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 مقدمه

 ایـن از(. 9091نیا و همکاران، کریمیهای دیگر است )یک سازمان نسبت به سازمان برتریعمدۀ نیروی انسانی کارآمد، شاخص 

در  .اسـت یافتـه اختصـا  سـازمان انسانی نیروی به پیشرو هایسازمان سرمایه و زمان از عظیمی بخش اخیر هایسال طی رو،

نیـروی انسـانی ر و متعهد بـه سـازمان هسـتند. ها خواهان داشتن نیروی انسانی خالق، نوآور، وفاداشرایط رقابتی فعلی، سازمان

توانند نتایج و دستاوردهای مطلوبی برای خـود و ای سازمان دارد و چنین افرادی میارزش و جایگاه باالیی بر ،متعهد به سازمان

 نیرویـی ینچنـ وجود. آیدمی حساب به سازمان اثربخشی در مهمی بسیار عامل ،متعهد انسانی نیرویسازمانشان داشته باشند. 

 اعتبـار و وجهـه بلکـه شـود،مـی خـدمت ترک و تأخیر غیبت، میزان کاهش و عملکرد سطح افزایش موجب تنها نه سازمان، در

 سـطح موجب ،باال همچنین تعهد ؛کندمی فراهم آن توسعه و رشد برای را زمینه و دهدمی جلوه مناسب اجتماع، در را سازمانی

العـاده اعمال تالش فـوق به تمایل و سازمان در ماندن برای قوی میل سازمان، هایارزش و اهداف به نسبت شناخت از بیشتری

 شـودیمـآن  یفیـتک یشعرضـه خـدمات و افـزا یوربهـره یش، باعـ  افـزاکارکنانبر عملکرد  یربا تأثشود و برای سازمان می

ــاران،  ــوم و همک ــالیم؛ 9091)بحرالعل ــاران،  یرکم ــرین9099و همک ــاگلیو و گ ــرف؛ 0330، 9؛ پ ــل از  ؛9031ی، اش ــه نق ب

 و خالقیـت ماننـد فرانقشی رفتارهای در را خود که هستند افرادی سازمان، به متعهد بسیار کارکنان (. به عالوه،9013یانی،آشت

 وبمطل است، ارتباط در سازمان جوییرقابت روحیه با که جاییآن از رفتارهایی، چنین بروز که کنندمی درگیر شغل در نوآوری

 در خـود تنهـا نـه کـم، تعهـد و تعلق و وفاداری احساس با انسانی نیروی عوض، در (.9113 ،0زاجاک و ماتیو) است سازمانی هر

 سـایر بـین در را همکاری و تعاون روح سازمان، مسائل به تفاوتیبی فرهنگ ایجاد با بلکه کند،نمی حرکت سازمان اهداف جهت

 و قالونـدی) شـودمـی آن تحقـق مـانع یـا انـدازدمـی تـأخیر بـه را سـازمان موفقیـت ،نهایـت در و کنـدمی تضعیف همکاران

  (.9013سلطانزاده،

با  شود،گاهی اوقات مشاهده میبازیکنان خود مواجه هستند.  با مقولۀ تعهدبه عنوان یک نوع سازمان  ،های ورزشی نیزتیم

های اجرایی هستند، ولی تمایل چندانی به ماندن در تیم هارتها و موجود اینکه ورزشکاران دارای سطوح باالیی از قابلیت

ویژگی  از یکی عنوان تعهد به این بدان دلیل است که ،دهدن را تحت تاثیر قرار مید آناورزشی خود ندارند و این موضوع عملکر

همچنین ؛ (0390ثانی،  انشد و نژاد ورزشی دارد )همتی هایتیم عملکردسطح  بردن باال و موفقیت در مهمی نقش ،فردی های

 را تیمی و فردی اهداف به دستیابی تواندو می دارد ورزشکار عملکرد و سختکوشی تالش، میزان مهمی در نقشتعهد به تیم 

مختلف در تحقیقات  بنابر نقش مهمی که (.9010حسینی و همکاران، ؛ به نقل از علی9091دهد )بشارت،  تأثیر قرار تحت

تیم به عنوان یک متغیر موثر بر عملکرد فردی و  دربازیکنان توجه به تعهد ، اندهای ورزشی مطرح نمودهتیم ارتباط با تعهد در

و چگونگی رشد و توسعه آن در  بر این مقوله با تمرکز توانندمیهای ورزشی مدیران و مسئولین تیم .استاهمیت تیمی حائز 

 کارگیری افراد متعهد در تیم ضمنه ب زیرا ؛اتخاذ کنندمتعهد  کارانجذب و پرورش ورزشجهت ی های مناسباستراتژیتیم، 

 (. 0339 ،0)کواکلی ندهای زیاد جلوگیری کتواند از صرف هزینه، میکارایی تیم کیفیت وافزایش 

 تیم به وفاداری نگرشی بعد سنجش برای مناسب سازه یک1،روانشناختی تعهد که دهدمی نشان ورزش حوزه در مطالعات

تعهد روانشناختی به عدم تمایل فرد برای تغییر عالیق  (.0333و همکاران،  6ی؛ ماهون9119، 5و کرابتون یکمن) است زشیور

ها، ثبات عاطفی ـ شناختی، روانشناختی بر حسب باورها و ایدهگیری ره دارد که حاصل یک فرایند تصمیمیا ترجیحاتش اشا

                                                           
1. Paglis and Green 

2. Maththeiu and Zajac 

3. Coakly 

4. Psychological Commitment  

5. Backman and Crompton  

6. Mahony  
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 ؛0331، 9)ایواسکی و هاویتز استو مرجع با خویشتن شناسی و انتخاب ارادی ها، رابطۀ بین ارزش مهم اعتماد به قضاوت

(، تعهد روانشناختی را به عنوان عدم تمایل برای تغییر 9190) 0کرازبی و تیلور (.9111؛ پریتچارد و همکاران، 9119، 0پریتچارد

 ،(، عنوان کرد که تعهد روانشناختی9195) 1نن. بوچااندبه یا اطالعات متناقض تعریف کردهعالیق و ترجیحات در پاسخ به تجر

دهد و بر رد رفتارهای جایگزین اشاره دارد. های سازگار را تحت تاثیر قرار میوابستگی عاطفی به یک موضوع است که رفتار

و ارادی های شکل دهنده تعهد روانشناختی فرایندهای اطالعاتی، شناسایی ذکر کردند که سازه (،9111)و همکاران  ردپریتچا

