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  اي آذربایجان شرقی حرفه شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران

  اي  ایراندر مسابقات بین المللی و جاده

  )1390تا  1380از سال  (

  2سخاوت توکلی انگوت، 1دکتر نجف آقایی

  چکیده

المللی بین مسابقات آذربایجان شرقی در ايحرفه دوچرخه سوارانشناسایی عوامل موثر بر موفقیت ام این پژوهش، انج :هدفو  مقدمه

  .است 1390تا  1380هاي طی سال اي ایرانو جاده

تان اسسواري دوچرخه  هیئت کارمندان اجرایی مربیان و مدیران، ،ايحرفه خه سواراندوچرجامعه آماري پژوهش را :روش شناسی

ابزار  .لحاظ هدف کاربردي است بهو  تحلیلی - صیفیروش پژوهش تو. نفر بودند  60می دادند که در مجموع تشکیل  آذربایجان شرقی

پایایی  .کردند ییدتأآن را  محتواییوري و ص رواییاز خبرگان در این زمینه ه گروهی کبود محقق ساخته ي اگیري پرسشنامهاندازه

 در بخش آمار و آمار توصیفیها از براي تجزیه و تحلیل داده .)α/.=94(شد یید تأتفاده از آزمون آلفاي کرونباخ با اس نیز پرسشنامه

  .استفاده شد و آزمون فریدمن بیونومینال ،ايتی تک نمونه اسمیرنف، -کولموگروف هايآزموناز  اطیاستنب

 اولویتنقش دارند، و  در موفقیت بر موفقیت دوچرخه سواران، تمامی آنها گانه موثراز بین عوامل شش دهدمیها نشان یافته: هایافته

ي تورها و مسابقات داخلی قش برگزارهاي گروهی، نفدراسیون و رسانهئت، نقش حمایتی هینقش مربیان،  :است از عبارتبه ترتیب آنها 

  .اجرایی ومل امکاناتی ت، نقش عواانی، نقش مدیریت هیئنقش عوامل زیست محیطی و عوامل جسمو خارجی، 

باید قیت، روند موفنسبت به هیئت دوچرخه سواري استان آذربایجان شرقی  در صورت تمایل براساس نتایج بدست آمده: نتیجه گیري

هیئت  تواندمی هم ،هاي تحقیق حاضریافته. داال قرار دههاي بو امکانات خود را براساس اولویت تخصیص بودجهبرنامه ریزي و 

 هاي دوچرخه سواري سایرهیئت يبرا ییهم الگو و ها یاري رساندتداوم این موفقیتدر  ه سواري استان آذربایجان شرقی رادوچرخ

  .کند ارائه به عملکرد بهتر دنیدر جهت رس ایران يهااستان

  

  مسابقات جاده، آذربایجان شرقی، موفقیت، دوچرخه سواران :کلید واژه ها

  

 

 Aghaei.hamid@gmail.com                                                                                                 )    تربیت معلم(استادیار دانشگاه خوارزمی  .1

 )تربیت معلم ( دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی .  2
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  مقدمه

 مطرح ...فرهنگی واجتماعی،  اقتصادي، سیاسی، ابعاد در توسعه براي ابزاري عنوان به ورزش نشد فراگیر امروزه

). 2(که تبدیل به جزء جدایی ناپذیري از زندگی بسیاري از افراد و جوامع در سراسر جهان گردیده است  ،)1( است

 مؤثر کشور استراتژیک هايسیاست و به اهداف نیل در تواندمی ورزش يتوسعه و رشد در مؤثر عوامل تبیین لزوم

 عمومی، سالمت و نشاط در آن تأثیر و جمعیتی ساختار جوان بودن دلیل به ما کشور در آن، بر عالوه .شود واقع

المللی در ورزش و به خصوص المپیک به هاي بیندستیابی به موفقیت و).1( یافته است دوچندان اهمیتی ورزش

می  پی می کنیم، فکر ورزش یتاهم به وقتی ).3(ها تبدیل شده است م براي کشوراي به یک امر مهطور فزاینده

 آن یتاهم و ورزش نقش جدید عصر در است، کرده مشغول خود به را بشر ذهن ها قرن همه در ورزش که بریم

، کار و کسب هايمحل، عمومی اماکن در .است بوده جمعی ارتباط وسایل و هارسانه بحث موضوع جوامع در

  ). 4(بوده است  داغ ها تیم موفقیت عدم یا موفقیت ورزش، بحث همیشه...  و مدارس

اي موثر و هماهنگ با هم کار شود که اعضاي تیم به شیوهاصل میدر ورزش هاي گروهی موفقیت زمانی ح     

 در ورزشکار هدافا. است وابسته بسیاري عوامل به، ورزشی میادین در شکست و بنابراین موفقیت). 5(کنند می

 یکدیگر، شناخت با ورزشکاران روابط چگونگی او، شخصیتی خصوصیات و خاص ورزشی يرشته یک به گرایش

 نتایج و بازي يارائه کیفیت بر که اند عواملی جمله از قبلی، همگی ورزشی هاي رقابت نتایج و ورزشکاران از مربی

 در شکست یا موفقیت سمت به را فرد هستند که عواملی ملهج گذاشت، و همچنین از خواهند اثر ورزشی مسابقات

