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Abstract
T he purpose of this research was to analyzed the
relationship between work ethic with job satisfaction and
organizational commitment of events volunteers in sport.
T he method that applied in this research was descriptivecorrelation. T he research statistic population consistsof all
volunteers participating in twelfth sport -culturalOlympiad
of male and female students of universities all around the
country (N=140). Because of the low content of the
population, the sample was analyzed in a whole counting
manner (n=N). In fact, 133 persons were evaluated asthe
sample of the research. For collecting data, it wasusedfrom
two questionnaires work ethic of Petty (1990), satisfaction
of volunteer experiences of Mallaei et al (2009) and
organizational commitment of Allen and Mayer (1991).To
determine the causal relationship between variables were
analyzed using Structural Equation Modeling with Amos
v.21. T he results showed that model was a good fit and
there was a positive and significant relationship between
work ethic and satisfaction, work ethic and organizational
commitment, satisfaction and organizationalcommitment
volunteers. Also there was an indirect, positive and
significant relationship the mediating role of satisfaction
between work ethic and organizational commitment. It is
recommended to athletic directors to increasesatisfaction in
sport volunteers by providing ethic codes and developing
work ethic principles and through continue to develop their
partnership.
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چکيده
 بررسییی راب ا اق ک کار با ریییاییمودت و هد،هدف این پژوهش
. صییازی از. ،در روب پژوهش.سییازنا ی داوبانار رویدادت در ورزب ب
همنسیییی و اان منارت قیا شان کاا اروهات داوبا شرک کووده
یار دقیر و پسر دا شیاههات.در دوازدهمان المپااد فرهویی_ ورزشی دا شج
،در حجم اان ا منارت.د در با دلا پایان ب. زر ب341 ر با داد.سراسر کش
 زر با311 ،(ر بر این اساسn=140) رت مام شمار با دس مند. ا با ص.م
 منارت ا یخاب شید در برات ام مورت داده ها از پرسش انا هات.ار م.عو
 ریییاییمودت از جارب داوبانی ن ی و همرارار،) 3331( اق ک کار پیی
 اسییزاده شدر برات اان ار نا،) 3333(  هد سیازنا ی ملن و نایر،) 3177(
 با، داده هات گردمورت شییده از بری ندلسییازت ن ادبت،عای بان نیغارها
رد بررسی قرار گرفیودر یایج شار د اد. ن13 س سخا.اسیزاده از رم افزار ایم
،د و بان اق ک کار و ریاییمودت.ردار ب.بی برق.ندل پزوهش از برازب ن ا
 ریاییمودت و هد سازنا ی داوبانار راب ا نثن،اق ک کار و هد سازنا ی
د داش ر همچوان بان اق ک کار و هد سازنا ی داوبانار با.و ن وادارت وا
 د.یش واسی ا ات ریاییمودت ار نا غار نسییام و نثن و ن وادارت وا
د کا با ارا کدهات اق قی.صاا نیش.  با ندیرار ورزشی، داش ر در های
 ریاییمودت را در ناار داوبانار ورزشی افزای ش،ل اق ک کار.سی اص. و
س ا دهودر. دهود و از این بری اس یمرار نشارک م ار را
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مقدمه
در د اات در حال غاار و ق.بت سری انروز ،سازنارها با نوظ.ر
بییا و بیا دسییی موردر نزی رقابیی اهما زیادت برات اروت
ا سییا ی ق.د قا هسیییود ( ،) 17زیرا بدور نواب ا سییا ی در هر
نؤسیسا یا سازنا ی بهره بردارت از ف الا ها نمرن اس ر بوابراین
یش نواب ا سا ی در مانی س .ح سازنا ی سن با ع.ان دییر
از اهما باشیییرت برق.ردار اسیی () 11ر انروزه افراد داوبا با
عو.ار یری از سییا گروه شییرا دهوده نواب ا سییا ی (کارنودار
رسییمی ،داوبانار و نشیییریار یا ارباب را. ) .ا سیییاا د ااییاه
ویژهات برات ق.د در سیاقیار سازنارهات غار ا یزاعی و دولیی با
قص.ص سازنارهات ورزشی پادا مایود () 7ر از برفی ،سازنارهات
ورزشییی با دلا نقدودی هات نالی و صییرفا ا.یی در زنار ،با
شییدت با داوبانار نیری نیباشییود () 17ر حزظ داوبانار از ظر
اقیصیادت و غاراقیصیادت مثار نهمی برات سازنارها در پی دارد و
با اثربخشییی و کارایی سییازنارها کمك بسییاارت نیکود () 8ر از
اینرو ،سیییازنیارهیات ورزشیییی باید برات ا ب و حزظ اروهات
ب مایود و با نوظ.ر ارا ا ن.فیا مناز قدنات ورزشی،
داوبا
داوبانار را سن با اهداف و ارزبهات سازنا ی نی هد مایودر در
بسیاارت از یا اهار ،داوبانار نی هد سی.ر فیرات سازنار هات
ورزشی ب.ده و برات ارا ا قدنات با کازا یرورت نیباشود ()31ر
هد سییازنا ی داوبانار را نی .ار نازار ار نا فرد با سییازنار و
نازار ب و زنا ی کا حایر هسیود بدور هاچی .ا چشمداش
نالی برات سیازنار صرف کوود ،ری کردر بوابراین در بهیرت
از هد سازنا ی داوبانار نمرن اس با ندیرار در ا ب و حزظ
داوبانیار کمیك میایید () 7ر بیا .ایا بیا اهما ندیری نؤثر
داوبانیار ،فیایرلی ،کا و گارین  ) 1118( 3اشیییاره کرد د ،ب
نیدیرییی باید در دراا اول نیمرکز بر روت حزظ داوبانار ن.ا.د،
قن از مرکز بر روت ا ب ادید باشییید () 31ر داوبانار با همار
ا دازه کا در سیازنارهات قدنا ی و ورزشی ،یری از نواب ارزشمود
اروت ا سیا ی نقسی.ب نیش .د ،در رویدادهات ورزشی از یش
نهمی را در ارا یا قیدنیات ورزشیییی و برگزارت ن.ف رویداد ایزا
نیکووید () 1ر بویابراین یری از بزر رین چییالشهیات نییدیرار
سازنارها و رویدادهات ورزشی حزظ و یهدارت داوبانار نیباشدر
زیرا بیا کاهش غان و اابا اایی داوبانار ،سیییازنارها نی .ا ود

