
 225-402،. صص 1397،. فروردین و اردیبهشت47شماره                                         مطالعات مدیریت ورزشی
 

دانشجویان ورزشکار مناطق یان و بین مربوابط تبادل اجتماعی ر طراحی مدل

 های آزاد اسالمیمنتخب دانشگاه
 

 3، علی زارعی2امیراحمد مظفری ، سید1هاله فاضل
 

 بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانریزی تربیتی مدیریت و برنامهدکتر. 1

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانمدیریت ورزشی، استاد . 2

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، مدیریت ورزشیدانشیار . 3
 

 02/11/1395تاریخ پذیرش:                     24/06/1395تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده

دانشجویان ورزشکار در مناطق  بین مربیان و طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی پژوهش هدف این

مطالعات  ازنوع همبستگی و -توصیفیروش پژوهش، بود.  های آزاد اسالمیمنتخب دانشگاه

نفر(  2072) 30 و 26، 16، 4، 1های آزاد اسالمی مناطق دانشجویان ورزشکار دانشگاه. بود کاربردی

نفر تعیین شد که  327ورگان، تعداد نمونه مطابق با جدول مآماری پژوهش را تشکیل دادند. جامعة

 ةناماز پرسش هاآوری دادهجمع. برای انتخاب شدندنمونه  به روش دردسترس، متناسب با حجم

ضریب آلفای  .ورزشکار در افزایش عملکرد دانشجویان ورزشکار استفاده شد -نقش تعامالت مربی

از  ها،آمار توصیفی برای توصیف داده هایدست آمد. از روشبه 947/0نامه کرونباخ این پرسش

معادالت  از مدل مدلآزمون  برایها و بودن دادهرای طبیعیاسمیرنوف ب-آزمون کلموگروف

ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش الزم برخوردار بود. درک از استفاده شد. یافته ساختاری

دار بود و عضو معنا -اثر اعتماد بر تبادل رهبر ،داشت. همچنین یدارعدالت بر اعتماد اثر معنا

عملکرد بر  ،گری تعهدطور مستقیم و غیرمستقیم با میانجیعضو به -مشخص شد که تبادل رهبر

جویان تبادل اجتماعی، مربیان با جلب اعتماد دانش ، طبق نظریةبنابراین ها اثر دارد؛فردی آزمودنی

بهبود  را استمرار دهند تا زمینةخود و دانشجویان ورزشکار روابط تبادلی بین توانند ورزشکار می

 عملکرد فردی دانشجویان ورزشکار فراهم شود. 

 

 فردیعضو، تعهد، عملکرد  -عدالت، اعتماد، تبادل رهبر: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 مجموع،که درد دارن بنیادیاجتماعی  کارکرد ورزش و بدنیتربیت اجتماعی، روابط تحكیم توسعه و در

 د.نگذارمی برجای توجهیدرخور  اثرهای آحاد اجتماعی و اقشار بین موجود روابط و جامعه ساختار
ها به رویدادها بیشتر به واکنش انسان نحوۀهای کاری، در گروهاین روابط نشان داده است که مطالعة 

های اجتماعی مطابق با الگوی و به محرک شودها از ارتباطات خود با یكدیگر مربوط میتعریف آن
دهند. شناسایی چنین الگوهایی به اکتشاف روند تعامل افراد با یكدیگر و مشخصی واکنش نشان می

( و 1961) 2(، هومنز1964همچون بالو ) (. پژوهشگرانی1964، 1انجامد )بالورفتارهای تعاملی می
روابط و تعامالت  ای درزمینةمطالعات ویژه 4تماعیتبادل اج (، با استفاده از نظریة1976) 3امرسون

 هاوجود رابطة زوجی بین افراد، سازماناین نظریه حاکی از انجام دادند. مختلف  هایانسانی در موقعیت
صورت به و هم نسبت به را اقدامات یكدیگر ،طریق ایجاد اعتمادازها آن کهاست اجتماعی  هاییا گروه
هر فردی به برآوردن توقعات و انتظارات دیگری  ،تبادل اجتماعی نظریةکنند. طبق جبران میمتقابل 

عدت دیگری ناسب، لطف و مسادهد که در زمان مبه خود این اطمینان را می هر فرد و کندتوجه می
 .(2001، 5 ،آرمل،رکسوینكل، لینچ و رودز)آیزنبرگ جبران کند را

مزایا  در کسبتبادل  ند که طبق آن، دو طرفدهمی ی رویمشترک های، فعالیتدر تبادل اجتماعی
مند باشد که ین عامل ارزشباید دارای چند تبادلی رابطة فرد در محدودۀهر  ،بنابراین شوند؛سهیم می

 ،درواقع .(2001، 6)لولر به اهداف معین سوق دهد یگری ارائه کند تا او را در دستیابیبتواند به د
برای  کهمتقابل هنگامی هایتمرار کنشاین است که احتمال اسفرض روابط در تبادل اجتماعی شپی

