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 رانیمد یبر رفتار سازمان مؤثرعوامل  لیهدف از پژوهش حاضر تحل
 هایونیدر فدراس یابیبازار تیریمد یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز

بود  یورزش هایونیفدراس رانیپژوهش مد یبود. جامعه آمار یورزش
(616=Nکه بر مبنا )یبرا ینفر به طور تصادف 141جدول مورگان  ی 

به اهداف پژوهش از  یابیدست یشدند. برا نتخابا قینمونه تحق
و  یصور ییاستفاده شد که روا یسؤال 91پرسشنامه محقق ساخته 

و  دیرس یورزش تیریمد نیتن از متخصص 16 دییآن به تا ییمحتوا
 ییاید. پاش دییو تا یمورد بررس یدییتا یعامل لیسازه آن با تحل ییروا

کرونباخ  یو با آلفا یآزمودن 96با  یمطالعه مقدمات کیدر  زیپرسشنامه ن
و  یفیتوص یآمار هایروش از هاداده لیتحل یمحاسبه شد. برا 39/6

و  یو اکتشاف یدییتا یعامل لیتحل ازجمله یاستنباط یآمار هایروش
استفاده شد.  AMOSو  SPSSبا استفاده از دو نرم افزار  دمنیفر
 ،ینسازما ،یشناخت عوامل تیاولو بیپژوهش نشان داد به ترت هایافتهی

 یازمانبر رفتار س یتیریو مد یدولت، قانون تیحما ،یرشته ورزش گاهیجا
ر د یابیبازار تیریمد یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز رانیمد

 نقش دارند.  یورزش هایونیفدراس

 هاي کليديواژه
 یورزش ونیفدراس ،یابیبازار تیریمد ،یابیکنترل، ارز

 

 

 

 

 

 

 
 

 
The purpose of this research was to analyze of the 

factors affecting on the managers’ organizational 

behavior to establish a monitoring and evaluation 

system of marketing management at the sport 

federations. The statistical population of this study 

included all of the managers of sport federations 

(N=650). On the basis of Morgan table, 242 persons 

were randomly selected of research samples. To 

achieve the research goals, made researcher 

questionnaire with 32 questions was used. The 

validity of questionnaire was confirmed by 20 

experts and its structural validity was confirmed by 

confirmatory factor analysis. Its reliability was 

studied in a pilot study with 30 subjects and 

calculated as 0.83. For data analysis the descriptive 

statistics and the inferential statistics methods, 

including Freidman, exploratory and confirmed 

factor analysis by application of AMOS software and 

SPSS software were used. The research findings 

showed that there are 6 factors such as cognitive, 

status of sports, governmental support, legal, and 

management that effect on the managers’ 

organizational behavior to establish a monitoring and 

evaluation system of marketing management at the 

sport federations.  
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 مقدمه
 ،یبه عنوان سال اقتصاد مقاومت 2931سال  گذاریبا نام

و ادامه  یجهان ینفت در بازارها متیاقدام و عمل و کاهش ق
 هایحوزه رانیاست مد یکشور، ضرور هیبر عل هامیروند تحر
رونق  یبرا یورزش هایونیفدراس رانیمد ازجملهمختلف 

و  یورزش المللینیب هایستمرار حضور در عرصهورزش و ا
 یکشور از توجه صرف به اعتبارات دولت یبرا تیکسب موفق

 نیگزیجا یبرا یاتیعمل یراهکارها یکرده و در جستجو زیپره
با استقرار  رسدیباشند. لذا به نظر م یمنابع دولت تأمینکردن 

 هایاز روش یکیبه عنوان  یورزش یابیبازار تیرینظام مد
مشکل  یتا حدود نبتوا یورزش هایونیدر فدراس ییدرآمدزا

 چراکهدر حوزه ورزش را کاهش داد.  یکمبود اعتبارات دولت
 هاتیتنوع فعال لیمحصول جذاب به دل کیورزش به عنوان 

 نیادیو مسابقات، حضور در م دادهایرو یمانند آموزش، برگزار
 نیدر ب ادیکسب شهرت، داشتن مخاطب ز ،المللینیب

رابطه به  نیاست. در ا ربرخوردا ییباال تیشهروندان، از اهم
جهت  در یانسان یتیعبارت است از فعال یابیزعم کاتلر، بازار

 یو نیمبادله. همچن ندیفرآ قیها از طرو خواسته ازهاین یارضا
و  هاازین ،یابیباور است منشأ و رکن اساس نظام بازار نیبر ا

 عبارت زین یورزش یابی(. بازار21و  21)انسان است  یهاخواسته
محصول،  یو اجرا برا یزیرطرح ها،تیاز فعال یندیاست از فرآ

به منظور  یمحصول ورزش کی عیو توز جیترو ،یگذارمتیق
 به زیرا ن یکه اهداف سازمان انیمشتر الیو ام ازهاین یارضا

عبارت است از  یابیبازار تیریمد نی(. همچن26) آوردیدست م
 شده،نییتع یهاامهاجرا و کنترل برن ،یزیرطرح ل،یو تحل هیتجز
به  موردنظر یفراهم آوردن مبادالت مطلوب با بازارها یبرا

 تیریمد تأکید(. 24) سازمان یهابه هدف یابیمنظور دست
و  ازهاین یمحصوالت سازمان بر مبنا نییبر تع شتریب ،یابیبازار

 ،یگذارمتیاستفاده از ق زیو ن موردنظربازار  یهاخواسته
محرک و ارائه  جادیدادن، ا یجهت آگاه مؤثر عیارتباطات و توز

 یابیبازار تیریمد گرید یی(. از سو21خدمت به بازار است )
مفهوم،  یو اجرا یزیربرنامه ندیعبارت است از فرآ یورزش

 ها،تیشخص ها،دهیاجناس، ا عیو توز جیو ترو یگذارمتیق
 یکه اهداف فرد یتبادالت جادیا یبرا یو خدمات ورزش دادهایرو

و  یابیبازار میمفاه بندیجمع(. 24) کندیرا ارضا م یو سازمان
ق و رون یاست که برا نیا انگریب یورزش یابیبازار تیریمد

 یبایمتنوع و ارز یبه بازارها ازین یورزش یابیبازار تیموفق
در حال اجرا،  یبه منظور شناخت راهبردها یابیبازار هایتیفعال

بازار با  یازهاین نیارتباط ب نییبه تع یابیجهت دست
 هایتوسط سازمان هیمحصوالت، کاالها و خدمات قابل ارا

 ازآنجاکه(. 7است ) یورزش هایونیفدراس ژهیبه و یورزش
 تیاز ارزش، اعتبار و اهم تیموفق یبرا ایدر هر حوزه یابیارز
 یابیبازار تیریاست در حوزه مد یبرخوردار است، ضرور ییباال

 انیسال یابیارز مسئله چراکه. ردیقرار گ یجد موردتوجه زین
است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است.  یادیز

به  یمال یهادر گذشته تنها از شاخص یتجار یهاسازمان
کاپالن و نورتن  کهنیتا ا کردندیاستفاده م یابیعنوان ابزار ارز