 داشتن تعهد از اصلی شاهد یک عنوان را بهاست  پیامد تعهد روانشناختیکه  "مقاومت در برابر تغییر" ، این فرایندهاهستند

عالیق و  دربارۀ را اطالعات افراد چگونه اینکه و دارند ارتباط شناختی ساختار با اطالعاتی فرایندهای .کنندمی ایجاد

 یم نشان داده یتیموقع درگیری به وسیله شناسایی فرایندهای .(9111و همکاران،  یتچارد)پر کنندمی مدیریت تشاناترجیح

 یو ارزش مهم اشاره دارد )کرازب یشناس خویشتن بهبرند خا   یک یحترج ینب شخصی دلبستگیبه  ، درگیری موقعیتیشوند

با  عامدانهتوسط انتخاب  یاراد فرایندهای (.1911، پریتچارد و همکارن، 9119پریتچارد، ؛ 9161 ،5یدمن؛ فر9190 یلور،و ت

(. 9111، پریتچارد و همکارن، 9119پریتچارد، ؛ 9139 ،6یسلرد )کنشویاز انتخاب آزاد نشان داده م فرد توجه به ادراک

ومت در هستند. مقا3نگرش فردی ابعاد مقاومت در برابر تغییر ،بنابراین، پیچیدگی شناختی، درگیری موقعیتی و انتخاب ارادی

به عدم تمایل فرد برای تغییر عالیق و ترجیحاتش،  -های شکل دهنده تعهد روانشناختیپیامد سازه -نگرش فردی  برابر تغییر

این بعد نگرشی  (.0331ارتباطات مهمش و یا باورهایش دربارۀ یک محصول یا یک عامل اشاره دارد )ایواسکی و هاویتز، 

به  ،ثیر عوامل مختلفی است که شناخت آنها و چگونگی تاثیرگذاریشان بر تعهد روانشناختیتحت تا ،وفاداری بازیکنان به تیم

پرورش بازیکنان های اصولی برای جذب و ریزیتوان جهت برنامهزیرا با توجه به این شناخت می ؛تیم اهمیت و ضرورت دارد

 های مناسبی برداشت.متعهد به تیم گام

کلیـدی  ییک نقطه اهرمـ ،دهدلورود و اعضای فعلی سازمان رخ میت اولیه بین اعضای جدیداممکن است بازه زمانی که تعامال

(. 9113، 93و سـاکو و آشـفورت 0390، 1؛ هـاکمن0399، و همکـاران 9های تیمی در ورزش باشد )فانگبرای مدیریت پویایی

ثیر پـذیر أبه نقش جدید گروهی بیشتر ت ،نتقالاول اینکه، افراد در طول این ا شود؛چندین دلیل برای چرایی این حالت بیان می

هـای ورزشـی دوم، تـیم (.9131، 99گذارنـد )ون مـانن و اسـچینمـی هاثیرات بیشتری بر تازه واردأها تهستند و احتماالً، گروه

شـان یهـای تیمـونه اعضای گروه بـا یکـدیگر در نقـشچگ ،کنندتارمند اجتماعی هستند که مشخص میمتشکل از حدود ساخ

ممکـن اسـت بـه  ،(. اعضای جدیدالورود که با چنـین حـدودی ناآشـنا هسـتند0391، و همکاران90عامل داشته باشند )بنسونت

، و همکـاران (، مشـکالت ارتبـاطی )بنسـون0339بروز تعارضات بین فردی )جـن و مـانیکو،  سببرفتارهایی اقدام ورزند که 

بـرای تـازه  ،سوم، این حدود ممکـن اسـت (9139و ون مانن،  9103، 90د )پرایو و ونووگتشو( یا محرومیت اجتماعی 0396

و  91دهنـد، ایجـاد تـنش و عـدم اطمینـان کنـد )الـیوات مرتبط با عضویت در گروه خو مـیکه خودشان را با انتظار واردهایی

                                                           
1. Iwasaki and Havitz 

2. Pritchard  

3. Crosby and Taylor 

4. Buchanan  

5. Freedman  

6. Kiesler  

7. Resistance to changing one’s attitude 

8. Fang 

9. Hackman 

10. Saks and Ashforth  

11. Van Maanen and Schein  

12. Benson 

13. Price and Van Vugt  

14. Ellis 
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تـازه  "ۀ ورودتجربـ"های ورزشـی بـرای مـدیریت های بکار برده شده توسط تیمبا توجه به این مطالب، روش(. 0395همکاران، 

از ابهامات بالقوه پیرامـون ایـن  پر ،های ورزشیتجربه ورود به محیط تیمواردین و پیامدهای بعد از آن نیاز به توجه خا  دارد. 

هر تیم ورزشی در یک زمینه محیطـی منحصـر بـه  کنند.ا به عنوان یک تازه وارد ایفا میاست که چگونه ورزشکاران نقششان ر

ثال، فیزیکی، وظیفه ای، اجتماعی، فردی( قرار دارد که به وسیله یک واقعیت اجتمـاعی مجـزا مشـخص مـی فردی )به عنوان م

از آنجایی که ورزشکاران به طور مشترک با همدیگر برای رسیدن به اهداف جمعی کـار مـی (. 0391و همکاران،  9د )مارتینشو

افـزایش ادراک نقـش، رشـد انسـجام  ،ماالً نتایج ارزشمندی ماننداحت واردهاکنند، توانایی اجتماعی کردن سریع و اثربخش تازه 

بـه  0،جامعه پذیری سازمانی (.0390گروهی و به وجود آمدن تعهد بیشتر در میان اعضای گروه را در بر خواهد داشت )هاکمن، 

آغـازین ورود یـک بـازیکن های ورزشی در مدیریت روزهـای والن، مدیران و مربیان تیمئتواند به مسعنوان یک نظریه علمی می

فرایندی اسـت کـه طبـق آن تـازه واردیـن  ،سازمانی پذیریکند. جامعه زیادی کمک هاو اجتماعی کردن موثر آن جدید به تیم

 ،پـذیری(. همچنـین جامعـه9139گیرنـد )ون مـانن، با عضویت در گروه خاصی را یاد مـیفرهنگ، هنجارها و انتظارات مرتبط 

های سازمانی، انتظارات مرتبط بـا رفتارهـای شـغلی و دانـش اجتمـاعی الزم بـرای قبـول ن افراد ارزشفرایندی است که طی آ

ه افـراد (، بیـان کردنـد کـ0339) 1کلین و هوسر(. 0335و همکاران،  0گیرند )بیگلیاردیها در سازمان را شناخته و یاد مینقش