یک یا هر دو طرف متقابلی که برای  هایکنش ،عكسل ارزشمند باشد، بیشتر است. برتباد دو طرف
 ،1998)ریتزر،  وجود دارد که تداوم داشته باشنداحتمال اندکی ، باشندبر ارزش یا حتی هزینهتبادل بی

رئیس  های عادالنةاد درک مناسبی از روشاگر افر ،بنابراین (؛116، 1991،جهرمی به نقل از نادریان
جریان تبادل  در که، ازآنجاییآید؛ یعنیپیش می شرایط مخاطرهدر جریان تبادل ، خود نداشته باشند

 (. 1964 )بالو،کنند میرا قطع تبادلی کنند، رابطة منفعتی دریافت نمی
 تبادل اجتماعی رویایجاد شود،  یروابط مستمر بین ورزشكار با مربی کههنگامی ،یک تیم ورزشیدر 
جهرمی،  )نادریان .شوددادوستد انجام می بین دو طرفرفتاری  هایزمینه در ،روابطدر این . دهدمی

بهتر  و گوناگون ورزشی سرشار از تعامالت و فرایندهای اجتماعی هستند هایفعالیت (.116، 1391
ی را برای مناسب هایاست برای بهبود عملكرد، فرایندهای مثبت را فرایندهای منفی جدا کرد و برنامه

                                                           
1. Blue 

2. Homans 

3. Emerson, Armeli, Rexwinkel, Lynch, & Rhoades  

4. Social Exchange 

5. Eisenberger  

6. Lawler 
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 در حوزۀ ورزش، ،اساسبراین (؛185، 1381، انورالخولی)بینی کرد فرایندهای مثبت پیشاستمرار 
 تبادل اصولمنافع  بهکنندگان بودند تا پی لی بین شرکتهای تعامدنبال توصیف مدلپژوهشگران به

ها یا افزایش بازده در تیم با هدفدرک بهتر نقش روابط بین اعضا  از این اصول برایو  ورزش برند در
)کنت و  کنندمنابع انسانی ارائه برای  عملی کنند و پیشنهادهای های ورزشی استفادهسازمان

پژوهشگران طی (. 2009، 3، ترنر و پک؛ جوردن2003، 2، لیدن و اردوغان؛ مورفی2001، 1چالدورای
(، عدالت ابزاری برای 1961ر هومنز )نظ بادل اجتماعی را معرفی کردند. بهخود اصول ت مطالعات

ها تمایل اشد، آنکننده بتأثیر متقابل دو طرف تبادل بر یكدیگر است که اگر قانع موردقضاوت در
باط مثبت ورزشكار از در تبادل، استن بیشتری برای مشارکت در آینده با هم خواهند داشت؛ بنابراین،

تبادلی  گیری رابطةبه وی و آغازی برای شكلتواند ابزاری برای تثبیت قابلیت اعتماد میعدالت مربی 
گیرند، ای در تیم عمل کنند و تصمیم منصفانه صورتکنند بهبیانی که تالش میمرمستمر باشد. 

و نسبت به مربی و تیم متعهد  کنندرابطة بهتری با اعضای تیم خواهند داشت، اعضا به مربی اعتماد می
برخی از حتی . (2013، 5؛ ژانگ و چالدورای2005، 4؛ ویسننت2009، ترنر و پک ،جوردن) شوندمی

را عملكرد نهایی بهتری  تری داشته باشد،فتار عادالنهمربی آن تیم ر تیمی که اندنشان داده مطالعات
، 8، هومس، اندرو و دیتمور؛ ماهونی2006، 7؛ ویسننت و جوردن2001، 6)کلكویت ارائه خواهد داد

2010.)  
؛ 1994، 9)کانوسكی و پیو گذارداثر میعضو  -بر تبادل رهبر ،بودن اعتماداحساس فرد نسبت به پررنگ

؛ کوپمن، 2003، ، لیدن و اردوغانمورفی؛ 2003 ،11؛ جووت2000، 10پیترسونمولم، تاکاهاشی و 
پردازد عضو به کیفیت تبادل بین ورزشكار و مربی می -تبادل رهبر (.2015، 12ماتب، اسكاتک و کنلون

عضو  -ورزشكارانی که کیفیت تبادل رهبرمند دارد. ه میزان تعهد و تبادل منابع ارزشو بستگی ب
، برای ترتیبایناند و بهتر احساس کردهرا در گروه برجسته اند، نقش خوددریافت کردهبیشتری را 

ن این موضوع بی (.9981، 13کیس) اندجلب رضایت مربی خود تعهد بیشتری به کار تیمی داشته

                                                           
1. Kent & Chelladurai 

2. Murphy, Wayne, Liden, & Erdogan  

3. Jordan, Turner, & Pack 

4. Whisenant 

5. Zhang & Chelladurai 

6. Colquitt 

7. Whisenant & Jordan 

8. Mahony, Hums, Andrew & Dittmore  

9. Konovsky & Pugh 

10. Molm, Takahashi & Peterson  

11. Jowett 

12. Koopman, Mattab, Scottc & Conlon 

13. Case 
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؛ کروپانزانو 2002، 1، شور، بوم و تتریک)وین ده استش تأییدورزشی نیز کارکنان و مدیران جوامع غیر
، گناچ ؛2014، 5؛ گارگ و دار2012، 4، اسپارک و نیسن؛ والمر2012، 3بالنک و روما، 2005، 2میشل و