 یهاستمیس یابیو ارز یپس از بررس یالدیم 36دهه  لیدر اوا
اطالعات را  نیا یهاییاز ناکارآ یاریبس ت،یریمد یحسابدار

 ییارآناک نیساختند که ا انیها نماعملکرد سازمان یابیارز یبرا
ابت و رق طیمح ییایها، پوسازمان یدگیچیپ شیاز افزا یناش

 انزیاز م یهر سازمان به منظور آگاه گرید یی(. از سو3) بودبازار 
خود به خصوص در  یهاتیفعال تیو مرغوب تیمطلوب

 نیدارد. همچن یابیمبرم به ارز ازین ایو پو دهیچیپ یهاطیمح
 یابه معن ستمیس کیو کنترل در  یابیفقدان وجود نظام ارز

 یدرون و برون سازمان تلق طیارتباط با مح یعدم برقرار
مرگ سازمان است  تیآن کهولت و در نها یامدهایکه پ شودیم
به علت عدم وقوع  یمرگ سازمان دهیپد روز(. ممکن است ب3)
ها احساس نشود، اما سازمان یعال رانیمد یآن، از سو بارهکی

فقدان نظام کسب بازخورد، امکان انجام  دهدیمطالعات نشان م
 سازمان یهاتید فعالرشد، توسعه و بهبو یاصالحات الزم برا

ست ا یمرگ سازمان دهیپد نیکه سرانجام ا کندیم رممکنیرا غ
 توانیرا م یورزش یابیبازار تیریمد یابیراستا ارز نی(. در ا1)
 یابیارباز تیریجامع از عملکرد مد یزیکنترل و مم ،یبازرس کی

 واقع مؤثر یبرا نیکرد. همچن فیتعر یسازمان ورزش کیدر 
 یضرور یورزش هایدر سازمان یابیبازار تیریمد یابیشدن ارز

و  وریبهره ها،ستمیس ،یاست در چهار حوزه ساختار
 (.23) شود یکنترل و نظارت جار ستمیس یابیبازار یعملکردها

 زیحا یابیکارآمد نظارت و ارز هاینظام از استفاده در چهاما آن
عدم استقرار  ایاستقرا  یبرا رانیمد هایدگاهیاست، د تیاهم

 نیمختلف است. در ا هایدر سازمان یابینظام نظارت و ارز
است که کار کردن  نیا دی( مو1667) پاترسون هایافتهیرابطه 

مانند راه رفتن با چشمان بسته است و بدون اندازه اریبدون مع
 دیجد هایو روش راتییدر رابطه با تغ یرگیمیتصم ،یرگی
 برای هااستفاده درست از اندازه اما ؛سخت خواهد بود اریبس

(. 29بود ) هدمطلوب خوا اریبس انیحضور در بازار و جذب مشتر
به  ی( در پژوهش2937) یو محمد یریآقازاده، است نیهمچن

 رانیا یورزش هایمؤسسه یابیبازار یموانع درون سازمان لیتحل
مؤلفه یۀاز آن بود که کل حاکی هاپژوهش آن جینتا پرداختند و
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 یورزش هایدر مؤسسه یابیبازار ۀتوسع بالقوۀ موانع عنوان به ها
 اینامساعد و بازدارنده تیو اغلب از وضع بوده دییکشور مورد تأ

 یدایز تیبرخوردار هستند و اولو رانیکسب و کار ا یدر فضا
 ،یورزش عموم ۀتوسع یموانع در راستا نیا عیرفع سر یبرا

 ارددوجود  یالملل نیدر سطح کشور و ب یو قهرمان یتخصص
وهیش یقیتطب ۀسیبه مقا ی( در پژوهش2931راد ) یامی(. ق2)

 جیبا ژاپن پرداخت و نتا رانیا ۀکارات یورزش ۀرشت یابیبازار های
 ۀکارات ونیدر فدراس یابیواحد بازار جادیبر لزوم ا یپژوهش و

ن همچو ییواحد را با کارکردها نیکرد و عملکرد ا تأکید رانیا
گذاران بخش  هیسرما ،یمال انیحام غات،یاستفاده از تبل

 یگروه یرسانه ها و یورزش یاستفاده از گردشگر ،یخصوص
 جی(. نتا4) نمود یابیکاراته مهم ارز ۀرشت جیدر توسعه و ترو

( 2934) یجهرم انیو نادر ینیسلطان حس ،یمیپژوهش سل
 نیدر ب یورزش یابیعدم وجود اعتقاد به بازار دهد،ینشان م

م منبع درآمد، عد کیبخش صنعت به عنوان  ۀرتب یعال رانیمد
عدم هم  ،یصنعت هایبخش ریبه ورزش در کنار سا ژهیتوجه و

کشور،  ایتوسعه هایاستیدر ورزش با س یگذار هیسرما ییسو
ذاران گ هیسرما قیمناسب جهت تشو یاقتصاد نیعدم وجود قوان
در ورزش و عدم امکان  یگذار هیدر سرما یبخش صنعت

 هیسرما یبرا یورزش یابیسود بازار زانیم قیدق صیتشخ
قرار است یبرا یابیهستند که در ارز یموانع نیگذاران از مهم تر

زابال،  هایافتهی(. 27) دارندبه عنوان مانع وجود  یورزش یابیبازر
 یابیاست که در ارز نیا دیمو زی( ن1664) و جانستن نگرلیبل
 نیومانند تد یبه موارد دیبا رانیمد یارتباط با مشتر تیریمد

ارتباط  تیریمد ندیفرآ نیتدو ،یارتباط با مشتر تیریراهبرد مد
ا ارتباط ب تیریمد یو توانمند تیوضع یابیارز ،یبا مشتر

جهت  یابیموجود و کنترل و ارز یتوانمند شیافزا ،یمشتر
 دموی( 1663) اوقلوگاک و هش هایافتهی(. 23) کنندبهبود توجه 

 فیوظا یاببازاری حوزه در هاسازمان رانیاست که مد نیا
 هایشاخص نییاز آنها تع یکیبر عهده دارند که  یمختلف

است.  یابیبازار هایتیفعال یابیو ارز یرگیاندازه یبرا یابیارز
مانند بهبود دانش و  یعوامل فهیوظ نیتحقق ا یبرا نیهمچن

 رگذاریتاث یدرون و برون سازمان یارتباط یداشتن مهارتها
 یران کوه و فرخ یعسگر ان،یالنیپژوهش گ جی(. نتا6) هستند

ا ارتباط ب تیریمد نیاست که ب نیا دیمو ایه( در مطالع1629)
برق  عیشرکت توز یابیارتباط در بازار تیریو عملکرد مد یمشتر

 (. کالرک1) داردوجود  یمعنادار میکرمانشاه ارتباط مستق
استقرار نظام نظارت و کنترل  یبرا افتیدر ی( در پژوهش1626)

 مانند داده، یبه عوامل رانیاست مد یتوسعه ورزش ضرور یبرا

 (.9) کنندتوجه  جیستاده و نتا ت،یفعال
نشان  هنیشیپ اتیو ادب ینظر یمبان یکه بررس یطور همان

 هژیدر هر سازمان به و یابیبازار تیریمد جادیضرورت ا دهدیم
در هزاره سوم  یورزش هایونیو فدراس یورزش هایسازمان

