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چكيده:

رضايتمندي ورزشكار بخش مهمي از فرايند و پيامد مشاركت ورزشکاران در ورزش قهرماني است و ابعاد مختلفي
دارد .براي شناس��ايي اولويت اين ابعاد ،از بين  420ورزش��كار اس��تان مازندران در مسابقات ليگ كشوري 201 ،نفر
به صورت تصادفی نمونة آماری این تحقیق بودند .از این تعداد  176نفر ( )%80به طور کامل به پرسشنامة رضایت
ورزش��کار ( )ASQپاسخ دادند .اين پرسشنامه شامل  56سؤال پنج ارزشي ليكرت (بسيار زياد ،زياد ،اهميتي ندارد،
ك��م ،و بس��يار كم) با امتياز  5تا  1بود که پانزده جنبه از رضايتمن��دي در فرايندها و پيامدهاي تيمي را اندازهگيري
ميكرد .ثبات دروني پرسشنامه از دید سازندگان اصلي بين 0/78تا  0/95و در تحقيق حاضر  0/95بود .نتايج تحقيق
با اس��تفاده از آزمونهاي يومن -ويتني ،كروسكال واليس ،و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معناداري P 0/05
نش��ان داد كه رضايت از رفتار مربي ،مش��اركت فردي در تيم ،راهبرد تيمی ،عملكرد فردي ،اخالقيات تيمي ،انسجام
تيمي ،و آموزش مربي به ترتيب اولويت جزو عوامل اصلي رضايتمندي ورزش��كاراناند .رضايت از كادر پزش��كي
و بودجة تيم در اولويت آخر قرار داش��ت .با اينکه در همة ابعاد رضايتمندي ،ورزشكاران زن رضايت بيشتري از
ورزش��كاران مرد و در اکثر ابعاد رضايتمندي نيز ورزشكاران رش��تههاي گروهي رضايت بيشتري از ورزشكاران
رش��تههاي انفرادي داش��تند ،تفاوت اين اولويتها فقط در برخي ابعاد رضايتمندي معنادار بود .به طور كلي ،نتايج
نشان داد در رضايتمندي ورزشكار ،فرايندهاي فردي و تيمي اولويت باالتري از پيامدهاي تيمي داشت.

واژگان كليدي :رضايتمندي ،فرايندها و پيامدهاي فردي و اجتماعي ،ورزشکار
* E. mail: rramzani@guilan.ac.ir

مقدمه

باشگاهها يا تيمهاي ورزشي سازمانهايي هستند
که ورزشکاران کارکنان آنها محسوب ميشوند .در
اين سازمان همة مديران ،سرپرستان ،و مربيان و ساير

