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چکیده 
بود. روش پژوهش هاي گروهی ایران پژوهش حاضر، طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزشهدف 

کیل ر چهار ورزش گروهی تشورزشکاران مرد لیگ برتري ایران دآماري آن رااز نوع توصیفی بود و جامعۀ
پس از مرور پیشینه و مصاحبۀ.ند پاسخ دادساختهنامۀ محققپرسشنفر به 360نفر) که 776دادند (

ابزار با استفاده ازروایی صوريتنظیم شد. شی لیکرتارزپنج شاخص66ورزشکار در23اکتشافی با 
برآورد 98/0نامه نیز و پایایی کلی پرسششدتأییدکارشناسان مدیریت ورزشی و دیگر خبرگان، هاينظر

≥05/0Pدر سطح22موسآاز آزمون فریدمن و معادالت ساختاريها براین، براي تحلیل دادهشد. افزون
) 47/3یندها ()، فرا48/3پیامدهاي رضایت شغلی (اساس میانگین رتبه،که برداد . نتایج نشانشداستفاده 

تمامی نشان داد که، تحلیل عاملی تأییديضمنایب بیشترین اولویت را داشتند. ترت)، به40/3ندها (یاو پیش
ت شغلی، ییندهاي رضامدل معادالت ساختاري، در عامل فرااساس برند و بودمعنادار05/0در سطح هاگویه

یامدها، ابعاد تیمی و محیطی با و در عامل پ87/0و 89/0ر ثیتأترتیب با ضرایبابعاد سازمانی و تیمی به
،55/0ر تاثیساختاري، عامل فرایندي با ضریبدر سطح دوم مدل اثرگذار بودند. 91/0و 92/0تأثیریباضر

که عامل مستقیم مدل نشان داد ت غیرورزشکاران داشت. نتایج اثراثیر بیشتري بر رضایت شغلی تأ
بر فرایندها و 99/0تأثیر یندها با ضریبپیشابر رضایت شغلی ورزشکاران،91/0تأثیرضریبیندي با پیشا

رضایتتأمیندرباشگاهییندهايفرابنابراین،بر پیامدها اثرگذار بودند؛93/0ر ثیتأفرایندها با ضریب
بسیار مهم هستند.ورزشکاران

یندهاي تیمی، نتایج تیمی، مدیریت تیمرضایت ورزشکار، فرارضایتمندي،: اژگان کلیديو

:zani@guilan.ac.irrramEmailنویسندة مسئول*
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مقدمه
به رددابسیار مهمیپیشرفت و بهبود سازمانی و نیز سالمت نیروي کار نقش در،1رضایت شغلی
براین،ها تبدیل شده است. افزونپژوهشی مرتبط با مدیریت سازمانترین موضوعمهمطوري که به 

ه شوند کانسانی در ورزش یا تیم محسوب میترین منبع یا سرمایۀترین و اصلیورزشکاران مهم
و بیشترین نقش را در عملکرد و معادالت سازمان کنند میورزشی را تولید محصولی به نام مسابقۀ

رودمیمرز سازمان یا باشگاه فراترنگرشی است که از،رضایت شغلی).0220، 2کنند (هورنایفا می
توان مینیز اي را سطح حرفه3ورزشکارانگذارد. رضایتنیز تأثیر میو بر زندگی خصوصی ورزشکار

و يفردجیو نتاندهایااز ساختارها، فريادهیچیپیابیکه با ارزدرنظر گرفتیحالت مثبتایتیوضع
ثیر أتتیم نیزاعی اجتمهاي پویاییاز و) 2007، 4، لوگد و هارديیساشود (یتجربه میمیت

انسجام و محیط باشگاه مانند جو و فرهنگ به تعامالت اجتماعی در تیم، همچونو؛پذیردمی
.)2006، 5شود (چیافنها مربوط میتیمیمربی، مدیریت باشگاه و همباورزشکارباشگاه، روابط 

ورزشکار ازرضایتمنديباشد،مثبتوعمیق،عاطفیوتعامل هیجانیاینکهاندازههربنابراین،
.)1997، 6(چالدوراي و ریمرخواهد شدبیشترباشگاهتیم و 

ایت مشاغل مختلف ورزشی رضي درزمینۀبسیارهايپژوهش،ورزشدر مطالعات سازمانی حوزة
-زهکو؛ 1381معلمان (وحیدیان، ومدیران هاي مختلف مانندگروهو رضایت شغلیاندانجام شده

، امینی، کریمی، عزیزي،اتحی، ف1384، و میرنادري؛ نوربخش1382، پور، طالبچیان، زارعی
، کارکنان (بحرالعلوم)، 1388؛ خاوري و یوسفیان،1375علمی (اصالنخانی، اعضاي هیئت)،2015
؛ 1385، کیسمی) و مربیان ورزش (رستمی1392و شعبانی، صوفی ؛ رضایی 1385؛ سلطانی، 1378

(صاحبکاران، رمضانی نژاد، ) بررسی شده است2014، 8، سونی7،1220سیسی و جنجن
موضوع رضایتمندي و رضایت شغلی درمطالعات خارجی نیز در . )1394خسروي، ومیرمحمدتبار

پژوهشگران،هاي اخیر). در سالپژوهش2000(بیش از شده استبسیار فراگیر و تخصصیش ورز
ن را در مشاغل مختلف ورزشی و ثیرگذار بر آوناگون تأوع رضایت شغلی و عوامل گشماري موضبی

شود. پژوهشی مشاهده مییا آماس تورم ،بارهتوان ادعا کرد درایناند که میغیرورزشی بررسی کرده
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اند که مطالعات شغلی با مطالعات سازمانی نشان دادههاي مختلف در حوزةبراین، فراتحلیلعالوه
؛ چالدوراي1387پرطرفدارترین مباحث در این حوزه هستند (زکی، تقریباً ،محوریت رضایت شغلی

، رحیمی، عابدي، اسماعیلی؛1391،جنتیوباقري، کوشا؛1385، و توکلی؛ ازکیا1997، 1و ریمر
باولینگ .)1394خسروي، ورمضانی نژاد، میرمحمدتبار،صاحبکاران؛1394، و اسماعیلیکالنتري
صورت و عوامل مختلفی را بهاند مطالعات رضایت شغلی پرداختهراتحلیلبه فنیز)2008(2و هاموند

وجود ند که بابیان کردپژوهشگراناند. این ربندي کردهها ساختایندها، پیامدها و همبستهپیشا
. اندایندي چندان موردتوجه نبوده، عوامل فرزیاد درزمینۀ رضایت شغلیمطالعات 

) رضایتمندي ورزشکاران 1997(ریمروچالدوراي ترین مطالعات، مدر یکی از مهورزشکاران،دربارة
را در چهار بعد اصلی رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت از آموزش و تمرین، رضایت از عملکرد 

استفاده هاي بعدي موردند که در بیشتر پژوهشاهردبندي کتیمی و رضایت از عملکرد فردي طبقه
نژاد، رمضانی، قربانی؛1389، نژادکاظم،يریخبنژاد،یرمضان، ؛ محدث1389،عاملی(جبلقرار گرفت

در مطالعاتنایشتریبکه دهدنشان میها، مرور پژوهشویژه). به1393، حسینی کشتانوامیرنژاد
ویس و هستند؛ براي مثال،)1390حکیمی، نژاد ورمضانی(يگریمربایيرهبرهاي سبکرابطه با

،)2003(6سیتئودوراکوببتسس ، )2001(5سریبون،)1990(4نیلیممک،)6198(3فردریش
، یسا،)2006(فن- چیا)، 2006(10، موري)2006(9تورمن)،2005(8، کوکاك)2005(7اوماند

وکوتزورت،)2008(12، کاکس ریچارد و مک گویر)، آیوگی2007(11چن)، 0072(لوگد و هاردي
15، ابوالروز، هنداويهاتامله،)2009(14فاوز، جمالیس، جیوك و دین،نظرالدین)،2009(13کونروي

