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ورزش تاث  دهیچیپ  یصفت  یعملکرد  تحت  که    یفاکتورها  ری است 
  یارتباط عل   ی. هدف از پژوهش حاضر بررس ردیگیقرار م  ی و روان  یجسمان

  ست یعملکرد فوتبال  یمثبت گرا و ارتقا  یتوسعه رفتار سازمان  یشاخص ها
تحق  یها بود.  کشور  تحق  قینخبه  نوع  از  هدف  لحاظ  به    قات یحاضر 

نو  یکاربرد نظر  از  کم  یجستجو  عو  نوع  از  ها  ح  یداده  از  روش   ثیو 
  یدانیداده ها به صورت م  یبود که جمع آور   یهمبستگ -یف یتوص  لیتحل

آمار جامعه  شد.  کل  قیتحق  یانجام  در   یها  ستیفوتبال  هیشامل  شاغل 
  ینفر م  736برابر    1399کشور در سال    یمل  یها  میبرتر فوتبال و ت  گیل

ن از جباشد. حجم  استفاده  با  و کرجس  دولمونه  نفر    256تعداد    یمورگان 
تصادف  نییتع به صورت  آور  یکه  جمع  شدند.  انتخاب  از   یساده  ها  داده 

اثر گذار بر رفتار    یمحقق ساخته شاخص ها  یعبارت   45پرسشنامه    قيطر
پرسشنامه    یسازمان و  در    یعبارت  22مثبت گرا  ورزشکاران  عملکرد  ارتقاء 

پذ  کرت یل   یا   نهيگز  5  اسیمق تجزرفت يصورت  تحل  هي.  با    لیو  ها  داده 
ها روش  از  توص  یاستفاده  استنباط  یفیآمار  افزار    یو  نرم  کمک  با  و 

SPSS    و    21نسخهLISREL    انجام شد. آزمون معادالت    8/8نسخه
مثبت گرا و    یتوسعه رفتار سازمان  یشاخص ها نینشان داد که ب  یساختار

فوتبال  یارتقا عل ن  یها  ستیعملکرد  ارتباط  کشور  ا   وجود  یخبه    نيدارد. 
مسئول  یم  افتهي توسط  مرب  ون، ی فدراس  نیتواند  و  در جهت    انیباشگاه ها 

مثبت گرا، مورد    یتوسعه رفتارسازمان  قيها از طر  ستیارتقاء عملکرد فوتبال
 . ردیتوجه قرار گ

سازمانیدیکل  یها  واژه رفتار  ارتقا  ی:  گرا،  عملکرد،    یمثبت 
 . وتبالنخبه، ف  ستیفوتبال

 

 

 

 

 

 

 

Exercise performance is a complex trait that is 

influenced by physical and psychological factors. The 

purpose of this study was to investigate the causal 

relationship between indicators of developing positive 

organizational behavior and improving the 

performance of the country's elite footballers. The 

present study was applied research in terms of purpose 

and quantitative in terms of data retrieval and 

descriptive-correlation analysis in terms of data 

collection. The statistical population of the study 

includes all footballers working in the Premier Football 

League and national teams in 1399 equal to 736 

people. The sample size was determined using Morgan 

and Krejcie table of 256 people who were selected by 

simple random sampling. Data were collected through 

a 45-item researcher-made questionnaire of indicators 

affecting positive organizational behavior and a 22-

item questionnaire to improve the performance of 

athletes on a 5-point Likert scale. Data analysis was 

performed using descriptive and inferential statistical 

methods with the help of SPSS software version 21 

and LISREL version 8.8. The structural equation test 

showed that there is a causal relationship between the 

indicators of developing positive organizational 

behavior and improving the performance of the 

country's elite footballers. This finding can be 

considered by federation officials, clubs and coaches to 

improve the performance of footballers through the 

development of positive organizational behavior. 

Keywords 
Positive Organizational Behavior, Performance 

Promotion, Elite Footballer, Football . 

 

 

 مثبتگرا  یتوسعه رفتار سازمان یشاخص ها  یارتباط عل

 نخبه کشور  یها  ست یعملکرد فوتبال یو ارتقا
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Abstract   



 118 1399 بستانتا، 26، شماره ریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتممطالعات مدی  

 

   همقدم

( معتقدند سازمان ها به عنوان رکن 2020و همکاران  )  نريد
کنون  یاصل تع  ی اجتماعات  ا  نیینقش  برآوردن    یکننده  در 

ن و  دارند  جوامع  تر  یانسان  یرویانتظارات  ارزش  منبع   نيبا 
  ش يروبه منظور افزا  ني. از اديآ  یسازمان ها به شمار م  یبرا

ور کارآ  یبهره  ن  شتریب  يیو  تام  یازهایبه  و    ن یکارکنان 
 ژهيو  تیآن ها، اهم  تيو جلب رضا  یو جسمان  یسالمت روان

مد5)  ابدي  یم  یا مستلزم    تيري(.  سوم   رییتغ  کيهزاره 
سو  ميپارادا سو  يیگرا  یمنف  یاز  گرا  یبه  جهت   يیمثبت 

مثبت    یها  یها، حالت ها و توانمند  تیاز ظرف  نه یاستفاده به 
رو  یانسان  هيسرما از  استفاده  سها    هي با  مثبت    یها  استیو 

  ده يپد  لیدر نحل  يی (. کاربرد دانش مثبت گرا9است )  یسازمان
ا  یو عمل   یاز لحاظ نظر  یسازمان  یها در    یتحول گسترده 
آ  ندها يآ  شیپ  نییتب   جاد يا  یسازمان  یرهایمتغ  یندهايو پس 

کاربرد    ، یدر مطالعه رفتار سازمان  يی(. مثبت گرا6کرده است )
روانشن  یها  یتوانمند بهبود    ی برا  ی انسان  هيماسر   یاختمثبت 

است.    یسازمان  تيريمد  ی عملکرد کارکنان و توسعه اثر بخش
مثبت    یاز اصول روانشناس  یبیمثبت گرا ، ترک  یرفتار سازمان

م روان  یگرا  حاالت  بر  که  جمله    یباشد  از  کارکنان 
ب  د،یام  ،یخودکارآمد  پذ  ینیخوش  انعطاف    یم  دیتاک  یريو 

قاد را  ها  سازمان  و  انکند  به  روان  یریگ  دازهر    ی حاالت 
 یکارکنان خود نموده و امکان کنترل و بهبود آنها را فرآهم م

( نیز  13آورد  گرا  مثبت  روانشناسی  را  آن  که  رويکرد  اين   .)
نامیده اند به تازگی در حوزه سازمان و مديريت، توجه بسیاری 
جنبش   ترتیب،  بدين  و  کرده  جلب  خود  به  را  پژوهشگران  از 

با )سرما  جديدی  گرا  مثبت  سازمانی  رفتار  روان   هيعنوان: 
)یشناخت است  شده  ايجاد  رو31(   یروانشناخت  هيسرما  کردي (. 

 رفته يپذ  قت یحق  نيبر ا  یمبتن  ، یرقابت  تيبه مز  ی ابیدست  یبرا
تر سازمان ها از تمام   شیاست که ب  نيباشد و آن ا  یشده م

منابع  و ارزش    رند یگ  یخود بهره نم  یمنابع انسان  یها  تیقابل
سرما  ینسانا لذا  ندارند،  باور  را  برا  یگذار  هيخود  را    ی الزم 

( ندارند  آنها  نمودن  رفتارسازمان12توانمند  گرا    ی(.    ک يمثبت 
ا  تیوضع روانشناخت   یتوسعه  و   یمثبت  شدن  متعهد  است. 

برا الزم  تالش  چالش   تیموفق  یانجام  تالش  با  کارها  در 
مثبی)خودکارآمد   زیبرانگ استناد  داشتن  دربار(،    ت یموفق  هت 

آ  یها و  ب  ندهيحال  پاینی)خوش  در    یداري (،  و  هدف  راه  در 
تغ لزوم،  برا  دنیرس  ریمس  رییصورت  هدف  به    یابیدست  یبه 

پادی)ام  تیموفق سخت  یداري(،  با  مواجهه  و    ی زمان  ها 
برا موفق  یاب يدست    یمشکالت  آور  تی به  مولفه  ی)تاب  از   )

سازمان  یها م  یرفتار  )  یمثبتگرا  ر  (.2باشد   واننهضت 

  ران يرهبران و مد  یبرا  یمهم  یمثبت گرا دستاوردها  یشناس
نشان داده شده   زیداشته است و در عمل ن  یدر پ  یمنابع انسان

روانشناس اصول  از  استفاده  که  با    یاست  کار  در  گرا  مثبت 
(. که در پژوهش  18رابطه دارد )  یعملکرد و بهره ور  شيافزا
هادو  یفيشر ن1398)  یو  راب  زی(  ببه    ی سازمان  رفتار  نیطه 

 (.25شد )  دیتاک یمثبتگرا و عملکرد سازمان
  ی داشتند که حاالت مثبت، م  ان ی( ب2019و همکاران  )  ژانگ 

