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 مقاله پژوهشی

اساس سبک حمایت رفتاری مربی، بر ها جایی والیبالیستالگوی تمایل به جابه

 حمایت و تعهد باشگاهی
 

 1قزلسفلو حمیدرضا
 

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گنبد کاووس   .1
 

 27/11/1397تاریخ پذیرش:              1397/ 22/05تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
بر ایجاد تعهد  ورزشکار، عالوه  -زمانی و روابط مربی قالب متغیرهای سا فضای حمایتی در وجود 

  ، حاضر  انجام پژوهشهدف از  جانشدن ورزشکارن دارد؛ بنابراین، جابه یی در ثیر بسزااجرایی، تأ
اساس رفتارهای حمایتی ادراکی مربی، حمایت و تعهد  ها برجایی والیبالیستراحی الگوی جابه ط

برداری قضاوتی صورت نمونه یبالیست و مربی بودند که به وال 90پژوهش ماری آ  نمونة. بودسازمانی 
تمایل به   نامةپرسش  شدةصالح ا آوری دادها، از نسخةجمع برفی انتخاب شدند. برایولهلو گ

اداراکی استنبرگ و همکاران   حمایت سازمانی و حمایت  نامة، پرسش ( 2007جایی کیم ) جابه
(. نتایج  P ≤  0/ 05) شدستفاده ( ا 1993تعهد سازمانی مایر و همکاران )  نامة ( و پرسش 1996)

(، رفتارهای   = 0β/ 86حمایت باشگاهی ادراکی ) تحلیل عاملی نشان داد که هر سه مؤلفةوتجزیه
جایی  ی بر جابهثیر معنادار( تأ  = 0β/ 78باشگاهی )( و تعهد  = 0β/ 88حمایتی مربیان )

 β 0/ 86مل سازمانی )ون حاکی از آن بود که عایمون رگرسنتایج آز  ،. همچنینورزشکاران داشتند

با توجه به پیامدهای مخرب   ها بود؛ بنابراین، جایی والیبالیستبین اصلی جابه ( مالک پیش =
های  کارگیری سبک ه بنخبه، لزوم توجه مربی و مدیران عالی سازمان در جایی ورزشکاران جابه

 . شودها پیشنهاد می ماندگاری والیبالیست حمایتی برای
 

 . جایی، تعهد باشگاهیدراکی مربی، حمایت سازمانی، جابه حمایت ا: کلیدي گان واژ
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 همقدم
تمام سطوح سازمان با ایجاد و تقویت می کارا است که در ها مکانیسوجود فضای حمایتی در سازمان

مکمل جو  .دهدپیشبرد اهداف مشترک سوق می مادگی روانی و ذهنی، افراد را بهانگیزه، روحیه و آ

ی ثیرالگوهای رفتاری مدیران هستند که تأ  رویکردهای حمایتی مدیریتی، سبک وحمایتی سازمانی، 

قالب همین عوامل در. (2015، 1باحرن و )کالیدالیسد نبر عملکرد فردی و سازمانی دار مستقیم

مربیان و  نظر کادر، بسترساز دستیابی به نتایج موردهای ورزشیسازمان ای مشترک در حیطةپدیده

ها و سازمان شده در حوزةهای انجامکه نتایج پژوهشطوری درنهایت موفقیت تیمی هستند؛ به

ری مربیان و میزان حمایت مدیران سطوح که سبک رفتاکند های ورزشی موفق، تأیید میباشگاه

سازی اهداف ثیرگذار برهمسووان عنصری مهم و تأ نع به ،عالی سازمان از منابع انسانی متخصص

های درآمد ،دیگرازسوی (. 2018، 2یان و تای) ، ایجاد مزیت رقابتی استبع آنتفردی و سازمانی و به

ترین از مهم ،درآمدهای مربوط به حق پخش تلویزیونی و تبلیغاتکنار ناشی از انتقال ورزشکاران در

نیا، محمدکاظمی، رایجی، جاهد، )استیری، حقیقیا هستند هاهباشگ عوامل تأثیرگذار بر توسعة

-ان و ورزشکاران برقرار است و صرفای کلیدی بین مربیرابطه ،ورزش ، در حوزةحقیقتدر(. 2010

های ورزشی، درقالب مندی از فرصتنقش مهمی در بهرهرزشکاران، این رابطه و نظر از سطح و تجربة

خواهد داشت گیری، برای انتخاب و شرکت در تصمیم صتفر کردنبا فراهم رفتارهای حمایتی و

قالب که یک باشگاه ورزشی درزمانی ،بنابراین (؛2016 پور،یوسفی، صیادی، عباسی و عیدی)

 سازی بهینه گیرد، برایسب موفقیت در کنش متقابل قرار میمربیان و مدیران برای ککادر  بازیکنان،

 ددهتوجه قرار نیز مورد را گذار بر عملکردثیری تأنیندهای درواجرای ورزشی باید نیروها و فرا

از اوایل قرن بیستم، بررسی درک ورزشکاران از  اساس،(؛ براین2014کشاورز، فراهانی و نجدسامی، )

ای  لفهعنوان مؤدی و تعهد مدیران عالی سازمان بهپایبن ،ان رفتارهای حمایتی مربیان و همچنینمیز

ن ورزشی قرار گرفت. توجه متخصصاان، موردباشگاه ازسوی ورزشکار نکردنترکاساسی در انتخاب و 

ست که ا نمربیان حاکی از آشدة فادههای رفتاری استثیر سبکهای مختلف درزمینة تأ نتایج پژوهش

را در  سطح باالیی برخوردارند، ضمانت زیادیرفتارهای حمایتی های مربیگری که از کاربرد شیوه

 ،3ریسانن؛ 2016آشوری و بحرالعلوم، نیا، یحسین) کندنظر فراهم میدستیابی به اهداف مورد

کید بر برقراری ا با تأ گرو تحول 4گزاربخش، سبک مدیریت خدمت(. سبک مدیریتی امید2017

با آگاهی کارمندان از زیردستان و سبک مدیریتی عملگرا  واسطه و توجه به نظرهایارتباط بی
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ازجمله ریتی یعنوان رویکردهای نوین مدهای واگذارشده ازسوی مدیران، بهولیتوظایف و مسئ

 ،سازمان و همچنینهای مدیریت عالی که با توجه به خواسته های مدیریتی هستندترین شیوهمهم

 (.2016، 1سای و تایتیروند )کار میههای امروزی بها و باشگاهمهارت مدیران در سازمان

ازمانی، در امدهای مطلوب سایجاد پی شمگیر رفتارهای حمایتی مربیان برایکاربردهای معنادار و چ

یوسفی مطالعة های هندبال کشور، بین باشگاه( در2015) زاده، رادفر، رحیمنیاپژوهش حسینی

 پژوهش بسمی،استقاللی مربیان بین نوجوانان ورزشکار،  -های حمایتیررسی سبک( در ب2016)