هـا، قـوانین و ها، فرهنـگ و ارزشسـتراتژیوابط اجتماعی، اهداف و اها، زیان، ساختار، روابط کاری، رباید خودشان را با سیاست

اند، انو و عادت دهند. از بسیاری جهات، شرایطی که ورزشـکاران چه گروهی که تازه به آن ملحق شدهها و تاریخها، مشوقرویه

کاری جدید شـباهت دارد. تعجـب با شرایط کارکنان هنگام ورود به یک محیط  ،کنندم ورود به یک تیم ورزشی تجربه میهنگا

تمـایز نقـش و سلسـله های ساختاری مانند اهداف عملکرد محور، وظایف و نتایج وابسـته، ها در ویژگیر نیست که این زمینهآو

های مختلفی برای جامعه پذیری سازمانی ذکر شـده اسـت. روش(. 0390و همکاران،  5ها مشترک هستند )دیمراتب مسئولیت

اند که مبنایی برای اکثـر کارهـای برای افراد تازه وارد معرفی کرده(، شش دسته روش جامعه پذیری 9131ین )ون مانن و اسچ

از نظر اینکه تازه واردین تجـارب آموزشـی  ،های جامعه پذیری ممکن استزمان است. اولین دسته از تاکتیک انجام شده تا این

دومـین دسـته  متفـاوت باشـند. ،های فردی(بینند )روشاز سایرین  های جمعی( یا آموزش و تمرین شخصی جدایکسان )روش

ای از کاربرد سـاختاری کند. این نوع دامنهپذیری از نظر درجه رسمیت تجارب یادگیری تفکیک ایجاد میبین فرایندهای جامعه

هـای غیررسـمی( را طـا )روشهای رسمی( تا یادگیری از طریق آزمون و خمعین و تنظیم شده برای ابالغ انتظارات نقش )روش

هـای فـرد بـه دنبـال نظر دارد که آیا افزایش مسئولیت این موضوع را مد ،های جامعه پذیریگیرد. دسته سوم از روشدر بر می

هـای های متوالی( یا آیا مراحل افزایش مسئولیت غیرقابل پیش بینـی اسـت )روشطی یک سری منطقی از مراحل است )روش

ها است، اما تمرکز آنها بر ایـن اسـت تبط با افزایش یا پیشرفت مسئولیتهای جامعه پذیری نیز مرارم روشتصادفی(. دسته چه

آیا پیشرفت فرد تحـت  ،های ثابت()روش کند که پیشرفت مورد انتظار را تعییندارد  وجودکه آیا یک جدول زمانبندی مناسب 

هـا ممکـن جامعه پـذیری در سـازمان هایمتغیر(. دسته پنجم روشهای باشد )روشهیچ جدول زمانی از قبل تعیین شده نمی

شـوند اطالعات به تازه واردیـن ترغیـب مـیکه آیا اعضای قدیمی و کارآزموده گروه برای دادن باشد  متفاوتاز این منظر  ،است

. نهایتـاً، (گسسـته هـای وشر) کننـدنمـی آیا تازه واردین هیچ راهنمایی از همتایان باتجربه خود دریافت ،)روش های پیوسته(

د کـه شـوکه هویت شخصی تازه وارد تقویت یا تضعیف می باشد متفاوتای ، از نظر درجهفرایندهای جامعه پذیری ممکن است

صـحیح جامعـه های کاربرد تاکتیک .(0395)بنسون و همکاران،  شوندمی های سرمایه گذاری یا واگذاری معرفیبه عنوان روش

                                                           
1. Martin 

2. Organizational Socialization  

3. Bigliardi  

4. Klein and Heuser  

5. Day 
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، 0(، وابسـتگی متقابـل اهـداف جمعـی )لـو و جوسـولد0391، و همکـاران 9وضوح نقش )الپوینتاز جمله دی ، فواید زیاپذیری

، کاهش ادراکات منفـی نقـش )بـه عنـوان (0399سرتاسر سازمان )فانگ و همکاران، در های اجتماعی قوی تر ( و شبکه0390

فراد )مانند، پـذیرش اجتمـاعی، خودکارآمـدی، رضـایت مثال، ابهام نقش و تعارض نقش(، پیامدهای روانشناختی مطلوب برای ا

ان در ایـن میـ(. 0333؛ ساکو و همکاران، 0333و همکاران،  0در بر دارد )بوئر راسازمان  بهشغلی( و تعهد بیشتر اعضای گروه 

ونـدی و ال؛ ق9091)شـائمی برزکـی و اصـغری،  پذیری سـازمانی و تعهـد را تاییـد کـرده انـدبرخی تحقیقات رابطه بین جامعه

و  3کـیم؛ 0330، 6چـاو؛ 9119، 5اگـزوم ؛9110، 1گـاس ؛1390رئیسی و همکـاران،؛ 9013ویدا و همکاران،ه؛ 9013سلطانزاده،

کـه در خألیـی (. با این وجـود 0339، 1کوتا؛ 0333و همکاران،  ساکو؛ 0333ر و همکاران، ؛ بوئ0336، 9آلن؛ 0335 ،همکاران

نون تحقیقـی سازمان های غیر ورزشی انجام شده است و تاکست که اوالً، این تحقیقات در تحقیقات فوق الذکر وجود دارد این ا

پذیری سازمانی و تعهد در حیطه ورزش نپرداخته است. دوماً، تعهد بررسی شده در این تحقیقـات تعهـد به بررسی رابطه جامعه

بررسـی وجه پژوهشـگران در حـوزه ورزش مطالعـه و سازمانی بوده است و تعهد روانشناختی به تیم به عنوان یک متغیر مورد ت

رو به رو شده کناره گیری بیشتری از بازیکنان  های ورزشی امروزی به خصو  در کشورمان با نرخنشده است. سوماً، فضای تیم

 توانـد سـطوح تعهـدچه متغیرهایی مـیکه های علمی بررسی گردد از طریق روش ،است که نیاز است ضمن شناخت دالیل آن

. از این رو و با توجه به مطالب بـاال، شود هاماندگاری بیشتر بازیکنان در تیمباع  به تیم را افزایش داده و بازیکنان روانشناختی 

 فوتبـال هـایتـیمبـه  بازیکنـان روانشـناختی پذیری سازمانی و تعهـدای بین جامعهاصلی تحقیق این است که چه رابطه سوال

 به تیم هستند؟بازیکنان پذیری سازمانی پیش بین تعهد روانشناختی های جامعهروش کداموجود دارد؟ و  اصفهان