قرار    شيخو  ر یتواند رفتار و افکار افراد در سازمان را تحت تاث
به زندگ را    یداده و  ارزش و معنا دهد و عملکرد آن ها  آنان 
( دهد  )32ارتقاء  لوتانز   ا2008(.  بر  که    ن ي(  است  باور 

تک  یةروانشناختيسرما ها  هی با  مؤلفه  مثبت   یروانشناخت  یبر 
ارتقا به  منجر  سرما  یگرا،  اجتماع  یانسان  ة يارزش  در    یو 

م سرما  یسازمان  موضوعات   یةروانشناختيشود.  جمله  از 
در    ینينو که  و    کياست  سازمان  حوزه  به  گذشته  دهه 
به خود جلب وارد شده است و توجه صاحبنظ  تيريمد را  ران 

( است  همچن16کرده  )  نی(.  مطال2008لوتانز  در  خود   عات( 
ها سازمان  یشاخص  رفتار  دسته    یتوسعه  سه  به  را  مثبتگرا 
نشاط   ،یتاب آور  ،یزندگ  تیفی)شامل ک  یفرد  یشاخص ها

شاداب ب  ،یدواریام  ،یخودکارآمد  ،ی و  به    ، ینیخوش  اعتماد 
ها شاخص  بخشش(،  و  رو  یگروه  ینفس  کار    هیح)شامل 

جمع  ،یمیت روان  ،ینشاط  پذ  ،ی بهداشت    ، ی گروه  یريتعهد 
و سالمت   یانسان هيسرما  ، یاجتماع هيسرما ،یفرد انیم طرواب

  ، یو نوآور  یریادگي)شامل    ی سازمان  ی( و شاخص هایاجتماع
سازمان سازمان  ،یعدالت  ادار  ،یاعتماد    ت يمعنو  ،یسالمت 

  قت ی (. در حق17نمود )  ی( دسته بند یو بهبود سازمان  یسازمان
به دنبال مباحث  ديکشور با  ی ورزش  یگفت که سازمان ها  ديبا

که بتوانند    نيخود باشند تا ا  یها و سازمان ها  میدر ت  یرفتار
نت ت  جه یبه  ها،  باشگاه  امروزه  برسند.  خود  و    میمطلوب  ها 

مح در  مختلف  سطوح  در   یرقابت  ریغ  یها  طیورزشکاران 
بس نش  یعال  اریعملکرد  خود  از  مرا  ا  یان  و  نشان    نيدهند 
باشد    یها م  میو تاکتک خوب ورزشکاران و ت  کیدهنده تکن

(. در ورزش  4باشد )  یشکل نم  نيبه ا  یرقابت  طیدر مح  یول
  ، یدواریام  ،یتاب آور  ،ی)خود کنترل   یرفتار  یرهایکمبود متغ
ب کارآمد  ، ینیخوش  مرب  ،یخود  نزد  و.....(  صدر  و    ان یسعه 

م  کنانيباز احساس  همش  یبشدت  به  اغلب    لیدل  نیود. 
برخ  یرفتارها از  را  باز  انیمرب  ینادرست    م يشاهد  کنانيو 

غ باز  انیمرب  یبرخ  یراخالقی)حرکات  و    کنانيباز  کنان،يبا 
باز  انیمرب و  داوران  باز  کنانيبا  را کنانيبا  ( که چهره ورزش 

م دار  نامطلوب   ی خدشه  اثرات  و  بجا  یکند  جامعه    ی م  ی در 
ا شواهد  مطابق  و  ب  نيگذارد  فوتبال  ورزش  در    شتر یمسائل 

  کن، يباز  یبرا  يیان هايشود که تا کنون موجبات ز   یم  دهيد
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مشکالت در سطوح    نيفوتبال کشور شده است. ا  ايباشگاه و  
  ن ي آن ا  لیشود و دل  یم  دهيد  شتریتر ورزش به مراتب ب  نيیپا

 یرهایالزم را در رابطه با متغ  یآموزش ها  کنانياست که باز
 ی (. امروزه در ورزش حرفه ا6اند )  دهياد آنها ندو ابع  یرفتار

و    انیمرب  یفن   ليو مسا  کنانيباز  کیصرفا داشتن فن و تاکت
نم  ی ورزش  زاتیتجه   اي ها  یمناسب،  عامل    ت یموفق  یتواند 
ها   میت  کي عرصه  مد  یرقابت  یدر  مرب  رانيباشند.    ان یو 

ها باشگاه  و  ها  مسائل  ديبا  یورزش   یسازمان  به    اورند یب  یرو 
راحت   که به  و  نهفته  افراد  درون  دست  یدر    ست، ین  یابیقابل 

در   تيامروز  افزا  ديبا  انیمرب  ی ورزش  میک  هم  دنبال    يی به 
از    يیهم افزا  نيکنند و ا  دایخود پ  یرا برا  یگاهيباشند تا جا

سرما  یرفتار  یرهایمتغ  قيطر مانند  و   یروانشناخت  هيبه 
که    ی جوامع  رو  ني(. از ا23)  ديآ  ی به دست م  یاجتماع  ةيسرما

روان    يیبه بهبود توانا  یک یو تکن  یفن  يیکارآ  شيهمراه با افزا
رقابت  یپردازند، هم در صحنه ها  یم زیورزشکاران ن یشناخت

قابل    ت یموفق  ،ی ورزش  ةجامع  یو هم در سالم ساز  یالملل  نیب
ا م  یمالحظه  هر   یکسب  مانند  روانی  های  مهارت  کنند. 

تمرين   و  آموزش  قابل  ديگر،  بهره مهارت  بدون  و  هستند 
(؛  7بود )  واهدگیری از آنها، دستیابی به اوج عملکرد ممکن نخ

فوتبال و    یها  ستیبنابراين  مختلف  سطوح  در  کشور  نخبه 
مربیان آنها، بايد به مفاهیم عملی و روش های توسعة آمادگی 

سازمان رفتار  و  دلیل   یروانی  همین  به  باشند.  آشنا  مثبتگرا 
ورزشک و  مربیان  از  امروزه  استفاده  با  تا  تالشند  در  اران 

تکنیک های روانشناسی،    زدستاوردهای علمی و بهره مندی ا
بیشتری   های  موفقیت  به  و  بخشند  بهبود  را  خود  عملکرد 

 دست يابند. 
مثبت    یاندک در ارتباط با نقش رفتار سازمان  قاتیتحق  رغمیعل

توان    یگرا در ورزش چه در داخل و چه در خارج از کشور  م
رفتار سازمان  گفت ت  یکه  و    ی ها  میمثبت گرا در سازمان ها 
فرد و سازمان را  شامل گردد    تیموفق  نهیتواند زم  یم  یورزش

رضا ادامه  در  ور  ،یشغل  تيو  بخ  ،یبهره  بهبود   یشاثر  و 
  ن ي( را به دنبال داشته باشد، بنابرامیعملکرد فرد و سازمان )ت

مثبت گرا    یموثر بر توسعه رفتار سازمان  یمطالعه شاخص ها
ا  ی تواند دارا  ی در فوتبال کشور م باشد. در  راستا    ن يضرورت 

( همکاران   و  رفتار  2020تاستان  نقش  به  خود  مطالعه  در   )
بر    یسازمان سازمان  در  توسعه    یشادمثبت  و  کار  محل  در 
سازمان  یاجتماع   هيسرما  ،یروانشناخت  هيسرما اعتماد  در    یو 

)  نیب کردند  اشاره  س28کارکنان  همکاران    سولامی(.  و 
  ی و رفتار سازمان  یعدالت سازمان  ریتأث  ی( در مطالعه ا2020)

تا را  در  ديیمثبت  و  سازمان  افتندينمودند  عدالت  وجود    ی که 

کارکنان خواهد بود   نیمثبت ب  یسازمان  یکننده رفتارها  جاديا
فرآ بهبود  موجب  م  یندهايو  )  ی کار  و  27شود  سالجقه   .)