  ) .6(رهنمون می سازند  رقابتی هاي موقعیت با رویارویی

 خودي به مساله این و نمود حاصل پیشرفت فعالیت هاي بدنی زمینه در باید بهتر عملکرد به رسیدن براي     

 تمرین غایی هدف .باشدمی خاص با روش و منطقی یتمرین برنامه از پیروي مستلزم بلکه، نیست پذیر امکان خود

 عوامل ).7( شودمی ورزشکار عملکرد بهبود به منجر که است توانایی و حرکتی هاي قابلیت افزایش ، امر  بدو در

 در آنها از بعضی متعددند، هابازي از دوره یک در ورزشی تیم موفقیت عدم یا موفقیت، شکست یا پیروزي در موثر

 می برد تیمی و می افتد اتفاق زمین آنچه در .کنندمی ایفا نقش زمین از خارج آنها از بسیاري و بازي ینزم درون

. است افتاده اتفاق قبل مدتها از و زمین از خارج در که باشد عواملی گیري تصمیم از ناشی تواندمیبازد، می یا

 حمایت، اندرکاران دست و مدیران و پشتیبانی رکاتامدت، تد کوتاه و مدت مدت، میان دراز هايریزي برنامه

   . )8( می شوند دیده کمتر که هستند عواملی از همگی ..و هارسانه

، جسمانی  توان به سالمت کامل موفقیت در ورزش معیارهاي خاصی مورد نیاز است که از آن جمله می  براي     

  ).9( اشاره کرد  حرکتی مناسبی و زیستفیزیولوژیکی و  هاي وراثتی، روانی و برخورداري از ویژگی

 نه بازي مختلف سطوح در دارد و بازیکنان دیگري هم عوامل به بستگی ورزشی میادین در شکست یا موفقیت

 میل و جویی رقابت حس قبیل از روانی فاکتورهاي و بازي خصوصیات در ورزش، بلکه آن ویژة هاي مهارت در تنها

  ).10(اند   متفاوت هم با پیروزي به

 به دستیابی براي کند، متمرکز گروه را هاي تالش بتواند که مشترکی هدف معتقدند تعیین ورزش روانشناسان    

 ها، راهبرد و اهداف ها، انداز چشم تحقق در موفقیت عوامل ترین کلیدي از یکی) . 11(دارد  جنبۀ حیاتی موفقیت

 موفق هاي تیم . )12( است عملکرد مدیریت آن تر جامع فهومم با نیز و عملکرد ارزیابی به سازمانی مدیران توجه

 رهبري و مدیریت آن و سازد می ناموفق متمایز هاي تیم از را ها آن که دارند ویژگی برجسته یک معموالً ورزشی
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وهشگران ورزش این است که بتوانند با ارزیابی دقیق تر هدف مدیران و پژ ).11(است  شایسته و مؤثر، فعال،

نه تنها سیاست گذاران و مجریان را با موانع و مشکالت اجرایی، نقاط  ،رد سازمان ها و تیم هاي ورزشیعملک

  . )2(آشنا سازند، بلکه با فراهم آوردن بازخورد، برنامه را در راستاي تحقق اهداف نگه دارند  آنها ضعف و قوت

 ورزش که است رسیده نتیجه این به نتاآتال 1996 المپیک هايبازي ارزیابی در1اسپورت ورزشی نشریه     

 کار حد این آن، تا هايبخش همه در که یافت توان نمی را دیگري يحوزه هیچ ،دنیاست بناي قهرمانی بزرگترین

   ).13(شود  انجام آگاهانه ریزي برنامه و اساسی تحلیل و جدي، تجزیه

وسعه ورزش قهرمانی در هر کشور زمینه کسب ورزش قهرمانی یکی از ارکان توسعه ورزش در کشور است، ت     

   .هانی و المپیک استموفقیت در رقابت هاي ج

به ورزش  همه باعث توجه بیشتر همه و ،هاي ورزشی در دنیاي مدرن امروزبیتذاج اهمیت روز افزون و     

 برنامه ،به قهرمانی براي رسیدن تا جائیکه ،شود در دنیاي مدرن این توجهات بیشتر دیده می ،قهرمانی شده است

این برنامه  ،شود کاران ورزش قهرمانی ارائه میاندر همه دست مربیان و هاي حمایتی فراوانی براي ورزشکاران و

   ).1( نوع رشته ورزشی متفاوت است کشورها و ها با توجه به شرایط اقتصادي

به  اهداف بسیار گسترده اي باشد که  دود رشته هاي ورزشی در سطح جهان میحدوچرخه سواري جزو م     

جسمی جامعه  و ، ارتقاء سطح سالمت روحیاوقات فراغتوسیله براي پرکردن و به عنوان یک  دنبال دارد

   .باشد مدالهاي جهانی می در دستیابی سهل به مدالهاي آسیایی و  و قهرمان پروري، بخصوص کشف استعدادها

 هاي سال در خوشبختانه .است کرده پیدا کشورها در را خود گاهجای قهرمانی ورزش عنوان به سواري دوچرخه     

 مختلف هاي رشته در عملکرد پیشرفت .است شده دیده قهرمانی سواري دوچرخه ورزش در گیري چشم رشد اخیر