در  یابیبازار تیریمد یکارآمد یاما برا ؛شودیاحساس م
و  ینظام کنترل کیاست از  یضرور یورزش هایونیفدراس

نترل و نظام ک جادیا یراستا برا نیاستفاده شود. در ا زین یابیارز
 رسدیبه نظر م هاونیدر فدراس یورزش یابیبازار تیریمد یابیارز
را در  ینظام نچنی هاهستند تا آن یدیمحور کل رانیمد

در  یاستقرار کنند و ممکن است عوامل یورزش هایونیفدراس
د. در باش رگذاریتاث رانیمد تاردر رف ینظام نیعدم استقرار چن

 نیچن یمحدود هایکه پژوهش نیراستا با توجه به ا نیا
قرار داده  یمورد بررس یورزش هایونیرا در فدراس یکردیرو

سئوال پاسخ دهد که  نیاست، پژوهش حاضر در صدد است به ا
جهت استقرار نظام کنترل  رانیمد یبر رفتار سازمان یچه عوامل

 مؤثر یورزش هایونیدر فدراس یابیبازار تیریمد یابیو ارز
 است؟

 

 تحقیق  شناسیروش
ورت است که به ص یلتحلی – یفیحاضر از نوع توص پژوهش

 ،یعال رانیپژوهش مد یانجام شده است. جامعه آمار یدانیم
 ی( که بر مبناN=616بود ) یورزش هایونیفدراس هیو پا یانیم

 قینمونه تحق یبرا ینفر به طور تصادف 141جدول مورگان 
 سشنامهاز پر قیبه اهداف تحق یابیدست یانتخاب شدند. برا

 رانیمد یبر رفتار سازمان مؤثرعوامل  یسؤال 91محقق ساخته 
ر د یابیبازار تیریمد یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز

 ییو محتوا یصور ییاستفاده شد که روا یورزش هایونیفدراس
 ییاو رو دیرس یورزش تیریمد نیتن از متخصص 16 دییآن به تا

د که ش دییو تا یبررس ردمو یدییتا یعامل لیسازه آن با تحل
 ییایگزارش شده است. پا کیآن در شکل و جدول  جینتا

 یو با آلفا یآزمودن 96با  یمطالعه مقدمات کیدر  زیپرسشنامه ن
 هایروش از هاداده لیتحل یمحاسبه شد. برا 39/6کرونباخ 

 یآمار هایو روش یفراوان عیمانند جدول توز یفیتوص یآمار
با  دمنیفر و یو اکتشاف یدییتا یعامل لیحلت ازجمله یاستنباط

 استفاده شد. AMOSو  SPSSاستفاده از دو نرم افزار 
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 یافته های تحقیق

 
 سازه پرسشنامه ییروا یبررس یبرا یدییتا یعامل لیتحل جینتا. 2 نمودار

 
 

 سازه پرسشنامه ییروا یبررس یبرازش برا هایشاخص .2 جدول

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 df=19/1 73با درجه آزادی  2x 93/274 مطلق

 9تا 2بین 
 برازش مطلوب

p value 42/6 برازش مطلوب 61/6بیشتر از 

 برازش مطلوب 36/6بیش از 31/6 شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 36/6بیش از 32/6 (TLI) یسلو -شاخص توکر تطبیقی

 برازش مطلوب 36/6بیش از 34/6 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 36/6بیش از 39/6 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

 مطلوببرازش  61/6کمتر از 662/6 (RMSEAبرآورد )ریشه میانگین مربعات خطای  مقتصد

 برازش مطلوب 61/6بیشتر از 93/6 (PNFIشده )شاخص برازش مقتصد هنجار 
 

 

که نشان  کیمندرج در شکل و جدول  جیبا توجه به نتا
است و معنادار  هاهیهمه گو یبرا 9/6از  شیب یدهنده بارعامل

یو مقتصد، لذا م یقیبودن هر سه شاخص برازش مطلق، تطب

ه و همه شد دییسازه پرسشنامه تا ییگرفت که روا جهینت توان
قرار  فادهمورد است یبعد هایلیتحل یسئواالت پرسشنامه برا

 .ردگییم

 اهنمونه یشناس تیاطالعات جمع .1 جدول
 سابقه خدمت استخداموضعیت  سطح تحصیالت )تعداد نفرات( ر(نف) جنسیت

 سال 26بیشتر از  سال 26-6 سال 1تا  قراردادی رسمی دکتری فوق لیسانس رلیسانس و پایینت زن مرد

 نفر 47 نفر 14 نفر 242 231 16 21 217 269 16 268
 

ابقه استخدام و س تیوضع الت،یسطح تحص ت،یجنس یرهامتغی در را هانمونه یشناخت تیجدول دو اطالعات جمع جینتا
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.دهدیخدمت نشان م

 اوکلین و یر می –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .9جدول

 مقدار پیش فرض

 31/6 کفایت حجم نمونه() اوکلینمی یر و  –مقدار کیسر 

 آزمون کرویت بارتلت

 69/471 مقدار مجذور کای

 19 درجه آزادی

 662/6 سطح معناداری
 

، با توجه به دهدینشاااان م 9جدول  جیهماان گونه که نتا
، لذا اندازه نمونهباشدیم  7/6از  شتریب KMO بیضار کهنیا

نیبا توجه به ا نیمناساب است. همچن یعامل لیتحل برای ها
هیگو نیکوچکتر است، بنابرا 61/6آزمون بارتلت از  زانی، مکه
معقول  یک مبنایافراهم کردن  یبرا یدار یارتبااط معن هاا
قرار جهت است رانیمد یبر رفتار سازمان مؤثرعوامل  نییتع یبرا

 هایونیدر فدراسااا یابیبازار تیریمد یابیانظاام کنترل و ارز
 ییاشاناسا یبرا یعامل لیتحل گر،ید انیرا دارند. به ب یورزشا

جهت  رانیمد یبر رفتار ساااازمان مؤثرعوامل  یسااااختار عامل
ونیسدر فدرا یابیبازار تیریمد یابیزاساتقرار نظام کنترل و ار

 مناسب است. یورزش های

جهت استقرار نظام  رانیمد یبر رفتار سازمان مؤثرعوامل  ییشناسا برای هانتایج بررسی سهم واریانس هر یک از مولفه .4جدول 

 ورزشی هایونیدر فدراس یابیبازار تیریمد یابیکنترل و ارز
درصد  آلفای کرونباخ

واریانس 
هر 
 عامل

 عامل  گویه بارعاملی

31/6 

 

27/21 

 

 شناختی  S1 های ورزشی با علم بازاریابی ورزشیمیزان آشنایی مدیران فدراسیون 312/6

 S2 های ورزشی با علم اقتصاد ورزشمیزان آشنایی مدیران فدراسیون 326/6
 S3 های مذاکرههای ورزشی با شیوهمیزان آشنایی مدیران فدراسیون 372/6
 S4 مؤثرهای ورزشی با علم ارتباطات میزان آشنایی مدیران فدراسیون 631/6
 S5 های  بازاریابی ورزشیورزشی با مدل هایمیزان آشنایی مدیران فدراسیون 643/6
های ورزشی با مدیریت ورزشی یا علوم تحصیالت مرتبط مدیران فدراسیون 611/6

