمایل دا
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شده در هاي کسبریزان و هم اصحاب رسانه و مطبوعات مدالامروزه هم سیاستمداران و برنامه

المللی المپیک مبنی بر اینکه جدول مسابقات را با وجود اعتراض و اظهارنظر جدي و صریح کمیتۀ بین

عنوان شاخصی از موفقیت قلمداد نۀ شایستگی یک کشور بر کشور دیگر باشد، بهتواند نشاها نمیمدال

است که نقص اساسی آن دادن  ۱بندي نوعی روش چندمعیارة لکسیکوگرافیک). این روش رتبه9کنند (می

کنند اي که کشورهایی که تعداد زیادي مدال نقره و برنز کسب میگونههاي طالست، بهارزش زیاد به مدال

گیرند که فقط موفق به کسب مدال تر از کشورهایی قرار میشوند، پایینما موفق به کسب مدال طال نمیا

ها (تعداد مدال) را ). ضعف این روش این است که تنها خروجی10شوند (طال (حتی تعداد بسیار کم) می

، نیروي انسانی و ... در که منابع در دسترس کشورها مانند تولید ناخالص داخلیگیرد، درحالیدرنظر می

شود. کشوري که از وضعیت اقتصادي و درآمدي بهتري برخوردار باشد، در مقولۀ این مدل نادیده گرفته می

گذاري کند. از طرفی جمعیت بیشتر براي یک کشور، شانس آن را براي در اختیار تواند سرمایهورزش می

بینی ). امروزه براي پیش11کند (ل، بیشتر فراهم میداشتن ورزشکاران بهتر و در نتیجه دستیابی به مدا

توان با ها میهاي نوینی برگزیده شده است که با استفاده از این روشنتایج رویدادهاي ورزشی روش

بینی هاي ورزشی را نیز پیشبندي تیمآمده، نتایج رویدادها و ردهدستشناخت عوامل اثرگذار بر نتایج به

 ).12کرد (

توان به پژوهش شفیعی میهاي حاصل از مطالعات اسنادي مرتبط با موضوع پژوهش، افتهبراساس ی

هاي آسیایی و پژوهش طحاري بروجردي و بندي کشورها در بازي) در انتخاب بهترین مدل رتبه1391(

). 11،8( هاي المپیک اشاره کردکننده در بازي) با ارزیابی عملکرد کشورهاي شرکت1390همکاران (

بندي کشورهاي ) نیز هر کدام براي رتبه2009) و جی وو و همکاران (2013چنین سیتارز (هم

هاي توان به مجموعه بازي). این امر را می14،13اند (کننده در المپیک به ارائۀ راهکار پرداختهشرکت

جویی هاي داخلی یک کشور و در مورد پژوهش حاضر به جشنوارة ورزشی دانشتري همچون رقابتکوچک

هاي زیادي در نحوة هاي برگزاري این مسابقات همیشه کاستیدانشگاه تهران تعمیم داد. در طول سال

کننده در مسابقات وجود داشته و دارد و از آنجا که تناسبی میان رتبۀ هاي شرکتبندي دانشکدهرتبه

اضر درصدد است تا با شود، پژوهش حها و پتانسیل و تالش آنها مشاهده نمیشده توسط دانشکدهکسب

ریزان از طریق صرف زمان و انرژي کمتر اي مناسب، مدیران و برنامهگونههاي اساسی بهشناسایی شاخص

                                                           
1 . Lexicographic Multi criteria Method 
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بتوانند نیل به موفقیت ورزشی یک دانشکده را هدفمند سازند تا با هزینۀ بهینه بتوان بهترین عملکرد را 

 از کاروان ورزشی متصور شد. 

هاي در نظام آموزش عالی کشور را باید درك کرد و آن را در کنار مقولهاهمیت ورزش دانشجویی 

هاي ها محسوب کرد تا بتوان راهها و وظایف اصلی و محوري دانشگاهآموزش و پژوهش در ردیف، برنامه

ها و مصاحبۀ کارشناسان و براساس شواهد و دیدگاه ). بررسی دیدگاه15رشد و ارتقاي آن را هموار ساخت (

هاي اصلی می الگوي ارتباط دانشگاه و ورزش چندان موفق نشان نداده است و معموالً یکی از چالشعمو

عنوان بخشی از فرایند ورزش تعلیم و ). ورزش دانشجویی به16آید (حساب میتوسعۀ ورزش کشور به

لیۀ دانشجویان هاي الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کتربیت در پی آن است که با فراهم آوردن زمینه

هایی هاي تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهاي اساسی آنان، برنامهرا در موقعیت

 ). 17براي تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمین کند (

جدي  صورتبهها ورزشی در دانشگاه ۀدهد تاکنون هیچ بخشنامها نشان میتاریخ ورزش دانشگاه

نداشته است. البته با توجه به اینکه ساختار تشکیالتی وزارت علوم دچار  در پیه و موفقیتی پیگیري نشد

وزارت علوم در مقام  بدنیتربیت کل  ةاز نظر اجرایی سبب شده تا ادار مسئلهافت ساختاري بوده، این 

علوم باید براي اجرایی وزارت  بدنیتربیت کل  ةادار ،گیري جایگاه باالیی نداشته باشد. از سوي دیگرتصمیم

 ).18( تا بالفاصله عملیاتی شود هداي اختصاص دها اعتبارات ویژهاي در دانشگاهشدن چنین بخشنامه

هاي شود که فرصتی است تا بهترینجشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران هرساله برگزار می

 ینقش توانندنمیخیلی  هادانشگاهر بعد قهرمانی دورزش دانشجویی دانشگاه به رقابت بپردازند. 

به یکباره پس از ورود به دانشگاه به سمت ورزش  توانندنمیدانشجویان  چراکهداشته باشند،  کنندهتعیین

بر این، ) . عالوه19( قهرمانی گام بردارند و در طول یکی دو سال به یک قهرمان ورزشی تبدیل شوند

از ضعف سیستم حاضر برگزاري مسابقات دانشجویی است،  توان دالیل دیگري را برشمرد که حاکیمی

بدنی، عدم انعکاس زحمات و بدنی در دانشکدة تربیت مواردي همچون تخصصی بودن رشتۀ تربیت 

بضاعت از لحاظ هاي کمهاي کوچک در قالب این سیستم، کاهش انگیزة دانشکدههاي دانشکدهقابلیت

ها و ... . توجه به مواردي از این دست روشن دانشجویی دانشکده مالی و نیروي انسانی، تفاوت در جمعیت

کند که سیستم کنونی برگزاري مسابقات دانشجویی فاقد عدالت است و بستر مناسبی را براي رقابت می

 کند.به معناي واقعی آن مهیا نمی
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و امکانات و نیروهاي ة جهت است کنندنییتعي زیربرنامهوظایف مدیران است.  نیترمهمي از زیربرنامه

. معموالً فقدان برنامه با فقدان جهت همراه است. برنامۀ ردیگیمکار به بخشوحدتانسانی را در مسیري 

. برنامۀ مفید یک رویداد ورزشی آنچه را کندیمگرفته عرضه ي انجامهاتیفعالمفید معیاري براي ارزیابی 

را براي تعیین میزان موفقیت و یا میزان عدم موفقیت یی هاشاخصو  کندیمکه باید انجام شود، مشخص 

 ).2( کندیمرویداد ورزشی معین 

کامل هدفمند  طوربهو  ي صحیح، منسجمزیربرنامهبرگزاري موفق یک رویداد ورزشی نیز نیازمند 

 ي رویداد ورزشی وجود داشته باشد. رویدادهايهایژگیواست. به این منظور ضروري است آگاهی کافی از 

 ورزشی بدون توجه به گستردگی و بزرگی، وجوه مشترکی دارند که عبارت است از:

  هستند؛ هامهارتۀ طیحي در زیربرنامهرویدادهاي ورزشی، نیازمند درجۀ باالیی از طراحی و 

 برگزاري مطلوب یک رویداد ورزشی مستلزم صرف انرژي زیاد است؛ 

  براي  وستهیپهمبهبرگزاري مطلوب یک رویداد ورزشی فرایندي است داراي مراحل مشخص و

 تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات؛

  ي هاوهیشبرگزاري مطلوب یک رویداد ورزشی فرایندي از تعیین اهداف یک سازمان و ابداع

 ).20است (مناسب در جهت رسیدن به آن هدف 

 نظرانصاحبس برگزاري یک رویداد ورزشی، یک رقابت ورزشی است و به همین دلیل بسیاري از اسا

