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تحق        طراح   ق ی هدف  را    کنان ی باز   ی ورزش   ی ر ی پذ   ت ی مسئول   ی الگو   ی حاضر 
وال   گ ی ل  تشک   بال ی برتر  تحق   ل ی کشور  روش  با  ی کم -ی ف ی )ک   خته ی آم   ق ی داد.   )

  ی خبرگان و در بخش کم   ی ف ی در بخش ک   ی بود. جامعه آمار   ی اکتشاف   کرد ی رو 
به    رگان نفر از خب   24  ی ف ی ش ک در بخ   ی بود. نمونه آمار   بال ی برتر وال   گ ی ل   کنان ی باز 

  ن ی ب   ه ی هر گو  ی برا   نکه ی با توجه به ا  ی و در بخش کم  هدفمند  ی ر ی گ روش نمونه 
انتخاب    ی تصادف   ای نفر به روش طبقه   360  ن ی بود، بنابرا   از ی نفر مورد ن   10تا    5

  ج ی نیمه ساختار یافته بود که نتا  ی ها مصاحبه   ی ف ی در بخش ک  ق ی شدند. ابزار تحق 
عامل    11و    ی عامل اصل   3پرسشنامه با    ک ی مصاحبه در قالب    ن ی از ا   فته برگر 
و    ی اکتشاف   ی عامل   ل ی تحل   ق ی سازه پرسشنامه از طر   یی شد.  روا   ی طراح   ی فرع 
گزارش شد    KMO  =  0/ 78حجم نمونه     ت ی قرار گرفت. کفا   د ی مورد تائ   ی د ی تائ 

شاخص  نها   یی کو نی   آزمون   های و  مدل  مدل،  تناسب  عامل    3را    یی برازش 
،  ی ورزش   ران ی قرار داد. مد   د یی مورد تا   ی و سازمان  ی گروه   ، ی فرد   ی ر ی پذ  ت ی مسئول 
م   ها ون ی فدراس   ن ی مسئول  کشور  ورزشکاران  نتا   ی و  از  در    ق ی تحق   ن ی ا   ج ی توانند 

پ  افزا   شرفت ی بهبود،  ببرند و    ی ر ی پذ ت ی مسئول   ش ی و  استفاده الزم را  ورزشکاران 
ورزش،    ی برا  افزا توسعه  ب   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ش ی با  جلب  به    شتر ی و  عالقمندان 

 کنند.   فا ی را ا   ی مثبت در جامعه گام ارزنده ا   ی رگذار ی و تاث   ت ی ورزش و حما 

 هاي کليدي واژه 
 مشارکت  ، ی ورزش یریپذ تیمسئول ، یگروه   ، یفرد  ، یسازمان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    The purpose of this study was to present a model 

of sport responsibility in Iranian volleyball super 

league players. The research method was mixed 

(qualitative-quantitative) with exploratory approach. 

The statistical population was in the qualitative part 

of the experts and in the quantitative part of the 

players of the volleyball super league. Statistical 

sample in the qualitative section of 24 experts by 

purposive sampling method and in the quantitative 

section, considering that between 5 to 10 people 

were needed for each item, so 360 people were 

selected by stratified random sampling method. The 

research tool was in the qualitative part of semi-

structured interviews. The results of this interview 

were designed in the form of a questionnaire with 3 

main factors and 11 sub-factors. The construct 

validity of questionnaire was confirmed by 

exploratory and confirmatory factor analysis. 

Adequacy of sample size was reported KMO= 0.78 

and the indicators of goodness of fit of the model fit 

the final model to 3 factors of individual, group and 

organizational responsibility. Sports managers and 

officials of federations and athletes of the country 

can use the results of this research to improve, 

develop and increase the responsibility of athletes 

and to develop sports, by increasing responsibility 

and attracting more sports enthusiasts and 

supporting and positively influencing society is a 

valuable step to play.  

Keywords 

Individual, Group, Organizational, Participation, Sport 

Responsibility  . 
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   همقدم
در  مسئولیت همواره  ها  انسان  که  است  مفهومی  پذیری 

از  ارتباط هستند. یکی  در  با آن  اجتماعی  و  زندگی فردی 
و روش مسئولیت  قبول  راهکارهای  بررسی  در  موثر  های 

احساس تکلیف در قبال آن مسئولیت ورزشی است. فرد با  
به یک رشته ورزشی و    به دنبال آن قبول مسئولیت   ورود 

در  که    وزدآممی   است  کرده  قبول  که  را  نقشی  و  وظیفه 
دیدگاه چارچوب   از  دهد.  انجام  احسن  نحو  به  هنجارها 

علمی، ورزش استراتژی کلیدی در ترویج مسئولیت پذیری  
فردی و اجتماعی است که باعث رفتارهای اجتماعی مثبت 
و  فردی  مثبت  رفتارهای  توسعه  و  شود  می  جوانان  در 

.  ت طوالنی مدت ورزشی می شود اجتماعی منجر به مشارک
ورزش   در  شرکت  برای  ورزشکاران  های  انگیزه  تاثیر 

ت پذیری فردی و اجتماعی آنان  بستگی به سطوح مسئولی
. مسئولیت پذیری فردی به توانایی پاسحگویی و  (15)  دارد

برای رسیدن   مناسب  تنظیم  به  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
توسط تیم و افراد   به اهداف، اقدامات و موفقیت درون تیم  

دارد.   از  اشاره  وسیعی  که طیف  سازمانی  پذیری  مسئولیت 
موضوعات  از جمله تعهد، اخالق، رفتار شهروندی سازمانی  

گیرد می  بر  در  را  قبیل  این  از  خلیلی    .(17)  و  و  مشبکی 
 پذیری فردی اساس ( معتقدند که مسئولیت2010)  شجاعی

گروهمسئولیت زیرا  است  گروهی  هم  پذیری  با  افراد  از  ی 
مشخصیتمسئول  فرهنگ را  اجتماعی   کندمی   پذیری 

تحقیقبر    .  (1۹) بیسکایا  اساس  و  فریا  روسادو،   مارتینز، 
افراد(  2017) های  درک  انگیزه  از  بهت  )ورزشکاران(  ری 

(. 18)  را فراهم می کند  مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی
سن و  باتاچارا  )1دو،  که  2013،  ندارد  تعجبی  معتقدند   )

سازمان موضوعاکنون  به   اجتماعی  پذیریمسئولیت  ها 
ویژه  گذاری  توجه  سرمایه  روزافزونی  طور  به  و  کنند  ای 

ضح است که  . وا(8)  ها افزایش دهندشان را در این برنامه 
ها بر جامعه تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی عملکرد سازمان

هایی که نتوانند خود را با این  گذارد، از این رو سازمانمی
و  نیستند  موفق  عمل  عرصه  در  کنند،  سازگار  مهم  اصل 

را  نمی آن  یا  کنند  حفظ  جامعه  در  را  جایگاهشان  توانند 
عرض خطر جدی بهبود بخشند، در نتیجه بقای خود را در م

این نتیجه  دید.  پژوهش خواهند  به  نیاز  امروزه،  های که 
خصوصگسترده در  است مسئولیت  ای  محسوس    پذیری 

(22.) 

 
1  .  Du, Bhattacharya, Sen 

گالواس  که  2012)  2آگوینیس،  رسیدند  نتیجه  این  به   )
به موضوع پذیری مسئولیت    افزایش شدت توجه و عالقه 

از  عظیمی  حجم  است  شده  موجب  سازمان  اجتماعی 
ن سازمانی به این موضوع ها با تاکید بر سطح کالوهشپژ

ها دربارهء چگونگی  این گونه پژوهش  . هرچند(2)  بپردازند
سیاست  بر  مسئولیت  هایتاثیر  سازمان  اجتماعی  پذیری 

قرار  ن اختیار  در  را  مناسبی  اطالعات  کار،  و  کسب  تایج 
نقش می دربارهء  زیادی  آگاهی  حال،  عین  در    دهند. 

سازمان مسئولیت کارکنان  دید  از  سازمان  اجتماعی  پذیری 
نیست دسترس  حدود  (1)  در  واقع،  در  از   4.  درصد 

خصوصپژوهش در  که  اجتماعی مسئولیت  هایی  پذیری 
مجله  در  اصل سازمان  و  معتبر  روان  های  و  مدیریت  ی 
 . (2)اند، بر سطح فردی تمرکز کرده اندشناسی منتشر شده 

سازمان  تنها  احساس  نه  چنین  امروزه  بلکه  صنعتی  های 
که می سازمان  شود  غیر  مدیریت  و  صنعتی  غیر  های 

سازمان  جمله  از  به انتفاعی  باید  نیز  ورزشی   های 
توجه  مسئولیت خود  کارکنان  سازمانی  نیازهای  و  پذیری 

  21آغاز قرن    مطالعات گذشته و در (. در4ویژه نشان دهند)
اقتصاد و تمسئولی زمینه  غالبی در  نظریه  اجتماعی  پذیری 

ارزش  به شمار میتوسعه  و معنوی جامعه  رود. های مادی 
ها در ارتباط در این نظریه انتظارات رو به گسترش سازمان

قرار   بررسی  مورد  اجتماعی  و  محیطی  استانداردهای  با 
نظریه می طرح  از  آنچه  اجتماعی  مسئولیت  گیرد.  پذیری 

گیرد این مطلب است  ها قرار میجه مدیران سازمان مورد تو
سازمان عملکرد  بررسی  برای  جالبی  نظریه  و  ایده  ها که 

 (. 4) رودهای ورزشی کشورها بشمار میبویژه اخیرا سازمان
تنها ازاینکه    نه  قبل  مندان  برای عالقه  پرسش مهمی که 