 ( 2014کشاورز و همکاران )مطالعة های والیبال نشسته والیبال و بین تیمدر( 2016) آزادفدا فر،ترک

درقالب پیامدهای افزایش کارآمدی،  های هندبال بانوان کشورهای مربیگری تیمدر بررسی سبک

 ، براساس نتایج پژوهشهمچنین .اندتأیید شدههد اجرایی بررسی و بخش و تعموفقیت تیمی، هویت

 موقع و مناسبی نداشته باشند،که مربیان رفتارهای حمایتی به(، زمانی2014) 2سای، یهوو، تی

 گذارند. به اعتقاد این پژوهشگران، رابطةنمایش مییرفعالی را بهورزشکاران نیز رفتارهای اجرایی غ 

لگوهای رفتاری و امربیان شود که برد تبدیل می -برد 3راهبرد  بین مربیان و ورزشکاران زمانی به

ای، ردی، اخالق حرفههمد ،ها. به اعتقاد آن کار گیرندهبدستیابی به موفقیت  ارتباطی کارا را برای

قالب ساختار ن درها، نگرش مثبت کاری، توانایی انجام کار تیمی و درک دیگراولیتکردن مسئمحول 

 تنفنیارسد که دستنظر میرفتاری مربیان موفق هستند؛ اما به ترین نیازهایها، مهمشخصیتی آن 

مدت اهداف سازمانی، فقط پیامد کوتاهبه موفقیت سازمانی ناشی از سازگاری بین اهداف فردی و 

کنند. تمایل پیدا می 4جاییجابه سمت راهبردیازهای خود بهن برای ارضای افراداین پدیده باشد و 

که این های کارا و موفق بیانگر آن است شده در سازمانهای انجام، نتایج پژوهشدیگرازسوی 

ها در کاربرد اعتقاد مدیران عالی این سازمان ،. همچنینجایی زیادی ندارندآمار جابهها سازمان

منفی بر قصد  یثیرحصول، تأ ین اهداف مشترک و قابلهای مدیریتی انگیزشی )تحولی( در تعیشیوه

جایی و ترک سازمان چند جابه(. هر2017، 5زو و لی یان،) جایی کارمندان داشته استترک و جابه

کردن گانة فکردر هر دو صورت از مراحل سهگیرد، اوطلبانه و غیرداوطلبانه صورت مید صورتبه

کند پیروی می 7ترک یک سازمان، قصد نهایتجوی جایگزین مناسب و درو، جست6جهت ترک
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مؤلفة اصلی ها شود که سازمانشدن این مراحل سبب می(. سپری 2018، 1یوسف سوالموث و مهد)

، ازدست بدهند؛ تجربه استو باانسانی متخصص  حضور در صحنة رقابت را که همان سرمایة

های اینکه سازمان را متحمل هزینهبروهارزش و ماندگار عالدادن منابع انسانی بابنابراین، ازدست

القی و اخثیر منفی و مخربی بر مزیت رقابتی و تعهد کند، تأمستقیم ناشی از خروج تخصص می

ی، نوری و عزیز دباشی،دهد )وری سازمانی را کاهش میبهره ،بع آنتکاری خواهد داشت که به 

بخشی رویکرد موفقیت  سازمانی که از های، پژوهشدر چندسال اخیر ،بنابراین (؛2017دیباجی، 

و معطوف به  اندراستای عوامل فردی و شغلی دانستهبرخوردار بودند، نقش عوامل سازمانی را هم

میزان تعهد مدیران در  ،و همچنین قبیل حمایت سازمانی و مدیریتیازبررسی نقش عوامل درونی 

 سوالموث و مهدیوسف  (. به اعتقاد2017غفاری و آشوری، اند )های انسانی شدهجایی سرمایهجابه

نی، احساس مهم های سازماشدن ارزش مدیران، پاداش سازمانی، نهادینه (، رفتارهای حمایتی2018)

بودن در موفقیت سازمانی، جبران خدمات اضافی، حمایت اجتماعی سازمانی و جو و و باارزش

. شجاعی، صادقی و جایی کارمندان هستندثیرگذار بر قصد جابهترین عوامل تأ فرهنگ سازمانی، مهم

 ابطةسازمان رنکردن های مدیریتی حمایتی با ترک( نیز بین کاربرد انواع سبک2016) دنکوب

رکود رکنان اثربخش، در زمان چالش و بارزترین پیامد حفظ کا ،هانمستقیمی یافتند. به اعتقاد آ

نفع کنان، بهاین گروه از کار هایاز استعدادها و ظرفیت نشدناستفاده؛ زیرا، شودنمایان میاقتصادی 

شدت استقبال رویکردهای رفتارهای حمایتی بهمدیران عالی از ، خیرا بنابراین، در دهة رقبا است؛

کاری، ایجاد وابستگی عاطفی،  ، رویکرد تحولی ازطریق بهبود روحیةمثالعنواناند؛ بهکرده

انی، در موفقیت سازم 3سوی کارکنان و ایجاد حس خودارزشی های سازمان ازارزش 2کردندرونی

دباشی و  ،راستا(. درهمین2017یان و همکاران، کارمندان داشته است )جایی ثیر منفی بر جابهتأ 

قالب عوامل فردی، شغلی و بندی عوامل مؤثر در ترک کارمندان دربا طبقه (2016) همکاران

اظهار کردند ها در نتایج پژوهش خود . آنلزوم توجه به متغیرهای سازمانی تأکید کردندسازمانی، بر 

خود را ملزم به جبران  شدهاکمقابل حمایت سازمانی ادرتبادل اجتماعی، افراد درکه طبق نظریة 

کنند؛ ها و ماندگاری سازمانی ایفا میصورت تعهد متقابل نسبت به ارزشهدانند که این نقش را بمی

 ریی عوامل مؤثر دجایی، شناساجابه توجه به اثرهای مخرب مستقیم و غیرمستقیم پدیدةبا  بنابراین،

، 4ترسون ) های مدیران امروزی استترین دغدغهمد از مهمجایی نیروی انسانی متخصص و کارآجابه

مدت با ورزشی نیز همواره تالش مدیران درجهت انقعاد قراردادهای بلندهای (. در سازمان2017
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غیرمستقیم بوده رقابت و کسب منافع اقتصادی مستقیم و  زشکاران نخبه با هدف حضور در چرخةور

-سازمان های مختلفخود که در بخش ( در نتایج پژوهش2015) 1است. های،اسمیث و نیکلسون 

یر ماهیت صنایع که با توجه به تغی انجام داده بودند، اظهار کردند 2های ورزشی دولتی و غیرانتفاعی

زشکاران، هواداران و مربیان، ور لقبیهای متعدد ازنفعوجود ذی ،و همچنین فعال در بخش ورزش

