این فصلنامه دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به شمارهی  81440مورخ 1397/02/17
میباشد.

نشانی :میدان ونک ،خیابان ونک ،خیابان کار و تجارت ،پالک 55
صندوق پستی17445-162 :
تلفن همراه09057576201 :
www.sssjournal.ir
2

هیأت اجرایی:
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر محمدرضا اسماعیلی
سردبیر :دکتر علی محمد صفانیا
مدیر داخلی :دکتر آیه ریزوندی
روابط عمومی و طراحی :سجّاد صیدزاده

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر ناهید اتقیا (دانشیار دانشگاه الزهرا)
دکتر فریده اشرف گنجویی (دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی)
دکتر محمدرضا اسماعیلی (دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)
دکتر محمد پورکیانی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی محمد صفانیا (استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر ابوالفضل فراهانی (استاد دانشگاه پیام نور)
دکتر حبیب هنری (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی)

3

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.
5

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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دوره 1

مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی
مقاله پژوهشی

رصل دوم

پايیز 1400

بررسی تأثیر هوش هیجانی مربی و دانش آموز بر پیشرفت تحصیلی
با میانجیگری موفقیت ورزشی
آیه ریزوندی ،1عرفان ارژنگ

2

 1ا تاديار دانشگاه آزاد ا المی واحد کرمانشاه
 2کارشنا ی ارشد ررتار حرکتی دانشگاه آزاد ا المی واحد کرمانشاه
تاريخ پذيرش99/7/15 :

تاريخ دريارت99/2/15:

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. rizvandi.ie@gmail.com
2
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دوره  1رصل دوم

پايیز 1400

مقدمه
آموزو و پرورو از مهمترین نهادها اجتماعی اسرت لره در واقر ليفيرت فعاليرت سرایر نهادهرا
اجتماعی تا انداز زیاد بستگی به چگونگی عمليرد در این نهاد دارد (ابراهيمری .)1395 ،حساسريت
تعليم و تربيت از یك سو و پيچيدگی جهان امروز از سو دیگر این را طلر مریلنرد لره بره بحرث
آموزو و ميزان یادگير دانشآموزان توجه ویژ ا مبذول شود .امروز تمرلز آموزو بهجا ارائره
برنامهها آموزشی یا مدیریت رفتار لالسی ،به پرورو دانشآموزان با انگيز و راهبرد تغييرر لررد
است (بال و جوزف ،)2015 ،1زیرا دانش آموزان بزرگترین سرمایهها هر جامعه به حسا مریآیرد و
میتوانند با درهم آميختن نيرو جوانی ،علم و مهارت آموخته شد  ،چرخها پيشرفت و توسعه را به
حرلت در آورند (صالحی .)1394 ،در حقيقت ،امروز ایجاد انگيز در دانشآموزان برا یرادگيرر و
حفظ و تداوم آن ،شاید یيی از اصلیترین دغدغهها والدین و معلمين باشد .همچنرين از نقطره نظرر
آموزشی ،ایجاد و حفظ یك انگيزو عالقهمدار در طول یادگير و آموزو بسيار حائز اهميرت اسرت
(چاموندسوار  .)2013 ،2بر این اساس به نظر میرسد له مهمترین وظيفره مردارس ،تردارج تجرار
ليفی برا دانشآموزان ،ایجاد عالقه و درگيرشدن در تيليف و رشد مهرارتهرا و دانرش آنران اسرت
(پرتی .)2014 ،3موفقيت دانش آموزان در مدرسه ،در هر جامعه پيشرفتها له آموزو در مرلرز رشرد
اجتماعی -اقتصاد آن قرار دارد حياتی است (بال و جوزف .)2015 ،برا توجره بره شرتا روزافرزون
گسترو ارتباطات و تحوالت جامعه بشر  ،دیگر نمی توان با طرز تلقری گذشرته بره دانرشآمروزان و
تربيت آنان نگریست (ارفرا و سامانتا .)2016 ،4ادبيات گسترد ا تأثير التسابات تحصيلی را برر مسرير
زندگی دانش آموزان نشان میدهد (لاتوس و ميتو .)2011،5مطالعات نشان میدهد له عوامل شخصيتی
و شناختی (فرد ) بالغ بر  %70و سایر متغيرها اعم از محيطی و اجتماعی  %30دیگر واریانس پيشرفت
تحصيلی را در دانش آموزان تبيين میلند (ابراهيمی.)1395 ،
ورزو در تمام دوران زندگی از اهميت زیاد برخوردار بود است و موج میشود ،افراد ميران
مناسبی برا گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند و مشارلت در ورزو در تأمين سالمت جسمی
و روانی تعميم بهداشت ،آمادگی برا فعاليتها دفاعی ،لس شادابی و نيل به موفقيرت در وظرایف
حرفها و شغلی آنان تأثير بسيار زیاد دارد ،به همين منظور بهترین و سالمترین را تخليره هيجانرات
و حفظ سالمتی له برا همه اقشار جامعه پيشنهاد میشود مشارلت در فعاليرتهرا ورزشری اسرت.
ورزو میتواند موج بهبود نگرو فرد و در نتيجه بهبود ظرفيتها لار و شغلی گرردد (شرعبانی
بهار و همياران .)1392 ،با این حال ،ورزو نامناس میتواند نتایج منفی از قبيرل اضرطرا  ،لراهش
1.Buela & Joseph
2.Chamundeswari
3.Preeti
4.Arfara & Samanta
5.Kauts, D.S., & Mittu, G
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لذت بردن ،و ترج تحصيل را توليد لند .پاسخها عاطفی هنگام مشارلت در فعاليتهرا ورزشری از
اهميت زیاد برخوردارند (صالحی .)1394 ،این پاسخهرا احساسری در ورزو تحرت ترأثير عوامرل
متعدد است ،مهارتها ذهنی و هوو از جمله عواملی هستند له تأثير مثبتی بر بهبرود پاسرخ هرا
احساسی دارد (بيرواتيار.)2014 ،1
یيی از توانمند ها تأثيرگذار برا انطباق با تغيرات و انتظارات دنيا لنونی ،شناسایی اسرتعداد
و هوو و توانایی ها متفاوت افراد است له در زمينهها مختلف میتوانند بنيان نوآور و پيشررفت
در همه جوان یك جامعه باشند (رنگریز و لطيفی .)1397 ،هوو هيجانی 2مجموعها از قابليرتهرا،
تواناییها و مهارتها است له فرد را برا سرازگار برا محري و لسر موفقيرت در زنردگی آمراد
میسازد و نوعی ظرفيت ادراج ،بيان ،فهم ،لاربرد و مدیریت هيجانها خرود و دیگرران اسرت .ایرن
مفهوم ،برا نخستين بار توس سالو و مير )2001( 3مطرح شد .آنها شش مؤلفه در هوو هيجانی
ارائه میدهند؛  -1ارزیابی هيجانات خود -2 ،هيجانات دیگران -3 ،ابراز هيجان -4 ،تنظريم هيجانرات،
 -5سودمند هيجانات در حل مسأله -6 ،تنطيم هيجانی دیگران (شمس الدین و رحمان.)2014 ،
بررسی ها انجام شد در تعيين هروو هيجرانی نشران داد اسرت لره هروو هيجرانی در بهبرود
مهارتها فرد دانش آموزان مؤثر است (محمد و ستار سنج )1391 ،و به همين علت اسرت لره
در طول ساليان دراز ،مدارس جهت توجه به این نيازها درونی اقرداماتی ماننرد المايادهرا ورزشری،
طرح پژوهشها دانش آموز  ،ابداعات و خالقيت در زمينهها علوم انسانی در برنامههرا مردارس
گنجاند اند .تحقيقاتی در زمينه توضيح رابطه هوو هيجانی و پيشرفت تحصيلی در دنيا و در ایران بره
عمل آمد است و اغل معنرادار برودن رابطره را نشران داد اسرت (محمرد و سرتار سرنج1391 ،؛
صالحی1394 ،؛ لراتوس و ميترو 2011 ،و چاموندسروار  .)2013 ،هروو هيجرانی خرود بره تنهرایی
توليدلنند موفقيت نيست اما واقعيت ایرن اسرت لره شريلگيرر ویژگریهرا مثبرت در درازمردت
میتواند عامل پيش بينیلنند خوبی برا موفقيت باشرد (لرریم پرور و هميراران .)2019 ،بنرابراین
هوو هيجانی و موفقيتها ورزشی میتواند از مشيالت یادگير دانشآموزان بياهرد و بره ليفيرت
یادگير آنها لمك لند (گلمن.)1397 ،
پژوهشهایی له در این راستا صورت گرفته است لمتر نقش هوو هيجانی و موفقيت ورزشی در
یادگير و بهبود فعاليتها آموزشی را مورد توجه قرار داد است .در واقر انجرام ایرن پرژوهش در
راستا تربيت نيرو انسانی برا آیند لشور و رشد سرمایههرا اجتمراعی دارا ضررورت بنيراد
است و همچنين ایجاد مدلی برا شناخت هوو هيجانی و ابعاد هوو هيجانی است و پری برردن بره
ارتباط هوو هيجانی و موفقيت ورزشی و پيشرفت دانش آموزان است و در صورت وجود این رابطره
1. Birwatkar
2. Emotional Intelligence
3. Salovay & Mayer
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آن را به صورت علمی ،عينی و آمار نشان دهيم .از طرفی دیگر در این تحقيق مربيان در لنرار دانرش
آموزان قرار گرفتهاند تا درج بهتر از نحو لارلرد هوو هيجانی به دست آید .مسئله اصرلی در ایرن
پژوهش آزمون مدل مفهومی پيشرفت تحصيلی و موفقيت ورزشی بر مبنا هروو هيجرانی مربيران و
دانش آموزان مقط دوم متوسطه میباشد .تأثير هوو هيجانی بر پيشرفت تحصيلی و موفقيت ورزشری
در واق ساز هایی مستقل هستند اما با یيدیگر ارتباط بسيار دارند .هوو هيجانی توانایی آگا برودن از
خود ،درج و فهم خود و دیگران توانایی مواجه شدن با هيجانات شدید و مدیریت خود است (فالحی
و رستمی .)1391 ،وجود هوو هيجانی و احساس در انسان واقعيتی انيارناپذیر است و در انسان نريم
لر راست مغز مربوط به هوو هيجانی است هوو هيجانی له موارد از قبيرل عالقره بره شراد ،
ترس از تحقير و غير (الرجوردیت و سورینسون.)2010 ،1

شکل .1مدل تحقیق

روششناسي
تحقيق حاضر از لحاظ هدف لاربرد است ،از لحاظ شيو و نحو جمر آور و دریافرت اطالعرات،
این تحقيق در حوز مطالعات ميدانی قرار دارد .اطالعات و داد ها مورد نياز هر بخش بر اساس نرو
روو تحقيق مورد استفاد جم آور شد است .در بخرش بررسری و تحليرل مبرانی نظرر از شريو
مطالعات اسناد و جستجو در پایگا ها اطالعاتی علمی استفاد شد و داد هرا مرورد نيراز نيرز بره
روو ميدانی و با استفاد از پرسشنامه جم آور شد است .جامعه آمار این تحقيق تيمها ورزشی
1. Akerjordet & severinsson
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دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر لرمانشا میباشد له در رشتهها فوتسال ،بسيتبال ،واليبال و
دوميدانی فعاليت میلنند و در یك تيم ورزشی عضویت دارند .تعداد لل تريمهرا  33تريم مریباشرد و
مجمو دانش آموزان  347نفر میباشد .به منظور مطالعه بهتر جامعه مورد نظر ،نمونهگير برهصرورت
لل شمار انجام شد و در بين تمامی واجدین شرای پرسشنامه تحقيق توزی گردید .ابرزار تحقيرق سره
پرسشنامه استاندار بود له اطالعات آن در جدول ( )1ذلر شد است.
جدول  .1اطالعات پرسشنامههای تحقیق
پرسشنامه

متغيرها

هوش هیجانی تنگ
و تو ()2002

تعداد گويه

سيستم ارزش گذاری

مورد استفاده

ارزيابی خود ادراکهی ،ا هتفاده از
احسا ههات ،ارزيههابی احسا ههات
ديگران ،تنظیم احسا ات

16

ریف  5ارزشی لیکرت

دانش آموز و مربی

پیشههررت تحصههیلی
صالحی ()1394

راقد متغیر

25

دو ارزشی (بله و خیر)

دانش آموز

مورقیهههت ورزشهههی
واعههههس مو ههههوي
()1394

اجههراي روان ،توجههه ،تکنیههک،
حسا ههیت بهههه خطههها ،تعههههد،
پیشررت

29

ریف  5ارزشی لیکرت

مربی

به منظور جم آور اطالعات ابتدا پرسشنامهها مخصوص مربيان در بين  33مربی توزیر شرد و
در خصوص پرسشنامه دانش آموزان و نحو پر لردن آن توضيحات الزم داد شد .سراس مربيران ایرن
تيمها پرسشنامهها تحقيق را در بين دانش آمروزان توزیر نمودنرد .پرس از جمر آور اطالعرات،
داد ها تحقيق وارد نرم افزار  SPSS 23شد تا تجزیه و تحليلها اوليه مربوط به آمار توصيفی از آن
استخراج شود .در گام نهایی داد ها وارد نرم افزار  Smart PLS 2شد تا رواب برين متغيرهرا تحقيرق
بررسی شود.

يافتهها
اطالعات مربوط به شرلتلنندگان در تحقيق به شرح جدول ذیل است:
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جدول  .2اطالعات شرکتکنندگان تحقیق
متغير

شرکت کنندگان

فراواني

درصد فراواني

تحصیالت پدر

دانش آموزان

ديپلم و پايینتر

55

%15.9

کاردانی

30

%8.6

کارشنا ی

187

%53.9

کارشنا ی ارشد

54

%15.6

دکترا

21

%6.1

تحصیالت مادر
ديپلم و پايینتر

70

%20.2

کاردانی

62

%17.9

کارشنا ی

174

%50.1

کارشنا ی ارشد

32

%9.2

دکترا

9

%2.6

میزان تحصیالت

مربیان

کاردانی

1

%3

کارشنا ی

21

%63.6

کارشنا ی ارشد

9

%27.3

دکترا

2

%6.1

وضعیت تأهل
مجرد

10

%69.7

متأهل

23

%30.3

ابقه خدمت
زير  5ال

9

%27.3

برر ی تأثیر هوش هیجانی مربی و دانش آموز بر پیشررت تحصیلی با میانجیگري مورقیت ورزشی

 10-6ال

7

%21.2

 16-11ال

11

%33.3

 20-17ال

4

%12.1

باتي  20ال

2

%6.1
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همچنين ميانگين معدل دانش آموزان  15.7با انحرراف معيرار  1.61برود لره لمتررین معردل  12و
بيشترین معدل  20میباشد .در ادامه به منظور بررسی رواب بين متغيرها از آزمون معرادالت سراختار
استفاد شد .نتایج مربوط به روایی همگرا و پایایی متغيرها به شرح جدول ذیل استخراج شد.

