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دااگشنه عتی شارهود

نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزشهای گروهی ایران
4

رحیم رمضانی نژاد ،*6معصومه خسروی ،2حمیدرضا گوهر رستمی 9و محمد رحیم رمضانیان
 .6استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .9استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .4دانشیار مدیریت دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت6931/9/25 :

تاریخ پذیرش6931/61/61 :

چکیده
هدف :این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران و بر
اساس رویکرد سیستمی انجام گرفته است.
روششناسی :این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن را  777نفر از ورزشکاران تیمهای لیگ برتر در چهار رشته
گروهی فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و هندبال تشکیل دادهاند که از ورزشهای پرطرفدار یا دارای لیگ منظم هستند .نمونه آماری،
به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شد و  073نفر به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند .پس از مرور تحقیقات ،ابزاری با 67
گویه در مقیاس  5ارزشی لیکرت تدوین گردید و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای  17نفر از اساتید مدیریت ورزشی و
کارشناسان خبره ،روایی صوری آن تأیید و ثبات درونی کلی آن α=3/96 ،برآورد شد .از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش
متمایل ،آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی عالمت استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،عوامل رضایت ورزشکاران را میتوان در چهار عامل پیشایندها ،فرآیندها ،پیامدها و همبستههای
رضایت شغلی طبقهبندی و تبیین کرد .از بین این چهار عامل ،پیامدها و فرآیندهای رضایت شغلی بیشترین اهمیت را در
رضایت شغلی ورزشکاران داشتند .ضمناً ،باالترین درصد واریانس در تبیین رضایت به ترتیب شامل ،مالک کیفیت زندگی،
عملکرد فردی ،فرآیندهای سازمانی و کیفیت زندگی کاری بودند .از بین گویهها نیز ،تعهد و وفاداری ،انسجام و رفتار منصفانه
در تیم ،حمایت اجتماعی مانند رسانهها و هواداران و خدمات باشگاه ،باالترین میانگین اهمیت را در میان رضایت ورزشکاران
داشتند.
نتیجهگیری :پیامدها و فرآیندهای تیمی و فردی ،بیشترین اهمیت را در تأمین رضایت ورزشکاران دارند و چون پیامدها بیشتر
تحت تأثیر عوامل محیطی است؛ بنابراین ،توجه به فرآیندها در تیم و باشگاه بسیار مهم است.
واژههای کلیدی :رضایت ،پیشایندها ،فرآیندها ،پیامدها ،ورزشکار.
* نویسنده مسئول :تلفن13662995615 :

E - mail: rramzani@guilan.ac.ir
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مقدمه
موفقیت در ورزش قهرمانی و حرفهای ،بیش از هر چیزی به تأمین رضایت دو سرمایه انسانی مهم در ورزش ،یعنی ورزشکاران و
مربیان وابسته است .رضایت ورزشکاران میتواند بیشترین نقش را در عملکرد و تعامالت تیمی ایفا کنند (هوی 1و همکاران،
 .)1311ورزشکاران تا حد زیادی تعیین کننده وضعیت رقابتی و سرمایهای باشگاه هستند؛ بنابراین ،رضایت و تعهد شغلی آنان
اهمیت بسیاری دارد (جرعه نوش .)1067 ،از این رو ،تمام توجه مدیران و مسئولین ورزش باید به این موضوع معطوف شود که
چه عواملی بر رضایت ورزشکاران تأثیر میگذارد .فراتحلیلهای مختلف در حوزه مطالعات سازمانی نشان دادهاند که مطالعات
شغلی با محوریت رضایت شغلی ،تقریباً پرطرفدارترین مباحث در این زمینه هستند (زکی1067 ،؛ چالدورای1997 ،1؛ ازکیا،
 ،1065باقری و همکاران ،1093 ،اسماعیلی و همکاران ،1091 ،صاحبکاران و همکاران .)1091 ،کی نیکی 0و همکاران ()1337
و باولینگ و هاموند ،)1336( 1با فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی ،عوامل مرتبط با آن را طبقهبندی کردهاند .مطالعات خارجی
در موضوع رضایت شغلی بسیار فراگیر بوده که در همه این تحقیقات ،رضایت شغلی به عنوان متغیر مالک یا وابسته در نظر
گرفته شده است (بیش از  1333تحقیق) .در ورزش نیز ابعاد مختلفی از رضایت شغلی بررسی شده است .تحقیقات اندکی روی
رضایت شغلی ورزشکاران انجام گرفته و بیشتر تحقیقات روی مشاغل مختلف متمرکز بوده است .البته تحقیقات روی رضایت
مربیان ورزش اخیراً شروع شده است (جنسی و جنسی ،1311،5سونی)1311 ،7؛ ولی تحقیقات کمتری رضایت شغلی
ورزشکاران را بررسی کردهاند.
در یکی از مهمترین مطالعات ،ریمر و چالدورای ( ) 1997رضایتمندی ورزشکاران را در چهار بعد اصلی رضایت از رفتار و تعامل
مربی ،رضایت از آ موزش و تمرین ،رضایت از عملکرد تیمی و رضایت از عملکرد فردی طبقهبندی کردند که در اکثر تحقیقات
بعدی مورد استفاده قرار گرفت .در مطالعات مهم بعدی هورن )1331( 7رضایتمندی ورزشکار را به عنوان پیامد مهم سبک
رهبری مربیان معرفی کرد .مرور تحقیقات خارجی نشان میدهد ،بیشتر این تحقیقات در رابطه با مربی (به ویژه سبک رهبری
یا مربیگری) انجام شده است .مثالً از سال  1967توسط وارن ،)1967( 6مک میلین ،)1993( 9سریبون ،)1331(13ببتسس و
تئودوراکیس ،)1330( 11کوکاک ،)1335( 11تورمن ،)1337(10موری ،)1337(11آیس 15و همکاران ( ،)1337چیافن،)1337( 17
چن،)1337(17