داری نیروی انسانی متخصص با هدف حضور در بازار رقابتی لزوم جذب، حفظ و نگه حامیان مالی به

جایی بررسی دالیل جابه زمینةدر ( با انجام پژوهشی2017). ریسانن استش تأکید شده بیازبیش

های اه، میزان حمایت باشگاهی و پاداشکه فضای حاکم بر فرهنگ باشگ کردشناگران اظهار 

کید بر لزوم ( نیز با تأ 2011) 3. ولز و پرچیندجایی شناگران بودعوامل جابهترین مهم ،پرداختی

را  های سنتی و دموکراتیکروش نداشتنکاراییهای رفتاری و حمایتی نوین، آشنایی مربیان با شیوه

بال ایاالت متحده انجام داده بودند، ای که در لیگ والیبال و سافتمطالعه ها درآشکار کردند. آن

های استفاده از سبک هایی که تمایل بیشتری بهمربیان باشگاهکه مربیان و کمکردند گزارش ک

موفقیت بیشتری  و از تواتر جایی تیمی کمتری مواجه شدندحمایتی داشتند، با میزان جابه و رفتاری

، میزان تعهد سازمان درقبال نیروی انسانی کارا دیگری سو. ازها برخوردار بودندنسبت به سایر باشگاه

و اهداف  هاجایی و ترک کارکنان است. شناسایی و پذیرش ارزش ثیرگذار بر قصد جابههای تأ لفهاز مؤ

 ماندگاری در سازمان سه ویژگی سازمانی، میزان تالش برای دستیابی به اهداف و وفاداری برای

ی معن، تعهد ورزشی بهورزش (. در حیطة2018و همکارن،  سوالموث) د سازمانی هستنداصلی تعه

های ورزشی است؛ عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیتدهندة شناسی است که نشانساختار روان 

عملکردی  هایموقع، الزاممناسب و بهعمال رفتارهای حمایتی طریق ابنابراین، مربیان باید از

بین  مورد بررسی رابطةدر ها(. نتایج پژوهش2016 حسینی و همکاران،ورزشکاران را توسعه دهند )

ت حمایکند که نبود د سازمانی مدیران تأیید میجایی و تعههای حمایتی مدیران، میزان جابهسبک

 قبال نیرویالی سازمان به تعهداتی که دران ع مدیر سازمانی و مدیریتی مطلوب و پایبندنبودن

ریسانن، همراه خواهد داشت )رک و انتقال سازمانی را بهت ،نهایتانسانی دارند، عملکرد ضعیف و در

ی بر ثیرگذار(؛ بنابراین، وجود تعهد سازمانی مطلوب ازطریق تأ 2018، سوالموث و مهدیوسف؛ 2017

زمانی است، جریان معکوسی از ز عملکرد عالی سااینکه بسترسابرانگیزش و رضایت شغلی، عالوه

، تمرکز و توجه راستادراین. (2017ترسون، همراه خواهد داشت )ها بهجایی را در سازمانجابه

کارگیری هدرازمدت و ب موفقیت، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر در استفادة ها در کسبمدیران باشگاه
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خود نیازمند بسترسازی و نوبةاست که این موضوع نیز به هاهای آنمهارتن با تمام توانایی و بازیکنا

؛ حسینی و 2012زرتشیان، احمدی و آزادی، ها است )سوی باشگاهاز فضای حمایتی کردننهادینه

ز جنبة  جایی کارکنان که هم اجه به اهمیت تمایل به ترک و جابهبا تو ،بنابراین (.2016همکاران، 

شود، بررسی های مالی فراوانی به سازمان وارد میسازمانی خسارت وریبهره از جنبةانسانی و هم 

برای شناسایی دالیل  توانمندی کنندةبینیپیشح فردی، سازمانی و شغلی این پدیده در سه سط

ورزش والیبال، با  (. در حوزة2016، همکاران دباشی و) ک سازمان ازسوی نیروی انسانی استتر

چشمگیر والیبال ایران در رنکینگ جهانی و توجه بسیاری از مربیان و ورزشکاران  به رشد توجه

های ترین دغدغهغیرایرانی به لیگ والیبال کشور ایران، رشد سطح کیفی لیگ والیبال کشور از مهم

نظر وجوانان و فدراسیون ملی والیبال است. بهان بخش ورزشی کشور در وزارت ورزش گذارسیاست

توان اذعان کرد که می نامهای صاحبرسد که با بررسی و واکاوی عوامل موفقیت باشگاهمی

ورزشکار درکنار  -های مربیگری حمایتی برای بهبود رابطة مربیمربیان به شیوهمجهزنبودن 

 ، خروج از چرخة نهایتی به تعهدات باشگاهی درقبال ورزشکاران، به عملکرد ضعیف و درتوجهبی

المللی در ملی و بین هایرقابت که حضور در چرخة هایی باشگاه ،دیگرازسوی  گردد.میمنجر رقابت 

های مؤثر در حفظ و ها و روشدنبال آن هستد تا با اتخاذ سیاستها قرار دارد، بهمدت آنبرنامة دراز

باشگاه مزیت  های مدیریتی پربازده، برایاستفاده از مربیان آشنا به شیوه ارزش ونگهداری بازیکنان با

ایتی مربیان و تعهد میزان بروز رفتارهای حم ،زمینه، در پژوهش حاضررقابتی ایجاد کنند. دراین

شده در ها براساس مدل تفهیمی ارائهوالیبالیست نشدنترکؤثر در حفظ و عنوان عاملی مسازمانی به

 است. رة یک، بررسی و مطالعه شده شکل شما
 

 شناسی پژوهش روش

کیفی و کمی انجام مرحله صورت آمیخته در دو میدانی است که به مطالعاتنوع پژوهش حاضر از

های ساحلی و سالنی سوپر لیگ کشور از والیبالیست نفر 75های پژوهش حاضر شده است. نمونه

های ورزشی قرارداد رسمی داشتند و حداقل یک بار درطول دوران ورزشی بودند که با یکی از باشگاه

ش، تدوین الگوی واقعی پژوه جایی را تجربه کرده بودند )جدول شمارة یک(. برایجابهخود پدیدة 

 مرحله . در(15)تعداد =  دستیابی به اشباع نظری انجام شد صورت کیفی تاآغازین پژوهش بهمرحله 

مربیان یافته با ورزشکاران و نیز سازمانهای نیمهکه ازطریق انجام مصاحبهفی پژوهش سعی شد کی

های اطالعات کافی از مفاد قرارداد باشگاهی و قوانین باشگاهی برخوردار بودند، گویهاز آگاه که 

 شدةصالحا ها از نسخةآوری دادهجمع ند. برایبینی شوپیش ذار بر متغیرهای مکنون پژوهشثیرگتأ 
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عوامل محیطی و عوامل عوامل شخصی،  ( سه مؤلفة7120) 1جایی کیمتمایل به جابه نامةپرسش

