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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between athlete’s satisfaction and
Organizational Citizenship Behavior among Iranian
Basketball Players of Premier League. The method
was descriptive and correlational. Basketball players
of 12 teams (N=134) including all male Iranian
players involved in Iran Premier League have
completed demographic questionnaire, Athletes’
Satisfaction Questionnaire (Chelladurai and Riemer,
1998), and Organizational Citizenship Behavior
Questionnaire (Podsakoff et al, 1997. A panel of
Sport M anagement experts (n=12), reviewed the
translated from of instruments, and 30 athletes
participated in pilot study, and finally results of
Cronbach’s alpha coefficient demonstrated the
internal reliability of ASQ (r=0/93) and OCB
(r=0/89). Data were analyzed with KolmogorovSmirnov, Spearman Correlation coefficient, and
multiple variable Regression in significant level of
P≥0/05.The results indicated significant relationship
between athlete Satisfaction and Organizational
Citizenship Behavior (r=0/60). M oreover, predictive
power of Sportsmanship and helping Behavior via
satisfaction from coach s’ training and team
performance were higher than other dimensions of
athlete’s satisfaction (P≥0/05). However, only
coach’s behavior and interaction had significant
effect in predicting index of civil behavior (P≥0/05).
In generaly, athletes’ satisfaction from coach and
team can improve Organizational Citizenship
Behavior in team.

چکيده
 بررسی رابطه میان رضایتمندی و رفتار،هدف این تحقیق
شهروندی سازمانی بازی کنان لیگ برتر بسکتبال ایران بوده که با روش
 جامعه. همبستگی و به صورت میدانی انجام شده است- تحقیق توصیفی
 تیم لیگ برتر بسکتبال31  شامل تمامی بازیکنان مرد،و نمونه تحقیق
ایران بودند که پرسشنامههای مقیاس رضایتمندی ورزشکاران و
 پس از اعمال.پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند
 ثبات درونی پرسشنامه، نفر از اساتید مدیریت ورزشی کشور31 نظرات
 آزمودنی16رضایت و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکاران روی
= 6/93  وr = 6/31 ورزشکار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب
، اسمیرنوف-  تحلیل دادهها با آزمونهای کالموگراف. برآورد شدr
ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره در سطح معنیداری
 نشان داد که رابطه باال و معنیداری می ان رضایتمندی وp ≥6/60
 همچنین توان پیشبینی.)r= 6 /16( رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد
رفتار جوانمردی و رفتار یاریگرای انه از طریق دو مؤلفه رضایت از آموزش
و رضایت از عملکرد تیمی بیشتر از مؤلفههای دیگر رضایتمندی
 در حالی که تنها مؤلفه رضایت از رفتار و،)p ≥6/60( ورزشکار بود
 اثر معنیداری در پیشبینی مؤلفه رفتار مدنی داشت،تعامل مربی
 رضایت ورزشکاران از مربی و تیم می تواند، بهطور کلی.)p ≥6/60(
.رفتار شهروندی سازمانی را ارتقا دهد
واژه هاي کليدي
 رضایت از آموزش، رفتار شهروندی سازمانی،رضایت ورزشکار
. ورزشکاران بسکتبال، رضایت از عملکرد،مربی
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مفهوم رضاااایت شاااغلی ،ت شهای نظری و پژوهشااای
بسااایااری را باه عود معطوف و در تمامی ساااطو مدیریت
سازمانها اهمیت بسیاری پیدا کرده است .این اهمیت به دلیل
نقشی است که رضایت مندی در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز
س مت نیروی کار دارد .همچنین رضایت شغلی ،سازه مشترک
بساایاری از مفاهیم و موضااوعات مرتب با حوزههای علمی و
حتی سیاست است ( .)3در سازمانهای ورزشی نیز ورزشکاران
ارزشمندترین و اصلیترین منابع انسانی در سازمانهای ور زشی
هساتند .از نظر چ دورای  ،) 1661( 3نایت فونداشن  ) 3333( 1و
رایس  )3336( 1نیز ورزشاکاران به عنوان تولیدکننده و مشتری
اصالی ورزش و محور کلیه رویدادهای ورزشی هستند بنابراین
یکی از اهداف اسااسای برنامههای ورزشی باید تأمین رضایت
ورزشاااکاار باشاااد ( .) 1از طرف دیگر ،ورزشاااکاران ،کارکنان
باشگاههای ورزشی محسوب میشوند که اولین دلیل کارآمدی
و اثربخشای این ساازمانها تحقق نیازهای ورزشکاران است و
رضاایت شارا اسااسای حضور و همکاری ورزشکار با باشگاه
محساااوب میشاااود ( .) 1همچنین مادی  ) 1661( 9میگوید:
«رضااایت ،بخش تاتی مشااارکت ورزشاای اساات .در یر این
صورت ،ورزشکاران به دنبال سایر منابع کسب موفقیت و لذت
میروند» (.) 9
رضایت ورزشکار  ،0نگرش کلی ورزشکار نسبت به رفتارها و
فرآیند فعالیت ورزشای در تیم و باشگاه است و حالت هیجانی
مثبتی است که به ارزیابی او از ساعتارها و فرایندهای مرتب با
تجارب ورزشاای در تیم یا باشااگاه مربوا میشااود .با توجه به
نظریه برابری آدامز در عصاااور فرایند تأمین رضاااایت ،این
ارزیابی بر تفاوت بین آنچه ورزشکار عواستار آن است یا بر پایه
مقایسه و درک او از منافعی که از نظر روانشناعتی ،جسمانی و
یره در اعتیار تیم گذاشته و آنچه که دریافت میکند یا کسب
کرده اسات ،قرار دارد .بنابراین ورزشکار به همه افراد و عوامل
باشااگاه وابسااته اساات و هر چقدر این تعامل مثبت باشااد،
رضاایت مندی ورزشکار از تیم ،باشگاه و حتی از عودش بیشتر
عواهد شد و برعکس ،حتی رضایتمندی ورزشکار میتواند ب ه
عنوان م ک اثربخشی سازمانی مورد استفاده قرار گیرد ( .) 1از
نظر چ دورای و ریمر ( ،) 3331رضاایت ورزشاکار از پیامدهای