ه پذیری انجام دهند این بود کمسئولیت  مطالعاتی در زمینه
سازمان  در چرا  را  کارکنانشان  مسئولیت  که  دارند  نیاز  ها 

نیاز برآورد  دهند؟  جهت  توسعه  سازمان  اجتماعی  های 
سازمان2013)  3شارما قصد  که  است  معتقد  است  (  این  ها 

وجود   با  ولی  نمایند.  جلب  را  مشتریان  بیشتر  رضایت  که 
می اضافه  وی  موضوع این،  به  بخواهیم  اگر  که   کند 

موشکافانهمسئولیت نتیجه  پذیری  این  به  کنیم،  نگاه  تر 

ایشان  می قول  به  که  یک  "رسیم  در  افراد  از  گروهی 
یک   در  مثال  یا  و  ورزشی،  سازمان  یک  در  شرکت، 

آیند تا اینکه بتوانند کاری را که  فدراسیون دور هم گرد می 

 
2 . Aguinis, Glavas 

3  . Sharma . 
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آنها نمی توانستند به طور انفرادی در جهت توسعه اهداف  
خود پذیری  انجام    سازمان  مسئولیت  قبول  با  حال  دهند، 

 . (25)"اجتماعی بتوانند به طور دسته جمعی انجام دهند

موضوع مهمی که محققان در پذیرش مسئولیت اجتماعی  
هایی ها مسئولیتت که سازمانکنند این اسبه آن اشاره می

خواسته  با  ارتباط  نیازدر  و  بیرون  ها  در  مشتریان  های 
مسولیت نظریه  اینکه  با  دارند.  این سازمان  بر  پذیری 

می تاکید  یک  هماهنگی  مشتریان  نگرش  اغلب  ولی  کند، 
یک   هواداران  یا  و  رویداد  یک  تماشاچیان  نما(،  )نام  برند 

ان تظار داشتند. جلب نظر تیم ورزشی آن چیزی نیست که 
ساده مطلب  ورزشی  هواداران  گردشگران،  ای مشتریان، 

پذیری سازمان  مسئولیت  بشمار نمی رود و بایستی در مورد
های آن دسته از  های ورزشی به ویژه عملکرد بازیکنان تیم 

سالفدراسیون  در  که  کشور  اخیرهای  کسب  در    های 
عملکردهمقام موفق  جهانی  اجتماعی اند  های  لحاظ  به    و 

مندان و طرفداران  مسئولیت توجه عالقه  آنها مورد  پذیری 
 از یکسو و مدیریت سازمان از سوی دیگر قرار گرفته است 

 تحقیق و بررسی انجام پذیرد. 
به صورت   معموال  که  است  ویژگی  یک  پذیری  مسئولیت 

عاطفی  حیطه  در  می  نگرش  قرار  به  فرد  آن  از  و  گیرد 
غیر عمده و اساسی در آن دسته از رفتارهای عنوان یک مت

می  برده  نام  خور  اجتماعی  در  جایگاه  اجتماع  در  که  شود 
دارد. تنها  مسئولیت  توجهی  نه  که  است  مفهومی  پذیری 

تفاوتمی به  احترام  در  ابزار  تواند  گروهی  و  فردی  های 
های  خوبی به شمار رود بلکه برای حفظ انسجام در ارزش 

 ها نیز مورد توجه قرار گیرد.  ای سازماناخالقی و حرفه 
گروهی  مسئولیت  با  مقایسه  در  فردی  پذیری    مسئولیت 

  "مفهومی جدید است اما قدمتی برابر با قانون طالیی دارد  
با دیگری طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار  

پذیری  ( مسئولیت138۹)  مشبکی و خلیلی شجاعی  ."شود  
. در  (1۹)  دانستندپذیری گروهی  مسئولیت  ساسارا  فردی  

از علمی  تعریف  میمسئولیت  یک  گفت  پذیری  آن  "توان 
های   سازد مراقب تالش شایستگی است که ما را قادر می 

باشیم   خود  گروه کاری  و  دیگران  عالئق  راه  در  هایی و 
فردی، نیازهای  حیطه  از  خارج  که  کنیم  و    خدمت  اهداف 

 . (4)نگرانی هایمان قرار دارند 
دولت حتی  مسئولیتاخیرا  و  جایگاه  بواسطه  که  ها  ی 

توسعه    هایسازمان در  جامعه  افراد  نظر  جلب  در  ورزشی 
اجتماعیمسئولیت مالی    های  و  سازمانی  پشتیبانی  دارند، 
بازیکنان یک گسترده نقشی که مثال  برای مشارکت و  ای 

می بهبودتیم  در  داشته مسئولیت  تواند  جامعه  در  پذیری 
می نشان  قراین  اند.  آورده  فراهم  کهباشند  های  تیم  دهند 

ارزش   علت  به  کارها  و  سایر کسب  با  مقایسه  در  ورزشی 
بی  استقبال  مورد  دارند،  که  مشهودی  کننده  سرگرم 

می قرار  جامعه  تیمنظیرافراد  این  بازیکنان  توجه گیرند.  ها 
متفاوت تری از سایر کسب و کارها نسبت به خود به لحاظ  

امروزه  اند. اند بدست آوردهاجتماعی که کسب کرده موقعیت
ها حوزه ورزش را به شکلی کامل تری تحت پوشش  رسانه 

می  می قرار  نظر  به  چنین  و  از  دهند  مردم  عموم  که  رسد 
مسئولیتی که اجتماع بر عهده آنها قرار داده است نسبت به  

 گذشته آگاهی بیشتری کسب کرده است.
تیم ورزشی در   بازیکنان یک  مسئولیت پذیری خاصی که 

ب و کارها دارند این است که بسیاری  مقایسه با سایر کس
شوند و یک تعلق هیجانی از شهروندان با تیم شناخته می 

یا تالش  موفقیت  به  نسبت  خود  خاصی  محبوب  تیم  های 
می بخش نشان  برای  مبنایی  رابطه،  نوع  این   دهند. 
پذیری بازیکنان از یکسو و سازمانی که عهده دار مسئولیت

 کند. ی آن حوزه ورزشی است فراهم م
ورزشی سازمان   مسئولیت  بازیکنان  هاکه  برای  ورزشی  ی 

می فراهم  موفق  ورزشی  تیم  ترویج  یک  موجب  آورند 
می شهروندان  بین  خاصی  رفتاری  چند  الگوی  هر  شود. 

سایر کسب و کارها شاید مزایای واقعی و معنی داری نظیر  
کارکنان  برای  و خدمات  رفاهی  مزایای  دستمزد،  و  حقوق 

می  از    کنند،ارایه  گروهی  شود  تصور  است  سخت  اما 
کارکنان صورت خود را رنگ کنند تا عملکرد سازمانشان را  

 .  (8ترغیب نمایند )
وجود   سازمانی  که  است  دشوار  نکته  این  باور  همچنین 

باشد که مثال   استادیوم   50داشته  را در یک  هزار صندلی 
لوگوی   و  لباس  با  که  دهد  قرار  مشتریان  اختیار  در 

 ها بنشینند. مخصوص شرکت روی آن صندلی 
تیم  بازیکنان  با  جامعه  که یک  رابطه خاصی  پرتو  های  در 

نقش  از  یکی  است،  آورده  بوجود  اصلی  ورزشی  های 
غیر  آموزش  و  عموم  آگاهی  سطح  بردن  باال  بازیکنان 
زندگی   آن  در  که  محیطی  بر  تاثیرگذاری  و  مستقیم 

ومی تیم  رابطه  شدت  به  توجه  با  باید   کنند.  شهروندی، 
بهبود آگاهی جامعه مورد  بازیکنان یک تیم ورزشی  هدف 

س بیشتر  باشد.  رابطه  این  ارتقاء  و  ورزشی  ازماننظر  های 
اخالقی   حرفه اساسنامه  بر و  نظارت  برای   ای 

ردهمسئولیت در  بازیکنان  گروهی  و  فردی  های  پذیری 
 اند. مختلف تهیه کرده
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است    (1۹۹۹)1جاکوئز محرک مسمعتقد  پذیری  ئولیت 
های سازمانی به  مهمی در توجه بیشتر به جامعه در فعالیت

می تمرکزشمار  که  چند  هر  اجتماعی    آید.  موضوعات  بر 
نیست   جدیدی  خلیلی  (8)مفهوم  و  مشبکی   شجاعی. 