تعهد  نامة، پرسش(1996) و همکاران 2حمایت سازمانی اداراکی استنبرگ  نامة، پرسشسازمانی

 4حمایت مدیریتی ادراکی نامةپرسش شدةو نسخة اصالح (1993) 3آلن و اسمیث سازمانی مایر

صورت مقیاس لیکرت که به (2002) 5هامبر، واندرنبرگ، سوچارسکی و رودزاسترنبرگر، استینگ

در یک مطالعة د. فقم( تنظیم شده بود، استفاده شموا کامالً   مخالفم تا پنج =کامالً ارزشی )یک =پنج

                     نباخ تأیید کردکروایروش آلفها را به نامهپایایی درونی پرسشراهنما، پژوهشگر 

(05/0 ≥ α ≥ 05/0( )برای .)های متغیرها، پس از برررسی بار عاملی گویه جدول شمارة دو

ای اطمینان از روایی سازه ، با هدف7بارتلتکرویت و آزمون  6برداری شاخص کفایت نمونهاز طمینان ا

 د.استفاده ش افزار لیزرلپژوهش )جدول شمارة دو(، از نرمو نکویی برازش مطلوب الگوی 
 

 های حاضر در پژوهشتوزیع نمونه -1جدول 

 تعداد برگشتی توزیعی نامةتعداد پرسش گیریروش نمونه تعداد وهشمرحله پژ

 67 85 هدفمند 75 یکمّ

 - مصاحبه برفیولهلقضاوتی و گ 15 کیفی

 
 پژوهش متغیرهای مکنون کی.ام.ُا.  نتایج پایایی، روایی سازه و آزمون -2جدول

 بزار پژوهشا
د تعدا

 گویه
 پایایی 

آزمون 

  کی.ام.اُ.

 معناداری

 آزمون بارتلت
 نتیجه

 ییدتأ * 001/0 872/0 81/0 9 جایینامة تمایل به جابهپرسش

 ییدتأ * 027/0 796/0 78/0 10 حمایت باشگاهی نامةپرسش

 ییدتأ * 004/0 859/0 73/0 8 حمایت مدیریتی نامةپرسش

 ییدتأ * 043/0 827/0 79/0 6 تعهد سازمانی نامةپرسش

*05/0 ≥ P 

 

 

 
1. Kim 

2. Eisenberger Perceived Support Organization Questionnaire  

3. Meyer, Alen , Smith 

4. Perceived Supervisor Support 

5. Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades 

6. Kaiser-Mayer-Olkin 

7. Bartlett’s Test of Sphericity  
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 نتایج
اساس متغیرهای ها برجایی والیبالیستطراحی الگوی تمایل به جابه ،پژوهش حاضرانجام هدف از 

ن بود. سوی ورزشکارا شده ازمایتی مربی و تعهد سازمانی ادراک میزان حمایت باشگاهی، رفتارهای ح

و  Sig < 05/0ها )اطمینان از توزیع طبیعی داده و 1فواسمیرن -فاستفاده از آزمون کلموگروپس از 

897/0 z =ند. براساس مدل تفهیمی مدل انجام گرفت 2ازشبر های مربوط به تحلیل نکویی(، شاخص

های مطلق حد مطلوب شاخصحاکی از  مدل نکویی برازشزمون (، آپژوهش )شکل شمارة یک

تطبیقی: شاخص برازش هایشاخص نکویی برازش(، شاخص 01/2(آزادی  دو به درجةنسبت کای

های مقتصد: جذر و شاخص 5ندگی فزایندهشاخص براز و 4تطبیقی برازندگیشاخص  ، 3هنجاری

نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار  ( بود و <9/0) 6برآورد واریانس خطای تقریب

 (.شمارة سهجدول باشد )می

 
 های نکویی برازش الگوی پژوهششاخص -3جدول

 برآورد هاها/ مدلشاخص
دامنة مورد 

 قبول

نتیجة برازش 

 مدل

 های مطلقشاخص
 مناسب < 9/0 93/0 شاخص نکویی برازش

 مناسب < 3 01/2 خی دو / درجه آزادی

 های تطبیقیشاخص

 مناسب > 9/0 95/0 شاخص برازش هنجاری

 مناسب > 9/0 98/0 برازندگی تطبیقیشاخص 

 مناسب > 9/0 94/0 شاخص برازندگی فزاینده

 مناسب < 1/0 03/0 جذر برآورد واریانس خطای تقریبی های مقتصدشاخص

 

ها بر متغیرهای آشکار و همچنین، تأثیر متغیرهای آشکار بر در تعیین تأثیر بار عاملی هریک از گویه

وتحلیل عاملی وتحلیل عاملی با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. نتایج تجزیهمتغیر مکنون، تجزیه 

            (، رفتارهای حمایتی مربیان= β 86/0نشان داد که هر سه مؤلفة حمایت باشگاهی ادراکی )

(88/0 β =( و تعهد باشگاهی )78/0 β =ضرایب رگرسیون استانداردشدة معناداری بر جابه ) جایی

 
1. Kolmograph- Smirinoph 

2. Good Fit Index 

3. Normed Fit Index (NFI) 

4. Competitive Fit Index (CFI) 

5. Increasing Fit Index 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 ران دارند )جدول شمارة چهار(.ورزشکا
 

 شها براساس مسیر الگوی مفهومی پژوهوتحلیل عاملی مؤلفهنتایج تجزیه -4جدول 

 متغیر مکنون ضریب مسیر متغیر آشکار  ضریب مسیر گویه شمارة

1 81/0 

 88/0 رفتارهای حمایتی مربیان

ابه
 ج

 به
ل

مای
ت

ان
کار

زش
ور

در 
ی 

جای
 

2 79/0 

3 84/0 

4 86/0 

5 82/0 

6 78/0 

7 85/0 

8 87/0 

1 78/0 

 86/0 حمایت باشگاهی ادراکی

2 64/0 

3 81/0 

4 76/0 

5 72/0 

6 74/0 

7 68/0 

8 83/0 

9 81/0 

10 72/0 

1 71/0 

 78/0 تعهد سازمانی ادراکی

2 61/0 

3 84/0 

4 79/0 

5 81/0 

6 77/0 
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معناداری بین حمایت باشگاهی ادراکی و متغیر مکنون  آزمون رگرسیون نشان داد که رابطة نتایج

(، 2R = 39/0واریانس ) توجهی از(، درصد قابلβ = 47/0و  P ≤ 05/0وجود دارد. با توجه به مقدار ) 

نتایج آزمون آنوا  شود که تبیین می درصد( 39ورزشکاران از حمایت باشگاهی ) توسط میزان ادراک

، نتایج (. همچنین( )جدول شمارة پنج= F 42/27و  P ≤ 05/0پژوهشی حمایت کرد ) نیز از فرضیة

جایی حاکی از آن بود که عوامل خصوص تحلیل مسیر سه متغیر تمایل به جابهتحلیل عاملی در

