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مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار مناطق
منتخب دانشگاههای آزاد اسالمی
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تاریخ دریافت1395/06/24 :



تاریخ پذیرش1395/11/02 :

چکیده
هدف این پژوهش طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار در مناطق
منتخب دانشگاههای آزاد اسالمی بود .روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی و ازنوع مطالعات
کاربردی بود .دانشجویان ورزشکار دانشگاههای آزاد اسالمی مناطق  26 ،16 ،4 ،1و  2072( 30نفر)
جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند.تعداد نمونه مطابق با جدول مورگان 327 ،نفر تعیین شد که
به روش دردسترس ،متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة
نقش تعامالت مربی -ورزشکار در افزایش عملکرد دانشجویان ورزشکار استفاده شد .ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  0/947بهدست آمد .از روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها ،از
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای طبیعیبودن دادهها و برای آزمون مدل از مدل معادالت
ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که مدل پژوهش از برازش الزم برخوردار بود .درک از
عدالت بر اعتماد اثر معناداری داشت .همچنین ،اثر اعتماد بر تبادل رهبر -عضو معنادار بود و
مشخص شد که تبادل رهبر -عضو بهطور مستقیم و غیرمستقیم با میانجیگری تعهد ،بر عملکرد
فردی آزمودنیها اثر دارد؛ بنابراین ،طبق نظریة تبادل اجتماعی ،مربیان با جلب اعتماد دانشجویان
ورزشکار میتوانند روابط تبادلی بین خود و دانشجویان ورزشکار را استمرار دهند تا زمینة بهبود
عملکرد فردی دانشجویان ورزشکار فراهم شود.
واژگان کلیدی :عدالت ،اعتماد ،تبادل رهبر -عضو ،تعهد ،عملکرد فردی

* نویسندۀ مسئول

Email: dr.haleh.fazel@gmail.com
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مقدمه
در توسعه و تحكیم روابط اجتماعی ،تربیتبدنی و ورزش کارکرد اجتماعی بنیادی دارند که درمجموع،
ساختار جامعه و روابط موجود بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرهای درخور توجهی برجای میگذارند.
مطالعة این روابط نشان داده است که در گروههای کاری ،نحوۀ واکنش انسانها به رویدادها بیشتر به
تعریف آنها از ارتباطات خود با یكدیگر مربوط میشود و به محرکهای اجتماعی مطابق با الگوی
مشخصی واکنش نشان میدهند .شناسایی چنین الگوهایی به اکتشاف روند تعامل افراد با یكدیگر و
رفتارهای تعاملی میانجامد (بالو .)1964 ،1پژوهشگرانی همچون بالو ( ،)1964هومنز )1961( 2و
امرسون ،)1976( 3با استفاده از نظریة تبادل اجتماعی 4مطالعات ویژهای درزمینة روابط و تعامالت
انسانی در موقعیتهای مختلف انجام دادند .این نظریه حاکی از وجود رابطة زوجی بین افراد ،سازمانها
یا گروههای اجتماعی است که آنها ازطریق ایجاد اعتماد ،اقدامات یكدیگر را نسبت به هم و بهصورت
متقابل جبران میکنند .طبق نظریة تبادل اجتماعی ،هر فردی به برآوردن توقعات و انتظارات دیگری
توجه میکند و هر فرد به خود این اطمینان را میدهد که در زمان مناسب ،لطف و مساعدت دیگری
را جبران کند (آیزنبرگ،آرمل،رکسوینكل ،لینچ و رودز .)2001 ،5
در تبادل اجتماعی ،فعالیتهای مشترکی روی میدهند که طبق آن ،دو طرف تبادل در کسب مزایا
سهیم میشوند؛ بنابراین ،هر فرد در محدودۀ رابطة تبادلی باید دارای چندین عامل ارزشمند باشد که
بتواند به دیگری ارائه کند تا او را در دستیابی به اهداف معین سوق دهد (لولر .)2001 ،6درواقع،
پیشفرض روابط در تبادل اجتماعی این است که احتمال استمرار کنشهای متقابل هنگامیکه برای
دو طرف تبادل ارزشمند باشد ،بیشتر است .برعكس ،کنشهای متقابلی که برای یک یا هر دو طرف
تبادل بیارزش یا حتی هزینهبر باشند ،احتمال اندکی وجود دارد که تداوم داشته باشند (ریتزر،1998 ،
به نقل از نادریان جهرمی)116، 1991،؛ بنابراین ،اگر افراد درک مناسبی از روشهای عادالنة رئیس
خود نداشته باشند ،در جریان تبادل شرایط مخاطره پیش میآید؛ یعنی ،ازآنجاییکه در جریان تبادل
منفعتی دریافت نمیکنند ،رابطة تبادلی را قطع میکنند (بالو.)1964 ،
در یک تیم ورزشی ،هنگامیکه بین ورزشكار با مربی روابط مستمری ایجاد شود ،تبادل اجتماعی روی
میدهد .در این روابط ،در زمینههای رفتاری بین دو طرف دادوستد انجام میشود( .نادریان جهرمی،
 .)116 ،1391فعالیتهای گوناگون ورزشی سرشار از تعامالت و فرایندهای اجتماعی هستند و بهتر
است برای بهبود عملكرد ،فرایندهای مثبت را فرایندهای منفی جدا کرد و برنامههای مناسبی را برای
1. Blue
2. Homans
3. Emerson, Armeli, Rexwinkel, Lynch, & Rhoades
4. Social Exchange
5. Eisenberger
6. Lawler

طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان...

227

استمرار فرایندهای مثبت پیشبینی کرد (انورالخولی)185 ،1381 ،؛ برایناساس ،در حوزۀ ورزش،
پژوهشگران بهدنبال توصیف مدلهای تعاملی بین شرکتکنندگان بودند تا پی به منافع اصول تبادل
در ورزش برند و از این اصول برای درک بهتر نقش روابط بین اعضا با هدف افزایش بازده در تیمها یا
سازمانهای ورزشی استفاده کنند و پیشنهادهای عملی برای منابع انسانی ارائه کنند (کنت و
چالدورای2001 ،1؛ مورفی ،لیدن و اردوغان2003 ،2؛ جوردن ،ترنر و پک .)2009 ،3پژوهشگران طی
مطالعات خود اصول تبادل اجتماعی را معرفی کردند .به نظر هومنز ( ،)1961عدالت ابزاری برای
قضاوت درمورد تأثیر متقابل دو طرف تبادل بر یكدیگر است که اگر قانعکننده باشد ،آنها تمایل
بیشتری برای مشارکت در آینده با هم خواهند داشت؛ بنابراین ،در تبادل ،استنباط مثبت ورزشكار از
عدالت مربی میتواند ابزاری برای تثبیت قابلیت اعتماد به وی و آغازی برای شكلگیری رابطة تبادلی
مستمر باشد .مربیانی که تالش میکنند بهصورت منصفانهای در تیم عمل کنند و تصمیم گیرند،
رابطة بهتری با اعضای تیم خواهند داشت ،اعضا به مربی اعتماد میکنند و نسبت به مربی و تیم متعهد
میشوند (جوردن ،ترنر و پک 2009،؛ ویسننت2005 ،4؛ ژانگ و چالدورای .)2013 ،5حتی برخی از
مطالعات نشان دادهاند تیمی که مربی آن تیم رفتار عادالنهتری داشته باشد ،عملكرد نهایی بهتری را
ارائه خواهد داد (کلكویت2001 ،6؛ ویسننت و جوردن2006 ،7؛ ماهونی ،هومس ،اندرو و دیتمور،8
.)2010
9
احساس فرد نسبت به پررنگبودن اعتماد ،بر تبادل رهبر -عضو اثر میگذارد (کانوسكی و پیو 1994 ،؛
مولم ،تاکاهاشی و پیترسون2000 ،10؛ جووت2003 ،11؛ مورفی ،لیدن و اردوغان2003 ،؛ کوپمن،
ماتب ،اسكاتک و کنلون .)2015 ،12تبادل رهبر -عضو به کیفیت تبادل بین ورزشكار و مربی میپردازد
و بستگی به میزان تعهد و تبادل منابع ارزشمند دارد .ورزشكارانی که کیفیت تبادل رهبر -عضو
بیشتری را دریافت کردهاند ،نقش خود را در گروه برجستهتر احساس کردهاند و بهاینترتیب ،برای
جلب رضایت مربی خود تعهد بیشتری به کار تیمی داشتهاند (کیس .)1998 ،13این موضوع بین
1. Kent & Chelladurai
2. Murphy, Wayne, Liden, & Erdogan
3. Jordan, Turner, & Pack
4. Whisenant
5. Zhang & Chelladurai
6. Colquitt
7. Whisenant & Jordan
8. Mahony, Hums, Andrew & Dittmore
9. Konovsky & Pugh
10. Molm, Takahashi & Peterson
11. Jowett
12. Koopman, Mattab, Scottc & Conlon
13. Case
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کارکنان و مدیران جوامع غیرورزشی نیز تأیید شده است (وین ،شور ،بوم و تتریک2002 ،1؛ کروپانزانو
و میشل ،2005 ،2بالنک و روما2012 ،3؛ والمر ،اسپارک و نیسن2012 ،4؛ گارگ و دار2014 ،5؛ چانگ،
جیاینگ ،رایلی و جین .)2015 ،6تعهد بیشتر منجر به عملكرد فردی بیشتر میشود؛ زیرا ،فرد
میخواهد سهمی در تحقق اهداف تیم خود داشته باشد؛ پس ،تالش بیشتری در نقش خود میکند
که زمینة بهترشدن عملكرد فردی را فراهم کند (وین ،شور و لیدن1997 ،7؛ بالنک و روما2012 ،؛
لیو ،وین ،لیدن و میسر.)2017 ،8
هنگامیکه ورزشكار مزایایی از مربی دریافت میکند ،برای بازپرداخت آن مزایا وظایفی را در سطح
مشابه یا برتر نسبت به کیفیت تبادلی که دریافت کرده است ،اجرا میکند .بازده ورزشكار در تیم،