فرد  شود؛ زیرا،نجر به عملكرد فردی بیشتر میتعهد بیشتر م. (2015، 6جیاینگ، رایلی و جین
کند یشتری در نقش خود میتالش ب ،داشته باشد؛ پسخود خواهد سهمی در تحقق اهداف تیم می

؛ 2012؛ بالنک و روما، 1997، 7، شور و لیدن)وین ن عملكرد فردی را فراهم کندشدکه زمینة بهتر
  (.7201، 8، وین، لیدن و میسرلیو

وظایفی را در سطح  رداخت آن مزایاکند، برای بازپورزشكار مزایایی از مربی دریافت می کههنگامی
بازده ورزشكار در تیم،  .کنداجرا می است، مشابه یا برتر نسبت به کیفیت تبادلی که دریافت کرده

در این تبادل برای شخص هر آنچه  .باشدمیعضو  -کیفیت تبادل رهبر حاصل ازتعهد  متناسب با

مثل به، برای مقابلهترتیباینبهتری داشته باشد تا لكرد مطلوبعمکند د او را وادار میفراهم شده باش
باالتر عملكرد فردی به سطوح منجر دهد. تالش بیشتر تحویل دیگران به  یمثبت بتواند دستاورد

 . (2016، 9، رجا، سید، دنیا و دار؛ نصیر2005میشل، و )کروپانزانو  شودمی
هنوز در اتصال  ،؛ امااندشدهانجام ی در ورزش تعاملدانش بنیادین ساختارهای  درزمینةمطالعات زیادی 

بنیادی، ساختار، کاربرد و محصوالت احتمالی از روابط بین متغیرهای تبادل اجتماعی در ورزش  نظریة
ا ساختاری تعامالت اجتماعی ر ، روابط اجزایکه ذکر شد هاییخأل وجود دارد. نتایج برخی از پژوهش
برای اعتبارسنجی  دیگر های ورزشیزمینهتری در مطالعات بیش ،در مدل کاربردی فراهم کرده است؛ اما

تبادل اجتماعی در ورزش  های بیشتری برای تكمیل کاربرد نظریة، انجام پژوهشبنابراین الزم است؛
  خصوص برای بهبود عملكرد الزم است.به

های روابط تبادلی میان مربیان و دانشجویان ورزشكار تیم درزمینة دنتوانمی هاییچنین پژوهش
 توجه به گسترۀ با های آزاد اسالمیدانشگاهورزش  .دنانجام شوهای آزاد اسالمی ورزشی در دانشگاه

گیری از اصول تبادل اجتماعی است تا از این طریق مند بهرههای مختلف ورزشی، نیازآن در رشته
روابط بین متغیرهای تبادل اجتماعی کند که این چالش ایجاب می ایش دهد.بتواند عملكرد خود را افز

توجه به نتایج  ها بتوانند بابررسی شوند تا مدیران و مربیان ورزشی در آن دانشگاه یاز زوایای مختلف
 ورزش قهرمانی بپردازند.  آن به توسعة

                                                           
1. Wayne, Shore, Bomme & Tetrick  
2. Cropanzano & Mitchell  

3. Blanc & Romá 

4. Volmer, Spurk & Niessen  

5. Garg & Dhar 

6. Cheng, Jiang, Riley & Jen 

7. Wayne, Shore & Liden 

8. Liao, Wayne, Liden & Meuser  

9. Naseer, Raja, Syed, Donia & Darr  
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مناسب تبادل در ورزش ایجاد مورد اصول تنها دراین حیطه ممكن است بینش جدیدی نهدر  پژوهش
کند. این  فراهمنیز  هاهای ورزش در دانشگاهکنندهسودمندی برای اداره تواند نظرهای، بلكه میکند

به افزایش بازده  ،درک مربیان در روابط تبادلی با دانشجویان ورزشكار و همچنین بصیرت، به توسعة
اجتماعی  شود تا در تبادلفرصتی ایجاد می ،بنابراین انجامد؛، میذکر شد دانشجویان ورزشكار که قبالً

، چنین پژوهشی عالوههای ورزشی مشخص شوند. بهمتعدد آن در تیم تعمق بیشتری شود و اجزای
کارگیری مربیان فعال ها را در بهکه آنباشد برای روش ارزیابی مدیران اجرایی تواند طرحی می

 در عملكرد بهتر تیمی کمک کند.ثر ؤراهنمایی کند و به شناخت عوامل م
برای افزایش دانش کاربردی اصول تبادل اجتماعی در دانشجویان ورزشكار مناطق منتخب ، بنابراین