داشتن یک برنامه  .)13( کند می دنبال را پرباري بسیار روند نیز جدید هزاره آغاز در حتی سواري، دوچرخه

مله اهداف اساسی دوچرخه سوار موفق در طول زندگی حرفه اي دوچرخه سواري خود می باشد مشخص از ج

)14.(  

 دوچرخه :توصیه براي موفقیت در دوچرخه سواري ذکر کرده است سه، )1386(،صالحی  فراهانی جاللی     

 طریق از تمرین، زانهرو کنترل و هدایتبصورت  ايمسابقه و تمرینی فشارهاي هدایت .فشار تنظیم. مرتب سواري

نخبگان دوچرخه سواري نسبت به دوچرخه  ).13( پذیرد می انجام 2خودرو و پا دور و قلب ضربان تعداد گیرياندازه

 است موفق تیمیدر دوچرخه سواري  ).15( سواران آماتور زمان زیادي را براي آموزش  دوچرخه صرف می کنند

 منظم صورت به را باال سرعت باشند قادر اعضاء باشد و داشته ودوج آن اعضاي در  مناسب تکنیکی هماهنگی که

 در موفقیت .شود می قهرمانی به رسیدن و نهایی تکامل باعث باال سطح تمرینات .نمایند حفظ یکنواخت و

 برنامهیک داشتن  باشد ومی مدت بلند تمرینات برنامه در جسمانی آمادگی شامل سواري دوچرخه مسابقات

 به نیاز، مناسب)  جسمی(  فیزیکی شرایط داشتن بر افزون مسابقات، در موفقیت .است ضروري تمرینی دقیق

 مرتب طور به تمرینات و انجام پیوستگی هم به، بندي فصل .دارد مناسب تمرکز نیز و خوب روانی هاي قابلیت

 و شود زیادتر سوار هدوچرخ پتانسیل که اندازه هر .شود می سال طول در عملکرد سطح بهبود و افزایش باعث

  ). 13( شود می بیشتر مسابقات سرنوشت تعیین در تفکر یابد، نقش افزایش عملکرد و توانایی سطح

 

1: sport 
   شودیم لیمحرکه تبد يرویچرخه، پا زدن به ن قیاز طر یالنعظ يرویو چرخ دنده است که با کمک آن ن ینیس نیمنظور از خودرو رابطه ب: 3
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 مهمترین تمریند، ندر مورد راز پیروزي در ورزش دوچرخه سواري بیان می دار، )1966( 2و بوبت 1رفک     

شود،  عملی منظمی برنامه و اصول روي مرینت هچنانچ دهد، می تشکیل را ورزشکار یک ورزشی برنامه سنجش

  ).16( داشت خواهد بر در را پرثمري نتایج شک بدون

انداز سازمانی توسعه ورزش نخبگان در استرالیا را عوامل در چشم ، مهمترین)2009( 3و شیلبوريسوتیریادو      

  ).33(یافته است در این کشور افزایش درآمد هاي مالی و افزایش عالقه ورود نوجوانان و جوانان به ورزش 

پشتوانه سازي و ، استعداد یابی تیم ملی بسکتبال، عواملی مانند  در بررسی عوامل موفقیت، )1387( مرادي     

وانی و جسمانی، ر تشکیل تیم هاي ملی پایه، استفاده از مربی مجرب، وجود بازیکنان با توانایی هاي فنی،

مناسب مدیریت فدراسیون بسکتبال، تدارك مناسب و ت مدیریت و عملکرد انگیزشی، لیگ منظم باشگاهها، ثبا

انجام بازي هاي تدارکاتی، حمایت باشگاهها، کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی و حمایت رسانه را باعث 

  ).2( موفقیت تیم ملی در مسابقات جام ملت ها یافته است

راهکار بدین   نظریات خود را در جهت بیان،  توسعهء ژیمناستیک  وانبا بیان طرحی با عن، )1381( حافظ مطلق     

ها و در همین رابطه  ها جهت ایجاد ذهنیت مناسب در خانواده وسیع در رسانه  تبلیغات :صورت بیان کرده است

نظور که براي این م ،پردازند ژیمناستیک می  آگاهی دادن به عامهء مردم در ایمنی و سالمت ورزشکارانی که به

جذب  و رسید  موارد مورد نیاز به نتیجه و سایر با توضیح و نمایش وسایل کمک آموزشی، تشکهاي ایمنی  توان می

  ). 17(بدنسازي براي  ی مدونیها تهیه برنامه و به ژیمناستیک انمند ه بیشتر عالقههرچ

 به هوازي متابولیسم بی باید اتنه نه موفق تکواندوکاران که دارد می بیان خود پژوهش در ،)1997(4هونگ    

   .نیز برخوردار باشند خوبی خیلی هوازي استقامت از باید بلکه باشند، داشته باالیی انفجاري توان همراه

 با فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی ویژگیهاي بین رابطۀ تعیین و توصیفدر  ،)1385(اکرم جعفري و همکاران     

 در باال سرعت پایین، بدن چربی درصد: ویژگیهايکه آنها داراي  استرسیده به این نتیجه  تکواندوکاران موفقیت