 ورزشی
S6 

 سازمانی  S7 های ورزشیوجود منابع انسانی خالق و نوآودر فدراسیون 743/6 61/26 34/6
 S8 ها از بازاریابی ورزشی میزان استقبال و پذیرش منابع انسانی فدراسیون 719/6
 S9 هاوجود منابع انسانی متخصص در حوزه  بازاریابی ورزشی فدراسیون 613/6
 S10 هاوجود منابع انسانی متخصص در حوزه  اقتصاد ورزشی فدراسیون 624/6
نسبت کارکنان دارای تحصیالت علوم ورزشی به کارکنان دارای تحصیالت  173/6

 ورزشیغیر علوم 
S11 

 S12 ها به بازاریابی ورزشیمیزان توجه فدراسیون 149/6
 S13 ها به موضع نظارت و کنترل و ارزیابیمیزان توجه فدراسیون 191/6
 S14 ها به مدیریت عملکرد در حوزه بازاریابی ورزشیمیزان توجه فدراسیون 113/6

جایگاه رشته  S15 جامعهمحبوبیت رشته ورزشی در  379/6 17/3 73/6
 S16 المللی میزان موفقیت رشته ورزشی در میادین مهم ملی و بین 366/6 ورزشی

 S17 المپیکی بودن رشته ورزشی 732/6
 S18 میزان توجه صدا و سیما به رشته ورزشی 761/6

حمایت  S19 های مصوب دولت در ورزش کشوربودجه 324/6 19/7 77/6
 S20 های ورزشیاستقرار و حاکمیت دولت در برخی فدراسیون 333/6 دولت

 S21 های ورزشیحضور برخی از سیاسیون در راس مدیریت فدراسیون 743/6
 S22 های ورزشیعدم نظارت دقیق د کارآمد بر عملکرد مالی فدارسیون 624/6

 S23 های ورزشیدر فدراسیونعدم وجود قوانین شفاف در خصوص درآمدزایی  336/6 36/6
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 قانونی S24 قانون اساسی در ورزش کشور 44عدم اجرای دقیق و کامل اصل  317/6 73/6
 S25 های ورزشیهای ناکارآمد در بسیاری از فدراسیوناساسنامه 764/6
 S26 های ورزشیعدم اجرای دقیق شرایط احراز شغل در انتخابات فدراسیون 749/6
 هایهای الزام آور در حوزه بازاریابی فدراسیونعدم وجود قوانین و دستورالعمل 712/6

 ورزشی
S27 

 S28 هافقدان معیارهای دقیق ارزیابی بازاریابی ورزشی در فدراسیون 612/6
 مدیریتی S29 های ورزشینوآوری در فرآیند درآمدزایی فدراسیون 323/6 74/1 32/6

 S30 های ورزشیالزم باری ارایه خدمات متنوع در فدراسیونوجود بسترهای  717/6
 S31 های ورزشیهای راهبردی در فدراسیونداشتن برنامه 639/6
 S32 های راهبردی بازاریابی ورزشیهای اجرای برنامهداشتن مدل 131/6

 

. دهدمی نشااان را ها، مقادیر ویژه، واریانس عامل4جدول 
 واریانس درصد مجموع اسااس بر عوامل این پیشاگوئی توان

عوامل  نبنابری. اساات درصااد 43/12 با برابر هاعامل تجمعی
جهت اساااتقرار نظام کنترل و  رانیمد یبر رفتار ساااازمان مؤثر

عامل  6 یورزشاا هایونیدر فدراساا یابیبازار تیریمد یابیارز
 یندولت، قانو تیحما ،یرشته ورزش گاهی، جای، سازمانیشناخت
 شدند. ییشناسا یتیریو مد

 مؤثردر خصوص عوامل  دمنیآزمون فر جینتا .1جدول 

 یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یبر رفتار سازمان
 ورزشی هایونیدر فدراس یابیبازار تیریمد

 یداریمعنسطح  آزادیدرجات  1مقدار خی  تعداد

141 74/31 1 662/6 
 

 یدارمعنی ساااطح و 74/31 دو – یبا توجه به مقدار خ
 یمانبر رفتار ساز مؤثربر عدم تفاوت عوامل  یصفر مبن هیفرض

 یابیبازار تیریمد یابیجهت اسااتقرار نظام کنترل و ارز رانیمد
 نانیدرصد اطم 31و با  شودیرد م یورزشا هایونیدر فدراسا

وجود  داریعوامل تفاوت معن نیا تیاولو نیکرد ب انیب توانیم
 دارد.

بر رفتااار  مؤثرعواماال عواماال  یبناادتیاااولو .8جددول 

 تیریمد یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یساازمان
 یورزش هایونیدر فدراس یابیبازار

 آزمون در رتبه میانگین عامل
 فریدمن

 33/9 شناختی

 74/9 سازمانی

 61/9 ورزشی رشته جایگاه

 19/9 دولت حمایت

 43/9 قانونی

 23/9 مدیریتی
 

قرار جهت است رانیمد یبر رفتار سازمان مؤثرعوامل  نیبنابر
 هایونیدر فدراسااا یابیبازار تیریمد یابیانظاام کنترل و ارز

 ،یانسازم ،یعبارتند از عامل شاناخت تیاولو بیبه ترت یورزشا
 یتیریو مد یدولت، قانون تیحما ،یرشاااتاه ورزشااا گااهیجاا

 شدند. ییشناسا
 

 یریگ جهیو نت بحث
 یبر رفتار سازمان مؤثرعوامل  لیاز پژوهش حاضر تحل هدف

 یابیبازار تیریمد یابیجهت اسااتقرار نظام کنترل و ارز رانیمد
پژوهش نشااان داد  هایافتهیبود.  یورزشاا هایونیدر فدراساا

جهت استقرار نظام  رانیمد یبر رفتار ساازمان مؤثرعامل  نیاول
 یورزشاا هایونیراساادر فد یابیبازار تیریمد یابیکنترل و ارز

و  یمیسل هایافتهیپژوهش با  جیاسات که نتا یعامل شاناخت
در  ی( که به نوع1664( و زابال و همکااران )2934همکااران )

و  یابیدر بازار یپژوهش خود به عوامل مرتبط با عوامل شناخت
(. با توجه به 23و  27) استاشااره کرده بودند، همسو  یابیارز

 یارهایمع یورزش هایونیفدراس یساانتخاب رو یکه برا نیا
 تالیو داشتن تحص یتیریداشاتن ساابقه مد ازجمله یساطح

شده است،  نیتوساط وزارت ورزش و جوانان تدو یکارشاناسا
 هاینویفدراس رانیمد ییآشنا زانیمانند م ییارهایمع نیهمچن
وزه مرتبط در ح التیداشتن تحص ،یورزش یابیبا بازار یورزشا

وهیا شب ییبا علم اقتصاد ورزش، آشنا ییناآش ،یورزش تیریمد
 نیو همچن مؤثربا نحوه ارتباطات  ییآشاانا ،یمذاکره علم های
در نظر گرفته نشده است،  یورزش یابیبازار هایبا مدل ییآشنا