روابط بین دانشجویان شدنی سازی مفاهیم استفادههای آزاد اسالمی و نیز با هدف آمادهنشگاهدا
تبادل اجتماعی  حاضر این است که نظریةپژوهش هدف عملكرد بهتر ورزشی،  ها برایورزشكار و مربی

های آزاد اسالمی خب دانشگاهرا برای آزمایش مدل تبادل اجتماعی در دانشجویان ورزشكار مناطق منت
بین دانشجویان که مدل تبادل اجتماعی رود احتمال می موردآزمون قرار دهد )براساس پیشینة پژوهش

 فردی به افزایش عملكردکه درنظر دارد  مفهومی لاین مد ها روی دهد(.های آنكار و مربیورزش
   .()شكل شمارۀ یک اشاره کند روابط تبادلی دانشجویان ورزشكار، درنتیجة

                                   

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 پژوهش شناسیروش
آن به روش میدانی  یهانوع مطالعات کاربردی است که دادههمبستگی و از -پژوهش حاضر توصیفی

ان مرکزی مصوب سازمهای ورزشی رشته هایتمامی دانشجویان ورزشكار عضو تیم. اندآوری شدهجمع
 26، 16، 4، 1آزاد اسالمی مناطق  هایای دانشگاهبرگزاری مسابقات منطقه دانشگاه آزاد اسالمی برای

الزم  جدول مورگان، حجم نمونة فاده ازبا استبودند.  پژوهشآماری این  جامعة، نفر( 2072) 30 و
اد دانشجویان ورزشكار یكسان دانشگاهی تعد ن شد. در هر منطقةنفر تعیی 327برای این پژوهش، 

ن نمونه منطقه برای تعییبت درصد و سهم آن با توجه به سهم هر منطقه در جامعه، نسنبود؛ بنابراین، 
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ناسب از هر نسبت مدانشجویان ورزشكار به دردسترس، گیریبا استفاده از نمونه ،. سپسشد معین
 . انتخاب شدند پژوهش عنوان نمونةمنطقه، به

افزایش عملكرد دانشجویان  ورزشكار در -نقش تعامالت مربی نامةها از پرسشگردآوری دادهبرای 
مورد توجه به ادبیات پژوهش در با ،متغیرها را در پنج ه درک و نگرش آزمودنیاستفاده شد ک ورزشكار

عضو، تعهد و عملكرد فردی  -این متغیرها شامل عدالت، اعتماد، تبادل رهبر سنجید. تبادل اجتماعی
. کار گرفتطراحی کرد و بهنامه را اصل این پرسش( در رسالة دکتری خود 2201) 1چكانسكیبودند. 

(. به 2014، 2ترنرو  چكانسكی) انداستفاده کردهای نیز از آن همكاران دیگر، در مقاله، وی و همچنین
نامه ازطریق نظرهای کارشناسان مدیریت ورزشی روایی محتوا و صوری این پرسش چكانسكی، گزارش

  است. 823/0نامه برابر با بررسی شده است که پایایی پرسش
مترجم آن ترجمه س، دو را ترجمه کرد و سپنامه این پرسشپژوهشگر مطالعة حاضر  ،اول در مرحلة
 یک مترجمنظرها در ترجمه، ها و اختالف، برای رفع تناقضبعد کردند. در مرحلة ایمقابلهرا بررسی 

زبان تحصیل مدیریت ورزشی که در کشور انگلیسیبه دو نفر از اساتید  ، دوباره. سپسآن را بررسی کرد
پس از اعمال نهایی تنظیم و تدوین شد.  نامةپرسش ها، ارائه شد و بعد از دریافت نظرهای آناندکرده
ضریب پایایی  نامه تأیید شد.نفر از اساتید مدیریت ورزشی، روایی صوری و محتوایی پرسش 15نظر 

 . محاسبه گردید 947/0 برابر با آلفای کرونباخ
 3اسمیرنوف -کلموگروف از آزمون، هاهای آمار توصیفی برای توصیف دادهدر این پژوهش، از روش

استفاده شد.  معادالت ساختاری مدل ، ازمفهومی مدلآزمون و برای  هاداده چگونگی توزیع برای
 انجام شد.  5و لیزرل 4اس.اس.پی.اس هایافزارنرم باها داده ةتجزی

 

 نتایج
سن  بودند. کمترین و بیشترین 18ها دختر درصد آن 4/51درصد پسر و  6/48نفر آزمودنی،  327از 

درصد در مقطع  6/70ها در مقطع کاردانی، درصد از آزمودنی 4/14سال بود.  35تا  18 ها بینآن

 کردند.درصد در مقطع دکتری تحصیل می چهارارشد و درصد در مقطع کارشناسی 11شناسی، کار

تبادل  ،(P=53/0) اعتماد(، P=19/0) عدالتهای متغیر توزیع داده دهندۀشمارۀ یک نشاننتایج جدول 

به اینكه سطح  توجه که با است (P=07/0) و عملكرد فردی (P=28/0) ، تعهد(P=16/0) عضو -رهبر