زمان  حریف، امتیاز کسب از جلوگیري و جاییهاي سریع ابهج در عالی چابکی مهارتها، به موقع و اجراي سریع

 اشندانفجاري می ب و سریع مهارتهاي و ضربات انجام باال براي هوازي بی توان سرانجام و خوب، العمل عکس

)18.(  

، جسمانی و رفتاري خاص براي موفقیت در یشناسایی و انتخاب افراد مستعد که داراي ویژگی هاي مهارت     

اندازه، ساختار  (ی بدن ،)مهارت( یحرکت يها یژگیاز و هیاول  یابیارزشیک رشته ورزش را دارند می تواند شامل، 

  ).19(باشد  )يریپذ یمرب(ي و رفتار ) بدن

هاي پیکري و موفقیت شمشیربازان مرد  نشان داد بین ویژگی، )1386( علی نژاد و همکارانهاي پژوهش  فتهیا     

و قد   دو ویژگی شاخص تودهء بدنی هاي پیکري، از بین ویژگیو  نخبهء ایران رابطهء معناداري وجود دارد

  ).8( داري با موفقیت شمشیربازان داشتنهمبستگی مستقیم و معناد

موفقیت ورزشکار  برفیزیک بدنی مناسب نداشتن ، ندداد نشان خود تحقیقنیز در ) 1987( 5آدنیرانو  4یوالتور     

  ).20(تاثیر می گذارد در مسابقات 

 

1: creff 
2 : bobet 
4: Hong 
3 : Sotiriadou  & Shilbury 
4: Toriola   
5: Adeniran 
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 بی، درست ریزي برنامه عدم را،در آسیا ملی فوتبال جوانان  تیم ناکامی در اصلی عوامل، )1379(  سجادي      

  ).21( است یافته فوتبال فدراسیون در ساختار ضعفناسب و نام مدیریتی، سازماندهی ثباتی

 عدم داشتن، فرانسه 1998 جهانی جام مسابقات در ایران ملی تیم عمده مشکالت، )1378( جاللی فراهانی     

  ).22( بوده است مستمر و اصولی ریزي برنامه نبودن و منسجم تشکیالت و سازمان

در ورزش حرفه اي که بردن و ) 23( باشد،میی به عوامل متعددي وابسته هاي مختلف ورزش وفقیت در رشتهم     

مربیان یکی از ارکان اساسی شکل گیري هر تیم می باشند، از نقش آنان در و  )24( ،تنها هدف مربی است

 عملکرد بازیکنان نمی توان چشم پوشی کرد و بسیاري از مربیان این اعتقاد را دارند که اصل اساسی در گزینش

   ).25(بازیکن براي کسب موفقیت، سطح توانایی بازیکن است 

اي را براي موفقیت ورزشکاران به کار گیرند و تنها  سعی مربیان ورزشی بر آن است تا هرگونه تمرین و تجربه     

شانس  توانند می هاي ورزشکاران و میزان تاثیر آنها در موفقیت ورزشی را به خوبی بشناسند، که ویژگی  در صورتی

   .موفقیت ورزشکاران را باال ببرند

متنوع  رشته این مقررات دامنه سواري را همانند دوچرخه در موثر ، عوامل)1386(آقا علی نژاد و همکاران      

به اهداف واقعی خود  ورزشکار می توان  -مربی -تمرین ویژگی اصل به توجه با دانسته و عنوان کرده است، تنها

  ).9(دست یافت 

 در. است اعضاي گروه بین در وجود همبستگی مستلزم کار گروهی هر آمیز موفقیت انجام دیگر، طرف از     

 انسجام و وحدت داشتن مشترك، تحقق هدف براي الزم گروهی، شرط هاي در ورزش خصوص به و ورزش

1گروهی
  ).11(دارد  نقش کلیدي زمینه این در مربی تردید بی که است 

تعیین سهم عوامل  خاص، میز ورزشکاران در یک رشتهء ورزشیآ بینی اجراي موفقیت عوامل پیشترین  از مهم     

داشتن اعتماد و ) 27(آماده کردن ورزشکار از لحاظ روحی و روانی  و ) 23( شناختی  فیزیولوژیکی و روان پیکري،

باال عامل مهمی در قهرمانان و اعتماد به نفس  ).28(به نفس و اعتقاد به خود وتوانایی هاي خود ضروري است 

 تعیین امري ورزشکار، انگیزه عبارتی به یا انگیزه ها، رقابت در موفقیت براي ).34(المپیک  ارزیابی شده است

این  .)13( است ي، دارا بودن حس اعتماد به نفس قویدر ورزش قهرمان تیموفق ءالزمههمچنین  است، کننده

در تورهاي مختلف اري استان آذربایجان شرقی با توجه به سابقه قهرمانی اعتماد به نفس در تیم هاي دوچرخه سو

دوچرخه سواران با روحیه و اعتماد بیشتر وارد مسابقات می شوند که این انگیزه باال خود در فراهم شده است، 

خارترین آذربایجان شرقی پرافت دوچرخه سواري استان  تیم .انی بسیار مثمر ثمر بوده استهرمموفقیت و کسب ق

. به مقام قهرمانی دست یافته است ،هاي مختلفکه در دوره باشدمیتور بین المللی آذربایجان تیم حاضر در 

