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Abstract
factors affecting on the managers’ organizational
behavior to establish a monitoring and evaluation
system of marketing management at the sport
federations. The statistical population of this study
included all of the managers of sport federations
(N=650). On the basis of Morgan table, 242 persons
were randomly selected of research samples. To
achieve the research goals, made researcher
questionnaire with 32 questions was used. The
validity of questionnaire was confirmed by 20
experts and its structural validity was confirmed by
confirmatory factor analysis. Its reliability was
studied in a pilot study with 30 subjects and
calculated as 0.83. For data analysis the descriptive
statistics and the inferential statistics methods,
including Freidman, exploratory and confirmed
factor analysis by application of AMOS software and
SPSS software were used. The research findings
showed that there are 6 factors such as cognitive,
status of sports, governmental support, legal, and
management that effect on the managers’
organizational behavior to establish a monitoring and
evaluation system of marketing management at the
sport federations.
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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی مدیران
جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیونهای
 جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیونهای ورزشی بود.ورزشی بود
 نفر به طور تصادفی برای141 ) که بر مبنای جدول مورگانN=616(
 برای دستیابی به اهداف پژوهش از.نمونه تحقیق انتخاب شدند
 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و91 پرسشنامه محقق ساخته
 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و16 محتوایی آن به تایید
 پایایی.روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید شد
 آزمودنی و با آلفای کرونباخ96 پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با
 برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و. محاسبه شد6/39
روشهای آماری استنباطی ازجمله تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و
. استفاده شدAMOS  وSPSS فریدمن با استفاده از دو نرم افزار
، سازمانی،یافتههای پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت عوامل شناختی
 قانونی و مدیریتی بر رفتار سازمانی، حمایت دولت،جایگاه رشته ورزشی
مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در
.فدراسیونهای ورزشی نقش دارند
واژههاي کليدي
 فدراسیون ورزشی، مدیریت بازاریابی، ارزیابی،کنترل

monitoring, evaluation, marketing management,
sport federation

The purpose of this research was to analyze of the
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مقدمه
با نامگذاری سال  2931به عنوان سال اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و ادامه
روند تحریمها بر علیه کشور ،ضروری است مدیران حوزههای
مختلف ازجمله مدیران فدراسیونهای ورزشی برای رونق
ورزش و استمرار حضور در عرصههای بینالمللی ورزشی و
کسب موفقیت برای کشور از توجه صرف به اعتبارات دولتی
پرهیز کرده و در جستجوی راهکارهای عملیاتی برای جایگزین
کردن تأمین منابع دولتی باشند .لذا به نظر میرسد با استقرار
نظام مدیریت بازاریابی ورزشی به عنوان یکی از روشهای
درآمدزایی در فدراسیونهای ورزشی بتوان تا حدودی مشکل
کمبود اعتبارات دولتی در حوزه ورزش را کاهش داد .چراکه
ورزش به عنوان یک محصول جذاب به دلیل تنوع فعالیتها
مانند آموزش ،برگزاری رویدادها و مسابقات ،حضور در میادین
بینالمللی ،کسب شهرت ،داشتن مخاطب زیاد در بین
شهروندان ،از اهمیت باالیی برخوردار است .در این رابطه به
زعم کاتلر ،بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت
ارضای نیازها و خواستهها از طریق فرآیند مبادله .همچنین وی
بر این باور است منشأ و رکن اساس نظام بازاریابی ،نیازها و
خواستههای انسان است ( 21و  .)21بازاریابی ورزشی نیز عبارت
است از فرآیندی از فعالیتها ،طرحریزی و اجرا برای محصول،
قیمتگذاری ،ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور
ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز به
دست میآورد ( .)26همچنین مدیریت بازاریابی عبارت است از
تجزیه و تحلیل ،طرحریزی ،اجرا و کنترل برنامههای تعیینشده،
برای فراهم آوردن مبادالت مطلوب با بازارهای موردنظر به
منظور دستیابی به هدفهای سازمان ( .)24تأکید مدیریت
بازاریابی ،بیشتر بر تعیین محصوالت سازمان بر مبنای نیازها و
خواستههای بازار موردنظر و نیز استفاده از قیمتگذاری،
ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن ،ایجاد محرک و ارائه
خدمت به بازار است ( .)21از سویی دیگر مدیریت بازاریابی
ورزشی عبارت است از فرآیند برنامهریزی و اجرای مفهوم،
قیمتگذاری و ترویج و توزیع اجناس ،ایدهها ،شخصیتها،
رویدادها و خدمات ورزشی برای ایجاد تبادالتی که اهداف فردی
و سازمانی را ارضا میکند ( .)24جمعبندی مفاهیم بازاریابی و
مدیریت بازاریابی ورزشی بیانگر این است که برای رونق و
موفقیت بازاریابی ورزشی نیاز به بازارهای متنوع و ارزیابی
فعالیتهای بازاریابی به منظور شناخت راهبردهای در حال اجرا،
جهت دستیابی به تعیین ارتباط بین نیازهای بازار با
محصوالت ،کاالها و خدمات قابل ارایه توسط سازمانهای