  ی نشان دادند که رفتار سازمان  ی( در مطالعه ا2019همکاران )
اثرمثبت مستق  یگرا  و  خالق  میمثبت  دارد   تیبر  کارکنان 

عوامل ساختار،   ی( در پژوهش1399و همکاران )  ی(. کاظم24)
اسال تکنولوژ  یمفرهنگ  سازمان  یو  رفتار  بر  گرا    یرا  مثبت 

در و  دانسته  سازمان  افتنديموثر  رفتار  توسعه  گرا    یکه  مثبت 
(. فتح اهلل زاده  13شود )  ی م  یلکرد سازمانعم  ش يموجب افزا

( همکاران  ن2019و  پژوهش  زی(  ب  افتنديدر  ی در  مولفه   نیکه 
انگ  یرفتار سازمان  یها با  بهره ور  یشغل  زشیمثبت گرا    یو 

( 1398و خاکباززاده )  ی(. حرفت6وجود دارد )  یدار  یرابطه معن
پژوهش اند  افتنديدر  یدر  مثبت  م  یشي که  که    ی باعث  شود 

هاافرا مهارت  نگران   يید  و  اضطراب  کنترل  در  کاهش   ،یرا 
اندوه و دست   ن يا  هيبه آرامش کسب کنند. در سا  یابیحزن و 

خوشب  کرديرو ام  ن، یافراد  ب  دواریخالق،  متعهد  سازمان    ه و 
خود سازمان را در تحقق   نهی و با عملکرد به   ابندي  یپرورش م

در    یيکاربرد مثبت گرا  نیکنند. همچن  یم  یارياهداف کالن  
به     ی برا   ی رقابت  تيمز  کيو    د یمف  یفکر  انيجر  کيکار، 

آن است که با    انگر یب  جينتا  ريشده است. سا  ل يسازمان ها تبد
گرا  تيتقو مثبت  مهارت  و  رهبران    رانيمددر    يیرفتار  و 

م ا  یسازمان  ب   ن يتوان  در  را  ترو  نینگرش  کرد   جيکارکنان 
ب9) )  غرضی(.  همکاران  پژوهش1395و  در  که   ندافتيدر  ی( 

ب  یروانشناخت  ةيسرما  تیوضع حد    گ یل  کنانيباز  نیدر  در 
هم   یمعنو  ینشان دادند که رهبر جينتا  نیمتوسط بود، همچن

بر    ی اجتماع  ة يسرما  قياز طر  میرمستقیو غ  میبه صورت مستق
)  رگذاریتأث  کنان يباز  یروانشناخت  ةيسرما  یرو در  2است   .)

  ه يد که سرما( نشان داده ش2018پژوهش جانه  و همکاران )
ورزشکاران دو   یبر عملکرد فرد  یدار   یمعن  ریتاث  یروانشناخت

م )  ی دانیو  ثان11داشت  )  ی(.  پژوهش1397و همکاران  در    ی ( 
توانم توسعه  که  دادند  سرما  ی ندسازنشان  و    ه يروانشناختی 

برا توانند نقش مهمی در آمادگی کارکنان    ی روانشناختی می 
همکاران  (.  23)  ندينما  فا يا  راتییتغ  رشيپذ و  زايی  ناستی 
پژوهش1396) در  سازمانی   افتنديدر  ی(  رفتار  افزايش  با  که 

مثبت گرا )خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی(  
ساز شهروندی  اعضای    مانیرفتار  کاری  زندگی  کیفییت  و 

و همکاران    ی(. ل19هیأت علمی دانشگاه نیز افزايش می يابد )
پژوهش2018) در  دا  ی(  نگرنشان  مثبت  آموزش  که    ی دند 

افزا روان  ش يباعث  عزت    ،یخودکارآمد  ،یدوار یام  ،ی سالمت 
 (. 15شود ) یم ینفس و کاهش افسردگ
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 یگفت که امروزه در ورزش مل  ديبا  قیتحق  اتیتوجه به ادب  با
و    یکه از سطوح انرژ  مي دار  یبه ورزشکاران  ازین  یالملل  نیو ب
شناسا  يیباال  یروانشناخت  تیظرف منابع  و    يیدر  از  استفاده 

کنند    جيو باشگاه ترو  میرا در ت  يیبرخوردار باشند و مثبت گرا
مثبتگرا بر بهره    یسازمان  رفتاراثرات    ديیبا توجه به تا  نيبنابرا

  نکه يسازمان ها و با توجه به ا  یانسان  یرویو عملکرد ن  یور
سازمان رفتار  اثرات  ورزشکاران    یتاکنون  عملکرد  بر  مثبتگرا 

و    گاهيبا توجه به جا  نیقرار نگرفته است و همچن  ی مورد بررس
ها  فیضع  جينتا عرصه  در  شده  مل  یالملل  نیب  یکسب   ی و 

باشگاه   ت  هاتوسط  م  یمل  یها  میو  کشور،  توان    یفوتبال 
 یها  یدر ارتقاء توانمند  یکه نقش عوامل روانشناخت  افتيدر

بس ا  اریورزشکاران  و  است  توجه  قابل  و  موضوع   نيمهم 
انج را برجسته م  قیام تحقضرورت  لذا محقق   دينما  یحاضر 

ا ا  نيدر  به  پاسخ  بدنبال  آ  نيپژوهش  که  است   ن یب  ايسوال 
عملکرد   یمثبتگرا و ارتقا  یرفتار سازمان  هتوسع  یشاخص ها

عل  یها   ستیفوتبال ارتباط  نوآور  ینخبه کشور  دارد؟   یوجود 
توسعه رفتار   یشاخص ها  یارتباط عل  یدر بررس   قیتحق  نيا

فوتبال  ینسازما عملکرد  ارتقاء  و  گرا  نخبه   یها  ستیمثبت 
م سازمان  یکشور  رفتار  از  استفاده  که  در    یباشد  گرا  مثبت 
  ی ها  هينقاط قوت و مهارت سرما  جيسبب ترو  کشور،فوتبال  

ا  یم  یانسان با  ا  نيشود،  که  ور  ني باور  بهره  و   یکار،  کار 
س  که استر  یدهد در حال  یم  شيها را افزا  ستیفوتبال  هیروح

دهد و    یدر آنها را کاهش م  ی و افکار منف  یشغل  یو فرسودگ
عملکرد جسمان ارتقاء  روان  یموجب  م  یو  ب  یآنان  لذا    ا شود، 

مبان به  ها  ی توجه  مدل  نتا  ینظر  یو  و    قات ی تحق  جيموجود 
نتا  یمبن  نهیشیپ و  آثار  سازمان  جيبر  ضمن    یرفتار  مثبتگرا، 

ا  افتهيتوسعه   در  مفهوم  نه،یزم  ن يها  حاضر پ  یمدل  ژوهش 
و    نينخبه کشور تدو  یها  ستیبر ارتقاء عملکرد فوتبال  یمبتن

 . نشان داده شده است 1در شکل 

 
 پژوهش  یمدل مفهوم. 1شکل 

 
 

 ق یروش تحق
نوع تحق  ق یتحق از  لحاظ هدف  به  به    یکاربرد  قاتیحاضر  و 

نوع جستجو کم  یلحاظ  نوع  از  ها  لحاظ    یداده  به  روش و 
 یبود که جمع آور  یهمبستگ  -یفیداده ها از نوع توص  لیتحل

م صورت  به  ها  آمار  یدانیداده  جامعه  شد.   قیتحق  یانجام 
م  یبرتر فوتبال و ت  گیشاغل در ل  یها  ستی فوتبال  هیشامل کل

که تعداد کل    1399و بانوان کشور در سال    انيآقا  یمل  یها
رسم آمار  با  مطابق  و  ون یفدراس  یآنها  ها  فوتبال   یباشگاه 

برتر    گینفر ل  276نفر )  736برتر فوتبال برابر    گیشاغل در ل
ل  368بانوان،   آقا  گ ینفر  ام  یمل  یها  می ت  ان،يبرتر  و   دیرده 

آقا  46بزرگساالن   بان  46و    انينفر  مواننفر  حجم    ی(  باشد. 
از جدول مورگان و کرجس استفاده  با  نفر   256تعداد    ینمونه 

که    نییزن( تع  ستینفر فوتبال  93  مرد و  ستینفر فوتبال  163)

ساده انتخاب شدند.  حجم نمونه با استفاده  یبه صورت تصادف
کرجس و  مورگان  جدول  تع  256تعداد    یاز  به    نیینفر  که 

تصادف ش  یصورت  انتخاب  آوردند ساده  گرد  از   ی.  ها  داده 
ساخته    قيطر محقق  ها  یعبارت  45پرسشنامه    ی شاخص 

 یفرد  یبعد شاخص ها  3ا در  مثبت گر  یتوسعه رفتار سازمان
ک  8)شامل   آور  ،ی زندگ  تیفیمولفه  شاداب  ،یتاب  و    ، ینشاط 

ب  ،یدواریام  ،یخودکارآمد  و    ،ین یخوش  نفس  به  اعتماد 
گروه روح  8)شامل    یبخشش(، شاخص  ت  هیمولفه   ،یمیکار 

جمع روان  ،ینشاط  پذ  ،یبهداشت  روابط    ،یگروه  یريتعهد 
سالمت    ی انسان  هيسرما  ، یاجتماع  ه يسرما  ،یفرد  انیم و 

سازمانیاجتماع شاخص  و  و   یریادگيمولفه    6)شامل    ی( 
سازمان  ،ینوآور سازمان  ،یعدالت  ادار  ،یاعتماد    ، ی سالمت 
سازمان  یسازمان  تيمعنو بهبود  پرسشنامه  یو  و   یعبارت  22( 
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در   ورزشکاران  عملکرد  روان  2ارتقاء  عملکرد  ارتقاء  و    یبعد 
جسمان عملکرد  مق  یارتقاء  )از    کرتیل  یا  نه يزگ  5  اسیدر 
نمره   مخالفم  نمره    1کامال  موافقم  کامال  آمد.  (  5تا  بدست 