جدول  .3روایی همگرا و پایایی متغیرها
آلفای کرانباخ

پايايي ترکيبي

ميانگين واريانس استخراجي()AVE

مورقیت تیمی

0.987

0.988

0.761

هوش هیجانی دانش آموز

0.979

0.980

0.760

هوش هیجانی مربی

0.983

0.984

0.798

پیشررت تحصیلی

0.868

0.862

0.720

متغير

نتایج نشان میدهد له برا هر چهار متغير ميزان آلفا لرانبراخ بيشرتر از  0.7مریباشرد همچنرين
پایایی ترليبی نيز بزرگتر از  0.7میباشد بنابرین هر چهار متغير از پایایی برخوردار هستند .برا روایی
واگر مشاهد میلنيد له شاخص  AVEبرا هر چهار متغير بزرگتر از  0.5و لمترر از پایرایی ترليبری
میباشد له نشان میدهد متغيرها روایی همگرا نيز دارند.
به منظور بررسی روایی واگر از ماتریس فورنر  -الرلر استفاد شد له در قطر اصلی ماتریس جزر
 AVEو در خانهها دیگر همبستگی بين متغيرها قرار دارد .درصورتی متغير روایری واگررا نردارد لره
قطر اصلی از درایهها سطر و ستونی خود بزرگتر باشد نتایج به صورت جدول زیر میباشد.
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جدول  .4ماتریس فورنر – الرکر برای روایی همگرا
موفقيت تيمي هوش هيجاني دانش آموز هوش هيجاني مربي پيشرفت تحصيلي
مورقیت تیمی

0.872

هوش هیجانی دانش آموز

0.456

0.872

هوش هیجانی مربی

0.537

0.088

0.893

پیشررت تحصیلی

0.582

0.700

0.379

0.849

نتایج نشان میدهد له برا هر چهار متغير قطر ماتریس بزرگتر از درایهها دیگر متغير مورد نظرر
میباشد .بنابرین متغير دارایی روایی واگر باالیی نمیباشد و میتوان واگرا بودن انداز گير را رد لرد.
در ابتدا متغير هوو هيجانی مربی له توس  16سؤال انداز گير شد است را مورد بررسی قررار
گرفت .نتایج برا متغير هوو هيجانی معلم به صورت زیر میباشد.

شکل  .2بار عاملی و آمار تی بین متغیر هوش هیجانی مربی و سؤاالت مرتبط
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بار عاملی ميزان تأثيرپذیر متغير از سؤال مورد نظر را را نشان میدهد له بررا ترأثيرپرذیر برودن
باید حداقل  0.4باشد .همچنين آمار تی ميزان معنادار بار عاملی را نشان میدهرد لره بررا معنرادار
بودن باید بزرگتر از  1.96باشد .نتایج برا متغير هوو هيجانی نشان میدهد له برا همه سؤاالت بار
عاملی بزرگتر از  0.4و آمارتی بزرگتر از  1.96میباشد بنابراین انداز گير متغير هوو هيجرانی مربری
با استفاد از این  16سؤال مورد تأیيد میباشد .در شيل زیر نترایج مربروط بره متغيرر هروو هيجرانی
دانش آموز گزارو شد است.

شکل  .3بار عاملی و آمار تی بین متغیر هوش هیجانی دانش آموز و سؤاالت مرتبط
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همانگونه له مالحظه میشود ،همه سؤاالت این متغير بار عاملی بزرگتر از  0.4و آمار تی بزرگترر
از  1.96دارد .له نشان دهند مناس

بودن انداز ها نمونهها حاضر در تحقيق میباشد.

شکل  .4بار عاملی و آمار تی بین متغیر موفقیت تیمی و سؤاالت مرتبط
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نتایج نشان میدهد له بار عاملی برا همه سرؤاالت بزرگترر از  0.4و آمرار تری بزرگترر از 1.96
میباشد .بنابرین انداز گير موفقيت تيمی با این سؤاالت مورد تأیيد میباشد .متغير پيشرفت تحصريلی
با استفاد از  25سؤال انداز گير شد له نتایج تحليل عاملی تأیيد به صورت زیر میباشد.

شکل  .5بار عاملی و آمار تی بین متغیر پیشرفت تحصیلی و سؤاالت مرتبط

نتایج نشان میدهد له متغير پيشرفت تحصيلی با استفاد از  25سوال به درستی انداز گيرر شرد
است .بار عاملی برا همه سؤاالت بزرگتر از  0.4و معنادار نيز بزرگتر  1.96میباشرد .برا توجره بره
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نتایج به دست آمد هر  4متغير پژوهش از نظر مدل انداز گير مورد تأیيد میباشرد .در ادامره روابر
بين این متغيرها بررسی شد است.

شکل  .6ضریب مسیر و آماره تی روابط بین متغیرها

رواب بين متغيرها در جدول ( )5نمایش داد شد است.
جدول  .5ضریب مسیر و آماره تی روابط بین متغیرها
رابطه

ضريب مسير

انحراف معيار

آماره تي

معناداری

نتيجه

مورقیت تیمی  >-پیشررت تحصیلی

0.504

0.083

6.086

0.000

تأثیر دارد

هوش هیجانی دانش آموز  >-مورقیت تیمی

0.507

0.120

4.169

0.000

تأثیر دارد

هههوش هیجههانی دانههش آمههوز  >-پیشههررت
تحصیلی
هوش هیجانی مربی  >-مورقیت تیمی

0.739

0.081

9.091

0.000

تأثیر دارد

0.581

0.113

5.095

0.000

تأثیر دارد

هوش هیجانی مربی  >-پیشررت تحصیلی

0.112

0.160

1.301

0.169

تأثیر ندارد

با توجه به جدول ( )5متغير هوو هيجانی بر موفقيت تيمی و پيشرفت تيمی تأثير معنرادار دارد،
به استثنا هوو هيجانی مربی له بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بریترأثير اسرت .همچنرين ترأثير
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هوو هيجانی مربی و دانش آموزان با پيشرفت تحصيلی با ميانجیگر موفقيت تيمی نيز بررسی شرد
له نتایج آن به شرح ذیل است.
جدول  .5تأثیر غیر مستقیم متغیرهای هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی
ضريب مسير انحراف معيار آماره تي معناداری

رابطه
هوش هیجانی دانش آموز  >-مورقیت تیمی  >-پیشررت تحصیلی

0.255

0.084

0.006 3.043

هوش هیجانی مربی  >-مورقیت تیمی  >-پیشررت تحصیلی

0.293

0.275

0.006 3.065

همانگونه له مالحظه میشود هوو هيجانی مربی و دانش آموز به طرور غيرر مسرتقيم بره واسرطه
موفقيت تيمی بر پيشرفت تحصيلی تأثير معنادار دارد .برا اطمينان از صرحت نترایج و بررازو مردل،
شاخصها وجود دارد له باید در باز مناس

قرار بگيرد .ضری

تعيين تعدیل شرد

تعيين و ضری

له برا متغيرها وابسته به صورت جدول زیر میباشد.
جدول  .6ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده متغیرهای وابسته
متغير

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

0.543
0.346

0.512
0.278

مورقیت تیمی
پیشررت تحصیلی

با توجه به ضری

تعيين موفقيت تيمی میتوان گفت  54.3درصد موفقيت تيمی با هوو هيجرانی

مربی و هوو هيجانی دانش آموز قابل پيش بينی است .همچنرين متغيرهرا هروو هيجرانی مربری و
دانش آموزان و موفقيت تيمی میتوانند  34.6درصد پيشرفت تحصيلی را پيشبينی لنند.
به منظور برازو مدل از دو شاخص  SRMRو  NFIاستفاد شد لره ميرزان  SRMRاگرر لمترر از
 0.08و ميزان  NFIبيشتر از  0.9باشد ،مدل از برازو مناس

برخوردار اسرت .شراخصهرا بررازو

مدل نيز به شرح جدول ذیل هستند.
جدول  .7شاخصهای برازش مدل
شاخص

ميزان شاخص

نتيجه

SRMR

0.033

منا ب ا ت

NFI

0.986

منا ب ا ت

24

مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی

دوره  1رصل دوم

پايیز 1400

نتایج حالی از آن است له مدل تحقيق از برازو مناسبی برخوردار است و نتایج آن از اعتبرار الزم
برخوردار است.

بحث و نتيجهگيری
این تحقيق با هدف مطالعه تأثير هوو هيجانی مربيان و دانش آموزان بر موفقيت تحصيلی و پيشررفت
تحصيلی دانش آموزان انجام شد .نتایج نشان داد له هوو هيجانی مربيان بر موفقيت تحصريلی دانرش
آموزان تأثير دارد .چاموندسوار ( )2013در این خصوص معتقد اسرت هروو هيجرانی برر موفقيرت
تحصيلی دانش آموزان تأثير مثبرت دارد .آرفررا و سرامانتا ( )2016در ایرن خصروص معتقدنرد هروو
هيجانی به واسطه بهبود ظرفيتها روانری ماننرد خرود تنظيمری 1موجر

بهبرود وضرعيت تحصريلی

دانش آموزان میشود .خودتنظيمی ویژگی روانی است لره فررد بره واسرطه آن از رفتارهرا ناهنجرار
اجتنا

میلند و در جهت شيلگير رفتارها صحيح حرلت مریلنرد (رو و هميراران.)2013 ،2

عالو بر این پرتی ( )2013در خصوص لارلرد هوو هيجانی بر موفقيت تحصيلی معتقرد اسرت لره
هوو هيجانی بواسطه بهبود ظرفيتها روانی میتواند موج

بهبود وضعيت تحصيلی دانش آمروزان

شرود ،امررا متغيرهررا مررؤثر بررر پيشرررفت تحصرريلی گسررترد هسررتند و ایررن احتمررال وجررود دارد لرره
دانش آموزان با سطح هوو هيجانی پایينتر وضعيت تحصيلی مناسبی داشته باشند اما نيته قابل توجه
این است له دانش آموزانی له سطح هوو هيجانی باالتر دارند در محي ها لار موفقيت بيشتر
دارند .از این رو هوو هيجانی دانش آموزان از جمله عواملی اسرت لره بره منظرور ارتقرا موفقيرت
تحصيلی دانش آموزان و آیند شغلی آنان ضرور است (وحيد و همياران.)2016 ،
از طرفی دیگر تأثير هوو هيجانی مربی با موفقيت تحصريلی دانرش آمروزان معنرادار نبرود .نترایج
تحقيقات محمد و ستار سنج ( ،)1391مهد نژاد و همياران ( ،)2017الرجوردیرت و سورینسرون
( )2010همگی از تأثير هوو هيجانی معلم و موفقيت تحصيلی حمایت میلند .مربيان ورزشی تيمهرا
بيشتر در محي ورزو با دانش آموزان سرولار دارند و لمتر به امور تحصيلی آنها مربروط هسرتند از
این رو طبيعی است تا تأثيرگذار مربيان بر موفقيت تحصيلی دانش آمروزان لمترر از سرایر تحقيقراتی
باشد له بر رو معلمان تحقيق لرد اند.

1. Self-regulation
2. Roy et al.
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نتایج نشان داد له هوو هيجانی مربی و دانش آموز بر موفقيت ورزشی تأثير معنرادار دارد .رو و
همياران ( )2013در خصوص تبيين این رابطه معتقدند له هوو هيجانی موج
به موفقيت در فرد میشود از این رو هوو هيجانی در لس

بهبود انگيرز و ميرل

موفقيت ورزشی تأثير مثبرت دارد .نترایج

تحقيقات بيرواتيار ( )2013نيز از این رابطه حمایت میلند ،و معتقد است ارتقرا خرود تنظيمری و
تنظيم حاالت روانی به تصميمگير بهتر در شرای مسابقه و باز لمك میلند .از طرف دیگر هروو
هيجانی به واسطه بهبود حاالت روانی موج

لاهش استرسها مربوط به قبل از رویدادها ورزشی

میشود و در نتيجه عمليرد ورزشيار را بهبود میدهد و به لس

موفقيتها ورزشی لمك مریلنرد

(بيروانيار .)2013 ،از این رو هوو هيجانی در ورزشيار و مربی میتواند به درج بهتر شرای مسرابقه
لمك لند و به واسطه بهبود ظرفيتها روانی موفقيت ورزشی را در پی داشته باشد.
از طرف دیگر نتایج نشان داد له هوو هيجانی مربی و دانش آمروز بره صرورت غيرر مسرتقيم بره
واسطه موفقيت ورزشی برر پيشررفت تحصريلی ترأثير دارد .فرابيو و لنری )2016( 1در ایرن خصروص
معتقدند ،افراد له سطح هوو هيجانی باالتر دارند بيشرتر بره تندرسرتی و سرالمت خرود اهميرت
میدهند ،این این امر به بهبود شرای لار و تحصيلی لمك میلند.
در انتها با توجه به نتایج حاصله هوو هيجانی چه در مربی و چه در دانش آمروزان مریتوانرد بره
موفقيت ورزشی و پيشرفت تحصيلی لمرك نمایرد .از ایرنرو ضررور اسرت ترا مربيران ،معلمران و
دانش آموزان به خوبی با اهميت هوو هيجرانی و لارلردهرا آن آشرنا شروند ترا بتواننرد در شررای
مختلف از مزایا آن بهر مند شوند .دالو و لشمن )2016( 2در این خصوص معتقدنرد هروو هيجرانی
با آموزو بهبود مییابد .از این رو فدراسيونها ورزشی و نظام آموزو و پرورو باید در برنامههرا
آموزشی مربيان و معلمان آموزوها مربوط به هوو هيجانی را قررار دهنرد و آنران را در خصروص
اهميت هوو هيجانی به خوبی توجيه نمایند.
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اثر عوامل راهبرد گفتاری ،راهبرد اجباری ،راهبرد مشارکتی و
راهبرد تحولگرا بر تعهد به اجرایی تغییرات سازمانی در
فدراسیون ورزش کاراته
فرشید پاک سرشت  ،1عبدالرضا امیر تاش ،2محمدرضا اسماعیلی

3

 1کارشناس ارشد مديريت ورزشی
 2هیئت علمی دانشگاه آزاد ا المی واحد تهران مرکز
 3هیئت علمی دانشگاه آزاد ا المی واحد تهران مرکز
تاريخ پذيرش99/10/21:

تاريخ دريارت99/4/20 :

چکيده
بررسی حاضر از رویيرد نظریه داد بنياد به اثر عوامل راهبرد گفتار  ،راهبرد اجبار  ،راهبرد مشارلتی
و راهبرد تحول گرا بر تعهد به اجرایی تغييرات سازمانی در فدراسيون ورزو لاراته پرداخرت .از ایرن
رو این مطالعه از نو پژوهشها ليفی است؛ و برا رف نواقص پژوهشهرا گذشرته ،برا رویيررد
ليفی و با استفاد از روو نظریه داد بنياد ،به تردوین مردلی جرام لره شرامل عوامرل علری ،عوامرل
مداخلهگر ،عوامل زمينها  ،راهبردها و پيامدها تعهد بره تغييرر سرازمانی در فدراسريون ورزو لاراتره
است ،پرداخته است .جامعه آمار این پژوهش را لليه افراد متخصص در زمينه ورزو لاراته تشرييل
میدادند .برا انتخرا نمونره از چنرين جامعرها از نمونرهگيرر هدفمنرد لره روو نمونرهبرردار
غيراحتمالی است استفاد شد .در این پژوهش با انجام  15مصاحبه لفایرت نظرر حاصرل شرد .ابرزار
جم آور داد ها در این پژوهش مصاحبه عميق بود .اطالعات جم آور شد  ،با تينيكهرایی چرون
لدگذار آزاد یا آناليز خ به خ (برا جستجو للمات یا جمالتی در متن له دارا معنی خراص
باشند) تجزیه و تحليل شد له محقق را در راستا تشخيص مفاهيم موقت التشافی لمرك لررد و و
را برا تشخيص نمونهها بيشتر راهنمایی نمود .برا روایی و پایایی انداز گير به هنگام لدگذار
طبقهبند یا تأیيد نتایج با مراجعه به آزمودنیها؛ تأیيد همياران پرژوهش از جملره اسرتاد
بازبينی؛
راهنما و تحليل موارد ليفی انجام گرفت .و برا تحليل داد ها در ایرن پرژوهش از تحليرل فراوانری و
تحليل جهتگير استفاد گردید ،الزم به ذلر است لليه تحليلها آمار با نرمافرزار  NVivoنسرخه
 12انجام گرفت .در این پژوهش برا فرایند لدگذار گزینشی یا انتخابی پنج قضريه اصرلی براسراس
مدل پارادایمی ارائه شد نتایج نشان داد :عوامل راهبرد گفتار شرامل تأليرد برر حقرایق ،تأليرد برر
تخصص و تأليد بر استدالل؛ عوامل راهبرد اجبار شامل تأليد بر قدرت ،تأليد بر اختيرار ،تأليرد برر
28
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مشروعيت و تأليد بر فرمانبردار ؛ عو امل راهبرد مشارلتی شرامل تأليرد برر گفتگرو ،تأليرد برر عردم
تعارض و تأليد بر اتحاد؛ عوامل راهبرد تحولگرا شامل تأليد بر پتانسيل و تأليد بر هدایت بره عنروان
راهبردها تعهد به اجرایی تغييرات سازمانی در فدراسيون ورزو لاراته محسو میشود.
كلمات كليدي :راهبردها مؤثر ،بر تعهد به اجرا تغيير سازمانی ،فدراسيون ورزو لاراته.
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بيان مسئله
امروز ورزو به مرتب مؤسسهها عمومی و غيردولتی جایگاهی مهم یافته است .یيری از مهرمتررین
این مؤسسهها در بحرث ورزو ایرن لشرور فدارسريون ورزو لاراتره مریباشرد .ایرن فدارسريون در
مأموریت خود اهدافی را دنبال میلند له سایر فدارسيونها دنبال میلننرد .برا ایرن تفراوت لره دامنره
فعاليت این فدارسيون و افتخار آفرینیها آن به مرات

