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این پژوهش سعی داشته است تا در چارچوب یک طرح توصیفی-زمینه یابی به سواالتی در خصوص ویژگی
های جمعیت شناختی ،وضعیت فرهنگی-اجتماعی ،وضعیت آموزشی-حرفه ای ،وضعیت اقتصادی-معیشی،
روابط خانوادگی-اجتماعی ،شرایط شغلی و شرایط سالمت روانی مربیان ورزشی استان های مختلف کشور
پاسخ دهد .در این بررسی هشتاد و دو متغیر در ابعاد مختلف (ویژگی های جمعیت شناختی
60متغیر،وضعیت فرهنگی-اجتماعی 0متغیر ،وضعیت آموزشی-حرفه ای 7متغیر ،وضعیت اقتصادی-
معیشتی 39متغیر ،روابط خانوادگی و اجتماعی  3متغیر ،شرایط شغلی  3متغیر و سالمت روانی  60متغیر)
مورد مطالعه قرار گرفت .بررسی کنونی در دو مرحله انجام گرفت .در مرحله اول که از روش سرشماری
استفاده شد ،در نهایت  60639نفرمربی از بیست و پنج استان شرکت کردند .در این مرحله ویژگی های
جمعیت شناختی ،وضعیت فرهنگی-اجتماعی ،وضعیت آموزشی-حرفه ای و وضعیت اقتصادی-معیشتی
مربیان مورد ارزیابی قرار گرفت .در مرحله دوم که برای ارزیابی روابط خانوادگی و اجتماعی ،شرایط شغلی و
سالمت روانی مربیان برنامه ریزی شده بود ،حدود ده درصد مربیان شرکت کننده در مرحله اول به روش
تصادفی ساده انتخاب گردیدند و تعداد افراد شرکت کننده در این مرحله  6699نفر بوده است .برای جمع
آوری داده ها از سه ابزار استفاده شد:الف) چک لیست محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی-
فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی ،ب) پرسشنامه کیفیت زندگی(اونزوکوب )6909،و ج) پرسشنامه نود
عالمتی( )SCL-90-Rمتعلق به دراگوتیس و همکاران( .)6903داده های بدست آمده با استفاده از شاخص
های آمار توصیفی،آزمون خی دو ،آزمون  ،Fآزمون پیگیری شفه و آزمون  tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
برخی از مهمترین نتایج تحقیق به شرح زیر است:
 -6بیشتر مربیان( 73/،7درصد) متاهل بوده اند -9 .بیشتر مربیان( 33/3درصد) در دامنه سنی  9،-33سال
قرار داشتند -3.اغلب مربیان(99/،6درصد) فرزند اول خانواده بودند39/،3-3 .درصد مربیان را زن و 79/37
درصد را مرد تشکیل می دادند -،.اغلب مربیان( 66/7،درصد) در رشته فوتبال فعالیت می کردند-7.
بیشترین تعداد مربیان( 3،/،9درصد) دارای مدرک دیپلم بودند-3 .رشته تحصیلی اغلب مربیان (37/96
درصد) یکی از گرایش های علوم انسانی بود 33/96-0 .درصد مربیان دارای سابقه بین  6تا  60سال بودند.
 -9بیشتر مربیان( 37/63درصد) مربیگری شغل دوم آنها بود-60 .بیشترین مدرک مربیگری
مربیان( 00/93درصد) مدرک درجه  3بوده است 33/9 -66.درصد مربیان دارای منزل شخصی بودند.
 -69بیشتر مربیان( 39/39درصد) در دو اتاق زندگی می کردند -63.اکثر مربیان( 90/06درصد) در مساحت
کمتراز  690متر زندگی می کردند-63 .اکثر مربیان دارای امکانات صوتی-تصویری(تلفن و تلویزیون) و لوازم
و امکانات زندگی(مانند یخچال ،گاز و کولر ) بودند 3/3-6، .درصد دارای مستغالت63/67،درصد دارای تلفن
همراه و 69/90درصد دارای ماشین شخصی بودند-67.باالترین فراوانی( 30/3درصد) حسابهای بانکی مربیان،
حساب جاری بود -63.باالترین نوع بیمه مربیان بیمه خدمات درمانی( 93/9،درصد) و تامین
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اجتماعی( 93/6درصد) بود  33/06 - 60 .درصد از همسران مربیان شاغل بودند- -69.بهترین میزان روابط
زناشویی متعلق به مربیان استان اصفهان( با میانگین  ،)3/3،روابط با فرزندان متعلق به مربیان آذربایجان
غربی( با میانگین )9/99و روابط با اقوام متعلق به استان گلستان( با میانگین  )3/39بود -90.بهترین شرایط
شغلی گزارش شده مربوط به مربیان استان های اصفهان،قم و کرمانشاه بود -96.بهترین کیفیت زندگی
گزارش شده از آن مربیان اصفهان( با میانگین  )3/60بوده است -99.باالترین سطح سالمت روانی متعلق به
مربیان استان قم( با میانگین )0/33و پایین ترین آن متعلق به مربیان استان تهران( با میانگین  )6/67بوده
است -93.بیشترین موارد مشکوک به مشکالت روانی در بین مربیان استان تهران( 96/9درصد) مشاهده
گردید -93.بین مربیان استان های مختلف در زمینه وضعیت فرهنگی-اجتماعی ،وضعیت آموزشی-حرفه ای
و وضعیت اقتصادی-معیشتی از لحاظ آماری تفاوت وجود داشته است -9،.بین مربیان استان های مختلف از
لحاظ روابط خانوادگی و اجتماعی( روابط زناشویی ،روابط با فرزندان وروابط با اقوام)  ،شرایط شغلی( ویژگی
های شغلی ،رفتار شغلی و رضایت شغلی) و همچنین کیفیت زندگی از لحاظ آماری تفاوت وجود داشته
است -97.بین مربیان استان های متعدد از نظر میزان سالمت روانی و موارد شیوع مشکالت احتمالی روانی
تفاوت معناداری وجود داشته است -93 .بین مربیان دارای گرایش های مختلف تحصیلی از نظر وضعیت
فرهنگی -اجتماعی تفاوت آماری مشاهده گردید -90.بین مربیان رشته های مختلف ورزشی از نظر سالمت
روانی تفاوت آماری دیده شد -99 .میزان سالمت روانی مربیان زن بیشتر از مربیان مرد بوده است-30 .
کیفیت زندگی مربیان زن بهتر از مربیان مرد بوده است.
به طور کلی بین مربیان ورزش استانها از لحاظ ویژگیهای جمعیت شناختی و وضعیت اقتصادی،اجتماعی-
فرهنگی و روانشناختی تفاوتهایی وجود دارد.
واژه هاي كليدي  :مربیان ورزش – ویژگیهای جمعیت شناختی ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی  ،وضعیت
فرهنگی-آموزشی ،سالمت روانی
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