به    هیجهت تعیین روايی ابزار تحقیق پرسشنامه ها پس از ته 
 یرفتار سازمان  برگانو خ  یورزش  تيرياساتید محترم مد  تيرو
ها    هيها، ارتباط گو  هيو از آنها خواسته شد تا در مورد گو  دیرس

اه با  ها  مولفه  نماو  اعالم  را  خود  نظرات  پژوهش،    ند يداف 
محتوا  یصور  يی)روا بررسيیو  از  بعد  که  توسط    ی( 

 ت يآنها اعمال و در نها  ینظرات اصالح   د، یصاحبنظران و اسات
سازه   يی روا  ی جهت بررس  نی. همچندیآنها رس  يینها  ديیبه تا

روا از  انجام    يی ابزار،  امکان  که  شد  استفاده  واگرا  و  همگرا 
برا  ریمس  لیتحل ها  ی را  و    یعامل  ساخته  فراهم  پرسشنامه 

برا را  مدل  بند  یکفايت  ها  یدسته  و    یآيتم  ها  پرسشنامه 
ها سازه  بررس  ی م  دیتاي  یمنطق  یايجاد   يی ايپا  یکند. جهت 

 ديکرونباخ و گاتمن استفاده گرد  یآلفا  بيراابزار از آزمون ض
نتا  یالزم در خصوص تمام  يیايدهند که پا  ینشان م  جيکه 
ز  سازه دارد  وجود  از    بيضرا  یتمام  رايها    ی م  7/0باالتر 

ها داده  تحلیل  و  تجزيه  طر  یگردآور  یباشند.  از    ق ي شده 
ها روش  از  استفاده  با  توص  یپرسشنامه    ، ی )فراوان  یفیآمار 

ش پراکندگ  یمرکز  ش يگرا  یها  اخصدرصدها،  آمار یو  و   )
روا  یاستنباط برا  يی )آزمون  واگرا  و    يی روا  یبررس  ی همگرا 
ضرپرسش آزمون  ها،  جهت    یآلفا  بينامه  گاتمن  و  کرونباخ 
اسم  يیايپا  یبررس کولموگروف  آزمون  جهت    رنوفیابزارها، 
توز  یبررس بودن  آزمون    عينرمال  آزمون    KMOداده ها،  و 

برا آزمون معادالت ساختار   تيکفا  جشسن  یباتلت   ینمونه، 

نسخه   SPSSجهت آزمون برازش مدل( و با کمک نرم افزار 
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 ق یتحق  یها افتهی
  ست ینشان داد که اغلب نمونه ها را فوتبال  یفیتوص  یها  افتهي

)  یها تشک  163مرد  همچن  لینفر(  ب  نیداد،  ها    نیاز  نمونه 
)  150  یفراوان  نيشتریب مجرد  بق  5/58نفر  و  نفر    106  هی %( 

  21  نی%( ب  81/30نفر )  79با    یفراوان  نيشتریمتاهل بودند. ب
ب  25تا   داشتند.  سن  )  90  ی فراوان  نيشتریسال  %(    1/35نفر 
تحص  یدارا ب  یکارشناس  یلیمدرک  با    یفراوان  نيشتریبودند. 
  ت يو عضو  تیسال سابقه  فعال  10تا    6  نی%( ب  8/28نفر )  72
 داشتند. میدر ت

ها نشان داد که نمره ارتقاء عملکرد    نیانگیم  یبررس  نیهمچن
نمره  از حدا  23/3  نیانگیبا م م  5کثر  متوسط   یباال  3  انهیو 

سازمان رفتار  توسعه  دارد،  م  یقرار  با  گرا  نمره    نیانگیمثبت 
  ی ، شاخص گروه 54/3نمره   نیانگیبا م  ی، شاخص فرد  41/3
م سازمان  36/3نمره    نیانگیبا  شاخص  م  یو  نمره    نیانگیبا 
 متوسط قرار دارند.  یباال  3 انه یو م 5از حداکثر نمره  32/3

ابزار: جهت آنکه مشخص شود سواالت   يیايو پا يی روا یبررس
  ر یخ  ايشده اند    ی و بر اساس هدف مورد نظر طراح  ی به درست

 یارهایاز مع  یکي همگرا و واگرا استفاده شد.    يی از آزمون روا
دهد شاخص    یقرار م  یهمگرا را مورد بررس   يیمتداول که روا

AVE  ( شاخص  1است   .)AVE  م دهنده   نیانگینشان 
ب  انسيوار متغ  نیاشتراک گذاشته شده  با سواالت خود    ریهر 
 . نشان داده شده است کيباشد که در جدول  یم

 
 متغیرهای برون زا برای AVEضريب   . 1جدول 

 AVEضریب   ابعاد متغیرها

 

شاخص های توسعه رفتار 
 سازمانی مثبتگرا 

 687/0 شاخص های فردی

 653/0 شاخص های گروهی 

 576/0 شاخص های سازمانی  

 559/0 عملکرد جسمی  ارتقاء عملکرد 

 591/0 عملکرد روانی  
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 AVEبرون زا مق دار  ری متغ  5  یتمام  یبرا  1با توجه به جدول  
همگ را   ي یباشد و قابل قبول اس ت ک ه روا  یم  5/0از    شتریب

 قرار گرفت.  ديیمورد تا
 یع امل یش ده اس ت. باره ا لیواگرا از دو بخش تش ک  يیروا

 ني متقاطع: در ا  یعامل  یرنل و الرکر. بارهامتقاطع و روش فو
سازه با آن سازه و   کي  یمولفه ها  نیب  یهمبستگ  زانیروش م

 گ ريد یسازه با سازه ها کي  یمولفه ها  نیب  یهمبستگ  زانیم
ب ا   مولفههر    یهمبستگ  زانیکه م  یشود. در صورت  یم  سهيمقا
باش د   یره ایمتغ  ريبا سا  یهمبستگ  زانیاز م  شیهدف ب  ریمتغ
مولفه ها   یباشد. همبستگ  یمدل قابل قبول م  يیروا  نياه اآنگ

 . نشان داده شده است 2پژوهش در جدول  یرهایبا متغ

 

 پژوهش  یرهایمولفه ها با متغ یهمبستگ. 2جدول 

شاخص های توسعه رفتار   

 سازمانی مثبتگرا

 ارتقاء عملکرد ورزشکار 

 243/0 714/0 شاخص های فردی

 215/0 684/0 شاخص های گروهی 

 319/0 592/0 شاخص های سازمانی 

 608/0 214/0 عملکرد جسمی 

 831/0 034/0 عملکرد روانی 

 

جدول   هر    2نتايج  همبستگی  میزان  که  دهد  می  نشان 
متغیرها  ديگر  با  آنها  همبستگی  از  بیشتر  خود  متغیر  با  مولفه 
عاملی   بارهای  روش  اساس  بر  واگرا  روايی  بنابراين  است. 

 می شود. متقاطع تايید 
رابطه   میزان  بررسی  به  روش  اين  الرکر:  و  فورنل  روش 
يک سازه با شاخص هايش در مقايسه رابطه آن سازه با ساير  
سازه ها می پردازد. به طوری که روايی واگرای قابل قبول يک 

مدل حاکی از آن است که يک سازه در مدل، تعامل بیشتری با 
. در اين روش جذر  شاخص های خود دارد تا با سازه های ديگر

AVE    .بايد از روابطش با ساير سازه ها بیشتر باشد هر سازه 
اين ضريب در قطر ماتريس قرار گرفته و با ضرايب زيرقطری 

آورده    3مقايسه می شود. نتايج مربوط به اين تحلیل در جدول  
 :شده است

 ماتريس فورنل و الرکر  . 3جدول 

شاخص های   

 فردی

شاخص های  

 گروهی 

ای  شاخص ه

 سازمانی 

عملکرد  

 جسمی 

عملکرد  

 روانی 

 - - - - 671/0 شاخص های فردی

 - - - 634/0 613/0 شاخص های گروهی 

 - - 618/0 568/0 520/0 شاخص های سازمانی 

 - 709/0 162/0 191/0 085/0 عملکرد جسمی 

 749/0 638/0 013/0 215/0 112/0 عملکرد روانی 
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  AVEشود، مقدار جذر  مشاهده می    4همانطور که در جدول  
می   بیشتر  متغیرها  ديگر  با  آن  همبستگی  مقدار  از  متغیر  هر 
تعامل  توان گفت که متغیرهای پژوهش،  از اين رو می  باشد. 
ديگر   متغیرهای  با  تا  دارند  خود  های  شاخص  با  بیشتری 

اينرو   از  و  باشد  می  قبولی  قابل  حد  در  واگرا  روايی  بنابراين 
 می گردد. روايی ابزار پژوهش تايید 

جهت بررسی پايايی ابزار از آزمون ضرايب آلفای کرونباخ و 
گاتمن استفاده گرديد: 

 

 ضرايب آلفای کرونباخ و گاتمن برای سازه های مدل مفهومی  . 4جدول 

 ضریب گاتمن  آلفای کرونباخ  متغیرها

 819/0 840/0 شاخص های فردی

 797/0 812/0 شاخص های گروهی 

 801/0 763/0 شاخص های سازمانی  

 821/0 871/0 عملکرد جسمی 

 846/0 856/0 عملکرد روانی  

نشان می دهند که پايايی شاخص در خصوص    4  نتايج جدول
می    7/0تمامی سازه ها وجود دارد زيرا تمامی ضرايب باالتر از  

 باشند. 