ي جابهین دلیل اطالق رویداد ورزشی ترمهم آنچهدانند. اما یمرویداد ورزشی و رقابت ورزشی را مترادف 

ست که براي هاي مخصوصی انامهیینآ، مقررات و هاقانوني اخیر است، وجود هادههرقابت ورزش در 

، مقررات و هاقانوني با تا حدودکه  انددرآمدهبرگزاري رویدادهاي ورزشی تدوین شده و به مرحلۀ اجرا 

توان از این نظر که کامالً اختصاصی، یمي ورزشی تفاوت دارند. یک رویداد ورزشی را هارقابتهاي نامهیینآ

و از نظر زمانی محدود است، از یک رقابت ورزشی معمولی تمییز داد که در آن  شدهآمادهبابرنامه، از قبل 

ي ورزشی به دالیل مختلفی که ممکن است بیشتر از عالقۀ صرف به پرداختن هاگروهتعدادي ورزشکار یا 

کنند یمیابی به هدف مشخص باشد، در آن شرکت یا در برگزاري آن مشارکت دست منظوربهورزش باشد و 

 ).21رود (یمتماشاي آن تعداد زیادي تماشاگر انتظار  منظوربهو 

کاربرد مدل ) مبنی بر 1393شعبانی بهار و همکاران (گرفته، نتایج تحقیق در مطالعات اسنادي انجام

نشان ی المللنیرویدادهاي ب ایران در يهامیموفقیت ورزشی ت بر مؤثر يهاتبیین شاخص در تحلیل مسیر

اثر  یاستگذاريس از طریق ساختار و یشترین اثرنی ببیرونی حمایت مالی و محیط قهرماداد که دو عامل 
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بندي یتاولو«) پژوهشی با عنوان 1392سجادي و همکاران (). 22( بر موفقیت ورزشی دارند یرمستقیمغ

). 23انجام دادند (» گوانجو 2010هاي آسیایی يبازبر موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثرعوامل 

هاي يبازدر  کنندهشرکتبررسی عملکرد کشورهاي «ي با عنوان امقاله) در 1391شریعتی و سجادي (

دورة حضور خود در  13به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران ایران طی )» 1951 – 2010آسیایی (

ها را يبازشده در یعتوزي هامدالدرصد از مجموع  4/3مدال بیش از  423هاي آسیایی، با کسب يباز

کنند که توجه به ورزش پایه، تخصیص منابع دولتی و جذب منابع خصوصی یم. آنان اضافه اندکردهکسب 

هاي آسیایی باشد يبازآمیز برخی کشورهاي آسیایی در یتموفقتواند از جمله دالیل عملکرد یمالزم، 

 براساسي آسیایی هايبازي کشورها در بندرتبهانتخاب بهترین مدل «مقالۀ ) در 1391شفیعی (). 24(

تالش کرده است تا موفقیت کشورها » همسایه نیترکینزد kي شبکۀ عصبی، درختی و الگوریتم هامدل

). 8ی شود (نیبشیپي آسیایی از طریق متغیرهاي کالن اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هايبازدر 

ي المپیک هايبازدر  کنندهشرکت) براي ارزیابی عملکرد کشورهاي 1390طحاري مهرجردي و همکاران (

براي ارزیابی عملکرد با درنظر  1DEAاز یک مدل ناپارامتریک استفاده کردند. در این تحقیق از مدل 

مدل و با درنظر گرفتن  ورودي این عنوانبهي جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی هاشاخصگرفتن 

خروجی این مدل، عملکرد کشورها در  عنوانبه شدهکسبي طال، نقره و برنز هامدالي تعداد هاشاخص

) در تحقیقی مبادرت به ارائۀ مدل ریاضی براي 1389). محمدي (11ي المپیک سنجیده شد (هايباز

د. محقق با نقد شیوة معمول قطر کر 2006ي آسیاي هايبازدر  کنندهشرکتي کشورهاي بندرتبه

سبب درنظر نگرفتن ظرفیت و توانایی هر کشور آن را ، بهشدهکسبي هامدال براساسي بندرتبه

بررسی عوامل «) در تحقیقی با عنوان 1388پور و همکاران (یحسنقل). 10غیرمنصفانه خوانده است (

ي اثرگذار هامؤلفه» تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهاي ورزشی

) در پژوهشی به بررسی 1388). فتحی (25ي کرد (بندطبقهبر گرایش دانشجویان به رویدادهاي ورزشی را 

 ).7مؤثر بر مشارکت ورزشی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران پرداخت ( عوامل اجتماعی

 کلیدي موفقیت عامل یکعنوان به خدمات ) نیز در تحقیقی به نقش پرسنل2017و همکاران ( 2سائر

 ي در زمینۀ بررسی عواملامقاله) در 2016(3). مجلۀ ورزشی کرایف26ورزشی پرداختند ( هايیطمح در

                                                           
1. Data Envelopment Analysis 
2.  Sauer 
3. THE MAGAZINE Johan Cruyff Institute 
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بزرگ بیان کرد که عواملی چون نیروي انسانی، تلویزیون و رسانه،  ورزشی رویداد یک سازماندهی برمؤثر 

) در 2014و همکاران ( 1). دادلو27اند (بر موفقیت مؤثري دولتی عوامل هابخشحامیان مالی و پشتیبانی 

مقادیر عینی  براساسورزشی  تیم تشکیل يبندرتبه سیستم و چندمعیاره تحقیق خود مبنی بر ارزیابی

 ةدهندنشان که عملکرد آماربراساس  بازیکن يبندرتبه هايیستمسیري نشان دادند که گاندازهمعیارهاي 

 2سیتارز .)28ي است (بندرتبهین سیستم ترگستردهین و ترمحبوباست،  بازي در موقعیتی عوامل

به دنبال یک سیستم امتیازي » امتیازي مدال ي در ورزش با تکیه بر سیستمبندرده«) در مقالۀ 2013(

) دو روش ایجاد 2012). سیتارز (13ي المپیک و سیستم امتیازي در ورزش است (بندردهدر  هامدالبراي 

دهد. یک روش بر پایۀ وزن مقدار یمرا توضیح  شدهکسبي هامدالتعداد  براساسي المپیک بندرتبه

 شودیمگیري چندمعیاره شناخته یمتصمکه در تحلیل  ي سازشییزربرنامهمیانگین و معادل است با 

)MCDM) (29.(  ) تحت عنوان مدل تجربی عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در 2010هال و همکاران (

 ).30نفر تماشاچی در ملبورن انجام شد ( 460رویدادهاي ورزشی بزرگ در بین 

) طی پژوهشی نشان دادند که حمایت مالی، افزایش میزان شرکت 2010دي بوسچر و همکاران (

ي ورزشی و حمایت و هارشتهي علمی در هاپژوهشالمللی، رشد ینبي ملی و هارقابتورزشکاران در 

کاران و هم 3). فاینمسر31المللی است (ینبي هاورزشین عوامل موفقیت ترمهمتضمین شغلی قهرمانان از 

ي سازگار بندرتبهي لیگ فوتبال مؤسسۀ ملی ورزش دانشگاهی، طرح بندرتبهي براي امقاله) در 2009(

ي، اهمیت (وزن) هر پیروزي یا بندرتبهیلۀ روش وسبهکنند که در آن یم) مطرح CWRي را (اساده

) در پژوهشی با استفاده از روش 2009و همکاران ( 4وویج). 32ذاتی تعیین شده است ( طوربهشکست 

هاي المپیک يبازدر  کنندهشرکتیري و الگوبرداري از کشورهاي گبهرهي متقابل به وربهرهارزیابی 

)، یعنی روش DEA( هادادهتابستانی پرداختند. در این پژوهش، از یک ابزار بسط و تعمیم تحلیل پوششی 

در شش المپیک تابستانی اخیر،  کنندهشرکتتفاده شد تا عملکرد کشورهاي ي متقابل اسوربهرهارزیابی 