اصلی تیمهای ورزشی است و میتوان آن را شاعص اثربخشی
دانست(.)0
تحقیقات بسااایاری درباره رضاااایتمندی دیگر گروههای
مخ تلف شااغلی در ورزش صااورت گرفته اساات و رابطه آن با
متغیرهاای بسااایااری روی مادیران ( ،) 1معلمان ( 9 ،1و ،) 3
اعضااای هیأت علمی ( 36و  ) 33و کارکنان ( 31 ،31و  ) 39و
مربیان ورزش ( ) 30بررسای شده است .ضمنا با توجه با این ک ه
در مادل چ دورای ( )3336و هورن ( )1661رضاااایاتمندی
ورزشاااکاار از پیاامادهاای مهم ورزشهاای تیمی و انفرادی
محساوب شاده است ( 31و  ،)31ولی تحقیقات اندکی بهطور
مستقل در این باره صورت گرفته است .البته چ دورای و ریمر
( ،) 3331اولین بار رضاااایت مندی ورزشاااکاران را در چهار بعد
اصاالی رضااایت از رفتار و تعامل مربی ،رضااایت از آموزش و
تمرین ،رضااایت از عملکرد تیمی و رضااایت از عملکرد فردی
طبقاه بنادی کردند که در اکثر تحقیقات داعل کشاااور از آن
اساتفاده شده است .مث رمضانی نژاد و همکاران ( ) 3136ابعاد
مختلف رضاایت مندی ورزشاکاران را بر اسااس همین مدل به
طور محدود طبقه بندی کردند و اکثر محققان داعل کشور نی ز
رابطه رضاایت ورزشکار را با متغیرهای مختلفی مانند انسجام،
قدرت مربی ،تعهد ،انگیزش ،عملکرد و به ویژه با سبک رهبری
مربیان بررسی کردهاند ( .) 39همچنین رمضانی نژاد و همکاران
( ) 3193بر رابطاه ساااباک رهبری مربیااان تیمهاای ملی و
شایوههای اعمال قدرت مربیان ( ) 33و جبل عاملی ( ) 3199بر
رابطه سااابک رهبری مربیان و رضاااایتمندی ورزشاااکاران
رشتههای مختلف استان گلستان متمرکز شدند ( .) 16ع وه بر
این ،سبکهای رهبری مربیان با انسجام و رضایت ( 13و ) 11
انسجام و عملکرد ( ،) 11تعهد ورزشی ( 19و  ، ) 10هویت تیمی
و رضاایت بررسای شاده است ( .) 11همچنین فردریش وارن 1
( ،) 3391کافامن  ،)3333( 1ساااربیون  ،) 1663( 9جی بیکر و
هاماکاااران  ،)1661( 3ببتساااس و توودورآکیس ،) 1661 ( 36
جانکینز  ،) 1669( 33آدام  ) 1633( 31و گری  )1636( 31ابعاااد
مختلفی از رضااایت مندی ورزشااکار را بررساای کردهاند که در
همه این تحقیقات رضااایت شااغلی به عنوان متغیر م ک یا
وابساته در نظر گرفته شده است ( 13 ،16 ،13 ،19 ،11و .) 11
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در این تحقیق ،رضاایت ورزشاکار بر اساس مدل چ دورای و
ریمر ( )3339شااامل چهار بعد اصاالی اساات که رضااایت از
عملکرد فردی ،رضاایت مندی فرد از پیشرفت مهارت ،دستیابی
به اهداف عملکردی و پیشاارفت در اجرا را در برمیگیرد (.)11
رضاایت از آموزش و تمرین مربی به رضایت از تمرینات مربی
در فصاال و آموزش تکنیکها و تاکتیکهای مرتب به پساات
ورزشااکاران گفته میشااود .رضااایت از رفتار و تعامل مربی،
رفتارهایی از مربیگری را در برمیگیرد که مساااتقیما بر فرد و
حتی بر بهبود تیم اثر میگذارد و با میزان شااناعت ،صااداقت،
قدردانی و حمایت و پشااتیبانی مربی از ورزشااکار مشااخص
میشاود .سرانجام رضایت از عملکرد تیمی ،رضایت از عملکرد
واقعی تیم و دستیابی به اهداف را در برمیگیرد .ضمنا ،رضایت
ورزشاااکاار باا متغیرهاای مختلف پویاییهای گروهی و رفتار
شاهروندی سااازمانی  ) OCB( 3بررساای شااده اساات .ایاجی و
همکااران ( ) 1669دریاافتناد که رفتار شاااهروندی ساااازمانی
مفهومی باارزش در ورزش اسات و چون رواب آن با مدل چند
بعدی رهبری تأیید شاده اسات ( ،) 19بنابراین احتماال رضایت
ورزشاااکاار میتواناد جز متغیرهاای پیش بینی کنناده رفتار
شااهروندی مطر شااود .رفتار شااهروندی سااازمانی ،مجموعه
رفتارهایی اساات که عارا از محدوده رفتارهای الزامی افراد در
محی به حسااب میآید  .این رفتارها کام اعتیاری هستند و
در نظام حقوق و پاداش ساااازمان ،جایگاهی برای آنها در نظر
گرفته نشاااده اسااات ( .) 10باتمن و ارگان  ) 3391( 1اولین بار
اصاط رفتار شاهروندی سازمانی را به کار بردند و آن را به
عنوان اقداماتی برای بهبود بهرهوری  1و همبساتگی و انسجام 9
در محی کااری تعریف کردناد کاه ورای الزامااات کااری در
ساازمان است ( .) 11ارگان  )3399( 0رفتار شهروندی سازمانی را
با مفهوم “ساارباز عوب “ 1تعریف مینماید و این افراد فراتر از
شااغل و وفیفه عود عمل می کنند ،به گروه کاری تعلق دارند
که هم بهره وری باالیی دارند و هم کاری با کیفیت عالی انجام
میدهند ( .) 11بنابراین رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری است
که به صاورت اعتیاری و بر اساس اراده فردی انجام میگیرد،