اس  میرنوف نرم  ال ب  ودن توزي  ع -توس  ط آزم  ون کلم  وگروف
 (:5دول متغیرها مورد بررسی قرار گرفت )ج

 بررسی نرمال بودن توزيع نمرات  . 5جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون  تعداد متغیرها

 نرمال 21/0 13/1 214 رفتار سازمانی مثبتگرا 

 نرمال 19/0 01/1 214 شاخص های فردی

 نرمال 15/0 12/1 214 شاخص های گروهی 

 نرمال 29/0 94/0 214 شاخص های سازمانی 

 نرمال 27/0 91/0 214 رد ارتقاء عملک

 نرمال 31/0 85/0 214 عملکرد جسمی 

 نرمال 19/0 04/1 214 عملکرد روانی 

،  اسمیرنف  -کولموگروفبر اساس آزمون    6با توجه به جدول  
 متغیرهای پژوهش، دارای توزيع نرمال می باشد.  همه

و    مثبت گرا  یتوسعه رفتار سازمان  یشاخص ها  بین

ارتباط  نخبه کشور    ست هایفوتبالیعملکرد    یارتقا

 علی وجود ندارد. 

فردی،   های  شاخص  متغیرهای  بین  روابط  به  قسمت  اين  در 
و  گرا  مثبت  سازمانی  رفتارهای  متغیر  با  سازمانی  و  گروهی 
متغیرهای عملکرد جسمی و روانی با ارتقا عملکرد ورزشکاران  
بر   ساختاری  بخش  که  است  ذکر  به  الزم  پردازيم.  می  نخبه 

مدل وابسته    خالف  آشکار  متغیرهای  به  گیری،  اندازه  های 
نیست و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی  
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 برازش مدل می پردازيم:  می گردد. نخست به آزمون کفايت نمونه پرداخته و سپس به  

 و آزمون کرويت بارتلت برای مدل ساختاری  KMOشاخص  . 6جدول 

 803/0                                           شاخص کایزر مایر اولکین  

 

 آزمون بارتلت 

 497/2337 تقريبی از آماره کای دو

 496 درجه آزادی

 001/0 سطح معنی داری

  KMOمی توان گفت که میزان شاخص    6جدول  بر اساس   
از   برای   6/0باالتر  نمونه گیری  ترتیب کفايت  اين  به  و  بوده 

انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح  
معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر  

مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام برازش مدل ساختاری  
ر داده ها است، به اين معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختا

شود.   می  پردازيم.  تائید  می  ساختاری  مدل  برازش  به  حال 
 بیان شده است:  7جزئیات برازش مدل ساختاری در جدول 

 ها بر اساس مدل مفهومی مطرح شده   جدول روابط میان سازه  . 7 جدول

 داریسطح معنی نسبت بحرانی  ضریب تاثیر  روابط میان سازه

 001/0 56/10 61/0 رفتارهای سازمانی مثبتگراتاثیر شاخص های فردی بر توسعه 

 001/0 34/13 75/0 تاثیر شاخص های گروهی بر توسعه رفتارهای سازمانی مثبتگرا

 001/0 01/9 51/0 تاثیر شاخص های سازمانی بر توسعه رفتارهای سازمانی مثبتگرا

 001/0 46/8 43/0 تاثیر توسعه رفتارهای سازمانی مثبتگرا بر ارتقا عملکرد ورزشکاران 

 001/0 18/11 62/0 تاثیر عملکرد جسمی بر ارتقا عملکرد ورزشکاران 

 001/0 11/10 58/0 تاثیر عملکرد روانی بر ارتقا عملکرد ورزشکاران 

جدول   اساس  متغیرهای    7بر  که  شود  می  شاخص مالحظه 
های فردی، شاخص های گروهی و شاخص های سازمانی با  

است( بر متغیر    3بزرگتر از    tآماره    درصد )مقادير  99اطمینان  
گرا   مثبت  سازمانی  میزان  رفتارهای  و  بوده  تاثیرگذار 

برابر    ترتیب  به  و      51/0و    75/0،    61/0تاثیرگذاری آن ها 

متغیرهای عملکرد جسمی و روانی با ارتقا عملکرد ورزشکاران  
تاثیرگذار بوده و میزان تاثیرگذاری آن ها به ترتیب برابر     نخبه
شکل    58/0و     62/0 باشند.  معادالت   2می  آزمون  نتايج 

 ساختاری جهت برازش مدل تحقیق را نمايش می دهد: 
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 نمودار ضرايب تاثیر بین متغیرهای پژوهش  . 2شکل 

جدول   برازش  شاخص RMR و    RMSEA،8در  بدی  های 

همچنین   و  خوبی شاخصCFI و    AGFI   ،GFIمدل  های 
 برازش مدل ارائه شده اند:  

 های برازش مدل ساختاریشاخص . 8 دولج

 RMR GFI AGFI CFI RMSEA شاخص 

<07/0 مقدار استاندارد   9/0<  9/0<  9/0<  09/0>  

 081/0 932/0 918/0 908/0 062/0 مقدار بدست آمده

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب نتیجه 

نشان می دهد که با توجه به میزان بدست آمده  8نتايج جدول 
ه شاخص  مناسبی  در  برازش  از  پژوهش  ساختاری  مدل  ا، 

فرض   و  رد  را  تحقیق  صفر  فرض  بنابراين  است،  برخوردار 
بین يعنی  پذيريم  می  را  ها  مقابل  رفتار    یشاخص  توسعه 

گرا   یسازمان هایعملکرد    یارتقاو    مثبت  نخبه    فوتبالیست 
 ارتباط علی وجود دارد.کشور 

استفاده   و    جهت اطمینان از برازش کلی مدل از معیار  
است.    معیار اساسی برای برازش مدل های ساختاری  شد.  

)متغیرهای  زا  برون  های  سازه  تاثیر  از  نشان  شاخص  اين 
مقادير   دارد.  وابسته(  )متغیرهای  زا  درون  بر  ،  19/0مستقل( 

به ترتیب مقادير ضعیف، متوسط و قوی به شمار   67/0و  33/0
ی آيند. مقادير کوچکتر مبانی زيربنای مدل را با چالش جدی  م

 مواجه می کند: 
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 برای متغیرهای پژوهش    شاخص . 9 جدول

 عملکرد روانی  عملکرد جسمی  شاخص های سازمانی  شاخص های گروهی  شاخص های فردی متغیرها

 715/0 781/0 692/0 812/0 742/0 

به جدول   اين شاخص،  مشاه  9با توجه  بر اساس  ده می شود 
 همه متغیرهای برون زا به طور قوی موثر بوده است. 

شاخص ديگری است که قدرت پیش بینی مدل را   معیار  
هستند   قبولی  قابل  برازش  دارای  که  هايی  مدل  سنجد.  می 
های  سازه  به  مربوط  های  شاخص  بینی  پیش  به  قادر  بايد 

مورد   در  باشند.  زا  مقادير  درون  شاخص  و    15/0،  02/0اين 
اين    35/0 نتايج  دارد.  قوی  و  متوسط  قدرت ضعیف،  از  نشان 

 آورده شده است: 10شاخص در جدول 

 برای متغیرهای پژوهش  معیار  . 10جدول 

 عملکرد روانی  عملکرد جسمی  شاخص های سازمانی  شاخص های گروهی  شاخص های فردی متغیرها

 413/0 391/0 284/0 403/0 431/0 

مالحظه می شود، اين شاخص برای   10همانطور که در جدول 
می باشد که نشان    15/0متغیر شاخص های سازمانی بیشتر از  

متوسط   وابسته،  متغیر  بینی  پیش  در  متغیرها  اين  دهد  می 
می باشد به اين    35/0هستند و برای مابقی متغیرها بیشتر از  

در پیش بینی متغیر وابسته، قوی  معنی که متغیرهای برون زا  
تا  را  پژوهش  ساختاری  مدل  مناسب  مدل  برازش  و  هستند 

 حدودی تايید می کند. 