زنیار و اعینیار ن.رد ایاز برات ای ب و من.زب داوبانار ادید را
ذقاره میایوید () 8ر از برفی ن ال ات در زناوا اروهات داوبا ،
اهما رییییاییمودت را با عو.ار یك عان نؤثر بر روت برقی از
رفیارهات سازنا ی از اماا هد سازنا ی شار داد د () 33ر بوگ و
همرارار  ،) 1131( 1باار کرد د اثربخشیی گروهی و نازار همرارت
و نشیارک داوبانار با نازار قاب .اهی با ریاییمودت م ار در
ار نا اسیی و اغا قصیید نا در و ادانا ف الا هات داوبانی را
پاشباوی نیکود () 7ر کاسییرای و ب.ا  ) 1113( 1باار کرد د این
نسیلاا شیار دهوده سیازگارت س ض ریاییمودت و هد سازنا ی
داوبانار نیباشیید () 31ر در این راسیییا قیایات شییار داد د ،اگر
افراد از جارب داوبانی ق.د رییای داشییا باشود ،با ف الا هات
ق.د ادانا نی دهود و اگر ارایییی باشییود از ادانا ف الا سییرباز
نیز ود() 31ر با .اا با اهما حضییی.ر داوبانار بزم اسییی ا
سیازناردهودگار رویدادهات ورزشی ،زناواهات ریاییمودت و هد
سیازنا ی م ار را شیواسیایی کوود و از این بری اسیمرار نشارک
م هیا را افزایش دهوید () 1ر از اینرو ،یری از ع.انی اثرگی ار بر
رییاییمودت و هد سازنا ی ،اق ک کار نی باشدر اق ک کار یك
هوجار فرهویی اسی کا با ا جام کار درسی و نواس در اان ا
ارزب ن و.ت نثنیی نیدهد و بر این باور اسی کا کار فیالوز سا
دارات ارزب ذا ی اس () 14ر اق ک کار در کس و کار انروز نهم
اسیی  ،زیرا رفیار افراد یك سییازنار با شییدت با ن.فیا و حزظ
ن.ق ا مر سیییازنار ،در بازار اها ی کمك نیکود ( ) 11و باعث
قریك کارکوار اه وابسیییییی زیاد با وفایزشیییار نیشییی.د
() 1،14ر اق ک کار را نی .ار با عو.ار یری از ع.ان اصیییای کا
نوجر با عماررد ن.ف در یك نقاط رقابیی نیش.د و عدم .اا
با مر نی .ا د نشیییر ت قاب .اهی را برات سیییازنار باوا.د
بااورد در ظر گرف ر در این راسییییا ،در ظر گرفین اق ک کار در
سازنارها اهما زیادت دارد () 31ر ن ال ات شار نیدهد کا افراد
با رفیار اق قی باب با احیمال زیاد ،ریییاییمودت و هد باش ییرت
ق.اهوید داشییی () 17ر ن یال ات چیک.ه و ب.و  ،) 1132( 4عای و
همرارار  ) 1131( 2و سییااما ی و همرارار ( ) 3133شییار داد د کا
بان اق ک کیار ،رییییاییمودت و هد سیییازنا ی ار نا نثن و
ن وادارت وا.د دارد ( ) 1،2ر اروت ا سیا ی نی هد و قشو.د افزور
بر ا جام وفای کارت ق.د ،سییین با فراز و فرودهات سیییازنار