رسیدند  138۹) نتیجه  این  به  تعامل  (  نحوه  مورد  در  که 
نظران   صاحب  از  برخی  اجتماعی  مسئولیت  و  اخالق 
معتقدند که اخالق با نحوه رفتار فرد در داخل سازمان و در  

  .(1۹)خارج سازمان ارتباط دارد 
تیم  مسئولیت  همسئل بازیکنان  ضوع  های ورزشی موپذیری 

سازمانی رفتار  مدیریت  مطالعات  در  می  مهمی  رود بشمار 
انجام شده   این زمینه  اندکی ذر  این حال تحقیقات  با  ولی 

دیگراناست   و  مطالعه  2017)  مارتینز  با  ورزشکار    517( 
ت های نتیجه گرفتند وظیفه محوری ارتباط قوی با مسئولی

دارد اجتماعی  و  اسکارتی18)  فردی  دیگران  (.  (  2015)و 
حق   وظایف،  موفقیت،  برای  فرصت  انتظارات،  تنظیم 
انتخاب، احترام، کمک به دیگران، تشویق دیگران و انگیزه  
را مورد شناسایی   ارزیابی مسئولیت پذیری  را در  مشارکت 

( مسئولیت رفتارهای 2011)  رایت و کرگ  .(10)قرار دادند
می  فر دیگران  و  به خود  احترام  باعث  که  اجتماعی  و  دی 

شود را در برنامه ریزی فعالیت های بدنی مورد تاکید قرار  
 (.2۹) دادند

توسعه   با  درگیری  و  انگیزش  مختلف  سطوح  چند  هر 
اما بیشتر   های اجتماعی مثبت مرتبط بوده است، صالحیت  

ارزیاب زمان  در  را  مالحظات  این  اند  نتوانسته  ی تحقیقات 
در  شکاف  این  نمایند.  لحاظ  فردی  و  اجتماعی  مسئولیت 
تحقیقات   اینکه  به  توجه  با  است  مشهود  ورزشی  چیدمان 
موجود بر مبنای تئوری بوده و ارائه گر نتایج تجربی برای  

ورزشکاران نیست، لذا  پذیری  درک نحوه تحقق مسئولیت  
تحقیقات متمرکز  باید در  انگیزشی  و  ساختارهای درگیری 

عه مسئولیت اجتماعی و فردی لحاظ شود. چنین به  بر توس
می  بیشتری  نظر  مطالعه  به  کشورمان  در  اکنون  که  رسد 

های ورزشی و نسبت به گذشته در زمینه تاثیر بازیکنان تیم
از .  استنیاز  ورزشی    پذیری مسئولیت  سطوح   آگاهی 

مسئولیت که  معتقدند  بسیار  محققان  مفهوم  پذیری 
و  ای  گسترده متعددیعاست  و  می  وامل  توسعه  در  توانند 
دارندورزشگاران  پذیری  مسئولیت  ترویج این،    . نقش  بنابر 

بتواند  است  امیدوار  تحقیق  پذیری    این  مسئولیت  عوامل 
شناسایی  مورد  را     لیگ برتر والیبال کشورورزشی بازیکنان  

 
1  . Jacques 

  قرار دهد.
 

 روش تحقیق
)کیفی آمیخته  نوع  از  حاضر  تحقیق  با  -روش    کمی( 

بود. جامعه آماری در بخش کیفی اکتشافی  شامل    رویکرد 
را    24 تحقیق  این  دسترس  در  جامعه  بود.  خبرگان  از  نفر 

در   حاضر  بازیکنان  و    12کلیه  مردان  والیبال  تیم    7تیم 
به   شده  دعوت  بازیکنان  کلیه  همراه  به  بانوان  والیبال 

  های بزرگساالن، جوانان های ملی والیبال در ردهاردوی تیم
نفر بودند تشکیل داد.   360و نوجوانان که در مجموع تعداد  

و  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  انجام  برای  کیفی  بخش  در 
گیری هدفمند  ساخت پرسشنامه از خبرگان به روش نمونه 

نمونه  تکنیک  شدهو  انتخاب  برفی  گلوله  در  گیری  اند. 
از جمله   با خبرگان ورزشی  با هماهنگی قبلی  جلساتی که 

تیم کارش مربی  و  سرمربی  والیبال،  فدراسیون  های  ناسان 
نواب   روساء،  از  تعدادی  نهایت  در  و  بانوان،  و  مردان  ملی 
تجارب   از  که  ورزشی  فدراسیون  چند  دبیرکل  و  رئیس 
فراوانی نیز در زمینه مسئولیت پذیری ورزشکاران برخوردار  
با   رابطه  در  اطالعاتی  ابتدا  جلسات  این  برگزار شد.  بودند، 

آنها  تحق از  سپس  و  گرفت  قرار  آنها  اختیار  در  حاضر  یق 
خالصه  خود  تجربیات  به  توجه  با  تا  شد  از  خواسته  ای 

عواملی که با مسئولیت پذیری ورزشکاران رابطه دارند بیان  
نمونه نظری کنند.  اشباع  زمان  تا  کیفی  بخش  در  گیری 

نفر(. در بخش کمی نیز با توجه به    24ها ادامه یافت )داده
بین  ا هر سوال  برای  بنابراین    10تا    5ینکه  بود،  نفر الزم 

ای تصادفی نمونه آماری را تشکیل  نفر به روش طبقه  360
به منظور    150دادند.   آماری  نمونه  از  به صورت مجزا  نفر 

بر   زیرا  است  شده  گرفته  نظر  در  اکتشافی  عامل  تحلیل 
( برای تحلیل عامل اکتشافی حداقل  2016طبق نظر بیرنه )

نمونه  ح محقق    150جم  پرسشنامه  ساخت  است.  نفر 
به   اول   مرحله  در  است.  شده  انجام  مرحله  دو  در  ساخته 
پذیری  مسئولیت  با  مرتبط  نظری  مبانی  و  ادبیات  بررسی 
پرداخته شد. سپس مصاحبه، به طور نیمه ساختار یافته، با  
ابتدا   در  است.  گرفته  انجام  عوامل  تعیین  جهت  خبرگان 

ار آنها  با    تباطتوضیحاتی در  از  ارائه شد و  موضوع تحقیق 
خواسته شد تا نظر خود را در ارتباط با هر یک از عوامل یا  
و   تجزیه  مراحل  کنند.  عنوان  آنان  نظر  مد  دیگر  عوامل 

داده از مصاحبه در سه مرحله های جمعتحلیل  آوری شده 
می انجام  مقولهکدگذاری  اول،  مرحله  در  اولیه شود.  های 

در   وسیله  اطالعات  به  را،  مطالعه  در حال  پدیده  خصوص 
دهد. در این تحقیق کد باز  بخش بندی اطالعات شکل می
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از   شده    24اولیه  انجام  در   164مصاحبه  آمد.  بدست  کد 
ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوین  مرحله دوم ویژگی

ای در شده و سر جای خود قرار می گیرد تا دانش فزاینده
ایجا روابط  باز مورد  تمامی کدهای  مرحله  این  در  گردد.  د 

گردیده  مقایسه  تحقیق  ادبیات  با  و  بازبینی  دوباره  نهایی 
حوزه دست یافت که   11است. که محقق در این مرحله به  

 گزارش شده است.   1در جدول 

 

 

 ییباز نها یو کدها یمقوله محور  . 1جدول 

 کدهای باز نهایی مقوله های محوری
 لذت بردن از رشته  نیمسئولیت پذیری درو

 وقف رشته ورزشی 

 انگیزه پیشرفت 
 صداقت

 راستگویی  

 ارزش

 آموزش مهارت 

 برقراری ارتباط با هواداران مسئولیت پذیری بیرونی
 حفظ محیط زیست 

 ها حضور در خیریه

 کمک کردن  
 شهرت 

 توانایی بیشتر برای کمک به مردم

 آگاه سازی و جلب حمایت هواداران

 اتفاقات جاری مسائل و
 از طرف سازمان/باشگاه  بازخوردهایی 

 تصمیمات اساسی 
 انتظار باشگاه

 احترام  احترام به قوانین
 احساسات مسئولین  

 همدردی  

 وقت خود 

هاای مسائل و مشکالت تیم و هم تیمی
 خود

 وظیفه  قدرت تعامل با هم تیمی
 به دیگرانکمک  

 رازداری

 تخریب محیط زیست
 انجام تمرینات  ماعشرکت در اجت

 هویت مستقل

 هویتی مشترک  

 امر و نهی
 درک احساسات  تعامل گروهی

 احساس آرامش 

 خالقیت هم تیمی 

 نظام ارتقا بازیکنان 

 توانایی و مهارت 

 تبادل نظر با بازیکنان  تعهد اخالقی
 تشویق و حمایت  

 انتقال انرژی به دیگران 

 اشتباه هم تیمی
 یاری ذهنی هوش موفقیت سازمانی

 های موفقیت مهارت

 برنامه ریزی 

 وظایف تیمی  
 بدگویی  تعهد سازمانی

 آرام کردن فضای متشنج 

   تعهد

 حفظ اسرار 

 خستگی و بی حوصلگی

 های مثبت و راه حل مدار پیشنهاد اعتماد سازمانی
 قوانین نانوشته  

 تغییر روند   

 گوشزد اشتباهات باشگاه و مدیران

 مشکل در روند انجام کار یا محیط تیم   ندیرفتار شهرو

 بازخوردها از طرف سازمان/باشگاه 

 تصمیمات اساسی.  

 

انتخابی بر اساس نتاایج کدگاذاری بااز و کدگاذاری محاوری مرحله سوم استفاده از کدگذاری انتخابی باود. کاه کدگاذاری 
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مولفاه  3انجام گرفت. که در نهایت هر کادام از حاوزه هاا در 
قرار گرفات. در نتیجاه باا توجاه باه دیادگاه مصااحبه اصلی  

شوندگان، مطالعه کتب و مقااالت علمای و اینترنتای و مادل 
مولفه برای پرسشنامه   11عامل اصلی و    3برخاسته از تحقیق،  

مسئولیت پذیری ورزشی شناسایی شد. عامل مسئولیت پذیری 
مولفه )درونی و بیرونی(؛ مسئولیت پذیری گروهای   2فردی با  

مولفه )احترام به قوانین، قدرت تعامل با هم تیمی، شرکت   5با  
در اجتماع، تعامل گروهی، تعهاد اخالقای(؛ مسائولیت پاذیری 

مولفه )موفقیت سازمانی، تعهد ساازمانی، اعتمااد   4سازمانی با  
سوال   43ای با  سازمانی، رفتار شهروندی( در نهایت پرسشنامه

های خیلای زیااد گزینهای بر اساس مقیاس لیکرت و  گزینه  5
 امتیاز( تدوین شد.  1امتیاز( تا خیلی کم )5)

برای تایید روایای محتاوایی نساخه مقادماتی پرسشانامه باه 

مصاحبه شوندگان داده شاد تاا پرسشانامه را از نظار مطلاوب 
های ساده و قابل بودن عبارات به لحاظ وضوح )استفاده از واژه

هاای باه کاارگیری واژهفهم(، کاربرد زبان مشترک )پرهیاز از  
هاا فنی و تخصصی( مورد بررسی قرار دهند سپس نظارات آن

اعمال گردید. همچنین به منظاور بررسای پایاایی مصااحبه از 
روش توافق درون موضوعی دو کدگاذار اساتفاده گردیاد. باه 
همین منظور از یک دانشجو مقطع دکتاری مادیریت ورزشای 

ر بخش کدگذاری درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش د
در پژوهش حاضر مشارکت نماید؛ سه مصاحبه انتخااب شاد و 

گازارش شاده  2 نتایج حاصل از کدگاذاری دو نفار در جادول
است. همچنین درصد پایایی درون موضاوعی از فرماول ذیال 

 محاسبه گردید. 