معادالت   GOFمعیار   های  مدل  کلی  بخش  به  مربوط 
معیار   اين  از  استفاده  با  که  معنی  بدين  است.  ساختاری 
پژوهشگر می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و  

ساختاری   مورد  بخش  را  کلی  بخش  برازش  پژوهش،  مدل 
محاسبه  قابل  زير  فرمول  طبق  معیار  اين  دهد.  قرار  بررسی 

مقادير   می    36/0و    25/0،  01/0است.  نشان  را  قوی  برازش 
 دهد:

GOF= 

آن   در  اشتراک   که  مقادير  میانگین 
باشد. مقادير اشتراکی متغیرهای   برون زا می  برون  متغیرهای 

 اورده شده است: 11زای مدل در جدول 

 مقادير اشتراکی متغیرهای برون زا . 11جدول 

 عملکرد روانی  عملکرد جسمی  شاخص های سازمانی  شاخص های گروهی  شاخص های فردی متغیرها

 561/0 503/0 382/0 402/0 451/0 مقدار اشتراک 

جداول    مقادير  گیری  میانگین  با  ترتیب  اين  در    11و    9به 
 استفاده از فرمول داريم:

GOF= 

شاخص   از  استفاده  با  مدل  کلی    56/0مقدار     GOFارزيابی 
 بدست آمد که نشانگر برازش قوی در کل مدل تحقیق است. 
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 بحث و نتیجه گیری 

اگارول  و  رفتار 2018)  1ساینگ  که  باورند  این  بر   )  

  از  ها، انسازم  اجتماعی  سرمایه  ساختار  و  مثبت  سازمانی

  که  است  مدرن  پست  سازمان های  خصوصیات  مهمترین

نیازمند    شغلی   زندگی   کیفیت  و  کار  شرایط  بهبود  جهت

يافته های پژوهش حاضر    .( 26بررسی و مطالعه می باشد )

بین که  داد  ها  نشان  با شاخص  سازمانی  و  گروهی  فردی،    ی 
ارتباط علی وجود دارد. شاخص   مثبت گرا  یتوسعه رفتار سازمان

های فردی چون خود کار آمدی )اعتماد به نفس(، تاب آوری،  
ت و شادابی  بخشش  بینی،  توسعه  یاثامیدواری، خوش  بر  رگذار 

سازمان گرا  یرفتار  بهترين   مثبت  به  ها  مولفه  اين  که  بودند، 
می   بر  در  را  گرا  مثبت  سازمانی  رفتارهای  های  معیار  حالت 

نشان اين  گیرد. آو که می دهند يافته ها  امیدواری، تاب  ری، 
بینی، بخشش و شادابی توانند خوش   به تغییرات مربوط می 

موفقیت گرا،  مثبت  سازمانی   بهزيستی ورزشی، رفتارهای 

 پیش بینی را ورزشکاران  درماندگی روانشناختی و روانشناختی

 افزايش با که آن است  بیانگر همبستگی متغیرها جهت کنند.

م میزان و  انديشی  مثبت  ها  مولفه  سطح اين  گرايی،   ثبت 

موفقیت و  در  ورزشی بهزيستی  يا  و  سازمان  ورزشکاران،  در 
 سطح درماندگی  در حالیکه می يابد، يک تیم ورزشی افزايش 

نتیجه تحقیق در اين ارتباط  می يابد، کاهش آنها روانشناختی
( همکاران  و  تاستان  تحقیقات  نتايج  تاگید2020با  و   (، 

کارل2004) 2فردريکسون و  چسین  و  همخوانی   2004)  3(   )
در تبیین شاخص های گرو هی )روحیه کار   (.29و  28، 3دارد )
و  تیمی، فردی  میان  روابط  اجتماعی،  سرمايه  جمعی،  نشاط 

تاثیر گذار در شکل گیری رفتار های سازمانی مثبت گرا    ).....
تیمی،  از تابعی روانشناختی سرمايه  بايد گفت که   روحیه کار 

اج سرمايه  جمعی،  .....  نشاط  و  فردی  میان  روابط  تماعی، 
 روابط در تعامالت کیفیت و کمیت و است(  اجتماعی سرمايه)

 روابط سويی از ت، اس اجتماعی سرمايه کننده تعیین اجتماعی،

 می  تأثیر ها آن روانشناختی سرمايه میزان بر افراد اجتماعی

 اجتماعی  روابط  اين  کیفیت و  کمیت در  تغییرات  بنابراينارد.  گذ

 به  بنا همچنین .باشد   تأثیرگذار فرد يک  عملکرد در  تواند می

 در تغییرات  و نوسانات  که  شد داده نشان  4يامااوکا   مطالعه

 با عمومی، و فردی سطوح در روانشناختی سرمايه  وضعیت

 
1 . Singh, S., & Aggarwal  

2. Tugade, M. M., & Fredrickson 

3. Carle, A. C., & Chassin, L. 

4. Yamaoka K 

 (.30)  دارد  همخوانی  و  رابطه اجتماعی، سرمايه میزان در تغییر

 تر مناسب وضعیت با اجتماعی،  سرمايه که ترتیب اين  به

 افزايش   باالتر،  بینی  خوش میزان  عمومی،  و  فردی سالمت

 برابر  در آوری تاب افزايش بهداشتی، مثبت رفتارهای انجام

يافته    .باشد می ارتباط  در روانی اختالالت کاهش و مشکالت
(  2008های تحقیق در اين ارتیاط با نتايج تحقیقات ياما اوکا )

شاخص    (.30و    21ی دارد )( همخوان1397رحیمی و آقابابايی )
نوآوری،   و  يادگیری  سازمانی،  عدالت  همچون  سازمانی  های 
شکل   بر  سازمانی  معنويت  و  اداری  سالمت  سازمانی،  اعتماد 

گذارند.  تاثیر  گرا  مثبت  سازمانی  های  رفتار  مطالعه   گیری 
همکاران   و  آرا  سازمانی (  2014)کیوان  عدالت  که  داد  ،  نشان 

کا اعتماد  سازمانی  سازمان  سالمت  به  رفتار  می رکنان  تواند 
شغلی   اشتیاق  و  مثبت  کندکارکنان  سازمانی  تبیین    (. 14)  را 

به يافتهب اين مطالعه مینابراين و با توجه    توان گفت که های 
ورزشکاران   اگر و  سازمان  رفتارهای   کارکنان  بودن  عادالنه 

ها را در سازمان باور داشته  مديران در توزيع امکانات و پاداش
روش ب توزيعی(،  عدالت  )باور  توسط  اشند  شده  استفاده  های 

تصمیم برای  را  اختصاصمديران  درباره  را گیری  نتايج  و  ها 
ها با  ای( و احساس کنند با آنعادالنه بدانند )باور عدالت رويه 

می رفتار  ادب  و  مراودهاحترام  عدالت  )باور  رفتار  شود  بر  ای( 
مثبت  آنسازمانی  افزوگرای  نیز  میها  که  ده  طوری  به  گردد 

کارهایتوانايی  در  موفقیت  جهت  در  را  خود   چالش   های 
خواهند  باور  مسیری    برانگیز  خودکارآمدی(،  )احساس  داشت 

می  ترسیم  هدف  به  رسیدن  توانايی  برای  از  حسی  و  کنند 
خود  برای  هدف  به  رسیدن  جهت  در  تأثیرگذاری  و  عاملیت 

رويدادها  خواهند امید(،  )داشتن  را  داشت  مطلوب  و  خوب  ی 
همیشگی و پايدار و رويدادهای بد را تصادفی و اتفاقی قلمداد  

)خوش  می مثبت،  کنند  وضعیت  به  بازگشت  توانايی  و  بینی( 
رويداد  يا يک  بزرگ  يا مشکل  مسئله  با يک  مواجهه  از  پس 

)تاباسترس داشت  خواهند  را  در  آوری(زا  تحقیق  يافته های   .

های   يافته  با  ارتباط  همکاران   پژوهشاين  و  سیامسول 

ای  2020) مطالعه  در  رفتار  (  و  سازمانی  عدالت  تأثیر 

( در بررسی  2016ناستی زايی و جنا آبادی )سازمانی مثبت و  

مثبت سازمانی  رفتار  با  سازمانی  عدالت  اشتیاق  رابطه  و  گرا 
اع ديدگاه  از  پزشکی  شغلی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  ضای 

می    زاهدان پژوهش حاضر صحه  نتايج  بر  و  باشد  می  همسو 
( های  27و    19گذارد  شاخص  که  گفت  توان  می  بنابراين   .)

رفتارهای  توسعه  بر  توانند  می  سازمانی  و  گروهی  فردی، 
سازمانی مثبتگرا در فوتبالیست های نخبه کشور اثر بگذارند و  

باشگاه ها و مديران فدراسیون می بايست به  مسئولین تیم ها،  

http://rme.gums.ac.ir/article-1-316-fa.pdf
http://rme.gums.ac.ir/article-1-316-fa.pdf
http://rme.gums.ac.ir/article-1-316-fa.pdf
http://rme.gums.ac.ir/article-1-316-fa.pdf
http://rme.gums.ac.ir/article-1-316-fa.pdf


 128 1399 بستانتا، 26، شماره ریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتممطالعات مدی  

 

اين موضوع توجه نمايند که در جهت توسعه رفتار مثبتگرا در  
 بین فوتبالیست ها به اين شاخص ها توجه نمايند.