 شناسیروش

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است و به صورت میدانی اجرا 

فهان )ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان( و های لیگ برتری اصآماری پژوهش حاضر را کلیه بازیکنان تیم گردید. جامعه

تصادفی  ،گیریروش نمونهدر تحقیق حاضر نفر(.  033) بودند حاضر در لیگ آسیا ویژن استان اصفهان تشکیل داده تیم 93

  .(9)جدول،  انتخاب شدند (9133طریق جدول کرجسی و مورگان )نفر به عنوان نمونه تحقیق از  961ای بود. طبقه

 های فوتبال شهر اصفهانتیم بازیکنانحجم جامعه و نمونه آماری ـ  6 جدول

 حجم نمونه درصد از کل حجم جامعه باشگاه ردیف

 09 63/96 53 لیگ برتر 9

 919 00/90 053 سیاویژنآ 0

 961 933 033 جمع کل

 تعهد روانشناختی به تیم پرسشنامه ( و9196پذیری جونز )ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر دو پرسشنامه جامعه

ای )اصالً، خیلی کم، گزینه 6سوالی جامعه پذیری که سواالت بر اساس طیف لیکرت  06در پرسشنامه  ( بودند.0333ماهونی )

پذیری، سؤاالت مربوط به روش رسمی و غیررسمی جامعه 91تا  9شدند، سؤاالت کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( سنجیده می
                                                           
1. Lapointe  

2. Lu and Tjosvold  

3. Bauer  

4. Geuss 

5. Exum 

6. Chow 

7. Kim  

8. Bauer 

9. Kowtha 
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پرسشنامه تعهد مربوط به روش پیوسته و گسسته بودند.  06تا  03مربوط به روش جمعی و فردی و سؤاالت  01ا ت 95

)اصالً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی ای لیکرت گزینه 6سوال با طیف پاسخگویی  91دارای  ،روانشناختی به تیم نیز

همچنین  ؛نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد 93ط توس ،روایی صوری و محتوی ابزارهای تحقیق .استزیاد( 

و خرده مقیاس  11/3پذیری سازمانی ضریب آلفا پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و برای پرسشنامه جامعه

پذیری فردی؛ ، جامعه39/3پذیری پیوسته؛ ، جامعه91/3پذیری رسمی؛ ، جامعه90/3پذیری جمعی؛ های آن به ترتیب جامعه

همچنین ضریب آلفا برای پرسشنامه تعهد  ؛محاسبه شد 31/3پذیری گسسته؛ و جامعه 69/3پذیری غیررسمی؛ ، جامعه91/3

های آمار توصیفی )مثل فراوانی، درصد، از شاخص ،هامحاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 93/3روانشناختی به تیم 

های استنباطی )مانند، آزمون کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون ( استفاده شد و شاخصمیانگین و انحراف معیار

 بود.  91نسخه  9اساسپیاس ،هاو رگرسیون خطی چندگانه( استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده

 هایافته

سال و کمترین  05-09( در گروه سنی درصد 0/53ها )نه، بیشتر نموهای جمعیت شناختی بازیکنان نشان دادبررسی ویژگی

 ،(درصد 1/01سال قرار داشتند. در خصو  سابقه بازی بیشترین درصد ) 13در رده سنی باالتر از سن  ،(درصد 6تعداد )

سطح  سال بود. بیشترین فراوانی مربوط 09مربوط به باالتر از  ،(درصد 9/6سال و کمترین درصد ) 93-6مربوط به سابقه 

( بوده است. رشته تحصیلی درصد 6/3مربوط به سطح تحصیالت دکتری ) ،( وکمترین فراوانیدرصد 0/06تحصیالت لیسانو )

( بیانگر نتایج آزمون 0جدول )به عالوه،  ( بودند.درصد10 /1نفر تربیت بدنی ) 33(  بود و درصد53 /9غیر تربیت بدنی ) ،نفر 10

 . استها ت توزیع دادهون وضعیمف اسمیرنوف پیرااکلموگر

بنابراین  ؛است 35/3بیشتر از  ،دهد که سطح معناداری هر دو متغیرو آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان می 0نتایج جدول 

 باشند.ه توزیع متغیرهای تحقیق نرمال میبدین معنی ک ؛دشوفرضیه صفر تأیید و فرضیه مقابل رد می

 رهای تحقیقتوزیع متغی وضعیت نرمال بودنـ  2جدول 

 متغیر تعداد میانگین انحراف معیار (Zآماره آزمون ) سطح معناداری

 تعهد روانشناختی 960 50/15 03/90 613/3 301/3

 پذیریجامعه 960 50/90 10/01 910/3 139/3

 0جدول دهد؛ یختی بازیکنان به تیم نشان مهای آن را با تعهد روانشناپذیری سازمانی و روشی بین جامعههمبستگ 0جدول 

 39/3کمتر از  ،دهد که سطح معناداری بدست آمده برای همه متغیرهای تحقیق به جزء جامعه پذیری غیررسمینشان می

-توان گفت، بین جامعهدرصد اطمینان می11د، بدین معنی که با شوو فرضیه مقابل تأیید میفرضیه صفر رد ، بنابراین است

 1ر از جامعه پذیری غیررسمی با تعهد روانشناختی به تیم رابطه معناداری وجود دارد. جداول پذیری سازمانی و انواع آن به غی

 دهند.تایج رگرسیون چندگانه را نشان مین ،5و 

 

 

                                                           
1. SPSS v. 19 
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 اصفهان فوتبال هایتیم به بازیکنان روانشناختی آن با تعهد هایروشپذیری سازمانی و رابطه بین جامعهـ  9جدول 

 متغیر
 یتعهد روانشناخت

 سطح معناداری ضریب همبستگی انحراف استاندارد میانگین

 339/3 09/3 31/9 31/0 جامعه پذیری رسمی

 310/3 30/3 35/9 06/0 جامعه پذیری غیررسمی

 339/3 09/3 35/9 33/0 جامعه پذیری جمعی

 339/3 19/3 110/3 53/0 جامعه پذیری فردی

 339/3 00/3 99/9 09/0 جامعه پذیری پیوسته

 339/3 00/3 95/9 36/0 جامعه پذیری گسسته

 339/3 10/3 909/3 00/0 سازمانی پذیریجامعه

های جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی به تیم رابطه دهد که بین مولفهار ضریب همبستگی چندگانه نشان میمقد

درصد از  03دهد که ( نشان میadj2R = 03/3) ( وجود دارد. از طرفی مقدار ضریب تعیین تعدیل شدهR = 19/3معناداری )