 ).33یري شود (گاندازه

ویژه رویدادهاي ورزشی به صنعت شده تبدیل است و جهانیان اهمیت در جهان امروزه رویدادها و به

هاي عرصه کنیم، کشورها درطورکه مشاهده میاند و همانخوبی درك کرده و شناختهاین حیطه را به

                                                           
1 . Stanislav Dadelo 
2 . Sitarz 
3 . Fainmesser 
4 . Jie Wu 
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آورند تا از مزایاي متعدد عمل میمنظور کسب میزبانی رویدادهاي ورزشی بههاي زیادي را بهمختلف تالش

ها نیز از مزایایی متعددي برخوردار هاي ورزشی در بین دانشگاهاین زمینه جشنواره آن برخوردار شوند. در

به عملکرد و موفقیت باید از عوامل و هاي مختلف براي رسیدن ها دانشکدهاست؛ در این جشنواره

این زمینه تحقیقی که به  بندي کرد. درها را رتبهفاکتورهاي زیادي برخوردار باشند تا بتوان دانشکده

کننده در جشنوارة ورزشی دانشجویی دانشگاه پرداخته باشد، انجام نگرفته هاي شرکتدانشکدهبندي رتبه

به  بندي بازیکنان و ورزشکاران صورت گرفته است.ورزشی یا رتبه و تحقیقات بیشتر دربارة رویدادهاي

ها در جشنوارة ورزشی دانشجویی است تا بتوان از نتایج بندي دانشکدههمین دلیل این تحقیق در پی رتبه

 ها استفاده کرد.آن در موفقیت بیشتر دانشکده

 

 شناسیروش

آماري تحقیق  جامعۀصورت میدانی انجام گرفته است. تحلیلی است و به -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 معاون و مدیر دانشگاه تهران، بدنی تربیت کل ادارة تهران، کارکنان دانشگاه بدنی تربیت کارشناسان تمامی

نفر بوده است. با توجه به جامعۀ آماري،  30و برخی از استادان تربیت بدنی عضو دانشگاه تهران به تعداد 

گردآوري اطالعات مورد نیاز از پرسشنامۀ  منظوربه. استشمار و در دسترس تمام صورتبهنمونۀ آماري 

بدنی یت تربمتخصصان مبانی نظري و تجربی موجود و نظرهاي  براساسساخته استفاده شد که محقق

ابزار  سؤالی استفاده شد. 28ساختۀ یابی به اهداف پرسشنامه از پرسشنامۀ محققدستبراي ساخته شد. 

در تحقیق حاضر براي گردآوري اطالعات ارزشی لیکرت تدوین شد.  5یري گاندازهمقیاس  براساسپژوهش، 

شده نظرها و عقاید فاده از پرسشنامۀ ساختهمورد نیاز از روش میدانی استفاده شد. در این روش، با است

اندرکاران برگزاري مسابقات داخلی دانشگاه و مسئوالن ورزش بدنی و دستاستادان و کارشناسان تربیت 

آوري شد. شده جمعها در مسابقات جشنوارة ورزشی دانشگاه تهران در خصوص سؤاالت مطرحدانشکده

نظر در حوزة هاي این پژوهش از چندین تن از استادان صاحبمهمنظور تعیین روایی محتوایی پرسشنابه

پایایی عمل آمد که پس از اعمال نظرهاي آنها، پرسشنامه تأیید شد. نفر) نظرخواهی به 10تحقیق (

 دست آمد. به 87/0پرسشنامه از طریق آزمون آلفاي کرونباخ 

هاي پرسشنامه و انجام ردن عاملمنظور تعیین بار عاملی سؤاالت پرسشنامه تحقیق و مشخص کبه

بهره گرفته  Amosافزار ها با استفاده از نرمدست آوردن عاملروایی سازه از تحلیل عاملی تأییدي براي به

در این قسمت  بر مبناي نتایج تحلیل عاملی پرسشنامۀ تحقیق داراي اعتبار الزم بوده است.شد. 
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براساس نتایج تحلیل عاملی نشان داده شده است، آزمون هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق که شاخص

شود؛ این کار از طریق تحلیل گیري این متغیرهاي تحقیق آورده میهاي اندازهشود. در ادامه مدلمی

 عاملی تأییدي صورت گرفته است.

کننده در هاي شرکتبندي دانشکدههاي رتبه. نتایج تحلیل عاملی تأییدي شاخص1جدول 
 هاي ورزشی دانشجویانجشنواره

 سؤال پرسشنامه
بار 
 سؤال پرسشنامه T یعامل

بار 
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q15 703/0 538/3 

q2 762/0 610/3 q16 600/0 373/3 

q3 877/0 720/3 q17 407/0 585/2 

q4 753/0 600/3 q18 306/0 412/2 

q5 674/0 496/3 q19 489/0 121/3 

q6 632/0 429/3 q20 461/0 001/3 

q7 583/0 340/3 q21 329/0 916/2 

q8 415/0 887/2 q22 647/0 454/3 

q9 420/0 906/2 q23 874/0 718/3 

q10 742/0 587/3 q24 492/0 127/3 

q11 656/0 740/3 q25 710/0 547/3 

q12 472/0 071/3 q26 582/0 338/3 

q13 705/0 540/3 q27 536/0 238/3 

q14 438/0 966/2 q28 279/0 265/2 
 

محقق به بررسی روایی سازة ابزار تحقیق پرداخت. نتایج جدول نشان  شدهعنوانبر مبناي مفروضات 

 عنوانبهداشتند،  3/0ییدي پژوهش، عواملی که همبستگی درونی باالتر از تأدهد با توجه به طبیعت یم

هاي ورزشی در جشنواره کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهي رتبههاشاخصعوامل مناسب براي متغیر 

دهد که تمامی یمشوند. نتایج تحلیل عاملی مندرج در جدول نشان یمدانشجویان مورد بررسی انتخاب 

هاي ورزشی دانشجویان دانشگاه در جشنواره کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهي مربوط به رتبههاشاخص
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ي مناسبی هاشاخصی مورد قبولی برخوردارند و براي سنجش این متغیر بار عاملو  tتهران، از مقادیر 

 شوند.یممحسوب 

تنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار اس 

در شناختی و توصیفی پژوهش استفاده شد. هاي جمعیتیژگیوجداول و نمودارهاي توصیفی براي بیان 

 Spss افزارنرمییدي و اکتشافی و آزمون فریدمن در تأآمار استنباطی از مدل آماري تحلیل عاملی  بخش

استفاده  AMOS افزارنرماي پژوهش و تدوین مدل پژوهش با و بررسی مدل ساختاري متغیره 22نسخۀ 

 عمل آمد.به

 

 نتایج

هاي تحقیق پرداخته شده و سپس شناختی نمونههاي فردي و جمعیتدر این بخش ابتدا به برخی ویژگی

 شود. هاي استنباطی تحقیق اشاره میبه یافته

 هاي توصیفییافته

پرسشنامه  28شده، پس از حذف موارد ناقص تعداد یعتوزي هاپرسشنامهدر تحقیق حاضر از تعداد 

ي تحقیق به این صورت بود هانمونهنوع  براساس هاپرسشنامهوتحلیل استفاده شد. ترکیب یهتجز منظوربه

نفر استاد دانشگاه بودند.  8نفر کارکنان و  6نفر معاون،  2بدنی،  یتتربنفر کارشناس  11نفر مدیر،  1که 

نفر  5شود که یمها مشاهده برمبناي یافته آنهاسابقۀ علمی  براساسي تحقیق هانمونهراوانی در توزیع ف

 6سال سابقۀ علمی داشته و همچنین  5تا  1بیان کرده بودند که بین  دهندگانپاسخدرصد) از  85/17(

درصد) 25( نفر 7سال و 11-15درصد) بین 72/35نفر نیز ( 10سال و  15تا  11درصد) بین  43/21نفر (

درصد) از نمونۀ  5/21نفر ( 6شود که یمها مشاهده یافته براساس. اندداشتهسال سابقۀ علمی  15بیش از 

 50نفر ( 14درصد) مدرك کارشناسی ارشد و  5/28نفر ( 8تحقیق داراي مدرك کارشناسی بودند و 

 درصد) نیز مدرك دکتري داشتند.