ونژاد، جرعه نوشیهمت، نژادرمضانی،)2015(16، واتسون، فانگچن، هالبوركفوکائو،)2009(
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10. Murry
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نورزوي وکوزه چیان، هنريحسینی، سید، نوروزي)2011(، خبیري، سجادي)، خلج1390(محدث
) 2015(یصنعتویفراهان، معماريو ؛) 2014( می و درودیان، بسفداآزاد، )1391(سیدحسینی

(صاحبکاران، ورزشکاران داشته باشنديتمندیرضابرزیاديریتوانند تأثیمانیکه مرباند نشان داده
.)1394خسروي، ورمضانی نژاد، میرمحمدتبار

، بیکر)،2001(سربیون،)1999(1، کفمن)1986فردریش (ویس و دیگري نیز هايپژوهشدر 
) ، 2005(3، آنروه، مورمن، سشادري، آنروه)0032)، ببتسس و تئودورآکیس (2003(2یاردلی، کوته

احسانیوچیانهکوز، )، مرادي1389(نژادکاظمويریخبنژاد،یرمضان،محدث)،2005(4جنکینز
،یان، هنريکوزه چسیدحسینی، نوروزي)،1391(فتحی، صادقی، بروجردي، )، نوروزي1392(

)، 1393()، نوذري و بوستانی 1390(ينوروزوان،یزردشت، بهرامی،)1391(نورزوي سیدحسینی
؛)2014(، آل بویه، فروغیهین، سینبیننیک،)2013اسدي ()، 2013پور(درودیان، شهبازي، ادیب

وابسته وان متغیر عنزشکار را به، رضایت ور)1393(حسینی کشتانورمضانی نژاد، امیرنژاد، و قربانی
یت، تعهد و همیت تیمی، عدالت، رضاآن را با متغیرهایی مانند جنسیت،درنظر گرفته اند و رابطۀ

.نداهکردیبررسجو انگیزشی تیم و عملکردابهام نقش، قدرت مربی،گیري، انسجام،سبک تصمیم
را ورزشکارباورزشکار غیری افراد رضایت از زندگنیز ) 1388(پیرزاده،تیماوجاقی، حک، زادهقلی

اند.مقایسه کرده
رضایت شغلی تحلیل عوامل و ابعادهاي گسترده، مطالعات اندکی بر شناسایی،انجام پژوهشوجود با

ابعاد مختلف ) 1997(ریمرو چالدوراي ،ابتکاريیمدلدر بار اند. نخستین ورزشکاران متمرکز شد
15اي تیمی و انفرادي و ندهاي تیمی و انفرادي و پیامدهیمندي ورزشکاران را به دو عامل فرارضایت

این عوامل و ابعاد را به چهار بعد اصلی رضایت از رفتار و تعامل ها، آنسپسبندي کردند. بعد طبقه
ضایت از عملکرد فردي خالصه با مربی، رضایت از آموزش و تمرین، رضایت از عملکرد تیمی و ر

رضایت ورزشکاران و بندي براي بررسی رابطۀ، از این طبقهبعديهايکردند که در بیشتر پژوهش
را بررسی کردند؛ براي نیز فقط رضایت ورزشکاران از مطالعاتبرخی متغیرهاي مختلف استفاده شد.

5چنیسو،گروهیوانفراديهايرشتهرضایت ورزشکاران)2003(، یاردلی، کوته، بیکرمثال

داخل کشور هايدر پژوهشرا بررسی کردند.ورزشکارانیسنف مختليهاگروهتی) رضا2005(
) ابعاد مختلف رضایتمندي ورزشکاران را بر 1390(نوش، محدثنژاد، جرعه، همتینژادنیز رمضانی

1. Coffman
2. Baker, Yardley & COTE
3. Unruh, Unruh, Moorman, Seshadri
4. Jenkins
5. Shu–Cheng
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دل بعدي خود از مدر مطالعات، اما) مقایسه کردند؛1997(ریمروچالدورايبعدي 15اساس مدل 
در )1389(فالحو، همتی نژاد، بنارنژادیرمضانمثال،د؛ برايها استفاده کردنچهار بعدي آن

رضایت از رفتار و تعامل با مربی، رضایت از عملکرد فردي، چهار بعد که ندنشان دادخود پژوهش
.لفی هستندهاي مختداراي اولویترضایت از آموزش و تمرین مربی و رضایت از عملکرد تیمی 

يتمندیابعاد رضانیبند کهافتیدر)1390(محدثونوشژاد، جرعهننژاد، همتیرمضانی،همچنین
مرور .وجود دارددار اتفاوت معنيانفرادویروهورزشکاران گتیورزشکاران زن و مرد و رضا

ورزشکاران دهد که رضایت شغلیشده درزمینۀ رضایت شغلی در ورزش نشان میهاي انجامپژوهش
که طوريخاص و جامع بررسی شود؛ بهصورتکه این موضوع بهم استالزکمتر بررسی شده است و

، مدیران و دیگر ی پیامدها یا نتایج تیمی که موردتوجه بیشتر مربیانبر بررس، عالوهحاضردر پژوهش
مدیران ،اینکهویژهندهاي تیمی نیز توجه شده است. بهیها است، به فرانفع در باشگاهافراد صاحب

خود با ترین سرمایۀ انسانی؛ یعنی، ورزشکارانورزش براي تأمین رضایت مهمايهاي حرفهباشگاه
مین هاي امروزي مدیریت باشگاه باید تأبنابراین، یکی از دغدغهرو هستند؛بههاي بسیاري روچالش

که توان اذعان کردمیبراین،اران باشد تا باعث اثربخشی و کارایی باشگاه شوند. افزونرضایت ورزشک
، دنرضایت شغلی در دیگر مشاغل ورزشی وجود داردرزمینۀ شتر مفاهیمی که در پیشینۀ مطالعات بی

اي را روشن سازند؛ بنابراین، ورزشکاران حرفههاي رضایت شغلی در توانند همۀ ابعاد و ویژگینمی
چه یمییندهاي تیامدها یا نتایج، پیشایندها و فراپبراین است که عالوهحاضرسؤال اصلی پژوهش

کدام مین رضایت شغلی ورزشکاران اندرکاران براي تأایت ورزشکاران دارند؟ و دستثیري بر رضتأ
توجه قرار دهند؟متغیرها را باید بیشتر مورد

پژوهششناسی روش
ورزشکاران همۀ. صورت میدانی انجام شده استاست که بهتحلیلی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

،هاي فوتبال، بسکتبال، والیبال و هندبال) در رشته2016(سال هاي برتر کشورهاي لیگمرد باشگاه
به استناد جدول مورگان، حجم نمونهزشکار) که ور776تشکیل دادند (آماري این پژوهش راجامعۀ
400،گویی نامناسبگویان و پاسخاحتمال افت پاسخورزشکار تعیین شد؛ اما بادرنظرگرفتن260
368ورزشکار از 170(فوتبالبا توجه به حجم جامعۀنامه به تناسب تعداد ورزشکاران لیگشپرس

ورزشکار) و 120ورزشکار از 70(ورزشکار)، بسکتبال144ورزشکار از 80(ورزشکار)، والیبال
شد که نامه بازگردانده پرسش380، نهایتشد و درورزشکار) توزیع 144ورزشکار از 80(هندبال

تخاب شد. با بررسی مبانی و پیشینۀ تحلیل آماري انویهتجز) برايدرصد90/89(نامهپرسش360
رضایت شغلی ورزشکاران ،هاي مختلفها و گویهلفهها، مؤ، عاملپژوهش و مصاحبۀ اکتشافی
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بررسی. پس ازایی و انتخاب شد و در سه سطح پیشایندها، فرایندها و پیامدها تنظیم شدشناس
ال آماده شدسؤ98نامۀ اولیه با پرسشرشناسان خبره،کااز برخی محتوایی و دریافت نظرهايروایی

، کم، کمیاربس(پنج ارزشی لیکرتگویۀ66تعدادبانامه، پرسشکه پس از اصالحات و بازبینی دوم
نمونه از 50مقدماتی (راهنما) روي ايمطالعهآماده شد. در مرحلۀ بعد، یاد)زیاربسي، زیاد، تاحد

و با استفاده از روششد انجام هاي گروهی ایراناي ورزششامل ورزشکاران حرفه،پژوهشجامعۀ
برآورد 98/0نامه نیزو پایایی کلی پرسش) 93/0شد (یید تأاي کرونباخ، پایایی ابزارها آماري آلف