 .استطبیعی  است، توزیع متغیرها 01/0از  معناداری متغیرهای پژوهش بیشتر

                                                           
1. Czekanski  

2. Czekanski & Turner 

3. Klomogorof- Smirnov 

4. SPSS  

5. Lisrel 
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 هاتوزیع طبیعی داده درزمینةاسمیرنوف  -نتایج آزمون کلموگروف - 1 جدول 

 معناداری Z استانداردانحراف میانگین شاخص

 19/0 07/1 61/0 65/4 عدالت

 53/0 80/0 90/0 35/4 اعتماد

 16/0 12/1 80/0 52/4 عضو -تبادل رهبر

 28/0 98/0 57/0 11/4 تعهد

 07/0 27/1 77/0 15/4 عملكرد فردی

 

 با عدالتجدول، بین این طبق  آورده شده است. شمارۀ دو، رابطة بین متغیرهای پژوهش در جدول

 میزان اشتراک واریانس دو متغیر شت که( وجود داP  ،76/0=r≤01/0) یدارامعنمثبت و  ةرابط اعتماد

،  P≤01/0) یدارامعنمثبت و  ةرابط عضو -تبادل رهبر با اعتمادبین  .بوددرصد  57برابر با ذکرشده 

74/0=rتبادل رهبربین  .بوددرصد  54برابر با دو متغیر این ان اشتراک واریانس میز که شت( وجود دا- 

میزان اشتراک واریانس شت که ( وجود داP  ،65/0=r≤01/0) یدارامعنمثبت و  ةرابط تعهد با عضو

 01/0) یدارامعنمثبت و  ةرابط عملكرد فردیبا  عضو -تبادل رهبربین  د.درصد بو 42با یكدیگر  هاآن

≥P  ،70/0=rبین  .بوددرصد  49برابر با  ذکرشدهان اشتراک واریانس دو متغیر میز شت و( وجود دا

ان اشتراک میز شت که( وجود داP  ،50/0=r≤01/0) یدارامعنمثبت و  ةرابط عملكرد فردیبا  تعهد

 .بوددرصد  25برابر با  یادشدهواریانس دو متغیر 
 

 بین متغیرها همبستگی رابطةضریبنتایج  -2 دولج

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیرها

 001/0 57/0 76/0 و اعتماد عدالت

 001/0 54/0 74/0 عضو -اعتماد و تبادل رهبر

 001/0 42/0 65/0 عضو و تعهد -تبادل رهبر

 001/0 49/0 70/0 فردی و عملكرد عضو -تبادل رهبر

 001/0 25/0 50/0 فردی تعهد و عملكرد

 

عاملی  است. نتایج تحلیل گیری نمایش داده شدههای تناسب مدل اندازهشاخصدر جدول شمارۀ سه، 

خطای میانگین مجذورات  برازش است. مقدار ریشةتأییدی نشان داد مدل مفهومی پژوهش قابل

 قبولبرازش قابل دهندۀنشان ،باشد 08/0آزادی است که اگر کمتر از  آزمون انحراف هر درجة 1تقریب

. قبول است، برازش مدل قابلهو درنتیج است 079/0با  مقدار آن برابر و در این پژوهش،مدل است 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation  
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قبول ، قابل2آزادی نج نسبت مجذور کای به درجة، مقادیر بین یک تا پ1مطابق با نظر شوماخر و لومكس

های نیكویی مورد شاخصقبول است. درکه قابلاست  97/2 با مقدار آن برابر است و در این پژوهش،

، 6و شاخص برازش تطبیقی 5شدههنجار ، شاخص برازش4شده، شاخص نیكویی برازش اصالح3برازش

مقادیر  7تری دارد. بنتلر و بنتها به یک نزدیک باشد، مدل برازش مناسبهرچه مقادیر این شاخص

 (. در پژوهش76، 1390ردند )قاسمی، اعالم کمناسب  ،را برای برازندگی مدل 90/0برابر و باالی 

 مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. ،ینبنابرا بود؛ 90/0ی این مقادیر باالتر از همگ ،حاضر
 

 

 های نیکویی برازش مدل پژوهششاخص -3 دولج

 مدل پژوهش شاخص مدل

 97/2 خی دو به درجه آزادی

 90/0 نیكویی برازش

 92/0 نیكویی برازش اصالح شده

 91/0 برازش استاندارد

 93/0 تطبیقی برازش

 079/0 ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب

 

گر رابطه و اثر متغیرها بر ندل، به آزمون مدل ساختاری که بیااطمینان از برازش م کسبپس از 

شمارۀ دو رابطة علی متغیرها را شكل (. های شمارۀ دو و شمارۀ سه، پرداخته شد )شكلیكدیگر است

 ،یعنی هستند؛ه شدضرایب همگن ،حالت تخمین استاندارد دهد.استاندارد نشان می تخمین حالتدر

برابر  پنهانبین متغیرهای این مقدار وجود دارد.  امكان مقایسهها بین آنشود و ها یكی میمقیاس آن