دستاندرکاران بايد با ش��ناخت نيازها و انگيزههاي
ورزش��کاران در جه��ت رضايتمن��دي آنه��ا گام
بردارند .ورزشکاران توليدکنندگان اصلي ورزش ،و
اصليترين ،و محوريترين نيروهاي انساني محسوب
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میش��وند و بخ��ش مهم��ي از مصرفکنن��دگان و
مش��تريان ورزشان��د ( .)21س��اير مش��اغل مرتبط با
ورزش نيز با وجود آنان ش��کل گرفتهان��د .بنابراين،
در ص��ورت تأمي��ن رضايتمن��دي ورزش��کار ،هم
رضايت توليدکنندة ورزش و هم رضايت بخش��ي از
مصرفکننده يا مشتري ورزش باید تأمينشود (.)5
اساس نظري رضايتمندي ورزشکار به نظريههاي
نياز ،انگيزش ،و رضايت شغلي مربوط ميشود (،10
 .)7در م��دل چن��د بعدي رهبري چ�لادوراي (،)14
رضاي��ت و عملکرد ورزش��کار دو پيام��د مهم رفتار
مربيان تيم محسوب میش��وند .از ديدگاه بسياري از
محققان مانن��د کارون و همکارانش ( ،)11اس��ميت
و همکاران��ش ( ،)24و فولگ��ر ( )16رضايتمن��دي
ورزش��کار در برگيرندة همة نيازهاي سطوح پايين و
باالي هر فرد است .با وجود اين ،هنوز محققان کمي
به اين حوزه پرداختهاند .برای مثال ،وارن ( )29نشان
داد که رفتار و تعامل مربي با ورزش��کار يکي از ابعاد
رضايتمندي ورزشکار است.
البته تحقیقات بسیاری دربارة فرایندهای رفتاری
و نگ��رش ورزش��کاران انج��ام گرفته اس��ت .برای
مث��ال ،چالکجو و مکميلي��ن ( ،)12کافمن (،)14
س��ريبورن ( ،)25والکر ( ،)27و دیگ��ر محققان (،3
 )22 ،8 ،5عمدت��اً بر نقش و س��بکهاي مربيگري بر
رضايتمندي ورزش��کار متمرکز ش��دهاند .بسياري
از محقق��ان مانند زيتم��ل و همکارانش ( ،)30گوت
( ،)17و ديکن��ز ( )15ب��ر مبن��اي مديري��ت کيفيت
جام��ع ( ،)TQMنگ��رش و رضايت ورزش��کاران
را بس��يار اساس��ي ميدانند .حتي جابالنسکي (،)19
و چ�لادوراي ( )13رضايتمن��دي ورزش��کار را از
شاخصهاي اثربخشي تيم میدانند.
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با وجود اين ،تالش کمي براي شناسايي اولويت
ابعاد رضايتمندي ورزش��کار صورت گرفته است.
ب��رای مثال ،اولين بار ويتال و اورليک ش��ش جنبه از
رضايتمندي ورزش��کار و دسنس��ي و همکارانش
نيز دو جنبه از رضايتمندي ورزش��کار را شناس��ايي
کردن��د .ولي مياچ��ي و همکاران��ش رضايتمندي
ورزشکاران را به دو بعد رضايت از پيامدهاي فردي
و رضايت از رهبري (مربي) تقسيم کردند (به نقل از
 21و .)13
نهايت��اً ،رايم��ر و چ�لادورای ( )21با بررس��ي
نظريهه��اي مختل��ف انگيزش و رضايت ش��غلي در
تحقيقی جامع ،ابعاد رضايتمندي ورزش��کاران را
در جنبهه��اي پيامد– فرايند بررس��ي کردند .همين
طبقهبندي نيز در تحقيق حاضر اس��تفاده شده است.
ب��ر اين اس��اس ،رضايتمن��دي ورزش��کار نگرش
و حال��ت هيجاني مثبتي اس��ت که ب��ه ارزيابي او از
ساختارها و فرايندهاي مرتبط با تجارب ورزشي در
تيم يا باش��گاه مربوط ميش��ود .اين ارزيابي بر پاية
تفاوت ميان آنچه از ورزشکار خواسته شده (انرژي
جس��ماني ،رواني ،زمان ،تالش ،و رضايت) و آنچه
دريافت کرده (دستمزد ،امکانات رفاهي ،و جز آن)
قرار دارد (.)19
در م��ورد رضايتمندي ش��غلي س��اير مش��اغل