  2تعداد توافقات *                                                                                            

     *100                                                                      درصد توافق موضوعی     =
 

 ی قیک یداده ها ییایپا .2جدول 

 پایایی باز آزمون عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کدها  عنوان مصاحبه

 80/0 12 8 20 ولمصاحبه ا

 73/0 12 7 1۹ مصاحبه دوم

 83/0 7 5 12 مصاحبه سوم

 80/0 31 20 51 جمع 

     

هاای تحقیاق از تحلیال برای شاخص های روانسانجی ساازه
عاملی اکتشافی استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی ساازه 

های شناسایی شده در مرحله قبل )تحلیل عامال و تایید عامل
ها با استفاده از آزمون تحلیال عامال تاییادی ی(، عاملاکتشاف

استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسای 
 گازارش  KMO شااخص طریق نمونه از حجم شد. کفایت

(  و 2)تطبیقای  1شد. از شااخص هاای بارازش مطلاق نسابی
با در نظر گرفتن حداقل مقاادیر عناوان شاده توساط   3مقتصد

برای تعیین نیکویی برازش استفاده شاد. اولویات   صاحبنظران
بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام گرفات. بارای 

شااده، تحلیاال ماادل و گردآوری هااایوتحلیل دادهتجزیااه
و  4هااای آماااری از  ناارم افزارهااای اس پاای اس اسآزمون

 
1. Relative Fit Indices 

2. Incremental 

3.  Parsimony 

4. SPSS 

 استفاده شد. 23نسخه  5آموس

 

 یافته های تحقیق 
درصد بازکناان والیباال  8/67توصیفی،  یافته های طبق نتایج

درصااد  1/31درصااد زن بااوده انااد. تحصاایالت  2/32ماارد و 
درصد بازیکنان مرد کارشناسی و باالتر باوده  18بازکنان زن و 

است بنابراین بازیکنان زن از نظر تحصیالت باالتر از بازیکنان 
درصااد  4/57درصاد بازیکناان زن و 1/4۹مارد قارار داشاتند. 

مرد سابقه حضور در تیم ملی را نداشته اند. میاانگین   بازیکنان
باوده اسات  5/23و بازیکناان مارد   1۹/21سنی بازیکنان زن  

بنابراین بازیکنان زن از نظار سانی جاوان تار بازیکناان مارد 
 اند.  بوده

 ناانیاطم  یریانمونه گ  تیکفااز      KMOبا استفاده از آزمون  
. کنادیم رییاتغ  کیاشاخص در دامنه صفر تا    نی. اشدحاصل  

 
5. AMOS 

 کل تعداد کدها
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ماورد نظار   یهاباشد، داده  کی  کیچنانچه مقدار شاخص نزد
 جینتاا نصاورتیا ریامناسب هستند و در غ  یعامل  لیتحل  یبرا

مقادار  کهیباشاد. در صاورت یچندان مناسب نما یعامل  لیتحل
KMO    مناسب   یعامل  لیتحل  یها براباشد داده  50/0کمتر از

 تاوانیباشد م  6۹/0تا    50/0  نینخواهند بود و اگر مقدار آن ب
 کاه یدر صاورت  یپرداخت ول  یعامل  لیبه تحل  شتریب  اطیبا احت

 نیموجاود در با  یهایستگشد همببا  70/0مقدار آن بزرگتر از  
 گارید  یمناسب خواهد بود. از ساو  یعامل  لیتحل  یها براداده
 سیمااتر  نکاهیبر ا  یها مبناز مناسب بودن داده  نانیاطم  یبرا

در جامعه برابار  رندیگیقرار  م لیتحل  هیکه پا  ییها  یهمبستگ
 نیادر ا (. 6)  شاودیاز آزمون بارتلت اساتفاده م  ستیبا صفر ن
 نیاعامال شاد تاا مشاخص شاود ا  لیاسؤال تحل  43مرحله  
 نیایتبمیازان      3  . جادولسانجندیها چناد عامال را مسؤال

جاادول تعااداد عواماال  نیاا. در اشااان ماای دهاادنرا  انسیااوار

هار کادام از آنهاا   یبرا  انسیوار  نییتب  زانیم  شده و  ییشناسا
 یعامال کاه بردارهاا  10  لیاتحل  نی. در اشده استمشخص  

عامال  ریاز. ماندناد یدر مدل باق  ندهست  1آنها بزرگتر از    ژهیو
عامل  ریدرصد، ز 84/8 یرونیعامل ب  ریدرصد، ز  54/11  یدرون

 یمیعامل قدرت تعامل با هم ت  ریدرصد، ز  14/8  یتعهد اخالق
 ریادرصاد، ز  41/5عامل شرکت در اجتمااع    ریدرصد، ز  65/6

 ری، ز7۹/4 یعامل تعهد سازمان  ری، ز01/5  یگروه  تعاملعامل  
 33/3  یعامل اعتماد سازمان  ری، ز71/3  یسازمان  تیعامل موفق

 حیرا توضا  انسیااز وار  87/2  یرفتار شهروند  رعاملیدرصد، ز
ت آماد بدسا  30/60برابر    یتجمع  انسیوار  نی. همچندهندیم

 60 زا شاتریب  تواننادیعامال م  10  نیاکه بدان معناست کاه ا
 انسیاوار نییتب  زانیدهند. م  حیرا توض  رهایمتغ  انسیدرصد وار

 جهیمطالعه نت  نیدرصد باشد که در ا  60بزرگتر از    دیبا  یتجمع
 مطلوب حاصل شده است.

 

 ی ریپذ تیپرسشنامه مسئول یآمار یشاخص ها .3جدول 

   
 زیر عامل 

 های آماریشاخص
 %واریانس   مقدار ویژه زیرعامل اشتراک عامل 

 تبیین شده
%تراکمی  
 واریانس  

 ماده  

ی 
ذیر

ت پ
ولی

سئ
 م

۹6/4 درونی فردی   1 03/12  54/11  54/11  4،3،2،1  

80/3 بیرونی   2 00/3  84/8  38/20  ۹،8،7،6  

50/3 تعهد اخالقی گروهی  3 ۹6/1  14/8  53/28  18،8،7،3  

یمیتعامل با هم ت  85/2  4 72/1  65/6  17/35  17،15،11  

32/2 شرکت در اجتماع  5 3۹/1  41/5  40/58  13،۹،1  

15/2 تعامل گروهی  6 25/1  01/5  45/5۹  6،5،4  

05/2 تعهد سازمانی سازمانی  7 1۹/1  7۹/4  50/38  15،12،11،5  

5۹/1 موفقیت سازمانی   8 17/1  71/3  0۹/54  13،۹،6  

43/1 اعتماد سازمانی  ۹ 14/1  33/3  42/57  16،10  

24/1 رفتار شهروندی   10 08/1  87/2  30/60  4،2  

         
ساؤال بااقی ماناده   32عامال بارای    10درکل در این تحلیل  

مربوط به مسئولیت پذیری شناسایی شدند. همانطور که نتاایج 
از عامل گروهی هار   ۹و    13دهد سؤاالت  می  نشان   5جدول  

ه قرار گرفتاه اناد. باا قارار دادن ایان دو یک در عامل جداگان
بدسات آماد  05/0سؤال در یک عامل ضریب آلفای کرونبااخ 

بنابراین دو ساؤال ماذکور حاذف شادند. در عامال مسائولیت 

ساؤال در  11ساؤال حاذف و    5ساؤال    16پذیری سازمانی از  
ها باقی ماندند. سؤاالت زیر عامل اعتماد سازمانی حاذف عامل

های هر زیار رهای عاملی چرخش یافته سؤالشدند. جدول  با
دهاد. باا توجاه باه نتاایج تحلیال عوامال می  عامل را نشاان

ساؤال بااقی ماندناد کاه  30عامال باا  8اکتشافی در مجموع 
 تحلیل عامل تأییدی بر روی آنها انجام شد.
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 افتهیچرخش  یعامل یبارها . 4جدول 

  عامل  زیر عامل  سؤال بارعاملی 

 فردی  درونی  -1 1 85/0

ی 
ذیر

ت پ
ولی

سئ
م

 

65/0 2 

73/0 3 

71/0 4 

 بیرونی  -2 6 51/0

67/0 7 

63/0 8 

76/0 ۹ 

 گروهی  احترام به قوانین -3 13 6۹/0

 قدرت تعامل با هم تیمی  -4 11 51/0

57/0 15 

76/0 17 

54/0 1 

 شرکت در اجتماع -5 ۹ 73/0

 تعامل گروهی  -6 4 56/0

67/0 5 

64/0 6 

 تعهد اخالقی  -7 3 53/0

73/0 7 

6۹/0 8 

67/0 18 

 سازمانی  موفقیت سازمانی  -8 6 66/0

58/0 ۹ 

64/0 13 

 تعهد سازمانی  -۹ 5 5۹/0

63/0 11 

66/0 12 

51/0 15 

 رفتار شهروندی -10 1 63/0

58/0 2 

63/0 4 

66/0 16 
 

های به منظور بررسی برازش مدل مسئولیت پاذیری شااخص
 5باارازش مطلااق، مقتصااد و تطبیقاای بررساای شااد. جاادول 