( از ضریب = β 73/0( و عوامل محیطی )= β 59/0در مقایسه با عوامل فردی ) (= β 84/0سازمانی )

 (.جایی ورزشکاران برخوردارند )شکل شمارة یکعاملی باالتری در تبیین میزان جابه

 
 نجایی ورزشکارااشگاهی ادراکی با جابهت ادراکی بنتایج آزمون رگرسیون برای مؤلفة حمای -5جدول 

 
 

 
 

 تمایل به جابه جایی متغیر وابسته
 حمایت ادراکی باشگاهی  متغیر مستقل

 +β  *473/0ضریب انحراف استاندارد 
2R 39/0 

Adjust 2R 148/0 
F *42/27 
t  *56/4 + 

05/0 ≥ P 
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 چهارچوب مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

بود که این مؤلفه نیز جایی ورزشکاران نیز مؤید آن بررسی میزان حمایت مربی ادراکی در قصد جابه

(. براساس نتایج آزمون = β 30/0و  P ≤ 05/0جایی ورزشکارن بود )بین میزان جابهمالک پیش

درصد از واریانس کل به سطح ادارک ورزشکاران ناشی از  47(، مقدار 2R = 47/0رگرسیون )

                            تأیید کرد  رفتارهای حمایتی مربیان متعلق است که نتایج آزمون آنوا نیز فرضیة پژوهش را

(05/0 ≥ P  39/24و F =.)جدول شمارة شش( ) 
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 جایی ورزشکاراننتایج آزمون رگرسیون برای مؤلفة حمایت مربی ادراکی با جابه -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

جایی لفه بر قصد جابهمؤ ثیر معنادار ایندرخصوص مؤلفة تعهد باشگاهی نیز نتایج آزمون مؤید تأ 

تبیین را   از واریانس درصد 37(. مؤلفة تعهد باشگاهی نیز = β 36/0و  P ≤ 05/0ها بود )والیبالیست 

آشکار بر ثیر معنادار متغیر مقدار آزمون آنوا نیز حاکی از تأ  که( 2R = 37/0) به خود اختصاص داد

 (.متغیر مکنون بود )جدول شمارة هفت
 

 جایی ورزشکاراننتایج آزمون رگرسیون برای مؤلفة تعهد باشگاهی با جابه -7جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

زای اساس متغیرهای برونبین برمالک پیش م در تعیینگابهگامرگرسیون ، نتایج آزمون همچنین

اصلی  کنندة( تبیین = P  ،36/0β ≤ 05/0که عوامل سازمانی )شغلی، فردی و سازمانی نشان داد 

 .(جایی ورزشکاران هستند )جدول شمارة هشتبه جابه تمایل
 

 جایی باشگاهیبین جابهنتایج آزمون رگرسیون برای متغیرهای پیش -8جدول 

 R 2R F β T بینمتغیر پیش متغیر مالک 

جایی تمایل به جابه

 باشگاهی

 612/0 عوامل فردی
 

64/0 
 

*49/23 

249/0 *662/4 

 174/3*  261/0 578/0 عوامل شغلی

 275/4* 368/0 734/0 عوامل سازمانی
*05/0 ≥ P 

 تمایل به جابه جایی متغیر وابسته
 حمایت ادراکی باشگاهی متغیر مستقل

 +β  *305/0ضریب انحراف استاندارد 

R2 47/0 
R2Adjust 426/0 

F *42/27 
t  *71/5 + 

05/0 ≥ P 

 جاییتمایل به جابه  متغیر وابسته
 حمایت ادراکی باشگاهی متغیر مستقل

 +β  *361/0ضریب انحراف استاندارد 
2R 37/0 

Adjust2R 317/0 
F *42/27 

t  *81/4 + 

05/0 ≥ P 
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 گیریبحث و نتیجه 
ها برای حضور در چرخة کند که سازمانایجاب می های امروزیتغییر سازمانمحیط پویا و درحال

-همراه سیاستآمد و نیروی انسانی اثربخش را بهاز مدیران متخصص و کار رقابت، ترکیبی مناسب

شجاعی و  ؛2009علی، ) کار گیرندهجذب و حفظ منابع انسانی کارآمد ب های حمایتی مؤثر برای

سازمانی، وری ترین عامل بهرهعنوان مهمسانی بهجایی نیروی انجابه ،بین(. دراین2016 همکاران،

ارشد، فضای سازمانی حاکم و قبیل میزان حمایت رفتاری مدیران ای از عواملی ازگستردهطور به

برخورداری از مدیریت کارا، نیروی انسانی  ،حقیقتگیرد. درثیر میهای حمایتی سازمانی تأ سیاست

 اند در عرصة که توانستههستند هایی متعهد و فضای صمیمی سازمانی، سه رکن اساسی سازمان

(. در 2018یان و تای،  ؛2002ایسنبرگ و همکاران، المللی از رقبای خود پیشی بگیرند )ینرقابت ب

طور انکارناپذیری بر کیفیت ارتباط ورزشکاران با موفقیت به ، شالودةهای ورزشیسازمان حیطة

ماهیت این که نحوی به تعهدات تیمی و فردی استوار است؛ بهها و پایبندی مدیران باشگاهی باشگاه

یوسفی و ) د و تصمیم به ماندگاری ورزشکار استانگیزش، رضایت، عملکر کنندةتعیین ارتباط

، با توجه به اهمیت ترک باشگاه ازسوی ورزشکاران برمبنای رفتارها و بنابراین (؛2016ن، اهمکار

 جاییوی جابهالگ، در پژوهش حاضرها، ثیرات آن بر موفقیت باشگاهه و تأ های حمایتی باشگاسیاست

فتارهای حمایتی باشگاه تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که اساس رهای نخبه بروالیبالیست 

و  (P ،39/0 = 2R ،47/0 = β ≤ 05/0معنادار و منفی بین حمایت باشگاهی ادراکی ) رابطة

، P، 47/0 = 2R ≤ 05/0ورزشکاران )جایی های مربیگری رفتار حمایتی مربیان با قصد جابهسبک 

30/0 β =  و همکاران (، یوسفی 2016) و همکاران بسمی این یافته با مطالعات( وجود دارد که

براینکه مبنی خوانی داشت؛( هم2017)و آشوری غفاری  و (2015)و همکاران نیا (، حسینی2016)

 ه از مالحظات رفتاری حمایتیهایی کمربیان و مدیران از شیوه  بین میزان استفادةارتباط معناداری 

-ر جابه( در بررسی عوامل مؤثر د5201) 1القحطانیبودند، وجود داشت.  توجهی برخوردار قابل -

های آموزشی، حمایت سازمانی، رضایت شغلی، وجود فرصت هفت عامل تعهد ،جایی نیروی انسانی

