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  پژوهشي –راهنماي تهية مقالة فصلنامة علمي 
  

  »مطالعات مديريت ورزشي«
  

و بـا   ISCپژوهشـي  بـا درجـه     –صلنامه با امتياز علمي ورزشي به صورت ف نشرية پژوهش در علوم
در چهار گرايش تخصصي مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشـي، رفتـار حركتـي و طـب      IFضريب 

هاي  گردد. در اين نشريه مقاالتي چاپ مي شود كه نتايج پژوهش ورزشي  به زبان فارسي منتشر مي
باشـد.   علـوم ورزشـي در آن گنجانـده شـده     هاي مختلـف  اي در حوزه بنيادي، كاربردي و توسعه

  خواهشمند است دستور العمل زير را مطالعه كنيد و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله نماييد. 
در  مرحلة اول  و قبـل از   پژوهشگاهالزم به توضيح است كه مقاالت دريافتي از طريق سايت 
سي قرار خواهد گرفت و در صـورت  ارسال به داوري از نظر رعايت دستورالعمل زير مورد برر

  مشاهدة عدم رعايت دستور العمل، مقاله  براي داوري ارسال نخواهد شد.
  

  . اصول كلي 1
  نوع مقاالت پذيرفته شده

  باشد.  )Original Articleمقالة ارسالي از نوع مقاالت اصيل ( - 1. 1
  دستورالعمل ارسال مقاالت: -2. 1
 www.ssrc.ac.irتربيت بدني و علوم ورزشي  پژوهشگاهسايت ورود و ارسال مقاالت از طريق  

  .به صورتي كه  شرح داده شده است
هاي خارجي كه  طور كامل رعايت شود و از به كاربردن واژه  نگارش زبان فارسي به  آئين-3. 1

 داري شود.هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي ندارند، خود معادل

 2مطالب مقاله به صورت يك ستوني و يك خط در ميان با رعايت حاشية الزم (حداقل  -4. 1
  گذاري شوند. متر) تايپ و همة صفحات شماره سانتي

  . نحوة تنظيم مقاالت2
خانوادگي نويسندگان همراه بـا درجـة علمـي و     صفحة اول شامل : عنوان مقاله، نام و نام -1

  محل اشتغال آنها ، مؤسسة ناظر، حاميان مالي و محل انجام پژوهش باشد.
صفحة دوم و سوم به ترتيب شامل عنوان، چكيدة فارسي و عنوان و چكيدة انگليسي بـه   -2

  . هاي مرتبط باشد همراه كليد واژه
  حرف تجاوز كند. 60مات نبايد از عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين كل -3
و واژه گيري  ها و نتيجه ها، يافته كلمه و در متن آن هدف، روش 250چكيدة مقاله حداكثر -4

  ذكر شده باشد.هاي كليدي 
 



  

 .صفحه تجاوز كند 15د ازنباي 13B-NAZANINتعداد صفحات مقاله با فونت-5
  اصل مقاله شامل موارد زير مي باشد:

  له و هدف از اجراي تحقيق با مروري بر مطالعات گذشتهئمقدمه: بيان مس
گيري  هاي اندازه ة آماري، مواد و روشروش پژوهش: شرح دقيق طرح پژوهش، جامعه و نمون

  هاي آماري و روش
  هاي پژوهش ها (نتايج): شرح كامل يافته يافته

آن با يافته هاي حاصل از مطالعات ديگر و توجيه  ةيافته ها و مقايس بحث: شرح نكات مهم
و بيـان كـاربرد احتمـالي يافتـه هـا و در نهايـت        ،و تفسير موارد مشترك و مورد اختالف

  گيري و ارئه پيشنهادات حاصل از يافته هاي پژوهش نتيجه
  دستورالعمل نوشتن متن مقاله و منابع:

 شماره نباشد.  25يش از تعداد منابع فارسي و التين ب

در داخل متن هر جا نياز به استفاده از پرانتز مي باشد، بايد بين حرف آخر كلمه و پرانتز فاصـله  
 ) نشان داد ...2004باشد و پرانتز نبايد به كلمه بچسبد؛ مثالً : بررسي انجام شده توسط اشميت (

ابع (در داخل متن)، بيش از دو زماني كه در داخل پرانتز هاي استفاده شده براي نوشتن من
گيرد، منابع بايد از كوچك به بزرگ و از سمت چپ به راست نوشته شوند و با  منبع قرار مي

 )  1،3،5حرف كاما از يكديگر جدا شوند. مثالً:  (

 هم قرار دارند، به جاي نوشتن همة و پشت سر استاگر  منابع داخل پرانتز بيش از دو مورد 
 قرار داده شود: يك خط تيره اول و آخر بين منبع  ،آنها

  ).1-4( ) نوشته شود4،1،2،3مثالً به جاي (
  مي بايست به ترتيب ظهور در متن مقاله باشد.منابع 

مطالعـات مـديريت    در مقاالت ارسالي حداقل دو منبع بايد به مقاالت چاپ شـده نشـريه  
  .ودارجاع داده ش ورزشي

 :نگارش منابع مورد استفاده  ةنحو

 گيرند بايد به صورت زير معرفي شوند: ابعي كه در متن مورد استفاده قرار ميمن

اله، نـام  مقاله فارسي: نام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان)، سال انتشار، عنوان مق-1
 .صفحه مجله، شماره مجله، شمارة

جـم و  ،  اثر تمرينات مقاومتي همراه با مصرف مكمل كـراتين بـر  ح  1389كريمي، حسين، 
  .22- 38): 10توده عضالني ورزشكارن زن شناگر ، پژوهش در علوم ورزشي (

  التين: مقالة
Cohen, s., Tyrrell, D.A., Smith, A.P. (1991). Psychological stress and   susceptibility to 
the common cold. New England JOURNAL OF MEDICINE, 325:606-12. 



  

ام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان)، سال انتشار، عنوان كتاب، نام و كتاب فارسي: ن-2
خانوادگي مترجم/ مترجمان (در صورت ترجمه بودن كتاب)، شمارة چاپ، شهر محل چاپ،  نام

 ناشر، شمارة صفحه.

چاپ ». ورزشي مديريت اماكن و فضاهاي«  ).1388ميرمحمد ( ،كاشفليفي فارسي: مثال تأ
  .بامدادكتاب  :اول، تهران

  مثال التين:
Rowland, Thomas. (1996). Development exercise physiology. Champigan. Human kineticts. 
pp:172-175. 

هاي فشرده) : نام خانوادگي و نام نويسنده  مقاله ( ازشبكة اينترنت يا اطالعات موجود در لوح -3
  ريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده(نويسندگان) ، سال نشر، عنوان مطلب ، تاريخ د

(مجريان)، سال نشر، عنـوان   هاي پژوهشي: نام خانوادگي و نام مجري نامه و گزارش پايان -4
ارشد، رسالة دكتـري يـا گـزارش     نامة كارشناسي وهش، ذكر واژة پاياننامه، رساله يا پژ پايان

  پژوهشي، محل ارائه گزارش
هاي مربوط به مقاله همراه شرح آنها در محـل اصـلي  مقالـه  و جدول هاها، نمودار عكس -5

  د.نگذاري گرد و شماره شوند اصلي مقاله آورده
  نكات اداري و تعهدي:

 هيئت تحريرية نشريه در قبول يا رد و يا ويرايش مقاله ( با تأييد مؤلف) آزاد است.  -1

ارجي چـاپ شـده باشـد. در    داخلي و يا خ تشر شده نبايد قبالً در هيچ نشريةمقاالت من-2
داوري اين نشريه حـذف خواهـد شـد و ضـمن      فرآيندصورت مشاهده اين موضوع مقاله از 

انعكاس عدم تعهد نويسنده به ساير نشريات علمي كشور، مديريت نشـريه، مقـاالت ديگـر    
  .گرفتنويسنده مورد بررسي قرار نخواهد 

هايي (پذيرش يا رد) مقاله خود را دريافت تا زماني كه جواب ن كندمقاله تعهد  دهندة ارائه -3
  .داخلي و خارجي ديگر ارسال نكند ، مقاالت خود را به نشرياتباشد نكرده

  مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهدة نويسندگان است.  -4
  خذ آزاد است.ه ازمندرجات نشريه با ذكر كامل مĤاستفاد -5

د ضمن مطالعة مندرجات اين راهنما و مشاهده نمونـة  شو در پايان، از نويسندة محترم درخواست مي
  .و از طريق سامانه ارسال كنند مقاالت چاپ شده در جديدترين شمارة نشريه، مقالة خود را تنظيم
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 يآور فنسازماني با انتشار  نگرش، ساختار سازماني و جو يها مولفهمقايسه 

  ورزشي ايران يها سازماناطالعات در 
  

  2سيداميراحمد مظفري ،1محمدي سردار
  

 17/11/90 تاريخ پذيرش:    24/05/89 تاريخ دريافت:

  چكيده
 آوري فنبا انتشار  ،نيسازما هدف از اجراي اين پژوهش مقايسه بين نگرش، ساختار سازماني و جو

اسـت،   توصـيفي ورزشي ايران بود. در اين پژوهش كه از نوع تحقيقـات   هاي سازماناطالعات در 
به طور تصـادفي  ايران ورزشي  يها سازماناز ) N= 370(  كارشناس نفر 194 نفر مدير و 176تعداد 

 جـو  ،تارسـازماني ساخ ،نگـرش  سـاخته  محقق يها پرسشنامهبه عنوان نمونه انتخاب شدند و به 
از نظرات متخصصين،  ييوااطالعات پاسخ دادند. براي تعيين روايي محت يآور فنسازماني و انتشار 

پايـايي   .شـد اسـتفاده  ز آلفاي كرونباخ ا پايايياز تحليل عاملي اكتشافي و تأئيدي و  روايي سازه
تعيـين شـد.    α، 78/0 =α، 93/0 =α، 93/0 =α= 91/0 در مطالعه مقدماتي به ترتيب ،ها پرسشنامه

تحليـل   و سويه يكتحليل واريانس (  براي تجزيه و تحليل آماري نيز از آمار توصيفي و استنباطي
اطالعـات در   آوري فـن بين انتشـار   ش،پژوه يها يافتهدر واريانس چندمتغيري) استفاده گرديد. 

) P=046/0(  مدارس بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون)، P=044/0(  بدني تربيتسازمان 
 جـو سـازماني  بدست آمد. همچنين بين مولفـه نگـرش، سـاختار سـازماني و      يدار يمعنتفاوت 
 كـل  اداره) و P=  001/0( ورزشـي   هـاي  فدراسيون)، P= 006/0(  بدني تربيتدر سازمان  ها يآزمودن
حاصـل از آزمـون    . همچنين نتايجوجود داشت يدار يمعن) تفاوت P= 013/0(  مدارس بدني تربيت

برداشت ذهني از مفيـد   يها مقياسخرده را بين  داري معنيتفاوت  ،تحليل واريانس چند متغيري
حمايت مديران و ارتباطات باز در سه سازمان ، بودن و آساني استفاده، رسميت، تمركز و پيچيدگي

بـا كـاهش هزينـه     توانـد  مياطالعات  آوري فنانتشار گفت  توان ميبه طوركلي  مذكور نشان داد.
نقش مـوثري   ،در استفاده بهينه از منابع سازمان ،و استانداردها ها رويهاصالح  و تحقيق و جستجو

جستجو و وقفه در جريـان كـار و بـا كمـك منـابع اضـافي        هاي زمانو از طريق كاهش  كند ايفا
  مان گردد.اطالعات، موجب افزايش كارآيي و نوآوري در ساز آوري فنناشي از  ةشد جويي صرفه

  
  .ورزشي يها سازمان، ساختار سازماني، جو سازماني، نگرش: گان كليديواژ

                                                                                                                    
  Email: sardarmohammadii@gmail.com  (نويسنده مسئول) . استاديار دانشگاه كردستان1

   . دانشيار دانشگاه تربيت معلم 2
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  مقدمه
 در قالـب  را اطالعـات  آنهـا،  از اسـتفاده  با افراد كه است تجهيزاتي و فرآيندها، اطالعات آوري فن

كه در  فرآيندي است، انتشار). 1( كنند يمسازماندهي، ارائه يا منتشر  توليد، صدا يا تصوير متن،
معيني در طول زمان در ميـان اعضـاي يـك سيسـتم      هاي كانالاطالعات از طريق  يآور فنآن 

اطالعات را نيز گسـترش   يآور فنانتشار  ).1( يابد ميورزشي) گسترش  يها سازمان(  اجتماعي
 يآور فـن ). اسـتفاده از  2( انـد  نمودهتعريف  ها سازماناطالعات در  يآور فناستفاده از ابزارهاي 

كه ايـن مقولـه پتانسـيل     دهد مي نشان ،مختلف يها سازماناطالعات در كشورها و به طبع آن 
در  ،هـا  سـازمان در اغلـب كشـورها و    ،بااليي براي گسترش و توسعه دارد. لذا انتشار مناسب آن

  دستور كار برنامه توسعه سازمان قرار گرفته است. 
 عبارت نمايد يمورزشي فراهم  يها سازمانت در اطالعا يآور فنامكانات و تسهيالتي كه انتشار 

و مديران، محققـين و ديگـر افـراد در     كارشناسان بينآني و متقابل  يها تماس برقرارياز:  است
جديدترين اخبار و اطالعـات در   گردآوري)؛ 3( داخل و خارج سازمان از طريق پست الكترونيك

هم نمودن خدمات پرسش و پاسـخ در زمينـه   زمينه مسائل مربوط به ورزش در ايران و دنيا؛ فرا
آموزشي و ويـدئويي   يها فيلم)، 4( و مجالت ورزشي ها روزنامهموضوعات تخصصي؛ تهيه و ارائه 

مـديران در سـازمان،    يگيـر  تصـميم )، باال بردن قدرت 5( الين آنصوتي به صورت  يها فايليا 
و هـزاران مزيـت ديگـر،     هـا  مزيـت ين همه ا رغم يعل) و غيره. اما 6( و كارآيي يور بهرهافزايش 

نشـان داد كـه ميـزان بكـارگيري و انتشـار       يرسم نيمه يها مصاحبهاوليه مبتني بر  يها يبررس
ورزشي بسيار ناچيز بوده است و اين  يها سازماناطالعات توسط كارشناسان و مديران  يآور فن

  ند.هست رو روبهورزشي با آن  يها سازمانامر يكي از مسائلي است كه 
ورزشي بـه طـور اخـص بـا آن مواجـه       يها سازمانبه طور اعم و  ها سازمانموضوعي كه امروزه 

اطالعـات نيـاز بـه درك عوامـل      آوري فـن اين است كه مديران براي حل مسئله انتشار  ،هستند
اطالعـات   آوري فـن مرتبط با انتشار و تعيين علل پيدايش آنها دارند. عوامل مـرتبط بـا انتشـار    

برداشت ذهنـي از مفيـد بـودن، برداشـت ذهنـي از آسـاني اسـتفاده)؛        (  از: نگرشست ا عبارت
  ارتباطات باز، حمايت مديران). (  رسميت، تمركز، پيچيدگي)؛ جو سازماني(  ساختار سازماني

ورزشي نسبت بـه انتشـار    يها سازمانيكي از اين عوامل، نگرش و ديدگاه كارشناسان و مديران 
اطالعـات بـه    يآور فن. بنابراين مديريت عقاليي در زمينه ورود و انتشار تاساطالعات  يآور فن

اين بخش، قبل از هر چيز نيازمند شناخت نگرش و بـاور كارشناسـان و مـديران در ارتبـاط بـا      
آمادگي ويژه فرد از نظـر   توان يم. نگرش را استورزشي  يها سازمانبراي  يآور فنكارآيي اين 

توأم با هيجـان نسـبت بـه آنهـا      يها العمل عكسوقايع و ، مسائل، ها ديدهپرواني در رويارويي با 
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در واقـع تعـاريف    ).7( اسـت  دانست كه ناشي از گذشته افراد و تجربيات مختلف آنها در زندگي
مبتني بر اين اصل است كـه نگـرش را واقعيتـي آمـوختني و      ،گوناگوني كه از نگرش ارائه شده

و بـر اسـاس    شود يمكه به عنوان يك گرايش از سوي فرد اظهار  ندگير يمنسبتاً بادوام در نظر 
). اسـاس نگـرش را دو   8( كنـد  يمـ داوري  ها پديدهمثبت يا منفي درباره  يا گونهآن، شخص به 

احتمـال  (  . اين دو تصور برداشت ذهني از مفيـد بـودن  دهند ميتصور يا عقيده خاص، تشكيل 
) 9( اطالعـات)  آوري فند بودن يك سيستم وابسته به ذهني شكل گرفته در كاربران درباره مفي

احتمال ذهني شكل گرفته دركاربران درباره آساني استفاده (  و برداشت ذهني از آساني استفاده
كه از عوامل اصلي مرتبط با رفتارهاي  باشند مي) 7( اطالعات) آوري فناز يك سيستم وابسته به 

  اطالعات هستند. يآور فنپذيرش 
محققين زيادي نشان داد افرادي كه برداشت ذهني درستي از مفيـد بـودن و آسـاني     ياه يافته

از ايـن   ،اطالعـات داشـتند   يآور فـن استفاده دارند و به طبع آن نيز نگرش مثبتـي نسـبت بـه    
. همچنـين  دادنـد  يمو آن را به نحو بهتري انتشار  كردند ميبيشتر در سازمان استفاده  يآور فن

اطالعات بـيش از آنچـه بـه مهـارت كارشناسـان و       يآور فناشتند كه انتشار بعضي ديگر بيان د
). نگرش مثبت مديران و كارشناسـان  9( به تغيير نگرش آنها وابسته است ،مديران مربوط باشد

اطالعات در سازمان داشـته   يآور فنمهارت اندكي در بكارگيري  حتي اگر ،سازد يمآنها را قادر 
. اين عامل نه تنها يك دهنددر سازمان از خود عالقه نشان  يآور فناين  براي استفاده از ،باشند

بلكه از مقاومـت در برابـر    ،اطالعات در سازمان است يآور فنعامل كليدي نسبت به استفاده از 
  ).10( كنديمجلوگيري استفاده از رايانه و اينترنت نيز 

 افراد بر حاكم رابطه سازماني ت. ساختارساختار سازماني يكي ديگر از عوامل مرتبط با انتشار اس

رسـميت،  (  بعـد سـاختاري   دو بـه  و كنند مي تالش اهداف كسب جهت در است كه هايي گروه و
 ابعـاد  ).11( شود مي تقسيم استراتژي) ، محيط،يآور فناندازه، (  محتوايي پيچيدگي، تمركز) و

 بدان توان مي كه دنده مي دست به مبنايي و هستند سازمان دروني هاي ويژگيبيانگر  ،ساختاري

 و سـازمان  كـل  معرف ،محتوايي كرد. ابعاد مقايسه با يكديگر يا و گيري اندازه را ها سازمان وسيله
 شود طراحي اي گونه به بايد سازماني . ساختارگذارد مي اثر ابعاد ساختاري بر كه است آن اهداف

 حسب بر مديران، اطالعاتي نيازهاي .گيرد رقرا مديران اختيار در موقع به و مناسب كه اطالعات

 نگـرش  و ديـد  افـق  متفـاوت اسـت.   ،كنند مي دنبال كه هدفي و آنها سازماني كار، سطح ماهيت

 سـاير  مـديران  از تـر  وسـيع مراتب  به ،هايش مأموريت و سازمان به نسبت سطوح فوقاني مديران

 بـا  بايد متناسب ،گيرد مي قرار مديران از دسته اين اختيار در اطالعاتي كه بنابراين، است. سطوح

 سـاختار  بين كه داد محققين نشانبعضي از  يها يافته). 12(باشد  نگري كل و نظر وسعت چنين
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 اهميـت  بـر  مطالعات اين .دارد وجود داري معني ارتباط اطالعات هاي آوري فنسازماني و انتشار 

  داشـتند  تأكيد اطالعات يآور فن انتشار و سازي پيادهدر  كليدي مؤلفه عنوان به سازماني ساختار
، هـا  سيسـتم در  موجـود  ابهامـات  و هـا  نارسايي علت به ورزشي يها سازمانبه هرحال، در  ).12(

 تنوع قوانين عمليات، بودنن رفتارها، شفاف و بودن روابطن مدون كار، انجام هاي روش و فرآيندها

 بهبود تدوين و ضرورت ،مجريان ساليق و حاكميت عادات همچنين ناكارآمد، و سنتي مقررات و

 مناسـب  هـاي  آوري فـن  از گيري بهره و ها فعاليت خودكار كردن و كار انجام هاي روش و فرآيندها

 .استناپذير  اجتناب

مطالعه علمـي   .از مفاهيم مهم سازماني است يكي ديگر از عوامل مرتبط با انتشار)( جو سازماني
ميزان اثربخشي سـازمان را   ،دهنده اين مفهوم صلي تشكيلمشخص كردن عوامل ا و و دقيق آن

ويژگي نسبتاً بادوامي از  جو سازماني. كند ميكسب اهداف سازماني را تسهيل  دهد و ميافزايش 
آشـكار   هـا  يافتـه ). 13( شـود  يمـ  هـا  سازمانسازمان است كه موجب تمايز آن سازمان از ساير 

سطح بااليي بوده و به اصـطالح   اطالعات در يآور فن كه از نظر انتشار هايي سازمان رساختند د
ميـزان   وسريع و به موقع  يگير تصميمموفق هستند، ديدگاه و نگرش مديران مثبت و مطلوب، 

باعـث افـزايش    ،ارتباطات باز ). جو14( ارتباطي باز هستند حمايت مديران باال بوده و داراي جو
و روحيه همكاري  وري بهرهو  شود ميات در سازمان روابط انساني مطلوب، تبادل و انتشار اطالع

  ).15( دهد ميرا نيز افزايش 
در زمـان، افـزايش    جـويي  صـرفه باعـث   ،اطالعـات  آوري فـن تحقيقات قبلي نشان دادند انتشـار  

 .شـود  مـي كارهـا و غيـره در سـازمان     تر كاملو بازدهي، باال بردن راندمان كار، اجراي  وري بهره
پيشـرفته،   هـاي  آوري فنحث مهم محافل مديريتي عصر حاضر نيز توجه به همچنين يكي از مبا

با نحوه استفاده از ابزارهاي آن در محيط كار،  كاركنان نمودن، آشنا ها سازماناستفاده از آنها در 
اما مشكلي كه  .)16( ايجاد محيطي باز با ارتباطات درست جهت انتقال و انتشار صحيح آن است

اطالعـات، حمايـت    آوري فني با آن مواجه هستند اعتقاد نداشتن مديران به امروز يها سازمان
از نحوه استفاده و انتشار، ترس از هرگونه تغيير، ايجاد فضاي بسته و داشتن ديـدي   نكردن آنها

اطالعـات در   آوري فـن براي اجرا و استفاده از ابزارهاي  هايي راهبه يافتن ه توجنداشتن سنتي و 
  ).17( سازمان است

دانشي هسـتند   يافراد ،مختلف هاي حوزهورزشي و به طبع آن كارشناسان  هاي سازمانمديران 
كه يكي از وظايف اصلي آنها پردازش اطالعات جهت دستيابي به اهداف سازماني است. تا همين 

ورزشـي امـورات روزمـره خـود را بـدون كمـك        هاي سازماناواخر، بيشتر مديران و كارشناسان 
، عموميـت  آوري فـن . اما با پيشرفت سـريع  دادند مياطالعات انجام  آوري فنبزارهاي گرفتن از ا
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آن از طـرف ديگـر    تـر  آسـان بيشتر و در دسترس بودن آن از يك طرف، ارزان بودن و يادگيري 
اطالعـات بـه    آوري فنورزشي از  هاي سازمانمختلف  هاي حوزهباعث شد كه مديران و كاركنان 

پيچيدگي سازمان، برقراري ارتباطـات، انجـام    جهت حل مشكالت ناشي ازعنوان يك ابزار قوي 
بيشتر در سازمان استفاده كنند. سـوالي كـه    وري بهرهبازدهي و و براي  كارها تر آسانو  تر سريع

سريعاً خـود را بـا ايـن     اند توانستهاين است كه آيا مديران و كارشناسان  شود ميدر اينجا مطرح 
اطالعات براي حل مسـائل و مشـكالت سـازمان و     آوري فنو از ابزارهاي  وفق دهند ها پيشرفت
  استفاده كنند. وري بهرهافزايش 

مـورد بكـارگيري عوامـل حيـاتي موفقيـت و       در  يا گسـترده به هرحال، اگرچه تحقيقات نسبتاً 
اطالعات مديريت انجـام شـده اسـت، ولـي در مـورد بكـارگيري نحـوه اسـتفاده از          هاي سيستم
ورزشي تحقيقـات انـدكي انجـام گرفتـه      هاي سازماناطالعات و انتشار آن در  آوري فناي ابزاره
در  هـا  پـژوهش با توجه به پراكنده و معدود بودن اين نـوع  ). 22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،5 ،4( است

ورزشي از  هاي سازمانآنها در  نشدن خارج كشور از يك طرف و بعضاً قديمي بودن آنها و يا اجرا
انجـام چنـين    رسد ميبه نظر  ،و همچنين نبود دانش و اطالعات كافي در اين زمينه طرف ديگر
نگـرش،   يهـا  مولفـه و مقايسـه  كه هدف آن بررسـي   از اهميت خاصي برخوردار است پژوهشي

 هاي سازماناطالعات در مديران و كارشناسان  آوري فن با انتشار جو سازمانيساختار سازماني و 
وضـعيت انتشـار   كـه  به طوركلي اين مقاله بدنبال اين موضوع است شد. منتخب ورزشي ايران با

 هاي سازماناست؟ نگرش مديران و كارشناسان  چگونهورزشي  يها سازماناطالعات در  يآور فن
 و جـو ساختار سـازماني   يها مولفه بيناطالعات چگونه است؟  آوري فنورزشي نسبت به انتشار 

؟ همچنين مطالعه حاضر از ايـن نظـر   چه تفاوتي وجود داردات اطالع آوري فنبا انتشار سازماني 
ورزشي در مورد اسـتفاده   هاي سازمانكارشناسان و مديران حائز اهميت است كه به درك بهتر 

كارمنـدان در   وري بهـره كارآيي و آنها بر باال رفتن و بهبود  تاثيراطالعات و  آوري فناز ابزارهاي 
  .كند ميكمك  محيط كار

  تحقيق يسشنا روش
نفـر از مـديران سـتادي     233 بود. جامعه آماري آن شامل تعـداد  توصيفيتحقيق حاضر از نوع 

نفر از  341 مدارس و بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، مديران 1بدني تربيتسازمان 
ز مـدارس بودكـه بـا اسـتفاده ا     بـدني  تربيـت  كل ادارهو  بدني تربيتكارشناسان ستادي سازمان 

نفـر   194  نفـر مـدير و   176 ي و مورگـان تعـداد  اتصادفي و براساس جدول كرجس يگير نمونه
                                                                                                                    

 زمان اجراي اين تحقيق هنوز وزارت ورزش و جوانان تصويب نشده بود. در .1
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و  گيـري  تصـميم كارشناس به عنوان نمونه انتخاب شدند. اين انتخاب بدليل موثر بودن آنان در 
 .1متغيرهـاي تحقيـق شـامل:     يگير اندازهبوده است. ابزار  ها حوزهكشور در اين  گذاري سياست

 )1993ديـويس، ( پرسشـنامه اسـتاندارد نگـرش    .2فردي؛  يها يويژگمحقق ساخته  پرسشنامه
 .5؛ جو سازمانيپرسشنامه محقق ساخته  .4سازماني؛  پرسشنامه محقق ساخته ساختار .3)؛ 9(

ـ    يآور فـن پرسشنامه محقق ساخته انتشـار   منظـور تعيـين روايـي و پايـايي     ه اطالعـات بـود. ب
نفـر از  50روي كردن ابهامات احتمالي، مطالعـه مقـدماتي بـر   تشخيص و برطرف  و ها پرسشنامه

يي از اورزشي انجام گرفت. براي تعيين روايي صوري و محتـو  يها سازمانمديران و كارشناسان 
تأئيـدي اسـتفاده گرديـد. نتـايج      نظرات متخصصين و روايي سازه از تحليل عـاملي اكتشـافي و  

= KMO ،612/2= 916/0( نگرش يها مقياسبراي  پروماكسبا چرخش تحليل عاملي اكتشافي 
KB 66؛  =df 001/0؛=P 687/0( )؛ ساختار سـازماني =KMO ،466/1 =KB 105؛ =df 001/0؛ 

 =P ــازماني ــو س ــار P= 001/0؛ df= 190؛ KMO ،851/3 =KB=916/0( )؛ ج ــن)؛ انتش  يآور ف
ادير تحليـل  بود. مق دار يمعن) P=  001/0؛ df=  351؛ KMO ،374/5 =KB= 874/0( اطالعات

 )؛ ساختار سازمانيAGFI ،53  =df ،000/0=P= 967/0( نگرش يها مقياسعاملي تأئيدي براي 
)987/0 =AGFI ،74  =df ،000/0=P910/0( )؛ جو سازماني =AGFI ،169  =df ،000/0=P و (

) بدسـت آمـد. همچنـين بـراي     AGFI ،133 =df ،000/0=P= 976/0( اطالعات يآور فنانتشار 
)، α=  91/0( نگرش يها پرسشنامهيايي از آلفاي كرونباخ استفاده شدكه نتايج آن براي تعيين پا

) α= 93/0( اطالعـات  يآور فـن ) و انتشـار  α= 93/0( )، جو سازمانيα= 78/0( ساختار سازماني
ــاي    ــرايب آلف ــرش، ض ــنامه نگ ــود. در پرسش ــتب ــ برداش ــودن  يذهن ــد ب ) و α= 93/0( از مفي

) و در پرسشنامه سـاختار سـازماني، ضـرايب آلفـاي     α= 88/0( تفادهاز آساني اس يذهن برداشت
) و در پرسشنامه جـو سـازماني،   α= 79/0( ) و پيچيدگيα= 78/0( )، تمركزα= 79/0( رسميت

) بدست آمـد. بـا توجـه بـه     α= 91/0( ) و ارتباطات بازα= 87/0( ضرايب آلفاي حمايت مديران
ميـزان قابـل    ،كه ضرايب آلفاي بدست آمـده  عان نموداذ توان يمنتايج حاصل از آلفاي كرونباخ 

 و . به منظـور سـازمان دادن  داشتندسازگاري داخلي خوبي  يگير اندازهو ابزارهاي  داشته قبولي
از آمار توصيفي و در بخش آمار اسـتنباطي از تحليـل عـاملي اكتشـافي و      ها داده خالصه كردن

 تحليـل واريـانس يـك راهـه     هـاي  آزمـون ز اتحليل عاملي تأئيدي براي بررسـي روايـي سـازه،    
)ANOVAو تحليل واريانس چندمتغيري ( )MANOVA (مقايسه متغيرهاي نگـرش،   نيز براي

برداشت ذهني از مفيد بـودن، برداشـت   ( آنها هاي مقياسجوسازماني و خرده  ،ساختار سازماني
ات بـاز) در  ذهني از آسـاني اسـتفاده، رسـميت، تمركـز، پيچيـدگي، حمايـت مـديران، ارتباطـ        

 و 5/8نسـخه   LISREL با استفاده از نـرم افـزار   ها داده است. شده استفادهورزشي  هاي سازمان
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SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 16نسخه  

  تحقيق يها يافته
 يها فدراسيون، يبدن تربيتسه سازمان  در دهندگان پاسخفردي  يها يويژگ) توصيف 1( جدول

انتشار  يها مولفهكه  نشان دادند ها يافته. دهد يممدارس را نشان  يبدن بيتتر كل ادارهورزشي و 
ــن ــازماني و   آوري ف ــاختار س ــرش، س ــات، نگ ــازمانياطالع ــو س ــازمان  ج ــتدر س ــدني تربي ، ب

آزمون تعقيبـي   .)2جدول ( استمدارس متفاوت  بدني تربيتورزشي و اداره كل  هاي فدراسيون
  ا نشان داد:شفه موارد زير را در مورد متغيره

تفاوت بين سازمان تربيت بـدني و   هدر نتيج ،اطالعات سه سازمان آوري فنتفاوت در انتشار . 1
 ورزشـي  هـاي  فدراسـيون مـدارس و   بـدني  تربيـت  كـل  اداره)؛ P=044/0( ورزشي هاي فدراسيون

)046/0=P (س مـدار  بـدني  تربيت كل واداره بدني تربيتبين سازمان  داري معني. اما تفاوت است
  . نشد  دادهنشان 

 هـاي  فدراسـيون و  بـدني  تربيـت در نتيجه تفاوت بين سـازمان   ،تفاوت در نگرش سه سازمان. 2
 كـل  اداره)؛ P= 013/0( مدارس بدني تربيت كل ادارهو  بدني تربيت)؛ سازمان P= 006/0( ورزشي
 .است) P=  001/0( ورزشي هاي فدراسيونمدارس و  بدني تربيت

و  بـدني  تربيـت در نتيجـه تفـاوت بـين دو سـازمان      ،ر سازماني سه سـازمان تفاوت در ساختا. 3
 ورزشـي  هـاي  فدراسـيون مـدارس و   بـدني  تربيـت )؛ اداره كل P=011/0( ورزشي هاي فدراسيون

)014/0 =P (مـدارس   بـدني  تربيـت و اداره كـل   بدني تربيت. همچنين تفاوت بين سازمان است
 ) نبود. P= 91/0( دار معني

 هاي فدراسيوندر نتيجه تفاوت بين سازمان تربيت بدني و  ،جوسازماني سه سازمان تفاوت در. 4
)؛ اداره كل P= 013/0( مدارس بدني تربيت)؛ سازمان تربيت بدني و اداره كل P=039/0( ورزشي
 .است) P= 030/0( ورزشي هاي فدراسيونمدارس و  بدني تربيت
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ي ورزشي ها فدراسيوني، بدن تربيتدر سازمان  دگاندهن پاسخي فردي ها يويژگ. آمار توصيفي 1جدول 
  ي مدارسبدن تربيت كل ادارهو 

  نمونه آماري
  
  
  سازمان

    مدرك تحصيلي  جنسيت
  سن

)M± SD(  

  
سابقه 
  خدمت

)M± SD(  

  پست سازماني

  درصد  تعداد  پست
  درصد  تعداد  مدرك  درصد  تعداد  جنس

  سازمان
  يبدن تربيت

  2/8  17  كارداني  4/39  82  زن
4/5 ± 66/34  9/4± 6/10  

  مدير
  45  6/21  

 5/25 53 ارشد و باالتر  4/78  163  كارشناس  9/63  133  كارشناسي  6/60  126  مرد

ي ها فدراسيون
  ورزشي

  2/20  22  كارداني  6/15  17  زن
  مدير  2/4±5/9  ±17/32 3/4

 5/50 55 كارشناسي  4/84  92  مرد  100  109  
 5/16 18 ترارشد و باال

 كل اداره
ي بدن تربيت

  مدارس

  10  3  كارداني  7/46  14  زن
6/6±2/42  3/6±5/14  

  مدير
  7  3/23  

 3/33 10 ارشد و باالتر  7/76  23  كارشناس  3/53  16  كارشناسي  3/53  16  مرد
  

ر سازمان ي اطالعات، نگرش، ساختار سازماني و جو سازماني دآور فن انتشار. مقايسه 2جدول 
 مدارس بدني تربيتورزشي و اداره كل  هاي فدراسيون، بدني تربيت

 M ± SD F2,344 P متغير هامولفه

ي آور فنانتشار 
  اطالعات

  70/83 ± 54/5 يبدنتربيتسازمان
 17/80 ± 22/4 ي ورزشيهافدراسيون  009/0  767/4

 03/84 ± 98/5 ي مدارسبدنتربيتكلاداره

  نگرش
  73/45 ± 02/2 يبدنتربيتنسازما

  40 ± 13/6 ي ورزشيهافدراسيون  001/0  475/27
  01/46 ± 87/1 ي مدارسبدنتربيتكلاداره

  ساختار سازماني
  67/54 ± 55/1 يبدنتربيتسازمان

  33/53 ± 51/1 ي ورزشيهافدراسيون  009/0  421/2
 71/54 ± 50/3 ي مدارسبدنتربيتكلاداره

  سازماني جو
  90/54 ± 89/2 يبدنتربيتسازمان

  58/51 ± 83/3 ي ورزشيهافدراسيون  010/0  682/4
  23/53 ± 92/2 ي مدارسبدنتربيتكلاداره
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خرده دو در نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري  ،ها تفاوتبراي بررسي بيشتر 
 ≥F4,686 = 4.129, P( ذهني از آساني استفادهمقياس برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت 

0.003, Wilks lambda= 0.945, Eta= 0.24(،  خرده مقياس رسميت، تمركز و پيچيدگيسه و 
)F4,686= 7.170, P ≤ 0.001, Wilks lambda= 0.885, Eta= 0.34(،  خرده مقياس دو همچنين

 = F4,486 = 10.791, P ≤ 0.001, Wilks lambda = 0.885, Eta( حمايت مديران و ارتباطات باز

تفاوت مدارس  بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيتدر سه سازمان  )0.019
  .را نشان داد يدار يمعن

موارد زيـر را  تحليل واريانس يك راهه) ( تعقيبي تحليل واريانس چند متغيري هاي آزموننتايج 
   :نشان داد

برداشـت ذهنـي از مفيـد    ناشي از اختالفات موجود بـين   ها تفاوتش: نگر يها مقياس خرده. 1
ورزشـي و   هـاي  فدراسـيون ، بـدني  تربيـت  در سـازمان  بودن و برداشت ذهني از آساني اسـتفاده 

  مدارس است. بدني تربيت كل اداره
 مقيـاس ناشي از اختالفات موجود بين دو خرده  ها تفاوتساختار سازماني:  يها مقياس خرده. 2

مدارس  بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيت پيچيدگي در سازمانو  كزتمر
بـا همـديگر    داري معنـي تفـاوت   ،است. اما سه سازمان مذكور از نظـر خـرده مقيـاس رسـميت    

 ند.شتندا

 و ناشي از اختالفات موجـود بـين حمايـت مـديران     ها تفاوت: جو سازماني يها مقياس خرده. 3
 مدارس اسـت  بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيت باز در سازمان ارتباطات

 ).3جدول(



    1392، تابستان 18مطالعات مديريت ورزشي شماره   22

ي ها مقياستعقيبي تحليل واريانس چند متغيري مربوط به مقايسه خرده  هاي آزمون. نتايج 3جدول 
  ي ورزشيها سازماننگرش، ساختار سازماني و جو سازماني در 

  ميانگين و   محل خدمت  متغيرها
 F 2,344  P  انحراف معيار

مجذور اتاي 
سهمي  

  (اندازه اثر)

برداشت ذهني 
  از مفيد بودن

 49/25±70/2 بدنيتربيتسازمان
 24±22/2 ورزشيهايفدراسيون  31/0  *005/0  430/5

 17/25±74/1 مدارسبدنيتربيتاداره كل
برداشت ذهني 

از آساني 
  استفاده

 06/26±91/1 بدنيتربيتسازمان
 96/27±38/2 ورزشيهايفدراسيون  28/0  *008/0  480/4

 80/25±78/1 مدارسبدنيتربيتاداره كل

  رسميت
 90/18±03/3 بدنيتربيتسازمان

 81/18±90/2 ورزشيهايفدراسيون  027/0  **237/0  445/1
 07/19±48/2 مدارسبدنيتربيتاداره كل

  تمركز
 93/21±40/2 بدنيتربيتسازمان

 88/20±63/2 ورزشيهايفدراسيون  16/0  **012/0  741/3
 17/22±52/2 مدارسبدنيتربيتاداره كل

  پيچيدگي
 68/16±93/1 بدنيتربيتسازمان

 64/15±55/1 ورزشيهايفدراسيون  38/0  **001/0  451/13
 73/16±57/1 مدارسبدنيتربيتاداره كل

  حمايت مديران
 86/38±11/3 بدنيتربيتسازمان

 02/37±42/3 ورزشيهايفدراسيون  39/0  ***001/0  638/21
 67/38±77/1 مدارسبدنيتربيتاداره كل

  ارتباطات باز
 02/46±05/5 بدنيتربيتسازمان

 11/41±07/6 ورزشيهايفدراسيون  29/0  ***007/0  068/4
 43/44±30/4 مدارسبدنيتربيتاداره كل

  025/0داري در سطح  بر اساس تصحيح بنفروني معني *
  017/0داري در سطح   بر اساس تصحيح بنفروني معني **

  025/0داري در سطح  بر اساس تصحيح بنفروني معني ***
  

 هـاي  آزمـون يانس يـك راهـه از   بدست آمده در تحليل وار هاي تفاوت تر عميقبه منظور بررسي 
 موارد زير را نشان داد:  ها آزموننتايج اين  .تعقيبي شفه استفاده شد

برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني آساني استفاده به ترتيب در  يها مقياسخرده . 1
 هاي فدراسيونهمچنين  ،)P،004/0 =P= 002/0( ورزشي هاي فدراسيونسازمان تربيت بدني با 
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را نشـان دادنـد. امـا     داري معني) تفاوت P،008/0 =P=  007/0( تربيت بدني كل ادارهورزشي با 
تربيـت بـدني    كـل  ادارهبين اين دو خرده مقياس در سازمان تربيت بـدني بـا    داري معنيتفاوت 
  ) وجود ندارد.P ،081/0  =P=  069/0( مدارس

 هـاي  فدراسـيون زمان تربيت بـدني بـا   تمركز و پيچيدگي به ترتيب در سا يها مقياسخرده . 2
 تربيـت بـدني   كـل  ادارهورزشي بـا   هاي فدراسيونهمچنين  ،)P ،005/0  =P=  013/0( ورزشي

)011/0  =P ،011/0  =P بــين خــرده  را نشــان دادنــد. امــا ايــن تفــاوت  داري معنــي) تفــاوت
 169/0( ي مـدارس تربيت بدن كل ادارهتمركز و پيچيدگي در سازمان تربيت بدني با  يها مقياس

 =P ،281/0  =P (نبود. داري معني 

ورزشـي بـا    هـاي  فدراسـيون بـه ترتيـب در    ارتباطات بازو  حمايت مديران يها مقياسخرده . 3
ورزشـي بـا اداره كـل تربيـت      هـاي  فدراسيون) و P ،009/0  =P=  011/0( سازمان تربيت بدني

را نشان دادنـد. امـا ايـن تفـاوت در      داري معني) تفاوت P ،006/0  =P=  007/0( بدني مدارس
=  151/0( سازمان تربيت بدني با اداره كل تربيت بـدني مـدارس   حمايت مديرانخرده مقياس 

P (ولي در خرده مقياس ارتباطات باز ،نبود داري معني )002/0  =P (بود. دار يمعن  

  يگير نتيجهبحث و 
اطالعات در سازمان  آوري فنبين انتشار  يدار يمعنتفاوت مثبت و تحقيق  يها يافته
،  F2,344= 767/4( را نشان دادمدارس  بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيت
009/0 =Pتفاوت بين سازمان  از يناش ،). آزمون تعقيبي نشان داد كه تفاوت در سه سازمان

 هاي فدراسيونمدارس و  يبدن تربيت كل اداره ،)P=044/0( ورزشي هاي فدراسيونو  بدني تربيت
بين سازمان تربيت بدني  داري معنيگونه تفاوت  آزمون هيچاين . اما است) P= 046/0( ورزشي 

 آوري فنمدارس نشان نداد. ميانگين و انحراف استاندارد ميزان انتشار  بدني تربيت كل ادارهو 
مدارس به  بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيتاطالعات در سه سازمان 

بود. با توجه به نمره كلي در اين  98/5و  03/84 ،22/4و  17/80 ،54/5و  70/83 ترتيب
ليكرت)، باالترين نمره بدست آمده ( طيف سواالت و سوال) 26( )، تعداد سواالت130( مقياس

 يها يونفدراس و )93( يبدن تربيتسازمان  )،94( مدارس بدني تربيت كل ادارهبه ترتيب در 
  بود.  )90(ورزشي

اطالعات و ارتباطات،  يآور فنالبته با توجه به اطالعات رسمي بدست آمده از سايت پژوهشكده 
. در رسـد  يمـ اين نتايج منطقي به نظر بكفا) ( سايت رسمي مخابرات و وزارت آموزش و پرورش

اطالعـات و   يآور فـن برتر در حوزه استفاده و انتشـار   يها سازمان اين اطالعات مشخص شد كه
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بـا  . دو سازمان مخابرات و آموزش و پـرورش بودنـد   ،در كشور 1387 و 1386ارتباطات در سال
 ،مـدارس  يبـدن  تربيت كل ادارهانتظار بر اين بود كه  ،توجه به برتر بودن وزارت آموزش و پرورش

اطالعـات   يرآو فناز نظر وضعيت انتشار  ،وزارت آموزش و پرورش است يها كل ادارهكه يكي از 
ايـن  نيـز  تحقيق حاضر  يها يافته .نسبت به دو سازمان ورزشي ديگر نيز در وضعيت خوبي باشد

نيـز از نظـر    يبـدن  تربيـت امر را مجدداً تأئيد كرد. اما نكته حائز اهميت اين اسـت كـه سـازمان    
بعـد بـه    مدارس است و از اين يبدن تربيت كل ادارهبا  رديف هماطالعات  يآور فنوضعيت انتشار 

برتـر در حـوزه    يها سازماننيز جزء يكي از  يبدن تربيتاظهار داشت كه سازمان  توان يمجرأت 
ايـن طـور برداشـت كـرد كـه       تـوان  يمـ  هـا  يافتـه اطالعات است. به طـوركلي از ايـن    يآور فن

 يور بهـره اطالعـات و نقـش مـوثر آن در افـزايش      يآور فـن ورزشي نيز به اهميت  يها سازمان
افزايش كيفيت ارتباطات اداري كارمندان، كاهش ارتباطات چهـره بـه چهـره، افـزايش     سازمان، 

در  جـويي  صـرفه و انجام كار در فضاي خارج از سازمان، سرعت پاسخگويي كاركنان به يكـديگر  
  . اند نموده يآور فنپي برده و خود و سازمان را مجاب به استفاده از اين زمان انجام كارها 

، بــدني تربيــتدر ســازمان  هــا يآزمــودنبــين مولفــه نگــرش نشــان دادنــد تحقيــق  يهــا يافتــه
 وجـود دارد  يدار يمعنـ مدارس تفـاوت مثبـت و    بدني تربيتورزشي و اداره كل  هاي فدراسيون

)475/27 =F2,344  ،001/0 =P.(   در  ،آزمون تعقيبي نشان داد كه تفاوت در نگرش سـه سـازمان
 بدني تربيتسازمان  ،)P= 006/0( ورزشي هاي فدراسيون و بدني تربيتنتيجه تفاوت بين سازمان 

 هـاي  فدراسـيون مـدارس و   بدني تربيتاداره كل  و )P=  013/0( مدارس بدني تربيتو اداره كل 
به  مذكورميانگين و انحراف استاندارد ميزان نگرش در سه سازمان  .است) P=  001/0( ورزشي 
 مقيـاس نگـرش  بود. با توجه به نمره كلـي در   87/1و 01/46، 13/6و 02/2،40و 73/44ترتيب 

ارزشي ليكرت)، بـاالترين نمـره بدسـت آمـده در     5( طيف سواالت و )12( )، تعداد سواالت60(
بود.  )28( ورزشي هاي فدراسيون ) و30( بدني تربيتسازمان  )،30( مدارس بدني تربيت كل اداره

 ها يآزمودناز ديدگاه  ها سازماندر اين وضعيت مولفه نگرش گفت  توان يمتوجه به اين نتايج  با
مـدارس   بدني تربيت كل ادارهاين بين نگرش مديران وكارشناسان  كه در بااليي قرار دارد حد در

  مثل هم بود. بدني تربيتو سازمان 
نتايج دو خرده مقياس برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني آسـاني   تر عميقبا بررسي 

بـين دو سـازمان    يدار يمعنـ متوجه خواهيد شـد كـه تفـاوت     ،ورزشي يها سازماناستفاده در 
مدارس از نظر اين دو خرده مقياس وجود ندارد. ايـن نتيجـه    يبدن تربيت كل ادارهو  يبدن تربيت

چون با بررسي وضعيت نگرش در اين دو سازمان و نزديكـي بسـيار    ،رسد يمنيز منطقي به نظر 
مـديران و   يهـا  ديـدگاه گفـت   توان يم ،مدارس يبدن تربيت كل رهادابه  يبدن تربيتزياد سازمان 



  25   هاي نگرش، ساختار سازماني و جو سازماني  ......... مقايسه مؤلفه

 يآور فـن آساني استفاده كارشناسان اين دو سازمان از نظر مفيد بودن استفاده از يك سيستم و 
و هر دو سازمان در اين زمينه با همديگر تفاوتي ندارنـد. همچنـين از    هستندمثل هم  اطالعات

 يبـدن  تربيـت  كل ادارهاطالعات با  يآور فننظر وضعيت انتشار از  يبدن تربيتآنجايي كه سازمان 
پـس   ،اطالعات در كشور است) تفـاوتي نـدارد   يآور فنبرتر در امر  يها سازمانكه جز ( مدارس

توانسـته وضـعيت انتشـار     يبـدن  تربيـت كـه سـازمان    ايـن  يها علتگفت شايد يكي از  توان يم
توجه زياد مديران و كارشناسان ايـن   ،ر نزديك كندبرت يها سازماناطالعات خود را به  يآور فن

اطالعات و برداشت ذهني شكل گرفته در ذهن آنها نسـبت   يآور فنسازمان به مولفه نگرش به 
تفـاوت   ،هـا  يافتهاطالعات در سازمان باشد. همچنين  يآور فنبه مفيد بودن و آساني استفاده از 

مدارس از  بدني تربيت كل ادارهو  بدني تربيتمان سازورزشي با  يها فدراسيونرا بين  يدار يمعن
مـديران   يهـا  ديـدگاه بـه   توان يمرا  دار يمعننظر اين دو خرده مقياس نشان دادند. اين تفاوت 

ورزشي نسبت به برداشت ذهني شكل گرفته از مفيد بـودن و اسـتفاده آسـان از     يها فدراسيون
 ان ديگـر ربـط داد. فضـاي حـاكم بـر     اطالعـات در ايـن سـازمان نسـبت بـه دو سـازم       يآور فن

 يآور فـن سازمان، غيردولتي بـودن و ميـزان نيـاز بـه اسـتفاده از       اندازهورزشي،  يها فدراسيون
ـ آنها تأثير گذاشته و باعث اين تفاوت شده اسـت.   يها ديدگاهاطالعات بر  كـه شـايد    يا گونـه  هب

 يهـا  سـازمان سازمان نسـبت بـه   اطالعات در اين  يآور فنبتوان علت پايين بودن ميزان انتشار 
  ديگر را به همين عامل ارتباط داد.

ورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيتسازماني در سازمان  بين مولفه ساختارنشان دادند  ها يافته
= F2,344  ،009/0= 421/2( وجـود دارد  يدار يمعنـ مدارس تفاوت مثبت و  بدني تربيتاداره كل 

P در نتيجه تفاوت بين دو  ،كه تفاوت در ساختار سازماني سه سازمان). آزمون تعقيبي نشان داد
مـدارس و   بـدني  تربيـت  كـل  اداره و )P= 011/0( ورزشـي  هـاي  فدراسيونو  بدني تربيتسازمان 

 كـل  ادارهو  بدني تربيت. همچنين تفاوت بين سازمان است) P=  014/0( ورزشي  هاي فدراسيون
ميانگين و انحراف استاندارد ساختار سازماني در  ) نبود.P = 91/0( دار معنيمدارس  بدني تربيت

 67/54مدارس به ترتيـب   بدني تربيت كل ادارهورزشي و  هاي فدراسيون، بدني تربيتسه سازمان 
 ينمره كلي در مقياس ساختار سـازمان به بود. با توجه  50/3و  71/54 ،54/1و  33/53 ،55/1و 
ارزشي ليكرت)، باالترين نمره بدست آمـده   5( ها پاسخف طي و سوال) 14( )، تعداد سواالت70(

) 63( ورزشـي  يهـا  فدراسيون و )65( يبدن تربيت)، سازمان 66( مدارس يبدن تربيت كل ادارهدر 
  بود. 

ورزشـي از نظـر مولفـه سـاختار      يهـا  سـازمان گفت كـه   توان يمبا توجه به نتايج بدست آمده 
تمايل به ساختار مكانيكي دارند. اين ساختار اصولي ثابـت،  سازماني امتياز بااليي دارند و بيشتر 
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شده و پيچيدگي، رسميت و تمركز بـااليي   يريز برنامه يها يگير تصميماهدافي كامالً مشخص، 
مدارس  يبدن تربيت كل ادارهمالحظه كرد دو سازمان  توان يم ،تحقيق يها يافته. با نگاهي به دارد

ولـي بـا    ،لفـه سـاختار سـازماني بـا همـديگر تفـاوتي ندارنـد       از نظـر مو  يبـدن  تربيتو سازمان 
 كـه  اين طور تفسير كرد توان يمعلت اين امر را  .دارند يدار يمعنورزشي تفاوت  يها فدراسيون

در حالي  ،دولتي بوده يها سازمان، يبدن تربيتمدارس و سازمان  يبدن تربيت كل ادارهدو سازمان 
دولتي نيز با توجه به قوانين و  يها سازمانو  استيردولتي غني سازماورزشي  يها فدراسيونكه 

تشـابه سـاختار سـازماني    توان  ميساختار سازماني مشابهي دارند.  ،مقررات دولتي حاكم بر آنها
مدارس را يكي از عوامـل مـوثر در بـاال بـردن سـطح       يبدن تربيت كل ادارهبا  يبدن تربيتسازمان 
  ازمان دانست.اطالعات در اين س يآور فنانتشار 

بـين ايـن سـه سـازمان از نظـر خـرده مقيـاس         يدار يمعننشان دادند تفاوت  ها يافتههمچنين 
دولتـي   يهـا  سـازمان و اداره كل تربيت بدني مـدارس   يبدن تربيترسميت وجود ندارد. سازمان 

دولتي نيز رسميت بااليي دارند و از طـرف ديگـر نيـز قـوانين و مقـررات       يها سازمانهستند و 
. امـا چـون مـديران    دهـد  ينمـ اجازه كاهش رسميت بـه آنهـا را    ،ها سازمانولتي حاكم بر اين د

يـا   شـوند  يمـ بيشتر افرادي هستند كه يا از طرف تربيت بـدني انتخـاب    ي ورزشيها فدراسيون
گفـت آنهـا تحـت     توان يم .تعامل بسيار خوبي با اين سازمان دارند ،اند كارمند اين سازمان بوده

. از كنند يمي اين سازمان قرار گرفته و به نوعي در فدراسيون از رسميت زياد استفاده تأثير فضا
چون رسميت نيز از ابهام كمتر،كاهش تعارض، سردرگمي و كارآيي بيشتر صحبت  ،طرفي ديگر

رسـميت بيشـتر) باعـث انتشـار     ( وظـايف  تـر  مفصلو شرح  ها سياست تر دقيقو تدوين  كند يم
  را به اين موارد ربط داد. ها فدراسيونعلت رسميت زياد  توان يم ،شود يم اطالعات نيز يآور فن

 يآور فـن باعث انتشار بيشتر  ،در مورد مولفه تمركز نيز همانگونه كه قبالًٌ بيان گرديد تمركز باال
، كند يماطالعات در سازمان را تسهيل  يآور فنهمچنين انتشار  .شود يم ها سازماناطالعات در 
 شـود  ميدر نهايت باعث  .كند يماطالعات بيشتري را سازماندهي  و تر سريعالعات را پردازش اط

پايين دست يابند. اطالعاتي كـه از ايـن طريـق بـه      يها ردهتا سطوح باالي سازمان به اطالعات 
خرده مقيـاس   يدار يمعن نبود. دارند، احتمال تحريف و دستكاري كمتري رسد يمسطوح باالتر 

اين طور تفسير كـرد   توان يممدارس را  يبدن تربيت كل ادارهو  يبدن تربيتزمان تمركز در دو سا
برتر  يها سازماناطالعات همرديف  يآور فناز نظر وضعيت انتشار  يبدن تربيتچون سازمان كه 

، شـود  يمـ اطالعات در سـازمان   يآور فنقرار گرفت و از طرف ديگر تمركز باال نيز باعث انتشار 
همـين   يبـدن  تربيـت اطالعـات در سـازمان    يآور فـن باال بودن وضعيت انتشار  يها علتيكي از 

در مورد وضعيت مولفه  ها يآزمودن يها ديدگاهتمركز باال است و علت ديگر آن را به مشابه بودن 
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  تمركز در اين دو سازمان ربط داد. 
 يبـدن  تربيتان دو سازمدر خرده مقياس اين  يدار يمعندر مورد مولفه پيچيدگي نيز علت عدم 

از  يبـدن  تربيـت چون سـازمان   كه اين طور تفسير كرد توان يممدارس را  يبدن تربيت كل ادارهو 
برتر قرار گرفت و از طرف ديگر نيـز   يها سازمانرديف  اطالعات هم يآور فننظر وضعيت انتشار 

بـاال بـودن    يهـا  علـت كي از ، يشود يماطالعات در سازمان  يآور فنپيچيدگي باال باعث انتشار 
همين پيچيدگي باال است و علت ديگر  يبدن تربيتاطالعات در سازمان  يآور فنوضعيت انتشار 

آن را به مشابه بودن وضعيت مولفه پيچيدگي در اين دو سازمان ربط داد. امـا در مـورد تفـاوت    
اين  مولفه در اين ،ورزشي نسبت به دو سازمان ديگر يها فدراسيونخرده مقياس پيچيدگي در 

از تعـداد   هـا  فدراسـيون قرار دارد. چـون   يتر پاييندر سطح  ،نسبت به دو سازمان ديگر سازمان
سطوح عمودي و افقي كمتري برخوردار بوده و صرفاً پراكندگي جغرافيايي بااليي دارنـد. امـا دو   

 ه بـر بلكه از تفكيك افقي زيادي برخوردار هستند. عالو ،سازمان ديگر نه تنها از تفكيك عمودي
  اين پراكندگي جغرافيايي بااليي نيز دارند.