ثیر هر میزان تأ ،این شكلبارهای عاملی  رگرسیونی هستند. ا ضرایب مسیر یا بتاهای استاندارشدۀب

  دهند.می را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر نشانکدام از متغیرها 

 

                                                           
1. Shomakher & Lomex 

2. χ2/ df 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Normal Fit Index 

6. Comparative Fit Index 

7. Bentler & Bonet 
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 علی متغیرها درحالت استاندارد رابطة -2شکل 

J ،عدالت :T ،اعتماد :Lعضو،  -: تبادل رهبرC ،تعهد :Pعملكرد فردی : 

 

تخمین  ،دهد. به تخمین مدل در این حالتداری نشان میشكل شمارۀ سه مدل را درحالت معنا

مدل معادالت  آمدۀدستپارامترهای بهداری ضرایب و این خروجی معنا شود.ضرایب تی گفته می

هستند،  ±96/1 آمده خارج از دامنةدستدهد. با توجه به اینكه تمامی ضرایب بهرا نشان می ساختاری

 دار است. ، اثر متغیرها بر یكدیگر معنابنابراین اند؛دار شدهروابط همگی معنا

اثر عدالت بر مقدار اعتمادی که  که مشخص شدشمارۀ دو شمارۀ سه  هایدر شكلحاصل  طبق نتایج

اعتماد بر تبادل اثر  ،همچنین (.=β،57/10T = 95/0)دار بود ، معناها به مربی خود دارندآزمودنی

داشت  یدارعضو نیز بر تعهد اثر معنا -ادل رهبرتب. ( =β،55/10T = 95/0) دار بودمعناعضو  -رهبر

(92/0 = β،36/13T=.) یدارتعهد بر عملكرد فردی اثر معنا ( 72/0داشت = β،65/2T=.) همچنین، 

           اثر داردصورت مستقیم بهها بر عملكرد فردی آزمودنیعضو  -مشخص شد که تبادل رهبر
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(85/0= β،84/5T= ،)تعهد بر  تغیرم گریبا میانجی مستقیمصورت غیرعضو به -عالوه، تبادل رهبربه

عضو بر  -ثیر مستقیم تبادل رهبرأمراتب بیشتر از تشته و این اثر بهدا یدارعملكرد فردی اثر معنا

عضو منجر به  -افزایش کیفیت تبادل رهبراهمیت است که  نكته دارای . اینعملكرد فردی بوده است

که اثر درحالی ؛دو این تغییر به افزایش عملكرد فردی انجامی است ا شدههایجاد تعهد در آزمودنی

  .متغیر تعهد اندک بوداثر  گرفتندرنظرعضو بر عملكرد فردی بدون  -تبادل رهبر
 

 
داریرابطة علی متغیرها درحالت معنا -3شکل   

J ،عدالت :T ،اعتماد :Lعضو،  -: تبادل رهبرC ،تعهد :Pعملكرد فردی : 

 

  گیریبحث و نتیجه
ها نشان داد که ادراک دانشجویان ورزشكار از اثر عدالت بر اعتماد در آزمودنی حاصل درزمینة ننایج

 ،دیگرعبارتی دارد. بهدارمثبت و معنا اثر ،بر میزان اعتمادی که به مربی خود دارند ،عدالت مربی
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بیشتر بود، اعتماد  است، ها داشتهدر رفتاری که مربی با آن هرچه درک دانشجویان ورزشكار از عدالت

( و 2005(، ویسننت )2004جوردن و همكاران ) شد. این نتایج مطالعاتحاصل می بیشتری به وی

 (،1961هومنز ) ، این نتایج همسو با نظرهایکند. همچنینیید میأ( را ت2013ژانگ و چالدورای )

تبادل  عی بین دو نفر، دو طرفتبادل اجتما که اعتقاد داشتند در( است 1964و بالو )( 1963آدامز )

  د مقابل خواهند داشت.جبران برای فر ع حاصل از آن ارتباط، تالش درجهتتوجه به مقدار مناف با

(. ارزیابی مستمر موضوع 1963، آید )آدامزجبران برمی صرفه باشد، فرد درصددفع دریافتی بهاگر منا

ها و مربی تقویت بین آزمودنی، رابطة تبادلی نتیجهو در گرددنجر به افزایش اعتماد به مربی میم منافع

هرچه دانشجویان  که نشان داد(. نتایج دیگر پژوهش حاضر 1964، بالو؛ 1961، شود )هومنزمی

 شود.عضو بیشتر می -یفیت تبادل رهبرورزشكار اعتماد بیشتری به مربی خود داشته باشند، ک

ن ورزشكار و مربی ها، تبادالت بین دانشجویابا افزایش اعتماد به مربی در آزمودنی ،دیگرعبارتبه

، جووت (2000(، مولم )1994کانوسكی و پیو )مطالعات  های. این نتیجه با یافتهیابدافزایش می