متناسب با تعهد حاصل از کیفیت تبادل رهبر -عضو میباشد .هر آنچه در این تبادل برای شخص
فراهم شده باشد او را وادار میکند عملكرد مطلوبتری داشته باشد تا بهاینترتیب ،برای مقابلهبهمثل
بتواند دستاورد مثبتی به دیگران تحویل دهد .تالش بیشتر منجر به سطوح باالتر عملكرد فردی
میشود (کروپانزانو و میشل2005 ،؛ نصیر ،رجا ،سید ،دنیا و دار.)2016 ،9
مطالعات زیادی درزمینة دانش بنیادین ساختارهای تعاملی در ورزش انجام شدهاند؛ اما ،هنوز در اتصال
نظریة بنیادی ،ساختار ،کاربرد و محصوالت احتمالی از روابط بین متغیرهای تبادل اجتماعی در ورزش
خأل وجود دارد .نتایج برخی از پژوهشهایی که ذکر شد ،روابط اجزای ساختاری تعامالت اجتماعی را
در مدل کاربردی فراهم کرده است؛ اما ،مطالعات بیشتری در زمینههای ورزشی دیگر برای اعتبارسنجی
الزم است؛ بنابراین ،انجام پژوهشهای بیشتری برای تكمیل کاربرد نظریة تبادل اجتماعی در ورزش
بهخصوص برای بهبود عملكرد الزم است.
چنین پژوهشهایی میتوانند درزمینة روابط تبادلی میان مربیان و دانشجویان ورزشكار تیمهای
ورزشی در دانشگاههای آزاد اسالمی انجام شوند .ورزش دانشگاههای آزاد اسالمی با توجه به گسترۀ
آن در رشتههای مختلف ورزشی ،نیازمند بهرهگیری از اصول تبادل اجتماعی است تا از این طریق
بتواند عملكرد خود را افزایش دهد .این چالش ایجاب میکند که روابط بین متغیرهای تبادل اجتماعی
از زوایای مختلفی بررسی شوند تا مدیران و مربیان ورزشی در آن دانشگاهها بتوانند با توجه به نتایج
آن به توسعة ورزش قهرمانی بپردازند.
1. Wayne, Shore, Bomme & Tetrick
2. Cropanzano & Mitchell
3. Blanc & Romá
4. Volmer, Spurk & Niessen
5. Garg & Dhar
6. Cheng, Jiang, Riley & Jen
7. Wayne, Shore & Liden
8. Liao, Wayne, Liden & Meuser
9. Naseer, Raja, Syed, Donia & Darr
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پژوهش در این حیطه ممكن است بینش جدیدی نهتنها درمورد اصول مناسب تبادل در ورزش ایجاد
کند ،بلكه میتواند نظرهای سودمندی برای ادارهکنندههای ورزش در دانشگاهها نیز فراهم کند .این
بصیرت ،به توسعة درک مربیان در روابط تبادلی با دانشجویان ورزشكار و همچنین ،به افزایش بازده
دانشجویان ورزشكار که قبالً ذکر شد ،میانجامد؛ بنابراین ،فرصتی ایجاد میشود تا در تبادل اجتماعی
تعمق بیشتری شود و اجزای متعدد آن در تیمهای ورزشی مشخص شوند .بهعالوه ،چنین پژوهشی
میتواند طرحی برای روش ارزیابی مدیران اجرایی باشد که آنها را در بهکارگیری مربیان فعال
راهنمایی کند و به شناخت عوامل مؤثر در عملكرد بهتر تیمی کمک کند.
بنابراین ،برای افزایش دانش کاربردی اصول تبادل اجتماعی در دانشجویان ورزشكار مناطق منتخب
دانشگاههای آزاد اسالمی و نیز با هدف آمادهسازی مفاهیم استفادهشدنی روابط بین دانشجویان
ورزشكار و مربیها برای عملكرد بهتر ورزشی ،هدف پژوهش حاضر این است که نظریة تبادل اجتماعی
را برای آزمایش مدل تبادل اجتماعی در دانشجویان ورزشكار مناطق منتخب دانشگاههای آزاد اسالمی
موردآزمون قرار دهد (براساس پیشینة پژوهش احتمال میرود که مدل تبادل اجتماعی بین دانشجویان
ورزشكار و مربیهای آنها روی دهد) .این مدل مفهومی درنظر دارد که به افزایش عملكرد فردی
دانشجویان ورزشكار ،درنتیجة روابط تبادلی اشاره کند (شكل شمارۀ یک).