پاداش مساتقیمی ندارد و یا از طریق سااعتار رسامی سازمانی
مورد قدردانی قرار نمیگیرد (. ) 19
تحقیقات بساایاری درباره رفتار شااهروندی سااازمانی انجام
گرفته اسات ( 13و  ) 96و محققان دستهبندیهای متعددی از
ابعاد رفتار شاهروندی ساازمانی انجام دادهاند .مث پودساکف،
مکنزی ،پین و بااچرا  ) 1661( 1هفات بعاد رفتارهای کمک
کننده  ،9جوانمردی  ،3وفاداری ساازمانی  ،36همراهی ساازمانی ،33
ع قیتهای فردی  ،31رفتار مدنی  31و توساااعه فردی ،)93( 39
ارگان ( ) 3391پنج بعد با وجدان بودن  ،30نوعدوساااتی  ،31رفتار
مادنی ،جوانمردی و احترام و تکریم  31و نات مااایر ) 3331( 39
چهار بعد نوع دوسا تی ،جوانمردی و گذشت ،با وجدان بودن و
رفتار مدنی را مشخص کردهاند و باالعره آیوگی ( ) 1669آن ر ا
برای ورزشاااکااران در ساااه بعاد رفتاارهاای یااریگرایاانه 33
جوانمردی  16و رفتار مدنی  13تقسیم بندی کرده است ( ) 19که در
در این پژوهش از این مدل اسااتفاده شاااد .در یکی از اولین
تحقیقات ،بتمن و ارگان ( ) 3391دریافتند که بین معیارهای
عمومی رضاایت شاغلی و  OCBرابطه معنیداری وجود دارد
البته ایده اولیه درباره رفتارهای شاااهروندی ساااازمانی این
پیشفرض بود که "رضاایت شغلی تمایل کمک به همکاران و
بروز رفتارهایی را که به حفظ و بهبود ساااعتار ساازمان کمک
میکنند ،افزایش میدهد ( .)11اساامیت و همکاران ()3391
نشان دادند که رضایت شغلی ،پیشنیازی برای با وجدان بودن
به مثابه یکی از ابعاد  OCBاساات ( .)91مورمن ( )3330نیز
تأکید کرد که رضااایت شااغلی شااناعتی اهمیت بیشااتری در
پیشبینی  OCBدارد .بهطور کلی ،رضااایت شااغلی و OCB
همادیگر را تقویات می کنناد .بر این اسااااس میتوان گفت
کارکنانی که از شاغل عود رضایت کافی دارند ،تمایل بیشتری
برای درگیر شاادن در رفتارهای شااهروندی سااازمانی از عود
نشان می دهند .این رابطه با احتمال زیاد تحت تأثیر فرایندهای
مبادله اجتماعی در سازمان به وقوع میپیوندد.
مطالعه رفتار شهروندی سازمانی در ورزش برع ف تعهد و
رضاایت شاغلی ،چندان گساترده نیسات .پاک  ) 1660( 11بیان
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میکند که اثربخشی سازمانی در تیمها و گروههای ورزشی ک ه
در محی به شادت رقابتی مشاغول فعالیت هساتند ،به میزان
زیاادی تحت تأثیر رفتارهای شاااهروندی ساااازمانی کارکنان
آنهاسات ( .) 91پادسااکوف ( ) 1661افهار میکند که شاید در
هیچ زمینهای اعتقاد به اثربخشای تیمهای ورزشی اهمیت پیدا
نکرده اسااات بهطوری که مربیان ،مدیران تیمها و مشااااوران
روانشااناساای ورزشاای ت ش زیادی را برای ساااعتن تیمهای
اثربخش از طریق  OCBصااارف میکننااد ( .) 93نااادی و
گلشاایرازی ( ) 3133رفتار شاااهروندی ساااازمانی را به مثابه
پیامدی برای دلبستگی و دلبستگی شغلی کارکنان سازمانهای
ورزشی معرفی کردند ( .) 99روشا  )1669( 3نیز نشان داد که در
ساازمانهای ورزشی رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را
ایفا می کند و سبب رسیدن به اهداف سازمانی میشود (.)90
مدل نظری اکفلت ( )1660و شااواهد پژوهشاای فراوانی از
پیوند میان نگرشهای شااغلی با رفتار شااهروندی سااازمانی
حمایت میکنند ( ) 91مث اورگان وکونوفساااکی  ) 3393( 1و
اکفلت وکوت ( ) 1660بین رضاایت شاغلی با رفتار شاهروندی
ساااازماانی رابطاه مثبتی را گزارش کردهاناد  .پودسااااکوف و
همکااران  ) 1661( 1نیز رابطه بین نگرشهای شاااغلی و رفتار
شهروندی سازمانی را مثبت و معنیدار میدانند ( 91 ،91و.) 93
از ساااوی دیگر بر طبق تووری تباادل اجتمااعی هوآنااگ و
همکاران  ،)1669( 9هنگامی که افراد سود و منفعت کسب کنند
(رضااایت باال) ،عود را برای رفتارهای فرانقشااای یا داوطلبانه
متعهد و ملزم میدانند ( .) 99ضاامنا شااواهد موجود نشااان از
رابطه باال و اثر مساتقیم رضاایت بر رفتار شاهروندی سازمانی
دارد (باه نقل از .) 11البته در این تحقیق بر طبق مدل اکفلت
وکوت  ) 1660( 0و همچنین مادل آیوگی و همکاران )1669( 1
چنین فرض شاده اسات که رضایت ورزشکاران میتواند رفتا ر
شهروندی سازمانی آنها را پیش بینی کند ( 91و  .) 19در تحقیق
حاضار رفتار شهروندی سازمانی از سه بعد تشکیل شده است
در رفتار جوانمردی ،افراد حاضرند شرای سازما نی موجود را که
به نظر از شااارای ایدهآل و حداقل آن پایینتر اسااات ،بدون
هیچگوناه گلاه و شاااکاایتی قبول نمایند .رفتارمدنی شاااامل
رفتارهایی از قبیل حضاور در فعالیتهای فو ق برنامه و اضافی
آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد -و حمایت از توسعهو تغییرات ساازمانی اراهه شاده توس مدیران سازمان میش ود.
رفتار نوعدوستانه یا یاریگرایانه به رفتارهای مفید و سودبخش
1. Rosha
2. Organ &Konovsky
3. Podsakoff et al.
4. Huang, Jin & Yang