غيرورزشي و ورزشي مانند مديران ،مربيان ،معلمان،
و کارکنان ورزش پژوهشهاي بسياري انجام گرفته
اس��ت ( .)7 ،6 ،4 ،2اما رضايتمندي ورزش��کاران
کمتر بررسي شده اس��ت .برخي پژوهشهاي مرتبط
با ورزش��کاران نيز زمينههاي ديگري مانند اس��ترس،
سبکهاي مربيگري يا رهبري ،و انگيزش را بررسي
کردهان��د ( ،)20 ،13 ،8 ،5 ،3 ،1در صورت��ي ک��ه
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توجه کمت��ری به ورزش��کاران و به ويژه ب��ه فرايند
تجارب و تمرينات ورزش��ي و نگرشها و احساسات
ورزشکاران شده است .البته ،فقط چند تحقيق برخي
عوامل اثرگذار بر رضايتمندي ورزشکار را بررسي
کردهان��د .برای مث��ال ،اونره ( )26نق��ش خدمات و
س��رويسهاي تمريني ،و س��و-چن ( )23نيز کيفيت
خدم��ات ورزش��ي را ب��ر رضايتمندي ورزش��کار
بررس��ي کردن��د .ان��درو (به نق��ل از  )21نش��ان داد
رضايتمندي از عملکرد فردي و تيمي ،و رضايت از
آم��وزش و تمرين مربي مهمترين عوامل تأمينکنندة
رضايتمندي ورزشکار بودند .اوماند ( )9نيز عملکرد
تيمي را در رضايت ورزشکار بسيار مهم میداند.
با وجود اين ،هنوز در کش��ور بررس��ي بيشتري
مورد نياز اس��ت ،چون اولويت جنبههاي تأمينکنندة
رضايتمندي ورزش��کاران به طور کامل تبيين نشده
اس��ت .در صورتي که عوام��ل و ابعاد رضايتمندي
ش��ناخته ش��وند ،مدي��ران و مربيان تيمه��ا ميتوانند
گامهاي مؤثري در اين زمينه بردارند.
اين تحقيق بر اساس مدل رضايتمندي چالدوراي
و رايمر انجام گرفته اس��ت .در اي��ن مدل فرايندهاي
تيمي (مرتب��ط با تکليف يا وظيفة 1تيمي و فرايندهاي
تيمي اجتماع��ي ،)2و فرايندهاي انف��رادي (مرتبط با
تکليف و وظيف��ة فردي و فراينده��اي اجتماعي) بر
پيامدهاي تيمي( 3مرتبط ب��ا تکليف يا وظيفة تيمي و
پيامدهاي اجتماعي) ،و پيامــدهاي انفــرادي (مرتبط
با تکليف و وظيفة فردي و پيامدهاي اجتماعي) اثــر
ميگذارند؛ در نتيجه ،باعث رضايتمندي ورزشکار
ميش��وند ( .)21 ،13پيامدها به نتايج تيمي يا موفقيت
و پيش��رفتهاي فردي گفته ميشود که به دليل تأثير
و نقش بيروني آن بر رسانهها و تماشاگران ،همچنين
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قاب��ل اندازهگيري و عيني بودن آن ،به طور مس��تقيم
باعث افزايش رضايت ميشود.
برخ�لاف تص��ور عموم��ي ،فرايندها ي��ا فعل و
انفعاالت درون تيمی ن��ه فقط به پيامد رضايتبخش
منجر ميش��ود ،بلکه به تنهايي منبع رضايت اس��ت.
همچنی��ن ،تحقيق��ي در اي��ن زمينه و بر اس��اس مدل
رضايتمن��دي چ�لادوراي و رايم��ر انج��ام نگرفته
است ،تا به اين سؤال پاس��خ داده شود که آيا از نظر
ورزش��کاران فرايندها يا پيامدها اهميت بيشتري در
تأمي��ن رضايت دارن��د و آيا اين فراينده��ا و پيامدها
مربوط به وظيفه يا تکليف تيمياند يا فردي؟ شناخت
اي��ن موضوع به مربي��ان و مديران تيمهاي ورزش��ي
کم��ک میکند ت��ا با توجه ب��ه عوام��ل تأمينکنندة
رضاي��ت ورزش��کار از فراينده��ا و پيامدهاي تيمي
عمل کنن��د .البته ،در تحقيق حاضر ،فقط پانزده جنبة
رضايتمن��دي به دو بعد اساس��ي پيامدها و فرايندها
تقسيم و مقايسه شده است.