قابل مقایسه با دیگر فدارسريونهرا ورزشری

لشور نيست .وجود چنين ویژگیها در دل این فدارسيون بر ميرزان اهميرت ایرن فدراسريون افرزود
است ،به طور له در آوردگا ها ورزشی هميشه از فدارسيون ورزو لاراته بيشترین انتظارات بررا
موفقيت وجود دارد .از طرفی شاهد آن هستيم له فدارسيونها برا رسيدن به موفقيت چالش جدید
را به عنوان پدید تغيير به همرا دارند .تغيير در ساختار ،تغيير در دانش ،تغيير در مقررات و  ...اینهرا
همه زمينهها از تغيير هستند له اگر مورد غفلت قرار گيرند یقيناً لارایی و اثربخشری از برين مریرود.
اما سؤال این جاست له را ها رسيدن به چنين هدفی چيست و بررا تحقرق آن چره سياسرتهرا و
راهبردها بایستی لحاظ شود؟
پاردو و همياران )2003( 1اعتقاد دارند در دور ا له ما در آن زندگی میلنيم ،تغيير و دگرگرونی،
هنجار و قاعد ا پذیرفته شد و رایج است .و تنها آنانی له رهبران و پيشگامان تغيير و دگرگونیانرد،
جان سالم به در خواهند برد .در واق میتوان گفت چالش محور مدیریت در قررن  21همانرا پدیرد
تغيير است .تغيير یك جنبش دائمی است له هر سازمانی برا حفظ و بقرا خرود بره آن نيراز دارد و
سازمانها برا اینيه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند نياز برا تغيير را ضرور میدانند .برا اینيره
سازمانها بتوانند خود را با محي متحول و پویا امروز وفق داد و از صحنه رقابت خرارج نشروند،
باید تغييراتی را در ساختارها درونی خود ایجاد لنند (لاملی و هميراران .)1392 ،از ایرنرو اهميرت
این موضو سب

آن شد است له استراتژ هرا پيرامرون پدیرد تغييرر اتخراذ شرود .از جملره ایرن

استراتژ ها میتوان به تغيير عملياتی و دگرگونساز له ساختارها ،رووهرا و فراینردها را هردف قررار
میدهند اشار لرد .اما ثابت شد است له برا ایجاد تغيير موانعی از جمله موان سراختار  ،فررد و
سازمانی وجود دارد و تغيير را تحتالشرعا خرود قررار داد انرد (رابنيرز .)2008 ،2از طرفری نيروهرا و
محرجهایی در محي وجود دارند له نياز به تغيير را افزایش میدهند .این محررجهرا شرامل الزامرات

1. Pardo et al
2. Robbins
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سازمانی ،تينولوژ  ،رقابت ،سياستها جهانی و  ...میباشد (آلدفت .)1387 ،لذا برا موفرق شردن
در این عرصه بایستی معيار در نظر گرفته شود (آرمنياليز و هریس .)2009 ،1به نظر میآید تعهد بره
اجرا تغيير یيی از این معيارهاست .هنگامی له لارلنان به تغيير ،تعهد داشته باشند در مقابل فعاليرت
هایی له انجام می دهند مسئول و پاسخگو هستند .همچنين تعهد به تغيير را ميررو هرسريوی( ()2002
فاز نهایی قبول تغيير میدانند و معتقد هستند تعهد به تغيير محصول دانش نسبت بره تغييرر ،اطالعرات
نسبت به تغيير ،توانمند در مقابل تغيير ،لس

پاداو جهت تغيير و به اشتراج گذاشتن چشرم انرداز

تغيير میباشد .از اینرو لانر )1992( 2فقدان تعهد را بهعنوان شای ترین علت شيست تغيير و اسميت،
لامينگز و ورلی )2005( 3آن را مهمترین عامل موفقيت در تغيير معرفی میلنند.
مسئله آن جاست له جهانی شدن فشار زیاد را بر سازمانها تحميرل لررد اسرت 25 .درصرد از
شرلتها منتخ

مجله معروف «فورچون» هر د سال به علت ناتوانی در همراهی با تغييرات ناپدیرد

میشوند .این پدید مداوم ،وجود موجها جهانی و سييلها لوتا حيات لاال ،فشار برا اتحادیهها
و شرلتها جهانی را زیاد لرد است .سایت بينالمللی پیا د )1392( .بنابراین برا رویارویی برا
این پدید بایستی در همه حال آگاهانه و هوشمندانه عمرل لررد .و همچنرين از اطالعراتی لره سرتاد
واقعيت هستند ،استفاد لرد .یيی از را ها لس

این مهم ،استفاد از نظریه داد بنياد خواهد برود .از

آنجا له این نظریه ،در داد ها «بنياد» دارد ،نسبت به نظریها له از مجمو نظریههرا موجرود اقتبراس
شد و تطبيق داد میشود ،تبيين بهتر ارائه میدهد؛ زیررا برا موقعيرت تناسر

دارد ،در عمرل واقعراً

لارآمد است و ممين است همۀ پيچيدگیها را له واقعاً در فرایند یافت میشود نشان دهد (لرویل،4
 .)2005از جمله پژوهش ها له در زمينره پدیرد تغييرر و تعهرد بره آن انجرام شرد اسرت بيشرتر در
زمينهها غيرورزشی و خارج از محي ورزو بود است .برا مثرال آنجالیچری و بنتره )2012( 5بره
بررسی نگرو معلمان نسبت به تغييرات سيستم آموزشی پرداختند؛ همچنين مازليرت )2011( 6نيرز در
پژوهشی به بررسی نگرو معلمان نسبت به تغييرات آموزشی در مرورد اسرتراتژ مختلرف پرداخرت.
صلواتی و ثالثی ( )1393هم پژوهشی را با هدف بررسی رابطه بين راهبردها تغيير و تعهد به اجررا
تغيير در حوز بانيدار انجام دادند .مسئله در این است له آیا محي ورزو و سازمانها ورزشی به
1. Armenakis & Harris
2. Conner
3. Cummings & Worely
4. Creswell
5. Anghelache & Benţea
6. Maskit
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سازمان ها هدف این مطالعات ،از پدید تغييرر در امران اسرت .یقينرا و مسرلم ًا فررض چنرين

حدسی نيز درست نخواهد بود .چرا له تغيير همه زمان ،همهچيز و همه لس را با خود همرا میلنرد.
لذا بایستی در مورد چگونگی فائق آمدن بر آن یا موفقيت در فرایند آن اطالعات موسخی له برآمرد از
مطالعات علمی باشند در اختيار باشد .و چون برا تحقق این امر یك اجما و توافق للری الزم اسرت
در این پژوهش از رویيرد نظریه داد بنياد له چنين خصيصها را دارد و استدالل قياسی برا ساخت
الگو نظر عام و از استالل استفهامی برا درج موض استفاد میلند ،بهر گرفته میشود .در پایان
به نظر می رسد اگر عوامل مؤثر بر بحرث تعهرد بره اجررا تغييرر سرازمانی فدارسريون ورزو لاراتره
مشخص شود ،این فدارسيون در مقابله با تغييرات آگاهانهتر و هوشمندانهتر عمل لند و بر براساس آن
راهبردها دقيقتر را اتخاذ نمایيد .بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد با لمك گرفتن از این نظریه به
بررسی این مسئله باردازد له راهبردها مؤثر بر تعهد به اجرا تغييرر سرازمانی در فدراسريون ورزو
لاراته لدام است؟

روش تحقيق
تحقيق حاضر بصورت ليفی براساس نظریه داد بنيراد اسرت لره اطالعرات بصرورت لدگرذار آزاد،
لدگذار محور و گزینشی صورت میگيرد و همچنين در ایرن پرژوهش ،پژوهشرگر برا گرردآور
نظاممند داد ها از  15لارشناس و صاح

نتايج

نظر مشغول در فدراسيون لاراته مصاحبه بعمل آمد است.
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جدول ( :)1کدگذاری باز عوامل مؤثر بر تعهد به اجرایی تغییرات سازمانی در فدراسیون کاراته
مفاهيم کد گذاری باز
 1ارزايش در انسجام ازمانها
 2تعهد
 3تعهد عارفی
 3مديريت مشارکتی
 4مشارکت در تصمیمگیري
 5مشارکت در حل مسئله
 6مشارکت در برنامهريزي
 7مشارکت در هدفگذاري
 8مشارکت در نظارت
 9مشارکت در اجرا
 10يادگیري ازمانی
 11بینش مشترک
 12تفکر یستمی
 13آمادگی براي تغییر
 14توارقپذيري
 15تغییر ارکار
 16تغییر ذهنیت
 17عدالت ازمانی
 18ايجاد انگیزه
 19ايجاد ارتباط
 20ايجاد تیمهاي کاري
 21دادن ارالعات کاری
 22حمايت از تغییر
 23تعیین هدف تغییر
 24شنا ايی اهداف تغییر
 25اولويتبندي اهداف تغییر
 26شروع منا ب ررايند تغییر
 27مشارکت دادن ارراد
 28مشاوره گررتن از اعضاء
 29متمرکز بر طح رردي
 30تأکید بر رعالیت د ته جمعی
 31تأکید بر حقايق
 32تأکید بر تخصص
 33تأکید بر ا تدتل روشن
 34تأکید بر گوش دادن
 35تأکید بر قدرت
 36تأکید بر اختیار
 37تأکید بر مشروعیت

کد مصاحبه
P14 ،P1

P10 ،P4 ،P2

P3 ،P13 ،P7
P3 ،P13 ،P7
P10 ،P5

P14 ،P6 ،P8
P4 ،P2 ،P15 ،P12 ،P10

P15 ،P13 ،P12 ،P4 ،P2 ،P10

P1 ،P14 ،P11

P15 ،P12 ،P7 ،P4 ،P2 ،P13
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ادامه جدول ( :)1کدگذاری باز عوامل مؤثر بر تعهد به اجرایی تغییرات سازمانی در فدراسیون کاراته
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

مفاهيم کد گذاری باز
تأکید بر ررمانبرداري
تأکید بر گفتگوي باز
تأکید بر عدم تعارض
تأکید بر اتحاد
تأکید بر پتانسیل
تأکید بر هدايت
رضايت شغلی
کیفیت زندگی کاري
توانمندي کردن ارراد
اعطاء پاداش
به اشتراگ گذاشتن چشمانداز

کد مصاحبه

P15 ،P12 ،P7 ،P4 ،P2 ،P13

P13 ،P14
P1 ،P2 ،P4 ،P8 ،P12 ،P15

جدول شمار ( ،)1نتایج لدگذار باز عوامل مؤثر برر تعهرد بره اجررا تغييررات سرازمانی را در
فدارسيون ورزشی لاراته نشان میدهد له در مجمو مصاحبهها له با نمونهها تحت بررسی انجرام
شد  48لد باز بدست آمد .در این بين لدها له لمترین ارجا را داشتند شامل لدها 44،15،16،17
و  45بود .و همچنرين لردها ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23
 47 ،46 ،43 ،42 ،41و  48بيشترین ارجا را از جان

مصاحبهشوندگان داشتند .این نتيجه نشاندهنرد

ان است له لداميك از لدها در این مرحله مهم و لداميك نيز لم اهميت تلقی میشود.

کدگذاری محوری
در این فرایند مقولهها به زیرمقولهها و پيونددادن مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد در دستور لار قرار
میگيرد .این لدگذار  ،به این دليل محور ناميد شد است له لدگذار حرول یرك مقولره تحقيرق
مییابد .در این مرحله ،نظریهپرداز داد بنياد ،یك مقوله مرحله لدگذار باز را انتخرا

لررد و آن را

در مرلز فرآیند له در حال بررسی آن است (به عنوان پدید مرلز ) قرار مریدهرد و سراس ،دیگرر
مقولهها را به آن رب میدهد .له برا بدست آوردن مقولهها راهبردهرا بشررح زیرر لرد گرزار هرا
صورت گرفته است.
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جدول ( :)2کدگذاری محوری مؤثر بر تعهد به اجرایی تغییرات سازمانی در فدراسیون کاراته
مفاهيم کد گذاری باز
 1آمادگی براي تغییر
 2تأکید بر رعالیت د ته جمعی
 3ايجاد تیمهاي کاري
 4ايجاد ارتباط
 5ارزايش در انسجام ازمان
 6مشارکت در تصمیمگیري
 7مشارکت در حل مسئله
 8مشارکت در برنامهريزي
 9مشارکت در هدفگذاري
 10مشارکت در نظارت
 11مشارکت در اجرا
 12مديريت مشارکتی
 13دادن ارالعات
 14به اشتراک گذاشتن چشمانداز
 15تأکید بر طح رردي
 16مشارکت دادن ارراد
 17يادگیري ازمانی
 18تغییر ارکار
 19تغییر ذهنیت
 20مشاوره گررتن از اعضاء
 21ايجاد انگیزه
 22اعطاء پاداش
 23کیفیت زندگی کاري
 24حمايت از تغییر
 25رضايت شغلی
 26عدالت ازمانی
 27تعیین هدف تغییر
 28اولويتبندي اهداف تغییر
 29شروع منا ب تغییر
 30شنا ايی اهداف تغییر
 31تأکید بر حقايق
 32تأکید بر تخصص
 33تأکید بر ا تدتل
 34تأکید بر قدرت
 35تأکید بر اختیار
 36تأکید بر مشروعیت
 37تأکید بر ررمانبرداري

مفاهيم کدگذاری محوری

انسجام ازمانی

مديريت مشارکتی

رراهم نمودن ارالعات
يادگیري ازمانی

تفکر یستمی
انگیزه
بهبود نگرش شغلی
نگرش شغلی

هدفگذاري

راهبرد گفتاري

راهبرد اجباري
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ادامه جدول ( :)2کدگذاری محوری مؤثر بر تعهد به اجرایی تغییرات سازمانی در فدراسیون کاراته
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

مفاهيم کد گذاری باز
تأکید بر گفتگو
تأکید بر عدم تعارض
تأکید بر اتحاد
تأکید بر پتانسیل
تأکید بر هدايت
متمرکز بر طح رردي
توانمند کردن ارراد
توارق پذيري
بینش مشترک
تعهد
تعهد عارفی

مفاهيم کدگذاری محوری
راهبرد مشارکتی
راهبرد تحولگرا
توانمندي رردي

ويژگیهاي شخصیتی

جدول شمار ( ،)2نتایج لدگذار محور عوامل مؤثر بر تعهد به اجرا تغييرات سرازمانی را در
فدارسيون ورزشی لاراته نشان میدهد له در مجمو مصاحبهها له با نمونهها تحت بررسی انجرام
شد  14لد محور بدست آمد.
جدول ( :)3الگوی کدگذاری راهبردها
1
2
3
4

مفاهيم کد گذاری محوری
راهبرد گفتاري
راهبرد تحولگرا
راهبرد اجباري
راهبرد مشارکتی

شرايط
راهبردها

جدول شمار ( ،)3نتایج الگو راهبردها را نشان میدهد.