ورزشی به ویژه فدراسیونهای ورزشی است ( .)7ازآنجاکه
ارزیابی در هر حوزهای برای موفقیت از ارزش ،اعتبار و اهمیت
باالیی برخوردار است ،ضروری است در حوزه مدیریت بازاریابی
نیز موردتوجه جدی قرار گیرد .چراکه مسئله ارزیابی سالیان
زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است.
سازمانهای تجاری در گذشته تنها از شاخصهای مالی به
عنوان ابزار ارزیابی استفاده میکردند تا اینکه کاپالن و نورتن
در اوایل دهه  36میالدی پس از بررسی و ارزیابی سیستمهای
حسابداری مدیریت ،بسیاری از ناکارآییهای این اطالعات را
برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارآیی
ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها ،پویایی محیط و رقابت
بازار بود ( .)3از سویی دیگر هر سازمان به منظور آگاهی از میزان
مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به خصوص در
محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد .همچنین
فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای
عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی
میشود که پیامدهای آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است
( .)3ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع
یکباره آن ،از سوی مدیران عالی سازمانها احساس نشود ،اما
مطالعات نشان میدهد فقدان نظام کسب بازخورد ،امکان انجام
اصالحات الزم برای رشد ،توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان
را غیرممکن میکند که سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است
( .)1در این راستا ارزیابی مدیریت بازاریابی ورزشی را میتوان
یک بازرسی ،کنترل و ممیزی جامع از عملکرد مدیریت بازاریابی
در یک سازمان ورزشی تعریف کرد .همچنین برای مؤثر واقع
شدن ارزیابی مدیریت بازاریابی در سازمانهای ورزشی ضروری
است در چهار حوزه ساختاری ،سیستمها ،بهرهوری و
عملکردهای بازاریابی سیستم کنترل و نظارت جاری شود (.)23
اما آنچه در استفاده از نظامهای کارآمد نظارت و ارزیابی حایز
اهمیت است ،دیدگاههای مدیران برای استقرا یا عدم استقرار
نظام نظارت و ارزیابی در سازمانهای مختلف است .در این
رابطه یافتههای پاترسون ( )1667موید این است که کار کردن
بدون معیار مانند راه رفتن با چشمان بسته است و بدون اندازه
گیری ،تصمیمگیری در رابطه با تغییرات و روشهای جدید
بسیار سخت خواهد بود؛ اما استفاده درست از اندازهها برای
حضور در بازار و جذب مشتریان بسیار مطلوب خواهد بود (.)29
همچنین آقازاده ،استیری و محمدی ( )2937در پژوهشی به
تحلیل موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسههای ورزشی ایران
پرداختند و نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که کلیۀ مؤلفه
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ها به عنوان موانع بالقوۀ توسعۀ بازاریابی در مؤسسههای ورزشی
کشور مورد تأیید بوده و اغلب از وضعیت نامساعد و بازدارندهای
در فضای کسب و کار ایران برخوردار هستند و اولویت زیادی
برای رفع سریع این موانع در راستای توسعۀ ورزش عمومی،
تخصصی و قهرمانی در سطح کشور و بین المللی وجود دارد
( .)2قیامی راد ( )2931در پژوهشی به مقایسۀ تطبیقی شیوه
های بازاریابی رشتۀ ورزشی کاراتۀ ایران با ژاپن پرداخت و نتایج
پژوهش وی بر لزوم ایجاد واحد بازاریابی در فدراسیون کاراتۀ
ایران تأکید کرد و عملکرد این واحد را با کارکردهایی همچون
استفاده از تبلیغات ،حامیان مالی ،سرمایه گذاران بخش
خصوصی ،استفاده از گردشگری ورزشی و رسانه های گروهی
در توسعه و ترویج رشتۀ کاراته مهم ارزیابی نمود ( .)4نتایج
پژوهش سلیمی ،سلطان حسینی و نادریان جهرمی ()2934
نشان میدهد ،عدم وجود اعتقاد به بازاریابی ورزشی در بین
مدیران عالی رتبۀ بخش صنعت به عنوان یک منبع درآمد ،عدم
توجه ویژه به ورزش در کنار سایر بخشهای صنعتی ،عدم هم
سویی سرمایه گذاری در ورزش با سیاستهای توسعهای کشور،
عدم وجود قوانین اقتصادی مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران
بخش صنعتی در سرمایه گذاری در ورزش و عدم امکان
تشخیص دقیق میزان سود بازاریابی ورزشی برای سرمایه
گذاران از مهم ترین موانعی هستند که در ارزیابی برای استقرار
بازریابی ورزشی به عنوان مانع وجود دارند ( .)27یافتههای زابال،
بللینگر و جانستن ( )1664نیز موید این است که در ارزیابی
مدیریت ارتباط با مشتری مدیران باید به مواردی مانند تدوین
راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری ،تدوین فرآیند مدیریت ارتباط
با مشتری ،ارزیابی وضعیت و توانمندی مدیریت ارتباط با
مشتری ،افزایش توانمندی موجود و کنترل و ارزیابی جهت
بهبود توجه کنند ( .)23یافتههای گاک و هشاوقلو ( )1663موید
این است که مدیران سازمانها در حوزه بازاریابی وظایف
مختلفی بر عهده دارند که یکی از آنها تعیین شاخصهای
ارزیابی برای اندازهگیری و ارزیابی فعالیتهای بازاریابی است.
همچنین برای تحقق این وظیفه عواملی مانند بهبود دانش و
داشتن مهارتهای ارتباطی درون و برون سازمانی تاثیرگذار
هستند ( .)6نتایج پژوهش گیالنیان ،عسگری ران کوه و فرخی
( )1629در مطالعهای موید این است که بین مدیریت ارتباط با
مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط در بازاریابی شرکت توزیع برق
کرمانشاه ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد ( .)1کالرک
( )1626در پژوهشی دریافت برای استقرار نظام نظارت و کنترل
برای توسعه ورزش ضروری است مدیران به عواملی مانند داده،

فعالیت ،ستاده و نتایج توجه کنند (.)9
همان طوری که بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان
میدهد ضرورت ایجاد مدیریت بازاریابی در هر سازمان به ویژه
سازمانهای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در هزاره سوم
احساس میشود؛ اما برای کارآمدی مدیریت بازاریابی در
فدراسیونهای ورزشی ضروری است از یک نظام کنترلی و
ارزیابی نیز استفاده شود .در این راستا برای ایجاد نظام کنترل و
ارزیابی مدیریت بازاریابی ورزشی در فدراسیونها به نظر میرسد
مدیران محور کلیدی هستند تا آنها چنین نظامی را در
فدراسیونهای ورزشی استقرار کنند و ممکن است عواملی در
عدم استقرار چنین نظامی در رفتار مدیران تاثیرگذار باشد .در
این راستا با توجه به این که پژوهشهای محدودی چنین
رویکردی را در فدراسیونهای ورزشی مورد بررسی قرار داده
است ،پژوهش حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد که
چه عواملی بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل
و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیونهای ورزشی مؤثر
است؟
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت
میدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش مدیران عالی،
میانی و پایه فدراسیونهای ورزشی بود ( )N=616که بر مبنای
جدول مورگان  141نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق
انتخاب شدند .برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه
محقق ساخته  91سؤالی عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی مدیران
جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در
فدراسیونهای ورزشی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی
آن به تایید  16تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی
سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید شد که
نتایج آن در شکل و جدول یک گزارش شده است .پایایی
پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با  96آزمودنی و با آلفای
کرونباخ  6/39محاسبه شد .برای تحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی مانند جدول توزیع فراوانی و روشهای آماری
استنباطی ازجمله تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و فریدمن با
استفاده از دو نرم افزار  SPSSو  AMOSاستفاده شد.
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یافته های تحقیق

