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راهنمای پذیرش مقاله
نشريه مطالعات اجتماعی در ورزش در زمینه علوم ورزشی و بهه زبهان رار هی منتشهر مهیگهردد در ايهن مجلهه
معیارهاي نگارشی مقالههاي پژوهشی در نظر گررته شود و از اين رو در اين نشريه مقهاتتی چها مهیشهود کهه
نتیجه پژوهش کاربردي و تو عهاي در زمینه علوم ورزشی باشد.
به منظور رعايت هماهنگي در نشريه الزم است هر مقاله مشتمل بر موارد ذيل ميباشد:
 1عنوان
 2نويسندگان
 3چکیده رار ی
 4عنوان و نويسندگان و چکیده انگلیسی
 5مقدمه
 6روششنا ی
 7نتايج و يارته هاي تحقیق
 8بحث و نتیجهگیري
 9منابع
 10موارد ديگر
براي تسريع در داوري مقاله ،لطفاً قبل از ار ال آن بهه نشهريه بهه آيهین نگهارش مقهاتت پژوهشهی در صهفحه
شنا نامه نشريه دقت شود و در هنگام تايپ مقاله لحاظ گردد.
هنگام تايپ مقاله ،لطفاً قبل از هر يک از عناوين مقاله يک خط راصله (يک خط خالی) گذاشته شود.
لطفاً موارد زير را در تنظيم مقاله رعايت کنيد:

 1عنوان
در صفحه اول ،عنوان کامل مقاله حدکثر  20کلمه ذکر شود.

 2نويسندگان
نام و نام خانوادگی به همراه رتبه و مت علمی نويسنده يا نويسندگان ،دانشگاه (يا مؤ سه) محل انجهام تحقیهق
ذکر شود.
نويسنده مسئ ول با عالمت * مشخص شود و تلفن هراه و نشانی مکاتباتی شامل ايمیهل ايشهان در پهاورقی ذکهر
گردد.

 3چکیده و واژههاي کلیدي
در چکیده بطور صريح ،موضوع و نتايج پژوهش انجام شده معرری میشود يعنی بیهان مهیکنهد کهه چهه کهاري،
چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجهاي حاصل شده ا ت چکیده حاوي هدف ،روش کار ،نتايج ،بحث و
نتیجهگیري میباشد و براي هر کدام حداکثر يک جمله بیان میشود در چکیده نبايد هیچ گونه جزئیهات ،جهدول،
4

شکل يا ررمولی را درج کرد همچنین ارجاع به منابع در چکیده انجام نمیشود چکیده در يک پاراگراف و حداکثر
 150کلمه تنظیم میشود در انتهاي چکیده واژههاي کلیدي بین  3تا  6کلمه معرری میشود.
حداقل  3و حداکثر  5واژه کلیدي که احتماتً متغیرها يا جامعه آماري مورد مطالعه میباشد ،ذکر میشود.

 4چکیده و واژههاي کلیدي انگلیسی (يا به زبان ديگر)
چکیده انگلیسی (يا به زبان ديگر) در کمتر از  150کلمه که ترجمه چکیده رار ی ا هت بهه رهور دقیهق چکیهده
رار ی به صورت جمله به جمله به انگلیسی (يا به زبان ديگر) برگردان مهی شهود در انتههاي چکیهده انگلیسهی
ترجمه دقیق واژه هاي کلیدي رار ی به انگلیسی برگردان میشود.
متن مقاله
متن مقاله شامل :مقدمه ،روششنا ی ،نتايج ،بحث و نتیجهگیري باشد.

 5مقدمه
مقدمه بايد به رور خالصه به هدف پژوهش ،مسأله و مشهکل تحقیهق حاضهر ،ضهرورت تحقیهق ،هؤالهها (يها
ررضیه ها) ،ضرورت تحقیق ،تحقیق هاي قبلی و مبانی نظري اشاره کند همراه با ذکر منابع ولی بهه نتهايج مقالهه
اشاره نشود.

 6روش شنا ی
در اين قسمت روش برر ی توصیفی يا تحقیق تجربی بايد توضیح داده شود جامعه و نمونه مهورد مطالعهه ،ابهزار
اندازهگیري و اعتبار آن ،مواد و و ايل به کار ررته ،شیوه اجراي پژوهش ،روشهاي آماري و نرمارزار مورد ا تفاده
و مالحظات اخالقی در قسمتهاي جداگانه توضیح داده میشود.

 7نتايج
نتايج کمی و کیفی به د ت آمده در اين قسمت ارايه میگردد در قسمت نتايج ،يارتهههاي تحقیهق و توضهیحات
نوشتاري مقدم و مؤخر بر جدولها و شکلها (نمودارها) ارائه میشود

 8بحث و نتیجهگیري

در بحث و نتیجهگیري ،نتايج بطور کاری با مبانی نظري و همچنین نتايج يارتههاي اير پژوهشها مقايسه مهی-
شود پس نتیجهگیري از تحقیق ارايه شود و پا خ به ؤاتت و يا رد  /تأيید ررضیههها مطهرش شهده در مقدمهه
مورد ارزيابی واقع شود در قسمت نهايی بحث ،پیشنهادات تحقیق بیان میشود.

 9منابع
در پايان مقاله ،منابع به ترتیب ا تفاده در متن و داخل کروشه شمارهگذاري میشود (شماره منبع)
ابتدا منابع رار ی و پس منابع خارجی نوشته شود

 10موارد ديگر
در صورت لزوم الف :قدردانی و پا گذاري و ب :ضمايم ارالعات جانبی در انتها و پس از منابع آورده می شود.
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به رور کلی ،اختار کلی ا تناد دهی به روش  APAاز روش زير تبعیت میکند

لیکن ،ارجاعات درون متن و انتهاي متن ،جزئیاتی را در بر میگیرد که به شرش زير ا

ت.

 1قواعد ا تناد درون متن










براي ا تناد دهی درون متنی به يک مقاله مجله به ترتیب ،نام خانوادگی نويسنده ،ويرگول ،ال انتشهار،
ويرگول ،حرف ص ،نقطه و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر میشود .مانند( :ا ماعیلی  1390ص )83
لیکن در مورد منابعی که از اينترنت بازيابی میشهوند نیهازي بهه ذکهر شهماره صهفحه نیسهت ذکهر نهام
پديدآورنده و تاريخ انتشار اثر کفايت میکند .مانند :وزارت علوم تحقیقات و رناوري)1399( ،
در صورتی که تاريخ انتشار اثر در اينترنت وجود نداشت از کلمه بی تا ا تفاده میشود .مانند( :وزارت علوم
تحقیقات و رناوري ،بی تا)
اگر تعداد مؤلفان بیش از ه نفر باشند ،تنها نام خانوادگی نويسنده اول ذکر شده و از عبارت "و ديگران"
ا تفاده میشود .مانند( :مرادي و ديگران 1389 ،ص)35
اگر به بیش از يک منبع در متن ارجاع داده شود ا هامی و هال انتشهار بها نقطهه ويرگهول از ههم جهدا
میشوند .مانند( :مرادي، 1398 ،ص 81؛ عابدي و ديگران ، 9837 ،ص )11
اگر به چند اثر يک نويسنده ارجاع داده میشود ،بعد از ذکر نويسنده و ال انتشار ،ديگر الها بها نقطهه
ويرگول از هم متمايز میشوند ،مانند( :باکلند2012 ،؛2016؛)2020
براي کتابهايی که به رار ی ترجمه شدهاند ،نام مترجم به عنوان ا تناد درون متنی ذکر نمیشود و رقط
نام خانوادگی نويسنده اصلی همراه با تاريخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد .مانند( :احمهدي،1389 ،
ص )81
اگر به يک منبع چند بار ا تناد داده میشود ،الزم ا ت هر بار نام نويسنده و ال انتشهار ذکهر گهردد و از
عبارت «همان» ا تفاده نشود الزم به ذکر ا ت که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخهل مهتن
بدان ارجاع داده شد ،بايد در رهر ت منابع ،آورده شود

 2ا تناد به کتاب
براي ا تناد دهی به کتاب ،در بخش رهر

ت منابع به صورت زير عمل شود:

کتاب انگلیسی (يک نويسنده)
Gorman, J. M. (1996 ). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy,
medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

کتاب رار ی( :يک نويسنده)
ا ماعیلی ،محمدرضا ( )1398مبانی مديريت ورزشی،تهران انتشارات مؤلف
6

کتاب انگلیسی (بیش از دو نويسنده(:
Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1998 ). Evaluation of the neighborhood
(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society
کتاب رار ی )بیش از دو نويسنده(
کوکبی ،احمد ،رضايی ،عید و محمدي ،مهدي ()1397درآمدي بر مفاهیم ا ا ی مطالعه

تهران :چاپار.

کتاب ويرايش شده:
اگر کتابی نسخه اصالح شده با ويرا
مرادي ،نوراهلل ( )1383مرجع شنا ی عمومی ويرا ت دوم تهران :مت.

ت دوم و بعدي داشته باشد به شکل زير نوشته میشود:

کتاب مجموعه مقاتت:
مثال انگلیسی:
Lindgren, H. C. (2001 ). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology
andbehavioral science (Vol.4 , pp.1617 -1618 ). New York, NY: Wiley
مثال رار ی:

نوروزي چاکلی ،عبدالرضا ()1397جامعه ارالعاتی و جهانی شدن در محسهن حهاجی زيهن العابهدينی (ويرا هتار)،
مجموعه مقاتت همايشهاي انجمن کتابداري و ارالعر انی ايران (ص ص  ) 978-929تههران :کتابخانهه ملهی
جمهوري ا المی ايران
کتاب بدون نويسنده:
Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993 ). Springfield, MA: Merriam-Webster.

 3ا تناد به پايان نامه و ررش پژوهشی
به منظور ا تناد دهی در بخش رهر ت منهابع بهه پايهاننامههههاو رهرشههاي تحقیقهاتی بههصهورت زيهر عمهل
میشود:
پايان نامه:

ريزوندي ،آيه ( )1395آزمون مدل مفهومی بازاريابی کارآررينانهه پايهان نامهه دکتهري گهروه مهديريت ورزشهی
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد ا المی واحد تهران مرکز
ررش پژوهشی:
عموزاده ،محمد ( )1390مبانی نظري میان رشتهايها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنهها در بعضهی از
دانشگاههاي معتبر جهان ررش پژوهشی درون دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

 4ا تناد به مقاتت مجالت
مقاله با يک نويسنده:
مثال انگلیسی:
Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical
decision task. Brain and Cognition, 60, 56-63
مثال رار ی:

امانیان ،مصیب ( )1378تحلیل ررتار ارالع يابی پزشکان مسجد لیمان رصلنامه کتاب100-99 ،)83(2 ،
7

) آزمون مدل اختاري عملکهرد مهديران باشهگاهههاي1396(  محمدرضا، ررشاد ا ماعیلی، آيه تجاري،ريزوندي
-63 ،)23( 3 ، دوره ششم، تهران، پژوهشهاي کاربردي در مديريت ورزشی،ورزشی بر مبناي بازاريابی کارآررينانه
74
:مقاله با دو نويسنده

 چالههها و چالشهها مجلهه روان شنا هی و علهوم:) ا تناد در آثار علمی1383(  اعظم، و شاهبداغی، عباس،حري
96-65 ،)2(34 ،تربیتی
:مقاله بیش از دو نويسنده
Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance
education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal of
Professional Nursing, 21, 283-292
:مقاله بیش از ه نويسنده
Esmaili MR, Tojari F, Zarei A. MAGNTResearch Report, (2015). Relationship between job
satisfaction, organizational commitment and organizational justice with organizational
citizenship behavior in physical educators. MAGNTResearch Report. 3;2:199-210.

 ا تناد به منابع اينترنتی5
:گزارشهاي آنالين
Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the National Survey of the Work and
Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health
Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/NHSRep _ENG.pdf
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مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی
مقاله پژوهشی

رصل اول

دوره 1

تابستان 1400

تجزیه و تحلیل درونی و بیرونی و تعیین موقعیت راهبردی اداره کل
ورزش و جوانان استان قزوین
حجت رسولی ،1سیروس احمدی ،2مجید سلیمانی

3

 1کارشناس ارشد دانشگاه آزاد ا المی واحد همدان
 2ا تاديار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ا المی واحد همدان
 3ا تاديار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ا المی واحد مالير
تاريخ پذيرش99/12/15 :

تاريخ دريارت99/7/15:

چکيده
هدف از تحقيق حاضر تجزیه و تحليل درونی و بيرونی و تعيين موقعيت راهبررد ادار لرل ورزو و
جوانان استان قزوین است .روو تحقيق استفاد شد توصيفی و این تحقيرق برا توجره بره موضرو در
حيطه مطالعات استراتژیك و بر مبنا هدف از نو تحقيقات لاربرد بود .جامعه آمار این تحقيرق را
معاونين ،لارشناسان و لارلنان ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین و متخصصين ورزشی تشرييل
میدادند .نمونه آمار این تحقيق  71نفر بودند له به روو تمام شمار انتخرا

شردند .جهرت جمر

آور اطالعات از مناب لتابخانه ا و مرور ادبيات و پيشينه تحقيق و پرسشنامه ها باز و بسته استفاد
شد .پس از تهيه پرسشنامه بسته پژوهش ،جهت تعيين روایی از نظر  5نفر از اسراتيد مردیریت ورزشری
استفاد و بمنظور تعيين پایائی آن با استفاد از آزمون آلفا لرونباخ ،ضرری  0/86مرورد تایيرد قررار
گرفت .برا تجزیه و تحليل یافته ها تحقيق و بررسی تفاوت معنی دار ميانگين رتبه هرا از آزمرون
فریدمن و نيز بحث و تبادل نظر گروهی  FGDاستفاد شد .داد ها با اسرتفاد از نررمافرزار SPSSمرورد
تجزیه و تحليل قرار گرفتند و با توجه به نمر نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلری ( )2/46و مراتریس
ارزیابی عوامل خارجی ( )2/56مشخص شد له موقعيت استراتژیك ادار لرل ورزو و جوانران اسرتان
قزوین در منطقه محافظه لارانه  WOقرار دارد.
واژگان كليدي :برنامه ریز استراتژیك ،تحليرل بيرونری ،تحليرل درونری ،تحليرل  ،SWOTمردل
دیوید ،موقعيت راهبرد
1. hojjat.1351@gmail.com
2
3
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مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی

دوره  1رصل اول

تابستان 1400

مقدمه
امروز  ،برنامه ریز راهبرد به عنوان یيی از لارآمدترین رویيردها مدیریتی در سازمان ها ،مد نظر
صاح

نظران و برنامه ریزان قرار گرفتره اسرت .در جهران مت يرر و پي يرد لنرونی ،برنامره ریرز و

مدیریت راهبرد  ،راهی برا لمك به سازمان ها و جوامر  ،بررا روبررو شردن برا ت ييررات سرری
محيطی است .در واق  ،برنامه ریز جام  ،اقردامی اسرت مرودر در برابرر جهران پررقابرت و در حرال
ت يير؛زیرا اميانات و محدودیت ها درونی و بيرونی سازمان را مدنظر دارد و پيش بينی ها خرود را
با توجه به آنها انجام میدهد .رفتارها انسان مسبوق به الگوها ذهنی و مبتنی بر تئرور هرا و مردل
هایی است له از پيش در ذهن نشاند است ،خوا نسربت بره آنهرا آگراهی داشرته باشرد ،یرا آنيره در
ناخودآگا او نهفته باشد(.)8
تئور ها و مدلها محصول فعاليتها ذهنی است له در تعامل با خارج بر واقعيتها عينری بره
صورت مختلف شيل گرفته و مبنا علوم و دانش ها را پدید آورد انرد .بره لرار گيرر هرر یرك از
تئور ها و مدل ها با انوا تفير ،مستلزم برخوردار از یك تفير جام و نظام مند است له هر یرك
از انوا تفير در چارچو

آن جایگا خاص خواهد داشت ،تفير له بتواند گذشته ،حال و آینرد را

با نگا جام و برونی له در محيط پيرامون او وجود دارد پيوند زد و متناس

با وضرعيت و نيازمنرد

ها او تصميمات و اقدام ها را جهت دهد .این نو تفير را تفير استراتژیك می نامند ،بر مبنرا ایرن
نو تفير فرد توانایی تجزیره و تحليرل درون و توانمنرد هرا برالقو و تجزیره و تحليرل بيررون و
توانمند ها بالفعل را لشف لرد و به اتخاذ استراتژ ها مناس

برا رسيدن بره اهرداف خرود

مبادرت میورزد(.)1
برنامه ریز راهبرد در سازمان ها معموالً شامل مراحلی است از جملره :سرنجش محريط فعلری،
تعریف ماموریت سازمان ،تعيين چشم انداز سازمان ،شناخت توانرایی هرا ،ضرعف هرا ،فرصرت هرا و
تهدیدها سازمان و طرح ریز دور ا بررا حرلرت سرازمان یرا موسسره از وضرعيت جرار بره
وضعيت مطلو  .با تجزیه و تحليل توانایی ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها سازمان ،عواملی لره
ممين است رو پيامدها آیند سازمان یا موسسه ادر بگذارند ،شناسایی میشوند(.)6
در ارتباط با تحقيق حاضر مطالعاتی در سطوح مختلف انجام شد است لره بره طرور مختصرر بره
تعداد از آنها اشار مریشرود :جمشريد ( ،)1390تحقيقری تحرت عنروان تردوین برنامره اسرتراتژ
فدراسيون دوچرخه سوار جمهور اسالمی ایران انجرام داد لره نترایژ پرژوهش نشرانداد موقعيرت
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استراتژیك فدراسيون دوچرخهسوار به گونها است له مریتوانرد برا بهرر جسرتن از فرصرتهرا
محيطی برا لاهش نقاط ضعف داخلی حدالثر استفاد را بنماید و غال

اسرتراتژ هرا انتخرابی آن

 WOباشررد .بررا ایررن وجررود ،فدراسرريون دوچرخررهسرروار مرریتوانررد بررر حس ر

شرررایط موجررود از

استراتژ ها  WT ،STو  WOنيز استفاد نماید (.)3
پيمان فر( ،)1391در تحقيق خود تحت عنوان رتبه بند موان پياد ساز مرثدر اسرتراتژ هرا در
نظام ورزو لشور براساس فرایند تحليل سلسله مراتبی(  ) AHPنشران داد عردم شایسرته سراالر در
تعيين مدیران ورزشی مهم ترین مران بخرش زیربنرایی ،عردم توجره بره قابليرت اجرایری برنامره هرا
استراتژیك در هنگام تدوین (آرمان گرا بودن برنامه ها) ،مهمترین مان مرحله تدوین استراتژ ها ،تعهد
و اعتقاد اندك برخی مدیران برا پياد ساز استراتژ ها مهمترین مان مرحله انتقال استراتژ هرا بره
عمل و بی توجهی به اجرا استراتژ ها در بودجه بند و تخصيص اعتبارات مهمتررین مران مرحلره
اجرا استراتژ ها بود (.)2
جواد پور( ،)1392در تحقيقی له تحت عنوان تبيين موقعيت راهبرد و ارائره اسرتراتژ توسرعه
ورزو همگانی در ایران انجام شد نشان داد این ورزو از لحاظ عوامل درونی در ناحيه قوت هرا و از
نظر عوامل بيرونی سازمان در ناحيه ( SOفرصت ها) جا می گيرد .برر ایرن اسراس ،اسرتراتژ هرا
تهاجمی برا توسعه ورزو همگانی توصيه گردید .عالو بر این ،زمينه مناس

تقویت فرهنگ ورزو

همگانی در لشور ،افزایش مشارلت و هميرار فعرال سرازمان هرا و نهادهرا ،تحقرق اهرداف ورزو
همگانی و به لارگير تمامی ظرفيت ها ملی در راستا رشد و توسعه ورزو همگانی لشرور ارائره
گردید(.)4
حيدر ( ،)1393در تحقيقی تحت عنوان تجزیه تحليل درونی و بيرونی ورزو همگرانی ادارات و
سازمان ها دولتی شهر قزوین و تعيين موقعيرت اسرتراتژیك آن نشران داد ورزو همگرانی ادارات و
سازمان ها دولتی شهر قزوین از لحاظ عوامل درونی دارا ضعف میباشد .بره عبرارت دیگرر نقراط
ضعف ورزو همگانی ادارات و سازمان ها دولتی شهر بر نقاط قوت آن برتر دارد(.)5
عالو بر این ،از لحاظ عوامل بيرونی نيز دارا فرصت بود و به عبارتی غلبه فرصرتهرا ورزو
همگانی ادارات و سازمان ها دولتی شهر قزوین را بر تهدیدها نشان میدهد .در مجمرو  ،برر اسراس
ماتریس ارزیابی درونی و بيرونی له از مقایسه عوامل درونی و بيرونی محاسبه گردید ،ورزو همگانی
ادارات و سازمان ها دولتی شهر قزوین در منطقه  WTقرار داشت(.)5
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فيونا مكلول ،)2010(1در تحقيقی تحت عنوان استراتژ دوچرخهسروار ملری اسرتراليا ،بره ایرن
نتيجه رسيد :تدوین استراتژ در سال  2008در پی لاهش دوچرخهسواران طی  5سال گذشته با هدف
استراتژ دوبرابر لردن جمعيت عالقهمند به دوچرخهسوار برا فعاليت بيشتر بمنظور زندگی سالم
در سال  .2016این استراتژ ها عبارت بودند از :هميار در ميان ایاالت و ارگانها محلری و برومی،
به همرا مشاوران ارزیابی لنند

انجمن دوچرخهسوار استراليا ،برنامهریز همگرانی در سررتراسرر

لشور بهمنظور ادغام و پيوند دادن دوچرخهسوار با تحوالت محلری و تجرار  ،برنامرهریرز امنيتری
جاد ها بالاهش  3درصد مرگومير جاد ا دوچرخهسواران در سالها  2004تا  ،2009حمایت از
دوچرخهسواران و ارتقاء آنها ،عمليات تجار و اقدامات نوین بهمنظور ارتقاء سطح دوچرخهسروار
بهعنوان یك روو مهم و اساسی برا رفت و آمد ،افزایش تعداد افراد مراهر در دوچرخرهسروار بره
عنوان اولویت در رابطه با استراتژ ایجاد مهرارتهرا الزم بررا افرزایش سرطح دوچرخرهسروار ،
آموزو تخصص و مهارت دوچرخهسوار و در نتيجه ارائه آموزو دوچرخهسوار با ليفيت باال(.)9
در دانشيد تربيرت بردنی مونتيرالر ،) 2009 (2تجزیره و تحليرل  SWOTنشران داد قردمت زیراد
دانشيد و وجود استادان مجر

از مهمترین نقاط قوت و لمبود اعتبرارات و اميانرات ،ضرعف مرالی

بعضی از دانشجویان و ضعف در هميرار برين دانشريد هرا دانشرگا از مهمتررین نقراط ضرعف
دانشيد اند .از فرصت ها موجود می توان به آموزو دور ها باالتر و افزایش بازاریابی ورزشی و
از تهدیدها مهم به پویا نبودن دانشيد و رقابت تنگاتنگ دانشيد ها مختلف با دانشيد

مذبور

اشار لرد(.)10
در بين برنامه ها راهبرد ورزشی در لشورها مختلف می توان به فدراسريون ورزشری سر ك
تالرا سنگاپور اشار لرد له فدراسيون مذلور با بهر گيرر از رویيررد مردیریت راهبررد  ،برنامره
راهبرد خود را برا سال ها  2004الی  2013ترسيم لرد .این فدراسيون در صردد اسرت برا پيراد
ساز راهبرد تدوین شد عالو بر مدیریت ،سازماندهی ،بازاریابی و توسعۀ دامنرۀ فعاليرت هرا برين
المللی ،س ك تالرا را به ورزو ملی این لشور تبدیل لند .در نقشه

راهبرد این فدراسيون ورزشی

روابط علت و معلولی بين اهداف منظرها سهامداران ،مشتریان ،فرآیندها داخلی و یادگير و رشرد
برقرار شد است.)11(.