وجود  يدار يمعنسازمان تفاوت مثبت و  اين سه بين مولفه جو سازماني درنشان دادند  ها يافته
سـازماني سـه    ). آزمون تعقيبي نشان داد كـه تفـاوت در جـو   F2,344  ،010/0 =P= 682/4( دارد

 ،)P= 039/0( ورزشـي  هـاي  فدراسـيون و  سازمان در نتيجه تفاوت بـين سـازمان تربيـت بـدني    
 بـدني  تربيـت اداره كـل   و )P=  013/0( مـدارس  بـدني  تربيـت سازمان تربيت بدني و اداره كـل  

ميانگين و انحـراف اسـتاندارد ميـزان جـو      .است) P=  030/0( ورزشي هاي فدراسيونمدارس و 
مـدارس بـه    بـدني  تربيت ورزشي و اداره كل هاي فدراسيون، بدني تربيتسازماني در سه سازمان 

نمـره كلـي در مقيـاس    به بود. با توجه  92/2و  23/53 ،83/3و  58/51 ،89/2و  90/54ترتيب 
ارزشـي ليكـرت)، بـاالترين     5( هـا  پاسخطيف  و سوال) 20( )، تعداد سواالت100( جو سازماني

 و )64( ارسمـد  يبـدن  تربيت)، اداره كل 66( يبدن تربيتنمره بدست آمده به ترتيب در سازمان 
 هـا  يآزمودنمذكور از ديدگاه  يها سازمان) بود. وضعيت جو سازماني 61( ورزشي يها فدراسيون

بيشترين ميانگين جو سـازماني   يبدن تربيتكه سازمان  يا گونهبه  ،در حد قابل قبولي قرار دارد
  ارد.ورزشي قرار د يها فدراسيونمدارس و  يبدن تربيترا داشته و بدنبال آن اداره كل 

سـازماني يكـي از    جـو  ،بين سه سازمان يدار يمعندر مورد تفاوت تحقيق  يها يافتهبا توجه به 
مفاهيم مهم سازماني است كه مطالعه علمي و دقيـق آن ميـزان اثربخشـي سـازمان را افـزايش      

. همچنـين  دهـد  يماطالعات را افزايش  يآور فنداده، كسب اهداف سازماني را تسهيل و انتشار 
جو سازماني ويژگي نسبتاً بـادوامي از سـازمان اسـت كـه     ) 1998( كيم و اسريواستاواتقاد به اع

ز معتقدنـد  . در اين زمينه پيترز و واترمن نيـ شود مي ها سازمانموجب تمايز آن سازمان از ساير 
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جو سازماني به دليل اثري كه بر فرد، گـروه، بـازدهي سـازماني و درجـه برتـري سـازمان دارد،       
سازماني، ادراكات گفت جو  توان يمپس  ست كه بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.موضوعي ا

بـه   اشـاره دارد،  گوناگون محيط سازمان است كه به كيفيت درونـي سـازمان   هاي جنبهافراد از 
 ،مـوارد گفتـه شـده   بـه  . بـا توجـه   كنند ميكه اعضاي آن، اين كيفيت را درك و تجربه  اي گونه

كـه   چون سه سـازمان از نظـر محـيط سـازماني     است،ين سه سازمان طبيعي ب دار يمعنتفاوت 
بـا   ،منعكس كننده نگرش كاركنان، ارتباطات آنها با يكـديگر و سـبك مـديريت سـازمان اسـت     

از طرف ديگر با توجه به باال بـودن امتيـاز مولفـه جـو سـازماني سـازمان       همديگر تفاوت دارند. 
 يآور فـن برتر در حـوزه   يها سازمانيكي از ( مدارس يبدن تربيتاداره كل به نسبت  يبدن تربيت

اطالعـات در   يآور فنمهم و كليدي در امر انتشار  يها مولفهاطالعات) شايد بتوان گفت يكي از 
اطالعات در  يآور فنهمين مولفه جو سازماني بوده كه باعث انتشار مناسب  يبدن تربيتسازمان 

   برتر قرار داده است. يها انسازمآن سازمان شده و آن را در رده 
 يآور فنمستقيماً با انتشار  ،سطوح باالي حمايت مديراندادند  نتايج حاصل نشاننه كه وهمانگ

. حمايـت  دهـد  يمـ اطالعات و كاربرد آن در سازمان در ارتباط بـوده و آن را تحـت تـأثير قـرار     
اطالعات و به طبع  يآور فنبه عنوان يكي از فاكتورهاي مهم و كليدي در اجراي موفق  ،مديران

) 1989( كه ميشـل  يا گونهبه  رود. شمار مياطالعات در سازمان به  يآور فنآن انتشار مناسب 
كاركنـان سـازمان را    ،جديدي را براي سـازمان مطلـوب بدانـد    يآور فنبيان داشت اگر مديري 

 ،تحقيـق حاضـر   يهـا  يافتـه . با توجه به ايـن مـوارد و   كند يم يآور فنمجاب به استفاده از اين 
كه حمايت مديران در هر سه سازمان از نسـبت بـااليي برخـوردار اسـت. تفـاوت       شخص استم

بـه فضـاي    توان يم ،ورزشي با دو سازمان ديگر وجود دارد يها فدراسيونكه بين را  يدار يمعن
  نسبت به دو سازمان ديگر ربط داد.  ها فدراسيون دهندگان پاسخسازماني و ديدگاه 

و اداره كـل   يبـدن  تربيـت بـين دو سـازمان    يدار يمعنـ كه تفاوت  نشان دادند ها يافتهين همچن
مدارس از نظر خرده مقياس حمايت مديران وجود ندارد. اين نتيجه نيز منطقي بـه   يبدن تربيت

چون بررسي وضعيت حمايت مديران در اين دو سازمان و نزديكي بسيار زياد آنهـا   ،رسد يمنظر 
اين دو سازمان از نظر حمايت مـديران   دهندگان پاسخ يها ديدگاه دهد كه ان مينش به همديگر

و هر دو سازمان در اين زمينه با همديگر تفاوتي ندارند. همچنين از آنجـايي كـه    استمثل هم 
مـدارس   يبـدن  تربيـت  كـل  ادارهاطالعات بـا   يآور فناز نظر وضعيت انتشار  يبدن تربيتسازمان 

 يآور فنتوانسته وضعيت انتشار  يبدن تربيتاين كه سازمان  يها علتيكي از  شايد ،تفاوتي ندارد
اين سازمان به مولفه  دهندگان پاسختوجه زياد  ،برتر نزديك كند يها سازماناطالعات خود را به 

  اطالعات در سازمان باشد. يآور فنحمايت مديران نسبت به 
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 داري معنـي كـه تفـاوت    نشان داد باطات بازارتدر مورد خرده مقياس تعقيبي  يها آزموننتايج 
 كل ادارهسازمان تربيت بدني با  ،)P=  009/0( ورزشي هاي فدراسيونبين سازمان تربيت بدني با 

 تربيـت بـدني   كـل  ادارهورزشي با  هاي فدراسيون) و همچنين P=  002/0( تربيت بدني مدارس
)006/0  =P.و واحـدهاي   هـا  بخـش ت بـاز در ميـان   ارتباطـا  دانيد يمهمانگونه كه  ) وجود دارد

معتقد است  نيز )2001( راس .عاطفي اعضاي آن با همديگر است يده جهتسازمان، بازتابي از 
روابط دروني ميان اعضاي سازمان، محيط قابل اعتمـاد و فضـاي دوسـتانه در سـازمان، محـيط      

كـه ايـن امـر انتشـار      وردآ يمـ تازه، تبادل و انتقال اطالعات بوجود  يها ايدهمطلوبي براي خلق 
  . كند يماطالعات در سازمان را نيز تسهيل  يآور فن

 ،جو سازماني يها مقياس خردهبه عنوان يكي از  ،گفت اگرچه ارتباطات باز توان يمبه طور كلي 
ورزشي دارد و از آن به عنوان  يها سازماناطالعات در  يآور فندر انتشار  يا مالحظهسهم قابل 

 يها يافتهاما با توجه به  ،برند يمكليدي سازماني نام  يها موفقيتو اصلي براي  يك فاكتور مهم
 تـوان  يمـ  ،از نظر مولفه ارتباطات باز با همديگر تفاوت دارند ها سازمانكه در آن  ،تحقيق حاضر

و ارايـه   هـا  گاليـه گفت ارتباطات باز، جوي است كه در آن كاركنان نسبت به بيان عقايـد، آراء،  
. كاركنـان بـا همـديگر در مـورد     كننـد  مـي در سازمان احساس رضايت  ها باالدستيد به پيشنها

. زننـد  مـي ، پرسنل و يا بازاريابي به صورت آزادانـه حـرف   شان توليداتو  ها گيري تصميماهميت 
. يابـد  مـي ) انتشـار  به شكل افقي، عمـودي ( سراسر سازماناختاللي در  گونه هيچاطالعات بدون 

ر سازماني با سازمان ديگر متفاوت است و اين اعتقاد نيز وجود دارد كه مدير پس جو و فضاي ه
، اعتقادات و اقدامات مديران بر رفتار ها ارزشبه عبارت ديگر،  .به وجود آورنده جو سازمان است

 همين امر باعث تفاوت اين مولفه در سـه سـازمان شـده اسـت.     د. درنتيجه،گذار يمديگران اثر 
زمينه به مواردي از جمله اعتقاد و باور به فضاي باز ارتباطي در درون سازمان، همچنين در اين 

ايجاد جو مشاركتي، جو اعتماد و حمايت بين كاركنان سازمان بـا همـديگر و بـا سـطوح بـاالتر      
، صرف وقت كافي يآور فنسازمان، مشاركت مستقيم و فعاالنه اعضاي سازمان در امور مرتبط با 

اطالعات، روابط انساني مطلـوب بـين كاركنـان بـا همـديگر،       يآور فنبط با موضوعات مرت رايب
د كـه  شاز طرف ديگر هنگام بررسي بيشتر مشاهده  اشاره كرد. توان يم... نيز وروحيه كاري باال 

نسبت به دو سازمان ديگر از نظر وضعيت ارتباطات باز سهم بيشـتري را بـه    يبدن تربيتسازمان 
 مرحله بعد قرار دارد. در مدارس يبدن تربيت كل اداره و با تفاوت اندكيخود اختصاص داده است 

اطالعات خـود   يآور فنتوانسته وضعيت انتشار  يبدن تربيتاينكه سازمان  يها علتشايد يكي از 
توجه زياد اين سازمان به مولفه ارتباطات باز نسبت به انتشار  ،برتر نزديك كند يها سازمانرا به 
ورزشي نيز از نظر ايـن مولفـه نسـبت بـه دو      يها فدراسيون .استات در سازمان اطالع يآور فن
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سهم كمتري را به خود اختصاص داده اسـت.   ،مدارس يبدن تربيتبويژه اداره كل  ،سازمان ديگر
   نسبت به مولفه ارتباطات باز برگردد. ها سازمانشايد علت اين امر به اعتقاد و باور مديران اين 

با كاهش هزينه تحقيق  تواند مياطالعات  آوري فنگفت انتشار  توان يمكلي  ييرگ نتيجهدر يك 
و استانداردها در استفاده بهينه از منابع سازمان نقـش مـوثري ايفـاء     ها رويهو جستجو و اصالح 

جريـان كـار و بـا كمـك منـابع اضـافي        جسـتجو و وقفـه در   هاي زماننمايد و از طريق كاهش 
اطالعـات، موجـب افـزايش كـارآيي و نـوآوري در سـازمان        آوري فـن ز شده ناشي ا جويي صرفه

بـه نحـو ممكـن و     ،اطالعـات  يآور فـن از  شود يمورزشي توصيه  يها سازمانپس به  .گردد يم
، هـا  يريـز  برنامـه تا در  ،مقتضي استفاده كرده و آن را در سازمان به هر نحو ممكن انتشار دهند

زماني موفق شده، كارآيي و اثربخشي سازمان بـاال رود و بـه   سا يها يسازماندهو  ها يساز برنامه
 يآور فـن امر انتشار  در كنندهمچنين سعي اهداف مورد نظر خود در سازمان دست پيدا كنند. 

توجـه كـافي و وافـي     ،بويژه مولفه نگرش ،تحقيق حاضرشده در بررسي  يها مولفهبه  ،اطالعات
بيشـتري از جملـه انـدازه     يهـا  مولفـه ز اين نـوع بـا   تحقيقاتي ا شود يمپيشنهاد مبذول دارند. 

ورزشي انجام شـود.   يها سازمانبازارمداري در و  رهبري يها سبكسازماني، فرهنگ سازماني و 
اطالعات بيشـتر آگـاه و    يآور فنورزشي را به اهميت  يها سازمان ،اميد است نتايج اين تحقيق

در جهـت بهسـازي انتشـار مناسـب      ،و راهبـردي دقيـق   يريـز  برنامهو آنها بتوانند با  كندآشنا 
  اطالعات در سازمان گام بردارند. يآور فن
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حاضر در  هاي تيمهواداران  ميانبه برند در  وفاداري اهميت ميزانتفاوت  تعيين
  ها آن شناختي جمعيت هاي ويژگي حسب بر ايرانبرتر فوتبال  ليگ

  

        3، وجيهه جواني2، داود نصر اصفهاني1سلطان حسينيمحمد 
  

  21/4/90تاريخ پذيرش:                   13/9/89تاريخ دريافت:

  چكيده
 كه طوري بهاست  راهبردي يبه برند ضرورت وفاداري ، تمركز برامروزي رقابتي بازارهايدر 

جذب و حفظ هواداران و  منظور بهبه برند  وفاداري هاي راهبرداز  ورزشي هاي تيمو  ها باشگاه
پژوهش محقق در  اينمطلب، در  اين. با توجه به برند ميسود  پايدار رقابتي هاي مزيت ايجاد
برتر  ليگحاضر در  هاي تيمبه برند در هواداران  وفاداري اهميت ميزانآزمودن تفاوت  پي

 طريقاز  بنابراين ه است؛بود ها آن شناختي جمعيت هاي ويژگيبا توجه به  ايرانفوتبال 
 ايرانبرتر فوتبال  ليگ نهمين تيمنفر از هواداران پنج  797 پيمايشي - توصيفي يتحقيق
با اقتباس از  ساخته محقق اي هدر پژوهش، پرسشنام شده ند. ابزار استفادهشد بررسي

آن طبق  رواييو  88/0كرونباخ آن  آلفاي ضريبكه  است) 2002گالدن و فانك ( پرسشنامة
 يانسوار يلتحلو آزمون مستقل  ةنموندو  tآزمون  نتايج. دشبرآورد  79/0كندال  ضريب
 هاي ويژگيبر حسب  ها تيمهواداران به برند  وفاداري ميزان دهد نشان مي طرفه يك

حضور در  سابقة ميزانو  تحصيلي، سطوح تأهل وضعيت( مورد مطالعه شناختي جمعيت
 شخصيدرآمد  ميزانتفاوت بر حسب سن و  اين ولي دار داشت، يمعن يتفاوت ورزشگاه)
با  ها ويژگي اين بينلزوم توجه به ارتباط  ،نتايجدار نبود. با توجه به  هواداران معني ماهيانه
موفق  هاي راهبرداتخاذ  منظور بهمسئوالن  سويبه برند در هواداران، از  وفاداري ميزان

 .رسد ميبه نظر  ضروري
  

  .به برند، هوادار، فوتبال وفاداريبرند،  :واژگان كليدي

                                                                                                                                            
 Email: m.soltanhoseini@spr.ui.ac.ir            (نويسنده مسئول) عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان. 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان. 2
  اسي ارشد دانشگاه اصفهاندانشجوي كارشن. 3
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  مقدمه
در  انيمشتراست و جلب توجه  يمحور ياصل يمشترارتباط با  يابيبازار يها تيفعالامروزه در 

سازمان از  اتيح ةبه ادام انيمشتر يوفادار طوري كه به قرار گرفته است ها شركت ةهم تياولو
در  انيمشتر يوفادار تياهم .كند يمخدمت كمك  ايمجدد محصول  يدهايخر قيطر

به خدمت  ايمجدد محصول  يدهايخر يبرا انيمشتر ينگهدار منظور به ها سازمان يها تالش
 سازمان است يسودآورو  يرقابت تيمز ضمانت كسب ،يمشتر يوفادار است. تيورقابل وضوح 

و  متيق شيافزا ييتوانا، شتريبحجم فروش  عبارتند از: انيمشتر يوفادارحاصل از  يايمزاو 
   ).1( است ديجد يمشتر يجستجواز  تر آسانكه  يقبل يمشترحفظ 

 يبراكنندگان كاالها  هواداران مانند مصرف ،و سودآور يا حرفه يورزش يها باشگاه يابيبازاردر 
 ةمؤلفمناسب و  يغاتيتبلوفادار منبع درآمد، ارزش افزوده، ابزار هواداران و ند سودمند يمتسهام 

مهم در دنياي اقتصاد  يهمچنين صنعت ورزش نقش .شوند يممحسوب  يباشگاه يتموفق ياصل
) 2003ميشل و ميشل (عنوان مثال  به است؛مريكا آطوري كه يازدهمين صنعت بزرگ  دارد به

 ،2( كردند ينههزدر ورزش  دالر ميليارد 5/213 ،1999در سال مريكا آگزارش كردند كه مردم 
 شركت يسبالب ياصل يگل هاي يبازهوادار در  يليونم 70از  يشب 1998و در سال  )28

 نمادين هاي براي جنبه بيشترهواداران  امروزي، در صنعت ورزش ديگر طرف از ).3( داشتند
است و  سودآوري فرآيند ترين اصلي ،. برنداست هر باشگاه برند آن ترين مهمكه  كنند مي هزينه

قدرتمند  برندهاي اينركود و بحران  ة. در دوررود شمار مي به كنونياقتصاد  زيربناياساس و 
  .شوند ميافت و مشكل روبرو  كمترينبا  مشتريانجلب اعتماد  دليل هستند كه به

از  تركيبي يانام، عبارت، اصطالح، عالمت، نشانه، نماد، طرح  :عبارت است از تجارينام  يابرند 
از فروشندگان و  گروهي يامنظور شناساندن محصوالت و خدمات فروشنده  موارد كه به اين

فروشنده  دائميبرند، تعهد  .شود مياستفاده  رقيب هاي شركتاز محصوالت  ها آن كردن متمايز
برند از جمله  ).4( است مشتريو خدمات خاص به  مزايا، ها ويژگياز  اي مجموعه ارائة براي

 از رابطة آگاهي ؛ از اين رو،هاست ارزش باالتريننامشهود هر شركت است كه منبع  هاي دارايي
 ةزميندر  ويژه ، بهبازاريابي هاي كردن برنامه بهينهرا در  ها شركتكنندگان  برند با رفتار مصرف

و  مشتريان افزايش كردن منابع براي هزينهو از  كند مي ياري تبليغات اثربخشيبرند و  مديريت
 هاي عاليتفدر اقدامات و  مهمي ينقش تواند مياساس، برند  اين. بر كند مي پشتيبانيسهم بازار 
  كند. ايفا بازاريابي
  به برند وفاداري
، اخير تحقيقاتبه برند را آغاز كردند. در  وفاداريمفهوم  ة، محققان مطالع1950در سال
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كه  هنگاميويژه  ، بهگيري تصميم شدة ريزي و برنامه ويژهمورد « عنوان به برند را به وفاداري
 »هستند خاصي يهمه جانبه از برند يا شديد حمايت براي راهبردي يتصميم داراي مشتريان

 بيروني محيط منفي تغييرات بين تعامل نتيجة از پيوستاري ماهيتاً وفاداري ،در واقع. پذيرند مي
 بربه برند وجود دارد،  وفاداري از متعددي هاي تعريف ).6( است شخص دروني تعهد سطح و

كه در آن  مزيتي« به برند عبارت است از: وفاداري، مريكاآ بازاريابيانجمن  تعريف اساس
 يكطور مكرر از  نده، آن را بهكن عرضه چندينمحصول از يك  خريدن جايبه  مشتري
  ). 7( »كند مي خريداريكننده  عرضه

 به مشتريان وفاداري مثل ورزشي هاي تيم به وفاداري است معتقد )2010( 1الگر مارشال
را احساس  وفاداريصنعت ورزش،  ةحوز تحقيقات بيشتردر  .)8( است غيرورزشي برندهاي
 تيمبا  هويترفتار هواداران، احساس  تشريح براي زيرا)؛ 9( اند كردهذكر  تيمهوادار با  هويت
، همراه شدن تيمبه شناخته شدن با  تيمبا  هويتاحساس  ؛ به اين دليل كهاست مهميعنصر 

). در كنار گسترش ارتباطات 10( شود مي منجر ورزشي تيمبا  روانيارتباط  ايجادو  تماشاچيان
به افراد رابطه  اينو  شود مي ايجاد نيز گروهي درون گرايي مطلوبيت نوعي ،ها تيم وهواداران  بين
 اينتوجه به  .كند ميهمتا كمك  هاي ملحق شدن به گروه طريقاز  اجتماعي هويت ةتوسع براي
خارج از گروه  اعضاياز تعامل با  بيش غالباً گروهدرون  اعضاي بيناست كه تعامل  ضرورينكته 

 توان ميدرون گروه داشته باشد. پس  اعضايبر  پايدارتري تأثير فرد) و ممكن است 11است (
). با استفاده 12ست (ها آن وفاداريو  حمايتعلت  ورزشي تيمهواداران با  هويتگفت احساس 

داشتن نگرش مثبت به  انگيزش هواداران براي ؤثر برم عوامل توان مي، اجتماعي هويت تئورياز 
 ذهني بيشترعوامل كه  اينكرد.  تشريحرا  آن تيمبه  وفاداري ايجاد همچنينو  ورزشي يتيم

و  تيمبرند، افتخارات  نمادگرايي، اجتماعيو  عاطفي هويتو سوابق، احساس  ها آيينهستند 
   ).13( شوند ميتصور از خود را شامل  همچنين

در نظر  يانمشترعنوان  به را عنوان برند و هواداران به توان يمرا  يورزش يمت هردر صنعت ورزش 
 برندينگ ةحوز هاي راهبرداز  توانند ميصنعت  ايندر  تجارينام  مديران بنابراين ت؛گرف

 رضايت، اجتماعي مسئوليت طريقرا از  تجارياهرم اعتماد به نام  عنوان مثال استفاده كنند؛ به
نام  يادآورياز عامل  يا )14( بگيرندبكار  مشتريان براي كيفيتو خدمات با  كنندگان مصرف
مانند حضور ستارگان و  وفادارياثرگذار بر  موقتيهم با توجه به عوامل  ،تيماز  حمايتو  تجاري
 سويعملكرد و عمل به تعهدات از  مانند بلند مدت گذارتأثيرو هم با توجه به عوامل  هيجان

كه  يعصنا يرسا يانمشترخالف بر .)15در هواداران خود سود ببرند ( وفاداري ايجاددر  ها تيم
                                                                                                                                            
1. Marshal Logger 
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 يورزش هاي يمتهواداران  در صنعت ورزش ،نامرغوب دارند يبرندهابه  يكمتر يوفادار معموالً
 يمتكه  يمواقعدر  يحتگذارند  يم يشاز خود به نما هايشان يمتبه  يديشد يوفادار يا حرفه

صادق  كامالً )80- 20قانون ( 1اصل پارتو يزنصنعت  ينادر  ؛ از اين رو)3( كند ينم يبازخوب 
 80 توانند يم ييتنهابه  هواداران وفاداراز درصد  20محققان معتقدند كه اساس  ينااست و بر 

هواداران وفادار منبع  ؛ به همين دليل)5( كنند ينتأمرا  يورزش يمت ياباشگاه هر  درآمد درصد
، امروزي هاي سازمان ؛ در نتيجهشوند ميمحسوب  تبليغات براي مناسبيابزار  درآمد و معموالً

  را شناسايي و مديريت كنند. وفاداري اين ايجادثر در مؤ الگوهايو  ها روش نددرصدد
  هوادار

 ايفا باشگاهيو  ملي هاي تيم پيشرفتنقش را در  ترين كليدي، هواداران امروزيدر فوتبال 
هستند كه  تر موفق هايي تيم عموماًندارد و  جذابيتي هيچ. فوتبال بدون تماشاگر كنند مي

هوادار و تماشاگر را در نظر گرفت. در  بين تفاوت بايد). البته 16دارند ( يتماشاگران وفادارتر
د و امور مربوط به خاص عالقمن ورزشكاري يا تيمهستند كه به ورزش،  افراديورزش، هواداران 

كنندگان ورزش هم گفته  ورزش (كه به آنان مصرف تماشاچياناما  ،كنند ميا دنبال رآن 
و  كنند ميتماشا  جمعيارتباط  وسايل طريقاز  يا نزديكرا از  ورزشي رويدادهاي) تنها دشو مي

، اغلب كنند ميبرقرار  هيجاني اي مورد نظر خود رابطه تيمبرخالف هواداران كه با ورزش و 
اگر  ).17نسبت داده شوند ( خاصي يورزشكار يا تيمكه به  نيستند مايلتماشاگران ورزش 

هستند كه غرق  گروهي ها آنكه  يابيم مي، دربگيريمدر نظر  ورزشيرفتار هواداران در مسابقات 
بدنشان را هم به همان  احتماالًاست و  تيمگروه به رنگ لباس  اين، رنگ لباس اند مسابقهدر 

تنها  محبوبشان نه هاي تيم تشويقو  ها ورزشگاهتماشاگران در  اين. حضور اند آوردهرنگ در 
در عملكرد  زيادي تأثير نيز روانيو  روحيبلكه از نظر  ؛برد ميمسابقه را باال  هيجانو  جذابيت

 هاي شركت تبليغاتاز همه منوط به  بيشعالوه، درآمد در فوتبال  به دارد. بازيكنانو  ها تيم
دارد و  زياديكه هوادار  روند مي تيميبه سراغ  تبليغات برايبزرگ  هاي شركت و بزرگ است

آن  تبليغات زيادي ةعدباعث شود  نهايتدر  تا كنند ميآن را تماشا  هاي بازي زيادي افراد
 پيروزي مانند هايي تيماداران بودن تعداد هو بيشتر دليل به عنوان مثال، به ؛ببينندشركت را 

 ها تيم اينلباس  روي تبليغخواستار  بيشتر تجاريبزرگ  هاي شركتتهران و استقالل تهران، 
داد.  تشخيصباشگاه  كاريواضح، از سطح  طور به توان ميهر باشگاه را  اي شهرت حرفههستند. 

و به آن  گيرندبرند باشگاه قرار  تصوير تأثيراساس، هواداران باشگاه ممكن است تحت  اين بر
، در ديگربه عبارت  ؛دارند ورزشي تيممحصول  ايجاددر  مهميهواداران نقش  زيرا ؛وفادار بمانند

                                                                                                                                            
1. Pareto 
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از محصول  بخشيخود  ها آن؛ زيرا شود نمي نگريسته مشتريعنوان  فوتبال به هواداران فقط به
، ها ليگشدن  اي حرفه همچنينصنعت ورزش و  راستا، توسعة همينند. در ا باشگاه همتاي بي

 اصلي مشتريانعنوان  هواداران ثابت، به اهميتتوجه به  افزايشبه  ورزشي هاي تيمو  ها باشگاه
 رقابتي مزيت افزايشكسب درآمد و  براي ابزاري مشتريان اين ؛ زيراشده است منجر حوزه اين
 ميانبه برند در  وفاداريمطرح شدن مباحث  مبنايعوامل،  اينو  شوند ميمحسوب  تيم

  را فراهم آورده است. ايحرفه  هاي ورزشهواداران 
هوادار و  وفادارياصل  بررسيبا  »ها ورزشدر  هواداري«با عنوان  تحقيقي) در 1997( 1جفري

به  دلبستگي طريقممكن است از  وفاداريگسترش آن، نشان داد گسترش عوامل اثرگذار بر 
مراحل  ايندر  متفاوتيشدن آثار  اجتماعيو عوامل  كندرشد  بازيكنو  تيمورزش، سپس به 

، مدرن بودن ورزشگاهدر تفريحي هاي فعاليتمانند وجود  عواملي ،)18( گذارد مي برجاي
و  كيفيت، ورزشگاه معماريو  طراحي، تبلي توزيعمناسب  ةشيو، تبليمناسب  قيمت ورزشگاه،
مورد  تيم موفقيتو  تيمبا  هويتستاره، وجود امكانات مناسب، احساس  بازيكنان، بازي جذابيت

طبق  همچنين). 22 - 19( است بودهثر ؤم استاديومدر  تماشاچيانحضور  ميزانعالقه بر 
در  يتأثيردرآمد هواداران  ميزانكه  حالي)؛ در 2002( 2همكاران و دونيهو تحقيق هاي يافته
موجب  تبلي قيمتو  وضعيت ورزشگاه، بازي كيفيتنداشته، اما  استاديومدر  ها آنحضور  ميزان
كه در داخل كشور انجام شده  تحقيقي اساس بر). 23( شود مي ها آنحضور  ميزاندر  تغيير

 ميزان، شغل، تأهل وضعيت، تحصيالت ميزانحضور تماشاگران فوتبال با  ميزان بيناست، 
  ).24( داردوجود  داري ورزشگاه رابطة معني درها  آنحضور  تعصب و سابقة ميزاندرآمد، 

هواداران  شناختي جمعيت هاي ويژگي دريافتندخود  ة) در مطالع1999( 3و همكاران نيكالس 
نشان دادند  همچنينو  آورد ميكنندگان فراهم  تبليغ براي ارزشمندياطالعات  تماشاچيانو 

هواداران  شناختي جمعيت هاي ويژگيبرند با  ترجيحو  يادآوري بين زيادي همبستگيكه 
و  اصلي جايگاهتماشاگران،  همينوجود  دليل به ورزشي رويدادهاي كه طوري بهوجود دارد 

 4ويولتو  پترويك، ديگر تحقيقيدر ). 25( هستندها  شركت برندهاي ترويج براي اي وسيله

گزارش كردند كه  چنيننسل جوان  بينبه برند در  وفاداري ميزان بررسي، با )2007(
نسل جوان و  بينبرند در  جذابيتتوجه به  كنوني بازاريابيدر  ،سنتي بازاريابيبرخالف 

به برند در  وفاداريبر  اثرگذاري منظور به، بازاريابي ابزارهاياستفاده از  چگونگيپرداختن به 
                                                                                                                                            
1. Jeffrey 
2. Donihue, et al. 
3. Nicholls, et al. 
4. Petrovic and Violet 
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 ها آندر  وفاداري تغييررفتار و  تغييرامكان  چگونگي بررسياست و  ضرورينسل  اين
). 26( است بازاريابيشده  توصيه هاي راهبرداز  يكي برند مشترياناز  عظيميعنوان بخش  به

 بيسبال تيمهواداران ميان در  تجاريبه نام  وفاداري ة) با مطالع2001( 1سپاستينو  بريستو
 هاي بازي بچگيكه شمار هواداران سرسخت كه از  يافتنددست  نتيجه اينكابز به  شيكاگو

 متذكر شد كه ويهواداران بود.  سايراز  بيش كردند ميگوش  يا ديدند ميكابز را  تيم
كابز  هاي دارايياز  خريدارشان ميزان زيادوفادارترند و به احتمال  هواداران سرسخت معموالً

، اي حرفه هاي و باشگاه ها تيمتوان گفت  مي نتيجه؛ در كمتر است وفادارياز هواداران با  بيش
 اي هواداران افسانه ايندارند كه  وفاداريخوب و سرشناس هواداران  بازيكنان دارايبا سابقه و 

ادامه  تيمشانخود از  حمايتنامطلوب آن همچنان به  نتايجو  تيمبا وجود حذف  حتي
 دست نتايج اين به خود مطالعات در) 2007( لين). 27( مانند ميو به آن وفادار  دهند مي

 ،گيرد نمي قرار هواداران شناختي جمعيت هاي ويژگي تأثير به برند تحت وفاداريكه  يافت
 تيمبرد  ميزان و ستاره بازيكنان ،سرمربي ،ورزشگاه براي را يتيم است ممكن هواداران ولي

 حمايت اين ميزان بر تيم با همراهي در مطلوب لحظات آمدن وجودبه و كنند حمايت
   ).28( افزايد مي

نگاه  نيزاست كه در كشورمان  ضروريهواداران در فوتبال امروز  باالي اهميتبا توجه به 
كند و  اساسي يتغييرگذار تأثيرمهم و  مقولة اينفوتبال به  هاي باشگاه مديران
از  ها آن تر افزون حمايتو كسب  بيشترجذب هواداران  براي راهبردي هاي ريزي برنامه
و  ها باشگاهتنها استقالل  صورت نه اينمحبوبشان انجام شود. در  هاي تيمو  ها باشگاه

 افزايش نيز ها تيم فنيمسابقات و عملكرد  كيفيتبلكه  ؛خواهد شد تضمين ها آن درآمدزايي
 جهاني استانداردهايبه سمت  بيشتريكشور با سرعت  مليفوتبال  ،نتيجهفت و در واهد ياخ

  .خواهد رفت پيش

  پژوهش شناسي روش
برتر  ليگحاضر در  هاي تيمهواداران  ميان به برند در وفاداري اهميت ميزان هدف تحقيق تعيين

 كاربردياز نظر هدف  تحقيقاين  بنابراين هاست؛ آن شناختي جمعيت هاي ويژگيبر حسب  ايران
  . ه استانجام شد پيمايشيصورت  است كه به توصيفي تحقيقاتاز نوع  ماهيتو از نظر  است
ان تا هواداران چهار تيم صدر جدول ليگ برتر فوتبال اير آماري اين تحقيق شامل كليةة جامع

 ةدست آوردن حجم نمون ه. براي باستتيم تراكتورسازي تبريز  هفته بيست و چهارم به اضافة
                                                                                                                                            
1. Bristow and Sebastian 
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797آن و با استفاده از فرمول آماري  اساس براوليه صورت گرفت و  اي مناسب مطالعه
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    برآورد شد.نفر  797حجم نمونه  

 از پرسشنامة محقق ساخته بود كه با اقتباس ةپرسشنام پژوهش اينابزار مورد استفاده در 
روايي صوري پرسشنامه، ابتدا  براي تعيين تهيه شد.) 2002گالدن و فانك ( تيم تداعي

 ،سپس تأييد شد. ورزشي مديريتگروه اقتصاد و گروه  تاداناسچند از  تني سويپرسشنامه از 
ميان در  ومحاسبه  79/0كندال  ضريب حسب برن توسط متخصصان و آروايي محتواي 

ثبات  يا پايايي ضريبو  شد آوري و جمع توزيعمورد نظر  هاي تيماز هواداران  نفري 30 اي نمونه
پرسشنامه  ايناست  گفتني دست آمد. هب 88/0كرونباخ  آلفاي ضريب اساس برپرسشنامه  دروني

 24 ،مجموع دركه است به برند  وفاداري مقياسو  شناختي جمعيت هاي ويژگيشامل دو بخش 
 كامالً اي گزينهپنج  طيف :به برند شامل وفاداريت بخش سؤاال همچنين. ددار) گويه( سؤال

 هاي در ورزشگاه ها پرسشنامه. استمخالفم  كامالًندارم، مخالفم و  نظريموافقم، موافقم، 
ها  . سپس دادهدش آوري و جمع توزيعهواداران  بين ها آن ميزبانيمورد مطالعه به هنگام  هاي تيم
 واريانس تحليلمستقل و آزمون  tآزمون  :شامل استنباطيو آمار  توصيفيآمار  طريقاز 
  .شد تحليلو  تجزيه  SPSSافزار ، با استفاده از نرمطرفه يك

 پژوهش هاي يافته

 1/76نفر ( 584و  تأهلدرصد) از مجموع هواداران پاسخگو م 9/23نفر ( 183 ها يافته اساس بر
  درصد) مجرد بودند. 

 
  تأهل وضعيتبر حسب  گويان پاسخ نسبيو  فراواني توزيع. 1جدول 

  تجمعيدرصد   درصد معتبر  درصد  فراواني  تأهل وضعيت
  9/23  9/23 9/23 183 تأهلم

  0/100  1/76 1/76 584 مجرد
    0/100 0/100 767 كل

  
در  )درصد 76( حدود  ها بيشتر آنسال بود و   57/23هواداران مورد مطالعه  سني ميانگين

 ةبه طبق درصد) 3/29درصد ( بيشتريندامنه  ايندر  كهسال قرار داشتند  26تا  12محدودة 
  .شود ميسال مربوط  26 - 22
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  ماهيانه شخصيبر حسب درآمد  گويان پاسخ نسبيو  فراواني توزيع. 3جدول 
  تجمعيدرصد   درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقه

  2/42  2/42 1/39 300 هزار150كمتر از
  6/59  4/17 2/16 124 هزار250تا150
  5/76  9/16 6/15 120 هزار400تا250
  6/87  1/11 3/10 79 هزار600تا400
  0/93  3/5 0/5 38 هزار800تا600

  0/100  0/7 5/6 50 هزار800بيش از
    0/100 7/92 711 كل جواب داده
     3/7 56 جواب نداده

     0/100 767 كل
  

، كنند ميمسابقه صرف  تماشاي منظور ورزشگاه بهرفتن به  برايكه هواداران  زمانيمدت     
 مايلندهواداران  بيشتر دهد نشان ميمطلب  ايندرصد) است كه  9/52ساعت (حدود  يكحدود 
  خود كنند. مورد عالقة تيمورزشگاه را صرف رفتن به  زياديزمان 

  
  مورد عالقه تيممسابقه  ديدن برايبر حسب زمان سفر  گويان پاسخ نسبيو  فراواني توزيع. 4جدول 

  تجمعيدرصد   درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقه
  9/22  9/22 9/22 176 دقيقه30كمتر از

  0/54  0/31 0/31 238 دقيقه60تا30
  1/67  2/13 2/13 101 دقيقه90تا60

  0/100  9/32 9/32 252 دقيقه90يش ازب
    0/100 0/100 767 كل

  
هزار  10 بين ماهيانه )درصد 8/25حدود (هواداران  بيشتر هزينه ميزاناز نظر ها داده  اساس بر
. با توجه به سطح درآمد كنند ميخود  مورد عالقة تيممسابقات  تماشايهزار تومان صرف  20تا 

گفت هواداران  توان ميمورد عالقه خود كنند  تيمصرف  مايلندكه  اي هزينه ميزانهواداران و 
  .كنند ميخود  ةمورد عالق هاي تيمصرف  اي قابل مالحظه هزينه
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  ديگرسفر به شهر  براي تمايلبر حسب  گويان پاسخ نسبيو  فراواني توزيع. 5جدول 
  تجمعيدرصد   درصد معتبر  درصد  فراواني  طبقه
  4/56  4/56 1/56 430 بله
  0/100  6/43 3/43 332 خير

    0/100 3/99 762 كل جواب داده
     7/0 5 جواب نداده

     0/100 767 كل
  

 بربه برند  وفاداري ميزان ةمقايسحاصل از  هاي يافته، به تحقيقاهداف  حسب بردر ادامه، 
  .شود ميهواداران پرداخته  شناختي جمعيت هاي ويژگي حسب

  
  شناختي جمعيت هاي ويژگي حسب بربه برند  وفاداري ميزان تحليل نتايج .6جدول 

 sig  آماره df  عامل
انحراف  ميانگين

  استانداردها
  65/3t= 001/0  34/2 1 تأهلوضعيت
  82/1F= 092/0  292/2 6 سن

  381/2F= 05/0  516/2 4 تحصيالتسطح
  064/1F= 37/0  62/2 5 شخصيدرآمد

  20/3F= 013/0  676/2 4 ورزشگاهحضور درسابقة
  

 برهواداران  وفاداري اهميت ميزان) تفاوت t-testمستقل ( ميانگين مقايسةبا استفاده از آزمون 
  بوده است.  بيشتر افراد متأهل وفاداري ميزاننشان داد  نتايجشد.  بررسي تأهل وضعيت حسب

از آزمون تحليل واريانس متفاوت  سني هاي گروه حسب بربه برند  وفاداري ميزان براي مطالعة
 سني هاي گروه ميان در ميانگيندار نبودن تفاوت  كه با توجه به معني استفاده شدطرفه  يك

 اساس بر وليكند،  ايجاد نمي به برند وفاداري ميزاندار در  يمشخص شد عامل سن تفاوت معن
سطح  حسب برهواداران ميان به برند در  وفاداري ميزاندر  طرفه يك واريانسآزمون  نتايج

   دارد.وجود  داري يمعنتفاوت  ها آن تحصيالت
 

  تحصيليمدرك  حسب بربه برند  وفاداري ميانگيناختالف  زوجي ةمقايس. 7جدول
  داري معنيسطح   ميانگيناختالف  

  017/0 517/0 ديپلم               ديپلمزير    
  009/0 814/0 ليسانس              ديپلمكمتر از
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اختالف  زوجي مقايسةبه  ة تفاوت مذكوركنندايجاد تحصيليسطح  بررسي منظور به    
با  ديپلمكمتر از  تحصيليسطح  مياننشان داد اختالف  نتايجپرداخته شد كه  ها ميانگين
 ةدهند نشان ها يافته اينشده است.  دار معنيتفاوت  اين موجب بروز ليسانسو  ديپلمسطوح 
   است. ديپلمكمتر از  تحصيليسطح  دارايهواداران  بيشتر وفاداري

 تحليل آزمون از به برند وفاداري ميزانبا  ماهيانه شخصيدرآمد  ميزان ميانگين ةمقايس براي   
هواداران با  ماهيانة شخصيسطوح درآمد  نشان داد بين نتايج و طرفه استفاده شد يك واريانس
 نتايج اساس بر وجود ندارد. داري معنيمحبوبشان تفاوت  تيمبه برند  ها آن وفاداري ميزان

حضور  ةسابق حسب برهواداران ميان به برند در  وفاداري ميزانطرفه بين  يك واريانسآزمون 
  دار وجود دارد. ياختالف معن ورزشگاهدر  ها آن

  
  ورزشگاهحضور در  ةسابق حسب بربه برند  وفاداري ميانگيناختالف  زوجي ةمقايس.  8جدول

  داري يمعنسطح   ميانگيناختالف   
  038/0  -778/0 پنج تا هفت سالسال                     يككمتر از
  049/0  -567/0 از هفت سالبيش سال                    يكازكمتر
  019/0  -688/0 از هفت سالبيش        تا سه سال               يك

  020/0  -852/0 پنج تا هفت سال       سه تا پنج سال                
  021/0  -642/0 از هفت سالبيش       سه تا پنج سال                

  
ساالنه  هاي بندي گروه زوجي ةمقايساختالف به  اين ةايجادكنندمشخص شدن عامل  منظور به

 ورزشگاهحضور در  سابقة افزايشبه برند با  وفاداري ميزاننشان داد  نتايج وپرداخته شد 
از  بيشحضور  ةسابق ي باهواداران در ميان به برند وفاداري ميزانكه  طوري به يابد مي افزايش

  است. بيشتر ورزشگاههفت سال در 

   گيري نتيجهبحث و 
 ها آنكه عدم حضور  طوري به شوند ميصنعت ورزش محسوب  سرماية ترين مهمهواداران 

نشان  تحقيق اين هاي يافته. شود ميمسابقات  جذابيت كاهشو  ها باشگاه ورشكستگيموجب 
حضور در  و سابقة تحصيلي، مدرك تأهل وضعيتدر نظر گرفته شده  هاي ويژگي ميانداد از 

 حسب بر. كند ايجاد ميهواداران به برند  وفاداري اهميت ميزاندر  يدار تفاوت معني ورزشگاه
 توجيه . دراستاز هواداران مجرد  بيشتر تأهلهواداران م ميان به برند در وفاداري ميزان، نتايج
 اند هرسيد ثبات حالت به هيجاني و نگرشي نظر از معموال تأهلافراد م گفت توان مي مطلب اين
 از وفاداري به ها آن تصميم دارد؛ بنابراين بيشتري ثبات دهند مي بروز خود از كه هايي رفتاري و
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 مقايسهدر  هواداران گروه از اين تعداد ولي است، تري ثبات با نگرشي پشتوانة داراي محبوب تيم
 اين هاي خواست تأمينها با باشگاه مسئوالن كه است ضروري پس است كم بسياربا افراد مجرد 

كنند و با در نظر داشتن  فراهم اه ورزشگاه در را افراد اين بيشتر مشاركت و حضور زمينة قشر،
 ايجاد، موجب عملكرد مطلوب و عمل به تعهدات خو ارائة طريقاز هواداران  اين منطقي وفاداري
   .)15شوند ( ها آنمدت در بلند وفاداري

محبوبشان  تيمبود به برند  ديپلمكمتر از  تحصيليمدرك  دارايكه  هوادارانيميزان وفاداري 
در  ها آن هاي خواستبه  اندك گويي پاسخهواداران،  زياد اين بود. با توجه به تعداد بيشتر

خواهد شد. با توجه به  ها تيمهواداران وفادار به برند  ايناز  انبوهي، سبب جذب هاورزشگا
 قيمت، آنمدرن بودن  ورزشگاه ودر  تفريحي هاي فعاليتمحققان، وجود  ساير هاي يافته

 هويتستاره، وجود امكانات مناسب، احساس  بازيكنان، بازي جذابيتو  كيفيت، تبليمناسب 
  ).22 -19( استثر ؤم ورزشگاهدر  تماشاچيانحضور  ميزانمورد عالقه بر  تيم موفقيتو  تيمبا 
به  وفاداري ميزان، ورزشگاهحضور هواداران در  سابقة افزايشبا  نشان داد ها يافته، نهايتدر  

در  وفاداري اينكه با توجه به جداول ذكر شده،  طوري به يابد مي افزايش نيز ها آن ميان برند در
طبق  داشته است.را  ميزان بيشترينهفت سال داشتند بيش از حضور  ةكه سابق هواداراني ميان
كابز را  تيم هاي بازي بچگيهواداران كه از  وفاداري)، 2001( سپاستينو  بريستو هاي يافته
 اين خريد ميزاننيز  اقتصادياز نظر  و هواداران بود سايراز  بيش كردند ميگوش  يا ديدند مي

 تيمبا وجود حذف  حتي اي هواداران افسانه اين ،عالوه . بهبود بيشتركابز  هاي داراييهواداران از 
. مانند ميو به آن وفادار  دهند ميادامه  تيمشانخود از  حمايتنامطلوب آن همچنان به  نتايجو 

. ها آن وفاداري افزايش منظور به هواداران حفظ و نگهداري اهميت بر است كيديتأ نتيجه اين
حضور ستارگان و مالكان و  دليل به تيماز  حمايتو  تجارينام  يادآوريعامل  همچنين
 اينكه  )15هستند ( تجاريبه نام  وفادارياثرگذار بر  موقتيعوامل  ءجز هيجان همچنين

 هواداران در مدتسرسختانه و بلند وفاداري ايجادبه  ورزشگاهحضور هواداران در  ةعوامل با ادام
  .  شود مي منجر

 ميزاندر  داري يمعنتفاوت  ماهيانه شخصيدرآمد  ميزان، عامل سن و تحقيق نتايج حسب بر
 نيز) 2002و همكاران ( دونيهو تحقيق هاي يافتهنكرده است.  ايجادبه برند در هواداران  وفاداري

در  يتأثيردرآمد هواداران  ميزانكه  حالي، در ها آنگزارش  بر بنا كنند. را تأييد مي نتيجه اين
موجب  بليت قيمتو  ورزشگاه وضعيت، بازي كيفيتنداشته، اما  ورزشگاهدر  ها آنحضور  ميزان
تا  10 ماهيانهصورت  هواداران به بيشتر، 2نمودار  اساس بر. شود مي ها آنحضور  ميزاندر  تغيير

، بدون توجه به ماهيانه هزينة ميزان اينكه  كنند ميفوتبال  تماشايهزار تومان صرف  20
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اندك  ميزانبا وجود  حتي كه معني اينبه  صورت گرفته است؛ ماهيانه شخصيدرآمد  ميزان
 همچنين. كنند ميمحبوب خود  تيمرا صرف  اي هزينه چنين، هواداران ماهيانه شخصيدرآمد 

سفر  ها ورزشگاه، به بسياربا وجود مشكالت  مايلند، اغلب هواداران وفادار 3نمودار  اساس بر
در  بايدو مسئوالن  مديراناساس،  اين بركنند.  حمايتمحبوب خود  تيماز كنند و 

تا  زيادبا درآمد مختلف طبقات  و سنينهواداران در  ةهمبه  خود هاي راهبردو  ها ريزي برنامه
هواداران خود قرار  اختيارو امكانات الزم را در حد امكان در  شرايطند و كنرا توجه  كمدرآمد 

  سود ببرند. شانوفاداريو منافع حاصل از  ورزشگاه در ها آندهند تا از حضور 
 جيمز. است نتايج همين يدمؤ اند هبه مطالعه پرداخت خصوص اينكه در  قبليمحققان  هاي يافته

 شناختي جمعيت هاي ويژگي حسب برهواداران  رفتارهاي تشريح) در خصوص 1997( جفري
 طريقاز  وفاداريگزارش كرد كه گسترش  چنيناز كودكان  هايي نمونه، با استفاده از ها آن

، روسلو و نيكالس ةمطالع نتايج. كند ميرشد  بازيكن يا تيممدت به ورزش،  طوالني دلبستگي
 براي ارزشمنديهواداران اطالعات  شناختي جمعيت هاي ويژگي) نشان داد 1999( دابليش
عنوان عامل  امل سن بهع نيز تحقيق اين. قابل ذكر است كه در كند ميكنندگان فراهم  تبليغ
 تحقيق هاي يافتهكه  حاليدر  ،هواداران شناخته نشد ميان در وفاداريط با دار مرتب يمعن

 نتايجكرد.  ييدأتنسل جوان  ميان در را به برند وفاداري ميزان اهميت) 2007( ويولتو  پترويك
به  وفاداري ،لين تحقيق نتايجبر اساس  است. پژوهش اين هاي يافتهبا  مغاير نيز لين تحقيق

وجود  دليلبه و هواداران گيرد نمي قرار هواداران شناختي جمعيت هاي ويژگي تأثير تحت برند
 كنند مي حمايت ها تيماز  برد ميزان و ستاره بازيكنان ،سرمربي ،ورزشگاه  نظير ديگري عواملي

هواداران به برند در كنار  وفاداري ميزاندر  دخيلعوامل  ساير ةمطالع؛ از اين رو، )28، 29(
به نظر  ضروريجامع  اي نتيجهبه  يابي دست منظور بههواداران  شناختي جمعيت هاي ويژگي

  . به آن پرداخته شود آتي تحقيقاتاست در  اميدكه  رسد مي
 رهنمودهايهواداران  شناختي جمعيت هاي ويژگي بيان كرد كه چنين توان مي كليطور  به

برند هستند. بر  مديريتمربوط به  هاي راهبرد صحيح كارگيري بهدر انتخاب و  مناسبي بسيار
باشگاه، انتظارات و  اجتماعي مسئوليتاساس، توجه به ادراكات طبقات مختلف هواداران از  اين

هواداران  وفاداريباشگاه مورد عالقه در جذب  هاي بازيخدمات و  كيفيتاز  ها آن رضايتمندي
 ها آن مبناي بر ريزي ؤثر و برنامهم شناختي جمعيتتوجه به عوامل  بنابراين ؤثر خواهد بود؛م

چون  است؛به برند  وفاداريحوزه در جذب و حفظ  اينو مسئوالن  مديران موفقيت كليد
  است.  رقابتي مزيتبرند و كسب  ارتقاي براي ضروري عامليبه برند  وفاداري

 يعنيارچوب (چ اينآن در نظر گرفتن  ارتقايبرند و  صحيح مديريتدر با توجه به نتايج، 
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 تشخيص هبعوامل  اين و شود ميقلمداد  موفقيتهواداران به برند) عامل حصول  وفاداري
و  كلي رهنمودهايعنوان  به ها مشيمدت و اتخاذ خط  كوتاه ريزي ، برنامهها استراتژي بهترين
 شود ميهوادار به برند خوانده  وفاداريو آنچه  گذاري سرمايهنقاط  كنند؛ زيرا كمك مي جامع 

مواردي   را بهمنابع محدود خود كنند تا  را راهنمايي ميو مسئوالن  مديرانو  كنند ميبارزتر  را
  .دست آورند بهرا سود  بيشترينتخصيص دهند كه 
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استان گلستان بر اساس مدل  يها پاركورزشي  - ارزيابي كيفيت اماكن تفريحي

  (Gaps)  تحليل شكاف 
  

  3محمد كشتي دار ،2جعفر خوشبختي، 1يامام عوض
  

 12/10/90: رشيپذ خيتار            3/12/1389: افتيدر خيتار

  چكيده
استان گلستان بر  يها پاركورزشي  -  هدف تحقيق حاضر ارزيابي كيفيت اماكن تفريحي

 . به همين منظور،است ، حفظ و نگهداري و ايمنيوضعيتاساس مدل تحليل شكاف در ابعاد 
كارمند دفاتر فضاي سبز استان گلستان  27مدير و  21كاربر پارك،  180 در ميان پرسشنامه

و آوري شد. كاربران بايد ادراك و انتظار خود را از پارك و همچنين كاركنان توزيع و جمع
. در اين مقاله تعداد دندكريممديران بايد درك و برداشت خود را از انتظارات كاربران بيان 

پارك در  21گيري تصادفي ساده به كه طبق نمونه بودعدد  83استان گلستان  يها پارككل 
اك و انتظارات كاربران تفاوت شهر مراجعه شد. نتايج بيانگر اين مطلب است كه بين ادر 15

به عبارت ديگر در  ؛، حفظ و نگهداري و ايمني وجود داردوضعيتاري در هر سه بعد دمعني
كاربران شكاف وجود دارد. از سوي ديگر، بين انتظارات  انتظاراتهر سه بعد بين ادراك و 

بنابراين يك شكاف در  ؛داري وجود داشتكنان فقط در بعد ايمني تفاوت معنيكاربران و كار
بين انتظارات كاربران  شد. عالوه بر اين،رات كاربران و كاركنان مشاهده بعد ايمني بين انتظا

به  شد؛داري مشاهده وضعيت و ايمني هم تفاوت معنيهم در بعدهاي  ها پاركو مديران 
ديگر مقاله بيانگر  يها افتهيو ايمني شكاف وجود داشت.  وضعيتعبارت ديگر در بعدهاي 

ن از انتظارات كاربران تفاوت كاركنان و مديرا اين مطلب است كه بين درك و برداشت
اذعان داشت كه هيچ شكافي بين درك و  توان يمدر نتيجه  ؛داري مشاهده نشدمعني

ابعاد  ةبا وجود اينكه در همبرداشت كاركنان و مديران از انتظارات كاربران وجود ندارد. 
بران از كيفيت اماكن و ايمني) ميان ادراك و انتظارات كار نگهداريحفظ و  ،وضعيت(

د كه ش(شكاف) مشاهده  داراستان گلستان اختالف معني هاي پاركورزشي  -  تفريحي
 ها پاركخوشبختانه ميان ادراك مديران و كاركنان  ، ولينارضايتي كاربران بود دهندةنشان

هر چند در اين  (شكاف) مشاهده نشد. داريياز انتظارات واقعي كاربران اختالف معن
  مديران درك بهتري از انتظارات كاربران داشتند.كاركنان، در مقايسه با  خصوص

  
ورزشـي   - امـاكن تفريحـي   ،انتظـارات  ،ادراك ،كيفيـت  ،ارزيـابي  فارسي: يها واژهكليد
  .استان گلستان يها پارك

                                                                                                                  
 . كارشناس ارشد دانشگاه بيرجند (نويسنده مسئول) 1

 استاديار دانشگاه بيرجند.  2

                                   دانشگاه بيرجند دانشيار.  3
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  قدمهم
 سـوم يـك  جوانان ودو سوم . كاستيمتحده آمر تااليار د يسالمت ياز مشكالت جد يكي يچاق
 اتيخصوصـ كـه   دهـد  يمـ زيـادي نشـان    ليـ . دالنداچاق ايو نوجوانان اضافه وزن دارند  ها بچه
و  يبـا چـاق   ،جـذاب  يها پارككمتر به  يدسترس ،يگيهمسا اسيدر مق يشامل طراح يطيمح
تن با پيشرفت صنعت و سـاخ  ).2009، 1(جيمز اف و همكاران انددر ارتباط يكيزيف يها تيفعال

 ). 1386(حالجـي،   شـود  يمـ اهميت داده  ها پاركجمله  ازكمتر به فضاي سبز  هاخراش آسمان
 توانـد  يمـ در شـهرهاي امـروزي    هـا  يكاربرترين و اساسي نيتر مهمعنوان يكي از فضاي سبز به

فيزيكي شهر و همچنين تأمين سالمت جسم و روح شهروندان  ةچهر كردنمهم در سالم  ينقش
و تسهيالتشان  ها برنامهن پارك و سرگرمي به چندين روش متخصصا ). 1385بدي، كند (ع ايفا

ورزشـي يـا    - امـاكن تفريحـي   برخـي روي ارزيـابي  تحقيقـات   ةعمد عموماً .كنند يمرا ارزيابي 
و  ها برنامه مشخص شودكنندگان تمركز داشته است. هدف اين بوده است كه  تعدادي از شركت

كننـدگان  ارزيابي كيفيت اماكن و بازدهي آن بـراي شـركت   ست يا نه.تسهيالتشان موفق بوده ا
   ).2004، 2الزم است (مارلو و همكاران

كيفيـت   دارد. بسـتگي  بـه نيـاز مشـتري    دارد كه در حال تغيير است و يا رابطهكيفيت مفهوم 
فرآيند مشخص، پذيرش، رضايت و برتري دائمي انتظارات و احتياجات مشـتريان اسـت كـه بـا     

شيال جـي. بكمـن و    .)1997، 3نا ريسآدر ارتباط است ( شود يمصوالت و خدماتي كه ارائه مح
كيفيـت مفهـومي اسـت كـه     : «انـد  كـرده تعريـف   گونه نيا) كيفيت را 1995( 4كريس ولدكمپ

 ؛متنوع باشد تواند يمدارد و  بستگي معني كيفيت به مفهوم آن ».كننده درك كرده استمصرف
فهوم كيفيت خدمات در صنعت ورزش تفريحي بررسي شود (يانگ جائـه و  بنابراين الزم است م

   ).5،2004دونا ال. پاستور
بـراي ارزيـابي    ؛ مـثالً انـد  كردهو ابعاد گوناگوني استفاده  ها مدلمحققان براي ارزيابي كيفيت از 

كه دليل اينولي به ،شود يممديريت كيفيت جامع استفاده  يها مدلكيفيت محصوالت و كاال از 
-خدماتي براي ارزيابي كيفيت از مدل يها بخشدر  ؛شود ينم منجر يندها به توليد كاالآفر ةهم

  ).1382(الواني و رياحي،  شود يمهاي كيفيت خدمات استفاده 

                                                                                                                    
1. James F 
2. Marlo 
3. Ana Reyes  
4. Sheila J.Backman, Chris Veldkamp 
5. Yong Jae Ko, Donna L. Pastore 
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همچنـين   .داننـد  يم 3و اجرا 2بين انتظارات ةمقايس )1985و همكاران ( 1كيفيت را پاراسورامان
) مـدلي را طراحـي كـرد كـه در آن ادعـا      1982( 4بار گرونروساولين  كردندن بيان اين محققا

انتظـار داشـتند را بـا آنچـه      هـا  آندر ارزيابي كيفيت خدمات، خدماتي را كه  ها يمشتر كرد يم
بيشـتر  كـه  بيان نمودند ) 2001( 5ديميترياديسالكساندريس و . كنند يممقايسه  اند كردهدرك 

) ساخته شده 1988(پاراسورامان و همكاران  SERVQUAL خدمات در موردتحقيقات كيفيت 
كيفيت خدمات با تعيـين   SERVQUAL. طبق مدل است 6مدل تحليل شكاف كه بر پايةاست 
تعيين شـود. ايـن    تواند يماجراي خدمات  ةو انتظارات مشتريان دربار 7ها ادراكبين  يها شكاف
 يا گسـترده طور به SERVQUAL. مقياس استبخش  پنجبعد دارد كه هر بعد داراي  پنجمدل 

عنوان ابـزار بسـيار مفيـد مـديريتي و ارزيـابي      گوناگون خدمات استفاده شده و به يها بخشدر 
   .امتحان خود را پس داده است

 اسـت  12دلسـوزي(وفاداري) ، 11تضـمين ، 10گوييپاسخ، 9اعتماد، 8ملموساتشامل ( اين پنج بعد
   ).1985، پاراسورامان و همكاران، 1382و رياحي،  الواني(

گوناگوني وجود دارد كه هـر كـدام بـه نحـوي      يها مدلدر بخش تفريحات و اماكن ورزشي نيز 
بـا وجـود    دارند،مذكور ابعاد مختلفي  يها مدلهر يك از . كنند يمكيفيت اين اماكن را ارزيابي 

نـدين بعـد   كه هيچ مدلي كامالً از مدل ديگر جدا نيست و حتي بعضـي اوقـات چ   مينيب يم اين
ـ     اند ساختهن ابزاري را رك دارند. برخي محققامشت كـار  هكه چنـدين بعـد دارد و برخـي آن را ب

ده است كه ابعادي را شو حتي مشاهده  اند كردهگرفته و بعضي اوقات به آن ابعاد ديگري اضافه 
) با ابعـاد  QUESC( ) 1995( 13كيم و كيم به مدل توان يم ها مدلاين  ةاز جمل .اند كردهحذف 

  . اشاره كرد گانهچهار) با ابعاد 1996و همكاران ( 1هوات 14)CERM( ه و مدلگان 11

                                                                                                                    
1. Parasuraman 
2. Expectation 
3. Performance 
4. GrÖnroos 
5. Alexandris, Dimitriadis 
6. Gap 
7. Perceptions  
8. Tangibles 
9. Reliability 
10. Responsiveness 
11. Assurance  
12. Empathy   
13. Kim & Kim 
14. Centre for Environmental and Recreation Management 
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  )2004مدل مارلو و همكاران (
مـدل مـارلو و   ورزشـي   - در ارزيابي كيفيـت امـاكن تفريحـي   كار برده شده هب يها مدليكي از 

، حفـظ و نگهـداري و ايمنـي بـه ارزيـابي كيفيـت امـاكن        وضعيتهمكاران است كه با سه بعد 
اعتبـار درونـي از طريـق سـه ارزيـاب مسـتقل        نظرمدل از  . ابعاداند پرداختهورزشي  - ريحيتف

ترتيـب داراي ضـريب   ، حفظ و نگهداري و ايمني بـه وضعيتابعاد  نشان داد ها افتهيبررسي شد. 
همچنين بيان كردند بود. اين محققان % 80طور كلي %) و به77%) و (68%)، (77كاپاي كوهن (

 يا لهيوسـ  تواند يمزار كيفيت اماكن مفيد خواهد بود و به اين اب TQMردن سيستم كه اضافه ك
بـه صـورت   كنندگان اصـالح و  فادهبا توجه به سن و جنسيت است كه باشد ها پاركبراي ارزيابي 

  كار گرفته شود.هببسته يا ليكرت 
    تئوري شكاف

 و انتظاراتو  استل شكاف بر اساس تحلي )1985( پاراسورامان و همكاران SERVQUAL مدل
 خدمات تيفيك يبررس به ،ها شكاف ليتحل از استفاده با و سنجدمي را مشتريان ادراك

 :از نداعبارت ها شكافاين  .پردازد يم

 ؛انتظارها نيا خدمت) از ةكنند(ارائه تيريمد درك و انيمشتر يواقع انتظارات انيم شكاف .1

 ؛تيفيك شدة يطراح يها يژگيو و انيترمش يانتظارها از تيريمد درك انيم شكاف .2

 ؛شود يمارائه  انيمشتر به عمالً كه يخدمات و خدمات تيفيك استاندارد انيم شكاف .3

 داده وعـده  يمشتر به كه يخدمات تيفيك با شود يم ارائه كه يخدمات تيفيك انيم شكاف .4

  د؛بو شده
 افـت يدرعمـالً   هكـ  يخدمات تيفيك و خدمات افتيدر از انيمشتر يانتظارها انيم كافش .5

 ريسـا  انگريـ ب ينحـو  بـه  و انـد مـدل  يهـا  شـكاف  نيتـر  مهم پنجم و اول شكاف. كنند يم
ة دهنـد شـكاف مربـوط بـه ارائـه     چهـار در اين مدل  .است زين SERVQUAL  يها شكاف
 بعـداً  .)1985(پاراسـورامان و همكـاران،    اسـت و يك شكاف مربوط بـه مشـتري    خدمت
  شد.فه شش و هفت به آن اضا يها شكاف
در آن صورت كيفيت خـدمات   )،P= Eيعني (اگر ادراكات با انتظارات برابر باشد  ،1طبق نمودار 

باعـث  )، P> Eيعنـي  (اگر ادراكات بيشتر از انتظـارات باشـد   و باعث رضايت مشتري خواهد شد 
 بـه  باشد يـا  مشتري ارائه شده كمتر از انتظارات آنچه اگرولي  ،شتري خواهد شدرضايت عالي م
بدين معني است كه نيازهاي مشتري برآورده نشده و باعث نارضايتي  ،باشد  P< Eعبارت ديگر 

                                                                                                                   
1. Howat 
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  4شكاف 

 1شكاف 

 ارائه دهنده  خدمات

 گيرنده خدمات

 3شكاف 

 7شكاف 

 5شكاف

 6شكاف 

  مشتري از كيفيت خدمات خواهد شد. 
 