های ارتقا و سازمانی، عدالت سازمانی و فرصتسرپرست، ج شدةادراکشده، حمایت سازمانی ادارک

یت اداراکی سازمانی و مدیریتی قبیل حماهای غیرمادی ازپاداش ،اما به اعتقاد وی داند؛ثر میرا مؤ

جایی تصمصم جابهنبود تأثیر بسزایی بر  همراه جو سازمانی مطلوب و متغیرهای مرتبط با شغلبه

ترک خدمت منابع  ،بنابراین ر نیز تأیید شدند؛ها در پژوهش حاضد که این یافتهنیروی انسانی دار

آفرین و تهدیدکنندة کارایی متخصص برای سازمان پرهزینه، مشکلویژه نیروی کار هانسانی و ب

( در پژوهشی 2012، زردتشیان و همکاران )راستا(. درهمین2017غفاری و آشوری، ) سازمان است

 
1. Alkahtani 
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ای پرداختند. نتایج های حرفهبیان بر انگیزش و تعهد هندبالیستثیر حمایت رفتاری مربه بررسی تأ 

ثری طور مؤ، بهبرندهای مربیگری حمایتی بهره میمربیانی که از سبک ها تأیید کرد،آن پژوهش

وزی، . نوربرانگیزانند شدهمحولهای ولیتئها را در انجام وظایفی فراتر از مسقادرند تعهد هندبالیست

ایی تعهد اجر بر حمایتی -های رفتاریثیر سبک( نیز در بررسی تأ 2012) چیان و تندنویسکوزه

ها های موفق در مقایسه با سایر تیمینکه مربیان تیمبراشمشیربازان نخبه اظهار کردند که عالوه

حمایتی  مربیان رفتارنظر حمایتی دارند، ورزشکارانی که زیرهای استفاده از سبک تمایل بیشتری به

، مطابق با راستادی باالیی برخوردار هستند. درهمیناز میزان تعهد عملکر ،کنندفعالیت می

از کادر مربیان متخصص که مصاحبه حضور داشتند، برخورداری  اظهارهای ورزشکاران که در مرحلة

که در الگوهای  دی استترین موارمهمرفتارهای حمایتی آشنایی دارند و و لزوم کاربرد  با اثرها

برخی از ورزشکاران، پس از  کنند؛ حتی بنابر اظهارهایبه آن توجه میها والیبالیست رفتاری مربیان

است  1ثر از وجود کادر خوبی از مربیانیطور چشمگیری متأ ک باشگاه، انتخاب باشگاه جدید بهترک ی

 زمینهنقش فعالی دراین و کنندها فراهم میمهارت رای یادگیری بیشتر و توسعةبستر الزم را ب که

قرارداد و حضور در چندین  ها که سابقةنظر یکی از والیبالیست اساسبر، کنند. همچنینایفا می

-در رویدادهای ورزشی، از ویژگی 2کردن شرایط حساسداشت، توانایی مربیان در مدیریت باشگاه را

ت بیشتر مطالعاکمل رفتارهای بازخوردی مربیان است. که م بیان استی مرحمایتی – های رفتاری

ن و ااما ی اند؛کردهجایی ورزشکاران اشاره عنوان مؤلفة اصلی جابهبه متغیرهای سازمانی و شغلی به

ورزشکار  -ها را براساس رابطة مربیجایی فوتبالیستزان جابهمشابه می ( در پژوهشی2018) 3تای

-منفی بین رفتارهای حمایتی مربیان و جابه ش وی حاکی از وجود رابطة. نتایج پژوهندبررسی کرد

جایی جابهها فقط زمانی به ها، آن نظرخواهی از فوتبالیست  اساسبر؛ اما ها بودجایی فوتبالیست

مرتبط با بهبود عملکرد و اجرا دریافت نکنند کنند که ازسوی مربیان بازخوردهای باشگاهی فکر می

رسد که سطح می نداشته باشند، به نظراصلی  مسابقة فرصت حضور در ،زمانی مشخصی و برای بازة

یان از دالیل اصلی تفاوت یافتة مطالعة  های موردمطالعه در پژوهشفوتبالیست عملکرد، سن و تجربة

جام شده های دانشگاهی انستیروی فوتبالزیرا، پژوهش وی  های پژوهش حاضر باشد؛وی با یافته

اینکه بسیاری از برشده در این حوزه عالوههای انجامکه مطالعة پژوهشرسد نظر می، بهبنابراین بود؛

منافع مدیران ارشد  کنندة، تضمینکندها را حل میورزشکاران و باشگاه مشکالت موجود بین

ترین جنبة مهم ،. درحقیقتهای فعال درزمینة رویدادهای ورزشی نیز استنفعسازمان و سایر ذی

ه به  مربی در درک ورزشکار و کاربرد سبک مربیگری با توج ورزشکار، توانایی -رابطة خوب مربی

 
1. Well–Managed Coaching 

2. Handling Difficult Situation 

3. Yan & Ti 
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(. در 2015نوربخش و بزالرود، ) فتاری و مهارتی ورزشکاران استبودن آن با نیازهای رمناسب

 های مربیگری که برپایة سبککید بر بر توجه و تأ ( عاله2014ران )کشاورز و همکا ،مشابه پژوهشی

ه ، گزارش کردند کرزشکاران در تعیین اهداف تیمی هستندمشارکت وو  حمایتی -مالحظات رفتاری

، در مقایسه با سایر برندکه از سبک مربیگری تحولی بهره میمربیانی  در لیگ برتر هندبال بانوان

و کادر تیمی ایجاد  نبازیکنا عةبخشی به مجموطریق هویتی از تعهد ورزشی را ازسطوح باالی مربیان

 ایران  فوتبال ایوضعیت لیگ حرفه ( در مقایسة2010استیری و همکاران ) ،راستادرهمین .کنندمی

بازاریابی نقش بارز  کید بردهندة آن با تأ و بررسی عوامل ارتقاقبیل ژاپن و کره کشورهایی ازبا 

قبیل یرندة عواملی ازاز لیگی پویا که دربرگ برخوردارنبودناظهارکردند که ، لیگ در ارتقای ورزشی

نیز و  ها و سازمان لیگنام باشگاه با درج ایهای ماهواره، وجود کانالای مطلوبپوشش رسانه

های موجود در ایجاد فضای حمایتی از خأل، باشد های ورزشیازطریق باشگاهکانون هوادران سیس تأ 

 است. های ورزشی سازمان توسط

تلف های ورزشی مخروی بازیکنان تیمبا مطالعه  ( نیز2012) 1اسکانالن، کارپنتر،شمیتس و کیلر

شگاه و مربیان، رفتارهای سوی باگزارش کردند که ورزشکاران درقبال ادراک حس حمایتی از

رات ثیربیان و تأ حمایت رفتاری م های مطالعات. یافتهدهندبیشتری را از خود بروز می متعهدانة