رقابت  ایرانهاي ري در قالب یک حریف جدي با استانسالهاست که آذربایجان شرقی در رشته دوچرخه سوا

هاي مختلف با همه عظمت و هاي استانمارد و حتی گهگاه دیده شده است که تیاي دک و بسیار فشردهنزدی

ي این ریشه .هایی از این استان به نتایج خوبی دست پیدا کننداند در برابر تیمنتوانسته امکاناتی که در اختیار دارند،

مندان و دست اي از عالقههاي فراوان عدهي وجهه و کوششگمان نتیجهپیشرفت و موفقیت هاي روزافزون بی

تالشی دریغ  فداکاري و ورزند و از هر گونهاست، که جدا به این ورزش عشق می رزش این استان بودهکاران واندر

هاي مختلف داخلی و خارجی، هاي دوچرخه سواري استان آذربایجان شرقی در رقابتموفقیت تیم .ورزندنمی

 

  .شود یم دهینام یاست که انسجام گروه یمیت یژگیو کیاحساس باهم بودن  :4
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با شناسایی این . است ضرورت و اهمیت شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران را دوچندان کرده

شناسایی نقاط قوت در . هاي مناسب و بهتري را براي موفقیت بیشتر اتخاذ نمودریزيتوان برنامهعوامل می

هاي دوچرخه سواري سایر ریزي و استفاده هیئتتواند براي برنامهموفقیت دوچرخه سواران آذربایجان شرقی می

 اتنظر با استفاده ازاین تحقیق  .چرخه سواري مثمر ثمر واقع شودو حتی براي فدراسیون دو، هاي ایراناستان

. صورت گرفته استاستان آذربایجان شرقی  دوچرخه سواري دوچرخه سواران، مربیان، مدیران، کارشناسان ورزشی

استان اي ثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفهمل موشناسایی عواهدف از تحقیق آن است که با با وجود این، 

  :زیر پاسخ دهد هايپرسشبه ایران  ايجادهو  یالملل نیب بایجان شرقی در مسابقاتآذر

 شده است؟ایران  ايجادهو  یالملل نیبدر مسابقات  شرقی جانیدوچرخه سواران آذربا تیباعث موفق یچه عوامل

  تواند باشد؟به چه صورت میعوامل این اولویت بندي 

 داد تا این موفقیت تداوم داشته باشد؟  ان ارائهتوکارهایی را می چه پیشنهاد و راه

  

  روش شناسی تحقیق

دوچرخه جامعه آماري پژوهش، . تحلیلی است -این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهیت، توصیفی 

استان  هیئت دوچرخه سواريو کارمندان اجرایی ، مربیان، مدیران استان آذربایجان شرقیاي حرفه سواران

تعداد  کهبر با کل جامعه می باشد در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه برا. بودند جان شرقیآذربای

  . بنابراین روش نمونه گیري به شکل کل شمار می باشد .نفر بود 60نها آ

 ،سشنامهپر صوري و محتوایی روایی .استفاده شد ختهمحقق سا ايپرسشنامه ، ازهاآوري دادهبراي جمع          

با استفاده از  نامهپرسشکلی پایایی . تایید شددوچرخه سواري  رشته خبرگاناز اساتید دانشگاه و  نفر 12توسط 

 و باشدالی از هماهنگی درونی ابزار پژوهش می، بدست آمد، که بیانگر سطح ع)/. 94(آلفاي کرونباخ روش 

نقش عوامل اجرایی و ، /.865نقش مربیان ، ./897نقش مدیریت هیئت هاي براي مولفه به ترتیب  همچنین

عوامل  نقش عوامل زیست محیطی،، /.864تورها و مسابقات داخلی و خارجی  نقش برگزاري، /.715 امکاناتی

 تحلیل و تجزیه براي. دست آمدب، /.772نقش حمایتی هیئت، فدراسیون و رسانه هاي گروهی و /. 707جسمانی 

هاي میانگین، آماره( آمار توصیفی از ،اول بخش دراستفاده شد که  spss 16زاري ها از بسته نرم افداده آماري

از  هابراي تجزیه و تحلیل استنباطی یافته در بخش دومو  هاجهت توصیف داده ،..)فراوانی، انحراف استاندارد و

 هاي نرمالداده تحلیل براي اياز آزمون تی تک نمونهها و اسمیرنف براي نرمال بودن داده -روفآزمون کولموگ

بندي عوامل موثر بر براي اولویت آزمون فریدمن از و هاي غیر نرمال دادهتحلیل براي بیونومینال آزمون  از و

  .گردیداستفاده موفقیت 

  

                                                                                            یافته هاي پژوهش

ان در این آزمون زیر گداد که میانگین سن مشارکت کننده آماري نشان هايهاي توصیفی مربوط به نمونهتهیاف

 41میزان مشارکت گروه سنی  و ) درصد 18.3( سال 40- 31، )درصد 56.7( سال 30 -21، )درصد10( سال20

  .بودند ) درصد 9(باالتر  سال و
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 افراد مشارکت کننده، میزان تحصیالت .درصد زن بودند 13.3ان مرد و گدرصد از مشارکت کننده 86.7