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  

  . مدل شكاف كيفيت خدمات و برآوردن نيازها1نمودار 
راجديپ سـينگ و   ) و2002( 2، الك و ليتون)1999( 1، كوري)1985(پاراسورامان و همكاران 

  .)2010( 3خانداجا

  پژوهش شناسيروش
و بر  شدهانجام  ميدانيبه صورت  كه است پيمايشي – توصيفي تحقيقاتپژوهش حاضر از نوع 

استان گلستان را از ديدگاه كاربران  هاي پاركورزشي  - آن است تا كيفيت اماكن تفريحي
  .كند ارزيابيان پارك، مديران پارك و كاركن

، كاربران، شهري استان هاي پاركشامل  90 - 1389حاضر در سال پژوهش  آماري ةجامع
و از  استپارك  83طور كلي استان داراي . بهاستگلستان  استان هاي پارككاركنان و مديران 

. انتخاب شدند عنوان نمونة آماريبه پارك 21گيري تصادفي ساده، به روش نمونه ،اين تعداد
 هاي پاركبا مراجعه به  ، اين افراداست از آنجا كه تعداد كاربران پارك مشخص نبود گفتني
توزيع و پرسشنامه  180شهر مراجعه و  15پارك از  21به  انتخاب شدند.تصادفي  طوربهاستان 

                                                                                                                    
1. Curry 
2. Luk and Layton 
3. RAJDEEP SINGH, KHANDUJA 

 با ارباب رجوع ها سازمانبيروني  يها ارتباط

 خدمات دريافت شده از سوي ارباب رجوع

رجوع در  اربابزباني  يها ارتباط
 مورد كيفيت خدمات

 وعارباب رجيازهاين

خدمات مورد انتظار ارباب رجوع

ارباب رجوع از ةتجربيات گذشت
 دريافت خدمات

 خدمات از سوي سازمان رائةا

 برداشت و درك مديريت از انتظارهاي ارباب رجوع كيفي خدمات ارائه شده از سوي سازمان  يها يژگيو
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علت محدود بودن مديران و پرسشنامه قابل بررسي بود. به 157شد كه از آن ميان  تكميل
 ةو جامع 21آماري مديران برابر با  ةجامع ؛مديران و كاركنان انتخاب شدند ةپارك كليكاركنان 

  .استنفر  27آماري كاركنان برابر با 
و از است كه قبالً توسط دانشگاه طب ورزشي آمريكا ساخته شده است پرسشنامه  ابزار آزمون

 اين پرسشنامه دستهب  http://prevention.sph.sc.edu/tools/recfacilitytool.htmطريق سايت
 چهارتحقيق از  يها هيفرضبراي اثبات كار گرفته شده است. ه) ب2004توسط مارلو و همكاران (

  ند از:ابعد استفاده شد كه عبارت سهالي با ؤس 58 ةپرسشنام
   ؛كاربران پارك هاي ادراكسنجش  ةپرسشنام - 1
 ؛سنجش انتظارات كاربران پارك ةپرسشنام - 2

  ؛درك و برداشت كاركنان از انتظارات كاربران پاركسنجش  ةپرسشنام - 3

  .سنجش درك و برداشت مديران از انتظارات كاربران پارك ةپرسشنام - 4
تغييراتي تعديل و طب ورزشي آمريكا ساخته شده بود با  دانشگاه كه توسط اي پرسشنامهاز 

 تادانتوسط اس  فوقابزار  صوري روايي همچنين. دشاستفاده  فردياطالعات  آوريجمع براي
، ادراك كاربران كرونباخ آلفايبا  مقدماتي ايدر مطالعه ها آن درونيو ثبات شد  تأييدمتخصص 

) ضريب آلفاي كرونباخ %94%، بعد ايمني:91%، بعد حفظ و نگهداري 96: وضعيتبعد % (98
)، %91(فظ و نگهداري ، بعد ح)%96( وضعيت بعد ،براندست آمد كه براي كارهب %91انتظار 

%، 90 وضعيت% (95كاركنان ة همچنين ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنام. بود )%94بعد ايمني (
% 54ري %، حفظ و نگهدا67 وضعيت% (بعد 85%) و مديران 88% و ايمني 77حفظ و نگهداري 

  .بود )%61ايمني 
  

  ضريب آلفاي كرونباخ براي هر پرسشنامه از ابعاد مختلف. 2جدول 

 پرسشنامه

  يتكيف ابعاد

 ةپرسشنام
 انتظارهاي
  كاربران

 ةپرسشنام
 هاي ادراك

  كاربران

 ةپرسشنام
 كاركنان برداشت

  كاربران از

 برداشت ةپرسشنام

 انتظارهاي از مديران
  كاركنان

  %67  %90 %97 %96 وضعيتبعد
  %54  %77 %84 %91 بعد حفظ و نگهداري

  %61  %88 %95 %94 بعد ايمني
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  ها پرسشنامه گذارينمره ةنحو
 ةپرسشنام يها نمرهتوزيع شد.  ها پارككاركنان، مديران و كاربران  در ميان ها پرسشنامهاين  

را از آنچه در پارك وجود داشت  ها آنادراك يك قسمت،  داشت:قسمت  دو ها پارككاربران 
ران از آنچه . ادراك كاربگرفت يمانتظارات كاربران را اندازه  گريدقسمت و  كرد يمگيري اندازه

گيري ارزشي ليكرت كامالً خوب، خوب، متوسط، بد و خيلي بد اندازهارائه شده با مقياس پنج 
-اهميت اندازهخيلي كمهم، مهم، نسبتاً مهم، كم اهميت و نيز با كامالً م ها آنشد.  انتظارات 

ت عالم اند كردهارائه شده درك  از كيفيت خدماتابتدا آنچه  گيري شد. از كاربران خواسته شد
كنند. براي تعيين شكاف بين انتظارات كاربران،  تكميلبزنند و سپس قسمت انتظارات را 

را  ها آنكاركنان و مديران توزيع شد فقط انتظارات  در ميانكه  يا پرسشنامهكاركنان و مديران 
 هم، مهم، نسبتاًو فقط شامل انتظارات بود كه با مقياس پنج ارزشي كامالً م كرد يمگيري اندازه

  گيري شد.خيلي كم اهميت اندازهمهم، كم اهميت و 
 31كـه  ال دارد ؤسـ  58. ابـزار  است، حفظ و نگهداري، ايمني وضعيتبعد  سهي پرسشنامه دارا

 بعـد ايمنـي  مربوط به ال ؤس 19 ،بعد نگهداريمربوط به ال ؤس 8، وضعيتبعد  مربوط به ال ؤس
  .است

مراجعات متعدد به دفاتر  طي كه انجام شد ترتيب اينبه  اي پرسشنامهاطالعات  آوريمعج
از طريق شناسنامه  ها پاركاستان گلستان، ابتدا تعداد و مشخصات  هاي شهرداريفضاي سبز 

در  توجيهيپرسشنامه و اطالعات  تكميل ةنحو ،تحقيقدست آمد و موضوع و اهداف پارك به
نامه به مديران فضاي سبز پرسش 21 شد. سپس،ارائه  ها به مديران پارك تحقيقموضوع  مورد

تا  ارائه شدالزم  هاي توصيهو  ها راهنماييداده شد و  تحويلپرسشنامه به كاركنان   27استان و 
را پس  ها پرسشنامه كه شددرخواست  نمسئوال، بدون ابهام باشد و از تكميل ةو نحو گوييپاسخ

. پس از تحويل دهندمحقق به  نهايي آوريبعد از جمع تا دارنددر نزد خود نگه  تكميلاز 
و  تجزيهو قابل  كاملمديران  ةپرسشنام 21كاركنان و  ةپرسشنام 27 ،ها پرسشنامه تكميل
توزيع كاربران  پرسشنامه در ميانمراجعه و در هر پارك  ها پاركبه  ،بعد ةبود. در مرحل تحليل

  پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل بود.157كه از اين تعداد  شد
ورزشي استان از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شـد.   - ي كيفيت اماكن تفريحيارزياب براي
 هـا  مفروضه اين برقراريپرسشنامه و  كل ةتوزيع نرمال مربوط به نمر هاي مفروضه برقراري براي

و همگنـي   فواسـميرن  - كولمـوگروف بـا اسـتفاده از آزمـون     آن، هاي مقياسر ارتباط با خردهد
ادراك و انتظـارات كـاربران پـارك، انتظـارات مـديران و       مقايسـه  برايت آمد. دسهب ها واريانس

م بررسـي  شكاف مه چهار) استفاده شد. در اين تحقيق وابسته و مستقلكاركنان از آزمون تي (
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 خدمت) كنندةارائه( تيريمد درك و انيمشتر يواقع يانتظارها انيم شكافند از اشد كه عبارت
 افتيدر از انيمشتر يانتظارها انيم ي استكافشن شكافي كه بررسي شد دومي .انتظارها نيا از

ـ  شـكاف  ،گـر يدعبـارت   به ؛كنند يم افتيدرعمالً  كه يخدمات تيفيك و خدمات  و انتظارهـا  نيب
، سـومين شـكافي   و كاركنـان  كـاربران شكاف مربوط به اختالف انتظارات  .انيمشتر يها ادراك

مربـوط بـه اخـتالف ادراك مـديريت و     ررسـي شـده   چهـارمين شـكاف ب  و است كه بررسي شد 
  .نشان داده شده است 1كه در نمودار  است كاربرانكاركنان از انتظارات 

  هاي پژوهشيافته
استان گلستان  هاي پارككاربران  شناختيجمعيت) توزيع و درصد فراواني مشخصات 3جدول (
 كمتر از%) 95شتر كاربران حدود (بيسن ، تقريباً شود مي. همچنان كه مشاهده دهد ميرا نشان 

كاربران مرد حدود تعداد ند همچنين اهسال سن داشت 30 يش از%) ب5و حدود ( بودهسال  30
3. حدود (اندكه از اين ميان نيمي مجرد و نيمي متأهل بيشتر است برابر از زنان 5/1

) كاربران 2
. كاربران تقريباً به اند%) كاربران دانشجو و محصل76/33دارند. ( بيشترتحصيالت متوسطه و 

3نسبت مساوي (
%) بيشتر از چهار مرتبه در 5/46كاربران ( بيشتر. اند كردهاستفاده  ) از پارك1

  . اند داشتهطول سال به پارك مراجعه 
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فردي و  هاي ويژگيي بر حسب ورزشي مورد بررس - توزيع فراواني كاربران اماكن تفريحي .3 جدول
  آنان شناختيجمعيت

  فراواني  مشخصات
  درصد  تعداد وضعيت

  سن (سال)

92/15 25 سال20كمتر از  
20-25 47 94/29  
25-30 50 85/31  
30-35 27 20/17  

10/5  8 يشترسال و ب35  

15/61 96 زن  جنسيت  
85/38 61 مرد  

96/50 80 متأهل  تأهل  
04/49 77 مجرد  

  تحصيالت

55/2 4 سوادبي  
55/9 15 ابتدايي  
10/12 19 راهنمايي  
48/32 51 متوسطه  
31/43 68 دانشگاهي  

  شغل

02/21 33 كارمند  
76/33 53 دانشجو و محصل  

66/21 34 آزاد  
82/3 6 كارگر  
38/13 21 خانه دار  
37/6 10 ساير  

  مدت استفاده
03/35 55 كمتر از يك سال  

66/28 45 الي پنج ساليك  
31/36 57  بيشتر از پنج سال  

  تعداد مراجعه در طول سال
57/23 37 يك مرتبه  

94/29 47  يك تا چهار مرتبه  
50/46 73  بيشتر از چهار مرتبه  

  محل اقامت
05/56 88 داخل شهر  

02/21 33 روستاهاي حومه  
92/15 25 شهرهاي استان  

01/7 11 ديگرهاياستان  

  چگونگي استفاده
66/21 34 انفرادي  

04/49 77 به اتفاق دوستان  
30/29 46 با خانواده  
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از داخل شهر به پارك مراجعه كرده بودند و تقريباً نيمي  %)05/56( از كاربران بيش از نيمي
% به صورت گروهي (با خانواده يا به اتفاق 80) از جاهاي ديگر بودند. حدود 95/43( ديگر

  . كردند مياستفاده  ها پاركاز  دوستان)
ف ولموگروكاركنان و مديران با توجه به آزمون ك هاي پرسشنامهمربوط به  هاي دادهكه  از آنجا 
 156/0و  sig = 195/0) و (statsic= 138/0و sig = 200/0راي مقادير (اترتيب داسميرنف به - 
=statsic ستفاده شد.ا ها داده) بود، از آمار پارامتريك براي تحليل   

  

  ميانگين درك و برداشت و انتظارات .4جدول 
سنجش

  خطاي ميانگين استاندارد  انحراف استاندارد  ميانگين ابعاد

  وضعيت
P* 1733/3 74501/0  05965/0  

E1* 1190/4 51850/0  04151/0  
E2* 0473/4 35513/0  06834/0  
E3* 8778/3 42746/0  09328/0  

  حفظ و نگهداري
P 3416/3 81926/0  06645/0  

E1 3559/4 48992/0  03974/0  
E2 2178/4 39173/0  07539/0  
E3 3989/4 33547/0  07501/0  

  ايمني
P 2791/3 74473/0  06001/0  

E1 2180/4 45967/0  03704/0  
E2 0297/4 39173/0  07539/0  
E3 9835/3 32804/0  07335/0  

 *Pادراكات كاربران =                   
*E1                  انتظارات كاربران =  
*E2 =كاربران انتظاراتاز  كاركنان درك و برداشت               
*E3= از انتظارات كاربران مديران درك و برداشت  

  

 طـور  همـان . استبيانگر ميانگين انتظارات كاربران، كاركنان و مديران از ابعاد مختلف  4جدول 
ترتيـب برابـر بـا    بـه  كـاربران  ، حفظ و نگهـداري و ايمنـي  وضعيتادراك  ديآ يمكه از جدول بر

كمترين درك و بعـد حفـظ و نگهـداري     وضعيتكه بعد  است )2791/3و  3416/3، 1733/3(
، وضـعيت ابعاد  دهد يمانتظارات نشان بررسي  داد. همچنينبيشترين درك را به خود اختصاص 

بعد  كه است )2180/4و  3559/4، 1190/4(ا ترتيب برابر ببهكاربران حفظ و نگهداري و ايمني 
   .كمترين انتظار را به خود اختصاص دادند وضعيتحفظ و نگهداري بيشترين انتظار و بعد 

) 8778/3) و كمتـرين ( 1190/4بيشترين انتظار مربوط به انتظـارات كـاربران (   وضعيتدر بعد 
ي بيشترين انتظار مربـوط بـه   . همچنين در بعد حفظ و نگهداراستمربوط به انتظارات مديران 
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و كمترين انتظارات در بعد حفظ و نگهـداري مربـوط بـه كاركنـان      )3989/4( انتظارات مديران
بيشترين و كمترين انتظارات به ترتيب مربوط به  ها پارك. در بعد ايمني است) 0297/4برابر با (

  است.) 9835/3) و مديران (2180/4كاربران (
  

  كاربراناز انتظارات  كاركنان و مديران ادراكاك و انتظارات كاربران، شكاف بين ادر .5جدول 
  نتيجه T  Sigمقدار شكافشكاف ابعاد

  شرايط
P-E1 9457/0- 310/12-  001/0  وجود شكاف 

E2-E1 0717/0- 690/0  491/0  شكاف نبود  
E3-E1 2367/0- 978/1  050/0  جود شكافو 
E3-E2 2101/0 898/1  064/0  فشكا نبود  

  حفظ و نگهداري
P-E1 0143/1- 331/12-  001/0  وجود شكاف 

E2-E1 1381/0 369/1  173/0  شكاف نبود  
E3-E1 0430/0 381/0-  704/0  شكاف نبود  
E3-E2 1811/0- 543/1-  132/0  شكاف نبود  

  ايمني
P-E1 9389/0- 167/13-  001/0  وجود شكاف 

E2-E1 1383/0- 004/2  047/0  وجود شكاف 
E3-E1 2346/0- 208/2  047/0  وجود شكاف 
E3-E2 0462/0 428/0  671/0  شكاف نبود  

  

ابعاد كيفيت اماكن  ةو انتظارات كاربران در هم ها ادراكداري بين ، شكاف معنيبر اساس اين جدول
 ادراكبيشترين شـكاف   دهدنشان مياستان گلستان وجود دارد. نتايج  هاي پاركورزشي  -تفريحي 
) -9389/0(و كمترين شكاف نيز به بعد ايمني  )-0143/1( به بعد حفظ و نگهداري اربرانكو انتظار 

كاركنـان از    ادراكفقـط در بعـد ايمنـي بـين      دهـد  مـي نشان  5كه جدول  طور همان. مربوط است
داري وجود دارد و در ابعاد ديگر شكاف وجود ندارد شكاف معنيانتظارات كاربران و انتظارات كاربران 

)05/0p≤.( همچنين ) مـديران از انتظـارات     ادراك ) بيانگر اين مطلب است كـه بـين  5نتايج جدول
داري وجود دارد و در بعد حفـظ و  يو ايمني شكاف معن وضعيتكاربران و انتظارات كاربران در ابعاد 

مربـوط بـه بعـد     حيطـه  ايـن در  شـكاف  بيشـترين  ).≥05/0p( خورد نمينگهداري شكافي به چشم 
 شـكافي  نگهـداري حفـظ و  و در بعـد   اسـت ) -2346/0( ايمنـي ) و سپس بعد -2367/0( وضعيت

و  مـديران از انتظـارات كـاربران     ادراكبـين   كنـد  يمنتايج اين جدول بيان  نيهمچن .مشاهده نشد
    ).≥05/0p(هيچ شكافي وجود ندارد  كاركنان از انتظارات كاربران  ادراك

  گيريو نتيجه بحث
تفاوت فاحش از كيفيت اين اماكن پارك  بين انتظارات و ادراك كاربران دهد مينشان  ها يافته

هاي ابعاد از الويت. است برآورده نشدن انتظارات كاربران دهندةنشانوجود دارد و اين اختالف 
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و است ) 1190/4( وضعيت) و 2180/4)، ايمني (3559/4حفظ و نگهداري ( شاملنظر كاربران 
، 173/3ترتيب برابر با مني بهو حفظ و نگهداري و اي وضعيتنيز در ابعاد  ها آناز طرفي ادراك 

 محمدي هاي يافتهكه با  وضعيت استكمترين ادراك مربوط به بعد  .است 2791/3و  3416/3
 يكساني درك، تيفيك مختلف ابعاد از انيمشترهمچنين  ) همخواني دارد.1386و همكاران (

 )1386همكاران ( و ييآقامال يها افتهيكه با  دهند ينم نآ به زين كساني يتياهم و ندارند
 شده متفاوت ارائه خدمات تيفيك بر سه گانه ابعاد از كي هر ريتأث زانيم نيزو همخواني دارد 

  ) مطابقت دارد.1384( يمكو  يرغفوريم يها افتهياست كه با 
و نگهداري و ايمني به ، حفظ وضعيتاز بعد  ، شكاف بين ادراك و انتظار كاربران5 طبق جدول

) - 9663/0شكاف برابر با (اين ) بود. ميانگين - 9389/0) و(- 0143/1) و(- 9457/0ترتيب (
حال بايد بررسي شود كه . بودو بيشترين شكاف مربوط به شكاف بعد حفظ و نگهداري  است

رين بيشتاين است كه  آيد مي. آنچه بردرك كم است يا انتظار زياد دليلاين شكاف زياد به
به عبارت ديگر انتظار بيشتر از اين بعد باعث  است؛حفظ و نگهداري بعد انتظار مربوط به 

) 1992( 1رايت و همكاران هاي يافتهبا نتيجه كه اين نه ادراك كم آن  شود مياف بيشتر شك
 كيفيت ةگانسه ابعاد زا كدامهيچ مورد در استان گلستان هاي پاركبنابراين  ؛انطباق دارد

 همواره و روند فراتر آن از يا داده پاسخ كنندگاناستفاده انتظارهاي به سطح اندنتوانسته تخدما
ابعاد از نظر كاربران  در همة كيفيتاست و  كمتر بوده انتظار مورد كيفيت از شدهدرك كيفيت

) همخواني 1384( يمكو  يرغفوريم هاي يافتهپارك وضعيت نامطلوبي دارد كه اين نتايج با 
درك كاركنان از انتظارات كاربران  مياناين تحقيق وجود شكاف در  هاي يافتهاز ديگر  د.دار

دار و در ديگر ابعاد اين تفاوت معني داري دارديكه اين شكاف در بعد ايمني تفاوت معن است
-توانسته كاركنان ديگربعد ايمني مشاهده شد و در ابعاد  درفقط به عبارت ديگر شكاف  نيست؛

  برسند. كاربراناز انتظارات  درستي درك اند به
دار بين درك و برداشت مديريت از انتظارات يمعن شكافاز نتايج ديگر اين تحقيق وجود 

دار مشاهده يدر بعد حفظ و نگهداري تفاوت معن است.و ايمني  وضعيت بعدهاي كاربران در
درك كمتري از انتظارات  نان، در مقايسه با كاركبه عبارت ديگر مديران دفاتر فضاي سبز نشد؛

) و 1(شكاف  شود ميكه اين خود باعث شكاف بيشتر بين مديريت و كاربران  دارندكاربران 
خواهد شد كه با  ها آن كيفيت خدمات كاهشاز انتظارات مشتريان باعث  ها سازماندرك كمتر 

ن و مديران بر نظرات كاركنا دارد. آنچه از مقايسةمطابقت  )1994( 2تحقيق بري و همكاران

                                                                                                                    
1. wright 
2. Berry 
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 هاي يافتهاين يافته با  .اين است كه كاركنان درك بيشتري از انتظارات كاربران دارند آيد مي
استان  هاي پارك كاركنان كه است بدان مفهوم اينو دارد ) همخواني ن1988بري و همكاران (

 اين د كهدارن كاربران از وضعيتو  نگهداريدر دو بعد حفظ و  بهتري برداشت و درك گلستان

 از استفاده با توانند ميمسئوالن  .است استان گلستان هاي پارك در قوت ةنقط وجود مؤيد خود

كه اين يافته با نتايج  بردارند گام كاربرانو انتظار  شكاف ادراك كاهش جهت در قوت اين
   .همخواني دارد )1384( يمكو  يرغفوريم

كه بين درك و برداشت كاركنان از انتظارات  داللت دارد نكته اين تحقيق بر اين ديگر يافتة
يعني كاركنان  وجود ندارد؛داري ا تفاوت معنيكاربران و درك و برداشت مديريت از اين انتظاره
   و مديران درك يكساني از انتظارات كاربران دارند.

 نگهداري  وحفظ بعد  دهند ميكاركنان و مديريت به آن اهميت  كاربران، آنچه 5طبق جدول 
به بعد  ها گروه ةطبق اين جدول هماست.  3989/4و  2178/4 ،3559/4 تيبتركه به و است

بعد  ها گروهانتظار هر كدام از  يشترينبه عبارت ديگر ب ؛دهند ميحفظ و نگهداري اهميت خاص 
بعد  اينبه  كاربران كه اند كرده درك درستيبه  كاركنانو  مديران يعني است؛حفظ و نگهداري 

و  اند انتظارات كاربران را برآورده كنندباز هم نتوانسته اين ولي با وجود ،دهند ميخاص  اهميت
پس الزم است كه مسئوالن  استبعد  همينمربوط به  كاربرانو انتظار  ادراك شكاف بيشترين

  .بنمايند كاربراندر برآوردن انتظارات  سعيو  باشند داشته خاصينگاه  به اين بعد
ميان ادراك و انتظارات  و ايمني) نگهداري، حفظ و وضعيت( ابعاد ةر همبا وجود اينكه د

دار(شكاف) استان گلستان اختالف معني هاي پاركورزشي  -  كاربران از كيفيت اماكن تفريحي
خوشبختانه ميان ادراك مديران و  ولي ،نارضايتي كاربران بود دهدهننشاند كه شمشاهده 
هر چند  (شكاف) مشاهده نشد. دارياقعي كاربران اختالف معنيتظارات واز ان ها پارككاركنان 

  مديران درك بهتري از انتظارات كاربران داشتند.با  ه، در مقايسدر اين راستا كاركنان

  :گيرند بايد به صورت زير معرفي شوند منابعي كه در متن مورد استفاده قرار مي

  منابع:
1. James F. Sallis; Marry, Story and Deboron, Lou.(2009).Study designs and 

analytic strategies for environmental and policy research on obesity physical 
activityand diet, Amj pre med,36(4s), 86- 91. 

انجمن بين المللي ورزش و سرگرمي (بي تا). اصول طراحي و ساخت وسايل بازي كودكان.  .2
 ). تهران: بامداد كتاب.1385ترجمه: حالجي، محسن (



    1392، تابستان 18مطالعات مديريت ورزشي شماره   64

سازي پراكنش فضاي سبز شهري (پارك در مقياس ل يابي و مد). مكان1385عبدي، خالد ( .3
 محله) مطالعه موردي ناحيه يك سنندج، پايان نامه كارشناسي ارشد، تبريز.

4. Marlo M. Cavnar, Karen A. Kirtland, Martin H. Evans, (2004). Evaluating the 
Quality of Recreation Facilities: evelopment of an Assessment Tool. Journal of 
Park and Recreation Administration, 22, 96-114. 

5. Ana Reyes Pacios Lozano(1997). ISO9000 and the quality management models, 
library management,vol 18, no 13: 148-150.  

6. Sheila, J.Backman and Chris Veldkamp (1995). Examination of the relationship 
between sevice quality and user loyalt, Joural of park and recreation 
administration, vol13: 29-41. 

7. Yong Jae Ko, Donna L. Pastore, (2004). Current Issues and Conceptualizationsof 
Service Quality in the RecreationSport Industry, Sport MarKeting Quarterly 
13,158-166. 

). سنجش كيفيت خدمات در بخش عمومي. 1382الواني، سيد مهدي و رياحي، بهروز ( .8
  تهران: انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، چاپ اول.

9. Parasuraman, A. Zeithaml, A. Berry, L. L. (1985). "A conceptual model of 
service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 
49(3), 41-50. 

10. Konstantinos Alexandris, Nikos Dimitriadis. (2001). The behavioural 
consequences of perceived service quality: An exploratory study in the context 
of private fitness clubs in Greece Anastasia Kasiara. European Sport 
Management Quarterly, 1, 280-299. 

11. Parasuraman, A. Zeithaml, V. A. Berry, L. L. (1988), "SERVQUAL: A multiple-
item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of 
Retailing, 64(1), 12-40. 

12. Kim, D, & Kim, S.Y. (1995). QUESC: An instrument for assessing the service 
quality of sport centers in Korea". Journal of Sport Management, 9, 208-220. 

13. Howat, G; Murray, D, & Crilley, G. (1996). The relationships between service 
problems and perceptions of service quality, satisfaction, and behavioral 
intentions of Australian public sports and leisure center customers. Journal of 
Park and Recreation Administration, 17(2), 42-64. 

14. Curry, A. (1999). Innovation in public service management. Managing Service 
Quality, Vol.9, No.3. 180-190. 

15. Luk, Sh.T.K. and Layton, R. (2002). Perception Gaps in customer expectations: 
Managers versus service providers and customers. The Service Industries Journal 
, Vol.22, No.2, pril. 109-128. 

16. RAJDEEP S, DINESH K (2010). SERVQUAL and Model of Service Quality 
Gaps: A Framework for Determining and Prioritizing Critical Factors from 



  65   هاي  ......... ورزشي پارك -ارزيابي كيفيت اماكن تفريحي

 

Faculty Perspective in Higher Education. International Journal of Engineering 
Science and Technology, Vol. 2 (7), 3297-3304. 

 يفيك يابيارز). 1386( ، منصورگانهي و ابافت يمصطفچشمه،  ده يمحمد ؛المحمدي، جم .17
 طيمح. شهركرد در از آن شهروندان استفاده يساز نهيبهو  يشهرز سب يفضاها نقش
 .104 - 95، ص4 شمارهسوم، و يس ، ساليشناس

 رانتظا و ادراك). 1386( يعل، ييايكبر عباس و پودات، شهرام، ؛ زارع،موريت ،ييآقامال .18

 يدرمان يبهداشت مراكز در خدمات تيفيك از هياول يبهداشت خدمات كنندگان افتيدر

 .179- 173صفحات ، شماره سوم ،ازدهميسال  ،هرمزگان يپزشكمجله بندرعباس. 

 يها كتابخانه خدمات تيفيك سطح يابيارز). 1384، فاطمه (يمك و بيحب ديس، يرغفوريم .19
 .79- 62، 1، شماره 10اني و كتابخانه، جلد. اطالع رس Libqualبا رويكرد  يآموزش

20. Bret A. wright, Nick Duray, Thomas L. Goodal (1992). Assessing perception of 
recreational center service Quality: An Application of recent Advancements in 
Service Quality Resaerch.  journal of park and recreation administration, VOL. 
10, NO.3: 33- 47. 

21. Leonard L. Berry, A. Parasuraman, and Valarie A. Zeithaml (1994). Improving 
service quality in America: Lessons learned. Academy oi Management 
Executive, Vol. 8 No. 2, 32- 52. 

22. Leonard L. Berry, A. Parasuraman, and Valarie A. Zeithaml (1988). The service 
quality Puzzle. Business Horizons: 35- 43. 

  

 APAبه روش  مقالهارجاع 

  
  
 
 
 
 

 vancouverبه روش  مقالهارجاع 

ارزيابي كيفيت اماكن ، )1392(؛خوشبختي، جعفر؛ محمد، كشتي دار؛عوض،امامي
، (Gaps) ي استان گلستان بر اساس مدل تحليل شكاف ها پاركورزشي  - تفريحي 

 51- 66 ،18، مطالعات مديريت ورزشي

 - رزيابي كيفيت اماكن تفريحي امامي عوض؛ خوشبختي جعفر؛ كشتي دار محمد. ا
مطالعات مديريت  ،(Gaps) ي استان گلستان بر اساس مدل تحليل شكاف ها پاركورزشي 
 51-66:)18(5؛1392ورزشي،



 



 67-80،. صص 1392،. تابستان 18شماره    مطالعات مديريت ورزشي

  

  
  

  انداز كارآفريني در ورزش كشور از ديدگاه صاحبنظران ورزشي تدوين چشم
  

  3زاده يمندعلزينب  ،2جواد شهاليي ،1حبيب هنري

 
 27/10/90تاريخ پذيرش:    11/02/90تاريخ دريافت: 

  چكيده
از ديدگاه صاحبنظران  كارآفريني در ورزش كشور انداز چشمتدوين  ،هدف اين پژوهش

از مصاحبه و  ها داده يآور جمعجهت  .قيق توصيفي پيمايشي استروش تح است.ورزشي 
 توسط( پس از تأييد روايي پرسشنامه مورد نظر. استفاده شد ساخته محقق پرسشنامه
 توسط ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي )مديريت ورزشي، كارآفريني و استراتژيك استادان

)96/0=α(، آماري ةنمون بين )مديران ستادي سازمان  شامل امعه آماري)نفر ج79نفر از بين 64
 استراتژيكگرايش مديريت كارآفريني و مديريت ، تربيت بدني، اساتيد مديريت ورزشي

 يها آزمونآماري توصيفي و استنباطي از جمله  يها روشاز ها،  براي تحليل داده. توزيع شد
 ةعناصر تشكيل دهند نظر گرفتن با در تيجهنكايزر، بارتلت و تحليل عاملي استفاده شد. 

به  ) KMO=821/0و 2χ،001/0≤ρ=799/325( تحليل عاملياستفاده از آزمون  با و انداز چشم
بر اساس  گرفت. انجامSPSS  افزار نرم از استفاده با ها تحليل و تجزيه كليه دست آمد.

 ،دنيب با محوريت سازمان تربيت كارآفريني در ورزش كشور انداز چشماين پژوهش  يها افتهي
 يها فرصتو اكتشاف  يساز نهيزماثربخشي،  .عنوان شد ، اثربخشاشتغال توسعهدر 

كارآفرينانه جهت توسعه اشتغال براي هر كشوري به منظور ايجاد ثروت ضروري و مهم تلقي 
اشتغال را  و ورزش ةجامع تواند يم در ورزش كارآفريني انداز چشمتدوين  بنابراين شده است.

  نمايد. كمك كارآفريني در ورزش  يريگ شكل و به در آن سازماندهي
  

  .، استراتژيك، ورزش، كارآفريني، سازمان تربيت بدنيانداز چشم :گان كليديواژ

                                                                             
 Email: honari_h@yahoo.com (نويسنده مسئول) . استاديار مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي 1

   ريزي ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي . استاديار مديريت و برنامه 2
   . كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي 3
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  مقدمه
 يالملل نيبسرگرمي در بازارهاي  هاي ترين شكل و گسترده نيتر ارزشامروزه ورزش يكي از با

هاي  خصيصه ةدهند نشان ،كند يمت ورزشي نظار ةگستردكه بر معاني  يا ژهيوفرهنگ  است.
 يها جنبهو قابل دسترس براي همه جزئي  اي همقدمكه  اقتصاد مالي اين بخش است نظير بي

شغلي در خيل  يها فرصتدستاوردها و در واقع ). 1( اقتصادي در اين بخش گسترده است
يني در ورزش و يندهاي كارآفرآبه عبارتي افزايش فر .عظيمي از رويدادهاي ورزشي وجود دارد

ورزش در دنيا به  ،در نتيجه ).2(كند  تنوع ايجاد ميشغلي جديد  يها فرصتدر  رويدادها،
عنوان صنعتي شناخته شده كه عمده محصوالت آن را ورزش، تناسب جسماني، تفريح يا 

، كاالها، ها تيفعالو ممكن است اين  دهد يممرتبط با اوقات فراغت تشكيل  يها تيفعال
از توليدات و مشتريان  يا گستردهمردم باشد كه صنعت ورزش را شامل تنوع  ماكن ياخدمات، ا

با هم  يا گونه، كسب و كار و ورزش به ها تيفعالگفت  توان يم). بنابراين 3( كرده است
باعث كه دهند  را تشكيل ميو الگوي همسازي  برند يمهمديگر را به پيش  ها آن ،اند كيشر

  ). 4( شود مي دوجانبهتوسعه 
كارآفريني از طريق ايجاد كسب و كارهاي ورزشي در توليد لوازم و تجهيزات ورزشي و ارائه 

مؤثر براي كارآفريني در  ةبرنام. بنابراين ايجاد كند يمخدمات ورزشي به توسعه ورزش كمك 
 النيالتحص فارغبويژه  ،وكار و راهبردهاي اشتغال براي جامعه ورزش به ايجاد خطوط كلي كسب

پويايي و نبود براي مقابله با مشكالت بيكاري و  از طرفي .)5(كند يمكمك  ،يبدن تيترب
و  ها چالش نيتر بزرگيكي از  نيز در دهه حاضر ،كارآفريني بايد به فكر چاره بود. به هر حال

كارآفريني و كاهش  ورزش كشور، ةكرد ليتحصمشكالت براي نيروي انساني  نيتر مهميكي از 
 رفاه و ،كارآفريني ورزشي با ايفاي نقش مؤثر در توسعه كسب و كار، اشتغال .بيكاري است

. داشته باشد يا برجستهدر توسعه كشور نقش بسيار مهم و  تواند يمسالمت روحي و جسمي 
 ).1( باشدحل مشكالت اجتماعي و براي رشد فردي اي  وسيله تواند يمكارآفريني  ،عالوه بر اين

پاسخگو نسبت به شرايط  يزير برنامهبه سيستم  نياز ني در صنعت ورزش،جهت كارآفريبنابراين 
، انداز چشماين ميان تعيين  در .مشهود است كامالًًًً جامعهنيازهاي با تناسب م ،متغير و پيچيده

محيطي  يها فرصتتا مشكالت را برطرف كند، به تهديدها و  كند به سازمان كمك  تواند يم
 ةارائ، موجب انداز چشم). تدوين 6( و كارايي سازماني شود يده جهتپاسخ دهد و باعث 

راهنماي كارآفرينان  ،انداز چشم. شود يمكسب وكار  يها چالشرفع راهكارهاي خالقانه براي 
  ). 3( براي ايجاد موقعيت جديد و اساسي براي فرايند كارآفريني است

و متدولوژي  انداز چشم). 7(ت توجه زيادي داشته اسدانش استراتژيك  به ،انداز چشممفهوم 
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و  يزير برنامهبا در نظر گرفتن  ،جهاني يها سازمانسطح  است كه در ييها واژه، آنترسيم 
در سطح ملي  انداز چشم). 8 ،9( شود يممفاهيم تئوري استفاده  طور نيهمعملكرد مديريتي و 

 ميخواه يمكجا «، »م؟كجا هستي«كه  استاين سؤاالت پاسخ به براي چارچوبي  ،يا سازماني
 دهد يمتعريف و نقش دورنماي آينده نشان ». به آنجا برسيم؟ ميخواه يمچگونه «و » باشيم؟

و  ها يزير برنامهبر تمامي تصميمات،  تواند يم ،يندي اجرايياطي فر انداز چشمكه نقش 
  ).10(تاثير داشته باشد  ها تيفعال

، داشتن ها سازمانو  ها ملتو بين كشورها، مناطق مختلف جهان  گذشته تاكنون، در ةدهاز دو 
 رود. به عنوان ابزارهاي مديريتي نوين به كار مي ها سازمانبراي اداره جوامع و  آينده، انداز چشم

بطور مشخص طي  انداز چشماز طرفي بيش از ابزارهاي قدرتي نقش دارد.  ،انداز چشمدر حقيقت 
انند ديگر عوامل كليدي و بحراني موفقيت، م ،شرايط مطلوب را تواند يم ،زماني ةدوريك 

جوامع و در حقيقت . كند يمآينده مطلوب و ممكن را ترسيم  ،انداز چشم ).11(كند ارزيابي 
، براي يريگ ميتصمو  يزير برنامه. كنند يمآينده را در قالب اهداف يا آرمان تعيين  ،ها سازمان

مورد نظر و در حقيقت براي آينده است.  به منظور رسيدن به اهداف ييها تيفعالانجام دادن 
از عناصر  ،و مأموريت انداز چشماست. حاصل فرايند مديريت استراتژيك  ،آينده ممكن و مطلوب

تفاوت ميان چشم انداز و مأموريت در عنصر  .شوند يمضروري مديريت استراتژيك محسوب 
در حاليكه  .دهد يمكه شركت انجام كند  را مشخص ميزماني آن است. مأموريت، كاري 

 در آينده به آن برسد يا انجام دهد خواهد يم سازمانكه  دهد را نشان مي ، چيزيانداز چشم
)12.(  

مشتق شود كه حاصل تفكر استراتژيك يك فعاليت گروهي  يا ينيب شيپاز  تواند يم انداز چشم
از  تواند يم انداز چشمي به عبارت ؛برگرفته از يك فرد باشد تواند يم انداز چشماست. با اين حال، 

بصورت فردي يا گروهي، بيشتر مربوط  ،انداز چشمترسيم  ةواژمدير سازمان نشأت گرفته باشد. 
تجزيه و تحليل چيزي دارد. با نسبت به  ينيب شيپاست كه درگيري بيشتري از  يا ندهيآبه 
اجتناب كند و يا  كند و در حقيقت از فاجعه ينيب شيپرويدادها را  تواند يم، شخص ينيب شيپ

تنها بخش محدودي از هر فرايند  ينيب شيپاما چنين  ؛تغيير اقتصادي مثبت باشد ةآماد
در اين  نفع يذ يها گروه ةهم، اگر انداز چشم). در فرايند ترسيم 7( صحيح است انداز چشم

 ،كامل انداز چشم). بسته 6(بود ايجاد شده مؤثرتر خواهد  انداز چشم ،فرايند شركت داده شوند
 يزير برنامهكلي استراتژيك و متعاقباً فرايندهاي  يريگ جهتبايد شامل تعهد كامل براي 

وكارهاي فردي اعمال  معموالً همراه با كسب ،انداز چشم). فرايند ترسيم 7( استراتژيك باشد
استراتژيك كسب و كارهاي خصوصي  يزير برنامهاما به هر حال اين فرايند محدود به  ؛شود يم
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 شود يمقدرتمند، عامل مهمي در موفقيت سازماني محسوب  انداز چشم). بنابراين 13( يستن
جهتي را براي سازمان مشخص كند  تواند يمسازماني شفاف، باثبات و بزرگ  انداز چشم). يك 6(

به  ،انداز چشم). در واقع 14( موفقيت تحت تأثير قرار دهدرسيدن به و توانايي سازمان را براي 
تا مشكالت را برطرف كند، باعث كارايي دروني شود و به تهديدها و  كند يمن كمك سازما
هنوز به عنوان رفتار  انداز چشمم اهميت آن، غر ي). عل12( محيطي پاسخ دهد يها فرصت

به  وپذيرفته شده براي عموم تعريف نشده و به لحاظ آماري بر پايه تحقيقات تجربي است 
  ).15نگاه شده است ( انداز چشمكه به  ددگر برمي رويكردهاي متنوعي

كه  شود استفاده مي فرايندياز  ،انداز چشمطراحي  براي علمي و عمومي يها روش در امروزه
و  ها آرماندر شناخت متغيرهاي مختلف دارند و  يزير برنامهتفكر و  ،روش آگاهانه و خالقانه

و به صورت  شود يموامع در نظر گرفته آرزوهاي اجتماعي كه عموماً در قوانين مادر كشورها و ج
 يساز قدرت، كارآفريني، خالقيت، شهود، يابي تيموقع، يزير برنامه علمي از روندهاي طراحي و

كه سازگاري،  شود يم. نهايتاًً تصويري ساخته كنند يم يريگ بهرهو توانايي فكري جامعه 
در  ).11( خالق به همراه داردو نيازسنجي را بصورت  ينيب واقعو  يطلب آرمان، ينگر ندهيآ

 دار يمعنرا با در نظر گرفتن ارتباط  انداز چشم، ساختار بيانيه 1كريكپاتريك و همكارانتحقيقي 
). در واقع مطالعات تجربي، 16(مشخص كردند و عملكرد سازماني  انداز چشم يها هيانيبميان 

م نتايج روبه غر يعل .اند كردهبندي ساختار نشدني سهيمقا يرا در رويكردها انداز چشم يها هيانيب
و با توجه به تحقيقات انجام است مشكل  انداز چشم ةيانيب يريگ اندازهگسترش در اين زمينه، 

به وضوح بيان نشده است و هيچ مبناي  يا مطالعهدر هيچ  انداز چشم يها شاخصگرفته 
 يها يژگيوپرسشنامه،  ). با اين حال تحقيقاتي نيز با استفاده از16 ،17( تئوريكي ندارد

كه  اند بيان كرده را انداز چشم ةيانيبرا بررسي كردند و خصوصياتي از  انداز چشمساختاري 
باثبات  بودن، الهام بخش و نگرانه ندهيآاختصار، شفافيت، خالصه بودن، چالشي بودن،  :شامل

، نيازمند در نظر شبخ الهام انداز چشمگفت تدوين بيانيه  توان يم). بنابراين 16( تبودن اس
 يها آرمان، انعكاس دتناسب با سازمان و زمان، تنظيم بهترين استاندار :گرفتن معيارهايي مانند

، روشن نمودن هدف و جهت، ديدن روح اشتياق و ترغيب تعهد، سهولت انداز چشمواالي 
  ).18( است انداز چشمادراك، انعكاس منحصر به فرد سازمان و بلندپروازانه بودن 

تركيبي از اين است كه  ةدهند نشان ،كارآفريني انداز چشمنوين مربوط به  يتحقيقات يها نهيمز
و  ها سازمانمسيري براي رشد در غالب  ،شناخت روز افزون ، همراه بااستراتژي كارآفريني و

                                                                             
1. Krikpatrick & et al  
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دانش مديريت استراتژيك و  ةمداخل). كارآفريني استراتژيك از 19( اقتصادهاي ملي است
 اند مرتبط. كارآفريني و مديريت استراتژيك با رشد و ايجاد ثروت شود يمنتيجه كارآفريني 

كه  اند شدهبراي كارآفريني استراتژيك شناخته  محورياين بررسي، شش عنصر  ةيپا). بر 20(
به طور  .و رشد هستند انداز چشم، يريپذ انعطاف، يريپذ سكيرشامل شناسايي فرصت، نوآوري، 

توسط درجات شفاف و سنجش را ، ايجاد استراتژي كارآفرينانه 1ترزمينتزبرگ و واويژه 
مفهوم  2برد. دهد يم، شرح را دهد  انداز چشمتغيير كه اجازه  يريپذ انعطافكامل با  انداز چشم
آينده يا تمركز بر  انداز چشماز طريق شناسايي  ،را در غالب كارآفريني استراتژيك انداز چشم

كارآفريني استراتژيك است  انداز چشمبيانگر  1). شكل19( كند يميت تصوير سازمان، تقو ةارائ
  ).21( شود يمكه در آن، ثروت و ارزش از طريق تلفيق اطالعات اين دو حوزه ايجاد 

  

  

 
، گويا، واقعي، بخش الهام: كارآفريني را شناسايي كردند انداز چشم، شش بعد 3الرود و همكاران

). اين ابعاد به خوبي در ادبيات مديريت و كارآفريني 15( كارانه محافظه، عمومي و ريپذ انعطاف
از كسب و كارهاي جديد  يا نگرانه ندهيآتصوير  ،كارآفريني انداز چشممورد توافق هستند. تعريف 

وا را در جهت رسيدن به آينده مطلوب و ممكن به حركت  نفعان يذكارآفرينان و تمام  هاست ك
ندارد يا اگر  انداز چشمكه كارآفريني نيازي به  اند كردهدارد. بعضي از محققان بيان  مي

در  در حاليكه ؛رسمي نيست يا به طور شفاف بيان نشده است ،وجود داشته باشد يانداز چشم

                                                                             
1. Mintzberg & Waters  
2. Bird  
3. Larwood & et al 

  

  كارآفريني
   ها فرصترفتار يافتن 

 

مديريت 
  استراتژيك

  رفتار يافتن مزايا

).18كارآفريني استراتژيك (اندازچشم.1كلش

  ايجاد
ارزش و 

 ثروت 
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در زمينه فعاليت مربوط به  انداز چشموجود و اهميت به  ،ادبيات مربوط به كارآفريني بيشتر
  ).3( شده استريني تأكيد كارآف
ما، ايجاد انقالب جهاني  انداز چشم«كارآفريني كانادا به اين صورت بيان شده است:  انداز چشم

 مستمرهمكاري  .است 2020كارآفرينانه با ايجاد ده ميليون كسب و كار كوچك تا سال 
ذاري بر اقتصاد، و دوباره شناخته شدن جهت مشاركت و اثرگ قدرتكارآفرينان، ما را به احياي 

كارآفريني دانمارك تا سال  انداز چشم). 10( »سازد يمزمين قادر  تيجمع  يزندگمحيط و 
باالترين ميزان رشد  ،در ميان كشورها 2015دانمارك بايد تا سال « :شرح استبدين  2015

است: بدين صورت بيان شده اكت اسپرت  انداز چشم). 22»(باشد را داشته كسب و كار يانداز راه
شناخته شده، حامي مؤثر و شريك ارزشمندي براي صنعت ورزشي  ةندينمااكت اسپرت، «

  ).18( »منطقه كانبرا است
علمي  يها روشاز  يريگ بهره ،از آنجائيكه داشتن تفكر رو به جلو براي آينده الزامي است 
براي كارآفريني  ازاند چشمدر ايجاد ، و ترويج روحيه مثبت در جامعه يشياند ندهيآ، يساز ندهيآ

خاص  يانداز چشممنسجم و  يا برنامهاست. از سوي ديگر در جامعه، هنوز الزامي ورزش كشور 
كارآفريني ايجاد نشده و حتي در سند راهبردي نظام جامع ورزش كشور از كارآفريني در ورزش 

را براي جامعه  انداز چشم ةيانيبلذا اين مسائل لزوم توجه و تدوين  است؛ بحثي به ميان نيامده
كارآفريني در  انداز چشماين است كه  ضروري ساخته است. بنابراين سؤال پژوهش حاضر ورزش

  ورزش كشور از ديدگاه صاحبنظران ورزشي چيست؟

  روش تحقيق
نظرات  و ها داده يآور جمعبراي  .استاز نوع كاربردي  تحليلي توصيفيروش تحقيق 

   شد. استفاده ساخته محقق مهپرسشنامصاحبه و صاحبنظران ورزشي از 
مديريت دكتري  اساتيد ،ماري تحقيق شامل مديران ستادي سازمان تربيت بدنيآجامعه 
شهر تهران و استادان گروه مديريت  يها دانشگاهاستراتژيك مديريت ، اساتيد گرايش ورزشي

دول حجم طبق ج نمونه تحقيق،. كارآفريني واقع در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران بود
در  ي تصادفي ساده،ريگ نمونهبا روش  )،79( ماريآاز بين جامعه  و كرجساي نمونه مورگان

  . نفر انتخاب شد64مجموع 
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  توزيع نمونه آماري پژوهش .1جدول 
 صاحبنظران ورزشي كارآفريني در ورزش كشور تعداد جامعه تعداد نمونه

 تژيكاسترااساتيد مديريت ورزشي، كارآفريني و 29 21

 مديران ستادي سازمان تربيت بدني 50 43

 مجموع  79  64

  روش اجراي تحقيق
با تأكيد بر حمايت سازمان تربيت بدني (كارآفريني در ورزش كشور  انداز چشمتعريف و ترسيم 

مستلزم مشاركت مسئولين و مديران سازمان تربيت  ،)از رويكرد كارآفريني در ورزش كشور
پيشنهادي كارآفريني در  انداز چشمعالوه بر اين در تدوين  .است اين رشته نابدني و متخصص

  . لحاظ شد هجري شمسي 1404جمهوري اسالمي ايران در افق  انداز چشمورزش، 
كه در آن ( يا پرسشنامه، قصد بر اين شد كه اين بيانيه در قالب انداز چشمدر تدوين بيانيه 

و عالوه بر آن خواسته شده بود كه متخصصان و  شده رحدر مورد كارآفريني مط يياندازها چشم
 )بيان كنندمعرفي شده،  انداز چشمبر اساس مشخصات را نيز  پيشنهادي ياندازها چشم ،مديران

افراد و  از نظرات سايرين به تك تك يرسان اطالعپس از . به معرض نظرخواهي گذاشته شود
با استفاده از و  فريني در ورزش كشور حاصل شدكارآ انداز چشم يها هيانيب ،اصالح بر اساس آن

   نهايي كارآفريني بدست آمد. انداز چشمبعنوان  ،انداز چشم نيتر مهمآزمون تحليل عاملي 
مورد تاييد  كارآفريني و مديريت ورزشي يها رشته استاداناز  پرسشنامه توسط ده نفرروايي 

  به دست آمد. 96/0آلفاي كرونباخ، پايايي پرسشنامه از طريق ضريب  نيچن همقرار گرفت. 

  آماري يها روش
توصيفي بررسي شد و سپس از آزمون بارتلت،  از روش آمار با استفاده هاي تحقيق ابتدا يافته

تحليل عاملي  يدار يمعن، يريگ اندازهتحليل عاملي براي بررسي كفايت  و 1الكين - ري مه - كايزر
با استفاده از  ها تحليلقرار گرفت. كليه تجزيه و  هاستفادمورد  كارآفريني انداز چشمتعيين  و

  .صورت پذيرفت 2اس اس يپ اس افزار نرم

  تحقيق يها افتهي
 و فراواني درصد آماري يها شاخصتوصيفي از  يها داده ةارائبراي  در بخش آمار توصيفي،

                                                                             
1. Kaiser_ Maye_ Olkin  
2. SPSS 
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  .شدشد.استفاده نمودار 
  

32,8

67,1
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استادان مديريت مديران ستادي

صد
در

 

توزيع نمونه هاي تحقيق

  
  تحقيق يها مونهنتوزيع درصدي  .1نمودار 

  

تحقيق را اساتيد مديريت  يها نمونه ، كمترينشود يممشاهده  1نموداركه در  گونه همان
را  ها نمونه بيشترينو  دهند يمتشكيل  )%8/32(، كارآفريني و مديريت استراتژيك ورزشي

  .دهند يمتشكيل  %1/67با مديران ستادي سازمان تربيت بدني 
، براي آزمون تحليل عاملي ها دادهاطمينان از مناسب بودن جهت  ،مار استنباطيآدر بخش 

اين  نتايج اوليه نيچن هممد نظر قرار گرفت. ) 02/0كمتر از (1گمشده يها دادهبررسي حداقل 
 براي ماتريس همبستگي مورد تحليل الكين - ري مه - آزمون كايزر نسبت دهد يمتحليل نشان 

 ةدهند نشان. آزمون كرويت بارتلت است يريگ ونهنمكفايت  ةدهند نشانكه  بود 821/0برابر 
نشان داده شده  ذيلكه نتايج آن در جدول  است ماتريس همبستگي اطالعات يدار يمعنميزان 
   است.

  
  كارآفريني  انداز چشمبراي بررسي مناسب بودن سؤاالت مربوط به  KMOآزمون بارتلت و  .2جدول 

  در ورزش كشور
  KMO( 821/0(يريگاندازهشاخص كفايت

 
  آزمون كرويت بارتلت

2χ 799/325  
df 10  
p 001/0  

                                                                             
1. Missing  



  75   ......... انداز كارآفريني در ورزش كشور از ديدگاه  تدوين چشم

  

  
 )p≥ 001/0(آزمون بارتلت را  يدار يمعنو  در سؤاالت كايزرمقدار آزمون باالبودن  2جدول
تحليل  ،با در نظر گرفتن ضريب اشتراك سؤاالت و واريانس تبيين شده نيچن هم. دهد يمنشان 
پس از حصول اطمينان نسبت به  در نتيجه .پذيرفتصورت  با تأكيد بر تمامي سؤاالت يعامل

استخراج  انداز چشمي بعنوان عامل با بيشترين بار عامل تنها يك ،استفاده از آزمون تحليل عاملي
  نشان داده شده است. 3كه در جدول شد 

  

  كارآفريني در ورزش انداز چشمتوزيع واريانس كل  .3جدول
عناصر   اوليه ي ژهيومقدار  همجموع بارهاي عاملي استخراج شد

  cumulative℅ ℅ of variance Total cumulative℅ ℅ of variance  Total اصلي
  
  

882/73  

 
  

882/73  
  

 
  

694/3  

882/73 
078/87  
937/92  
732/96  
000/100  

882/73  
196/13  

859/5  
795/3  
268/3  

694/3 

660/0  
293/0  
190/0  
163/0  

1  
2  
3  
4  
5  

  
نيز  فوقدر جدول  .شود يماستخراج با مقدار باالي يك ، تعدادي عامل با توجه به جدول كل

  بود.% اثر آن عامل بدست آمده  882/73است كه حدود  1تنها يك عامل بيشتر از 
  

  پيشنهادي كارآفريني در ورزش كشور ياندازها چشمبارهاي عاملي  .4جدول

بارهاي   كارآفريني در ورزش كشور انداز چشم
  عاملي

  89/0 اثر بخش در توسعه اشتغالدر ورزشنيكارآفري
  88/0  با تعامل سازنده با مراكز علمي روز دنيادر جامعه از طريق ورزشكارآفرينيتوسعه

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يجانبهرويكردي شناخته شده و مؤثر با توسعه همه
  علمي در ورزش كشور 

87/0  

، محور دانشورزش كشور همراه با اقتصاد رويكردي اثر بخش در جهت صنعتي شدن
  متنوع و پويا

83/0  

  80/0  كشور از طريق ورزشنوآوري و كسب وكارتصاحب سهم قابل توجه بخش
  

كارآفريني در ورزش بدين  انداز چشم. در نهايت دهد يمنشان  را نتايج ماتريس عناصر 4جدول 
  .»عه اشتغالاثر بخش در توس ،كارآفريني در ورزش«صورت تدوين شد: 
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  يريگ جهينتبحث و 
بدون داشتن ، از آنجائيكه انجام هر فعاليت و اجراي هر برنامه براي تحقق اهداف بلندمدت

 انداز چشم در نتيجه ،تداوم داشته باشد تواند ينمدورنما و تصوير آينده براي جامعه به راحتي 
كارآفرينانه  يها تيفعال، ها يزير برنامهتمامي تصميمات،  در تواند يمكارآفريني در ورزش كشور 

 تواند يم ،كارآفريني در ورزش كشور انداز چشمنقش مؤثري ايفا نمايد.  ،و توسعه علم و دانش
بنابراين در شرايط متغير و  .را در آن سازماندهي كند ينيآفر ارزش جامعه ورزش و اشتغال و

دور نيست. البته تعاريف و مق انداز چشمكارآفريني در ورزش بدون  يريگ شكلناپايدار، 
يا عملكرد يك  كه فعاليت يك جامعه و دهد يمنشان  انداز چشمتعيين شده براي  يها نقش

ولي چنانچه گسترش هر چه بيشتر منافع  ؛است ريپذ امكان انداز چشمسازمان بدون داشتن 
أمين و باشد تا بتواند نيازهاي امروز و آينده جامعه را ت ، هدفجامعه و سرعت حركت آن

  .)22( نيست ريپذ امكان انداز چشمبدون استفاده از نقش  ،رؤياهاي آينده آن را مشخص سازد
 انداز چشم، اندازها چشمنتايج حاصل از آزمون تحليل عاملي و با توجه به بار عاملي بر اين اساس 

ني در كارآفري«بدين صورت تدوين شد:  (با محوريت سازمان تربيت بدني) كارآفريني در ورزش
 انداز چشمبدست آمده از اين تحقيق با  انداز چشم ».اشتغال توسعهورزش، اثربخش در 

كسب وكارهاي  يانداز راهكارآفريني دانمارك در  انداز چشم)، 2009( كاناداكارآفريني 
به نظر  .كند يمهدف مشتركي را دنبال ) 2006( اسپرت اكت انداز چشم) و 2007( كارآفرينانه

رسيدن به جايگاه واالي  ،استراتژيك يها برنامهمشترك كارآفريني در تمامي  انداز چشم رسد يم
از ديدگاه هيت  ،كارآفريني استراتژيك انداز چشماشتغال، رشد اقتصادي و نوآوري است. چنانكه 

 ،21( و سيرمون، ايجاد ثروت و ارزش از طريق تلفيق اطالعات اين دو حوزه ذكر شده است
در نتيجه  ،درصد ثروت در اياالت متحده آمريكا95بيشتر از  1990از سال  بعنوان مثال ).23

به  ؛منجر شده استايجاد شده كه به ايجاد اشتغال و نوآوري  يا نانهيكارآفر چشم تفكر و
كه مشاركت اجتماعي و موفقيت مالي در اين كشور به تفكر كارآفرينانه نسبت داده  يا گونه

 ،با كارآفريني سازگاري دارد يالملل نيبكه در سطح  يانداز چشم ). به عبارت ديگر24( شود يم
  ). 14( ، ساده و قابل درك بودن مبتني است، اشتغالبه ارزش

 ،تا با تجسم آينده كند يمبه سازمان تربيت بدني كمك  ،كارآفريني در ورزش كشور انداز چشم
 انداز چشمستراتژي هميشه با خود را براي توسعه كارآفريني شروع كند. زيرا ا يها ياستراتژ
سازمان بازي  يها تيفعالنقش مهمي در  تواند يم انداز چشمو گسترش و عمق  شود يمشروع 

رويكردهاي استراتژيك تا سازمان تربيت بدني جهت تدوين د ربنابراين ضرورت دا ).25،26( كند
كارآفريني را  انداز شمچ، ها ياستراتژبراي كارآفريني در ورزش و به دنبال آن تدوين و اجراي 
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متنوعي براي  ياندازها چشمهرچند كه در نظام راهبردي ورزش كشور  ؛مد نظر قرار دهد
در نظر  )يا حرفهقهرماني و  ،ورزش پرورشي، همگاني و تفريحيمختلف ورزش ( يها بخش

 و رويكردهاي استراتژيك انداز چشمولي به طور اخص براي كارآفريني در ورزش،  ؛هگرفته شد
ي نظام جامع ورزش كشور ضروري بنابراين بازنگري در سند راهبرد. ه استدرنظر گرفته نشد

جهت كارآفريني را شفاف و  تواند يم ،براي كارآفريني در ورزش انداز چشمدر نتيجه وجود  .است
   .نمايدهموار  راه روشني را براي فردايي بهتر
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  اي  حرفه عوامل موثر بر وفاداري هواداران به برند تيم هاي پرطرفدار ليگ
 فوتبال ايران

 

 3، ابوالفضل عليزاده گلريزي2، محمد خبيري1سيد نصراهللا سجادي
  

  28/01/91تاريخ پذيرش:   12/02/90تاريخ دريافت: 

  چكيده
باشگاه هاي پرطرفدار  اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر بر وفاداري هواداران به برند

ليگ حرفه اي فوتبال ايران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصيفي پيمايشي مي باشد كه 
) 2001به صورت ميداني انجام گرفت و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه گالدن و فانك (
اين با  استفاده شد. روايي پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان مربوطه تعيين و عالوه بر

استفاده از تحليل عاملي اكتشافي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از 
) به دست آمد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان (براي p=0.748آزمون آلفاي كرونباخ (

ليس و هزار نفر) براي هواداران هر يك از سه تيم استقالل، پرسپو 10تعداد هوادار باالي 
ها) بود. در مجموع نفر (با در نظر گرفتن بازگشت تقريبي پرسشنامه 387تراكتورسازي تبريز 

نفر را شامل گرديد كه به صورت تصادفي ساده در بين هواداران در دو استاديوم آزادي و  1161
ليل يادگار امام تبريز انتخاب شدند و داده ها از ميان آنها جمع آوري شد. براي تجزيه و تح

داده ها از آزمون هاي تحليل عاملي اكتشافي، كلمو گروف اسميرنوف و رگرسيون چند متغيره 
استفاده شد. نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه از عوامل ويژگي هاي تداعي برند سه عامل 
سرمربي، مديريت و نشان تاثير مثبت بر وفاداري دارند. از مزاياي تداعي برند عامل هاي گريز 

و  هويت هواداران تاثير مثبت و پذيرش توسط گروه همساالن تاثير منفي بر وفاداري دارندو 
از عوامل نگرش تداعي برند دو عامل اهميت و دانش تاثير مثبتي بر وفاداري هواداران به برند 
باشگاه داشتند. با عنايت با يافته ها مي توان گفت، حداقل نتيجه نهايي حضور اين تفكر در 

ها، جذب هواداران ثابت در ساير مسابقات ليگ برتر بوده كه باعث جريان پيدا كردن هباشگا
  سود و درآمد به سمت باشگاه ها مي گردد.