 هاي استنباطییافته

ستفاده از    یشپدلیل ي آماري و بههاآزمونانجام در این بخش پیش از  ستفاده یا عدم ا فرضی جهت ا

ــد. بر این اســـاس  هاآزمون ــتفاده شـ ــمیرنف اسـ ي پارامتریک یا ناپارامتریک، از آزمون کولموگروف اسـ

شد که نتایج آن    هامؤلفه سی در این پژوهش تحلیل  ست. بر این     2 در جدولي مورد برر شاهده ا قابل م

 .نرمالیرغوان گفت متغیرهاي پژوهش توزیعی نرمال دارند یا تیماساس 
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 ها)هاي آزمون کولموگروف اسمیرنوف (جهت طبیعی بودن توزیع دادهآماره. 2 جدول

 میانگین پرسشنامه
انحراف 
 استاندارد

آمارة 
K-S 

سطح 
 معناداري

هاي بندي دانشکدهمدل رتبه
هاي ورزشی در جشنواره کنندهشرکت

 دانشجویان
955/3 585/0 136/0 200/0 

 
از عدد بحرانی  که مقدار یا سطح معناداري بیشتر استنرمال  هادادهاین آزمون، وقتی توزیع  براساس

دول مشاهده باشد. با توجه به مقادیر سطح معناداري در مورد تمام متغیرهاي تحقیق در ج 05/0در سطح 

ة شداهدهمشمعنا که توزیع . بداناست 05/0قادیر سطح معناداري بیشتر از مشود که در این متغیرها یم

 اند.یع طبیعیاین متغیرها با توزیع مورد انتظار محقق یکسان است، یعنی توزیع متغیرهاي تحقیق یک توز

بندي در رتبهدر این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین و شناسایی عوامل مؤثر 

در جشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران استفاده شد. به همین دلیل  کنندهشرکتهاي دانشکده

 1اوکلین -یِریم -از معیار کایزر نمونهاطمینان از کافی بودن تعداد  منظوربهپیش از انجام تحلیل عاملی، 

)KMO) استفاده شد. 2زمون بارتلتها) از آیهگو) و براي تعیین همبستگی بین متغیرها 
 

 KMO. نتایج آزمون بارتلت و 3جدول 
 مقدار  

 759/0 (کفایت حجم نمونه) می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

آزمون کرویت 
 بارتلت

 χ2( 97/1559مقدار کاي اسکوآر (
 378 درجۀ آزادي

 001/0 سطح معناداري
 

. این مقدار بیانگر این موضوع است 76/0 آمدهدستبه KMOمقدار  3هاي جدول با توجه به یافته

ي هادادهکند و انجام تحلیل عاملی براي یمتحلیل عاملی کفایت  منظوربهي تحقیق هانمونهاست که تعداد 

ي پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج هاعاملسري را به یک هادادهتوان یمیر است و پذامکان موردنظر

ها همبستگی باالیی وجود دارد، یهگودهد بین یم) نشان Sig ،792/3466=χ2=001/0آزمون بارتلت (

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 
2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. به بیان دیگر، تحلیل عاملی براي شناسایی ینازا

ن در جشنوارة ورزشی دانشجویا کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهدر رتبه مؤثرساختار عاملی عوامل 

بار به تفکیک با مقدار  هامؤلفهاز تحلیل عاملی  آمدهدستبهدانشگاه تهران مناسب است. در ادامه نتایج 

 براي هر عامل ارائه شده است. آمدهدستبهی عامل

 
 . اشتراکات4 جدول

شمارة 
 گویه

برآورد اولیۀ 
میزان اشتراك 

 هر متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

شمارة 
 گویه

برآورد اولیۀ 
میزان اشتراك 

 هر متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك
1 1 757/0 15 1 904/0 
2 1 891/0 16 1 868/0 
3 1 911/0 17 1 807/0 
4 1 836/0 18 1 738/0 
5 1 884/0 19 1 799/0 
6 1 931/0 20 1 808/0 
7 1 648/0 21 1 734/0 
8 1 812/0 22 1 909/0 
9 1 631/0 23 1 783/0 
10 1 892/0 24 1 578/0 
11 1 76/0 25 1 856/0 
12 1 772/0 26 1 846/0 
13 1 709/0 27 1 854/0 
14 1 822/0 28 1 819/0 

 
برابر با یک  آنهابرآورد اولیۀ میزان اشتراك هر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی  4با توجه به جدول 

که بیانگر این موضوع بود که  استة همبستگی با عامل دهندنشاناست. همچنین واریانس عامل مشترك 

گزارش شده است. در ادامه مقادیر بارهاي عاملی هریک  5/0ها بیشتر از یهگوواریانس عامل مشترك همۀ 

در جشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران قابل  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدههاي رتبهیهگواز 

 لی میزان اهمیت و اثرگذار هر گویه را مشاهده کرد.توان بارهاي عامیم آنها براساسمشاهده است که 
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کننده در هاي شرکتبندي دانشکدهرتبهنتایج بررسی سهم واریانس هریک از عوامل . 5 جدول
 جشنوارة ورزشی دانشجویان

درصد  عامل
واریانس 

 عامل

بار  گویه 
 عاملی

آلفاي 
 کرونباخ

ال
مد

اد 
عد

ت
 

14/36 

Q15 
هاي انفرادي تفکیک رشته ، بهشدهکسبي هامدالمجموع 

 و اجتماعی
842/0 

85/0 
Q16 

بندي هر دانشکده در رتبه شدهکسبهاي مجموع مدال
 نهایی

788/0 

Q17 
هاي طال، نقره و برنز مدال براساستفاوت در توزیع امتیاز 

 هارشته تناسببهها توسط دانشکده شدهکسب
619/0 

Q18 
 براساسفواصل امتیازي مناسب و متعادل در امتیازدهی 

 هاي طال، نقره و برنزمدال
626/0 

ت
ازا

متی
ع ا

مو
مج

 

388/14 

Q22 609/0 هامجموع امتیازات برابر براي هر مقام براي تمامی رشته 

791/0 

Q23 
رنگی در اعالم  يهامدالمحاسبۀ مجموع تعداد و امتیازهاي 

مقام اول تا چهارم در هر رشته و برابري در مجموع امتیاز 
 هارشته

61/0 

Q24 
ها، با اعالم برابر امتیاز رعایت عدالت در امتیازبندي رشته

امتیاز، مقام سوم:  3امتیاز، مقام دوم:  5ها (مقام اول: رشته
 امتیاز، مقام چهار: یک امتیاز) 2

671/0 

Q25 
ها براي ایجاد حسن اعالم مدال رنگی طال، نقره و برنز در رشته

ها و اعالم امتیاز برابر براي تمامی رقابت و هیجان در کاروان
 هابندي دانشکدهها در محاسبۀ نتیجۀ نهایی رتبهرشته

574/0 
یم

و ت
ن 

ارا
شک

رز
ت و

فی
کی

 و 
ت

می
ک

می
عزا

ي ا
ها

 

365/10 

Q1 508/0 هااز دانشکده شدهاعزامهاي تعداد تیم 

808/0 

Q9 606/0 رشد رتبۀ دانشکده نسبت به سال گذشته 

Q10 
نسبت تعداد ورزشکار اعزامی از دانشکده به تعداد کل 

 دانشجویان آن دانشکده
625/0 

Q11 
نسبت تعداد ورزشکار اعزامی از دانشکده به سرانۀ اماکن 

 ورزشی آن دانشکده
643/0 

Q12 
افزایش یا کاهش تعداد ورزشکار اعزامی از دانشکده، نسبت 

 در سال قبل آن برگزارشدهبه جشنوارة ورزشی 
713/0 

Q13 
(لباس ورزشی،  شدهاعزامهاي کمیت و کیفیت امکانات تیم

 کفش، ساك و ...)
521/0 

Q26 
تعداد نفرات (جمعیت  براساسها بندي دانشکدهرتبه

در مسابقات ورزشی (انفرادي  کنندهشرکتدانشجویان) 
 مجزا از اجتماعی)