آیوگی16

و همکاران( ،)1336کوتزورت و

کونروی19

(،)1339

نظرالدین13

و همکاران ( ،)1339هاتامله 11و

همکاران ( )1339و فوکائو 11و همکاران ( )1315نشان دادهاند که مربیان میتوانند تأثیر زیادی روی رضایتمندی ورزشکاران
1. Hoy
2. Chelladurai
3. Kinicy
4. Pawling and Hamound
5. Gencay and Gencay
6. Sunay
7. Horn
8. Waren
9. McMillin
10. Sriboon
11. Bebetsos and Theodorakis
12. Kocak
13. Turman
14. Murry
15. Eys
16. ChiaFen
17. Chen
18. Aoyagi
19. Coatsworth and Conroy
20. Nazarudin
21. Hatamleh
22. Fukau
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داشته باشند .همچنین وارن ،)1967( 1کفمن)1999( 1؛ سربیون)1331( 0؛ بیکر 1و همکاران ()1330؛ ببتسس و
تئودورآکیس ،)1330( 5آنروه ،)1335( 7جنکینز ،)1335( 7آدام )1311( 6و گری ،)1313( 9رضایت ورزشکاران رشتههای
مختلف را مقایسه کردهاند .در سایر مطالعات مهم نیز محققانی مانند چن )1335( 13رضایت گروههای مختلف سنی ورزشکاران،
پولوا و همکاران )1337( 11رابطه جنسیت و رضایتمندی ،پائول و تورمن ،)1337( 11رابطة رابطة قدرت مربی را با رضایتمندی
ورزشی ،اوماند )1335( 10رضایتمندی ورزشکار و عملکرد تیم و بیکر و همکاران ،)1330( 11رضایت ورزشکاران رشتههای
انفرادی و گروهی را بررسی کردهاند.
در تحقیقات داخلی علوم ورزشی نیز ،رضایت شغلی مربوط به مدیران (اسدی و همکاران ،)1063،معلمان (وحیدیان1061 ،؛
کوزهچیان و همکاران1061 ،؛ نوربخش1061 ،؛ فاتحی و همکاران ،)1315 ،اعضای هیات علمی (اصالنخانی1075 ،؛ خاوری و
یوسفیان )1067 ،و کارکنان (بحرالعلوم و همکاران1076 ،؛ سلطانی و همکاران1065 ،؛ رضایی و شعبانی ،)1066 ،مربیان
ورزش (رستمی )1065 ،و همچنین ورزشکاران بررسی شده است .در تحقیقی مرتبط با پژوهش حاضر نیز ،رمضانی نژاد و
همکاران ( ،)1093ابعاد مختلف رضایت ورزشکاران را بر اساس مدل ریمر و چالدورای ( )1997به طور محدود طبقهبندی
کردهاند.
اکثر محققان ایرانی رابطه رضایت ورزشکار را با متغیرهای مختلفی مانند ،سبک رهبری مربی (رمضانینژاد و همکاران1093،؛
خلج و همکاران1311،؛ نوروزی و همکاران1091،؛ نوذری و بوستانی1090،؛ اسدی )1310،و قدرت (رمضانینژاد و همکاران،
1069؛ معماری و همکاران1090 ،؛ جبل عاملی1066 ،؛ مرادی و همکاران1091،؛ آزاد فدا و همکاران )1311 ،رابطه رضایت
ورزشکار و جو انگیزشی (قربانی و همکاران )1090،و عوامل میانجی مانند انسجام (محدث و همکاران1069 ،؛ وحدانی و
همکاران1069 ،؛ نوروزی و همکاران ،)1091 ،عملکرد (طالبی و عبدالهی ،)1091 ،تعهد (نوروزی و همکاران ،)1091 ،رضایت
از زندگی (قلی زاده و همکاران )1066،و هویت و ابهام نقش (بهرامی و همکاران1093 ،؛ درودیان و همکاران )1310،بررسی
کردهاند .رمضانینژاد و همکاران ( ،1069الف ،ب) در دو تحقیق نشان دادند که چهار بعد رضایت از رفتار و تعامل با مربی،
رضایت از عملکرد فردی ،رضایت از آموزش و تمرین مربی و رضایت از عملکرد تیمی ،دارای اولویتهای مختلفی است .مرور
این تحقیقات نشان میدهد که رضایت شغلی ،بیشتر به عنوان متغیر وابسته و به ویژه در رابطه با سبک رهبری مربیان یا
مربیگری بررسی شده است .این جهتگیری و روند تاکنون نتوانسته است ،همه ابعاد رضایت شغلی ورزشکار را آشکار سازد و
سبک مربیان نیز ،فقط یکی از عوامل اثرگذار است ،در صورتی که بر اساس تحقیق اولیه ریمر و چالدورای ( ،)1997هورن
( )1331و تحقیقات متعدد دیگر ،رضایت شغلی ورزشکار ،سازهای چند بعدی و پیچیده است و حتی ابعاد آن از  1تا  15بعد
متغیر بوده است .در این تحقیق ،چنین فرض شده است که ورزشکاران ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اصلی ورزش را در هر
تیم تشکیل میدهند و از هر دو جنبه ،در توفیق یا کامیابی اهداف سازمانی تیمهای ورزشی نقش اساسی دارند؛ بنابراین ،باید
1. Waren
2. Coffman
3. Serbyon.
4. Baker
5. Bebits and Theodorakisl
6. Unruh
7. Jenkins
8. Adam
9. Gary
10. Chen
11. Paloa
12. Pauol and Torman
13. Aumand
14. Holstein
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به جنبههای مختلف این سرمایه انسانی توجه زیادی شود .مرور تحقیقات رضایت شغلی در ورزش و به ویژه در ورزشکاران
ال شناسایی نشده است .ضمناً بیشتر مفاهیمی که در
نشان میدهد ،هنوز ابعاد کامل رضایتمندی ورزشکاران حرفهای کشور کام ً
پیشینه مطالعات رضایت شغلی در ورزش وجود دارد ،بر پایه روابط آن با سایر متغیرهای فردی ،شغلی و سازمانی قرار داشته
است و هیچ کدام نمیتوانند به طور کامل تبیینکننده تمامی مؤلفههای پیچیده و سازه رضایت شغلی در ورزشکاران و به
خصوص در سطح حرفهای باشند؛ همچنین در تحقیق حاضر ،به ساختار عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مانند ،پیشایندها،
فرآیندها و پیامدهای آن به صورت کلی توجه شده است .به همین منظور در تحقیق حاضر ،به شناسایی و رتبهبندی عوامل
فرآیندی ،پیشایندی ،پیامدی و همبستههای رضایتمندی ورزشکاران از جنبههای مختلف ،مورد بررسی قرار گرفت .ضمناً،
مدیریت باشگاه با استفاده از آگاهی از نیازها و خواستههای ورزشکاران ،میتواند سهم مهمی در رضایتمندی ورزشکاران داشته
باشند که در نتیجه سبب اثربخشی و کارایی باشگاه خواهد شد.
روششناسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش ،کلیه ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران (777
نفر) در سال  1091بودند که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 073 ،نفر تعیین گردید .روش نمونهگیری در این پژوهش،
به صورت تصادفی طبقهای بود و به منظور احتمال ریزش پرسشنامهها و نیز عدم همکاری و پاسخگویی نامناسب به
پرسشنامهها 133 ،پرسشنامه به تناسب تعداد ورزشکاران لیگ با توجه به حجم جامعه فوتبال ( 173ورزشکار از 076
ورزشکار) ،والیبال ( 63ورزشکار از  111ورزشکار) ،بسکتبال ( 73ورزشکار از  113ورزشکار) و هندبال ( 63ورزشکار از 111
ورزشکار) بین جامعه آماری توزیع و در نهایت ،از تعداد  063پرسشنامه عودت داده شد که  13پرسشنامه به دلیل عدم تکمیل
کامل و مخدوش بودن حذف شدند و  073پرسشنامه جهت تحلیل آماری انتخاب شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق
ساختهای بود که پس از مرور تحقیقات ،کتب ،پایاننامهها ،منابع و مقاالت پژوهشی با  116گویه آماده شد .در مرحله تأیید
روایی صوری و محتوایی ،از نظرات و پیشنهادهای  13نفر از اساتید مدیریت ورزشی و  7نفر از کارشناسان خبره در سازمانها و
بخشهای اجرایی ورزش استفاده شد که در نهایت گویههای ابزار به  67گویه کاهش یافت و در مقیاس  5ارزشی لیکرت (از
بسیارکم با نمره  1تا بسیار زیاد با نمره  )5تدوین گردید .ثبات درونی کلی پرسشنامه  α=3/96و ثبات درونی پیشایندهای
رضایت شغلی  ،α=3/95فرآیندهای رضایت شغلی  ،α=3/97پیامدهای رضایت شغلی  α=3/97و همبستههای رضایت شغلی
 ،α=3/90برآورد شد .پیش از انجام تحلیل عاملی و به منظور اطمینان از کافی بودن نمونهها از معیار کایرز ،مییر،