، مشخص همسو است. همچنین( 2015و کوپمن و همكاران ) (2003مورفی و همكاران )، (2003)

 شود؛ن ورزشكار نسبت به مربی منجر میعضو به ایجاد تعهد دانشجویا -ادل رهبرافزایش تبشد 

تعهد دانشجویان  ها بیشتر باشد،های آندانشجویان ورزشكار و مربی هرچه تبادالت بین بنابراین،

 وین و همكاران(، 1998کیس )بر نتایج ییدی أ. این یافته تیابدمیكار نسبت به مربی افزایش ورزش

 گارگ و دار ،(2012)والمر و همكاران (، 2012) بالنک و روما (،2005) کروپانزانو و میشل(، 2002)

ماهیت نظریة تبادل اجتماعی  این پژوهشدر ، بنابراین است؛ (2015و همكاران ) گناو چ (2014)

 -با افزایش تبادل رهبر ،همچنین .یافت شد هاهای آندانشجویان ورزشكار و مربی زوجی بین در رابطة

وین و های پژوهش هایبا یافتهاین نتیجه، عضو، عملكرد فردی دانشجویان ورزشكار بیشتر شد که 

نصیر ( و 2016) و همكاران لیو، (2012) بالنک و روما(، 2005) کروپانزانو و میشل(، 1997) همكاران

 ( همسو است. 2016) و همكاران

فعالیت یک طرف تبادل برای تداوم تبادل، که کند تصریح می یف روابطتعر، تبادل اجتماعی در نظریة

 رفتار عادالنةکه ش حاضر نیز مشخص شد در پژوه (.1964 )بالو،بتنی بر فعالیت طرف مقابل است م

عضو اثر داشت  -خود بر کیفیت تبادل رهبرنوبةاعتماد بیشتر بهمربی بر افزایش اعتماد اثرگذار بود و 

د دانشجویان بر افزایش عملكر ها افزایش یافت که این موضوعها به مربییتعهد آزمودن ،آندنبال و به

تعهدی که نسبت به مربی  سببها بهادل اجتماعی، آزمودنیتب ورزشكار اثرگذار بود؛ زیرا، طبق نظریة

رای کردند و تالش بیشتری بکردند، خود را ملزم به جبران میاحساس می براساس خدمات ویخود 

  کنند.طریق مربی خود را راضی لكرد ورزشی خود داشتند تا بدینشدن عمبهتر
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 همراهتواند خطر زیادی نیز به؛ اما، میتبادل اجتماعی با اعتماد همراه است ،که قبالً بحث شدطورهمان

خدمات  شرایط الزم باید فراهم شود تا در وقت مناسب برای جلب اعتماد دو طرف،داشته باشد. 

تبادل  کافی را فراهم کنند، موقعیت خطر بروز اعتماد یكدیگر را جبران کنند. اگر مربیان نتوانند زمینة

خواهد گذاشت و تأثیر منفی  در روابط مفید بین دو طرف . افزایش خطر(1964، شود )بالوایجاد می

وجود اعتماد در این روابط امری حیاتی در  ،بنابراین عضو شود؛ -تبادل رهبر تواند منجر به توقفمی

که مشخص شد  (1964مطابق با نظریات بالو ) عضو است و در این پژوهش -تبادل رهبرکیفیت 

 بروز تبادل اجتماعی میان دانشجویان ورزشكار و مربیان است.  الزمة ،اعتماد

اختیار مربیان بیشتر و بهتری در ، نگرشعضو و اثر این تبادل بر تعهد -اثر اعتماد بر کیفیت تبادل رهبر

تأثیر تحتدهد. این موضوع که بهبود روابط بین دانشجویان ورزشكار با مربی و مدیران ورزشی قرار می

اد ورزشكاران جلب اعتم رد، مربیان را به تالش جدی درراستایگیمیزان اعتماد بین آن دو قرار می

در مناسب با ورزشكاران خود باشند.  افت روابط نتظار، مربیان باید دراصورتخواند. درغیراینفرامی

خود  س تعهد کمتری خواهند داشت و وظیفةدانشجویان ورزشكار به مربی خود احسا ،چنین شرایطی

حاصل نشود، حتی اعتماد عضو ادامه دهند. اگر در این روابط  -دانند که به روابط تبادلی رهبرنمی

ور بازیكن در برای بازیكنان فراهم کند )مانند افزایش زمان حضرا مندی که مربی شرایط ارزشزمانی

نسبت به جبران این  ، دانشجوی ورزشكار(کردن نقش بازیكن در رقابت و غیرهزمین مسابقه، پررنگ

احساس تعهد بازیكنان به مربی کمتر خواهد شد و این  ،کند. همچنیننمیاحساس تعهد خدمات 

ند. اهروابط تبادل اجتماعی اشاره کرد ( به خاتمة1961و هومانز ) (1964) همان زمانی است که بالو

منتقل شوند یا حتی به تیم دیگر ترک کنند یا  راتیم جاست که دانشجویان ورزشكار تمایل دارند این