1. Fiona Mac Coll
2 . Montclair State University
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با توجه به محيط مت يرها ادرگذار از بيرون و وضعيت داخلری حرالم برر ورزو و هم نرين بره
منظور انجام مسئوليت ها خطير و مهم ادار لل ورزو وجوانان استان قزوین ،ضررورت اسرتفاد از
برنامه ریز استراتژیك برا آن بيش از پيش احساس گردید و میتواند لارساز ،ادرر بخرش و حرائز
اهميت باشد .از این رو تحقيق حاضر در تالو است با استفاد از شيو ها علمی به طراحی و تعيين
برنامه استراتژیك این ادار لل پرداخته و گام لوچيی در راستا رشد و توسعه ورزو لشور بردارد.
لذا به طور مشخص تحقيق حاضر در پی دستيابی به اهداف ذیل می باشد:
 .1شناسایی نقاط قوت ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین
 .2شناسایی نقاط ضعف ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین
 .3شناسایی فرصت ها ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین
 .4شناسایی تهدیدها ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین
 .5تعيين موقعيت استراتژیك ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین

روش تحقيق
با توجه به هدف پژوهش له ارزیابی وضعيت موجود ورزو استان قزوین با استفاد از تحليل درونری
و بيرونی است ،برا انجام این پژوهش عالو بر شيو ها لمّری از شريو هرا ليفری ،مصراحبه برا
صاح

نظران ،پيشيسوتان و قهرمانران ورزشری و افرراد لره برا ورزو اسرتان در ارتبراط بودنرد و

جلسات بحث متمرلز  FGDبا مسئوالن و لارشناسان امور ورزشی استفاد شد.
این تحقيق بر مبنا هردف ،از نرو تحقيقرات لراربرد اسرت لره قصرد دارد برا تردوین برنامره
استراتژیك از طریق روو ها علمی به بهبود عمليرد ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین در بلند
مدت لمك نماید .عالو بر این ،این تحقيق بر حس

روو گردآور اطالعات از تحقيقات توصريفی

ر تحليلی است له از نو پيمایشی و با مراجعه به خبرگان (دلفی) 1و بره صرورت مطالعره مرورد برا
بررسی وضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلو

ادار لل ورزو و جوانان اسرتان قرزوین در حيطره

مطالعات استراتژیك انجام شد.

1. Delphi
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بر اساس موضوعات استراتژیك مورد نظر در برنامه در طول انجام لار بررا گرردآور اطالعرات
مورد نياز از فرم ها و پرسشنامه هایی به شرح زیر استفاد شد:
در این تحقيق پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارك موجود مربروط بره سروابق و فعاليرت هرا
گذشته و جار ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین ،قوانين و مصوبات باال دستی و سایر اطالعات
مورد نياز ،بررسی مطالعات و برنامه ها تدوین شد وزارت ورزو و جوانان یا بخشی از برنامه ها
قابل دسترس ،نظر سنجی از مدیران ،معاونين و لارشناسان ادار لل ورزو و جوانان استان قرزوین برا
استفاد از پرسشنامه ها و فرم ها شناسایی و تعيين موضوعات منردرج در برنامره اسرتراتژیك و نظرر
سنجی از شورا راهبرد  ،اطالعات موردنياز با استفاد از پرسشنامه هرا (محقرق سراخته برا آلفرا
لرونباخ مورد تایيد (پرسشنامه شناسایی عوامل درونی ،پرسشنامه شناسایی عوامرل بيرونری ،فررم هرا
تعيين موقعيت استراتژیك بر اساس الگو دیوید ،گردآور شد (.)7
در زمينه نحو گردآور داد ها مورد نياز برا تدوین برنامه تحليل SWOTنيرات زیرر شرایان
ذلر است:
یيی از مهمترین و در عين حال دشوارترین مراحل تدوین این برنامه ،تحليل SWOTبود .برا این
لار پس از گردآور فرم ها نظر سنجی ،مدارك و مستندات و ادبيات پيشرينه پرژوهش ،موضروعات
مربوطه طی چندین مرحله استخراج و دسته بند گردید و س س در قال

پرسشنامه ا له برر اسراس

طيف لييرت نمر  1تا  5به آن ها اختصاص مییافت طراحی گردید .داد ها بر اساس ایرن پرسشرنامه
جم آور شد و در نهایت 115مورد (شامل  23قوّت 48 ،ضرعف 21 ،فرصرت و  23تهدیرد) بررا
طرح در جلسات شورا راهبرد آماد گردید .در این مرحله نيز پس از چند جلسه تحليرل راهبررد
در نهایت  50مورد شامل  14قوّت 14 ،ضعف 10 ،فرصت و  12تهدید مورد تایيد و تصوی

اعضرا

این شورا قرار گرفت.

نمونه آماری تحقيق
عالو برشورا راهبرد اجرا تحقيق له مرل

از  12نفر بودند ،جامعه آمار ایرن تحقيرق شرامل:

مدیران ،معاونين ،لارشناسان و لارلنان ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین و متخصصرين ورزشری
بودند له نمونه آمار شامل  71نفر و به روو لل شمار استفاد گردید.
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نتايج و يافته های تحقيق
نتایژ تحقيق نشان داد له ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین از قوّت ها و ضرعف هرا و هم نرين
فرصت ها و تهدیدهایی متعدد در حيطه ها مختلف برخوردار است له بر اساس رتبه و وزن مرودر
بر اساس نظر مدیران عالی ،ميانی ،و لارشناسان ادار لل احصاء و اولویت بند شرد و نترایژ تحليرل
ها انجام گرفته درجدول  1و  2آورد شد است .با توجه به نتایژ جردول  1پرس از تحليرل محريط
درونی ،در مجمو  14نقطۀ قوت و  14مورد ضعف برا این ادار در نظر گرفته شد.
جدول  .1قوّت ها و ضعف های ادارۀ کل ورزش و جوانان استان قزوین
رتبه
(اولويت)
1

وجود اماکن و رضاهاي ورزشی منا ب

1

2

نیروي انسانی تحصیلکرده و بها تجربهه در بدنهه
کارشنا ی ورزش ا تان

2

3

وجود ارتباط و انسجام گروهی درون ازمانی

3

4
5
6
7
8

برنامه ههاي در حهال اجهراي شهوراي راهبهردي
ورزش و جوانان ا تان
وجود برنامه هاي کوتاه مدت و میان مدت
وجود زمینهه بهراي ارهزايش مشهارکت مهردم در
ورزش همگانی
تعیین شاخص هاي طح بندي هیاتهاي ورزشی
و ارزيابی عملکرد آنها
برنامه ريزي و نظارت بر تو عه محهیط ورزشهی،
حقوقی ،اجتماعی و ررهنگی

4
5
6
7
8

کمبود رضاهاي اداري ا تاندارد

9

وجود برنامه هاي تدوين شده در حوزه زير اختی

10

وجود ررهنگ مشارکت در تو عه ورزش ا تان

10

12
13

قائم به شخص بودن اداره کل در تدوين برنامهه ههاي
درون ازمانی
رقدان ا تقرار یستم هاي مهديريت کیفیهت و تعهالی
ازمانی
کمبود نیروي انسانی مورد نیاز بهه تعهداد پسهت ههاي
مصوب موجود
رقههدان قههوانین و مقههررات مههورد نیههاز و متنا ههب بهها
مقتضیات ورزش
نداشتن اداره ورزش و جوانان شهر تان قزوين
پايین بودن طح حقوق و د تمزد کارکنان در مقايسه
با اير د تگاههاي اجرايی
اجرايی نشدن برنامه هاي تدوين شده

9

11

14

قوت ها

رتبه
(اولويت)

ضعف ها

قابلیت بهاتي کهادر ورزشهی و اداري د هتگاه
ورزشی در برگزاري مرا م  ،اردوها و مسهابقات
مختلف ورزشی در طوش مختلف
توجه به ا تعداديابی در ورزشهاي مرتبط با گروه
12
هاي پايه و تو عه آنها
بهره مندي از رو اي هیاتههاي ورزشهی کهه در
13
د تگاههاي اجرايی مسئولیت مديريتی دارند
14
اجرايی شدن برخی برنامه هاي تدوين شده
11

تاثیر وء گروههاي غیهر ر همی بهر رونهد رعالیتههاي
درون ازمانی
عدم بکارگیري و بهره مندي صحیح از نیروي انسهانی
تحصیلکرده داخل اداره کل در پست هاي تخصصی
حاکمیت یستم نتی بر مجموعه اداره کهل از لحهاظ
جمع آوري آمار و ارالعات
رقدان جرات مندي و باورپهذيري کارکنهان نسهبت بهه
انجام امور محوله
رقدان مطالعهات تزم جههت برنامهه ريهزي انسهانی و
بهگزينی نیروي انسانی و نظارت و ارزشیابی آن
حضور ارراد غیرمتخصص در راس هیات هاي ورزشی
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با توجه به نتایژ جدول  2و پس از تجزیه و تحليل در محيط بيرونری ادار لرل ورزو و جوانران
استان قزوین و با در نظر گرفتن لليه عوامل اقتصاد  ،اجتماعی ،سياسی و  ...حالم برر اسرتان قرزوین،
در نهایت  10مورد فرصت و  12مورد تهدید برا این ادار ترسيم شد.
جدول  .2فرصت ها و تهدیدهای ادارۀ کل ورزش و جوانان استان قزوین
رتبه
(اولويت)

ررصت ها

رتبه
(اولويت)

1

وجود مراکز علمی در زمینه تربیت بهدنی و علهوم
ورزشی در طح ا تان

1

تاثیر بسیار زياد یا ت بر ورزش

2

برخورداري ا تان از پتانسیل هايی چون شههرک
هاي صنعتی و صنايع بزرگ

2

رقدان ثبات مديريتی در ا تان

3

تماشههاچیان و رررههداران ورزش بعنههوان ههرمايه
هاي اصلی ورزش

3

وضعیت ضعیف اقتصادي خانواده هها علهی الخصهوص
خانواده هاي رو تايی

4

تعامل ریمابین اداره کل با د هتگاههاي علمهی و
مههردم نهههاد از جملههه دانشههگاه هههاي آزاد و بههین
المللی ،شهرداري ها و

4

نبود مديريت واحد ورزشی

5

وجود و رواج برخی ناهنجاريهاي اجتمهاعی در محهیط
ورزش

5

ا هههتقبال صهههدا و هههیما و جرايهههد از اخبهههار و
رويدادهاي ورزشی و ارزايش نقش آنها در ورزش

6

ارزايش تورم و تاثیر منفی آن بر رعالیتهاي ورزشی

6

وجود چهره هاي مستعد بهومی در امهر مهديريت
ورزشی ا تانی و کشوري

7

اقتصههاد خههارجی و تههاثیرات آن بههر ورزش کشههور و
تاثیرپذيري ورزش ا تان از اين وضعیت

7

توجه مسئوتن ا تانی به مقوله ورزش

8

منفعت رلبی شخصهی برخهی هیاتهها و نگهرش غلهط
شغلی آنها به هیات و دانستن کارکنان اداره کل بعنوان
کارمندان خود

8

وجود امکان تحصیل علم در هطوش کارشنا هی
ارشد و باتتر وجود امکان تحصیل علم در طوش
کارشنا ی ارشد و باتتر

9

کم بودن رعت تکمیل پروژه هاي ورزشی

10

نبود ا پانسهر و عهدم تمايهل حامیهان ورزشهی جههت
حمايت از تیم هاي ورزشی

9

زيههادبودن جمعیههت جههوان و وجههود ا ههتعدادهاي
ورزشی رراوان

11

پیشررت اير ا تانها نسبت به قزوين

10

موقعیت جغراریايی ويژه ا تان

12

ادغام ازمان تربیت بدنی و ازمان ملی جوانان

تهديدها

تجزيه و تحلیل درونی و بیرونی و تعیین موقعیت راهبردي اداره کل ورزش و جوانان ا تان قزوين
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برا تعيين موقعيت استراتژیك ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین ،از ماتریس عوامل درونری
و ماتریس عوامل بيرونی ( 1)IFاین ماتریس از جم بند دو ماتریس ارزیابی محيط داخلری ( 2)IFEو
ارزیابی محيط خارجی ( 3)EFEبه دست می آید .با توجه به رتبه و وزن مودر داد شد به قروت هرا و
ضعف ها محيط داخلی ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین مجمو نمرر هرا عوامرل درونری
برابر  2/46و حالی از آن است له ادار لل ورزو و جوانان اسرتان قرزوین از لحراظ عوامرل درونری
دچار ضعف میباشد .بهعبارت دیگر نقاط ضعف ادار لل ورزو و جوانران اسرتان قرزوین برر نقراط
قوت آن برتر دارد.
هم نين با توجه به رتبه و وزن مودر داد شد به فرصت ها و تهدیردها ورزو اسرتان ،مجمرو
نمر ها ماتریس عوامل بيرونی برابر  2/56و نشان دهنرد آن اسرت لره ادار لرل ورزو و جوانران
استان قزوین از لحاظ عوامل بيرونی دارا فرصت میباشد .به عبارت دیگر غلبه فرصتها ادار لرل
را بر تهدیدها نشان میدهد.
در مجمو  ،نتایژ و هم نين طراحی ماتریس عوامل داخلی و خارجی )(IEحرالی از آن اسرت لره
ادار لل ورزو و جوانان از لحاظ موقعيت راهبررد در مراتریس داخلری و خرارجی در منطقرۀ

WO

(محافظه لارانه) قرار دارد .به عبارت دیگر ،میتوان گفت بدليل چيرگی ضعف ها بر قوت ها موقعيرت
استراتژیك ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین به گونها اسرت لره مریتوانرد برا بهرر جسرتن از
فرصتها محيطی برا لاهش نقاط ضعف داخلی حدالثر استفاد را بنماید.

1. Internal and External Matrix
2. Internal Factors Evaluation
3. External Factors Evaluation
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4
ررصت
3

استراتژیهای
محافظهکارانه

ا ترتژيهاي تهاجمی

2/56
2/5

WO

2
تهديد

1

ا تراتژيهاي رقابتی

4

قوت

ا تراتژيهاي تدارعی

3

2/5

46

2

ضعف

1

2/

شکل  .1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) (IEادارۀ کل ورزش و جوانان استان قزوین

بحث و نتيجه گيری
قوت هاي اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین
یافتهها این پژوهش نشان داد ،در خصوص قروت هرا ادار لرل ورزو و جوانران اسرتان قرزوین،
وجود امالن و فضاها ورزشی مناس  ،نيرو انسانی تحصريليرد و برا تجربره در بدنره لارشناسری

تجزيه و تحلیل درونی و بیرونی و تعیین موقعیت راهبردي اداره کل ورزش و جوانان ا تان قزوين
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ورزو استان ،باالترین اهميت و بهر مند از روسا هياتهرا ورزشری لره در دسرتگاهها اجرایری
مسئوليت مدیریتی دارند و اجرایی شدن برخی برنامه ها تدوین شرد  ،لمتررین اهميرت را بره خرود
اختصاص داد اند.
قوتها عبارتند از فعاليتهایی له سازمان در آنها بهخوبی عمل میلند یا منابعی له تحت لنتررل
سازمان هستند (.)6
نتایژ این پژوهش نشان میدهد ادار لل ورزو و جوانان استان از نقراط قروت خروبی برخروردار
است .چرا له این نقاط قوت میتواند به انجام رسالت آن لمك شایانی بنمایرد ،مشرروط برر آنلره در
راستا به حداقل رساندن نقاط ضعف و لاهش ادرات تهدیدات و حدالثر استفاد از فرصتها باشرند.
بنابراین شایسته است له در جهت حفظ و تقویت این قوتها تالو شود.
ضعف هاي اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین
یافتهها این پژوهش نشان داد ،در خصوص ضعف ها ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین ،قائم
به شخص بودن ادار لل در تدوین برنامه ها درون سازمانی ،فقدان اسرتقرار سيسرتم هرا مردیریت
ليفيت و تعالی سازمانی ،باالترین اهميت و فقدان مطالعات الزم جهت برنامه ریز انسانی و بهگزینری
نيرو انسرانی و نظرارت و ارزشريابی آن و هم نرين حضرور افرراد غيرمتخصرص در راس هياتهرا
ورزشی ،لمترین اهميت را به خود اختصاص داد اند.
نقاط ضعف عبارتند از فعاليتهایی له سرازمان در آن هرا عمليررد خروبی نردارد ،یرا منرابعی لره
میبایست در اختيار داشته باشد اما ندارد(.)6
نتایژ پژوهش نشان میدهد له ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین از ضرعفهرایی برخروردار
است .بنابراین اتخاذ راهيارهایی برا تبدیل آن به نقاط قوت بر اساس فرصتها و تهدیدها محيطی
ادار لل ضرور است.
فرصت هاي اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین
یافتهها این پژوهش نشان داد ،در خصوص فرصت ها ادار لرل ورزو و جوانران اسرتان قرزوین،
وجود مرالز علمی در زمينه تربيت بردنی و علروم ورزشری در سرطح اسرتان و برخروردار اسرتان از
پتانسيل هایی چون شهرك ها صنعتی و صنای بزرگ ،باالترین اهميت و زیادبودن جمعيرت جروان و
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وجود استعدادها ورزشی فراوان و هم نين موقعيت ج رافيایی ویژ اسرتان ،لمتررین اهميرت را بره
خود اختصاص داد اند.
فرصتها عبارتند از موقعيتهایی له مزایا آنها لامالً روشن است و احتماالً اگر اقدامات معيّنری
انجام شود ،میتوانند تحقق پيدا لنند(.)6
نتایژ این پژوهش نشان داد ،این فرصتها به خود خود در اختيار ادار لل قرار نمیگيررد ،مگرر
آنله با استفاد از قوتها بتوان آنها را بهدست آورد و از آنها برا رف نقاط ضعف و لمرنگ لردن
تهدیدات بهر بردار نمود.
تهدید هاي اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین
یافتهها این پژوهش نشان داد ،در خصوص تهدیدها ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین ،ترادير
بسيار زیاد سياست بر ورزو و فقدان دبات مدیریتی در استان ،باالترین اهميت و پيشرفت سایر استانها
نسبت به قزوین و ادغام سازمان تربيت بردنی و سرازمان ملری جوانران ،لمتررین اهميرت را بره خرود
اختصاص داد اند.
تهدیدها عبارتند از موقعيتهایی له بالقو دارا نتایژ زیانبار هستند له بایرد بالفاصرله اقردامات
الزم در مورد آنها صورت گيرد ،لذا برا جلوگير از بروز مشيل باید با این موقعيتها بهطور فعال و
پویا مقابله شود(.)6
نتایژ این پژوهش نشان داد ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین با چنين تهدیدهایی در حيطره-
ها مختلف مواجه میباشد ،له اگر را لار برا مقابله با آنها پيدا نيند میتوانند چالشهایی عمرد
بهوجود آورند .لذا ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین باید بهطور فعال و پویا با آنها مقابله نماید.
موقعيت راهبرد ادار لل ورزو و جوانان استان قزوین
نمر ماتریس عوامل داخلری( )2/46و خرارجی( )2/56حرالی از آن اسرت لره ادار لرل ورزو و
جوانان از لحاظ موقعيت راهبرد در منطقه محافظه لارانه ( WOمحافظه لارانه) قرار دارد .به عبرارت
دیگر ،میتوان گفت بدليل چيرگی ضعف ها بر قوت ها موقعيت استراتژیك ادار لل ورزو و جوانان
استان قزوین به گونها است له میتواند با بهر جسرتن از فرصرتهرا محيطری بررا لراهش نقراط
ضعف داخلی حدالثر استفاد را بنماید .نتایژ این بخش از پژوهش حاضر با مطالعات تحقيق داخلی از
جمله تحقيقات استراتژیيی انجامشد جمشيد ( )1390و حيدر ( )1393همسو و با نتایژ تحقيقرات
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جررواد پررور ( )1392و هم نررين بررا وضررعيت و راهبردهررا فدراسرريون س ر ك تررالرا سررنگاپور
ناهمسوست.
به طور للی تجزیه و تحليل درونی و بيرونی و تعين موقعيت راهبرد ادار لل ورزو و جوانران
استان قزوین زمينه بسيار مناسبی برا شناخت وضعيت موجرود و تردوین و در نهایرت اجررا شردن
راهبردها اساسی ورزو استان فراهم میلند ،ضمن اینيه چنين تحليل و فعاليت هرا نرو در ورزو
لشور به ویژ در حوز ها ماموریتی منطبق با رسالت وزارت ورزو و جوانان زمينۀ موفقيت ورزو
لشور را فراهم میآورد .بر این اساس توصيه مریگرردد ،ضرمن تردوین برنامره راهبررد ادارات لرل
ورزو و جوانان استانها در قال
قال

شاخصها لمی ساليانه ،اهداف و نقشۀ راهبرد ورزو لشرور در

سند جام با توجه به اسناد باالدستی از جمله سياست ها للی و قانون برنامرۀ پرنجم توسرعۀ

لشور تهيه گردد.