الکین1

استفاده شد که نتایج برای چهار متغیر پیشایندهای رضایت شغلی ( ،)KMO: 3/90فرآیندهای رضایت شغلی
( ،)KMO=3/91پیامدهای رضایت شغلی ( )KMO= 3/91و همبستههای رضایت شغلی ( )KMO=3/66بود .همچنین
برای تعیین همبستگی بین متغیرها ،از آزمون بارتلت 1استفاده گردید .باتوجه به این که سطح معنیداری همه متغیرها
(پیشایندها ،فرآیندها ،پیامدها و همبستهها) کمتر از  3/35بود ()P=3/331؛ پیشفرضهای تحلیل عاملی مورد تأیید قرار
گرفت و استفاده از تحلیل عاملی بالمانع است و عاملهای ساخته شده اعتبار الزم را داشتند و تعداد نمونهها نیز ،برای تحلیل
عاملی کافی بود .با توجه به آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف ،توزیع دادهها غیرطبیعی بود و از روش تحلیل عاملی اکتشافی 0با

1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy
2. Bartlett's test of sphericity
3. Exploratory factor analysis
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چرخش متمایل( 1چرخش ابلیمین مستقیم) ،آزمون فریدمن و عالمت 1استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
اسپیاساس 0نسخه  11انجام گرفت.
یافتهها
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش نشان داد که ورزشکاران فوتبال  07/5درصد ،ورزشکاران والیبال
 16/7درصد ،ورزشکاران بسکتبال  15/5درصد و ورزشکاران هندبال  16/1درصد از پاسخدهندگان این پژوهش را تشکیل
دادند .توصیف وضعیت تحصیلی ورزشکاران شرکت کننده در این پژوهش نشان داد که بیشتر ورزشکاران دارای مدرک
تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم ( 76/9درصد) بودند .توصیف وضعیت سنی پاسخدهندگان نیز نشان داد که میانگین سنی
ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران (فوتبال ،بسکتبال ،هندبال و والیبال) 15/03± 5/10 ،سال است؛ همچنین توصیف
وضعیت تأهل ورزشکاران حرفهای ایران نشان داد که  57/5درصد مجرد و  11/5درصد متأهل هستند .از تحلیل عاملی
اکتشافی با چرخش ابلیمین مستقیم برای شناسایی ساختار عوامل اصلی رضایت ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران
استفاده شد و با توجه به مرور تحقیقات و مقاالت انجام شده ،عامل پیشایندهای رضایت شغلی (پنج مالک 1فردی ،تیمی،
سازمانی ،محیطی و شغلی) ،فرآیندهای رضایت شغلی (چهار مالک سازمانی ،تیمی ،فردی و محیطی) ،پیامدهای رضایت شغلی
(چهار مالک سازمانی ،تیمی ،فردی و محیطی) و همبستههای رضایت شغلی (مالک کیفیت زندگی ،کیفیت زندگی کاری ،فشار
شغلی و نگرش به شغل) ،با ارزش ویژه بزرگتر از  1مشخص شد؛ همچنین ،هیچ کدام از گویههای متغیرهای پیشایندی،
فرآیندی ،پیامدی و همبستهها به دلیل بار عاملی بیشتر از ( 3/13معیار مبنا) ،از پرسشنامه اصلی حذف نشدند .ضریب پایایی
کلی پیشایندها ( ،)α=3/95فرآیندها ( ،)α=3/97پیامدها ( )α=3/97و همبستههای ( )α=3/90رضایت شغلی ورزشکاران
حرفهای ورزشهای گروهی ایران با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ به دست آمد.
نتایج نشان داد که عامل پیشایندهای رضایت شغلی  75/37درصد از واریانس و فرآیندها ،پیامدها و همبستههای رضایت شغلی
ورزشکاران به ترتیب 77/15 ،درصد 71/15 ،درصد و  71/19درصد از واریانس رضایت شغلی ورزشکاران را تبیین کردند .بر
اساس دادههای جدول  ،1به ترتیب مالک فردی ،تیمی ،شغلی ،محیطی و سازمانی ،بیشترین واریانس پیشایندهای رضایت
شغلی ورزشکاران را تبیین کرده است .ضمناً ،بار عاملی عاملهای متغیر پیشایندی رضایت شغلی ورزشکاران بین  3/51تا 3/63
متغیر بود .نتایج این جدول ،نشان میدهد که گویههای وجود هیات مدیره قوی در باشگاه و مدیریت و برنامهریزی مناسب
( )0/75±3/90و میزان اعتبار و وجهه اجتماعی باشگاه ( )0/56±1/31و وضعیت رفاهی زندگی ( ،)0/57±3/97بیشترین
اهمیت را در تأمین رضایت ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران داشتند.