845/0 

Q27 
هاي هاي رشتهتعداد تیم براساسها بندي دانشکدهرتبه

 توسط هر دانشکده شدهاعزامانفرادي و یا اجتماعی 
796/0 
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کننده در شرکتهاي بندي دانشکدهرتبهنتایج بررسی سهم واریانس هریک از عوامل . 5 جدولادامۀ 
 جشنوارة ورزشی دانشجویان

درصد  عامل
واریانس 

 عامل

بار  گویه 
 عاملی

آلفاي 
 کرونباخ

یم
ت ت

ری
دی

م
ان

کار
زش

ور
 و 

ها
 

047/9 

Q2 
هایشان ها قبل از حضور تیمهاي دانشکدهاقدامات و برنامه

 در رویداد ورزشی
801/0 

881/0 

Q3 
هایشان در تیم ها حین حضورهاي دانشکدهاقدامات و برنامه

 رویداد ورزشی
786/0 

Q4 
هایشان ها بعد از حضور تیمهاي دانشکدهاقدامات و برنامه

 در رویداد ورزشی
851/0 

Q5  808/0 اجرایی و فنی اعضاي کاروان ورزشی و انضباطنظم 

Q6 
با مسئوالن  شدهاعزامهاي همکاري سرپرستان کاروان

 برگزاري رویداد ورزشی
872/0 

Q14 
معرفی و حضور مربی، سرپرست در کنار ورزشکاران 

 به مسابقات شدهاعزام
645/0 

 و 
الن

ئو
س

ت م
مای

ح
ده

شک
دان

ن 
چیا

شا
ما

ت
 

516/6 

Q7 
دلیل ایجاد شور میزان حضور تماشاگران از یک دانشکده به

 و هیجان در مسابقات
538/0 

806/0 Q8 
دانشکده در  میزان حضور و حمایت مسئوالن رده باالي

 مسابقات
556/0 

Q28 
گذاري و یهسرماها براي گیري مسئوالن دانشکدهعدم جهت

هاي پرمدال در صورت امتیازبندي برابر براي اعزام رشته
 هارشته

662/0 
 و 

ت
بقا

سا
ت م

ری
دی

م
داد

روی
 

106/4 

Q19 
ایجاد حس رقابت و هیجان در ورزشکاران با اعالم نتایج 

 هارنگ مدال براساس
615/0 

733/0 Q20 663/0 مدت زمان برگزاري براي یک رشته تا کسب یک مدال 

Q21 617/0 گرفت] هر رشتههاي انجامتعداد بازي 

 
در تحقیق قابل تقلیل به شش عامل بوده  موردنظرگویۀ  28تحلیل عاملی اکتشافی ترکیب  براساس

در  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدههاي رتبهشاخص عنوانبهتوان گفت که شش عامل یماست. بنابراین 

هایی که در هر عامل قرار یهگوجشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران شناسایی شدند، که بر مبناي 

. اندشدهنامگذاري  هاعاملشود، یمها برداشت یهگوو با درنظر گرفتن مفهوم مشترکی که از این  اندگرفته

درصد براساس مجموع  عواملی این ی. توان پیشگودهدیها را نشان ممقادیر ویژه، واریانس عاملجدول 

هاي بندي دانشکدهبنابراین براي تدوین مدل رتبه درصد است. 561/80ها برابر با عامل تجمعی واریانس



 535              ... در جشنوارة ورزشی دانشجویی کنندهشرکتي هادانشکدهي بندرتبهبر  مؤثرشناسایی عوامل  
 

 

)، مجموع 14/36ها (شش عامل تعداد مدالدر جشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران  کنندهشرکت

ها و ورزشکاران )، مدیریت تیم365/10هاي اعزامی (کمیت و کیفیت ورزشکاران و تیم )،388/14امتیازات (

) 106/4) و مدیریت رویدادها و مسابقات (516/6ها ()، حمایت مسئوالن و تماشاچیان دانشکده047/9(

 شناسایی شدند.

در جشنوارة ورزشی دانشجویان  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهي عوامل رتبهبندیتاولو منظوربه

 ي فریدمن استفاده شد.بندرتبهدانشگاه تهران در این تحقیق از آزمون 
 

کننده در جشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه هاي شرکتبندي دانشکده. تفاوت بین رتبه6جدول 
 تهران

 سطح معناداري درجۀ آزادي )2χکاي اسکوآر ( تعداد آماره

 001/0 5 342/121 168 نتیجه

 
هاي بندي دانشکدهرتبههاي شاخصبین  6هاي حاصل از آزمون فریدمن جدول یافته براساس

ي تحقیق تفاوت معناداري هانمونهدر جشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران از دیدگاه  کنندهشرکت

هاي بندي دانشکدهرتبهعوامل ). پس از معنادار بودن تفاوت بین Sig ،342/121=χ2=001/0وجود دارد (

این عوامل  آمدهدستبههاي میانگین براساسدر جشنوارة ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران  کنندهشرکت

 شوند.بندي میرتبه
 

ویان کننده در جشنوارة ورزشی دانشجهاي شرکتبندي دانشکدهرتبهعوامل بندي . اولویت7جدول 
 دانشگاه تهران

 میانگین رتبه گویه رتبه

 8/4 هاتعداد مدال 1
 18/4 هاي اعزامیکمیت و کیفیت ورزشکاران و تیم 2
 69/3 مجموع امتیازها 3
 07/3 ها و ورزشکارانمدیریت تیم 4
 9/2 حمایت مسئوالن و تماشاچیان 5

 38/2 مدیریت رویدادها و مسابقات 6
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کمیت و کیفیت «و » هاتعداد مدال«از دیدگاه نمونۀ تحقیق جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

در جشنوارة  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهترین عوامل در رتبهمهم» هاي اعزامیورزشکاران و تیم

ترین عوامل در یتاهمکم» مدیریت رویدادها و مسابقات«و » حمایت مسئوالن و تماشاچیان«ورزشی، و 

 در جشنوارة ورزشی دانشگاه تهران بودند. کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهرتبه

در جشنوارة ورزشی  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهشده رتبهییشناساۀ گانششعوامل  براساس

 دانشگاه تهران، مدل تحقیق با توجه به این عوامل طراحی شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کننده در جشنوارة ورزشیهاي شرکتبندي دانشکدههاي رتبهشاخص. مدل 1شکل 
 

در جشنوارة ورزشی دانشگاه تهران متشکل از  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهمدل رتبه 1در شکل 

ها هاي اعزامی، مدیریت تیمها، مجموع امتیازات، کمیت و کیفیت ورزشکاران و تیمشش عامل تعداد مدال

 و ورزشکاران، حمایت مسئوالن و تماشاچیان، مدیریت مسابقات و رویدادها نشان داده شده است.
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 کننده در جشنوارة ورزشیهاي شرکتبندي دانشکدهرتبههاي برازش مدل . شاخص8 جدول

 تفسیر مالك میزان شاخص برازش 

 مطلق

 - - χ2( 561/860کاي اسکوآر (

 - - df( 344درجۀ آزادي (

 برازش مطلوب 3تا  1بین  χ2/df( 502/2نسبت کاي اسکوآر به درجۀ آزادي (

 P Value( 071/0سطح معناداري (
بیشتر از 

05/0 
 برازش مطلوب

 برازش مطلوب 90/0بیش از GFI( 924/0شاخص نیکویی برازش (

 تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0بیش از TLI( 911/0لویس ( -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از BBI( 94/0ونت (ب -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 935/0شاخص برازش تطبیقی(

 مقتصد

میانگین مربعات خطاي برآورد ریشۀ 
)RMSEA( 

 برازش مطلوب 08/0کمتر از  068/0

 PNFI( 641/0شاخص برازش مقتصد هنجارشده (
بیشتر از 

05/0 
 برازش مطلوب

 
در جشنوارة ورزشی دانشگاه تهران از  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهبراي آزمون اینکه مدل رتبه

یابی معادالت ساختاري با تأکید ي برازش استفاده شد. در مدلهاشاخصبرازش مناسبی برخوردار است، از 

استفاده  3و مقتصد 2، تطبیقی1باید براي تعیین برازش مدل از سه شاخص برازش مطلق AMOS افزارنرمبر 