از قبیل ایجاد صااامیمیت ،همدلی و دلساااوزی میان همکاران
اشاااره دارد که عواه به شااکل مسااتقیم و یا یرمسااتقیم به
کارکنان دارای مشاااک ت کاری کمک میشاااود ( .) 93البته
حمایت ا جتماعی نتیجه رفتارهای فرانقشاای اساات و به تأمین
آساااایش ،کمک ،یاری یا اط عاتی گفته میشاااود که فرد از
طریق تمااسهای رسااامی یا یررسااامی با افراد و گروههای
همکار دریافت میکند .بنابراین ،سؤال اصلی تحقیق این است
آیا مدلی که رضایتمندی شغلی را پیش نیاز ارتقای سطح رفتار
شاهروندی میداند ،در مورد ورزشاکاران باشگاههای بسکتبال
ایران نیز صادق است؟ چون بر اساس تعمیم این مدل ،احتماال
ورزشاااکارانی که از شاااغل عود رضاااایت کافی دارند ،تمایل
بیشااتری برای رفتارهای شااهروندی سااازمانی از عود نشااان
میدهند .بهطور کلی ،آیا وقتی رضاااایتمندی ورزشاااکار باال
برود ،رفتار شاهروندی ساازمانی نیز تقویت می شاود؟ به ویژه
این که بسااکتبال ایران در چند سااال اعیر پیشاارفتهای قابل
قبولی داشاته اسات و بهدست آوردن این موفقیتها در سطح
بینالمللی نیز میتوانااد مرهون ایجاااد بساااتری برای حفظ
ورزشاکار باشد .ضمنا نقش باشگاهها ،مدیران ورزشی و مربیان
در تأمین رضاایت مندی ورزشاکاران و در نتیجه ایجاد بستری
برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (داوطلبانه) بسیار مهم
و یر قابل انکار است ( .) 93همچنین اگر چگونگی رابطه بین
ابعاد رضاایتمندی بساکتبالیسااتهای لیگ برتر ایران و رفتار
شهروندی سازمانی آنان مشخص شود ،میتوان از آن به عنوان
راهکاری برای توساعه رفتارهای شهروندی مانند رفتار مدنی و
جوانمردانه استفاده کرد.
روش تحقیق
این پژوهش از نوع توصاایفی و همبسااتگی اساات .جامعه
آماری این پژوهش را کلیه بسااکتبالیسااتهای مرد لیگ برتر
ایران ( ) 3131کاه شاااامال  301نفر در الب  31تیم (مهرام
تهران ،پتروشاایمی بندر امام ،فوالد ماهان سااپاهان اصاافهان،
توب آهن اصافهان ،دانشاگاه آزاد تهران ،شرکت ملی حفاری
اهواز ،پتروشااایمی مااهشاااهر ،لوله آ.اس شااایراز ،پویا تهران،
شاااهرداری گرگان ،شاااهرداری زنجان ،جهش ترابر قم) بودند
تشاااکیال داد .باا توجه به محدود بودن جامعه آماری ،نمونه
آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت بعد
از توزیع پرساشنامه در بین پاسخدهندگان ،تعداد 319پرسشنامة
5. Ackfeldt&coote
6. M ark w. Aoyagi, Richard T. Cox,and Richard T.
M cguire
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نرمافزار  SPSSنسخه  13انجام گرفت.

( 90/1درصاد) قابل استفاده جهت تجزیه و تحلیل آماری بود.
ابزا پژوهش حاضار شاامل پرساشانامه رضایتمندی ورزشکار
یافتههای تحقیق
( ) ASQرایمر و چ دورای ( ) 3339و مقیاس رفتار شااهروندی
بررسای وضاعیت جمعیتشناعتی پاسخدهندگان نشان داد
سازمانی ( ) OCBپدساکف و همکارانش ( ) 3336بود که مارک
که میانگین ساانی نمونههای آماری این پژوهش  19/1سااال
آیوگی ( ) 1669آن را برای ورزشاکاران بازبینی و اص ا کرده
است که در دامنه سنی  31سال تا  10سال بود .از نظر وضعیت
اسات .پرساشانامه رفتار شهروندی سازمانی شامل  31گویه در
تحصاایلی  1/1درصااد از نمونههای پژوهش زیر دیپلم13/1 ،
قالب  1بعد نوع دوسااتی ،جوانمردی و رفتار مدنی در مقیاس 1
درصاد دیپلم و فوق دیپلم 11/3 ،درصاد لیسانس و  9/1درصد
ارزشای لیکرت (شااامل :3کام مخالفم تا  : 1کام موافقم) و
نیز دارای تحصاای ت فوق لیسااانس بودند .میانگین حضااور
پرساشنامه رضایتمندی ورزشکار با  39سؤال ،چهار بعد مشتمل
بازیکنان لیگ برتر در تیم ملی بهطور کلی  1/91سااال اساات.
بر رضاایت از آموزش و تمرین مربی ،رضاایت از رفتار و تعامل
بازیکنان تیم مهرام تهران با میانگین  0/39سااال بیشااترین و
مربی ،رضاایت از عملکرد تیمی و رضااایت از عملکرد فردی را
بازیکنان دو تیم جهش ترابر قم و پویا تهران با میانگین 3/11
اندازهگیری می کردند .برای اطمینان از روایی  ،3پرساشنامههای
ساال کمترین حضاور در تیم ملی را به عود اعتصاار دادند.
پژوهش بین  31نفر از اساااتید دانشااگاهها و صاااحبنظران
میانگین حضااور بازیکنان در تیمهای باشااگاهی  1/91سااال
متخصاص این رشته توزیع و ویرایش نهایی پرسشنامهها لحاظ
اسات .در این میان بازیکنان تیم صانایع پتروشیمی ماهشهر با
گردید .به منظور پایایی  ،1تعداد  10پرساشنامه را بین بازیکنان
میانگین  3/31سااال بیشااترین و بازیکنان تیم آ.اس شاایراز با
تیم بسکتبال رشت توزیع و آلفای کرونباخ به مقدار  6/91برای
میانگین  9/09ساال کمترین سابقه حضور باشگاهی را به عود
رفتار شاهروندی سازمانی و  6/99برای رضایتمندی ورزشکاران
اعتصار دادند.
محاسابه شاد .ضامنا ریمر و چ دورای ( ) 3339ضریب پایایی
توصایف یافتههای پژوهش در جدول  3نشااان میدهد که
پرساشانامه رضایتمندی را  ،6/91ف ( ،)3191جبل عاملی
ورزشاکاران از رفتار و تعامل مربی و سپس از آموزش و تمر ی ن
( ) 3199و محااد ( ) 3193باه ترتیاب  6/13 ،6/99و 6/91
مربی بیشترین رضایت را دارند و کمترین رضایت نیز مربوا به
گزارش کردند .آیوگی و همکاران ( ) 1669نیز ضاریب همسانی
عملکرد تیمی اسااات .ضااامنا از بین رفتار شاااهروندی ،رفتار
درونی رفتاار شاااهرونادی ساااازمانی را 6/99گزارش کردهاند.
یاریگرایانه بیشاتر در بازیکنان متداول اساات .مقایسااه ت فاوت
همچنین با توجه به اینکه مقدار  P-valueبیشاتر از  0درصد
این ابعااد باا اساااتفاده از آزمون فریدمن نشاااان داد که بین
در آزمون کولموگوروف -اساامیرنوف بهدساات آمد ،نمونه مورد
اولویتبندی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد رضایتمندی
نظر توزیع نرمال داشااات که از آزمون ضاااریب همبساااتگی
بسکتبالیستها تفاوت معنیداری وجود دارد (.)α ≥6/60
پیرساااون ،رگرسااایون عطی و آزمون فریادمن جهات آزمون
فرضاایهها اسااتفاده شااد و کلیه عملیات آماری با اسااتفاده از
جدول  .3مقایسه ابعاد رضایت مندی و رفتار شهروندی سازمانی بسکتبالیستها
ابعاد رضایتمندی و رفتار شهروندی
رضایت از رفتار و تعامل مربی
رضایت از آموزش و تمرین مربی
رضایت از عملکرد فردی
رضایت از عملکرد تیمی
رفتار یاریگرایانه
رفتار مدنی
جوانمردی
** در سطح  p≤5 /50معنیدار است.