1. Direct Oblimin rotation
2. Sign
3. SPSS v.21
4. Criteria
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جدول  6ـ نتایج تحلیل عاملی پیشایندهای رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران
انحراف
عوامل

استاندارد±

گویههای پرسشنامه

میانگین
فردی

تیمی

شغلی

محیطی

سازمانی

بار

ضریب

واریانس

عاملی

آلفا

تبیین شده

داشتن هدف و برنامه کاری و ورزشی برای خودتان

0/00±3/61

3/750

وجهه و موقعیت شما در تیم

0/16±3/95

3/751

توانایی فنی و مهارت ورزشی شما

0/55±3/69

3/753

حمایت خانواده از شغل ورزشکاری

0/51±3/61

3/751

وضعیت رفاهی زندگی

0/57±3/97

3/719

جذابیت و ویژگیهای شغل ورزشکاری

0/51±3/95

3/709

مسئولیت فنی یا پست شما در تیم

0/00±1/37

3/760

تناسب وظیفه یا پست بازی با توانایی جسمانی و فنی شما

0/19±1/31

3/715

مقررات ورزشی ،کنترل حین تمرین یا حین حضور در باشگاه

0/11±3/97

3/765

وضعیت روابط و ارتباطات بازیکنان در تیم

0/07±3/97

3/751

شهرت و تخصص سرمربی تیم

0/13±3/61

3/719

جدول و برنامه زمانی کار تیم

0/10±3/96

3/561

میزان اعتبار و وجهه اجتماعی باشگاه

0/56±1/31

3/770

ماهیت رشته ورزشی شما و مهارتهای موردنیاز آن رشته

0/11±3/65

3/717

تناسب شغل ورزشکاری با ویژگیهای شخصیتی شما

0/11±3/79

3/710

توانایی و تخصص کادر فنی تیم

0/00±3/65

3/573

وجود هیات مدیره قوی در باشگاه و مدیریت و برنامهریزی مناسب

0/75±3/90

3/511

میزان احتمال انتخاب بازیکنان باشگاه شما در تیم ملی

0/19±1/35

3/616

میزان تعارض و تضاد باشگاه با دیگر تیمها

0/11±3/67

3/611

وضعیت شما در بازار نقل و انتقاالت در هر فصل

0/01±1/39

3/631

میزان انعکاس اخبار تیم و باشگاه در رسانهها

0/15±3/96

3/767

میزان حمایت اجتماعی (مانند رسانهها و هواداران) از باشگاه

0/03±3/90

3/777

سرمایه و منابع مالی باشگاه جهت پرداخت حقوق و جذب بازیکن

0/10±3/61

3/771

نیروهای انسانی متخصص ،ماهر و کافی در باشگاه

0/11±3/96

3/771

وضعیت مناسب امکانات تمرینی ،فنی ،ورزشی و رفاهی باشگاه

0/07±1/31

3/591

آزمون  KMOجهت متناسب بودن اندازه نمونه

3/93

3/91

3/91

3/67

3/69

17/77

17/11

15/17

10/99

13/66

3/905

آزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عاملها

3/307

ضریب آلفای کرونباخ فرآیندهای رضایت شغلی ورزشکاران

3/955

همچنین بار عاملی گویههای مربوط به فرآیندها ،پیامدها و همبستههای رضایت شـغلی ورزشـکاران بـه ترتیـب ،بـین  3/51تـا
 3/16 ،3/61تا  3/66و  3/51تا  3/93متغیر بود (جدول  1الی  .)1نتایج جدول  ،1نشـان مـیدهـد کـه بـه ترتیـب مالکهـای
سازمانی ،محیطی ،تیمـی و فـردی بیشـترین واریـانس فرآینـدهای رضـایت شـغلی ورزشـکاران را تبیـین کـرده اسـت .ضـمناً
شاخصهای وجود هماهنگی ،اتحاد ،انسجام و همبستگی در تیم ( )0/76±3/51و میزان حمایت اجتماعی (رسانه و هواداران) از
باشگاه و تیم ( ،)0/77±3/71بیشترین اهمیت را از دیدگاه ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران به خود اختصاص دادند.
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جدول  2ـ نتایج تحلیل عاملی فرآیندهای رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران
انحراف استاندارد±