نمودار  .2نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه
جدول  .2شاخصهای برازش برای بررسی روایی سازه پرسشنامه
میزان
 274/93با درجه آزادی 73

شاخص برازش
x2

مطلق

p value

تطبیقی

مقتصد

6/42
6/31
6/32
6/34
6/39
6/662
6/93

شاخص نیکویی برازش
شاخص توکر -لویس ()TLI
شاخص برازش بنتلر -بونت ()BBI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
شاخص برازش مقتصد هنجار شده ()PNFI

مالک
df=1/19
بین 2تا 9
بیشتر از6/61
بیش از6/36
بیش از6/36
بیش از6/36
بیش از6/36
کمتر از6/61
بیشتر از6/61

تفسیر
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

توان نتیجه گرفت که روایی سازه پرسشنامه تایید شده و همه
با توجه به نتایج مندرج در شکل و جدول یک که نشان
سئواالت پرسشنامه برای تحلیلهای بعدی مورد استفاده قرار
دهنده بارعاملی بیش از  6/9برای همه گویهها است و معنادار
میگیرد.
بودن هر سه شاخص برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد ،لذا می
جدول  .1اطالعات جمعیت شناسی نمونهها
جنسیت (نفر)
زن
مرد
268

16

سطح تحصیالت (تعداد نفرات)
لیسانس و پایینتر فوق لیسانس دکتری
269

217

21

نتایج جدول دو اطالعات جمعیت شناختی نمونهها را در

وضعیت استخدام
رسمی قراردادی
16

231

سابقه خدمت
تا  1سال

 26-6سال

بیشتر از  26سال

 242نفر

 14نفر

 47نفر

متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت استخدام و سابقه
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خدمت نشان میدهد.
جدول .9نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین
پیش فرض
مقدار کیسر – می یر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)
مقدار مجذور کای
درجه آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری

مقدار
6/31
471/69
19
6/662

نظاام کنترل و ارزیاابی مدیریت بازاریابی در فدراسااایونهای
ورزشای را دارند .به بیان دیگر ،تحلیل عاملی برای شاناساایی
سااااختار عاملی عوامل مؤثر بر رفتار ساااازمانی مدیران جهت
اساتقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون
های ورزشی مناسب است.

هماان گونه که نتایج جدول  9نشاااان میدهد ،با توجه به
اینکه ضاریب  KMOبیشتر از  6/7میباشد ،لذا اندازه نمونه
ها برای تحلیل عاملی مناساب است .همچنین با توجه به این
که ،میزان آزمون بارتلت از  6/61کوچکتر است ،بنابراین گویه
هاا ارتبااط معنی داری برای فراهم کردن یاک مبنای معقول
برای تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار
جدول  .4نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از مولفهها برای شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام
کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیونهای ورزشی
عامل

شناختی

سازمانی

جایگاه رشته
ورزشی

حمایت
دولت

بارعاملی

درصد
واریانس
هر
عامل

آلفای کرونباخ

گویه

S1

میزان آشنایی مدیران فدراسیونهای ورزشی با علم بازاریابی ورزشی

6/312

21/27

6/31

S2
S3
S4
S5
S6

میزان آشنایی مدیران فدراسیونهای ورزشی با علم اقتصاد ورزش
میزان آشنایی مدیران فدراسیونهای ورزشی با شیوههای مذاکره
میزان آشنایی مدیران فدراسیونهای ورزشی با علم ارتباطات مؤثر
میزان آشنایی مدیران فدراسیونهای ورزشی با مدلهای بازاریابی ورزشی
تحصیالت مرتبط مدیران فدراسیونهای ورزشی با مدیریت ورزشی یا علوم
ورزشی
وجود منابع انسانی خالق و نوآودر فدراسیونهای ورزشی
میزان استقبال و پذیرش منابع انسانی فدراسیونها از بازاریابی ورزشی
وجود منابع انسانی متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی فدراسیونها
وجود منابع انسانی متخصص در حوزه اقتصاد ورزشی فدراسیونها
نسبت کارکنان دارای تحصیالت علوم ورزشی به کارکنان دارای تحصیالت
غیر علوم ورزشی
میزان توجه فدراسیونها به بازاریابی ورزشی
میزان توجه فدراسیونها به موضع نظارت و کنترل و ارزیابی
میزان توجه فدراسیونها به مدیریت عملکرد در حوزه بازاریابی ورزشی
محبوبیت رشته ورزشی در جامعه
میزان موفقیت رشته ورزشی در میادین مهم ملی و بینالمللی
المپیکی بودن رشته ورزشی
میزان توجه صدا و سیما به رشته ورزشی
بودجههای مصوب دولت در ورزش کشور
استقرار و حاکمیت دولت در برخی فدراسیونهای ورزشی
حضور برخی از سیاسیون در راس مدیریت فدراسیونهای ورزشی
عدم نظارت دقیق د کارآمد بر عملکرد مالی فدارسیونهای ورزشی
عدم وجود قوانین شفاف در خصوص درآمدزایی در فدراسیونهای ورزشی

6/326
6/372
6/631
6/643
6/611

S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23

6/743
6/719
6/613
6/624
6/173
6/149
6/191
6/113
6/379
6/366
6/732
6/761
6/324
6/333
6/743
6/624
6/336