1. Fayerli, Kellett & Green
2. Bang & et al
3. Cuskelly & Boag
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احساس نسل.لا کرده و در ن.اق ااز با یارت سازنار نیپرد ازدر
از شاقصهات دسیاابی با این  .اروت ا سا ی .س با اق ک
فردت و اق ک کارت نی باشدر زیرا وا.د کارکوار اق کندار ،بسیر
دسی یابی با اروت ا سیا ی نی هد و قشیو.د نیباشد ()2،1،33ر
ریپا ی  ،) 1134( 3کمارت و داافر  ) 1131( 1اثر اق ک کار بر روت
رییییاییمودت و هد سیییازنا ی را ن.رد ن ال ا قرار داد در یافیاها
شییار داد کا اق ک کار دارات اثر نثن بر روت هد سییازنا ی
نی باشد ،در حالی کا م ار باار کرد د ،اق ک کار یك اثر نوزی بر
روت رییییاییمویدت دارد و بیا ب.ر ق.دکیار می .ا ید نوجر بییا
رییاییمودت ش .د () 14،11ر بوابراین ،ع.انای همچ.ر ریاییمودت
و هد سییازنا ی داوبانار ن.ییی .نهمی برات ندیرار ورزشییی
باشیمار نیمید ،زیرا داوبانار دارایی و نواب سییازنارهات ورزشییی
هسیود و برات دسیاابی با اهداف سازنا ی یرورت نیباشود () 17ر
از برفی مگیاهی از ع.انی اثرگی ار بر روت این نیغارهیا و ایجییاد
شیییرای ی برات .سییی یا این ع.ان و نشیییارک نجدد م ار در
روییدادهیات م ی ،هزیواهات برگزارت رویدادها را با حداق نمرن
یاا ق.اهد دادر
از م جا کا اروهات داوبا از نهم رین نواب ا سییا ی در برگزارت
رویدادهات ورزشی نقس.ب نیش .د و با .اا با این کا در کش.ر
نا از در سیییالهات اقار اسییییزاده از داوبانار در برگزارت اغا
رویدادهات ورزشی داقای ،نای و بانالماای رشد چشمگارت داش یا
اسیی  ،لزوم ا جام قیایات و ن ال ات باشیییر در زناوا نسییا
نرب .با داوبانار نا ود اق ک کارت ،ریاییمودت و هد سازنا ی
این افراد احسیاس نیشی.در بوابراین ،هدف از این ن ال ا ،بررسیی
ار نا اق ک کار با ریاییمودت و هد سازنا ی داوبانار نیباشدر

شکل  .3ندل نزه.نی قیا ؛ ار نا بان اق ک کارت،
ریاییمودت و هد سازنا ی داوبانار
1. T ripathi
2. Komari & Djafar
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روش تحقیق
پژوهش حاییر از  .پژوهشهات .صیازی -همنسییی ب.ده ،بر
حسی هدف کاربردت و با د نال بررسی ار نا بان اق ک کار با
ریییاییمودت و هد سییازنا ی داوبانار ورزشیییی ب.در با نوظ.ر
گردمورت دادههییا و ام مورت اب عییات ن.رد اییاز برات قاا ی
منارت ،از روب نادا ی اسییییزاده شیییدر اان ا منارت این پژوهش
شیان کاا داوبانار شیرک کووده در دوازدهمان المپااد فرهویی
– ورزشیی دا شیج.یار دا شییاهها و نؤسسات من.زب عالی کش.ر
در سال  3131در دا شیاه شهاد بهشیی ب.در بن منار کس شده
از ا جمن داوبانی ،در این دوره از بیازتها 341 ،اروت داوبا در
دو المپااد دقیرار و پسیرار حضی.ر داشیودر با .اا با پایان ب.در
حجم اان ا منارت ،داد م .ا با ص.رت مام شمار بادس مند و
م .یا برابر ایان یا ب.د ( )n=Nر بر این اسیییاس پز از .زی و
ام مورت پرسیش اناها 311 ،پرسیش انا رما شده (از المپااد
دقیرار  11ن.رد و از المپایاد پسیییرار  81ن.رد) بیاعو.ار م .ییا
منیارت ،ن.رد جزییا و قاا قرار گرف ر برات گردمورت اب عات
از پرسیشواناهات ویژگیهات ام ا شواقیی ،اق ک کارت پیی 1
( ،) 3331ریاییمودت از جارب داوبانی ن ی و همرارار ( ) 3177
و هد سیازنا ی ملن و نایر  ) 3333( 4اسیییزاده گردیدر پرسییش انا
اق ک کارت شییان  21سییؤال ب.د کا چهار قرده نیااس اق ک
کارت (دلنسییییی و ع قا با کار ،ادی و پشیییرار در کار ،روابط
سییالم و ا سییا ی در کار و روحاا همرارت و نشییارک در کار) را
نیسیوجادر پرسیشیوانا ریاییمودت از جارب داوبانی شان 37
سیؤال ب.د کا شیش قرده نیااس ریاییمودت ( ریای از کس
جربیا ،ای بیا هدف ،اایماعی ،حمای  ،نادت و پاشیییرف ) را
نیسوجدر پرسشوانا هد سازنا ی شان  37سؤال ب.د کا سا ب د
هد سیازنا ی (عابزی ،نسییمر ،هوجارت) را ا دازهگارت کردر این
پرسییشییواناها در با پوج ارزشییی لاررت ( از کان نخالزم ا
کان ن.افیم) وظام شییده ب.د در روایی صیی.رت و نقی.ایی ابزار،
پز از بررسیییی و لقیاد کردر ظرها و پاشیییوهادهات  31زر از
صاح ظرار ن.رد أیاد قرار گرف ر
پاش از .زی پرسییش اناها بان م .اهات قیا  ،در ن ال اات
راهومیا داد  11پرسیییش انا در بان داوبانار شیییرک کووده در
رویداد ورزشیییی نو یاات. ،زی و نازار پایایی پرسیییش اناهات
3. Petty
4. Allen & Mayer
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اق ک کار ،ریییاییمودت و هد سییازنا ی ،با اسیییزاده از یییری
همنسییییی ملزات کرو ناب با ر ا  1/71 ،1/33 ،1/31نقاسیینا
شد ر
پیز از ایمی مورت ابی عییات ،بیرات .صیییا ویژگیهییات
ام ا شیییواقیی از روبهات منار .صیییازی (فراوا ی ،ناا یان،
ا قراف ن اار) ،اسیزاده شد (ادول شماره ) 1ر برات جزیا و قاا
اسیونابی دادهها از مزن.ر ملزات کرو ناب ،با نوظ.ر اان چی .یی
.زی دادههات قیا  ،از روب چ.لیی و کشییادگی و برات اان
روابط نایار نیغارهیا در قیال ندل عای از قاا ندل ن ادبت
سییاقیارت بهره گرفیا شییدر در این راسیییا از دو رم افزار ایم.س
سخا  13و اسپیاساس سخا  11کمك گرفیا شدر