روششناسي

اين تحقيق از نوع توصيفي و مقايس��هاي اس��ت.
جامعة آماري تحقيق تمامی ورزش��کاران ()N=420
اس��تان مازندران بودن��د که در نه تيم ورزش��ي (94
نف��ر زن و  326نف��ر مرد) در مس��ابقات ليگ س��ال
 1385ش��رکت داش��تند .بر اس��اس جدول مورگان،
نمون��ة آماري  201نفر در نظر گرفته ش��د ،ولي 176
پرسش��نامة کام��ل ( )%80تجزي��ه و تحليل ش��د .از
اين تعداد  42ورزش��کار زن و  134نف��ر مرد بودند.
همچنين ،چهل نفر در رش��تههاي انفرادي و  136نفر
1. task processes
2. social processes
3. team outcomes
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در رشتههاي گروهي قرار داشتند.
ابزار اندازهگيري پرسشنامة استاندارد رضايتمندي
ورزش��کاران ( 1)ASQبود که ب��راي اولين بار رايمر
آن را س��اخت .اين پرسش��نامه  56س��ؤال پنج ارزشي
ليک��رت دارد که اهميت پنج جنب��ه از رضايتمندي
ورزش��کار را با گزينههاي بس��يار زياد تا بسيار کم (با
امتياز  5ال��ي  )1اندازهگيري ميکند .ثبات دروني 15
جنبة اين پرسش��نامه را رايمر و چالدوراي بين -0/95
 0/78و رايمر و تون بين  0/75-0/93برآورد کردهاند
( .)1اي��ن ابزار را پس از ترجم��ه ،دوازده عضو هیأت
علمي دانش��گاه بازبيني کردند .تدوي��ن نهايي پس از
اصالحات و تطبیق دو متن فارس��ی و انگلیس��ی انجام
گرف��ت .ضريب ثبات دروني کل پرسش��نامه  0/83و
پانزده بعد آن نيز بين  0/74-0/95برآورد شد .با توجه
به نتايج آزمون کالموگروف– اسميرنف ،چون توزيع
دادهها طبيعي نبود ،از آزمونهاي آماري غير پارامتري
يومن -ويتني ،فريدمن ،و ضريب همبستگي در سطح
 P 0/05استفاده شد.

يافتهها

دادهه��اي ج��دول  ،1اولوي��ت جنبهه��اي
رضايتمندي ورزش��کاران را نش��ان ميدهد .بر اين
اس��اس چهار عام��ل رفت��ار مربي (فراين��د اجتماعي
فردي) ،مشارکت ورزش��کار در تيم (فرايند تکليف
ف��ردي) ،راهب��رد تيمی (فراين��د تکلي��ف تيمي) ،و
عملکرد ورزش��کار (پيامد تکليف فردي) مهمترين
منبع تأمينکنندة رضايتمندي ورزش��کاران اس��ت.
همچنين ،اخالقيات و انس��جام تيم��ي (پيامد تکليف
تيمي) ،تمرين ،آموزش مربي ،و بهکارگيري توانايي
ورزش��کار (فراين��د تکلي��ف ف��ردي) ،و عملکرد و
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موفقيت تي��م (پيامد تکليف تيم��ي) در اولويتهاي
بعدي قرار داشتند.
از طرف ديگر ،وضعيت کادر پزشکي و بودجة
تيم (فراين��د تکليف تيمي) ،مش��ارکت وظيفهاي ،و
خدمات حمايتي (فرايندهاي اجتماعي تيم) پايينترين
اولويت را در تأمين رضايتمندي ورزشکار داشتند.
همچنی��ن ،اين تفاوتها در س��طح  P 0/05معنادار
بودند .تجزيه و تحليل بيشتر اين يافتهها با اس��تفاده
از آزمون تعقيبي  LSDنشان داد که تفاوت اولويت
چهار عام��ل نخس��ت تأمينکنن��دة رضايتمندي با
اکثر عوامل تأمينکنن��دة رضايتمندي در جدول 1
(رديف  9ال��ي  )15تفاوت معناداري دارد .مقايس��ة
اولويت ابعاد تأمينکنندة رضايتمندي ورزشکاران
زن و م��رد نش��ان ميدهد که از ديد م��ردان ،عوامل
رفتار مربي ،مش��ارکت ورزشکار در تيم (فرايندها)،
اخالقيات تيمي ،عملکرد فردي (پيامد تيمي و فردي)،
آموزش مربي ،و راهبرد تيمی (فرايندها) در اولويت
ق��رار دارند؛ در صورتي که از ديدگاه ورزش��کاران
زن عوامل راهبرد تيمی ،مشارکت ورزشکار در تيم،
رفتار مربي (فرايندها) ،انسجام تيمي ،عملکرد تيمي،
و عملکرد ف��ردي (پيامدها) اولويت بااليي داش��تند
(ج��دول .)2همچنین ،با توجه به معنادار بودن تفاوت
اولوي��ت برخي از اين عوامل ميت��وان بيان کرد که
رفتار مربي ،راهبرد تيمی ،مش��ارکت ورزش��کار در
تيم ،و عملکرد فردي از مهمترين عوامل تأمينکنندة
رضايتمن��دي ورزش��کاران زن و م��رد محس��وب
ميش��وند ،هر چند اخالقيات تيمي در ورزش��کاران
م��رد و انس��جام تيم��ي در ورزش��کاران زن اهميت
بيشتري داشتند.
1. athlete’s satisfaction questionnaire
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جدول  .1مقايسة اولويت ابعادرضايتمندي ورزشکار