افزارگرفته شد. از نرمنظر در40/0هاي هر عامل، بار عاملی مبنا براي انتخاب گویهشد. حداقل 
ها و تبیین مدل پیشنهادي، ها، آزمون فرضیهبراي استخراج و تحلیل داده22نسخۀ 1اس.اس.پی.اس

اسمیرنوف براي -از آزمون کلوموگراف، سازي معادالت ساختاريبراي مدل222ایموسافزار از نرم
و پژوهشنامۀعتباریابی و پایایی پرسشها، از آزمون آلفاي کرونباخ براي ابودن دادهبررسی طبیعی

براي آزمون مدل مفهومی و ترسیم مدل نهایی استفاده شد. 3از روش مدل ساختاري

نتایج
درصد 8/20درصد ورزشکار لیگ فوتبال، 7/41شرکت داشتند که نفر 360در این پژوهش، 

د ورزشکار لیگ هندبال صدر3/20درصد ورزشکار لیگ بسکتبال و 2/17ورزشکار لیگ والیبال، 
درصد 2/9، کاردانیدرصد 7/16ورزشکاران دیپلم، درصد از کل9/68،تحصیالتبودند. با توجه به

(جدولو باالتر داشتندصد از ورزشکاران مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در3/5و کارشناسی
.)یکشمارة

1. SPSS 22
2. Amos 22
3. Structural Equation Modeling (SEM)
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ري پژوهشآمانمونۀوضعیت تحصیلی و تاهلتوصیف -1جدول 

موضوع
مجموعلیگ هندباللیگ بسکتباللیگ والیباللیگ فوتبال

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1507/41758/20622/17733/20360100تعداد

الت
صی

 تح
طح

س

1097/724560506/80443/602489/68دیپلم
293/196895/14169/21607/16کاردانی

64152016/1111/15332/9کارشناسی
کارشناسی 

6491222/327/2193/5و باالترارشد

150100751006210073100360100مجموع

ت 
ضعی

و أت
هل

7852507/66405/64394/532075/57مجرد
7248253/33225/35346/461535/42هلمتأ

150100751006210073100360100جمع

باشگاهی ورزشکاران میانگین سابقۀو 30/25±35/4مطالعه ی نمونۀ موردمیانگین سن،همچنین
.)شماره دوبود (جدول87/2±78/3

آماري پژوهشو سابقۀ باشگاهی نمونۀتوصیف  سن -2جدول
سابقۀ باشگاهیسنموضوع

42/2513/4یانگینم
59/493/2استانداردانحراف

90/2319/3میانگین
85/301/3استانداردانحراف

89/2496/3میانگین
81/471/2استانداردانحراف

83/2527/3میانگین
92/378/2استانداردانحراف

30/2578/3میانگین
35/487/2استانداردانحراف
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با آزمون هاي گروهی ایران اي ورزشثر بر رضایت شغلی ورزشکاران حرفهو ابعاد مؤمقایسۀ عوامل 
دهاي یندها و پیامفرایندها، هر سه بخش پیشادراولویت عوامل مؤثر بیننشان داد کهفریدمن 

اساس این مقایسه، ابعاد سازمانی و بر).شماره سه(جدولوجود داردغلی تفاوت معناداررضایت ش
.ه استگذاشتشغلی ثیر را بر رضایت تأرینتیمی بیشت

ثر بر رضایت شغلی ورزشکاران عوامل و ابعاد مؤمقایسۀ-3جدول 

انحراف میانگینابعادعوامل
استاندارد

میانگین 
رتبه

آمارة 
دوخی

درجۀ
داريمعناآزادي

یندهاي پیشا
رضایت 
شغلی

38/3152/197/3شغلی

746/264001/0*
49/3104/124/3فردي
35/3116/187/2تیمی

23/3055/176/2محیطی
55/3182/116/2سازمانی

یندهاي فرا
رضایت 
شغلی

69/3038/188/2سازمانی

432/943001/0* 55/3065/170/2فردي
35/3118/123/2محیطی
34/3079/119/2تیمی

دهاي پیام
رضایت 
شغلی

57/3970/074/2تیمی

197/623001/0* 58/3000/169/2سازمانی
48/3030/148/2محیطی
28/3149/109/2فردي

360=n,05/0≤α*

هاي گروهی اي ورزشیرگذار بر رضایت شغلی ورزشکاران حرفهمقایسۀ عوامل اصلی تأث،همچنین
دهاي رضایت پیامترتیب،داري را بین اهمیت این عوامل و بهتفاوت معنا)، شماره چهارایران (جدول

دهد:شغلی، فرایندهاي رضایت شغلی و پیشایندهاي رضایت شغلی نشان می

ثر بر رضایت شغلی ورزشکاران با آزمون فریدمنمقایسۀ عوامل مؤ-4جدول 

انحراف میانگینعوامل
استاندارد

میانگین 
رتبه

آمارة خی 
دو

درجۀ 
ناداريمعآزادي

77/2954/048/3هاي رضایت شغلیدیامپ
198/383001/0* 64/2964/047/3یندهاي رضایت شغلیفرا

31/2884/040/3پیشایندهاي رضایت شغلی
360=n,05/0≤α*
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ثر بر رضایت پیشایندي مؤعواملهاي مربوط به ابعاد نتایج تحلیل عاملی نشان داد که تمامی گویه
هاي داري وزنمعنابودند. معنادار001/0در سطح ییديدر تحلیل عاملی تأ،ورزشکارانشغلی

ررسی بار عاملی . بهمگراي متغیرهاي موجود در مدل استرواییدهندةرگرسیونی (بار عاملی) نشان
بار .پیشایندي بودعواملها در ابعاد یک از گویهدهندة میزان باالي بار عاملی هرها نیز نشانگویه

زمان تمرینی،(شیفتکارزمانیبرنامۀوهاي جدولها در بعد شغلی نشان داد که گویهعاملی گویه
هاي شخصیتی شماویژگیباشغل ورزشکاريو تناسب911/0) با وزن رگرسیونی مسابقات و غیره

وزن در بعد شغلی، وضعیت روابط و ارتباطات بازیکنان در تیم با883/0با وزن رگرسیونی 
و وضعیت مناسب امکانات تمرینی، فنی، ورزشی و رفاهی باشگاه با در بعد تیمی882/0رگرسیونی 

یندي را در رضایت شغلی در بعد سازمانی، بیشترین تأثیر عوامل پیشا875/0وزن رگرسیونی 
.)شماره پنججدول(هاي گروهی ایران دارندورزشکاران ورزش

هایندامل پیشاعاول ۀمرتبییدي أتی عاملیلحلبرازش مدل تيهاشاخص-5جدول 
پیشایندهاهاي برازش مدلشاخص

083/0ریشۀ دوم مربعات خطاي برآورد
954/0شاخص برازش تطبیقی
921/0شاخص برازش افزایشی

892/0شاخص برازش هنجارشده
908/0شدهشاخص  نیکویی برازش اصالح

934/0شاخص  نیکویی برازش
463/3رجۀ آزاديدو/ دخی

دهندة روایی زان باالي بار عاملی در مدل، نشانهاي رگرسیونی (بار عاملی) و میي وزنمعنادار
جه به بار عاملی عوامل متغیر پیشایندي، عامل . با تودوم هستندهمگراي مدل عامل تأییدي مرحلۀ

خود اختصاص داده استبه،943/0با وزن رگرسیونی ثیر را در رضایت ورزشکارانشغلی بیشترین تأ
براین، . عالوههاي بعد قرار دارندیطی در مرتبهنی و محابعاد تیمی، فردي، سازما،ترتیبو به

.)شماره شش(جدولبسیار خوب بود دوم هاي برازش مدل تحلیل عاملی مرتبۀشاخص
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هایندپیشاعامل دوم ۀمرتبییدي تحلیل عاملی تأ-6جدول 
عوامل برآورد اي معیارخط نسبت بحرانی سطح معناداري وزن رگرسیونی