 دهد.می های برازش برای مدل حاضر را نشانشاخص
 

 ی ریپذ تیشاخص های برازش مدل مسئول .5جدول 

 معیار پذیرش  برآورد مشخصه
 مقدار کوچک χ 8/33)2ر کای)آزمون نیکویی برازش مجذو

 >P 05/0 05/0ارزش 
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 قابل قبول ۹5/0تا  ۹6/0 ۹0/0 (، TLIلویس )-شاخص توکر

 قابل قبول ۹5/0تا  ۹7/0 ۹0/0 (NFIشاخص استاندارد شده برازش )

 قابل قبول ۹5/0تا  ۹8/0 ۹0/0 ( CFIشاخص برازش تطبیقی )

 قبول قابل ۹5/0تا  ۹7/0 ۹0/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 <08/0 05/0 ( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 3تا  2بین  08/3 ( CMIN/DFمجذور کای بهنجار شده ) 

 
 ورزشی یریپذ  تیمسئول ریمدل متغ یبرا یدییتا یعامل لیتحل ریمس بیضرا .1شکل

 
 ی انجیم یهاریو متغ یریپذ تیمسئول  ریمتغ ریمس بیضرا .6جدول 

 سطح معناداری  وزن رگرسیون استاندارد وزن رگرسیون  مسیر 

 001/0 ۹6/0 1 فردی             ←  مسئولیت پذیری 

 001/0 1 41/0 گروهی          ←  مسئولیت پذیری

 001/0 1 33/0 سازمانی   ← مسئولیت پذیری

 001/0 48/0 22/0 بیرونی      ←               فردی

 001/0 ۹7/0 1 درونی       ←               فردی

 001/0 84/0 ۹2/0 قدرت تعامل با هم تیمی    ←             گروهی

 001/0 74/0 14/1 تعامل گروهی     ←             گروهی

 001/0 71/0 1 تعهد اخالقی     ←             گروهی

 001/0 33/0 23/1 موفقیت سازمانی       ←           سازمانی

 001/0 82/0 30/1 تعهد سازمانی       ←           نیسازما

 001/0 45/0 1 رفتار شهروندی     ←           سازمانی

 

ضارایب   7با توجه به مقدار ضرایب غیار مساتقیم در جادول 
مسیر غیر مستقیم متغیر مسئولیت پذیری به زیرعامل درونای، 

و متغیار متغیر مسئولیت پذیری به زیر عامل موفقیت سازمانی  
 5/0مسئولیت پذیری به زیر عامل رفتاار شاهروندی کمتار از  

باوده و نشاان از  5/0بدست آمده بقیه ضرایب مسیر بااالتر از 
ها با متغیر برون زا مسئولیت پاذیری رابطه قوی بین زیرعامل

 دارد.
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 آن یهاو مؤلفه یریپذ تیمسئول مستقیم  ریغ ریمس بیضرا .7جدول 

 زن رگرسیون استانداردو مسیر غیر مستقیم 

 45/0 درونی                ←فردی                    ←  مسئولیت پذیری

 ۹3/0 بیرونی          ←فردی   ←  مسئولیت پذیری

 84/0 قدرت تعامل با هم تیمی              ← گروهی                      ←مسئولیت پذیری

 74/0  تعامل گروهی ←گروهی ← مسئولیت پذیری

 71/0 تعهد اخالقی   ←گروهی ← مسئولیت پذیری

 33/0 موفقیت سازمانی  ←سازمانی ← مسئولیت پذیری

 82/0 تعهد سازمانی ←سازمانی ← مسئولیت پذیری

 45/0 رفتار شهروندی ←سازمانی ← مسئولیت پذیری

  

 گیری حث و نتیجهب

و  پذیری بازیکناانمسئولیت نتایج تحقیق نشان داد ارتباط بین
پذیری فاردی درونای مسائولیت  انگیزش بازیکناان از طریاق

تواناد یکای از باشد. بنابراین انگیزش بازیکناان میمعنادار می
 پذیری فاردی و از طریاق آن درمسائولیت معیارهای مهام در

پذیری فردی فرمای از مسئولیت  پذیری ورزشی باشد.مسئولیت
برای زندگی اسات کاه توسعه مثبت برای آماده سازی جوانان  

در اینجا توسعه مهارت، ارزش و فضیلت ارائه گر گذاری موفق 
های ویاژه ورزش یاک باشد. با توجه به مشخصاهبه بلوغ می

شانس قوی وجود دارد کاه توساعه و حفاظ رفتارهاای مثبات 
اجتماعی و فردی به وسیله ترغیاب مشاارکت ورزشای پایادار 

های غیار الازام اور فعالیت تاثیر بالقوه قابل بهینه سازی باشد.
متکی بر افرادی است که تصمیم به شروع و استمرار مشارکت 

گیرد. این موضوع اشاره باه نیااز باه مطالعاه تااثیر در آنها می
پذیری در ورزش و نحوه مسئولیت  های ورزشکاران برایانگیزه

ارتباط انها با سطوح مسئولیت اجتماعی و فردی دارد. به گفتاه 
توسعه مثبت افراد جوان به شدت متاثر از (  2013)1پارکر  وارد و

سطح خود تشخیصی است که دارای ظرفیتی برای ارائاه یاک 
باشد. خود تشخیصی های توسعه جوانان میساختار برای برنامه

شامل حرکت ناشی از سطح باالی انگیزش و تعهد درونای در 
مشاارکت شود که آزادانه فرد بخواهد در یک فعالیت زمانی می

کند این معنای انگیزش ناشی از رضایت و فشار صرف ایفاای 
 (،   2017)   2روالراند و فورتینقش در یک فعالیت است به گفته  

افراد برانگیخته از درون برای تحقق یک برآیناد درگیار یاک 
شوند. باه عاالوه دسای و فعالیت به شکل مزیت یا پاداش می

 
1. Ward & Parker 

2   . Vallerand and Fortier 

ش بی انگیزگی شاید در کنند که سنجاشاره می( 2000)  3رایان
هاای فیزیکای مفیاد زمان مطالعه پایداری در ورزش و فعالیت

بر اساس ادبیات تحقیق پیشین فرد شاید بتوان  .(4)تلقی شود 
نی بیرونی و بی انگیزگی نشانگر نتیجه گرفت که انگیزش درو

ابعاد مهمی از یک ساختار انگیزشی در تحقق فهام بهتاری از 
مسائولیت  .(4)باشاد توسعه مسئولیت اجتمااعی و فاردی می

سعه مثبت برای آماده سازی جواناان پذیری فردی فرمی از تو
برای زندگی است که در اینجا توسعه مهارت، ارزش و فضیلت 

باشااد. بااا توجااه بااه ارائااه گاار گااذاری موفااق بااه بلااوغ می
های ویژه ورزش یاک شاانس قاوی وجاود دارد کاه مشخصه

توسعه و حفظ رفتارهای مثبت اجتمااعی و فاردی باه وسایله 
با توجه  بل بهینه سازی باشدترغیب مشارکت ورزشی پایدار قا
تااوان پیشاانهاداتی را باارای بااه نتااایج بدساات آمااده می

های ورزشای های ورزشی، مدیران، مربیان و باشگاهفدراسیون
بیان کرد: بازیکنان دارای انگیازش بااال تواناایی بااالتری در 

بایست باه پذیری دارند. لذا مدیران میمسئولیت  زمینه افزایش
ر بازیکنان ایجااد انگیازش نماوده همچاون کمک راه هایی د

تفویض اختیار، تشویق بازیکنان به شرکت در حال مشاکالت 
تیم و این قبیل مسائل، سطوح انگیزشی باال در بازیکنان ایجاد 
 نمااوده تااا باادین ترتیااب در عااین اینکااه امیااد بااه بهبااود

پذیری باه طباع مسئولیت  پذیری بیشتر و بیشتر شود،مسئولیت
همچنین   .ازیکنانی با انگیزه باال در سطح باالیی باشدداشتن ب

تواننااد بااا اتخاااذ های ورزشاای میها و سااازمانفدراساایون
رویکردهای خاص عامل انگیزش بازیکنان را بهباود بخشاند، 
افزایش انگیزه با حضور و استفاده از بازیکنان خارجی با کیفیت 

ت. وجاود های لیگ برتر یکی از این رویکردهاا اسادر باشگاه
تواناد بارای بازیکنان با کیفیت و بزرگ در زماین ورزشای می

 
3. Deci & Ryan 



 کشور   بالیبرتر وال گ یل  کنانی باز یورزش یری پذ  تیمدل مسئول هیارا  21

 

 

بازیکنان انگیزه بسایار باه وجاود آورد همزماان باازی کاردن 
تواند در روناد پیشارفت بازیکنان داخلی کنار این بازیکنان می

ها این بازیکنان تاثیرگذار باشد، تجارب و کیفیت اجرای مهارت
یشرفت دیگر بازیکنان داخلی توسط بازیکنان خارجی موجبات پ

کند ولی از طرف دیگر وجود این بازیکناان نبایاد را فراهم می
 موجب از دست رفتن استعدادهای داخلی و ملی بشود. 