میانگین
1/96
0/11
1/13
1/36
1/33
1/03
1/63

انحراف معیار
3/11
3/16
3/31
6/16
3/91
3/91
3/11

مجذور کای()χ1

سطح معنیداری

131/09

**6/663

133/19

**6/663

نتایج آزمون فرضایه اصالی در جدول  1نشاان میدهد که

بین رفتار شااهروندی سااازمانی ( ) OCBو رضااایتمندی در

1. Validity

2. Reliability

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره سوم ،شماره  ،31زمستان 3130
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وجود دارد.

باازیکنان لیگ برتر بساااکتبال رابطه مثبت ،باال و معنیداری

جدول  . 5رابطه رضایت مندی و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکاران
متغیر

آماره

رفتار شهروندی سازمانی

رضایت مندی

ضریب همبستگی اسپیرمن

** 5 /05

سطح معنیداری

5 /550

شهروندی معنیدار است .بنابراین متغیرهای رضایت از آموز ش
هماانطور کااه در جاادول  1م حظااه میگردد ،ماادل
و تمرین مربی و رضاااایات از عملکرد تیمی اثر معنیداری در
پیشبینی ،تقریباا  91درصاااد واریاانس رفتار شاااهروندی را
پیشبینی مؤلفه رفتار یاریگرایانه دارد.
پایشبینی میکنااد کااه این میزان برای پیشبینی رفتااار
جدول  .1پیش بینی رفتار یاریگرایانه از مؤلفههای رضایت ورزشکار با ضریب رگرسیون و آزمون آنوا )(F
متغیرها

میزان اثر استاندارد

عطای استاندارد

نشده ( )B

رضایت از عملکرد

میزان اثر استاندارد
شده ()β

()SE

------

t

سطح
معنیداری

-5 /50

------

5 /05

-5 /01

فردی
رضایت از آموزش و

5 /47

تمرین مربی
رضایت از عملکرد

5 /01

5 /74

5 /01
5 /15

** 5 /550

0 /06

5 /10

** 5 /551

1 /50

تیمی
رضایت از رفتار و
تعامل مربی

------

------

5 /51

5 /00

5 /67

ثابت

------

------

------

0 /05

5 /550

R2= 6/91 , F= 06/19 , P≤ 6/60

بنابراین متغیر رضایت از رفتار و تعامل مربی اثر معنیدار ی در
پیشبینی رفتار مدنی دارد.

دادههاای جادول  9نشاااان میدهاد که مدل پیشبینی،
تقریبا 36درصاد واریانس رفتار شاهروندی را پیشبینی میکند
که این میزان برای پیشبینی رفتار شاهروندی معنیدار ا ست.

جدول  .5پیش بینی رفتار مدنی از مؤلفههای رضایت ورزشکار با ضریب رگرسیون و آزمون آنوا)(F
عطای استاندارد
()SE

میزان اثر استاندارد
شده ()β

t

رضایت از عملکرد فردی

------

------

5 /51

5 /16

5 /45

رضایت از آموزش و
تمرین مربی

------

------

5 /01

5 /01

5 /10

رضایت از عملکرد تیمی

------

------

5 /04

0 /00

5 /50

رضایت از رفتار و تعامل
مربی

5 /11

5 /50

5 /11

7 /05

** 5 /550

------

------

0 /46

5 /550

متغیرها

ثابت

میزان اثر
استاندارد نشده
( )B

R2=6/36 , F=31/93 , P≤ 6/60

سطح
معنیداری

رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران

نتایج جدول  0نشان داد که مدل پیش بینی ،تقریبا 11
درصد واریانس رفتار شهروندی را پیشبینی میکند که این میزان
برای پیش بینی رفتار شهروندی معنیدار است .بنابراین مت غیرهای

00

رضایت از آموزش و تمرین مربی و رضایت از عملکرد تیمی اثر
معنیداری در پیشبینی مؤلفه جوانمردی دارد.

جدول  .0پیش بینی رفتار جوانمردانه از مؤلفههای رضایت ورزشکار با ضریب رگرسیون و آزمون آنوا )(F
متغیرها