منابع
 .1امير  ،مجتبی (".)1384جام نگر و تفير استراتژیك حلقه مفقود شد در توسعه تربيت بدنی و
ورزو لشور" .اولين لنگر ملی و بين المللی مدیریت ورزشی ،دانشگا اصفهان ،صص.35-24 :
 .2پيمان فر ،محمدحسن (" .)1391رتبه بند موان پياد ساز مرثدر اسرتراتژ هرا در نظرام ورزو
لشور براساس فرایند تحليل سلسله مراتبی ) ."(AHPپژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرلتی،
شمار  ،6پایيز و زمستان  ،1392ص93-80 :
 .3جمشيد  ،عارفه (" .)1390تدوین برنامه استراتژ فدراسيون دوچرخهسوار جمهرور اسرالمی
ایران" .پایان نامه لارشناسی ارشد ،پردیس ليش ،دانشگا تهران .ص .99-89
 .4جواد پور،محمد،سمي نيا،مونا (".)1392تبيين موقعيت راهبرد و ارائه استراتژ توسرعه ورزو
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رابطه بین برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن
تندرستی شهر تهران
3

مائده شفیع زاده ،1عبدالرضا امیر تاش ،2فرشاد تجاری
 1کارشناس ارشد مديريت ورزشی
 2هیئت علمی دانشگاه آزاد ا المی واحد تهران مرکز
 3هیئت علمی دانشگاه آزاد ا المی واحد تهران مرکز
تاريخ پذيرش99/11/21:

تاريخ دريارت99/7/20 :

چکيده
تحقيق حاضر از لحاظ زمان حال نگر است .هم نين این تحقيق به لحاظ هدف از نو لاربرد بود و
از لحاظ روو تحقيق جزو تحقيقات توصيفی-پيمایشی بصورت همبستگی می باشرد  .جامعره آمرار
پژوهش ،لليه استفاد لنندگان از امالن ورزشی سالمتی منطقه شمال شرهر تهرران مری باشرند .لره بره
صورت مرتبط در یك سال گذشته در این امالن مش ول به فعاليت بدنی بود اند .در این تحقيق تعداد
 120نفر به عنوان حجم نمونۀ استفاد شد است .در این پژوهش برا

انداز گير مت يرها تحقيرق

از از پرسشنامه استاندارد ویليامز ( )2010استفاد شد است .بررا تجزیره و تحليرل یافتره هرا ایرن
پژوهش از آمار توصيفی و اسرتنباطی(آزمرون اسر يرمن ،یرومن ویتنری و لروسريال والريس) در سرطح
 p<0/05استفاد گردید.براساس یافته ها پژوهش ارتباط معنادار و مستقيمی برين ارتبراط برا برنرد و
وفادار به برند شرلت لنندگان در امالن تندرسرتی شرهر تهرران( )r= 0/575، p =0/001وجرود دارد.
هم نين بين جنسريت شررلت لننردگان و وفرادار بره برنرد ( ،.)p= 0/048برين برنرد ( p=0/038و
 )x2=10/133و سن شرلتلنندگان؛ و بين برند ( p=0/001و  p=0/02( )x2=15/759و  )x2=9/872برا
سابقه عضویت آنها تفاوت معنیدار وجود دارد .اما بين وفادار به برند و برند با سطح تحصريالت

و برند با جنسيت و تاهل اختالف معنیدار وجود ندارد ( .) P <0/05برند نقش بسريار برا اهميتری را در
حفظ و توسعه حق انتخا

مشتر باز می لند لذا عامل ارتباط با برند و ترالو در جهرت حفرظ آن

باید مد نظر مدیران بازاریابی له خواهان افزایش سودآور خود از طریق وفادار و تعهد هستند قررار
بگيرند
واژگان لليد  :برند ،وفادار به برند ،باشگا تندرستی
25
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مقدمه
تربيت بدنی و علوم ورزشی به مانند سایر علوم ،مرزها غيرقابل تصرور پيشررفت و تينولروژ را در
نور دید است و در این را لليه زیرساخت ها بنيادین ورزو از جمله تجارت ،اقتصاد ،سياست و...
را تحت تادير قرار داد است .در سطح بين المللری ،ورزو یرازدهمين رتبره را در برين صرنای عمرد
مختلف داراست .صنعت ورزو ،بخش هرایی نظيرر لاالهرا ورزشری ،بازاریرابی ،سرپرسرتی اجررا و
حمایت مالی ،ورزو ها حرفه ا  ،پوشاك ورزشی ،رسانه ها ورزشری و ورزو هرا تفریحری را
در بر می گيرد(جورجيا .)2011 ،1در این راستا صنعت سرالمت بره عنروان یيری از صرنای مررتبط برا
ورزو مورد مالحظه بود و تجارت ناشی از مشارلت در فعاليرت بردنی شرامل توليردات ،آمروزو ،
لاالها و خدمات مرتبط با فعاليت بدنی می باشد.باید خاطر نشان لرد له خدمات ارائه شد در بخرش
سالمتی و تندرستی و مصرف محصوالت آن به عنوان یك صنعت مشخص و متمایز مرورد نظرر قررار
گرفته است(آليساندریاس .)2008 ،2صنعت سالمتی تجارتی است له افراد در فعاليت بدنی به صورت
سازمان یافته مشارلت می نمایند و از لاالها و خدمات آن بهر مند می گردند .این خردمات در مرالرز
و باشگاهها سالمتی ارائه شد و هم نين تماشاگران از این محصوالت به صورت مشرابه برخروردار
می گردند(لاتن .)2008 ،3اگرچه صنعت سالمت و آمادگی نيازمند توجره بيشرتر در حروز تحقيقرات
آلادميك می باشد .برند ساز در زمينه سالمت به عنوان یك طرح للی و چشم انرداز مرورد مالحظره
قرار گرفته است ،اما در زمينه اجرا آن هم نان با مشيالت همرا می باشد(الرگرسون.)2010،4
از سو دیگر برند نام ویا عالمت مورد استفاد برا شناسایی یك محصول یا خدمات و تمرایز آن
از رقبا می باشد(الر .)1991 ،5مطالعات پترسون و تارت )2009( 6نشان داد ،درگير شدن افراد در انجام
بازاریابی در باشگا ها سالمتی با ليفيت خدمات 7و وفادار به برند مرتبط اسرت .اگرر ایرن ارتبراط
منافعی را به همرا نداشته باشد ،مدت زمان زیاد دوام نخواهد داشت آگراهی از ارتبراط مثبرت و یرا
منفی با برند به مرالز سالمت اجاز می دهد تا نيرویی در جهت وفادار به برند در این مرالز بدسرت
بياورند( ویليامز .)2010 ،8تحقيقات مرتبط با برندساز  ،ارزیابی با ارزشی است بررا سرازمان هرا ترا
1. Georgia
2. Alexandris
3. cotton
4. Lagrosen
5. Aaker
6. peterson and tarth
7. service quality
8. Williams
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بتوانند استراتژ ها مودر برا وفادار به برند 1ایجاد نمایند(گالیدن و فانرك .)2002 ،2هم نرين
برند چيز فراتراز این مسائل است .برند و ویژگيها آن متأدر از ادرالات مشتر بود و لرامالً ذهنری
است (وود )2000،3و همين ارتباط ضامن بقا رابطه

بلند مدت لس

ولار و مشتر است(فُرنير،4

 .)1998در حقيقت ،ادراك مشتریان از برند ،خوا درست باشد خوا نادرست ،مبنا تصميم گير آنها
برا خرید برند است(بولر .) 2003،5برندها می توانند بيانگر سطوح مشخصری از ليفيرت باشرند لره
مشتریان راضی را به خرید بيشتر برند ترغي

می لند .این همان وفادار مشتر اسرت لره مران مری

شود دیگر رقبا وارد بازار بشوند .در واق وفادار از طریق تعهد به خرید مجردد از لراال یرا خردمات
سنجيد می شود(رایان و همياران.)1999،
دراین راستا مدل تساو حقوق برند آلر و للر چهارچو

تئوریيی از فالتورها مرودر برر برنرد

شامل  :ارتباط با برند ،آگاهی از برند ،تصویر برند ،دانش برند ،وفادار به برند و درك تساو حقروق
برند را مورد تفسير قرار داد است .البته باید در نظر داشت له وفادار به برند نه تنها یك جزء مهم از
برندساز است .بليه مطلو
به عنوان توانایی جذ

ترین نتيجه از ارتباط برند با مشتر را فراهم می سازد .وفادار به برند

و حفظ مشتر تعریف شد است .هم نين احساس و نگرو و رفتار در برابر
6

برند را نشان می دهد(آلر  .)1991انسی ( )2007لمبود وفادار بره برنرد را مهمتررین عامرل لراهش
درگير شدن در صنعت سالمت می داند .در مرالز سالمتی هسته ،مرلز محصوالت فعاليرت وتمررین
می باشد .امالن ورزشی می توانند برا رفر نيازهرا مشرتریان خرود در رابطره برا امرالن ،تجهيرزات،
تسهيالت ورزشی و خدمات ،رضایتمند را برا مصرف لنندگان خود به همرا داشته باشند .مردیران
امالن ورزشی هنوز بدرستی نمی دانند له اشتياق اعضا آنها به دليل منراف فيزیولروژیيی شررلت در
فعاليت بدنی است یا خير(انسی.)2007،
امروز برندساز در باشگا ها سالمت گسترد شد و در حدود  47درصد از بازار باشگا هرا
سالمت را در اختيار دارد(تارت و پترسون .)2006،7بر اسراس نظرر گالیردین و فانرك ( )2001مردل
برابر برند یك چهارچو

مفهومی و تئوریيی برند را مورد مالحظره قررار داد اسرت .للرر ()1991
1. brand loyalty
2. Gladden and Funk
3. wood
4. fournier
5. boker
6. annesi
7. Tharrett,& Peterson
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سه مفهوم مشارلت ،نگرو ومناف مرتبط با برند می تواند مورد بررسری

قرار گيرد .مطالعات گذشته للر نشان داد است له نگرو مرتبط با شدت و مناس

بودن مشرارلت و

مناف ناشی از ارتباط با برند می باشد و تادير این ابعاد است له مری توانرد تایيرد برر جنبره هيجرانی و
اشتياق شرلت در فعاليت ورزشی را به همرا داشته باشد(آليساندریاس.)1999،1
دراین راستا باس و راس( )2006اظهار داشتند له داشتن تجربه مسرتقيم برنرد در اعضرا باشرگا
سالمت به عنوان یك بعد عملياتی به برند له در ذهن اعضا باشگا ها سالمت نگه داشرته شرد
است لمك می نماید .انسی ( )2007لمبود وفادار به برند را مهمترین عامل لاهش درگيرر شردن در
صنعت سالمت می داند .در مرالز سالمتی هسته،مرلز محصوالت فعاليت وتمرین می باشرد  .امرالن
ورزشی می توانند با رف نيازها مشتریان خود در رابطه با امرالن ،تجهيرزات  ،تسرهيالت ورزشری و
خدمات ،رضایتمند را برا مصرف لنندگان خود به همررا داشرته باشند(انسری .)2007،در بررسری
تحقيقات انجام شد ليونگ ) 2012( 2در مقاله خرود تحرت عنروان ترادير وفرادار مشرتر برر رفترار
خریداران له در لشور مالز انجام دادند به این نتيجه رسيدند له بين سرمایه برند و ارتبراط ،رضرایت
مشتر و وفادار مشتر ارتباط معنی دار وجود دارد و بيان می لنند له رضایتمند مشتر مقدمه
ا برا وفادار مشتر می باشد .هم نين نشان دادند اگرچه سرمایه برند ارتباط لمترر در مقایسره
با رضایتمند با وفادار مشتر دارد اما سرمایه برند و ارتباط یك امتياز مثبت بررا برنرد محسرو
می شود .ویليامز )2010( 3نيز به بررسی ارتباط بين ليفيت خدمات  ،تعهد ورزشی و وفادار به برنرد
در مرالز ورزشی پرداخت .نتایژ نشان داد نام برند  ،ارزو برند ،اسرتراتژ هرا بره لرار رفتره بررا
بازاریابی و برندساز و افزایش توجه افراد به برند مهمترین عوامل در افزایش وفادار به برند و تعهد
در مرالز سالمتی و فعاليت ها تفریحی مری باشرند .مراهونی )2000( 4گرزارو نمرود لره وفرادار
ورزشی یك نگرو مثبت و قو در برابر یك برند ورزشی و نمرایش تيررار مراجعره و اسرتفاد از ان
برند می باشد .مطالعه نحو پيوستگی بين برند و وفادار به برند در حوز ورزو بسريار مرورد توجره
قرار گرفته است و یا آستراپولوس و لاستا ( )2011در تحقيقی به بررسی ليفيت خدمات ارائه شرد در
مرالز تفریحی ورزشی خصوصی و دولتی یونان پرداختند.نتایژ نشان داد مهمترین عوامل دروفادار به
برند مرالز ارتباط با ميزان آرامش  ،زمان درگير شدن در فعاليت و شناخت لامل از مرالز می باشد.
1. Alexandris
2. Leong et al
3. Williams
4. Mahony

رابطه بین برند و وراداري به برند شرکت کنندگان در اماکن تندر تی شهر تهران

29

لذا با توجه به مباحث فوق تحقيقات مرتبط با برندساز  ،ارزیابی با ارزشی است برا سرازمان هرا
تا بتوانند استراتژ ها مودر برا وفادار به برند 1ایجاد نمایند .درك برند ممين است به مردیران
باشگا ها سالمتی به منظور ارتقا مارك و برندها تجار و اجزا ارزو ویژ برند به طور مستقيم
لمك لند .هم در ورزو و هم سایر صنعت ها سازمان ها متوجه اهميت ایجاد و حفظ ارتباط با برنرد
و نام تجار مطلو

گردیدند .درنتيجه افزایش درك از نيازها مشتریان امرالن سرالمتی مری توانرد

وفادار به برند را افزایش داد و برگشت مجدد را به همرا داشته باشد .تحقيرق حاضرر برا توجره بره
لمبود مطالعات انجام شد در زمينه برند ساز در امالن ورزشی سالمتی ،به دنبال پاسخگویی به ایرن
سوال است له چه ارتباطی بين برند و وفادار به برند شرلت لننردگان در امرالن ورزشری تندرسرتی
شهر تهران وجود دارد؟

روش تحقيق
تحقيق حاضر از لحاظ زمان حال نگر است .هم نين این تحقيق به لحاظ هدف از نو لاربرد بود و
از لحاظ روو تحقيق جزو تحقيقات توصيفی-پيمایشی بصورت همبستگی می باشرد .جامعره آمرار
پژوهش ،لليه استفاد لنندگان از امالن ورزشی سالمتی منطقه شمال شرهر تهرران مری باشرند لره بره
صورت مرتبط در یك سال گذشته در این امالن مش ول به فعاليت بدنی بود اند .در این تحقيق تعداد
 120نفر به عنوان حجم نمونۀ استفاد شد است .به منظور ارزیابی لمی اطالعات و هم نين دسرتيابی
به اطالعات در مورد چارچو

موضو مورد بررسی و هم نين جهرت جمر آور اطالعرات مربروط

مت يرها تحقيق ،جهت ارزیابی برند و وفادار به برند از پرسشنامه استاندارد ویليامز ( )2010استفاد
شد است له دارا  42سوال می باشد له نظرها پاسخ دهندگان را در  2مولفه ارتباط با برنرد(دليل
عضویت ،احساسات دربار آرم و لوگو ،مشارلت در برنامه ها باشگا  ،تادير باشگا  ،مدیریت باشگا ،
تادير برنامه ها باشگا  ،موارد مربوط به باشگا و سایر سواالت) و وفادار به برند مورد سنجش قرار
داد است .در این ابزار جهت پاسخگویی از طيف  7ارزشی لييرت استفاد شرد اسرت لره لمتررین
ميزان ( )1را خيلی لم و بيشترین ميزان ( )7را خيلی زیاد به خود اختصاص داد.
جهت تعيين روایی محتوایی پرسشنامه ها این پژوهش از برخی اساتيد صاح

نظرر در گررایش

مدیریت ورزشی و بازاریابی نطرخواهی به عمل آمد له پس از اعمرال نظررات آنهرا ،پرسشرنامه مرورد
1. brand loyalty
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تایيد قرار گرفت .به منظور انداز گير قابليت پایایی ،از روو آلفا لرونباخ اسرتفاد گردیرد .بردین
منظور بخش لوچيی از جامعه آمار ( 30نفر) انتخا

و پرسشنامه به شيل مقدماتی در جامعه توزیر

گردید له بر اساس داد ها حاصل ،پرسشنامه ارزیرابی ارتبراط برا برنرد  0/76و پرسشرنامه ارزیرابی
وفادار به برند  0/96می باشد له نشان می دهد پرسشنامه ها مورد اسرتفاد از قابليرت پایرایی الزم
برخوردارند.
برا تجزیه و تحليل آمار یافته ها پژوهش از آمار توصيفی برا طبقه بند وتوصيف یافته ها
(ميانگين ،انحراف استاندارد ،جداول توزی فراوانی) استفاد گردید .در بخش آماراستنباطی از آزمرون-
ها للموگروف اسميرنف جهت تعيين طبيعی بودن توزی داد هرا ،آزمرون اسر يرمن ،یرومن ویتنری و
لروسيال واليس با استفاد از نرم افزار  SPSSنسخه  18استفاد بهعمل آمد.

يافته های تحقيق
در این بخش ابتدا به برخی ویژگی ها فرد و جمعيت شناختی نمونه ها تحقيق پرداخته می شرود
و س س به یافته ها استنباطی تحقيق اشار می گردد.