نتيجهگيری
راهبردها
لنشها یا برهم لنشها خاصی هستند له از پدید محرور منرتج مریشرود (لروربين و اشرتراوس،
 .)2008در این پژوهش مقوله عمد راهبردها خود متشيل از چهار مفهوم راهبرد گفتار  ،تحرولگررا،

اثر عوامل راهبرد گفتاري ،راهبرد اجباري ،راهبرد مشارکتی و راهبرد تحولگرا بر تعهد به اجرايی تغییرات ازمانی در ردرا یون ورزش کاراته
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اجبار و مشارلتی است؛ و در صورتی له این راهبردها در فدارسريون ورزو لاراتره بره لرار گرفتره
شود ،میتوان پيامدها حاصل از استخدام آنها را در زمينه تعهد به تغييرات سرازمانی بررآورد نمرود.
چين و بنه در سال  1969سه راهبررد عمرومی بررا تغييرر سيسرتمهرا انسرانی ارائره دادنرد لره در
مصاحبهها انجام شد نيز این راهبردها بدست آمد .یيی از این راهبردها ،راهبرد گفتار یا تجربری-
عقالنی افراد است له افراد را به صورت عقالنی طال

مناف شخصی خود در نظرر مریگيررد .در ایرن

راهبرد یك عضو سازمانی زمانی با تغيير پيشنهاد هماهنگی پيدا میلند لره تغييرر پيشرنهاد توجيره
عقالنی داشته باشد و عامل تغيير مناف تغيير و هدف آن را روشن سازد .در واق اگر هدف دليلی قابرل
توجيه برا تغيير داشته باشد تغيير به سادگی اتفاق میافتد (لوئين و سانشرين .)2011 ،یيری دیگرر از
راهبردها تعهد به اجرا تغييرات سازمانی در فدراسيون ورزو لاراته راهبرد اجبار اسرت .چرن و
بنه راهبرد دوم خود را قدرت -اجبار نامگذار لردند .این رویيرد بر تالوها تغييرر تمرلرز دارد
له در آنها یك فرد قدرتمندتر تمایل خود را بر فرد ضعيفتر تحميل میلند .عامل تغيير بره ظراهر
اجبار را به لار میگيرد له محدود آن از دستيار ظریف تا استفاد مستقيم از قدرت فيزیيی تغيير
مییابد .مزیت اصلی این رویيرد این است له به سرعت نتایج مؤثر تحویرل مریدهرد .اگرچره ایرن
مناف به قيمت تخری

رواب  ،تخری

اعتماد و از دست رفتن تعهد داوطلبانه تمام میشرود (لروئين و

سانشين .)2011 ،راهبرد هنجار نيز از جمله راهبردها تعهد به تغيير سازمانی به حسا
در آن به افراد به صورت عقالنی طال

میآیرد لره

مناف شخصی هستند .امرا بررخالف دو راهبررد قبلری دیردگا

هنجار بر تغييرات در ارزوها ،مهارتها و ارتباطات هدف تأليد دارد .این دیدگا افرراد را بره طرور
ذاتی اجتماعی دانسته له توس فرهنگی هنجار له بر رفتارشان ترأثير مریگرذارد هردایت مریشروند
(لوئين و سانشين .)2011 ،یك راهبرد عمرومی جدیرد بررا تغييرر در سيسرتمهرا انسرانی راهبررد
تحولگرا است .در این نو راهبرد تغيير ریشه در فرهنگ سازمان داشته و برا تغييررات بنيرادین همررا
است .راهبرد چهارم تنها زمانی دید میشود له فرضيات استاندارد در مورد تعامل و مناف شخصری را
رها لرد و به سمت فرضيات غيرمعمول تغيير برویم له از آن بره عنروان تئرور تغييرر پيشررفته یراد
میلنند .در قل

این تئور چيز است له ما ان را خودتعالیگر یا راهبرد تحولگرا مینراميم .ایرن

نو راهبرد تغيير به سازمانها لمك میلند له هميشه خود را با محي در حال تغيير تطبيق دهند .اگرر
سيستم این تطبيق را از دست دهد به سمت آنتروپی یا از دست دادند انرژ توليد میرود .همره افرراد،
گرو ها و سازمانها به انتروپی یا مرگ آرام تمایل دارند (لوئين و سانشرين .)2011 ،در ایرن پرژوهش
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.مصاحبهشوندگان از نظر شرای فرهنگی و آگاهی نسبت به مسئله تغيير در یرك سرطح قررار نداشرتند
 به مدیران فدارسريون ورزو لاراتره پيشرنهاد مریشرود بره شراخصهرا،براساس یافتهها پژوهش
،راهبردها تغيير سازمانی توجه بيشتر نمایند تا با اثر مثبت این مقوله بر تعهرد بره اجررا تغييررات
.افزایش ليفيت خدمات و اثربخشی سازمان حاصل گردد
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مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی
مقاله پژوهشی

رصل دوم
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رابطه بازاریابی داخلی با تمایل به حضور مجدد مشتریان در
باشگاههای بدنسازی زنانه خصوصی شهر تهران
محیا کهربی ،1دکتر امیر احمد مظفری ،2دکتر لیال صباغیان راد

3

 1کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش مديريت ورزشی
 2ا تاد دانشگاه آزاد ا المی واحد علوم و تحقیقات
 3ا تاد دانشگاه آزاد ا المی واحد علوم و تحقیقات
تاريخ پذيرش99/11/20 :

تاريخ دريارت99/6/17 :

چکيده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بازاریابی داخلی با تمایل به حضور مجدد مشتریان در باشگا ها
بدنساز زنانه خصوصی شهر تهران تدوین گردید است .روو تحقيق همبسرتگی برود و برهشريل
ميدانی صورت گرفتهاست .جامعه آمار پژوهش لليه لارلنان و مشتریان باشگا ها بدنساز زنانره
خصوصی شهر تهران له حداقل شش ما سابقه عضویت در این باشرگا هرا را داشرتند ،مریباشرند لره
براساس نمونهگير خوشها تصادفی تصادفی طبق جدول مورگان به ترتير 165 ،نفرر از لارلنران و
شردند .بررا گرردآور اطالعرات از پرسشرنامۀ

 335نفر از مشتریان به عنوان نمونه آمرار انتخرا

استاندارد بازاریابی داخلی مونی و فورمن ()α =0/94( )1995و پرسشنامه تمایل به حضور مجردد لريم
( )α =0/77( )2006استفاد گردید .برا آزمون فرضيههرا تحقيرق از آزمرون للمروگروف اسرميرنف،
آزمون همبستگی پيرسون ،تحليل واریانس و رگرسيونچند متغير استفاد شرد اسرت .براسراس یافتره
ها این پژوهش نتایج حاصل از آزمون پيرسون نشان میدهد له بين بازاریابی داخلی و تمایل به حضور
مجدد مشتریان باشگا ها بدن ساز زنانره خصوصری شرهر تهرران رابطره معنرادار وجرود دارد ( r=0/12و
 .)sig=0/032همچنين نتایج آزمون  Fنشان داد له تفراوت ميرانگين تمایرل بره حضرور مجردد در برين
باشگا ها با سطوح مختلف بازاریابی داخلی از لحاظ آمار معنرادار اسرت ( F=8/53و - .)sig=0/000
نتایج رگرسيون نشان داد له بين مؤلفه ها بازاریرابی داخلری و تمایرل بره حضرور مجردد ارتبراط معنرادار
( )R=0/27وجود دارد .همچنين  0/07درصد از لل تغييرات تمایل به حضور مجدد را  7مؤلفه بازاریابی داخلی
1. mk6889@yahoo.com
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پيشبينی می لنند ( )R2=0/07،p>0/01و تسهيم اطالعات بيشترین اهميت را در پيشبينی تغييرات تمایرل
به حضور مجدد را داراست ( .)β =0/26،p>0/000لذا با افزایش بازاریابی داخلری و توجره بره ابعراد آن
خصوصاً تسهيم اطالعات در باشگا ها بدنساز زنانه ،تمایل به مشرارلت در ميران لارلنران افرزایش
مییابد و موج

هم افزایی در آنها میشود و بر رو مشتریان خارجی تأثير گذاشته و سب

حضور مجدد در باشگا ها میگردد.
كلمات كليدي :بازاریابی داخلی ،تمایل به حضور مجدد ،مشتریان ،باشگا ها بدنساز

تمایل بره

رابطه بازاريابی داخلی با تمايل به حضور مجدد مشتريان در باشگاههاي بدن ازي زنانه خصوصی شهر تهران

43

مقدمه
در ابتدا هزار سوم ،جهان ورزو ،در حال تجربه دوران جدید و تراز ا اسرت .تحروالت سرری و
گسترد در تمامی ابعاد ورزشی ،استفاد از شيو ها و فنون بازاریابی را در ورزو مورد توجه قررار داد
است (حسن زاد  .)1384 ،تحوالت صورت گرفته در مفهوم بازاریابی در دهه اخير ،همه سرازمانهرا و
لليه لس

و لارها را به سمت مشتر گرایی سوق داد است .همچنين ،یيی از عمد تررین چرالشهرا

نگهدار مشتر و یا به عبارتی تمایل مجدد آنها است .افزایش رقابت بررا لسر
موج

مشرتریان بيشرتر

شد است شرلتها ارزو بيشتر برا خدمات قابل ارائه به مشتریان قائل شروند ترا بتواننرد

خودشان را نسبت به رقبایشان متفاوت جلو دهند (هيرز  .)1381 ،بنرابراین در برازار رقرابتی امرروز،
حفظ مشتریان برا موفقيت هر لس
نسبت به جذ

و لار ،یك امر حياتی است و از آنجا له حفرظ مشرتریان فعلری

مشتریان جدید ،ساد تر و لم هزینهتر است ،توجه مؤثر به خواستهها مشرتریان بررا

دریافت لاال و خدمات پس از فروو مناس  ،نه تنها موج

حرل مشريالت جرار مریشرود ،بليره

شيو ا برا ایجاد رضایت و فدالار در مشرتریان اسرت (لروز چيران و هميراران .)1388 ،امرروز
مدیران باشگا ها و امالن ورزشری نيرز لره بره ایرن موضرو واقرف هسرتند و از افرزایش روزافرزون
مراجعهلنندگان به باشگا ها آگاهی دارند ،برا ادامه حيات خود در دنيا پر رقابت امروز باید تمرام
تالو خود را برا جذ

مشتر بيشتر بهلار گيرند؛ البته باید بداننرد لره تنهرا جرذ

مشرتر مهرم

نيست ،بليه حفظ مشتر مهمتر و البته ساد تر و لم هزینهتر خواهد بود (فسنقر .)1390 ،
درنتيجه در همين راستا و در پی رضایت مشتریان و حضور مجدد آنان ،افراد سازمانها خردماتی
یا لارلنانی له خدمات را به مشتریان ارائه مری دهنرد ،عوامرل اصرلی بازاریرابی خردماتی بره حسرا
میآیند؛ زیرا بسيار از مشتریان ،ارائهدهندگان خدمات را با نام سازمان مریشناسرند (الوالج ،رایرت،
 )1389این جنبه از بازاریابی خدماتی موضرو تراز ا را مطررح سراخته اسرت لره آن را «بازاریااب
داخل » مینامند .بازاریابی داخلی بدین مفهوم است لره لارلنران و امرور مربروط بره آنران (گرزینش،
استخدام ،آموزو ،پرورو و ارتباطات) در موفقيت سازمانها خدماتی نقش حياتی دارنرد (روسرتا و
همياران .)1390،فيسك 1و همياران ( )2007نتيجه گرفتند له پایه بازاریابی داخلی ،رضرایت لارلنران
است له نهایتاً باعث رضایت مشتر میشرود (گونراریس 2و هميراران .)2010 ،برهطرور ویرژ منطرق

1. Fisk et al.
2. Gounaris et al.
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بازاریابی داخلی این است له ارضا نيازها مشتریان داخلی میتواند به لارمند انگيرز بدهرد ،حفرظ
لند و بنابراین به درجه باالتر از رضایتمند و رفتار مشتر مدارانه و منجرر شرود (گيومسرون،1
 )1994بنابراین انتظار درجه باالتر از رضایت مشتر و وفادار و حضور مجدد در سرازمان وجرود
دارد (ليائو .)2009 ،2به طور له چن و لين )2013( 3در تحقيقی له بره بررسری بازاریرابی داخلری و
وفادار لارلنان پرداختند به نقش و تأثير قو بازاریابی داخلی بر رو وفادار لارلنان اشار نمودند
(چن و لين.)2013 ،
لذا مسئله مهم اینجاست له مطالعات نشان داد است له ایجاد بازاریابی داخلی یيری از مشريالت
مدیران باشگا ها سالمتی و ورزشی میباشد ،حال با توجه به تحقيقراتی لره ترالنون انجرام پذیرفتره
مشاهد میشود له در زمينه ادبيات تحقيق رابطه بين بازاریابی داخلری و حضرور مجردد مشرتریان در
باشگا ها بدنساز صورت نگرفته است .همچنين ارائه خدمات مانند هر سازمان دیگرر  ،مسرتلزم
توجه به عوامل بازاریابی داخلی می باشد تا از طریق نفوذ و تأثير در رضایت مشتریان داخلی موجبرات
رضایت مشتریان خارجی و تمایل حضور مجدد آنان گردد ،لذا پژوهش حاضرر بره دنبرال ایرن مسرئله
است له چه ارتباطی بين بازاریابی داخلی با تمایل به حضور مجدد مشتریان در باشگا ها بدنسراز
رابطه وجود دارد؟

روششناسي تحقيق
روو این پژوهش از نظر هدف ،لاربرد و به لحاظ گردآور داد ها ،توصيفی همبستگی میباشد له
به شيل ميدانی صورت گرفته است.

جامعه و نمونههای آماری
جامعه این پژوهش ،تمامی لارلنان باشگا ها بدن ساز زنانه خصوصی شهر تهران و مشرتریان ایرن
باشگا ها له حداقل شش ما سابقه عضویت در این باشگا ها را داشتند میباشرند .از ایرن رو پرژوهش
حاضر ،تمامی باشگا ها بدنساز زنانه خصوصی شهر تهران لره دارا مجروز رسرمی از ادار لرل

1. Gummesson
2. Liao
3. Chen and lin
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تربيت بدنی استان تهران بودند ،شامل  32باشگا  288 ،لارلن و  2560نفرر مشرتر را در دامنره خرود
قرار داد است .با توجه به تقسيمبند مناطق  22گانه شهر تهران در چهار پوشش اصرلی لره مصرو
سازمان لل تربيت بدنی استان تهران است ،باشگا ها مورد نظر در ایرن تحقيرق در منراطق چهارگانره
گانه شمال شرق ( 21باشگا ) ،شمال غر

( 11باشرگا ) ،جنرو

شررق و جنرو

غرر

(لره دارا

باشگا ها فعال و پيوسته در حال ارائه خدمات نبودند) بر اساس روو نمونهگير خوشها تصادفی
مدنظر قرار گرفته شدند .بر این اساس طبق جدول مورگان به ترتي 165 ،نفر از لارلنان و  335نفرر از
مشتریان به عنوان نمونه آمار انتخا

شدند.