 زانیکالن ورزش کشور نسبت به م تیریدر مد رسدیبه نظر م
با موضوعات مرتبط با  یورزش هایونیفدراس رانیشاناخت مد

 نشده یتوجه کاف یورزش  یابیبازار هاینظارت و کنترل برنامه
 هایونیفدراسااا رانیچناانچه در انتخاب مد رونیاسااات. از ا

 یاببازاری علم از هاشناخت آن زانینسبت به موضوع م یورزش
 توجه مؤثرارتباط  ،یورزش تیریمد ،یصااد ورزشااقت ،یورزشا

 در هاحوزه نیبا ا ناآش رانیانتظار داشت که مد توانینشود، نم
 یراستا وقت نیانتخاب و مشغول به کار شوند. در ا هاونفدراسی
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نداشااته  یآگاه یورزشاا یابیبا علم بازار هاونیفدراساا رانیمد
 یه کافتوج یورزش یابیبازار تیریاستقرار نظام مد یباشند، برا

 تیریدر صاااورت عدم اساااتقرا مد نینخواهند داشااات. بنابرا
انتظار  توانینم ،یورزشاا هایونیدر فدراساا یورزشاا یابیبازار

نسابت به استقرار  یورزشا هایونیفدراسا رانیداشات که مد
 هایونیدر فدراسااا یابیبازار تیرینظام کنترل و نظارت از مد

ام نظ یبه طور کل چراکهاهتمام الزم را داشاته باشند.  یورزشا
کم رنگ  یورزش یهاونیدر فدراساا یورزشا یابیبازا تیریمد

وزارت ورزش و جوانان در روند  شودیم هیتوص رونیاست. از ا
الزم را به وجود آورده  راتییتغ یورزش هایونیانتخابات فدراس
 هایونیفدراساا رانیانتخاب مد یالزم برا هایو از شاااخص

 حوزه با را هاآن ییآشاانا زانیساانجش م ییکه توانا یورزشاا
 یابیبازار تیرمدی با هاآن ییآشااانا زانیم ،یورزشااا تیرمدی

 ییآشنا زانمی ورزش، اقتصاد با هاآن ییآشانا زانیم ،یورزشا
. جاندبگن را باشد داشته را مؤثر ارتباطات و مذاکره فنون با هاآن

 در را هاذکر شاااده آن هایشااااخص نیپس از تدو نهمچنی
قرار داده تا  یورزشااا هایونیمجامع فدراسااا یاعضاااا اراختی

نساابت به انتخاب فرد  هانمجمع با در نظر گرفتن آ یاعضااا
 هایونیدر فدراساا یتیریمختلف مد هایپساات یاصاالح برا

 . ندیاقدام نما یورزش
بر رفتار  مؤثرعامل  نیپژوهش نشاااان داد دوم هایافتهیا

 تیریمد یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یساازمان
است که  یعامل سااازمان یورزشا هایونیدر فدراسا یابیبازار

( و زابال و 2937آقازاده و همکاران ) هایافتهیپژوهش با  جینتا
عواماال  باهدر پژوهش خود  ی( کااه بااه نوع1664همکااران )

اشااااره کرده  یابیو ارز یابیدر بازار یمرتبط با عوامل ساااازمان
(. به منظور اسااتقرار نظام کنترل و 23و2بودند همسااو اساات )

 یورزشااا هایونیفدراسااا یابیبازار تیریدر حوزه مد یابیارز
ونیفدراس رانیدر رفتار مد یگذار یرینقش تاث یعوامل سازمان

در  ی. عوامل سااازمانندداشااته باشاا توانندیم یورزشاا های
خالق و  ینشات گرفته از منابع انسان یورزشا هایونیفدراسا

 یروهایوجود ن ،یورزش یابیاز بازار ینوآور، استقبال منابع انسان
 یکارکنان دارا ،یو اقتصااااد ورزشااا یابیامتخصاااص باازار

از  یورزش هایونیفدراس رشیو پذ یعلوم ورزشا التیتحصا
منابع  یدارا یورزشاا هایونیساااساات. چنانچه فدرا یابیبازار

ابع من نیباشند، همچن یابیخالق و نوآور در حوزه بازار یانساان
 تالیتحص ،یمرتبط با علوم ورزشاا التیتحصا یدارا یانساان

زش  مرتبط با اقتصاد ور التیتحص ،یورزشا یابیمرتبط با بازار
با  یورزشااا هایونیفدراسااا رانیمد یعیباشاااند، به طور طب

 تیریافراد تحت مد یو دانش و توانمند تااراز رف یریرپاذیتااث
یم دایپ شیگرا یابیگوناگون بازار هایتیخود، به ساامت فعال

دست یبرا هاتیاهداف و فعال نیتدو یطیشارا نی. در چنکنند
رو  نیدور از ذهن نخواهد بود. از ا یابیباه اهاداف باازار یابیا

به  یابیدست زانیمختلف جهت ساانجش م یارهایداشاتن مع
 یورزشااا هایونیده، در فدراساااشااا نیتدو یابیبازار افاهد

 نیخواهد بو.د لذا در صاااورت وجود چن ریانکار ناپذ یضااارورت
 کیجز داشتن  ایچاره یورزش هایونیفدراس رانیمد یطیشرا
نخواهند  ونیفدراس یابیبازار هایتیاز فعال مؤثر یابیارز یالگو

 هایونیراسفد رانیکه مد نیا یبرا شودیم هیداشت. لذا توص
در حوزه  یابینسااابت به اساااتقرار نظام کنترل و ارز یورزشااا

اهتمام الزم را داشااته باشااند، وزارت ورزش و جوانان  یابیبازار
متخصص، خالق و نوآور در حوزه  ینسبت به جذب منابع انسان

نآیی و هاصادور بخشنامه قیو اقتصااد ورزش از طر یابیبازار
الزام وزارت ورزش و  نی. همچندیآور اقدام نما-الزام هایناامه

 تواندیم یورزشاا یابیبازار تیریاسااتقرار نظام مد یجوانان برا
استفاده از  یرا برا یورزش هایونیفدراس رانیمد شیگرا نهیزم

 یورزش هایسونیفدرا یابیدر حوزه بازار یابینظام کنترل و ارز
 را فراهم آورد.