ويژگي های جمعيت شناختي
بر اساس یافته ها تحقيق از مجمو  120فرد پاسخ دهند  80 ،نفر معادل  %66.7مرد و  40نفر معادل
 % 33.3نيز زن میباشند له  69نفر معادل  %57.5مجرد و  51نفر معادل  % 42.5نيز متاهرل مریباشرند.
هم نين در بين  120نفر آزمودنی  5نفراز پاسخگویان معادل()4/2درصد بين سرنين  18-20سرال52 ،
نفر معادل ( )43/3درصد بين سنين  21-30سرال 45 ،نفرر معرادل ( )37/5درصرد برين سرنين 31-40
سال 11،نفر معادل()9/2درصد در بين سنين  41-50سال 7،نفر معادل ()5/8درصد براال  50سرال را
دارا می باشند .نتایژ توزی درصد فراوانی مدرك تحصيلی نشان می دهد  %12/5از افراد تحت بررسری
دارا مدرك دی لم و زیردی لم %48/3 ،از افراد دارا مردرك لراردانی ولارشناسری و  %32.5از افرراد
دارا مدرك لارشناسی ارشد و  %6.7از افراد دارا مدرك دلتر هستند .توزی جامعه تحت بررسری
بر حس

نو عضویت نشان می دهد له  46نفر معادل( )38/3درصد دارا عضویت سراالنه 73 ،نفرر

معادل()60/8درصد دارا عضویت ماهانه و یك نفر معادل ( )%0/8درصد دارا عضویت هفتگی بود
اند و  53نفر معادل( )44/2درصد دارا سابقه خدمت بين 6ما تا یيسال 32 ،نفر معادل()26/7درصد
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بين  1-2سال 21 ،نفر معادل ()17/5درصد بين  2-3سال14 ،نفر معادل ( )11/7درصد بريش از 3سرال
سابقه خدمت داشته اند .هم نين نتایژ گویا این مطل

است له  %5/8از افراد تحت بررسی یك برار

در هفته %46/7 ،از افراد بين  2تا  3بار در هفته و  %47.5از افرراد برين  7-4برار در هفتره از باشرگا
استفاد می لنند .در بين آزمودنی  22نفراز پاسخگویان معادل()18/3درصد برين 2-1برار در هفتره19 ،
نفر معادل ( )15/8درصد بين 4-3بار در هفته 3 ،نفر معادل ( )2/5درصدبين 5بار در هفته در خرارج از
باشگا تمرین می لردند و  76نفر معادل ()63/3درصد از باشگا بيرون استفاد نمی لردند.
هم نين توزی جامعه تحت بررسی بر حس
این مطل

هدف و انگيز از تمرین در باشگا ورزشری گویرا

است له  %3/3با هدف قهرمانی  %4/2 ،با هدف آمادگی جسمانی %7.5 ،با هردف لنتررل

وزن %35 ،با هدف تناس

اندام %4 ،با هدف سالمتی و  %1.7با هدف ارتبراط برا مرردم و اجتمراعی

شدن به باشگا می روند(جدول .)1
جدول  1توزیع فراوانی جامعه تحت بررسی بر حسب هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ورزشی
معیار
قهرمانی
آمادگی جسمانی
کنترل وزن
تنا ب اندام
المتی
ارتباط مردم و اجتماعی شدن
مجموع

رراوانی

درصد

درصد رراوانیهاي معتبر

درصد تجمعی

4
5
9
42
58
2
120

3/3
4/2
7/5
35
48/3
1/7
100

3/3
4/2
7/5
35
48/3
1/7
100

3/3
7/5
15
50
98/3
100

يافته های استنباطي
در این بخش پيش از انجام آزمون ها آمار و به دليل پيش فرضی جهت استفاد یا عردم اسرتفاد از
آزمون ها پارامتریك از آزمون لولموگروف اسميرنف استفاد گردید له در جدول  2نشان داد شرد
است.
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جدول  2آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای توزیع دادهها
متغیر

آماره
1/154
1/024
4/667
4/152
2/741
2/996

برند
وراداري به برند
جنسیت
تاهل
ن
مدرک تحصیلی

با توجه به جدول  ،3ضری

معنیداري ()p
0/039
0/025
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

همبستگی اس يرمن مشاهد شد بين برند و وفادار به برنرد شررلت

لنندگان در امالن ورزشی تندرستی شهر تهران 0/575 ،مری باشرد و برا توجره بره سرطح معنری دار
( )>0/001له لمتر از  0/05است ،فرض حيم مبنی بر ارتباط بين برنرد و وفرادار بره برنرد شررلت
لنندگان در امالن تندرستی شهر تهران پذیرفته می شود ،یعنی بين برند و وفادار به برند رابطه معنری
دار وجود دارد.
جدول .3ضریب همبستگی اسپیرمن بین بین برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران
متغیر مستقل

متغیر وابسته

r

تعداد

طح معناداري

برند

وراداري به برند

0/575

120

0/001

هم نين از آزمون یومن-ویتنی جهت بررسی رابطه جنسيت و تاهل با ليفيت خدمات ،وفادار به
برند و از آزمون لروسيال -واليس جهت بررسی رابطه سن ،مدرك تحصيالت و سابقه عضرویت
با ارتباط با برندو وفادار به برند استفاد شد له نتایژ در زیر نشان داد شد است.
نتایژ آزمون یومن -ویتنی (جدول  ) 4نشان میدهد له بين جنسيت شرلت لننردگان و وفرادار بره
برند تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)p= 0/048با توجه به ميانگين رتبه ،وفادار به برنرد زنران بريش از
مردان میباشد.
جدول .4آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه متغیرها بر حسب جنسیت
متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین رتبه

برند

مرد

80

60/6

زن

40

60/3

مرد

80

56/09

زن

40

69/33

وراداري به برند

يومن-ويتنی

طح معنیداري

1592

0/964

1247

0/048
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هم نين نتایژ آزمون یومن -ویتنی (جدول  )5نشان میدهد له بين وضعيت تاهل شرلت لننردگان و
برند و وفادار به برند تفاوت معنیدار وجود ندارد (.)p= 0/029
جدول  .5آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه متغیرها بر حسب وضعیت تاهل
متغیر

تاهل

برند
وراداري به برند

تعداد

میانگین رتبه

مجرد

69

57/59

متاهل

51

64/44

مجرد

69

55/99

متاهل

51

66/61

يومن-ويتنی

طح معنیداري

1558/5

0/286

1448

0/096

نتررایژ آزمون(جرردول  )6نشرران مرریدهررد لرره بررين برنررد ( p=0/038و  )x2=10/133و سررن
شرلتلنندگان تفاوت معنیدار وجود دارد .با توجه به ميانگين رتبهها ،توجه بره ارتبراط برا برنرد در
سنين  31-40بهطور معنیدار بيشتر از سنين دیگر میباشد  .ولی بين وفادار به برند با سن تفراوت
معنیدار مشاهد نمیشود.
جدول  .6آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه متغیرها بر حسب سن
متغیر

برند

وراداري به برند

ن

تعداد

میانگین رتبه

 18-20ال

5

29/3

 21-30ال
 31-40ال

52
45

63/17
67/33

 41-50ال
باتي  50ال

11
7

41/55
48/79

 18-20ال
 21-30ال

5
52

32/4
31/25

 31-40ال
 41-50ال

45
11

64/3
52/5

باتي  50ال

7

63/14

خیدو

10/133

4/507

معنیداري

0/038

0/342

بر اساس نتایژ آزمون لروسيال-واليس (جدول  )7نشان میدهد له برين مت يرهرا و سرطح تحصريالت
اختالف معنیدار وجود ندارد (.) P <0/05
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جدول  .7آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه متغیرها بر حسب مدرک تحصیلی
متغیر

برند

وراداري به برند

تعداد

میانگین رتبه

مدرک
ديپلم و زيرديپلم

15

61/27

کاردانی و کارشنا ی

58

63/4

کارشنا ی ارشد

39

55/42

دکتري

8

62/8

ديپلم و زيرديپلم

15

61/47

کاردانی و کارشنا ی

58

66/61

کارشنا ی ارشد

39

49/95

دکتري

8

65/81

يومن-ويتنی

طح معنیداري

0/735

1/276

0/13

5/653

هم نين نتایژ آزمون(جدول  )8نشران مریدهرد لره برين برين برنرد ( p=0/001و ، )x2=15/759
وفادار به برند ( p=0/02و  )x2=9/872با سابقه عضویت آنها تفاوت معنیدار وجود دارد .با توجره
به ميانگين رتبهها ،برند در شرلت لنندگان با سابقه عضویت  2-1سال بيشتر از سرایرین ،وفرادار بره
برند در عضویت  6ما تا یيسال بهطور معنیدار بيشتر از سایرین می باشد.
جدول  .8آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه متغیرها بر حسب سابقه عضویت
متغیر

برند

وراداري به برند

ابقه عضويت

تعداد

میانگین رتبه

 6ماه تا يکسال

53

63/41

 2-1ال

32

74/44

 3-2ال

21

37/02

بیش از  3ال

14

52/68

 6ماه تا يکسال

53

68/98

 2-1ال

32

61/36

 3-2ال

21

41/62

بیش از  3ال

14

54/75

يومن-ويتنی

15/759

9/872

طح معنیداري

0/001

0/02

در تحقيق حاضر ،هدف اصلی محقق بيان رابطه بين برند و وفادار به برنرد شررلت لننردگان در
امالن تندرستی شهر تهران میباشد .به همين دليل ،محقق در پژوهش حاضر ،در صدد ادبات اهميرت و
لزوم نقشلارلردها برند و وفادار به برند و ارتباط ایرن مت يرهرا در جهرت پيشربرد اهرداف بررا
باشگا ها ورزشی میباشد.
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بر اساس یافته ها حاصل از آزمون اس يرمن ،ارتباط مستقيم و معنادار بين برند و وفادار به برند
( )r= 0/575، p =0/001وجررود دارد همسررو بررا نتررایژ گررالدن و فانررك( ،)2001اليسرراندریس و
همياران( )2008آلر و بلو( ،)1991تارت و پترسون ( )2006می باشد .ارتباط بين وابستگی بره برنرد و
وفادار به برند در ادبيات مرتبط با تجارت بوسيله للر ( )2003و در زمينه ورزشی بوسيله گالیردن و
فانك ( )2001مطرح شد است.
اليساندریس و همياران ( )2008در تحقيق خود مبنی بر نقش ليفيت خدمات در توسرعه برنرد و
وفادار به برند نشان داد له ليفيت خدمات بر رو برند و وفادار تادير می گذارد .ویليامز( )2010د
نيز نشان داد لره برين برنرد و وفرادار بره برنرد رابطره معنرادار و مسرتقيمی وجرود دارد .لاشرف و
همدمی( )1390در تحقيق خود تحت عنوان ارتباط بين ایجاد برند با محصوالت ورزشری نشران دادنرد
له یك شخصيت نام تجار قدرتمند و معتبر می تواند مشتریان را به سمت مصرف سروق دهرد زیررا
مشتر این حس را دارد له شخصيت نام تجار بازتا

دهنرد و ترداعی لننرد

شخصريت خرود

اوست .هم نين بيان می لنند وجود یك برند معتبر اجاز می دهد تا شرلت ها بهتر مشتریان را حفرظ
لنند و به نيازهایشان با ادر بخشی بيشتر رسيدگی لنند .ليونگ ( )2012در مقاله خود تحت عنوان ترادير
وفادار مشتر بر رفتار خریداران له بر رو  350مشتر مرد در لشور مالز انجام دادنرد بره ایرن
نتيجه رسيدند له بين سرمایه برند و ارتباط ،رضایت مشرتر و وفرادار مشرتر ارتبراط معنری دار
وجود دارد و بيان می لنند له رضایتمند مشتر مقدمه ا برا وفادار مشتر می باشد .هم نرين
نشان دادند اگرچه سرمایه برند ارتباط لمتر در مقایسه با رضایتمند برا وفرادار مشرتر دارد امرا
سرمایه برند و ارتباط یك امتياز مثبت برا برند محسو

می شود فيلو و فانك ( )2008در تحقيقی برا

عنوان نقش اعتماد به برند در ارتباط بين تداعی و وفادار به برنرد در ورزو و برنامره هرا آمرادگی
جسمانی به مطالعه نقش ارزو ویژ برند در ارتباط بين تداعی برند و وفرادار بره برنرد در دو زمينره
مجزا محيط ورزشی(محيط ورزو و برنامه ها آمادگی جسمانی) پرداختند .آنران بيران لردنرد لره
ارزو ویژ برند یك ميانجی ارتباطی بين وفادار به برند با مدیریت و شهرت برند است و در هرر دو
نمونه بررسی شد  ،بين وفادار به برند با ميهن پرستی و موفقيت رابطه معنادار وجود داشت.
امروز برند در مرالز سالمتی باید درك شد و در ذهن مشتریان باقی بماند ،آگاهی از ارتباط مثبت
و یا منفی با برند به مرالز سالمت اجاز می دهد تا نيرویی در جهت وفادار بره برنرد در ایرن مرالرز
بدست بياورند .تحقيقات مرتبط با برندساز  ،ارزیابی با ارزشری اسرت بررا سرازمان هرا ترا بتواننرد
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استراتژ ها مودر برا وفادار به برند ایجاد نمایند .البته باید در نظر داشت له وفادار بره برنرد
نه تنها یك جزء مهم از برندساز است بليه مطلو
سازد .وفادار به برند به عنوان توانایی جذ

ترین نتيجه از ارتباط برند با مشتر را فراهم می

و حفظ مشتر تعریف شد است .هم نين احسراس و

نگرو و رفتار در برابر برند را نشان می دهد .بنابراین برندها می توانند با مشتریان خود ارتباط برقررار
لنند .هنگامی له مصرف لنند در زندگی روزمر خود به دنبال برند خاص جهت برآوردن خواسرته
هایش اقدام می لند ،به دنبال نامی است له رضایت او را جل

لند و این همران ارتبراط برين برنرد و

مشتریان است له به صورت وفادار برند مطرح می شود .لذا با تشدید رقابت در تجرارت و ت ييررات
سری فناورانه و نيز افزایش قدرت و حق انتخا

مشتریان ،موفقيت از آن باشگا هایی خواهد بود لره

قادر باشند به نحو شایسته تر انتظارات و ارزو ها مورد نظر مشتریان را شناسرایی و درك لررد و
به نحو مطلو

به آنها پاسخ دهند.

آلر و بلو ( )1991به ارتباط بين وفادار مصرف لنند و ارزو ویژ نام و نشان تجرار پرداختره
اند و معتقدند وفادار نام تجار عامل اصلی ارزو نام تجار محسو

می شود چرا لره بره عنروان

مسير تلقی می گردد له به مزیات و نتایژ مطمئنی در ارتباط با بازاریابی منجر می شود .آنها معتقدند
هيچ سازمانی نمی تواند بدون مشتریان وفادار و راضی دوام بياورند افزون بر این لحاظ به این واقعيات
له انتظارات مشتریان نيز دائما در حال افزایش است .سازمان ملزم هستند تا فراترر از ارضرا نيازهرا
اوليه مصرف لنندگان رفته و لانون توجه خود را به سمت ایجاد وفادار ارتباط بلندمدت دو طرفره و
سودآور معطوف نمایند .مشتریان راضی و وفادار مزیت ها فراوانی دارند آنهرا بره سرازمان و باشرگا
ها ورزشی جهت پيش بينی فروو لمك لرد و با خرید لراال اضرافی باعرث افرزایش سرود مری
شوند .هم نين مشتریانی له با نام تجار آشنایی دارند به احتمال زیاد آنرا بره دوسرتان خرود معرفری
لرد و در چرخه بازخورد و ارزیابی محصول مد نظر قرار می گيرند.
لذا مدیران و مسئوالن باید برند و نام تجار در باشگا ها مربوطه خود را انداز گير و تالو
ها بازاریابی خود را بر رو برند و ارتباط آن تمرلز لنند و هدف خود را به منظور افزایش حفرظ و
احتبا س عضو و وفادار به نام تجار و برند تاليد لنند .این نتایژ نشان می دهد له بازار للوپ ها
ورزشی توانایی نفوذ بر باشگا ها سالمتی جدید و باشگا ها سالمتی منطقه ا را دارد و قرادر بره
رقابت با عالمت ها تجار بزرگتر و معتبرتر را دارد .در این راستا مدیران باشگا ها سالمتی بایرد
بدانند له عناصر زیباشناسی از آرم باشگا ورزشی بسيار مهم است .هم نين محل سيونت و نزدیيری
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و راحتی و دسترسی به باشگا سالمتی می تواند برر رو وفرادار بره نرام تجرار و برنرد وافرزایش
حضور مودر باشد .بطوریيه ساليس و همياران( )1990بيان لردند له نزدیيی به تسهيالت ورزشری برا
افزایش استفاد از باشگا و به طور للی فعاليرت فيزیيری و ورزو در ارتبراط اسرت .هم نرين نترایژ
تارت و پترسون ( )2006نشان داد له محل سيونت و راحتی در وفرادار بره نرام تجرار و برنرد در
ارتباط می باشد .هم نين توجه به قيمت و هزینه برا ورود به باشگا و خدمات ارائه شد در افزایش
وفادار مودر است .چرا له مصرف لنندگان بر اساس اینيه اميانات ارائه شد چقدر ارزو دارنرد و
چه انداز اميانات رفاهی ارائه شد است هزینه پرداخت می لنند .در نتيجه توجه به مت يرهرا چرون
اميانات و تسهيالت و محل دسترسی به باشگا ها و راحتی در وفادار مشتریان باشگا ها ورزشری
به نام تجار و برند تاديرگذار می باشد .این ضرور اسرت لره باشرگا هرا ورزشری بررا رشرد و
گسترو حضور خود در بازار به ارزیابی نقش عالیم تجرار و برنرد خرود در شريل گيرر وفرادار
مشتریان پرداخته تا راهبردها بازاریابی خود را جهت ایجاد یك برند قو در بازار و در رقابت با رقبرا
به منظور جذ مشتریان وفادار تدوین لنند
هم نين نتایژ نشان داد له بين جنسيت شرلت لنندگان و وفادار به برند ( ،.)p= 0/048بين برند
( p=0/038و  )x2=10/133و سن شرلتلنندگان؛ و بين وفرادار بره برنرد ( p=0/02و ، )x2=9/872
برند ( p=0/001و  ، )x2=15/759با سابقه عضویت آنها تفاوت معنیدار وجود دارد .اما بين جنسريت
و برند ،وفادار به برند و سن ،برند و وفادار به برند با وضعيت تاهرل و مردرك تحصريلی تفراوت
معنادار وجود ندارد( .) P <0/05و با توجه به ميانگين رتبهها ،وفادار به برنرد زنران بريش از مرردان ،
توجه به برند در سنين  31-40و برند در شرلت لنندگان با سابقه عضویت  2-1سال بيشتر از سایرین
وفادار به برند در عضویت  6ما تا یيسال بهطور معنیدار بيشتر از سرایرین مری باشرد لره نترایژ
حاضر را می توان تا حدود همسرو برا نترایژ الپرا و باسرتاك ( ،)2012یری( ،)2008صرفو ()1388
دانست.
الپا و باستاك ( )2012تحقيقی با عنوان ارزیابی از ليفيت خدمات ارائه شد در مرالز تندرسرتی در
ارتباط با سن و جنس و آموزو در ترليه انجام دادند .در این تحقيق  179مرد و  132زن بره صرورت
تصادفی پرسشنامه مقياس ارزیابی ليفيت خدمات  34سوالی را تيميل نمودند .نتایژ نشان داد تفراوت
معنی دار بين سن و ليفيت خدمات مرالز تندرستی وجود ندارد ولی بين جنسيت و ليفيت خردمات
ارائه شد تفاوت معنی دار وجود داشرت و یرا صرفو ( )1388در تحقيقری تحرت عنروان مقایسره
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اهميت وفادار و محبوبيت مارك پوشاك ورزشری در مرردان و زنران ورزشريار و غيرر ورزشريار و
هم نين طبقه بند مشتریان به دو گرو پروپاقرض و ت يير دهند بر اسراس عوامرل وفرادار مرارك
پوشاك ورزشی بود .نتایژ توصيفی این تحقيق نشان داد  67/5درصد از شرلت لنندگان جزو مشتریان
ت يير دهند هستند .اولویت اول شرلت لنندگان سه مارك نایك ،پوما و آدیداس بود له نایك با سرهم
 42درصد بيشترین سهم را به خود اختصاص داد .در برين عوامرل مختلرف وفادار ،ليفيرت و قيمرت
محصول ،دارا بيشترین اهميت برا شرلت لننردگان ورزشريار و غيرر ورزشريار در هريچ لردام از
عوامل تفاوت معنادار وجود ندارد
نتایژ نشان داد وفادار زنان نسبت به مردان در زمينه برند بيشتر است .مری تروان اینگونره تفسرير
نمود له با توجه به اینيه باشگا ها سالمتی مردانه نسبت به زنانه از تعدد لمتر برخوردار می باشد
و زمان و مدت استفاد برا زنان محدودتر از آقایان است و از آنجایی له زنران نسربت بره مرردان در
زمينه ها گوناگون اعم از خدمات و ليفيت و اميانات و ظاهر و نو برند و عالئم تجار حساسريت
بيشتر دارند ،لذا با قبول و پذیرفتن باشگا سرعی مری لننرد لره نسربت بره آن باشرگا و خردمات و
برندها مورد نظر وفادار بيشتر را از خود نشان دهد و یا وفادار آن بر مبنا وفادار شناختی و
عاطفی باشد .وایت و لواللی در پژوهش خود دریافتند له دختران نوجروان از طررف دوسرتان مونرث
خود فشار را متحمل می شوند له این فشار به عنوان یك عامل انگيزشی عمل لرد و آنها را مجبرور
به ماندن در فعاليت ورزشی می نماید له خود سب