ابزار تحقيق
برا ارزیابی بازاریابی داخلی از پرسشنامه مونی و فورمن ( )1995استفاد گردید .ایرن ابرزار دارا 21
سؤال بود له جهت ارزیابی بازایابی داخلی میباشد .این ابزار دارا هفت بعد بود له به شررح ذیرل
میباشد :امنيت شغلی ،آموزو لارلنان ،پاداو ،تسرهيم اطالعرات لارلنران ،توانمنردسراز لارلنران،
لاهش فاصله طبقاتی و استراتژ بازاریابی داخلی .همچنين جهرت تمایرل بره حضرور مجردد در ایرن
پژوهش از پرسشنامه ليم ( )2006له شامل  5سؤال و به صورت بسته پاسخ است ،استفاد شد .در ایرن
ابزارها از طيف  5ارزشی لييرت جهت پاسخگویی به سؤاالت استفاد شد است له لمترین امتيراز را
لامالً مخالف ( )1و بيشترین امتياز را لامالً موافق ( )5به خود اختصاص داد.
جهت تعيين روایی صور و محتوایی پرسشنامهها این پژوهش از  10تن از اساتيد رشته تربيرت
بدنی و علوم ورزشی (گرایش مدیریت ورزشی له در زمينه بازاریرابی ورزشری صراح

نظرر بودنرد)

نظرخواهی به عمل آمد له پس از اعمال نظرات آنها ،پرسشنامهها مورد تأیيد قرار گرفت .بره منظرور
انداز گير قابليت پایایی ،از روو آلفا لرونباخ استفاد گردید .بدین منظور بخش لوچيی از جامعه
آمار ( 40نفر) انتخا

و پرسشنامهها به شيل مطالعه مقدماتی 1در جامعه توزی گردید؛ این مقدار بر

اساس داد ها حاصل از پرسشنامه ارزیابی بازاریابی داخلی  α =0/94و تمایل بره حضرور مجردد نيرز
 α=0/77محاسبه گردید له نشان دهند

آن است له پرسشنامهها مرورد اسرتفاد  ،از قابليرت پایرایی

الزم برخوردار میباشد.

1. Pilot Study
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روش تجزيه و تحليل اطالعات
برا تجزیه و تحليل آمار یافتهها پژوهش از آمار توصريفی بررا طبقرهبنرد وتوصريف یافترههرا
(ميانگين ،انحراف استاندارد ،جرداول توزیر فراوانری) اسرتفاد گردیرد .در بخرش آمرار اسرتنباطی از
آزمونها للموگروف اسميرنف جهت تعيين طبيعی بودن توزی داد ها ،ازآزمون همبستگی پيرسرون،
آزمون  Fو از رگرسيون چندمتغير نيز برا تعيين رابطه و پيشبينی بين متغيرها تحقيق استفاد شرد
است.

يافتههای پژوهش
یافتههاي توصيف
براساس یافتهها حاصل از توصيف ویژگیها جمعيت شناختی لارلنران ایرن پرژوهش ،از مجمرو
 165نمونه لارلنان پاسخ دهند  90 ،نفر ( 54/5درصد) مجرد بودند و  75نفر ( 45/4درصد) هم متأهل بودند.
همچنين نتایج گویا این مطل

است له تقریباً  % 66/1از لارلنران تحرت بررسری در ایرن پرژوهش،

دارا دامنه سنی زیر  40سرال هسرتند .نترایج نشراندهنرد توزیر درصرد فراوانری مردرج تحصريلی
لارشناسان تحت بررسی گویا این مطل

است له  %4/8از لارشناسان تحرت بررسری دارا مردرج

زیر دیالم %12/7 ،از لارشناسان تحت بررسی دارا مدرج دیالم  %35/8دارا مدرج لاردانی%39/4 ،
دارا مدرج لارشناسی %7/3 ،دارا مدرج لارشناسی ارشرد و براالتر هسرتند .باتوجره بره اطالعرات
برگرفته از ویژگیها جمعيتشناختی لارشناسان %54/5 ،از لارلنان تحت بررسی دارا سابقه لمترر
از  5سال میباشند .همچنين  %35/8دارا درآمد بين  800-500تومان را دارا بودند و  19/4درصد هرم
باال  1ميليون در ما درآمد داشتند .نتایج نشان داد له ( 32/7درصد) 800 ،تا  1ميليون و  61نفر ( 37درصرد)
هم باال  1ميليون در ما هزینه داشتند.
همچنين نتایج مربوط به توصيف داد ها جمعيتشناختی مشتریان گویا این مطلر

اسرت335 ،

نمونه تحت بررسی  170نفر ( 50/7درصد) مجرد بودند و  165نفر ( 49/3درصد) هم متأهل بودنرد .همچنرين
نتایج گویا این مطل

است له تقریبا  %62/7از لارلنان تحت بررسی در ایرن پرژوهش ،دارا دامنره

سنی زیر  40سال هستند .نتایج توزی درصد فراوانی مدرج تحصيلی لارشناسان تحت بررسی گویرا
این مطل

است له  %6/6از لارشناسان تحت بررسی دارا مدرج زیرر دیرالم %20/9 ،از لارشناسران

تحت بررسری دارا مردرج دیرالم  %26/6دارا مردرج لراردانی %35/8 ،دارا مردرج لارشناسری،
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 %10/1دارا مدرج لارشناسی ارشد و باالتر هسرتند .باتوجره بره اطالعرات برگرفتره از ویژگریهرا
جمعيتشناختی لارشناسان %23/6 ،از لارلنان تحت بررسی دارا سابقه بين 6ما ترا یيسرال%27/5 ،
بين  1تا  2سال %17/ 6 ،بين  2تا  3سال و  %31/3نيز بيش از  3سال سابقه فعاليرت ورزشری داشرتند.
همچنين  %19/4دارا درآمد بين 800-500تومان را دارا بودند و  15/5درصد هم باال  1ميليرون در مرا
درآمد داشتند .نتایج نشان داد له ( 32/7درصد) 800 ،تا  1ميليون و  61نفر ( 37درصد) هم باال  1ميليون در
ما هزینه داشتند.

يافتههای استنباطي
با توجه به نتایج آزمون پيرسون ،بين بازاریابی داخلی و تمایل به حضور مجردد مشرتریان باشرگا هرا
بدنساز زنانه خصوصی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد .همچنين ضری

تعيين محاسبه شرد

نشان میدهد له  1/44درصد از تمایل به حضور مجدد مشتریان باشگا ها بدن ساز زنانه خصوصی
شهر تهران توس بازاریابی داخلی تبيين میگردد ،یا به عبارتی  1/44درصد واریانس دو متغيير مشترج
است ( r=0/12و ()sig=0/032جدول .)1
جدول ( )1ارتباط بین بازاریابی داخلی و تمایل به حضور مجددد مشدتریان باشدگاههدای بددنسدازی زنانده
خصوصی شهر تهران
متغيير
بازاريابي داخلي

تمايل به حضور مجدد
ضريب همبستگی

طح معناداري

ضريب تعیین

0/12

0/032

%1/44

همچنين جهت تعيين ارتباط و پيشبينی برين متغيرهرا ایرن پرژوهش از تحليرل رگرسريون برين
بيارگير مؤلفهها بازاریابی داخلی بهعنوان متغيرها مستقل (پيشبين) و تمایل به حضور مجدد بره
عنوان متغير وابسته (مالج) ،با روو همزمان استفاد شد .نتایج ضری همبستگی چندگانه نشان مریدهرد
له بين مؤلفهها بازاریابی داخلی و تمایل به حضور مجدد ارتباط معنادار ( )R = 0/27وجرود دارد .از طرفری
مقدار ضری تعيين تعدیل شد ( )R2 adj = 0/07نشان میدهد له  0/07درصد از لل تغييرات تمایل به حضور
مجدد را  7مؤلفه بازاریابی داخلی پيشبينی میلنند( .جدول .)2
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جدول ( )2نتایج همبستگی چندگانه بین مؤلفههای بازاریابی داخلی با رضایتمندی
مدل

ضريب همبستگی چندگانه

1

0/27

R2
ضريب تعیین
0/07

R 2 adj
ضريب تعیین تعديل شده
0/05

خطاي ا تاندارد برآورد
0/659

همچنين نتایج جدول  ،3نشان میدهد له مقدار آزمون  Fدر سطح خطا لمتر از  0/01معنادار است ،بدین
معنی له مدل رگرسيونی تحقيق مرل از  7متغير مستقل و یك متغيرر وابسرته مردل خروبی اسرت و مجمرو
متغيرها مستقل قادرند تغييرات تمایل به حضور مجدد را تبيين لنند .با این وجود مدل تحقيق از قدرت تبيرين
باالیی برخوردار نيست.
جدول ( )3نتایج آزمون آنوا
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

Sig

رگر یون
باقیمانده
کل

10/847
142/210
153/057

7
327
334

1/550
0/435

3/563

0/001

براساس نتایج جدول  4نشان میدهد له تنها تأثير متغير تسرهيم اطالعرات لارلنران برر تمایرل بره
حضور مجدد معنادار است ،اما متغيرها امنيت شغلی ،آموزو لارلنان ،پاداو ،توانمندساز لارلنان،
لاهش فاصله طبقاتی و استراتژ بازاریابی داخلی تأثير معنادار بر متغير تمایل به حضرور مجردد بره
خاطر سطح معنادار براالتر از  0/05ندارنرد .همچنرين متغيرر تسرهيم اطالعرات لارلنران برا ضرری
رگرسيونی  0/26باالترین تأثير رگرسيونی را بر متغير تمایل به حضور مجدد دارد .به عبرارتی بره ازا
افزایش یك انحراف استاندارد در متغير تسهيم اطالعات لارلنان ميزان تمایل به حضور مجدد به ميزان
 0/26انحراف استاندارد افزایش مییابد.
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جدول ( )4نتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
ضرايب غير استاندارد

مدل
متغيرهای مستقل
1

B

(ثابت)
امنیت شغلی
آموزش کارکنان
پاداش
تسهیم ارالعات کارکنان
توانمند ازي کارکنان
کاهش راصله ربقاتی
ا تراتژي بازاريابی داخلی

3/095
-0/200
0/250
-0/211
0/547
-0/142
0/192
-0/029

خطاي
ا تاندارد
0/278
0/209
0/247
0/142
0/139
0/208
0/157
0/123

ضرايب
استاندارد

همبستگي
T

Sig
مرتبه صفر

Beta

0/08
0/10
-0/10
0/26
-0/05
0/08
0/02

11/128
-0/956
1/014
-1/485
3/935
-0/685
1/222
-0/233

0/000
0/340
0/311
0/139
0/000
0/494
0/223
0/816

0/01
0/10
-0/01
0/23
0/04
0/11
0/09

تفکیکی
-0/05
0/06
-0/08
0/21
-0/04
0/07
-0/01

بنابراین معادله رگرسيون رضایتمند با توجه به متغير پيشبين براساس داد ها جدول  5به شرح
زیر میباشد.
(تسهيم اطالعات كاركنان)  = 0/26تمایل به حضور مجدد
همچنين نتایج آزمون  Fنشان داد له تفاوت ميانگين تمایل به حضور مجدد در برين باشرگا هرا برا
سطوح مختلف بازاریابی داخلی از لحاظ آمار معنادار است (جدول .)6
جدول ( )6تفاوت بین تمایل به حضور مجدد در باشگاهها با سطوح مختلف بازاریابی داخلی
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

Sig

 1رگر یون
باقیمانده
کل

7/482
145/575
153/057

2
332
334

3/741
0/438

8/532

0/000

بر این اساس تفاوت بين ميانگين تمایل به حضور مجدد در باشگا با بازاریابی داخلی با سطح لرم
با باشگا با بازاریابی داخلی با سطح زیاد و همچنين باشگا با بازاریرابی داخلری برا سرطح متوسر برا
باشگا با بازاریابی داخلی با سطح زیاد معنادار است ولی تفاوت بين ميانگين تمایل بره حضرور مجردد
در باشگا با بازاریابی داخلی با سطح لم با باشگا با بازاریابی داخلی با سطح متوس معنادار نمیباشد
(جدول .)7
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جدول ( )7تفاوت بین میانگین گروههای جفتی
بازاريابي داخلي
ال اس دي

کم
زياد

متو ط

متو ط
کم

زياد
کم

زياد
متو ط

فاصله اطمينان %95

تفاوت ميانگين

خطای استاندارد

Sig

-0/07579
-0/37241

0/09783
0/10572

0/439
0/000

-0/268
-0/580

0/07579
-0/29661

0/09783
0/08262

0/439
0/000

-0/117
-0/4591

0/268
-0/134

0/10572
0/08262

0/000
0/000

0/164
0/134

0/580
0/459

0/37241
-0/29661

حد باال

حد پايين
0/117
-0/164

تفاوتها در سطح  P<0/05معنادار است.

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از آزمون فرضيهها نشان داد ،بين بازاریاب داخل و تمایل به حضور مجدد رابطه معنااداري
وجود دارد ،بدین معنی له هرچه بازاریابی داخلی باشگا ها بدن ساز بيشتر میگردد احتمال تمایل به حضور
مجدد مشتریان افزایش مییابد له همسو با برخی یافتهها

ساعت چيان و همياران ( ،)1390حسرنقلی پرور و

همياران ( ،)1391مارتينز 1و هميارانش ( ،)2011ليم ( )2006می باشد.
دراین راستا تحقيق مارتينز 2و هميارانش ( ،)2011تحت عنوان "برداشت ها بازاریابی داخلی در
ورزشياران بين دانشگاهی و تأثير آن ها بر تعهد سازمانی" نشان میدهد له گرایش بازاریرابی داخلری
به طور قو بر تعهد عاطفی به سازمان تأثير میگذارد ،عالو بر ایرن واسرطه لراملی در رابطره برين
عمليرد شغلی و تعهد عاطفی است .نتایج ،این ادعا را حمایت میلنند لره گررایش بازاریرابی داخلری
میتواند بهطور مؤثر برا پرورو توسعه تعهد عاطفی به سازمان اجرا شود .عبردليادر و هميراران

3

( ،)2010در تحقيق خود مبنی برر"ترأثير بازاریرابی داخلری برر رو ليفيرت خردمات در للروپهرا
ورزشی" نشان دادند له بين بازاریابی داخلی (وضوح نقش لارلنان ،آموزو و توسعه لارلنان ،روابر
بين لارلنان ،لارلنان پاداو ،انگيز لارلنان و تعامل بين لارلنان و مشتریان و سرایر عوامرل) و سرطح
ليفيت خدمات ارائه شد به اعضا فعال باشگا همبستگی مثبت و معنی دار وجرود دارد .همچنرين
1.martinez et all.
2.martinez et all.
3.Abdelkader, et all
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جمال و ناصر 1بيان می لنند ،در بازاریابی رضایتمند مشتر نتيجه اصلی فعاليت است له برهعنروان
ارتباطی بين مراحل مختلف رفتار خرید مصرفلنند عمل میلند .بررا مثرال اگرر مشرتریان بوسريله
خدمات خاص رضایتمند شوند ،به احتمال زیاد خرید خود را تيررار خواهنرد لررد و سرب

تمایرل

مجدد میگردد .بعالو هرچه هرچه بازاریابی داخلی در باشگا ها ورزشی و بدنساز بيشتر باشد و به
آن اهميت بيشتر داد شود ،اثربخشی لار گروهی افزایش مییابد و موج

بهبود عمليررد لارلنران و

نهایتاً خدماترسانی بهتر به مشتریان باشگا ها میشود .با افزایش بازاریابی داخلی تمایل به مشارلت در
ميان لارلنان افزایش مییابد و موج
میگذارد و سب

هم افزایی در آنها میشرود و برر رو مشرتریان خرارجی ترأثير

میشود له مشتریان بار دیگر تمایل به حضور مجدد در باشگا ها را داشته باشند

نتایج حاصل از ضریب همبستگ چندگانه نشان م دهد نترایج ضرری

همبسرتگی چندگانره نشران

میدهد له بين مؤلفهها بازاریاب داخل و تمایل به حضور مجدد ارتباط معنادار ( )R = 0/27وجود دارد .از
طرفی مقدار ضری تعيين تعدیل شد ( )R2 adj = 0/07نشان میدهد له  0/07درصد از لل تغييرات تمایل بره
حضور مجدد را  7مؤلفه بازاریابی داخلی پيشبينی میلنند .مدل رگرسيونی تحقيق مرل

از  7متغير مستقل

و یك متغير وابسته مدل خوبی است و مجمو متغيرها مستقل قادرند تغييرات تمایل به حضور مجردد
را تبيين لنند .با این وجود مدل تحقيق از قدرت تبيين باالیی برخوردار نيست .بهطور له له تنها تأثير
متغير تسهيم اطالعات لارلنان بر تمایل به حضور مجردد معنرادار اسرت ،امرا متغيرهرا امنيرت شرغلی،
آموزو لارلنان ،پاداو ،توانمندساز لارلنان ،لاهش فاصله طبقاتی و استراتژ بازاریابی داخلی تأثير
معنادار بر متغير تمایل به حضور مجدد به خاطر سطح معنادار باالتر از  0/05تأثير ندارنرد .نترایج ترا
حدود

همسو با یافتهها باالنتين ( )2000و بانسال و همياران ( )2001میباشد.