26/61

6/34

3/17

6/73

7/19

6/77

6/36
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01
قانونی

مدیریتی

S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32

عدم اجرای دقیق و کامل اصل  44قانون اساسی در ورزش کشور
اساسنامههای ناکارآمد در بسیاری از فدراسیونهای ورزشی
عدم اجرای دقیق شرایط احراز شغل در انتخابات فدراسیونهای ورزشی
عدم وجود قوانین و دستورالعملهای الزام آور در حوزه بازاریابی فدراسیونهای
ورزشی
فقدان معیارهای دقیق ارزیابی بازاریابی ورزشی در فدراسیونها
نوآوری در فرآیند درآمدزایی فدراسیونهای ورزشی
وجود بسترهای الزم باری ارایه خدمات متنوع در فدراسیونهای ورزشی
داشتن برنامههای راهبردی در فدراسیونهای ورزشی
داشتن مدلهای اجرای برنامههای راهبردی بازاریابی ورزشی

جدول  ،4مقادیر ویژه ،واریانس عاملها را نشااان میدهد.
توان پیشاگوئی این عوامل بر اسااس مجموع درصد واریانس
تجمعی عاملها برابر با  12/43درصااد اساات .بنابرین عوامل
مؤثر بر رفتار ساااازمانی مدیران جهت اساااتقرار نظام کنترل و
ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراساایونهای ورزشاای  6عامل
شناختی ،سازمانی ،جایگاه رشته ورزشی ،حمایت دولت ،قانونی
و مدیریتی شناسایی شدند.
جدول  .1نتایج آزمون فریدمن در خصوص عوامل مؤثر
بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی
مدیریت بازاریابی در فدراسیونهای ورزشی
تعداد

مقدار خی 1

درجات آزادی

سطح معنیداری

141

31/74

1

6/662

با توجه به مقدار خی – دو  31/74و ساااطح معنیداری
فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی
مدیران جهت اسااتقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی
در فدراسایونهای ورزشای رد میشود و با  31درصد اطمینان
میتوان بیان کرد بین اولویت این عوامل تفاوت معنیدار وجود
دارد.
جددول  .8اولویاتبناادی عواماال عواماال مؤثر بر رفتااار
ساازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت
بازاریابی در فدراسیونهای ورزشی
میانگین رتبه در آزمون
عامل
فریدمن
9/33
شناختی
9/74
سازمانی
9/61
جایگاه رشته ورزشی
9/19
حمایت دولت
9/43
قانونی
9/23
مدیریتی

6/73

6/317
6/764
6/749
6/712
6/612
6/323
6/717
6/639
6/131

1/74

6/32

بنابرین عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار
نظاام کنترل و ارزیاابی مدیریت بازاریابی در فدراسااایونهای
ورزشای به ترتیب اولویت عبارتند از عامل شاناختی ،سازمانی،
جاایگااه رشاااتاه ورزشااای ،حمایت دولت ،قانونی و مدیریتی
شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی
مدیران جهت اسااتقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی
در فدراس ایونهای ورزش ای بود .یافتههای پژوهش نشااان داد
اولین عامل مؤثر بر رفتار ساازمانی مدیران جهت استقرار نظام
کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراس ایونهای ورزش ای
عامل شاناختی اسات که نتایج پژوهش با یافتههای سلیمی و
همکااران ( )2934و زابال و همکااران ( )1664که به نوعی در
پژوهش خود به عوامل مرتبط با عوامل شناختی در بازاریابی و
ارزیابی اشااره کرده بودند ،همسو است ( 27و  .)23با توجه به
این که برای انتخاب روسای فدراسیونهای ورزشی معیارهای
ساطحی ازجمله داشاتن ساابقه مدیریتی و داشتن تحصیالت
کارشاناسای توساط وزارت ورزش و جوانان تدوین شده است،
همچنین معیارهایی مانند میزان آشنایی مدیران فدراسیونهای
ورزشای با بازاریابی ورزشی ،داشتن تحصیالت مرتبط در حوزه
مدیریت ورزشی ،آشنایی با علم اقتصاد ورزش ،آشنایی با شیوه
های مذاکره علمی ،آشاانایی با نحوه ارتباطات مؤثر و همچنین
آشنایی با مدلهای بازاریابی ورزشی در نظر گرفته نشده است،
به نظر میرسد در مدیریت کالن ورزش کشور نسبت به میزان
شاناخت مدیران فدراسیونهای ورزشی با موضوعات مرتبط با
نظارت و کنترل برنامههای بازاریابی ورزشی توجه کافی نشده
اسااات .از اینرو چناانچه در انتخاب مدیران فدراسااایونهای
ورزشی نسبت به موضوع میزان شناخت آنها از علم بازاریابی
ورزشای ،اقتصااد ورزشای ،مدیریت ورزشی ،ارتباط مؤثر توجه
نشود ،نمیتوان انتظار داشت که مدیران آشنا با این حوزهها در
فدراسیونها انتخاب و مشغول به کار شوند .در این راستا وقتی