وفادار می گردد .هم نين افرراد در سرنين -21

 30سال نسبت به ليفيت خدمات توجه بيشتر نسبت به سایر گرو ها داشتند .این نشران دهنرد ایرن
است له در این سنين با توجه به اینيه افراد در مرحله جوانی هستند و توجه بيشتر را نسبت به خود
دارند لذا سعی می لنند له از خدمات با ليفيت بهتر استفاد نمایند تا بتواننرد لره انردام خرود را زیبرا
نمایند و سالمت جسمانی خود را افزایش دهند .هم نرين برين سرابقه و وفرادار (6مرا ترا 1سرال) و
اختالف معنادار وجود داشت ،شاید تفاوت در سابقه ها موجود را ناشی از جامعه مورد نظرر در آن
طبقه و یا بيشتر بودن افراد دانست .شاید بتوان این موضو را ناشی از عردم تطرابق انتظرارات اسرتفاد
لنندگان دانست.
به طور للی برند ها می توانند با مشتریان خود ارتباط برقرار لنند .هنگامييه مصرف لنند در زندگى
روزمر خود به دنبال برندى خاص جهت برآوردن خواسته هایش اقدام مى لند به دنبال نامى اسرت لره
رضایت او را جل

لند و این همان برند و مشتریان و تعهد آنان است .امروز ارزشى له یك برنرد را از
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برندهاى دیگر متمایز خواهد لرد به طور فزایند اى بر مبناى تجربه آن ها در تعامل با مشترى است .لذا
شناخت و درك مشترى و مدیریت ارتباط با مشترى براى برندها اهميت خاصى دارد .بنابراین مردیریت
ارتباط با مشترى باشگا ها ورزشی را در خصوص تالو هایشان براى حدالثر سازى ارزو تعامل با
هر مشترى حمایت نمود و به طرف عمليرد برتر هدایت مى لند .از سو دیگر برند چيز فراتراز این
مسائل است .برند و ویژگيها آن متأدر از ادرالات مشتر بود و لامالً ذهنری اسرت و همرين ارتبراط
ضامن بقا رابطه

بلند مدت لس

ولار و مشتر است .در حقيقت ،ادراك مشتریان از برند ،خروا

درست باشد خوا نادرست ،مبنا تصميم گير آنها برا خرید برند است .برندها مری تواننرد بيرانگر
سطوح مشخصی از ليفيت باشند له مشتریان راضی را به خرید بيشتر برند ترغي

می لند .این همران

وفادار مشتر است له مان می شود دیگر رقبا وارد بازار بشوند نتایژ نشان داد له ارتبراط برنرد برر
رو ادرالات مشتریان از ليفيت محصوالت و خدمات ،تأدير دارد و اعتبار باشگا بر رو ادراك مشتر
و وفادار او مثدر است .به عالیم تجار وفادار نشان می دهند ،معيار مناسبی برا ارزیابی ادرات بلند
مدت تصميمات بازاریابی خواهد بود .لذا وفادار به نام و نشان تجار نقش مهمی را در ایجاد منراف
بلندمدت برا باشگا ایفا می لند ،زیرا مشتریان وفادار نياز به تالشها ترفيعی گسترد ندارند ،آنها با
لمال ميل حاضرند مبلغ بيشتر را برا لس

مزایا و ليفيت نام تجار مورد عالقه خود ب ردازنرد .بره

هر حال نقش عالیم تجار در شيل گير وفادار مشتریان برگرفته شد از ادراك آنان است .با توجه
به یافته ها تحقيق ،باشگا ها ورزشی سازند باید در شيل دهی ،جهت دهی و تثبيت ادراك مناسبی
از عالیم تجار خود در ذهن مشتر تالو لنند .یافته ها پيشرنهاد مری لنرد لره برنرد نظيرر ارزو،
قيمت و جایگا و موقعيت یك نقطه مرلز در استراتژ بازاریابی باشد اما تمرلز تنها بر رو قيمرت
عضویت نباشد بليه به جا آن باید اعضایی با فهم و دانش باال راج به مزایا خدمات باشرگا هرا
سالمتی فراهم آوریم .با توجه به رابطه مستقيم برند و وفادار به برند از آنجا لره برا عنصرر قيمرت و
محصول در ارتباط است ازین رو باید در مورد سياست ها قيمت گذار محتراط برود .هم نرين در
مورد محصول نيز شرلت باید در مورد ایجاد ت يير در ویژگيها لارلرد و ظراهر مراقر
طریق تحقيقات گسترد و ایجاد نوآور
ارزو برند فراهم نماید .

برود و از

و خالقيت زمينره را بررا ادرگرذار بيشرتر و مثبرت برر رو

1400 تابستان
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مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی
مقاله پژوهشی

تابستان 1400

رصل اول

اثر عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره
ورزش و جوانان استان ایالم ،ایران
دکتر لیال صباغیان راد ،1احدیه صادقی کالنی ،2ولی ناصری پلنگرد

3

 1ا تاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 2کارشناس ارشد مديريت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 3دانشجوي دکتري مديريت ورزشی ،دانشگاه آزاد ا المی ،واحد کرمانشاه ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کرمانشاه،
ايران
تاريخ پذيرش99/12/20 :

تاريخ دريارت99/6/12 :

چکيده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی ادرر عردالت سرازمانی برر توانمندسراز روانشرناختی لارلنران ادار
ورزو و جوانان استان ایالم بود .روو تحقيق توصيفی  -همبستگی بود و نمونره آمرار برر اسراس
فرمول لولران شامل 90نفر از لارلنان ادار ورزو و جوانان استان ایالم انتخا شدند .ابرزار انرداز -
گير پژوهش مشتمل بر دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی شامل  20سثال و  3خررد مقيراس و
نيز پرسشنامه توانمندساز روانشناختی شامل  22سروال و  5خررد مقيراس برود .نترایژ تحليرل مسرير
حاصل از این پژوهش با استفاد از نرمافزار ليزرل نشان داد له عدالت سازمانی و مثلفرههرا عردالت
تعاملی ( )R2= .29و عدالت رویرها ( )R2= .28بره طرور معنریدار برر توانمندسراز روانشرناختی
لارلنان ادر گذاشتند ( ،)P≤ .01اما بين عدالت توزیعی و توانمندساز روانشرناختی رابطره معنریدار
مشاهد نشد .عالو بر این ،به طور للی عدالت سرازمانی در حردود  30درصرد از واریرانس ت ييررات
توانمندساز روانشناختی لارلنان را تبيين لرد است .بنرابراین برا مطالعره دقيرق یافترههرا پرژوهش
میتوان بيان لرد له مهمترین عامل برا توانمندساز روانشاختی لارلنران در سرازمانهرا ورزشری
ایجاد عدالت تعاملی است .از این رو به مدیران رفتار سازمانی در ورزو پيشنهاد میشود له به منظرور
بهر ور نيرو انسانی خود تالو لنند تا عدالت سازمانی از نو تعاملی در سازمان برقرار گردد.
واژگان كليدي :عدالت تعاملی ،عدالت رویها  ،نيرو انسانی ،توانمندساز روانشرناختی ،ورزو
و جوانان
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مقدمه
هموار نيرو انسانی به عنوان مهمترین ،گرانبهراترین و برا ارزشرمندترین سررمایه و منبر سرازمانی
محسو

میشود .انسان تنها عنصر ذ شعور است له به مثابه هماهنگ لنند سایر عوامل سرازمانی،

نقش اصلی را در ميان تمامی عوامل دارد .بر این اساس میتوان به سادگی بيران لررد لره بردون افرراد
لارآمد ،دستيابی به اهداف سازمانی غير ممين است .از این رو ،مناب انسانی ،نقش اساسی در رشرد و
پویایی و بالندگی و یا شيست و نابود سازمانها دارند .تحقيقات نشان داد اند له نيررو انسرانی در
سازمانها ورزشی نيز نقش مهمی در ادربخشی سازمانی دارند (عيد و هميراران2011 ،؛ ابرراهيم و
همياران .)2013 ،به طور للی سه مورد مهم میتواند باعث توجه به مدیریت مناب انسرانی شرود ،اول
قابليت سودمند است .بدان معنی له سازمانها با به لارگير رووها مثدر مدیریت منراب انسرانی
مانند رووها طراحی ش ل ،میتوانند عمليرد مناب انسانی را مطلو تر سازند .مورد دوم توجره بره
ت ييرات به وجود آمد در ارزوها و آگاهی از توان و پایگا نيررو لرار و مشرتریان اسرت .در واقر
مفاهيم ت ييریافته رووها خو

و مثدر مناب انسانی و انتظارات آنها برا ارتقرا ایرن مراحرل لره

همرا با تأدير آنهاست مورد ضرور دوم را به وجود میآورد .سرانجام سازمانها به مثابه نماینرد هرا
جامعه ،مدیون و مدهون آن هستند و این شامل مناب انسانی سازمانهرا نيرز مریشرود .بنرابراین وقتری
سازمان برا افزایش ليفيت زندگی مناب انسانی خود از رووها مثدر مناب انسانی اسرتفاد لنرد در
مجمو به جامعه نيز لمك میلند .بنابراین مسئوليتها اجتماعی ،1سومين عامل برا چنين تروجهی
به حسا

میآید (چالدورا .)1387 /2005 ،2

از طرف دیگر ،ت ييرات سری محيطی سازمانها را واردار می سازد تا برا سازگار با محريط بره
سازولارها مدیریتی مختلفی رو بياورند له توانمندساز لارلنران یيری از ایرن سازولارهاسرت و
نقش لليد در حيات سازمانها نوین دارد .سازمانها عصر جدید از ساختارها سنتی و سلسرله-
مراتبی فاصله گرفتهاند و به ساختارها مختلف افقی ،شبيها و تيمی رو آورد اند .این ساختارها به
روابط و پویایی اجتماعی اهميت بيشتر داد و انسان را در رأس امور قرار میدهند .سازمانها نيازمند
افراد هستند له بتوانند بهترین استفاد از فناور پيشرفته را ارائه دهند و نوآور ها را بيابنرد و قرادر
باشند تا محصوالت و خدمات خود را بهبود ببخشند .هدف توانمندساز این است له م زهرا افرراد
1. Social responsibilities
2. Chelladurai
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را همانند بازوانشان به لار بينند .از سو دیگر توانمندساز اشار به یك حس درونری در افرراد دارد
له باعث می شود آنان به طور مستقل تصميمات خود را در فرآیند لار خویش اتخاذ نماینرد (نجفری
و همياران.)2011 ،
توانمندساز لارلنان به مثابه یك مفهوم نظر ترأدير زیراد برر ادربخشری سرازمان و مردیریت و
ابتيار سازمانی دارد .لارلنان توانمند در لنترل و انجام وظایف انعطافپذیر بيشرتر از خرود نشران
میدهند .آنها در پاسخ به مسایل و فرصتها ،وظایف جدید را انجام میدهند و موان را گا بر اسراس
دستورالعمل و گا بر اساس خالقيتها فرد برطرف مریلننرد .در نتيجره در برخرورد برا مسرائل و
مشيالت ،انگيزو آنها تقویت میشود .به اعتقاد ليدن و همياران )2000( 1افراد توانا در سطوح باالیی
از رضایت ش لی ،تعهد سازمانی و عمليرد ش لی قرار دارند (نقل از شلتون.)2002 ،2
اخيراً برا بهبود ساختار و نظام مدیریت متمرلز در سازمانها دولتری ترالوهرا زیراد شرد
است و علیرغم بحثها فراوان دربرار

فوایرد توانمندسراز  ،بهرر برردار از آن نراچيز و شرمار

رهبران و گرو هایی له را و رسم ایجاد فرهنگ توانمندساز را بدانند ،اندك است .به همين دليل بره
نظر میرسد له شناسایی پيشرایندها مررتبط برا توانمندسراز لارلنران در سرازمانهرا ورزشری از
مهمترین دغدغهها پژوهشگران و محققان رفتار سازمانی در حوز ورزو به شمار میرود.
تعمق در مطالعات گذشته مرتبط با مناب انسانی ،رفتار و تئور سازمانی نشان میدهد لره عردالت
سازمانی ساز ارزشمند برا پرورو و ایجاد انگيزو در لارلنان اسرت .مهمتررین شرواهد در ایرن
زمينه ،تئور برابر در دیدگا ها نروین انگيرزو اسرت (رابينرز .)1378/1998 ،3بره عبرارت دیگرر،
مطالعۀ عدالت در سازمانها با لارها آدامز دربار نظریۀ برابر آغراز شرد (رابينرز 1998 ،بره نقرل از
آدامز 1963 4و  )1965له بر ادراك عادالنه بودن پيامدها تأليد لرد .او ادراك لارلنان از توزی عادالنرۀ
پيامدها را عدالت توزیعی ناميد .مطالعۀ عدالت رویه ا نيز به دنبال مطالعۀ عدالت توزیعی آغاز شرد و
یافتهها پژوهشی نشان داد فرایندهایی له پاداوها به وسيلۀ آنها تعيرين مریشروند بره انرداز توزیر
پاداوها اهميت دارند و عادالنه بودن آنها به همان انداز مهم است (ليند و تيلرر .)1988 ،5در نهایرت،

1. Liden et al
2. Shelton
3. Robbins
4. Adams
5. Lind & Tyler
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دربار عدالت تعاملی بر مبنا انصاف ادراك شرد از ارتباطرات برين شخصری مررتبط برا رویرههرا
سازمانی و ليفيت ارتباطات بين شخصی مطالعه شد .مسترسون 1و هميراران ( )2000بيران لردنرد لره
عدالت تعاملی در مقایسه با عدالت رویها عمليرد ش لی را بهتر پيشبينی مریلنرد .لارلنران ،اغلر
مسئله عدالت را به مثابه منب تعارض و اختالف ميان خود و سرپرستانشان بيران مریلننرد (نبرات ی و
همياران .)2007 ،2هم نين نقض عدالت در سازمان احتمال اقامه دعو به وسيله لارلنران را افرزایش
میدهد (چالدورا و مادال .)2006 ،3امروز با توجه به نقش فراگير و همه جانبه سازمانها در زنردگی
اجتماعی نقش عدالت بيش از پيش آشيارتر شد است.
ادراك بیعدالتی ادرات مخربی بر روحيۀ لار جمعی دارد ،زیرا اهتمرام نيررو انسرانی و انگيرزو
لارلنان را تحتالشعا خود قرار میدهد .بیعردالتی و توزیر غيرمنصرفانۀ دسرتاوردها و سرتاد هرا
سازمان ،روحيۀ لارلنان را تضعيف میلند و روحيۀ تالو و فعاليت آنها را تنزل میدهد .به هر حرال،
رعایت عدالت 4رمز بقا و پایدار جریان توسعه و پيشرفت سازمان و لارلنان آن است (سيد جروادین
و همياران.)1387،
بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعۀ رفتارهرا عادالنره در مردیران و احسراس
عدالت در لارلنان است .رعایت عدالت به ویرژ در برخری رفتارهرا مردیریت برا لارلنران (توزیر
پاداوها ،روابط سرپرستی ،ارتقاءهرا و انتصرا ) بررا آنهرا حرائز اهميرت اسرت .در فراینرد توسرعۀ
رفتارها عادالنه و مهمتر از آن شيل دادن احساس عدالت در لارلنان ،شناخت چگونگی تأديرگذار
رفتارها مبتنی بر عدالت بر رفتارها سازمانی و از آن جمله تعهد سازمانی ،رضایت ش لی ،رفتارها
مدنی سازمانی و رفتارها ضد توليد و انگيزو لارلنران از اهميرت براالیی برخروردار اسرت .لرذا برا
دستيابی به شناخت مناس

از نحو تأديرگذار ابعاد عدالت سازمانی بر توانمندسراز روانشرناختی و

حيطهها آن ،مدیران این اميان را مییابند لره اقردامات مناسر ترر را در جهرت توسرعۀ احسراس
عدالت در سازمانها به عمل آورند.
مطالعات نشان می دهند له عدالت سرازمانی بره ادراك لارلنران از انصراف 5و رفتارهرا عادالنرۀ
ش لی اشار میلند .بدون درك و پرداختن به مقوله عدالت و انصاف ،سرازمانهرا در برانگيزانردن و
1. Masterson
2. Nabatchi et al
3. Chelladurai and Madella
4. Justice
5. Fairness
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هدایت لارلنان مشيالت زیاد خواهنرد داشرت (لمبررت و هميراران .)2007 ،1پرژوهش در حروز
عدالت سازمانی حاصل از آن است له لارلنان چگونره بره عردالت یرا بریعردالتی ادراك شرد پاسرخ
میدهند (پول .)2007 ،2ارزیابی عدالت به وسيله افراد در سرازمان مریتوانرد یرك مجموعره متنرو از
پيامدها لار را پيشبينی لند .مثالً میتوان به رابطه جداییناپذیر عدالت و اعتماد در سازمان اشرار
لرد (ساندرس و تورنهيل .)2004 ،3هم نين فرید و همياران )2007( 4با ارائه دیردگا پویراییشناسری
ش لی بيان لردند له لارلنان در وظایف چالش برانگيز لره بره صرورت عادالنره طراحری شرد باشرند
والنشها مطلو

و مناسبی در ش ل خود نشان میدهند.

آن چه له در مطالعات گذشته مشخص شد است نشان میدهد له عمردتاً دانشرمندان و محققران
توانمندساز لارلنان و نيرو انسانی را به مثابه اقدامات راهبرد مردیریت ماننرد تفرویض اختيرار و
قدرت تصميمگير در رد ها پایينتر سازمان ،سهيم لردن لارلنان در اطالعات و دسترسی آنران بره
مناب سازمانی دانستند .وجود نيرو انسانی وفادار به اهداف و ارزوها سازمانی و تمایرل بره حفرظ
عضویت در سازمان له حاضر باشند با تمام تالو و لوشش فراتر از وظایف و مسرئوليتهرا تعيرين
شد در چهار چو

شرح ش ل فعاليت نمایند میتوان عامرل مهمری در ادربخشری سرازمانی باشرد .از

طرف دیگر ،تحقيقات مرتبط با عدالت سازمانی نيز به نوعی نشان دادنرد لره برابرر در تمرامی ابعراد
سازمان میتواند انگيزو لارلنان را افزایش دهد .اما هنوز مشخص نيسرت لره آیرا عردالت سرازمانی
میتواند به مثابه یك ساز پيشبين ،توانمندسراز روانشرناختی لارلنران را در سرازمانهرا ورزشری
پيش بينی لند یا خيرر؟ در حروز مردیریت رفترار سرازمانی ورزو محققرانی ماننرد لقمرانی (،)1391
طال پور و همياران ( )1392و لليو )1993( 5در داوران ،مربيان و مردیران ورزشری نشران دادنرد لره
توانمندساز روانشناختی و پيامدها نگرشی از طریق ویژگریهرا درونری مشراغل ورزشری ایجراد
میشوند .بنابراین مالحظه میشود له توانمندساز روانشناختی لارلنان ورزشری از طریرق مت يرهرا
لالن سازمانی مانند عدالت سازمانی لمتر مورد بررسی قرار گرفته است .بره همرين دليرل در پرژوهش
حاضر سعی شد است تا ادرگذار ابعاد عدالت سازمانی بر توانمندسراز روانشرناختی لارلنران ادار

1. Lambert et al
2. Pool
3. Saunders & Thornhill
4. Fried et al
5. Cleave
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لل ورزو و جوانان استان ایالم مرورد بررسری قررار بگيررد ترا ضرمن شناسرایی ایرن ادررات ،بتروان
راهيارها مفيد و ادربخشی در این زمينه ارائه داد.