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی و ازنوع مطالعات کاربردی است که دادههای آن به روش میدانی
جمعآوری شدهاند .تمامی دانشجویان ورزشكار عضو تیمهای رشتههای ورزشی مصوب سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسالمی برای برگزاری مسابقات منطقهای دانشگاههای آزاد اسالمی مناطق 26 ،16 ،4 ،1
و  2072( 30نفر) ،جامعة آماری این پژوهش بودند .با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونة الزم
برای این پژوهش 327 ،نفر تعیین شد .در هر منطقة دانشگاهی تعداد دانشجویان ورزشكار یكسان
نبود؛ بنابراین ،با توجه به سهم هر منطقه در جامعه ،نسبت درصد و سهم آن منطقه برای تعیین نمونه
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معین شد .سپس ،با استفاده از نمونهگیری دردسترس ،دانشجویان ورزشكار بهنسبت مناسب از هر
منطقه ،بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامة نقش تعامالت مربی -ورزشكار در افزایش عملكرد دانشجویان
ورزشكار استفاده شد که درک و نگرش آزمودنیها را در پنج متغیر ،با توجه به ادبیات پژوهش درمورد
تبادل اجتماعی سنجید .این متغیرها شامل عدالت ،اعتماد ،تبادل رهبر -عضو ،تعهد و عملكرد فردی
بودند .چكانسكی )2012( 1در رسالة دکتری خود اصل این پرسشنامه را طراحی کرد و بهکار گرفت.
همچنین ،وی و همكاران دیگر ،در مقالهای نیز از آن استفاده کردهاند (چكانسكی و ترنر .)2014 ،2به
گزارش چكانسكی ،روایی محتوا و صوری این پرسشنامه ازطریق نظرهای کارشناسان مدیریت ورزشی
بررسی شده است که پایایی پرسشنامه برابر با  0/823است.
در مرحلة اول ،پژوهشگر مطالعة حاضر این پرسشنامه را ترجمه کرد و سپس ،دو مترجم آن ترجمه
را بررسی مقابلهای کردند .در مرحلة بعد ،برای رفع تناقضها و اختالفنظرها در ترجمه ،یک مترجم
آن را بررسی کرد .سپس ،دوباره به دو نفر از اساتید مدیریت ورزشی که در کشور انگلیسیزبان تحصیل
کردهاند ،ارائه شد و بعد از دریافت نظرهای آنها پرسشنامة نهایی تنظیم و تدوین شد .پس از اعمال
نظر  15نفر از اساتید مدیریت ورزشی ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید شد .ضریب پایایی
آلفای کرونباخ برابر با  0/947محاسبه گردید.
3
در این پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
برای چگونگی توزیع دادهها و برای آزمون مدل مفهومی ،از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
تجزیة دادهها با نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 4و لیزرل 5انجام شد.
نتایج
از  327نفر آزمودنی 48/6 ،درصد پسر و  51/4درصد آنها دختر  18بودند .کمترین و بیشترین سن
آنها بین  18تا  35سال بود 14/4 .درصد از آزمودنیها در مقطع کاردانی 70/6 ،درصد در مقطع
کارشناسی 11 ،درصد در مقطع کارشناسیارشد و چهار درصد در مقطع دکتری تحصیل میکردند.
نتایج جدول شمارۀ یک نشاندهندۀ توزیع دادههای متغیر عدالت ( ،)P=0/19اعتماد ( ،)P=0/53تبادل
رهبر -عضو ( ،)P=0/16تعهد ( )P=0/28و عملكرد فردی ( )P=0/07است که با توجه به اینكه سطح
معناداری متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/01است ،توزیع متغیرها طبیعی است.
1. Czekanski
2. Czekanski & Turner
3. Klomogorof- Smirnov
4. SPSS
5. Lisrel
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جدول  - 1نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف درزمینة توزیع طبیعی دادهها
شاخص