بار

ضریب

واریانس

میانگین

عاملی

آلفا

تبیین شده

خدمات و عملیات روانشناسی ورزشی

0/03±3/51

3/763

وجود جو دوستانه بین بازیکنان تیم

0/16±3/90

3/771

خدمات و اقدامات فنی

0/05±3/71

3/750

خدمات و اقدامات مدیریتی

0/51±3/55

3/711

عوامل
سازمانی

محیطی

تیمی

فردی

گویههای پرسشنامه

خدمات و اقدامات رفاهی

0/00±3/01

3/707

میزان مشارکت باشگاه در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی

0/71±3/61

3/610

میزان توجه مدیران و مربیان به مسائل و مشکالت شخصی بازیکنان

0/51±3/71

3/767

وجود هماهنگی ،اتحاد ،انسجام و همبستگی در تیم

0/76±3/51

3/763

میزان حمایت اجتماعی (رسانه و هواداران) از باشگاه و تیم

0/77±3/71

3/757

خدمات و اقدامات پزشکی

0/15±3/07

3/519

میزان پیشرفت تیم در طول فصل و رقابتها

0/00±3/51

3/767

سبک رهبری و شیوه مربیگری سرمربی تیم

0/07±3/17

3/757

میزان حمایت و پشتیبانی از سرمربی ،برنامهها و عملکرد او توسط باشگاه

0/11±3/79

3/717

میزان تحول و تغییرات مثبت در تیم

0/16±3/19

3/577

انتخاب تاکتیک ،تنظیم برنامه و اجرای تمرینات تیمی

0/17±3/61

3/515

استفاده از توانایی شما در بازی

0/71±1/10

3/706

میزان تالش و سختکوشی شما برای تیم

0/73±1/36

3/797

میزان مشارکت شما در تصمیمگیریهای تیمی

0/11±3/71

3/765

توجه به ویژگی های روانی و روحیه شما در هنگام تمرین و بازی

0/51±3/11

3/563

وضعیت آموزش و تمرین مهارتها به شما

0/11±3/51

3/576

آزمون  KMOجهت متناسب بودن اندازه نمونه

3/919

آزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عاملها

3/311

ضریب آلفای کرونباخ فرآیندهای رضایت شغلی ورزشکاران

3/971

3/91

3/91

3/69

3/69

11/79

13/11

17/10

17/97

نتایج جدول  ،0نشان میدهد که به ترتیب عامل فردی ،محیطی ،تیمی و سازمانی ،بیشترین واریانس پیامدهای رضـایت شـغلی
ورزشکاران را تبیین کرده است .ضمناً شاخصهای رفتار جوانمردانه بین اعضای تـیم ( )0/76±1/11و رشـد و ارتقـاا امکانـات،
خدمات و تشکیالت باشگاه ( ،)0/79±3/51بیشترین اهمیت را از دیدگاه ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران بـه خـود
اختصاص دادند.
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جدول  9ـ نتایج تحلیل عاملی پیامدهای رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران
انحراف استاندارد±

بار

ضریب

واریانس

میانگین

عاملی

آلفا

تبیین شده

میزان دستمزد و پاداش شما در تیم

0/51±3/51

3/760

میزان کسب شهرت و اعتبار ورزشی و اجتماعی شما

0/16±3/90

3/755

غیبت و بینظمی بازیکنان

0/77±1/71

3/716

میزان کسب تجربه و پیشرفت شما در تیم

0/11±1/00

3/739

لذت و آرامش شما در ورزش و شغل ورزشکاری

0/11±1/71

3/767

عملکرد و میزان دستیابی به اهداف فردی شما

0/15±3/67

3/701

پیشرفت فنی و تاکتیکی تیم نسبت به گذشته

0/73±1/01

3/510

میزان وفاداری و تعهد در بین اعضای باشگاه و تیم

0/07±1/11

3/611

میزان حمایت متقابل بازیکنان از همدیگر

0/13±1/01

3/737

میزان کمک بازیکنان باسابقه از بازیکنان جدید

0/11±1/31

3/731

عوامل
فردی

محیطی

تیمی

سازمانی

گویههای پرسشنامه

شهرت ،شأن و منزلت اجتماعی باشگاه و تیم

0/15±1/11

3/766

ثبات مدیریت باشگاه

0/17±1/07

3/163

انتشار اخبار درون تیم به بیرون و رسانهها

0/51±1/11

3/775

جابهجایی و ترک بازیکنان در تیم

0/51±1/17

3/771

ارتقا رتبه تیم در جدول لیگ

0/70±1/09

3/709

رفتار جوانمردانه بین اعضای تیم

0/76±1/11

3/163

افزایش سرمایه و توانایی مالی باشگاه

0/71±1/11

3/616

ثبات کادر فنی تیم

0/50±1/37

3/731

تعهد مدیریت تیم و باشگاه به وعدههای دادهشده

0/73±1/11

3/713

رعایت عدالت و انصاف در پرداخت دستمزد و پاداش توسط باشگاه

0/57±1/01

3/513

رشد و ارتقاا امکانات ،خدمات و تشکیالت باشگاه

0/79±3/51

3/103

آزمون  KMOجهت متناسب بودن اندازه نمونه

3/911

آزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عاملها

3/336

ضریب آلفای کرونباخ پیامدهای رضایت شغلی ورزشکاران

3/971

3/91

3/93

3/65

3/67

15/95

16/09

15/57

11/00

نتایج جدول  ،1نشان میدهد که به ترتیب مالک کیفیت زندگی ،کیفیت زندگی کاری ،فشار شغلی و نگرش به شغل ،بیشترین
واریانس متغیر همبستههای رضایت شغلی ورزشکاران را تبیین کرده است .ضمناً شاخصهای میزان اخالقمداری و وجدان
کاری ( )0/67±1/19و میزان تعهد و وفاداری شما به ورزش ( ،)0/61±1/10بیشترین اهمیت را از دیدگاه ورزشکاران حرفهای
ورزشهای گروهی ایران به خود اختصاص دادند.
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جدول  4ـ نتایج تحلیل عاملی همبستههای رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران
انحراف استاندارد±

بار

ضریب

واریانس

میانگین

عاملی

آلفا

تبیین شده

مشکالت شخصی و خانوادگی شما

1/71±1/11

3/610

رضایت از سالمت جسمانی و روانی خودتان

0/76±1/00

3/731

رضایت از ارتباطات و روابط اجتماعی در زندگی

0/77±1/11

3/771

رضایت از وضعیت تحصیلی خود

0/11±1/10

3/757

رضایت از وضعیت رفاهی و معیشتی در زندگی

0/11±1/03

3/711

رضایت از روابط خانوادگی و زناشویی

0/73±1/16

3/517

امنیت شغلی و آینده کاری شما در این رشته ورزشی

0/51±1/11

3/611

محیط کاری و ورزشی ،بهداشتی ،سالم و انگیزاننده

0/50±1/36

3/737

حمایت شغلی از شما توسط مدیریت باشگاه

0/11±1/39

3/731

رعایت احترام و حقوق فردی در محل کار یا باشگاه

0/15±1/17

3/766

ارزش قائل شدن برای شغل ورزشکاری شما توسط اطرافیان

0/70±1/10

3/163

میزان تعارض و تضاد با مدیریت باشگاه و تیم

1/70±1/11

3/931

میزان تعارض و تضاد با بازیکنان

1/77±1/15

3/610

میزان تعارض و تضاد با کادر فنی تیم

1/79±1/07

3/793

تراکم کاری ،فشار تمرین و مسابقه

1/97±1/11

3/719

میزان دلبستگی شما به شغل ورزشکاری

0/71±1/39

3/617

میزان تعهد و وفاداری شما به حرفه ورزشکاری

0/63±1/11

3/635

میزان اخالقمداری و وجدان کاری شما

0/67±1/19

3/797

میزان تعهد و وفاداری شما به ورزش

0/61±1/10

3/731

میزان تمایل شما به باشگاه ورزشی و ماندگاری در آن

0/53±3/10

3/760

عوامل
کیفیت زندگی

کیفیت زندگی
کاری

فشار شغلی

نگرش شغلی

گویههای پرسشنامه

آزمون  KMOجهت متناسب بودن اندازه نمونه
آزمون بارتلت جهت درست بودن تفکیک عاملها
ضریب آلفای کرونباخ همبستههای رضایت شغلی ورزشکاران