  .لیسانس و باالتر بودند )درصد 36.7(لم و فوق دیپ )درصد 13.3(، دیپلم )درصد 38.3(زیر دیپلم،  )درصد11.7(

از  )درصد 25(مدیر و  )درصد 10(مربی،  )درصد 16.7(ان دوچرخه سوار، گاز مشارکت کننده )درصد 43.8(

 ).1جدول(بودند  فدراسیون و هیئت دوچرخه سواري استان آذربایجان شرقی  کارمندان اجراییگان، ندهمشارکت کن

  

  آمار توصیفی ویژگی هاي فردي پاسخ دهندگان:1جدول

نوع فعالیت مرتبط با 

 رشته
 جنسیت مدرك تحصیلی سن

 تعداد درصد
نوع 

 فعالیت
 تعداد درصد

دامنه 

 سنی
 جنسیت تعداد درصد مدرك تعداد درصد

سال20زیر 6 10.0 ورزشکار 29 48.3  11.7 7 
زیر 

 86.7 دیپلم

 

 

52 

 

 
 

30-  21 34 56.7 مربی 10 16.7 مرد  دیپلم 23 38.3 

40 – 31 11 18.3 مدیر 6 10.0  13.3 8 
فوق 

 دیپلم
 

13.3 

 

 

8 

 

 

 زن
 25.0 15 

 

کارمند 

 اجرایی

15.0 9 

 

41 

 

باالتر-  

36.7 22 
لیسانس 

 و باالتر

 

 2نتایج موجود در جدول . نف استفاده شداسمیر -فواز آزمون کلموگر هانرمال بودن داده برآورد منظور به     

 نشان می دهد، 

ي تورها و مسابقات داخلی و ، نقش برگزارامکاناتیاجرایی و نقش مدیریت هیئت، نقش عوامل هاي مولفه     

از وضعیت نرمال دوچرخه سواران  موفقیت عوامل جسمانی در میزان نقش عوامل زیست محیطی و ،خارجی

، و نقش حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه هاي گروهی در میزان هاي نقش مربیانمولفهبرخوردار است و 

  .باشدمیاز وضعیت غیر نرمال برخوردار  دوچرخه سواران موفقیت

  

  هااسمیرنف براي نرمال بودن داده - فآزمون کلموگرو :2جدول

Sig 
 کلموگروف

 اسمیرنوف
Absolute متغیر میانگین 

0.197 1.0761 0.57148 4.2450 
نقش مدیریت هیئت در میزان موفقیت دوچرخه 

 سواران

 نقش مربیان در میزان موفقیت دوچرخه سواران 4.4417 0.59725 1.890 0.002
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Sig 
 کلموگروف

 اسمیرنوف
Absolute متغیر میانگین 

0.682 0.718 0.43612 4.1870 
در میزان  و امکاناتی  نقش عوامل اجرایی

سواران موفقیت دوچرخه  

0.089 1.247 0.59890 4.3250 
نقش برگزاري تورها و مسابقات داخلی و 

 خارجی  در میزان موفقیت
 

0.170 1.111 037961 4.3286 
نقش عوامل زیست محیطی،عوامل جسمانی در 

 میزان موفقیت

0.004 1.760 0.67627 
 

4.3167 
نقش حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه هاي 

موفقیتگروهی در میزان   

  

، ئتنقش مدیریت هی. نرمال را  نشان می دهد مولفه هاي  تک نمونه اي براي (t) نتایج آزمون تی  3جدول 

نقش عوامل زیست محیطی و  تورها و مسابقات داخلی و خارجی و نقش برگزاري، نقش عوامل امکاناتی و اجرایی

  ).≥05/0p( موثر بوده استدوچرخه سواران عوامل جسمانی در میزان موفقیت 

  

  تحقیقهاي متغیراي براي هآزمون تی تک نمون:  3جدول

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي
t 

میانگین 

 فرضی

میانگین 

 تجربی
 متغیر تعداد

0.000 59 16.875 3 4.2450 60 
نقش مدیریت هیئت در میزان موفقیت 

 دوچرخه سواران

0.000 59 21.083 3 4.1870 60 
یی در میزان نقش عوامل امکاناتی و اجرا

 موفقیت دوچرخه سواران

0.000 59 17.137 3 4.3250 60 
نقش برگزاري تورها و مسابقات داخلی و 

 خارجی  در میزان موفقیت دوچرخه سواران

0.000 59 27.110 3 4.3286 60 
نقش عوامل زیست محیطی،عوامل جسمانی 

 در میزان موفقیت
 

نقش  که ،غیر نرمال را نشان می دهد هاي مولفهبراي  )Binominal( بیونومینالآزمون نتایج  ،4جدول      

موثر بوده دوچرخه سواران  نقش حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه هاي گروهی در میزان موفقیت ن ومربیا

 ).≥05/0p(است 
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 هاي غیر نرمالبراي داده بیونومینال :4جدول

سطح 

 معناداري
 متغیر دسته بندي تعداد درصد

0.000 
3باالتر از  60 100  نقش مربیان در میزان موفقیت دوچرخه سواران 

3پایین تر از - -  

0.000 
3باالتر از 54 90 نقش حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه هاي گروهی  