تحلیل عوامل موثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در …

مدیران فدراس ایونها با علم بازاریابی ورزشاای آگاهی نداشااته
باشند ،برای استقرار نظام مدیریت بازاریابی ورزشی توجه کافی
نخواهند داشااات .بنابراین در صاااورت عدم اساااتقرا مدیریت
بازاریابی ورزش ای در فدراس ایونهای ورزش ای ،نمیتوان انتظار
داشات که مدیران فدراسایونهای ورزشای نسابت به استقرار
نظام کنترل و نظارت از مدیریت بازاریابی در فدراسااایونهای
ورزشای اهتمام الزم را داشاته باشند .چراکه به طور کلی نظام
مدیریت بازایابی ورزشای در فدراسایونهای ورزشی کم رنگ
است .از اینرو توصیه میشود وزارت ورزش و جوانان در روند
انتخابات فدراسیونهای ورزشی تغییرات الزم را به وجود آورده
و از شاااخصهای الزم برای انتخاب مدیران فدراساایونهای
ورزشاای که توانایی ساانجش میزان آشاانایی آنها را با حوزه
مدیریت ورزشااای ،میزان آشااانایی آنها با مدیریت بازاریابی
ورزشای ،میزان آشانایی آنها با اقتصاد ورزش ،میزان آشنایی
آنها با فنون مذاکره و ارتباطات مؤثر را داشته باشد را بگنجاند.
همچنین پس از تدوین شااااخصهای ذکر شاااده آنها را در
اختیار اعضاااای مجامع فدراسااایونهای ورزشااای قرار داده تا
اعضااای مجمع با در نظر گرفتن آنها نساابت به انتخاب فرد
اصاالح برای پسااتهای مختلف مدیریتی در فدراساایونهای
ورزشی اقدام نمایند.
یاافتههای پژوهش نشاااان داد دومین عامل مؤثر بر رفتار
ساازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت
بازاریابی در فدراسایونهای ورزشای عامل سااازمانی است که
نتایج پژوهش با یافتههای آقازاده و همکاران ( )2937و زابال و
همکااران ( )1664کااه بااه نوعی در پژوهش خود باه عواماال
مرتبط با عوامل ساااازمانی در بازاریابی و ارزیابی اشااااره کرده
بودند همسااو اساات (2و .)23به منظور اسااتقرار نظام کنترل و
ارزیابی در حوزه مدیریت بازاریابی فدراسااایونهای ورزشااای
عوامل سازمانی نقش تاثیری گذاری در رفتار مدیران فدراسیون
های ورزشاای میتوانند داشااته باشااند .عوامل سااازمانی در
فدراسایونهای ورزشای نشات گرفته از منابع انسانی خالق و
نوآور ،استقبال منابع انسانی از بازاریابی ورزشی ،وجود نیروهای
متخصاااص باازاریاابی و اقتصااااد ورزشااای ،کارکنان دارای
تحصایالت علوم ورزشای و پذیرش فدراسیونهای ورزشی از
بازاریابی اساات .چنانچه فدراساایونهای ورزشاای دارای منابع
انساانی خالق و نوآور در حوزه بازاریابی باشند ،همچنین منابع
انساانی دارای تحصایالت مرتبط با علوم ورزشای ،تحصیالت
مرتبط با بازاریابی ورزشای ،تحصیالت مرتبط با اقتصاد ورزش
باشاااند ،به طور طبیعی مدیران فدراسااایونهای ورزشااای با
تااثیرپاذیری از رفتاار و دانش و توانمندی افراد تحت مدیریت
خود ،به ساامت فعالیتهای گوناگون بازاریابی گرایش پیدا می

کنند .در چنین شارایطی تدوین اهداف و فعالیتها برای دست
یاابی باه اهاداف باازاریابی دور از ذهن نخواهد بود .از این رو
داشاتن معیارهای مختلف جهت ساانجش میزان دستیابی به
اهداف بازاریابی تدوین شاااده ،در فدراسااایونهای ورزشااای
ضااارورتی انکار ناپذیر خواهد بو.د لذا در صاااورت وجود چنین
شرایطی مدیران فدراسیونهای ورزشی چارهای جز داشتن یک
الگوی ارزیابی مؤثر از فعالیتهای بازاریابی فدراسیون نخواهند
داشت .لذا توصیه میشود برای این که مدیران فدراسیونهای
ورزشااای نسااابت به اساااتقرار نظام کنترل و ارزیابی در حوزه
بازاریابی اهتمام الزم را داشااته باشااند ،وزارت ورزش و جوانان
نسبت به جذب منابع انسانی متخصص ،خالق و نوآور در حوزه
بازاریابی و اقتصااد ورزش از طریق صادور بخشنامهها و آیین
ناامههای الزام-آور اقدام نماید .همچنین الزام وزارت ورزش و
جوانان برای اسااتقرار نظام مدیریت بازاریابی ورزش ای میتواند
زمینه گرایش مدیران فدراسیونهای ورزشی را برای استفاده از
نظام کنترل و ارزیابی در حوزه بازاریابی فدرایسونهای ورزشی
را فراهم آورد.
یافتههای پژوهش نشااان داد سااومین عامل مؤثر بر رفتار
ساازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت
بازاریابی در فدراسیونهای ورزشی عامل جایگاه رشته ورزشی
است که نتایج پژوهش با یافتههای کالرک ( ،)1626قیامی راد
( )2934و گااک و همکاران ( )1663که به نوعی در پژوهش
خود به عوامل مرتبط با عامل جایگاه رشته ورزشی در بازاریابی
و ارزیاابی اشااااره کرده بودند ،همخوانی دارد ( 4 ،9و  . )6به
منظور استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی ورزشی
در فدراسایون-های ورزشی مواردی مانند همگانی بودن رشته
ورزشای ،موفقیت رشاته ورزشی در میادین ملی و بین اللملی،
المپیکی بودن رشااته ورزش ای و میزان توجه صاادا و س ایما به
رشته ورزشی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند .همان طوری
که در بجثهای قبلی نیز اشاااره شااد ،مدیران فدراسایونهای
ورزشای برای استقرار و اجرای مدیریت بازاریابی توجه ویژهای
به استقبال جامعه از رشته ورزشی تحت مدیریت خود دارند .در
صااورتی که یک رشااته ورزش ای در بازیهای المپیک حضااور
داشاااتاه و موفقیاتهاای قابل توجهای در میادین بین المللی
کسب کند ،در این صورت به دلیل استقبال عمومی از آن رشته
ورزشای ،صداو سیما توجه ویژهای به آن رشته ورزشی از خود
نشااان میدهد .چراکه مخاطب این رشااته ورزشاای در جامعه
افزایش پیدا میکند .در صورتی که مخاطب یک رشته ورزشی
در جامعه افزایش پیدا کند ،بستر الزم برای ارایه محصوالت و
خدمات آن رشته ورزشی در جامعه فراهم میشود .در این راستا
برای ارایه خدمات و محصاوالت متنوع به افراد بیشااتر توسط
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فدراساایونهای ورزشاای ،ضاارورت داشااتن مدیریت بازاریابی
ورزشااای در فادراسااایونهای ورزشااای افزایش پیدا میکند.
همچنین در مدیریت بازاریابی ورزش ای داشااتن تفکر کنترل و
ارزیابی از اهمیت باالیی برخوردار اساات .از این رو توصیه می
شاااود وزارت ورزش و جواناان برای اساااتقرار نظام کنترل و
ارزیابی بازاریابی ورزشای در فدراسیونها ،به ویژه در آن دسته
از فدراسایونهای ورزشای که در بازیهای المپیک ،بازیهای
آساایایی و مسااابقات جهانی از لحاظ کیفی از سااطح مطلوبی
برخوردار بوده و موردتوجه جامعه و همچنین صااادا و سااایما
هسااتند ،الزامات بیشااتری را داشااته باشااند .در صااورت توجه
وزارت ورزش و جوانان به امر نظارت و کنترل بازاریابی ورزشی
در فدراسیون های ورزشی ،مدیران فدراسیونها با حساسیت و
اهمیت بیشااتری نساابت به اسااتقرار نظام کنترل و نظارت بر
برنامههای بازاریابی ورزشی فدراسیونها خواهند پرداخت.
نتایج پژوهش مبین این اسااات که چهارمین عامل مؤثر بر
رفتار ساااازمانی مدیران جهت اساااتقرار نظام کنترل و ارزیابی
مدیریت بازاریابی در فدراسااایونهای ورزشااای عامل حمایت
دولت است که نتایج پژوهش با یافتههای قیامی راد ( )2931و
سااالیمی و همکاران ( )2934که به نوعی در پژوهش خود به
عوامل مرتبط با عوامل دولتی در بازاریابی و ارزیابی اشاره کرده
بودند ،همساو اسات ( 4و  .)27استقرار نظام مدیریت بازاریابی
ورزش ای در فدراس ایونهای ورزش ای تا حدودی تابعی از تأمین
منابع مالی فدراساایونهای ورزشاای از بودجه عمومی کشااور
اساات .تا زمانی که حاکمیت دولت و تفکرات نشااات گرفته از
حاکمیت دولتی در فدراسیونهای ورزشی وجود داشته باشد ،تا
زمانی که افراد سایاسای در راس فدراسایونهای ورزشی قرار
گرفته و با ارتباطات ساایاساای نیازهای مالی فدراساایونهای
ورزشای را تأمین کنند ،ضرورت استقرار نظام مدیرت بازاریابی
ورزشی در بین مدیران فدراسیونهای ورزشی کم رنگ خواهد
بود .در این راسااتا در صااورت عدم اسااتقرار مدیریت بازاریابی
ورزشای در فدراسیونهای ورزشی ،عدم وجود نظارت و کنترل
برنامههای بازاریابی ورزشی قابل پیش بینی است .در این راستا
توص ایه میشااود مجلس شااورای اسااالمی و وزارت ورزش و
جوانان نسابت به تخصایص بودجههای جاری فدراسیونهای
ورزشی با رویکرد کاهشی برخورد کرده و رویکرد درآمدزایی را
در یک برنامه پنج سااااله پیش بینی کنند .همچنین به منظور
تقویت و حمایت رشتههای مختلف ورزشی ،بودجههای کاسته
شده در بخش جاری به بخش عمرانی و توسعه زیر ساختها و
تجهیزات تخصیص داده شود .با اتخاذ چنین رویکردی به طور
طبیعی مدیران فدراسیونهای ورزشی به منظور تأمین نیازهای
مالی بخش جاری به سمت مدیریت بازاریابی ورزشی و کنترل