میزان اثر
استاندارد نشده ()B

رضایت از عملکرد

------

فردی
رضایت از آموزش و

5 /17

تمرین مربی
رضایت از عملکرد

5 /11

عطای
استاندارد ()SE

-----5 /54
5 /00

میزان اثر
استاندارد شده ()β

-5 /51
5 /70
5 /10

t

-5 /16
7 /41
1 /07

سطح
معنیداری

5 /66
** 5 /550
** 5 /557

تیمی
رضایت از رفتار و

------

------

-5 /07

-0 /06

5 /11

تعامل مربی
ثابت

------

------

------

1 /01

5 /51

R2=5/11 , F=13/38 , P≤ 5/50

نتایج جدول 1نشاااان میدهد که ارتباا مثبت و معناداری
بین متغیر رضاایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
ورزش و جوانان وجود دارد .همچنین در نمودار  3و  1و جدول
 1تأ ثیر متغیر رضاایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد
ارزیابی قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضار نشان داد که بین ابعاد رضایت من دی
ورزشاااکاار و ابعااد رفتاار شاااهرونادی ساااازمانی از دیدگاه
بسکتبالیستها رابطه مثبت ،باال و معنیداری وجود دارد که با
نتایج اورگان و کونوفساکی ( ،) 3393پادساااکوف و مک کنزی
( ،) 3336اسااامیات ( ،) 3391بال و منگوک ( ،) 1661ایاااجی
( ،) 1669روشااا ( ) 1669همخوانی دارد ( 91 ،90 ،91 ،06 ،03و
 .) 19ضاامنا نتایج بساایاری از تحقیقات نشااان داده اساات که
رضایت شغلی پیش نیازی برای باوجدان بودن به عنوان یکی از
ابعاد رفتار شااهروندی سااازمانی اساات .از این رو با توجه به
اهمیت رفتار شاهروندی سازمانی و تأثیرپذیری اینگونه رفتارها
از نگرشهای شااغلی (رضااایتمندی) ،الزم اسااات اقدامات
ساااازماانی کاه موجب بروز چنین رفتارهایی در ورزشاااکاران
میشود ،شناسایی شوند .مورمن ( ) 3330این موضوع را بررسی
کرد که رابطه بین رضاایت شاغلی و رفتار شهروندی سازمانی

می تواند به معیارهای رضاایت شاغلی وابساته باشد .همچنین
رضاایت شاغلی شاناعتی (مبتنی بر ارزیابی منطقی از شارای
کاری ،فرصاتها و ساتادهها) نسبت به رضایت شغلی عاطفی
(بر اسااس ارزیابی عاطفی نسبت به شغل) اهمیت بیشتری در
پیش بینی  OCBدارد (.) 01
به نظر میرسد بخش عمدهای از این اقدامات متوجه بهبود
رضاایتمندی ورزشاکاران باشد ،به ویژه اینکه مربیان به دلیل
ارتباا مستمر با بازیکنان میتوانند نقش چشمگیری در جهت
بروز اینگونه رفتارها در ورزشااکاران داشااته باشااند .تحقیقات
فراوانی جهت تبیین چگونگی رابطه میان ورزشکار و مربی در
راساتای ارتقا رضایت مندی ورزشکاران انجام شده است .جبل
عااملی ( ،) 3199وانگ ( ) 1661و محد و همکاران () 3193
نشاااان دادناد بین همه ابعاد رضاااایتمندی ورزشاااکاران با
سابک های رهبری مربیان به جز سبک آمرانه ،رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد ( 13 ،01و  .) 16در نتیجاه مربیاان بااا
بهرهگیری از روشهاای ارضاااای نیاازهاا و عواساااتاههااای
ورزشااکاران ،میتوانند در جهت افزایش رضااایتمندی اثرگذار
باشاااند و همین نگرش مثبت به شاااغل ،زمینه را برای بروز
رفتارهای فرانقشی هموار سازد.
از دیگر یاافتاههای پژوهش حاضااار این بود که دو مؤلفه
رضااایت از آموزش و تمرین مربی و رضااایت از عملکرد تیمی
اثر معنیدار و باالیی در پیش بینی دو مؤلفه رفتار شاااهروندی
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سااازمانی یعنی رفتار جوانمردی و یاریگرایانه دارند .به عبارت
دیگر ،توان پیش بینی مؤلفااه جوانمردی از طریق مؤلفاهه اای
رضاایت از رفتار و تعامل مربی و عملکرد فردی بسیار پایین تر
از دیگر مؤلفههای رضایت مندی ورزشکار است .به نظر میرسد
از دیدگاه بساکتبالیساتهای لیگ برتر ،مهارت مربی در شی وه
تمرین و آموزش تکنیکها و تاکتیکهای تیمی و فردی رابطه
باالیی با کاهش مساهل پیرامونی در تیم دارد .منظور از مساهل
پیرامونی توجه بازیکنان بر جنبههای منفی شرای تیم بیش از
جنبههای مثبت ،تمرکز روی پیدا کردن اشاکاالت و اشتباهات
سایر همتیمیها و سعی در بزرگ نمایی آنها و شکایت و گ یه
کردن از مسااهل کوچک است .بخش عمدهای از عملکرد کلی
تیم در فصاال مسااابقات و میزان دسااتیابی تیم به اهدافش
تحات تاأثیر مهارتهای فنی مربیان اسااات .این نتیجهگیری
گواهی اسااات بر این ادعاا که اولویت بازیکنان در ورزشهای
گروهی ،میزان تخصاااص و مهارت مربی در آموزش و تمرین
است .البته سؤاالت مربوا به رضایت از آموزش و تمرین مربی
و رضااایت از عملکرد تیمی بیشاااتر بر جنبههای فنی مربیان
تمرکز دارد لاذا نتاایج حاضااار با تحقیقات ریمر و چ دورای
( ،) 3339پاادسااااکوف و همکااران ( ،) 1661هورن ( )1661و
تورمن ( ) 1661همخوانی دارد ( 11 ،93 ،09و .)31
آیااجی و همکاااران ( ) 1669باا بررسااای رابطااه میااان
رضااایت مندی ورزشااکار ،انسااجام تیمی ،ساابکهای رهبری
مربیان و رفتار شاهروندی سااازمانی با نتایجی همس او با نتایج
این پژوهش ،دریافتند که مؤلفه رضاااایت از آموزش و تمرین،
بیشاااترین رابطه را با مؤلفه رفتار یاریگرایانه در ورزشاااکاران
دارد .همچنین از بین تمامی مؤلفههای رضایتمندی ورزشکار ،
تنهاا رضاااایت از رفتار و تعامل مربی قابلیت پیشبینی مؤلفه
رفتار مدنی را داشت .مؤل فه رفتار مدنی به آن دسته از رفتارهای
مشااارکتی مسااووالنه در فرآیندهای تصاامیمگیری ،دعالت،
درگیری ساازنده و مفید و نگرانی در مورد بقای باشاگاه اشاره
دارد که از طریق اراهه پیشانهادهای سازنده در جهت پیشرفت
تیم و شاارکت بازیکنان در جلسااات تمرین باشااگاه با میل و
ر بت مشخص میشود .از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر بسکتبال،
چگونگی رفتار و تعام ت مربی با بازیکنان تعیینکننده میزان
بروز رفتارهای مدنی در میان ورزشاکاران یک تیم است .مربی
باایاد دارای مهاارتهاای ارتباطی قوی و برعاساااته از مبانی
روانشناسی فردی و اجتماعی باشد .آگاهی از مبانی روانشن اسی
فردی در چگونگی برعورد مربی با مدیران باشاااگاه در جهت
برآورده کردن نیازهای بازیکنان و نیز چگونگی برعورد مربی با
1. EvangelosBebetsos, Nicholas Theodorakis