3/65

3/91

3/65

3/69

16/71

11/00

10/03

13/91

3/666
3/310
3/907

مقایسه ابعاد رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران بر اساس آزمون فریدمن ،نشان میدهد که بین
رتبهبندی متغیرهای رضایت شغلی ورزشکاران ،تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول  .)5بر این اساس ،عامل پیامدهای رضایت
شغلی با میانگین رتبه  1/77در اولویت اول ،فرآیندهای رضایت شغلی با میانگین رتبه  ،1/71در اولویت دوم ،پیشایندهای
رضایت شغلی با میانگین رتبه  ،1/01در اولویت سوم ،همبستههای رضایت شغلی با میانگین رتبه  ،1/19در اولویت چهارم از
دیدگاه ورزشکاران قرار گرفتند.
جدول  5ـ مقایسه اهمیت ابعاد رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

پیامدها

1/77

3/951

0/16

فرآیندها

1/71

3/971

0/16

پیشایندها

1/01

3/661

0/13

همبستهها

1/19

3/651

0/13

آماره خیدو

06/196

درجه آزادی

0

سطح معناداری

3/331

ضمناً ،برای بررسی معنیداری تفاوت هر یک از ابعاد رضایت شغلی با بعد دیگر از آزمون عالمت استفاده شد .دادههای جدول
 ،7نشان میدهد که فقط بین عامل پیشایندها و همبستههای رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران،
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تفاوت معنیداری وجود ندارد ،ولی تفاوت بین دیگر عاملها با یکدیگر معنیدار بود .به عبارت بهتر ،پیامدها و سپس فرآیندها
به ترتیب بیشترین اهمیت را در رضایت شغلی دارند و پیشایندها و همبستهها به طور مشترک از نظر میزان اهمیت در اولویت
سوم قرار میگیرند.
جدول  1ـ مقایسه ابعاد رضایت شغلی ورزشکاران حرفهای ورزشهای گروهی ایران بر اساس آزمون عالمت
فرآیندها