یری از پاشفرضهیات اسییییزاده از روبهات منارت چود نیغاره
نا ود ندل سییازت ن ادبت سییاقیارت ،رنال ب.در ك نیغاره و
چود نیغاره .زی دادههات قیا اس کا بی .اهی با مر .سط
پژوهشییر نی .ا د نوجر با یاجاگارت ادرسی ش.در بوابراین از
بری چ.لیی و کشیادگی رنال ب.در ك نیغاره و با اسی زاده از
یییری نردیا ( ،) 3/31رنال ب.در چود نیغاره ن.رد بررسییی قرار
گرف ( ،) 11کا فرض عدم بنا ی ب.در .زی چود نیغاره دادهها
رد شییدر در ادانا با نوظ.ر بررسیییی ار نا ناار نیغارها و اثرات
نسییییام ،غارنسییییام و ک  ،از روب قاا ن ادبت سییاقیارت
اسیییزاده شییدر از م جا کا در بان نیخصییصییار ندلیابی ن ادبت
سیییاقیییارت. ،اف عم.نی و کای دربیاره ایوریا کیدام ییك از
شیییاقصهات براز دگی برمورد بهیرت از ندل فراهم نیکود وا.د
دارد ،پاشیوهاد نیش.د رکانی از سا ا چهار شاقص گزارب ش.د
() 11ر در یاجا در ن ال ا حاییییر از بان شیییاقصهات براز دگی
ن ا  ،شییاقصهات قیدو و شییاقص ار.یی برازب  3و از بان
شیاقصهات برازب نییصد ،شاقص ریشا ناا یان نج ور برمورد
یری  1و شیاقص سن قیدو با دراا مزادت ( ) χ2 /dfو از بان
شیییاقصهات براز دگی نایی یا نیایسیییاات ،شیییاقص اکر ی
ل.یاز  ،1شییاقص برازب افزایشییی  4و همچوان شییاقص براز دگی
نایی  2ن.رد اسییزاده قرار گرف ر نیخصیصار برات شاقصهات
براز دگی ن هات برب  1نیزاو ی را ارا ا کردها در باعو.ار نثال
در شییاقص براز دگی نایی کا دانوا غاارات م ها بان صییزر و
یك اسی  ،نیادیر باب ر از  1/72شاردهوده براز دگی سنی ندل
( ،) 11نییادیر بیاب ر از  1/31شیییاردهوده براز دگی ق.ب و قاب
قن.ل نیدل و نییادیر باب ر از  1/32شیییاردهوده براز دگی قاای
ق.ب و عالی ندل هسیییود ( ،) 13برات شییاقص ریشییا ناا یان
نج ور برمورد یری  ،نیادیر کمیر از  1/17شییاردهوده قاب قن.ل
و ن ی.ل ب.در ندل و کمیر از  1/11شاردهود ه یك ندل نواس
و ق.ب هسیود () 13ر شاقص قیدو نازار زاوت نا ریز نشاهده
شیییده و برمورد شیییده را ا یدازهگارت نی کود و عدم ن وادارت مر
شیاردهوده برازب نواس ندل نی باشد؛ انا با .اا با حساسا
این شاقص با حجم م .ا با شاقص سن قیدو با دراا مزادت
نراا ا نیشی.در در ن.رد شیاقص قیدو با دراا مزادت ،برقی از
پژوهشیرار نیادیر کمیر از سا را قاب قن.ل و ق.ب ( ) 11و برقی
دییر نیادیر دو ا پوج را شیاردهوده ن ی.ل و نواسی ب.در ندل