بر رفتار  مؤثرعامل  نیپژوهش نشااان داد سااوم هایافتهی
 تیریمد یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یساازمان

 یرشته ورزش گاهیعامل جا یورزش هایونیدر فدراس یابیبازار
راد  یامی(، ق1626کالرک ) هایافتهیپژوهش با  جیاست که نتا

در پژوهش  ی(  که به نوع1663( و گااک و همکاران )2934)
 یابیدر بازار یرشته ورزش گاهیبا عامل جاخود به عوامل مرتبط 

( . به 6و  4، 9) دارد یاشااااره کرده بودند، همخوان یابیاو ارز
 یورزش یابیبازار تیریمد یابیمنظور استقرار نظام کنترل و ارز

بودن رشته  یمانند همگان یموارد یورزش یها-ونیدر فدراسا
  ،یملالل نیو ب یمل نیادیدر م یزشرشاته ور تیموفق ،یورزشا

ه ب مایتوجه صاادا و ساا زانیو م یبودن رشااته ورزشاا یکیالمپ
 یبرخوردار هستند. همان طور ایژهیو گاهیاز جا یرشته ورزش

 هایونیفدراساا رانیاشاااره شااد، مد زین یقبل هایکه در بجث
 ایهژیتوجه و یابیبازار تیریمد یاستقرار و اجرا یبرا یورزشا

ر خود دارند. د تیریتحت مد یجامعه از رشته ورزش بالبه استق
حضااور  کیالمپ هاییدر باز یرشااته ورزشاا کیکه  یصااورت

 یالملل نیب نیادیدر م ایقابل توجه هاایتیاداشاااتاه و موفق
شته از آن ر یاستقبال عموم لیصورت به دل نیکسب کند، در ا

از خود  یبه آن رشته ورزش ایژهیتوجه و مایصداو س ،یورزشا
در جامعه  یرشااته ورزشاا نیمخاطب ا چراکه. دهدینشااان م

 یرشته ورزش کیکه مخاطب  ی. در صورتکندیم دایپ شیافزا
و  محصوالت هیارا یکند، بستر الزم برا دایپ شیدر جامعه افزا

راستا  نی. در اشودیدر جامعه فراهم م یخدمات آن رشته ورزش
ط توس شااتریب دخدمات و محصاوالت متنوع به افرا هیارا یبرا
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 یابیبازار تیریضاارورت داشااتن مد ،یورزشاا هایونیفدراساا
. کندیم دایپ شیافزا یورزشااا هایونیدر فادراسااا یورزشااا

 داشااتن تفکر کنترل و  یورزشاا یابیبازار تیریدر مد نیهمچن
یم هیرو توص نیبرخوردار اساات. از ا ییباال تیاز اهم یابیارز

اساااتقرار نظام کنترل و  یوزارت ورزش و جواناان برا شاااود
در آن دسته  ژهیبه و ها،ونیدر فدراس یورزشا یابیبازار یابیارز

 هاییباز ک،یالمپ هاییکه در باز یورزشاا هایونیاز فدراساا
 یاز سااطح مطلوب یفیاز لحاظ ک یو مسااابقات جهان ییایآساا

 مایصااادا و سااا نیجامعه و همچن موردتوجهبرخوردار بوده و 
 جهباشااند. در صااورت تو شااتهرا دا یشااتریهسااتند، الزامات ب

 یورزش یابیوزارت ورزش و جوانان به امر نظارت و کنترل بازار
و  تیبا حساس هاونیفدراس رانیمد ،یورزش یها ونیدر فدراس

نساابت به اسااتقرار نظام کنترل و نظارت بر  یشااتریب تیاهم
 خواهند پرداخت.  هاونیفدراس یورزش یابیبازار هایبرنامه
ر ب مؤثرعامل  نیاسااات که چهارم نیا نیپژوهش مب جینتا

 یابیجهت اساااتقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یرفتار ساااازمان
 تیعامل حما یورزشااا هایونیدر فدراسااا یابیبازار تیریمد

( و 2931راد ) یامیق هایافتهیپژوهش با  جیدولت است که نتا
 بهدر پژوهش خود  ی( که به نوع2934و همکاران ) یمیسااال

رده اشاره ک یابیو ارز یابیدر بازار یعوامل مرتبط با عوامل دولت
 یابیبازار تیری(. استقرار نظام مد27و  4بودند، همساو اسات )

 تأمیناز  یتابع یتا حدود یورزشاا هایونیدر فدراساا یورزشاا
کشااور  یاز بودجه عموم یورزشاا هایونیفدراساا یمنابع مال

 نشااات گرفته از راتدولت و تفک تیکه حاکم یاساات. تا زمان
وجود داشته باشد، تا  یورزش هایونیدر فدراس یدولت تیحاکم
قرار  یورزش هایونیدر راس فدراساا یاسایکه افراد سا یزمان

 هایونیفدراساا یمال یازهاین یاساایگرفته و با ارتباطات ساا
 یابیبازار رتیکنند، ضرورت استقرار نظام مد تأمینرا  یورزشا
کم رنگ خواهد  یورزش هایونیاسفدر رانیمد نیدر ب یورزش

 یابیبازار تیریراسااتا در صااورت عدم اسااتقرار مد نیبود. در ا
عدم وجود نظارت و کنترل  ،یورزش هایونیدر فدراس یورزشا
راستا  نیاست. در ا ینیب شیقابل پ یورزش یابیبازار هایبرنامه
و وزارت ورزش و  یاسااالم یمجلس شااورا شااودیم هیتوصاا

 هایونیفدراس یجار هایبودجه صیتخصاجوانان نسابت به 
ا ر ییدرآمدزا کردیبرخورد کرده و رو یکاهش کردیبا رو یورزش

منظور  به نیکنند. همچن ینیب شیبرنامه پنج سااااله پ کیدر 
کاسته  هایبودجه ،یمختلف ورزش هایرشته تیو حما تیتقو

 و هاساخت ریو توسعه ز یبه بخش عمران یشده در بخش جار
ور به ط یکردیرو نیداده شود. با اتخاذ چن صیخصت زاتتجهی

 یازهاین تأمینبه منظور  یورزش هایونیفدراس رانیمد یعیطب
رل و کنت یورزش یابیبازار تیریبه سمت مد یبخش جار یمال

 دایپ یشاااتریب لیتما یورزشااا یابیبازار هایو نظارت برنامه
 خواهند کرد. 

بر  رمؤثعامل  نیاسااات که پنجم نیا انگریپژوهش ب جینتا
 یابیجهت اساااتقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یرفتار ساااازمان

است  یعامل قانون یورزش هایونیدر فدراس یابیبازار تیریمد
( و 2937آقازاده و همکاران ) هایافتهیپژوهش باا  جیکاه نتاا

در پژوهش خود به  ی( که به نوع2934و همکاران ) یمیسااال
 اشااااره یابیو ارز یابیدر بازار یعوامال مرتبط با عوامل قانون

کااه  یاز عوامل یکی(. 27و  2دارد ) یکرده بودنااد، همخوان
ونیفدراس رانیبه طور عام و مد یورزشا هایساازمان رانیمد

 دیجد تیرا به طور خاص به سااامت انجام فعال یورزشااا های
است. در صورت  ینالزامات قانو دهد،یسوق م یورزش تیریمد

 هاآن رانیمد ،یورزش هایونفدراسای در آورالزام نیوجود قوان
ر د چراکهخواهند کرد.  یباال دست نیقوان اجرای به ملزم را خود

 یظارتبه مراجع  ن دیبا یباال دست نیبه قوان نیصورت عدم تمک
نظام نظارت و کنترل  یبه منظور اجرا رونیپاسخگو باشند. از ا

است، وزارت  یضرور یورزش هایونیفدراس یابیدر حوزه بازار
اساااتقرار نظام  هایو دساااتورالعمال نیورزش و جواناان قوان

اسااتقرار نظام کنترل و  نیو همچن یورزشاا یابیبازار تیریمد
و  نیرا تدو یورزشااا یابیبازار هایو نظارت بر برنامه یابیاارز

 رانیدتا م ندیابالغ نما یورزشاا هایونیجهت اجرا به فدراساا
ملزم  یبرا ازیمورد ن یاز الزامات قانون یورزشاا هایونیفدراساا