و نظارت برنامههای بازاریابی ورزشااای تمایل بیشاااتری پیدا
خواهند کرد.
نتایج پژوهش بیانگر این اسااات که پنجمین عامل مؤثر بر
رفتار ساااازمانی مدیران جهت اساااتقرار نظام کنترل و ارزیابی
مدیریت بازاریابی در فدراسیونهای ورزشی عامل قانونی است
کاه نتاایج پژوهش باا یافتههای آقازاده و همکاران ( )2937و
سااالیمی و همکاران ( )2934که به نوعی در پژوهش خود به
عوامال مرتبط با عوامل قانونی در بازاریابی و ارزیابی اشااااره
کرده بودنااد ،همخوانی دارد ( 2و  .)27یکی از عواملی کااه
مدیران ساازمانهای ورزشای به طور عام و مدیران فدراسیون
های ورزشااای را به طور خاص به سااامت انجام فعالیت جدید
مدیریت ورزشی سوق میدهد ،الزامات قانونی است .در صورت
وجود قوانین الزامآور در فدراسایونهای ورزشی ،مدیران آنها
خود را ملزم به اجرای قوانین باال دستی خواهند کرد .چراکه در
صورت عدم تمکین به قوانین باال دستی باید به مراجع نظارتی
پاسخگو باشند .از اینرو به منظور اجرای نظام نظارت و کنترل
در حوزه بازاریابی فدراسیونهای ورزشی ضروری است ،وزارت
ورزش و جواناان قوانین و دساااتورالعمالهای اساااتقرار نظام
مدیریت بازاریابی ورزشاای و همچنین اسااتقرار نظام کنترل و
ارزیاابی و نظارت بر برنامههای بازاریابی ورزشااای را تدوین و
جهت اجرا به فدراساایونهای ورزشاای ابالغ نمایند تا مدیران
فدراس ایونهای ورزش ای از الزامات قانونی مورد نیاز برای ملزم
شااادن به اساااتقرار نظام نظارت و کنترل برنامههای بازاریابی
ورزشی برخوردار گردند.
یافتههای پژوهش بیانگر این اساات که آخرین عامل مؤثر
بر رفتار ساازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی
مدیریت بازاریابی در فدراساایونهای ورزشاای عامل مدیریتی
است که نتایج پژوهش با یافتههای کالرک ( ،)1626قیامی راد
( ،)2931گیالنی اان و همکااارن ( ،)1629گاااک و همکاااران
( ،)1663پاترسون ( )1667و سلیمی و همکاران ( )2934که به
نوعی در پژوهش خود باه عوامل مرتبط با عوامل مدیریتی در
بازاریابی و ارزیابی اشاااره کرده بودند ،همخوانی دارد (،6 ،1 ،9
 29و  .)27مدیریت و نگاه مدیریتی در سازمانها برای استقرار
هر رویکرد نوینی از جایگاه ویژهای برخوردار اساات .چنانچه در
هر ساازمانی همه بسترها برای استقرار یک رویکرد نوین مهیا
باشاد ،اما اراده مدیریتی در آن سازمان برای اجرا فراهم نباشد،
نمی-توان انتظاار داشااات که آن رویکرد جدید در ساااازمان
عملیاتی شود .بنابراین الزمه استقرار نظام مدیریت بازاریابی در
فدراساایون-های ورزشاای داشااتن تفکر خالق ،داشااتن تفکر
راهبردی و استفاده از مدلهای اجرایی در برنامههای راهبردی
بازاریابی در فدراسایونهای ورزشای اساات .در صورت داشتن
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مدل اجرایی در برنامههای بازاریابی در فدراسایونهای ورزشی
به ویژه مدلهای اجرایی نوین که در این گونه مدلها ضروری
اساات از ساانجههای متناسااب برای ارزیابی راهبردها و اهداف
راهبردی استفاده شود ( 26و  )22که بخشی از آن مدل ارزیابی
نیز اساات به طور خودکار نظام کنترل و ارزیابی در فدراس ایون
های ورزشی در حوزه بازاریابی ورزشی بهوجود میآید .از اینرو
به منظور اساااتقرار نظام کنترل و ارزیابی توصااایه میشاااود
نهاادهای ورزشااای باالدساااتی مانند وزارت ورزش و جوانان
مدیران فدراساایونهای ورزشاای را ملزم به تدوین برنامههای
راهبردی و مادلهاای اجرای برنااماههااای راهبردی در حوزه
بازاریابی ورزشای نمایند تا با اسااتفاده از چنین رویکردی زمینه
اسااتقرار نظام کنترل و ارزیابی از برنامهها و مدیریت بازاریابی
ورزشی در فدراسیونها فراهم شود.
داشااته اساات .همچنین مشااخص گردید که شاادت تاثیر
متغییر مساااتقال پایبندی به ارزش-های اخالقی بر متغییر
وابساته انسجام گروهی 6/33 ،است .بین ارزشهای اخالقی
با خرده مقیاسهای انسجام ( انسجام اجتماعی،انسجام تکلیف
) در تیمهای بانوان شاهر اهواز رابطه وجود دارد .فرضیههای
پژوهش تایید میگردد ..بین ارزشاااهای اخالقی و انساااجام
اجاتماااعی رابطااه معنااادار وجود دارد و بااه عبااارت دیگر
ورزشاکارانی که در ارزشهای اخالقی باال هساتند استفاده از
انسجام اجتماعی آنها بیشتر میباشد .ارزشهای اخالقی به افراد
اجازه میدهد ،به هدف دلخواه خود نیز دساات یابد .همجنین
بین اررزشااهای اخالقی و انسااجام تکلیف رابطه معنادار وجود
دارد .ورزشااکارانی که ارزشااهای اخالقی باال دارا هسااتند از
انساجام تکلیف بیشتری برخوردار هستند ،ارزشهای اخالقی با
افراد اجازه میدهد تا تیم و فرد فرد اعضای گروه به هدفهای
مربوط به خود دست یابند .این یافته همسو با پژوهشهای زیر
میباشاد :در وحدانی و همکاران ( ،)2932رمضانی و همکاران
()2933و شمسایی وهمکاران ( )2933به این نتیجه رسیده اند
که بین ساابک رهبری رفتار آموزشاای و دموکراتیک با میزان
انساااجام گروهی در بعد اجتماعی و تکلیف بازیکنان ارتباط
معنی دار وجود دارد ،بدین معنا که مربیانی که بیشاتر از سبک
های رفتار آموزشای و دموکراتیک استفاده می-کنند ،تیمهای
با انسااجام گروهی باال و نهایتاً موفق تر می-باشااند (،23 ،22
 .)7این یافته همچنین همسااو با پژوهش ممشاالی ()2936
پیشانهاد می کند که آموزش اساتفاده از استراتژیهای کنترل
خلقیات منفی توساط مربیان تاثیر چشمگیری بر انسجام تیمی
ورزشکاران دارد ( .)26نیز ،همسو با یافتههای پوپسکو (،)1626
که در پژوهشی به حضور و ضرورت آموزش اخالق در آموزش
ورزشای ،به عنوان نگرش و رفتار بازی منصفانه منعکس شده