معناداری

میانگین

انحرافاستاندارد

عدالت
اعتماد

4/65
4/35

0/61
0/90

Z
1/07
0/80

0/19
0/53

تبادل رهبر -عضو

4/52

0/80

1/12

0/16

تعهد
عملكرد فردی

4/11
4/15

0/57
0/77

0/98
1/27

0/28
0/07

در جدول شمارۀ دو ،رابطة بین متغیرهای پژوهش آورده شده است .طبق این جدول ،بین عدالت با
اعتماد رابطة مثبت و معناداری ( )r=0/76 ، P≥0/01وجود داشت که میزان اشتراک واریانس دو متغیر
ذکرشده برابر با  57درصد بود .بین اعتماد با تبادل رهبر -عضو رابطة مثبت و معناداری (، P≥0/01
 )r=0/74وجود داشت که میزان اشتراک واریانس این دو متغیر برابر با  54درصد بود .بین تبادل رهبر-
عضو با تعهد رابطة مثبت و معناداری ( )r=0/65 ، P≥0/01وجود داشت که میزان اشتراک واریانس
آنها با یكدیگر  42درصد بود .بین تبادل رهبر -عضو با عملكرد فردی رابطة مثبت و معناداری (0/01
≥ )r=0/70 ، Pوجود داشت و میزان اشتراک واریانس دو متغیر ذکرشده برابر با  49درصد بود .بین
تعهد با عملكرد فردی رابطة مثبت و معناداری ( )r=0/50 ، P≥0/01وجود داشت که میزان اشتراک
واریانس دو متغیر یادشده برابر با  25درصد بود.
جدول  -2نتایج ضریبهمبستگی رابطة بین متغیرها
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

متغیرها
عدالت و اعتماد
اعتماد و تبادل رهبر -عضو
تبادل رهبر -عضو و تعهد
تبادل رهبر -عضو و عملكرد فردی

0/76
0/74
0/65
0/70

0/57
0/54
0/42
0/49

0/001
0/001
0/001
0/001

تعهد و عملكرد فردی

0/50

0/25

0/001

در جدول شمارۀ سه ،شاخصهای تناسب مدل اندازهگیری نمایش داده شده است .نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نشان داد مدل مفهومی پژوهش قابلبرازش است .مقدار ریشة خطای میانگین مجذورات
تقریب 1آزمون انحراف هر درجة آزادی است که اگر کمتر از  0/08باشد ،نشاندهندۀ برازش قابلقبول
مدل است و در این پژوهش ،مقدار آن برابر با  0/079است و درنتیجه ،برازش مدل قابلقبول است.
1. Root Mean Square Error of Approximation

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،47فروردین و اردیبهشت 1397

232

مطابق با نظر شوماخر و لومكس ،1مقادیر بین یک تا پنج نسبت مجذور کای به درجة آزادی ،2قابلقبول
است و در این پژوهش ،مقدار آن برابر با  2/97است که قابلقبول است .درمورد شاخصهای نیكویی
برازش ،3شاخص نیكویی برازش اصالحشده ،4شاخص برازش هنجارشده 5و شاخص برازش تطبیقی،6
هرچه مقادیر این شاخصها به یک نزدیک باشد ،مدل برازش مناسبتری دارد .بنتلر و بنت 7مقادیر
برابر و باالی  0/90را برای برازندگی مدل ،مناسب اعالم کردند (قاسمی .)76 ،1390 ،در پژوهش
حاضر ،همگی این مقادیر باالتر از  0/90بود؛ بنابراین ،مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  -3شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش
شاخص مدل

مدل پژوهش

خی دو به درجه آزادی

2/97

نیكویی برازش
نیكویی برازش اصالح شده
برازش استاندارد
تطبیقی برازش
ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب

0/90
0/92
0/91
0/93
0/079

پس از کسب اطمینان از برازش مدل ،به آزمون مدل ساختاری که بیانگر رابطه و اثر متغیرها بر
یكدیگر است ،پرداخته شد (شكلهای شمارۀ دو و شمارۀ سه) .شكل شمارۀ دو رابطة علی متغیرها را
درحالت تخمین استاندارد نشان میدهد .حالت تخمین استاندارد ،ضرایب همگنشده هستند؛ یعنی،
مقیاس آنها یكی میشود و بین آنها امكان مقایسه وجود دارد .این مقدار بین متغیرهای پنهان برابر
با ضرایب مسیر یا بتاهای استاندارشدۀ رگرسیونی هستند .بارهای عاملی این شكل ،میزان تأثیر هر
کدام از متغیرها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر نشان میدهند.