( 2011) 2است. باناک، سابیستون و بلوم  ن نیز اثبات شدهعلوالهای جانبازان و مر ورزشمثبت آن ب

به   المپیک«ن ورزشکاران تیمی و انفرادی پارابی»رفتارهای حمایتی مربیان درعنوان  در پژوهشی با

ای شدت به کیفیت رفتارهوه از ورزشکاران، بهرسیدند که دستیابی به موفقیت در این گر این نتیجه

 . راستای نتایج پژوهش حاضر بود که این یافته در حمایتی مربیان وابسته است

به نتایج  های غیرورزشی نیزجایی کارکنان، در سازمانثیر حمایت رفتاری و سازمانی بر جابهنتایج تأ 

ورزشکار در  -مربی ت رابطةکیفی( معتقدند که 2015) 3. کالیداس و همکاران مشابهی اشاره دارد

ای تنظیم های اقتصادی ویژههای رقابتی خود را منطبق با سیاستهای خصوصی که برنامهسازمان

جایی نیروی ر جابهند، از حساسیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر دکنمی

شدن نیروی جدید ماعینیاز برای اجتزش و زمان موردهای ناشی از آمودلیل هزینهانسانی به

اصلی مدیران ارشد در  هایاز اولویت ،دیگرة باارزش ازسوی سو و خروج تخصص و تجربازیک 

تقویت تعهد اخالقی حمایت سازمانی با  خصوصی و غیرانتفاعی هستند؛ بنابراین، هایسازمان

ها و سازماندر حوزة اساس، براین ازسوی کارکنان است؛ازاد های مپذیرفتن نقشساز کارکنان، بستر

 کنندةحمایتی مربی و تعهد سازمانی فعالهای ورزشی، ادراک ورزشکاران از رفتارهای باشگاه

 
1. Scanlan, Carpenter, Schmidt & Keeler 
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است کید شده های متعدد بر این واقعیت تأ میانجی به نام انسجام تیمی است. در پژوهش یمتغیر

و فضای حاکم تیمی  زیادی از رفتارهای حمایتیی تاحدهای گروهکه انسجام تیمی باال در ورزش

اجرایی ورزشکاران، تمایل بر افزایش تعهد عنوان یک کاتالیزور عالوهتأثیرپذیر است که این عامل به

و همکاران نوربخش  ،(2016) و همکاران بسمیرساند. می حداقلجایی ورزشکاران را به به جابه

مدار مربیگری حمایتهای ثیر انواع سبک ( در بررسی تأ 2015)و همکاران نیا ( و حسینی2015)

بین بروز الگوهای را معناداری  گزار، رابطةقبیل سبک رهبری تحولی و سبک رهبری خدمتاز

ر تعهد اند که تأثیرات آن بم تیمی و اثربخشی ورزشکاران گزارش کردهانسجا با حمایتی – رفتاری

 ( 2014) و همکاران . وومدت محسوس استو ماندگاری طوالنی اجرای وظایف تیمیورزشکاران در 

های ایفای نقش ،بع آنتبه یتی مربیان بر انسجام تیمی وثیرات مثبت رفتارهای حماأ نیز بر ت

  .نداتأکید داشتهها بیشتر در فوتبالیست 1ولیتی مسئ

جایی ای فردی، سازمانی و شغلی بر جابهمعنادار متغیرهثیر ، تأحاضر های پژوهشاز دیگر یافته

گام، وجود و بهبا استفاده از آزمون رگرسیون گام ،ورزشکاران بود که براساس جدول شمارة هشت

 ب از متغیرهای پژوهش برایجهت روابط میان متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی، بهترین ترکی

ترتیب براساس نتایج آزمون رگرسیون، به  ه است.دجایی ورزشکاران مشخص شقصد جابهتبیین 

ها جایی والیبالیستخوبی برای تمایل به جابه ندةکننبیعوامل سازمانی، شغلی و فردی مالک پیش

 یل میزان رضایت شغلی، تعارضقبند؛ هرچند طبق اظهارات جامعة کیفی پژوهش، عواملی ازبود

و شغلی بر  قالب عوامل فردیها، درخانواده ازسوی باشگاهوجه به تسهیالت رفاهی خانواده و ت -شغل

عنوان به (2017) 2ریساننها در پژوهش لفهها تأثیرگذار هستند که این مؤجایی والیبالیستجابه

اما نتایج تحلیل  ؛ترین متغیرها بودندان از مهمهای شنا توسط شناگرعوامل تأثیرگذار بر ترک باشگاه

جایی جابه کنندةترین متغیر تبیین( مهم= β 73/0ن بود که عوامل سازمانی )عاملی اکتشافی مؤید آ

( و 2016و همکاران )دباشی  ها با مطالعاتکه این یافته ها هستندسوی والیبالیستباشگاهی از

های ورزشی، ر بررسی عوامل سازمانی در سازمان( همسو بود. د2017)الدین و نوبخت کشتگر، صالح

عوامل مهم عنوان یکی از واضح و مشخص، به یهاولیتدرقالب وظایف و مسئ 3استانداردسازیسطح 

سی شده است و بر آن برربر اظهارات جامعة کیفی، در مطالعات مختلف در ترک سازمانی، عالوه

های شغلی قالب ویژگیکه در غیرهای سازمانیرسد که متنظر می؛ بنابراین، بهاست تأکید گردیده

 های کاری و سازمانی هستند؛ زیرا، کنندة توانمندی برای رفتارها و تصمیمبینیپیش ،شوندمطرح می

کشتگر  ؛2016به ترک شغل در ارتباط هستند )دباشی و همکاران،  بدون واسطه با رفتارهای مربوط

 
1. Role Involvement 

2  . Rissanen 

3. Formalization 
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ی مطرح وجود فضای حمایت سازمانترین موضوعی که در ارتباط با البته مهم (؛2017، و همکاران

استفاده  درقالب تالش ورزشکار برای ،کارمندان است که در حوزة ورزشاست، بهبود اشتیاق شغلی 

مینه شیخ ز. دراینستیابی به اهداف موردنظر مربی استاز تمام توانایی خود برای کسب رضایت و د

های حمایتی توسط سازمان با که تدوین سیاست اظهار کردند ،(2012پور )اصالنشبانی و 

 شت همراه خواهد داجایی سازمانی را بهغلی افراد، جریان معکوسی از جابهاشتیاق شتأثیرگذاری بر 

اساس متغیرهای سازمانی در ها برجایی والیبالیستجابه یةا با فرضراستکه این موضوع نیز هم

تبادالت اجتماعی بین فرد و سازمان  توان با تأکید بر نظریة. این یافته را میبودپژوهش حاضر 

های سازمانی مناسب، حمایت ا و فضای سازمانی با ارائةهکه سیاست، زمانیعبارتین کرد. به تبیی