 
 .هواداران، تداعي برند، وفاداري به برند، ليگ حرفه اي فوتبال ايران واژگان كليدي:

                                                                                                                                            
   . دانشيار دانشگاه تهران2و   ١

  Email: Alizadehgolrizi@yahoo.com           (نويسنده مسئول)م نور دكتري دانشگاه پيا. دانشجوي 3
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  مقدمه
بخش كوچكي از آن را كه  نيدتوا مي. شما فقط باشد مييك برند شبيه يك كوه يخي شناور 

مشاهده كنيد، كه معرف چيزهايي است كه در طول زمان با برند پيوند  باشد ميباالي سطح آب 
. اما قسمت اعظم و مهم آن، كه داللت بر قدرت برند دارند، خارج از ديد و در زير آب اند خورده

  ).  1( باشد مي
داد  و گزارش )2003(1. ميشلكند يمصنعت ورزش نقش مهمي را در اقتصاد جهاني بازي 

كه  يي. از آنجا)2(بيليون دالر بر روي ورزش هزينه كردند 213,5 ،1999در سال  ها آمريكايي
بزرگ  هاي باشگاهبر روي تماشاي مسابقات صرف شده بنابراين امروزه  ها هزينهبخشي از اين 

به مردم بشناسانند و از طريق دنيا به دنبال اين هستند كه نام و نشان باشگاه خود را بيشتر 
 بكشانند. هايشان تيم هاي بازينوين بازاريابي، تماشاگران بيشتري را به سوي تماشاي  هاي روش
 با داشتنتيمي  كنند ميبيان در كتاب بازاريابي ورزشي خود، ) 2000(2و ساتن ، هارديمولين

همچنين  با  .)3(گيرد ميقرار مطمئن باشد كه مسابقاتش مورد توجه  تواند مي هواداران وفادار
درصد از  80درصد از هواداران وفادار،  20كه  كنند مي، محققان پيشنهاد 80- 20توجه به قانون 

اوقات فراغت  هاي فعاليتوفاداري مشتريان براي انواع  ).4(كنند ميدرآمد را در ورزش توليد 
والني مدت سازمان داشته مهمي روي موفقيت مالي و موقعيتي ط تأثير تواند ميو  استمهم 

ارتباط بين نگرش با برند  يجادباشد. اولين گام در شكل دادن وفاداري به برند مشتريان ا
روي نگرش ركه بعواملي اري به برند هواداران بايد بنابراين در تحقيق پيرامون وفاد ).5(باشد مي

  رند.مورد بررسي قرار گي باشند ميگذار  تأثيربه يك تيم نسبت هواداران 
كه  كنند ميبقاء پيدا  هايي شركتكه  كنند ميبيان  3فوكسال و گلد اسميتدر همين رابطه 

 يمشتريان. همچنين به توسعه )6(از وفاداري را در مشتريان خود ايجاد كرده باشند اي درجه
تشويق به سرمايه گذاري دوباره  تا درنهايت نمايند ميخريداري  مجدديك برند را  كهپرداخته 

روي آن برند شوند. برند شامل يك نام، عنوان، نشان، سمبل يا طراحي يا تركيبي از همه  بر
كه قصد دارد محصوالت يا خدماتي از يك فروشنده يا گروهي از فروشندگان را  هاست اين

كه تاكيد مديران  كند مي). گالدن پيشنهاد 7را از ساير رقبا مجزا گرداند( ها آنبشناساند و 
بايد بر ايجاد يك نشان قوي، برقراري ارتباط قوي با مصرف كنندگان و  اي حرفه هاي باشگاه

بنابراين، فهميدن عوامل موثر در  ).8باشد( ها تيمز ا ها آن هاي خواستهپاسخگويي به نيازها و 

                                                                                                                                            
1. Mitchel       
2. Mullin & Sutton 
3. Foxall& Goldsmith 
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ورزشي براي پيشبرد  هاي تيمتصميم گيري خريد مجدد و وفاداري به برند هواداران 
  .باشد ميند، مهم مديريت بر هاي استراتژي

مشتري  با باري پيشنهاد كرد كه بدست آوردن مشتريان جديد در توسعه ارتباط طوالني مدت
. )9(داري ارتباط با مشتريان حال حاضر نبايد مورد غفلت واقع شودواجب است، اما ماهيت نگه

ي كه هزينه جذب يك مشتري جديد پنج يا شش برابر هزينه نگه دار كند ميهمچنين بيان 
است  اي دهه 2010تا  2000 هاي سالمعتقدند كه  1خواهد بود. گالدن و ايردان مشتري فعلي

براي تحقق سود كوتاه مدت  اي وسيلهبه عنوان  ها تيمكه فعاليت مديران از تمركز روي پيروزي 
به طرف تمركز روي مديريت استراتژيك برند تيم يا سازمان به عنوان وسيله تحقق طوالني 

  .)10(ايي شركت انتقال خواهد يافتمدت دار
را از طريق هزينه كردن پول خود بر روي برندهاي باارزش و فراهم مشتريان وفاداري خود 
بيان كردند كه وفاداري به  )1998(ساتنو  ، ميلن). گالدن11(دهند ميكنندگان خدمات نشان 

رزشگاه را بهبود و هدايا شده و جو حاكم بر و ها كمكنشان، موجب افزايش فروش بليط، 
ورزشي در حوزه ايجاد برندشان و بازاريابي  هاي سازمان. از اين رو بسياري از )12(بخشد مي

 هاي كميته، ها فدراسيونورزشي،  هاي باشگاه، ها تيمبراي حفظ و نگهداري آن بسيار در تالشند. 
وفاداري مشتريان  .)13هستند( ها سازمانالمپيك از جمله اين  المللي بينملي المپيك و كميته 

انتخاب يك محصول يا خدمت نسبت به ساير محصوالت يا خدمات  را گرايش يك مشتري به
  .كنند ميبراي يك نياز منظم تعريف 

وفاداري به برند بودند. بريستو و  بردادن عوامل موثر چندين مدل سعي در نشان 
ا شناسايي كرد: درك يك مدل سه جزئي را تعيين كردند كه سه عامل ر) 2001(2سباستين

كردن اجراي شايسته برند، تعيين هويت هيجاني و اجتماعي با برند، عادت كردن و داشتن يك 
يك مدل وابستگي به تيم را بر اساس تئوري ) 2002(3. گالدن و فانك)14(سابقه طوالني با برند

 را شناسايي به برندگذار بر وفاداري  تأثيرفاكتور  16 ايجاد كردند كه مشتري مبني بر برند كلر
موفقيت، بازيكن ستاره، سرمربي، مديريت، طرح لوگو، استاديوم،  ين عوامل شاملا .)15(نمودند

تحويل محصوالت، سنت، گريز، تعيين هويت هواداران، پذيرش گروه همساالن، حسرت و 
عاريف در بيان ت ها آن.باشد ميهاي عاطفي  العمل عكس، غرور در محل، اهميت، دانش و تنگيدل

وفاداري به برند را يك تعهد عميق به دوباره خريدن يا دوباره مشتري شدن يك  هااين ويژگي

                                                                                                                                            
1. Gladden &Iredan 
2. Bristow, D. N., & Sebastian, R. J 
3. Gladden & Funk 
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محصول يا خدمت ترجيح داده شده به طور استوار در آينده معرفي نمودند. بدان وسيله موجب 
كه باعث  كنند ميموقعيتي و تجاري تالش  تأثيرات، با اينكه شود ميخريد مجدد همان برند 

يير جهت رفتار شوند. همچنين تداعي برند را به هر چيز كه مرتبط با برند در ذهن (چيزي تغ
د و مصرف محصول محصول يا خدمت هست يا دارد كه با خري كند ميكه مصرف كننده فكر 

در نهايت مزاياي تداعي برند را همان ارزش ، نام بردند. شود ميگفته  )شود ميشامل  را آن
، توصيف كردند. شوند ميخدمات يا محصول قائل  هاي ويژگيكه براي  شخصي مصرف كنندگان

كه محصول يا خدمت  كنند ميعبارتي آن همان چيزي است كه مصرف كنندگان فكر ه ب
  انجام دهد. ها آنبراي  تواند مي

متغيرهاي سه بعدي (تحريك كننده مصرف كننده، ) 2004(1گوناريس و استاتاكو پولوس
در وفاداري به برند تعيين كردند، و  را )جامعه هاي كنندهند و تحريك بر هاي كنندهتحريك 
گزارش دادند: چيزي نخريدن، خريدن يك برند  گونه ايناحتمالي رفتار مشتريان را  هاي خروجي

دو نوع از وفاداري ) 2004(2. تپ)16(به صورت متناوب، ارتباط كالمي، يا ديدن از مغازه ديگر
. )17(يك مدل وفاداري نگرشي و رفتاري را در ميان هواداران فوتبال آزمودبرند را پيدا كرد و 

شامل نشان دادن خود و نمادگرايي  شوند ميكه جانشيني براي تفريح محسوب  ها عاملاين 
نگرش برند و  وسيله به تواند مياظهار كردند كه وفاداري ) 2003(3. تيلور و هانترباشند ميبرند 

وفاداري پيدا كردند: اعتماد،  بر تأثيرگذارفاكتور  4 ها آن. )18(واقع شود تأثيررضايتمندي مورد 
از يك مدل مفهومي براي آزمون ارتباط بين ) 1993(4احساس، پايداري و ارزش. سلنس

. گالدن و )19(كيفيت، رضايت مشتري، شهرت برند و وفاداري هدفمند استفاده كرد
رند شامل درك كيفيت، آگاهي برند، وابستگي به گزارش كردند كه ارزش افزوده ب )1999(ميلن

از يك چهار چوب مفهومي ارزش افزوده برند در  ها آن. )20(باشد ميبرند و وفاداري به برند 
ارتباط تيمي، ارتباط سازماني و ارتباط تجاري استفاده  ورزشي براي آزمون سه عامل هاي تيم

  كردند. 
داران هستند كه به خاطر حمايت از تيم محبوبشان اين هوا دهد ميتحقيقات بازاريابي نشان 

به  تواند ميتوجه به برند باشگاه  لزوم. لذا باشند ميحاضر به خريد بليط و حضور در ورزشگاه 
عنوان يك عامل انگيزاننده در حضور مستمر و منظم هواداران به حساب آيد. اهميت برند از 

كه هواداران  شود مياط مستقيم داشته و باعث كه با كيفيت بازي تيم ارتب شود ميآنجا مشخص 
                                                                                                                                            
1. Gounaris, S., &Stathakopoulos, V. 
2. Tap A. 
3. Taylor S. A.,& Hunter G. 
4. Selnes F 
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. از آنجا كه فوتبال در كشور ما )21(تيم از طريق برند يك ارتباط عاطفي با تيم برقرار كنند
ورزشي ما عمده  هاي باشگاهو به دليل اينكه  باشد ميپر طرفدار  هاي ورزشيكي از 

يك تيم هوادار وفادار زيادي درآمدهايشان از طريق بليط فروشي است، به همين دليل اگر 
حضور پيدا كنند كه اين منجر به  ها استاديومتماشاگران كثيري در  شود ميداشته باشد باعث 

. از آنجا كه هيچ تحقيقي در مورد شناسايي عوامل موثر بر شود ميدرآمد بيشتر براي باشگاه 
اين تحقيق سعي در در كشور صورت نگرفته، بنابراين محقق در  ها تيموفاداري به برند 

. محقق نمايد ميپرطرفدار فوتبال در كشور  هاي باشگاهشناسايي عوامل موثر بر وفاداري به برند 
با انجام پژوهش حاضر به سوال زير پاسخ داده است: عوامل موثر بر وفاداري هواداران به برند 

  تراكتور سازي، استقالل و پيروزي چيست؟ هاي باشگاه
بحث فروش  به در ايران تحت عنوان بازاريابي ورزشي مطرح است منحصردر حال حاضر آنچه 

ورزشي است. اين در  هاي تيمكاالهاي ورزشي و حمايت ناچيز حاميان مالي از برخي بليط، 
درصدي در طول  50ميليارد دالري در آمريكا رشد  152حالي است كه امروزه صنعت ورزش 

كه بازاريابان و  كنند مينيز در اين راستا پيشنهاد ). رابينسون و تريل 8يك دهه داشته است(
به جاي تقسيم بندي بازار خود به لحاظ جنس تماشاگران و نوع  ها دانشگاهمديران ورزشي در 

و داليل توجه تماشاگران به ورزش يا  ها انگيزشورزش مورد توجه آنان، بهتر است روي 
ژوهش را با توجه به موضوع برند را . ضرورت و اهميت پ)22(خاص متمركز شوند اي مسابقه

  چنين بيان كرد: توان مي
 دارد. ها سازمانبرند ارزش استراتژيك براي  .1

 نامشهود سازمان محسوب شود. هاي دارائيبخش مهمي از  تواند ميبرند  .2

 برند عامل هويت بخشيدن به محصول است. .3

 .باشد ميبرند عامل انحصار مالكيت محصول براي سازمان  .4

 و جهاني شود. المللي بين تواند مياي جغرافيايي را در نورديده و برند مرزه .5

از سطح يك شهر و استان پا فراتر گذاشته و در سطح ملي مورد  تواند ميبرند ورزشي  .6
 توجه قرار گيرد.

در نزد  نام و نشان يا همان برند،ارزش  رسد ميبه نظر  گونه اينبا توجه به موارد مذكور، 
يك دارائي  عنوان بهايران چندان مشخص نبوده و نه تنها  اي حرفهليگ فوتبال  هاي باشگاه

با عنايت به . براي آن تعريف نشده است دارائي است كه ارزش مشخص عنوان بهبلكه  ،نامشهود
برند  هاي ارزشمحقق در پي آن است تا ضمن روشن كردن مطالب ارائه شده در بخش مقدمه، 

مشخص كرده و به  ها باشگاهبه برند  را پرطرفدار هاي تيمران ميزان وفاداري هوادا ،هر باشگاه
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  تبيين نگرش آنان نسبت به برند باشگاه و ارتباط آن با ميزان وفاداري هواداران بپردازد.

  روش پژوهش
و بر حسب نوع توصيفي  گيرد مياين تحقيق بر حسب هدف در دسته تحقيقات كاربردي جاي 

از پرسشنامه  ها دادهانجام گرفته است. جهت گرد آوري  بوده و به صورت ميداني پيمايشي
. اين پرسشنامه شامل چهار عامل )21(استفاده شد )2001(گالدن و فانك برندتداعي 
تداعي برند (موفقيت، بازيكن ستاره، سرمربي، مديريت، نشان، تحويل محصول،  هاي ويژگي

ران، پذيرش توسط گروه همساالن، سنت و استاديوم)، مزاياي تداعي برند (گريز، هويت هوادا
حسرت و دلتنگي، غرور در محل)، نگرش تداعي برند (اهميت، دانش و عكس العمل هاي 
احساسي) و وفاداري به برند مي باشد. پس از ترجمه اين پرسشنامه، براي همخواني آن با 

م از سواالت ويژگي هاي جامعه مورد بررسي تغييراتي در آن اعمال گرديد. درجه اهميت هر كدا
) رتبه بندي شدند. 5) تا كامال موافق (1بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت از كامال مخالف (

 روايي ظاهري پرسشنامه توسط نظر سنجي از اساتيد و متخصصان مديريت ورزشي و بازاريابي
هاي با توجه به اينكه جهت هم خوان نمودن ابزار پژوهش با ويژگي  مورد تاييد قرار گرفت.

) اضافه و شماري حذف گرديد، از روش 21جامعه تعدادي سوال به پرسشنامه گالدن و فانك (
با استفاده از  هم پايايي پرسشنامهتحليل عاملي اكتشافي براي بيان روايي سازه بهره گرفته شد. 

  ) مورد تاييد قرار گرفت.α=748/0آلفاي كرونباخ و با ضريب (

  جامعه و نمونه پژوهش
، گالدن و )2006(1(وون و كيتامورا ادبيات پيشينه بر به مطالعات انجام شده و تاكيد با توجه
مبني بر انتخاب هواداران  ))1388عليزاده( ساعت چيان وو  )2007(2يان لين)، 2001(فانك

تحقيق حاضر  ،جامعه به جهت آشنايي با مفاهيم و اصطالحات ابزار تحقيق ،سال 18باالي 
 سال سه تيم پرطرفدار استقالل، پيروزي و تراكتور سازي تبريز 18باالي  شامل تمام هواداران

 7/9/1389حاضر در مسابقه بين تيم هاي فوتبال پيروزي و سپاهان در تاريخ  89- 90در فصل 
در ورزشگاه آزادي و  21/9/1389و مسابقه بين تيم هاي استقالل و شهرداري تبريز در تاريخ 

در  12/9/1389ر سازي تبريز و صنعت نفت آبادان در تاريخ مسابقه بين تيم هاي تراكتو
ورزشگاه يادگار امام تبريز مي باشند. الزم به توضيح است دليل انتخاب تيم هاي باشگاهي فوق 

                                                                                                                                            
1. Won, J. And Kitamura, K 
2. Yun, T.L, 



   87   هاي  ......... عوامل مؤثر بر وفاداري هواداران به برند تيم

كه آمار و ارقام سازمان  ) بود1388و عليزاده ( مبني بر آمار طرفداران آنها در مقاله ساعت چيان
بر اساس جدول نمونه گيري مورگان از م ها نيز مي باشد. انتخاب اين تي ليگ تاييدي بر

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اين نمونه ها به صورت انتخاب تصادفي  387هواداران هر تيم 
در مراجعه حضوري به ورزشگاه از ميان جايگاه هايي كه هواداران در آن ها مستقر بودند انجام 

حجم  نتعداد جايگاه هاي حاضر، به تخمي زعمل آمده اپذيرفت. بطوريكه پس از سرشماري ب
تقريبي جامعه آماري پرداخته و در ادامه ضمن توضيح اجمالي پرسشنامه، گروهي به صورت 

 1350كه در نهايت از  داوطلبانه و گروهي با پيشنهاد محققين اقدام به تكميل آن نمودند.
 1036كه در بين هواداران پخش شد  پرسشنامه براي هواداران هر تيم) 450اي ( پرسشنامه

  پرسشنامه عودت شده قابل قبول بود.

  تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. از آمار توصيفي  SPSS 17در اين پژوهش از نرم افزار 

براي بيان فراواني ها و درصد فراواني هاي سواالت مربوط به بخش جمعيت شناختي و 
ميانگين پاسخ ها استفاده شد. از آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه و از  همچنين

پرسشنامه استفاده شد. نرمال بودن نمونه نيز از  روايي سازهتحليل عاملي اكتشافي براي بيان 
طريق آزمون كلموگروف اسميرنوف بدست آمد. همچنين براي بررسي فرضيه هاي تحقيق از 

 د متغيره استفاده شد.آزمون رگرسيون چن

  يافته ها
%) 5/57( 24تا  18بر طبق نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي، بيشتر هواداران در رده سني 

% از كل نمونه را به خود اختصاص 9/31% و هواداران متاهل 1/68قرار داشتند. هواداران مجرد 
% هواداران 3/4ديپلم، وتنها % از نمونه تحصيالت 9/46مي دهند. در ارتباط با سطح تحصليالت، 
سال  15%) بيش از 4/33همچنين بيشتر هواداران ( تحصيالت فوق ليسانس و باالتر داشتند.

همچنين براي بررسي نرمال بودن داده ها از است كه به حمايت تيم محبوب خود مي پردازند. 
رمقياس ها مورد آزمون كلموگروف اسميرنوف استفاده شد كه نرمال بودن داده ها در تمام زي

  ). <Sig 05/0تاييد قرار گرفت (
در ادامه براي شناسايي عوامل اصلي پرسشنامه از آزمون تحليل عاملي اكتشافي با دوران 
متعامد (چرخش واريمكس) استفاده شد. ابزار پژوهش (پرسشنامه تداعي برند) از سه بخش 

 1د و نگرش تداعي برند. جدول تشكيل شده است: ويژگي هاي تداعي برند، مزاياي تداعي برن
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و تست بارتلت را در مورد هر كدام از عامل هاي پرسشنامه نشان مي دهد  KMOنتايج آزمون 
  كه نتايج اين آزمون ها كفايت نمونه گيري را بيان مي كند.

  
  براي هر كدام از عامل هاي پرسشنامه KMOنتايج تست بارتلت و  .1جدول 

 sigت بارتلت تس  KMO  زير مقياس ها

  0,001 0,702 ويژگي هاي تداعي برند
  0,001 0,714 مزاياي تداعي برند
  0,001 0,711 نگرش تداعي برند

  
نتايج تجزيه و تحليل عامل زيرمقياس هاي هر كدام از عوامل ويژگي هاي  4و  3، 2جداول 

نباخ آنها را تداعي برند، مزاياي تداعي برند و نگرش تداعي برند را به همراه ضريب آلفاي كرو
  نشان مي دهد.

  
  680/0زير مقياس هاي ويژگي هاي تداعي برند با همبستگي دروني باالتر از  .2جدول 

  درصد   بار عاملي  پرسش ها  آيتم ها
  واريانس آيتم

  آلفاي 
  كرونباخ

  موفقيت
 

 اهميت نداشتن برد و باخت تيم
  شركت در ليگ قهرمانان آسيا
  باالي جدول قرار گرفتن تيم

0,637  
0,600  
0,517  

  
10,278%  

  
0,702  

 نداشتن بازيكن ستاره  بازيكن ستاره
  تماشاي بازيكن ستاره

0,849  
0,815  8,670%  0,685  

 سرمربي

  

 عالقه به سرمربي
  محبوبيت سرمربي
  كار خوب سرمربي

0,629  
0,580  
0,530  

  
7,405%  

  
0,760  

 مديريت باشگاه

  

 كار خوب مديريت
  داشتن تيمي خوب

  رد بازكنانتصميمات در مو

0,736  
0689  
0,665  

  
6,726%  

  
0,738  

 رنگ پيراهن  نام و نشان
  نام و نشان

0,708  
0,621  6,417%  0,774  

 لذت بخش بودن بازي ها  تحويل محصول
  سرگرم كننده و هيجان انگيز بودن

0,742  
0,702  6,085%    

0,690  

 عدم تاريخچه تيم  سنت
  تاريخچه تيم

0,761  
0,674  5,12%  0,712  
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  680/0ز ازير مقياس هاي مزاياي تداعي برند با همبستگي دروني باالتر  .3ل جدو

  درصد   بار عاملي  پرسش ها  آيتم ها
  واريانس آيتم

  آلفاي 
  كرونباخ

 فراموش كردن مشكالت  گريز
  گريز موقت

0,762  
0,727  13,913% 0,694  

  هويت هواداران

 ديدن دوستان به عنوان هوادار
  تعريف از تيم

  "ما"گفتن 
  شناسايي اعضاي خانواده به عنوان هوادار

0,672  
0,655  
0,599  
0,624  

  
11,217%  

  
0,754  

پذيرش توسط
  گروه همساالن

 حمايت به خاطر دوستان
  شروع حمايت به خاطر دوستان

0,738  
0,692  8,115%  0,741  

  حسرت و دلتنگي
 فكر كردن در مورد تيم

  خاطرات از تيم
  خاطرات به همراه خانواده

0,700  
0,688  
0,579  

  
7,823%  

  
0,762  

  غرور در محل
 باال بردن وجهه اجتماعي
  غرور بخشيدن به هواداران
  اعتبار بخشيدن تيم به شهر

0,702  
0,663  
0,526  

  
7,387%  

  
0,682  

  
  

  680/0زير مقياس هاي نگرش تداعي برند با همبستگي دروني باالتر از  .4جدول 

  درصد   بار عاملي  پرسش ها  آيتم ها
  نس آيتمواريا

  آلفاي 
  كرونباخ

  اهميت
 اهميت هوادار تيم بودن
  اهميت تيم براي فرد

  اهميت تيم در مقايسه با ديگر تيم ها

0,757  
0,699  
0,762  

  
20,173%  

  
0,698  

  دانش
 نوشتن ليست

  اطالعات در مورد تيم
  كارشناس تيم بودن

0,744  
0,679  
0,721  

  
17,685%  

  
0,712  

  
ان مي دهند كه تحليل عاملي با موارد پرسشنامه متناسب است، در مجموع نتايج آزمون ها نش

% ، مزاياي 7/50زيرا همبستگي دروني آنها نيز قابل قبول مي باشد. كه ويژگي هاي تداعي برند 
% واريانس جامعه را تبيين مي كنند. 85/37% و نگرش تداعي برند 45/48تداعي برند 

طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد. علي رغم  همبستگي دروني زيرمقياس ها در هر عامل از
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را  0,7، (كه ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از  )2005(1توصيه علي رغم توصيه ليچ، برت و مورگان
با توجه به طبيعت اكتشافي پژوهش عواملي كه همبستگي دروني باالتر  )26( توصيه مي كنند)

  يح رفتار هواداران انتخاب شدند.را داشتند به عنوان عوامل مناسب براي توض 0,680از 
همچنين براي اولويت بندي زيرمقياس ها از آزمون فريدمن استفاده شد، سطح معني داري 

)001/0Sig= نشان مي دهد كه مي توان زيرمقياس ها را با توجه به ميانگين هاي آنها اولويت (
  بندي كرد.

بدست آمده از زير مقياس هاي مشاهده مي كنيد بيشترين ميانگين  5همانطور كه در جدول 
عامل هاي تداعي برند كه هركدام از ميانگين آيتم هاي زير مقياس مربوطه بدست آمده به 

)، 4,36، غرور در محل()4,38)، موفقيت(4,59باالترين ارزش عبارتند از اهميت( ترتيب از
و )، حسرت 3,86(محصول تحويل )،3,87دانش( )،3,90هواداران( هويت )،4,05سنت(
)، 3,25مديريت(  )،3,48ستاره( بازيكن )،3,64سرمربي( )،3,73نشان( )،3,79(دلتنگي

  ).2,75() و پذيرش توسط گروه همساالن2,94(گريز
  

  رتبه بندي زير مقياس ها بر اساس بيشترين ميانگين .5جدول 
  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  زير مقياس ها

 اهميت
  موفقيت

  غرور در محل
  تسن

  هويت هواداران
  دانش

  تحويل محصول
  حسرت و دلتنگي

  نشان
  سرمربي

  بازيكن ستاره
  مديريت

  گريز
 پذيرش توسط گروه همساالن

4,59 
4,38  
4,36  
4,05  
3,90  
3,87  
3,86  
3,79  
3,73  
3,64  
3,48  
3,25  
2,94  
2,75  

0,39  
0,53  
0,46  
0,82  
0,62  
0,65  
0,82  
0,70  
0,94  
0,79  
0,95  
0,86  
0,97  
0,88  

10,54  
10,35  
10,16  
8,72  
7,83  
7,71  
7,68  
7,33  
7,30  
6,66  
6,47  
5,11  
4,39  
3,77  

  
ويژگي هاي تداعي برند (موفقيت،  تبيين پيش بيني عواملاز رگرسيون چندگانه همزمان براي 

                                                                                                                                            
1. Leech, N.L., Barret, K. C., & Morgan, G. A. 
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كه همان  پيش بينبازيكن ستاره، سرمربي، مديريت، لوگو، تحويل محصول و سنت) بر متغير 
براي معادله رگرسيون معنادار مي  F=18/041 تفاده شد. مقداراس ،وفاداري به برند مي باشد

نشان داد كه معادله رگرسيون استفاده شده ويژگي هاي  R2) ضريب تعيين p=0.001باشد (
) واريانس در وفاداري به برند را نشان مي دهد. همانطور كه در جدول 221/0% (22تداعي برند

  وفاداري به برند دارند. امثبتي ب ارتباط مشاهده مي كنيد سرمربي، مديريت و نشان 6
  

  رگرسيون عامل ويژگي هاي تداعي برند با وفاداري به برند .6دول ج
  B SE t  BETA(β) P  متغير پيش بين كننده

(Constant) 
  موفقيت

  بازيكن ستاره
  سرمربي
  مديريت

  نشان
  تحويل محصول

  سنت

3,030 
0,015-  
0,012-  
0,173  
0,147  
0,046  
0,029-  
0,029-  

0,213 
0,036  
0,017  
0,025  
0,023  
0,021  
0,023  
0,025  

  
0,408-  
0,684-  
6,775  
6,359  
2,214  
1,225-  
1,183-  

  
0,012-  
0,021-  
0,212  
0,196  
0,067  
0,036-  
0,037-  

0,001  
0,683  
0,494  
0,001  
0,001  
0,027  
0,221  
0,237  

  
عامل مزاياي تداعي برند (گريز، هويت  ارتباطاز رگرسيون چندگانه همزمان براي كشف 

كه همان  پيش بينهواداران، پذيرش توسط گروه همساالن، خاطرات، غرور در محل) بر متغير 
ي معادله رگرسيون معنادار برا F=29/642 وفاداري به برند مي باشد استفاده شد كه مقدار

استفاده شده مزاياي  نشان داد كه معادله رگرسيون R2) و ضريب تعيين p=0.001(ميباشد
) واريانس در وفاداري به برند را نشان مي دهد. همانطور كه در جدول 0,348% (34تداعي برند 

وفاداري به برند دارند و پذيرش  امثبتي ب ارتباطمشاهده مي كنيد گريز و هويت هواداران  7
  وفاداري به برند دارد. ارتباط منفي باتوسط گروه همساالن 

  يون عامل مزاياي تداعي برند با وفاداري به برندرگرس .7جدول 
  b SE t  BETA(β)  P متغير پيش بين كننده

(Constant) 
  گريز

  هويت هواداران
  پذيرش توسط گروه همساالن

  حسرت و دلتنگي 
  غرور در محل

2,849 
0,155  
0,214  
0,040-  
0,027  
0,011  

0,232 
0,019  
0,032  
0,018  
0,027  
0,040  

  
8,367  
6,772  
2,205-  
0,989-  
0,268  

  
0,250  
0,205  
0,065-  
0,029-  
0,008  

0,001  
0,001  
0,001  
0,028  
0,323  
0,589  
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عامل نگرش تداعي برند (اهميت و دانش) بر  ارتباطاز رگرسيون چندگانه همزمان براي كشف 
براي معادله  F=11/573 استفاده شد. مقدار، كه همان وفاداري به برند مي باشد پيش بينمتغير 
نشان داد كه معادله رگرسيون استفاده  R2). ضريب تعيين p=0.001يون معنادار ميباشد (رگرس

) واريانس در وفاداري به برند را نشان مي دهد. همانطور 0,242% (24شده نگرش تداعي برند 
  وفاداري به برند دارند. ارتباط مثبتي بامشاهده مي كنيد اهميت و دانش  8كه در جدول 

  

  ون عامل نگرش تداعي برند با وفاداري به برندرگرسي .8جدول 
  B SE t  BETA(β)  P  متغير پيش بين كننده

(constant) 
  اهميت
  دانش

2,907 
0,140  
0,110  

0,249 
0,051  
0,031  

  
2,764  
3,577  

  
0,086  
0,111  

0,001  
0,006  
0,001  

  بحث و نتيجه گيري
تيم هاي پرطرفدار ليگ حرفه اي اين پژوهش با هدف شناسايي عواملي كه بر وفاداري هواداران 

فوتبال ايران به برند تيم هايشان تاثير مي گذارد انجام شد. در ابتدا عوامل جمعيت شناختي 
هواداران نشان داده شد و در ادامه نيز از رگرسيون چندگانه همزمان براي شناسايي عوامل 

داد كه عامل ويژگي هاي  بر وفاداري هواداران استفاده شد. نتايج پژوهش نشان تبيين كننده
وفاداري هواداران به برند تيم هاي پرطرفدار است و در  ، پيش گوي مناسبي برايتداعي برند

وفاداري  پيش گوياين عامل، زير مقياس هاي سرمربي، مديريت و نشان مهمترين متغير هاي 
  هواداران به برند تيم بودند.

و  ارتباط داردوفاداري هواداران  باتداعي برند  نيز بيان مي كند كه ويژگي هاي) 2007(يان لين
مي  ارتباطزير مقياس هاي موفقيت، بازيكن ستاره، استاديوم و تحويل محصول داراي بيشترين 

كه اين زير مقياس ها با زير مقياس هاي بدست آمده در تحقيق حاضر همخواني  )24(باشند
كه با نتايج اين  ارتباط نداردواداران وفاداري ه بانداشت همچنين او نيز بيان كرد كه سنت 

در پژوهش خود جهت بررسي تداعي  )2008(، گالبرگ و اكرم1تحقيق همخواني دارد. كايناك
ويژگي ها را به دوبخش مرتبط با محصول و غير مرتبط با محصول  ،بر وفاداري هواداران عامل

  . )27(ندتقسيم كرد
رتبط با محصول (موفقيت، بازيكن ستاره، سرمربي نشان داد كه ويژگي هاي م آنهانتايج تحقيق 

و مديريت) و ويژگي هاي غير مرتبط بامحصول (نشان، استاديوم، تحويل محصول و سنت) از 

                                                                                                                                            
1. Kaynak E., Gulberk G. S., &Ekrem t. 
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وفاداري هواداران به برند مي باشند كه در زيرمقياس هاي سرمربي، مديريت و  اب مرتبطعوامل 
، سوئر و 1س ها ناهمسو بوده است. بوئرنشان با نتايج تحقيق حاضر همسو و در بقيه زير مقيا

نيز در تحقيق خود جهت بررسي وفاداري هواداران در ليگ فوتبال آلمان، با  )2005(اكسلر
كه ويژگي هاي غير مرتبط با محصول (رنگ، تاريخچه تيم،  ندعطف به نتايج خود بيان نمود

باشگاه و محدوده  مديريت، استاديوم، فرهنگ و ارزش باشگاه، هواداران، حامي و صاحب
جغرافيايي) در مقايسه با ويژگي هاي مرتبط با محصول (تيم، سرمربي، موفقيت، بازيكن ستاره 

كه  )28(و بازي تيم) داراي اهميت بيشتري در وفاداري هواداران نسبت به باشگاه ها مي باشد
و در  در زيرمقياس هاي نشان، مديريت، موفقيت و بازيكن ستاره همسو آنهايافته هاي 

  زيرمقياس هاي سرمربي و تاريخچه تيم ناهمسو مي باشد.
علت تفاوتي كه در اين پژوهش با پژوهش هاي انجام گرفته شده در خارج از كشور وجود دارد 
ممكن است در اين باشد كه در بخش ويژگي ها هواداران در داخل كشور موفقيت تيم را بيشتر 

تن يك سرمربي سرشناس مي دانند اين موضوع را در ارتباط با مديريت قوي و همچنين داش
مي توان از تغييرات پي در پي مربيان و مديرعامالن باشگاه ها در داخل كشور متوجه شد. 
همچنين از آنجايي كه بيشتر كساني كه در اين پژوهش شركت داشته اند طرفداران تيم هاي 

ين تيم ها مطرح مي باشد اين نيز استقالل و پيروزي مي باشند و بيشتر بحث قرمز و آبي در ا
براي هواداران مهم مي باشد. بر اساس گواهي براين است كه چرا نشان تيم ها در اين پژوهش 

يافته هاي پژوهش در اين بخش بهتر است كه مديريت ارشد باشگاه بيشتر به دنبال افرادي 
و همچنين براي  سرشناس و مديراني مستعد براي مديريت قسمت هاي مختلف باشگاه باشند

هدايت تيم ها از مربيان سرشناس و داراي كارنامه قوي استفاده كنند تا بتوانند خواسته هاي 
منجر  اقدام باعث افزايش كيفيت بازي تيم و در نتيجه تماشاگران خود را برآورده نمايند كه اين

  به جذب و شركت هرچه بيشتر تماشاگران در بازيهاي تيم ها خواهد شد. 
اي تداعي برند ارزش شخصي است كه فرد به ويژگي هاي يك محصول مي دهد كه ممكن مزاي

. نتايج اين پژوهش نشان داد كه )29(است مرتبط با ويژگي هاي روانشناختي هواداران باشد
وفاداري هواداران به برند باشگاه هاي پرطرفدار ليگ حرفه اي فوتبال ايران  بامزاياي تداعي برند 

كه مهم ترين متغير هاي تاثير گذار اين عامل زير مقياس هاي گريز، هويت  .ارتباط دارد
مزايا را به سه ) 2008(هواداران و پذيرش توسط گروه همساالن مي باشد. كايناك و همكاران

بخش مزاياي اصلي (گريز)، مزاياي سمبليك (هويت هواداران و پذيرش توسط گروه همساالن) 
وفاداري هواداران  باو غرور) تقسيم كردند و بيان كردند كه مزايا  و مزاياي تجربي (ميهن پرستي

                                                                                                                                            
1. Bauer H. H., Sauer N. E., &Exler S. 
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كه با نتايج تحقيق حاضر در زيرمقياس هاي گريز، هويت  )27(ارتباط داردبه برند تيم هايشان 
هواداران و پذيرش توسط گروه همساالن همسو مي باشد. محققان بيان مي كنند كه هواداران 

استرس و اضطراب استفاده مي  و يكنواختي و دوري ازاز ورزش براي گريز از خستگي 
  ). 30(كنند

مسابقات به هواداران كمك مي كند كه از يكنواختي زندگي روزانه دوري بجويند. ونر و 
آرامش، كاهش استرس  بيان كردند كه تماشاي ورزش فرصتي به هواداران براي )1998(1گانتز

    وضيح دهد كه چرا هواداران به يك تيم وفادار ). اين فاكتور مي تواند ت31(دهد و گريز مي
ران هويت هواداران مي باشد. هويت هواداران درگيري امي مانند. عامل مهم ديگر در رفتار هواد

). همچنين پذيرش توسط گروه 32و ارتباط رواني يك تماشاگر با يك تيم ورزشي مي باشد(
ي دهد. محققان به اين نتيجه رسيدند كه افراد ران را تحت تاثير قرار ماهمساالن نيز رفتار هواد

 تمايل دارند خودشان و ديگران را در گروه هاي اجتماعي مختلف دسته بندي كنند از جمله
گروه همساالن  ). بنابراين هواداران تمايل دارند كه با33(اعضاي سازمان، جنسيت و گروه سني

را توسط گروه تحت تاثير قرار دهد. خودشان شناسايي شوند و اين ممكن است وفاداري آنها 
حسرت و دلتنگي به توانايي تيم ورزشي در تحت تاثير قرار دادن احساسات گذشته فرد و به ياد 

     ). مردم بر اساس خاطراتي كه دارند به محصولي وابسته21آوري خاطرات گفته مي شود(
ت هواداران، پذيرش توسط نيز  بيان كرد كه عامل هاي گريز، هوي )2004(مي شوند. يان لين

گروه همساالن، حسرت و دلتنگي و غرور در محل از عامل هاي موثر مزايا بر وفاداري هواداران 
كه در زيرمقياس هاي گريز، هويت هواداران و پذيرش توسط گروه همساالن با  )24(مي باشد

اي محصوالت در مدل خود بيان مي كند كه مزاي )2004(2تحقيق حاضر همسو بوده است. تانگ
همانطور كه در اين بخش . )11(ارتباط داردوفاداري هواداران بيسبال تايوان به برند باشگاه  اب

مشاهده مي شود يافته هاي پژوهش در اين قسمت با يافته هاي ديگر پژوهش هاي انجام شده 
اري مرگي زندگي بر وفادآنجايي كه فرار از مشكالت و روز در اين بخش يكسان مي باشد. از

هواداران موثر است پيشنهاد مي شود كه باشگاه ها از طريق باال بردن سطح كيفيت بازي ها و 
امكانات ورزشگاه هاي خود از جمله تهيه صندلي هاي مناسب براي ورزشگاه هاي خود و 
همچنين سهل الوصول بودن تهيه بليط و ديگر خدمات جانبي در ورزشگاه ها از جمله راه 

همانند ورزشگاه  هاي ورزشي و يا حتي شهر بازي براي فرزندان تماشاگران اندازي فروشگاه
افراد اقدام نمايند. همچنين از آنجايي كه  نسبت به جذب هر چه بيشتر هاي بيسبال در آمريكا

                                                                                                                                            
1. Wenner, L. A., &Gantz, W. 
2. Tung, H.L, 
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وفاداري هواداران  مرتبط باهويت هواداران و پذيرش توسط گروه همساالن نيز دو زيرمقياس 
باشگاه ها با صدور كارت هواداري، ايجاد كانون هاي هواداري و  مي باشد پيشنهاد مي شود

تخصيص امكانات و تسهيالت به هواداران خود و همچنين با ايجاد وب سايت هاي مخصوص 
  هواداران نسبت به ارضاي اين نياز هواداران اقدام نمايند.

د و نشان داد نگرش تداعي برند در اين پژوهش توسط دو زير مقياس اهميت و دانش بيان ش
و دو زير مقياس آن اهميت و دانش تاثير  ارتباط داردوفاداري هواداران  اكه عامل نگرش ب

مهمي بر وفاداري به برند هواداران در ليگ حرفه اي فوتبال ايران دارند. كايناك و 
ر . آنها د)27(ارتباط داردوفاداري هواداران به برند  ابيان كردند كه نگرش ب )2008(همكاران

تحقيق خود نگرش را توسط سه زير مقياس اهميت، دانش و عكس العمل هاي عاطفي سنجيده 
بودند كه يافته هاي آنها با يافته هاي پژوهش حاضر در اهميت و دانش همسو و در عكس 

  العمل هاي عاطفي ناهمسو بوده است. 
باالي جدول و پايين  وفاداري هواداران در تيم هاي بانيز بيان كرد كه نگرش  )2004(يان لين
است و در هر دو گروه وفاداران بيشترين اهميت را عكس العمل هاي عاطفي  مرتبطجدول 

كه اين با تحقيق حاضر دو زيرمقياس اهميت و دانش را بر وفاداري  )24(هواداران دارا بود
ط به تيم هواداران وفادار اخبار مربواز آنجايي كه  دانسته ناهمسو مي باشد. مرتبطهواداران 

بنابراين پيشنهاد مي شود كه باشگاه ها اخبار مربوط به باشگاه و  هاي خود را پيگيري مي كنند
از طريق روزنامه ها، راديو وتلويزيون به اطالع هواداران خود برسانند و وب سايت  تيم را مرتبا

باشگاه را چاپ  هاي اختصاصي براي باشگاه ها ايجاد كنند. و اگر امكان دارد روزنامه اختصاصي
و منتشر كنند. همچنين راه كار ديگري كه مي تواند به كار آيد ايجاد يك سيستم  پيامك براي 
هواداران مي باشد كه باشگاه ها از اين طريق بتوانند اخبار باشگاه ها را از طريق پيامك به 

 هواداران خود اطالع دهند.

مهم مي باشد. اول، بعضي از عوامل  يندفرآدهد كه وفاداري مشتري يك اين پژوهش نشان مي 
اوليه بر روي تداعي به برند هواداران و شكل دهي آن نسبت به يك تيم خاص موثر مي باشند. 
دوم، اين تداعي تصوير، احساس و نگرش فرد را مورد تاثير قرار مي دهد. كه اين احساس مي 

يك برند داشته باشند اين نگرش تواند منفي و يا مثبت باشد. اگر مشتريان يك نگرش مثبت به 
مثبت ممكن است در رفتار آنها منعكس شود از جمله خريد مجدد، يا پيشنهاد اين محصول به 
اعضاي خانواده و يا دوستان به صورت شفاهي. در نهايت وفاداري به برند ممكن است شكل 

تريان يك گيرد. به طور عمومي، مشتريان در يك نظر سنجي معقول وفادار مي شوند. مش
 نگرش مثبت را نسبت به يك برند خاص نشان مي دهند، و وفاداري آنها معموال بر اساس 
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درجه اي از كيفيت و قيمت برند مي باشد كه انتظارات آنها را برآورده كند. مشتري معقول 
معموال هيچ وقت نسبت به يك ماشين كه هميشه خراب است وفادار نمي ماند. اگرچه هواداران 

نسبت به تيم هايشان بسيار وفادار مي باشند حتي اگر آنها نتايج ضعيفي كسب كنند.  ورزشي
در بعد ويژگي، خصوصيات فيزيكي ممكن است در تداعي برند يك تيم توسط هواداران مهم 
باشد. محققان نشان داده اند كه عامل ويژگي مي تواند سود و منفعت كوتاه مدتي براي تيم 

). مديران ورزشي ممكن است تاكتيك هاي بازاريابي را براي 20باشد( ورزشي به همراه داشته
بدست آوردن اين سود هاي كوتاه مدت انجام دهند از جمله استخدام يك مربي مشهور، امضاي 
قرار داد با يك بازيكن ستاره، تغيير نشان تيم و .... هر چند اين تاكتيك هاي كوتاه مدت براي 

ا به سوي باشگاه راه د اما مي توانند جريان سود و منفعت رزمان طوالني تضمين نمي شون
). بعد ويژگي ها فقط بخش عقالني رفتار هواداران ورزشي را توضيح مي دهد. 15(اندازي كنند

هواداران ممكن است يك تيم را به خاطر پيروزي هاي پي در پي آن، بازكنان سوپر استار آن و 
اين ها نمي توانند توضيح دهند كه چرا هواداران يك سرمربي معروف آن حمايت كنند. اگرچه 

تيم را در صورت باخت هاي پي در پي، نداشتن بازيكن ستاره و مربي مشهور باز هم به شدت 
حمايت مي كنند. بعد مزايا بخش احساسي رفتار هواداران را توضيح مي دهد. اين مطالعه نشان 

توجه مي كنند، بدون اينكه به نتايج تيم توجه مي دهد كه هواداران وفادار بيشتر به اين بخش 
كنند. مسابقات ورزشي براي هواداران يك گريز موقت از مشكالت زندگي فراهم مي كند، و تيم 
ها اين فرصت را براي هواداران ايجاد مي كنند كه با تيم هايشان شناسايي شوند و يا با گروهي 

همترين عامل هايي كه باعث مي شود شناسايي شوند. همچنين محققان نشان دادند كه م
  هواداران نسبت به يك تيم وفاداري شوند نيازهاي رواني آنها مي باشد.
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  هاي رهبري مربيان باانگيزش پيشرفت و تعهد ورزشي جودوكاران  رابطه سبك
  ليگ برتر ايران

  

  2، رسول نوروزي1ن فتحيحس
 

 17/11/90تاريخ پذيرش:   13/02/90تاريخ دريافت: 

  چكيده
 تعهدرهبري مربيان، انگيزش پيشرفت و  يها سبكاين تحقيق با هدف تعيين رابطه بين 

 162(جودوكاران ليگ برتر  همة. جامعه آماري برتر ايران انجام گرفت ورزشي جودوكاران ليگ
جمع آوري  راي) در نظر گرفته شد. ب=162nنمونه تحقيق برابر با جامعه آماري(. بودند )نفر

پرسشنامه  ،)1993( مقياس رهبري در ورزش چالدوراي و ساله يها پرسشنامهاطالعات از 
با روايي و  ،)1993( ورزشي اسكانالن و همكاران هدتع) و مقياس 1988گرايي گيل ( ورزش

ها از آمار توصيفي و براي تعيين  پايايي قابل قبول استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده
بين  داري يمعنارتباط از رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه رابطه 

 هاي سبكبين همچنين  ت و تعهد ورزشي ورهبري مربيان با انگيزش پيشرف يها سبك
) و با انگيزش ≥05/0p(با تعهد ورزشي و دموكراتيك ، بازخورد مثبتحمايت اجتماعي رهبري

ضمناً بين سبك آمرانه و آموزش و تمرين با انگيزش پيشرفت  ) وجود دارد.≥01/0p(پيشرفت 
اذعان داشت  توان ميي . به طور كل)p<05/0( مشاهده نشد داري يمعنو تعهد ورزشي رابطه 

در انگيزش پيشرفت و تعهد  و مهمي كننده بيني عامل پيش ،رهبري مربيان هاي سبككه 
  ورزشي است.

  

  .جودوكار، مربي ،رهبري، رقابت گرايي، تعهد :گان كليديواژ

                                                                                                                                            
 Email: hasan.fathi20@gmail.com(نويسنده مسئول)        مديريت ورزشي دانشگاه گيالنكارشناس ارشد .  1

   مديريت ورزشي دانشگاه تربيت مدرس دكتري. دانشجوي  2
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 مقدمه

تيم آشنا باشند، تا  شناختي جامعهمربيان كارآمد كساني هستند كه با مسائل روانشناختي و 
عملكرد تيم را  هاي مربيگري، با بهبود مهارت وانند از عهده مديريت و رهبري تيم برآيند وبت

انتخاب شيوه و سبك رهبري در تيم  ،و ابعاد مربيگري ها جنبه). امروزه يكي از 1( ارتقا دهند
رهبري، فرآيند نفوذ بر اعضاي تيم . دنشو يمدر واقع مربيان، رهبران تيم محسوب  ؛)2( است
 كوشي و تعهد و رضايتمندي به اهداف تيمي دست يابند تا ورزشكاران باانگيزش، سخت ،است

رهبري در  هاي نظريهبا استفاده از  1رهبري مربيان هاي سبكفراواني درباره  ). مطالعات3(
 2در اين ميان، چالدوراي و ساله .زيادي نيز ارائه شده است هاي مدلمديريت انجام گرفته و 

، 4، سبك دموكراتيك3پنج سبك آموزش و تمرين ،اي رهبري مربيانه كسب) براي 1980(
). 4( را شناسايي كردند 7و سبك بازخورد مثبت 6، سبك حمايت اجتماعي5سبك آمرانه

به مطالعه متغيرهاي مرتبط با آنها  ،) با معرفي اين پنج سبك1980( چالدوراي و ساله
ان يكي از عوامل مهم براي موفقيت تيم ياد به عنو ،پرداختند. آنها از سبك رهبري مربيان

 ها مهارتكردند. يك مربي موفق كسي است كه بتواند به ورزشكاران در بهبود دامنه وسيعي از 
و توسعه آنها به ويژه در ابعاد جسماني، تكنيكي، تاكتيكي و روانشناختي كمك كند. براي اينكه 

روحي و  هاي ويژگيبه دهد، ضروري است كه  يك مربي بتواند كار خود را به نحو مناسبي انجام
 مباحث مربيگري در كه رواني هاي صشاخ از ). يكي5( دهدبرواني ورزشكار خود جهت خاصي 

چرا  اينكه و دهد مي پاسخ رفتار علل به غالباً، انگيزش است. پديدة 8انگيزش شود، مي تأكيد آن بر
 در ويژه به ،كاري هر واقع انجام در .زند متفاوت مي رفتارهاي به دست مختلف مواقع در انسان

 مطلوب هاي احساس و اعمال تقويت ،انگيزش هدف ودارد  منبع انگيزشي ورزش، زمينة

 ،). يكي از انواع انگيزش كه در ساليان اخير مورد توجه محققان قرار گرفته1( است ورزشكاران
افشاري در رويارويي با ؛ كه شامل تمايل به تالش براي موفقيت و پاست 9انگيزش پيشرفت

                                                                                                                                            
1 . Leadership Style of Coaches 
2 . Chelladurai & Saleh 
3 . Training & instruction style 
4 . Democratic style 
5 . Autocratic style 
6 . Social support style 
7 . Positive seed back style 
8. Motivation 

9 . Achievement motivation 
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) معتقدند 1999(1). وينبرگ و گولد6( شكست و تجربه غرور در زمان پيروزي بر حريف است
عاملي مهم در انگيزش پيشرفت ورزشكاران است. زماني كه ورزشكاران براي  ،گرايي فكه هد

 ،كنند با تمام توان خود در جهت رسيدن به آن تالش مي وگيرند  خود اهدافي را در نظر مي
ورزشي و متخصصين و مربيان  ). برخي از روانشناسان6،7( انگيزش پيشرفت بيشتري دارند

تمايل زيادي به فعاليت براي بردن دارند. آنها از پيروزي لذت  ،معتقدند كه ورزشكاران نخبه
 ). 7( و از شكست متنفرند برند مي

رفت براي موفقيت تيمي، هنوز رهبري مربيان و انگيزش پيش سبككننده  عالوه بر نقش تعيين
هم اين اعتقاد در ميان مربيان، مديران و كارشناسان ورزش وجود دارد كه بايد حس دلبستگي 
و تعهد ورزشكاران نيز نسبت به تيم و فرآيندهاي داخلي و خارجي افزايش يابد. اخيراٌ با ارائه 

ام شده است. بنا بر تعريف بزرگي در تلفيق تعهد با ورزش انج هاي موفقيت ،مدل تعهد ورزشي
ورزشي عبارت است از ساختار روانشناختي كه تمايل و  تعهد ،)1993(2اسكانالن و همكاران

. مدل تعهد ورزشي دهد ميهاي ورزشي نشان  عزم فرد را براي تداوم مشاركت در فعاليت
)SCM(3  دل طراحي شد. اين م ،خاص يهاي ورزشبراي بررسي علت تداوم مشاركت افراد در

كه كمتر به آن  اي زمينهو تعهد كاري بود و در  اي رابطهچيزي فراتر از تعهد عمومي، تعهد 
) تعهد 1993( ). اسكانالن و همكاران8 ،9 ،10يعني ورزش، بسط يافت ( ،توجه شده بود

ورزشي را يك حالت يا سازه روانشناختي تعريف كردند كه تمايل و تصميم به ادامه دادن 
، 4ورزشيدهد. در اين مدل، تعهد ورزشي پنج عامل لذت  را نشان ميشركت در ورزش 

 هاي فرصتو  7اجتماعي هاي محدوديت، 6شخصي گذاري سرمايه، 5مشاركتي هاي جايگزين
عنوان پاسخ احساسي و عاطفي  به ،). لذت ورزشي8 ،9 ،10( شود شامل ميرا در  8مشاركت

تعميم يافته چون لذت، شادي، دوست كه احساسات  شود ميورزشي تعريف  تجربةمثبت به 
، جذابيت جايگزين يا يمشاركت هاي جايگزين. كند ميداشتن و سرگرمي را منعكس 

. شوند ميمنجر  ،مشاركت در تالش جاري ادامةهستند كه به  اي شده ترجيح داده هاي جايگزين
                                                                                                                                            
1 . Weinberg & Gould 

2 . Scanlan & et.al 
3 . Sport Commitment Model 

4 . Sport Enjoyment 
5 . Involvement Alternative 
6 . Personal Investment 
7 . Social Constraints 
8 . Involvement Opportunity 
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صورت عدم فعاليت قرار دارند و در  پايةمنافع شخصي هستند كه بر  ،گذاري شخصي سرمايه
انتظارات و هنجارهاي اجتماعي  ،هاي اجتماعي مشاركت، قابل بازگشت نيستند. محدوديت

 هاي فرصت ،مشاركت هاي فرصت. كنند ميفعاليت ايجاد  ةادامهستند كه احساس اجبار را براي 
  ).8 ،9 ،10( آيند ميهستند كه تنها از طريق ادامه مشاركت به دست  بهايي گران

 هاي فرصتاجتماعي،  هاي ) به توصيف ارتباط بين لذت ورزشي، محدوديت1993( اسكانالن
 هاي سرمايهكه لذت ورزشي،  شود مي بيني پيشكه در آن  پردازد مي ورزشيمشاركت و تعهد 

اثر مثبتي بر تعهد ورزشي داشته  ،مشاركت هاي فرصتاجتماعي و  هاي شخصي، محدوديت
مشاركتي، ارتباط منفي با  هاي جايگزينقدرت  حضور و رسد ميدر صورتيكه به نظر  .باشند
رهبري مربيان با  هاي سبك ةكنند ). با توجه به نقش تعيين11( داشته باشد ورزشيتعهد 

رهبري مربيان با اين متغيرها  هاي سبككه  رسد ميبه نظر  ،متغيرهايي نظير انگيزش و تعهد
ارضاي نيازهاي رواني پايه به  العةمط) در تحقيقي به 2009( 1آلوارز و همكاران رابطه دارد.