به درجۀ آزادي  561/860) برابر با χ2مقدار نسبت آمارة کاي اسکوآر ( 4-8کرد. براساس نتایج جدول 

. استة تأیید مدل دهندنشانقرار دارد،  3تا  1ینکه این مقدار بین ااست. با توجه به  502/2ر با براب 344

است، قابل قبول بوده و  05/0است که با توجه به اینکه بیشتر از  071/0متناظر با آن  P valueهمچنین 

قبول بودن این میزان قابل  دهندهنشاناست که  GFI (924/0(4شود. شاخص نیکویی برازشیممدل تأیید 

که شاخص دیگر  RMSEA(5براي برازش مطلوب مدل است. مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد (

ة دهندنشاناست، قابل قبول بوده و  08/0که با توجه به اینکه کمتر از  است 068/0نیکویی برازش است نیز 

                                                           
1. Absolute Index 
2. Comparative Index 
3. Parsimonious Index 
4. Goodness Fit Index 
5. Root Mean Squared Error of Approximation 
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صورت است که ینبدمعادالت ساختاري ي نیکویی برازش براي هاشاخص. دیگر استتأیید مدل پژوهش 

؛ شاخص برازش BBI(2 94/0بونت ( -؛ شاخص برازش بنتلر1 911/0)TLIلویس ( -مقدار شاخص توکر

ة دهندنشاناست که همگی  PNFI(4656/0و شاخص برازش مقتصد هنجارشده CFI(3 935/0 )تطبیقی (

در جشنوارة ورزشی دانشگاه  کنندهرکتشهاي بندي دانشکدههاي رتبهبرازش مطلوب و تأیید مدل شاخص

 .استتهران 

 

 گیريبحث و نتیجه

در جشنوارة ورزشی  کنندهشرکتي هادانشکدهي بندرتبهدر  مؤثرنتایج پژوهش نشان داد که اولین عامل 

) و محمدي 2012و  2013دانشجویان تعداد مدال بوده است که این نتیجه با نتایج تحقیق سیتارز (

ي ورزشکاران جهت کسب موفقیت گذارهدفهاي یتاولو) همسو بوده است. در این تحقیقات به 1388(

الي اهداف مشارکت در ورزش اشاره شده بود که در تمامی این تحقیقات، رسیدن به مدال در اولویت با

ي طال، هامدالقهرمانی بوده است. در مدلی که در تحقیق محمدي اشاره شده بود، با درنظر گرفتن تعداد 

یی مانند تولید سرانه، جمعیت، میزان هاشاخصستاده و با درنظر گرفتن  عنوانبهنقره و برنز هر کشور 

نهادة هر کشور، نمرة کارایی هر کشور در  عنوانبهکودکان، امید به زندگی و ضریب جینی  ریوممرگ

یی شناساعامل اول  عنوانبه هامدالیی که در تعداد هامؤلفه. با بررسی شدیمي ورزشی محاسبه هارقابت

آورد، از یم وجودبهیري که هیجاناتی که مدال و دریافت آن در دانشجویان تأثتوان گفت یمشده است، 

یی هامدالبه آن اشاره کردند.  هادانشکدهي بندرتبهت که بیشتر کارشناسان براي عوامل بسیار مهمی اس

آمده، داراي اولویت باالتري از کسب  دستبهي انفرادي یا گروهی توسط دانشجویان هارشته براساسکه 

آمدن این نتیجه درنظر گرفتن  دستبهمدال توسط کل دانشکده قرار گرفته است که شاید یکی از دالیل 

ینکه خود را ارجحیت بیشتري دهند، منطقی ازیاد  احتمالبهة خود باشد که دانشکدخود در ابتدا و سپس 

توان گفت کارشناسان باالترین هدف را دریافت مدال در وهلۀ اول و در ادامه تفاوت یمی نوعبهاست. 

ي هادانشکدهتیمی یا انفرادي  صورتبهینکه در مسابقات ا ند.ي دیگر دارهادانشکدهدانند که با یمامتیازي 

آورد و تمامی شرایط  وجودبهانگیزي یجانه صورتبهتواند رقابت را یممختلف چه امتیازي کسب کنند، 

                                                           
1. Tucker- Lewis Index 
2. Bentler- Bonett Index 
3. Comparative Fit Index 
4. Parsimonious Normed Fit Index 
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کسب  هادانشکدهکه  هامدالفراهم کند. تفاوت در تعداد  هادانشکدهرا براي رسیدن به نتیجۀ مطلوب براي 

آید. شاید  وجودبهکند تا تعادل در کسب امتیاز و کسب مدال یمیز از دالیلی است که کمک کنند نیم

مدال دارد. در  برحسب هادانشکدهي بندرتبهیر زیادي باشد که در تأثینکه این عامل شناسایی شد، ادلیل 

ن مورد در کسب امتیازات مدال طال، نقره و برنز است که ای براساسنهایت نیز فاصلۀ امتیازي مناسب 

 خیلی مهم است. هادانشکدهي بندرتبهنتیجۀ نهایی براي 

دهد باز هم یمنشان ها بوده است که یمتشده مجموع امتیازات مکتسبه توسط ییشناساعامل دوم 

که  استامتیازات مکتسبه  براساسة خود دانشکدهدف بیشتر کارشناسان اخذ نام و جایگاه مناسب براي 

تواند از روحیۀ ملی یا حس ناسیونالیستی افراد به دانشکدة خود نشأت گیرد. این نتیجه با یماین مهم 

ة اولویت دهندنشانکسب امتیازات باال  چراکه) همسوست، 1388پور و همکاران (یحسنقلنتایج تحقیق 

سبب یز بهن هارشتهیازبندي امتست . بر همین اساس شاید رعایت عدالت در هادانشکدهباالتري براي 

آید یم دستبهحساسیت در نام و جایگاه دانشکدة خود باشد. بسیار منطقی است که هر مقام اولی که 

ي انفرادي که فقط یک نفر در رقابت شرکت هارشتهداراي امتیاز برابر باشد، ولی آیا منطقی است که 

کند، برابر باشد. با این نتیجه یمرکت کند با یک گروه تیمی که در یک مسابقه براي مثال فوتبال شیم

ة کلی توسط شدکسبي امتیازات بندجمعنداشتند.  نظراتفاقکارشناسان به این امر  آمدهدستبهکه 

، از موارد بسیار بااهمیت است. شاید دلیل اندکردهیی که در هر دانشکده کسب هامدال براساسدانشجویان 

است که در این مورد وجود دارد. هرچه مدال بیشتر، امتیازات  ی خوبی است، عدالتیبار عاملاینکه داراي 

یید تأتوان گفت کارشناسان براي هر مقام، فواصل امتیازي را یم هامدالبیشتر و همچنین در کسب 

و شاید  است شدهکسبي هامدالزا بوده است، اعالم یجانه. یکی از مواردي که براي کارشناسان اندکرده

 یشتر کارشناسان موجب این نتیجه شده که در تحقیق به آن اشاره شده است.یی بجورقابتحس 

ي هادانشکدهي بندرتبهعامل سوم اثرگذار در  عنوانبهاعزامی،  هايتیم و ورزشکاران کیفیت و کمیت

) 1390در جشنوارة ورزشی دانشجویان شناسایی شدند. در تحقیق حمیدي و همکاران ( کنندهشرکت

که هرچه امکانات بیشتري به کار بسته شود، تیم پرقدرت و با کیفیت بیشتري به مسابقات  اشاره شده بود

دهد تعداد دانشجویانی که از یک یمنشان . این نتیجه ستاعزام خواهد شد که با نتایج این تحقیق همسو

توانند با کسب مدال یا کسب امتیاز و در نهایت یمشوند، یمدانشکده براي یک رشته یا چند رشته اعزام 

 آمدن دستبهتوان از دالیل قوي براي یمۀ باالتر براي دانشکده همبستگی داشته باشد که این گمان را رتب

یی است که در کسب این نتیجه دخیل است. هامؤلفهنیز از  هادانشکدهاین نتیجه دانست. حتی امکانات 
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از نظر امکانات  ترمهمۀ دارا بودن هم کمیت و هم کیفیت و از همه واسطبهبدنی یت بتربراي مثال دانشکدة 

) 1392مصباح (قرار گیرد که با نتایج تحقیق  هادانشکدهۀ باالتري نسبت به دیگر رتبتواند در یم

ي هامدالي تعداد بندجمعنسبت به دانشجویان دارند، در  هادانشکده. تناسبی که برخی ستهمسو

ي که تعداد دانشجویان بیشتري دارد، ادانشکده بساچهیرگذار است، تأثبسیار  هادانشکدهتوسط  شدهسبک

شرایط مساعدتري براي کسب مدال و امتیاز دارد که در این تحقیق کارشناسان تمایل داشتند تا در 

ۀ کمیت و کیفیت، مؤلف آمدن این نتیجه پس از وجودبهي این مورد را لحاظ کنند. نکتۀ جالب در بندرتبه

 وجودبهي این دانشگاه، دلیل هادانشکدههاست که شاید تفاوت امکانات زیاد یمتامکانات دانشجویان در 

جایی عامل کمیت ها انجام گرفت، شاید جابهبراساس بحثی که در مورد عاملآمدن این نتیجه شده است. 