تک تک بازیکنان در جهت ارضا نیازها و عواستههای متعارف
آنان میتواند بسایار مفید باشد .بدیهی است در صورت افزایش
میزان رضاااایتمندی بازیکنان ،اهداف مدیران ،مربیان و حتی
بازیکنان به ثمر میرساااد .مربیان برای اینکه عملکرد مفید و
مؤثری با بازیکنان داشاته باشند ،باید بتوانند تاکتیکهای عود
را باه بهترین نحو ،بادون اینکاه از آن برداشاااتهای ل و
متفاوتی بشود ،انتقال دهند .آگاهی از مبانی اجتماعی رواشناسی
به مربیان کمک می کند تا در کنار شناعت دقیق از ویژگیهای
فرهنگی و جامعهشاناسای ورزشکاران و هواداران تیم ،در جلب
اعتماد آنها ت ش کنند و زمینه را برای به وجود آوردن احساس
بهتر و رضایت بیشتر بازیکنان فراهم کنند .رفتار مدنی واکنشی
اساات از طرف بازیکنان که نیازمند ارتباا و تعام ت صااحیح
مربی با ورزشکاران یک تیم است رابطهای دوستانه و صمیمی
که گاهی اوقات بدون در نظر گرف تن عملکرد بازیکنان اساات.
از طرفی ورزشکاران باید بدانند که مربی برای آنها احترام قاهل
اسات و از آنها قدردانی می کند .بازعورد صادقانه مربی موجب
برطرف شادن عیوب ورزشکار ،رضایتمندی و استمرار کارهای
مثبت از جمله ،رفتارهای فرانقشای میشااود .تقسایم صااحیح
وفایف و مسوولیتها در زمین بازی از طرف مربی و مشارکت
دادن و درگیر کردن باازیکناان در فرآیندهای تصااامیمگیری،
هماان چیزی اسااات کااه ساااباب افزایش تعهاد باه اجرای
تاکتیکهای تیمی و در نهایت رسیدن به هدف میشود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اولویت ابعاد رضایتمندی
ورزشکار از دیدگاه بسکتبالیستهای لیگ برتر به ترتیب شامل
رضاااایت از رفتار و تعامل مربی ،رضاااایت از آموزش و تمرین
مربی ،رضااایت از عملکرد فردی و رضاااایت از عملکرد تیمی
اسات .به نظر میرساد در میان ابعاد رضاایتمندی ورزشکار،
مؤلفه رضااایت از رفتار و تعامل مربی که مساااتقیما بر فرد و
بهبود و توسعه تیم مؤثر است ،از اهمیت بسیار باالیی نسبت به
دیگر مؤلفااههااا برعوردار اساااات  .بنااابراین میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که فرایندهای رفتاری مربیان ،بیشاترین اثر را
در تبیین شااعص رضاایتمندی ورزشکاران داشته است که با
تحقیقااات ببتساااوس و توودوراکیس  ،) 1661( 3جرعااهنوش
( ،) 3191جبال عااملی ( ) 3199و رمضاااانی نژاد و همکاااران
( ) 3136هامخوانی دارد ،امااا بااا پژوهش محااد ()3193
ناهمخوان است که در آن مؤلفه رضایت از آموزش و تمرین در
اولویا ت اول و رضاااایت از رفتار و تعامل مربی در اولویت دوم
قرار داشااات ( 16 ،13 ،13و  .) 33باه هرحاال هر دو مؤلفااه
رضاایت مندی به فرآیندهای تیمی مربوا میشود .این موضوع
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نشاااان می دهاد کاه فرآیناد رفتاار و تعام ت مربی و فرآیند
آموزش و تمرینات مربی بیشاتر سابب رضاایت بازیکنان شده
اساات و آنها رضااایت کمتری از عملکرد فردی و تیمی دارند.
قرار داشاااتن رضاااایت از رفتار و تعامل مربی در اولویت اول،
اهمیات تعاامال ،حمایت و ارتباا مربی با ورزشاااکاران را در
رضااایتمندی ورزشااکاران نشااان میدهد .رضااایت از رفتار و
تعامل مربی ،متغیرهای قدردانی مربی از ورزشاااکار به هنگام
انجام کار درسات ،حمایت و پشتیبانی مربی از ورزشکار و رفتار
محبتآمیز مربی را نسابت به ورزشاکار نشان میدهد .به نظر
واناگ  3رضاااایت از رفتار مربی با عملکرد ورزشاااکاران رابطه
مسااتقیم دارد .مربی در روند پیشاارفت بازیکنان ،رشااد تیم و
نگرش بازیکنان به صاورت مثبت یا منفی اثرگذار است و شاید
به همین علت است که اگر یک تیم ورزشی نتایج عوبی کسب
نمی کند ،مدیر باشاااگاه در اولین گام اقدام به تغییر مربی تیم
می کناد .همچنین هماه یاک موفقیات بزرگ را بیش از همه
مدیون مربی می دانند .احتماال بازیکنان نیز نقش مهم مربی را
در تیم درک کردهاند و رفتارهای شااخصاای مربی را مهمترین
عامل در رضااایتمندی عود میدانند .بر همین اساااس مربی
باایاد نهاایات ت ش عود را در جهات ارتقاا و باه کارگیری
مهارتهایی از قبیل مهارت مدیریتی ،فنی -تخصاصی ،علمی،
ارتباطی ،ادراکی ،شاناعتی ،تصمیمسازی ،اجتماعی و  ...انج ام
دهد .بدیهی اساات که این مهارتها باید در راسااتای افزایش
میزان رضاایت مندی ورزشاکاران باشد .اولویت بندی ابعاد رفت ار
شااهروندی سااازمانی نیز نشااان داد که به ترتیب ،مؤلفه رفتار
یااریگرایااناه ،فضااایلت (رفتار) مدنی و جوانمردی از دیدگاه
بسااکتبالیسااتهای لیگ برتر مهم هساااتند که با تحقیقات
پاادسااااکوف ( ) 1661و ایااجی ( ) 1669همخوان و با تحقیق
همتینژاد و همکاران ( ) 3133ناهمخوان است ( 93 ،00و .)19
به نظر میرسااد کمک کردن به دیگران و یا جلوگیری از
وقوع مشاک ت مرتب با کار ،در اولویت نخست بازیکنان قرار
دارد .رفتار یاریگرایانه به آن دساااته از رفتارهای شاااهروندی
اشاره دارد که فرد تجارب ،انرژی و وقت عود را در اعتیار افراد
همتیمی عود قرار می دهد .بساکتبال ورزشی است که نیازمند
توان بیهوازی بااالیی اسااات .همچنین فرد در کنار دارا بودن
توان بیهوازی باید از سیستم هوازی جهت بازسازی انرژی نیز
اساتفاده کند لذا به دل یل وقوع عسااتگی در بازیکنان ،درصااد
عطاا بااال میرود و کاارایی تیم بسااایاار پایین میآید .تعداد
تکرارهاای یاک تکنیک عار و یا یک تاکتیک تیمی عار
بسایار باالست .بازیکن شاعص در رشته بسکتبال کسی ا ست
1. Yuan – Sheng Wang