* تفاوت معنادار با
اولويت ابعاد..........

1

رفتار مربي

4/06

0/70

8الي 15

2

مشارکت فردي در تيم

4/04

0/72

8الي 15

3

راهبرد تيمی

4/00

0/77

9الي15

4

عملکرد فردي

4/00

0/78

9الي15

5

اخالقيات تيمی

3/99

0/77

11الي15

6

انسجام تيمي

3/98

0/73

11الي15

7

آموزش مربي

3/98

0/82

11الي15

8

عملکرد تيمي

3/93

0/78

11الي15

9

استفاده از توانايي فردي

3/90

0/76

12الي 15

10

مشارکت در تيم

3/88

0/77

12الي 15

11

عوامل خارجي

3/79

0/87

13الي15

12

خدمات حمايتي

3/73

0/90

 14و15

13

مشارکت وظیفهای

3/63

0/93

14و15

14

بودجة تيم

3/59

1/14

15

15

کادر پزشکي

3/41

1/14

--------

اولويت کلي

ميانگين

انحراف استاندارد

شاخصهاي آماري
ابعاد رضايتمندي

* در سطح  p 0/05معنادار است.

مقايس��ة اولويت ابع��اد تأمينکنندة رضايت
ورزش��کاران رش��تههاي گروهي و انفرادي نشان
داد از دي��دگاه ورزش��کاران رش��تههاي گروهي
مش��ارکت فردي در تيم ،راهبرد تيمی (فرايندها)،

انس��جام تيم��ي ،آموزش مرب��ي ،اخالقي��ات تيم،
عملکرد فردي ،و رفتار مربي به ترتيب در اولويت
قرار دارند .ورزشکاران رشتههاي انفرادي نيز براي
رفتار مربي ،مشارکت اجتماعي در تيم (فرايندها)،
سال نوزدهم -شماره ( 3پياپي  )55پاییز 1390
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عملکرد فردي ،عوامل خارجي ،استفاده از توانايي
ف��ردي ،عملک��رد تيم��ي ،مش��ارکت وظيف��هاي،