عنوان ميانجي ارتباط بين درك سبك رهبري مربي و انگيزش پرداختند و به اين نتيجه 
). هاگر و 12( دارد داري معنيرسيدند كه سبك رهبري مربيان با انگيزش رابطه 

 ادد ميتحقيق خود، شواهدي را فراهم آوردند كه نشان  نتيجة) در 2007(2كاتزيسارانتيس
بر انگيزش افراد در كالس تربيت بدني و ورزش اثرگذار  ،استقاللي مربيان - رفتارهاي حمايتي

) به دنبال پژوهشي كه در زمينه رفتارهاي رهبري 2007(3). اسميت و همكاران13( است
استقاللي  - مدلي دريافتند كه رفتار حمايتي ارائةبا  دادند، مربيان و انگيزش پيشرفت انجام

) در 2010(4). مك دونالد14( كند مي بيني پيشطور مثبت انگيزش پيشرفت را  به ،مربي
تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه انگيزش و لذت در رشد فردي شركت كنندگان در ورزش 

مربي و  ةنقشي اساسي دارد. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد جو انگيزشي و لذت به وسيل
اي به بررسي  ) در مطالعه2008( 5). المپيو و همكاران15( كند ميهاي او جهت پيدا  برنامه

 - روانشناختي بين انگيزش پيشرفت ايجاد شده توسط مربي و ارتباط مربي ةارتباط دو جانب
ورزشكار بر ايجاد  - ورزشي پرداختند. نتايج، از اين عقيده كه ارتباط مربي هاي تيمورزشكار در 

                                                                                                                                            
1 . Alvarez et al 
2 . Hagger & Chatzisarantis 
3 . Smith et al 

4. Macdonald 

5 . Olympiou et al 
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). 16( ورزشي تأثير گذار است، حمايت كردند هاي تيمانگيزش پيشرفت ورزشكاران در 
) در تحقيقي به بررسي ارتباط بين سبك رهبري مربيان با انسجام تيمي و 2007(1مينگ

در آن به اين نتيجه رسيد كه مربيان بيشتر از سبك . انگيزش پيشرفت بسكتبال پرداخت
كه بين سبك رهبري اين بود  ،كنند. از ديگر نتايج تحقيق او آموزش و تمرين استفاده مي

آموزش و تمرين،  هاي سبكوجود دارد. همچنين  داري معنيشرفت رابطه يمربيان و انگيزش پ
انگيزش  ةكنند بيني پيش هاي رهبري مربيان، در ميان سبك حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت

  كسببه اين نتيجه رسيد كه  ،) در تحقيقي1387( ). زردشتيان17( پيشرفت بازيكنان بودند
رابطه مثبت و با انگيزش  ،مربيان با انگيزش موفقيت و انگيزش قدرت گراي تحول رهبري

دارد. همچين بين سبك رهبري  داري معنيرابطه منفي و  ،اجتناب از شكست بازيكنان
مربيان و انگيزش موفقيت، اجتناب از شكست و انگيزش قدرت بازيكنان رابطه  گراي عمل
دريافت كه ارتباط معناداري  ،خود مطالعة) در 2008( 2). يانچيني18( داري وجود ندارد معني

 3). كاماروا19( استقاللي مربي و انگيزش ورزشكاران وجود ندارد - بين رفتارهاي حمايتي
دريافت كه هيچگونه ارتباط معناداري بين  ،اي حرفه) در مطالعه خود بر روي رقصندگان 2010(

نيز به اين ) 2010( 4). جِم20( تلف انگيزش وجود ندارددرك رفتار رهبري مربي و اَشكال مخ
 استقاللي مربي به طور مثبت و معناداري با انگيزش ارتباط دارد - كه رفتار حمايتينتيجه رسيد 

ه اين ، بتعهد بازيكنان جوان فوتباله بر روي مطالع) در 2007و همكارانش ( 5). سوسا21(
). 22( رود ميبه شمار  ورزشيتعهد  كنندة بيني شپي ترين قوينتيجه رسيدند كه لذت ورزشي 
به عنوان يك  ،اند كه سبك رهبري برخي تحقيقات نشان داده ،در رابطه با تئوري رفتار رهبري

و همكارانش،  6). لئو26 ،25 ،24 ،23 ،11( كننده تعهد است بيني پيش ،ويژگي سازماني
). 27( دانستند الزم سيارب ،) نقش مربي را در كسب سطح مطلوب تعهد ورزشي2009(

 10)، دوهرتي و دنيل چاك1988( 9)، باس1997( 8)، بايسيو و گرين 2001( 7يينتحقيقات 

                                                                                                                                            
1 . Ming 
2 . Ianchini 
3 . Kamaroa 
4 . Geme 
5 . Sousa 
6 . Leo 
7 . Yean 
8 . Grreen 
9 . Bass 
10 . Doherty & Danylchuk 
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) در خصوص 1995( 4استيرز و تربورگ 3كوح  )،1993و آوليو ( 2)، هاول1995( 1)، ويز1996(
نشان  ،از جمله تعهد سازماني ،رهبري تحول گرا و تأثيرات آن بر متغيرهاي رايج سازماني

ه برخي از محققان كوجود دارد. در حالي يدار دهد كه بين اين دو متغير رابطه مثبت و معني مي
توان به نتايج تحقيقات گودوين و  از آن جمله مي .به نتايج متفاوت در اين مورد دست يافتند

 ،26كرد(اشاره  )1999( 7پيالي و ويليامز ،)2000و همكاران ( 6توماس ،)2001( 5ايتينگتون
) با بررسي اثر رفتارهاي رهبري برانگيزش، تعهد و 2004). آندرو (24 ،26 ،28 ،30 ،31 ،32

و شده   دادهرضايت بازيكنان تنيس به اين نتيجه رسيد كه همخواني رفتارهاي رهبري ترجيح 
) در 1384( ). باقري11( و لذت ورزشي تاثير بگذارد ورزشيتواند بر تعهد  درك شده مي

 داري معنيمدار مربيان و تعهد بازيكنان رابطه  وظيفه رهبريي نشان داد كه بين سبك تحقيق
تلفيقي مربيان با ميزان تعهد و  رهبريوجود ندارد. همچنين نشان داد كه بين سبك 

رهبري حمايت اجتماعي  سبكو بين  داري معنيرفتگي ورزشكاران رابطه مثبت و  تحليل
كه از نظر آماري  ردرفتگي بازيكنان رابطه ضعيف و منفي وجود دا مربيان با ميزان تعهد و تحليل

اذعان داشت كه سبك رهبري،  توان مي ،). براساس نتايج تحقيقات ذكر شده2( نبود دار معني
 نكردن و استفاده استعوامل حياتي براي موفقيت در عرصه ورزش  ترين مهمتعهد و انگيزش از 

 ،توجهي به انگيزش و تعهد بازيكنان ورزشي و بي هاي يمترهبري مناسب در مربيگري  سبكاز 
كه  هايي سبكاز اين رو شناخت  شود.منجر به عملكرد ضعيف تيم و نهايتاٌ شكست آن  تواند مي
دارد. از  اي ويژهاهميت  ،در افزايش انگيزش پيشرفت و تعهد ورزشي موثر واقع شود تواند مي

اخل كشور تحقيقات بسيار اندكي صورت گرفته و به طرفي ديگر در ارتباط با رشته جودو در د
نتايج  .قرار گرفته است توجهي كمو  مهري بيدر كشور مورد  آور مدالنوعي اين رشته ورزشي 

مربيان و بطور كلي  ،ها باشگاهمورد استفاده  تواند مي ،اين پژوهش هاي يافتهحاصل از 
 ة اين تحقيقرار گيرد. بنابراين مسألجودو ق هاي تيمورزش كشور و به ويژه  اندركاران دست

. است رهبري مربيان با انگيزش پيشرفت و تعهد ورزشي جودوكاران هاي سبكبررسي رابطه 
رهبري مربيان با  هاي سبكاي بين  كه چه رابطه كوشد به اين سوال پاسخ دهد اين تحقيق مي

                                                                                                                                            
1 . Weese 
2 . Howell 
3 . Koh 
4 . Terborg 
5 . Goodwin & Whittington 
6 . Tomas 
7 . Williams 
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  انگيزش پيشرفت و تعهد ورزشي جودوكاران وجود دارد؟ 

  وهششناسي پژ روش
كليه  ،روش تحقيق همبستگي است كه به صورت ميداني اجرا شد. جامعه آماري تحقيق

به رقابت  1389بودند كه در مسابقات ليگ برتر سال  )نفر162( ايران جودوكاران ليگ برتر
 162از  .) در نظر گرفته شد=162n( نمونه آماري برابر جامعه تحقيق ،. در اين تحقيقپرداختند

و  كنار گذاشته شد ،به علت مخدوش بودن اطالعات ،پرسشنامههفت  ،يع شدهپرسشنامه توز
آوري  به منظور جمع درصد) صورت گرفت.6/95( پرسشنامه155تجزيه و تحليل بر روي 

  اطالعات از چهار پرسشنامه به شرح زير استفاده شد. 
فعاليت در  متغيرهاي سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، سابقه 1پرسشنامه اطالعات فردي

آوري  . به منظور جمعگرفت ميباشگاه فعلي، سابقه قهرماني، و نوع حضور در تيم را اندازه 
) LSS(2از پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش ،اطالعات در مورد سبك رهبري مربيان

آوري  ) استفاده شد. اين پرسشنامه يكي از معتبرترين ابزارهاي جمع1993( 3چالدوراي و ساله
) هنجاريابي شده 1387( ت در زمينه سبك رهبري در ورزش است كه توسط محمدزادهاطالعا

گزارش شده است.  =75/0rتوسط محققان اصلي به مقدار  ،اين پرسشنامه 4است. ثبات دروني
 ،به معني هميشه 5( ارزشي ليكرت پنج بر اساس يك مقياس ،سوال43پرسشنامه مذكور داراي 

به معني هرگز) است كه پنج  1به معني به ندرت و  2 ،گاهگاهيبه معني  3 ،به معني اغلب 4
 ،سوال) 7(با  بازخورد مثبت ،سوال) 14(با  رهبري مربيان شامل آموزش و تمرين سبك

سوال) را از ديدگاه  5(با  سوال) و آمرانه 8(با  حمايت اجتماعي ،سوال) 9(با  دموكراتيك
  . دهد ميورزشكاران مورد سنجش قرار 

 گرايي گيل از پرسشنامة ورزش ،آوري اطالعات در زمينه انگيزش پيشرفت ر جمعبه منظو
طراحي  ورزشي هاي رقابت در پيشرفت تعيين انگيزش استفاده شد. اين پرسشنامه براي) 1988(

سه  بر مشتمل امه مذكورنشده است. پرسش هنجاريابي )1381( همكاران و بهرام و توسط شده
براساس  كه است سؤال 25 داراي و گرايي هدف گرايي و يروزيپ جويي، رقابت مقياس خرده

مخالف)  به معني كامالً يك موافق تا به معني كامالً پنجليكرت (از  ارزشي پنج مقياس
 و سؤال شش گرايي سؤال، پيروزي 13 حاوي جويي رقابت مقياس شود. خرده مي گذاري نمره

                                                                                                                                            
1  . Demography 

2 . Leadership Sport Scale 
3 . Chelladurai & Saleh 
4 . Internal Consistency 
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 كل، توان در مي مقياس خرده هر تيازام كردن جمع طريق از كه ،است سؤالشش  گرايي هدف

  محاسبه كرد. را فرد هر انگيزش پيشرفت امتياز
) 1993( ) اسكانالن و همكارانSCMS(1ورزشي تعهدتعهد ورزشي ورزشكاران با مقياس 

 3 ،زياد 4 ،به معني بسيار زياد 5( ارزشي ليكرت پنجسوال  14گيري شد. اين ابزار شامل  اندازه
سوال)،  چهار( سوال)، لذتچهار ( بسيار كم) و چهار خرده مقياس تعهد 1 و مك 2 ،اي تا اندازه

سوال) است. ثبات دروني خرده سه ( مشاركت هاي فرصتسوال) و دو ( هاي اجتماعي محدوديت
گزارش شده است.  89/0اين پرسشنامه توسط پديدآورندگان آن به طور متوسط  هاي مقياس
اين پرسشنامه را به ترتيب براي تعهد  هاي مقياسه ) نيز ثبات دروني خرد2004( آندرو

هاي مشاركت  فرصت و =88/0rاجتماعي  هاي ، محدوديت=95/0r، سطح لذت =89/0rورزشي
80/0r= تن از  12بر اساس نظرات  ها پرسشنامهمحتوايي  و صوري، ظاهري گزارش كرد. روايي

 ها پرسشنامهك مطالعه مقدماتي در ي ،. به منظور تعيين پاياييشداساتيد و متخصصين تعيين 
پايايي پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش با  نفر از جامعه آماري توزيع گرديد. 30در بين 

و پرسشنامه مقياس تعهد  =90/0αگرايي  و پرسشنامه ورزش=α 95/0آزمون آلفاي كرونباخ برابر
بزار تحقيق براي تعيين شد. اين نتايج نشان از پايايي مطلوب ا =86/0αبرابر با ورزشي
(ميانگين، انحراف  از آمار توصيفي ها دادهآوري اطالعات بود. به منظور تجزيه و تحليل  جمع

معيار، جداول و...) استفاده شد. همچنين از رگرسيون چندمتغيره براي بررسي ارتباط بين 
در سطح  ها دادهانجام شد و  SPSS 16افزار  استفاده شد. عمليات آماري توسط نرم متغيرها
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. >05/0p داري معني

  تحقيق هاي يافته
 هاي نمونهدرصد از 9/23نشان داد كه  ،تحقيق هاي نمونههاي دموگرافيكي  بررسي ويژگي

سال،  29تا25درصد 7/29سال،  24تا21درصد  8/36سال و كمتر، 20تحقيق در دامنه سني 
، تر پايينتحقيق ديپلم و  هاي نمونهدرصد از 2/34داشتند. باالتر قرار  سال و 29درصد 7/9

. از لحاظ بودند ليسانس و باالتر درصد فوق 1/7درصد ليسانس و 7/18درصد فوق ديپلم، 40
سال، 2سابقه فعاليت كمتر از  قتحقي هاي نمونهدرصد از  3/30 ،سابقه فعاليت در باشگاه فعلي

درصد سابقه فعاليت 40سال و  7تا5درصد سابقه  6/22سال،  4تا2درصد سابقه فعاليت  1/7
تحقيق  هاي نمونهدرصد از  4/8 ،از نظر سابقه قهرماني داشتند.سال در باشگاه فعلي 7بيشتر از 

                                                                                                                                            
1 . The Sport Commitment Model Scale 
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درصد سابقه قهرماني 6/40، اي منطقهدرصد سابقه قهرماني 6/2سابقه قهرماني استاني، 
. از داشتند قه قهرماني جهانيدرصد ساب3/21درصد سابقه قهرماني آسيايي و 1/27كشوري،

درصد به عنوان 1/16تحقيق بازيكن اصلي تيم و  هاي نمونهدرصد از  9/83 ،لحاظ حضور در تيم
  .بودندبازيكن ذخيره در تيم 

  
  آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق .1جدول 

 ميانگين خرده مقياس متغيرها
انحراف 
 معيار

 حداكثر حداقل

هاي رهبري  سبك
 مربيان

 5 1 810/0 253/3 مثبتبازخورد

 5 1 122/0 380/3 حمايت اجتماعي

 5 1 124/1 598/3 آموزش و تمرين

 5 1 746/0 416/3 دموكراتيك

 5 1 979/0 171/3 استبدادي

 انگيزش پيشرفت

 6 1 902/1 858/4 گراييهدف

 6 1 269/1 550/4 گراييپيروزي

 6 1 997/0 765/4 گراييرقابت

 تعهد ورزشي

 5 1 761/0 025/4 رصت مشاركتف

 5 1 877/0 114/4 فشار اجتماعي

 5 1 109/0 062/4 لذت ورزشي

 5 1 61/0 148/4 تعهد

 
و  =858/4MDبا ميانگين  گرايي هدف ،نشان داده شده است 1همانگونه كه در جدول شماره 

و انحراف معيار  =550/4MDبا ميانگين  گرايي پيروزيبيشترين بعد و  =SD 902/1انحراف معيار 
269/1 SD= 14/4. تعهد با ميانگين نندكمترين بعد از ابعاد انگيزش پيشرفت جودوكارا MD=  و

و انحراف معيار  =MD 02/4بيشترين بعد و فرصت مشاركت با ميانگين  =SD 61/0انحراف معيار 
76/0SD=  رهبري  هاي بكس. در مقايسه انواع استكمترين بعد از ابعاد تعهد ورزشي جودوكاران

) =124/1SDو انحراف معيار  =MD 59/3سبك آموزش و تمرين (با ميانگين  ،مربيان جودو
 )=979/0SDو انحراف معيار  =171/3MDبا ميانگين (بيشترين سبك و سبك رهبري آمرانه 

 Fو با تأكيد بر ميزان  2. با توجه به جدول شماره استكمترين سبك مورد استفاده مربيان جودو 
انگيزش «با » رهبري مربيان هاي سبك«داري بين  توان مطرح نمود كه ارتباط معني ست آمده، ميبد

» انگيزش پيشرفت«بيني  شود. به عبارتي ديگر توان پيش مشاهده مي α=01/0در سطح » پيشرفت
وجود دارد. از اين رو، جهت شناسايي و تبيين ضرايب » رهبري مربيان هاي سبك«از طريق

  .شودبررسي وري است تا جدول ضرايب رگرسيون رگرسيون، ضر
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  »رهبري مربيان هاي سبك«از طريق » انگيزش پيشرفت«بيني  رگرسيون چند متغيري جهت پيش .2جدول 
 منبع تغييرات

مجموع
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

 Fميزان 
  سطح 

 معني داري

 001/0 924/21 051/1555010/31رگرسيون
   420/158149414/1باقيمانده

   471/313154كل

 
، يعني ضرايب رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان و 3با توجه به جدول شماره 

داري بين  توان مطرح نمود كه ارتباط مثبت معني همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي
رهبري دموكراتيك، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت با انگيزش پيشرفت مشاهده  يها سبك
 ،»دموكراتيك«رهبري  يها سبك). بدين ترتيب كه با افزايش استفاده از p>01/0( شود مي

يابد و با كاهش  نيز افزايش مي» انگيزش پيشرفت«، »بازخورد مثبت«و » حمايت اجتماعي«
 و رهبري آموزش و تمرين يها سبكيابد. همچنين بين  اهش مينيز ك» انگيزش پيشرفت«، آنها

  ).p <05/0( وجود ندارد يدار يمعنآمرانه با انگيزش پيشرفت رابطه 
  

  1 -ضرايب رگرسيون مرتبط با جدول .3جدول 
متغير
 مالك

 داري سطح معني tميزان ضريب بتا Bميزان  بيني كننده متغيرهاي پيش

انگيزش 
 پيشرفت

 615/0 504/0 077/0051/0نآموزش و تمري
 976/0 -030/0 -003/0-006/0آمرانه

 001/0 484/3 385/0307/0دموكراتيك
 001/0 371/8 934/0713/0حمايت اجتماعي
 001/0 -294/7 -739/0-053/1بازخورد مثبت

 

ين داري ب بدست آمده، رابطه معني Fو با تأكيد بر ميزان  4با توجه به جدول شماره 
شود. به عبارت  مشاهده مي α=05/0در سطح » تعهد ورزشي«با » هاي رهبري مربيان سبك«

وجود دارد. از اين » رهبري مربيان هاي سبك«از طريق » تعهد ورزشي«بيني  ديگر، توان پيش
رو، جهت شناسايي و تبيين ضرايب رگرسيون، ضروري است جدول ضرايب رگرسيون يعني 

  .شود بررسي 4جدول شماره
  »هاي رهبري مربيان كسب«از طريق » تعهد ورزشي«بيني  رگرسيون چندمتغيري جهت پيش .4جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

 Fميزان 
  سطح 

 معني داري

 001/0 357/4 617/2 5 086/13 رگرسيون

   601/0 149 500/89 باقيمانده

    154 586/102 كل
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متغيري با روش ورود همزمان و  ، يعني ضرايب رگرسيون چند5به جدول شماره با توجه 
بين  يدار يمعنتوان مطرح نمود كه رابطه  همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي

» تعهد ورزشي«با » دموكراتيك«و » بازخورد مثبت« ،»حمايت اجتماعي«رهبري  يها سبك
 ،»حمايت اجتماعي« يها سبكتفاده بيشتر از ). بدين ترتيب كه با اس≥05/0p( وجود دارد

تعهد «يابد و با كاهش آنها  نيز افزايش مي» تعهد ورزشي«، »دموكراتيك«و » بازخورد مثبت«
رهبري آموزش و تمرين و آمرانه با تعهد  يها سبكهمچنين بين  يابد. نيز كاهش مي» ورزشي

  ).p <05/0( وجود ندارد يدار يمعنورزشي رابطه 
  

  4-ضرايب رگرسيون مرتبط با جدول  .5جدول 
 داري سطح معني tميزان ضريب بتا Bميزان  بيني كننده متغيرهاي پيش متغير مالك

تعهد 
 ورزشي

 057/0 919/1 182/0 135/0 آموزش و تمرين

 950/0 -062/0 -007/0 -006/0 آمرانه

 048/0 -975/1 -291/0 -349/0 دموكراتيك

 001/0 959/3 708/0 666/0 حمايت اجتماعي

 006/0 -787/2 -510/0 -539/0 بازخورد مثبت

  گيري نتيجهبحث و 
هاي تحقيق نشان داده شد كه مربيان بيشتر از سبك رهبري تربيت و آموزش  در قسمت يافته

با  رسد مي) همخواني دارد. به نظر 2007( . اين نتيجه با نتايج تحقيق مينگكنند مياستفاده 
هاي ورزشي، استفاده از  زشي و تمرين مداوم و مستمر براي كسب مهارتتوجه به ماهيت آمو

روش  ،شود ميتمرين و آموزش كه در آن بر انجام وظايف و تكاليف فني تأكيد  هاي سبك
و  ها تكنيكمناسب و كارآمدي براي تربيت ورزشكاران است. اگر مربيان نتوانند توانايي آموزش 

رقابتي تيم خود و حريف را به ورزشكاران و حتي مديران تيم  هاي استراتژي، يا درك ها تاكتيك
دهند، بدون ترديد هويت شغلي آنان متزلزل خواهد شد. در ميان ابعاد تعهد  نشان  دارانو هوا

ورزشي، بازيكنان بيشتر داراي بعد محدوديت اجتماعي هستند. اين نتيجه با نتايج تحقيقات 
دهنده اين است كه محدوديت و  ارد. اين نتيجه نشان) همخواني د1993( اسكالن و همكاران

و همچنين از سوي خانواده، منجر به متعهد  ها تيمي الزامات ايجاد شده از سوي مربي و هم
. از آنجا كه فشارهاي وارده شود مي ورزشي هاي فعاليتشدن ورزشكار براي ادامه به شركت در 

كه ورزشكار به تعهدات خود  شود ميي، باعث از سوي مربي و جهت دادن اين الزامات از سوي و
كه خارج از توان  يجا و بيش از حد لذا مربيان بايستي از انتظارات و الزامات نابه ؛پايبند باشد

بيشتر از  ،در انگيزش پيشرفت گرايي هدفاجتناب ورزند. نتايج نشان داد كه بعد  ،ورزشكار است
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) 1999( ن نتيجه با نتايج تحقيقات وينبرگ و گولدگرايي است. اي گرايي و پيروزي ابعاد رقابت
را براي خود تدوين  اي ويژهاهداف مشخص و  ،اي حرفههمخواني دارد. ورزشكاراني كه در مسير 

از  تر موفق ،و در جهت رسيدن به پيشرفت دارندمطمئناً انگيزش پيشرفت بااليي  ،كنند مي
  ندارند. يگرايي باالي گرايي و پيروزي ورزشكاراني هستند كه فاقد هدف بوده و حس رقابت

رهبري مربيان با انگيزش پيشرفت  يها سبكبين  داري يمعننتايج تحقيق نشان داد كه رابطه 
بازخورد مثبت،  هاي بك؛ سرهبري مربيان هاي سبك). همچنين در بين ≥05/0p( وجود دارد

اين  ).≥01/0p( دارند داري معني  رابطهحمايت اجتماعي و دموكراتيك با انگيزش پيشرفت 
)، اسميت و 2007( )، هاگر و كاتزيسارانتيس2009( نتيجه با نتايج تحقيقات آلوارز و همكاران

 )، زردشتيان2007( )، مينگ2008( )، المپيو و همكاران2010( )، مك دونالد2007( همكاران
ش پيشرفت رهبري مربيان و انگيز هاي سبكبين  داري معني) كه ارتباط 2010( )، جم1387(

 ) و كاماروا2008( گزارش كرده بودند، همخواني دارد. از طرف ديگر با نتايج تحقيقات يانچيني
در نوع جامعه مورد مطالعه  ،همخوانينداشتن ) همخواني ندارد. شايد علت احتمالي اين 2010(

دي نهفته باشد. از آنجا كه در اين پژوهش به مطالعه نوعي ورزش با ماهيت رزمي و برخور
 هاي رشتهاز اين رو نحوه تعامل و برخورد مربي با ورزشكار در اين رشته با ساير  ،پرداخته شده

ورزشي مربي با ايجاد فضاي  هاي محيطورزشي متفاوت است. اين اعتقاد وجود دارد كه در 
فضايي را ايجاد كند كه با افزايش انگيزش  تواند ميمشترك  هاي ارزشمناسب و ايجاد باورها و 

) عنوان كردند فضاي 2007) و مينگ (2010( پيشرفت بازيكن همراه باشد. مك دونالد
تحت تاثير سبك رهبري مربيان است. آنان فضاي انگيزشي حمايتي  ،ورزشي هاي تيمانگيزشي 

مربي را موجب افزايش انگيزش پيشرفت دانستند. بنابراين مربيان با ايجاد فضاي انگيزشي 
  شرفت ورزشكار را فراهم سازند.يايجاد انگيزش پ زمينه توانند ميمناسب 

 وجود دارد داري معنيرهبري مربيان و تعهد ورزشي رابطه  هاي سبكنتايج نشان داد كه بين 
)05/0p≤ باس1997( )، بايسيو و گرين2001( )، يين2004( آندرو تحقيقات هاي يافته). اين نتايج با ،( 
 كوح، استيرز و تربورگ ،)1993( هاول و آوليو ،)1995( زه)، وي1996( )، دوهرتي و دنيل چاك1988(
 بين سبك رهبري و تعهد گزارش داري معنيكه رابطه  همخواني دارد )1384( ) و باقري1995(

) و 2000( توماس و همكاران ،)2001( طرف مقابل با نتايج تحقيقات گودوين و ايتينگتون . دراند كرده
را گزارش  داري معنيكه بين سبك رهبري و تعهد رابطه  اني نداردهمخو  )1999( پيالي و ويليامز

با  ،اين محققان گيري اندازهاشد كه نوع جامعه و ابزار اين ب همخوانينداشتن . شايد علت اين اند نكرده
 .اند كردهتعهد سازماني استفاده  هاي مدل. اكثر اين محققان از استتفاوت مابزار و جامعه مورد مطالعه 

 اين تيجهن ،ورزشي اشاره دارد هاي فعاليتجا كه مدل تعهد ورزشي بر تمايل فرد به شركت در از آن
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دموكراتيك،  هاي سبكرهبري مربيان؛  هاي سبكهمچين در بين  تحقيق با نتايج آنها همخواني ندارد.
جه اين نتي). ≥05/0p( داشتند داري معنيحمايت اجتماعي و بازخورد مثبت با تعهد ورزشي رابطه 

 توان مي) همخواني دارد. با توجه به اين نتايج 1384( ) و باقري2004( تحقيق با نتايج تحقيقات آندرو
و به روابط  دهند ميشركت  ها گيري ورزشكاران را در تصميم ،كه مربيان اينگونه اذعان داشت كه زماني

در ايجاد  ؛تأكيد دارند وهي مثبتو بر رفاه آنها و ايجاد جو گر رندبين فردي مثبت با ورزشكاران توجه دا
كنند. به عبارت ديگر مربياني كه بيشتر از  ايفا مي اي عمدهانگيزش پيشرفت و تعهد بازيكنان نقش 

انگيزش  توانند مي ،كنند ميرهبري دموكراتيك، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت استفاده  هاي سبك
ها  د. زماني كه مربيان بيشتر از اين سبكپيشرفت و تعهد بيشتري در ورزشكاران خود ايجاد كنن

 هاي صحنهآنها را در  توانند ميبه نيازهاي روحي و رواني ورزشكاران پاسخ داده و  ،كنند استفاده مي
 احترام اساس بر ورزشكار با مربي رابطه كه وقتيورزشي درك كرده و با آنها روابط صميمي برقرار كنند. 

 ورزشكار براي را نگرشي و درك وضعيت اين باشد، خالقيت و اركتمش براي فرصت ايجاد و صميميت و
 .شود مي تيم به او شدن متعهد و ورزشي فعاليت تداوم و پيشرفت انگيزش افزايش باعث كه دارد همراه به

امكان دارد ورزشكاران احساسات ناخوشايندي را تجربه  ،اگر تعامل بين مربيان و بازيكنان مثبت نباشد
 گيري كنارهعملكرد ضعيف بازيكنان، عملكرد ضعيف تيم و  تواند مييات منفي در ورزش كنند و تجرب

هاي روحي و رواني ورزشكاران  باشد. لذا مربياني كه بيشتر به ويژگي همراه داشته را بهبازيكنان از تيم 
زايش انگيزش نقش مثبتي در اف توانند مي، كنند ميتوجه كرده، به آنها بازخورد داده و از آنها حمايت 

  پيشرفت و تعهد ورزشكاران داشته باشند.
نقش مهمي در  ،هاي رهبري مربيان گيري كرد كه سبك اينگونه نتيجه توان ميبه صورت كلي 

اعمال شده از سوي مربيان با  هاي سبكايجاد انگيزه پيشرفت و تعهد ورزشي دارد. رفتارها و 
هاي رهبري  است. لذا بايد آنها در اتخاذ سبكميزان انگيزه پيشرفت و تعهد ورزشي در ارتباط 

 هاي سبك. نتايج تحقيق نشان داد كه استفاده مربيان از داشته باشندمناسب دقت زيادي 
دهنده ميزان انگيزه پيشرفت و  ارتقاء تواند ميحمايت اجتماعي، بازخورد مثبت و دموكراتيك 

مربيان در ايجاد  ةه نقش اصلي و عمدبا توجه ب شود ميرو پيشنهاد  اين از .تعهد ورزشي باشد
هاي رهبري حمايت اجتماعي، بازخورد مثبت و  انگيزه پيشرفت و تعهد ورزشي، آنها از سبك

تأكيد  گيري تصميمدموكراتيك استفاده كنند كه بر روابط با ورزشكار و فرصت مشاركت آنها در 
ران افزايش يابد. البته توصيه ؛ تا از اين طريق ميزان انگيزش و تعهد در ورزشكاداردبيشتري 

شود كه تحقيقات بيشتري در ورزشكاران رزمي و انفرادي در رابطه با اين متغيرها انجام شود  مي
  كه بتوان نتايج را با اطمينان بيشتري تعميم داد.
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  مندي مشتریان کننده رضایت سازي عوامل تعیین تعیین و مدل

  1: الگوسازي تحلیل مسیريتفریحی-هاي خصوصی ورزشی در مجموعه

  

  4محمد اصغري ،3عبداللهیمریم ،2ژاله معماري

09/08/90 تاریخ پذیرش:  17/03/90 تاریخ دریافت:

  چکیده

باشند که مشارکت و همکاري مردم را  توانند موثر و موفق هاي ورزشی تنها زمانی می باشگاه

. خدمات میسر می شود ئۀورت رضایت مراجعان از نظام اراجلب نمایند و این مهم تنها در ص

هاي  مندي مشتریان مجموعه هاي رضایت سازي مولفه و مدل تعیینهدف از انجام این تحقیق 

پیمایشی  -یفیتوصروش  به تحقیق بوده است. در شهر تهران تفریحی ورزشی شرکت گاز

هاي  مجموعه درکنندگان خدمات ارائه شده  ادهاستفنفر از 90را  تحقیق يآمار نمونه .انجام شد

کیفیت خدمات و  ۀاختمحقق س پرسشنامه. ابزار تحقیق، نددادورزشی شرکت گاز تشکیل 

تن از اساتید مدیریت 7 پانل خبرگان شامل آن را محتوایی روایی. ستبوده ا مندي رضایت

به دست آمد.  72/0آن با آزمون آلفاي کرونباخ، معادل پایایی شی دانشگاه تأیید نموده و ورز

و تحلیل  چندگانه تحلیل رگرسیون ،همبستگی پیرسون آزمونبا  ها دادهتجزیه و تحلیل 

و طراحی داري میان فاکتورهاي دسترسی همبستگی معنی دادنشان نتایج  انجام شد. مسیري

. میان فاکتورهاي بهداشت، (p<0/05) مندي مشتریان وجود دارد رضایتو جذابیت با میزان 

داري دیده  همبستگی معنی نیز مندي مشتریان کیفیت و سایر موارد نیز با رضایتمدیریت، 

 و )Beta=0.238, P=0.041( مدیریت هايمتغیر رگرسیونی ةدر تحلیل چند متغیر .(p<0/01) شد

 مشتریان به دست آمدند. مندي رضایتدار  هاي معنی بین پیش )Beta=0.282, P=0.016( کیفیت

هاي مدیریت مناسب و توجه به کیفیت خدمات ارائه شده عواملی  گیري از شیوه بهره بنابراین

  کنند. گونه اماکن ورزشی نقش مهمی ایفا می مندي مشتریان این هستند که در ارتقاي رضایت
  

  .هاي ورزشی سازي، مجموعه مندي، مشتریان، مدل رضایت واژگان کلیدي :

                                                                                                                                              
  .. طرح تحقیق این مقاله با حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) انجام شده است1
  :zh.memari@gmail.com  Email                             )  (نویسنده مسئول گاه الزهرا. استادیار دانش2

  دانشگاه الزهرا . کارشناس ارشد3

  ترافیکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز هاي تحقیقات پیشگیري از مصدومیت استادیار مرکز. ٤
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  مقدمه

درکهاي شتابندهتحول.استهستینظامزیرینسنگوحیاتناپذیر جداییجزءتحولوتغییر

وکسبهردر،اقتصاديبنگاههرتاکند میایجابگیرد، میشکلها انسانزندگیشئون تمام

فراتروباشدداشتهنظرزیررالتحووشرایطتغییرات،تیزبینی،ودقتبا است،مشغولکهکاري

ونیازهاتامینبرايبایدها کند. شرکتایجادخوددرراتغییرات باهمگامحرکتقابلیتآن،از

هاي هدفبهترتیباینبهتاکنندتدوینجامعی بازاریابیراهبردهايمشتریان،هاي خواسته

ۀارائومحصولکیفیتبهتوجه معنیبه، مشترينیازهايبریابند. تمرکزدستخودسازمانی

مفهوماینباباید باشد،گرا مشتريکند میکوششکهسازمانیهرواستمشتریانبهخدمات

 يها دانش، باورها و ها ارزش ۀمجموعمداري عبارت است از  فرهنگ مشتري ).1( شودآشنا

هدف تأمین نیازهاي  سازمانی با هاي یتفعالدر انجام  ،پذیرفته شده و مشترك یک سازمان

از قبیل سرعت، دقت در انجام امور مشتري، کیفیت  ییها مولفهمشتري و کسب رضایت آنان. 

از  یرسان اطالعرفتار و برخورد با گیرندگان خدمت، شفافیت و صداقت در  ةنحوانجام امور، 

نگ جمله عواملی هستند که موجب افزایش اعتماد عمومی به کارآیی سازمان و گسترش فره

  ).2( شوند مداري می مشتري

کننده  کننده با مصرف ان عرضهواکنش احساسی مشتري است که از تعامل با سازم ،مندي یترضا

از درك متفاوت مابین انتظارات مشتري و عملکرد واقعی محصول  ،. رضایتشود یممحصول حاصل 

همچنین تجربه او از  . تجربیات قبلی مشتري از مصرف محصول سازمان وشود یمیا سازمان حاصل 

اعتقاد بر این  .کند یمانتظارات وي نقش اساسی ایفا  یده شکلکننده، در  تعامل با سازمان عرضه

 ،دهد یمآتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر قرار  يها العمل عکسمشتریان  مندي رضایتاست، 

 ،مندي احساس رضایت چنانچه تأثیري شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت.

موجب افزایش آستانه تحمل براي پرداخت بهاي بیشتر در قبال محصول سازمان خواهد شد. 

و در نهایت داراي  تر موفق ،کند میسازمانی که از فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتري پیروي 

صاحبان سازمان سود و ماندگاري بیشتري خواهد بود. در این وضعیت منافع کارکنان، مشتریان و 

). از طرفی نارضایتی مشتریان به معناي کاهش 3( گردد حاکم می 1برد-و وضعیت برد شود میتأمین 

منجـر به تعویض سازمان و  ،نارضایتـی مشتـري از سازمان .در فروش و ایجاد رقیب جدید است

  ).4( دیگر مشتـري خواهد شد هاي انتخاب

ها  مندي مشتریان در سازمان وامل موثر بر رضایتبه بررسی ع خود پژوهشگران در تحقیقات

                                                                                                                                              
1. Win-Win
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مندي مشتریان نشان  ) با بررسی عوامل مرتبط با رضایت1387( و همکارانش بهلکه. اند پرداخته

 مندي رضایتدادند بین رعایت بهداشت و امور ایمنی استخر، امکانات و منابع کالبدي با میزان 

با  ،) نیز در تحقیقی1388( و همکارانش چیان کوزه). 5( وجود دارد يدار معنیمشتریان ارتباط 

 ،بدنسازي خصوصی و دولتی مردان شهر تهران هاي باشگاهمندي مشتریان  عنوان مقایسه رضایت

مندي در مجموع دو باشگاه خصوصی و دولتی،  به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان رضایت

از طرفی نشان دادند که بیشترین  است.سازي هاي بدن رضایت از میزان ایمنی امکانات در باشگاه

هاي خصوصی و دولتی مربوط به رضایت از  نیز در رضایت مشتریان باشگاه دار معنیاختالف 

) در دانشگاه عالی مدیریت 2008( و همکارش 1فیورهالت ).6( کیفیت رفتار کارکنان بوده است

از ارتباط با مشتري در صنعت عنوان مدیریت استفاده راهبردي  با ،ورزش نروژ در تحقیقی

مدیریت  از طریق تواند میبه این نتیجه رسیدند که یک باشگاه ورزشی فوتبال  ،ورزش نروژ

 هاي شرکتعنوان یک ابزار راهبردي در رضایتمندي مشتریان همانند سایر  هب ،ارتباط با مشتري

ستگی بین باشگاه و همچنین با ایجاد و جذب نگهداري و وفاداري و حس واب .تجاري عمل کند

 حمایت باشگاه ورزشی عمل کند که این امر حامی در یعامل عنوان هب ,حامیان و مشتریان

 ،) در مقاله خود2006(2بودت ).7( مدیریت تعاملی و راهبردي با مشتریان ورزش است دنیازمن

رسید که به این نتیجه  ،هاي سالمتی فرانسه مندي مشتریان در باشگاه با عنوان بررسی رضایت

مندي مشتریان بسیار  گیري رضایت فاکتورهاي انسانی و کیفیت خدمات عوامل انسانی در شکل

) نیز دریافتند تسهیالت 2008و همکارش (3). همچنین، آمینودین8( کننده و مهم است تعیین

تسهیالت ورزشگاه مانند  .ایی قوي براي رضایت تماشاگران است کننده بینی پیش ،ورزشگاه

). گرین 9تواند موجب رضایت تماشاگران شود ( ی، امنیت، راحتی و نظافت ورزشگاه میزیبای

یکی از  ،که بخش امکانات و تسهیالت فیزیکی کنند می) نیز عنوان 2008( و همکارانش 4ول

همچنین به این نتیجه رسیدند که  آنها است.مندي مشتریان  عوامل اساسی در جلب رضایت

مندي  روي انسانی و پرسنل خدماتی نیز از عوامل تأثیرگذار بر رضایتکیفیت مدیریت و عامل نی

) در تحقیق خود بر روي رضایت مشتریان و بررسی 2009(5). یینگ لین10( ورزشکاران هستند

اعتماد و وفاداري آنان از استفاده امکانات ورزشی استخرها در تاینان چین به این نتیجه رسید 

غیرهایی چون سن، جنس، سطح سواد و دفعات استفاده از که رضایت مشتریان براساس مت

                                                                                                                                              
1. Furuholt
2. Budet
3. Aminuddin,Y 
4. Greenwell 
5. Ying lin
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رضایت و وفاداري مشتریان نیز  ،تر باشد امکانات متفاوت است و هرچه امکانات ورزشی ایمن

  ). 11( بیشتر خواهد شد

توانند نمیسادگیبهکهیابند درمیورزشیهاي سازمانزیاد، بیشتربسیارگذاري سرمایهبا

رمزکهاند گرفتهیادآمیز موفقیتهاي مشارکتجلب کنند. درمدت طوالنی دررامشتري رضایت

دارد. دركبستگیمداومتالشبهمنفعتوسودایجادوورزشیمشتریان حفظونگهداري

شدهمحولآنهابهکهکاريانجامبرايتعهدودارندانتظار چیزهاییچهورزشیمشتریاناینکه

رضایت سنجشازشدهطراحیایی آورد. برنامه میوجودبهبودنتهبرجسوبرتريامکاناست،

است.ورزشیمشتريانتظارهايتنظیموکردنآشکاربرايمهمۀنکت ،دقیقطوربهمشتري

وکند میکمکمشکل وجودومشترينگرشتعییندراه شرکتبهمشتريرضایتمطالعات

لذا در این تحقیق  ).12کنند (تصحیحرامشکلنآزودتوانند میامکانصورتدرنیزها شرکت

مشتریان در  مندي رضایتچه عواملی با  ذیل می باشند: واالتس محققین به دنبال یافتن پاسخ

ارتباطند؟ میزان این ارتباط به چه میزانی است؟ مدل مفهومی که بر اساس برقراري ارتباط 

 مندي رضایتکننده  بینی ادله پیشمع به چه صورت است؟ ،شود میمیان این عوامل طراحی 

  مشتریان چگونه است؟ 

  شناسی روش

 پیمایشی بوده که به صورت میدانی انجام شده است. - روش انجام پژوهش حاضر توصیفی

زشی هاي ور مجموعه موجود در کنندگان از خدمات آموزشی استفادهجامعه آماري پژوهش را 

که در این  ندنفر بود225دگان از این امکانات کنن استفاده داد. تشکیل می شهر تهران شرکت گاز

شیوه ایی به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شدند.  خوشه - نفر به طور تصادفی90میان 

ها  به عنوان خوشهجنسیت اي بود. در مرحله اول  گیري به صورت تصادفی سه مرحله نمونه

ها در نظر گرفته شدند و در مرحله  قههاي شغلی به عنوان طب در مرحله دوم گروه .انتخاب شدند

تخاب گردیدند. براي تعیین حجم نبررسی به تصادف ا موردسوم از میان این طبقات افراد 

نفر به دست آمد. براي تعیین 30اطالعات اولیه بر اساس یک مطالعه مقدماتی شامل  ،نمونه

نمونه  r=0.45(مشتریان و کیفیت خدمات  مندي رضایتبین  ۀحجم نمونه بر اساس رابط

اي براي  درصد، آزمون دو دنباله80درصد و توان آزمون 95)، با در نظر گرقتن اطمینان مقدماتی

براي  .مورد به دست آمد 88حجم نمونه حداقل برابر  G-Powerافزار  رابطه و به کمک نرم

ند هاي خدماتی مان حوزه که در استفاده شد 1طراحی ابزار تحقیق، از پرسشنامه سروکوال

                                                                                                                                              
1. SERVQUAL



 121   مندي  ......... کننده رضایت یینسازي عوامل تع تعیین و مدل

این پرسشنامه داراي پنج قسمت، شامل  .گیرد ها، مراکز تفریحی و ... مورد استفاده قرار می بانک

. عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیري، تضمین و همدلی است درموردسواالتی 

یک پانل  مجدداً در آن ایجاد شد و جزئی اتیاصالحه شرایط مراکز تفریحی ورزشی لیکن بنا ب

دانشگاه روایی آن را تایید نمودند. در مدیریت ورزشی اساتید تن از هفت  ان شاملخبرگ

سوال درباره مشخصات پنج با  مندي رضایتکیفیت خدمات و  ۀمحقق ساخت پرسشنامهمجموع، 

 هفت ارزشی لیکرت به دست آمد که در پنجسوال پاسخ بسته با مقیاس  39فردي و 

آن به  مندي حاصل از آن، طراحی شده و پایایی ایتزیرمجموعه کیفیت ارائه خدمات و رض

آوري اطالعات از نوع میدانی و اعزام  به دست آمد. روش جمع 72/0 دلروش آلفاي کرونباخ معا

که افراد پس از اتمام جلسه تمرین به تکمیل  به طوري ،همکار تحقیق در جلسات تمرین بود

  پرسشنامه اقدام نمودند.

تحلیل  از روش ،این تحقیق دوي متغیرهاي مستقل و وابسته هب دو ۀبراي بررسی رابط 

متغیرهاي مستقل  رابطههمچنین براي بررسی همزمان  .)13(شد استفادههمبستگی پیرسون 

تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. براي مدل نمودن روابط میان  ،با متغیر وابسته

براي برازش لیل مسیري استفاده شد و سازي تح از مدل ،متغیرها در قالب یک مدل مفهومی

هاي  از طریق شاخصنهایتا  .)15و14(نمایی ماکسیمم استفاده گردید مدل از روش درست

 در در نظر گرفته شد. 05/0داري  سطح معنی). 16( مدل مورد بررسی قرار گرفتکفایت برازش 

  .گردیدستفاده ا 8/8نسخه  LISREL و )16(نسخه  SPSSنرم افزار  از ها تجزیه و تحلیل داده

  ها یافته 

میان دو  دوبهمبنی بر شناسایی ارتباط زمون همبستگی پیرسون آ، نتایج 1شماره مطابق جدول

همچنین نتایج  .مندي صورت پذیرفت هاي کیفیت ارائه خدمات با یکدیگر و با رضایت مولفه

با میزان  و طراحی و جذابیتداري میان فاکتورهاي دسترسی همبستگی معنی دادنشان 

. همچنین میان فاکتورهاي بهداشت، مدیریت، (p<0/05) مشتریان وجود دارد مندي رضایت

  .(p<0/01) داري دیده شد مشتریان همبستگی معنی مندي رضایتکیفیت و سایر موارد نیز با 
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  هاي مورد بررسی نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان شاخص .1جدول

  میانگین
انحراف 

  معیار
امنیتدسترسی

طراحی و 

جذابیت
کیفیتسایر مواردمدیریتبهداشت

4806/460339/0038/0امنیت

طراحی و 

جذابیت
0556/462891/0039/0253/0(*)

(**)563/0(*)264/0(*)7778/362563/0248/0بهداشت

(**)455/0(**)158/0326/0(**)6956/378824/0326/0مدیریت

(**)383/0(**)340/0(**)320/0(**)1444/460194/0176/0389/0سایر موارد

(**)439/0(**)468/0(*)261/0(**)177/0406/0(*)8722/382894/0232/0کیفیت

(**)470/0(**)372/0(**)458/0(**)280/0(*)206/0232/0(*)1806/459377/0259/0مندي رضایت

  05/0در سطح  داري معنی(*) 

  01/0داري در سطح  معنی(**)

با توجه به نتایج بدست آمده و ضرایب استاندارد متغیرهاي مورد بررسی، مدل مفهومی 

محققان بر مبناي  .) طراحی گردید1( مطابق نمودار شماره مندي رضایتبین  متغیرهاي پیش

نمودار مدل  ،ادبیات تحقیق یک مدل مفهومی بودند. لذا با توجه به دنبال ، بهادبیات تحقیق

  فرض گردید:  1مفهومی ارتباط میان متغیرها به نرم افزار ارائه و به صورت نمودار 
  

     

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مندي رضایتمتغیرهاي پیشبین مفهومی مدل  .1نمودار 

هاي تعدیلی  اساس شاخص این مدل بر ،RMSEAهاي برازش مخصوصاً  ما بر اساس شاخصا 

دسترسی به مکان

امنیت

طراحی ظاهري 

بهداشت

مدیریت

موارد دیگر

کیفیت رضایت مندي
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داده پیشنهاد  يمند به اضافه کردن مسیر مدیریت به رضایتافزار،  نرم از سوي ح شد ومدل اصال

  :مورد نظر ارائه شده استمدل  2ودار منکه در  شد

  

  
Management: مدیریت | Other: موارد دیگر  | Health:بهداشت | Design: طراحی ظاهري مکان  | 

Security: :Accessibility امنیت  کاندسترسی به م  | Quality: کیفیت  | Satisfaction: مندي رضایت 

بر اساس شاخص هاي برازش مندي رضایتمتغیرهاي پیش بین تحلیل مسیري مدل  .2نمودار 

بود  5آن کوچکتر از  يآزاددو که درجه هاي مدل، شاخص کاي با توجه به مقادیر شاخص(

 CFو NFI،NNFI  ،CFI ،IFIهاي برازش همچنین شاخص.) برازش مدل را تایید کرد3,4(

ست که ا 10/0کوچکتر از  SRMRو مقدار شاخص  08/0 کوچکتر از RMSEA 9/0بزرگتر از 

به سطح مطلوبی از برازش دست یافته در نتیجه این مدل .نمایند اعتبار این مدل را تایید می

رد بررسی قرار توان روابط موجود میان معیارهاي مورد نظر را مو است و بر اساس مدل فوق می

)داد.

ضرایب غیراستاندارد که بیانگر میزان رابطه متغیرهاي مورد  ،2شماره طرفی با توجه به جدول از

با  ،بر خالف دیگر عوامل ،(X2) ) و کیفیتX1( هاي مدیریت دهند عامل نظر است، نشان می

تاندارد خط چنانچه معادله اس .)P<0.05( دار و مثبتی دارند رابطه معنی (Y) رضایتمندي

  :شود یرگرسیونی بدین صورت ارائه م
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  . نتایج ارزیابی ضرایب رگرسیونی براي متغیرهاي تحقیق2جدول

Bها شاخص
Std. 

Error
BetatP-Value

066.078.084.843.401.دسترسی

069.099.070.697.488.امنیت

363.718.-043.-041.112.-طراحی و جذابیت

042.116.044.362.718.بهداشت

180.087.2382.074.041.مدیریت

112.110.1141.023.309.سایر موارد

202.082.2822.472.016.کیفیت
Y = 0.23 X1 + 0.28 X2  

  

براي  23/0توان دریافت که در جامعه مورد بررسی با ضرایب  با مالحظه این معادله چنین می

توان  داري می مشتریان را به طرز معنی مندي رضایتبراي متغیر کیفیت،  28/0متغیر مدیریت و 

  .کردبینی  پیش

  بحث

مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شـده در   مندي یترضادر این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر 

مـدل   ،مـده آبا توجه به نتایج و ضـرایب بدسـت    پرداخته شد و هاي ورزشی شرکت گاز مجموعه

هـاي   ریـزان مجموعـه   هاي حاصل براي مـدیران و برنامـه   یافته شد.ین عوامل طراحی مربوط به ا

آورد تا با دیدي جامع و روشن و بـا در نظـر گـرفتن فاکتورهـاي      ورزشی فرصتی را به وجود می

منـدي   دارتري را در جهـت جلـب رضـایت    ریزي دقیق و هدف موثر بر خشنودي مشتریان، برنامه

بـراي   ،رضـایت  زمینه تشخیص درست و میزان واقعـی رضـایت و عـدم    آنان انجام دهند. در این

).17( سازمان عالقمنـد به گستـرش و رشد، امري بسیاري مهم و حیاتی است

که یک فاکتور به تنهایی در  درسی این نتیجه توان به میدر این تحقیق ضمن تأیید سایر تحقیقات 

دهند که میزان  ه نتایج حاصل نشان میچنانچ .مندي مشتریان تأثیر گذار نیست جلب رضایت

دار و  ایی چون کیفیت و مدیریت ارتباط معنی مشتریان با فاکتورهاي ارزیابی شده مندي رضایت

همچنین این ارتباط با فاکتورهایی همچون دسترسی، طراحی و جذابیت،  .)P<0.05( مستقیمی دارد

  ).P<0.05( یرمستقیم برقرار استدار و غ بهداشت، امنیت و سایر موارد نیز به صورت معنی

)، امینودین و همکارش 2009با نتایج تحقیقاتی چون یینگ لین ( ،از تحقیق نتایج حاصل

) همسو 1387( )، بهلکه و همکارانش2006)، بودت (2008)، فیورهالت و همکارش (2008(

  بوده است.
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کننـدگان   بازاریـابی عرضـه   هاي برنامهسرلوحه تمام  برنامه ارتباط مستمر ،در کشورهاي پیشرفته

از  .دهنـد  نمـی در این راستا هرگز به یکبار فروش مشتري رضایت  .و خدمات قرار داردانواع کاال

جمله متغیرهاي بسیار مهم در جلب رضایت مشتري، تعیـین نـوع کیفیـت خـدمات و انگیـزش      

تـرین   اصـلی  ،عامل کیفیت خدماتکه  از نتایج این بررسی نیز مشاهده می شود است.مشتریان 

بـدون هـر گونـه     ،هاست. تحقیقـات انجـام شـده    عامل موثر بر رضایت مشتریان در این مجموعه

 تـوان  مـی اند که کیفیـت مطلـوب خـدمات را هنگـامی      این نکته را روشن ساخته ،تردید و ابهام

تضمین کرد که انتظارات مشتري از خدمت موردنظر برآورده شود و یا چیزي فراتر از آن بـه وي  

را در بردارد مدت از خود  رضه گردد. کیفیت خدمات به عنوان حالتی از نگرش، ارزیابی طوالنیع

) کیفیـت خـدمات را بـه    2003(1). زیتمـل و بیتنـر  18( و ارتباطی عمیق با نگرش مشتري دارد

).کـوزه چیـان و   19( انـد  کـرده عنوان قضاوت یا نگرش کلی در ارتباط با مزایاي خدمات تعریـف  

) نیز با انجام تحقیقی به این نتیجه رسـیدند کـه مهمتـرین عامـل مـؤثر بـر       1389( همکارانش

  ).6(است هاي بدنسازي، رضایت از کیفیت خدمات کارکنان آن  مندي مشتریان باشگاه رضایت

 ،داري را نشان داده است مشتریان تاثیر مستقیم و معنی مندي رضایتعامل دیگري که بر روي میزان 

) 1386( چنانچه نادریان .اند محققان نیز در تحقیقات خود بدین نتیجه رسیدهدیگر  .مدیریت است

وري سازمان، آموزش نیروي انسانی  عنوان کرد که اصالح ساختار سازمانی در جهت افزایش بهره

در جهت افزایش  ،هاي ورزشی ریزي سازمان گذاري و همچنین مدیریت در برنامه متخصص، هدف

 ). کارگر و همکارانش20( وري سازمان امري ضروري و حیاتی است هرهمشتریان و ب مندي رضایت

وري اماکن ورزشی کشور مهم و اساسی گزارش کردند که در این میان  عامل را در بهره10) نیز 1385(

  ).21( ریزي در باالترین رتبه قرار داشتند انی و بعد از آن مدیریت و برنامهعوامل نیروي انس

، طراحی و ها با عواملی چون دسترسی مشتریان در این مجموعه مندي رضایتهمچنین میزان 

و  2تئودوراکیس .داري را نشان داده است جذابیت، بهداشت و امنیت نیز ارتباط غیرمستقیم و معنی

در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین معیارهاي کیفیت خدمات و رضایت نیز ) 2001( همکارانش

نتایج موجود در این بررسی را مورد تایید قرار داده و نشان دادند  اي حرفه هاي ورزشتماشاگران در 

شامل ملموسات، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، امنیت و در دسترس  بین پنج عامل کیفیت خدمات

 هنري و همکارانش). 22( داري وجود دارد تماشاگران رابطه معنی مندي رضایتبودن خدمات با 

ریزي صحیح  برنامه نبودعنوان کردند که  ،سترسی به اماکن ورزشی) با در نظر گرفتن عامل د1389(

شود. آنان به این  باعث بروز مشکالت زیادي همچون دسترسی نامناسب براي کاربران می ،و مناسب

                                                                                                                                              
1. Zeithmal VA & Bitner MJ 

2  . Theodorakis N.
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باعث توسعه پایدار شهري و تنوع و  ،گزینی مناسب و عادالنه فضاهاي ورزشی نتیجه رسیدند مکان

آنان تاکید کردند که در طراحی و احداث فضاهاي  .ورزشی می شودتوزیع مناسب براي کاربران 

 ). میرغفوري و همکارانش23( ورزشی به پراکندگی و میزان سرانه جمعیت باید توجه خاصی شود

هاي ورزشی پنج مانع  ) در بررسی و تحلیل مشکالت و موانع موثر بر مشارکت زنان در فعالیت1388(

ادگی، امکاناتی و اقتصادي را شناسایی کردند. آنان به این نتیجه خانو -اجتماعی، فرهنگی، شخصی

دسترسی مناسب و دور بودن اماکن ورزشی، مانع مهم اجتماعی و فرهنگی در  نبودرسیدند که 

  ).24(است هاي ورزشی  ر فعالیتدمشارکت زنان 

بهداشت بر هاي انجام شده حاکی از تاثیر بسزاي فاکتورهاي ایمنی و  از طرفی، دیگر بررسی

) در تحقیق خود با عنوان بررسی 1385مشتریان است. سیاح و همکارانش ( مندي رضایتمیزان 

وضعیت ایمنی اماکن ورزشی شهر کاشان، بیشترین فراوانی در بروز خطرات را ناشی از غیر 

استاندارد بودن وسایل و سطح زمین عنوان کردند و تاکید نمودند که ایمنی در اماکن ورزشی 

).25(دارد  کاربران اهمیت بسیار زیادي مندي رضایتجهت افزایش  در

فیزیکی -) نیز در زمینه ارزیابی تاثیر تسهیالت ورزشی2002( و همکارانش 1هاي گرین ول یافته

نشان داد تماشاگران زن بر روي عامل تسهیالت فیزیکی (به  ،مشتریان مندي رضایتبر روي 

).10( بهداشتی) تاکید بیشتري دارند هاي سرویسعنوان مثال بهداشت و تمیزي 

 استاندارد مده، با توجه به بزرگتر بودن ضریبآبا در نظر گرفتن ضرایب رگرسیونی و معادله بدست 

گیري کرد که شدت رابطه  توان نتیجه ) چنین می0,31) نسبت به متغیر مدیریت (0,33کیفیت (

هاي مدیریتی  دت این رابطه میان فاکتور روشبیش از ش مندي رضایتمیان فاکتور کیفیت و میزان 

 مندي رضایتبر میزان  ،هاي مدیریتی بیش از شیوه ،است. پس کیفیت مندي رضایتو میزان 

شود که با ثابت  با توجه به معادله خط ارائه شده نیز چنین بیان میاز طرفی  .مشتریان موثر است

توان  %، می28ه خدمات در این مرکز به میزان هاي مدیریتی و افزایش کیفیت ارائ نگاه داشتن شیوه

همچنین با ثابت نگاه داشتن سطح کیفیت خدمات و بهبود  .مندي را یک درصد باال برد رضایت

لذا در مندي را یک درصد افزایش داد.  توان سطح رضایت % نیز می23هاي مدیریتی به میزان  شیوه

بین پرداخته و  شناسایی متغیرهاي پیشه این تحقیق سعی شد تا با تعیین معادله رگرسیون ب

سازي روابط بین متغیرها، ارتباط هر یک با یکدیگر و  ضرایب هر یک محاسبه گردد. همچنین با مدل

 ریزي شود. برنامه گیر و طرحی روشن براي مدیران تصمیمشناسایی نموده  را مندي رضایتبا متغیر 

مختلف مدیریتی، آثار  هاي شیوه هاي کیفیت و لیکن مناسب است مطالعات بیشتري بر روي مولفه

                                                                                                                                              
1. Greenwell T C.
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مندي کارکنان بر خدماتی که به مشتریان ارائه  ها و رضایت مدیریت بر روي کارکنان و نقش انگیزش

  آنان انجام شود. مندي رضایتدهند و نیز میزان  می

صنعت ورزش است و  موفقیت درگرایی، رمز  توجه عمیق به مشتري و مشتري به این ترتیب

. در قلمرو آید میبه حساب  برنده پیشنیرویی بزرگ و  ،ورزشی هاي سازمانن اندیشه در تمام ای

هاي ورزشی به  و مجموعه ها باشگاهیادي را براي مشتریان مزایاي ز مندي رضایتصنعت ورزش، 

 ناشی از حضور مشتریان است. یکی از ،ها باشگاهمنبع درآمد  ترین اصلی طوریکه به .دنبال دارد

هاي  مشتریان و تداوم حضور آنها در مجموعه مندي رضایتمترین فاکتورهایی که منجر به مه

، کیفیت خدمات ارائه شده در این اماکن است. بنابراین، الزم است مدیران دشو میورزشی 

و تداوم این  ها ورزشگاهورزشی براي کسب بیشترین منفعت و سود ناشی از حضور مشتریان در 

 ش خود را جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و برآوردن نیازهاي مشتریانحضور، نهایت تال

  انجام دهند.
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در استفاده از پله بجاي پله برقي ترويج  در  تاثير پوسترها و تابلوهاي برانگيزنده
    ايستگاه هاي مترو

  : شهر كواالالمپور مالزيمطالعه موردي
  

  2ابوالفضل فراهاني، 1كيوان شعباني مقدم
  

  08/08/90تاريخ پذيرش:   07/04/90تاريخ دريافت: 

 چكيده
آسانسور يك فعاليت جسماني رايگان و مفيد است كه اغلب استفاده از پله بجاي پله برقي يا 

توانند آن را انجام ها و مانند اينها ميمردم در اغلب اماكن از قبيل پاساژها، محل كار، كتابخانه
دهند. هدف اين تحقيق، بررسي تاثير استفاده از پوستر در ترغيب مردم به استفاده از پله 

يرزميني متروي كواالالمپور مالزي است. روش كار بدين بجاي پله برقي در پنج ايستگاه ز
ها و پله برقي درحال باال رفتن، در مقابل پوسترهايي در نقطه انتخاب بين پلهصورت بود كه 

كردند شمارش شدند. شمارش در چشم رهگذران نصب شد و افرادي كه هريك را انتخاب مي
نج مرحله سطح پايه، اولين مداخله، اولين هفته پياپي و در پ 5ساعات و روزهاي يكسان و در 

انتخاب بين  48635تعداد كل  پس مداخله، دومين مداخله و دومين پس مداخله انجام گرفت.
پله و پله برقي در طول تحقيق مورد شمارش قرار گرفت. افزايش معناداري بين سطح پايه و 

به  6/6و دومين مداخله (از  درصد) و بين اولين پس مداخله 3/19به  5/4اولين مداخله (از 
درصد) كه پوسترها براي بار اول و دوم نصب شدند مشاهده شد. افزون براين، كاهش  8/22

درصد) و بين دومين  6/6به  3/19چشمگيري بين اولين مداخله و اولين پس مداخله (از 
دوم درصد) كه پوسترها براي بار اول و  7/8به  8/22مداخله و دومين پس مداخله (از 

برداشته شدند مشاهده شد. با اين حال، ميزان استفاده از پله در دومين پس مداخله بشكل 
نتايج اين تحقيق نشان داد  درصد). 5/4به  7/8معناداري از سطح پايه فراتر رفت (از 

دهد. براساس اين نتايج بكارگيري پوستر بشكل معناداري ميزان استفاده از پله را افزايش مي
اي هزينهاندركاران و متوليان سالمت با استفاده از ابزارهاي ساده و كمشود دستميپيشنهاد 

چون پوسترها و تابلوها، نسبت به تشويق مردم براي انتخاب پله درجهت ارتقاي فعاليت بدني 
  و بهبود سالمت كمك كنند.

  

  فعاليت بدني، باال رفتن از پله، مداخله، پوستر.   :واژگان كليدي

                                                                                                                                            
   :keyvanshabani@gmail.comEmail                           ) (نويسنده مسئول استاديار دانشگاه رازي.  1
                                                          . استاد دانشگاه پيام نور 2



    1392، تابستان 18مطالعات مديريت ورزشي شماره   132

  مقدمه 
مداوم بخش الينفكي از زندگي سالم  1بدن انسان براي حركت طراحي شده است. فعاليت بدني

اي را در ارتباط با سالمت در پي داشته باشد. فعاليت بدني بعنوان تواند منافع عمدهاست و مي
. )1( )2008شود (كميته راهنماي فعاليت بدني، بخش مهمي از سبك زندگي سالم شناخته مي

بدني منظم نه تنها در سالمت نقش دارد، بلكه در ويژگيهاي جسماني چون وزن و فعاليت 
تركيب بدني مناسب نيز دخيل است و خطر توسعه بيماريهاي مزمن و مواردي چون سكته، 
پرفشاري خون، بيماري عروق كرونري، صفرا، استئوآرتريت، ديابت نوع دو و برخي انواع سرطان 

و حتي با كاهش ميزان مرگ و مير  )2( )2002اني سالمت، دهد (سازمان جهرا كاهش مي
هاي سالمت اياالت متحده، پيشنهاد . براساس توصيه)3( )2000و همكاران،  2ارتباط دارد (بوث

 5دقيقه در  30كم شده است كه براي ارتقا و حفظ سالمت، تمام بزرگساالن سالم روزانه دست
روز هفته به فعاليت  3دقيقه در  20وسط؛ و يا حداكثر روز از هفته به فعاليت هوازي با شدت مت

دهند افزايش تحقيقات نشان مي. )4( )2007و همكاران،  3هوازي با شدت باال بپردازند (هاسكل
هايي براي ميزان دسترسي به حل و نقل عمومي و همچنين، ساختار محيط از قبيل مكان

روي به محل كار و از ساختمان و امكان پيادهروي، قرار داشتن پاركينگ در فاصله مناسب پياده
، و همكاران 5؛ اوون2002و همكاران،  4منزل بر مشاركت افراد در فعاليت بدني اثرگذارند (بومن

نياز به وجود وسايل  و امكاناتي كه بشكل موثري  .)5،6،7( )2004، و همكاران 6؛ هومپل2000
زايش است. اگرچه استفاده از پله يگانه روش فعاليت بدني را در كشور ارتقا بخشند درحال اف

براي ايجاد يك سبك زندگي فعال نيست، ولي روشي رايگان و دردسترس است كه نيازي به 
  زمان و مهارت اضافي ندارد.