پیامدها

همبستهها

پیشایندها

3/331

3/331

3/915

فرآیندها

ـ

3/319

3/331

ـ

3/331

پیامدها

ـ

همبستهها

بحث و نتیجهگیری
بر اساس مبانی نظری رضایت شغلی در ورزش و پیشینه موجود ،میتوان ادعا کرد که این نـوع تقسـیمبندی از مفهـوم رضـایت
شغلی برای اولین بار در ورزش مورد استفاده قرارگرفته و در ورزش حرفهای به آزمون گذاشته شده است .البته این طبقهبنـدی،
قبالً در مقاالت مروری رضایت شغلی داخل و خارج کشور و در سازمانهای غیر ورزشی استفاده گردیـده اسـت (زکـی1067 ،؛
چالدورای1997 ،؛ ازکیا ،1065 ،باقری و همکاران ،1093 ،اسماعیلی و همکاران .)1091 ،ضمناً ،اولـین بـار ریمـر و چـالدورای
( ،)1997پس از شناسایی  15بعد رضایتمندی ورزشکاران توانستند ،ایـن ابعـاد را در دو عامـل اصـلی فرآینـدها و پیامـدها یـا
عملکرد تقسیم کنند که عامل عملکرد شامل ،رضایت از عملکرد تیمی و فردی و عامل فرآیندها شامل ،رضایت از رفتار و تعامـل
و آموزش و تمرین میشدند .باوجود این هنوز ابعاد رضایتمندی ورزشکاران کشور شناسایی نشده است که در تحقیق حاضر نیز،
دو عامل پیشایندها و همبستهها نیز افزوده شدند تا درک جامعتری از مفهوم رضایت شغلی ورزشکاران فراهم شود.
بر اساس نتایج پژوهش از میان چهار عامل تبیینکننده ،عامل پیشایندها یا عوامل اثرگذار بـر رضـایت ورزشـکاران ،سـه مـالک
فردی ،تیمی و شغلی ،بیشترین واریانس را در رضایت شغلی ورزشکاران داشتند .این یافته بسیار جالب است که توانـایی فنـی و
مهارتی ورزشکار و همچنین وضعیت خانوادگی ،از بسترها و پیشنیازهای اساسی تأمین رضایت هسـتند و ورزشـکاران در ابتـدا
باید این توانایی ها را در خود ارتقا دهند و خانواده نیز بتواند شرایط و حمایت الزم را برای استمرار پیشرفت فـردی فـراهم آورد.
ضمناً ،تحقیقات بسیار فراوانی نقش حمایت و نگرش خانواده در موفقیت و رضایت ورزشکاران از مشارکت ورزشی نشان دادهانـد
(بهروزی .)1091 ،بررسی دقیق گویههای عامل فردی نشان میدهد که این اولویت بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ نیز قابـل
تحلیل است ،البته با این تفسیر که برخالف دیدگاه وی و برخی یافتـههـای داخلـی (رمضـانینـژاد و همکـاران ،)1091 ،عامـل
بهداشت یا نگهدارنده شغلی میتواند مانند عوامل انگیزشی نه فقط از نارضایتی جلوگیری کند ،بلکه میتواند در تـأمین رضـایت
نقش اساسی داشته باشد .البته این موضوع به ماهیت فعالیت ورزشی در سطح حرفهای مربوط میشود که وابسـتگی بـاالیی بـه
خدمات و اقدامات اولیه و اساسی در تیم و زندگی دارد.
در مالک تیمی نیز ،مدیریت فنی تیم بسیار تعیین کننده است و گویههای این مالک نشان میدهد ،برنامهریزی و زمانبندی
تمرینات و همچنین شهرت مربی میتواند در رضایت ورزشکار اثرگذار باشد .به هر حال سر مربی یا کادر فنی قابل احترام و
مورد تأیید از نظر فنی ،نه فقط میزان پیروی یا پذیرش بازیکنان را باال میبرد ،بلکه احتمال رضایت آنان را از این عامل باال
میبرد .به ویژه که تحقیقات بسیار فراوانی نشان داده اند که قدرت تخصص و فنی مربیان از بین انواع قدرت مربی در اولویت
اول قرارگرفته است (رمضانی نژاد و همکاران .)1069 ،نکته مهم اولویت باالی دو گویه هیات مدیره و مدیریت باشگاه و میزان
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اعتبار و وجهه اجتماعی باشگاه در عامل شغلی است که بیشترین اهمیت را در میان کلیه گویههای عامل پیشایندی دارند و
نشان میدهد که برای بازیکنان چقدر مهم است که در ابتدا به چه باشگاهی میروند و چه مدیریتی بر باشگاه حاکم است.
بهویژه بازیکنان بزرگ و حرفهای و حتی بازیکنان جویای نام و پیشرفت به دنبال پیوستن به چنین باشگاهی هستند .همانطور
که مدیران بزرگ یا شایسته نیز ،معموالً سازمانهای مهم و بزرگ و نه سازمانهای کوچک و ناشناخته را برای مدیریت ترجیح
میدهند (رابینز .)1091 ،مدیریت و برنامهریزی باشگاه نیز بسیار مهم است ،چون بازیکنان بهخوبی میدانند که ثبات مدیریت
حتی از ثبات مربی و بازیکنان بر موفقیت اثرگذارتر است و تحقیقات فراوانی ناکارآمدی تغییر این سه عنصر را نشان دادهاند
(میثاق حسینی.)1090 ،
دومین بعد اثرگذار بر رضایت شغلی ورزشکاران ،فرآیندهای سازمانی هستند که در اکثر منابع به عنوان متغیر میانجی از آن یاد
شده است (هرسی و بالنچارد .)1076 ،1در این پژوهش ،مالکهای سازمانی و مدیریتی و محیطی برخالف مالک فردی ،از
اهمیت بیشتری برخودار بودند .این یافته مطابق با مبانی نظری مرتبط با اصول و وظایف مدیریت است ،مبنی بر اینکه
ورزشکاران هنگامی که وارد سازمانی به نام باشگاه میشود ،مجموعه خدمات و اقدامات مدیریتی و فنی باشگاه میتواند نقش و
اولویت بیشتری پیدا کند .این موضوع بدیهی است که بازیکن با هر توانایی فردی یا شرایط خانوادگی ،طالب آن است که باشگاه
و مدیریت امکانات و خدمات خوبی در اختیار او قرار دهد .حتی این موضوع با توجه به مراحل مدیریت منابع انسانی قابل توجیه
است که مرحله سوم آن به ابقاا و نگهداری پرسنل یا ورزشکار مربوط میشود (چالدورای و مادال .)1335 ،1همین تحلیل ،بار
دیگر نقش عوامل نگهدارنده یا بهداشت شغلی را برجسته میسازد؛ بهطوری که در بعد فردی از پیشایندها نیز ،این عوامل مورد
تأکید ورزشکاران بودند .نکته جالب این است که اکثر گویههای فرآیند سازمانی ،دربرگیرنده عوامل فنی و تخصصی است که
باید در کنار اقدامات رفاهی بیشتر مورد توجه قرار گیرند .امروزه ،وجود انواع خدمات تخصصی مانند آنالیزور ،پزشک،
روانشناس ،ماساژور و غیره بسیار بدیهی است و باید از انواع فناوری در آن رابطه استفاده شود .این متغیر در تحقیق ریمر و
چالدورای ( )1997نیز وجود داشت.
مالک محیطی و به ویژه سه گویه آن مانند ،حمایت اجتماعی رسانهها و هواداران و همچنین انسجام تیمی ،باالترین اولویت را
در میان فرآیندهای باشگاهی داشتند .این یافته نشان میدهد که انسجام تیمی به عنوان یک متغیر اجتماعی مهم و درون
تیمی میتواند پویایی گروهی ایجاد کرده ،تیم را به سمت یکپارچگی عاطفی و وظیفهای حرکت دهد .تحقیقات بسیاری نقش
این متغیر اجتماعی در تیم را در کنار رضایت بررسی کردهاند و آنها را از عوامل مهم موفقیت تیمی برشمردهاند (میثاق
حسینی .)1090 ،نقش هواداران و رسانهها به عنوان دو متغیر اجتماعی بیرون از باشگاه نیز ،نقش باالیی در رضایت ورزشکاران
د ارند و نه فقط نوعی حمایت اجتماعی محسوب میشوند ،بلکه تشخص اجتماعی ،شهرت و محبوبیت را نیز به دنبال دارد .از
اینرو ،باید به کمیت هواداران و کیفیت هواداری از این بعد هم نگریسته شود که حضور آنان در مسابقات چقدر میتواند
رضایت ورزشکار را از تیم افزایش دهد .اکنون تماشاگران و هواداران بخشی از منابع انسانی سازمانهای ورزشی محسوب
میشود که باید در حفظ و مدیریت آنها اقدامات و تالشهای بیشتری انجام گیرد.
در عامل سوم یا پیامدها و عملکرد نیز ،مالک فردی (مشابه نتایج پیشایندها) و مالک محیطی (مشابه نتایج فرآیندها)،
بیشترین واریانس رضایت شغلی را تبیین میکردند .به عبارت بهتر و مشابه با تقسیمبندی ریمر و چالدورای ( ،)1997پیامدها