محیطی ینديعامل پیشا 000/1 257/0
سازمانیینديعامل پیشا 747/4 686/0 255/3 *** 745/0
تیمیینديعامل پیشا 838/4 767/0 713/3 *** 900/0
شغلیینديعامل پیشا 854/4 827/0 015/4 *** 943/0
فرديینديعامل پیشا 813/4 680/0 270/3 *** 847/0

دوم ریشۀ
مربعات 

خطاي برآورد

شاخص 
برازش 
تطبیقی

شاخص 
برازش 
افزایشی

شاخص 
برازش 

شدههنجار

شاخص 
نیکویی برازش 

شدهاصالح

شاخص
نیکویی برازش

دو/ خی
آزاديدرجۀ

هاي شاخص
برازش مدل

042/0 997/0 997/0 993/0 970/0 981/0 648/1 یندهاپیشا

در سطح ،ییديدر تحلیل عاملی تأیندي هاي عوامل فراکه تمامی گویهنتایج تحلیل عاملی نشان داد
همگراي روایی دهندةهاي رگرسیونی (بار عاملی) نشاني وزنمعنادارو هستندمعنادار001/0

یک دهندة میزان باالي بار عاملی هرنشانهامتغیرهاي موجود در مدل است. بررسی بار عاملی گویه
هاي تیمی با گیريمانند میزان مشارکت شما در تصمیمها بار عاملی بعضی از گویهها است و از گویه

و 877/0وزن رگرسیونی باها، میزان پیشرفت تیم در طول فصل و رقابت913/0وزن رگرسیونی 
، 869/0) با وزن رگرسیونی ، جذب بازیکنان و غیرهم (کادر فنیمیزان تحول و تغییرات مثبت در تی

هاي گروهی اي ورزشثر بر رضایت شغلی ورزشکاران حرفهي مؤیندبیشترین تأثیر را بر عامل فرا
ها مشخص شده استهمراه وزن رگرسیونی آني برازش مدل نیز بههاشاخص.اندداشتهایران

.)شماره هفت(جدول
هاینداول فراۀمرتبییديأتیعاملیلل تحلبرازش مديهاشاخص-7جدول 

فرایندهاهاي برازش مدلشاخص
087/0ریشۀ دوم مربعات خطاي برآورد

901/0شاخص برازش تطبیقی
897/0شاخص برازش افزایشی

895/0شاخص  برازش هنجارشده
891/0شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

909/0شاخص  نیکویی برازش
971/3آزاديدو/ درجۀ خی
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ندة روایی دهزان باالي بار عاملی در مدل، نشانهاي رگرسیونی (بار عاملی) و میي وزنمعنادار
با توجه به جدول، بار عاملی ). شماره هشت(جدولهستندهمگراي مدل عامل تأییدي مرحلۀ دوم 

اي رزشکاران حرفهثیر را در بین رضایت شغلی و، بیشترین تأ905/0ا وزن رگرسیونی بعد سازمانی ب
ابعاد تیمی، فردي و محیطی قرار ،ترتیببهوخود اختصاص داده استاي گروهی ایران بههورزش

شماره (جدولدارندبرازش خوبی هاي برازش مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم شاخص،دارند. همچنین
.)هشت

هایندمتغیرهاي عامل فرادومۀمرتبییدي تحلیل عاملی تأ-8جدول 
عوامل برآورد خطاي معیار نسبت بحرانی سطح معناداري وزن رگرسیونی

محیطیعامل فرایندي 000/1 799/0
سازمانیعامل فرایندي  219/1 064/0 076/19 *** 905/0
تیمیعامل فرایندي 135/1 061/0 465/18 *** 872/0

فرديعامل فرایندي  086/1 052/0 892/20 *** 846/0
دوم ریشۀ

مربعات خطاي 
برآورد

شاخص 
برازش 
تطبیقی

شاخص 
برازش 
افزایشی

شاخص 
برازش 

شدههنجار

نیکویی شاخص
ازش بر

شدهاصالح

شاخص
نیکویی 
برازش

دو/ خی
آزاديدرجۀ

هاي شاخص
برازش مدل

021/0 997/0 997/0 995/0 962/0 988/0 471/0 ندهافرای

معنادار001/0دي در سطح پیامابعادهاي ییدي نشان داد که تمامی گویهنتایج تحلیل عاملی تأ
روایی همگراي متغیرهاي موجود در دهندةنشانهاي رگرسیونی (بار عاملی) داري وزنو معناهستند
با وزن رگرسیونی میزان دستمزد و پاداش شما در تیم،ها مانند بار عاملی بعضی از گویه. استمدل 
و ثبات مدیریت 877/0، میزان کسب تجربه و پیشرفت شما در تیم، با وزن رگرسیونی 878/0

ثیر را در متغیرهاي پیامدي رضایت شغلی ورزشکاران بیشترین تأ827/0، با وزن رگرسیونی باشگاه
یت شغلی ورزشکاران پیامدي رضاعواملو سایر ابعاد در اندهاي گروهی ایران داشتهاي ورزشحرفه

ي برازش مدل مربوط به متغیرهايهاشاخص،ترتیب در مراحل بعدي قرار دارند. همچنینبه
.)شماره نه(جدولها آمده استهمراه وزن رگرسیونی آنپیامدي رضایت شغلی ورزشکاران به
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یامدهاپعاملاول ۀمرتبییديأتیعاملیلبرازش مدل تحل-9جدول
پیامدهاازش مدلهاي برشاخص

090/0ریشۀ دوم مربعات خطاي برآورد
919/0شاخص برازش تطبیقی
919/0شاخص برازش افزایشی

895/0شاخص برازش هنجارشده
907/0شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

924/0شاخص نیکویی برازش
939/3درجۀ آزاديدو/ خی

دهندة روایی ، نشانو میزان باالي بار عاملی در مدلهاي رگرسیونی (بار عاملی) ي وزنمعنادار
دي، بعد به متغیرهاي پیامر عاملی مربوطبا توجه به با.همگراي مدل عامل تأییدي مرحلۀ دوم است

اي ثیر را در بین رضایت شغلی ورزشکاران حرفهبیشترین تأ،919/0ن رگرسیونی تیمی با وز
د سازمانی، محیطی و فردي در ابعا،ترتیبو بهه استدخود اختصاص داهاي گروهی ایران بهورزش

هاي برازش مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم نیز برازش بسیار خوبی را شاخصمرتبۀ بعدي قرار دارند. 
.)10شماره(جدولدندهنشان می

ي رضایت شغلیپیامدهادومتحلیل عامل تأییدي مرتبۀ-10جدول 
عوامل برآورد خطاي معیار بحرانینسبت  سطح معناداري وزن رگرسیونی

عامل پیامدها         محیطی  000/1 257/0
عامل پیامدها         سازمانی 747/4 686/0 255/3 *** 745/0
عامل پیامدها            تیمی 838/4 767/0 713/3 *** 900/0
عامل پیامدها            شغلی 854/4 827/0 015/4 *** 943/0
عامل پیامدها            فردي 813/4 680/0 270/3 *** 847/0

ریشۀ دوم 
مربعات 

خطاي برآورد

شاخص 
برازش 
تطبیقی

شاخص 
برازش 
افزایشی

شاخص 
برازش 

شدههنجار

شاخص 
نیکویی برازش 

شدهاصالح

شاخص 
نیکویی برازش

دو/ خی
درجۀ آزادي

هاي شاخص
برازش مدل

002/0 995/0 995/0 999/0 961/0 986/0 814/0 هاامدپی

امل رضایت شغلی در سطح هاي مربوط به عییدي نشان داد که تمامی گویهنتایج تحلیل عاملی تأ
اي روایی همگردهندةهاي رگرسیونی (بار عاملی) نشاني وزنمعنادارو دار هستندمعنا001/0

باال رضایت شغلی ورزشکاران املعها در یک از گویهعاملی هر. بار متغیرهاي موجود در مدل است
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میزان رضایت شما از امکانات و خدمات باشگاه در طول «ها مانند بار عاملی بعضی از گویهو است
»میزان رضایت شما از نتایج تیم و عملکرد باشگاه در طول فصل«، 876/0با وزن رگرسیونی »فصل