اخالقيات تيم ،و آموزش مربي اولويت بااليي قائل
شدند (جدول .)3

جدول  .2مقایسة ابعاد رضایتمندی ورزشکاران زن و مرد

شاخصهاي آماري

مرد

زن
ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

 Zمحاسبه
شده باآزمون
يومن ويتني

سطح
معناداري

رفتار مربي

4/29

0/37

3/99

0/77

-1/73

0/08

مشارکت فردي در تيم

4/33

0/59

3/94

0/74

-3/68

*0/05

راهبرد تيمی

4/34

0/41

3/90

0/83

-3/49

*0/05

عملکرد فردي

4/22

0/47

3/93

0/85

-1/34

0/17

اخالقيات تيم

4/00

0/66

3/98

0/80

-0/37

0/71

انسجام تيمي

4/27

0/48

3/89

0/77

-3/04

*0/05

آموزش مربي

4/20

0/65

3/91

0/85

-2/07

*0/05

عملکرد تيمي

4/26

0/50

3/83

0/82

-2/99

*0/05

استفاده از توانايي فردي

4/18

0/70

3/81

0/76

-3/51

*0/05

مشارکت اجتماعي در تيم

4/16

0/41

3/79

0/83

-2/48

*0/05

عوامل خارجي

3/94

0/88

3/75

0/86

-1/50

0/13

خدمات حمايتي

3/88

0/92

3/68

0/90

-1/48

0/13

مشارکت در وظايف تيمي

3/59

0/93

3/64

0/93

-0/04

0/96

بودجة تيم

3/93

0/69

3/48

1/23

-1/76

0/07

کادر پزشکي تيم

3/81

0/86

3/29

1/19

-2/39

*0/05

ابعاد رضايتمندي

* در سطح  p 0/05معنادار است.
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جدول  .3مقایسة اولویت ابعاد رضایتمندی ورزشکاران رشتههای گروهی و انفرادی

شاخصهاي آماري

انفرادي

تيمي
ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

Zمحاسبه
شده با آزمون
يومن ويتني

سطح
معناداري

رفتار مربي

4/07

0/70

4/02

0/74

- 0/607

0/544

مشاركت فردي و تيمی

4/23

0/60

3/37

0/71

-6/312

*0/05

راهبرد تيمی

4/16

0/60

3/48

1/04

-3/282

*0/05

عملكرد فردي

4/08

0/74

3/75

0/87

-2/269

*0/05

اخالقيات تيم

4/09

0/69

3/63

0/91

-2/775

*0/05

انسجام تيمي

4/14

0/60

3/45

0/81

-4/315

*0/05

آموزش مربي

4/10

0/74

3/55

0/91

-0/747

*0/05

عملكرد مربي

4/02

0/69

3/64

0/97

-2/067

*0/05

استفاده از توانايي فردي

3/97

0/72

3/65

0/85

-2/106

*0/05

مشاركت اجتماعي در تيم

3/89

0/71

3/82

0/95

-0/104

0/918

عوامل خارجي

3/82

0/86

3/69

0/88

-0/763

0/446

خدمات حمايتي

3/81

0/94

3/46

0/70

-2/834

*0/05

مشاركت در وظايف تيمي

3/63

0/96

3/64

0/85

-0/434

0/664

بودجة تيم

3/64

1/04

3/39

1/42

-0/521

0/603

کادر پزشکي

3/54

1/13

3/97

1/07

3/04

*0/05

ابعاد رضايتمندي

* در سطح  p 0/05معنادار است.

با اينک��ه بس��ياري از اين تفاوتها در س��طح
 P 0/05معنادار است ،مقايسة اين ديدگاهها نشان
ميدهد در رش��تههاي تيمي ،عامل انسجام تيمي و
در رش��تههاي انفرادي عامل مش��ارکت اجتماعي
ورزش��کار در تيم در تأمين رضايت بسيار مهماند.