بین   برازش مدل نشان داد که  نتايج آزمون  شاخص  همچنین 
سازمان  یها رفتار  گرا  یتوسعه    عملکرد   یارتقاو    مثبت 

ارتباط علی وجود دارد. اين يافته   ه کشورنخبفوتبالیست های  

پژوهش   يافته  همکارانبا  و  و  2020)  1دینر  پان   ،)

همکاران  2019)  2همکاران  و  پردنجانی  رحیمی   ،)

(2019)،  ( هادوی  و  همکاران (،  1398شريفی  و  کاظمی 

،  6،  5( همسو بود )2019( و فتح اهلل زاده و همکاران ) 1399)

( در تحقیقی 2020اران )دینر و همک(.  25و    22،  20،  13

  افزایش  کار باعث  محل  در  مثبت  دریافتند که احساسات

در  کارگران  عالقه کار    احساسات   .است  شده   سازمان  به 

  کار  محل   در  موفقیت  برای  حیاتی   متغیرهای  بر  مثبت

به  خالقیت،   مثبت،  باورهای  مانند    کنار  کار،  اشتغال 

  رضایت   همکاری،  و  تیمی  کار  سالمت،  مثبت،  آمدن

)  می  تأثیر   عملکرد،  و  رهبری  شتری،م و  5گذارد  پان   .)

( عنوان 2019همکاران  به  را  رفتارهای مثبت سازمانی   )

بهبود   برای  که  کند  می  تعریف  سازمانی  رفتار  یک 

( است  مفید  ها  سازمان  و  افراد  رحیمی  20عملکرد   .)

( در مطالعه ای دریافتند که  2019پردنجانی و همکاران )

اثر مستقیمی بر فشارزاهای شغلی    رارفتارسازمانی مثبتگ

شغلی رضایت  سازمانی  و  نتایج  و   (. 22)  دارد  و  شريفی 

( رفتار  1398هادوی  بین  که  دريافتند  خود  پژوهشی  در   )
سازمانی مثبتگرا و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری  

( که يافته پژوهش حاضر را تايید می نمايد که  25وجود دارد )
رف گفت  توان  می  می  کارکنان  بین  در  گرا  مثبت  سازمانی  تار 

تواند عملکرد کلی يک سازمان را ارتقاء دهد و نقش رفتارهای 
همچنین   گردد.  می  برجسته  سازمان  در  و  مثبتگرا  کاظمی 

( نیز در پژوهش خود عوامل ساختار، فرهنگ  1399همکاران )
اسالمی و تکنولوژی را بر رفتار سازمانی مثبت گرا موثر دانسته  

افزايش    و دريافتند که توسعه رفتار سازمانی مثبت گرا موجب 
( شود  می  سازمانی  همکاران  13عملکرد  و  زاده  اهلل  فتح   .)

رفتار  2019) های  مولفه  بین  که  دريافتند  پژوهشی  در  نیز   )
سازمانی مثبت گرا با انگیزش شغلی و بهره وری رابطه معنی  

( دارد  وجود  بر 6داری  عالوه  ها  يافته  اين  که  بر    (  تايید  مهر 
در  مثبت  سازمانی  رفتارهای  اهمیت  به  حاضر  پژوهش  يافته 

 
1. Diener 

2. Pan et al. 

سازمان ها اشاره نمودند که تیم های فوتبال باشگاهی و ملی  
سازمانی   رفتار  توسعه  با  توانند  می  سازمان  يک  مانند  به  نیز 
بهبود   و  افزايش  جهت  در  خود  بازيکنان  بین  در  مثبتگرا 

بردارند. مثبتی  گام  آنان  ساير   عملکرد  همانند  ها  فوتبالیست 
آمادگی   به  نیاز  انفرادی  و  تیمی  های  ورزش  در  ورزشکاران 
بین  و  ملی  میادين  در  بتوانند  تا  دارند  و جسمانی  روانی  های 
المللی عملکرد خود را به رخ بکشند و نتايج قابل قبولی کسب 
کنند بنابراين موضوع ارتقاء عملکرد ورزشکاران همواره مد نظر  

مسئولین تیم ها و سازمان های اداره کننده اين تیم   مربیان و
مسئله  اين  اين حل  در  پژوهش حاضر  نتايج  که  باشد  می  ها 
با   که  صورت  بدين  بنمايد  توجهی  شايان  کمک  تواند  می 
در   مثبتگرا  سازمانی  رفتار  توسعه  های  شاخص  به  پرداختن 
و   همدل  تیمی  جو  يک  ايجاد  و  سازمان  و  گروه  فرد،  سطح 

م فرآهم يکصدا،  را  ورزشکاران  ورزشی  عملکرد  ارتقاء  وجبات 
 و حالت يک   مثبت گرا  یرفتار سازماندر اين پژوهش    نمايند.

روانشناختی و   و است مثبت ظرفیت  گروه  )فرد،  شاخص  سه 
قابلیت با   خوشبینی،  امید،  هايی چون خودکارآمدی، سازمان( 

 تاب آوری، روحیه کار تیمی، نشاط جمعی، روابط میان فردی،
معنويت  و  اداری  سالمت  سازمانی،  اعتماد  سازمانی،  عدالت 

 هم ها با  در بر می گیرد. اين سه شاخص و قابلیت را  سازمانی

شوند ترکیب رفتار  تحت عنوان   کل افزايی يک با هم  و می 
 مثبتی تأثیر يکديگر کنار در  که می سازند  را گرا سازمانی مثبت

 در قابلیت چهار اين رديگ ورزشکار دارند. به عبارت عملکرد بر

يکديگر هم به نظام يک کنند تقويت را  پیوسته   به و می 

 بیرونی  و  درونی فشارزای برابر عوامل  در  مقاوم سپری عنوان 

کنند. نقش ايفای های    می  يافته  با  همسو  های  پژوهش 
نمودند. جانه و همکاران   تايید  را  اين مهم  نیز  پژوهش حاضر 

دريافتند  2018) سازمان(  مثبترفتار  بر  گرا  ی  داری  معنی  تاثیر 
 (. 11عملکرد فردی ورزشکاران دو و میدانی داشت )

موفقیت ورزشی فرآيند يادگیری فعالی است که در اثر تمرين  
مهارت بهبود  و  سطح  هدفمند  به  رسیدن  برای  ضروری  های 

عواملی که در پیشرفت  .  آيدباالی عملکرد ورزشی به دست می 
يک   عملکرد  بهبود  يا  ورزشی  ورزش  تیم  يک  يا  و  ورزشکار 

تاثیر گذار می باشند بسیار گوناگون است. شايد بسیاری از اين  
نهايی باشند که در اينجا نامبرده می شوند. اين عوامل  آعوامل  

از اقلیمی،    عبارتند  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرايط 
جسمانی   و  روانشناختی  عوامل  و  مديريتی  شناختی،  جامعه 

چ   انگیزه   میزان  ورزشکاران،   شخصیتی  تیپ ون  ورزشکاران 
و    حاالت  ورزشکاران، استرس  ورزشکاران،  روانی  و  روحی 

باور خود  و  نفس  به  اعتماد  میزان  ورزشکاران،  ی  اضطراب 
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مديران   و  مربیان  و  ورزشکاران  بین  روابط  نوع  ورزشکاران، 
جسمانی   آمادگی  و  دوستی  و  صمیمیت  لحاظ  از  ورزشی 

غیره و  کیفیت   (.7)  ورزشکاران  در  فوق  عوامل  همه  چه  اگر 
اما   است،  موثر  بسیار  ورزشی  های عملکرد  يافته  به  توجه  با 

توان گفت يکی   می که های ضروریمهارت  از  پژوهش می 

باشد،  تواند گذار  تاثیر  ورزشکاران  عملکرد  رفتار   بر  توسعه 
در آن ها می باشد. با   روانشناختی( سازمانی مثبت گرا )سرمايه

ادب به  نتیجه  توجه  توان  می  حاضر  تحقیق  های  يافته  و  یات 
ارتقاء عملکرد   گرفت که مسئولین و مريیان ورزشی در جهت 

ورزشی ورزشکاران می توانند از مطلوبیت بدست آمده در مدل 
شاخص   به  پرداختن  با  ابتدا  و  نمايند  استفاده  حاضر  پژوهش 
توسعه   و  بروز  زمینه  اثر گذار  سازمانی  و  گروهی  فردی،  های 

تار های سازمانی مثبتگرا را در بین ورزشکاران فرآهم نمايند  رف
و سپس از نتیجه و پیامدهای آن در توسعه رفتارهای مثبت در  
ارتقاء عملکرد ورزشکاران نخبه دست   نظیر  روانشناختی  حوزه 

از    یمدل کاربرد  3  لشکيابند.   را    یها  افتهيحاصل  پژوهش 
 دهد: ینشان م

 

 نگارندگان() مثبت گرا  یاثرگذار بر توسعه رفتار سازمان ی بر شاخص ها یرد ورزشکاران نخبه کشور مبتنعملک یمدل ارتقا . 3شکل 

موثر بر    یشود شاخص ها  ی همانطور که در شکل مالحظه م
سازمان ها  یرفتار  شاخص  از  عبارتند  گرا   یفرد  یمثبت 

آور  ، یزندگ  تیفی)ک شاداب  ، یتاب  و   ،یخودکارآمد  ،ی نشاط 
شاخص    ، ینیبخوش    ،یدواریام بخشش(،  و  نفس  به  اعتماد 
  ، یبهداشت روان  ،ینشاط جمع  ،یمیکار ت  هی)روح  یگروه  یها

پذ م  ،یگروه  یريتعهد    ، یاجتماع  هيسرما  ،یفرد  انیروابط 
اجتماع  یانسان  هيسرما و شاخص هایو سالمت   یسازمان  ی( 

سالمت    ،یاعتماد سازمان  ،یعدالت سازمان  ،یو نوآور  یریادگي)
سازمان  یسازمان  تيمعنو  ،یادار بهبود  هایو  سازمان  که   ی( 

ت  یورزش ا  یورزش  یها  میو  به  توجه  م  نيبا    تواند یمدل 
ورزش  اتموجب عملکرد  فرآهم   یارتقاء  را  خود  ورزشکاران 
با عناندينما توان گفت    یپژوهش حاضر م  یها  افتهيبه    تي. 