دهد که کنند. همچنین، نتایج نشان میمولفه جامعه پذیری سازمانی پیش بینی می 6را تغییرات تعهد روانشناختی به تیم کل 

ستقل متغیر م 6مرکب از  ،معنادار است، بدین معنی که مدل رگرسیونی تحقیق 39/3در سطح خطای کمتر از  Fمقدار آزمون 

 تغییرات تعهد روانشناختی به تیم را تبیین کنند.  ،و یک متغیر وابسته مدل خوبی است و مجموع متغیرهای مستقل قادرند

 پذیری سازمانی بر تعهد روانشناختی به تیمهای جامعهتأثیر روشـ  4 جدول

 دخطای استاندارد برآور ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

19/3 00/3 03/3 399/3 

 وگسسته پذیری رسمی، غیررسمی، فردی، جمعی، پیوستهجامعهمتغیرهای پیش بین: 

 متغیر وابسته: تعهد روانشناختی به تیم

 سطح معناداری (Fآماره آزمون ) مربع میانگین ها درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 339/3 519/3 391/1 6 090/09 رگرسیون

  3 609/3 956 991/16 باقیمانده

    960 916/905 کل

پذیری فـردی بـر تعهـد روانشـناختی بـه تـیم پذیری غیررسمی و جامعهجامعهثیر دو متغیر دهد که تأنشان می 5نتایج جدول 

ار پذیری رسمی، جمعی، پیوسته و گسسته بر تعهد روانشـناختی بـه تـیم معنـادثیر چهار متغیر جامعهمعنادار است، از طرفی تأ

 ،به ترتیـب -93/3رسیونی پذیری غیررسمی با ضریب رگو جامعه03/3پذیری فردی با ضریب رگرسیونی باشد. متغیر جامعهنمی

راف اسـتاندارد در متغیرهـای ثیر را بر متغیر تعهد روانشناختی به تیم دارند. بـه عبـارتی بـه ازای افـزایش یـک انحـبیشترین تأ

 93/3انحـراف اسـتاندارد افـزایش و  03/3 ،ان تعهد روانشناختی به تیم به ترتیب به میزانمیز ،پذیری فردی و غیررسمیجامعه

                                          یابد.انحراف استاندارد کاهش می

 = تعهد روانشناختی به تیم 03/3)جامعه پذیری فردی(   - 93/3)جامعه پذیری غیررسمی( 
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 تغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تاثیر م ضرایبـ  5جدول 

 متغیرهای مستقل
 ضرایب غیر استاندارد

 سطح معناداری (tآماره آزمون ) بتا ضرایب استاندارد
 همبستگی

B تفکیکی مرتبه صفر خطای استاندارد 

 ـ ـ 339/3 30/99 ـ 093/3 093/0 ثابت

 33/3 09/3 061/3 19/3 93/3 311/3 396/3 جامعه پذیری رسمی

 -93/3 30/3 305/3 -90/0 -93/3 366/3 -91/3 امعه پذیری غیر رسمیج

 96/3 09/3 311/3 30/0 03/3 390/3 93/3 جامعه پذیری فردی

 39/3 19/3 009/3 11/3 90/3 995/3 99/3 جامعه پذیری جمعی

 39/3 00/3 010/3 35/3 99/3 393/3 39/3 جامعه پذیری پیوسته

 39/3 00/3 030/3 30/9 311/3 361/3 33/3 جامعه پذیری گسسته

 گیریبحث و نتیجه

های باشگاه به موضوعی حائز اهمیت برای مدیرانروانشناختی به تیم  مساله تعهد ،های ورزشیدر حوزه ورزش و در تیمامروزه 

به تیم خود کنان بازیروانشناختی هایی برای افزایش سطوح تعهد اکثر آنان به دنبال یافتن راه حلو  ورزشی تبدیل شده است

را آنان  عملکرد سطحهای خود، ممارست بازیکنان در ایفای نقش و سختکوشی تالش، هستند تا از این طریق با افزایش میزان

تعیین رابطه بین جامعه  ،از این رو، هدف این تحقیق امکان پذیر سازند. را تیمی و فردی اهداف به دستیابی بهبود بخشند و

بود که به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر تعهد  های فوتبال اصفهانبه تیمبازیکنان هد روانشناختی پذیری سازمانی و تع

پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی به تیم رابطۀ مثبت بین جامعه ،نشان دادتحقیق نتایج . از این رو، استروانشناختی مطرح 

پذیری و تعهد روانشناختی به تیم پرداخته باشد، با این ابطه جامعهکه به بررسی رنشد  یافتتحقیقی و معناداری وجود دارد. 

اند. به عنوان مثال، شائمی ری سازمانی و تعهد را تایید کردهپذیرابطه بین جامعه ،هاال برخی از تحقیقات در سایر حوزهح

 گاس، ؛(9013) یسی و همکاران،؛ رئ(9013) ویدا و همکاران،ه؛ (9013) ؛ قالوندی و سلطانزاده،(9091)برزکی و اصغری، 

؛ ساکسو و (0333)؛ بائور و همکاران، (0336)آلن، ؛ (0335)کیم و همکاران، ؛ (0330)چاو، ؛ (9119)اگزوم،  ؛(9110)

ها، هنجارها و فرهنگ یک ندی است که ضمن آن افراد مسئولیتپذیری سازمانی فرایجامعه. (0339)؛ کوتا، (0333)همکاران، 

که چه انتظاری از آنها  یاد بگیرند واردهاپذیری مستلزم این است که تازه کنند. به عبارتی، فرایند جامعهرک میگروه خا  را د

هایشان را برای پاسخگویی به این انتظارات توسعه دهند )جونز، ها و توانایی، مهارتدر عین حالاست،  مختلفهای در زمینه

ی متقابل اهداف وابستگ(، 0391، همکاران و نت)الپوی ضمن ایجاد وضوح نقش پذیریهای صحیح جامعهروشکاربرد (. 9196

، کاهش ابهام و (0399)فانگ و همکاران،  تر سرتاسر سازمانهای اجتماعی قوی، ایجاد شبکه(0390)لو و جوسولد،  جمعی

 دشوروه به سازمان مید بیشتر اعضای گباع  تعه ،رضایت شغلیاجتماعی، خودکارآمدی و تعارض نقش، افزایش پذیرش 

ثیر گروهی بازیکن تازه وارد به تیم تأتواند در سطح عملکرد فردی و دهای حاصل از این تعهد باالتر میپیام(. 0390)هاکمن، 