همچنین ،نتايج ضريب همبس��تگي نش��ان داد بين
هي��چ ي��ک از ابع��اد رضايتمندي ب��ا تحصيالت
ورزشکاران رابطة معناداري وجود ندارد؛ ولي فقط
رابط��ة بين عملکرد ف��ردي ( ،)r=-0/13اخالقيات
تيمي ( ،)r=-0/13و خدمات حمايتي ()r=-0/12
سال نوزدهم -شماره ( 3پياپي  )55پاییز 1390
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با سن ورزش��کاران بس��يار پايين ،منفي ،و معنادار
( )P 0/05ب��ود .به عبارت ديگر ،با افزايش س��ن
ورزش��کاران ،نقش عملک��رد ف��ردي ،اخالقيات
تيمي ،و خدم��ات حمايتي در تأمين رضايتمندي
کاهش مييابد.

بحث و بررسي

مقايس��ة اولويت ابعاد رضايتمندي ورزشکاران
نش��ان ميدهد فرايندهاي تيمي مرتب��ط با تکليف يا
وظيف��ه (مانند رفتار مربي ،مش��ارکت فردي در تيم،
راهب��رد تيمی ،و اخالقيات) در مقایس��ه با پيامدهاي
تيمي (مانند عملکرد فردي ،انسجام تيمي ،و عملکرد
تيمي) اولويت بيشتري دارن��د .بين اولويت اين دو
گروه از ابعاد اصلي در ورزش��کاران تيمي و انفرادي
يا ورزشکاران زن و مرد تفاوت اندکي وجود داشت،
ولي باز هم اهميت فرايندهاي تيمي مرتبط با تکليف
ي��ا وظيفه و رواب��ط اجتماعي را نش��ان ميدهد .اين
موض��وع با فلس��فة اول ورزش��کار ،دوم پيروزي نيز
سازگار است .حتي مدل چالدوراي و رايمر را تأييد
میکن��د که فراينده��اي تيمي ه��م ميتوانند به طور
مس��تقيم بر رضايتمندي ورزش��کار تأثير بگذارند.
البت��ه اين فرايندها به طور غيرمس��تقيم ب��ر پيامدها يا
عملکرد فردي و تيمي اثر ميگذارند.
در اين تحقي��ق ،رفتار مربي فرايندي اس��ت که
در تأمين رضايت ورزش��کار از اولويت بسيار بااليي
برخوردار اس��ت .بسياري از محققان مانند ببتسوس و
نيکالس ( )10معتقدند که رفتار مربي تعيينکنندهترين
عامل مؤثر بر رضايتمندي ورزشکار است .همچنين،
اين يافته ب��ا نتايج تحقيقات وان��گ ( )28همخواني
دارد ک��ه در آن رفتار و تعامل با مربي باالترين عامل
سال نوزدهم -شماره ( 3پياپي  )55پاییز 1390
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تأمينکنن��دة رضايتمندي ورزش��کاران زن بود .در
تحقيق يوس��في ( )8نيز رفتار مرب��ي از عوامل اصلي
جو انگيزشي تيم محسوب میشود .بنابراين ،ميتوان
رفتار مربي (آموزش ،تمرين ،و رهبري) را مهمترين
فرايند اثرگذار در تأمين رضايت ورزش��کار دانست.
حتي تعيين راهبرد و تاکتيک تيم را ميتوان بخش��ي
از اين رفتار در نظر گرفت.
اولويت پايي��ن برخي از عوامل حمايتي و خارج
از تي��م ني��ز با تحقي��ق اوماند همخوان اس��ت ( .)9به
عبارت ديگر ،ورزش��کار بيشتر تحت تأثير فرايندها
و پيامده��اي تيمي و فردي اس��ت .ولي وجود س��اير
عوامل خارجي و حمايتي را براي تيم الزم و ضروري
ميداند و آنها را عوامل نگهدارندة تيم و باشگاه در
نظر ميگيرد ،نه عوام��ل انگيزاننده و رضايتبخش.
چ��ون برخ��ي از اين فراينده��ا و پيامده��اي تيمي و
انف��رادي انگيزانندهه��اي درون��ي (رش��د عملک��رد