و سایر ابعاد (رفتار اندهوسعه داشتثیر را در بعد مدیریت ت، بیشترین تأ861/0با وزن رگرسیونی 
ترتیب در اولویت بعدي ار و دستمزد و پاداش دریافتی) بهمدیران و مربیان، عملکرد ورزشی ورزشک

هاي برازش مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم برازش بسیار خوبی را  نشان شاخص،قرار دارند. همچنین
.)11شماره(جدولدندهمی

رضایت شغلی ورزشکارانابعاد اول تأییدي مرتبۀتحلیل عاملی-11جدول 

ابعاد برآورد خطاي 
معیار

نسبت 
بحرانی

سطح 
معناداري

وزن 
یونیرگرس

دستمزد و پاداش دریافتیرضایت شغلی ورزشکاران  000/1 781/0
امکانات و خدمات باشگاهرضایت شغلی ورزشکاران 584/20 047/0 973/0 *** 876/0
رفتار مدیران و مربیانرضایت شغلی ورزشکاران 739/16 061/0 014/1 *** 849/0
نتایج تیم و عملکرد باشگاهرضایت شغلی ورزشکاران 374/17 055/0 961/0 *** 861/0
عملکرد ورزشی ورزشکاررضایت شغلی ورزشکاران 709/15 061/0 964/0 *** 821/0

ریشۀ دوم 
مربعات 

خطاي برآورد

شاخص 
برازش 
تطبیقی

شاخص 
برازش 
افزایشی

شاخص 
برازش 

شدههنجار

شاخص نیکویی 
برازش 

شدهاصالح

شاخص 
نیکویی 
برازش

دو/ خی
درجۀ آزادي

هاي شاخص
برازش مدل

062/0 998/0 998/0 996/0 938/0 957/0 364/2 رضایت شغلی

هاي پژوهشتدوین مدل ساختاري متغیر
بررسی شدهافزاربراساس نتایج حاصل از نرمپژوهش در مدل،بین متغیرهاي اصلی رهايثدر ادامه، ا

.)12شمارهاست (جدول
هاي مدل نهایی پژوهشنتایج خروجی-12جدول 

وزن متغیرمتغیر
رگرسیونی

سطح 
داريمعنا

نسبت 
بحرانی

خطاي 
برآوردمعیار

991/0049/0194/20***992/0فرایندي--->پیشایندي
009/1045/0584/22***931/0پیامدي--->فرایندي
440/0104/0225/4***386/0رضایت شغلی--->پیامدي
682/0115/0933/5***553/0رضایت شغلی--->فرایندي

840/0000/1فردي--->پیشایندي
217/1050/0443/24***926/0شغلی--->پیشایندي
157/1049/0529/23***910/0تیمی--->پیشایندي
044/1058/0961/17***776/0سازمانی--->پیشایندي
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هاي مدل نهایی پژوهشنتایج خروجی-12جدول 

وزن متغیرمتغیر
رگرسیونی

سطح 
داريمعنا

نسبت 
بحرانی

خطاي 
برآوردمعیار

832/0000/1محیطی--->فرایندي
154/1052/0123/22***891/0تیمی--->فرایندي
089/1051/0317/21***871/0سازمانی--->فرایندي
059/1051/0818/20***859/0فردي--->فرایندي

907/0000/1محیطی--->پیامدي یا پسایندي
946/0036/0283/26***885/0سازمانی--->پیامدي
952/0033/0972/28***917/0تیمی--->پیامدي
050/1043/0514/24***859/0فردي--->پیامدي

--->رضایت شغلی
نتایج تیم و عملکرد 

847/0000/1باشگاه

946/0046/0410/20***884/0عملکرد ورزشکاران--->رضایت شغلی

--->رضایت شغلی
رفتار مدیران، مربیان 

018/1049/0622/20***849/0و بازیکنان

--->رضایت شغلی
امکانات و خدمات 

000/1052/0223/19***895/0باشگاه

--->رضایت شغلی
- دستمزد و پاداش

هاي دریافتی از 
باشگاه

799/0***028/1055/0675/18

عامل پیشایندي، از جز بعد فرديبه،داد که تمام ابعاد این پژوهشییدي نشاننتایج تحلیل عاملی تأ
نتایج تیم و عملکرد باشگاه از بعد محیطی از عامل پیامدي و گویۀیندي،بعد محیطی از عامل فرا

بار عاملیوتیمقدارهاي گروهی ایران،اي ورزشهاي عامل رضایت ورزشکاران حرفهگویه
هايي وزنادارمعنهستند و داری معن001/0و در سطح )شماره یک(شکلاندداشتهقبولیقابل

شمارهروایی همگراي متغیرهاي موجود در مدل است (جدولدهندةرگرسیونی (بار عاملی) نشان
ابعاد،یندهاي رضایت شغلی ورزشکارانفراعاملبراساس مدل معادالت ساختاري ، در ).11

راي بیشتر دا83/0و 86/0، 87/0، 89/0تاثیرترتیب با ضرایبسازمانی، تیمی، فردي و محیطی به
تیمی، محیطی، سازمانی و فردي ابعادنیزپیامدهاعامل ثیر بر رضایت شغلی ورزشکاران بودند. در تأ
دوم و اصلی مدل اثرگذارتر بودند. در سطح 86/0و 88/0، 91/0، 92/0تاثیرترتیب با ضریببه

ثیر ، تأ39/0تأثیر نسبت به عامل پیامدي با ضریب55/0ثیر تأساختاري، عامل فرایندي با ضریب
مستقیم مدل نشان داد غیرتاثیرات، نتایج . همچنیناندشتري در رضایت شغلی ورزشکاران داشتهبی

هاي گروهی اي ورزشبر رضایت شغلی ورزشکاران حرفه،919/0اثریندي با ضریبامل پیشاکه ع
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و فرایندي اثرگذار هستندبر عوامل99/0تأثیر ، عوامل پیشایندي با ضریباینبراثرگذار است. عالوه
مدل نهایی در شکل.بر عوامل پسایندي اثرگذار هستند93/0تأثیر نیز عوامل فرایندي با ضریب

.ارائه شده استهاي برازشهمراه شاخصبهشماره یک

هاي برازش مدل نهایی پژوهششاخص-13جدول
مدل نهاییهاي برازش مدلشاخص

086/0دریشۀ دوم مربعات خطاي برآور
960/0شاخص برازش تطبیقی
960/0شاخص برازش افزایشی

946/0شاخص  برازش هنجارشده
847/0شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

893/0شاخص نیکویی برازش
671/3دو/ درجۀ آزاديخی

ثر بر رضایت شغلی ورزشکارانمدل ساختاري نهایی عوامل مؤ-1شکل 
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گیريبحث و نتیجه
بر رضایت شغلی پیامدهاویندي فرا،یندي؛ یعنی، پیشاعوامل، سه گروه از نتایج پژوهشاساس بر

، البتهاستفاده نشده است؛این مدل سه عاملیدر پژوهشی تاکنون، د. نگذارثیر میورزشکاران تأ
رضایت شغلی ثر بر به بررسی عوامل فرایندي و پیامدي مؤفقط )1997(ریمرو چالدوراي
ه استاستفاده شدبندي طبقههمین از بعديهاي، در بیشتر پژوهش. همچنینن پرداختندورزشکارا

رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت از ؛ یعنی،در چهار بعد اصلیرضایتمندي ورزشکاران را که
. در مطالعات مهم قرار دادندآموزش و تمرین، رضایت از عملکرد تیمی و رضایت از عملکرد فردي 

بنديطبقهانفرادي تیمی ورا به دو بعدپیامدهایندها و هرکدام از ابعاد فرا)2002هورن (،بعدي
)،2003(کوتهوبیکر، یاردلی)،2001سربیون ()،1999، کفمن ()1986(و ویس. فردریش کرد

ابعاد مختلفی نیز)2011ام (آدو)2010گري (، )2008)، جنکینز (2003تئودورآکیس (وببتسس 
داخل کشور نیز رابطۀبراین، بیشتر پژوهشگراناند. افزونرا بررسی کردهانرضایتمندي ورزشکاراز 

عملکرد ، هویت، ی، تعهد، انگیزشرضایت ورزشکار را با متغیرهاي مختلفی مانند انسجام، قدرت مرب
،یعامللجب؛1382پور،طالبوزارعی،چیانکوزه(اندبک رهبري مربیان بررسی کردهسویژه و به