1. Shomakher & Lomex
2. χ2/ df
3. Goodness of Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Normal Fit Index
6. Comparative Fit Index
7. Bentler & Bonet
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شکل  -2رابطة علی متغیرها درحالت استاندارد
 :Jعدالت :T ،اعتماد :L ،تبادل رهبر -عضو :C ،تعهد :P ،عملكرد فردی

شكل شمارۀ سه مدل را درحالت معناداری نشان میدهد .به تخمین مدل در این حالت ،تخمین
ضرایب تی گفته میشود .این خروجی معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدۀ مدل معادالت
ساختاری را نشان میدهد .با توجه به اینكه تمامی ضرایب بهدستآمده خارج از دامنة  ±1/96هستند،
روابط همگی معنادار شدهاند؛ بنابراین ،اثر متغیرها بر یكدیگر معنادار است.
طبق نتایج حاصل در شكلهای شمارۀ دو شمارۀ سه مشخص شد که اثر عدالت بر مقدار اعتمادی که
آزمودنیها به مربی خود دارند ،معنادار بود ( .)T=10/57، β= 0/95همچنین ،اثر اعتماد بر تبادل
رهبر -عضو معنادار بود ( .)T= 10/55، β= 0/95تبادل رهبر -عضو نیز بر تعهد اثر معناداری داشت
( .)T=13/36، β= 0/92تعهد بر عملكرد فردی اثر معناداری داشت ( .)T=2/65، β= 0/72همچنین،
مشخص شد که تبادل رهبر -عضو بر عملكرد فردی آزمودنیها بهصورت مستقیم اثر دارد
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( ،)T=5/84، β=0/85بهعالوه ،تبادل رهبر -عضو بهصورت غیرمستقیم با میانجیگری متغیر تعهد بر
عملكرد فردی اثر معناداری داشته و این اثر بهمراتب بیشتر از تأثیر مستقیم تبادل رهبر -عضو بر
عملكرد فردی بوده است .این نكته دارای اهمیت است که افزایش کیفیت تبادل رهبر -عضو منجر به
ایجاد تعهد در آزمودنیها شده است و این تغییر به افزایش عملكرد فردی انجامید؛ درحالیکه اثر
تبادل رهبر -عضو بر عملكرد فردی بدون درنظرگرفتن اثر متغیر تعهد اندک بود.

شکل  -3رابطة علی متغیرها درحالت معناداری
 :Jعدالت :T ،اعتماد :L ،تبادل رهبر -عضو :C ،تعهد :P ،عملكرد فردی