روش
روو تحقيق از نو توصيفی – همبستگی است .جامعه آمار این پژوهش شامل لارلنان ادار ورزو
و جوانان استان ایالم بود .له تعداد آنها برابر با  120نفر می باشد .در این پژوهش شيو نمونهگير بره
صورت تصادفی ساد انجام شد .مطابق فرمول تعيين حجم نمونه ،تعداد نمونه آمار  91نفرر محاسربه
شد .له به صورت تصادفی از بين لارلنان ادار ورزو و جوانان استان ایالم انتخا

شرد انرد .نترایژ

بدست آمد از این محاسبه با مقادیر جدول لرجسا و مورگان تطابق دارد.
از مجمو  90نفر 3.3 ،درصد لارلنان دارا مدرك تحصيلی زیر دی لم17.8 ،درصد لارلنان دارا
مدرك تحصيلی دی لم 17.8 ،درصد لارلنان دارا مدرك فوق دیر لم و  61.1درصرد لارلنران دارا
مدرك تحصيلی ليسانس و باالتر بود اند .هم نين ،سن  8.9درصرد لارلنران برين  24-29سرال18.9 ،
درصد سن لارلنان بين  30-35سال 34.4 ،درصد بين  36-41سال 30،درصد بين  42-47سرال و 7.8
درصد بين  48-53سال سن دارند .از طرف دیگرر ،از مجمرو  90نفرر 17.8 ،درصرد تجربره لرار
لارلنان بين  1-5سال 12.2 ،درصد برين  5-10سرال 23.3 ،درصرد برين  10-15سرال 23.3 ،درصرد
تجربه لارلنان بين  15-20سال و  23.3در صد لارلنان باال  20سال تجربه لار داشتند .سایر نتایژ
توصيفی حاصل از آن بود له در بين لارلنان زن 3.2 ،درصد لارلنان دارا مدرك تحصيلی زیر دی لم،
 16.1درصد لارلنان دارا مدرك تحصيلی دی لم 22.6 ،درصد لارلنان دارا مردرك فروق دیر لم و
 58.1درصد لارلنان دارا مدرك تحصيلی ليسانس و براالتر بودنرد 3.4 .درصرد لارلنران مررد دارا
مدرك تحصيلی زیر دی لم 18.6 ،درصد لارلنان دارا مدرك تحصريلی دیر لم 15.3 ،درصرد لارلنران
دارا مدرك فوق دی لم و  62.7درصد لارلنان دارا مدرك تحصريلی ليسرانس و براالتر بودنرد .در
نهایت 64.5 ،در صد لارلنان زن دارا رشته تحصيلی تربيتبدنی و  35.5درصد لارلنران غيرتربيرت
بدنی به اشت ال در ادار لل ورزو و جوانان استان ایالم تصد داشتند .عالو بر ایرن 66.1 ،در صرد
لارلنان مرد دارا رشته تحصيلی تربيتبدنی و  33.9در صد لارلنان مرد رشته غيرتربيتبدنی بودند.
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در این پژوهش برا سنجش توانمندساز روانشناختی از پرسشنامها استفاد گردید له به وسيله
اس ریتزر )1995( 1تدوین شد است .این پرسشنامه اولين برار توسرط نعرامی درسرال  1385در ایرران
ترجمه شد .این پرسشنامه شامل پنژ خرد مقياس است له عبارتند از :احساس معنری دار در شر ل،
دارا  4سرروال (سررواالت  1تررا  ،)4احسرراس شایسررتگی در شر ل ،دارا  4سوال(سررواالت  5تررا ،)8
احساس داشتن حق انتخا  ،دارا  4سوال (سواالت  9تا  ،)12احساس مرودر برودن ،دارا  4سروال
(سواالت  13تا  ،)16احساس مشارلت با دیگران ،دارا  6سوال (سواالت  17تا  ،)22ایرن پرسشرنامه
شامل  22ماد است .هر ماد دارا یك پاسخ  5گزینه ا از لرامالً مخرالفم ( ،)1مخرالفم ( ،)2نظرر
ندارم ( ،)3موافقم ( )4و لامالً موافقم ( )5است .پایرایی آزمرون توانمندسراز در پژوهشری از طریرق
آلفا لرونباخ برا بعد معنادار  ،%81صالحيت  ،%76خودمختار  ،%75ادربخشری  ،%79مشرارلت
 0/81و روایرری آن از طری رق آزمررون -آزمررون مجرردد برررا بعررد معنررادار  ،%84صررالحيت ،%87
خودمختار  %84و ادربخشی  % 88و مشارلت  0/84به دست آمد است .هم نين بره منظرور روایری
ساز این پرسشنامه از مدل انداز گير یا مدل تحليل عاملی تأیيد از طریق نرمافرزار ليرزرل اسرتفاد
شد له نتایژ شاخصها مناسبی برا اعتبار ساز ها و عامرلهرا نشران داد

( =RMSEA= .109; λ2/df

.)2.06; GFI= .91; AGFI= .90
پرسشنامه عدالت سازمانی برا اولين بار در لشور به وسيله شيرلن و نعامی ( )1380ترجمه شد.
این پرسشنامه دارا سه خرد مقياس عدالت توزیعی ،دارا  5ماد (سواالت  1تا  ،)5عدالت رویرها ،
دارا  6ماد (سواالت  6تا  )11و عدالت تعاملی ،دارا  9ماد (سواالت  12ترا  )20اسرت .نعرامی و
شيرلن ( ،1383به نقل از سقائيان نژاد و همياران )1388 ،ضرای
آلفا لرونباخ برا این پرسشنامه محاسبه لرد اند له به ترتي

اعتبار ساز ا و پایایی را برا روو
بررا عردالت سرازمانی للری  0/42و

 ،0/85برا عدالت توزیعی  0/46و  ،0/78برا عدالت رویها  0/57و  0/82و برا عردالت تعراملی
 0/40و  0/64بود .در پژوهش حاضر ميزان پایایی این پرسشنامه از طریق آلفا لرونباخ بررا عردالت
تعاملی ،عدالت توزیعی و عدالت رویها به ترتي

 0/76 ،0/81و  0/78به دست آمد .عرالو برر ایرن

نتایژ مدل انداز گير یا تحليل عاملی تأیيد این پرسشنامه نشان داد له ساز ها عدالت سازمانی له
از طریق پرسشنامه سنجيد شد دارا اعتبار و روایی بسيار مناسبی هسرتند (

=RMSEA= .109; λ2/df

 .) 2.04; GFI= .93; AGFI= .91با توجره بره ماهيرت پرژوهش حاضرر و نرو فرضريههرا موجرود،
1. Spreitzer
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آزمونها فرضيات مانند مدل معادالت ساختار و همبستگی بر اساس نررمافزارهرا ليرزرل نسرخه
 8/50و  SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها
پژوهش حاضر در صدد آن است له ادر ابعاد عدالت سازمانی را بر توانمندساز روانشناختی لارلنران
ادار لل ورزو و جوانان استان ایالم شناسایی لند .بره همرين دليرل آزمرونهرا ضرری

همبسرتگی

پيرسون (به منظور شناسایی همبستگی مت يرها) و آزمون مدل معادالت ساختار (به منظرور شناسرایی
روابط علی و معلولی و ادرات معنیدار مت يرها) مورد استفاد قررار گرفتنرد .نترایژ آزمرون همبسرتگی
پيرسون نشان داد له عدالت تعاملی ( )R= .449و عدالت رویرها ( )R= .390بره طرور معنریدار برا
توانمندساز روانشناختی لارلنان همبستگی دارند ( ،)P≤ .01در حالی له هيچگونه رابطره معنریدار
بين عدالت توزیعی و توانمندساز روانشناختی لارلنان مشاهد نشد .این نترایژ ادامره مسرير اجررا
آزمونها فرضيات را مشخص مینماید .به طور له با استناد به این یافتهها (نتایژ آزمرون پيرسرون)
برا شناخت دقيق ادرگذار عدالت تعاملی و رویها باید آزمون مدل معادالت ساختار با استفاد از
تحليل مسير مورد استفاد قرار بگيررد و بره دليرل عردم همبسرتگی معنریدار برين عردالت تروزیعی و
توانمندساز روانشناختی لارلنان ،آزمون مدل معادالت ساختار بررا ایرن فرضريه دیگرر لراربرد
نخواهد داشت.
نتایژ شيل شمار  1وجدول شمار  1از طریق روو مدلساز معادالت ساختار نشان میدهند
له عدالت تعاملی به طور معنیدار بر توانمندساز روانشناختی لارلنان ادر مثبتی میگذارد .با این له
در شيل شمار  1ميزان ادرگذار به صراحت مشخص شد است ،اما باید بيان لرد له شراخصهرا
متعدد و بسيار مهمی در مدل معادالت ساختار وجود دارند له تفسير مدل را اعتبرار مریبخشرند .در
این زمينه باید بيان شود له اگر مقدار  λ2نسبت به درجه آزاد ( )dfلوچيتر از  RMSEA ، 3لوچيتر
از  0/1و نيز  GFIو  AGFIبزرگتر از  % 90باشند ،میتوان نتيجه گرفت لره مردل اجررا شرد بررازو
مناسبی دارد .ضری

استاندارد رابطه موجود نيز در صورتی له ارزو  ، tاز  2بزرگتر یا از  -2لوچيتر

باشد ،در سطح اطمينان  % 99معنی دار خواهد بود.
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شکل  .1مدل معادالت ساختاری اثرگذاری عدالت تعاملی بر توانمندسازی روانشاختی کارکنان

جدول شمار  1ميزان  rیا ضری

همبستگی  ،ميزان  R2یا ضری

تعيين رابطره ،ارزو  tیرا سرطح

معنیدار و شاخصها برازو مدل از قبيل لا دو GFI،RMSEA ،و  AGFIرا نشان میدهد .همان
طور له مشاهد میشود ،اوالً با توجه به معنیدار بودن ارزو  tدابرت مریشرود لره ميرزان ادرگرذار
عدالت تعاملی بر توانمندساز روانشناختی لارلنان معنیدار است و دانياً اعتبرار و برازنردگی مناسر
مدل تأیيد میشود.
( .)RMSEA= .097; GFI= .90; AGFI= .92; R2= .29; λ2/df= 1.84نيتره سروم آن اسرت لره
ضری

تعيين رابطه یا همان  R2برابر برا  0/29اسرت .ایرن بردان معناسرت لره  29درصرد از ت يررات

توانمندساز روانشاختی سازمانی را مریتروان از طریرق ایجراد عردالت تعراملی در سرازمان ورزو و
جوانان استان ایالم تبيين لرد.
جدول  .1نتایج اجرای مدل ساختاری عدالت تعاملی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
R2
ضريب ا تاندارد )(r
ضريب تعیین

اثرگذاري متغیرها
عدالت تعاملی بر توانمند ازي روانشناختی

2 

df = 140/08

RMSEA = 76

0/53

0/29
GFI = 0/097

=0/93
ارزش  tدر طح ارمینان  % 99معنیدار ا ت

t-value

نتیجه

3/89

معنیدار

AGFI 0/95
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همان طور له پيش از این بيان شد ،بر اساس آزمون ضری

همبستگی پيرسرون رابطره معنریدار

بين عدالت رویها و توانمندساز روانشناختی لارلنان برقرار است .به همرين دليرل بررا شناسرایی
ادرات دقيق این رابطه نياز به اجرا آزمون معادالت ساختار است.
شيل شمار  2و جدول شمار  2نتایژ آزمون مدلساز معرادالت سراختار را نشران مریدهنرد.
شيل شمار  2نمایرانگر ضرری

اسرتاندارد ) ،(rرابطره علری پيشرنهاد شرد ميران عردالت رویرها و

توانمندساز روانشناختی است .به عبارت بهتر این مدل نشان میدهد لره عردالت رویرها نيرز ماننرد
عدالت تعاملی ادر مثبت و معنیدار بر توانمندساز لارلنان ادار لل ورزو و جوانران اسرتان ایرالم
میگذارد .شاخصها برازو این مدل نيز حاصل از آن است له تفسير نتایژ برر اسراس ایرن مردل و
یافتهها آن دارا اعتبار و روایی بسيار مناسبی است
(.)RMSEA= .103; GFI= .95; AGFI= .91; R2= .28; λ2/df= 1.93

شکل  .2مدل معادالت ساختاری اثرگذاری عدالت رویهای بر توانمندسازی روانشاختی کارکنان

جرردول شررمار  2نيررز ميررزان  ، R2 ، rارزو  tو شرراخصهررا برررازو مرردل از قبيررل لررا دو،
 GFI،RMSEAو  AGFIرا نشان می دهد .بر اساس یافتهها مندرج در این جدول باید بيان لررد لره
ميزان ادرگذار عدالت رویها بر توانمندساز روانشناختی لارلنان با توجه به مقدار  tمعنیدار است.
هم نين با توجه به ضرری

تعيرين رابطره بایرد بيران لررد لره  28درصرد از ت ييررات توانمندسراز

روانشاختی لارلنان را میتوان از طریق ایجاد عدالت رو ا در سازمان تبيين لرد.
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در نهایت مدل نهایی پژوهش ،ادر للی عدالت سازمانی بر توانمندساز روانشناختی لارلنران ادار
لل ورزو و جوانان استان ایالم را مورد تجزیه و تحليل قرار میدهد .نتایژ ضری

همبستگی پيرسون

نشان داد له ميان این دو ساز نهایی رابطره مثبرت و معنریدار وجرود دارد ( .)r= .407; P≤ .001بره
همين دليل این مدل در معادالت ساختار به اجرا درآمد و نتایژ برازو مردل نيرز نشران داد لره ادرر
نهایی عدالت سازمانی بر توانمندساز روانشناختی لارلنان معنیدار اسرت (

=RMSEA= .110; λ2/df

 .)2.06; GFI= .96; AGFI= .92; R2= .30; t-value= 3.93همان طور له در شيل شمار  3نشران داد
شد است ،عدالت سازمانی به طور للی به ميزان  0/55بر توانمندساز روانشناختی لارلنان ادرر مری-
گذارد و با توجه به ضری

تعيين  0/30باید بيران لررد لره حردود  30درصرد از ت ييررات توانمندسراز

روانشناختی سازمانی از طریق ایجاد عدالت سازمانی تبيين میشود.
جدول  .2نتایج اجرای مدل ساختاری عدالت رویهای و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
اثرگذاري متغیرها

ضريب ا تاندارد)(r

R2
ضريب تعیین

t-value

نتیجه

عدالت رويه اي بر توانمند ازي روانشناختی

0/52

0/28

3/79

قبول

2 

df = 83/34

RMSEA = 43

GFI = 0/103

AGFI 0/95

=0/91
ارزش  tدر طح ارمینان  % 99معنیدار ا ت

شکل  .3نتایج مدل نهایی پژوهش (اثر عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان)
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بحث
همان طور لره بيران شرد هردف از پرژوهش حاضرر شناسرایی ادررات عردالت سرازمانی و مثلفرههرا آن برر
توانمندسرراز روانشررناختی لارلنرران ادار لررل ورزو و جوانرران اسررتان ایررالم بررود .از ایررن رو بررا اسررتفاد از
پرسشنامهها استاندارد ،داد ها خام جم آور شدند و در مرحله بعد آزمرون فرضريات هرم از طریرق روو
ضری

همبستگی پيرسون و هم از طریق روو مدلساز معرادالت سراختار مرورد تجزیره و تحليرل قررار

گرفتند .یافتهها نشان داد مقدار همبستگی پيرسون برا دو مت ير عدالت سرازمانی و توانمندسراز روانشرناختی
برابر  0/407است و این مقدار در سرطح اطمينران  99درصرد معنریدار اسرت .عرالو برر ایرن ،نترایژ آزمرون
مدلساز معادالت ساختار بيانگر وجود رابطه علی ميان عدالت سازمانی و توانمندسراز روانشرناختی برود.
این نتایژ نشان داد له در حدود  30درصد از ت ييرات توانمندساز روانشناختی سازمانی را میتروان برا ایجراد
عدالت سازمانی تبيين لرد.
یافتهها به دست آمد با نتيجه پژوهش ها فرانز ،)2004( 1سريد دانرش و زمرانی ( ،)2012شرا
حيدر پور و لماليان ( ،)1391نجفی و همياران ( ،)2011دژبان و همياران ( ،)1390نراظمی ()1389
و جواهر لامل ( )1388همخوانی دارد .در تبيين این یافتههرا بایرد بيران لررد یيری از دغدغرههرا و
دلمش ولیها لارلنان در هر سازمانی ،وجود عدالت در آن سرازمان اسرت .در دنيرا بره سررعت در
حال ت يير و رقابتی و محيطها پرتالطم ،ساختارها سازمانی بورولراتيك دیگرر پاسرخگرو نيسرتند.
عالو بر این ،متخصص بودن لارلنان نيز از عوامل دیگر است له پدید دیوانساالر را مورد تاخت
و تاز قرار میدهد .لارلنان حرفها نباید در پيچ و خم دیوانساالر آن چنان گرفتار شوند لره نتواننرد
از خالقيت خود استفاد لنند .راهبردها مبتنی بر لنترل دیوانساالر یعنی لاربرد مقررات و قوانين و
رویهها و دستورالعملها ،سياستها و سلسلهمرات
لردن و هماهنگ لردن رفتارهاست و موجر

اختيار و استاندارد نمودن امور به منظور یينواخرت

عردم ابرراز عقایرد و اندیشرههرا لارلنران گردیرد و

بیعدالتی را در توزی قدرت ایجاد میلند و در نهایت موج
اساس ساختار سازمانی باید متناس

عدم توانایی لارلنان میشرود .برر ایرن

با اهداف سازمانی و سطح توانمند لارلنان طراحی گردد.

از این رو ،به منظور افزایش عدالت و توانمندساز لارلنان در سازمانها ورزشی مدیران باید برا
برنامهریز ها دقيق در خصوص حقوق و مزایا ،حجم و برنامره لرار لارلنران ،اعطرا پراداو بره
1. Franz
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لارلنان و هم نين واگذار مسئوليتها ش لی به آنان بره تحقرق عردالت بره منظرور توانمندسراز
لارلنانشان لمك لنند .به نظر میرسد له مدیران ورزشی مخصوصاً در سطوح لالن باید قبل از اتخراذ
هر تصميمی در سازمان زمينهها الزم را برا مشارلت لارلنان در امر تصرمیگيرر از طریرق آگرا
شدن را از دیدگا ها مختلف فراهم لنند و با جم آور اطالعات دقيق و لاملی له از طریق آنان بره
دست میآورند زمينه را برا ایجاد عدالت سازمانی جهت افزایش توانمندساز لارلنان ميسر نمایند.
سایر نتایژ آزمون همبستگی پيرسرون نشران داد لره رابطره معنریدار ميران دو مت يرر عردالت تعراملی و
توانمندساز روانشناختی وجود دارد .به عبارت دیگر برا اجررا مردل معرادالت سراختار بررا ایرن رابطره
مشخص شد له در حدود  29درصد از ت ييرات توانمندسراز روانشرناختی سرازمانی را مریتروان برا عردالت
تعاملی تبيين لرد .این یافتهها با نتایژ پژوهش شا حيدر پور و لماليان ( )1391همخوانی دارد .در توجيره ایرن
نتایژ باید بيان لرد عدالت تعاملی شامل روشی است له عدالت سرازمانی بره وسريله سرپرسرتان بره زیردسرتان
منتقل می شود .این نو عدالت مرتبط با جنبهها فرایند ارتباطات (مانند اد  ،صداقت و احترام) برين فرسرتند
و گيرند عدالت است .به دليل آن له عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعيين مشود ،این نو عردالت مررتبط
با والنشها شناختی ،احساسی و رفتار نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است .بنابراین زمرانی
له لارمند احساس بیعدالتی تعاملی میلند به احتمال زیاد این لارمند والنش منفی به سرپرسرتش بره جرا
سازمان نشان میدهد .از این رو ،پيش بينی می شود له لارمند از سرپرست مستقيمش به جرا سرازمان در لرل
ناراضی باشد و لارمند تعهد لمتر نسبت به سرپرست تا سازمان در خود احساس لند .هم نين نگرروهرا
منفی لارلنان عمدتاً نسبت به سرپرست است و قسمت لمی از این نگروها منفی مرتبط با سرازمان هسرتند.
این نترایژ حاصرل از آن اسرت لره از دیردگ ا لارلنران عردالت تعراملی مهمتررین بعرد عردالت سرازمانی برر
توانمندساز آنان است .بدین معنا له در محيط سازمانی له ادرالات لارلنان از عدالت تعاملی در سرطح براالیی
قرار دارد و لارلنان از ليفيت رفتار بين فرد رضایت دارند ،بيشتر احساس توانمند میلنند.
تقریباً همين نتایژ برا عدالت رویها نيز مشراهد شرد .نترایژ نشران دادنرد لره در حردود  28درصرد از
ت ييرات توانمندساز روانشناختی سازمانی را میتوان با عدالت رویها تبيين لرد .این نتایژ برا نتيجره پرژوهش
شا حيدر پور و لماليان ( )1391همخوانی دارد .عدالت رویها یعنی عدالت درك شرد از فراینرد لره
برا تعيين توزی پاداوها استفاد میشود .در این جا میتوان این سثال را مطرح لرد لره آیرا مميرن
است لارمند له نسبت به دیگران پاداو لمترر را دریافرت مریلنرد ،اصرالً احسراس نرابرابر یرا
بی عدالتی نيند؟ با توجه به عدالت رویها پاسخ مثبت است .بنابراین ،پرداخت حاصل از به لرارگير
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این رویه عادالنه احتماالً عادالنه نگریسته میشود؛ حتی اگر به نظر خيلی پایين باشد .برا افرزایش درك
عدالت رویها  ،لارلنان با دید مثبت به باالدستان و سازمانشان مینگرند؛ حتی اگر آنها از پرداختهرا،
ترفيعات و دیگر پيامدها شخصی اظهار نارضایتی لنند.
بر خالف نتایژ پژوهش شا حيدر پور و لماليان ( )1391در این تحقيق هيچ گونره رابطره معنری-
دار ميان عدالت توزیعی و توانمندساز روانشناختی لارلنان مشاهد نشد .به نظر مریرسرد لره لره
افراد مایل هستند تا در قبال انجام لار پاداو منصفانها دریافت لنند .به عبارت دیگر بره انرداز هميارانشران از
پاداوها انجام لار بهر مند شوند .برابر طبق نظر آدامز زمانی حاصل میشود له لارلنان احساس لننرد لره
نسبتها ورود ها (تالوها) به خروجی هایشان (پاداوها) با همين نسبتها در هميارانشران برابرر باشرد.
لارلنانی له احساس نابرابر می لنند ،با والنشها منفری از جملره امتنرا از ترالو ،لرملرار و رفتارهرا
ضعيف شهروند سازمانی و در شيل حاد آن استعفا از لار به این نابرابر پاسرخ مریدهنرد .از نظرر تراریخی،
نظریه برابر متمرلز بر عدالت درك شد از مقدار پاداوها توزی شد برين افرراد تمرلرز داشرت .ایرن نرو
عدالت لاربردها زیاد در محيط سازمانی داشته است و محققان ،رابطه این عردالت را برا مت يرر هرا زیراد
مانند ليفيت و لميت لار بررسی لرد اند .به دليل تمرلز این عدالت بر پيامدها پريشبينری شرد اسرت لره ایرن
الگو از عدالت عمدتاً مرتبط با والنشها شناختی ،عراطفی و رفترار باشرد .بنرابراین ،زمرانی لره یرك پيامرد
خاص ناعادالنه درك میشود ،این بیعدالتی می بایست احساسات شخص (مانند عصربانيت ،رضرایت خراطر،
احساس غرور یا گنا ) شناختها (مثالً شناخت تحریفری ورود هرا و خروجریهرا خرود یرا دیگرران) و در
نهایت رفتارو (مانند عمليرد یا ترك ش ل) را تحت تأدير قرار دهد.
این نتایژ حاصل از آن است له تناس