اسات ( .)11همسو با یافتههای پوپسکو و ماساری ( ،)1621در
پژوهشی که ورزشکارانی که یک رفتار بازی منصفانه در رقابت
نشاان خواهد همان نوع از رفتار در زندگی اجتماعی آشکار می
کنند .هنجارها ،قواعد و دسااتور اسااتاندارد ورزش ،و همچنین
هنجارهای اجتماعی و قواعد عالمت گذاری به عنوان زندگی
اجتماعی بر رفتار ورزشاااکاران ،که در روح بازی جوانمردانه
درونی و رفتار کنند ( .)14بین روحیه ورزشاااکاری با خرده
مقیاسهای انساجام ( انساجام اجتماعی و انسجام تکلیف) در
تیمهای بانوان شهر اهواز رابطه وجود دارد .این یافته همسو با
پژوهشهای زیر میباشد:
پوپساکو و ماسااری ( ،)1621در پژوهشی در یافتند،احترام
به دیگران ،احترام به مخالفان و هم تیمیهای ،یادگیری و
احترام به قواعد بازی و رفتار اجتماعی منجر به آموزش در روح
بازی جوانمردانه ،یک عادت است که در هر شرایط زندگی رخ
می-دهد ( .)14نباتی ( )2939در پژوهشای نشاان میدهد که
یکی از عوامل تأثیر گذار بر انسااجام گروهی عوامل روانی –
اجتماعی میباشد که در شکل گیری و تداوم گروهها و انسجام
گروهها نقش دارد به عنوان « روحیه » و « جو تیمی » به
اثبات رساایده اساات ( .)27کارون و همکاران ( )1661چهار
اجزای تشکیل دهنده که حضور ساختار روانشناختی را در گروه
منعکس می-کنند را ذکر کردند که شامل موقعیت گروه ،حالت
ها ،نقشها و هنجارها میباشاند .این اجزای تشکیل دهنده در
نتیجه تاثیر متقابل و ارتباط بین اعضااای گروه ،در گروه ظاهر
میشااوند ( .)12انشاال ( )2336بیان میدارد  :مربیان اصاارار
داشتند که اتحاد تیمی اساس موفقیت است ،و در نتیجه فنونی
را به کار بردند تا به روح صمیمیت و یگانگی در بین بازیکنان
مطمئن شاااوند .غذا خوردن جمعی قبل از بازی ،برنامههای
بدنسااازی ،گردهماییها و آمادگی قبل از بازی ،به گونه ای
ساانتی رخ میدهد .مبدل به عملکرد فردی بهتر میشااود (.)1
تری و همکاران ( )1661در پژوهشاای با عنوان « ادراکات از
انسااجام گروهی و حاالت روانی (خلق و خوی) در تیمهای
ورزشاای » به مطالعه پرداختند .نتایج نشااان داد که :در خرده
مقیاس انسااجام تکلیف ،کشااش به گروه باال ،تنش و خشاام
پاایین را به همراه دارد .در خرده مقیاس انساااجام تکلیف،
یکپارچگی گروهی باال ،افسااردگی پایین را پیش بینی میکند.
در خرده مقیاس انسجام اجتماعی ،کشش به گروه باال ،تنش و
افسااردگی پایین و توان باال را پیش بینی می-کند ( .)17بین
مسااولیت شااخصاای با خرده مقیاسهای انسااجام (انسااجام
اجتماعی،انسجام تکلیف) در تیمهای ورزشی بانوان شهر اهواز
رابطه وجود دارد .همسااو با نتایج پژوهشهای،کارون که بیان
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میدارد :زمانی که اعضااای تیم از سااوابق ،زمینهها و مقام
اجتماعی تقریباً یکسانی برخوردار باشند ،میزان انسجام در میان
اعضاای تیم افزایش یافته و تسهیل میشود.حضور پیوسته در
تمرین و دیگر جلساات تیم ،عامل شاخصای دیگری است که
میتواند در بهبود انسااجام نقش مؤثری داشااته باشااد (.)11
همچنین غیبت و تأخیر بازیکن در جلسات تمرین نیز میتواند
بر میزان انسااجام مؤثر باشااد ( .)12بین ثبات قدم با خرده
مقیاسهای انسااجام (انسااجام اجتماعی ،انسااجام تکلیف) در
تیم-های ورزشی بانوان شهر اهواز رابطه وجود دارد .در نتیجه
فرضیههای پژوهش تایید میگردد .به عبارت دیگر ورزشکارانی
که ثبات قدم باالیی دارند اساااتفاده از انساااجام اجتماعی و
انسااجام تکلیف در آنها بیشااتر اساات .همسااو با نتایج نباتی
()2939عامل ثبات تیمی بر انسااجام تیمی اثر مسااتقیم دارد.
ثبات تیمی به انساجام تیمی بر حسب تعداد سالهایی که یک
گروه از ورزشاکاران با همدیگر میمانند اطالق میشاود (.)27
میتوان انتظار داشاات تیمهایی که در طول یک دوره طوالنی
از زمان نسابتاً ثابت باقی میمانند ،پایدارتر ،منسجم تر و نهایتاً
موفق تر خواهند بود .بین مراقبت و ارتباطات با خرده مقیاس
های انساجام (انسجام اجتماعی و انسجام تکلیف) در تیمهای
ورزشای بانوان شهر اهواز رابطه وجود دارد .وقتی که بازیکنان
با هم تبادل نظر میکنند و در تجربههای مربوط به تیم سهیم
می-شاوند ،ارتباطات بین فردی نزدیک تر و احساس اعتماد و
پشاتیبانی دو ساویه در بین آنها به وجود میآید .روانشناسان
ورزشاای عالقمندند تا ببینند که این به اصااطالح احساااس
صاامیمیت و یگانگی تا چه اندازه بر عملکرد اثر میگذارد و آیا
میزان احسااس و جذابیت بین فردی در بین ورزشکاران مبدل
به عملکرد فردی بهتر میشود .همسو با نظر اوردون ،گیالرد و
بونک ( )2333میباشد که بیان میدارد :مشکالت ارتباطی بین