بانسال و هميارانش ( )2001در تحقيق خود نشان دادند لره تسرهيم اطالعرات یيری از بازوهرا
بازاریابی درونی برا افزایش سطح خدمترسانی میدانند .اما احمرد و هميراران ( )2003و بانسرال و
هميارانش( )2001در تحقيقات خود نشان دادند لره ابعراد مختلرف بازاریرابی داخلری امنيرت شرغلی،
آموزو لارلنان ،پاداو ،توانمندساز لارلنان ،لاهش فاصله طبقاتی و استراتژ بازاریابی داخلری بره
عنوان عناصر مهم بازاریابی نام برد اند و تأثير مثبتی را بر رو سطح خردمترسرانی و ارتقرا مشرتر
گرایی دارد.

1.Jamal and Naser
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هدف از همه اقدامات بازاریابی در سازمان ها ،جذ  ،حفظ و ارتقا وفادارا مشرتر اسرت .برر
اساس نتایج حاضر به طور للی یيی از پيامدها اصلی بازاریابی داخلی تسهيم اطالعات است له در این
تحقيق توانسته است از ميان ابعاد بازاریابی داخلی تأثير معنادار بر رو رضایتمند ایفا لند .باالنتين ( )2000در
تحقيق خود تسهيم اطالعات را یيی از یيی از بازوها بازاریابی داخلی برا افرزایش سرطح خردماترسرانی
میدانند .در این خصوص به منظور ایجاد ارتباط و تسهيم ارتبراط ،باشرگا هرا ورزشری برا اسرتفاد از
رووها مختلف ،باید آسانساز جریان اطالعات را برقرار سازند .اهميرت ایرن جریران اطالعرات،
ایجاد سهولت در تصميمگير ها ،ایجاد یك ميانيسم بازخورد مناس

و ارتقا سطح تواناییهاست له

منجر میشود .تسهيم اطالعات در شرایطی له لارلنان باشگا ها ورزشی بدنساز در جریان امور باشگا قررار
گيرند ،به اهميت نقش خود در باشگا آگا میشوند له این خود یيی از اهداف بازاریابی درونی است .لذا تسهيم
اطالعات بهعنوان یيی از ابعاد بازاریابی داخلی میتواند با افزایش سطح خدمترسانی به مشرتریان باشرگا هرا
بدنساز سب افزایش رضایت و بالطب سب حضور دوبار و ازدیراد ميرزان تعهرد و تمایرل مجردد آنران بره
باشگا ها گردد .الزم است باشگا ها ورزشی در مورد توجه به چشمانداز بازاریرابی داخلری حساسريت
بيشتر

داشته و توجه بيشتر را به این مقوله اختصاص دهند و لارلنان خود را بيشتر توجيه نمایند و

آنها را با چشماندازها باشگا آگا نمایند و بهطور همزمان از برنامهها توسعه و آموزو لارلنان و
پاداو غافل نگردند و از پاداوها عمليرد و رضرایتمند مناسر

اسرتفاد نماینرد .لرذا پيشرنهاد

میشود از طریق ميانيزم بازاریابی داخلی باشگا ها جهت افزایش رضایتمند سطح ليفری مشرتریان و
لارلنان را از طریق افزایش تسهيم اطالعات ،غنا شغلی  ،آموزو ،پراداو ،امنيرت شرغلی و افرزایش
توانمند ها ارتباطی و مدیریتی لارلنان باال ببرند.
نتایج حاصل از آزمون  Fنشان داد ،تفاوت ميانگين تمایل به حضور مجدد در بين باشگاههاا باا
سطوح مختلف بازاریاب داخل از لحاظ آماري معنادار است و تفاوت بين ميانگين تمایل به حضور
مجدد در باشگا با بازاریابی داخلی با سطح لم با باشگا با بازاریابی داخلی با سرطح زیراد و همچنرين
باشگا با بازاریابی داخلی با سطح متوس با باشگا با بازاریابی داخلی با سطح زیاد معنادار اسرت ولری
تفاوت بين ميانگين تمایل به حضور مجدد در باشگا با بازاریابی داخلری برا سرطح لرم برا باشرگا برا
بازاریابی داخلی با سطح متوس معنادار نمیباشد ،بدین معنی لره هرچره سرطح بازاریرابی داخلری در
باشگا ها بدنساز بيشتر میگردد ،احتمال تمایل به حضور مجدد مشتریان افزایش مرییابرد لره ترا
حدود همسو با یافتهها چين و لين ( ،)2013مارتينز و همياران ( ،)2011ليم ( ،)2006میباشد.
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لياو ،)2009( 1در تحقيق خود تحت عنوان "اثر بازاریابی داخلی بر مشتر مدار " بره ایرن نتيجره
رسيد له ادراج بازاریابی داخلی توس لارلنان و به لارگير آن در بانك منجر بره رضرایت لارلنران
سطح اول شد له به نوبه خود در گرایش لارلنان به مشتر مؤثر واق میشود .برهطرور ویرژ منطرق
بازاریابی داخلی این است له ارضا نيازها مشتریان داخلی میتواند به لارمند انگيرز بدهرد ،حفرظ
لند و بنابراین به درجه

باالتر از رضایتمند و رفترار مشرتر مدارانره و منجرر شرود .بنرابراین

انتظار درجه باالتر از رضایت مشتر و وفادار و حضور مجدد در سازمان وجود دارد .بهطور لره
چن و لين )2013( 2در تحقيقی له به بررسی بازاریابی داخلی و وفادار لارلنان پرداختند به نقرش و
تأثير قو بازاریابی داخلی بر رو وفادار لارلنان اشار نمودند .بنابراین از منظر بازاریرابی داخلری،
لارلنان نخستين بازار یك لس

و لار در باشگا ها بدنساز میباشند .از طریرق اجررا بازاریرابی

داخلی ،رف نيازها لارلنان باشگا  ،برانگيخته شدن لارلنان و با افزایش رضایت شغلی لارلنان ،تمایل
به جدایی از سازمان لاهش یافته و به این ترتي

رضایت مشتر بيرونی و ایجراد وفرادار و صرداقت

اميانپذیر میشود و بالطب با افزایش بازاریابی داخلی با سطوح مختلف در باشگا ها بدنساز

احتمال

تمایل به حضور مجدد مشتریان افزایش مییابد .لذا بر طبق نتایج وجرود بازاریرابی داخلری برا سرطحهرا
گوناگون جز بازاریابی داخلی با سطح لم با باشگا با بازاریابی داخلی با سطح متوس برر رو تمایرل
مجدد مشتریان معنادار میباشد له این نشان دهند اهميت بازاریرابی داخلری در باشرگا هرا ورزشری
میباشد .در نتيجه توجه به این امر مهم در ارگان ها ورزشی از اهميت خاصی برخوردار است.
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ارزیابی تأثیر روش خرید و فروش در بازاریابی ورزشی از دیدگاه
مدیران تربیت بدنی
احترام عابدی ،1دکتر احمد طبائیان ،2دکتر شهرام عروف زاد

3

 1کارشناس ارشد تربیت بدنی -مديريت ورزشی
 2ا تاديار دانشگاه اصفهان -مديريت ورزشی
 3ا تاديار دانشگاه مبارکه -مديريت ورزشی
تاريخ پذيرش99/12/15:

تاريخ دريارت99/6/7 :

چکيده
هدف اصلی این پژوهش ،ارزیابی تأثير روو خرید و فروو در بازاریابی ورزشری از دیردگا مردیران
تربيت بدنی شهرستان اصفهان بود .این پژوهش از نو توصيفی  -پيمایشی بود .جامعره آمرار ایرن
تحقيق شامل لليه مدیران تربيت بدنی در ادارات تربيرت بردنی ،آمروزو و پررورو و باشرگا هرا
ورزشی حرفها و نيمه حرفها در سطح شهرستان اصفهان بود .بر اسراس آمرار گرفتره شرد از ادار
لارگزینی مرالز در سال  1390جامعه مورد نظر برابر با  135نفر بود له نياز به نمونهگير نداشت و
جامعه آمار برابر نمونه آمار در نظر گرفته شد .جهت جم آور اطالعرات از پرسرشنامره محقرق
ساخته بهر گرفته شد ،پایایی آن از طریق آلفا لرونباخ  0/86تأیيد شد .برا تجزیه و تحليل داد هرا
عالو بر شاخص ها آمرار چرون فراوانری ،درصرد ،ميرانگين و انحرراف معيرار از رووهرا آمرار
استنباطی و آزمون  tتك متغير استفاد شد .یافتهها تحقيرق نشران داد روو خریرد و فرروو بررا
بازاریابی ورزشی روو مناسبی بود.
كلمات كليدي :بازاریابی ،بازاریابی ورزشی ،مدیران تربيت بدنی

1. e.abedi@hotmail.com
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مقدمه
هدف بازاریابی تأمين و برآورد ساختن نيازها و خواستهها مشتریان مورد نظر است .مشتریان مميرن
است نيازها و خواستهها خود را به گونها بيان نمایند ،اما طور دیگر عمل لنند .آنها ممين است
از انگيزوها عميقتر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل مؤثر له در آخررین لحظره
عقيد شان را عوض میلند ،عيسالعمل نشان دهند .با این وجود ،بازاریابان باید خواستهها مشرتریان
را ،دریافتها ذهنی آنها و خرید و رفتار آنها را بررسی لنند( .لاتلر)1382،1
بازاریابی ورزشی مقولها منحصر به فرد است ،زیرا مشتریان آن مثرل مشرتریان سرایر فررآورد هرا
نيستند .پيتز و استاتلر 2بازاریابی ورزشی را تحت عنوان "فرایند طراحی و اجررا فعاليرتهرایی بررا
توليد (محصول) ،قيمت گذار  ،ترویج و توزی فرآورد ها ورزشی جهت تأمين نيازهرا یرا تمرایالت
مشتریان و نيل به اهداف شرلت تعریف میلننرد (محررم زاد  .)1385،در حرالی لره بعضری اسرتدالل
لرد اند ،بازاریابی ورزشی یك مفهوم نسبتاً جدید اسرت ،ولری دیگرران اسرتفاد از بازاریرابی ورزشری را در
همان اواخر قرن نوزد تخمين زدند .در حال حاضر ،در هزار

جدیرد ،رونرد بازاریرابی ورزشری ،رشرد و

تيامل یافته است و تبدیل به یك روو بزرگ از ترفي خدمات یا محصوالت شد اسرت .اشريال مختلرف
بازاریابی ورزشی وجود دارد .در طول این سالها ،رووها بازاریابی ورزشی تيامل یافته و در حال حاضرر
معموالً به منظور ترویج محصوالت و خدمات استفاد میشود (سایت بازاریابی اینترنتی مستقيم و مشراور
سازمانی.)1995-2002 ،
بازاریابی در لشورها دیگر به آن حد از شيوفایی رسيد است لره هرر لردام از رووهرا را برهعنروان
صنعتی جداگانه نام میبرند و از مناف آن استفاد میلنند .ولی از آنجرا لره خيلری از رووهرا

بازاریرابی

ورزشی شناخته شد در جهان در ورزو لشور ما جایگاهی ندارد در این تحقيق سعی بر آن شرد ترا عرالو
بر جم آور تعداد از رووها بازاریابی ورزشی ،رووها مؤثر از دیدگا مدیران تربيرت بردنی مرورد
ارزیابی قرار داد شود و بتوانيم رووها مؤثر بازاریابی ورزشی را به صرنعتی نروین تبردیل لنريم و ورزو
لشور را از مناف زیاد آن بهر مند لنيم.

1. kotler
2. Pitts & Stadler

58

مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی

دوره  1رصل دوم

پايیز 1400

مباني نظری و ادبيات تحقيق
بازاریابی فرایند ارضا نيازها و خواستهها ،از طریق فراینرد مبادلره اسرت .فراینرد مبادلره نيازمنرد لرار
ومهارت فراوان است .همه لشورها برا مبادله در درون سازمان ،برنامهریز و فعاليرت مریلننرد و
حتی در جستجو برقرار رواب تجار مفيد و دو طرفه با لشورها دیگر هستند .بنابراین مدیریت
بازاریابی عبارت است از "تجزیه و تحليل ،طرح ریز  ،اجرا و لنتررل برنامرههرا تعيرين شرد بررا
فراهم آوردن مبادالت مطلو

با بازارها مورد نظر به منظور دستیابی بره هردفهرا سرازمان" .بره
للی در بحث مدیریتی بره صرورت

عبارت ساد تر مدیریت بازاریابی ،مدیریت تقاضاست .این قاعد
2

اصل بازاریابی1متجلی میگردد (روستا .)1380،لاتلر و آرمسترانگ در تعریفری از بازاریرابی ایرنطرور
بيان لرد اند له بازاریابی نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی است لره برهوسريله آن افرراد و سرازمانهرا
میتوانند از طریق توليد و ارائه خدمات و مبادله آنها با دیگران ،نيازهرا یرا خواسرتههرا خرود را
برآورد سازند (لاتلر.) 1384،
بازاریابی ورزشی عبارتست از عرضه و فروو محصوالت یا خردمات بره منظرور ترأمين نيازهرا
خاص مردم در ازا پول نقد یا معادل آن .محصوالت و خدمات میتواند شامل استفاد از وجهه ،آرم،
فضا سازمان ،رویدادها ورزشی ،تابلوها اعالنات و عناوین باشد (هرناندز.) 2002،3
در عصر حاضر ،جهان ورزو دوران جدید و تاز ا را تجربه میلند و نگاهی صرنعتی بره ورزو
میشود و بهعنوان یك بخش اقتصاد در توليد لاالها و خدمات ورزشی و توسعه

اقتصاد ملّی ،یيی

از درآمدزاترین صنای در قرن  21به شمار میرود.
جامعه بشر النون بيش از هر زمان دیگر با لمبرود منراب و نيازهرا متنرو مواجره اسرت و
تالو میلند تا با استفاد از مناب محدود موجود ،پاسخگو قسمتی از نيازها نامحدودو باشد .اگر
اقتصاد بررسی چگونگی رف نيازها نامحدود با استفاد از مناب محدود باشد ،مدیریت مجموعه ا از
مهارت ها و دانسته ها برا استفاد