آورد ها فررد بره سرازمان و عمليررد او برا دریرافتیهرا و از

سازمان یيی دیگر از ابعاد مهم و مثدر بر شيلگير احساس توانمندساز درونی لارلنان است له با توجره بره
نتایژ حاصل از این یافتهها به نظر میرسد له چنين تناسبی وجود نداشته باشد .بنابراین به مدیران سرازمانهرا
ورزشی پيشنهاد میگردد له برا ایجاد عدالت سازمانی در محيط لار خود ترالو زیراد از خرود در زمينره
برنامهریز ها راهبرد نشان دهند و سمت و سو این برنامهها را به سمت عدالت تعراملی و رویرها سروق
دهند تا بهر ور سازمان از طریق ایجاد توانمندساز روانشناختی لارلنان حاصل شود.
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بررسی وضعیت حمایت در صنعتِ ورزشِ نیروهای مسلح
3

دکتر سعید صانعی ،1نوید آرازشی ،2دکتر زهره میرسپاسی
 1دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه جامع امام حسین
 2دانشجوي مقطع دکتري مديريت ورزشی دانشگاه آزاد ا المی واحد علوم و تحقیقات البرز
 3ا تاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه ررهنگیان
تاريخ پذيرش99/7/15:

تاريخ دريارت99/2/7 :

چکيده
هدف از انجام این تحقيق بررسی رفترار مصررف لننرد در ارتبراط برا حمایرت از رویرداد ورزشری
نيروها مسلح می باشد .این تحقيق با تمرلز بر رو رفتار مصرف لنند به این نتيجه می رسد له آیرا
حمایت از رویدادها ورزشی نيروها مسلح موفقيت آميز بود است؟
تحقيق حاضر توصيفی -همبستگی ،ولاربرد است و از روو ها آمار توصيفی بررا تعيرين
ویژگی ها دموگرافييی ،و همجنين در بخش آمار استنباطی از آزمون للموگروف و اسميرنوف بررا
تعيين نرمال بودن و ضری

همبستگی پيرسون برا بررسی رابطه هرا و اسرتفاد از تحليرل رگرسريون

برا پيش بينی مت ير وابسته استفاد شد ،بردین منظرور تعرداد  368پرسشرنامه از تماشراگران رویرداد
ورزشی فوتسال جام رمضان نيروها مسلح استان قم جم آور گردید له در این پرسشنامه رابطه
بين پاسخ قبل از خرید و وضعيت رویداد ،باورها شخصی ،حاميان خير ،تناس

بين حامی و رویداد،

انتقال تصویر ،و درنهایت انتقال تصویر له منجر به خرید واقعی می شود ،مورد ارزیابی قرار گرفرت،
نتایژ حاصل حالی از تادير حمایت بر رو پاسخ قبل از خرید تماشاگران بود و نشان داد لره عوامرل
رویداد ،عوامل حاميان و عوامل حمایت هر لدام به نوبه
خرید دارند.

خود رابطه

معنی دار با پاسرخ قبرل از

واژگان كليدي :صنعتِ ورزوِ ،رفتار مصرف لنند  ،وضعيت حمایت ،رویداد ورزشری ،نيروهرا
مسلح

1. Saeedsanei92@gmail.com
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مقدمه
امروز ورزو و تفریحات سالم در لشورها توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عاملی مرودر در
رشد اقتصاد ملی مورد توجه است .این صنعت با در اختيار داشتن عوامل محرلری هم رون مسرابقات
بزرگ ورزشی ،اميان بهر گير از فرصت ها تبلي اتی و رسانه ها را فرراهم نمرود اسرت لره ایرن
موضو خود موج

ایجاد بستر الزم برا تعامل ما بين صنعت ،تجارت و ورزو گردیرد اسرت (،)1

وجود ورزشگا هرا لبریرز از تماشراگر و برخروردار رقابرت هرا از بيننردگان چنرد صرد ميليرونی،
رویدادها ورزشی را به عنوان یيی از مردمی ترین رویدادها جهان معرفری لررد اسرت .)1( .البتره
عمد ترین مناب درآمد صنعت ورزو به ترتي

شامل حق پخش تلویزیونی ،حاميران و درآمرد روز

مسابقه است .مورگان ( )2004عقيد دارد ورزو بيشتر از هر رویداد دیگرر هرواداران را بره ميرادین
رقابت می لشاند و حمایت از تيم ها ورزشی راهی برا ابراز احساسات و وفادار باشد (.)20
در واق شرلت ها تجار و صاحبان صنای مختلف دریافته اند له حمایت ابرزار قرو بررا
تبلي ات و بازگشت سرمایه است ،از دید ماهرانه ،حمایت می تواند را حلّی مناس
ها باشد.در واق منظور از حمایت ،لمك ها مودر در دو قال
است له از جان

برا تداوم برنامره

لمك ها مرالی و یرا فعاليرت هرایی

یك سازمان یا موسسه جهت دستيابی به اهداف آن سرازمان انجرام مری شرود (.)19

وهم نين حمایت فرآیند چند بعد جهت پيشرفت است له با تبلي ات و ایجاد محبوبيرت متفراوت
است ( .)11یيی از این اهداف در هر سازمان یا موسسه حمایت لنند  ،افزایش تمایل به خرید در برين
مصرف لنندگان می باشد .قصد خرید مشتر در پنژ ساختار مهم بررسی می شود :عوامرل رویرداد ،
عوامل حاميان ،عوامل حمایت ،یك پاسرخ قبرل از خریرد لراال و انتقرال ارزو هرا تصرویر (، .)7
رویداد عبارت است از هر بخش منفرد از یك برنامه له دارا یك یا چنرد بخرش سررگرمی اسرت ،و
داشتن اجرا لنند  ،محل برگزار  ،مخاط  ،و محدودیت زمانی از پيش نيازها آن قلمداد مری شروند
( ،)3از این رو ،مخاطبان از اهميت خاصی برخوردارند ،له بر پایه

نيازها ،تقاضاها و ارزو ها مورد

بررسی قرار می گيرند.نيته مهم این است له یيی از تاديرات حمایرت ایجراد پاسرخ قبرل از خریرد در
مصرف لنندگان می باشد ،پاسخ قبل از خرید ابتدا تاديرات یك حامی را رو مصرف لنند انداز مری
گيرد .له شامل اوج نگرو آنها نسبت به این رویداد /خدمات ،حامی ،و فعاليت ها حامی مری شرود.
پاسخ قبل از خرید ،تمایلی است له نسبت به یك محصول ،برنرد ،خردمات و یرا شررلت تجرار در
مصرف لنند ایجاد می شود .این پاسخ به لمك زیر ساز هایی انداز گير می شود له این زیرسراز
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ها سطح عالقه مصرف لنند را نسبت به حامی مری سرنجند ،بره عرالو آگراهی و ميرزان یرادآور و
تاديرات حافظه لوتا مدت را نسبت به حامی تخمين می زنند .عالیق و سرليقه هرا بره عنروان آخررین
زیرساز به منظور بررسی دیدگا حمایتی به رو نظر شخصی مصرف لنند به وجود آمد اند ()7پار
ا از تحقيقات پيشين به شرح زیر بود است.
اس يد و تامسون ( )2000نتيجه گرفتند له توانایی مشتر برا مشراهد رابطره ميران رویردادها
بازاریابی تادير این رویداد ها را بيشتر میلند و وضعيت رویداد با سودها مشاهد شرد لره مشرتر
بطور مستقيم و غير مستقيم در یك جریان ورزشی دریافت میلند ،مرتبط است .له موفقيرت حمایرت
ها اغل

متيی بر رویداد ها مرتبط با آن و در بيشتر موارد وضعيت این رویدادها بود اسرت و بيران

لردندله اگر اهداف تجار حامی چشمگير شود حسن نيت ممين است به خطر بيافتد وبه این نتيجره
رسيدند له بهر لشی بيش از حد ممين است با دیدگاهها منفی مشرتر همررا شرود (.)24گررا و
هميارانش ( )2004با تحقيق خود به این نتيجه رسيدند له قطعيت تناس

بين محرك هرا شررطی و

غير شرطی فرایند شرطی شدن را ارزیابی میلند ،با در نظرگرفتن جریان ورزشی بعنروان محررك غيرر
شرطی و حامی بعنوان محرك شرطی این محققين بيان میلنند له تناس

بهتر ميران رویرداد و حرامی

منجر به نوعی افزایش در انتقال تصویر می شود (.)12اسرتي

و چيراون ( )1996پيشرنهاد لردنرد لره

جایگا باال یك رویداد میتواند فرصت ها حمایتی مطلو

را افزایش دهد و این به خاطر توجره

باالیی است له مشتر ها به چنين رویدادهایی دارند و قویاً پيشنهاد لرد له ساختار عقيد /دیدگا برر
پاسخ تادير دارد .به هرحال ،نتایژ بتا نشان داد له حمایت باالیی از ترادير دیردگا و عقيرد مشرتر برر
قصد مشتر برا خرید وجود دارد (.)22
بنابراین در تحقيق حاضر محقق قصد دارد مسأله حمایت از رویدادها نيروها مسلح را با آزمون
مدل رفتار ِ مصرف لنند بسنجد تا اهميت حمایت از دید تماشاگران و چگونگی ایجاد پاسخ قبرل از
خرید را با توجه به شرایط و رفتار مخاطبان در لشور ایران نيز به مانند دیگرر لشرورها مرورد بررسری
قرار دهد ،و با استفاد از این مدل بهر

لافی را از موضو حمایت در صنعت ورزو لشور ببرد.

روش شنا سي
با توجه به هدف تحقيق حاضر بر اساس هدف و ماهيت لاربرد می باشرد ،برر اسراس شريل جمر
آور داد ها نظر  ،بر اساس طول مدت اجرا مقطعی ،بر اساس محل اجرا ميردانی ،برر اسراس زمران
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مورد بررسی حال نگر و بر اساس استراتژ  ،توصيفی -همبستگی است .این تحقيق توسرط پرسشرنامه
حمایتی701سوالی است با مولفه ها عوامل رویداد ،عوامل حمایت  ،عوامل حرامی ،پاسرخ قبرل از
خرید  ،انتقال ارزو تصویر  ،،تصميم برا خرید و خرید واقعی برا پایرایی( )0/89وارزو گرذار 7
ارزشی لييرت بود است .وجامعه تحقيق را لليه تماشاچيان حاضر در سالن چند منظور شهدا دفرا
مقدس مجموعه ورزشی نخلستان س ا علیبنابيطال

( ) استان قم تشييل دادند ،لره حجرم تقریبری

جامعه حدوداً  9000نفر بود است .با استناد به جردول مورگران ،تعرداد  368شررلت لننرد بره طرور
تصادفی و به شيو
انتخا

صلي

تحقيرق

لشور از بين تمامی افراد فوق الذلر برا تيميل پرسشرنامه

شدند .پاسخ دهندگان حداقل  11سال سن داشتند .جهت تجزیره و تحليرل داد هرا بدسرت

آمد از آمرار توصريفی و آمرار اسرتنباطی اسرتفاد شردله آمرار توصريفی ،بررا تعيرين ویژگری هرا
دموگرافييی ،فراوانی ،درصد فراوانی و درصد تجمعی محاسبه شد و آمار استنباطی ،استفاد از آزمرون
للموگروف و اسميرنوف برا آزمون نرمال بودن توزی داد ها ،هم نين استفاد از ضری

همبستگی

پيرسون برا بررسی رابطه ها و تحليل رگرسيون برا پيش بينی مت ير وابسته استفاد گردید.

يافته ها
ویژگيها دموگرافييی در جدول شمار  1بررسی شد است.

1. Sponsorship survey questionnaire

برر ی وضعیت حمايت در صنعتِ ورزشِ نیروهاي مسلح

جدول شماره  1ویژگی های دموگرافیکی نمونه ها
تعداد

درصد

درصد تجمعی

شاخص
زن
مرد
 24-11ال
 34-25ال
 44-35ال
 54-45ال
بیش از  55ال

0
368
113
144
80
19
12

%0
%100
%30/7
%39/1
%21/7
%5/2
% 3/3

%0
%100
%30/7
%69/8
%91/5
%96/7
%100

بدون درآمد
کمتر از 500000
1000000 - 501000
1500000 -1001000
2000000-1501000
2500000-2001000
3000000-2501000
بیش از 3000000
یکل
ديپلم
روق ديپلم
لیسانس
روق لیسانس
دکترا
بیکار
دانشجو
کارمند
مهندس ناظر
مدير حرره اي
آزاد
مجرد
متاهل

42
98
148
37
15
14
4
10

%11/4
%26/6
%40/2
%10/1
% 4/1
%3/8
%1/1
%7/2
%8/7
%24/5
%18/5
%41/8
%6/0
%0/5
%8/4
%23/9
%38/9
%5/4
%4/1
%19/3
%69
%31

%11/4
%50/0
%76/6
%87/8
%92/1
%95/9
%97
%100
%8/7
%33/2
%51/6
%93/5
%99/5
%100
%8/4
%32/3
%71/2
%76/6
%80/7
%100
%69
%100

ويژگی
جنسیت

ن

درآمد

میزان تحصیل

وضعیت اشتغال

وضعیت تاهل

32
90
68
154
22
2
31
88
143
20
15
71
256
114
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مشخص شد بين وضعيت رویداد و پاسخ قبل از خرید ،برين نگررو هرا شخصری /اعتقرادات و
پاسخ قبل از خرید  ،بين حاميان خير و پاسخ قبل از خرید ،بين تناس

حامی /رویداد و پاسرخ قبرل از

خرید ،بين پاسخ قبل از خرید و انتقال تصویر ،بين انتقال تصویر با قصد خرید را بطره

علری وجرود

دارد( .جدول .)2
جدول شماره 2

متغیر

وضههعیت رويههداد و
پا خ قبل از خريد
باورهاي شخصهی و
پا خ قبل از خريد
حامیان خیر و پا هخ
قبل از خريد
تنا ب حامی/رويداد
و پا خ قبل از خريد
پا خ قبل از خريد و
انتقال تصوير
انتقال تصوير و خريد
واقعی

R2ad
اشتباه
( R2ضريب
R
ا تاندارد
(ضريب تعیین
(همبستگی
(خطاي
تعیین) تعديل
پیر ون)
معیار)
شده)

B
(ضريب
ا تاندارد
نشده)

Beta
(ضريب
ا تاندارد
شده)

T
(ضريب
رضايت
بخشی)

Sig
( طح
رضايت
بخشی)

F

0/476

0/227

0/225

4/63

2/131

0/476

10/362

0/000

107/37

0/647

0/418

0/417

4/024

2/076

0/647

16/225

0/000

263/253

0/641

0/410

0/409

4/051

2/230

0/641

15/962

0/000

254/791

0/822

0/675

0/674

3/006

2/812

0/822

27/587

0/000

761/048

0/792

0/628

0/627

2/516

0/619

0/792

24/834

0/000

616/721

0/770

0/593

0/592

0/965

0/283

0/770

23/079

0/000

532/644

نتيجه گيری
هدف اصلی این تحقيق درك بهتر تادير حمایت را از طریق بررسی چگرونگی تصرميم گيرر و رفترار
خرید مشتر در قبال لاال یا خدمات حامی بود .حامی و فالتور ها حمایتی و ادر آنها بر پاسخ قبل از
خرید مشتر بررسی شد ،س س تادير به یاد آوردن ،آگاهی ،محبوبيت و عالقره در انتقرال ارزو هرا
تصویر بررسی شدند .یافته ها نشان داد له عقاید و دیردگا هرا شخصری ،در قبرال یرك حرامی و
جریان حمایتی پاسخ قبل از خرید مشتر را شيل می دادند .عالقه به پيرو از یك حامی و محبرو
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بودن آن منجر به انتقال ارزشها تصویر و سرانجام منجر به «قصد خرید لردن» گردید .مردل نهرایی
نشان داد له پاسخ قبل از خرید به عقاید و دیدگا ها مشتر از یك حامی و نيرز تناسر

رویرداد و

حامی بستگی داشت .به عبارتی عقاید و دیدگاهها براساس دوست داشتن یك حامی و درك مثبتی لره
مشتر از حامی دارد ،سنجيد شد .این تناس

ازطریرق ارتبراط منطقری قرو برين رویرداد و حرامی،

شباهت در تصویر له از طریق هر دو آنها منتقل شد و نيز منطق حامی له رویداد را حمایت میلررد
قابل مالحظه بود است .پاسخ قبل از خرید ،مشتر را به این سمت له به یك حامی عالقه مند شرد
بودو او را محبو

می دانست ،هدایت لرد .چنين عالقه ا براساس افزایش عالقره بره یرك حرامی و

انتقال عالقه ا له مشتر

به یك رویرداد دارد بره حرامی تعيرين شرد .محبوبيرت براسراس افرزایش

محبوبيت حامی ،درك فزایند حامی و نيز دوست داشتن بيشتر حامی در نتيجه حمایتی له به عمل می
آورد قابل ارزیابی بود است ،به محض اینيه انتقال تصویر صورت گرفت  ،پاسخ قبل از خریرد ایجراد
می شد .این فرآیند شامل تناس

افزایشی تصویر بود است له براساس شباهت تصویر ميان رویرداد و

حامی ،ارتباط قو ميان رویداد و حامی و نيز توسعه ارزشها از رویداد به حامی بود است .این انتقرال
تصویر به تادير حمایت بستگی داشته است ،یعنی ادرات فرد له حمایت بر رو مشتر داشته اسرت
له شامل موارد زیر بود است :توانایی حمایت در انتقال تصرویر ،احسراس نزدیيری لره مشرتر

در

نتيجه اتحاد حامی با یك رویداد ،نسبت به حامی داشته است ،و سطحی له مشتر احسراس مریلنرد
همانند حامی درگير یك تصویر مشابه شد است ،هم اینيه انتقال تصویر اتفاق افتاد قصد خرید ایجراد
می شود له ممين است منجر به یك خرید واقعی شود .و آن ه له درلانون حمایت جا داشرته لره
مسئوليت پاسخگویی داشته است .این پاسخگو یی برر اسراس تبليرغ مرودر لراال یرا خردمات حرامی و
بازگشت سرمایه گذار از طریق فروو ها میباشد .به نظرمیرسد له وضعيت رویداد بعنروان مرحلره
مقدماتی حمایت عمل می لند .همين له مشتر در این مرحله درگير شد به سمت دریافت اطالعرات
و تصویر حمایت له برآورند عقاید و دیدگاههایشان میباشد می رودنتایژ بدست آمد نشران داد لره
عقاید و دیدگاهها ،پيش بينی لنند
لحاظ شدند ،در ادامه

قطعی رفتارها مثبت بودند و برا حاميران و رویرداد هرا مهرم

نتایژ تحقيق حاظر عقاید و نگرو ها با جریان متناس

حمایتی مررتبط برود

اند و بدیهی بود است له پاسخ مثبت از هر دو ممين است منجر به یك پاسخ مطلو

قبرل از خریرد

شود ،نتایژ تا حد معينی ماهيت مشخص تاديراتی له حمایت بر مشتر دارد را تائيرد لررد  .بنرابراین
درست است له هم حاميان و هم رویداد ها از مشتریان بالقو خود مطل باشند و هم نين حاميان باید
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آمادگی داشته باشند له نقشی عاطفی و برانگيزانند را ایفا لنند .علی رغم داللت ها ضرمنی تجرار
روبه رشد مرتبط با حمایت مدرن ،زمانی له بررسی تاديرات حمایتی و رفترار خریرد مشرتر صرورت
میگيرد حسن نيت هنوز هم ساختار مهمی لحاظ میشود .ضرورتاً اساس حسرن نيرت حمایرت نقرش
مهمی در ایجاد این اطمينان له چنين ساختار در چارچو

این تحقيق قرار داشت ایفا مریلررد .بری

تردید برتر مالی حمایت در برخی جریانات ورزشی مهم جهانی پيشنهاد میدهد لره حسرن نيرت در
مشاهد تاديرات حمایتی و رفتار خرید جایی ندارد .با این حال غيرمنطقی نيست اگر پيشنهاد لررد لره
تجارت ممين است مشتر را برانگيزاند تا خواهان نوعی حمایت با ارزو باال حسرن نيرت باشرد.
بهر حال درك هر لسی از تناس

هماهنگ با آن ه یك فرد بعنوان متجرانس مریبينرد یيسران نيسرت.