یا عملکرد فردی بازیکنان بیشتر از عملکرد تیمی در تأمین رضایت آنها نقش دارد .به طور طبیعی ،ورزشکاران عالوه بر تحقق
اهداف فردی مانند ،پیشرفت فنی ،کسب تجربه و شهرت از طریق تیم به دنبال اهداف تیمی مانند ،رفتار منصفانه بین اعضای
1. Hersy and Blanchard
2. Chelladurai and madella
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تیم و ارتقا رتبه تیم در لیگ هستند .البته در مدل ریمر و چالدورای ( ،)1997این موضوع یک چالش جدی است که عملکرد
فردی یا تیم ،کدامیک بیشتر سبب رضایت ورزشکار میشود .در نهایت ،چند همبسته یا عوامل تعدیلکننده نقش عوامل
پیشایندی و فرآیندی در این تحقیق استفاده شدند که میتوانند به طور غیرمستقیم بر پیامدها اثر بگذارند .در عامل همبسته،
دو مالک کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری از دیدگاه ورزشکاران ،باالترین اهمیت را داشتند .بررسی دقیق گویههای این دو
عامل نشان میدهد که رضایت از زندگی و همچنین رضایت از احساس هویت یا شأن فردی در باشگاه میتوانند بر رضایت
ورزشکار اثرگذار باشند .بهویژه اینکه اولویت باالی گویههای مربوط به تعهد و وفاداری به تیم ،به عنوان مهمترین نگرش شغلی
میتوانند نقش یا تأثیر بسیاری از عوامل دیگر را تعدیل کنند .موضوع تعهد و وفاداری مشابه متغیر انسجام تیمی ،اهمیت
تئوریک و پژوهشی فراوانی دارند که نشانگر نقش اساسی آنها در تیمهای ورزشی است.
بر اساس دادههای جدول  ،5به ترتیب دو عامل پیامدها یا عملکردو فرآیندها ،باالترین اولویت را در تأمین رضایت ورزشکاران
دارند .این یافته مطابق با مدل اولیه ریمر و چالدورای ( )1997است که در آن بر نقش این دو عامل تأکید کرده است .ضمن ًا
آنها معتقد بودند که فرآیندهای تیمی هم میتوانند به طور مستقیم بر رضایتمندی ورزشکار تأثیر بگذارند .البته این فرآیندها
به طور غیرمستقیم بر پیامدها یا عملکرد فردی و تیمی اثر میگذارند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در ورزشکاران
حرفهای پیامدها یا دستاوردهای شغلی ،به صورت فردی یا تیمی برایشان از اهمیت باالیی برخورداراست و به طور طبیعی نیز
این دستاوردها را با آنچه که در اختیار تیم و باشگاه گذاشتهاند ،مقایسه خواهند کرد (نظریه برابری آدامز) .در این پیامدها نیز،
ورزشکاران به نتایج یا عملکرد فردی و دستاوردهای تیمی تأکید داشتهاند که این موضوع میتواند همیشه چالشهایی را برای
مربیان و مدیران به دنبال داشته باشند .همانطور که در مبانی نظری مدیریت به چشم میخورد ،همسوسازی و پیوند اهداف
شخصی با اهداف سازمانی همیشه آسان نیست .از میان عوامل فرآیندی نیز اولویت حمایتهای اجتماعی و انسجام تیمی ،نشان
می دهد که ورزشکاران پس از نیل به عملکرد فردی و تیمی که در درون باشگاه اتفاق میافتد ،به دنبال جذب و حفظ
حمایتهای اجتماعی از رسانهها و بهویژه هواداران هستند تا بتوانند با برآوردن نیازهای سطوح اجتماعی باالتری مانند احترام،
تعلق ،تشخص ،شهرت و محبوبیت به رضایت بیشتری برسند (نظریه مازلو و آلدرفر) .نکته جالب در اهمیت عوامل پیامدی و
فرآیندی ،توجه ورزشکاران به انسجام تیمی است که بخشی از آن از طریق رفتار منصفانه و اخالق محوری و حتی نظم و
انضباط در تیم تحقق مییابد که گویههای آن نیز اولویت باالیی داشتند.
البته باید اذعان کرد که همپوشانیهایی نیز در گویههای مربوط به عوامل مختلف وجود دارد و با تحلیل دقیقتر گویهها و
استناد آنها به نظریههای انگیزش و رضایت میتوان به واقعیتهای دقیقتری دست یافت .به طور کلی ،به نظر میرسد که
عامل فردی (ورزشکار) ،مدیریت فنی تیم و باشگاه ،سه محور اساسی در تأمین رضایت شغلی ورزشکاران این پژوهش هستند.
به عبارت دیگر ،ورزشکار بیشتر تحت تأثیر فرآیندها و پیامدهای تیمی و فردی است ،ولی وجود سایر عوامل خارجی و حمایتی
برای تیم الزم و ضروری است که میتوان آنها را عوامل نگهدارنده تیم و باشگاه در نظر گرفت .البته برخی از این فرآیندها و
پیامدهای تیمی و انفرادی ،به عنوان انگیزانندههای درونی و بیرونی عمل میکنند .به طور کلی ،مدیران و مربیان ورزش ،باید
توجه و دقت بیشتری بر پیامدها و فرآیندهای تیمی بنمایند؛ زیرا فرآیندهای مثبت و انگیزاننده تیمی میتواند پیامدهای تیمی
مانند عملکرد فردی ،عملکرد تیمی ،انسجام تیمی و غیره را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه باعث افزایش انگیزه و
رضایتمندی ورزشکار شود .ضمن ًا تأکید و توجه بر فرآ یندها ،همیشه مقدم بر پیامدها است و یک متغیر میانجی دراز مدتی
محسوب میشود که میتواند باعث استمرار عملکرد و موفقیت تیم شود؛ بنابراین مدیران و مربیان تیم باید بکوشند بر
فرآیندهای رفتاری و آموزشی تیم در تمرینات و رقابت بیشتر از عملکرد تأکید بورزند.
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Abstract
Objective: The purpose of this research work was to identify and analyze the factors affecting the men
professional athletes' satisfaction in sport teams based on a systemic approach.
Methodology: The research method used was descriptive, and the population was 776 Iranian athletes
in four sport teams including soccer, volleyball, basketball, and handball, who participated in a superleague. The sample was selected randomly and 360 of them responded to a researcher-made
questionnaire. After a literature review, the questionnaire consisted of 86 items on five-value Likert
whose face validity was confirmed by 17 sport management specialists and other experts, and their
reliability was estimated with Cronbach's alpha (α=0.98). The data was analyzed through factor
analysis with orthogonal rotation, Freedman, and Sign tests.
Results: Findings showed the structure of men athletes' satisfaction including antecedents, processes,
outcomes, and correlate factors that were detected from the athletes' satisfaction variance, respectively.
Also the outcomes and process factors had high priorities in fulfilling the athletes' satisfaction. On the
other hand, the life quality, personal performance, organizational processes, and work life quality
criteria had high variance in the athletes' satisfaction, respectively. Among the items, commitment and
loyalty, cohesion and citizenship behavior, social support by fans and media, and club services had
high priorities in fulfilling the athletes' satisfaction.
Conclusion: The personal and group processes and outcomes have high importance in fulfilling the
athletes' satisfaction but the outcomes are more influenced by environmental factors. Thus club and
team processes are very important in athletes' satisfaction.
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