ها گونه تفسیر کرد که چون تعداد مدالرا بتوان اینآمده دستو کیفیت دانشجویان با مجموع امتیازات به

ها به کسب امتیازات هاي عامل تعداد مدالدر رتبۀ باالتري قرار گرفته است و قریب به اتفاق در مؤلفه

تواند در رتبه یا کند، میاشاره شده بود، اینکه هر دانشگاه با چه کمیت و کیفیتی در مسابقات شرکت می

 بندي داشته باشد.کنندگی بیشتري در رتبهرار گیرد و تعییناولویت باالتري ق

در جشنوارة ورزشی دانشجویان  کنندهشرکتي هادانشکدهي بندرتبهیرگذار بر تأثعامل چهارم 

 ستهمسو )2010) و تحقیق امري (1391ورزشکاران است که با نتایج تحقیق شفیعی ( و هاتیم مدیریت

بینند و یماشاره شده بود که افراد با توجهی که از سوي کادر فنی ) 1391شفیعی (). در تحقیق 34(

دهند که در این تحقیق نیز اشاره شده است. یمگیرد، استعدادهاي خود را نشان یممدیریتی که انجام 

ي مختلف براي حضور و اعزام ورزشکاران به هادانشکدهگرفته در در بسیاري از موارد نوع و اقدامات انجام

یزي و سازماندهی و در مجموع مدیریت ورزشکاران براي کسب ربرنامه، مانند هاجشنوارهسابقات یا این م

ۀ سابقیرگذار باشد. تأثتواند یمنتیجۀ این تحقیق  براساسي باالتر، از موارد مهمی است که هامدال

دالیل مهمی است که یزي و اقدامات کلیۀ دانشجویان، از ربرنامهحساسیت و پیگیري دانشجویان در قبال 

یز در این تحقیق، برانگتعجباست. شاید یکی از نتایج  آمده دستبهترتیب در این عامل این نتیجه به

یرگذار بوده است و با نتایج تحقیق تأثتر عوامل یینپاي هاردهکنندة عامل مهم حمایت مسئوالن در معرفی

. اعالم کادر فنی و ست) همسو2013تحقیق سیتارز () ناهمسو، ولی با نتایج 35) (1998جاگو و شاو (

 انددانستهیک عامل  عنوانبه، هادانشکدهي بندرتبهمسئول تیم نیز از مواردي بوده است که کارشناسان در 

 و شاید از اهمیت کمتري برخوردار است.
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ي بندرتبهرا عامل پنجم  شدهاعزامي هادانشکده تماشاچیان و مسئوالن ، حمایتکارشناسان

. این نتیجه با نتایج انددانستهدر جشنوارة ورزشی دانشجویان تأثیرگذار  کنندهشرکتي هادانشکده

. در این تحقیقات به تأثیر تماشاچی و حمایت ست) همسو1388پور و همکاران (یحسنقلتحقیقات 

مواردي است که  تأثیر تماشاچیان در ورزش ازعامل مهم اثرگذار اشاره شده است.  عنوانبهمسئوالن 

شده حمایت مادي و ییشناساورزش دانشجویی، بلکه ورزش کشور به آن نیاز دارد. در عامل بعدي  تنهانه

یرگذاري اشاره دارند و تأثمعنوي از جمله مسائل مهمی است که بیشتر ورزشکاران کشور به اهمیت باالي 

دانست که اغلب در  هاورزششجویان در این آمدن این نتیجه را در دالیل مشارکت دان وجودبهشاید دلیل 

یی از مسابقات دانشجویی هستند. میزان حضور تماشاچیان در وهلۀ اول و سپس حضور جولذتپی اهداف 

ي هارشتهامتیازبندي  براساسها یمتینکه اعزام اة اولویت توسط افراد است و دهندنشانترتیب مسئوالن به

 دستبهپرمدال صورت نگیرد نیز نظرهاي بسیاري از کارشناسان بوده است. این نتیجه شاید به این دلیل 

 ي مختلف بازخورد گرفته باشند.هارشتهآمده است که افراد نمونه، از تعداد زیادي از دانشجویان در 

 براساسن بوده است که رویداد جشنوارة ورزشی دانشجویا و مسابقات عامل نهایی اثرگذار نیز مدیریت

کنند، در یم)، هیجان و لذتی که دانشجویان از مشارکت در این مسابقات کسب 1392تحقیق مصباح (

ن مسئوالة اصلی به دهندجهتاولویت درخواست اول از نحوة مدیریت برگزاري مسابقات بوده است و 

ینکه مسابقات و مدیریت رویداد ا یی دانشجویان باشد.جولذتتواند همین رویکرد یمبرگزاري مسابقات 

 هادانشکدهي بندرتبهتواند در یمی نوعبهشود، یمي مدیریت ابرنامهآن به چه نحو و کیفیتی و با چه 

هایی انجام دهند، بسیار مهم است. شاید تمایل يبازینکه چه تعداد اها و يبازیرگذار باشد. مدت انجام تأث

است و دانشجویان دوست داشته باشند تا بیشتر در این مسابقات  به طول کشیدن مسابقات بسیار مهم

و همکاران  که این نتیجه در تحقیق حمیدي استیی منطقی جولذتاصل  براساسحضور داشته باشند که 

ي ورزشی هاجشنوارهنیز اشاره شده بود. پر کردن اوقات فراغت دانشجویان با برگزاري  )1390و1389( 

تواند اتفاق یمکه اگر با مدیریت صحیح اتفاق بیفتد،  استدانشجویان خواستۀ بسیاري از کارشناسان 

 مهمی را براي دانشجویان رقم زند.

برانگیز باشد، مدیریت رویدادها در اولویت آخر تأثیرگذاري باشد، شاید یکی از نتایجی که کمی بحث

نظران مانند کوسکلی و همکاران ویدادهاي ورزشی بعضی صاحبکه در زمینۀ خصوصیات مختلف ردرحالی

اند و بر عواملی مانند محدودة زمانی، مراحل قبل، حین ) عامل زمان را داراي اهمیت بسیار دانسته2006(

نظران تمرکز ). بعضی دیگر از صاحب36اند (و بعد از برگزاري، برگزاري منظم و نیز افق زمانی تمرکز کرده
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هاي مختلف آنها در حین برگزاري معطوف ها و نقشر برگزاري رویدادهاي ورزشی، بر روي انسانخود را د

کند که در این تحقیق همان مدیریت اند. به این ترتیب نقش تماشاگران اهمیت فراوانی پیدا میکرده

آزمون فریدمن طور خالصه نتیجۀ ها قرار گرفته است. شاید اگر بهرویداد است که در اولویت آخر عامل

اي یا قهرمانی از کسب نتیجه و مورد بحث قرار گیرد، بتوان گفت که براساس القائاتی که از ورزش حرفه

مدال باالتر نیز  رسیدن به مدال یا امتیازات باال در سرتاسر ورزش کشور وارد شده است، رسیدن به تعداد

ولی اینکه در ورزش دانشجویی نیز باید عامل  رسد،نظر میدر اولویت اول قرار دارد که بسیار منطقی به

هاي تواند مورد بررسی مسئوالن این ورزش قرار گیرد و شاید بتوان برخی از عاملبندي باشد، میاول رتبه

آوري بیشتري براي دانشجویان تر کرد تا عامل مهمی تلقی شوند و موجب لذتدیگر را بیشتر بررسی یا قوي

 شوند.