. )8( )2004ضرر، سالم و مفيد است (پله براي بهبود سالمت، فعاليتي بي 7باال رفتن از پله
ص تاثير باال رفتن مداوم از پله در افزايش آمادگي جسماني و شواهد تاييد شده بسياري درخصو

قدرت، كاهش وزن، بهبود نيمرخ چربي و كاهش خطر ابتال به پوكي استخوان وجود دارد 
. برآورد شده است كه روزانه تنها )9،10( )2000؛ بوريهام و همكاران،1997و همكاران، 8(باست

                                                                                                                                            
1. physical activity 
2. Booth 
3. Haskell 
4. Bauman 
5.Owen 
6. Humpel 
7. stair climbing 
8. Basset 
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-درصد كاهش مي 62از بيماري كرونري قلب را تا  دقيقه باال رفتن از پله، خطر مرگ ناشي 7

اند كه باال رفتن از پله با افزايش مختصر . برخي محققان پيشنهاد كرده)11( )2003، 1دهد (يو
مدت شود كه در طوالنيدر كالري مصرفي (انرژي مصرفي)، منجر به بهبود در تعادل انرژي مي

؛ 2000؛ بوريهام و همكاران، 2003فوستر، - اثرات مثبتي بر سالمت خواهد داشت (النينگهام
تعيين ميزان دقيق كالري سوزانده شده از طريق باال ). 12،10،13( )1996و همكاران،  2بن

. با )14( )2002، 3و عزيز رفتن از پله دشوار است، ولي وزن بدن و تعداد پله در آن موثرند (ته
كيلوكالري و با پايين رفتن از هر پله  11/0اين حال، برآورد شده كه با باال رفتن از هر پله 

برابر پايين رفتن  6/9). باال رفتن از پله 2002، و عزيز شود (تهكيلوكالري سوزانده مي 05/0
. اين ميزان باالي انرژي مصرفي ناشي )15،16( الف و ب) 2006، 4انرژي نياز دارد (ايوس و وب

كرده و تعادل بين انرژي ورودي و خروجي بدن را تواند از چاقي پيشگيري از باال رفتن از پله مي
  بهبود بخشد.
يك فعاليت جسماني رايگان و مفيد است كه اغلب مردم يا آسانسور  6بجاي پله برقي 5استفاده از پله

توانند آن را انجام دهند. اين ها و مانند اينها ميدر بيشتر اماكن از قبيل پاساژها، محل كار، كتابخانه
و همكاران،  7واند تاثير مثبتي بر ميزان آمادگي جسماني و سالمت داشته باشد (سولرتفعاليت مي

. اگرچه استفاده از )17،18،19( )1996برگر و همكاران، ؛ پافن1999و همكاران،  8؛ اندرسن2010
تواند سطح فعاليت بدني را افزايش و درنتيجه، سالمت پله نوعي تغيير در سبك زندگي است كه مي

كنند بود بخشد، ولي نشان داده شده كه افراد در اماكن عمومي اغلب از پله برقي استفاده ميرا به
. در )20،16،21( )2005و همكاران،  10، آويل2006؛ ايوس و وب، 2009، 9(كلمن و گونزالز

ابلوها، روند اغلب از نصب تمداخالتي كه در سطح جامعه براي ارتقاي استفاده از پله بكار مي
هاي برقي جهت ترغيب مردم به برگزيدن پله استفاده و بنرها در كنار آسانسورها و پله 11اپوستره

اند كه استفاده از تابلوها و پوسترها در نقطه انتخاب بين بيشتر تحقيقات گذشته نشان داده شود.مي

                                                                                                                                            
1.Yu 
2. Benn 
3.The& Aziz 
4. Eves& Webb 
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8. Andersen 
9. Coleman& Gonzalez 
10. Auweele 
11. posters 
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و مترو، هايي چون محل كار، ايستگاه قطار تواند استفاده از پله را در محيطپله و پله برقي مي
و  1هاي اتوبوسراني، دانشگاهها، فرودگاهها، مراكز سالمت و مراكز فروش افزايش دهد (بليميترمينال

؛ راسل و 2005، ايوس؛ وب و 2009و همكاران،  2ي؛ پيال2006، ؛ ايوس و وب1995همكاران، 
؛ 2007ران، و همكا 4؛ بونگوم2001و همكاران،  3؛ بوتلي2009؛  كلمن و گونزالز، 1999همكاران، 

 )1980و همكاران،  6؛ برونلالف و ب 2001و همكاران،  5؛ كر1998اندرسن و همكاران، 
) با مرور تحقيقات 2006و همكاران ( 7دوالن .)22،16،23،24،25،20،26،27،28،29،30،31(

گيري جهت ترغيب افراد صورت گرفته نتيجه گرفتند قرار دادن تابلوهاي برانگيزنده در نقطه تصميم
تواند به افزايش ميزان استفاده از پله و درنتيجه، اصالح عدم به برگزيدن پله بجاي پله برقي مي

؛ مارشال 2005. در سوي ديگر، تحقيقات معدودي (آويل و همكاران، )32( تعادل انرژي كمك كند
و  8المارش .)21،33( اند) عدم بهبود را درخالل يا پس از مداخالت گزارش كرده2002و همكاران، 

) افزايش اوليه استفاده از پله را متعاقب استفاده از تابلوها گزارش كردند كه در 2002دانشگاهيان (
) نيز در تحقيق مشابهي افزايش 2005. آويل و همكاران ()33( ادامه به سطح اوليه كاهش يافت

ارش كردند كه اين تعاقب بكارگيري تابلوها گزممعناداري را در استفاده از پله توسط كاركنان زن، 
اند . برخي تحقيقات نشان داده)21( هفته تحقيق به سطح اوليه بازگشت و كاهش يافت 7درخالل 

ها، بارهايي كه بايد حمل شوند، كيفيت زيباشناختي راه پله، عوامل ديگري چون جذاب بودن پله
؛ بوتلي و 2000هاچينسون، استفاده از موسيقي و تعداد افراد برروي انتخاب آنها اثرگذارند (راسل و 

  .)25،26،34،24( )2005، ؛ و وب و ايوس2001و همكاران،  9؛ كري2001همكاران، 
پوستر برروي ترغيب افراد به استفاده از پله بجاي فاده از هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثير است

  پنج ايستگاه مترو كواالالمپور است.پله برقي در 

  پژوهشروش 
هاي زماني براي بررسي استفاده از پله بجاي پله برقي مايشي، طرح سريدر اين تحقيق شبه آز

باالرونده، درخالل مرحله پايه (مبنا)، اولين مداخله، اولين پس مداخله، دومين مداخله و دومين 
                                                                                                                                            
1. Blamy 
2. Pillay 
3. Boutelle 
4. Bungum 
5. Kerr 
6. Brownell 
7. Dolan 
8. Marshal 
9. Kerri 
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پله و پله برقي در مجاورت پس مداخله بكار برده شد. پنج ايستگاه مترو زيرزميني كه در آنها راه
 پله بود. 40پله داراي داشت انتخاب شدند. هر راهيكديگر قرار 

  A1مداخله شامل استفاده از پوستر در پنج ايستگاه مترو شهر كواالالمپور بود. اندازه پوسترها 
با انتخاب پله، آمادگي جسماني خود  "پيام هر پوستر اين بود كه  بود.  متر)ميلي 594× 841(

به زبان مااليي نوشته شد. اين پيام رهگذران را به باال  كه "را بهبود ببخشيد و سالمت بمانيد
كرد. پوستر مادگي جسماني آنها تشويق مياي پله برقي براي بهبود سالمت و آرفتن از پله بج

پوسترها در بوسيله گروهي از اساتيد دانشكده تربيت بدني دانشگاه پوترا مورد تاييد قرار گرفت. 
توانستند نها مييد افراد نصب شدند. در اين نقطه آي و در خط دنقطه انتخاب بين پله و پله برق

انتخاب كنند كه از پله باال روند يا برروي پله برقي سوار شوند. محل نصب پوستر بشكلي 
 توانست آن را به راحتي مشاهده كند. انتخاب شد كه هر فرد رهگذر مي

يستگاهها انجام گرفت. دو نفر دانشجو هفته پياپي در ا 5در  2011مشاهدات از تاريخ اول اوريل 
اي در باالي هريك و نزديك درب خروجي، بطور مستقيم تعداد افرادي در هر ايستگاه از نقطه

رفتند را سه روز در هر هفته مورد مشاهده قرار داده و تعداد كه از پله يا پله برقي باال مي
د. يكي از دانشجويان به شمارش و كساني كه هريك از آنها را انتخاب كردند شمارش و ثبت ش

ثبت افرادي كه پله را انتخاب كردند و ديگري پله برقي اقدام كردند. افرادي كه وسايل بزرگتر از 
كردند و همچنين، اشخاص معلول و كودكان مورد يك چمدان و بارهاي سنگين حمل مي

و در روزهاي  )12تا  9شمارش قرار نگرفتند. شمارش در يك ساعت مشخص از روز (بين 
مشخص هفته (دوشنبه، چهارشنبه و جمعه) صورت پذيرفت. هر مرحله از تحقيق يك هفته 
بطول انجاميد. حداكثر دماي هوا و رطوبت در طول تحقيق تقريبا يكسان بود. اولين مرحله 

درنظر گرفته شد و يك هفته قبل از نصب پوسترها انجام گرفت.  1مشاهده بعنوان سطح پايه
و پس از نصب پوسترها انجام گرفت. سومين  2رحله مشاهده بعنوان اولين مداخلهدومين م

و پس از برداشتن پوسترها انجام گرفت تا تاثير  3مرحله مشاهده بعنوان اولين پس مداخله
و پس از نصب  4مرحله قبلي محو و از بين برود. چهارمين مرحله مشاهده بعنوان دومين مداخله

گرفت تا تاثير مكان كنترل شده و نسبت استفاده افراد از پله با سطح دوباره پوسترها صورت 
كرد كه آيا نصب اين مرحله اين امكان را فراهم پايه و همچنين، اولين مداخله مقايسه شود. 

دوباره پوسترها اثر مشابه يا قويتري از مداخله اول يا سطح پايه دارد يا خير. پنجمين مرحله 
                                                                                                                                            
1. baseline 
2. first intervention 
3. first post-intervention 
4. second intervention 
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درنظر گرفته شد. اين  1دوباره پوسترها و بعنوان دومين پس مداخله مشاهده پس از برداشتن
 مرحله امكان بررسي احتمال حفظ تاتير (تاثير تاخيري) را فراهم كرد.

   چهار فرضيه به شرح زير در اين پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند.
  يابد.كنند افزايش ميينصب پوسترها درصد افرادي كه پله را بجاي پله برقي انتخاب م :فرضيه الف
پس از نصب دوباره پوسترها در دومين مداخله، درصد افرادي كه پله را بجاي پله  :1فرضيه ب

  كنند بشكل معناداري از مرحله پايه باالتر خواهد رفت.برقي انتخاب مي
پس از نصب دوباره پوسترها در دومين مداخله، درصد افرادي كه پله را بجاي پله : 2فرضيه ب

  كنند بشكل معناداري از اولين مداخله باالتر خواهد رفت.رقي انتخاب ميب
در دومين پس مداخله و پس از برداشتن مجدد پوسترها، درصد افرادي كه پله را : فرضيه ج

  كنند بشكل معناداري از مرحله پايه باالتر خواهد رفت.بجاي پله برقي انتخاب مي

  يافته ها
مورد انتخاب بين پله و پله برقي مورد  48635گاهها، تعداد كل در طول تحقيق و درهمه ايست

مشاهده و شمارش قرار گرفت. در رابطه با فرضيه الف، تفاوت معناداري بين استفاده از پله در 
  .χ2 = 41/65, P<.001درصد) مشاهده شد  3/19درصد) و اولين مداخله ( 5/4( سطح پايه

 6/6درصد به  3/19استفاده از پله بشكل معناداري از  بين اولين مداخله و اولين پس مداخله،
  . χ2 = 27/91, P<.001درصد كاهش يافت 
درصد)  5/4درصد درمقابل  6/6اولين پس مداخله و سطح پايه ( پس ازبين استفاده از پله 

  .χ2 = 1/89, P<.20تفاوت معناداري مشاهده نشد 
دوباره نصب شدند، استفاده از پله بشكل بين اولين پس مداخله و دومين مداخله كه پوسترها 

  .χ2 = 52/23, P<.001درصد افزايش يافت  8/22درصد به  6/6معناداري از 
درصد)  4/22بيني شد، استفاده از پله پس از دومين مداخله (پيش 1همانگونه كه در فرضيه ب

  .χ2 = 73/42, P<.001درصد) باالتر رفت  5/4بشكل معناداري از سطح پايه (
درصد) بشكل  8/22، استفاده از پله پس از دومين مداخله (2زون براين، در رابطه با فرضيه باف

  .χ2 = 4/13, P<.05درصد) باالتر رفت  3/19معناداري از اولين مداخله (
هنگاميكه پوسترها بين مداخله دوم و پس مداخله دوم برداشته شدند، استفاده از پله بشكل  

  .χ2 = 39/25, P<.001درصد كاهش يافت  7/8ه درصد ب 8/22معناداري از 
با اين حال در رابطه با فرضيه ج، ميزان استفاده از پله پس از دومين پس مداخله بشكل 
                                                                                                                                            
1. second post-intervention 
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 . χ2 = 6/20, P<.05معناداري از سطح پايه افزايش يافته بود 

د را ارائه انتعداد مشاهدات در هر مرحله و درصد افرادي كه از پله استفاده كرده 1 شماره جدول
 كرده است.

  

 . تعداد مشاهدات و درصد استفاده از پله در هر مرحله1جدول 

 مرحله نصب پوستر تعداد مشاهدات  درصد استفاده از پله

 سطح پايه خير 2188 5/4

 اولين مداخله بله 9386 3/19

 اولين پس مداخله خير 3209 6/6

 دومين مداخله بله 11088 8/22

 ن پس مداخلهدومي خير 4231 7/8

  بحث
هاي اين تحقيق نشان داد استفاده از پوستر بشكل معناداري درصد استفاده از پله بجاي يافته

تواند بطور مي دهد. نتايج ما حاكي از آن بود كه پوسترپله برقي را در مترو مالزي افزايش مي
پله را دارند برجاي  بالقوه تاثير معناداري برروي تعداد افرادي كه قصد انتخاب پله برقي يا

نصب پوستر نه تنها در مرحله اول، بلكه در ساير مراحل نيز افزايش استفاده از پله را گذارد. 
بدنبال داشت. افزون براين، درصد استفاده از پله درخالل دومين پس مداخله در اثر تاثير 

كه ارائه مكرر پوستر كنند ها پيشنهاد ميتاخيري همچنان از سطح پايه باالتر بود. اين يافته
تري تواند تاثير اوليه آن را تقويت كند و منجر به حفظ و نگهداري اثر آن در دوره طوالنيمي

 پس از برداشتن آن شود.

مطالعات نشان داده  اينهاي ما با تغييرات رخ داده در برخي تحقيقات مشابه هستند. در يافته
كنند (كر و وستر يا عالمت از پله استفاده ميدرصد افراد قبل از نصب پ 10شده كه كمتر از 

 )2008؛ ايوس و همكاران، 1980؛ برونل و همكاران، الف و ب 2001همكاران، 
درصد) از افراد مورد  5/4. در مطالعه حاضر نيز تقريبا درصدي مشابه ()29،30،31،16(

ه كردند. اين ميزان بشكل قابل توجهي مشاهده، قبل از نصب پوستر (سطح پايه) از پله استفاد
ضعيف بوده و مشابه استفاده از پله در هنگ كنگ است كه درصد ناچيزي از رهگذران پيش از 

. در مقايسه با ساير )35( )2008انجام مداخله از پله استفاده كردند (ايوس و همكاران، 
درصد  6/11انگين ارائه شده كمتر از مي كواالالمپوركشورها، ميزان استفاده از پله در مترو 

استفاده از پله در ايستگاههاي زيرزميني خطوط ريلي در كشورهاي انگلستان و اياالت متحده 
 .  )15،16( )2006است (ايوس و وب، 
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درصد استفاده از پله ا دهند استفاده از تابلوها و پوسترهدر سوي ديگر، بيشتر مطالعات نشان مي
دهد بيل دانشگاهها، مراكز فروش و ايستگاههاي قطار) افزايش ميرا در محيطهاي مختلف (از ق
پس از برداشتن آنها و تابلوها نند كه ارائه دوباره پوسترها از آ و برخي تحقيقات نيز حاكي

؛ 2006، شود (ايوس، وب و موتريموجب افزايش استفاده از پله در مقايسه با سطح پايه مي
دهند . شواهد زيادي نشان مي)16،23،20( )2009ونزالز، ؛ كلمن و گ2009ي و همكاران، پيال

 تواند تاثير مضاعف داشته و تا مدتي پس از برداشتن نيز ادامه يابد.كه ارائه دوباره پوستر مي

با اين حال، اگرچه ميزان استفاده از پله تاثير ارائه پوستر در تحقيق حاضر قابل توجه بود. 
ش يافت، ولي اين ميزان هنوز پايين بود (افزايشي به ميزان بشكل نسبي درپي نصب پوستر افزاي

درصد متعاقب دومين پس مداخله). ميزان افزايش استفاده از پله در تحقيق ما مشابه  7/8
و  و كپنهاگن (ايورسن )31( )1980ايستگاه حمل و نقل عمومي گالسكو (براونل و همكاران، 

  . )36( درصد) 4 درصد و 7-9) بود ( به ترتيب 2007، همكاران
هاي اين تحقيق، چند محدوديت بايستي درنظر گرفته شود. اول، مشاهدات درموقع تفسير يافته

در ايستگاهها اغلب در ساعات شلوغي و ازدحام انجام گرفته كه ممكن است مردم تصميم 
احتمال تر بگيرند براي زودتر رسيدن به مقصد از پله استفاده كنند. در مقابل، در ساعات خلوت

بيشتري وجود دارد كه مردم از پله برقي استفاده نمايند. دوم، با توجه به اين فرض كه حجم 
دهد، همانگونه كه قبال در ترافيك رهگذران درصد استفاده از پله را تحت تاثير قرار مي

 )2007و  2005؛ وب و ايوس، الف و ب 2001تحقيقات نشان داده شده است (كر و همكاران، 
رسند زاويه ديد ؛ اين احتمال وجود دارد كه موج اوليه رهگذران كه به پوستر مي)29،30،24(

افرادي كه در پشت سر هستند را محدود ساخته و يا بسته باشد. در برخي مطالعات، بويژه 
اند، درصد افرادي كه پله را انتخاب هاي اداري انجام گرفتهها و ساختمانآنهايي كه در كتابخانه

هايي ند باالتر بوده است. دليل اين موضوع شايد اين باشد كه اغلب افراد در چنين محيطاكرده
را بخوانند، ولي در ايستگاههاي مترو مردم بدون توقف كرده و پيام پوسترها و تابلوها توانند مي

بدليل روش مورد  گذرند. سوم،توجه كامل به متن پيام بسرعت عبور كرده و از كنار آن مي
ها، امكان تمايز ميان سن، جنس و وزن بدن افراد و بررسي اينكه آيا وري دادهآاده در جمعاستف

پوسترها تاثير يكساني برروي هريك از اين گروهها دارد يا خير، وجود نداشت. اين نكته بايد 
درنظر گرفته شود كه براي بررسي تاثير پوسترها، مداخالت بايستي در يك چارچوب جامع و 

بررسي شوند كه عوامل اجتماعي، محيطي، جنس، نژاد، فرهنگ و غيره را درنظر  چندبعدي
الذكر ) در مدل اجتماعي بوم شناختي خود نشان داد تمام عوامل فوق1996( 1گيرد. استوكولز

                                                                                                                                            
1. Stokols 
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. چهارم، تعيين دقيق تاثير )37( دهندرفتارهاي مربوط به سالمت را تحت تاثير قرار مي
اضر امكانپذير نيست، زيرا افراد يكساني در ايستگاهها رفت و آمد پوسترها در محيط تحقيق ح

  كنند.  نمي

  گيرينتيجه
هزينه زيادي براي ارتقاي فعاليت بدني هاي ساده و كمپيام اصلي اين مطالعه اين است كه روش

و  1نوها وجود دارد. همانگونه كه اندرسمربوط به سالمت، بوسيله ترغيب مردم به استفاده از پله
) پيشنهاد كردند ما بايد برروي استفاده از پله براي تغيير ميزان فعاليت بدني 1998همكاران (

) بيان داشتند كه براساس 2003و همكاران ( 2. فاسكونگر)28( گذاري كنيمدر جامعه سرمايه
هاي مربوط به سالمت در جامعه براي ترغيب مردم شواهد تحقيقي موجود، عدم استفاده از پيام

. باتوجه به نتايج )38( برانگيز استبه گنجاندن فعاليت بدني در زندگي روزمره آنها تعجب
تحقيق حاضر و شواهد محكم موجود مبني بر تاثير مداخالتي چون پوستر بر ميزان استفاده از 

اندركاران و متوليان سالمت در محيطهاي داراي آسانسور و پله برقي شود دستپله، توصيه مي
 براي تغيير رفتار افراد و درنتيجه، بهبود آمادگي و سالمت آنها استفاده نمايند. عالئم از اين

تحقيق متفاوت، بررسي تاثير  تحقيقات بعدي بايد برروي بررسي محيطهاي مشابه با روش
مدت، بررسي نتايج ارائه پوسترها و عالئم در پوسترها با محتوا و اندازه متفاوت در طوالني

ساعت  24تر و درازمدت (براي مثال، درخالل ، و همچنين انجام تحقيقات جامعچندين نوبت
حساس به حركت براي شمارش  روز هفته و ماهانه؛ و يا استفاده از ابزارهاي ويژه 7شبانه روز، 

  افراد) تمركز نمايند. 
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مندي  ارتباط ادراك رفتارهاي رهبري مربيان با اهداف پيشرفت و رضايت
  هاي زن نخبه ايران بسكتباليست

  

  1رسول نوروزي سيد حسيني
  

  28/01/91تاريخ پذيرش:   11/05/90تاريخ دريافت: 

  چكيده
رفتارهاي رهبري مربيان با اهداف پيشرفت و  ادراكارتباط  تعيين ،هدف از اين تحقيق

 همبستگيروش تحقيق در اين پژوهش  زن نخبه ايران بود. هاي يستبسكتبالدي من رضايت
كه به صورت ميداني اجرا شد. جامعه آماري شامل كليه بازيكنان ليگ برتر بسكتبال زنان  بود

در نظر گرفته شد. به منظور  )=174n( بود. نمونه تحقيق برابر با جامعه آماري )نفر174(
 ، پرسشنامه اهداف پيشرفتي)LSS( ورزشدر  اس رهبريآوري اطالعات از مقي جمع

)TEOSQ( و پرسشنامه رضايت از ورزش(ASQ) از  ،ها دادهاستفاده شد. براي تجزيه و تحليل
نتايج نشان داد كه  آمار توصيفي و استنباطي شامل آناليز رگرسيون چند متغيره استفاده شد.

در بين . )>05/0p( دي داردار يمعنرفتارهاي رهبري مربيان با اهداف پيشرفت ارتباط 
 وجود داردداري  خودگرايي رابطه معني وحمايت اجتماعي بين رفتارهاي رهبري مربيان، 

)05/0p<( .داري يمعنمندي ورزشكاران رابطه  همچنين رفتارهاي رهبري مربيان با رضايت 
بازخورد مثبت با آموزش و تمرين و . در بين رفتارهاي رهبري مربيان، رفتار )>05/0p( داشت
رفتارهاي رهبري مربيان  به طور كلي. )>05/0p( بود داري يمعنمندي داراي رابطه  رضايت

  مندي بازيكنان است.  كننده در اهداف پيشرفت و رضايت عاملي مهم و تعيين
  

  .بسكتبال ،ورزشكار مندي رضايت، اهداف پيشرفت ،رهبري :گان كليديواژ

                                                       
 Email: Rasool.norouzi@yahoo.com  مدرسدكتري مديريت ورزشي دانشگاه تربيت  . دانشجوي 1
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  مقدمه
. اگرچـه  اسـت  پژوهشـگران سنتي است كه در اكثر اوقات محور توجـه   يا وي پورهبري، موضوع

نيست، بلكه ابعـاد،   ي؛ اما رهبري ويژگي ساده فردشود به عنوان رهبر ياد مياغلب از مربي تيم 
را مربيـان   )1984( 1كـيس  ).1( گيـرد  را در بر مـي  يا دهيچيپصيات گسترده و  و خصو ها وهيش

 ةواژ حتـي اگـر  مربيـان   به اعتقـاد او  .داند يم ورزشي هاي ازمانسدر  انسانياجزاء حياتي منابع 
و  پيشـرفته  هـاي  تيـ فعالآنـان همچـون سـاير     ، اما وظـايف كار نبرند را در مورد خود به رهبري
ماننـد   وظـايفي به اهـداف تيمـي،    رسيدناست. مربيان در  رهبري اعماليافته، مستلزم  سازمان
واقـع بـا    در دارند.و هماهنگي و نفوذ بر بازيكنان  كنترل  ،سازماندهيريزي،  ، برنامهگذاري هدف

رهبـر را   وظـايف همـان   ،اجتماعيو تعامالت  گروهي فرآيندهايدر  ها استيسگونه  اينتدوين 
رفتارهـاي   مطالعةبراي  »2رهبري رفتار«اصطالح  از ،تحقيقاتاز  بسياريدر ). 2( آورند جا مي به

يـك   عنـوان  به بايد ،در نقش يك رهبر ،مربي ).3 ،4 ،5 ،6 ،7( ه استشداستفاده  مربي رهبري
 رفتاري كند. ايجاد ورزشكاران پيشرفترا براي  مؤثريمطمئن و  يها روشو  ها راهبرانگيزاننده، 
 انگيـزش بـر   خصوصـيتي اسـت كـه    مهمترين، گذارند مي نمايشخود به  رهبري كه مربيان در

) بـراي  1980( 3سـاله . چـالدوري و  )8( گـذارد  مـي اثر  ادراك آنان از مربي چگونگي بازيكنان و
ساختند. ايـن   LSS(4ورزش (در ارزيابي رهبري در محيط ورزش، ابزاري به نام مقياس رهبري 

، حمايـت  5از: تمـرين و آمـوزش   دسـنجد. ايـن ابعـاد عبارتنـ     رفتار رهبر را در پنج بعد مي ،ابزار
(آزادمنشـانه). تمـرين و    9موكراتيـك و شـيوة د  8، شـيوة اسـتبدادي  7، بازخورد مثبت6اجتماعي

. حمايـت  دهـد  يمـ اي بهبود اجراي ورزشـكار انجـام   آموزش، شامل رفتارهايي است كه مربي بر
به روابط بـين فـردي مثبـت بـا ورزشـكاران،       شود كه اطالق مي مربياز اجتماعي به رفتارهايي 

ثبت به رفتارهـايي اشـاره   زخورد مشود. با مربوط مي توجه به رفاه آنها و ايجاد جو گروهي مثبت
كند كـه مسـتلزم شناسـايي و ارائـه پـاداش بـه اجـراي خـوب اسـت. دو بعـد آخـر، شـيوة              مي

دموكراتيك، رفتارهايي هستند كه به ورزشكار اجـازة   رفتاردهد.  گيري مربي را نشان مي تصميم

                                                       
1. Case 
2. Leadership Style 
3. Chelladurai & Saleh 
4. Leadership Scale for Sport 
5. Training and instruction 
6. Social support 
7. Positive feedback 
8. Autocratic style 
9. Democratic style 
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امل اسـتبدادي، شـ   رفتـار ربوط به گروه را مي دهند. از طـرف ديگـر   مشركت در تصميم گيري 
  ).7( هاي مستقل مربي با تكيه بر اختيار و اقتدار شخصي اوست گيري تصميم

عوامل موقعيتي مثل رفتارهاي رهبري اعمال شده توسط افراد مهم (براي مثال مربيان، معلمان 
، نقشـي  ورزشـكاران  و اهداف پيشرفت دهي رفتارها سازي و جهت تربيت بدني، والدين) در فعال

دهنـده باورهـا و الگوهـايي اسـت كـه در آن فـرد بـه         نشان ،هداف پيشرفتا ).9(دارند  اساسي
دهـد و شـامل دو بعـد     هاي پيشرفت، درگير و بـه آن پاسـخ مـي    هاي مختلف در موقعيت شيوه

هـر فـرد يـك موجـود      ،نظريه اهداف پيشرفت براساس ).10( است 2گرايي و تكليف 1خودگرايي
 يهـا  طيمحـ در  ،كند. بر طبـق ايـن نظريـه    گراست كه بر اساس منطق عمل مي مصمم و هدف

 گرايـي وجـود دارنـد    گرايي با نام خودگرايي و تكليف پيشرفت چون محيط ورزش، دو نوع هدف
تمايلي كلي در جهت اثبات صالحيت خود با استفاده از معيارهايي چـون   ،گرا . افراد تكليف)11(

د كه صالحيت خـود را از طريـق   كه افراد خودگرا تمايل دارن در صورتي ؛پيشرفت شخصي دارند
گرايـي   هـاي اهـداف تكليـف    از ويژگـي  ).10( توانايي بيشتر نسبت به ديگران به اثبات برسـانند 

بر فرايند يادگيري و اعتقاد بـه   يگذار ارزشهاي جديد،  توان به مواردي چون توسعه مهارت مي
اهـداف   يهـا  يژگيو ،گراز طرفي دي). 12( موفقيت و پيشرفت اشاره كرد راي رسيدن بهالش بت

رسـيدن  گذاري بر توانايي و اعتقاد بـه   تمايل به اجراي بهتر نسبت به ديگران، ارزش ،خودگرايي
هاي اهـداف   ويژگيبايستي توجه داشت كه ). 12 ،13(است موفقيت از طريق كمترين تالش  به

 رثا هـر دو، مـو  مداري و يـ  تمايل افراد به سمت خودمداري، تكليف درگرايي و خودگرايي  تكليف
در كمك به يكديگر جهت رسيدن به  ،گرايي دارند وقتي كه ورزشكاران اهداف تكليف). 14است(

دهند و در فضاي رقابتي نيز بر احترام و انصاف تأكيـد   پيشرفت فردي، تمايل بيشتري نشان مي
قيت از ورزشكاران با اهداف خودگرايي، احساس صالحيت و موف در كه در صورتي. بيشتري دارند

شود. بنابراين وقتـي كـه افـراد اهـداف خـودگرايي دارنـد،        مقايسه هنجاري با ديگران ناشي مي
 بر ساير مسائل همچون عدالت و انصاف نيـز مقـدم اسـت    ،دستيابي به برتري نسبت به ديگران

)15.(   
امـه  اگر فردي از برن است. آن نيكي از مهمترين نتايج هر برنامه تمريني رضايت شركت كنندگا

 كنـد  هاي آتي نيـز تمايـل پيـدا مـي     تمريني راضي باشد، به ادامه آن برنامه و ثبت نام در برنامه
بخش ذاتي مشاركت ورزشي و لذت است. بدون رضـايت، ورزشـكاران بـه دنبـال      ،). رضايت16(

سـت.  يهـيچ سـني كـم اهميـت ن     درروند. موضوع رضايت  ساير منابع كسب موفقيت و لذت مي

                                                       
1. Ego orientation 
2. Task orientation 
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 صميزان رضـايت ابـراز شـده از سـوي ورزشـكاران در خصـو      « ) نشان داد كه1984چالدوري (
 1). چـالدوري و ريمـر  5( »با ميزان موفقيت يا شكست تيم به هم گره خورده است نعملكردشا

 هاند كه رضايت ورزشكار عبارت است از حالت عاطفي مثبتـي كـه در نتيجـ    كرده بيان) 1997(
دادهاي مرتبط با تجارب ورزشي بـه وجـود    آيندها و برونيك ارزشيابي پيچيده از ساختارها، فر

). رضايت ورزشكار در ارتباط با رفتار رهبري مربـي چهـار بعـد رضـايت از آمـوزش و      6( ديآ يم
تمرين، رضايت از رفتار و تعامل مربي، رضايت از عملكرد فردي و رضايت از عملكرد تيمي را در 

شـده   مندي ورزشكار از تمرين و آمـوزش فـراهم   ايت. رضايت از آموزش و تمرين، رضرديگ يمبر 
اسـت  مندي از رفتارهايي از مربيگـري   رضايت ،رضايت از رفتار و تعامل مربي است.توسط مربي 

رضـايت از عملكـرد فـردي،     .گـذارد  يمـ قيماً بر فرد و حتي بر بهبود و توسعه تـيم اثـر   كه مست
رضـايت   ،و رضايت از عملكـرد تيمـي   مندي ورزشكار از عملكرد تكليف و وظيفه خودش رضايت

  ).17 ،6( دهد يمورزشكار از سطح عملكرد تيمش را نشان 
مربـي   .شـند دهي اهداف پيشـرفت ورزشـكاران داشـته با    توانند اثرات مهمي بر شكل مربيان مي

گـرا ايجـاد    تواند يا پيشرفت فردي و تالش در اجراي تكليف را ارتقا بخشد و يك جو تكليـف  مي
 را فـراهم نمايـد   اپيروزي و اثبات توانايي باالتر از ديگران تأكيد كند و جوي خـودگر  كند، يا بر

ر سـاختار انگيزشـي ورزشـكاران    )، بـه بررسـي نقـش مربيـان د    2009(2باريچ و باسـيك  .)18(
داراي د كـه  داشـتن ورزشـكاراني كـه مربيـاني    كـه  نشان داد  نتايج. ندگروهي پرداخت يها رشته

 .)19( ندداشـت ي و آموزش و تمين بودند، سطح مطلوبي از تكليفگرايـي  الگوهاي رفتاري حمايت
گرايـي و جـو انگيزشـي را در ورزشـكاران و بـا       ) ارتباط بين هدف2008(3جيمنو و كال ،مارسيا

ارتبـاط  نشـان داده شـد كـه    . در اين مطالعـه  كردندبررسي رفتار رهبري مربيان  درنظر گرفتن
 ايجاد شده از سوي مربي وجـود دارد جو انگيزشي  ادراكو  گرايي مثبت و معناداري بين تكليف

اهـداف پيشـرفت   ) اثـر جـو انگيزشـي بـر تغييـرات      2009(4 اسمول و كومينگ ،اسميت ).20(
. نتـايج نشـان داد كـه    را بررسـي كردنـد   رفتـار رهبـري مربيـان    يا واسطهبا نقش  ،ورزشكاران

دارد. همچنـين آنهـا    يدار يمعنـ ابطـه  رفتارهاي رهبري مربيان با اهداف پيشرفت ورزشكاران ر
 داشـت  يدار يمعنـ گزارش كردند كه تنها بعد خودگرايي با رفتارهاي رهبـري مربيـان ارتبـاط    

)21.(   
) در تحقيقي به بررسي ارتباط بين رفتارهاي مختلف رهبـري  1387( خبيري و احساني ،خوران

                                                       
1. Chelladurai & Riemer 
2. Baric & Bucik 
3. Murcia, Gimeno, & Coll 
4. Smith, Smoll., & Cumming 
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كننـده در   ه تهـران شـركت  منـدي ورزشـكاران دانشـگا    مربي از ديدگاه ورزشكار و سطح رضايت
شـده   ادراكنهمين المپياد ورزشي كشور پرداختند و ارتباط مثبتي را بـين رفتارهـاي رهبـري    

(تمرين و آموزش، رفتار دموكراتيك، حمايـت اجتمـاعي و بـازخورد مثبـت) بـا       توسط ورزشكار
 يهـا  شـاخص ولي بين رفتارهـاي اسـتبدادي رهبـر و كليـه      .رضايت ورزشكاران گزارش كردند

) اثر رفتارهاي رهبري مربـي را  2007( 1چن). 22( مشاهده نشد داري يمعنمندي رابطه  رضايت
هاي تايواني مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه استفاده از رفتارهاي  بر بسكتباليست
چـرا كـه    ؛مندي ورزشـكاران را افـزايش دهـد    تواند عملكرد تيمي و رضايت گرا مي رهبري تحول

 ).23( گرا اسـتفاده كننـد   دهند مربيان از شيوه رهبري تحول ازيكنان انتظار دارند و ترجيح ميب
تمرينـي و مربيـان    هـاي  ياسـت س) در تحقيقـي اذعـان داشـتند كـه     2011(2مجذوب و محمد

گرايي ورزشكاران اثر مهمي داشته باشند. همچنين آنهـا گـزارش كردنـد كـه      بر هدف توانند يم
) 2010(3هـاردي و ماركلنـد   ،اوليـور  ).24(است ان متأثر از رفتارهاي مربيان باز خودگرايي گلف

گـري، انگيـزش، مقابلـه بـا      يا حرفهمتغيرهايي نظير  تواند يمگزارش كردند كه رفتارهاي مربي 
 استرس، تعهد، تمركز، اهداف پيشرفت و رفتارهاي منفي ورزشكار نخبه را تحت تأثير قرار دهـد 

) گزارش كردند كـه رفتارهـاي رهبـري    2011(4جرشگورن و اكلوند ،نجرشو ،جرشگورن ).25(
ادراك شده ورزشكاران از سوي مربيان بر جو انگيزشي، اهداف پيشرفت و عملكـرد ورزشـكاران   

) در تحقيقي گزارش كردند كه بـين  2011( خبيري و سجادي ،). خلج26( جوان اثر گذار است
وجـود دارد. همچنـين    داري يمعنباز رابطه  اسكيت مندي زنان ادراك رفتارهاي مربيان و رضايت
آمـوزش و تمـرين، بـازخورد مثبـت و حمايـت اجتمـاعي بـا         ،در بين رفتارهاي رهبري مربيـان 

 ،جمـاليز  ،فوزيـه  ،نظرالـدين  ).27( دارد داري يمعنبازان زن رابطه مثبت و  مندي اسكيت رضايت
منـدي   هاي رهبري مربيـان، رضـايت   اي به بررسي شيوه نيز طي مطالعه )2009(5و دينگيئوك 

مـالزي پرداختنـد و بـه     يهـا  دانشگاه هاي تسيبسكتبالورزشكاران و ارتباط بين اين دو در بين 
 مندي ورزشـكاران رسـيدند   آموزش و تعليم مربي و رضايت يرفتارهاارتباط معنادار مثبتي بين 

رهبـري مربيـان بـا     يتارهارف ادراك) در تحقيقي به بررسي ارتباط 1990(6دوير و فيشر). 17(
رهبري مربيـان و   يرفتارهابه اين نتيجه رسيدند كه بين  .ندپرداخت گيران يكشتمندي  رضايت

                                                       
1.Chen 
2. Majzub & Muhammad 
3. Oliver, Hardy & Markland 
4. Gershgoren, Tenenbaum , Gershgoren & Eklund  
5. Nazarudin, Fauzee, Jamalis, Geok & Din  
6. Dwyer & Fischer  
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) در تحقيقي كه 2001( 1). ريمر و تون28( داري وجود ندارد مندي بازيكنان رابطه معني رضايت
 ،تنـيس انجـام دادنـد   مندي بازيكنـان   ري مربيان و رضايتبره يرفتارهابه مطالعه ارتباط بين 
 مندي بازيكنان گزارش كنند رهبري مربيان و رضايت يرفتارهاداري بين  نتوانستند رابطه معني

مندي در  كننده رضايت بيني رهبري مربي را به عنوان فاكتور پيش رفتار) 2009( 2). هاتامله29(
منـدي ورزشـكاران و    نشان داد كه بـين رضـايت    يقتحقورزشكاران مورد مطالعه قرار داد. نتايج 

 الكبام ).30( دي) ارتباط معناداري وجود داردرهبري استبدا رفتاررهبري مربي (بجز  يرفتارها
گرايـي   ) طي مطالعه خود دريافتند كه ورزشكاراني كه ميزان اهـداف تكليـف  1993( 3و رابرتس

اف خـودگرايي در  . اهـد نـد مندي ناشي از تجربه ورزشي دار آنها باال بود، سطوح بااليي از رضايت
) در بخشي 2001( 4روسا-سرولو و سانتوس .)31( مندي آنها در ارتباط نبود اين نمونه با رضايت

مندي پرداختنـد و   به بررسي ارتباط بين اهداف پيشرفت، جو انگيزشي و رضايت از مطالعه خود
ف به اين نتيجـه رسـيدند كـه نمـرات مثبـت در اهـداف خـودگرايي و نمـرات منفـي در اهـدا          

ــا الگوهــاي ناســازگار انگيزشــي در ورزش ارتبــاط دارنــد و چنــين الگوهــايي،   تكليــف گرايــي ب
، اسـميت  .)32( مندي كمتر ورزشـكاران از فعاليـت ورزش را بـه دنبـال خواهـد داشـت       رضايت

موجـود در   يهـا  تفـاوت بـه بررسـي تـأثير     ،) در قسمتي از مطالعه خود2005( 5باالگوئر و دودا
مندي ورزشكاران از عملكرد فردي خود و تـيم پرداختنـد و بـه ايـن      ضايتاهداف پيشرفت بر ر

مـدار   گرايـي بـاال داشـتند، جـو انگيزشـي تكليـف       نتيجه رسيدند ورزشكاراني كه اهداف تكليف
 ،پاپـايوانو  .)33( نمودند و از عملكرد فـردي و تيمـي خـود رضـايت داشـتند      ادراك(مهارتي) را 

) در مطالعه خود به ارتباط جو انگيزشـي، اهـداف   2008( 6 يتزآمپاتزوگلو، كالوگيانيس و ساگوو
مندي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه جو انگيزشـي مهـارتي و اهـداف     پيشرفت و رضايت

  . )11( مندي ورزشكاران در ورزش اثر دارد گرايي بر رضايت تكليف
ي رهبـري مربيـان بـر    رغم مشاهده مستقيم و غيرمسـتقيم تـأثيرات رفتارهـا    علي ،به طور كلي

هاي متعدد ورزشـي و مطالعـات فـراوان و گونـاگون در زمينـه رفتارهـاي رهبـري مربيـان،          تيم
هـاي   دانسـته  م،مربيان بر عملكرد مـؤثر تـي  تاثير  گيچگون ةشود كه دربار همچنان مشاهده مي

هـداف  اآن بـر   ارتبـاط اندكي وجود دارد. از طرفي، بررسي همزمان رفتارهاي رهبري مربيـان و  

                                                       
1. Riemer & Toon 
2. Hatamleh et al 
3. Lochbaum & Roberts 
4. Cervello & Santos- Rosa 
5. Smith, Balaguer, & Duda 
6. Papaioannou, Ampatzoglou, Kalogiannis, & Sagovits 
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كمتـر صـورت پذيرفتـه    اي مستقل  در مطالعهدر داخل كشور  مندي بازيكنان رضايتو  پيشرفت
رفتارهاي رهبري مربيـان   ادراكارتباط  ةبررسي همه جانب، به است. از اين روي، پژوهش حاضر

چـه  دهـد كـه    مـي به اين پرسـش پاسـخ    پردازد. تحقيق ميمندي  و رضايت بر اهداف پيشرفت
ــين   ــاطي ب ــان    دراكاارتب ــري مربي ــاي رهب ــارفتاره ــرفت  ب ــداف پيش ــايت اه ــدي  و رض من

   هاي زن نخبه ايران وجود دارد؟ بسكتباليست

  روش شناسي تحقيق
رفتارهـاي رهبـري مربيـان بـا اهـداف پيشـرفت و        ادراكبا توجه به اينكه اين پژوهش ارتبـاط  

روش انجام تحقيق،  ؛دهد زن نخبه ايران را مورد مطالعه قرار مي يها ستيبسكتبالمندي  رضايت
است كه به صورت ميداني اجرا شد. جامعه آماري اين تحقيق را بازيكنان ليگ برتـر   همبستگي

 بـه رقابـت   1388كه در مسابقات ليگ برتـر زنـان در سـال     تشكيل دادند بسكتبال زنان كشور
گيري به  نمونهجامعه آماري انتخاب شده و روش  ، حجم نمونه برابر بادر اين پژوهش .پرداختند 

  . نفر است174نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق  ، تعداده عبارت ديگراست. بصورت سرشماري 
) LSS(از پرسشـنامه مقيـاس رهبـري ورزش     ،آوري اطالعات در زمينـه رهبـري   به منظور جمع

 ) سـاخته و توسـط محمـدزاده   1980( 1استفاده شد. اين پرسشنامه توسـط چـالدوري و سـاله   
و  خرده مقياس تحت عنوان تمرين پنجپرسشنامه مذكور شامل  .شده است هنجاريابي )1388(

است. اين پرسشنامه شـامل   دموكراتيكو استبدادي  ، بازخورد مثبت،اجتماعيآموزش، حمايت 
. خـرده مقيـاس تمـرين و    اسـت سوال از نوع بسته و بر اساس مقياس پنج ارزشـي ليكـرت    40

شـيوه   ،سـوال پـنج   بـازخورد مثبـت   ،سـوال  هشـت  بـا اعي حمايت اجتمـ  ،سوال 13 باآموزش 
  شود.  گيري مي سوال اندازه 9 باسوال و خرده مقياس شيوه دموكراتيك پنج  بااستبدادي 

 از پرسشـنامه اهـداف پيشـرفتي    ،آوري اطالعـات در زمينـه اهـداف پيشـرفت     به منظـور جمـع  
)TEOSQ(2    3استفاده شد. اين پرسشـنامه توسـط دودا و نيكـولز )تـدوين شـده اسـت.    1992 (

گراست. اين پرسشنامه شـامل   گرا و خود خرده مقياس اهداف تكليفدو پرسشنامه مذكور شامل 
گيري مي شود. اهـداف   و بر اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت اندازهاست سوال از نوع بسته  13

  شود.  گيري مي سوال اندازهبا شش سوال و اهداف خودگرا هفت گرا توسط  تكليف
ــراي جمــع 4(ASQ)سشــنامه رضــايت از ورزشپر ــه رضــايت  ب ــات در زمين ــدي  آوري اطالع من

                                                       
1. Chelladuria & Sale 
2. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire  
3. Duda & Nicolls 
4. Athlete' Satisfaction Questionnaire 
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) تـدوين و  1997مورد استفاده قرار گرفت. اين پرسشنامه توسط چالدوري و ريمر (ورزشكاران 
) هنجاريابي شده است. چهار خرده مقياس از پانزده خرده مقياس رضـايت  1387توسط حالج (
رضايت از آموزش و تمرين،  :اند از كه عبارت كنند ميي اندازه گيري رهبر يرفتارهابازيكن را از 

كـه در   ؛رضايت از رفتار و تعامل مربي، رضايت از عملكـرد فـردي و رضـايت از عملكـرد تيمـي     
  .شود ميگيري  ليكرت اندازه ةينگز هفتمقياس 

 يهـا  شـنامه پرس ،به منظور تعيين تناسب ابزار جمع آوري اطالعات براي جامعه مـورد مطالعـه  
تن از متخصصان و اساتيد مـديريت ورزشـي توزيـع گرديـد و پـس از تأييـد       12مذكور در بين 

 30در بين  ها پرسشنامه ،در يك مطالعه مقدماتي ،توسط اين متخصصانتحقيق  يها پرسشنامه
نفر از جامعه تحقيق توزيع شد و پايايي آنها از طريق ضريب آلفـاي كرونبـاخ بـه ترتيـب بـراي      

) و α=791/0( )، پرسشــنامه اهــداف پيشــرفتيα=931/0( امه مقيــاس رهبــري ورزشپرسشــن
ــدازه) α=944/0( پرسشــنامه رضــايت از ورزش ــايي   گيــري ان شــد. بــدين ترتيــب روايــي و پاي

  تأييد شد.براي گردآوري اطالعات تحقيق تحقيق  يها پرسشنامه
 ،هـا  نمونههاي بدست آمده از  به منظور سامان دادن و خالصه كردن نمرات خام و توصيف اندازه

هـا) اسـتفاده    آمار توصيفي (ميانگين، درصد، فراواني، انحراف معيار و انواع جدول هاي شاخصاز 
از آمار استنباطي شامل رگرسيون چند متغيـره   ،براي تعيين ارتباط بين متغيرهاي تحقيقشد. 

داري  در سطح معنـي  ها دادهو انجام شد  spss16 عمليات آماري توسط نرم افزار استفاده گرديد.
)05/0<p.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند (  

  تحقيق و نتايج ها يافته
با روش ورود همزمان و  ه،متغيربا توجه به ضرايب رگرسيون چند ، 1مطابق با جدول شماره 

داري بين  توان مطرح نمود كه ارتباط معني همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي
مشاهده  α=05/0اهداف پيشرفت در سطح  ،»گرايي تكليف«با بعد » رهبري مربيان رفتارهاي«

» رهبري مربيان رفتارهاي«از طريق » گرايي تكليف«بيني  توان پيش ،شود. به عبارتي ديگر نمي
  وجود ندارد. 
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  از طريق » گرايي تكليف« تعيين ارتباطرگرسيون چند متغيره جهت . 1جدول 
  »انرهبري مربي رفتارهاي«

  t  sigميزان  ضريب بتا بتاميزان بيني كنندهمتغيرهاي پيش متغير مالك

  گرايي تكليف

  056/0 04/1  15/0 13/0 و آموزشتمرينرفتار
059/0 09/1  10/0 15/0 بازخورد مثبترفتار  

916/0 10/0  01/0 02/0 دموكراتيكرفتار  
316/0 01/1  09/0 28/0 حمايت اجتماعيرفتار  

313/0 01/1  08/0 31/0 ستبداديارفتار  
  

متغيري با روش ورود همزمان و  و با توجه به ضرايب رگرسيون چند 2مطابق با جدول شماره 
داري بين  توان مطرح نمود كه ارتباط معني همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي

حمايت «شود. بدين ترتيب كه با افزايش  ، مشاهده مي»خودگرايي«با » حمايت اجتماعي«
  يابد. نيز كاهش مي» خودگرايي«، آنيابد و با كاهش  نيز افزايش مي» خودگرايي«، »اجتماعي

  

  »رهبري مربيان رفتارهاي«از طريق » خودگرايي« تعيين ارتباطرگرسيون چند متغيره جهت  .2جدول 
  t  sigميزان  ضريب بتا  بتاميزان بيني كنندهمتغيرهاي پيش متغير مالك

  خودگرايي

  092/0  -70/1  -25/0 -16/0 و آموزشتمرين
077/0  78/1  23/0 36/0 بازخورد مثبت  

066/0  -86/1  -28/0  -24/0 كراتيكرفتار دمو  

021/0  34/2  30/0 34/0 حمايت اجتماعي  
257/0  14/1  12/0 18/0 رفتار استبدادي  

ش ورود همزمان و با توجه به ضرايب رگرسيون چندمتغيري با روو  3مطابق با جدول شماره 
 تمرين«داري بين  توان مطرح نمود كه ارتباط معني همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي

شود. بدين ترتيب كه با  مشاهده مي، »مندي بازيكنان رضايت«با » بازخورد مثبت«و » و آموزش
زايش نيز اف »مندي بازيكنان رضايت«، »بازخورد مثبت«و » و آموزش تمرين«رفتار افزايش 

  يابد. نيز كاهش مي »مندي بازيكنان رضايت«ها،  يابد و با كاهش آن مي
  

  از طريق » رضايتمندي بازيكنان« تعيين ارتباطرگرسيون چند متغيره جهت  .3جدول 
  »رهبري مربيان رفتارهاي«

 t  sigميزان  ضريب بتا بتاميزان بيني كنندهمتغيرهاي پيش متغير مالك

  مندي بازيكنان رضايت

  001/0  04/5  55/0 93/0 و آموزشتمرينرفتار
042/0  99/1  20/0 75/0 بازخورد مثبترفتار  

916/0  10/0  01/0 02/0 كراتيكرفتار دمو  

316/0  01/1  09/0 28/0 حمايت اجتماعيرفتار  
313/0  01/1  08/0 31/0 رفتار استبدادي  
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غيري با روش ورود همزمان و با توجه به ضرايب رگرسيون چندمت 4مطابق با جدول شماره 
داري بين  توان مطرح نمود كه ارتباط مثبت معني همچنين ضرايب رگرسيون بدست آمده، مي

شود. بدين ترتيب كه با افزايش  مشاهده مي، »مندي بازيكنان رضايت«با » گرايي تكليف«
مندي  ضايتر«يابد و با كاهش آن،  نيز افزايش مي »مندي بازيكنان رضايت«، »گرايي تكليف«

   يابد. نيز كاهش مي »بازيكنان
 

  از طريق » مندي بازيكنان رضايت« رگرسيون چند متغيره جهت تعيين ارتباط .4جدول 
  »ابعاد اهداف پيشرفت«

  t  sigميزان  ضريب بتا بتاميزان كنندهبينيمتغيرهاي پيش مالكمتغير

005/0  87/2  25/0 93/0 گراييتكليف  بازيكنان مندي رضايت  

638/0  -47/0  -04/0 -10/0 خودگرايي  

  گيري بحث و نتيجه
 و پيشرفت اهداف با مربيان رهبري رفتارهاي ادراك ارتباط بررسي تحقيق اين از هدف

رفتارهاي رهبري «كه بين  داد نشان نتايج بود. ايران نخبه هاي يستبسكتبال مندي رضايت
 ،به عبارتي ديگر .)>05/0p( وجود دارد داري رابطه مثبت و معني» اهداف پيشرفت«با  »مربيان

 همچنين وجود دارد. »رفتارهاي رهبري مربيان«از طريق » اهداف پيشرفت«بيني  توان پيش
 با اجتماعي حمايت رفتار تنها ،مربيان رهبري رفتارهاي بين كه داد نشان تحقيق هاي يافته

 تحقيقات به توان مي زمينه . در اين)>05/0P( دارد داري معني و مثبت رابطه پيشرفت اهداف
 ،)2009( باسيك و باريچ و )2009( همكاران و اسميت )،2008( همكاران و مارسيا

 پيشرفت اهداف و مربيان رهبري رفتارهاي بين كه نمود اشاره )2011( جرشگورن و همكاران
 لاعما با مربيان كه دارد تأكيد امر اين بر نتيجه اين نمودند. گزارش را مثبتي رابطه

 كنند. كمك بازيكنان پيشرفت اهداف دهي جهت به توانند يم مناسب رهبري رفتارهاي
 )>05/0P( خودگرايي با مربيان رهبري رفتارهاي بين داري معني ارتباط كه داد نشان نتايج
 خودگرايي با اجتماعي حمايت رفتار ،مربيان رهبري رفتارهاي ميان در و دارد وجود

)05/0P<( حمايت «ترتيب كه با افزايش بين  بدين .دارد داري معني و مثبت ارتباط
يابد.  نيز كاهش مي» خودگرايي«، آنيابد و با كاهش  نيز افزايش مي» خودگرايي« ،»اجتماعي

)، مجذوب و 2009( باريچ و باسيك ،)2008( همكاران و مارسيا اين نتيجه با نتايج تحقيقات
در همخواني دارد.  )2011( شگورن و همكارانجر ) و2010( )، اليور و همكاران2011( محمد

تأكيد مربيان بر پيروزي و اثبات توانايي باالتر  عنوان كرد كه توان يم ،تفسير اين نتيجه تحقيق
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 رهبري رفتارهايبايد اذعان داشت كه  .شود يمايجاد اهداف خودگرا  منجر بهاز ديگران 
 يا تواند يم مربي يك .دارد انورزشكار پيشرفت اهداف دهي شكل بر مهمي نقش مربيان

 يا كند، ايجاد گرا تكليف جو يك و بخشد ارتقاء را تكليف اجراي در تالش و فردي پيشرفت
 توجه با .نمايد فراهم را خودگرا جوي و كند تأكيد ديگران از باالتر توانايي ثبات و پيروزي بر
 تأكيد خودگرايي بر يشترب ،پيشرفت اهداف در زنان بسكتبال برتر ليگ مربيان ،نتايج به

 بر ،موجود شرايط گرفتن نظر در با توانند يم مربيان دليل همين به گرايي. تكليف تا دارند
 و بازدهي بهترين به بتوانند طريق اين از تا كنند؛ تأكيد موجود شرايط با مرتبط هدفي

  شوند. نائل عملكرد در مطلوبيت
رابطه مثبت و » مندي بازيكنان رضايت«با  »بيانرفتارهاي رهبري مر«كه بين  داد نشان نتايج
از طريق  توان را مي »مندي بازيكنان رضايت« ،) وجود دارد. به عبارتي ديگر>05/0P( داري معني

 )،2006( چن تحقيقات نتايج با نتيجه اين .بيني كرد پيش »رفتارهاي رهبري مربيان«
 دارد همخواني )2011( همكاران و خلج و )2009( هاتامله )،2009( همكاران و الديننظر
 را داري معني و مثبت رابطه بازيكنان مندي رضايت و مربيان رهبري رفتارهاي بين كه

 )2001( تون و ريمر و )1990( فيشر و دوير هاي يافته با مقابل طرف در .نمودند گزارش
 مندي رضايت و مربيان رهبري رفتارهاي بين داري يمعن رابطه نتوانستند كه ندارد همخواني
 رهبري رفتارهاي بين كه داد نشان همچنين تحقيق هاي يافته كنند. گزارش بازيكنان
مندي  رضايتبا  »بازخورد مثبت«و  »و آموزش تمرين«داري بين  ارتباط مثبت معني ،مربيان

بازخورد «و » تربيت و آموزش«). بدين ترتيب كه با افزايش رفتار >05/0P(وجود دارد  بازيكنان
» مندي بازيكنان رضايت«ها نيابد و با كاهش آ نيز افزايش مي» مندي بازيكنان رضايت«، »تمثب

هاتامله و )، 2009( نظرالدين و همكارانيابد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات  نيز كاهش مي
 ،تحقيق يافته اين به توجه با .همخواني دارد )2011( و خلج و همكاران )2009( همكاران

 داشته ورزشكاران مندي رضايت يده شكل در مهمي اثرات توانند يم مربيان گفت توان يم
ورزشكاران بدنبال  ،بدون رضايت ؛بخش ذاتي مشاركت ورزشي است ،رضايت كه آنجا از باشند.

لذا مربيان بايستي با اتخاذ رفتارهاي رهبري  .ساير منابع كسب موفقيت و لذت مي روند
 ،تحقيق نتيجه اين هب توجه با در بازيكنان بكوشند. مندي در جهت ايجاد رضايت ،مناسب

 و آموزش و تمرين رفتار بر تأكيد با ،ايران زنان بسكتبال برتر ليگ مربيان كه گفت توان يم
 سعي و كنند يم اقدام بازيكنان در مندي رضايت ايجاد جهت در ،مثبت بازخورد رفتار

 و كنند ايجاد بااليي مندي رضايت دخو ورزشكاران در ،رهبري رفتارهاي اين با كنند يم
  .كنند مساعد را تيم عملكرد ارتقاي شرايط نهايتاً
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مشاهده  مندي بازيكنان رضايت«با  »اهداف پيشرفت«داري بين  نتايج نشان داد كه ارتباط معني
اهداف «از طريق » مندي بازيكنان رضايت«بيني  توان پيش ،. به عبارتي ديگر)>05/0P( شود مي

سرولو )، 1993( به نتايج تحقيقات الكبام و رابرتس توان يموجود دارد. در اين زمينه  »پيشرفت
 ) و پاپايوانو و همكاران2006( )، اسميت و همكاران2005( ، مارسيا) 2001( روسا- و سانتوس

را  داري يمعنمندي بازيكنان ارتباط  كه بين اهداف پيشرفت و رضايت كرد،) اشاره 2008(
ندي بازيكنان م تگرايي با رضاي نتايج همچنان نشان داد كه اهداف تكليف دند.گزارش كرده بو

، »گرايي تكليف«دين ترتيب كه با افزايش ب. )>05/0P( رابطه مثبت و معناداري دارد
نيز » مندي بازيكنان رضايت«يابد و با كاهش آن،  نيز افزايش مي» مندي بازيكنان رضايت«

كه طي  همخواني دارد، )1993( تيجه تحقيق الكبام و رابرتساين يافته با ن .يابد كاهش مي
مندي بازيكنان در ارتباط است.  مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه تكليف گرايي با رضايت

در اين باشد كه  ،مندي بازيكنان بين خودگرايي با رضايت ارتباط نبودشايد علت احتمالي 
به موفقيت  كه ر اين باورند كه بازيكن از هر طريقيكه بر خودگرايي تأكيد دارند؛ ب يمربيان

در خودگرايي دستيابي به برتري نسبت به ديگران بر  .شايسته تقدير و پاداش است ،رسد يم
. اين امر بديهي است كه در چنين كند يمساير مسائل همچون عدالت و انصاف و... تقدم پيدا 
و لذا تعداد كثيري از  گيرند يمتقدير قرار شرايطي تعداد معدودي از بازيكنان مورد توجه و 

   .كنند ينماحساس رضايت و خشنودي  ،بازيكنان از شرايط به وجود آمده
اهداف «بيني  عنوان كرد با توجه به اينكه نتايج نشان داد كه توان پيش توان يمبه صورت كلي 

رفتار حمايت اجتماعي  ها يافتهوجود دارد و براساس » رفتارهاي رهبري مربيان«از طريق » پيشرفت
كه مربيان از اين رفتار  شود يمبه همين جهت پيشنهاد  ،دارد داري يمعنپيشرفت رابطه  فبا اهدا
اهداف پيشرفت استفاده كنند. همچنين چون در اين تحقيق، رفتار آموزش و  به دهي جهتبراي 

، مربيان بايد با تأكيد بر مندي ورزشكار داشت داري با رضايت تمرين و بازخورد مثبت رابطه معني
تشويق قرار  مورد آموزش و تمرين براي ارضاء نيازهاي متقابل شخصي ورزشكاران تالش كنند، آنها را

از اين رفتارها براي ارتقاء و  دهند و از بازي بازيكنان و تالش و همكاري آنان تعريف كنند
مربيان بر يك بعد اثرگذار در  شود يممندي ورزشكاران استفاده كنند. در نهايت پيشنهاد  رضايت
نظير اهداف  عوامل مختلفي ،مندي ورزشكاران تأكيد نكنند؛ بلكه به صورت سيستمي و كلي رضايت

  .هستند مندي بازيكنان اثر گذار كه در جهت ايجاد رضايت مدنظر قرار دهند راپيشرفت 
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 159-174،. صص 1392،. تابستان 18شماره    مطالعات مديريت ورزشي

  
 آموزان ورزشكار ايراني منابع قدرت مربيان و ارتباط آن با انسجام گروهي دانش

  

  3صابر محمدي ،2محمد حسن پيمان فر ،1عليرضا الهي
  

  16/01/91تاريخ پذيرش:   15/05/90ريخ دريافت: تا

 چكيده
 باط آن با انسجام گروهي شركتتعيين منابع قدرت مربيان و ارت ،حاضر هدف از پژوهش

) =1264Nجامعه آماري مطالعه ( .آموزي سراسر كشور بود دانش المپياد اوليندر  كنندگان
(فوتسال، واليبال، فوتبال، هندبال و  كننده در مسابقات گروهي ورزشكاران شركت ةكلي

هاي  كه در استان ؛بود ،1389در تابستان  ،دانش آموزي سراسر كشور المپيادبسكتبال) اولين 
) با استفاده =348nبرگزار شد. نمونه آماري ( و يزد اراك يجان شرقي،آذربايجان غربي، آذربا

هاي مختلف ورزشي)  اي (تيم تصادفي طبقه اي و خوشه از جدول مورگان تعيين و به روش
 منابع قدرت سوسمان و ديپ هاي پرسشنامهاز  ها دادهآوري  به منظور جمع انتخاب شد.

روايي صوري و محتوي . استفاده شد) 1985( GEQ و پرسشنامه محيط گروهي) 1989(
مورد  و روانشناسي ورزشي نفر از اساتيد مديريت ورزشي 6توسط  ،هاي فوق پرسشنامه

پايايي پرسشنامه . همچنين شدبازبيني  ،اصالحات درخواستيبر اساس بررسي قرار گرفت و 
و  α=78/0ر به ترتيب براب مطالعه راهنما با استفاده از يك ،گروهي و منابع قدرت محيط

72/0=α مربيان از منبع قدرت تخصص بيشترين و از منبع نشان داد  ها يافته. بدست آمد
بين منبع قدرت تخصص و مرجعيت با . همچنين اند داشتهقدرت اجبار كمترين استفاده را 

بين منبع  ).≥05/0p( انسجام تكليف و انسجام گروهي ارتباط مثبت و معناداري مشاهده شد
 ). از نتايج ديگر≥05/0p( ارتباط منفي و معناداري مشاهده شد ،ش و انسجام تكليفقدرت پادا

رابطه معناداري وجود  اجتماعيبا انسجام  بين منابع پنج گانه قدرتكه اين بود  حاضر پژوهش
هاي مطالعه حاضر در خصوص نقش پررنگ قدرت تخصص  با عنايت به يافته ).≥05/0p( شتندا

توان از اين موضوع در انتخاب مربيان شايسته بهره  مي ،آموزي شهاي ورزش دان در تيم
تواند به عنوان اولين متغير براي انتخاب  مي ،تخصص و فني بودن مربيانمجست. بنابراين 

  قرار گيرد.  توجهمربيان مورد 
  

 هـاي  تـيم تكليف، انسجام اجتماعي، انسجام گروهي، بع قدرت، انسجام من :كليدي هاي واژه
  ورزشي.