چنين دیدگاههایی بطور قابل مالحظه ا از طریق هر فرد مریتوانرد ت ييرر لنرد .بنرابراین ضررورت
تحقيق بيشتر در خصوص این مفهوم دید میشود .می توان در این مورد گفت له تناس

در ساختار

حمایتی ضرور است چرا له به مشرتر لمرك مریلنرد ارتباطراتی را لره در معررض آن قررار دارد
دریافت لند .اگرمشتر تناس

را تصدیق لند احتمال می رود له سطوح عقيد ا وجود داشته باشرد

له مشتر میتواند به حامی و رویداد مرتبط لند .همين به افرزایش عقایرد لره مشرتر دارد لمرك
لرد و مفاهيم مثبت را ترویژ میلند له بعدها منجر به عواق

مثبت میشود .بدون تردید ،بره خراطر

آوردن و بازشناسی منبعی منسجم برا تحقيق در زمينه حمایت است ( .)18به خاطر آوردن با آشنا بره
نظر آمدن چيز به دليل دید شدن آن در گذشته ارتباط دارد ،له مرتبط با بازیابی اطالعات از حافظره
است .علی رغم اصل قابل توجه ،باید خاطر نشان لررد لره آزمایشرات بره خراطر آوردن و بازشناسری
حامی بطور محض اولين خط معيارها تأديرات حمایت است و برا تسهيل فهم لامرل درگيرر شردن
مشتر با حامی به لار نمی روند ( .)6و هنوز شواهد لافی له بيان منسجمی برا فهم ترأديرات جرام
و تأدير حمایت قرار دهد وجود و این رابطه توجه حاميان را می طلبد بررا اسرتفاد

بهينره از ایرن

فعاليت .انتقال تصویر میتواند بعنوان ساختار معقول و درست توسعه یافته از فرآیند حمایت در نظر
گرفته شود .انتقال تصویر بيشرتر در قالر

تراديرو مشراهد مریشرود و نره بره عنروان مقيراس مرودر

بودنساختار در مقابل پاسخ قبل از خرید و قصرد خریرد بررسری شرد .هرر دو فرضريه سرطح قرو از
حمایت را نشان داد .در حالی له فرضيه پيشين نشان داد له به یاد آوردن ،محبوبيت و عالقره (عناصرر
پاسخ قبل ازخرید) نشان دهند سطح انتقال تصویر بود است له در یرك حمایرت اتفراق مریافترد.
فرضيه آخر دابت لرد له انتقال تصویر ارتباط مثبتی با قصد مشتر برا خرید محصرول یرا خردمات
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)1996( و چيراون

 تحقيق حاضر در راستا تحقيقات گذشرتگان اسرتي.یك حامی را دارا بود است

در نهایت شناسایی عناصر پاسخ قبل از.)بود است2004(  ) گرا و هميارانش2000( اس يد و تامسون،
.خرید و انتقال تصویر نه تنها مهم هستند بليه فالتور ها نقادانه برا مودر بودن حمایت میباشند
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بررسی میزان وفاداری ورزشکاران تیمهای لیگ برتر ووشو نسبت به
برندهای ورزشی
3

امیر اجاقی ،1دکتر فرشاد تجاری ،2دکتر محمدرضا اسماعیلی
 1دانشجوي کارشنا ی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 2هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 3هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
تاريخ پذيرش99/7/15:

تاريخ دريارت99/1/20 :

چکيده
صنعت ورزو ،بخش هایی نظير لاالهرا ورزشری ،بازاریرابی و حمایرت مرالی ،را در برر مری گيررد.
تحوالت صورت گرفته در مفهوم بازاریابی در دهه اخير ،همه سازمان ها و لليه لسر

و لارهرا را بره

سمت مشتر گرایی ووفادار مشتریان سوق داد است .هدف تحقيق حاضرر بررسری ميرزان وفرادار
ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشو نسبت به برندها ورزشی و تعيين عوامل اساسی آن بود.روو تحقيرق
حاضر توصيفی،همبستگی ،حال نگر ولاربرد بود است لره جمر آور داد هرا بصرورت ميردانی
صورت گرفته است.هم نين جامعره آمرار پرژوهش حاضرر را لليره ورزشرياران شررلت لننرد در
مسابقات ليگ برتر ووشو (150نفر) تشييل دادند له در استان تهران برگزار گردیرد .ونمونره بره روو
تمام شمار(150نفر) انتخا

گردید ،هم نين ابزار ،نسخه جدیدپرسشنامه ارزیابی وفادار برند الئو و

هميارانش ( )2006بود است له شامل یازد عوامل نام برند ليفيت محصول ،قيمت ،سبك محصرول،
محيط فروشگا  ،تبلي ات ،ليفيت ارائه خدمت ،تأديرپذیر از دیگران ،طبقات اجتماعی ،سربك زنردگی
و حجم تبل ات بود است.و پایایی پرسشنامه در یك مطالعه مقدماتی  40نفر به روو آلفرا لرونبراخ
 0/86بدست آمد هم نين داد ها گردآور شد پرس از تشرخيص نرمرال نبرودن برا لمرك آزمرون
اسميرنوف للولوگروف ،با استفاد از آزمون همبستگی اس يرمن در سطح  α≥0/05و نرمافزار آمرار
 SPSS19مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت له یافته ها بيانگر رابطه مثبت معنی دار بين تمامی عوامل
و وفادار ورزشياران تيم ها ليگ برتر ووشو نسبت به برندها ورزشری برود اسرت.ودرنهایرتآزمرون
فریدمن نشان داد له به ترتي

حجم تبل ات ،طبقه اجتمراعی ،تأديرپرذیر از دیگرران دارا بيشرترین

امتياز در ميزان وفادار ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشو نسبت بره برنردها ورزشری داشرتند .برا
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توجه به اهميت تأدير جنسيت بر عامل وفادار سه عامل حجم تبلي ات ،طبقه اجتمراعی و تاديرپرذیر
به بازاریان ،مسئولين فروشگا ها ،نمایندگیها و شرلتها توليد پيشنهاد میشود له بر ترلير
عامل فوق در سياستها بازاریابی خود تأليد بيشتر داشته باشند.
واژگان كليدي :وفادار  ،ورزشياران وشو ،برندها ورزشی

سره
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مقدمه
تربيت بدنی و علوم ورزشی به مانند سایر علوم ،مرزها غيرقابل تصرور پيشررفت و تينولروژ را در
نور دید است و در این را لليه زیرساخت ها بنيادین ورزو از جمله تجارت ،اقتصاد ،سياست و...
را تحت تادير قرار داد است .در سطح بين المللری ،ورزو یرازدهمين رتبره را در برين صرنای عمرد
مختلف داراست .صنعت ورزو ،بخش هرایی نظيرر لاالهرا ورزشری ،بازاریرابی ،سرپرسرتی اجررا و
حمایت مالی ،ورزو ها حرفه ا  ،پوشاك ورزشی ،رسانه ها ورزشری و ورزو هرا تفریحری را
در بر می گيرد(جورجيا .)2011 ،1تحوالت صرورت گرفتره در مفهروم بازاریرابی در دهره اخيرر ،همره
سازمان ها و لليه لس

و لارها را به سمت مشتر گرایی سوق داد است .هم نرين ،یيری از عمرد

ترین چالش ها نگهدار مشتر و یا به عبارتی تمایل مجدد آن ها است .افزایش رقابت بررا لسر
مشتریان بيشتر موج

شد است شرلت ها ارزو بيشتر برا خدمات قابل ارائه بره مشرتریان قائرل

شوند تا بتوانند خودشان را نسبت به رقبایشان متفاوت جلو دهند(هيز  .)1381 ،از سو دیگرر برنرد
نام ویا عالمت مورد استفاد برا شناسایی یك محصول یا خدمات و تمایز آن از رقبا مری باشرد(الر،2
 .)1991وفادار به برند به عنوان توانایی جذ

و حفظ مشتر تعریف شد است و هم نين احساس

و نگرو و رفتار در برابر برند را نشان می دهد(آلر  )1991مطالعات پترسون و ترارت )2009( 3نشران
داد ،درگير شدن افراد در انجام بازاریابی در باشگا ها ورزشی با ليفيت خدمات 4و وفادار به برنرد
مرتبط است .اگر این ارتباط منافعی را به همرا نداشته باشد ،مدت زمان زیراد دوام نخواهرد داشرت
آگاهی از ارتباط مثبت و یا منفی با برند به مرالز ورزشی اجاز می دهد تا نيرویی در جهرت وفرادار
به برند در این مرالز بدست بياورند( ویليامز.)2010 ،5هم نين انسی ( )2007لمبود وفادار به برند را
مهمترین عامل لاهش درگير شردن در صرنعت سرالمت مری دانرد .در مرالرز ورزشری هسرته،مرلز
محصوالت فعاليت وتمرین می باشد  .امالن ورزشی می توانند با رف نيازها مشتریان خود در رابطره
با امالن ،تجهيزات  ،تسهيالت ورزشی و خدمات ،رضایتمند را برا مصرف لنندگان خود به همررا
داشته باشند(انسی )2007،تجار و همياران ( )1390در تحقيقی تحت عنوان بررسی نقش اعتمراد بره
آرم لاال تجار و وفادار به آن آرم در بين واليباليستها حرفه ا گنبد به نتایژ زیر دست یافتند:
1. Georgia
2. Aaker
3. peterson and tarth
4. service quality
5. Williams
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له بين اعتقاد به آرم با وابستگی به استفاد از لوگرو در بازیينران نخبره واليبرال ارتبراط معنرادار و
مستقيمی وجود داشت هم نين بين اعتقاد به آرم با و احساس افتخار لردن و موفقيتهرا

جرانبی در

زندگی در بازیينان نخبه واليبال ارتباط معنادار و مستقيمی وجود داشت .طبق تجزیه و تحليرل آمرار
بين اعتقاد به آرم با محبوبيت داشتن آرم ،مدیریت آرم لاال تجار و بعد رهایی از مشيالت روزانره
از وفادار به آرم ارتباط معنی دار مشاهد نگردید .بررود بنرت و هميراران )2010( 1در تحقيقشران
تحت عنوان عالقه به برند ،تصویر برند و وفادار در ورزو نخبه استراليایی به این نتيجه رسيدند لره
تيمها ورزشی بدنبال افزایش بهر ها از طریق استراتژیها بازاریابی هستند .این استراتژ ها به سرو
وفادار پشتيبان حرلتی هدفگذار شرد انرد.ليونگ )2012( 2نيرزدر مقالره خرود تحرت عنروان ترادير
وفادار مشتر بر رفتار خریداران له در لشور مالز انجام دادند به این نتيجه رسيدند له بين سرمایه
برند و ارتباط ،رضایت مشتر و وفادار مشتر ارتباط معنی دار وجود دارد و بيران مری لننرد لره
رضایتمند مشتر مقدمه ا برا وفادار مشتر می باشد .هم نين نشان دادند اگرچه سرمایه برند
ارتباط لمتر در مقایسه با رضایتمند با وفادار مشتر دارد اما سرمایه برنرد و ارتبراط یرك امتيراز
مثبت برا برند محسو

می شود.بعالو چن و لرين )2013( 3در تحقيقری لره بره بررسری بازاریرابی

داخلی و وفادار لارلنان پرداختند به نقش و تادير قو بازاریابی داخلری برر رو وفرادار لارلنران
اشار نمودند .لذا با توجه به مباحث فوق تحقيقات مرتبط با برندساز  ،ارزیابی با ارزشی اسرت بررا
سازمان ها تا بتوانند استراتژ ها مودر برا وفادار به برند 4ایجاد نمایند .درك برند ممين اسرت
به مدیران وبرنامه ریزان به منظور ارتقا مارك و برندها تجار بخصوص در حيطره ورزو وشرو بره
طور مستقيم لمك لند .هم در ورزو و هم سایر صنعت ها سازمان ها متوجه اهميت ایجراد و حفرظ
ارتباط با برند و نام تجرار مطلرو

گردیدنرد .درنتيجره افرزایش درك از نيازهرا مشرتریان ورزو

وورزو وشو می تواند وفادار به برند را افزایش داد  .تحقيق حاضر برا توجره بره لمبرود مطالعرات
انجام شد در زمينه برند ووفادار مشتریان ورزو وشو ،به دنبال پاسخگویی به این سروال اسرت لره
ميزان وفادار ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشو نسبت به برندها ورزشی چگونه است؟

1. Broadbent & etl

2. Leong et al
3. Chen and lin
4. brand loyalty
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روش تحقيق
روو تحقيق حاضر توصيفی،همبستگی ،حال نگرر ولراربرد برود اسرت لره جمر آور داد هرا
بصورت ميدانی صورت گرفته است.هم نين جامعه آمار پژوهش حاضر را لليه ورزشياران شررلت
لنند در مسابقات ليگ برتر ووشو (150نفر) تشييل دادند له در استان تهران برگزار گردید .ونمونه به
روو تمام شمار(150نفر) انتخا

گردید ،هم نين ابزار ،نسخه جدیدپرسشنامه ارزیابی وفادار برنرد

الئو و هميارانش ( )2006بود است له شامل یازد عوامل نام برند ليفيرت محصرول ،قيمرت ،سربك
محصول ،محيط فروشگا  ،تبلي ات ،ليفيت ارائه خردمت ،تأديرپرذیر از دیگرران ،طبقرات اجتمراعی،
سبك زندگی و حجم تبل ات بود است .هم نين داد ها گرردآور شرد پرس از تشرخيص نرمرال
نبودن با لمك آزمون اسميرنوف للولروگروف ،برا اسرتفاد از آزمرون همبسرتگی اسر يرمن در سرطح
 α≥0/05و نرمافزار آمار  SPSS19مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها
نتایژ آمار توصيفی نشان دادند له شرلتلنندگان دارا ميانگين سنی  21/32سرال بودنرد و هم نرين
لليه شرلتلنندگان مرد بودند%72/7 ،درصد مجررد%23/7 ،درصرد سرالن تهرران30/0 ،درصرد دارا
مدرك تحصيلی لارشناسی،تحصيالت  %56درصد در رشته تربيت بدنی %56 ،درصد غيرشراغل و %54
درصد آنان وضعيت اقتصاد متوسطی داشتند.براسراس تعرداد برنردها گرزارو شرد  ،اولویرت اول
شرلتلنندگان سه برند ویسينگ  ،تاپ تن و نامداران بود له ویسينگ با سهم  ،%39/3درصد بيشرترین
سهم را به خود اختصاص داد.آزمون اسميرنوف للموگروف نشران داد لره داد هرا دروضرعيت نرمرال
نبود است .بنابراین در این فرضيات از آزمون اس يرمن استفاد گردید.و نتایژ این آزمون نشاندهنرد
ارتباط مستقيم و معنادار بين عامل ها با ميزان وفادار ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشو نسربت بره
برندها ورزشی بود.یعنی بين عامل ها نام برند ،ليفيت محصرول ،قيمرت ،سربك محصرول ،محريط
فروشگا  ،تبلي ات ،ليفيت ارائه خدمت ،تأديرپذیر از دیگران ،طبقات اجتماعی ،سبك زندگی و حجم
تبل ات با ميزان وفادار ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشو نسبت به برندها ورزشی ارتباط مثبرت
معنی دار وجود داشته است.له نتایژ در جدول  1مشاهد می گردد.
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جدول1ضرایب همبستگی بین عامل ها با میزان وفاداری ورزشکاران تیمهای لیگ برتر ووشو نسبت به
برندهای ورزشی
R

تعداد

طح معناداري

متغیرها
نام برند

میزان وراداري ورزشکاران

0/00

150

0/987

کیفیت محصول

میزان وراداري ورزشکاران

**0/771

150

0/001

قیمت محصول

میزان وراداري ورزشکاران

**0/507

150

0/001

شکل ظاهري

میزان وراداري ورزشکاران

**0/662

150

0/001

محیط رروشگاهی

میزان وراداري ورزشکاران

**0/534

150

0/001

تبلیغات

میزان وراداري ورزشکاران

**0/37

150

0/001

کیفیت ارائه شده

میزان وراداري ورزشکاران

**0/302

150

0/001

تأثیر پذيري از
ديگران

میزان وراداري ورزشکاران

**0/774

150

0/001

ربقه اجتماعی

میزان وراداري ورزشکاران

**0/795

150

0/001

بک زندگی

میزان وراداري ورزشکاران

**0/799

150

0/001

حجم تبلیغات

میزان وراداري ورزشکاران

**0/764

150

0/001

** : p >0/01

*: p >0/05

و درآخر :بين عوامل وفادار مشتریان نسبت بره برنردها ورزشری اخرتالف معنری دار وجرود
داشت.در این راستامحقق برا آزمون فرضيه مذلور در این پژوهش از آزمون فریدمن استفاد گردید.و
براین اساس از دیدگا جامعه تحقيق اختالف معنادار بين عوامل وفادار مشتریان نسبت به برندها
ورزشی مشاهد شد .وميزان عامل حجم تبلي ات باالترین اولویت رابه خود اختصاص داد .نترایژ ایرن
آزمون فرضيه در جدول 2قابل مشاهد است.
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جدول 2نتایج آزمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل وفاداری مشتریان نسبت به برندهای ورزشی
اولويت معیارها
1
2
3
4

ابعاد رناوري ارالعات
حجم تبلیغات
ربقه اجتماعی
تأثیر پذيري از ديگران
کیفیت محصول

میانگین رتبه
6/45
6/36
6/25
6/22

5

نام برند

6/18

6

شکل ظاهري

6/16

7

محیط رروشگاهی

6/16

8

تبلیغات

6/05

9

بک زندگی

5/94

10

کیفیت ارائه شده

5/74

11

قیمت محصول

4/49

نتيجه گيری
هدف از همه اقدامات بازاریابی در سازمان ها ،جذ  ،حفظ و ارتقا وفادارا مشرتر اسرت .هردف
اصلی تحقيق حاضر بررسی ميزان وفادار ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشرو نسربت بره برنردها
ورزشی و تعيين عوامل اساسی بود .عامل ها نام برند ،ليفيت محصول ،قيمت ،سبك محصول ،محيط
فروشگا  ،تبلي ات ،ليفيت ارائه خدمت ،تأديرپذیر از دیگران ،طبقات اجتماعی ،سبك زندگی و حجم
تبل ات با ميزان وفادار ورزشياران تيمها ليگ برتر ووشو نسبت به برندها ورزشی ارتباط مثبرت
معنی دار وجود داشته است با توجه به نتایژ ،حجم تبلي ات و طبقه اجتماعی دارا بيشترین اهميرت
برا مردان ورزشيار بود .این نتایژ نشان میدهد ،لسانی به استفاد و خرید لباسها ورزشی برنرددار
رو میآورند له درپی دستيابی به خدمات فروو مانند حراجها فصلی ،ضرمانت محصرول ،ارائره
هدایا در مناسبتها برا افراد و ،.....هم نين ليفيت لباسها ورزشی باشند .در نتيجه به نظر مریرسرد
مصرف لنندگان لباسها ورزشی دارا برند مستقل از جنسيت و وضرعيت ورزشری ،برا انگيرز هرا
متفاوتی به خرید برند اقدام میلنند و میتواند ناشی از دانش و تجربيات مشتریان باشد .تحقيق حاضر

1400 تابستان

 رصل اول1 دوره

76

مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی

")2013( 3) و چن و لين2012( 2ليونگ.، )2010( 1 برود بنت و همياران، )2007( با تحقيقات "انسی
.)نا همسواست1390( همسوو با تحقيق تجار و همياران
با توجه خاص بره اهميرت ترأدير، از آنجا له تحقيق حاضر برو جامعه مردان صورت گرفته است
 مسرئولين، طبقه اجتماعی و تاديرپذیر به بازاریران،جنسيت بر عامل وفادار سه عامل حجم تبلي ات
سره عامرل فروق در

 نمایندگیها و شرلتها توليد پيشرنهاد مری شرود لره برر ترلير،فروشگا ها
.سياستها بازاریابی خود تأليد بيشتر داشته باشند
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