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)3. T ucker-Lewis Fit Index (TLI

)4. Incremental Fit Index (IFI
)5. Comparative Fit Index (CFI
6. Cut of points

یافته های تحقیق
از  311اروت داوبا کا در این قیا حضیی.ر داشیییود%42/3 ،
دقیر و  %24/3پسیییر ب.د یدر  %14/7از پاسیییه دهودگار در دییر
رویدادهات ورزشییی داوبا شییده ب.د د %11/1 ،سییابیا داوبانی
داشییود و  %7/1با این سیؤال پاسه داده ب.د در  %73/1داوبانار
نجرد و  %37/7م یار نییأهی ب.د ید و  %73/1داوبانار در دانوا
سیوی  %32 ،11-12در دانوا سیوی  12 -11و  1/7در دانوا سوی
 11با باب ب.د در
جدول  .2ویژگی هات ام ا شواقیی
ویژگیهات ام ا شواقیی
فراوا ی درصییید بییییی
فراوا ی پاسه
1/1
1
کاردا ی
14/8
71
کارشواسی
11/3
سییییی یییض کارشیواسیی 41
قصا ت
ارشد
دکیرت
 3سال
 1سال
سییییابیییییا  1سال
داوبانی
 4سال

4
11
3
1
3

1/1
33/2
1/7
4/2
1/7

11/4
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نیدا ود () 11ر وا.د اازات نی دد در ندل دوین شده ،پژوهشیرار
را با این سیم س.ک داده اس کا قن از م را ندل دوین شده
در همار گام اول ن.رد برمورد و مزن.ر قرار گارد ،در ابیدا ندلهات
ا دازهگارت حایر در ندل برمورد و مزن.ر ش .در
جدول  .1شاقصهات برازب ندل ن ادلا ساقیارت پژوهش
شاقصهات برازب

نیادیر نشاهده شده

قیدو

311/12

دراا مزادت

11

س ض ن وادارت
سن قیدو با دراا مزادت

1/113
3/88

شاقص ار.یی برازب

1/73

شاقص براز دگی

نایی

1/32

شیییاقص براز یدگی ییاکر ی 1/31
ل.یاز
1/32
شاقص براز دگی افزایشی
شاقص ریشا ناا یان نج ور 1/18
برمورد یری
در نجم .دو ندل ا دازهگارت دوین شییده برات هد داوبانار و
اق ک کارت .سیییط دادههات گردمورت شیییده ن.رد حمای قرار

گرفیاا د؛ در حالی کا برقی شییاقصهات برازب ندل ا دازهگارت
ریییاییمودت داوبانار ااز با اص ی ح را شییار نیدهدر شییاقص
قی دو ندل سنیاً بزر با س ض ن وادارت ک.چریر از  ،1/12سن
قیدو بیا درایا مزادت باب ر از  1و نیدار  RMSEAبزرگیر از
 1/18همیی ااز با اصی ح را أیاد نی کوودر با نوظ.ر اان .
اصیی ح نمرن برات ندل ا دازهگارت ریییاییمودت ،شییاقصهات
اصی ح گزارب شیده .سییط رمافزار بررسیی و با در ظر داشییین
ننا ی ظرت پژوهش در این زناوا ،نشیخص شید کا با همنسییا
کردر نیغارهات ناد ت و پاشیرف و از ا با هدف و پاشرف ،
شییاقصهات برازب باب.ر قاب .اهی بهن.د ق.اهود یاف ر پز
از ا جام اص حات ،ندل اص ح شده ن.رد مزن.ر قرار گرف ر
در نجم .کاایا شیییاقصهات ندل ا دازهگارت اصییی ح شیییده
رییاییمودت داوبانار وی ی ا ن ا.ب رت را در نیایسییا با ندل
اصیای شییار نی دهودر پز از ابماوار سیینی از قاب قن.ل ب.در
ندلهات ا دازهگارت حاییر در ندل ن ادلا ساقیارت دوین شده،
بیا برمورد پییارانیرهیا و مزن.ر کای و از ی نیدل نیپردازیمر در
نجم .شیاقصهات برازب کای ندل ویی ا ن ا.بی را شیار
نی دهود کا شیا یر نواسی ب.در ندل ن ادلا سیاقیارت هسیود
(ادول شماره ) 1ر

شکل  .2ندل ن ادلا ساقیارت پژوهش با همراه یرای

ب د از ایورا برازب ندل با ب.ر نو یی با دادهها اثنات شد ،ن وادارت
اازات ندل و روابط بان نیغارها از ارزیابی نیش.در هما .ر کا