سازمان رفتار  هدف    شناسی  روش  از  استفاده  گرا،  مثبت  یکه 
به    های است که فرصت  یعوامل   جتروي  و   کشف  ورمنظ علم 

گروه  یبرا  یابیکام   فراهم   را  جوامع  و  ها سازمان  ها، افراد، 

سازمان17)  دنماي یم رفتار  واقع  در    آنچه   بر  گرا مثبت  ی(. 
 پژمرده موجب  آنچه مقابل در جوامع و اشخاص  شکفتن موجب
  افته ي(. با توجه به  10تمرکز نموده است )  ود، ش می  هاآن   شدن

از ورزشکاران    یگرفت که بسیار  جه یتوان نت  یم  ق یتحق  یها
ورزش مسابقات  از  قبل  يا  و  هنگام  حا  یدر    ی هیجان  التدچار 

ورزش  یم عملکرد  بر  که  م  یشوند  سوء  اثر  به    یآنها  گذارد. 
تواند يک مسابقه يا    یم  ی که شايد به راحت  یورزشکار  یعبارت

ي و  اضطراب  دلیل  به  است  ممکن  ببرد،  را  از  مبارزه  ترس  ا 
از اين ترس ها و اضطراب    یباختن، آن مبارزه را ببازد. بسیار
ديگر از آن ترس ها    یبسیار وها به دلیل شرايط مسابقه است  

گذشته فرد دارد و   نديناخوشا  اتیو اضطراب ها ريشه در تجرب
منف  اي تاث  یافکار  را تحت  که عملکرد ورزشکار    ی م  ریهستند 

تواند به   یمده در پژوهش حاضر ممدل بدست آ نيگذارد، بنابرا
شود تا با کمک آن از    شنهادیفوتبال کشور پ  نیو مسئول  انیمرب
را    یمثبتگرا  بتوانند افکار منف  یسازمان  یرفتارها  سعهتو  قيطر
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نما آور   ندياز ورزشکاران دور  تاب  و خوش   یخودکارآمد  ،یو 
را در ورزشکاران توسعه دهند و در ادامه عملکرد    رهیو غ  ینیب

بهبود دهند و موجبات   یها  ستیورزشکاران و فوتبال را  نخبه 
مل  تیموفق عرصه  در  ب  یآنها  آورند.   فراهمرا    یالملل  نیو 

همبستگ  نییهمچن به  توجه  ها  نیب  یدرون  یبا   یشاخص 
ها  یسازمان  یرفتار )شاخص  گرا  و   یگروه  ،یفرد   یمثبت 

به مدیسازمان ت  راني(،  و  ها    شنهاد یپ  یورزش  یها  می سازمان 
ا  یم با  بر هر    یجو سازمان  جاديگردد  از شاخص    کيمناسب 

نما  یها تمرکز  م  نديمربوطه  مثبت   یمانساز  یرفتارها  زان یو 
ت در  ا  یورزش  یها  میورزشکاران  از  و  ببرند  باال    ق يطر  نيرا 

بهبود عملکرد فوتبال ت  ستیموجبات  را   میها و متعاقب آن  ها 
نما همچننديفرآهم  بهر  یم  شنهادیپ  نی.  با  گشود  از    یریه 

ورزش رو  یروانشناسان  با  مشاوره  ارائه  به    ی کرديکارآزموده 
ب ب  داخته ها پر  ستیبه فوتبال  نانه یمثبت  تا رفتار مثبت    ن یشود 

 . ابديآن عملکرد آنان ارتقا  جهیو در نت ابد ي شيافزا میآنان در ت



 نخبه کشور  یها  ستی عملکرد فوتبال یمثبتگرا و ارتقا  یتوسعه رفتار سازمان ی شاخص ها یارتباط عل 131 

 

 

 

REFERENCES 
 

1. Dagkas S, Benn T, Jawad H. Multiple voices: Improving participation of Muslim girls in 

physical education and school sport. Sport, Education and Society. 2011 Mar 1;16(2):223-39. 

2. Farzadfar, Mena, Yousefi, Bahram, Bahrami, Shahab .Social Consequences of the Presence 

and Success of Muslim Veiled Women in International Sports Events: A Qualitative Study. 

Applied research in sports management 75- 28 consecutive spring, 2019. p.86. (in Persian) 

3. Hojjati, Razia, Alavi, Seyed Hamid Reza. Factors affecting girls' bad hijab at Shahid Bahonar 

University of Kerman. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 

2007. Volume 2 Number 4 Pages 63 to 88. ( inPersian) 

4. Iqna. Veiled women challenged stereotypes, 2016. Retrieved from 

http://iqna.ir/fa/news/3521368 (Persian) 

5. Jackson Roger, Palmer Richard. Sports Management Guide. Third Edition Translators Group. 

Tehran: National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. 2009. ( in Persian) 

6. Jamnews. The official Olympic website praises the Taekwondo veiled women 

championship.2016. Retrieved from  http://www.jamnews.ir/detail/News/703489 

7. Karamollahi, Nemat Elahi, Aghasi Mohammad. Investigating the tendency of female students 

to wear hijab and bad hijab at Baqer al-Uloom Universit,.2012. 

8. Kushafar, Ali Asghar. Principles and foundations of physical education. Tabriz: Islamic Azad 

University of Tabriz Publications, 2002. 

9. Khajeh Nouri, Bijan, Rouhani Ali and Hashemi, Somayeh ,Tendency to Hijab and Different 

Lifestyles Case Study: Women in Shiraz. Applied Sociology of the Twenty-Third Year 2011, 

Serial Issue (47), Third Issue: 141-166. ( in Persian) 

10. Khiabany, Gholam and Milly   Williamson .Veild bodies naked  racism: culture, politics and 

race in the Sun”, Race Class, 2008. Vol. 50, No. 2, PP: 69-88. 

11. Karimi, Hassan ,Women and Men's Stadium, Women's Magazine, 2008. No. 82. (in persian) 

12. Kilic, S., S. Saharso & B. Sauer, «Introduction  The Veil: Debating citizenship, gender and 

religious diversity» Special  issue Social Politics. International Studies in  Gender, State and 

Society, 2008. 16(4), pp. 397-410. 

13. Momeni, Khodamrad and Janjani, Parisa and Janjani, Hasna, ,The relationship between the 

desire for hijab and mental health of female students, the first scientific conference on 

educational  sciences and psychology of social and cultural injuries in Iran, 2014. Tehran. 

https://civilica.com/doc/366813. 

14. mashreghnews. Egyptian beach volleyball girls became the subject 2016. Retrieved  

fromhttp://www.mashreghnews.ir/fa/news/614903  

15. Mirsafian H, Dóczi T, Mohamadinejad A. Attitude of Iranian female university students to 

sport and exercise. Iranian studies. 2014 Nov 2;47(6):951-66. 

16. Nakamura Y. Beyond the hijab: Female Muslims and physical activity. Women in Sport and 

Physical Activity Journal. 2002 Oct 1;11(2):21-48. 

17. Rasekh Nazanin, Amiri, Mojtaba (1393). A comparative study of women's championship 

sports in selected countries with a strategic approach 13893- Journal of Organizational 

Behavioral Management in Sport StudiesNo. 52,. October and November 2014. P:300 (in 

Persian) 

18. Riahi, Mohammad Esmaeil, A Study on Gender Differences in Body image Satisfaction, 

Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies,2011. Volume 9, Issue 3.  

19. The Holy Quran. Translator: Fooladvand, Mohammad Mehdi. Tehran: The Great Printing 

House of the Holy Quran, 2006. 

20. Zare, Mehdi, Bahador, Mohammad Reza. Analysis of the principles and opinions of Imami 

jurists about the limits of women's clothing, with emphasis on their sports competitions. 

Islamic Research Journal of Women and Family, 2019. Year 7, Number 15, 105-123. (  in 

Persian) 

http://iqna.ir/fa/news/3521368
http://www.jamnews.ir/detail/News/703489
https://civilica.com/doc/366813
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/614903