  شوند.می خود مخالفت با مربیدرصدد 

اری، وقت بیشتری را ساخت مدلدر  شدهتوجه به عوامل آزمون شود بابه مربیان ورزشی پیشنهاد می

 های عادالنةشكار بتوانند از شیوههایی کنند که دانشجویان ورزصرف تدابیر الزم جهت اتخاذ شیوه

کند باید بدون نقشی که مربی برای ورزشكار در تیم تعیین میی خود اطمینان حاصل کنند. مرب

مورد نقشی های خود دریدگاهزشكار به بیان دسوگیری باشد. حتی بهتر است اجازه دهد دانشجویان ور

اعتماد بیشتر  ،با احترام و منزلت مربیان نسبت به ورزشكاران، بپردازند. رفتار همراه که در تیم دارند

 کند. ها را جلب میآن

ر هستند با یان قادبآید، مروجود میتعهد بهاعتمادی به مربی و نبود بی برخالف عواقبی که در نتیجة

تر شوند و دانشجویان را تقویت کنند تا روابط تبادلی گسترده یبا اعتمادهمراه  های خود جوتوانایی

خود کنند زحمات وی را با عملكرد بهتر و تالش باشند ورزشكار احساس تعهد بیشتر به مربی داشته 

جبران کنند. در محیط سازمانی، احساس تعهد منجر به عملكرد فردی بیشتر )کروپانزانو و میشل، 
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ن مربیا ،اینجا ذکر شد ، طبق فرایندی کهبنابراین شود؛( می2001زده سازمانی )لولر، و با( 2005

با ایجاد اعتماد و  ،ترتیباینزده تیمی را فراهم کنند و بهبا ،درنتیجهتوانند اساس عملكرد فردی و می

  های زیادتری را فراهم آورند.زمینة برد در رقابتتعهد بیشتر 

توان ها به تیم ورزشی دانشگاهی، میقبال تعهد آنزیاد رفتار دانشجویان ورزشكار درتوجه به اهمیت  با

ند تمرینات تیم، سالن غذاخوری( شرایط تعامل مدیران، مربیان و ورزشكاران را در میادین ورزشی )مان

پس ادین ورزشی )مانند موفقیت تحصیلی و اهداف های خارج از میدر فعالیترا ها آن یا حتی عالقة

گذاری توسط مربیان به درک دانشجویان ورزشكار از فراهم کرد. چنین سرمایهاز فراغت از تحصیل( 

و این موضوع باعث افزایش احساس تعهد به جبران  کندم عدالت و اعتماد در تیم کمک میمفاهی

 شود. می، خدمات مربی که همان تالش برای عملكرد بهتر فردی است

عملكرد  دانشجویان ورزشكارشان ش نشان داد مربیانی که تمایل دارندوهنتایج مدل پژ ،درمجموع

و افزایش روابط تبادلی با  هاست همت بیشتری برای جلب اعتماد آنالزم ا ،ورزشی بهتری ارائه دهند

، دیگری نیز در عملكرد ورزشكاران مؤثر هستندکه مشخص است عوامل ها داشته باشند. درحالیآن

مربیان باید  ند. بنابراین،کلیدی در افزایش عملكرد دار یفردی نقشروابط بینکه داد  این مطالعه نشان

بازیكنان زجمله تعیین نقش بازیكنان در تیم با ا ،های خود برای امور مرتبط با تیمدر اتخاذ روش

رفتاری که شان در تیم یا ترمانة بازیكنان درمورد نقشمح ها باید به اظهارنظرهایمشورت کنند. آن

شود و از هم میحضور مداوم بازیكنان در تیم فرا ، زمینةترتیباین، توجه کنند؛ بهشودها میآن به

موضوع منجر به عملكرد شود. این دانشگاهی جلوگیری میهای ورزشی درونپراکندگی اعضای تیم

هایی که در سطح قهرمانی و امكان ورود برخی از دانشجویان ورزشكار به تیم شودبیشتر اعضای تیم می

 .گرددفراهم می ،کنندفعالیت می
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Abstract 

The aim of this study was to design social exchange communication model among 

coaches and athlete students selected areas of Islamic Azad Universities. The 

study was conducted by an applicable descriptive correlation method. The 

population included the athlete students from 1, 4, 16, 26, and 30 areas of Islamic 

Azad Universities (2072 persons). The sample size was 327 people based on 

Morgan schedule by using convenience method. Data were selected by the role of 

coach-athlete interactions questionnaire in athlete students’ performance. 

Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.947. Descriptive statistics, 

and Kolmogorov-Smirnov regarding normality, and structural equation model for 

testing were utilized. The model correlation was confirmed. Understanding of 

justice had a significant effect on trust. Also, leader- member exchange had a 

significant effect on trust, and it was found that leader-member exchange had a 

direct and indirect effect on the individual performance through the mediation of 

commitment. Therefore, according to the social exchange theory, coaches after 

athlete students trust going could establish continued interactive relationship 

among themselves and athlete students which could promote individual athlete 

students’ performance. 
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