؛2011، سجاديو، خبیريخلج؛ 1390،محدثونژاد، جرعه نوش، همتینژادرمضانی؛1388
نوروزي؛ 1390،ينوروزوانیزردشت، بهرامی؛ 1389، نژادکاظمويریخبنژاد،یرمضان،محدث

نورزوي وهنري،کوزه چیانسیدحسینی، نوروزي؛ 1391، بروجرديصادقیوفتحیسیدحسینی، 
داخلیهايپژوهشازکدامهیچدراما.)1393، صنعتیو، فراهانیمعماريو؛1392، یدحسینیس
و نیز اي مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفهبه طراحی سازه و،مورد رضایت شغلیدرخارجیو
نشده است. ي بر رضایت شغلی ورزشکاران پرداختهیندي و پیامدعوامل پیشایندي، فراثیرتأ

تري در ثیر بیشختاري پژوهش نشان داد که عامل فرایندي نسبت به عامل پیامدي، تأدل سانتایج م
55/0(رضایت شغلی ورزشکاران اثر گذار بود، بر مستقیمطورو بهرضایت شغلی ورزشکاران داشت

=r( متغیرهاي آن براياین عامل و،هاي گروهی ایراناي ورزشبنابراین، از دیدگاه ورزشکاران حرفه؛
هاي این متغیر ن باشگاه نیز باید به گویهو مسئوالغلی ورزشکاران اهمیت زیادي دارندرضایت ش

ابعاد سازمانی، تیمی،،یندهاي رضایت شغلی ورزشکاراندر عامل فراداشته باشند. یتوجه خاص
د.گذار بودنترتیب و با اولویتی بسیار نزدیک به رضایت شغلی ورزشکاران اثرفردي و محیطی به

مند بهتر، در دیدگاهی نظامعبارتو بهشوندمیپیامدسبب، عواملی هستند که هایندمنظور از فرا
هاي اجرایی و رویهها،اي از اقدامات، فعالیتیندها، مجموعهن ورودي یا خروجی قرار دارند. فرابی

در مدل سادةند. حتی گیرر روي ورودي ( ورزشکار) انجام میکه براي یا بندرفتارهایی هست
تنها ازطریق پیامدها، بلکه ها، فرایندها نهاساس نتایج پژوهش آنو بر)1997(ریمر و چالدوراي
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عملکرد ها و اگر سبب پیامد،حتی؛توانند سبب رضایت ورزشکار شوندطورمستقیم نیز میبه
، رضایت ان دیگرفراودو بعد اصلی مدل این پژوهشگران و پژوهشگرانبراین،افزونشوند. ننظر مورد

شوند.بودند که مربوط به فرایندهاي تیمی میرضایت از آموزش و تمرینواز رفتار و تعامل مربی
)،2002(هورنهاي شده در پژوهشهاي ارائهري از متغیرهاي این عامل با شاخصبسیابراین، افزون

ونژاد، جرعه نوشد، همتینژارمضانی)،2006)، وانگ (2005(سوچن)،2006(1، لوگد و هارديیزا
وکوزه چیان، هنريسیدحسینی، نوروزي)، 1390(ينوروزوانیزردشت، بهرامی)، 1390(محدث

د. نهمخوانی دار)2013پور(ادیبودرودیان، شهبازي)، 1392(نورزوي سیدحسینی
نیز دهد که بیشتر پژوهشگراننیز نشان میرزشکارانمرتبط با رضایت شغلی وهايپیشینۀ پژوهش

و غیره گیريسبک تصمیم، عدالت سازمانیمانند سبک رهبري مربیان،بر فرایندهاي مختلفی 
اساس بر فرایندها کیدبراین، تأعالوه.)1393،نوذري و بوستانی؛ 2013،اسدي(اندمتمرکز شده

، مشارکت ايعدالت رویهموضوع راي مثال،؛ بدهدمباحث رفتار سازمانی را نشان میازيبسیار
، نورزوي سیدحسینیوکوزه چیان، هنريسیدحسینی، نوروزي(ورزشکاران در تدوین اهداف

(نظریۀ)، احساس برابري2هرزبرگ(نظریۀشغلیتوجه به عوامل نگهدارنده و بهداشت ،)1392
اساس نتایج بری بسیار مهم هستند.یندهاي سازمانی یا باشگاهی و تیمدهند که فرانشان می)3دامزآ

شناسی ورزشی، شامل خدمات پزشکی، رواني رضایت شغلیهایندسازمانی فراابعاد،این پژوهش
حمایتی و پشتیبانیخدمات ضروري و اولیه که جنبۀدیگر،عبارتبودند. بهفنی، رفاهی و مدیریتی

ند و تأمین همیشه باید فراهم و مهیا باش،براي ورزشکاران دارند(عوامل بهداشت در نظریۀ هرزبرگ) 
ابتدایی مدیریت باشگاه است. تأمین امور فنی اولیۀنیازهاي اساسی ورزشکاران و وظایف ها جزوآن
در باشگاه ،)البسه و غیره(تغذیه،فیزیوتراپ یا امور رفاهیماساژور،، آنالیزورشکاران مانند وجود زور

شناسی ورزشی باید به روان،فصل مسابقهدرضروري هستند. دها یابی به پیامبراي عملکرد یا دست
) توجه 1390، ينوروزوانیزردشت، بهرامیو امکانات رفاهی تیم و مدیریت تیم و بخش فنی (

هاي تواناییو هاي روانی خود را در زمان مسابقه باال ببرد بتواند ویژگیخاصی داشت که ورزشکار 
) .1390، محدثونوشنژاد، جرعه، همتینژادضانیخود را در بازي نشان دهد (رم

شامل مسئولیت فنی، تناسب وظیفۀ و بود رگذار یثتأ، دومین بعد رضایت شغلییندهايفراتیمی بعد
بود.کادر فنیتیمی، تخصص سرمربی و درونبا توانایی جسمانی، وضعیت روابطشدهمحول
هاي مختلف رد و پژوهشدااهمیت بسیار زیاديتخصص کادر فنی دانش فنی و، موضوعمیاندراین

که از بین انواع قدرت مربیان، قدرت علمی یا فنی و تخصصی مربیان از اندو فراوان نشان داده

1. Eys, Loughead & Hardy
2. Herzberg Theory
3. Adams' Theory
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؛1388عاملی، جبل(داشته استدگاه ورزشکاران، در بیشتر موارد اولویت اول یا باالیی دی
فدا، بسمی، آزاد؛ 1392،احسانیوچیان، کوزهادي؛ مر1389فالح، ونژاد، بنار، همتینژادرمضانی
قدرت ازنظر بسیاري از پژوهشگران، بین).1393،صنعتیو، فرهنگیمعماري؛ 2014، درودیان

نژاد، نژاد، همتیرمضانی(دار وجود داردمعنارابطۀ ص مربی با رضایتمندي ورزشکار پاداش و تخص
، اطالعات یک مربیدانش یانیز قدرت تخصص ودر ورزش،بنابراین)؛1390،نوش، محدثجرعه

کید بر دانش فنی و مورداستفادة مربیان و موردقبول ورزشکاران است. تأبیش از سایر منابع قدرت
دهد که با نتایج بسیاري از دانش و تخصص مربی را نشان می،آموزشاهمیت،ص کادر مربیانتخص

اي اعمال نفوذ و پیروي ورزشکاران، قدرت گري بربینیاز مرها همخوانی دارد و اولین پیشپژوهش
؛ زیرا، در دنیاي پرشتاب بسیار مهم و ضروري استموضوع. اینفنی و تخصصی مربیان است

طریق افزایش دانش فنی و توانایی توانند ازهاي شغلی فقط میامروزي، مربیان مانند سایر گروه
انند تخصص و توانایی آموزش مربیان نتوتخصصی خود یک گروه یا تیم را رهبري کنند. اگر

هاي رقابتی تیم خود و حریف را به ورزشکاران و حتی ها یا درك استراتژيها و تاکتیکتکنیک
متزلزل خواهد شد.هاتردید هویت شغلی آنمدیران تیم و هواداران نشان دهند، بدون