بهينه از مناب محدود موجود خواهد بود و بازاریابی هم تشرخيص

نياز و رف آنها از طریق تبادل مناب است (شنگ.)1999، 4

1

.Sport marketing principle
.kotler & Armstrong
3
.Hernandea
4
.Shank. M.D
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از آنجا له بازاریابی در جهان گسترو پيدا لررد اسرت ،وجرود آن در ورزو نيرز احسراس شرد
است .تحوالت سری و گسترد در تمامی ابعاد ورزشی ،اسرتفاد از شريو هرا و مترون بازاریرابی را در
ورزو مورد توجه قرار داد است و موج

گردید تالوها بيشتر در زمينه بازاریابی ورزشی مورد

نياز باشد.
رشد صنعت ورزو با تغييرات اقتصاد ترلي

شد و نياز به متخصصان ورزشی را بررا تمرلرز

رو استراتژ ها بازاریابی ایجاد لرد است .در طرول دهره  1990م .صرنعت ورزو ،رشرد فروق
العاد ا را تجربه لرد و به ارزو تقریبی  213بيليون دالر رسيد (ماهونی و هاوارد .)20011با توجه بره
پژوهش پالنگت 2در سال  2010م ،صنعت ورزو به ارزو تقریبی  414بيليون دالر رسيد است ،امرا
صنعت بدون چالشها مالی نيست (پالنگت .) 2010،
شاید متمایزترین هنر بازاریا ها حرفها این باشد له بتواننرد نرام ونشران تجرار خلرق لننرد،
نگهدار نمایند ،از آن حمایت لنند و سرانجام آن را تقویت نمایند (پارسائيان .)1383
بررسی مفاهيم بازاریابی نام تجار را بسيار خوبی برا مدل و رووها لس

و لار است .نرام

تجار به عنوان راهی برا حفظ و تقویت مشتریان بالقو و فعلی است .همچنين نام تجار به عنوان
وسيله انداز گير در ارزیابی تمام مواد و استراتژ ها بازاریابی خدمت میلند له صرف زمران در
تحقيق ،سرمایهگذار  ،تعریف و ساختن نام تجار مهم است.
بازاریابی نام تجار روو بازاریابی است و ابزار است له بهوسيله آن شرما بره لسر
خود به صورت آگاهی عمومی سوق داد میشوید .در حالی له دنيا لس

و لرار

و لرار خيلری تنرد تغييرر

میلند ،اصول اوليه بازاریابی نام تجار هنوز حفظ شد است .انجمن بازاریابی آمریيا نرام تجرار را
به عنوان «نام ،اصطالح ،نشانه ،نماد یا طرح یا ترليبی از آنها بررا شناسرایی لاالهرا و خردمات یرك
فروشند یا گروهی از فروشندگان برا متمرایز لرردن آنهرا از دیگرر فروشرندگان تعریرف مریلنرد.
فعاليتها بازاریابی رو طرز فير مشتر تأثير میگذارد و ممين است به تعداد نترایج مختلرف از
قبيل آگاهی از نام تجار  ،انجمنهایی با نام تجار  ،نگرو و رفتار نسبت به آرم و سرانجام وفرادار
به آرم بهعنوان مرلز سنجش برا اجرا نام تجار منجر میشود (برلسندورف و همياران.)20093،

1

.Mahony & Howard
.Plunkett
3
.Brexendorf et al
2
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هنگامی له در مورد نام تجار صحبت میشود غير عاد نيست له مردم لوگرو را برا عنروان نرام
تجار اشتبا لنند .لوگو فق یك تيه از استراتژ نام تجار است .لوگرو یرك نمراد اسرت از نرام
تجار قو از لس

و لار ،خدمات و یا محصوالت شناخته شد لره بررا مصررفلننردگان فرراهم

میشود .قبل از شرو فرایند ایجاد لوگو ،مطمئن باشيد له شما اسرتراتژ نرام تجرار خرود را ایجراد
میلنيد .لوگو مانند یك تبليغ لوچك برا شرلت میباشد ،لوگو بدون استراتژ میتواند پيام اشتبا
را منتقل لند و باعث تضعيف استراتژ شرلت شود .لوگو باید به افزایش شناخت مصررف لننرد از
پيام نام تجار لمك لند .هدف از ایجاد لوگو به تصویر لشيدن ارزوها و اهداف شرلت مریباشرد.
لوگو باید منعيسلنند یشررفت شرغلی ،بردون توجره بره لروچيی شررلت باشرد (سرایت دربرار
بازاریابی).
خصوصیساز به جبهه اول اندیشه اقتصاد و سياسی به عنوان راهيار پذیرفتنی برا افرزایش
توليد و دستيابی به رشد اقتصاد در لشورها لمتر توسعه یافته و توسعه یافتره تبردیل شرد اسرت.
(برگ اليوت )1987،بسيار ازز دولرت هرا بررا رهرایی از برار سرنگين خردمات نروین بره اقردامات
خصوصی ساز رو آورد اند تا نرخ رشد اقتصاد خود را تغيير دهند(هاچينسون گالدستوم)1991 ،
سؤال پژوهش :آیا استفاده از خرید و فروش براي بازاریاب ورزش روش مناسب است؟
جدول ( )1نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسه میانگین میزان تأثیر روش اسدتفاده از خریدد و فدروش بدرای
بازاریابی ورزشی با میانگین فرضی ()3
ميانگين فرضي
3

ميانگين
3/60

انحراف معيار
0/64

t

10/20

سطح معناداری
0/001

در تحليل استنباطی به منظور بررسی سطح معنادار از آزمون " "tدر سطح  α=0/05اسرتفاد شرد
له با توجه به این له ميانگين حاصله ( ) 3/60از ميانگين فرضی ( ) 3بزرگتر برود و  tحاصرله نيرز از
مقدار بحرانی جدول بزرگتر بود بنابراین میتوان گفت له استفاد از خرید و فرروو بررا بازاریرابی
ورزشی روو مناسبی است.
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جدول ( )2نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان تدأثیر روش اسدتفاده خریدد و
فروش برای بازاریابی ورزشی با میانگین فرضی ()3
گويه ها

ميانگين

انحراف معيار

T

سطح معناداری

 ا تفاده از نام تجاري باشگاه ا تفاده از آرم باشگاه نقل و انتقال بازيکنان برگزاري مرا م معاررهي تارگان تیم به هواداران اجراي ررش هاي ا تعداديابی تأ یس مدارس تخصصی ورزشی تأ یس رروشگاه ورزشی باشگاه واگذاري اداره امکان ورزشی به بخش خصوصی-مشارکت عموم در مالکیت باشگاه از رريق رروش هام

3/38
3/52
3/49
3/46
3/71
3/82
4/04
3/82
3/12

1/02
0/75
0/90
1/02
0/99
0/91
0/91
0/91
1/17

4/10
7/60
5/93
5
7/85
9/99
12/62
9/99
1/16

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/25

در تحليل استنباطی به منظور بررسی سطح معنادار از آزمون " "tدر سطح  α=0/05اسرتفاد شرد
له با توجه به این له ميانگينها حاصله در خصوص تمامی موارد مؤسسه خرید و فروو از ميانگين
فرضی ( )3بزرگتر بود و  tحاصله نيز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر میباشد ،بنابراین میتروان گفرت
له از دیدگا مدیران ورزشی موارد از قبيل :استفاد از نام تجرار باشرگا  ،نقرل و انتقرال بازیينران،
برگزار مراسم معارفه ستارگان ،اجرا طرحها استعدادیابی ،تأسريس مردارس تخصصری ورزشری،
تأسيس فروشگا ورزشی باشگا  ،واگذار ادار اميان ورزشی به بخش خصوصی و مشرارلت عمروم
در مالييت باشگا از طریق فروو سهام ،در بازاریابی ورزشی تأثيرگذار است.
سؤال پژوهش :آیا استفاده از خرید و فروش براي بازاریاب ورزش روش مناسب است؟
یافتهها تحقيق در خصوص استفاد از خرید و فروو برا بازاریابی ورزشی نشران دهنرد ایرن
است له از دیدگا مدیران ورزشی این روو برا بازاریابی ورزشری مرؤثر اسرت .بره عبرارت دیگرر،
استفاد از نام تجار باشگا  ،استفاد از آرم باشگا  ،نقل و انتقرال بازیينران ،برگرزار مراسرم معارفره
ستارگان تيم به هواداران ،اجرا طرحها استعدادیابی ،تاسيس مردارس تخصصری ورزشری ،تأسريس
فروشگا ورزشی باشگا  ،واگذار ادار

امالن ورزشی به بخرش خصوصری ،و مشرارلت عمروم در

مالييت باشگا از طریق فروو سهام از جمله راهيارهایی است لره مریتوانرد در بازاریرابی ورزشری
تأثيرگذار باشد.

62

مطالعات اجتماعی در مديريت ورزشی

دوره  1رصل دوم

پايیز 1400

باشگا هرا برزرگ دنيرا از جملره بارسرلونا ،منچسرتریونایتد ،رئرال مادریرد ،چلسری ،آث مريالن
سالهاست له با این رووها توانسته اند به سودها هنگفتی دست یابند و سودها حاصله به واسرطه
استفاد از روو خرید و فروو به گونها بود له موج

شد اعرا

شيخ نشين پولدار حوز خلريج

فارس در این باشگا ها سرمایهگذار لنند .این رووها له متأسفانه در ایران هنوز جایگاهی ندارد ،در
لشورها بزرگ سالهاست له بهعنوان یيری از رووهرا بسريار مناسر

لسر

درآمرد محسرو

میگردد .امروز در بازار نقل و انتقال بازیينان و سایر رشته ها ،پولها هنگفتی رد و بدل میشرود و
تيمها به واسطه این نقل و انتقال به سودها سرشار دست یافتهانرد .در همرين خصروص دیروین و
همياران ( )2009تأسيس فروشگا ها مخصروص تريمهرا ورزشری را یرك روو بسريار سرودآور
گزارو میدهند و معتقدند نوجوانان و جوانان به واسطه عالقها له بره آن باشرگا و تريم ورزشری
دارند تمامی احتياجات و نيازها خود را از آن فروشگا ها تأمين میلنند له این میتواند برا باشگا
سودآور زیاد داشته باشد .همچنين نقل و انتقال برازیين لره امرروز برهعنروان یرك روو بسريار
سودآور در دنيا شناخته شد از جمله رووهایی است له موج

میگرردد باشرگا هرا بره تروان مرالی

زیاد برسند.
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اثرات خودپنداره و خودکارآمدی تمرینی بر سالمت روان معلمان
ورزش شهر تهران
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کتایون کامکاری ،1رضا قجریان ماهفروزی
 1دانشجوي دکتري مديريت ورزشی،مدرس دانشگاه آزاد ا المی تهران مرکز
 2کارشنا ی ارشد مديريت ورزشی ،مدرس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ربیعی

تاريخ پذيرش99/11/15:

تاريخ دريارت99/8/20 :

چکيده
هدف تحقيق حاضر بررسی اثرات خودپندار و خودلارآمد تمرینی بر سالمت روان معلمران ورزو
شهر تهران بود است و روو تحقيق از نو توصيفی  -همبستگی ،لاربرد و حال نگر است .جامعره
آمار تحقيق شامل لليه معلمان ورزو شهر تهران بود اند له از بين آنهرا  118آزمرودنی بره روو در
دسترس انتخا شدند .ابزارها انداز گير شامل پرسشنامه خود توصيفی بردنی مرارو و هميراران،
سالمت روان عمومی و مقياس خودلارآمد تمرینی بندورا ( )1997بود  .داد ها به دسرت آمرد برا
استفاد مدلساز معادالت ساختار مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج رگرسريون چنرد متغيرر
نشان داد له خودپندار  ،تنها بهصورت غيرمستقيم و از طریق خودلارآمد بر سالمتروانی تأثير دارد،
همچنين خودلارآمد نيز خود بهصورت مستقيم بر سالمتروانی ترأثير معنرادار دارد .برا توجره بره
نتایج پژوهش اثرخودپندار بر خودلارآمد تمرینی و خودلارآمرد تمرینری برر رو سرالمت روان
معلمان ورزو شهر تهران مشهود است و لذا با توجه به پژوهشها صورت گرفته ،یيری از عرواملی
له میتواند موج بهبود خودپندار بدنی وخودلارامد افرراد شرود ،فعاليرت بردنی اسرت .درنتيجره
پيشنهاد میشود مدیران و مسئوالن مردارس برنامرهریرز هرا الزم بررا اسرتفاد از ویژگریهرا
برخواسته از خودپندار و خودلارآمد تمرینی در جهت اعتال هر چه بيشرتر سرالمت روان معلمران
ورزو استفاد نمود و در جهت ترویج فعاليتها بدنی (ورزو) و انتخا معلمان ورزشيار اهتمام
ویژ ا داشته باشند.
كلمات كليدي :خودلارآمد تمرینی -خودپندار  -سالمت روان -معلمان ورزو

1. Kati_kamkari@yahoo.com
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مقدمه
ورزو و فعاليت جسمانی نه تنها در ایجاد و حفظ تناسر

انردام ،افرزایش تررالم ترود اسرتخوانی و

افزایش قدرت عضالنی ،اثرات سودمند دارد ،بليه در پيشگير از بيمار ها بهخصوص بيمار ها
قلبی عروقی فشار خون ،دیابت و چاقی هم نقش مهمی را ایفا مریلنرد ( .)5سرالمت روانری یيری از
عواملی است له میتواند در پویایی و پيشرفت یك جامعه مرؤثر برود و ترأثير بسرزایی داشرته باشرد.
تربيت بدنی و ورزو بهعنوان وسيلها موثر جهت پاسخ به نيازها روانی محسو

میگردد له افراد

میتوانند با بهر گير از آن در اوقات فراغتشان به ارضا نيازها خود باردازند و تمایالت درونری
خود را بيان دارند .ورزو و تفریحات سالم در زمان اوقات فراغت ،عالو بر سالمت جسمی و روانی
شخص ،موج

افزایش لارایی و بهر ور و جلوگير از بسريار از بيمرار هرا و صررفهجرویی در

هزینهها درمانی میشود همگام برا صررفهجرویی در زمينره توليرد ،لراهش هزینرههرا پرسرنلی در
مؤسسات توليد و صنعتی ،در همه لشورها جهان از اهميت زیاد برخوردار اسرت ( .)19شررلت
افراد به سمت ورزو منجر به بهبود وضعيت جسمانی ،سالمت روحی و سرگرمی بهينه افراد میشرود
( .)18()4بهطور له ورزو و فعاليت بدنی با لاهش فشرار خرون ،فيبرینروژن پالسرما ،ویسريوزیته،
سب

بهبود در متابوليسم گلرولز و سرطح چربری خرون و جلروگير از بيمرار هرا قلبری عروقری

میشودبه ویژ خطر ابتال به سرطان را لاهش میدهد ( .)20شناسرایی عوامرل انگيزشری مشرارلت در
ورزو بسيار مهم است.یيی از علل شرلت در فعاليت ورزشی به واژ خودپندار برمیگردد .در واقر
احساس هر فرد در مورد خود است ،له نقش مهمی در سالمت روانی شخص دارا خواهد بود به ایرن
احساس خودپندار گفته میشود .خودپندار یعنی تصور یا برداشتی له هر لس از خودو دارد .نحو
برداشت افراد از خودشان ،تا حد زیاد به وسيله تجار

گذشته آنها (موفقيرتهرا و شيسرتهرا) و

آنچه دیگران دربار آن فير میلنند شيل میگيرد .دليل اهميت خودپندار آن است له ابتدا ،برداشرتی
له هر لس از خویش دارد بر رفتار و عمل او تأثير میگذارد .انسانها معموالً آنگونه عمل میلنند لره
فير میلنند .و همچنين ،خودپندار بر احساس افراد از خودشان تأثير میگذارد .لسرانی لره احسراس
خوبی دربار خود دارند ،در مقایسه با لسانی له نگرو منفی به دیگران دارنرد از اعتمراد بره نفرس و
رضایت بيشتر برخوردارند ،افراد موفقتر میباشند ،و لمتر احتمال دارد له سرراغ سريگار ،مرواد و
سایر رفتارها پرخطر بروند .بنابراین از طریق افزایش اعتمادبه نفس ،خودپنردار مثبرت و سرازگار
اجتماعی در دستيابی به سالمت روانی آنان ،نيز مؤثر است ( .)8در واق افراد لره دارا خودپنردار
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و تعریف شد  ،هماهنگ و تقریباً با ثبات هستند از سالمت روان بيشتر برخوردارنرد.