 نتااایج نشااان داد ضااریب مساایر بااین مساائولیت ورزشاای و
باشد. بنابراین وجاود پذیری فردی بیرونی معنادار میمسئولیت

ه توانایی باالیی در تعامل مثبت باا ورزشکاران آموزش دیده ک
تواند داشته باشند میها و از این قبیل یمتماشاچیان، هواداران ت

پذیری و باااال بااردن آن مااوثر باشااد. مساائولیت در بهبااود
بایساات ادب و هااای ورزشاای، میورزشااکاران در کنااار مهارت

تواضع را در برخورد با اطرافیان رعایت کنند. در تحقیق حاضر 
در بخش کیفی تحقیق، تعامل جایگاه چهاارم را در اولویات و  

بندی خبرگان به خود اختصاص داد و اهمیت این موضوع را از 
نظر اهل فن بیان کرد. اوکلی معتقد است کاه تعامال عباارت 
است از حساس سازی مردم و در نهایات، افازایش پاذیرش و 

طریاق های توساعه از  توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه
درگیر کردن آنان با تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه هاا، 

های سازمان یافته. تعامل اجتمااعی ریشاه در بر اساس تالش
ساخت و رواباط گروهای در ساطوح ملای و محلای دارد و در 
نهایاات، مبتناای باار فرآیناادی اساات کااه طاای آن اطمینااان و 

پویاا، شاود. تعامال عنصاری  همبستگی میان مردم برقرار می
کمیت ناپذیر و تا حدودی غیار قابال پایش بینای و دگرگاون 

فرآیند تعامل به عنوان فراگرد توانمند  .(25)کننده شرایط است
سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم کاردن ماردم در قادرت، راه 
دادن مااردم بااه نظااارت باار سرنوشاات خااویش و بازگشااودن 

تعامل اشاره  .(3)های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد فرصت
به درک ورزشکار نسبت به تعامالت میاان فاردی دارد کاه در 

های فرعی ایان بعاد نشاان شود. عاملحین ارتباط محقق می
دهد که نگرش، رفتار تخصصی ورزشکاران به شکل گیری می

کند. در علوم اجتماعی تعامل به معناای درک تعامل کمک می
 .(23)ا یکادیگر اسات عمل متقابل دو یا چند موجود زناده با

 تعامل جزو ماوارد غیرقابال لماس و ناا مشاهود شخصایت و
پذیری است و در برگیرنده برخورد با هام تیمای هاا، مسئولیت

تماشااچیان، رقیباان و...   مربیان و کاادر اجرایای، هاواداران و
پذیری ورزشی، به تعامل باین مسئولیت  باشد. این عنصر ازمی

ای ارائه کننده و دریافت کنناده اشااره دارد و اغلاب باه شایوه
شود. در ایجاد ارتباطات قوی تر و دائمی تر با ذهنی ادراک می

پذیری مسئولیت  بایستتماشاگران، مدیران و... ورزشکاران می

را بهبود بخشند، تعامل بین طرفین نقش کلیدی دارد و نحاوه 
کند. با توجاه برخورد اجتماعی ورزشکاران را با اطراف بیان می

توان پیشانهاداتی را به نتایج بدست آمده و مبانی ذکر شده می
پیشانهاد  های ورزشای بیاان کارد:ها و باشگاهبرای فدراسیون

های آموزشی برگزاری دوره  ها باها و باشگاهشود فدراسیونمی
برای ورزشکاران، مربیان و کادر اجرایای خاود در رویادادهای 
ورزشی و بهبود روش رفتار آنها بتوانند تعامل را آموزش داده و 
به بهترین نحو مدیریت کنند. تعیین وظایف مشخص و معاین 

تواند به ایان تعامال کماک از دیگر رویکردهایی است که می
ر به خوبی با نقش خود و تاثیر رفتار و کارهای کند. اگر ورزشکا

خود در اجتماع آگاه باشد با رفتاری در شان ورزش رفتار کارده 
و تاثیرات عمیقی بر تماشاگران و طرفاداران و جامعاه اطاراف 

 خود دارد. 
دهاد کاه ضاریب مسایر باین نتایج تحقیق حاضار نشاان می

 مساائولیت ورزشااای و قااادرت تعاماال گروهااای از طریاااق
باشاد. در نتیجاه میازان پذیری گروهای معناادار میسئولیتم

 توانااد یکاای از عواماال مااوثر باارباااالی تعاماال بااا گااروه می
(، در کتاب قانون 1۹62)  1پاندر پذیری ورزشی باشد.مسئولیت

توانگری در ماورد اهمیات کناار آمادن و تعامال باا دیگاران 
اما نتوانید در گوید: اگر از همه قوانین توانگری باخبر باشید  می

کمال هماهنگی با دیگران زندگی یا کار کنیاد، هایک کادام از 
این قوانین به دردتان نخواهد خورد. بر اساس تحقیقات صورت 

هاای فنای آنهاا درصد موفقیت افراد به توانایی  15گرفته تنها  
درصد دیگر به توانایی آنها در کنار آمادن و   85مربوط است و  

بستگی دارد. شاید اینطور به نظار آیاد   قدرت تعامل با دیگران
که علت عدم موفقیت و یا کنار گذاشته شدن افرادی که طارد 

شوند عدم کفایت و توانایی، بی نظمی در حضاور و غیااب، می
باشد که مستقیما باا عدم صداقت و یا عواملی از این دست می

کیفیت و بازدهی آنها در کار مارتبط اسات، اماا طباق گفتاهء 
ها عادم از مدیران علت بیش از دو سوم عدم موفقیتبسیاری  

توانایی افراد در تعامل با دیگران است. در حاال حاضار ورزش 
ای به صنعت ورزش تبدیل شده است، اصالت قهرمانی و حرفه

بر مکتب منفعت و سود بیشتر است. با توجه باه حااکم باودن 
و تایم  فلسفه برد و یا ایده آل افالطاونی کاه در آن ورزشاکار

شوند، هدف غایی در این الگو قهرمان شادن برنده ستایش می
است نه چیز دیگر و اصالت با ورزشکار و یا تیم برنده است. در 
این راه همانند سیاست ماکیاولی هنگامی که هادف وسایله را 
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کند همه چیز از جمله اخالق قربانی فلسافهء بارد و توجیح می
که بیان شاد متاسافانه در اصالت منفعت خواهد شد. همانطور  

حال حاضر برخی مربیاان و ورزشاکاران باه هار قیمتای بارد 
هاا را زیار پاا خواهند و برای بدست آوردن آن بیشتر ارزشمی
گذارند و تعاامالت مناساب و در خاور محایط ورزشای باا می

یکاادیگر، داوران، تماشااااچیان و .... ندارناااد. بااادون شاااک 
ام رفتارهاا و حرکاات ارکاان تماشاگران و هواداران ناظر بر تم

اصلی یک رویداد هستند و قضاوت آنها نسبت به برخوردهاای 
 بین فردی ورزشاکاران اهمیات دارد بسایار تاثیرگاذار اسات.

بخشی از ایان تعامال ارتبااط مربیاان و بازیکناان یاک تایم 
های ورزشای هساتند. تاکیاد باشد که عهده دار آن باشگاهمی

اطات سالم و در شان محیط ورزشی به ها بر ارتبمدیران باشگاه
مربیان و کادر فنی برای بهبود تعامل بین مربیان و بازیکنان و 

تواناد باشاد. ها میهای مثبت مدیران باشاگاهداوران از فعالیت
گاهی اوقات دیده شده است که مربیان با بازیکنان خاود و یاا 

حایط بلعکس بازیکنان با مربیان خود تعاملی به دور از شاان م
ورزشی داشته اند که از چشم هواداران دور نمانده و اوقات آنها 
را نیز تلخ کرده است. مدیریت این رفتارهاا در حیطاه وظاایف 

بایست با استفاده از اسااتید ها میمدیران ورزشی است. باشگاه
متخصص در شاخه روانشناسی و مدیریت بحران ورزشی برای 

ی آموزشی برگزار کنناد تاا مربیان و ورزشکاران خود دوره های
آنها با اصول رفتاری و تعاملی بیشتر آشنا شده و دیگار شااهد 

 رفتارهای غیر اخالقی در میان ورزشکاران نباشیم.
 کناد کاه ضاریب مسایر بایننتایج تحقیاق حاضار بیاان می

 پذیری ورزشاای بااا تعاماال بااا گااروه از طریااقمساائولیت
. تعاماال بااا گااروه باشاادپذیری گروهاای معنااادار میمساائولیت

پذیری گروهای و از مسائولیت  تواند یکی از عوامل موثر درمی
پذیری ورزشی باشد. میزان باالی تعامل مسئولیت  آن طریق بر

تواند همبستگی و اتحاد بیشاتر و توانایی هماهنگی با گروه می
و بدنبال آن مقبولیت در گروه و موفقیت گروه و شاخص را در 

( نتیجاه 1400شهساواری نیاک و نقشابندی) پی داشته باشد.
گرفتند که اصلی ترین پیامدهای ایفای نقش مسئولیت پذیری 

 .(23)در باشگاه، پیامدهای رفتاری است
ها و اهمیات ورزش در جامعاه نوجواناان با توجه باه جاذابیت

کنناد: آگاهانه یا ناآگاهانه از رفتارهای ورزشاکاران پیاروی می
زشااکاران را سرمشااق خااود قاارار گفتااار، رفتااار و سااکنات ور

( در پژوهشای باه 2014)  1. برونر، باردلی و گوته(41)دهند  می
بررسی رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی ورزشاکاران جاوان 

 
1. Burner, Boardley & Cote 

شان داد: هویت اجتماعی، همبستگی درون پرداخته اند.، نتایج ن
هااای گروهای، تعامال، ناوع وظاایفی کاه ورزشاکاران در تیم

ای در نوع رفتاار ورزشاکاران ورزشی دارند، نقش تعیین کننده
. تارال، ناتاشاا و (5)هاا و رقیبانشاان دارد نسبت به هام تیمی

( در تحقیق خاود در زمیناه میازان تاثیرگاذاری   2017)  2جان
ای به دانش فنی مربیان در شکل دهی رفتار ورزشکاران حرفه