وزش، استفاده از تواناییوضعیت آمشاملرضایت شغلی یندهايفرافردي بعد،در این پژوهش
.بوددر بازي اوهاي روانیویژگیو توجه بهیهاي تیمگیريدر بازي، مشارکت در تصمیمورزشکار

چالدورايشود و در نظریۀی مربیان مربوط میبه دانش فنآموزش و تمرین مناسب و کیفی
هاي ه در پژوهشگري، سبک آموزش و تمرین است کمربیهاي مهمنیز یکی از سبک)2007(

نژاد و حکیمی، (رمضانینظر ورزشکاران بوده است هاي مهم و ترجیحی موردمختلفی جزو سبک
ابی و جذب ورزشکار به تیم، مرحلۀیمنابع انسانی نیز پس از استعداددر مراحل مدیریت).1390

ورزشکاران براي ویژه بهاین موضوع ر بسیار مهم و حساس تلقی شده است؛آموزش و رشد ورزشکا
موضوع مهم دیگري که در شده است.باسابقه و شناختهتر از ورزشکارانمرشد و پیشرفت مهخواهان

هاي مناسب بازي ت و زماناستفاده از توانایی بازیکنان در پس،باید توجه داشتمتغیرهاي فردي
او نیز بهتر ،ه شوداستفادبیشتر از تخصص و توانایی بازیکن که هرچهرسدنظر میبهزیرا،است؛

هاي مختلف یا براي نباید از بازیکن در پستکه رسد نظر میتواند عملکرد خود را باال برد و بهمی
گیزش او نیز کمک خواهد کرد؛ همین موضوع به حفظ ان.ف مختلف و گاه متضاد استفاده کردوظای
رو، ایناست تغییر یابد؛ ازدر هر لحظه ممکنناپایدارترین حالت هیجانی است که،انگیزهزیرا،
ترین تکنیکی و تاکتیکی)، مهمبازیکن (با رشد آمادگی جسمانی و مهارتیکه توان ادعا کرد می

خوبی مربیان تیم بهتالش و رقابت است. مدیران ورضایت ورزشکاران تداوم انگیزةثر برعامل مؤ
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شناختی هر بازیکن را هاي روانژگیباید ویهاگیريها و تصمیمفعالیتهستند که در همۀآگاه
درنظر بگیرند.

متغیرهایی ماننددربردارندة کهبودمحیط تیمبعد، خرین بعد اثرگذار در فرایندهاي رضایت شغلیآ
بود.حمایت رسانه از باشگاه هاي اجتماعی وجو دوستانه، اتحاد در تیم، مشارکت باشگاه در فعالیت

در محیط درونی، ،اساس نتایج این پژوهشدرونی و بیرونی است. بردو محیطدارايمعموالً هر تیم 
ه است که بر رضایت ویژه اتحاد یا انسجام تیم معرفی شددو متغیر مهم به نام جو تیم و به

وانیزردشت، بهرامیمانند مورد جو تیمها درر پژوهشبیشت،البتههستند؛گذارورزشکاران اثر
به جو انگیزشی عمدتاً )،1393(حسینی کشتانوانی نژاد، امیرنژاد، رمضو قربانی)1390(ينوروز

گرا، عمدتاً انگیزشی نتیجهگرا نسبت به جواند که جو انگیزشی مهارتتیم تأکید و توجه کرده
اندبسیار زیادي انجام شدههايدرمورد نقش انسجام تیمی، پژوهشبراین، افزونمحورتر است.فرایند

.)1390حکیمی، نژاد و ضانیرم(یید شده استآن با رضایت ورزشکار تأو رابطۀ دوسویۀ 
همچنین، عدم اتحاد و انسجام تواند سبب رضایت شود و اتحاد و انسجام تیمی میبهتر،عبارتبه

. در محیط بیرونی نیز طبیعی است که حمایت اجتماعی تواند موجب نارضایتی شودتیمی می
و اساس تجارت ورزشی نیز اسی تشخص اجتماعی ورزشکاران هستنداسدو رکن ،هواداران و رسانه

هاي تواند با باشگاه در فعالیتدر این فرایند، ورزشکار میعامل بستگی دارد؛ حتیبه این دو
اي دیدن ورزشکاران به هواداران نیز بر) و طبیعی است که2006اجتماعی مشارکت کند (وانگ، 

-می) به سمت باشگاه متمرکز2005چن، هاي گروهی (سوه رسانهتوج،نتیجهروند و درمسابقات می

.شود
39/0ثیر مستقیمی بر رضایت شغلی ورزشکاران داشتند (طورمستقیم تأپیامدها بهیندها، پس از فرا

=r بر ترتیب و با اولویتی بسیار نزدیکبهبودند که تیمی، محیطی، سازمانی و فردي بعد شامل ) و
که ورزشکار دها، همان عملکردها یا نتایجی هستندپیامند.ذاشتگثیر میتأن رضایت شغلی ورزشکارا

کرد فردي و پیامد ، عملشامل عملکرد تیمیکه معموالًدارد پس از پیوستن به تیم روي دهندانتظار 
امکانات، افزایش سرمایۀ مالی باشگاه، رشد و ارتقاي، براساس نتایج این پژوهش.دنشواجتماعی می

اي بعد سازمانی برثبات مدیریت باشگاهوعدالت در پرداخت دستمزد، تعهد مدیریت تیمرعایت 
دنبال کاران پس از پیوستن به باشگاه بهدهد که ورزشتأثیر باالي این بعد نشان میشناسایی شدند.

ه کرسد نظر میبهکه باید با رعایت انصاف پرداخت شود.هد مدیریت تیم به تعهدات مالی هستندتع
ها و ورزشکاران خواستهباشد تا بتوانند با حفظ انگیزةها نیز میاین موضوع، نگرانی اکثر مربیان تیم
تواند بر ثبات کادر فنی و میثبات مدیریت بسیار مهم است و دیدگاه خود را بر تیم اعمال کنند.

.)1393، کشتان(حسینیانجام تعهدات مالی اثرگذار باشد
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، تیمي رتبۀو ارتقاپیشرفت فنی تیم نسبت به گذشتهشامل ،ي رضایت شغلیهاپیامدعوامل تیمی
ها بر رضایت ثیر آنبود که تأثبات کادر فنیدرون تیم وحفظ مسائل داخلی بازیکنان در تیم، ثبات

در گذار هستند.دو پیامد مهم تیمی اثر،یم در لیگعملکرد فنی و جایگاه تکه دهد شغلی نشان می
بر رضایت ،نیز عملکرد تیمی و عملکرد فردي)2007(چالدورايگري هاي مربیسبکمدل 

جایی هانسجام بازیکنان یا عدم جاب،یعنیورزشکار اثرگذار بودند. در این بعد به دو متغیر مهم؛
گیري هویت شکلبه بسیار مهم است و توجه شده است که دومی ثبات مربیان ویژه بازیکنان و به
برخی از ورزشکان با تغییر مربی ممکن است کادر فنی وزیرا،کند؛م تیم کمک میتیمی و انسجا
حمایت متقابل شامل پیامدهادربعد محیط درون تیم). 1393، کشتان(حسینیتغییر کنند 

رفتار وسابقه از بازیکنان جدیدتعهد بازیکنان، کمک بازیکنان بادیگر، وفاداري ویکبازیکنان از
، این موضوعد.گذاراست که بیشترین تأثیر را بر هویت و تعهد تیمی میین اعضاي تیمجوانمردانه ب

د و مدیران و مربیان باید بدانند دههاي ورزشی نشان میهاي گروهی را در تیماهمیت درك پویایی
تیمی هستند که سبب و تعهد تیمی سه متغیر اساسی درونکه انسجام تیمی، هویت تیمی 

بررسی بر عملکرد تیمی این متغیرها را ثیر تأمختلفی هايپژوهششوند.شکار میورزمنديرضایت
؛ 1392،نورزوي سیدحسینی،کوزه چیان، هنريسیدحسینی، نوروزي؛ 2006چیافن،(اندکرده
یابی دستشامل ي رضایت شغلی پیامدهافرديبعد .)2014،هین، آل بویه، فروغی، سینبیننیک