أثار اسیا دارد

در شر  1نشخص اس اق ک کارت با یرای اثر  1/12و 1/21
با ر ا أثار نثن و نسییامی بر هد سازنا ی و ریاییمودت
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داوبانار داش ر ریاییمودت داوبانار با هد سازنا ی م ار با
یری اثر  1/18ار نا نثن و نسییامی داردر عان روابط سالم و
ا سا ی باش رین اثر را بر روت اق ک کارت داوبانار داش ر با
ع وه ،عان اایماعی با یری اثر  1/77باش رین أثار را بر روت

ریاییمودت داوبانار داردر همچوان عان هد نسیمر با یری
اثر  1/78باشیرین اثر را بر هد سازنا ی داوبانار داش (شر
شماره )1ر

جدول  .4وزرهات رگرسا .ی نیغارهات پژوهش در ندل ن ادلا ساقیارت

برمورد پارانیر

ق ات اسیا دارد

سن بقرا ی

س ض ن وادارت

نیغارها

( )Estimate

()S.E.

()C.R.

()P

اق ک  <---ریاییمودت
اق ک  <---هد

3/31
1/48

1/14
1/38

4/28
1/18

1/113
1/117

ریاییمودت  <---هد

1/23

1/13

1/47

1/113

ریاییمودت  <---پاشرف

3/14

1/3

3/18

1/113

ریاییمودت  <---نادت
ریاییمودت  <---جربا

1/81
3

1/31

2/73

1/113

ریاییمودت  <---ا با هدف
ریاییمودت  <---اایماعی

3/13
3/4

1/31
1/31

31/11
33/11

1/113
1/113

ریاییمودت  <---حمای

3/18

1/31

7/1

1/113

اق ک  <---روابط ا سا ی
اق ک  <---ادی

3/33
3/3

1/32
1/32

8/12
1/31

1/113
1/113

اق ک  <---دلنسییی
اق ک  <---روحاا همرارت

3
1/72

1/32

2/12

1/113

هد  <---هد عابزی
هد  <---هد نسیمر

1/74
3/34

1/17
1/3

3/23
31/27

1/113
1/113

هد  <---هد هوجارت

3

ادول شماره ( ،) 4وزر هات رگرسا .ی نیغارهات پژوهش در حال غار اسیا دارد در ندل ن ادلا ساقیارت را شار نیدهد.
جدول .5یرای اسیا دارد شده اثرات نسییام ،غار نسییام و ک
نیغارها

اثر نسییام

اثر غار نسییام

اثر ک

اق ک کار  <---ریاییمودت

1/237

1

1/237

اق ک کار  <---هد سازنا ی

1/148
1/181

1/143
1

1/231
1/181

ریاییمودت  <---هد سازنا ی

در ادول شماره ( ،) 2یرای اثر ک  ،نسییام و غار نسییام نیغارهات اصای قیا

شار داده شده اس .
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بحث و نتيجه گيري
از م جا کا هد و ریییاییمودت با عو.ار دو ب د عمای اق ک
کار باشیییرین اثر وظامی را بر روت کار دار د ،نیبایسیی با
دق ن.رد .اا قرار گرفیا ا بی.ار با ارا ا پاشیوهادات ساز ده
بیا ی.ی این اب اد از کار پرداق ر بوابراین ،هدف این ن ال ا
بررسیی ار نا اق ک کار با رییاییمودت و هد سییازنا ی در
نایار داوبانیار دوازدهمان المپااد فرهویی یییییی ورزشیییی
دا شیج.یار کش.ر در دا شیاه شهاد بهشیی ب.در یایج ن ال
حایر شار داد کا راب نثن و ن وادارت بان اق ک کار و
هد سیازنا ی داوبانار وا.د داردر این بدین ن وی اس ی کا
اق ک کار باب باعث افزایش هد سازنا ی و اق ک کار پایان
هد سیازنا ی را کاهش ق.اهد دادر ن ال ات شار داده اس ،
ارزبهات اق قی هد کارکوار را سین با سازنار افزایش
نیدهود و یك دلنسییییی ق.ت در مرها سیین با سییازنار
ایجاد نیکوود () 11ر این یافیا با یایج ن ال ات چیک.ه و ب.و
( ،) 1132نصییی زی و همرییارار ( ،) 1134ریپییا ی (،)1134
کمیارت و داییافر ( ،) 1131نقمیید و همریارار  ،) 1131( 3و
سیااما ی و همرارار ( ) 3133همس) 2،33،14،12،11،11( .و با
یاجیا قیا کاییاکج.رت و ام.رت ( ) 3131کیا در بان
کارنودار ا جام شیییده ب.د ،اهمسییی .ب.د () 1ر نمرن اسییی
یاهمسییی.یی بیا دلا زاوتهات ن.ا.د در اان ا منارت دو
پژوهش باشییدر همچوان احیمال دارد این اهمسیی.یی با این
دلا باشیید کا کارنودار الزاناً با نا و ع قا شییغ ق.د را
ا یخیاب ررده ب.د ید و این عدم ع قا و دلنسیییییی با کار
نی .ا د نوجر با کاهش س ی ض اق ک کارت م ار شییده و در
هیایی نازار هد سیییازنا ی م ار را کاهش دهدر از این رو،
یری از راهرارهات ز.ذ بر روت هد سیییازنا ی و افزایش مر،
در اق ک کیار نی باشیییدر ع.ان نخیازی از اماا حمای
سیازنار از کارکوار ،سها ار نابات ندیرار و کارکوار ،ایجاد
ع قمودت در کارکوار ،دادر مزادت عم و باار با کارکوار و
نشیییارک کارکوار در صیییمامگارتها ،سییی ض اق ک کار
کیارکوار را افزایش نیدهد و در های با افزایش اق ک کار،
نازار هد سییازنا ی م ار از افزایش نییابد () 11ر بوابراین با
.اا با اثر نثن اق ک کار بر روت هد سازنا ی داوبانار،
ندیرار و برگزارکوودگار رویدادهات ورزشیی باید س ی کوود با
افزایش سی ض اق ک کار داوبانار ،نازار هد سازنا ی م ار
را افزایش دهویدر مرها نی .ا ود با اسییییزاده از راهرارهایی از
امایا حمیای از داوبانار ،ایجاد ع قمودت باشییییر در م ار
1. Mohamed & et al
1. Gidron
1. Rahmawati