این است  ،موضوع مهمی که باید بسیار مد نظر و توجه قرار گیردفردی مفید برای تیم و باشگاه تبدیل سازد.  به گذارد و وی را

اند، به شده که در تحقیقات سازمانی مطرحواردها های جامعه پذیری مورد استفاده برای جامعه پذیر کردن تازه اع روشانو که

روی (، در مطالعه کیفی که 0396) و همکاران های ورزشی به کاربرده شوند. در این ارتباط بنسونتوانند در تیمآسانی نمی

های سازمانی در زمینههای جامعه پذیری ای که روشکر کردند شیوهند، ذدانجام داهای ورزشی پذیری در تیمهای جامعهروش

پذیری تشریح شده به وسیله مربیان و های جامعههای ورزشی نیستند. روشتیمدر د، به طور کامل قابل کاربرد شوعملیاتی می

های جامعه ی به کارگیری روشها، اما شیوه( تناسب دارد9131چین )ورزشکاران به طور کل با حدود چارچوب ون مانن و اس
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های ورزشی متفاوت است. به طور مثال، بعد از یک فصل رقابت، های ساختاری و مفهومی تیمپذیری به خاطر ویژگی

کنند. در ورزشکاران زمان کمتری را به خاطر نبود مسابقات زمانبندی شده رسمی، صرف تعامل و تمرین رسمی با همدیگر می

اند، جذب د که از تیم جدا شدههای ورزشی به طور فعال افراد جدیدی را برای جایگزینی با افراتیم ن بازۀ زمانی،طول ای

آیند، آنها باید با مشکالت ها مجددًا برای شروع تمرینات برای فصل رقابتی جدید دور هم میبنابراین، موقعی که تیم ؛کنندمی

تمایز واقعی بین جلسات و  ،ه شان کنار بیایند. ویژگی دیگر منحصر به فرد ورزشجامعه پذیر کردن تازه واردین در گرو

شده در ورزش است. از این رو، با در نظر گرفتن اینکه جامعه پذیر کردن ورزشکاران تازه وارد یک  یندرویدادهای رقابتی زمانب

های ورزشی هایی که تیمافتد، تعیین روشاتفاق میاست که در یک مقیاس بزرگ در شروع هر فصل  و تشریفاتی رسمیفرایند 

های جامعه پذیری مناسبی را برای های ورزشی باید روشد، نیاز به توجه زیادی دارد. تیمبرنبرای تسهیل این فرایند به کار می

های ورزشی ن و مسئولین تیمحداکثر کردن نتایج برای افراد و گروه به طور ایده ال با هم ترکیب و اجرا کنند. از این رو، مدیرا

ها را نیز های اجرای موفقیت آمیز این روش، زمینههای ورزشیمناسب در تیم های جامعه پذیریباید ضمن شناخت روش

کاهش اضطراب و نگرانی روزهای اول ورود به تیم که به کمیت و کیفیت عملکرد فردی و تیم صدمه تا ضمن  فراهم سازند

 .مختلف باشندهای شاهد موفقیت تیم در رقابت را نیز افزایش دهند وبه تیم بازیکنان خود انشناختی رو سطوح تعهدزند، می

پذیری رسمی، فردی، جمعی، پیوسته و گسسته با تعهد روانشناختی به تیم رابطۀ بین جامعه ،نتایج دیگر تحقیق نشان داد

تظارات نقش افراد به ای برای ابالغ انری معین و تنظیم شدها، ساخترسمیپذیری جامعهدر روش مثبت و معناداری وجود دارد. 

های شناختی مثل درک توانایی ۀتوسعبه  های آموزشی خا ها و برنامهافراد بعد از طی دورهشود. به عبارتی، کار برده می

روش منسجمی در تیم  کنند. به کارگیری چنیندست پیدا میهای مربوطه کردن، استدالل و باور داشتن وظایف و مسئولیت

گردند، می آشنا می به طور رسمی های تیمیها، هنجارها و اهداف و استراتژیضمن آن افراد تازه وارد با ارزش های ورزشی که

بازیکن را آن طور که خواست تیم است با تیم و آداب و اصول آن آشنا سازد و وی در مسیر مطلوبی از حرکت در تیم قرار تواند 

که تیم به  تازه وارد این حو در بازیکنهمچنین القای های روزهای اولیه ورود، ضمن کاهش ابهامات و نگرانیروند،  نگیرد. ای

از طرفی شناخت اهداف، زمینه ساز تعهد روانشناختی بیشتر وی به تیم گردد،  است،وی توجه دارد و برای وی ارزش قایل 

تصمیم گیری بهتری برای ماندن و یا خروج از تواند به بازیکن فرصت دهد تا جارهای تیمی در همان بدو ورود میها و هنارزش

ها و اهداف فردی بازیکن ها، ارزشرورها و اهداف تیمی ممکن است با باها، هنجانجایی که برخی از ارزشاز آ کند. اتخاذ تیم

ها، هنجارها و اهداف د که این ارزشصمیم بگیرتواند تد، بازیکن در همان روزهای اول میداشته باشتازه ورود به تیم مغایرت 

توانند های رسمی میروش از این رو،. ثیر خواهد گذاشتتأسطح تعهد فرد به آنها   براحتماالًآنها تیمی را بپذیرد یا نه. پذیرش 

دی متعهدتر به افرارا  اآنهو  کمک کنندآنها  یکسانو درک تازه وارد  انی توسط بازیکنبه یادگیری بهتر موازین و معیارهای تیم

نیز  ،بینندش و تمرین شخصی جدا از سایرین میآموزفرد  طی آن پذیری فردی کههای جامعهعالوه بر این، روش تیم نمایند.

فرایند اجتماعی شدن فرد به تنهایی و جدا از  ،در این روشموثر است.  تیم به بازیکنان روانشناختی در تعیین سطوح تعهد

های مناسب هر بازیکن با توجه به ها و برنامهتواند با تدارک دیدن آموزشباشگاه یا تیم ورزشی می گیرد.میدیگران صورت 

هایی را که برای فرد مهارتشود تا کند، لذا این امر موجب میهای شخصیتی و فردی وی، اقدام به آموزش مناسب ویژگی

به بازیکن بیشتر در وی حو مهم بودن و توجه داشتن  همچنین ؛ندکسازمان ضروری است، به صورت عمیق و آگاهانه کسب 

تواند با رفع آید را دارد، میو از آنجایی که بازیکن فرصت بیشتری برای پرسیدن سواالت و ابهاماتی که برایش پیش می دشوالقا 

فزایش تعهد بازیکنان به تیم همراه د. افزایش چنین وضعیتی به احتمال زیاد با اشو بودن جمع های دراسترسآنها کمتر دچار 

افراد این است که تازه واردین تجارب آموزشی یکسان ببینند، از طرفی، در روش جمعی جامعه پذیری که مستلزم خواهد بود. 