. یکی از منابع (27)باشد  این نتیجه رسید که این دو همسو می
های ورزشای ای در موفقیات ساازمانمهم که نقش برجساته

های باشگاهی هستند که دارد، مربیان و به ویژه سرمربیان تیم
تواند عملکرد کال گاروه را تحات کوچکترین تصمیم آنها می

یقی به این نتیجاه ( در تحق2006)    3تاثیر قرار دهد. چالدورای
رسیدکه با توجه به اهمیت دانش تخصصی مربیاان در شاکل 
دهی رفتار ورزشکاران، این واقعیت باید پذیرفته شود که انسان 
عامل بنیاادی حرکات و تغییار و تحاول اسات. لاذا مادیریت 

ها باید با بکارگیری صحیح نیروی انساانی و ساعی در سازمان
ی را بپیمایناد. انساان باه پرورش هر چه بهتار آن، راه تکاامل

عنوان قلب سازمان و مهمترین نیروی سازمانی، محور هر نوع 
باشد. بناابراین بایاد بهره وری فردی، اجتماعی و سازمانی می

بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهاره وری ساازمانی متوجاه 
.  بنابراین مای تاوان بیاان (7)نیروی انسانی آن سازمان باشد  

نمود که مسئولیت اجتماعی و قادرت تعامال و همااهنگی باا 
های اثرگذار بار جامعه در قالب مقوله اجتماعی ورزش از حیطه

باشاد. ورزش دارای قادرت شکل گیری رفتار ورزشاکاران می
ردم فراتر از موانع فرهنگی، اجتماعی، اخاالق و متحد کردن م

باشد. ورزشکاران و مربیان باید به عنوان مهمتارین مذهبی می
اشخاص اخالقی سازمان ورزشی مورد نظر باشند، چرا که اوال، 

کننااد رفتااار ابتاادایی تاارین چیاازی کااه مااردم مشاااهده می
 ورزشکاران و مربیان آن سازمان یا باشگاه ورزشی است و دوم

ها و به تبع آنها رفتاار ورزشاکاران و مربیاان در آن که باشگاه
 گیرند.نگاه جامعه، مورد مو شکافی دقیق قرار می

نتایج نشان داد که ضریب مسیر بین مسئولیت ورزشی با تعهد 
باشاد. پذیری گروهای معناادار میمسائولیت  اخالقی از طریق
بودن یک فارد تواند بر میزان مسئولیت پذیر  تعهد اخالقی می

های جسمانی و تاثیر مثبت داشته باشد. شرکت افراد در فعالیت
ورزشی به عنوان یک رفتار، همواره ماورد توجاه متخصصاان 

کبیااری، صااابونچی، و نجااف علااوم ورزشاای بااوده اساات. 
( دریافتند که مدیران باشاگاه فوتباال باا  اخاالق 201۹آقایی)

 
2.  Taral, Natasha & John 

3. Chelladurai 



 کشور   بالیبرتر وال گ یل  کنانی باز یورزش یری پذ  تیمدل مسئول هیارا  23

 

 

االتری نیاز حرفه ای بیشاتر،  مسائولیت پاذیری اجتمااعی با
ایرجای نقنادر) قاسامی، فراهاانی و  (. نتایج تحقیاق  16دارند)
نشان داد که با انجام مسئولیت های اجتماعی بازیکنان (  201۹

فوتبال در بعد اخالقی، عملکرد تیمای و رضاایتمندی و داوران  
( 2021)  (.  گاودرزی و شاجاعی12هواداران افزایش می یابد)

ام به قاوانین جامعاه، رفتاار تشویق به مشارکت اجتماعی، احتر
مناسب، تعهد ورزشی به باشگاه را در توسعه مسئولیت پاذیری 

ویلسااون،راجر، (. 14) اجتماااعی بااانوان نخبااه مااوثر دانسااتند
نیز اشاره می کنند کاه (  2004کارپنتر، هال، هاردی و فریزر )  

یکی از مفاهیم مهمی که اماروزه باه منظاور درک و شاناخت 
رود، ء رفتار مشارکت ورزشای باه کاار مایعوامل تعیین کننده

. سوسااا، توریگروسااا، والاادرم، ویالمااارین و (28)تعهاد اساات 
(، معتقدند تعهد، نگرش و حالت روانی است که به 2007)1کروز

تمایل افاراد باه رفتارهاای مشاخص اساتفاده   منظور توصیف
شود. در واقع، این مفهوم نشان دهنادهء میازان پشاتکار و می

. (62)افراد برای ادامهء مشارکت در یک رفتار اسات    2پایداری
گاهی دیگر، تعهد نوعی احساس وابستگی و تعلق خااطر از دید

به رفتار خاص است. با توجه به نتایج به دست آماده و مباانی 
اساایون هااا و تااوان پیشاانهاداتی باارای فدرذکاار شااده می

شاود مربیاان و بیاان کارد: پیشانهاد می  های ورزشی  سازمان
ها برای بهباود و افازایش عامال تعهاد ورزشاکاران از باشگاه

های مشاارکت و لاذت ورزشای فرصتمل فرعی آن مانند  عوا
استفاده کنند. با افزایش انگیزه ورزشکار به افزایش تعهد کمک 

های ورزشای باا ها و ساازمانطاور فدراسایون  کنند. و همین
های آموزشی و ارتقا سطح دانش ها و کالسبرگزاری همایش

جهات مربیان و ورزشکاران و آشنایی با اهمیت عامل تعهد در  
 افزایش تعهد گام بردارند.

 کناد کاه ضاریب مسایر بایننتایج تحقیاق حاضار بیاان می
 پذیری ورزشاای و موفقیاات سااازمانی از طریااقمساائولیت

باشاد. موفقیات ساازمانی پذیری سازمانی معنادار میمسئولیت
پذیری ساازمانی و از مسئولیت  تواند یکی از عوامل موثر درمی

پذیری ورزشاای باشااد. عملکاارد تمساائولی آن طریااق باار
هاای عاادی و معماول های برجساته از طریاق تالشسازمان

کارکنان حاصل نمی شود. یکی از دالیلی که باعاث موفقیات 
شود این است که آنها دارای کارکناانی های بزرگ میسازمان

نمایند. عالوه هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش می
ای ساازمانی نیاز دارای اهمیات ویاژهبر این رفتار شاهروندی  

 
1. Sousa, Torregrosa, Vilderch, Villamarin & Cruz 

2. persistence 

( به این نتیجه رسایدند کاه 2017است. رضایی لری و نکویی)
بین نوع دوستی، جاوانمردی، آداب اجتمااعی، ادب و نزاکات، 
وظیفه شناسی و موفقیت سازمانی رابطه مثبات و معنای داری 

 .(21)وجود دارد 
ای در این زمیناه و عادم تحقیقاات در با توجه به نبود پیشینه

رابطه با عامل موفقیت سازمانی ورزشکاران و تاثیرات آن لزوم 
خاورد. باا تحقیقات بیشتر و جامع در این زمینه باه چشام می

توان پیشنهاداتی را ر میتوجه به نتایج بدست آمده و مبانی ذک
ها و مربیاان های ورزشای، باشاگاهها، سازمانبرای فدراسیون

توانااد بااا بررساای کلاای عواماال و بیااان کاارد: فدراساایون می
های یاد شده در تحقیاق حاضار رویکارد جدیادی در زیرعامل

پذیری ساازمانی ورزشاکاران اتخااذ نمایااد و مسائولیت ارتقااء
نحو کسب کند، در صورتی کاه ایان   رضایت آنها را به بهترین
 توان به این امیادوار باود کاه ساطوحرویکرد اجرایی شود می

پذیری ورزشی بازیکنان به تبع این توجهات و تادابیر مسئولیت
توانند با فراهم آوردن تماام عاواملی ها میافزایش یابد. باشگاه

 های قبل یاد شد و با ارائه خدماتی حتای فراتار ازکه در بخش
انتظار ورزشکاران آنها را به بازیکنان وفادار خود تبدیل کنناد و 
به موجب آن موفقیت تیم خود را تضمین نمایند. این رویکارد 

تواند موجب انتقال روحیاه خاوب های ورزشی حتی میباشگاه
تماشاگران و جامعه نیز شود. عالوه بر تماام موضاوعات بیاان 

ی را برای تماشاگران بایست محیطهای ورزشی میشده باشگاه
فراهم کنند که از حضور خود در رویداد ورزشی لاذت ببرناد و 
عالوه بر حضور مجدد خود سعی بر آن داشته باشند تا رویاداد 
ورزشی مورد نظر را به دیگر دوستان و افاراد معرفای کنناد و 
بدین گونه سطوح درگیر و تاثیر پذیر از اجتماع را افزایش داده 

 را برای باشگاه ادا نمایند.و واژه فرهنگی 
 نتاااایج تحقیاااق حاضااار نشاااان داد ضاااریب مسااایر باااین

 پذیری ورزشااای و تعهاااد ساااازمانی از طریاااقمسااائولیت
باشد. از این رو تعهدی که پذیری سازمانی معنادار میمسئولیت

دارد در نهایت باا   نسبت به سازمان، باشگاه، تیمیک ورزشکار  
 مانی، عامال مهمای در ارزیاابیپذیری ساازمسائولیت  تاثیر بر

 پذیری ورزشی است.مسئولیت
بدیهی است که هر چه تعهاد ورزشاکاران باه باشاگاه و تایم 
ورزشی باالتر باشد، کارایی و اثر بخشی آن تیم نیاز باه طاور 

توان بیان کرد که گیرند. در واقع میمثبتی تحت تاثیر قرار می
عالیت ورزشکاران آن های ورزشی ادامه به فاز عوامل بقای تیم