3پایین تر از 6 10 در میزان موفقیت  

  

عوامل موثر بر موفقیت را نشان از  نتایج آزمون فریدمن براي رتبه بندي میزان اثرگذاري هر یک ،5 جدول     

دهد مینشان  بندي عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران، براي الویت ،5هاي جدول یافتهبا توجه به  .دهدمی

، ) mean =3.68(، نقش حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه هاي گروهی )mean = 4.34 (نقش مربیان که 

نقش عوامل زیست محیطی و عوامل جسمانی ، ) mean =3.63(لی و خارجی نقش برگزاري تورها و مسابقات داخ

) mean =3.42 ( نقش مدیریت هیئت ،)3.31  =mean( ، امکاناتی  اجرایی و نقش عواملو)2.61 =mean(،  در

  .بدست آمده استمیزان موفقیت 

نتایج آزمون فریدمن براي تمام عوامل موفقیت:  5جدول   

Sig. 
درجات 

 آزادي
Chi-

Square 
 ردیف متغیر میانگین تعداد

. 5 29.731 60 

 1 نقش مربیان در میزان موفقیت دوچرخه سواران 4.34

3.68 
نقش حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه هاي 

 گروهی در میزان موفقیت
2 

3.63 
قش برگزاري تورها و مسابقات داخلی و خارجی ن

در میزان موفقیت   
3 

3.42 
عوامل جسمانی مل زیست محیطی و نقش عوا

 در میزان موفقیت
4 

3.31 
نقش مدیریت هیئت در میزان موفقیت دوچرخه 

 سواران
5 

2.61 
نقش عوامل امکاناتی و اجرایی در میزان موفقیت 

 دوچرخه سواران
6 
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 بحث و نتیجه گیري

آذربایجان شرقی در مسابقات  ايحرفه هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران

وهش، نقش مدیریت هیئت در پژ مطابق با نتایج .بود  1390تا  1380هاي  طی سال اي ایرانالمللی و جاده بین

استان آذربایجان  ئتیه تیرینقش مدبنابراین ، )P=/.000( مورد تایید قرار گرفتسواران  میزان موفقیت دوچرخه

- مهمی در برنامه هاي ورزشی مسئولیتبنابراین هیئت. است بوده وچرخه سواران موثرد تیموفق زانیدر مشرقی 

اصولی باعث موفقیت  ریزي صحیح وتوانند با برنامهو می، ریزي و ارتقاء سطح ورزش قهرمانی بر عهده دارند

و اسیون بسکتبال در فدرثبات مدیریت به دلیل  ،)1387(مرادي هاي با یافته همسو که نتایج این پژوهش شوند،

در مدیریت کالن  عدم ثباتدارد که بیان می ،)1379(یافته هاي سجادي  باو  تیم ملی بسکتبالعملکرد مناسب 

  .مغایرت دارد ،ایران است عامل اصلی عدم موفقیت تیم ملی فوتبال جوانانفدراسیون، 

نقش مورد تایید قرار گرفت، پس   ،)/.=000P( مربیان در میزان موفقیت دوچرخه سواران  نقش همچنین     

-هر تیم می مربیان یکی از ارکان اساسی شکل گیري. است بوده موثرمربیان در میزان موفقیت دوچرخه سواران 

 یک عنوان به تیم رهبري در مربی ).25( توان چشم پوشی کردعملکرد بازیکنان نمی و از نقش آنان درباشند 

 آوردن فراهم از بزرگی بخش رسدمی نظر به ).29( است مطرح یشرفتپ هر و زیربناي قوي ءسازمان دهنده

مربیان نقش مهمی در زندگی ورزشکاران دارند و در . )2( است مربیان عهده بر مسابقات در پیروزي شرایط

نقش  ایفاي در مربیان مارتنز دیدگاه از ).34(دستیابی آنها به اوج عملکرد ورزشی نقش مهمی را ایفا می کنند 

 حال همان در و باشد داشته موفقیت براي را فرصت حداکثر هر ورزشکار که اندشرایطی ایجاد دنبال به ربیگريم

 نتایج، اجراي تغییر توانایی که است فردي کارآمد مطالعات مربی این در کلی، طور به .برسد تیمی موفقیت به نیز

 اهمیت حائز و آفرین غرور حدي به پیروزي افتخار ).11( دارد را تیم مثبت در روانی هاي واکنش و آمیز، موفقیت

 این به خارجی، مربیان استخدام و فراوان هاي هزینه تحمیل با حاضرند، فوتبال باشگاههاي و فدراسیونها که است

 و رمضانی ) 1383(افضل پور و همکاران یافته هاي  همسو با هاي پژوهشافتهبنابراین ی). 29( شوند نائل مهم

و  قهفرخی دوست علیهاي و با یافته) 1383 ( و  مرادي و همکاران) 1387(مرادي و ) 1389(همکاران و  نژاد

که منجر به انتخاب  هاي الزم در زمان تغییرات مربیانبه دلیل عدم انجام کارشناسی، )1389(فراهانی  جاللی

  .مغایرت دارد  ،)35(شود مربیان ناکارآمد می

 تاییدرخه سواران مورد در میزان موفقیت دوچ اجرایی و امکانات ، نقش عواملپژوهش هاي اینمطابق یافته     