شوند تا حو مشترک بودن در یک های مشترک برای انجام کار آماده میهای یکسان و برنامهای از دورهبا استفاده از مجموعه
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های مختلف های استاندارد به موقعیتهایی که به منظور پاسخاز آنجایی که در روش جمعی، آموزشقایق بین آنها القا گردد. 

گیرد کنند، لذا جذب اطالعات بهتر صورت میشود و افراد به صورت گروهی این فرایند را طی میطراحی شده، به افراد داده می

 ،تواند کمک کندکه چنین روند می شودن بیشتر میهایی در بازیکناین موقعیتیل چنو سطح اخذ تصمیات مشترک در قبا

ها در یحو همبستگی و دلبستگی بیشتری به تیم و هم تیمتعارضات بین فردی و کاری کمتر بین اعضای گروه ایجاد گردد و 

 افزایش دهد.  آنان راروانشناختی به تیم تواند سطح تعهد که این خود می دشوبازیکنان ایجاد 

یا عدم دریافـت راهنمـایی  اعضای قدیمی و کارآزموده گروه برای دادن اطالعات به تازه واردین )روش پیوسته(، ترغیب به عالوه

در  از همتایان باتجربه توسط تازه واردین )روش گسسته(، نیز در تعیین سطوح تعهد روانشناختی به تیم بازیکنان موثر هسـتند.

وارد به مجموعه کنند و یک فرد مسئولیت آشناسازی افراد تازهوسته اعضای با تجربه تیم به عنوان الگو عمل میپذیری پیجامعه

هـا اسـت، ایـن استفاده از الگوها و سرمشـق ،های انتقال دانش و تجربیات به دیگرانرا بر عهده دارد. از آنجایی که یکی از روش

هـا، م بـه عنـوان الگـو عمـل کننـد و ارزشقرار گیرد، به این نحو که اعضای با تجربه تی ها مورد توجهتواند در باشگاهفرایند می

بتواننـد رهنمودهـا   بازیکنـان اگـرهنجارها و اهداف تیمی را به نحو مطلوب به بازیکنان جدیدالورود منتقل سازند. به عبارتی 

 تیمـی وتقابـل بـا دیگـران، یکپارچـه شـدن در نظـم د کنش منتوانکسب کنند، مىاز افراد الگو و سرمشق  جدید  را آموزشی

نکته بسیار مهمی که در این فرایند وجود دارد، انتخاب افرادی است که قـرار بهتر فرا گیرند. را  تیمی جدید هاینقشانطباق با 

و همچنـین تعهـد نقش الگو و سرمشق را ایفا کنند. چنانچه این افراد از توانمنـدی و شایسـتگی الزم برخـوردار نباشـند  ،است

باالیی به تیم نداشته باشند، ممکن است نتیجه کار برعکو گردد. وجود الگویی که به طور پیوسته در کنار بازیکن جدیـدالورود 

های ورزشی اجرایی تر باشد و بتـوان رسد در تیمیم را به وی یاد بدهد، به نظر میهای الزم برای ایفای نقش در تباشد و مهارت

بنـابر نتـایج نیـز های گسسـته روش این حال،بهتر فرایند جامعه پذیری افراد جدیدالورود را طراحی و اجرا کرد. با  از این طریق

یک الگو مشترک یا یک فرد بـا تجربـه بـرای افـراد های گسسته، ثیر دارند. در روشتأتحقیق تعهد روانشناختی به تیم را تحت 

د. اگر افـراد انتخـابی بـا هـر فـرد تناسـب داشـته باشـد و شوردی با یک نفر مرتبط وارد وجود ندارد، بلکه ممکن است هر فتازه

و تمایـل  تـیمدر این صورت باورهای افراد در پذیرش ارزش و اهداف همچنین از صالحیت و شایستگی مناسب برخوردار باشد، 

گیـرد، ت تـازه وارد را بـر عهـد مـیهدایفردی که راهنمایی و تواند شکل گیرد. بهتر می تیمبه تالش بیشتر و حفظ عضویت در 

را در آینده موفـق  خودبیند. اگر وی، شخصی موفق در تیم باشد، تازه وارد نیز تازه وارد آینده خود را در آن میای است که ینهآ

وبی حاصـل طلولی اگر فرد موفقی نباشد، ممکن است نتایج و پیامدهای م ؛کندحداقل بیشتر برای موفقیت تالش میبیند یا می

تواند سطوح تعهـد روانشـناختی شناختی باالتری به تیم دارند، میها به خصو  انتخاب افرادی که تعهد رواننگردد. این انتخاب

هـای جامعـه پـذیری روشبا اینکه همه ایـن  ثیر و بازیکنان متعهدتری در تیم پرورش دهد.به تیم اعضای جدیدالورد را تحت تأ

ای بین جامعه پذیری غیررسمی و تعهد روانشناختی چنین رابطه داشتند، تیم به بازیکنان روانشناختی دارتباط معناداری با تعه

یادگیری از طریق آزمون و خطا است و تازه واردین از سـایر اعضـای رسـمی مستلزم  ،های غیررسمیروشبه تیم مشاهده نشد. 

در برخـی حـاالت ، اسـتکه آموزش از طریق آزمون و خطا  لتیچنین حادر . شوندی طی فرایند جامعه پذیری جدا نمیتیم برا

نوان اقدام درست تشخیص دهـد به ع را شودمیرفتارها و اقدامات نامطلوب که بعضاً در تیم دیده تازه وارد بازیکن  ،ممکن است

ای وجـود نـدارد. دهقبـل پـیش بینـی شـچرا که در این روش هیچ بسـته آموزشـی از  ن را بپذیرد و مورد اجرا قرار دهد،و هما

در بین بازیکنان قدیمی افرادی باشند که به دلیل فرسـودگی و نداشـتن انگیـزه، چنـدان  ،جایی که ممکن استاز آنهمچنین 

اشند و کمتر متعهد به تیم باشند ـ ضمن شکل گیری ارتباط بین این بازیکنان با افراد تـازه وارد حو ماندن در تیم را نداشته ب

و بـدین صـورت سـطح تعهـد  را نیز تحت تأثیر خود قرار دهند وارد تسری داده و آنانرا به بازیکن جدید و تازه این عدم تعهدـ 