                                                                                                                                            
                                                    خوارزمي. استاديار دانشگاه  1
 . نويسندة مسئول)2( خوارزميدانشگاه  دانشجوي دكتري مديريت ورزشي. 3و   2
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  مقدمه
 است علوم ورزشي را به خود جلب كردهان ورزشكار توجه فزاينده پژوهشگر - امروزه رابطه مربي

با را اختصاصي مربيان  هاي مهارتمربيگري، رابطه علوم و  مباني نظريبازبيني و  )1(
بدون داشتن يك  هيچ ورزشكاريامروزي  ورزشدر بدون شك  .)2( سازد مينمايان  موفقيتشان

 به موفقيت برسد. تواند نميگاه و شايسته مربي آ

ه رشد و تعالي تيم تحت مديريت يري تصور كرد كبه منزله مد توان ميورزشي را  مربي يك تيم
توانائي بالقوه فرد براي نفوذ يا  ،قدرتري و نوع قدرت وي بستگي دارد. به نحوه مديريت، رهب او

 و انسجام قدرت براي ايجاد هماهنگي. )3( تديگران اس هاي ارزشرش، عقايد و كنترل رفتار، نگ
مرج  نقطه مقابل بي نظمي و هرج و در و آيد ميانساني عنصري مؤثر به شمار  هاي فعاليتدر 

   .)4( دهد ميكاهش  براي كسب اهداف را اطمينان نبودقدرت  همچنين ؛قرار دارد
تحليل منابع  وتجزيه  ان) به عنوان پيشگام1959( 1فرنچ و راون .قدرت منابع مختلفي دارد

2قدرت
   :پنج منبع قدرت را معرفي كردند كه عبارتند از ، 

كه  ،4قدرت اجبار يا منابع استوار است. ها پاداشبر مبناي توانايي كنترل كه  ،3قدرت پاداش
قدرت  .كه بر كنترل اختيار رسمي متكي است ،5قدرت قانونيست. ها توانايي كنترل تنبيه

از كاريزما كه ،  7قدرت مرجعيت .رشناسي و دانش استوار استكا بر مبنايكه ، 6تخصص
منابع قدرت پاداش،  8از نظر هرسي و بالنچارد .)5( شود ميمندي) يا جاذبه شخصي ناشي (فره

ي كه فرد از سازمان كسب ، يعني قدرتگيرند قرار مي 9ء منابع قدرت مقاماجبار و قانوني جز
قدرتي كه فرد يعني ، است10جزء منابع قدرت شخصي منابع قدرت تخصص و مرجعيت ؛كند مي
  .)6(. كند ميروان خود كسب از پي

در حال حاضر بسياري از مربيان توانايي ارائه كار گروهي براي دسترسي به موفقيت تيمي را 
در جهت  ،با توجه به اينكه بنيادهاي قدرتاز عوامل فني و تاكتيكي،  نظر صرف. )2( ندارند
 ، بنابراينآيند ميضروري به شمار  انساني يك عامل بسيار هاي همكاريو  ها مشاركتتداوم 

                                                                                                                                            
1. French & raven  
2. power sources 
3. Reward power 
4. Coercive power 
5. Legitimate power 
6. Eexpert power 
7. Referent power 
8. Hersey& blanchard 
9. Position power 
10. Personal power  
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 ندتر اثربخشدارند از ساير مربيان مربياني كه منابع قدرت را شناخته و دانش نحوه كاربرد آن را 
 .)7( و عملكرد بهتري خواهند داشت

ت موضوع منابع نظر به اهمي. با مطالعه حاضر يافت نشد منطبق يدر بررسي پيشينه، پژوهش 
 هةدر د كه شود پرداخته مي يمطالعاتبه بيان  ،ثيرات شگرف آنو تأ ورزشي هاي تيمقدرت در 

  .اند ارتباط داشتهدرت منابع قبا  به نوعي واخير به اين موضوع پرداخته 
يافت كه در وي) انجام داد. 1988( 1كريسلپژوهش در زمينه منابع قدرت مربيان را اولين 

، كه در اين ميان از كنند مين استفاده اونبع قدرت فرنچ و راز پنج م ،رستاني كانادادبي هاي تيم
وي  .كنند ميزيكنان استفاده براي نفوذ بر باكمتر و از قدرت اجبار بيشتر قدرت تخصص 

رضايت بازيكنان قدرت تخصص، پاداش و مرجعيت با به رابطه مثبت و معناداري بين همچنين 
مندي ورزشكاران رضايت ديگر نيز مشخص شد كه يها پژوهشدر . )8( بردپي از ورزش و مربي 

به شيوه اعمال قدرت مربيان  ،مندي برخي از ابعاد رضايت .هد داشتخوااثربخشي تيم را در پي 
) نشان دادند كه بين منابع قدرت 1389( همتي نژاد، بنار و فالح ،نژاد رمضاني. بستگي دارد

 رابطه مثبت و ،رزشكاران از رفتار و تعامل مربيمندي و رضايتتخصص، پاداش و قانوني با 
  ).9( معناداري وجود دارد

رابطه بين منابع قدرت مربيان و  در مطالعه خود به )2000( 2ور و وايتي سايد ، متكالف، بريون 
و تخصص گزارش دادند مربياني كه قدرت مرجعيت  آنها مندي ورزشكاران پي بردند. رضايت

  .)10( را در اختيار دارند خشنودتري و تر راضي ورزشكاران ،رندبيشتري دا

 هاي شيوهبايد از تأثير قدرت بر يز در رفتار ديگران، مربي يا رهبر تيم براي نفوذ موفقيت آم
و درك  شناخت ،چراكه قدم اول براي با نفوذ شدن در رهبري ؛)5( باشد آگاهتلف رهبري مخ

 پژوهشيد اين موضوع است. وي در مؤ )1388هش تهامي (نتايج پژو). 3( منابع قدرت است
سبك  قدرت تخصص با بينرا داري رابطه مثبت و معنا ،يبال ليگ برتروال هاي تيمروي  بر ،خود

 نشان داد ورزشكاراندر حمايت اجتماعي سبك  قدرت تخصص بانيز  تمرين و ورهبري آموزش 
)11(.   

 شود مي، موفقيت زماني حاصل كنش متقابل دارند با يكديگر ها تيمكه  ،گروهي هاي ورزشدر 
در اين ميان نقش مربيان  .)12( هماهنگ با هم كار كنند مؤثر و اي شيوهكه اعضاي تيم به 

 ند) نشان داد2002( 3، باروت و هنس چنن كننده باشد. پاك واردو آ سكيتعيي تواند مي

                                                                                                                                            
1. Kreisel 
2. Wann, Metcalf, Brewer & Whiteside 
3. Pockwardowski, Barott & Heneschen 
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) 2004(1 داگ و روبرستون وه بر آنال. ع)13( كنند ميورزشكاران تحت تأثير مربيانشان تغيير 
ثير توانند بر زندگي ورزشكاران نيز تأ مي ،استفاده از منابع قدرت خود با ،نشان دادند مربيان

انگيزه بدهند تا مشكالت تيم را درك  آنهاگذاشته و با ايجاد يك ارتباط خوب با بازيكنان به 
بديهي است اين موضوع  .)14( بگيرندتيم، بهتر تصميم  و براي رسيدن به اهداف خود ونند ك

  بر انسجام گروهي تأثير خواهد داشت.
تمايل گروه براي با هم بودن و متحد ماندن در در كه  ستاپوي يفرايند ،2گروهيانسجام 

يك گروه كه  .)15( شود ميمنعكس  ي گروه،تأمين نيازهاي عاطف سودمند ورسيدن به اهداف 
و اعضا در  كند ميبااليي باشد، كمتر احساس تنش  از نظر همبستگي و انسجام در سطح

كمتر دچار سوءتفاهم يا دشمني نسبت به  ،كه در چنان وضعي نيستند هايي گروهمقايسه با 
 هايي گروهدر مقايسه با  ،منسجم هاي گروهكه  دهد مينشان  ها پژوهش. نتيجه شوند مييكديگر 

در يك تيم ورزشي نيز وضعيت به ). 16( كه انسجام كمتري دارند، بازدهي بيشتري دارند
  گونه خواهد بود.  همين

 بيانگر كه 3انسجام اجتماعي .اند كردهمختلف تعريف  هاي گروهنوع انسجام را در پژوهشگران دو 
 دهد مييعني ميزاني كه گروه اجازه  ؛است ميزان جذابيت بين فردي در بين اعضاي گروه

عبارت است از ارزيابي عيني ورزشكاران كه  4تكليفانسجام  شخصي به هدف دلخواه خود برسد.
 دهد مينسجام تكليف نشان ا ،به عبارت ديگر .هايشان گروههماهنگ يا كار تيمي ش از سطح تال

  .)17( رسند ميخود  هاي هدفتا چه اندازه تيم و هر يك از اعضاي گروه به 
باعث كه انسجام بيشتر  ) در مورد انسجام تيمي نشان داد1993( 5اسپنك مطالعات كارون و

افزايش  ،ار و سازماندهي پايدارتر در گروه، ايجاد ساختافزايش رضايت شخصي بازيكنان
 و ، بريونكار همچنين ).18( شود ميارتباطات و افزايش انطباق اعضا با معيارهاي گروهي 

 ها پيروزيدرصد  در پژوهشي ضريب همبستگي بااليي بين انسجام گروه و )2002( 6س اي
 انسجام گروهي و ثمر بخشي گروهيبين نيز رابطه مثبت  هايي پژوهش .)19( بدست آوردند

براي تحقق  داشتن وحدت و انسجام گروهي. اند دادهرا نشان  )15( اثر بخشي فرديو يا  )20(
ربي در اين زمينه نقش ترديد رفتار م بي ضروري است و ، در يك تيم ورزشيهدف مشترك

                                                                                                                                            
1. Dodge & Roberston, 
2. Group cohesion  
3. Social Cohesion 
4. Task Cohesion 
5. Carron&Spink  
6. Carron, Bry& Eys 
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 تحت عنوان بررسي رفتار رهبري ،در رساله خود )2010( 1شن ،ان نمونهبه عنو كليدي دارد.
نشان داد  ،) 2008 -  2009( انسجام تيمي در بازيكنان بسكتبال ليگ دانش آموزي مربي و

ي اجتماعي و دموكراس حمايت، تمرين موزش وه از بين رفتارهاي رهبري از سبك آمربياني ك
 حسيني و احساني ،نژاد رمضاني). 21( تر استباال انشانسجام گروهي تيم ،كنند ميتفاده اس
رهبري  هاي سبكليگ برتر فوتبال ايران با  هاي تيمنشان دادند انسجام گروهي  نيز )1389(

 رابطه مثبت و معنادار ،، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت مربياندموكراسي تمرين، وآموزش 
  ).22( ري داردمعنا دا رابطه منفي و ،با سبك رهبري آمرانه و

نسبتاً زيادي درباره منابع  هاي پژوهشتا به حال  دهد ميكه ادبيات و پيشينه نشان  گونه همان
تأكيد رغم  اما علي ؛مختلف صورت پذيرفته است متغيرهايبا  انسجام گروهيو  مربيان قدرت

ري كمت هاي پژوهش قدرت، منابع و انسجام گروهيارتباط تنگاتنگ مباني نظري مبني بر 
  . اند كردهتمركز  متغيربر روي اين دو  زمان هم

را داشته  بصيرت يك روانشناس يك مدير و هاي مهارت، بايد است كه يك مربي موفق بديهي
كه  در صورتي ،)24( يك مهارت براي تعيين بازده عنوان به ،با توجه به نقش قدرت .)23( باشد

 ،را افزايش دهد انسجام گروهي تواند مي يك مربي بداند چگونه و با اعمال چه منبع قدرتي
لذا پژوهشگران در  .نقش رهبري خود را در گروه اعمال نمايد تواند ميتر بوده و بهتر  اثربخش

آيا پاسخ گويند كه  السؤ تعيين منابع قدرت مربيان به اين اين مقاله سعي دارند پس از
  وجود دارد؟ وزآم دانش ورزشكاران و انسجام گروهي ارتباطي بين منابع قدرت

  پژوهش شناسي روش

هاي توصيفي همبستگي  از نوع پژوهش ،كاربردي و به لحاظ روش ،مطالعه حاضر به لحاظ هدف
كننده در مسابقات گروهي  ) شامل كليه ورزشكاران شركت=1264Nبود. جامعه آماري مطالعه (

 المپياد(يزد)) اولين  هندبال و (اراك) (اروميه)، فوتبال ، واليبال2(تبريز)و بسكتبال (فوتسال
با استفاده از جدول مورگان  ،ريآموزي سراسر كشور در مقطع دبيرستان بود. نمونه آمادانش
 هندبال، فوتسال و بسكتبالهاي  شتهراي  در ابتدا به روش خوشه ،گيري شد. جهت نمونه تعيين

) تعداد يهاي مختلف ورزش اي (تيم طبقهتصادفي انتخاب شدند و در ادامه با استفاده از روش 
 120و  تيم)12( ورزشكار از رشته فوتسال120تيم)،  10( ورزشكار از رشته هندبال120

نفر  348كه در نهايت  تيم) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند10( ورزشكار از رشته بسكتبال

                                                                                                                                            
1. Shen 

  باشد. هاي مشخص شده محل برگزاري مسابقات مي شهر . 2
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 .اين پژوهش همكاري داشتند در

ساخته،  محققسه پرسشنامه مشخصات فردي شامل  ،در مطالعه حاضر ها دادهآوري  ابزار جمع
) 1985( GEQ 2گروهيمحيط و پرسشنامه ) 1989( 1پرسشنامه منابع قدرت سوسمان و ديپ

از  ،عبارت زوجي20الب منابع قدرت سوسمان و ديپ، پنج منبع قدرت را در قپرسشنامه  بود.
پژوهشگران  توسط بارها اين پرسشنامه در گذشته .دهد ميمورد ارزيابي قرار  اندستديدگاه زير
 مورد تأييد قرار گرفته پايايي آن و روايي فاده قرار گرفته است وخارجي مورد است داخلي و

) 1388و عزيزي ( α = 72/0پايايي آن را  )1383) و نوربخش و محمدي (1386است. مقيمي (
88/0= α  اند كردهگزارش.  

ادراكي بر اساس مدل  ،)1985( 3ويدماير و براولي ،گروهي توسط كارون محيط پرسشنامه
ورزشي تهيه شده است. اين  هاي تيمميزان انسجام گروهي در  گيري اندازه) براي 1982كارون (

بر  ،سؤال18پرسشنامه، انسجام گروهي را در ابعاد انسجام تكليف و انسجام اجتماعي در قالب 
مرادي  .سنجد مي)) 1خالفم ( م) تا كامأل9ارزشي ليكرت ( از كامأل موافقم (نُه اساس مقياس 

ابعاد آن را نيز به ترتيب در  پايايييابي كرد و پرسشنامه را در محيط ورزش اعتباراين ) 1383(
اين  نيز اعتبار) 2002( 4نهور .گزارش كرد =71/0α و =72/0αانسجام اجتماعي و تكليف 

محتوي  روايي صوري و مختلف ورزشي تأييد كرده است. هاي رشتهپرسشنامه را در 
مورد  روانشناسي ورزشي نفر از اساتيد مديريت ورزشي وشش هاي فوق توسط  پرسشنامه

 ،مطالعه حاضر در. همچنين شدازبيني باصالحات درخواستي بر اساس بررسي قرار گرفت و 
به ترتيب  5گروهي و منابع قدرت با اجراي يك مطالعه راهنمامحيط مجدداًََ پايايي پرسشنامه 

 . بدست آمد =72/0α و α .=78/0برابر 

تربيت بدني  پس از هماهنگي با اداره كل ،مورد نياز پژوهش هاي دادهآوري  به منظور جمع
در دور  انپژوهشگر ،ها تيممسئولين برگزاري مسابقات و سرپرستان  ،وزارت آموزش و پرورش
 ل و رفع هرگونهو پس از توضيح كام هحضور يافت انتخاب شده هاي تيماول مسابقات در خوابگاه 

  .ندآوري نمود جمع را توزيع و ها پرسشنامه ،ابهام
ميانگين و انحراف درصد فراواني، آمار توصيفي ( هاي روش مطالعه از هاي دادهبه منظور تحليل 

تحليل فريدمن براي تعيين اولويت منابع قدرت و  ومعيار ) و آمار استنباطي (آزمون تجزيه 

                                                                                                                                            
1. lyle sussman & Sam deep 
2. Group Environment Questionnaire 
3. Carron, Widmeyer &Brawley 
4. Horn 
5. Pilot study  
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كليه  ) استفاده شد.هاي پژوهشرمتغيتعيين همبستگي بين  ضريب همبستگي اسپيرمن براي
 شد. نجاما 16نسخه  SPSS ت آماري با استفاده از نرم افزارعمليا

پژوهش هاي يافته  
آموزان  شدان المپيادكننده در اولين  شركتدامنه سني و سابقه ورزشي ورزشكاران  1جدول

  .دهد ميرا نشان سراسر كشور 
 اي جمعيت شناختي ورزشكارانه ويژگي .1جدول       

  سابقه ورزشي ورزشكاران  دامنه سني ورزشكاران
 <5  سال 5-3  >3 سابقه 14 15 16 17 18 19 سن

  81  211  54 تعداد 10 28 83 159 55 10 تعداد
  5/23  61  5/15 درصد 3 8 24 46 16 3 درصد

 
مسابقات بين  كننده در اين ورزشكاران شركت سن بيشترشود  گونه كه مالحظه مي همان

  .اند داشتهسال  5تا  3و سابقه ورزشي بيش از بود سال  18تا16
  دهد. توصيف ميزان اعمال قدرت مربيان را نشان مي 2جدول 

  
        هاي آماري مربوط به منابع قدرت شاخص .2جدول                    

  SDانحراف استاندارد M  ميانگين nتعداد    
  41/1 61/2 346قدرت اجبار
  53/1 30/4 346قدرت قانوني
  73/1 87/2 346قدرت پاداش
  65/1 69/5 346 قدرت تخصص
  56/1 74/3 346 قدرت مرجعيت

     
به  ،از ديد ورزشكاران ،هاي اعمال قدرت مربيان دهد شيوه توصيف نتايج پژوهش نشان مي

)،  =30/4M ± 53/1)، قدرت قانوني ( =69/5M ± 65/1ترتيب عبارتند از: قدرت تخصص (
 41/1() و قدرت اجبار =M 87/2 ± 73/1( ، قدرت پاداش)=74/3M ±56/1(قدرت مرجعيت 

± 61/2 M=(  جدول شماره)1(.  

بندي منابع قدرت مربيان از آزمون فريدمن استفاده شد.  اولويت و رتبه بررسيبراي  ،در ادامه
د اختالف معنادار در بين منابع به بررسي وجو دو بدين منظور ابتدا با استفاده از آزمون خي

  قدرت مربيان پرداخته شد.



    1392، تابستان 18مطالعات مديريت ورزشي شماره   166

  فريدمن نتايج آزمون .3جدول
  نتايج آزمون خي دو   بندي منابع قدرت اولويت
 346  تعداد  ميانگين رتبه منابع قدرت

    26/4 تخصص
 795/431 مقدار خي دو 95/2 مرجعيت

    32/3 قانوني
001/0 سطح معناداري 38/2 پاداش  

   09/2 جبارا
  

تجزيه و تحليل فريدمن نشان داد بين منابع قدرت استفاده شده  ،با توجه به سطح معناداري
بر  بنابراين ).≥05/0p( آموزي تفاوت معناداري وجود دارد هاي ورزشي دانش توسط مربيان تيم

ين رتبه با ميانگ يو منبع قدرت قانون 26/4منبع قدرت تخصص با ميانگين رتبه  ،اساس اهميت
با همچنين در اين پژوهش منبع قدرت اجبار مربيان  .در اولويت اول و دوم قرار گرفتند 32/3

  ).3از لحاظ اهميت در اولويت آخر قرار گرفت (جدول  09/2ميانگين رتبه 
يك از منابع قدرت با ابعاد انسجام گروهي از ضريب همبستگي  ردر ادامه براي تعيين ارتباط ه

بيانگر ماتريس همبستگي بين منابع مختلف  4جدول شماره . )≥05/0p( ده شداسپيرمن استفا
  قدرت مربيان و ابعاد انسجام ( تكليف، اجتماعي و گروهي) است.

  

  ضريب همبستگي بين منابع قدرت مربيان و ابعاد انسجام . 4جدول 
  انسجام ابعاد

  منبع قدرت
  انسجام گروهي  انسجام اجتماعي انسجام تكليف

ضريب
 همبستگي

سطح
 داريمعني

ضريب
 همبستگي

سطح 
  داري معني

ضريب 
  همبستگي

سطح 
  داري معني

  672/0  -023/0 760/0 016/0 293/0 -057/0 اجبار
  892/0  -007/0 734/0 -018/0 915/0 006/0 قانوني
  099/0  -089/0 631/0 -026/0 027/0 -119/0* پاداش
  002/0  165/0** 093/0 090/0 001/0 175/0** تخصص
  018/0  127/0* 397/0 046/0 001/0 172/0** مرجعيت

  05/0معنادار در سطح كمتر از  *
   01/0كمتر از  در سطح معنادار **

  

) ≥r=  ،05/0p -119/0هاي پژوهش بيانگر آنست كه بين منبع قدرت پاداش و انسجام تكليف ( يافته
، =175/0r( با انسجام تكليفرابطه منفي و معناداري وجود دارد. همچنين بين قدرت تخصص 

01/0p≤165/0( گروهي انسجام ) وr=  ،01/0p≤ رابطه مثبت و معنادار و بين منبع قدرت (
) و منبع قدرت مرجعيت با انسجام گروهي ≥r= ،01/0p 172/0با انسجام تكليف ( مرجعيت

)127/0r=  ،05/0p≤.رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (   
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گيري بحث و نتيجه  
نشهاي ورزش دا دي منابع قدرت مربيان تيمبن تتعيين و اولوي ،صلي مطالعه حاضرهدف ا

. همچنين در ادامه به تعيين رابطه منابع قدرت با انسجام تيمي ورزشكاران نوجوان آموزي بود
گانه اعمال قدرت  بين منابع پنج ،گونه كه مالحظه شد در مطالعه حاضر پرداخته شد. همان
 ،آموزي منبع قدرت تخصص هاي ورزشي دانش داري وجود داشت. در تيممربيان تفاوت معنا

هاي  پاداش مرتبه و ترين شيوه اعمال قدرت مربيان بود و قدرت مبتني بر قانون، مرجعيت مهم
به  ،بعدي را تشكيل دادند و قدرت اجبار اولويت آخر اعمال قدرت مربيان بود. منبع تخصص

تواند شامل دانش فني و  ز ديدگاه ورزشكاران نوجوان ميا ،عنوان اولين اولويت منبع قدرت
ها شود. اين موضوع در بيشتر  ها و آموزش راهبردها و مهارت ها و تاكتيك توانايي آموزش تكنيك

)، بيورك 1970( 1ايوانويچ و دانليهاي مرتبط مورد تاييد قرار گرفته است. در مطالعات  پژوهش
)، محمدي 1381)، طبائيان (2006)، ون و هارسيون (1988كريسل ( )،1971( 2و ويلكاكس

تخصص  ،) مانند پژوهش حاضر1388)، تهامي (1389نژاد و همكاران ( )، رمضاني1381(
هاي  ترين منبع براي اعمال قدرت بود. شايد با عنايت به ماهيت تخصصي و فني رشته اصلي

تحقيقات انجام شده بر  بديهي به نظر برسد كه منبع قدرت تخصص در اكثر ،مختلف ورزشي
، باروت و واردوآسكي پاكهاي ورزشي به عنوان اولويت اول شناخته شود. در اين راستا  روي تيم
تواند  مي ،اند كه ادراك بازيكنان از تجربه و تخصصي يك مربي ) نيز بيان داشته2006( 3جووت

هاي مطالعه  عنايت به يافته ). بنابراين با25( كندكمك شاياني  4بازيكن –بر ارتباط بهينه مربي 
 ،شايد بتوان از ادراك بازيكنان راجع به اولين منبع قدرت مربيان خود ( قدرت تخصص) ،حاضر
  رد.كبازيكن استفاده بهينه  –بهبود رابطه مربي  براي

ترين منبع اعمال قدرت مربيان بود. نيت مير  قدرت قانون بعد از تخصص، مهم ،در اين پژوهش
نشان داد كه  ،هاي قدرت با رضايت خاطر زيردستان و عملكرد ينه ارتباط پايگاه) در زم1975(

). شايد به دليل تأثير 6ترين علت فرمانبرداري هستند ( هاي قدرت تخصص و قانون مهم پايگاه
قدرت تخصص و قانون بر فرمانبرداري ورزشكاران، مربيان اين دو منبع قدرت را بيشتر اعمال 

جا از  وجه نمود استفاده صحيح و بهاي حساس كه در اين ميان بايد به آن ت هاند. اما نكت كرده
تواند منجر به ايجاد  چرا كه استفاده غلط از منابع قدرت مي ؛قدرت در قبال بازيكنان است

                                                                                                                                            
1. Ivanović & downli 
2. Burke &Wilcox 
3. Pockwardowski, Barott & Jowett 
4. Coach-player Relationship 
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  ).25اي نامناسب بين مربي و بازيكنان شود ( رابطه
كنند. بديهي  قدرت اجبار استفاده ميهمچنين نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه مربيان كمتر از 

). از سوي ديگر 26تواند موجب رنجش شده و قدرت مرجعيت را از بين ببرد ( قدرت اجبار مي است كه
شود تا از اين  به مربيان توصيه مي .تواند داراي آثار مطلوب باشد اعمال اين قدرت در بلندمدت نمي

دارند  ) بيان مي2011(1، ويلو و مارتين ين راستا هلندر ا. كنندمنابع قدرت با احتياط بيشتري استفاده 
. تواند هم تأثيرات مثبت و هم منفي به همراه داشته باشد مي ،از اقتدار يك مربيكه ادراك يك بازيكن 

جو  ايجاد ،تر باشد هر چه ادراك بازيكنان از اقتدار مربي به گونه اي غير اجباري، داوطلبانه و دروني
  ).27م و نيز انگيزش دروني در بازيكنان تسهيل خواهد شد (تيدر انگيزشي 

هاي دانش آموزي از منبع قدرت تخصص  تيم ،هاي پژوهش حاضر هر چند با عنايت به يافته
اما اين موضوع نبايد پوشيده بماند كه  ؛اند بيشترين و از منبع قدرت اجبار كمترين بهره را برده

مربيان  ،تأثر از متغيرهاي وضعي است. به عبارت ديگرترين منبع قدرت تا حد زيادي م مناسب
اساس تئوري رهبري  هاي متفاوت به منابع مختلف قدرت نياز دارند. بر توجه به موقعيت با

). بنابراين الزم است مربيان با 6وضعي نيز چيزي به نام بهترين راه نفوذ در افراد وجود ندارد (
رضايت و اعتماد  به دنبال افزايش تعهد، اثر بخشي،كارگيري مناسب و مقتضي منابع قدرت  به

كه براي ايجاد  ؛اند و همكاران نيز بر اين موضوع صحه گذاشته واردوآسكي پاك بازيكنان باشند.
تنها مربي و رفتار وي (مانند سبك رهبري يا منبع  ،متغيرهايي چون جو عاطفي و انسجام تيمي

ثيرگذار باشد. در اين ميان متغيرهاي مختلفي د تأتوان ست) نميقدرتي كه وي استفاده كرده ا
بنابراين  .چون متغيرهاي جمعيت شناختي بازيكنان و متغيرهاي مربوط به تيم نيز تاثير دارند

  شايد الزم باشد محققان آتي به اين مهم در تحقيقات خود توجه نمايند.
تني بر تخصص و مرجعيت مربيان هاي مطالعه حاضر نشان داد بين منبع قدرت مب گونه كه يافته همان

در  ؛آموزي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد هاي گروهي دانش با انسجام گروهي و انسجام تكليف تيم
ها رابطه معناداري  حاليكه بين منابع قدرت قانون، اجبار و پاداش مربيان با انسجام گروهي اين تيم

موجب شده  ر،و قدرت قانون با پاداش و اجبامشاهده نشد. ماهيت مشترك قدرت تخصص با مرجعيت 
تحت عنوان قدرت مقام و قدرت شخصي  ،ها را در يك تقسيم بندي كلي نظران آن كه برخي صاحب
توان اين گونه بيان كرد كه منبع قدرت شخصي  مياين با در نظر گرفتن اين رويكرد قرار دهند. بنابر

  . داردتكليف ورزشكاران اي معنادار با انسجام گروهي و  رابطه ،مربيان
نبع قدرت كه رابطه بين ميافت نشد مرتبط  اي كامالً ، هر چند مطالعههاي زياد رغم تالش علي

دهد كه  ولي بررسي تحقيقات مختلف نشان مي ؛ييد كرده باشدشخصي و انسجام تيم را تأ
                                                                                                                                            
1. Helen, Vello & Martin 
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، د بهتريگري چون عملكرتواند پيامدهايي مثبت د مي ،استفاده صحيح از منبع قدرت شخصي
) نشان داد كه 2002). به عنوان نمونه جونير (28 ،29تعهد و خودكارآمدي را بوجود آورد (

به بيان  .به وجودآورنده بيشترين تعهد براي عملكرد مطلوب سازماني است ،قدرت شخصي
خواهد بستگي به قدرت مقام و تعهد پيامد اعمال قدرت شخصي  ،پذيرش پاسخ نهايي ،ديگر

كنند استفاده صحيح از قدرت شخصي و  ) بيان مي2010( 1همچنين بن و مارك). 28( اشتد
). در اين 29تواند منجر به ايجاد خودكارآمدي در ورزشكاران شود ( مي ،باالخص قدرت تخصص

اند كه  نيز در پژوهش خود چنين نتيجه گرفته) 2003( 2برنان، فريس، پاكو ات وكلينراستا 
كرده تا بدين وسيله انگيزه تعهد در زيردستانشان تكيه ي خود رهبران كارآمد، بر قدرت شخص

 ،كنند كه استفاده از قدرت مقام ها بيان مي براي دستيابي به اهداف كاري افزايش دهند. آن ،را
). همچنين مارك، 30( كند ولي آنان را متعهد نمي ؛تواند افراد را به تسليم و پذيرش وادارد مي

كنند كه رفتار اقتدارگرايانه و بيش از حد كنترلي  ) نيز بيان مي2011( 3سوفيا، رابرت و نوميه
. چنين رفتاري في براي يك تيم ورزشي داشته باشداي من تواند جنبه مي ،مربي بر روي بازيكن

ورزشكاران  4ناخشنودي بازيكن و نهايتاًبا ي منجر به نزول كيفيت ارتباط مرب ،از سوي يك مربي
ه گون اين شايد بتوان به مربيان ،هاي مطالعه حاضر ن با عنايت به يافته). بنابراي31( مي شود

تا نه تنها  ،توصيه نمود كه با راهكارهايي بتوانند از قدرت شخصي خود بهترين بهره را برده
بلكه بر متغيرهاي ديگري چون انگيزش ، تعهد و  ،انسجام تيم تحت رهبري خود را باال ببرند

  نيز تاثير مثبتي بگذارند. خودكارآمدي ورزشكاران 
رابطه منفي و معناداري مشاهده شد.  ،در اين مطالعه بين منبع قدرت پاداش با انسجام تكليف

با ممكن است كه پاداش  ندنشان داد) 1966( 5، اسميت و اس لسينگرباخ مندر اين خصوص 
) 1389مكاران (نژاد و ه رمضاني در صورتيكه .)32باشد (رضايت همراه نبود عملكرد ضعيف و 

). بديهي است قدرت پاداش 9يافتند (مندي  بين قدرت پاداش و رضايت يمعنادار ورابطه مثبت 
مهم در اين ميان اين  ة). نكت26( ترين نوع قدرت براي اعمال نفوذ است ها، ساده از برخي جنبه

 ،با آندر ارزشيابي سختي خدمت و ميزان پاداش متناسب  ،است كه تشخيص و رعايت انعطاف
گير جهاني، مدرس و معلم ورزش و ... يك امر ساده و همگاني نيست.  براي مربي ملي، كشتي

). مكلند و كيپنيس 33انگيزه و وظيفه شناسي را در پي دارد ( نابوديعدالتي،  بي دانيم كه مي

                                                                                                                                            
1. Ben & Mark 
2. Brennan, Ferris, Paquet & Kline 
3. Marc, Sophia, Robert& Noémie 
4. Athletes unhappiness 
5. Bachman, smith, & slesinger 
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) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه رهبراني كه از ميزان زيادي قدرت پاداش، 2003(
اند، از اهميت فردي زيردستان خويش  راي تحت تأثير قرار دادن زيردستان خود استفاده كردهب

شود تا  توصيه مي بنابراين). 30اند ( اند و فاصله اجتماعي بيشتري با مرئوسين ايجاد كرده كاسته
هاي ورزشي خويش به كار برند و  مربيان با احتياط بيشتري اين منبع قدرت را در تيم

  ها، بازخوردها و پيامدهاي حاصل از پاداش را در نظر بگيرند. ش تمامي جنبهپيشاپي
با انسجام  يمعنادار ةگانه قدرت رابط هيچ يك از منابع پنج ،هاي اين پژوهش اساس يافته بر

چرا كه انسجام  ؛تا حدودي منطقي دانست ارتباط را نبود اجتماعي نداشتند. شايد بتوان اين
آيد و مربي  سيله روابط بين فردي و متقابل خود بازيكنان به وجود ميبيشتر به و ،اجتماعي

يجاد بر ا تواند تواند تأثيري غيرمستقيم و كمرنگ بر اين امر داشته باشد. عوامل متعددي مي مي
بر انسجام اجتماعي ورزشكاران  ،خود به تنهايي ،انسجام اجتماعي مفيد باشد. ماهيت ورزش

هاي خود نشان دادند كه مشاركت در ورزش  ) در پژوهش1990برگر ( تأثير گذار است. وانكل و
هاي بدني، لذت، شادي و رشد شخصي فرد و نيز سازگاري و يكپارچگي اجتماعي فرد  و فعاليت

توان پيشنهاد نمود كه مربيان براي بهبود انسجام اجتماعي  ). بنابراين مي34دهد ( را افزايش مي
غير از منابع قدرت خود باشند. البته با توجه به اينكه  ،مؤثرتريهاي  به دنبال روش ،بازيكنان

دهند، انجام پژوهش در رده سني  جامعه آماري اين پژوهش را افراد جوان تشكيل مي
  .كندتر شدن اين موضوع كمك شاياني  تواند به روشن بزرگساالن، مي

هاي ورزش  خصص در تيمدر خصوص نقش پررنگ قدرت ت ،هاي مطالعه حاضر با عنايت به يافته 
. بنابراين موضوع تخصص و ر انتخاب مربيان شايسته بهره جستتوان از اين موضوع د مي ،آموزي دانش

  . نتخاب مربيان مورد نظر قرار گيردتواند به عنوان اولين متغير براي ا مي ،فني بودن مربيان
الزم است  ،نسجام تيميسنجي منابع قدرت و ا هاي مربوط به ارتباط همچنين در بخش يافته 
شناختي مربي و سبك رهبري وي و نيز  هاي جمعيت چون ويژگي ،بين ديگري تغيرهاي پيشم

در قالب مدل معادالت ساختاري  ،انگيزشو  ن خشنودي بازيكن، اثربخشي تيميچو يمتغيرهاي
  قرار گيرد. مورد بررسي
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در اداره كل توانمندسازي كاركنان ارتباط بين عدالت سازماني و ابعاد آن با تعيين 
  تربيت بدني استان خراسان رضوي

 

  3چيان ، هاشم كوزه2، ابوالفضل عليزاده گلريزي1مهدي ناظمي
  

 27/01/91تاريخ پذيرش:   30/05/90تاريخ دريافت: 

  دهيچك
ي و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان در تعيين وضعيت عدالت سازمان ،حاضر هدف پژوهش

كاركنان اداره كل  ،جامعه آماري اين تحقيق .اداره كل تربيت بدني استان خراسان رضوي بود
 .اين استان بودند هاي شهرستانتربيت بدني استان خراسان رضوي و ادارات تربيت بدني 

از دو  ،اطالعات يگردآور يبرا .بودنفر 153نفر و اندازه نمونه 237تعداد جامعه آماري 
پريتزر ) و توانمندسازي اس1993پرسشنامه استاندارد عدالت سازماني نيهوف و مورمن (

ضريب همبستگي  ، آزمونK-Sاز آزمون  ها دادهتحليل  است و براي) استفاده شده 1995(
در  عدالت سازمانيادراك ميانگين نشان داد  نتايج. پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد

دار و  يرابطه معنكاركنان  با توانمندسازي ،آنابعاد و  عدالت سازمانين يبو  استحد متوسط 
شود كه مديران  پيشنهاد مي ،هاي اين پژوهش با توجه به يافتهم وجود دارد. يمستق

به وضعيت  ،توانمندسازي كاركنان هاي شاخص افزايش سطح ، برايورزشي هاي سازمان
  .توجه بيشتري نمايند ر سازمان خودعدالت د

  

، اي، عدالت تعاملي عدالت سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه ي:ديلگان كواژ
  .توانمندسازي
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  مقدمه
ها و مكاتب،  با گذشت چند دهه از تولد علم مديريت و پيدايش انبوهي از تئوري ،امروزه

انساني را مهمترين بعد اين  پردازان اين علم، بعد انساني و توجه به عوامل دانشمندان و تئوري
ترين عامل موفقيت  ترين و اصلي مديران موفق نيز عقيده دارند كه عمده اند. علم دانسته

. بديهي است كه سازماني كه استها  ها و عوامل انساني درون سازمان توجه به انسان ،ها سازمان
خدمات مناسب عاجز  ةارائدر جلب رضايت مشتريان و  ،به منابع انساني خود توجه نداشته باشد

  .)1جهات فراوان است (از اين رو پرداختن به بعد انساني مديريت، شايسته تو .خواهد بود
كاركنان اثر  هاي توانمنديو  ها انگيزه ترين عواملي است كه بر تهيكي از برجس ،عملكرد سازمان

هر چه  .زمان همسو كنندسا هاي ارزشو  ها آرمانخود را با  ،شود كاركنان گذارد و باعث مي مي
، احتمال و خود را متعلق به سازمان بدانندهاي سازمان را بپذيرند  بيشتر ارزش ،اعضاي سازمان

، حفظ و توسعه عملكردهاي مهم سازماناز جمله  .)2شد (فقيت سازمان بيشتر خواهد مو
ه ويژه در ب ،. رعايت عدالتان و احساس عدالت در كاركنان استرفتارهاي عادالنه در مدير

) ها انتصاب، روابط سرپرستي، ارتقاها و ها پاداشمديريت با كاركنان (توزيع  برخي رفتارهاي
كه در محيط سازماني و در ميان كاركنان  ،. مفهوم عدالت)3كنان حائز اهميت است (براي كار

اني و ترين موضوع در مديريت منابع انس، غالبكنند مياز آن ياد  1به عنوان عدالت سازماني
  .)4( ديآ يمهاي اخير به شمار  رفتار سازماني در طول دهه

وان عـدالت سـازماني شـناخته    به عنـ  ،تالش جهت تشريح و توضيح نقش عدالت در محيط كار
هـايي كـه بـراي     ، رويـه گيرنـد  مـي  هـا  سـازمان هـايي كـه    صـميم . عدالت سازماني بـه ت شود مي

. اغلـب  )5د، اشـاره دارد ( شـو  مـي كه با كاركنان روند و رفتار بين فردي  ميگيري به كار  تصميم
كـه  را دريافـت كننـد   يجه و پاداش مناسـبي  نت ،كاركنان مايل هستند در پي انجام وظايف خود

فرآيندي كه از طريق آن نتايج  ،، انتظار دارند. افزون بر آن)2(عدالت توزيعي را دارند استحقاقش
رفتـار   ،. همچنين از طرف سرپرستان خود)3اي هعادالنه باشد (عدالت روي ،ودش مذكور معين مي

  .)6) (4تعامليعادالنه و ارتباطي توأم با احترام را تجربه كنند (عدالت 
بسـياري از متغيرهـاي    ) مطرح كرده كه تحقيقات مربوط به عدالت سازماني1990( 5گرينبرگ

انـد   ضوع تمركز كـرده . اخيرا محققان روي اين مو)7( كند ميمربوط به رفتار سازماني را تبيين 
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2. Distributive Justice 
3. Procedural Justice 
4. Interactional Justice 
5. Greenberg 
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  .)8گذارد ( ميي تأثير كه چگونه وجود يا فقدان عدالت بر تعامالت و پيامدهاي سازمان
اسـت.   1توانمندسـازي  ،اني مطـرح گرديـده  يكي از مفاهيمي كه در راستاي بالندگي منابع انسـ 

. كـه اينطـور نيسـت    در حـالي ؛ ديمي اسـت مفهـومي قـ   ،توانمندسـازي  كننـد  اي تصور مـي  عده
ن مباحـث روز مـديريت   تـري  بـه يكـي از داغ   ،نوين ايجاد انگيزش ةبه عنوان شيو ،نمندسازيتوا

هاي آشكار و پنهان در  رقابتهاي تكنولوژيك و  ، پيشرفتتغييرات سريعود . وجمبدل شده است
مطالعـات رهبـري و    آشكار ساخته اسـت.  ، اهميت و ضرورت توانمندسازي را بيش از پيشدنيا

ت جـزء اصـلي اثربخشـي مـديري     ،دارد كه پرداختن به توانمندسازي كاركنان مديريت اظهار مي
. در فرآينــد )9ده تعريـف شــده اسـت (  ، توانمندســازي تسـهيل رفتــار انگيزاننـ  . بنـابراين اسـت 

، طراحـي  توانمندسازي، پذيرش مسئوليت كار، اتخاذ تصيمات مرتبط با كار، توانايي كنترل امور
ثر بودن، تعيين . در سايه توانمندسازي احساس مؤشود يمآموخته ماندهي به كاركنان كار و ساز

اي معتقدند  . عده)10دهد ( ميان دست داري و حق انتخاب به كاركن ، معنيكننده بودن، اعتماد
ها در اجراي آن  اغلب سازمان، د مزيت رقابتي به يك سازمان بدهدتوان با اينكه توانمندسازي مي

  . )11اند ( دهدچار مشكل ش
است كه بر  ييها يريگ ميتصمبراي مشاركت بيشتر در به معني تشويق افراد  ،توانمندسازي افراد

خوبي را  يها دهيافضايي براي افراد فراهم شود تا بتوانند يعني  ؛مؤثر است ها آنفعاليت 
را به عمل تبديل كنند. توانمندسازي عنصر حياتي كسب و كار در دنياي نوين  ها آنبيافرينند و 

اهدافي مانند نزديكتر شدن به مشتري، بهبود خدمات، ارائه مداوم نوآوري، افزايش  .است
 يها راهبدست خواهد آمد كه  ييها سازمانو در دست گرفتن ميدان رقابت براي  يور بهره

  ).12اند ( جديدي براي توانمند ساختن كاركنانشان يافته
گذاري تربيت بدني و ورزش را  يزي و سياستر ورزشي، مسئوليت برنامه هاي سازماناز آنجا كه 

كنند، توجه به رعايت عدالت و  ها نقش مهمي در اين راستا ايفا مي بر عهده دارند و كاركنان آن
ها بسيار ضروري است. همچنين داشتن نيروي انساني توانا و كارآمد كه بنياد  مساوات در آن
به دنبال  ها آنمنافع بسيار زيادي براي  ،آيد حياتي سازمان به حساب مي دارائيثروت ملي و 
عواملي كه به نوعي بر توانمندسازي كاركنان  ةشود كلي اين مسئله موجب مي .خواهد داشت
  شناخته شود و نسبت به تقويت آنان اقدامات اساسي صورت گيرد. ،اثرگذار است

ه بين عدالت به اين نتيجه رسيد ك ،بدني ) در پژوهش خود در سازمان تربيت1387مرادي (
رابطه آفرين  سازماني و رفتار شهروندي سازماني و نيز بين عدالت سازماني و رهبري تحول

  ميعدالت سازماني و تما) بيان كرد كه بين 1388خطيبي (. )13( مثبت و معناداري وجود دارد
                                                                                                                                             
1. Empowerment 
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اط مثبت و ارتب ،ملي المپيك و پارا المپيك  ميبا تعهد سازماني كاركنان در آكاد ،آن يها مؤلفه
 . )8( وجود داردمعناداري 

) نشان داد كه بين پنج عامل كليدي روانشناختي 1386نتايج تحقيق فراهاني و فالحتي (
دولتي شهر  يها دانشگاهبدني  توانمندسازي با كارآفريني سازماني كارشناسان ادارات تربيت

بين كليه ابعاد نيز  )1387دستگردي ( ).14(تهران همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد 
ارتباط  ،ايران ميبدني جمهوري اسال توانمندسازي با يادگيري سازماني كاركنان سازمان تربيت

  . )15( بسيار قوي و مثبتي را گزارش كرد
درك  نتيجه ،نشان داد كه توانمندي باالتر كاركنان ،خود) در رساله دكتري 2004( 1فرانز
، ادراك كاركنان از عدالت سازماني) 2007( 2. هاف)16( تاس از عدالت سازماني ها آن تر يقو

همبستگي مثبت و  ها آنتوانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني را مورد مطالعه قرار داد و بين 
عدالت سازماني را در ) نقش توانمندسازي و 2007( 3. چنورت)17( معناداري را مشاهده نمود

فرآيندها را عادالنه  ،كه كاركنان نشان داد زمانينتايج  .داد هد سازماني مورد مطالعه قرارايجاد تع
كنند و به  ميشركت  ها يريگ ميتصمستند و به ميزان بيشتري در كنند، توانمندتر ه مياحساس 

) رابطه بين سبك 2008( 4. آوراهامي)18( يابد ميتعهد سازماني افزايش  يدار يمعنطور 
و خصوصي را در   ميو عملكرد كاركنان در بخش عمورهبري، توانمندسازي، عدالت سازماني 

سطوح باالي ادراك عدالت و عملكرد را نشان  ،تحقيق يها افتهيتحقيقي مورد بررسي قرار داد. 
. نتايج نشان داد كه ميزان بين عملكرد و توانمندي مشاهده شددادند و همبستگي بااليي 

بيشتر از كاركنان بخش   مين بخش عموادراك عدالت سازماني و احساس توانمندي در كاركنا
  .)19( خصوصي است

در توسعه ورزش كشور برعهده دارند. بديهي است   مينقش مه ،ها استانبدني  ادارات كل تربيت
و به تبع آن  ها سازماناين  ق بودن يا نبودنموفتوانند در  مي ،كه نيروي انساني شاغل در آنها

هاي ورزشي نيز آگاهي از وضعيت عدالت در  در سازمان. وفقيت ورزش كشور تأثيرگذار باشندم
وجبات رشد و تعالي نيروي تواند م ميو  دارد اهميت بااليي ،سازمان و تالش در جهت بهبود آن

  .ر نهايت ورزش كشور را فراهم سازدكل سازمان و د انساني،
عوامل انگيزشي  از آنجا كه .)20( استبرانگيزاننده مهمي براي كاركنان  ،به طور كلي عدالت
شود  مياين سؤال مطرح  )،21( روند ميتوانمندسازي كاركنان به شمار  ر دريكي از عوامل مؤث
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  ؟در سازمان به چه اندازه در توانمندسازي آنان نقش داردعدالت وضعيت ادراك كاركنان از كه 
وضعيت  ادراك كاركنان از پژوهش حاضر پاسخگويي به اين سؤال است كهدر واقع هدف اصلي 

ي بين و چه ارتباطعدالت سازماني در اداره كل تربيت بدني استان خراسان رضوي چگونه بوده 
  توانمندسازي كاركنان سازمان مذكور وجود دارد؟ عدالت سازماني و ابعاد آن با

  پژوهش يشناس روش
كه به شكل  است همبستگي –توصيفي  ،كاربردي و از نظر روش ،اين تحقيق به لحاظ هدف

 .داني انجام شده استمي
بدني استان خراسان رضوي تشكيل  كاركنان اداره كل تربيت ةكلي ،جامعه آماري اين پژوهش را

بدني مشهد و ادارات  ، اداره تربيتبدني استان كه شامل افراد شاغل در اداره كل تربيت ؛دادند
كه  ؛نفر بود237تعداد كل كاركنان . استان خراسان رضوي بودند يها شهرستانبدني  تربيت

اعضاي نمونه به طور تصادفي نفر محاسبه شد. 148حداقل حجم نمونه بر طبق جدول مورگان 
شد شماري از  ميكه پيش بيني  از آنجا از بين اعضاي جامعه انتخاب شدند. ،اي خوشه

از بين  .نفر توزيع شد180پرسشنامه در بين  ،ها به محقق عودت داده نشود پرسشنامه
به عنوان نمونه همين تعداد مورد قابل استفاده بود و 153برگشت داده شده  يها پرسشنامه

  تحقيق در نظر گرفته شد.
بخش اول مشخصات و  :ن تحقيق از سه بخش تشكيل شده استمورد استفاده در اي ةپرسشنام

، سابقه الت، رشته تحصيلي، ميزان تحصيدهندگان شامل جنسيت، سن خاطالعات فردي پاس
در بخش دوم براي سنجش ادراك كاركنان از عدالت  ؛ است مييت استخداوضع خدمت و
و  يا هيرو) با سه مؤلفه (عدالت توزيعي، عدالت 1993( 1از پرسشنامه نيهوف و مورمن ،سازماني

 2اسپريتزر از پرسشنامه ،توانمندسازي يريگ اندازهو در بخش سوم براي ) 22(عدالت تعاملي) 
  . )10( ده شد) به صورت كلي استفا1995(

 پنج ارزشي ليكرت يريگ اندازه، براساس مقياس عدالت سازماني و توانمندسازي يها پرسشنامه
  .راي كامال موافقم)ب 5براي كامال مخالفم تا  1(از  هستند

در مطالعات  ها آنو روايي و پايايي  نداستفاده شده در اين پژوهش استاندارد يها پرسشنامه
، پايايي جهت اطمينان بيشتر ،در اين تحقيق . همچنينده استخارجي و داخلي تأييد ش

 يها ك از سازهيهر يبرا ،در يك مطالعه مقدماتي به روش ضريب آلفاي كرونباخ ها پرسشنامه

                                                                                                                                             
1. Niehoff & Moorman 
2. Spreitzer 
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ر يمقادشد.  محاسبه نفر 30 به حجم يك نمونه مقدماتيو بر اساس  ف شده در پرسشنامهيتعر
  دهد. يا نشان ممطلوب ر ييايپا، ن شاخصيا 7/0بزرگتر از 

  

  ها پرسشنامه ييايپازان يم. 1جدول 
 ييايزان پايم كرونباخ يب آلفايضر شاخص

  مطلوب81/0 عدالت توزيعي
  مطلوب84/0 عدالت رويه اي
  مطلوب90/0 عدالت تعاملي
 مطلوب89/0 عدالت سازماني
 مطلوب84/0توانمندسازي

  

صيفي و آمار تو يها روش، از ها پرسشنامهاز بدست آمده  يها داده براي تجزيه و تحليل
، ندگيمركزي و پراك يها شاخصدر بخش آمار توصيفي از . استنباطي استفاده شده است

از  تنباطياستفاده شد و در بخش آمار اس ها دادهنمودارهاي مربوط به  وجداول توزيع فراواني 
 از نرم افزارهاي يريگ بهرها و تحليل رگرسيون ب آزمون ضريب همبستگي پيرسون ،K-Sآزمون 

Excel 2007 و SPSS 17 شد استفاده.  

  پژوهش يافته هاي
ل دادند. يتشك زناندرصد را 53/23مردان و درصد را 47/76 ،فرد مورد بررسي153از مجموع 

درصد 36. بود 4/10±87/6و  9/33±60/6ميانگين سن و سابقه خدمت پاسخ دهندگان بترتيب 
درصد فوق 5و سانس يدرصد ل33پلم، يدرصد فوق د26پلم، يد يليتحصمدرك  دهندگان پاسخاز 
درصد 63و  يو علوم ورزش يبدن تيترب يليها در رشته تحص درصد از داده37 .داشتندسانس يل

صد بيشترين در ،درصد44با  ، ميهمچنين استخدام رس اند. ل كردهيها تحص ر رشتهيدر سا
  .فراواني را به خود اختصاص داد

بدني  اداره كل تربيتدر  عدالت سازمانين يانگيشود م ي) مالحظه م2كه در جدول (همانگونه 
در بين ابعاد عدالت سازماني، عدالت تعاملي با  نيهمچن .است 19/3استان خراسان رضوي 

  بيشترين مقدار را بدست آورد. 39/3ميانگين 
  عهمورد مطالنمونه در  و ابعاد آن توصيف آماري عدالت سازماني. 2جدول

  بيشترين   كمترين  انحراف استاندارد ميانگين متغيرها
  00/5  00/1 87/0 88/2 عدالت توزيعي
  83/4  00/1 86/0 17/3 عدالت رويه اي
  00/5  00/1 87/0 39/3 عدالت تعاملي
  55/4  20/1 77/0 19/3 عدالت سازماني
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% در حد متوسط  60، % از كاركنان عدالت سازماني را در حد كم 8 تحقيق، هاي يافتهبر اساس 
ان عدالت سازماني در سازمان به ميز دهد مياين امر نشان  .اند كردهك آن را زياد در%  32و 

  .)1شود (نمودار  ميمطلوبي احساس و ادراك ن
  

  
  درصد فراواني ادراك عدالت سازماني پاسخ دهندگان. 1نمودار 

  
بدني استان  اداره كل تربيتدر  كاركنان توانمندياحساس ن يانگيمدهد  مي) نشان 3جدول (

  .است 94/3 خراسان رضوي
 

  مورد مطالعه نمونهتوصيف آماري توانمندسازي در . 3جدول
  بيشترين  كمترين  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير

  85/4  55/2 50/0 94/3 توانمندسازي
  

، وضعيت نباطيهاي است يافتهبه منظور به دست آوردن  ،هاي آماري پيش از استفاده از آزمون
. با توجه به مورد بررسي قرار گرفت) K-S(به وسيله آزمون كلموگروف اسميرنوف  ها دادهتوزيع 

، پس طبيعي بودن توزيع است P < 05/0در اين آزمون  ها دادهاينكه شرط نرمال بودن توزيع 
  .)4(جدول  گيرد ميمورد تأييد قرار  ها مؤلفهدر تمام متغيرهاي تحقيق و 

  

  تحقيق در ارتباط با نرمال بودن توزيع متغير هاي K-Sنتايج آزمون . 4جدول 
  توانمندسازي  عدالت تعاملي  اي عدالت رويه  عدالت توزيعي  عدالت سازماني  

K-S Z 752/0 155/1 060/1  285/1  247/1  
سطح معناداري

  089/0  074/0  211/0  139/0  623/0  (دوطرفه)

  نرمال  نرمال نرمال نرمال نرمال نتيجه گيري
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به منظور بررسي ارتباط بين ادراك عدالت سازماني و ابعاد آن با احساس توانمندي كاركنان، از 
) مقادير ضريب همبستگي پيرسون و 5آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. جدول (

 .دهد مينشان ساس توانمندي كاركنان با اح ،بين عدالت سازماني و ابعاد آنرا  داري معنيسطح 
است، بنابراين بين  05/0از آنجا كه سطح معناداري كوچكتر از ميزان خطاي نوع اول در سطح 

عنوان متغير به  ،و ابعاد آن (عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، عدالت تعاملي)عدالت سازماني 
 داري يمعنعنوان متغير مالك، همبستگي مثبت و  به ،ي كاركنانتوانمنداحساس  با ،بين يشپ

، احساس ري از عدالت سازماني داشته باشند. لذا هرچه كاركنان ادراك بيشتداردوجود 
بين ابعاد عدالت سازماني، عدالت توزيعي و  در .افزايش خواهد يافت و بالعكس ها آنتوانمندي 

  تيب كمترين و بيشترين ارتباط را با توانمندسازي كاركنان دارند.عدالت تعاملي به تر
  

  عدالت سازماني ن ين ارتباط بييتع يرسون برايپ يهمبستگب يآزمون ضر. 5جدول
  توانمندسازيابعاد آن با  و

 )P( يارد يمعنسطح   رسونيپ يب همبستگيضر  ها هيگو

  001/0 328/0 عدالت توزيعي و توانمندسازي
  001/0 370/0 عدالت رويه اي و توانمندسازي
  001/0 436/0 عدالت تعاملي و توانمندسازي

  001/0 433/0 زماني و توانمندسازيعدالت سا
  

 درصد تغييرات ميزان توانمندسازي19دهد كه  مي، ضريب تعيين نشان )6(با توجه به جدول 
، مربوط به تغييرات عدالت سازماني بوده بدني استان خراسان رضوي كل تربيتكاركنان در اداره 

حليل واريانس رگرسيون نتايج تشود.  ميوامل خارج از مدل مربوط درصد به ساير ع82و 
بطه خطي بين دو متغير وجود بوده و را دار يمعنون د كه مدل رگرسيده مي) نشان 7 (جدول

  .است كاركنان سازيتوانمندوضعيت بيني  واجد شرايط پيشعدالت سازماني  از اين رو .دارد
لت سازماني معادله رگرسيوني توانمندسازي كاركنان را از روي عدا توان يم) 8(بر اساس جدول 

  به صورت زير نوشت : 
(Empowerment) = 3/072 + 0/276 (Organizational Justice)  

  
  خالصه مدل رگرسيون. 6جدول 

 R  ضريب تعيين ضريب تعيين تعديل شده خطاي معيار تخمين

45008/0 182/0 188/0  433/0  
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  تحليل واريانس مدل رگرسيون. 7جدول 
    مجموع مربعات  درجه آزادي  تميانگين مربعا F  سطح معناداري

001/0  926/34  075/7 
203/0  

1 
151  
152  

075/7 
588/30  
663/37  

 رگرسيون
 باقيمانده
 مجموع

  
  ضرايب مدل رگرسيون. 8جدول 

Model 
 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 072/3 154/0 000/20 001/0
Organizational Justice 276/0 047/0 433/0 910/5 001/0

  يريگ جهيبحث و نت
بدني استان خراسان رضوي نشان  بررسي وضعيت عدالت سازماني و ابعاد آن در اداره كل تربيت

درصد در حد متوسط و 60، عدالت سازماني را در حد كم ،ركناندرصد از كا3/8دهد كه  مي
ان مطلوبي دهد عدالت در سازمان به ميز مياين امر نشان  .اند ادراك نموده درصد هم زياد7/31

) در 1387اما در مقايسه با نتايج تحقيقات مرادي چالشتري ( .شود مياحساس و ادراك ن
ملي المپيك و پارا   مي) در آكاد1388، خطيبي (ايران ميتربيت بدني جمهوري اسال سازمان

عدالت ، بدني وزارت آموزش و پرورش ) در اداره كل تربيت1387ناغاني (  ميالمپيك و عدي
هاي فوق وضعيت  سازمانبدني استان خراسان رضوي نسبت به  سازماني در اداره كل تربيت

اي و عدالت  ، عدالت رويهعدالت تعاملي يها نيانگيم. در اين تحقيق )13 ،8 ،23( بهتري دارد
يج تحقيقات مرادي كه اين نتيجه با نتا ؛رار داشتندهاي اول تا سوم ق توزيعي به ترتيب در رتبه

در . )13 ،8 ،23( ) همخواني دارد1387ناغاني (  مي) و عدي1388، خطيبي ()1387چالشتري (
، كه در يك شركت در آن تحقيق .) همخواني ندارد1383و شكركن (  ميحاليكه با نتايج نعا
با توجه به اينكه در  .)24ا به دست آورد (بيشترين ميانگين ر اي عدالت رويه صنعتي انجام شد،

به دست آمدن  ،تعامل كاركنان با مديران بيشتر است ،اداري نسبت به صنعتي يها سازمان
هاي بدست آمده براي عدالت توزيعي و عدالت  . ميانگيننيست اي دور از انتظار نتيجهچنين 

كه نشان  ؛ي غيرورزشي كمتر استها از تحقيقات انجام شده در سازمان ،اي در اين تحقيق رويه
نسبت به وجود عدالت در سازمان  ،خراسان رضويبدني استان  دهد كاركنان اداره كل تربيت مي

در خصوص نحوه توزيع منابع و خود ادراك مناسبي ندارند و مديران اين سازمان بايستي 
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شود  مييشنهاد از اين رو پ .بع انصاف بيشتري را به كار گيرندتخصيص اين منا يها هيرو
مثل پرداخت بر اساس عملكرد و كارايي  ،در سازمان ايجاد شود كه جبران خدمات ييها ستميس

همچنين به منظور بهبود  .ي در ميان كاركنان افزايش يابدصورت گيرد تا ادراك عدالت توزيع
يي با مقررات سازمان و آشنا سازي قوانين و شفاف در راستايجلساتي  ،يا هيرووضعيت عدالت 

  .شود هاي سازماني براي كاركنان برگزار رويه
 يا هيرولي و ابعاد آن يعني عدالت توزيعي، عدالت سازماني به طور كدهد بين  مينشان  ها افتهي

استان خراسان رضوي ارتباط وجود بدني  و تعاملي با توانمندسازي كاركنان در اداره كل تربيت
اما تحقيقات  ؛حاضر در داخل كشور انجام نشده است اگر چه تابحال تحقيقي با موضوعدارد. 

نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر با كه  اجرا شده، مشابهي از لحاظ مفهومي در خارج از كشور
)، هاف 2004فرانز ( يها پژوهش به توان يماز جمله اين تحقيقات  .نتايج آنها همخواني دارد

گرينبرگ . )16 ،17 ،18 ،19(شاره كرد ا) 2008(  ميآوراها ) و2007، چنورت ()2007(
درك عدالت در سازمان را يك اصل مهم براي افزايش رضايت شغلي افراد عنوان نيز ) 1990(

ترين  به عنوان شاخص ،بين رضايت شغلي يمحققان رفتار سازماني رابطه مثبت .)7( كند مي
به اين در پژوهش خود  )1385. جزيني (توانمندسازي را نشان دادند با ،ناننگرش شغلي كارك

، ماهيت كار و عوامل سازماني، محيطي يها شاخصتوجه به  با ،كه رضايت شغلي نتيجه رسيد
  . )21( بر توانمندسازي مؤثر است ،فردي

. قابل تبيين است 2آدامز 1ارتباط بين عدالت توزيعي و توانمندسازي با استفاده از تئوري برابري
صفانه يا غير منصفانه بودن مطابق با درك آنان از من ،ي افرادعملكرد شغل ،بر اساس اين تئوري

. از اين رو اگر خدمات )13( هش داردافزايش يا كا امكانان (عدالت توزيعي) در سازم ها پاداش
ه احساس توانمندي آنان ، اين احتمال وجود دارد كاي جبران نشود ان به طور منصفانهكاركن

  كاهش يابد.
توانمندسازي و  يا هيروداري بين عدالت  مثبت و معنياده شد كه رابطه در اين پژوهش نشان د

، وقت كمتري سازماني را عادالنه درك كنند يها هيرودر سازمان وجود دارد. زماني كه كاركنان 
دهند و  مي، مشكالت كاري را بزرگ جلوه ننمايند ميشكايت در مورد مسائل جزئي  را صرف

شود كه افراد هنگام  ميمنصفانه باعث  يها هيرو. دهند ميارائه ان خود تصويري مثبت از سازم
كه ادراك  در حالي .)4تي كمتري نمايند (احساس نارضاي ،مواجهه با پيامدهاي نامطلوب

موجب رنجش و خشم  ،عادالنهتواند بيشتر از نتايج غير مي ،ها هيرومنصفانه بودن اين غير

                                                                                                                                             
1. Equity Theory 
2. Adams 



  185   تعيين ارتباط بين عدالت سازماني و ابعاد آن با  .........