 بوده  موثرنقش عوامل امکاناتی و اجرایی در میزان موفقیت دوچرخه سواران بنابراین ، )/.=000P(قرار گرفت 

. کرد شدلبهتر شدن عم باعث انتومی هاي روز دنیااستانداردبا داشتن امکانات خوب و مطابق با  است، بنابراین

بنابراین باشد، می اجرایی و امکانات و تجهیزات، عوامل عوامل موثر بر ساختار عملکرد در یک رقابتیکی از 

   .است ر مورد عوامل امکاناتی و تجهیزاتد ،)1386(جاللی فراهانی، صالحی هاي پژوهش،یافته

مورد  موفقیت، مسابقات داخلی و خارجی  در میزان، نقش برگزاري تورها و نتایج این پژوهشهمچنین در      

در میزان موفقیت دوچرخه تورها و مسابقات داخلی و خارجی  نقش برگزاريپس ، )/.=000P( قرار گرفت تایید

 دوچرخه سواران فراهم براي را امکان بهترین شود،می برگزار ساله هر که یمسابقات .)10(است  بوده موثرسواران 

شده و شرکت در مسابقات باعث بهبود عملکرد  .برده و آن را بهبود بخشند را باال خود عملکرد حسط که وردآمی

   .باشدمی) 2005(و همکاران  1اكرزسزجماهاي بنابراین یافته ها موافق یافته ،)30(دهد وري را افزایش میبهره
 

1 Majerczak   
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، )/.=000P(قرار گرفت تایید رد ان موفقیت موعوامل جسمانی در میز نقش عوامل زیست محیطی، همچنین     

تمرین در . . موثر بوده است عوامل جسمانی در میزان موفقیت دوچرخه سواران محیطی، نقش عوامل زیست پس

جاللی  ).31( افزایش ظرفیت تنفسی شده و عملکرد ورزشکار را بهبود می بخشد  محیط کوهستانی باعث

   :بدن به نتایج زیر دست یافته است ستان برتاثیر آب و هواي کوه ، )1386(فراهانی، صالحی 

باعث تولید نیروي بیشتر توسط عضالت شده و  همچنین تمرین در کوهستانو  شودمی شدیدتر و تر عمیق تنفس

  ).32(دهد میرا افزایش ) تنفسی هايظرفیت( تنفسی عملکرد

 شش و کلیه-قلب -عضله رگیموی شبکه توسعه(شود  می سازي خون افزایش باعث، هوا اکسیژن مقدار کاهش

بنابراین  ). 13(دهد  توسعه را خود عملکردي توانایی، موثر تمرین یک با تواندمی ورزشکار ترتیب بدین ،) شود می

  .می باشد )2004(و همکاران   2آلجاندروو ) 2005(و همکاران  1ایمپلیزريیافته هاي  همسو بایافته هاي پژوهش 

 گرفتقرار  تایید، مورد میزان موفقیتگروهی در هاي فدراسیون و رسانه وحمایتی هیئت  نقش در نتیجه

)000P=./( ،موثر بوده است، هاي گروهی در میزان موفقیتحمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه نقش بنابراین 

هاي هیافت باهمسو هاي پژوهش بنابراین یافته ،گرددواقع میمورد تایید فرض صفر آزمون فوق رد و فرض خالف 

از تیم  هاپیک و سازمان تربیت بدنی و رسانهباشگاهها، کمیته ملی المکه  حمایتیبه دلیل نقش   ،)1387(مرادي 

با توجه به نتایج آزمون فریدمن براي الویت بندي عوامل  .باشدمی ،در قهرمانی آسیا به عمل آوردندبسکتبال ملی 

هاي حمایتی هیئت و فدراسیون و رسانه نقشقش مربیان، ن دهد،اران، نشان میموثر بر موفقیت دوچرخه سو

وامل زیست محیطی و عوامل جسمانی، نقش نقش برگزاري تورها و مسابقات داخلی و خارجی، نقش ع  گروهی،

در نهایت نتایج این  .داننقش را داشتهبیشترین اولویت به ترتیب کاناتی اماجرایی و ، نقش عوامل مدیریت هیئت

آذربایجان شرقی در مسابقات بین استان  ايحرفه ناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سوارانتحقیق موجب ش

از  گیريبنابراین با بهره. ي ایران گردید و میزان تاثیر هریک از عوامل موثر بر موفقیت مشخص شداالمللی و جاده

-هیئتو سواري استان آذربایجان شرقی  هاي دوچرخهبراي بهبود و تداوم موفقیت :شودپیشنهاد می تحقیقنتایج 

و  ریزي و تخصیص بودجهبرنامه ،به عملکرد بهتر دنیدر جهت رس ایران يهااستان هاي دوچرخه سواري سایر

اي و بین هاي دوچرخه سواري در سطح منطقهبرگزاري تورو قرار دهند   هاي باالامکانات خود را براساس اولویت

برگزاري  هاي دوچرخه سواري،نظران در تیماستفاده از پیشکسوتان و صاحب، پایههاي توجه به تیم، المللی

 . شودالمللی توصیه میهاي ارتقاء سطح مربیان با استفاده از مدرسین تراز اول بینکالس
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