سیین با کارهات داوبانا ا ،ار نابات نسیییمر با داوبانار و
نشیارک دادر م ار در صیمامگارتها ،احسیاس ارزشییمود و
نزاد ب.در برات رویداد را در داوبانار با وا.د بااور د و از این
بری س ض اق ک کار داوبانار را افزایش دهودر و در های ،
نازار هید سیییازنا ی داوبانار را ،از بری افزایش سییی ض
اق ک کیارت م یار ق ی یأثار قرار دهوید و م ییار را برات
رویدادهات م ی حزظ مایودر
یایج ن ال حایر شار داد کا راب نثن و ن وادارت بان
اق ک کار و ریییاییمودت داوبانار وا.د داردر با .اا با این
یافیا ،اگر افراد از اق ک کارت برق.ردار باشییود با احیمال زیاد
با س ض باب رت از ریاییمودت دس ق.اهود یاف ر این یاف یا
بیا ییایج ن یال یات چیک.ه و ب.و ( ،) 1132عای و همرارار
( ،) 1131نقمید و همریارار ( ،) 1131سیییاامیا ی و همرارار
( ) 3133همسییی ) 2،1،33،12( .و بیا ییایج قیاییات ریپیا ی
( ،) 1134کمیارت و داییافر ( ،) 1131کیا بر روت کییارکوییار
حی.ک بیار ا جام داد د ،اهمس .ب.د () 14،11ر م ار باار کرد د
اق ک کارت و ریاییمودت الزاناً با هم نر نط اسیود و اق ک
کارت با وهایی می .ا د نوجر با رییاییمودت ش.د () 11،14ر
گایدرور  ،) 3371( 1ن ییید اسییی رییییاییمودت داوبانار با
ریییاییمودت کارکوار حی.ک بیار نیزاوت اسیی () 11ر بر این
اسیییاس احیمیال دارد این عدم همسییی.یی با دلا زاوت در
ناها دو گروه ،ویی ا و شیرایط کارت و وی ا دریاف
دسییمزد و پاداب باشدر اگرچا داوبانار و کارکوار حی.کبیار
در نقاط کار ق أثار ع.ان نشییییرکی قرار نیگار د ،انا
داوبانار ا یظارات و ا یازههایی دار د کا برات برمورده شییدر
م ها با اینگ .ا ف الا ها روت نیمور د () 11ر بوابراین ندیرار
برگزارت رویداد نی .ا ود با ارا ا قدنات نواسی و نیواسنی از
اماا نق اسیرار برات داوبانار غار ب.نی ،سرویز ایاب و
ذهاب با داوبانار ،سییها ار نا نسیییمر ناار داوبانار و
ندیرار ،اسییییزاده از بر اناهات شییی.ییی و ا ی ازشیییی برات
داوبانار ،در قاباا هات داوبانار و واگ ارت نسییل.لا با
م ار بر اسیییاس .ا اییهایشیییار ،اق ک کار و رییییاییمودت
داوبانیار را افزایش داده و م یار را برات رویدادهات م ی حزظ
مایودر
از دییر یافیاهات این پژوهش این ب.د کا ،بان رییاییمودت و
هد سازنا ی داوبا نار ار نا نثن و ن وادارت وا.د داش ر
این یافیا با یایج قیا رحماوا ی  ،) 1134( 1بوگ و همرارار
( ،) 1131یازلایا و همریارار  ،) 1131( 4پالان  ،) 1133( 2زهار و
2. nazilah & et al
3. Pauline
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همریارار  ) 1133( 3و ی.ت و همریارار ( ) 3132همسییی .ب.د
() 4،7،18،13،11،14ر رییییاییمویدت با هد افراد سییین با
سیازنار با ب.ر قاب .اهی نر نط هسیود و ریاییمودت یك
عیانی اان کوویده نهم برات هید داوبانیار سییین با
سازنارهایشار نیباشد () 7ر از اینرو ،ندیرار ورزشی نی .ا ود
بیا فراهم موردر شیییرایط و نقا ی نویاسییی زناویاهات
رییاییمودت داوبانار را فراهم م.ده و ابماوار حاصی کوود
کا اروهات داوبا با نا و ع قا در رویداد با ف الا
نیپرداز د و از جارب داوبانی ق.د ریییای کان دار د و در
رویدادهات م ی از با ف الا هات داوبانی ق.د ادانا نیدهودر
بزم اسیی ندیرار در زناو افزایش ریییاییمودت داوبانار و
هد سییازنا ی م ار شییا.ههات ندیرییی قاص را ند ظر قرار
دهود ا از این بری فرایود ر قدن داوبانار را کاهش
دهود و با حزظ و یهدارت م ار کمك کرده و زناو حضیی.ر
ف ال ر و پ.یا ر داوبانار را فراهم ساز د و در های  ،با افزایش
رییییاییمویدت و هید سیییازنیا ی م ار ،هزیواهات برگزارت
نسابیات را با حداق نمرن یاا دهودر
از دییر ییافیاهات پژوهش این ب.د کا بان اق ک کار و هد
سیییازنا ی داوبانار ار نا غارنسیییییام و ن وادارت با یش
واس ا ات ریاییمودت وا.د داش کا با یایج قیا فارو
ی .یال  ،) 1131( 1زهار و همریارار ( ،) 1133نقمد و همرارار
( ) 1131همسییی ) 37،12،14( .و بیا یاجا قیا حسیییوی و
همرارار ( ) 3133کا هد سییازنا ی را باعو.ار نیغار ناا جی
ن رفی کرده ب.د د ،اهمس .ب.د () 3ر ندل قیا شار داد اثر
غار نسییییام اق ک کار بر روت هد سییازنا ی داوبانار (با
یش واسی اات ریاییمودت) باشیر از اثر نسییام مر بر روت
هد سیازنا ی م ار نی باشیدر اکثر شیی.اهدت کا درباره ار نا
سا نیغار اق ک کار ،ریاییمودت و هد سازنا ی وا.د دار د
از ریای شغای با عو.ار نیغار ناا جی ام برده و باار کرد د
کا رییای شغای نوجر با هد سازنا ی نیش.د ( ،) 1،14،11