گيري  گردهاي تصميمفرا اركنان اعتقاد دارندكه ك ييها سازمان. در )25كاركنان گردد (
، قصد كنند كاري مي كم ، بيشتردهند مي كارفرمايان تعهد كمتري نشان، نسبت به ناعادالنه است

و رفتارهاي تبعي  يابد مي، عملكرد كاهش ابدي يمبراي ترك خدمت افزايش  ها آنو نيت 
وهش حاضر نيز نشان داد كه اگر . نتايج پژ)26شود ( ميسازماني به ميزان كمتري مشاهده 

ر سازمان معيارهاي ارتقاء و هاي سازماني داشته باشند و د كاركنان درك مثبتي از رويه
تخصيص حقوق و مزايا به طور واضح تعريف شده باشد و تصميمات به دور از هر گونه  يها هيرو

ي افزايش خواهد توانمندساز يها شاخص، اذ گردد (عدالت رويه اي)تبعيض و جانبداري اتخ
  .يافت

كه  ميداري مشاهده شد. هنگا بين عدالت تعاملي و توانمندسازي نيز رابطه مثبت و معني
رفتار مديران داشته باشند و بر اين عقيده باشند كه  ةاي از نحو درك عادالنه ،كاركنان سازمان

، كنند ميتوجه به نظراتشان  ،ها آنگيري درباره موضوعات مربوط به  مديران پيش از تصميم
كه داليل  مي. هنگايابد ميافزايش  ها آنو توانمندي  كنند ميمندي بيشتري  تاحساس رضاي

به طور واضح  ،براي افراد تحت تأثير اين تصميمات ،اصلي تصميمات مربوط به تخصيص منابع
ي از با افراد با احترام باشد، افراد پيرو ،صميماتو رفتار مسئولين اجراي اين تشود تشريح 

سازماني را بدون تغيير در فرآيندهاي زير بنايي آن پذيرفته و نسبت به سرپرستان و  يها هيرو
اهداف سازمان را اهداف خود دانسته و سعي  ،تعهد بيشتري پيدا كرده ،در كل سازمان خود

  .به اين رفتار سازمان داشته باشند يعكس العمل مثبت، كنند با عملكرد بهتر مي
 ، عدالت تعاملي بيشترين ارتباطر بين ابعاد مختلف عدالت سازمانيكه دنشان داد نتايج پژوهش 

باط را با توانمندسازي در حاليكه عدالت توزيعي كمترين ارت .را با توانمندسازي كاركنان دارد
نحوه نسبت به  ،دهنده آن است كه نحوه تعامل و رفتار با كاركنان . اين مورد نشانداشته است
 نقش بيشتري در افزايش سطح توانمندي ،منصفانه يها هيروها و وجود  شتوزيع پادا

بودن عدالت  تر محسوسد بتوان علت اين امر را به . شايروانشناختي كاركنان سازمان دارد
. بنابراين مديراني كه تمايل دارند جوي نسبت داد ،ير ابعاد عدالت سازمانينسبت به سا ،تعاملي

، بايد در روابطشان با اس توانمندي كاركنان افزايش يابددر آن احس در سازمان ايجاد كنند كه
  .و انصاف توجه بيشتري داشته باشندكاركنان به رعايت عدالت 

خطيبي )، 1387ناغاني (  مي)، عدي1387مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات مرادي چالشتري (
ماني و احساس ) نشان داد كه وضعيت ادراك عدالت ساز1387و دستگردي () 1388(

نسبت به سازمان  ،رضوي بدني استان خراسان در اداره كل تربيت توانمندي كاركنان
بدني وزارت آموزش و پرورش و كميته ملي المپيك و پارا المپيك  ، اداره كل تربيتبدني تربيت
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و  مثبتاز آنجا كه بين عدالت سازماني و ابعاد آن با توانمندسازي كاركنان ارتباط  .بهتر است
به منظور افزايش  ،مذكورورزشي  يها سازمانشود كه مديران  ميپيشنهاد وجود دارد، معناداري 

  به وضعيت عدالت در سازمان خود توجه بيشتري نمايند. ،سطح توانمندسازي كاركنان

  :منابع
  .79بعد انساني مديريت، تدبير، شماره  ).1376( مردانه، كريم. .1
بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان معاونت تربيت  ).1384( شيخ، محمود؛ زيوريار، فرزاد. .2

  بدني و تندرستي آموزش و پرورش، پژوهشي، وزارت آموزش و پرورش .
شناخت نحوه  ).1387( سيد جوادين، سيد رضا؛ فراحي، محمدمهدي؛ طاهري عطار، غزاله. .3

زماني. مديريت تأثير گذاري ابعاد عدالت سازماني بر جنبه هاي گوناگون رضايت شغلي و سا
  .70 - 55: 1، شماره 1387بازرگاني، پاييز و زمستان 

4. Lambert E. (2003). Justice in corrections: an exploratory study of the impact of 
organizational justice on correctional staff. Journal of Criminal Justice, vol 31, 
no 2: 155-168. 

5. Coetzee M . (2005). The Fairness of Affirmative Action: An Organizational 
Justice Perspective, PhD Thesis, The University of Pretoria. 

6. Kurland N B, Egan T P. (1999). Telecommuting: justice and control in the 
virtual organization. Organization Science, vol 10. 

7. Greenberg J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. 
Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: Rand 
McNally. 

تحليل مؤلفه هاي عدالت سازماني و رابطه آن با تعهد سازماني  ).1388( خطيبي، امين. .8
يك، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت ورزشي، كاركنان كميته ملي المپيك و پاراالمپ

  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران.
نقش رهبري  ).1387( ضيائي، محمد صادق؛ نرگسيان، عباس؛ آيباغي اصفهاني، سعيد. .9

 ،1387معنوي در توانمندسازي كاركنان دانشگاه تهران، مديريت دولتي، پاييز و زمستان 
  .86 - 67 :1شماره 

10. Spreitzer Gretchen M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: 
Dimensions, Measurement, and Validation. The Academy of Management 
Journal , Vol 38, No 5 (Oct 1995): 1442-1465. 



  187   تعيين ارتباط بين عدالت سازماني و ابعاد آن با  .........

11. Quinn Robert E , Spreitzer Gretchen M. (1997). The rool to Empowerment: 
seven question every leader should consider. Organizational dynamic, Vol 26: 
37-51. 

12. Smith jane. (2000). Empowering People. London, Kogan Page. 

مدل سازي و تحليل رابطه بين رهبري تحول آفرين،  ).1387( مرادي چالشتري، محمدرضا. .13
 .ايران ميسازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسال عدالت سازماني و رفتار شهروندي

  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران. .رساله دكتري
بررسي ارتباط بين عوامل روانشناختي  ).1386( فراهاني، ابوالفضل؛ فالحتي، مهدي. .14

پژوهش در  .توانمندسازي و كارآفريني سازماني كارشناسان ادارات تربيت بدني دانشگاهها
  .79 - 67 :1386شماره پانزدهم، تابستان  .علوم ورزشي

ارتباط بين توانمندسازي و يادگيري سازماني كاركنان سازمان  ).1387( دستگردي، كاظم. .15
دانشگاه  .تربيت بدني، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

  تهران .
16. Franz C. (2004). A cross-cultural study of employee empowerment and 

organizational justice. PhD Dissertation, Wayne State University, Detroit, 
Michigan. 

17. Hoff T D. (2007). Senior Management Participative Involvement and Employee 
Perceptions of Organizational Justice, Trust/Empowerment and Citizenship 
Behavior. PhD Dissertation, Northcentral University. 

18. Chenevert D, Charest A, Simard G. (2007). Study of the Development of the 
Determinants of Affective Commitment: The Role of Empowerment, of Career 
Plateauing and of Organizational Justice. Journal of INDUSTRIAL 
RELATIONS –QUEBEC, vol 62, No 2: 258-281. 

19. Avrahami A. (2008). The relationship between leadership, empowerment and 
organizational justice and between employee performance: empirical 
examination of the model in the Israeli public and private sectors. The Israel 
National Institute For Health Policy and Health Services Research. 

، چاپ مباني فلسفي و تئوري هاي رهبري و رفتار سازماني ).1385( افجه، سيد علي اكبر. .20
  .پنجم، تهران: سمت

ا از ديدگاه عوامل مؤثر در توانمندسازي افسران ستاد ناج ).1385( جزيني، عليرضا. .21
ارشد فرماندهي و مديريت انتظامي، دانشكده علوم انساني،  خبرگان، پايان نامه كارشناسي

  .دانشگاه تربيت مدرس



    1392، تابستان 18مطالعات مديريت ورزشي شماره   188

22. Niehoff B P, Moorman R H. (1993). Justice as a mediator of relationship 
between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. 
Academy Of Management Journal, vol 36, no 3: 527-559. 

مطالعه ابعاد عدالت سازماني در اداره كل تربيت بدني  ).1387( ناغاني، فروزان.  ميعدي .23
، بدني و علوم ورزشيت ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تربيوزارت آموزش و پرورش

  دانشگاه تهران .
بررسي روابط ساده و چند گانه عدالت سازماني  ).1383( .حسيننعامي، عبدالزهرا؛ شكركن،  .24

، مجله علوم تربيتي و روانشناسي ي شغلي در كاركنان يك شركت صنعتيبا خشنود
  .70 - 57 :2و  1شماره هاي  .دانشگاه شهيد چمران اهواز

25. Ambrose M L. (2002). Contemporary Justice Research: A new look at familiar 
questions. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol 89: 803-
812. 

26. Folger R, Cropanzano K. (1998). Organizational Justice and Human Resource 
Management. Sage Publication. 

 
 APAارجاع مقاله به روش 

 
 

 
 
 

 vancouverارجاع مقاله به روش 

  
 vancouverروش  ارجاع مقاله به

  

 

  

)، تعيين ارتباط 1392ناظمي، مهدي؛ عليزاده گلريزي، ابوالفضل، كوزه چيان، هاشم؛  (
كاركنان در اداره كل تربيت بدني استان  بين عدالت سازماني و ابعاد آن با توانمندسازي

  175-188، 18مطالعات مديريت ورزشي،،خراسان رضوي

  

تعيين ارتباط بين عدالت  .ناظمي مهدي؛ عليزاده گلريزي ابوالفضل، كوزه چيان هاشم
سازماني و ابعاد آن با توانمندسازي كاركنان در اداره كل تربيت بدني استان خراسان 

 175- 188): 18( 5؛ 1392ت مديريت ورزشي، رضوي، مطالعا



 189-202،. صص 1392،. تابستان 18شماره    مطالعات مديريت ورزشي

  

  رابطه انگيزه مشاركت ورزشي با ميزان فعاليت بدني دانشجويان 
  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  

   2صديقه حيدري نژاد ، 1اكبر قدرت نما
  

  28/01/91تاريخ پذيرش:     03/08/90تاريخ دريافت: 

  چكيده
بررسي رابطه انگيزه مشاركت ورزشي با ميزان فعاليت بدني دانشـجويان   ،حاضر هدف تحقيق

ميـداني   كلو به شهمبستگي توصيفي از نوع  ،تحقيق روشنشگاه شهيد چمران اهواز بود. دا
دانشجويان دختـر و پسـر مقطـع كارشناسـي در سـال       ةكلي ،. جامعه آمارياست شده امجان

 يا خوشهبه روش تصادفي و نفر  370، به تعداد نمونه آماري .بودند نفر)9175( 89-90تحصيلي
محقـق سـاخته    ةپرسشـنام فـردي و   هاي ويژگي ةپرسشنام ،گيري دازهانابزار  .انتخاب شدند

از روايـي سـازه   . اسـت  خرده مقيـاس شش سؤال در قالب 27مشاركت ورزشي شامل  انگيزه
تجزيه و تحليل محاسبه شد.  92/0و پايايي از طريق آلفا كرونباخ  752/0طريق تحليل عاملي 

رگرسـيون  و نباطي (ضريب همبستگي پيرسون روش آمار توصيفي و است با استفاده از ها داده
در هـر دو گـروه   . نتايج تحقيق نشان داد انجام گرفت) α=05/0( داري معنيچندگانه) و سطح 

ميـزان  لـيكن،  بـود.   براي مشاركت ورزشـي انگيزه  ترين مهمسالمت جسماني  ،دختر و پسر
 هـاي  انگيـزه  ، بينالوهبه عدقيقه در هفته بود.  12/68و پسران  52/46فعاليت بدني دختران 

رابطـه   دانشـجويان شادابي، سالمت جسماني و تعامل اجتماعي با ميزان فعاليت بدني  ولذت 
شـادابي و سـالمت   لـذت و   هـاي  انگيزهيافت شد. نتايج رگرسيون چندگانه،  دار يمعنمثبت 

ن داد. بـا  نشا ها آزمودنيفعاليت بدني براي  ها كننده بيني پيش ترين قويجسماني را به ترتيب 
 ،دانشـجويان  هـاي  يـزه انگبا متناسب مسؤلين دانشگاه  شود يمتوصيه توجه به نتايج تحقيق 

را توسعه دهند تا از طريق افـزايش   ها خوابگاهبه ويژه در سطح  ،ورزشيو فضاهاي تسهيالت 
سـازان   سالمت جسماني و رواني اين خيل عظيم آينـده دانشجويان، مشاركت ورزشي  ميزان
  يابد.  ود بهبكشور 

  

.انگيزه مشاركت ورزشي، فعاليت بدني، دانشجويان: گان كليديواژ
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  مقدمه
، عقايد و ها ويژگيسه عامل  بررسي ،براي تحليل مشاركت ورزشي اقشار مختلف در هر جامعه

بر اساس ديدگاه  .ضروري است افراد، محيط و رفتار فردي و گروهي هاي انگيزهاهداف و 
نياز  از اجزاي ضروري و پيش ،ها انگيزهبين اين سه عامل، شناخت از  1پينتريك و شاروبن

يكي از محورهاي اساسي در توجيه رفتار افراد براي شركت در و  )1(ورزشي  هاي فعاليت
در رسيدن به اهداف نشان  ميزان تالش يا استقامت و تعهد فرد را كه استمختلف  هاي يتفعال
رفتارهاي افراد  توانند يمو  روند يمر كار و فعاليتي به شمار كليد انجام ه ،ها يزهانگ. )2( دهد مي

 ةهم در ها انگيزه). 3را تحريك، تقويت و هدايت كنند يا باعث كنترل و توقف آن شوند (
 است. آگاهي متفاوت شرايط به بسته آن نوع و ميزان ولي ،خورد مي چشم به انساني هاي فعاليت

 اين فاقد ديگر برخي و دارند خود اهداف به دستيابي براي االييب انگيزه افراد برخي چرا اينكه از

است  ورزشي شناسي روان حيطة مباحث ترين مهم از يكي خاصي دارد. انگيزش اهميت ،اند انگيزه
كه تنها يك عامل يا انگيزه سبب بروز رفتار  اند يدهعقعموم روانشناسان ورزش بر اين ). 4(

تعامل اجتماعي، لذت و مختلف نظير  هاي يزهانگ ،ورزشي براي مثال در امر مشاركت .نيست
كنترل وزن، روابط شغلي و زندگي، سالمتي  نشاط، پيشگيري و درمان، كاهش فشارهاي رواني،

). در اين زمينه تحقيق فردريك و 5( شود يمبه ورزش  باعث گرايش ... و و آمادگي جسماني
با انگيزه  ،ورزشي يها رقابتدر  كننده كتنشان داد انگيزه افراد شر 1993در سال  2رايان

رقابتي،  يها ورزش. در )6( تفريحي متفاوت است هاي يتفعالو  ها ورزشكنندگان در  شركت
افراد بيشتر  ،تفريحي هاي يتفعالدر حاليكه در  ؛افراد روي منابع انگيزش بيروني تمركز دارند

  ).7د (هستنهارت) متمركز دروني (سرگرمي، عالقه مندي و توسعه م هاي يزهانگروي 
در ابعاد جسمي، رواني و فكري اقشار مختلف  هايي ينارسائامروزه فقر حركتي موجب بروز 

و به عنوان  دهند يمجامعه گرديده است. دانشجويان نيز بخش وسيعي از افراد جامعه را تشكيل 
مي، روحي و لذا سالمت جس ؛مهم جامعه خواهند شد هاي يتمسؤل دار عهدهمتخصصين آينده 

ورزش و فعاليت بدني در اوقات فراغت  رسد يمه نظر دارد. ب اي يژهورواني آنان اهميت 
بدني،  هاي يتفعالاز قـرار گرفتن تحقيقات برخي  .است شدهدانشجويان امروزي بسيار كمرنگ 

 صحبتي بـا دوستان و تماشاي تلويزيون، گوش دادن به موسيقي، همنظير  هـايي يتفعالبعد از 
 دهند يمنشان  برخي تحقيقات ديگرنتايج ). اگر چه 8( دهند يمـمطالعه غير درسي خبر 

 لذت بدني، قدرت افزايش اجتماعي، -رواني مثبت تاثيرات سالمتي، حفظ به منظور دانشجويان

                                                                                                                                            
1. Pintrich & Schrauben 
2. Frederick & Ryan 
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 يها فعاليت دررواني  فشار كاهش ذهني، و فكري وضعيت بهبود ،دوستان كنار در بودن و بردن
) در تحقيق خود دريافت اكثر 1389). سيد جعفري (10، 9( كنند يم شركت ورزشي

ورزشي مشاركت  هاي يتفعالدانشجويان شهر اروميه با انگيزه كسب نشاط و احساس لذت در 
در شدت و مدت زمان انجام  ،نوع انگيزه) دريافتند 2010جعفري و همكاران (. )11( كنند يم

آنان حفظ سالمتي، تناسب اندام و  هاي يزهانگ ينتر مهمفعاليت بدني دانشجويان موثر است و 
) نشان داد دانشجويان با پنج 2011( 1و همكاران يو يلتحقيق ). 12( است تعامل اجتماعي

مؤلفه انگيزشي كسب لذت، جلب توجه، تناسب اندام، رقابت طلبي و تعامل اجتماعي در 
دروني و بيروني مثل لذت  ايه يزهانگهر دو  ينچن هم .كنند يمورزشي شركت  هاي يتفعال

تحقيق ). 13دارد ( مثبت بردن از ورزش و جلب توجه، با ميزان فعاليت بدني دانشجويان رابطه
احساس شايستگي، درك استقالل و  هاي انگيزه) حاكي از تأثير 2010( 2استونز و ويس

 هاي فعاليتخودمختاري و تقويت روابط با ديگران، بر مشاركت منظم كودكان و نوجوانان در 
تحت عنوان تاثير زيرساختارهاي  ،) در تحقيق خود2009( 3ويكر و همكاران). 14ورزشي بود (

نظر از ميزان دسترسي افراد به تاكيد دارند صرف ،ورزشي در ترويج ورزش همگاني
 .)15( دارد دار يمعننيز بر الگوي مشاركت ورزشي آنان تاثير  ها يزهانگزيرساختارهاي ورزشي، 

مردان و  هاي يزهانگ) نشان داد بين سطح فعاليت بدني با 2008( 4يق ديسي و همكارانتحق
سالمتي و تناسب اندام، مزاياي اجتماعي و ورزشي مثل  هاي يتفعالدر  كننده شركتزنان 

تحقيق در . )16وجود دارد ( دار يمعنرابطه ، لذت بردنو  هيجاني، كنترل وزن، كنترل استرس
5پات و پيفر

رابطة  دختران بدني فعاليت سطح و مشاركت ورزشي انگيزشي عوامل بين (2007) 
) در مورد زنان ميانسال 2006( 6سگار و همكاراننتايج تحقيق  .)17نشد ( مشاهده معناداري
نشان داد ميان انگيزه تناسب اندام با ميزان فعاليت ورزشي و بدني زنان  ،اروپايي - آمريكايي

) نشان 2006( 7نتايج تحقيق باستوس و همكاران ).18دار وجود دارد (ميانسال رابطه منفي معنا
با انگيزه تناسب اندام و كسب سالمتي در  ،با انگيزه كسب تجارب اجتماعي و زنان ،داد مردان

) در مورد 2005( 8تحقيق كيلپاتريك و همكاران. )19( نددارورزشي شركت  هاي يتفعال

                                                                                                                                            
1. Liu. et al 
2. Stuntz & Weiss 
3 . Wicker et al 
4. Dacey. et al 
5. Peiffer & Pate 
6. Segar. et al 
7. Bastos. et al 
8. Kilpatrick. et al 
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ترل وزن با ميزان مشاركت ورزشي در هر دو جنس رابطه ، بين انگيزه سالمتي و كندانشجويان
لذت بردن، با دوستان سپري كردن،  را دانشجويان هاي يزهانگ ينتر مهمو  نشان دادمثبتي 

، داشتن بدني سالم، شناخت اجتماعي، ها يماريبرقابت طلبي، توصيه پزشك، پيشگيري از 
 يها ورزشهشي توسط انجمن ملي در پژو). 20( شناسايي كردكنترل وزن و كنترل استرس 

ورزش همگاني به  هاي يتفعالاليل شركت دانشجويان در د ،) در انگلستان2004( 1تفريحي
بهبود وضعيت فكري و ذهني، كاهش استرس و فشار رواني، كسب شادي شامل ترتيب اولويت 

 هاي يزهنگادر مورد  ،)2004( 2نتايج تحقيق نتز و همكاران). 21نفس بيان شد ( هو اعتمادب
درصد از شركت كنندگان به 25نشان داد حدود  ،ورزشي هاي يتفعالسني مختلف در  يها گروه
درصد به منظور تحسين از طرف ديگران و 40والدين و دوستان نزديك، حدود  هاي يهتوصعلت 

با انگيزه توسعه و بهبود  ،درصد از افراد35و تنها حدود  كردند يمدريافت جوايز ورزش 
 3هاسندرا و همكارانتحقيق  ).22( كردند يمشركت  يورزش هاي يتفعالورزشي، در  يها مهارت

نشان آموزان در خارج مدرسه با انگيزه آنها رابطه مثبتي  بدني دانش هاي يتفعالبين  )2003(
، يادگيري ها مهارتبا انگيزه توسعه ن ناجوانشان داد ) 2001( 4 و مالت فلتز). تحقيق 23(داد 

  ). 24( كنند يمطلبي و كسب پيروزي ورزش  جديد، رقابت يها مهارت
راهنماي مناسبي در بررسي راهكارهاي  تواند يم ،دانشجويان هاي يزهانگبي شك شناخت عاليق و 

 نكردن ورزشي باشد و به شناخت علل شركت يا مشاركت هاي يتفعالجذب هر چه بيشتر آنان در 
جامع و قديمي كشور  يها دانشگاهيكي از  ،د چمران اهوازاين افراد كمك شاياني كند. دانشگاه شهي

در منطقه جنوب و جنوب غرب كشور است و هر ساله پذيراي تعداد بيشماري از دانشجويان سراسر 
توجه به وضعيت سالمت جسماني  .گوناگون است يها رشتهكشور در مقاطع مختلف تحصيلي و در 

ساكن  ها خوابگاهعـده كه دور از خانواده و در  به خصوص آن ،و بهداشت رواني اين خيل عظيم
. با توجه به اهميت موضوع و دارد اي يژهوهستند و با اوقات فراغت فزاينده روبرو هستند، اهميت 

در اين زمينه، تحقيق حاضر قصد دارد رابطه عوامل  نتايج تا حدودي متناقض در جوامع مختلف
محقق اميدوار  .دانشگاه شهيد چمران را بررسي نمايدانگيزشي با ميزان فعاليت بدني دانشجويان 

توسعه ورزش دانشگاهي و از طرف ديگر به سالمت است نتايج اين تحقيق بتواند از يك طرف به 
  جسماني و رواني آينده سازان كشور كمك نمايد.

                                                                                                                                            
1. National Intramural-Recreational Sport Association (NIRSA) 
2. Netz. et al 
3. Hassandra. et al 
4.Feltz & Malete  



  193   رابطه انگيزه مشاركت ورزشي با ميزان فعاليت  .........

 شناسي تحقيق روش

 ةعه آمـاري تحقيـق كليـ   جام .ستا شده انجام ميداني كلشبه  و همبستگي نوع ازتوصيفي  تحقيق اين
 6359( 1389-1390 دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شـهيد چمـران اهـواز در سـال تحصـيلي     

و با اسـتفاده از جـدول    يا خوشهبه روش تصادفي  ،يريگ نمونه .)N=9175( بودند پسر) 2816دختر و 
ابـزار   حاسـبه شـد.  پسـر) م 114دختـر و   256نفـر (  370اندازه نمونه  انجام گرفت.1كرجسي و مورگان

خـرده مقيـاس تعامـل     شـش در قالـب  سؤال  27پرسشنامه محقق ساخته شامل  ،تحقيق يريگ اندازه
، )15، 14، 13، 12، 11، سـالمت روانـي (  )10، 9، 8، 7، 6، 5، لذت و شـادابي ( )4، 3، 2، 1(اجتماعي 

، 26، 25شخصي ( ) و داليل24، 23، 22، 21()، سالمت جسماني 20 ،19، 17،18، 16روابط زندگي (
 ،اي ليكرت (خيلي كم، كم، نظري نـدارم، زيـاد   بر اساس مقياس پنج درجه روش امتيازگذاري .بود) 27

 روايـي صـوري و محتـوايي   . داد يمـ ا بـه خـود اختصـاص    ر 5تا  1نمرات به ترتيب  كه بود )خيلي زياد
شـهيد   دانشـگاه  وم تربيتيبدني و عل تربيت يها دانشكده علمي هيأت تن از اعضاء 15 پرسشنامه توسط

 752/0(تحليل عـاملي   روش ازبا استفاده  مقدار روايي سازه، ينچن هم .شدو تائيد  بررسي چمران اهواز
= KMO(2 .پرسشنامهبه منظور اطمينان بيشتر براي ارزيابي همبستگي بين عوامل و كل  محاسبه شد، 

و نمـره كـل    گانـه  ششبين عوامل  )1(جدول بر اساس  .استفاده شداز روش آماري همبستگي دروني 
ضريب  ) متغير است.>P 001/0در سطح (75/0تا  57/0كه از وجود دارد پرسشنامه همبستگي معنادار 

  محاسبه گرديد. 92/0روش آلفاي كرونباخ  اپايايي پرسشنامه طي يك مطالعه مقدماتي ب
  

 زه مشاركت ورزشيضرايب همبستگي دروني بين عوامل شش گانه پرسشنامه انگي .1جدول 
  داليل شخصي  سالمت جسماني  روابط زندگي سالمت رواني و شادابيلذت تعامل اجتماعي 

**54/0 -  تعامل اجتماعي
001/0

43/0**
001/0

46/0**
001/0

29/0**  
003/0  

42/0**  
001/0  

**38/0 - -  و شادابيلذت 
001/0

24/0*
015/0

11/0  
285/0  

14/0  
165/0  

**42/0 - - -  سالمت رواني
001/0

33/0**  
001/0  

39/0**  
001/0  

**32/0 - - - -  روابط زندگي  
001/0  

39/0**  
001/0  

سالمت
**36/0 - - - - - جسماني  

001/0  
 - ----- داليل شخصي

**75/0 كل
001/0

57/0**
001/0

74/0**
001/0

69/0**
001/0

61/0**  
001/0  

69/0**  
001/0  

05/0*معني داري در سطح        01/0**معني داري در سطح    

                                                                                                                                            
1. Krejcie & Morgan 
2 . Kaiser, Myer, Olkin Measure 
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حاصلضرب  اساس بربا توجه به سواالت پرسشنامه، ميزان فعاليت بدني در اين تحقيق شاخص 
  . )25( شد جلسه به شرح ذيل محاسبه هر در زمان ورزش مدت و هفته درورزش  جلسات تعداد

  
  

  
ستگي پيرسون، شده از طريق آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همب يآور جمع هاي داده

مورد  16نسخه  SPSSو با استفاده از نرم افزار آماري  P≤0/05رگرسيون چند متغيره) در سطح 
  تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  هاي تحقيق يافته
فردي  هاي يژگيو ينتر مهم. شوند يمدر دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه  تحقيق هاي يافته

نفر)  114درصد (8/30نفر) دختر و  256( ها يآزمودن درصد2/69به شرح زير بود:  ها يآزمودن
بين   %8/0سال و  21- 23% بين 7/45سال،  18- 20در رده سني ها يآزمودن% 5/53. بودندپسر 

ورزشي  هاي يتفعالدرصد، در 9/55تنها  ها يآزمودنسال قرار داشتند. از ميان كل  24- 27
  .بود % 9/53 دختران% و در 5/60 مشاركت داشتند كه اين ميزان در پسران

  

46/52
68/12

ميزان فعاليت بدني

دختر
پسر

 
 در هفته به تفكيك جنسيت ها يآزمودنتوزيع ميانگين فعاليت بدني (دقيقه)  .1شكل 

  

كـه   شـود  يمدر طول هفته مشاهده  ها يآزمودننتايج مربوط به ميزان فعاليت بدني ، 1در شكل 
) دقيقـه در طـول هفتـه    12/68) و (52/46ميانگين فعاليت بدني دختران و پسران به ترتيـب ( 

) اولويت هر دو گروه دانشجويان دختر و پسر براي مشـاركت  2بر اساس شكل (، ينچن هم. است
سـالمت   هـاي  يزهانگبه ترتيب شامل  ،با توجه به ميانگين به دست آمده ،ورزشي هاي يتفعالدر 

 (مدت زمان ورزش در هر جلسه) = ميزان فعاليت بدني در هفتهx(تعداد جلسات در هفته)
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  و روابط زندگي بود. داليل شخصيتعامل اجتماعي، سالمت روحي،  ،و شادابيلذت جسماني، 
  

 
به تفكيك جنسيت توزيع ميانگين انگيزه هاي آزمودني ها .2شكل   

  

استنباطي تحقيق در خصوص رابطه ساده بين ابعاد انگيزشي با ميزان فعاليـت بـدني    هاي يافته
  ارائه شده است. 2دانشجويان در جدول 

  

  دانشجويانمربوط به رابطه بين ابعاد انگيزشي با ميزان فعاليت بدني نتايج آزمون همبستگي  .2جدول 
  شاخص آماري                        

 )r( ضريب همبستگي پيرسون  متغير
  سطح معني داري

)p(  
142/0انگيزه تعامل اجتماعي  041/0 *  

** 352/0001/0انگيزه نشاط و شادابي  
471/0-050/0انگيزه سالمت رواني  

018/0792/0گيزه روابط زندگيان  
** 338/0001/0انگيزه سالمت جسماني  

114/0101/0هاانگيزهساير  
356/0انگيزه كل  001/0 **  

05/0در سطح  داري يمعن*       01/0در سطح  داري يمعن**  
  

 ،)r =0/142=P ,0/041(مل اجتماعي تعا هاي يزهانگبين  دهد يم نشان 2كه جدول  گونه همان
) با ميزان r=001/0=P ,338/0( ) و سالمت جسمانيr= ،001/0=P 352/0(  و شادابيلذت 
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سالمت رواني،  هاي يزهانگاما بين  وجود دارد. دار يمعنفعاليت بدني دانشجويان رابطه مثبت 
  يافت نشد.  دار يمعنرابطه  دانشجويان بدني يتفعالبا داليل شخصي روابط زندگي و 

از  ،با ميزان فعاليت بدني دانشجويان ها يزهانگچندگانه بين ابعاد مختلف بررسي رابطه  ايبر
در مدل رگرسيون خطي فرض اين است كه يك  تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شد.

كننده ديگري (متغير  بيني اين مدل رابطه بين متغير وابسته و هر پيش و خط راست وجود دارد
در اين تحقيق منظور از متغير وابسته (ميزان فعاليت  .دهدمستقل) را مورد بررسي قرار مي 

ها) همان شش انگيزه تعامل اجتماعي، نشاط  كننده بيني بدني) و تعداد متغيرهاي مستقل (پيش
  .است ها زهيانگو شادابي، سالمت رواني، روابط زندگي، سالمت جسماني و ساير 

  
  دانشجويان  ميزان فعاليت بدنيبا  ها انگيزهابعاد بين به روش ورود چندگانه  رگرسيوننتايج  .3جدول 

ب 
ضري

انه
دگ
چن

ي 
تگ
بس

هم
 

R

ين
تعي

ب 
ضري

R
2

 

 Fنسبت

 Pاحتمال

مقدار   متغير ها و ضرايب رگرسيون
 aثابت

تعامل 
  اجتماعي

نشاط و 
  شادابي

سالمت 
  رواني

روابط 
  زتدگي

سالمت 
  جسماني

ساير 
 ها يزهانگ

-37/44 

/4360  /1900  F=7/80  
P=0/001 

B=0/41 B=3/13 B=0/59 B=0/12  B=2/30  B=1/39  
β=0/03 =0/25β =-0/04β =0/008β  =-0/008β  =0/08β 

t=0/44 t=3/71 t=-0/64 t=0/13  t=3/60  t=1/20  
p=0/65 p=0/001 p=0/52 p=0/89  p=0/001  p=0/22  

  
بين ابعاد مختلف  رابطه در خصوصبه روش ورود،  را نتايج آزمون رگرسيون چندگانه 3جدول  

ضريب همبستگي چندگانه براي  .دهد يمنشان  دانشجويانبا ميزان فعاليت بدني  ها يزهانگ
 است =R2 190/0و ضريب تعيين  =436/0Rبا ميزان فعاليت بدني،  ها يزهانگتركيب خطي ابعاد 

يين، حدود ضريب تعمقدار است. به عبارت ديگر با توجه به  دار يمعن =001/0Pكه در سطح 
ابعاد مختلف  بين يشپتوسط متغيرهاي  ،ميزان فعاليت بدنيوابسته درصد واريانس متغير 19
  .شود يمتبيين  ها يزهانگ
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ها و ميزان فعاليت بدني  . ضرايب رگرسيون چندگانه به روش گام به گام بين ابعاد انگيزه4جدول 
  دانشجويان

گام
معادله رگرسيون  

  گام به گام

ضرايب   ياريضرايب غير مع
  معياري

T p  
  همبستگي

B Sd.Err Beta 

صفر 
 اي سهميه مرتبه

ول
 - - 978/0 -027/0 - 246/10 -281/0مقدار ثابت ا

 352/0 352/0 001/0 393/5 352/0 802/0 323/4و شادابيلذت

دوم
 - - 026/0 -236/2 - 270/12 -43/27مقدار ثابت 

 275/0 352/0 001/0 088/4 273/0 819/0 348/3و شادابيلذت

 255/0 338/0 001/0 769/0 252/0 619/0 333/2 سالمت جسماني

 
كه از ميان  دهد يم نشان 4در جدول نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام 

در گام دوم ) و t=5/393 , p=0/001و شادابي (لذت انگيزه در گام اول ، ها يزهانگشش مؤلفه 
رابطه خطي  ،و با متغير مالك شود يم) معني دار t=3/769 , p=0/008( سالمت جسمانيانگيزه 
ميزان فعاليت بدني كنندگي  بيني واجد شرايط پيشاين دو انگيزه  ،به عبارت بهتر .دارند

عوامل  ترين مهمكه  دهد مينيز نشان  )Betaدانشجويان هستند. نتايج ضريب معياري (
) و سالمت 352/0به ترتيب انگيزه نشاط و شادابي ( ،دني دانشجويانكننده فعاليت ب بيني پيش

ميزان فعاليت بدني  دهد مينشان  اي سهميهنتايج ضريب همبستگي ) هستند. 252/0جسماني (
  .است 352/0و شادابي، داراي بيشترين ارتباط و برابر  لذتبا انگيزه 

 بحث و نتيجه گيري

، كه هر دو منبع در ورزش داراي گيرد يميروني سرچشمه انگيزش از دو منبع انگيزه دروني و ب
عموماً تمايل . شوند يماهميت دارند و براي بهبود عملكرد توسط روانشناسان ورزشي بكار گرفته 

). در افرادي كه 26( شود يمبه ورزش ناشي از انگيزه دروني است كه با انگيزه بيروني تقويت 
يني دارند، انگيزش بيروني را بايد جهت باروري و به دست گرا نيستند يا انگيزه دروني پائ هدف

  ). 27دروني مورد استفاده قرار داد ( هاي يزهانگآوردن 
عاليت بدني آنان رابطه مثبـت  دانشجويان با ميزان ف كلي تحقيق نشان داد بين انگيزه هاي يافته
)، 2010جعفري و همكاران ()، 2011با نتايج لي يو و همكاران ( ،وجود دارد. اين يافته دار يمعن

ويكـر و  ، دانشـجويان  دت و مـدت زمـان انجـام فعاليـت بـدني     مبني بر رابطه مثبت انگيزه با ش
بـا   ينچنـ  هـم . استبر الگوي مشاركت ورزشي همسو  ها يزهانگ) مبني بر تاثير 2009همكاران (
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، )2003اران ()، هاسندرا و همك2005(كيلپاتريك و همكاران )، 2008( ديسي و همكاراننتايج 
ولـي بـا    همخـوان اسـت.  ش آموزان بـا ورزش خـارج از مدرسـه    مبني بر رابطه مثبت انگيزه دان

و سـطح   مشاركت ورزشي انگيزشي عواملرابطه ميان  نبود) مبني بر 2007تحقيق پيفر و پات (
 ) مبني بر رابطه منفي ميان انگيـزه 2006فعاليت بدني دانش آموزان دختر و سگار و همكاران (

. از آنجا كه هر دو جامعـه پـژوهش بـر روي جـنس     استتناسب اندام زنان ميانسال، ناهمخوان 
 ،زنـان كمتر بودن ميزان فعاليت بدني دختران و  ،، احتمال دارد دليل اين ناهمخوانياستمؤنث 

انگيزش كليد انجام هر كاري در بدني باشد.  هاي يتفعالاز شركت در  ها آننسبت به انگيزه قوي 
تداوم بخشد. افرادي كـه   آن را و هدبه رفتار ورزشي افراد جهت د شود يمكه باعث ش است ورز
را درك كـرده و آن   شان يطمحتا  كنند يم، دائما تالش شوند يمدروني برانگيخته  هاي يزهانگبا 

نتـز   كـه  گونـه  همـان  .در آن مؤثر باشند توانند يم ،محيط درك شدهنگامي كه  ؛را جذب كنند
 هاي يتفعالدرصد افراد بر اساس انگيزش دروني در  35ر تحقيق خود نشان داد تنها ) د2004(

شان  هنگامي كه افراد بر اساس كنجكاوي و شايستگي بر محيطبه عالوه ورزشي مشاركت دارند. 
از اينـرو   .كننـد  يمـ ، بخاطر انجام اين كار احساس هيجان مثبت (عالقه و لـذت)  شوند يمغالب 
مـداوم در   ، به طوركه فرد براي رسيدن به هدفي كه از ورزش كردن دارد شود يمباعث  ،انگيزه

   .)28( كه اين امر با ميزان فعاليت بدني فرد مرتبط خواهد بود ؛حال تالش باشد
و شـادابي و سـالمت جسـماني بـا     لذت تحقيق نشان داد بين انگيزه تعامل اجتماعي،  هاي يافته

اين يافتـه بـا نتـايج لـي يـو و       وجود دارد. دار يمعنطه مثبت ميزان فعاليت بدني دانشجويان راب
)، كيلپاتريــك و 2008ديســي و همكــاران ()، 2010)، جعفــري و همكــاران (2011همكــاران (
مردان براي  يزهانگمبني بر ) 2006نتايج باستوس و همكاران (همخواني دارد.  )2005همكاران (

تحقيـق سـگار و   ولـي بـا    .اسـت  ب اندام همسوتناسزنان براي انگيزه كسب تجارب اجتماعي و 
زنان  مذكوربا توجه به اينكه جامعه مورد بررسي در پژوهش . است) ناهمخوان 2006همكاران (
چرا كه با افزايش سـن،   ؛شود يم، دليل ناهمخواني احتماال مربوط به متغير سن اند بودهميانسال 

 هـاي  يتمسـؤل . البتـه وضـعيت تأهـل و    كنـد  يمـ افراد براي شركت در ورزش تغيير  هاي يزهانگ
  . تواند در اين امر موثر باشد نيز مي خانوادگي زنان ميانسال

بـا ميـزان   داليل شخصي تحقيق نشان داد، بين انگيزه سالمت رواني، روابط زندگي و  هاي يافته
پـات  تحقيـق پيفـر و   بـا نتـايج    ،وجود ندارد. اين يافته دار يمعنفعاليت بدني دانشجويان رابطه 

دانش آموزان دختـران بـا ميـزان فعاليـت بـدني       هاي يزهانگميان  ارتباط نبود) مبني بر 2007(
مبني بر ارتباط  ،)2008) ديسي و همكاران (2010س (. ولي با نتايج استونز و وياست همخوان

هاي  انجمن ملي ورزش ،انگيزه سالمت رواني و كنترل استرس با ميزان فعاليت بدني بزرگساالن



  199   رابطه انگيزه مشاركت ورزشي با ميزان فعاليت  .........

) مبني بر تـأثير انگيـزه سـالمت روانـي بـا فعاليـت بـدني دانشـجويان         2004( فراغتي ريحيتف
 يهـا  مهـارت مبني بر تأثير انگيزه رقابت طلبي و يـادگيري  ) 2001(و همكاران فلتز  ،انگلستان

دليل ناهمخواني احتمال دارد به علـت   ناهمخوان است.ورزشي بر ميزان فعاليت بدني نوجوانان، 
 تـوان  يمـ  ،وع و تعداد ابزار انگيزشي در ابزار تحقيقات باشد. با توجه به دو يافته فوقتفاوت در ن

مثـل تناسـب انـدام، حفـظ      تـر  يقو هاي يزهانگبه دليل داشتن بيشتر نتيجه گرفت دانشجويان 
نظير سـالمت   ها يزهانگساير و  كنند يم شركتورزشي  هاي يتفعالدر  شادابيسالمتي، احساس 

و در مراحـل  است  تر كمرنگبراي آنان هاي ورزشي و... در هنگام ورزش  ي مهارترواني، يادگير
 .گيرد يمبعدي قرار 

بـا ميـزان    هـا  يـزه انگن ابعاد مختلـف  بي ادنشان د ،در مرحله ورودنتايج رگرسيون چند متغيره 
 انگيـزه نشـاط و  و در مرحله گـام بـه گـام،     فعاليت بدني دانشجويان رابطه چندگانه وجود دارد

ميزان  براي ها كننده بيني يشپترين به ،در گام دوم سالمت جسماني در گام اول و انگيزهشادابي 
)، جعفـري و  2011. اين يافته با نتايج تحقيق لي يو و همكاران (دانشجويان بودندفعاليت بدني 

و بـا  همخـوان  ) 2005)، كيلپاتريـك و همكـاران (  2008ديسي و همكاران ()، 2010همكاران (
كه دانشجويان بيشتر از هر  دهد يم. اين يافته نشان است) ناهمخوان 2007يق پيفر و پات (تحق
به انگيزه نشاط و شادابي براي كاهش فشار ذهني ناشـي از درس خوانـدن و سـالمت     اي يزهانگ

، در طول هفته بيشتر به ها يزهانگدروني اين  يها مؤلفهو براي تحقق  دهند يمجسماني اهميت 
  .پردازند يمعاليت بدني ورزش و ف

با ميزان فعاليت بدني دانشجويان و مشاركت دانشجويان  ها يزهانگبين با توجه به رابطه مثبت 
ادعا كرد كه  توان يمآزاد،  يها وقتتفريحي به صورت داوطلبانه و بيشتر در  يها ورزشدر 

ناشي از  تواند يمها تنافزايش شدت و مدت فعاليت بدني دانشجويان، يا و در مشاركت استمرار 
، ورزشي هاي يتفعالمشاركت در  براي ن انگيزه زيادتداشرغم  علي ليكن. باشدانگيزه زياد آنان 

در هفته از حد استاندارد (به ويژه دانشجويان دختر)  ها آنميزان فعاليت بدني  نشان داد ها يافته
امكانات و و  تفريحي ورزشي يها برنامهارائه  كرد كه گيري يجهنتچنين  توان يم لذا ؛كمتر است

از  ها آنكه سالمت جسماني و رواني  ،سازان كشور آينده براي تسهيالت ورزشي از جانب دانشگاه
از در صورتيكه  .است نشدهواقع توجه ويژه مورد برخوردار است، كمرنگ بوده و  اي يژهواهميت 
نشود، همين ميزان فعاليت بدني اتخاذ راهكار مناسبي دانشگاه  يزانر برنامهمسئولين و جانب 

كه  ،يافته تحقيقبا توجه به  ينچن هم. دانشجويان در هفته روز به روز كاهش خواهد يافت
 ،استورزشي  هاي يتفعالدر انگيزه سالمت جسماني قويترين انگيزه دانشجويان براي مشاركت 

فعاليت  يها نامهبرعاليق و نيازهاي دانشجويان دختر و پسر متناسب با  شود يم پيشنهاد
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Relationship between Sport Participation Motivation with Rate of 

Student’s Physical Activity in Shahid Chamran University of 
Ahwaz 

 
A. Qodratnama1,S. Heydarinejad2,  

Abstract 
The purpose of this study was o examine the relationship between sport 
participation motivations with students physical activity in Shahid Chamran 
University of Ahwaz. Methodology was correlative descriptive, which was 
done by field study. Statistical population included all undergraduate 
students in the 90-89 school year (N=9175). Sample size was determined 
randomly (n=370). Instrument for gathering data was demographic 
characteristic questionnaire, and sport participation motivation questionnaire 
included 27questions in 6 subscale. Construct validity of questionnaire via 
factor analysis, and Reliability via alpha Cronbach was calculated 0.752 and 
0.92 respectively. For data analysis descriptive and inferential statistics 
methods (pearson correlation coefficient, and multiple regression) was used, 
significance level was determined (α=0/05). Results showed physical health 
motive in both female and male students was most important motive for 
participation in physical activity, but rate of physical activity in girls and 
boys was (46.52), (68.12) minutes per week respectively. Moreover there 
was a significant positive relationship between social interaction, vitality - 
freshness and physical health motives with rate of physical activity. Multiple 
regression tests showed the vitality - freshness and physical health motives 
were strongest factors for prediction rate of student's physical activity. 
According to results of this research it is recommended, university officials 
to develop and enhance sports facilities, especially in dormitories 
proportional with the student’s motives, because through enhance sport 
contributions, physical and mental health of students will be increase. 
 
Keyword: Sport Participation Motivation, Physical Activity, Students. 
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The Relationship between Organizational Justice and its 

Dimensions with Employees Empowerment in Physical Education 
Administration of Khorasan Razavi Province 

 
M. Nazemi1 , A. Alizadeh Golrizi 2, H. Koozechian3 

 
Abstract 
The purpose of the present study was to determine the situation of 
organizational justice and relationship between organizational justice and 
employees empowerment in physical education administration of Khorasan 
Razavi Province. Statistical population was employees of physical education 
administration of Khorasan Razavi province. Research population includes 
237 persons and sample size is 153. Two standard questionnaires in the field 
of organizational justice (Niehoff & Moorman 1993) and empowerment 
(Spreitzer 1995) were used to collect data. For data analysis, have been used 
K-S test, Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results 
indicate that the score of organizational justice is medium and there is 
significant relationship between the organizational justice and its aspects 
with the employees empowerment of the Administration. According to the 
research findings, it is suggested that sport organizations directors pay a 
greater attention to organizational justice in order to elevate employees 
empowerment level. 
 
Key Words: Organizational Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, 
Interactional Justice, Empowerment. 
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The Coaches’ Sources of Power and its Relationship to Group 

Cohesion of Iranian Athlete Students 
 

A. Elahi1, M. PeymanFar2, S. Mohammadi3 
 

Abstract 
The purpose of this study was to describe the power sources of coaches and 
its relationship with group cohesion of participations at the First Iranian 
Students Olympic. The population of the study (n=1264) involved the entire 
athletes, participated in the first student Olympics of the high school grade. 
The sample (n=348) was selected on the basis of stratified random sampling 
method (different sports teams from futsal, handball, basketball, football and 
volleyball). 
Sussman and Dip's (1989) Power sources questionnaire and Group 
Environment questionnaire GEQ (1985) was used to Data collection. The 
face and content validity of these questionnaires by 6 Professor of sport 
management And coaches were studied and The requested amendments were 
reviewed. So the reliability of the Group Environment questionnaire and 
Power sources questionnaire by a Pilot study, α= 0.78 and α=0.72 obtained. 
Results showed that the expert power was the most important way in the 
using the coaches’ power from the players viewpoint. Also the coercive 
power had the least application among the coaches. The results indicated that 
there was a significant positive relationship between the expert and referent 
powers with the task cohesion and group cohesion (p≤0.05). Also there was 
a negative relationship between reward power and task cohesion (p≤0.05). 
With regard to the findings of this study highlight the role of expertise in 
team sports, can utilize it in the selection of qualified instructors. 
 
Keywords: Power source, task cohesion, social cohesion, group cohesion, 
sport teams. 
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The relationship between perceived leadership behaviors of 
coaches, achievement goals and athlete’s satisfaction of the 

Iranian elite female basketball 
 

R. Norouzi seyed hossini1  
Abstract 
The purpose of this study was to examine relationship between perceived 
leadership behaviors of coaches, achievement goals and athlete’s satisfaction 
of the Iranian elite female basketball players. Statistical society of this study 
was included from all super leagues’ female basketball players. Sample 
society was equal to all 174 athletes of statistical society and the method of 
research was descriptive. The personal information leadership sport scale 
(LSS), Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), and 
athlete satisfaction questionnaire (ASQ) were used to measure the variables. 
Descriptive methods were used to analyze the data and in order to determine 
the relationship a multiple variable regression was used. The results showed 
that leadership behaviors coaches with achievement goals are correlated 
(p<0.05). And there is significant relationship between leadership behavior 
of social support on the one hand, and ego orientation and the other(p<0.05). 
Leadership behavior and athlete satisfaction have significant linear 
relationship, also instruction and training behavior and positive feedback 
have linear relationship with athlete satisfaction and even predict 
it(p<0.05).Generally Leadership behaviors of coaches are important and 
predictive factor in forming of achievement goals and athlete’s satisfaction.  
 
Key words: Leadership, Achievement goals, Athlete’s satisfaction, 
basketball. 
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Using stair climbing instead of escalators as a sport for all: The 

effect of posters and encouraging signs 
 

K. Shabani Moghadam1, A Farhadi2 
 
Abstract 
Taking the stairs instead of escalators or elevators is a free and beneficial 
physical activity that can be done by most people in most places including 
malls, worksites, libraries, and other such facilities. The aim of this study 
was to investigate the impact of using health-promoting posters to encourage 
people to use stair instead of escalators in the five underground metro 
stations in Kuala lumpur, Malaysia. The posters were placed the point-of-
choice between the stairs and ascending escalators at eye level and the 
number of people who selected stairs or ascending escalators recorded. 
Accounts were done at the same time, on the same weekday and 5 
consecutive weeks. Observations took place in five stages of baseline, First 
intervention, First post-intervention, second intervention and Second post-
intervention. During the study in all five stations, the total number of 48635 
choices between the stairs and the ascending escalator were observed. There 
were significant increase in stair use between baseline and the first 
intervention phase (from 4/5% to 19/3%), and between the first post 
intervention and the second intervention phase (from 6/6% to 22/8%) when 
the posters were introduced for the first and the second time. I addition, there 
were significant decrease between the first intervention and the first post-
intervention phase (19/3 to 6/6%), and between the second intervention and 
the second post intervention phase stair use decreased significantly (from 
22/8 to 8/7%) when the posters were removed for the first and the second 
time. However, the level of stair use after the second post-intervention phase 
significantly exceeded the baseline level (8/7 vs. 4/5%). The results of this 
study showed that using posters significantly increased the percentage of 
stair users. Based on these results, it suggests that public health promoters 
use simple and low-cost tools such as posters to promote lifestyle based 
health-enhancing physical activity by encouraging individuals to opt stairs. 
 
Key words: physical activity, stair use, intervention, poster. 
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Determination and Modeling of effective factors on customer’s 

satisfaction in social-sport complexes 
 

J.Me’mari1, M. abdollahi2, M. Asghari3 
 

Abstract 
Sport clubs to be successful and effective must attract coordination and 
communion of people.  To achieve this, they must focus on customer 
satisfaction. The purpose of this research is modeling customer satisfaction 
factors in social-sport complexes of Tehran Gas Organization (TGO). 
The research used descriptive-survey. The statistical sample was 90 
customers of educational services in sport complexes of TGO. Data was 
collected using a researcher made questionnaire to assess the service quality 
and satisfaction. Analysis of data was carried out using Pierson correlation 
and multivariate regression analysis. 
Results showed significant and direct correlation between the Quality and 
management of customer satisfaction (p<0.05). Also significant and indirect 
correlation exist between accessibility, security, design and attraction, health 
and other variables with customers satisfaction (p<0.05). In multivariate 
regression analysis, the management (Beta=0.238, P=0.041) and quality 
(Beta=0.282, P=0.016), are meaningful anticipated variables. Due to these 
results, the sport recreation managers should notice on meaningful relation 
of service quality and management with customer satisfaction.  
 
Keywords: Satisfaction, Customers, Modeling, service quality, Sport 
Complex. 
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The Relationship between Leadership Styles of Coaches, 
Achievement Motivation and Sport Commitment of Judoka in 

Iranian pro league 
 

H. Fathi1, R. Norouzi2 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between 
Leadership Styles of Coaches with Achievement Motivation and Sport 
Commitment of Judoka in Iranian pro league. Statistical population of this 
study comprised the entire Judokas (N=162) of pro league in Iran. Statistical 
sample set includes entire judo players of pro league in Iran (n=162). In 
order to collect information Leadership Scale for Sport of Chelladurai & 
Saleh (1993), Sport orientation Questionnaire of Gill (1988) and Sport 
commitment Questionnaire of Scanlan & et.al (1993) were used. Descriptive 
methods were used to analyze the data and in order to determine the 
relationship a multiple variable regression was used. Data analysis results 
showed that there is a significant relationship between the Leadership Styles 
of Coaches and the Achievement Motivation and the Sport Commitment 
(p<0.05). Also, findings showed that there is a significant relationship 
between leadership styles of democratic, positive feedback and social 
support on the one hand, and Achievement Motivation(p<0.01) and the sport 
commitment, on the other(p<0.05). But, there was no relationship between 
the styles of training and instruction and authoritarian types of leadership on 
the one hand and the Achievement Motivation, Sport Commitment of the 
players, on the other (p>0.05). Generally Leadership styles of coaches are 
important and predictive factor in athlete’s Achievement Motivation and 
Sport Commitment.  
 
Key words: Leadership, Competitiveness, Commitment, Judoka, Coach. 
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The factors influencing fan’s loyalty toward the most popular 

teams brand in Iran’s professional football league  
 

S. N. Sajadi1, M. Khabiri2, A. Alizadeh3 
 

Abstract 
The propose of this research was identifying the factors influencing fan’s 
loyalty toward the most popular teams brand in football professional league 
of Iran. This study was descriptive -survey that accomplished in field study 
and used Gladden and Funcks questionnaire (200١) for data collection. 
Validity of this questionnaire resulted in survey from specialists that were 
expert at this field. Moreover factor analyze was used for this questionnaire, 
and reliability was resulted by Cronbach’s Alfa (p=0/748). Morgan's table 
was used for sampling for each of three teams Piroozi, Esteghlal and 
Teraktorsazi, there were 387 people selected for each team as sample, which 
overall samples were 1161. The Simple random method was used for this 
study. Samples were collected from fans in Azadi stadium in Tehran and 
Yadegar Imam Stadium in Tabriz. Factor Analyze, One Sample Kolmogorov 
Smirnov test and Multiple Regression were used for data analysis. Results 
showed that in attribute factor's head coach, manager and logo had a positive 
influence on fan's loyalty. However in benefit factor's escape and fan 
identification had a positive and peer group acceptance had a negative 
influence on fan's loyalty. In attitude factor's important and knowledge had a 
positive influence on fan's loyalty.Finally according to the results, it seems 
that this research could give some guidance for club managers to attract 
more fans about Brand loyalty factors. 

 
Key word: Fans, Brand Equity, Brand Loyalty, Iran’s professional football 
league. 
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Developing an Entrepreneurship Vision in Sport of Iran from the 

View Point of Sport Experts 
 

H. Honari1, J. Shahlaee2, Z. Mondalizade3 
Abstract 
The purpose of this paper is developing a framework and entrepreneurship 
vision in sport of Iran from the view point of sport experts. The research is 
applied in nature and a descriptive_ analytic. Data was collected by 
interview and a questionnaire that its reliability is obtained with Cronbach's 
alpha reliability coefficient (α=.96) after validity verification (by professors) 
and finally questionnaire was distributed among the statistical sample (64 
subjects out of 79) including top managers of physical education 
organization, and professors of sport management, entrepreneurship 
management and strategic management. From descriptive and inferential 
statistical methods including Kaiser, Bartlett and Factor analysis were used. 
All analyzed using the SPSS software. Result from data analysis introduces 
the existing of vision elements, Factor analysis tests are used too 
(χ2=325.799, ρ≤.001, KMO=.821). Findings of this study introduce a vision 
for entrepreneurship that it’s most important factor is employment in sport. 
Finally vision for entrepreneurship was developed “an entrepreneurship in 
sport is effective in employment”. As a result, the vision for 
entrepreneurship organizes the sport community and employment that can 
help to format the entrepreneurship in sport. 
 
Key Words: Vision, Entrepreneurship, Physical Education Organization, 
Strategic. 
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The Quality of Recreational Facilities Evaluation in Golestan 

Province Parks Based on (Gaps) Model 
 

A. Emamai1, J. Khoshbakhti2, M. Kashtidar3 
 

Abstract 
The purpose of this study was to quality of recreational facilities evaluation 
in Golestan province parks with condition, maintenance and safety 
dimension based on Gaps model. As a result, a questionnaire (Marlo et al. 
2004) was distributed among 180 park users, 21 management and 27 
employees. In this way, park users must represent their perception and 
expectations from park but manager and employees should represent their 
perceptions from user's expectations. In this study, the numbers of 21 parks 
were selected among total number of parks in the Golestan province in 15 
cities according to Simple random sampling. The Result showed that there 
were significant differences between perception and expectations of park 
users in every three dimensions, in the other word, there are gaps between 
perception and expectations in the users park. On the other hand, there were 
significant differences between employees and park users only in safety 
dimension; therefore there was one gap in the safety dimension between 
employees and park users. There was significant difference between 
management and park users according to the condition and safety 
dimensions. In other words, a gap was indicated in the condition and safety 
dimensions between manager’s perceptions from park users expectation and 
park users expectations. The findings suggest that there were no significant 
differences between managements and employees perception from 
expectations of park users, as a result, there is no gaps between perception of 
managers and employees from expectation of park users. Conclusion:  
Although in all dimension (condition, maintenance and safety dimension) 
there was significant difference in between employee's perception and 
expectations from quality of the recreational-sport spaces in Golestan 
province parks, however, fortunately, there was no significant difference in 
managements and employees perception from real expectations of park 
users. 
  
Key Words: Evaluation- Quality- Perceptions- Expectations- Recreational 
Facilities of Golestan province parks. 
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Determination of Important Difference of Fan’s Brand Loyalty on 

Based of Demographic Traits of Fans in the Iranian Football 
Super League. 

 
M. Soltan Hoseini1, D. Nasr Isfahani2, V. Javani3 

 
Abstract 
In the competitive marketing, brand loyalty is a strategically necessary that 
clubs and sport teams utilize it for attracting and maintain fans. So they 
reach durable competitive advantages by this way. In regarding to 
importance of fans brand loyalty, this study aims to determinate of important 
difference of fan’s brand loyalty on based of demographic traits of fan in the 
Iranian. By using a researcher developed questionnaire that was extracted 
Gladden and Funk’s Team Association Questionnaire (2002), data’s was 
collected a sample of fans (N=797). Cronbach’s alphas (0.88) and Kendall 
coefficient (0.79) estimated reliability and established validity of measures 
for this study. Results of t-test and one-way variance analysis showed a 
significant important difference of fans’ brand loyalty with marital status, 
education and history of attendance in stadium, but age and monthly 
incomes didn`t have important difference with fans’ brand loyalty 
significantly among  Iranian Football super league fans.  
 
Key Words: Brand, Brand Loyalty, Fan, Football.  
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Comparative attitude, organizational structure and organizational 
climate components with information technology diffusion in the 

sport organizations of IRAN 
 

S. Mohammadi1, S.A. Mozaffarii2 
 
Abstract 
The aim of this study Comparative attitude, organizational structure and 
organizational climate components with information technology diffusion in 
the sport organizations of IRAN. In this study which is descriptive, 176 
principals and 194 experts were randomly selected as the sample of the study 
and responded to the research-made questionnaires on attitude, 
organizational structure and organizational climate. To measure the face and 
content validity (panel of expert),construct validity (exploratory and 
Confirmatory factor analysis) and the reliability (Alpha Cronbax)was used. 
The reliability indices of the questionnaires in the pilot study were α=0.91, 
α=0.78, α=0.93, α=0.93 respectively. For statically analysis, descriptive and 
inferential statistics  (ANOVA, MANOVA) were used. The finding showed 
that there is a significant difference between attitude, organizational 
structure and organizational climate of the testes in PE organization  (P= 
0/006), sport federations  (P=0/001) and the putty of education and physical 
education (P=0/013). In addition, the results of MANOVA showed 
significant differences among micro scale of mental perception of 
usefulness, ease of use  (F4,686 = 4.129, P≤ 0.003, Wilks lambda= 0.945, Eta= 
0.24), formalization, concentration, complexity  (F4,686= 7.170, P ≤ 0.001, 
Wilks lambda= 0.885, Eta= 0.34), managers support and open 
communication (F4,486 = 10.791, P ≤ 0.001, Wilks lambda = 0.885, Eta = 
0.019) in three organizations. 
To sum up, it can be said that ITD, by decreasing the cost of conducting 
research and modifying the procedures and standards in using the 
organizations resources optimally increases efficiency and innovation in 
organization. 
 
Keywords: organizational structure, organizational climate, attitude, sport 
organizations. 
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