 یابیبازار هایشااادن به اساااتقرار نظام نظارت و کنترل برنامه
 برخوردار گردند. یورزش
 مؤثرعامل  نیاساات که آخر نیا انگریپژوهش ب هایافتهی 

 یابیجهت استقرار نظام کنترل و ارز رانیمد یبر رفتار ساازمان
 یتیریعامل مد یورزشاا هایونیدر فدراساا یابیبازار تیریمد

راد  یامی(، ق1626کالرک ) هایافتهیپژوهش با  جیاست که نتا
 همکاااران(، گاااک و 1629و همکااارن ) انیااالنی(، گ2931)
( که به 2934و همکاران ) یمی( و سل1667(، پاترسون )1663)

 در یتیریدر پژوهش خود باه عوامل مرتبط با عوامل مد ینوع
، 6، 1، 9دارد ) یکرده بودند، همخوان اشاااره یابیو ارز یابیبازار
استقرار  برای هادر سازمان یتیریو نگاه مد تیری(. مد27و  29

برخوردار اساات. چنانچه در  ایژهیگاه ویاز جا ینینو کردیهر رو
 ایهم نینو کردیرو کیاستقرار  یهمه بسترها برا یهر ساازمان

اجرا فراهم نباشد،  یدر آن سازمان برا یتیریباشاد، اما اراده مد
در ساااازمان  دیجد کردیتوان انتظاار داشااات که آن رو-ینم

در  یابیربازا تیریالزمه استقرار نظام مد نیشود. بنابرا یاتیعمل
داشااتن تفکر خالق، داشااتن تفکر  یورزشاا یها-ونیفدراساا
 یراهبرد هایدر برنامه ییاجرا هایو استفاده از مدل یراهبرد

اساات. در صورت داشتن  یورزشاا هایونیدر فدراسا یابیبازار
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 یورزش هایونیدر فدراسا یابیبازار هایدر برنامه ییمدل اجرا
 ضروری هامدل گونه نیکه در ا نینو ییاجرا هایمدل ژهیبه و

راهبردها و اهداف  یابیارز یمتناسااب برا هایاساات از ساانجه
 یابیاز آن مدل ارز ی( که بخش22و  26استفاده شود ) یراهبرد

ونیدر فدراساا یابیساات به طور خودکار نظام کنترل و ارزا زین
 رونی. از ادآیمی وجودبه یورزش یابیدر حوزه بازار یورزش های

 شاااودیم هیتوصااا یابینظام کنترل و ارز اربه منظور اساااتقر
مانند وزارت ورزش و جوانان  یباالدسااات یورزشااا ینهاادها

 هایبرنامه نیرا ملزم به تدو یورزشاا هایونیفدراساا رانیمد
در حوزه  یراهبرد هااایبرنااماه یاجرا هاایو مادل یراهبرد

 نهیزم یکردیرو نیتا با اسااتفاده از چن ندینما یورزشا یابیبازار
 یابیبازار تیرمدی و هااز برنامه یابینظام کنترل و ارز راسااتقرا

 فراهم شود. هاونیدر فدراس یورزش
 تاثیر شاادت که گردید مشااخص همچنین. اساات داشااته 

 یرمتغی بر اخالقی های-ارزش به پایبندی مساااتقال متغییر
  اخالقی هایارزش   بین. است 33/6 گروهی، انسجام وابساته

 تکلیف اجتماعی،انسجام انسجام)  انسجام هایمقیاس خرده با
 هایفرضیه. دارد وجود  رابطه  اهواز شاهر بانوان هایتیم در( 

 انساااجام و اخالقی ارزشاااهای بین.. گرددمی تایید پژوهش
 دیگر عبااارت بااه  و دارد وجود معنااادار رابطااه اجاتماااعی

 از استفاده هساتند باال  اخالقی هایارزش در که ورزشاکارانی
 افراد به اخالقی ارزشهای. باشدمی بیشتر آنها اجتماعی انسجام

 همجنین. یابد دساات نیز خود دلخواه هدف به دهد،می اجازه
 وجود معنادار رابطه تکلیف انسااجام و اخالقی اررزشااهای بین
 از هسااتند دارا باال اخالقی ارزشااهای که ورزشااکارانی. دارد

 با یاخالق ارزشهای هستند، برخوردار بیشتری تکلیف انساجام
 هایهدف به گروه اعضای فرد فرد و تیم تا دهدمی اجازه افراد

 زیر هایپژوهش با همسو یافته این. یابند دست خود به مربوط
 همکاران و رمضانی ،(2932) همکاران و وحدانی در: باشادمی

 اند رسیده نتیجه این به( 2933) وهمکاران شمسایی و(2933)
 زانمی با دموکراتیک و آموزشاای رفتار رهبری ساابک بین که

 طارتبا بازیکنان تکلیف و اجتماعی بعد در گروهی انساااجام
بکس از بیشاتر که مربیانی که معنا بدین دارد، وجود دار معنی
 هایتیم کنند،-می استفاده دموکراتیک و آموزشای رفتار های

 ،23 ،22) باشااند-می تر موفق نهایتاً و باال گروهی انسااجام با
(  2936) ممشاالی پژوهش با همسااو همچنین یافته این(. 7

 کنترل هایاستراتژی از اساتفاده آموزش که کند می پیشانهاد
 تیمی جامانس بر چشمگیری تاثیر مربیان توساط منفی خلقیات

 ،(1626) پوپسکو هاییافته با همسو نیز،(. 26) دارد ورزشکاران
 آموزش در اخالق آموزش ضرورت و حضور به پژوهشی در که

 دهش منعکس منصفانه بازی رفتار و نگرش عنوان به ورزشای،

 در ،(1621) ماساری و پوپسکو هاییافته با همسو(. 11) اسات
 رقابت رد منصفانه بازی رفتار یک که ورزشکارانی که پژوهشی

می آشکار اجتماعی زندگی در رفتار از نوع همان خواهد نشاان
 همچنین و ورزش، اسااتاندارد دسااتور و قواعد هنجارها،. کنند

 زندگی عنوان به گذاری عالمت قواعد و اجتماعی هنجارهای
 جوانمردانه بازی روح در که ورزشاااکاران، رفتار بر اجتماعی

 خرده با ورزشاااکاری روحیه بین(. 14) کنند رفتار و درونی
 در( تکلیف انسجام و اجتماعی انساجام)  انساجام هایمقیاس

 با همسو یافته این. دارد وجود رابطه اهواز شهر بانوان هایتیم
 :باشدمی زیر هایپژوهش

 یافتند،احترام در پژوهشی در ،(1621) ماسااری و پوپساکو 
 و یادگیری های،تیمی هم و مخالفان به احترام دیگران، به

 روح در آموزش به منجر اجتماعی رفتار و بازی قواعد به احترام
 رخ زندگی شرایط هر در که است عادت یک جوانمردانه، بازی
 که دهدمی نشاان پژوهشای در( 2939) نباتی(.  14) دهد-می

 – روانی عوامل گروهی انسااجام بر گذار تأثیر عوامل از یکی
 انسجام و هاگروه تداوم و گیری شکل در که باشدمی اجتماعی
 به«  تیمی جو»  و«  روحیه»  عنوان به دارد نقش گروهها