بحث و نتیجهگیری
ننایج حاصل درزمینة اثر عدالت بر اعتماد در آزمودنیها نشان داد که ادراک دانشجویان ورزشكار از
عدالت مربی ،بر میزان اعتمادی که به مربی خود دارند ،اثر مثبت و معناداری دارد .بهعبارتدیگر،
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هرچه درک دانشجویان ورزشكار از عدالت در رفتاری که مربی با آنها داشته است ،بیشتر بود ،اعتماد
بیشتری به وی حاصل میشد .این نتایج مطالعات جوردن و همكاران ( ،)2004ویسننت ( )2005و
ژانگ و چالدورای ( )2013را تأیید میکند .همچنین ،این نتایج همسو با نظرهای هومنز (،)1961
آدامز ( )1963و بالو ( )1964است که اعتقاد داشتند در تبادل اجتماعی بین دو نفر ،دو طرف تبادل
با توجه به مقدار منافع حاصل از آن ارتباط ،تالش درجهت جبران برای فرد مقابل خواهند داشت.
اگر منافع دریافتی بهصرفه باشد ،فرد درصدد جبران برمیآید (آدامز .)1963 ،ارزیابی مستمر موضوع
منافع منجر به افزایش اعتماد به مربی میگردد و درنتیجه ،رابطة تبادلی بین آزمودنیها و مربی تقویت
میشود (هومنز1961 ،؛ بالو .)1964 ،نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که هرچه دانشجویان
ورزشكار اعتماد بیشتری به مربی خود داشته باشند ،کیفیت تبادل رهبر -عضو بیشتر میشود.
بهعبارتدیگر ،با افزایش اعتماد به مربی در آزمودنیها ،تبادالت بین دانشجویان ورزشكار و مربی
افزایش مییابد .این نتیجه با یافتههای مطالعات کانوسكی و پیو ( ،)1994مولم ( ،)2000جووت
( ،)2003مورفی و همكاران ( )2003و کوپمن و همكاران ( )2015همسو است .همچنین ،مشخص
شد افزایش تبادل رهبر -عضو به ایجاد تعهد دانشجویان ورزشكار نسبت به مربی منجر میشود؛
بنابراین ،هرچه تبادالت بین دانشجویان ورزشكار و مربیهای آنها بیشتر باشد ،تعهد دانشجویان
ورزشكار نسبت به مربی افزایش مییابد .این یافته تأییدی بر نتایج کیس ( ،)1998وین و همكاران
( ،)2002کروپانزانو و میشل ( ،)2005بالنک و روما ( ،)2012والمر و همكاران ( ،)2012گارگ و دار
( )2014و چانگ و همكاران ( )2015است؛ بنابراین ،در این پژوهش ماهیت نظریة تبادل اجتماعی
در رابطة زوجی بین دانشجویان ورزشكار و مربیهای آنها یافت شد .همچنین ،با افزایش تبادل رهبر-
عضو ،عملكرد فردی دانشجویان ورزشكار بیشتر شد که این نتیجه ،با یافتههای پژوهشهای وین و
همكاران ( ،)1997کروپانزانو و میشل ( ،)2005بالنک و روما ( ،)2012لیو و همكاران ( )2016و نصیر
و همكاران ( )2016همسو است.
در نظریة تبادل اجتماعی ،تعریف روابط تصریح میکند که برای تداوم تبادل ،فعالیت یک طرف تبادل
مبتنی بر فعالیت طرف مقابل است (بالو .)1964 ،در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که رفتار عادالنة
مربی بر افزایش اعتماد اثرگذار بود و اعتماد بیشتر بهنوبةخود بر کیفیت تبادل رهبر -عضو اثر داشت
و بهدنبال آن ،تعهد آزمودنیها به مربیها افزایش یافت که این موضوع بر افزایش عملكرد دانشجویان
ورزشكار اثرگذار بود؛ زیرا ،طبق نظریة تبادل اجتماعی ،آزمودنیها بهسبب تعهدی که نسبت به مربی
خود براساس خدمات وی احساس میکردند ،خود را ملزم به جبران میکردند و تالش بیشتری برای
بهترشدن عملكرد ورزشی خود داشتند تا بدینطریق مربی خود را راضی کنند.
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همانطورکه قبالً بحث شد ،تبادل اجتماعی با اعتماد همراه است؛ اما ،میتواند خطر زیادی نیز بههمراه
داشته باشد .برای جلب اعتماد دو طرف ،شرایط الزم باید فراهم شود تا در وقت مناسب خدمات
یكدیگر را جبران کنند .اگر مربیان نتوانند زمینة بروز اعتماد کافی را فراهم کنند ،موقعیت خطر تبادل
ایجاد میشود (بالو .)1964 ،افزایش خطر در روابط مفید بین دو طرف تأثیر منفی خواهد گذاشت و
میتواند منجر به توقف تبادل رهبر -عضو شود؛ بنابراین ،وجود اعتماد در این روابط امری حیاتی در
کیفیت تبادل رهبر -عضو است و در این پژوهش مطابق با نظریات بالو ( )1964مشخص شد که
اعتماد ،الزمة بروز تبادل اجتماعی میان دانشجویان ورزشكار و مربیان است.
اثر اعتماد بر کیفیت تبادل رهبر -عضو و اثر این تبادل بر تعهد ،نگرش بیشتر و بهتری دراختیار مربیان
و مدیران ورزشی قرار میدهد .این موضوع که بهبود روابط بین دانشجویان ورزشكار با مربی تحتتأثیر
میزان اعتماد بین آن دو قرار میگیرد ،مربیان را به تالش جدی درراستای جلب اعتماد ورزشكاران
فرامیخواند .درغیراینصورت ،مربیان باید درانتظار افت روابط مناسب با ورزشكاران خود باشند .در
چنین شرایطی ،دانشجویان ورزشكار به مربی خود احساس تعهد کمتری خواهند داشت و وظیفة خود
نمیدانند که به روابط تبادلی رهبر -عضو ادامه دهند .اگر در این روابط اعتماد حاصل نشود ،حتی
زمانیکه مربی شرایط ارزشمندی را برای بازیكنان فراهم کند (مانند افزایش زمان حضور بازیكن در
زمین مسابقه ،پررنگکردن نقش بازیكن در رقابت و غیره) ،دانشجوی ورزشكار نسبت به جبران این
خدمات احساس تعهد نمیکند .همچنین ،احساس تعهد بازیكنان به مربی کمتر خواهد شد و این