که به دلیل داشااتن قدرت تصاامیمگیری سااریع و درساات و
برعورداری از مهارت فنی باال دارای کمترین میزان عطا است.
از دیدگاه مربیان بسکتبال ،تمرین و تکرار مداوم و مستمر و به
کاارگیری باازیکناان بااتجربه ،در یادگیری مهارتهای فنی و
تاکتیکی تیمی و کاهش ضریب اشتباه در مواقع حساس بسیار
حیاتی اساات .بازیکنان باتجربه از طریق رفتارهای یاریگرایانه
و به وسایله انتقال تجارب عودشان میتوانند هم بازیکنی فنی
بوده و هم از نظر روحی و روانی آماده باشند تا به سایر اعضای
تیم کماک کنند .همچنین این افراد میتوانند از ایجاد تعارض
در تیم جلوگیری کنند و یا در صاورت وقوع ،نقشی سازنده در
جهات از بین بردن آن ایفاا کنند .به نظر میرساااد از دیدگاه
بساااکتباالیساااتهاا رفتاار یاریگرایانه مهمترین مؤلفه رفتار
شااهروندی سااازمانی اساات که با افزایش احساااس دلسااوزی
مربیان و دیگر بازیکنان تیم ،افراد تشااویق میشااوند تا ارتباا
صمیمانهای با همتیمیشان برقرار کنند و در مواقعی که فردی
تازه وارد به کمک نیاز دارد ،وی را در حل مشاک ت مرتب با
کاارش یااری دهند و از طریق انجام بهتر فرآیندهای تیمی در
طول زماان ،بااع رشاااد و تقویت بهرهوری در تیم شاااوند.
همچنین میتوان چنین نتیجاهگیری کرد کااه مؤلفاه رفتااار
یاریگرایانه به عنوان ابزار مؤثری جهت هماهنگی فعالیتهای
اعضاای تیم در راستای کار گروهی عمل می کند .واضح است
که با بروز چنین رفتارهایی از طرف بازیکنان ،فرصت بیشتری
در اعتیار مربیان جهت طر ریزی نوع تمرین و شااایوه اجرای
آن متناسااب با تاکتیکهای تیمی قرار میگیرد .پادساااکوف و
ماک کنزی ( )1661بیاان می کنند که بروز رفتار یاریگرایانه
سااابب افزایش بهرهوری در بدنه مدیریتی (مدیران و مربیان)
تیم میشود (.)93
برعی از محققان معتقدند هدف اصاالی ورزشها فراهم
آوردن فرصاتهایی برای ورزشکاران از طریق مشارکت ورزشی
اسااات .سااانجش عملکرد در ورزش همواره توأم با اثر عوامل
ابهام برانگیزی مانند شااانس ،عملکرد قدرتمند حریف ،عطای
داور و یره قرار دارد .در میادان ورزش ،نتیجه کار ورزشاااکار
صرفا از روی برد یا باعت او ارزشیابی میشود و به فعالیتها و
سااختکوشاایهای او برای رساایدن به سااطو عالی توجه
نمیشااود و یا توجه کمتری میشااود .رکوردهای برد و باعت
فق در طول مسابقات مورد توجه قرار میگیرند و طبیعی است
کاه این رکوردهاا نمیتوانند گویای تمامی تجارب ،تواناییها و
ضاعفهای ورزشکار باشند .مارتنز ( ،) 1669در بخشی از کتاب
روانشاااناسااای ورزش بیان میکند که اولین دلیل کارآمدی و
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با توجه به نتایج پژوهش و به من ظور کمک به ارتقای سطح
 به مدیران و مربیان،رضاااایات منادی و رفتاار شاااهرونادی
باشااگاههای ورزشااای پیشاانهاد میشاااود در جهت افزایش
 زمینه را برای بروز رفتارهای شهروندی،رضایتمندی بازیکنان
 رضااایت از رفتار و، بر اساااس یافتههای پژوهش.فراهم آورند
 بیشاترین اثر را روی،تعامل و همچنین آموزش و تمرین مربی
مؤلفاههاای جوانمردی و رفتاار یااریگرایا نه در میان بازیکنان
بسکتبال دارد لذا به مربیان پیشنهاد میشود تا در جهت ارتقا
.مهارتهای فنی عودشان بیشتر ت ش کنند
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 تحقق نیازهای،اثربخشاای سااازمانها و تشااکی ت ورزشاای
 درک،ورزشااکاران اساات در واقع راز برانگیختن ورزشااکاران
 لذا بخش.نیازهای آنان چه در تمرینات و چه در مسابقات است
،زیادی از فعالیتهای ورزشااای این بازیکنان در طول فصااال
 بدیهی اساات ارضاااا نیازها و.داوطلبانه و عودجوش اساات
عواساتههای ورزشکارانی که بهطور داوطلبانه در تیمهای لی گ
 بسیار راحتتر عو اهد،دساته اول و لیگ برتر حضاور مییابند
بود و این عود میتواناد در بسااایاری از جنبهها از جمله ارتقا
 کساااب نتایج بهتر در مساااابقات و،رضاااایت مندی بازیکنان
جلوگیری از هادر رفتن هزینه و انرژی برای مربیان ساااودمند
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