
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 1398  مستانز، 4شمارة ، 11دورة 

 37  -52 ص ص :

 

 تبیین مدل وفاداری بازیکنان به باشگاه

 )مطالعۀ موردی سوپر لیگ والیبال جمهوری اسالمی ایران(

 

  2 زهرا صفاری  – 1له معماری اژ

گاه آزاد . دانشجوی دکتری مدیریت ورشی، دانش2دانشیار دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران .  1

 اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

 (1395 / 05 / 13 ، تاریخ تصویب :1395 / 01 /18)تاریخ دریافت : 

 

 

 
 چکیده

 ندی باشگاه هستهاهیسرما، از باتجربهی مختلف رقابت تنگاتنگی وجود دارد، ورزشکاران هاجنبه، از هاباشگاهدر دنیای ورزش که میان 

 وهش حاضراست. پژتبیین مدل وفاداری بازیکنان به باشگاه این تحقیق هدف رو قبیل بازیکنان است. ازاین نیاکه همواره سعی بر حفظ 

 نیوهشتمستیب کننده درنفر از ورزشکاران شرکت 250پیمایشی انجام گرفت. نمونۀ آماری تحقیق  صورتبهتحلیلی و  -توصیفیروش  به

، ابزار تحقیقای انتخاب شدند. ای و خوشهگیری تصادفی طبقهنمونه روش بهبود که  ایران برتر ایههقهرمانی باشگا مسابقات والیبال ةدور

. نتایج نشان داد (> P 01/0)آمد  دستبه 93/0گویه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  33با  ایساختهمحقق ۀپرسشنام

(، توسعۀ 16/0گاه )(، جایگاه باش10/0) شدهادراک(، عدالت 21/0(، رضایت )15/0(، حقوق و مزایا )20/0(، امنیت فکری )25/0روابط اجتماعی )

مات بود که در توانند به وفاداری منجر شوند. همچنین بیشترین عامل مورد توجه بازیکنان خد( می09/0پنداری )( و همذات15/0ای )حرفه

ابزار  عنوانبهتوان از آنها های مستقل مدل، میرو با توجه به همبستگی باالی عاملاین خصوص تفاوتی میان دو جنس مشاهده نشد. ازاین

 عنوانبه داریوفا فواید از یمندبهره ی مدل، نیل بههاشنهادیپ و حفظ بازیکنان بهره جست. توجه مدیران به مؤثرترکنترل در مدیریت 

  .سازدیممنبع اصلی سرمایۀ سازمانی را میسر 

 

 یدیکل یهاواژه

 وفاداری بازیکنان. های ورزشی، سوپر لیگ، مدلسازی، والیبال،باشگاه
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 مقدمه

 مادی و انسانی دسته منابع دو به سازمان هر منابع

 نیز از سوی منابع مادی منابع که آنجا از شود؛می تقسیم

 منابع مادی این از بهینه استفادة شود،می استفاده انسانی

 در نیست. متخصص میسر نیروی انسانی داشتن بدون

 انسانی نیروی سازمانی هر در پیشرفتة امروز، دنیای

 تحقق در عوامل تأثیرگذار از یکی و سرمایه ترینعمده

 عامل شک(. بی1)شود می محسوب سازمان هر اهداف

 در استراتژیک عامل تعبیری به و ترینمهم انسانی منابع

 این در حالی است که .است رسانیخدمات و تولید چرخة

 شده، فراگیر اقتصادی آزادی و شدنجهانی  که ایدوره در

 سرمایه و ابزاری برای حفظ به شدن تبدیل حال در کارکنان

 است ممکن هستند. هادر سازمان رقابتی مزیت

 اما شود، مدیریت متوسط کارکنان از تعدادی با وکاریکسب

 باال موجب تواندشایسته می گیری از کارکناندر واقع بهره

 ترتیب همین به شود. آن ترقی و وکارکسب سطح رفتن

 یک امپراتوری توانددر سازمان می ناشایست کارکنان حضور

 .بکشاند نابودی و سقوط سویبه را وکارکسب بزرگ

 حفظ کنونی، پررقابت و فشرده بازار ترتیب، دربدین

 به کارکنان وفاداری توسعة همچنین و شایسته کارکنان

 چالشی دائمی به و کرده پیدا اهمیت پیوسته سازمان،

 (. 2است ) شده تبدیل

 عنوان یکی ازاهمیت منابع انسانی در ورزش نیز به

 کسی پوشیدههای فرهنگی و اجتماعی جامعه بر حوزه

 های جوامع مدرنترین مقولهنیست. همچنین ورزش از مهم

 صنعتی است که بخش اعظمی از جمعیت هر کشوری به

 ای کهگونهاشکال گوناگون با آن سروکار دارند. به

 ای از زندگی اجتماعی ما راهای ورزشی بخش عمدهفعالیت

 ویزیونیهای تلها و برنامهدهند. نگاهی به روزنامهتشکیل می

 دهد که بخش چشمگیری از اطالعات و نیز زماننشان می

 (. این3افراد در هر جامعه به مقولة ورزش اختصاص دارد )