 چهار( 1661) همکاران و کارون(. 27) اساات رساایده اثبات
 روهگ در را روانشناختی ساختار حضور که دهنده تشکیل اجزای

التح گروه، موقعیت شامل که کردند ذکر را کنند-می منعکس
 در دهنده تشکیل اجزای این. باشاندمی هنجارها و هانقش ها،

 ظاهر هگرو در گروه، اعضااای بین ارتباط و متقابل تاثیر نتیجه
 اصاارار مربیان:  داردمی بیان( 2336) انشاال(. 12) شااوندمی

 نونیف نتیجه در و است، موفقیت اساس تیمی اتحاد که داشتند
 ازیکنانب بین در یگانگی و صمیمیت روح به تا بردند کار به را

 هایبرنامه بازی، از قبل جمعی خوردن غذا. شاااوند مطمئن
 ای گونه به بازی، از قبل آمادگی و هاگردهمایی بدنسااازی،

(. 1) شااودمی بهتر فردی عملکرد به مبدل. دهدمی رخ ساانتی
 از ادراکات»  عنوان با پژوهشاای در( 1661) همکاران و  تری

 هایتیم در( خوی و خلق) روانی حاالت و گروهی انسااجام
 خرده در: که داد نشااان نتایج. پرداختند مطالعه به«  ورزشاای
 مخشاا و تنش باال، گروه به کشااش تکلیف، انسااجام مقیاس
 تکلیف، انساااجام مقیاس خرده در. دارد همراه به را پاایین

. کندمی بینی پیش را پایین افسااردگی باال، گروهی یکپارچگی
 و تنش باال، گروه به کشش اجتماعی، انسجام مقیاس خرده در

 بین(. 17) کند-می بینی پیش را باال توان و پایین افسااردگی
 انسااجام) انسااجام هایمقیاس خرده با شااخصاای مسااولیت

 اهواز شهر بانوان ورزشی هایتیم در( تکلیف اجتماعی،انسجام
 بیان که  های،کارونپژوهش نتایج با همسااو. دارد وجود رابطه
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 مقام و هازمینه سااوابق، از تیم اعضااای که زمانی: داردمی
 میان رد انسجام میزان باشند، برخوردار یکسانی تقریباً اجتماعی
 در پیوسته حضور.شودمی تسهیل و یافته افزایش تیم اعضاای

 هک است دیگری شاخصای عامل تیم، جلساات دیگر و تمرین
(. 11) باشااد داشااته مؤثری نقش انسااجام بهبود در تواندمی

 تواندیم نیز تمرین جلسات در بازیکن تأخیر و غیبت همچنین
 خرده با قدم ثبات بین(. 12) باشااد مؤثر انسااجام میزان بر

 در( تکلیف انسااجام اجتماعی، انسااجام) انسااجام هایمقیاس
 نتیجه در. دارد وجود رابطه اهواز شهر بانوان ورزشی های-تیم

 ورزشکارانی دیگر عبارت به. گرددمی تایید پژوهش هایفرضیه
 و اجتماعی انساااجام از اساااتفاده دارند باالیی قدم ثبات که

 نباتی نتایج با همسااو. اساات بیشااتر هاآن در تکلیف انسااجام
. اردد مسااتقیم اثر تیمی انسااجام بر تیمی ثبات عامل(2939)

 یک که هاییسال تعداد حسب بر تیمی انساجام به تیمی ثبات
(. 27) شاودمی اطالق مانندمی همدیگر با ورزشاکاران از گروه
 طوالنی دوره یک طول در که هاییتیم داشاات انتظار توانمی
 نهایتاً و تر منسجم پایدارتر، مانند،می باقی ثابت نسابتاً زمان از

اسمقی خرده با  ارتباطات و مراقبت بین. بود خواهند تر موفق
 هایتیم در( تکلیف انسجام و اجتماعی انسجام) انساجام های

 بازیکنان که وقتی. دارد وجود رابطه اهواز شهر بانوان ورزشای
 سهیم تیم به مربوط هایتجربه در و کنندمی نظر تبادل هم با

 و اعتماد احساس و تر نزدیک فردی بین ارتباطات شاوند،-می
 روانشناسان. آیدمی وجود به هاآن بین در ساویه دو پشاتیبانی
 احساااس اصااطالح به این که ببینند تا عالقمندند ورزشاای

 آیا و گذاردمی اثر عملکرد بر اندازه چه تا یگانگی و صاامیمیت
 دلمب ورزشکاران بین در فردی بین جذابیت و احسااس میزان

 و گیالرد اوردون، نظر با همسو. شودمی بهتر فردی عملکرد به
 بین ارتباطی مشکالت: داردمی بیان که باشدمی( 2333) بونک

 بزرگ خیلی هایگروه میان در تنبلی و خستگی گروه، اعضای
 دیگری عوامل.کنندمی عمل گروهی انسااجام موانع عنوان به

اردو رد زندگی جمعی، دسته مسافرت فیزیکی، صمیمیت نظیر
 در توانندمی که رساادمی نظر به قراردادی، مزایای وجود و ها

 با همسو همچنین(. 27) باشند گذار تأثیر تیمی انساجام میزان
 عنوان با پژوهشاای در  ،(1629) همکاران و اساامیت نتایج

 واسااطه نقش: ورزش در کار انسااجام و گرا تحول رهبری
 و زیهتج که داد نشان نتایج که دادند انجام تیم درون ارتباطات

 حدی به تیمی درون ارتباط داد نشااان سااطحی چند تحلیل
 و گرا تحول رهبری رفتارهای از نفر دو بین روابط واسااطه
 هک است شده دیده تیم درون ارتباطات. باشدمی وظیفه انسجام

 رهبری بین رابطه که دهدمی توضیح که اسات مکانیسام یک
 به نتایج کلی، طور به(. 16) است وظیفه انساجام و گرا تحول
 و ورزش، در رهبری با ارتباط در مثبت اثرات از وساایعی طیف
 تیم انسجام ساطح اسات ممکن که اسات مداخالت از حاکی

 هایمقیاس خرده با  اجتماعی مسااولیت بین. دهدمی افزایش
 هایتیم در( تکلیف انسااجام و اجتماعی انسااجام) انسااجام
فرضاایه نتیجه در. دارد وجود رابطه اهواز شاهر بانوان ورزشای

 که ورزشااکارانی دیگر عبارت به. گرددمی تایید پژوهش های
 و اجتماعی انسجام از اساتفاده دارند باالیی اجتماعی مساولیت

 و هبخشند نتایج با همسو.  است بیشتر هاآن در تکلیف انسجام
 مسااائولیت تاثیر عنوان با پژوهشااای که( 2932) همکاران
 برتر لیگ در سااازمان - مشااتری هویت بر باشااگاه اجتماعی

 های-فعالیت به توجه داد نشان نتایج دادند، انجام ایران فوتبال
 هدف با دوسااتانه هایبازی انجام قبیل از اجتماعی مساائولیت

 یهای-فعالیت و همگانی ورزش از حمایت نیازمندان، به کمک
 می هباشگا به نسبت هواداران هویت افزایش باعث قبیل ازاین
 .شوند
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