اعضای گروه ،خستگی و تنبلی در میان گروههای خیلی بزرگ
به عنوان موانع انسااجام گروهی عمل میکنند.عوامل دیگری
نظیر صمیمیت فیزیکی ،مسافرت دسته جمعی ،زندگی در اردو
ها و وجود مزایای قراردادی ،به نظر میرسااد که میتوانند در
میزان انساجام تیمی تأثیر گذار باشند ( .)27همچنین همسو با
نتایج اساامیت و همکاران ( ،)1629در پژوهشاای با عنوان
رهبری تحول گرا و انسااجام کار در ورزش :نقش واسااطه
ارتباطات درون تیم انجام دادند که نتایج نشان داد که تجزیه و
تحلیل چند سااطحی نشااان داد ارتباط درون تیمی به حدی
واسااطه روابط بین دو نفر از رفتارهای رهبری تحول گرا و
انسجام وظیفه میباشد .ارتباطات درون تیم دیده شده است که
یک مکانیسام اسات که توضیح میدهد که رابطه بین رهبری
تحول گرا و انساجام وظیفه است ( .)16به طور کلی ،نتایج به
طیف وساایعی از اثرات مثبت در ارتباط با رهبری در ورزش ،و
حاکی از مداخالت اسات که ممکن اسات ساطح انسجام تیم
افزایش میدهد .بین مسااولیت اجتماعی با خرده مقیاسهای
انسااجام (انسااجام اجتماعی و انسااجام تکلیف) در تیمهای
ورزشای بانوان شاهر اهواز رابطه وجود دارد .در نتیجه فرضاایه
های پژوهش تایید میگردد .به عبارت دیگر ورزشااکارانی که
مساولیت اجتماعی باالیی دارند اساتفاده از انسجام اجتماعی و
انسجام تکلیف در آنها بیشتر است .همسو با نتایج بخشنده و
همکاران ( )2932که پژوهشااای با عنوان تاثیر مسااائولیت
اجتماعی باشااگاه بر هویت مشااتری  -سااازمان در لیگ برتر
فوتبال ایران انجام دادند ،نتایج نشان داد توجه به فعالیت-های
مساائولیت اجتماعی از قبیل انجام بازیهای دوسااتانه با هدف
کمک به نیازمندان ،حمایت از ورزش همگانی و فعالیت-هایی
ازاین قبیل باعث افزایش هویت هواداران نسبت به باشگاه می
شوند.
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