فردي) و بيروني (انتخاب راهبرد ،آموزش ،و تمرين
مربي) محس��وب میشوند ،صرفنظر از پيامد تيمي،
فراينده��اي تيمي جنبة انگيزش��ي دارند و با برآورده
ساختن نيازهاي فردي و تيمي ورزشکار در رضايت
ورزشکار مؤثرند.
اولويت س��اير عوامل با توجه به نظريههاي نياز،
انگيزش ،و رضايت ش��غلي قابل توجيه و بررسياند.
ب��رای مث��ال ،در نظريههاي تصميمگيري مش��ارکتي
هاکمن و اولدهام ( )18بر مشارکت فردي ورزشکار
تأکيد شده است؛ يا چون ورزشکاران به راهبرد تيمي
(مانند مأموريت س��ازماني) بس��يار حساساند و حتي
راهبرد موضوع داغ کارشناسان ورزش است ،زیتمل
و همکاران��ش ( )30راهبرد تيم��ی را از عامل اصلي
رضايت ورزشکاران و حتي تماشاگران ميدانند.
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تش��ابه اولويت ابعاد رضايتمندي ورزشکاران
زن و م��رد و ورزش��کاران گروه��ي و انف��رادي به
روشني نشان ميدهد به فرايندهاي فردي و تيمي بايد
بيش از پيامدهاي تيمي توجه کرد .البته ،ورزشکاران
م��رد به اخالقيات تيم (انص��اف و عدالت در تيم) و
ورزش��کاران زن به انس��جام تيمي اولوي��ت بااليي
دادهاند .با وجود این ،به نظر ميرسد عامل مشارکت
ورزش��کار در هر دو گروه بس��يار مهم اس��ت .اين
يافتهها نشان ميدهند به رويکرد مديريت مشارکتي
در مربيگري تيمهاي ورزشي بايد بيشتر توجه کرد.
مقايس��ة اولويت ابعاد رضايتمندي در ورزشکاران
رش��تههاي گروهي و انفرادي نيز نش��ان ميدهد که
ورزشکاران رشتههاي انفرادي براي عامل مشارکت
اجتماعي در تيم اولوي��ت بااليي در نظر گرفتهاند و
اين موضوع اهميت فعاليتهاي اجتماعي و تيمي را
در رش��تههاي انفرادي نشان ميدهد؛ در صورتي که
ورزشکاران رش��تههاي گروهي عامل انسجام تيمي
را اولوي��ت باالت��ر میدانند .اين موض��وع طبيعي به
نظر ميرسد ،چون ورزش��کاران رشتههاي انفرادي
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مشارکتهاي گروهي و اجتماعي اندکي را با توجه
به ماهيت رش��تههاي ورزش��ي خود تجربه ميکنند.
از طرف ديگر ،انس��جام گروهي از متغيرهاي اصلي
رش��تههاي گروهي اس��ت ک��ه با عملک��رد تيمي و
رضايتمندي ورزشکاران رابطة مستقيم و معناداري
دارد (.)3
ب��ه طور کل��ي ،مديران و مربي��ان ورزش بايد
توجه و دقت بيشتري ب��ر فرايندهاي تيمي بنمايند،
زيرا بر اس��اس مدل چ�لادوراي و رايمر ،فرايندهاي
مثب��ت و انگيزانندة تيم��ي بر پيامده��اي تيمي مانند
عملکرد ف��ردي ،عملک��رد تيمي ،انس��جام تيمي ،و
جز آن تأثير دارن��د .در نتيجه باعث افزايش انگيزه و
رضايتمندي ورزشکار میش��وند .همچنین ،تأکيد
و توج��ه بر فرايندها هميش��ه مقدم بر پيامدهاس��ت و
متغير ميانجي درازمدتي محس��وب ميشود که باعث
اس��تمرار عملکرد و موفقيت تيم میش��ود .بنابراين،
مدي��ران و مربي��ان تيم بايد بکوش��ند ب��ر فرايندهاي
رفتاري و آموزشي تيم در تمرينات و رقابت بيش از
عملکرد تأکيد ورزند.
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