انا بیامن و اسییریزر  ) 3374( 1باار کرد د هد سازنا ی نوجر
با رییای شیغای نیشی.د و هد سازنا ی پاش اازت برات
ریای شغای نی باشد و م ار از هد سازنا ی با عو.ار نیغار
ناا جی ام برد د () 3ر بوابراین نمرن اسی بهن.د س ض هد
سیییازنیا ی با ب.ر نسیییییام نوجر با غاارات رفیارت نثن
کارکوار در سیازنار ش.د و با ب.ر غ ار نسییام باعث افزایش
ریییاییمودت کارکوار شیی.در با ب.ر ن م.ل ،اق ک کار برات
رویج ریییاییمودت و هد سییازنا ی فرض شییده اسیی  ،با
گ .یا ات کیا اق ک کیارت بیاب بر روت رفییارهیات اق قی
کارکوار أثار نثن نیگ ارد و از بری ح ف ابهانات در کار،
برقرارت روابط سیالم و ا سیا ی در کار ،نشارک و همرارت با
دییرار ،پرورب ارزبهات اق قی نا ود صیداق و صماما
با رییاییمودت نوجر نیشی.د () 11ر از برفی رییای شغای
ییك عیانی نهم و اثرگی ار بر هید کیارکویار سییین با
سییازنارهایشییار نی باشیید و کارنودا ی کا وفایزشییار باب.ر
ادت م ار را راییی نیکود و از سرپرس  ،همرارار ،ق قا
و ابیرارات شغای و فرص هات شغای ق.د رایی هسیود ،هد
سیازنا ی باشیرت داشیا و باب.ر اقیصاصی برات سازنارهات
ق.د نینیا وید () 14ر بویابراین ،با .اا با یایج قیا بزم
اسی ندیرار در زناوا افزایش سی ض اق ک کار ،ریاییمودت
و هد سییازنا ی داوبانار ،با ب.ر مشییرار و با رویررد ادت ر
نازار باب رت از اق ک کار را ایجاد مایود و در در ب.ل ا ب
داوبانار بر اص.ل اق قی أکاد کوود و دورههات من.زشی ،در
زناوا مشوایی با اص.ل اق ک کار برگزار ابماوار حاص کوود
هم داوبانار نشارک ف ال در بر اناهات من.زشی دار د و از
جیارب داوبانی ق.د رییییایی دار ید ا از این بری زناو
افزایش هد سازنا ی م ار را فراهم مایود.
ر
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