 ،ید بتوان گفـت. شابین این دو متغیر مشاهده نشدرابطۀ معناداری  ،ر این تحقیقد به تیم را کاهش دهند.بازیکنان روانشناختی 
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بـه گمی رورزشی پـر از ابهـام و سـردهای زشی چندان از اینکه در محیطهای وریمرابطه این باشد که بازیکنان ت دلیل عدم این

از آنهـا چـه  هـای تـیم و نقـش و انتظـاراتو اسـتراتژیها، هنجارهـا ارزشاهداف،  ،حال خود رها شوند و خودشان کشف کنند

ستار ساختارمندی در روش آشناسـازی و بیشتر خوا را بپسندندطریق آزمون و خطا  یادگیری از کمتراستقبال نکنند و ، هستند

هـای دیگـر و همچنـین با سازمانآنها های ورزشی و ماهیت وظیفه متفاوت به عالوه، ساختار تیم .با تیم و محیط ورزشی باشند

شـرایط را بـرای طـی رسـد به نظر نمـیهای ورزشی بسیار زیاد است، در دستیابی به اهداف که در محیط های زمانیمحدودیت

 د. نکنین نوع جامعه پذیری فراهم ا نمودن

 تعهـد ی بـرمعنـادار ثیرتـأ ،پـذیری غیررسـمی و فـردینشان داد کـه تنهـا دو روش جامعـه یونیدر نهایت نتایج تحلیل رگرس

پـذیری غیررسـمی بـا ضـریب و جامعـه03/3ذیری فـردی بـا ضـریب رگرسـیونیپـ. جامعهداشتند تیم به بازیکنان روانشناختی

روش فـردی، در بـا توجـه بـه اینکـه تغیر تعهد روانشناختی به تیم داشـتند. مرا بر  ثیرأبه ترتیب بیشترین ت -93/3رگرسیونی 

بـا توجـه بـه  فـردهـای مناسـب هـر ها و برنامـهآموزش، گیردفرایند اجتماعی شدن فرد به تنهایی و جدا از دیگران صورت می

آیـد و ابهامات زیادی که برایش پیش میفرصت پرسیدن سواالت د و فرد بیشتر شولحاظ می های شخصیتی و فردی ویویژگی

های ورزشی که بازیکنان نیاز به در راًس توجه بودن دارند، های جامعه پذیری با محیطچنین روشی بیشتر از سایر روشرا دارد، 

هـد روانشـناختی بازیکنـان بـه تناسب داشته باشد و به القای حو مهم بودن بازیکن برای تیم کمک کند و از این رو، بیشتر تع

از طرفی، بـه کـارگیری روش با این حال صحت این ادعا نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه دارد. ثیر قرار دهد. را تحت تأ تیم

ی طـی فراینـد جامعـه پـذیری جـدا و تازه واردین از سایر اعضای رسمی تیم براهای غیررسمی که مستلزم آزمون و خطا است 

ممکـن اسـت ، با توجه به ماهیت محیط ورزشی که سطح استرس، رقابت، عدم اطمینـان و ابهـام در آن زیـاد اسـت، شوندنمی

ثیر تـأروش غیـر رسـمی  ،دهـد. همانطورکه نتایج تحقیق نشان میچندان مثمر ثمر نباشد و نتواند تعهد به تیم را موجب گردد

هـای که به کارگیری چنین روشـی در محـیطو این بدان معنا است  استمنفی آن ، ولی اثر داردتعهد روانشناختی معناداری بر 

هـای جامعـه (، برخـی از روش9196بر نظـر جـونز )بنا ممکن است مطلوب نباشد و پیامدهای منفی در بر داشته باشد.  یورزش

ینی و بی نظـم اسـت های غیررسمی، گسسته، متغیر و ... منعکو کننده یک مسیر یادگیری غیرقابل پیش بپذیری مانند روش

و  نظمـی، چنـین بـیرسـدکند. به نظـر مـیهای سازمانی ترغیب و تشویق مییتکه افراد را برای کشف و تعریف مجدد مسئول

در  های ورزشی نتوانند خوب پاسـخ دهنـد.ها در محیطهای ورزشی شدت بگیرد و این روشغیرقابل پیش بین بودن در محیط

پـذیری مناسـب بـا های فوتبال، طی یک فرایند جامعهمدیران و مسئولین تیم ،دشوق پیشنهاد مینهایت با توجه به نتایج تحقی

ها، هنجارهـا وارد به تیم را با انتظارات، ارزشهای ورزشی که مستلزم شناخت و اجرای آن است، بازیکنان و افراد تازهمحیط تیم

ری بیشتری بین تیم و بازیکنـان، تعـارض و درگیـری کمتـری در و معیارهای عملکردی تیم آشنا کنند تا ضمن تطابق و سازگا

هـا را فـرا هـای درسـت و سـازگارانه حـل آنراه ،و در صورت ایجاد اختالفات و تضادهای درون تیمی تجربه کنند هاتیممحیط 

تمـاالً افـزایش سـطح تعهـد رونـدی اح سازند، چنـینبرقرار  تیمی و مدیران و مسئولین تیمگیرند و روابط بهتری را با افراد هم

 را در پی خواهد داشت. به تیم بازیکنان روانشناختی 
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to determine the relationship between organizational 

socialization and player’s psychological commitment to football teams of Isfahan. 

Methodology:  

The research method of present study was correlative - descriptive according to type and functional 

according to aim that data gathering was conducted in survey method. The statistical population of this 

study was all of players of Isfahan’s premier league and Asia Vision league (N=300). By using of 

Krejcie and Morgan table was assigned 169 people as research sample that they were selected by using 

of random sampling method. Research measurement tool was two standard questionnaires include 

Jones’s organizational socialization questionnaire (1986) and Mahoney's psychological commitment to 

team questionnaire (2000) that their validity and reliability after evaluation were confirmed. Also for 

analyzing the data used of descriptive statistics methods (i.e. Tables and graphs) and inferential 

statistics methods (i.e. Pearson correlation coefficient, one-sample T test and multiple linear 

regression). 

Results: Results showed that there was a significant correlation between organizational socialization 

and its components (formal, collective, individual, serial, and disjunctive socialization) with 

psychological commitment to team, but there wasn’t any significant correlation between informal 

socialization and psychological commitment to team. 

Conclusion: according to research results can say that in order to increase psychological commitment 

to team in players and newly-added members of team, managers and authorities of Isfahan football 

teams should provide socialization process for them. 
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