همان زمانی است که بالو ( )1964و هومانز ( )1961به خاتمة روابط تبادل اجتماعی اشاره کردهاند.
اینجاست که دانشجویان ورزشكار تمایل دارند تیم را ترک کنند یا به تیم دیگر منتقل شوند یا حتی
درصدد مخالفت با مربی خود میشوند.
به مربیان ورزشی پیشنهاد میشود با توجه به عوامل آزمونشده در مدل ساختاری ،وقت بیشتری را
صرف تدابیر الزم جهت اتخاذ شیوههایی کنند که دانشجویان ورزشكار بتوانند از شیوههای عادالنة
مربی خود اطمینان حاصل کنند .نقشی که مربی برای ورزشكار در تیم تعیین میکند باید بدون
سوگیری باشد .حتی بهتر است اجازه دهد دانشجویان ورزشكار به بیان دیدگاههای خود درمورد نقشی
که در تیم دارند ،بپردازند .رفتار همراه با احترام و منزلت مربیان نسبت به ورزشكاران ،اعتماد بیشتر
آنها را جلب میکند.
برخالف عواقبی که در نتیجة بیاعتمادی به مربی و نبود تعهد بهوجود میآید ،مربیان قادر هستند با
تواناییهای خود جو همراه با اعتمادی را تقویت کنند تا روابط تبادلی گستردهتر شوند و دانشجویان
ورزشكار احساس تعهد بیشتر به مربی داشته باشند و تالش کنند زحمات وی را با عملكرد بهتر خود
جبران کنند .در محیط سازمانی ،احساس تعهد منجر به عملكرد فردی بیشتر (کروپانزانو و میشل،
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 )2005و بازده سازمانی (لولر )2001 ،میشود؛ بنابراین ،طبق فرایندی که اینجا ذکر شد ،مربیان
میتوانند اساس عملكرد فردی و درنتیجه ،بازده تیمی را فراهم کنند و بهاینترتیب ،با ایجاد اعتماد و
تعهد بیشتر زمینة برد در رقابتهای زیادتری را فراهم آورند.
با توجه به اهمیت زیاد رفتار دانشجویان ورزشكار درقبال تعهد آنها به تیم ورزشی دانشگاهی ،میتوان
شرایط تعامل مدیران ،مربیان و ورزشكاران را در میادین ورزشی (مانند تمرینات تیم ،سالن غذاخوری)
یا حتی عالقة آنها را در فعالیتهای خارج از میادین ورزشی (مانند موفقیت تحصیلی و اهداف پس
از فراغت از تحصیل) فراهم کرد .چنین سرمایهگذاری توسط مربیان به درک دانشجویان ورزشكار از
مفاهیم عدالت و اعتماد در تیم کمک میکند و این موضوع باعث افزایش احساس تعهد به جبران
خدمات مربی که همان تالش برای عملكرد بهتر فردی است ،میشود.
درمجموع ،نتایج مدل پژوهش نشان داد مربیانی که تمایل دارند دانشجویان ورزشكارشان عملكرد
ورزشی بهتری ارائه دهند ،الزم است همت بیشتری برای جلب اعتماد آنها و افزایش روابط تبادلی با
آنها داشته باشند .درحالیکه مشخص است عوامل دیگری نیز در عملكرد ورزشكاران مؤثر هستند،
این مطالعه نشان داد که روابط بینفردی نقشی کلیدی در افزایش عملكرد دارند .بنابراین ،مربیان باید
در اتخاذ روشهای خود برای امور مرتبط با تیم ،ازجمله تعیین نقش بازیكنان در تیم با بازیكنان
مشورت کنند .آنها باید به اظهارنظرهای محترمانة بازیكنان درمورد نقششان در تیم یا رفتاری که
به آنها میشود ،توجه کنند؛ بهاینترتیب ،زمینة حضور مداوم بازیكنان در تیم فراهم میشود و از
پراکندگی اعضای تیمهای ورزشی دروندانشگاهی جلوگیری میشود .این موضوع منجر به عملكرد
بیشتر اعضای تیم میشود و امكان ورود برخی از دانشجویان ورزشكار به تیمهایی که در سطح قهرمانی
فعالیت میکنند ،فراهم میگردد.
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Abstract
The aim of this study was to design social exchange communication model among
coaches and athlete students selected areas of Islamic Azad Universities. The
study was conducted by an applicable descriptive correlation method. The
population included the athlete students from 1, 4, 16, 26, and 30 areas of Islamic
Azad Universities (2072 persons). The sample size was 327 people based on
Morgan schedule by using convenience method. Data were selected by the role of
coach-athlete interactions questionnaire in athlete students’ performance.
Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.947. Descriptive statistics,
and Kolmogorov-Smirnov regarding normality, and structural equation model for
testing were utilized. The model correlation was confirmed. Understanding of
justice had a significant effect on trust. Also, leader- member exchange had a
significant effect on trust, and it was found that leader-member exchange had a
direct and indirect effect on the individual performance through the mediation of
commitment. Therefore, according to the social exchange theory, coaches after
athlete students trust going could establish continued interactive relationship
among themselves and athlete students which could promote individual athlete
students’ performance.
Keywords: Justice, Trust, Leader-Member Exchange, Commitment, Individual
Performance
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