ي هاورزشي هامدلي ورزش دانشجویان باشد، با بندرتبهکننده براي یینتعکه در آخر نیز مدلی 

آمده گویاي دستبهي و قهرمانی یا همگانی باید تفاوتی داشته باشد که در این تحقیق نیز این مدل احرفه

دهد یمآمده از نتایج دو مرحلۀ قبل که مورد بحث قرار گرفت، نشان دستبهاین مطلب است. بررسی مدل 

هاي دل شاخصمطلوب و تأیید مو مدل برازش  ی به هدف طراحی مدل دست یافته استدرستبهکه محقق 

. نتایج همسو با یافتۀ شفیعی استدر جشنوارة ورزشی دانشگاه تهران  کنندهشرکتهاي بندي دانشکدهرتبه

ي در ورزش با تکیه بندرده) در مقالۀ 2013. سیتارز (است) 2013) و سیتارز (1388) و محمدي (1391(

ي المپیک و سیستم امتیازي بندردهدر  هامدالبر سیستم امتیازي مدال در پی یک سیستم امتیازي براي 

ي احرفهها در ورزش قهرمانی یا یمتي بندرتبهبه نظر برخی محققان در  چراکهدر ورزش بوده است، 

اند، ولی در ورزش دانشجویی لزوماً از این دست دخیل، بازدهی مسابقات و هارسانهعواملی مانند اقتصاد، 

ي و همچنین کسب جایگاه باالتر براي دانشکده آورلذتدر اولویت باال قرار ندارد. شاید رسیدن به هیجان و 

ي براي دانشکده از نظر کارشناسان اهمیت بیشتري داشته باشد. مدل تحقیق حاضر در راستاي آورنامو 

. تعداد نفرات هاستمؤلفهداراي بیشترین  مؤلفه 8کمیت و کیفیت ورزشکاران با شدة ییشناساعوامل 

علت نبودن سطح باالي مسابقات ، شاید بهاستها، از عوامل بسیار مهم مدل یمتها و میزان امکانات یمت

بیشتري  یی که در این دو متغیر داراي امتیازاتهادانشکدهنسبت به مسابقات دیگر در رویدادهاي قهرمانی، 

نتیجۀ تحقیق  براساسۀ باالتري را به خود اختصاص دهند که رتبباشند، مدال بیشتري کسب کنند و 

ی درستبهکه یدرصورتین اعزام در حاز قبل از اعزام یا  کنندهشرکتهاي یمترسد. یمنظر منطقی به

یرگذار مدیریت تأثي هامؤلفهتوانند رتبۀ باالتري را کسب کنند، به همین دلیل یکی از یممدیریت شوند، 
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یکی از عوامل مهم  مؤلفهاند که با شش ي مختلفهادانشکدهاز  کنندهشرکتیا  شدهاعزامهاي ورزشی یمت

که یکی از عوامل مدل  استیرگذار برخوردار تأثۀ مؤلفدهند. مدیریت رویداد نیز از سه یممدل را تشکیل 

ی مربوط به زیرساخت مسابقات یا رویداد ورزش دانشجویی است و وجود این نوعبهدهد و یمرا تشکیل 

 که ییجابخشد. یمخصوص در نحوة اجرا و سازماندهی به ورزش دانشجویی نظم و انضباط عامل نیز به

شود یمتماشاچیان در ورزش پررنگ شود، رویداد از کیفیت باالتري برخوردار  باألخصحمایت مسئوالن 

رود. یمشمار و یکی از عوامل این مدل نیز به ست) همسو2009تحقیق فاینمسر و همکاران ( که با نتایج

 ).37هاست (یمت) اشاره کرده بودند که تعداد تماشاچیان از ارکان مهم کسب مدال بر اي 2006هورن و مانزنریتر (

فی که کارشناسان اهدا براساستوان گفت که ورزش دانشجویی یمبا توجه به نتایج  و مدل تحقیق، 

شوند. واضح است که رنگ مدال و کسب امتیاز در یمي بندرتبهکنند، یمدنبال آن در جشنوارة شرکت به

هاي دیگر باشد. شاید ایجاد شرایط مناسب براي لذت بردن بیشتر یتاولواولویت اول و عوامل دیگر در 

ي بندرتبهبر اولویت اول یا امکانات بیشتر عالوه ترمتنوعي هارشتهبا ایجاد  هاجشنوارهدانشجویان در این 

هاي ورزشی، یتفعالاهدافی مانند توسعۀ شرکت دانشجویان در  .کند ترپررنگهاي دیگر را نیز یتاولو

 تواند قرار گیرد، شایان ذکریمتوسعۀ رشتۀ ورزشی در یک دانشکده، اهداف فرهنگی، اجتماعی و غیره 

ي از تأثیرات مثبت و جلوگیري از تأثیرات منفی که ممکن است در اثر رویداد ورزشی مندبهرهاست که 

یزي رویدادهاي ربرنامهیر خواهد بود که به عوامل کلیدي در پذامکانوجود آید، تنها زمانی دانشجویی به

 آمده از این تحقیق توجه کامل مبذول شود.دستبهورزشی 

ئوالن از عوامل مهمی است که در این تحقیق شناسایی شد و با توجه به نتایج پژوهش حمایت مس

هاي ها و قوتشود دیدگاه مسئوالن وزارت علوم و ورزش دانشجویی در مورد ضعفیمآن پیشنهاد  براساس

 مسابقات بررسی شود و در راستاي توسعۀ ورزش دانشجویی به افزایش تعداد این مسابقات اقدام شود.

دهد که اولویت کسب مدال براي دانشجویان داراي یمشدة اثرگذار نشان ییشناساعامل اول همچنین 

ي این مسابقات قرار گیرد. از عوامل هابرگزارکنندهتواند در دستور کار یمي بسیاري است که آورلذت

مهمی که در این تحقیق شناسایی شد، حضور تماشاچیان بوده است که ایجاد شرایطی مناسب براي حضور 

شاید بتوان  خواهد شد. هادانشکدهن در ورزش دانشجویی سبب توسعۀ این ورزش و حضور بیشتر تماشاگرا

و در عامل  استي لحاظ کرد که مورد توجه دانشجویان بندرتبهي اقتصادي را نیز در هامؤلفهبرخی از 

مکانات کیفیت و ا براساس هادانشکدهي بندرتبه شدة تحقیق نیز به آن اشاره شد.ییشناسانهایی 
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گان از هر دانشکده کنندشرکتشود تعداد یمنشان از اهمیت این عامل دارد که پیشنهاد  هادانشکده

 ي لحاظ شود.بندرتبهنیز در  هادانشکدهآن تالش  براساسمشخص و 
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 Abstract 
This study aimed at ranking those faculties participating in the Student Sport 
Festival of University of Tehran. The present study was descriptive-
analytical and a field study. The statistical population consisted of all 
physical education experts of University of Tehran, director and his deputy 
and staff of physical education department of University of Tehran and some 
physical education professors of this university (N=30). According to the 
statistical population, the statistical sample was selected by convenience and 
census sampling methods. In order to collect data, a researcher-made 
questionnaire (28 items) was used. The face and content validity of the 
questionnaire were confirmed by physical education supervisors, advisors 
and experts and the reliability of the questionnaire was reported by 
Cronbach’s alpha coefficient as 0.87. To analyze the data, descriptive 
statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics 
(confirmatory and exploratory factor analyses, Friedman test) were used in 
SPSS software version 22 and structural equation modeling with AMOS 
software. Based on the exploratory factor analysis, 6 factors were extracted 
from the research items: number of medals, total points, quantity and quality 
of athletes and teams, team and athletes management, support of authorities 
and spectators of faculties, management of event and competitions. The 
predictive power of these factors was 80.561 based on the total percentage of 
factor cumulative variance. According to Friedman test, the most important 
factors to rank the faculties participating in sport festival were “number of 
medals”,  “ quantity and quality of athletes and teams” and “total points”.  
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