همچنين از دیگر متغيرهایی له به ارتباط تنگاتنگ برين ورزو و ویژگریهرا شخصريتی اشرار دارد
خودلارآمد است .یيی از ابعاد خود در نظریه شناختی اجتماعی بندورا خودلارآمد اسرت لره بره
توانایی ادراج شد فرد در انطباق موقعيتی خاص گفته میشود .در واق بندورا خودلارآمرد را براور
فرد از توانایی خود در انجام وظایف گوناگون و شرای آنها تعریف میلند .خودلارآمد از مفراهيم
مهم و مؤثر در نظریه شناختی -اجتماعی بندورا تأثيرگذار بر سالمت روان و از موضوعات مورد توجه
روانشناسان میباشد له رفترارفرد تحرت ترأثير محري و ویژگریهرا درونری اسرت .در ایرن راسرتا
خودلارآمد تمرینی نيز ،به باورها یا قضاوتها فرد به تواناییهرا خرود در انجرام فعاليرت بردنی
منظم گفته میشود .اینيه شخص عليرغم خستگی ،استرس ،فشار لار  ،اضطرا

و سرایر موانر سره

روز ،حررداقل بيسررت دقيقرره تمرینرری برره فعاليررت ورزشرری باررردازد .خودلارآمررد تمرینرری ،اعتمرراد
شرلتلنندگان در تمرینات منظم ورزشی است و همانند سار در برابر استرس و عدم فعاليت رفترار
میلند ( .)5در جوام پيشرفته امروز له رفا و آسایش ماد افزایش یافته اسرت ،مشريالت روانری
یيی از دغدغهها فير بشر محسو

میشود .تا جایی له سازمانها و مؤسسرات ذیررب را برر آن

داشته تا مطالعات گسترد ا را در این خصوص انجام دهند .این در حالی است له زندگی ماشرينی و
فقر حرلتی به این مشيالت دامن زد است .براسراس آمرار بهداشرت جهرانی روز بره روز برر تعرداد
مبتالیان به بيمار ها روانی افزود میشود ( .)5سرالمت روانری عبرارت اسرت از رفترار مروزون و
هماهنگ با جامعه ،شناخت و پذیرو واقعيتها اجتماعی و قدرت سازگار با آنهرا .فررد دارا
سالمت روانی است له قادر باشد عقد ها باطنی خود را حل و فصل نماید و با تغييرات و مقتضيات
طبيعی و اجتماعی خویش سازگار ایجاد نماید و سالمت روان حالتی مساعد برا رشرد و نمرو و
از جهت بدنی ،عاطفی و شعور بدون ایجاد مزاحمت برا دیگران است .فرهنگ بزرگ روانشناسری
الروس ،1سالمت روانی را چنين تعریف لرد :اسرتعداد روان بررا هماهنرگ ،خوشرایند و مرؤثر لرار
لردن ،برا موقعيتها دشوار انعطافپذیر بودن و برا بازیابی تعادل خود ،توانایی داشتن ( .)13لذا
سالمت روان به عنوان یيی از مهمترین عوامل در ارتقاء و تيامل انسانها محسو

میشود ،این نيته

به ویژ در مورد مربيان ورزو ،بویژ رشته بدنساز له از افراد برگزید اجتما محسو

می شروند

1. Larose
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از اهميت خاصی برخوردار است .دیشمن و هميراران در تحقيقری برررو دخترران نوجروان ،نقرش
واسطها خودپندار بدنی و عزت نفس را در ارتباط بين شرلت در ورزو و فعاليت بدنی برا عالئرم
افسردگی مورد بررسی قرار دادند ( .)6نتایج تحقيق نشان دادله یك رابطه مثبت قو برين خودپنردار
للی و عزت نفس و همچنين یك رابطه معيوس متوس بين عزت نفرس و عالئرم افسرردگی وجرود
دارد .از طرفی ،یافتهها تحقيق به وضوح بيانگر آن بود له شرلت در ورزو و فعاليت بردنی ،خطرر
ابتال به افسردگی رادربين دختران نوجوان لاهش میدهد و اثرات مثبتی بر رو خودپندار بدنی آنها
داشت .توتونچی و همياران در تحقيق خود مبنی بر نقش واسطهگر خودپندار برا لمال گرایری و
سالمت روان در نوجوانان شهر شيراز نشان دادند له خودپندار نقش واسطهگر برا سرالمت روان
و لمالگرایی فرد دارد ،بدین معنی له لمالگرایی مثبت فرد برر خودپنردار او اثرر مثبرت گذاشرته در
نتيجه خودپندار مثبت او باعرث بهبرود سرالمت روان مریگرردد ( .)19افرراد برا خودلرارایی براال در
موقعيتها رقابتی با جدیت و اعتمادبه نفس وارد میشود .همچنين مطالعرۀ فریرزن و هولميویسرت
نشان داد .له افراد له از ظاهر خود رضایت لافی دارند ،بردن خرود را بره صرورت لارآمردتر درج
میلنند و نقایص بدنی خود را میپذیرند و در فعاليت ورزشی بره صرورت مرتر
( .)12برار  ،جمشيد و امن بيدختی( ،)2014اثرر خودلارآمرد

شررلت مریلننرد

و سرالمت روان برر رو تحليرل

رفتگی معلمان ابتدایی شهر بابل را مورد بررسری قررار داد .لره تعرداد  225معلرم در تحقيرق شررلت
داشتند و خودلارآمد بر تحليل رفتگی اثر معيوس داشته است وسالمت روان و خودلارآمد رابطه
مستقيم و معنادار داشتند ( ،)11همچنين صالحی ،تولل ،شبنم وضياعی ( ،)2015نيز در تحقيقشران
به بررسی رابطه خودپندار و خودلارآمد  200معلول پرداختند .و رابطه خودپندار و خودلارآمرد
به صورت معيوس و ميزان شدید بود است (.)14صحرانورد و حسرنی ( )2012بره بررسری رابطره
خودلارآمد  ،عزت نفس ،عمليرد ،سالمت روان و خودپندار و سالمت روان ميان  680دانشرجویان
ایرانی پرداخت و تحقيق بيانگر رابطه بين خودلار آمد و خودپندار بود است ( .)13معلمان ورزو
نيازمند توجه ویژ و خاصی میباشند و هدایتگر لودلان و نسل آیند میباشند .نتایج تحقيق حاضر،
برا مسئوالن مدارس ،باشگاها و مرالز ورزشی نتایج مفيد و لاربرد خواهد بود .لذا این تحقيرق بره
تأثير خودپندار و خودلارآمد تمرینی به رو سرالمت روان معلمران ورزو شرهر تهرران پرداختره
است.
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روش شناسي
تحقيق حاضر از نو توصيفی  -همبستگی ،لاربرد و حال نگر بود است لره جمر آور داد هرا بره
صورت ميدانی صورت گرفته است .جامعه آمار تحقيق شامل لليه معلمان ورزو شهر تهرران بودنرد
له از بين آنها  118آزمودنی به صرورت در دسرترس انتخرا

شردند .ابزارهرا انرداز گيرر شرامل

پرسشنامه خود توصيفی بدنيمارو و همياران ( ،)1994با  70سؤال و  9مؤلفه خراص از خرودپنردار
بدنی و دو مؤلفه للی (خود پندار بدنی للری و عرزت نفرس) و پرسشرنامه  28سرؤالی سرالمت روان
عمومی گلدبرگ با مؤلفهها شيایت ها جسرمانی ،اضرطرا  ،افسرردگی ،ناسرازگار اجتمراعی در
مقياس 5ارزشی لييررت و مقيراس خودلارآمرد تمرینری بانردورا (،)1997برا  18گویره سره عراملی:
احساسات درونی ،نيازها رقابتی و غير شخصی -موقعيتی در مقياس  10ارزشی میباشرد لره روایری
محتوایی ابزارها توس 10تن از اساتيد ،لارشناسان صاح نظران تأیيد گردیرد و پایرایی آن برا لمرك
ضری

آلفا لرونباخ به ترتي

0/87و 0/82و  0/89تعيين شد .داد هرا بره دسرت آمرد برا اسرتفاد

مدلساز معادالت ساختار موردتجزیه و تحليل قرار گرفتند.

يافتههای تحقيق
از منظر تئوریك ،بيشتر مفاهيم نسبتاً پيچيد هستند و معانی و یا ابعاد بسيار دارند .محققران در قبرال
چنين مفاهيمی و با علم به این له هر فرد ممين است برداشتی خراص و متفراوت از هریرك از آنهرا
داشته باشد ،نمیتوانند با محاسبه ميانگين و یا مجمو چند سؤال در قال

یك متغير آنهرا را بسرنجند

بليه باید از چندین سوال و یا حتی چند بعد له خود از سؤاالتی تشييل شد انرد ،بررا انرداز گيرر
مفهوم مورد نظر استفاد نماید .در این راستا مدلساز معادالت ساختار اميران سرنجش مفراهيم یرا
متغيرها پنهان با استفاد از چندین سؤال و یا بعد را میدهد (.)2
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شکل  .1خروجی نهایی نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد رابطه علی بین متغیرها
جدول  .1شاخصهای برازش مدل تحقیق
شاخص

مقدار

مقدار مطلوب

وضعيت

3-1

قابل قبول
قابل قبول

معادل رار ی

معادل انگلیسی

1

نسبت کاي ا کوار به درجه آزادي

2

1/82

2

شاخص نیکويی برازش

GFI

0/95

<0/90

3

شاخص نیکويی برازش اصالش شده

AGFI

0/92

<0/90

قابل قبول

4

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

0/97

<0/90

قابل قبول

5

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/98

<0/90

قابل قبول

6

ريشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد

RMSEA

0/048

>0/08

قابل قبول

بهصورت للی ،شاخصها آمار برازو در مدل مورد بررسی در ليرزرل در آسرتانۀ قابرل قبرول
هستند و میتوان شاخصها نييو برازو را برا مدل مذلور قابل قبرول دانسرت (جردول  .)2در
حقيقت ،آزمون نسبت لا اسيوار به درجه آزاد لمتر از  2است له دامنه قابل قبول برا آن برين 1
تا  2و در برخی مناب  1تا  3است .عالو بر این ،شاخص نييرو بررازو ،شراخص نييرو بررازو
اصالح شد  ،شاخص برازو هنجار نشد و شاخص برازو تطبيقی دارا مقادیر قابل قبرولی هسرتند.
در نهایت ریشه دوم ميانگين مربعات خطا برآورد نيز مقدار قابل قبولی دارد له بهطرور للری همگری
این شاخصها نشان دهند برازو مطلو

مدل است.
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جدول  .2ضرایب مسیر مدل و سطوح معناداری
مدل
خودپنداره
خودکارآمدي
خودپنداره

ضريبمسير

مقدار T

المتروانی

-0/02

-0/37

المتروانی

0/14

2/02

> خودکارآمدي

0/26

3/37

>
>

همانطورله از جدول  ،2مشخص است ضری

مربوط برهمسريرخودلارآمد بره سرالمتروانری و

خودپندار به خودلارآمد از  1/96بيشتر است له معنادار بودن این مسيرها را نشان میدهد ،این در
حالی است له ضری مسير بين خودپندار و سالمتروانی معنادار نمیباشد.
جدول  .3میزان تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای برونزا بر متغیر درونزا سالمتروانی
متغير

انواع تأثير
مستقیم

غیر مستقیم

کل

خودپنداره

-0/02

0/14×0/26

(-0/02 + )0/14×0/26

خودکارآمدي

0/14

-

0/14

نتایج جدول  ،3نشان میدهد له خودپندار تنها بهصورت غيرمستقيم و از طریق خودلارآمرد برر
سالمتروانی تأثير دارد ،همچنين خودلارآمد نيز خود بهصرورت مسرتقيم برر سرالمتروانری ترأثير
معنادار دارد.

نتايج
نتایج رگرسيون چند متغير نشان داد له خودپندار  ،تنها بهصورت غيرمستقيم و از طریق خودلارآمد
بر سالمتروانی تأثير دارد ،همچنين خودلارآمد نيز خود بهصورت مستقيم بر سالمت روان معلمران
ورزو ،تأثير معنادار دارد .له همسو با نتایج تحقيقات پيشين میباشد .افرراد برا خودلرارایی براال در
موقعيتها رقابتی با جدیت و اعتمادبهنفس وارد میشود .درجره خودلارآمرد تمرینری فررد تعيرين
میلند له شخص از لارها بزرگ اجتنا

میورزد یا به آن نزدیرك مریشرود .هرچره خودلارآمرد

تمرینی باالتر باشد برانگيختگی احساسی لمتر است .خودلارآمد تمرینی بر سرالمت روانری و انروا
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عمليرد آدمی در حيطهها مختلف اثرگذار بود است .و انسانی با خودلارآمد باال موفق در زنردگی
و تجربيات مختلف همرا با آن میباشد .ورزشيارانی لره از خودلرارآمرد براال برخروردار هسرتند
عمليرد بهتر دارند ،انگيزو افراد برا انجام تمرینات فيزیيی منظم بر پایه عوامل متعدد اسرت در
بسيار از مطالعات افزایش خودلارآمد تمرینی منجر به لاهش اضطرا  ،تنش ،اثرات منفی ،والنش
منفی و استرسهاست له منجر به حاالت مثبت میشوند .استوارت ( )1986و بنردورا ( ،)1977عنروان
نمودند له افراد له دارا خودلارآمد تمرینی باالتر هستند لزوماً موفقتر نيسرتند بليره سرالمترر
میباشند زیرا له تمایل به ورزوها و فعاليتها منظم و رفتارها سالم میباشند ( .)16()1آنان قرادر
به لنترل وزن ،رژیم ها مغذ و همچنين مدیریت استرس میباشند و اینيه خودپندار بدنی میتواند
بهصورت غير مستقيم با اثربخشی بر خودلارآمد تمرینی به عنوان یيی از عوامل اثرگذار بر سرالمت
روان در نظر گرفته شود .برا توجره بره نترایج پرژوهش ،اثرر خودپنردار برر خودلارآمرد تمرینری و
خودلارآمد تمرینی بر رو سالمت روان معلمان ورزو شهر تهران مشهود است و لذا با توجره بره
پژوهشها صورت گرفته ،یيی از عواملی له میتواند موج

بهبود خود پندار بدنی وخودلارآمرد

افراد شود ،فعاليت بدنی است .درنتيجه پيشنهاد میشود مدیران و مسئوالن مدارس ،برنامرهریرز هرا
الزم برا استفاد از ویژگیها برخواسته از خودپندار و خودلارآمد تمرینری را در جهرت اعرتال
هر چه بيشتر سالمت روان معلمان ورزو داشته باشند و در جهت ترویج فعاليتهرا بردنی (ورزو)
و انتخا

معلمان ورزشيار اهتمام ویژ ا به خرج دهند تا به این ترتير

از مزایرا سرالمت روان در

مجموعهها خود بهر مند شوند.
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