- که با شاخصبود کسب شهرت غل ورزشکاري، پیشرفت شما در تیم و از شبه اهداف فردي، لذت 

کفمن)،1997چالدوراي و ریمر ()،1986(فردریشویس و ، هايشده در پژوهشهاي ارائه
)، ببتسو و تئودوراکیس2003(کوتهو، یاردلیبیکر)، 1378(بحرالعلوم)،2001(سربیون)، 1999(
)،1392(و شعبانی رضایی صوفیو ؛) 2011(آدام،)2010(گري)،2008(جنکینز)، 2003(

یابی به اهداف فردي نیز مانند دهد که عملکرد فردي و دستاین یافته نشان می.همخوانی دارد
ویژه اگر با لذت بهند؛ورزشکار شومنديند سبب رضایتنتوامی،یابی به اهدافعملکرد تیمی و دست

.شوداجتماعی محسوب میيپیامدکه شهرت نیز دنپیشرفت در تیم و شهرت همراه شو
یندي مل فراعابر ،99/0ثیر تأضریببا یندي پیشاعامل مستقیم مدل نشان داد که نتایج اثرهاي غیر

متغیرهایی پیشایندهااثرگذار است.امل پیامدها بر ع،93/0ثیر تأبا ضریبنیز یندي امل فراعو 
بعد سازمانی گیرند. رنظر میها را براي انتخاب باشگاه دم آنقبل از پیوستن به تیهستند که معموالً

قوي، منابع مالی مدیرةوجهۀ اجتماعی باشگاه، وجود هیئتشاملپیشایندهاي رضایت شغلی 
براي بازیکناناین موضوع باشگاه بودند.وضعیت مناسب امکاناتوباشگاه، نیروهاي انسانی متخصص
هایی را حضور در چنین تیمهر دو گروهده مهم است؛ زیرا،شجوان و براي بازیکنان شناخته

ت فردي بازیکن و الزاماند نیازهاي اولیۀنتوامدیرة قوي و منابع مالی باشگاه میهیئتپسندند.می
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ه بسیاري از این شرایط در است کطبیعیبراین، تسهیالتی و امکانات رفاهی را تأمین کنند. افزون
هاي ورزشی ایران هامکان تعادل رقابتی در باشگااز این حیث،و هستندهاي بزرگ فراهمباشگاه

ها بتواند به این موضوع کمک کند.شدن و رقابت واقعی بین تیمبسیار کم است و شاید خصوصی
هاي شغل، ماهیت چون جذابیت و ویژگییرهاییغ، متشغلی پیشایندهاي رضایت شغلیدر بعد

شناسایی شدند که ورزشیمقرراتو کارزمانیاري، برنامۀشغل ورزشکورزشی، تناسبرشتۀ
جذابیت و ،)2005(در پژوهش اوماندد.ندههاي شغل ورزشکاري را نشان میبخشی از ویژگی

که د نگردو سبب میدنشوهاي مهم رضایت شغلی محسوب مییکی از مالكهاي شغلی ویژگی
محدث، ونوشنژاد، جرعه، همتینژادرمضانی(بردر اي فنی و تاکتیکی خود را باالتهورزشکار مهارت

هدایت هایی سمت رشتهی بسیار مهم است که ورزشکاران بهاین موضوع در استعدادیاب).1390
زشکاري پس از ن داشته باشند یا حداقل باید شرایط کاري شغل ورشوند که تناسب الزم را با آ

ورزشی آشنا ود که ورزشکاران با نظام کاري هر رشتۀی شاي باز طراحبه گونهاستعدادیابی در کشور
وجود برنامۀ؛اماجذب رشتۀ ورزشی خاصی شوند؛ورزشکاران ممکن است ،در ابتدا،هرحالبهشوند.

د که بتوانند ها را به کارکنانی تبدیل کنند آننتوانارت تربیت ورزشی در هر باشگاه میکاري و مقر
عوامل محیطی پیشایندهاي ورزشی خدمت کنند. ، به یک رشتۀقهرمانیها و بعد از دورةسال

ملی، ها، انتخاب بازیکنان در تیمانعکاس اخبار در رسانهیرهایی مانندمتغرضایت شغلی شامل 
وضعیت نیزو عوامل فردي بودند حمایت اجتماعی از باشگاه ها وانتقالووضعیت بازیکن در بازار نقل

که گرفتدربرمیراموقعیت ورزشکار در تیموکاريتن هدف و برنامۀمایت خانواده، داشرفاهی، ح
، سریبون  )1990میلین (مک)، 1986(فردریش ویس و هاي شده در پژوهشهاي ارائهبا شاخص

گویرمکو ایوگی، کاکس،)2003(ببتسو و تئودوراکیس )،2003(کوته و، یاردلیبیکر، )2001(
، ه)، هاتامل2009(، فاوز، جمالیس، جیوك و دیننظرالدین)، 2009وي (کوتزورت و گنر،)2008(

یرمضانمحدث، )، 1390(محدث ونوشنژاد، جرعههمتی، نژادرمضانی، )2009(هنداويوابوالروز
)، رضایی صوفی 1392(نوروزي سیدحسینیو)، بهرامی، زرتشتیان1390(نژادکاظمويریخبنژاد،

، نقش حمایت اجتماعی خانوادگی وبنابراین، در بعد فردي؛همخوانی دارد)1392و شعبانی (
از باشگاه بر رضایت ها، حمایت اجتماعی رسانهدر بعد محیطیوانتقالو یت فنی او در بازار نقلوضع

ند.هستگذاریرثتأورزشکار 
این،برافزونثیر مستقیم را بر رضایت ورزشکاران دارند.فرایندهاي تیمی بیشترین تأکلی،طوربه

رضایت شغلی دراند که اي نشان دادهتجارب مدیران و مطالعات علمی در سطح ورزش حرفه
).2007، هارديوایس، لوگددارد (فرایندهاي تیمی و باشگاهی در يشتریورزشکاران نخبه نقش ب

و تیمپیشرفت ورزشکار می و فردي توجه خاص داشت تا  چرخۀها یا نتایج تیباید به پیامد،عالوهبه
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ثیر مستقیمی بر رضایت شغلی وهش نشان داد که پیشایندها تأاین پژطورمستمر ادامه یابد. هب
روي دقیق و حتی طوریا تأثیرشان غیرمستقیم است که این موضوع باید بهد نورزشکاران ندار

کننده اي شرکتورزشکاران حرفهاز ورودازآنجاکهرسد نظر میبه.ورزشکاران انفرادي بررسی شود
مدها توجه و یندها و پیابیشتر بر نقش فرا، گذردها میهاي ورزشی سالبه باشگاهدر این پژوهش
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Abstract
The purpose of present study was to design the model of male professional athletes' job
satisfaction in Iranian team sports. The research method was descriptive. The population
was 776 male athletes who participated in four team sports of Iranian premier league.
The 360 professional athletes responded the structured questionnaire. A five-point Likert
scale questionnaire with 66 items was constructed through literature review and
exploratory interview with 23 athletes. The 17 sport management specialists as well as
other experts confirmed the face validity of questionnaire. The reliability was estimated
by Cronbach's alpha (α=0.98). The data was analyzed using Friedman and structural
equation modeling (SEM) with AMOS22 at the significance of P≤0.05. The results
showed that based on the mean ranks, job satisfaction outcomes (3.48), processes (3.47)
and antecedents (3.40) were prioritized respectively. The confirmatory factor analysis
revealed that all the items were significant at the level of P≤0.05. According to the
structural equation modeling, the factors of organization (0.89) and group (0.87) were
effective in the processes. Furthermore, the factors of group (0.91) and environment
(0.92) were effective in the outcomes. At the second level of structural model, the
processes with 0.55 impact factor had more impact on athletes' job satisfaction. The
results of the indirect effects of model showed that the antecedents with effect size of
0.91 influenced the athletes' job satisfaction. In addition, the antecedents with effect size
of 0.99 affected the processes. Moreover, the processes with effect size of 0.93
influenced the outcomes. Thus, club processes are very important in athletes' job

satisfaction.

Keywords: Satisfaction, Athletes' Satisfaction, Team Processes, Team Outcomes,
Team Management
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