لی فرد درقبال تعهد سازمانی کنند، اشتیاق شغنگرش مثبت و حاالت ذهنی مطلوبی ایجاد می

همراه خواهد لوبی را بهو پیامدهای شغلی، فردی و سازمانی مط مدیران سازمانی باال خواهد رفت

کنند مقابل ادراک حمایتی باال، نوعی احساس جبران در خود احساس می، افراد درعبارتیداشت. به

تمایل به فرد گردد و در این فرایند میمنجر قبال سازمان رورش تعهد فرد دربه پ ین احساس که ا

(. در بررسی عوامل 2016، بسمی و همکارانکند )گیری و ترک سازمان را در خود سرکوب میکناره

محیط  ها،شکل نارضایتی از رفتارهای سرپرستورزشکاران از محیط سازمانی که به  یرضایتفردی، نا

شود، در مطالعات متعدد ثیرگذاری بر شغل مطرح میاد در تأ افر اشتنندتواناییکاری غیرکارکردی و 

شدن ندریافت. (2017؛ ترسون، 2017؛ ریسانن، 2012 زرتشیان و همکاران،) اشاره شده است

دی رفتارهای بازخور نشدنارائه حمایت مناسب ازسوی مربیان برای حفظ منافع ورزشکاران و 

 اشاره کردند؛ هاند که جامعة کیفی پژوهش به آنجمله مواردی بودمناسب برای بهبود عملکرد، از

های اعتماد مربیان به تواناییبی برخی از ورزشکاران حاضر در مرحلة مصاحبه، هرچند به اعتقاد

 ر باوجودعدالت مدیریتی در استفاده از یک ورزشکا نشدنرعایت در برخی موارداجرایی ورزشکاران و 

اشاره  هابه آن هاز دالیل اصلی ترک باشگاه هستند که در برخی از پژوهش، اردیشایستگی عملک

جایی گذار بر جابهریثهای تأ لفه(. عوامل شغلی از دیگر مؤ2012 نوروزی و همکاران،شده است )

تباط های پاداشی، جبران خدمات، ارقبیل وجود سیاستدر این گویه مواردی از. ندها بودوالیبالیست

های تشویقی و جبران  های پژوهش، سیاستکه به اعتقاد نمونه قدردانی بررسی شدندکاری و 

عنوان کاپیتان یا  بهمثالً اگذاری مسئولیت تیمی )تسهیالت اجتماعی و و صورت ارائةخدمات به

ند. در شوب ماندگاری ورزشکاران میکه سب تنظیم چیدمان تیم( از مواردی هستند گرفتن درمشاوره

ی مستقیم بر ماندن یا ترک ثیرنیز دستمزد پرداختی به شناگران تأ ( 2018رینانسن ) پژوهش

ارتباط  ةلفخوانی داشت. درخصوص مؤهمحاضر های پژوهش ورزشکاران داشت که این یافته با یافته

مربی مطرح  -های ورزشی به شکل روابط دوستانه و صادقانة ورزشکارکاری کارا که در سازمان
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ند که در شودی تیمی و انسجام تیمی پدیدار میراستای بهبود کارآمد، پیامدهای آن درشومی

و با  اندیدهبه اثبات رس( 2016)و همکاران و بسمی ( 2012همکاران )و  نیاحسینی هایپژوهش

ها نتایج پژوهش حاضر و سایر پژوهش با استناد به ،بنابراین همسو هستند؛نتایج پژوهش حاضر 

های مستقیم و غیرمستقیم کادر مربیان پیامدتی توسط رفتارهای حمای توان بیان کرد که ارائةمی

وان در کسب پیروزی و تیند این عواقب مثبت را میکه برآ خواهد داشتها مفیدی برای باشگاه

ظهارات چند والیبالیست نخبة حاضر در که براساس اصورتیحضور در چرخة رقابت مشاهده کرد؛ به

ه تعهد ورزشکاران در استفاد کنندةتقویت  ،فتارهای حمایتی ازسوی مربیمصاحبه نیز بروز ر مرحلة

 که این ویژگی یک مشارکت ذاتی است که از تمام توانایی و مهارتشان درجهت اهداف تیمی است

ها نیز محقق نشده است؛ کننده ازسوی باشگاهمالی خیره هایصرف پاداش در برخی موارد باوجود

های ای متضمن هزینهکه شرکت در رویدادهای ورزشی والیبال در سطح حرفهبنابراین، ازآنجایی

ها به مدیران باشگاه هیالتی است،های تسش جذب ورزشکار، جذب مربی و هزینههنگفت مالی در بخ

های مربیگری بررسی شیوهبه شود که توصیه می دولتیچه در بخش چه در بخش خصوصی و 

عنوان عامل بهو محیطی  کنار سایر متغیرهای سازمانیرد ،رفتارهای حمایتی مربیان در ارائة

با الهام  ،. همچنینکاران نخبه و بازگشت سرمایه توجه کنندمدت از ورزشکنندة استفادة درازتعیین

های تشویقی درقبال عملکرد بهینة تدوین سیاستکه شود از نتایج این پژوهش توصیه می

رقراری روابط کاری مناسب با هدف تقویت فضای باشگاهی صمیمی با ب ورزشکاران، ایجاد و توسعة

بخشی و از ورزشکارن حیاتی باشگاه و هویتاثربخشی گروهی، تقدیر  ،بع آنتانسجام تیمی و به

ه اهداف ها درراستای دستیابی بستیالیبالتالش و یت حس خودارزشی که بسترساز بیشترینتقو

-آشنایی مربیان والیبال فعال در قطب های آموزشی دربارةبرگزاری کارگاهموردنظر مربی است و نیز 

افزایش تعهد عملکردی  کارا برای ییهای پایه، راهبردمربیان تیم، الیبال کشور و همچنینهای و

  ورزشکاران هستند.
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Abstract 

Presence of supportive atmosphere in the form of organizational variables and 

coach- athletic relationships, while making an optimal executive commitment, 

had significant effect on athlete's turnover. Therefore, the main purpose of 

research was designing model of volleyball player’s turnover intention based on 

coach behavioral support, club’s support and organizational commitment. Sample 

size consist of N= 90 volleyball players and coaches, that selected with snowball 

and cognitive sampling method. To collect data, Kim (2007) turnover intention 

questionnaire, modified version of Eisenberger (1996) perceived organizational 

support and perceived supervisor support and Meyers (1993) organizational 

commitment questionnaire used. The results showed that all three variables, 

perceived organizational support (β=0.86), perceived supervisor Support (β=0.88) 

and organizational commitment (β=0.78) had significant effect on turnover 

intention. Also, the results of the regression test indicated that organizational 

factors (β=0.86) were the main predictor of volleyball player's turnover. So, with 

consider to destructive outcomes of the turnover in elite athletes, necessity for 

attention in applying supportive styles by coach and top managers of the 

organization, for retain of volleyball players are recommended. 

 

Keywords: Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, 

Turnover, Club Commitment. 
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