تیم است. بنابراین، ایجاد تعهد در ورزشکاران موضوعی مهم و 
اثرگذار است و باید عوامل ایجاد کنناده تعهاد را در بازیکناان 

(، 2013)ه، ایرانی، لقمانی، روحانی و بناار  شناخت. در این زمین
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های مهم برای پیش بینی تعهد ورزشی نشان دادند که از سازه
ها در مساابقات ورزشای اسات.  آن 1هدف مداری ورزشکاران،

آنها با بررسی شش خرده مقیاس از تعهد ورزشی ثابت کردناد 
باه میازان   3و حمایات اجتمااعی  2های لاذتکه خرده مقیاس

تر این تحقیق  . نتایج جالب(15)بیشتری در دختران وجود دارد 
حاصل از آن بود که رابطاه منفای و معنای داری میاان افاراد 

و تعهد ورزشی وجاود داشات. بناار و لقماانی در   4تکلیف مدار
توجیه این نتایج بیان کردند که افراد مسئولیت پذیر و تکلیاف 

ای مدار دارای تخصص بیشتری هستند و باا توجاه باه حرفاه
شدن ورزش، ایان افاراد تمایال بیشاتری باه جاباه جاایی در 

ها را با حفظ تعهد در های ورزشی دارند و باید این جابجاییتیم
دهاد ( نشاان می2011آنها کنترل کرد. عالوه بر این، فتحی )

های های هادف ماداری در ورزش و سابککه باه جاز ساازه
ی نیاز مانناد رهبری سرپرستان و مربیان، عوامل متعدد دیگار

انگیزش و رضایتمندی ورزشکاران نیز هم به طاور مساتقیم و 
شاوند هم به طور غیر مستقیم موجاب تعهاد ورزشاکاران می

کاران، تالش، رسد افزایش رضایتمندی ورزش. به نظر می(11)
های ورزشی ارتقاا انگیزه و تعهد آنها را برای شرکت در فعالیت

می دهد. بنابراین، ایجاد جو انگیزشی مناسب و ایجاد رضاایت 
دهد. فقدان تعهد کافی در ورزشکاران، تعهد آنها را افزایش می

توانناد از عوامال و عدم روحیه مبارزه طلبی در ورزشکاران می
. ولای (13)های ورزشی باشند ادین و عرصهنتایج ضعیف در می

( نشان 2020)  و احمدیافته های تحقیق قاسمی، مهران پور  ی
می دهد که در بازیکنان لیگ برتر والیبال، داشتن مهارت های 

به میزان قابل توجهی باا جایگااه و موفقیات عملکارد   والیبال
 .(13)تیمی ارتباط دارد 
های این تحقیق، آگاهی و آشانایی بیشاتر و به طور کلی یافته

پذیری در مسئولیت  یش سطوحبرنامه ریزی موثرتری برای افزا
کند پذیری در اجتماع فراهم میمسئولیت  ورزش و تاثیرات این

پذیری ورزشاای، مساائولیت و بااه کمااک آن درک بهتااری از
یک ورزشکار نسبت به خود، نسبت به هم تیمی و یا   مسئولیت

رقبا و نسبت به باشگاه و سازمان ورزشی محل ورزش فاراهم 
پذیری ورزشای هناوز در مسائولیت  زمیناهشود. تحقیق در  می

ابتدای راه است و الزم است چنین مفاهیمی با به کاارگیری و 
استفاده مکرر توسعه و تکامل پیادا کنناد. همساو باا اهمیات 

هااای تناساب و تجااانس هام نیازمنااد توجااه تحقیاق، مقیاس

 
1. goal orientation 

2. enjoy 

3. social support 

4. task orientation 

باشااند. در یااک پیوسااتار مساائولیت ورزشاای و میاازان می
یت بار اجتمااع و تماشااگران بایساتی تاثیرگذاری این مسائول

پذیری مسائولیت  همواره مورد ارزیاابی قارار گیرناد و ساطوح
های جامعااه افازایش یاباد و یااا باه تباع تغییاارات و پیشارفت

تغییراتی همگام صورت پذیرد. چارا کاه دنیاای اماروز و زیار 
مجموعه آن جامعه دائما در حال تغییار اسات و ایان ارزیاابی 

رات نهفته جامعاه را اساتخراج کارده و مادیران تواند انتظامی
ورزشی را در برنامه ریزی برای تامین آن انتظاارات راهنماایی 

تواناد در هماین در این تحقیق می  عوامل شناسایی شدهکند.  
 راستا موثر باشد. تحقیق حاضر در توسعه، بکارگیری و تقویات

پذیری ورزشای ماوثر و پیشارو اسات. در حاالی کاه مسئولیت
های مطلاوب تمرکز بر تحقیاق بارای ورزشاکاران و ساازمان

هاا و مربیاان نیاز بایاد در ایان های ورزشی، تیماست، باشگاه
 فرآینااد شاارکت کننااد تااا بااا اطمینااان قااادر بااه افاازایش

پذیری ورزشی بوده و از تاثیرات مثبت آن در اجتمااع مسئولیت
ئولیت رسد احساس مساسود ببرند. با وجود این که به نظر می

هاای آنهاا ای از ورزشکاران مطارح و طاراز اول و فعالیتعده
کناد، اماا ارزیاابی ساطوح موفقیات، تاثیرات زیادی ایجاد می

تاثیرگذار و پیشرفت بدون تحقیق کافی دشوار اسات. تحقیاق 
در این زمینه از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار است چرا کاه 

پذیری و مسائولیت  فازایشکند کاه ااین اطمینان را ایجاد می
باشاد و تغییرات رفتاری ورزشکاران به تبع آن خاود هادف می

پذیری ورزشای مسائولیت  نیاز به تمرکز دارد. هیک بخشای در
تواند یاک نباید دست نخورده باقی بماند چرا که هر بخش می

های ورزشی ایجاد کند. ها و باشگاهفرصت بزرگ برای سازمان
تواناد مادیران را در درک پذیری ورزشای میتمسئولی  ارزیابی
های ورزشکاران، اهدافشان، پایش بینای رفتاار آنهاا و دیدگاه
طور شناخت بهتر و بیشتر تماشااگران و جامعاه کماک   همین

کنااد. ارتباااط و تعاماال ورزشااکار و یااا یااک تاایم ورزشاای بااا 
 تواند باا رفتاار تماشااگران و هاواداران ارتبااطتماشاگران، می

م داشته باشد. بدون درک سطح انتظاارات جامعاه نمای مستقی
توان ارزیابی درستی از رفتار تاثیر گذار بدسات آورد، چارا کاه 
این انتظارات جامعه است که به عنوان یاک ساطح اساتاندارد 

گیرد و مالک است و تاثیر پذیری مثبت یاا مورد توجه قرار می
حاس آورد. این موضاوع ممکان اسات باه  منفی را بوجود می

 هااواداری یااک طرفاادار دوآتشااه آساایب برساااند. ارزیااابی
تواند تعیین کند که آیاا ورزشکاران می  پذیری و رفتارمسئولیت

رفتار خاصی خوب عمل کرده است و در رسیدن به هدف خود 
است موفق بوده است یا خیار.   که همانا تاثیرپذیری بر اجتماع

ا انتظاارات جامعاه پذیری بمسئولیت  بطور کلی، الزم است که
 هماااهنگی داشااته باشااد و باار نکاااتی کااه باارای پیشاارفت
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تاثیرگذاری ضروری است تاکیاد   پذیری و همین طورمسئولیت
 گردد.

های مدل پیشنهادی با مدل مفهومی نشان داد برازش شاخص
تواند گامی در جهت تبیین مدل سااختاری بارای که نتایج می

ر بین ورزشکاران کشاورمان پذیری ورزشی دمسئولیت  شناخت
باشد. ضرایب رگرسیونی در مدل نشاان داد کاه احتماال دارد 

های مسئولیت ورزشی روابط علای وجاود داشاته بین زیرعامل
هاا باه تنهاایی در ها و زیار عاملباشد. به عبارت دیگر، عامل

پذیری ورزشای عمال نمای کنناد. بلکاه ایان مسئولیت  تبیین
 توانناد رواباط مساتقیم باادر مادل میها  ها و زیر عاملعامل

پذیری داشاته باشاند، ولای نمای تاوان رواباط غیار مسئولیت
پذیری مسائولیت  توانند به افزایشمستقیمی که با همدیگر می

توان در جنباه کااربردی کمک کنند را نادیده گرفت. آنچه می
پذیری مسائولیت  شناساایی عوامالتحقیق حاضر اشاره کارد،  

بارای ه سطح فردی،گروهی و سازمانی است که  در سورزشی  
ورد بررسی قرار گرفته است به کماک آن ماولین بار در کشور  

ها،  مربیاان، مادیران ساازمان هاای های ورزشی، تیمباشگاه
یک   پذیری ورزشی، مسئولیتمسئولیت  ورزشی درک بهتری از

ورزشکار نسبت به خود، نسبت به هم تیمی و یا رقبا و نسابت 
و پیش بیی رفتار آن   باشگاه و سازمان ورزشی محل ورزش  به

در نهایت نیاز مای تاوان بیاان نماود کاه در .  آوردفراهم    ها  
 رشته هاای ورزشای  رویبا تکرار  تحقیقات آینده ممکن است  

درک و تاثیرپذیری هواداران و یا تماشاگران فصلی دیگر و نیز  
ا در جامعاه باه پذیری ورزشکاران و تاثیر رفتار آنهااز مسئولیت

عنوان ساختار اصلی مدل ماورد تحقیاق قارار گیارد. اهمیات 
تواند به درک بهتر از مسئولیت ورزشی مطالعه این متغیرها می

 و تاثیرگذاری آن در جامعه کمک کند. 
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