 حدی پیش رفته است که حتی ارتباط مستقیم با ورزش تا

 ای به ورزش نداشته باشند، در برابر آناگر مردم هیچ عالقه

 هایآگهیگیرند؛ ستارگان ورزشی این رشته در قرار می

 های تلویزیونی ویژة مراسمشوند؛ برنامهتبلیغاتی معرفی می

 های مختلف جهانی و باشگاهی را در ساعات مختلفو رقابت

 طور ناخودآگاهکنند؛ همچنین طرفداران بهروز پخش می

  کنند.های ورزشی مورد عالقة خود را دنبال میموفقیت تیم

 ( ورزش در2007نا به اظهارات مایباخ و همکاران )ب

 صنعتی مهم و درآمدزا تبدیل کشورهای پیشرفتة جهان به

 عنوانشده است. برای دستیابی به دو هدف رشد و بقا به

 های ورزشی بایداهداف بلندمدت هر رشتة ورزشی، سازمان

 (1393جابری و همکاران ) (.4توانایی رقابت داشته باشند )

 به افتهیتوسعه در کشورهای ورزش نیز معتقدند امروزه

 در پی ورزشی مدیران و است شده تبدیل درآمدزا صنعتی

 بالقوة هایپتانسیل از بتوانند که هستند راهکارهایی

 به سایة آن در و ببرند بهره شکل بهترین به پیرامونشان

 چنین در یابند. دست خود یاقتصاد-یورزش اهداف

 در را ورزش جنبة اقتصادی که ترندموفق مدیرانی شرایطی

 .(5دهند ) قرار خود کاری اولویت

 مگر در صورت شودینمیک از اهداف مذکور میسر هیچ

 توجه به سازمان که از طریق آن بشر نیل به اهداف خود را

 های موفق. بر همین اساس، سازماندکنیمدنبال 

 ی را به محیط خارجی خود ارائهباارزشمحصوالت یا خدمات 

 د با دریافت منابع اولیة مورد نیاز،کننو در ازای آن سعی می

 (.6عملیات خود را استمرار بخشند )

 که شوندمی پیدا افرادی ندرتاین در حالی است که به

 هایباشگاه، تیم مدرسه، باشند. نکرده تجربه را سازمانی

 بزرگ هایسازمان همچنین و خیریه هایانجمن ورزشی،

 (. در واقع7)ها هستند سازمان این از جملة اداری

 هایی هستند که توسط مدیران،های ورزشی، سازمانباشگاه

 سرپرستان، اسپانسرها، بازیکنان، هواداران و... برای رسیدن
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 از یکی وفاداری کنند.به اهداف خود و باشگاه تالش می

 بین م روابط در زندگی و در است و اجتماعی هایارزش

 وفاداری دهخدا در فرهنگ بسیاری دارد. اهمیت افراد

 و زندگی در صمیمیت و راستی صداقت، و درستی عنوانبه

 واقع (. در8) است شده بودن تعریف وفا صاحب و روابط

 در صداقت و روابط در ثبات و پایداری توانمی را وفاداری

 از منظور .کرد تعریف تعهدات کردن به عمل و تعامالت

 برای کارکنان توان تمام کارگیریبه سازمان، به وفاداری

 مشتاقانة پذیری، انجاممسئولیت سازمان، اهداف به نیل

 این از مواردی و تغییرات با هماهنگی مضاعف، تالش کار،

 شده نگاشته برای وفاداری متعددی است. تعاریف قبیل

 شرایط از آگاهی وجود با فردی اگر است معتقد است. بکر

 پذیرش از تر،مناسب و شرایط بیشتر حقوق شغل، یک بهتر

 وفاداری کند، امتناع اشفعلی شغل حفظ منظوربه شغل آن

 (.9شود )می پنداشته سازمان به فرد

 نقشی سازمان، اهداف تحقق در تواندمی سازمانی تعهد

 پیامدهای تواندمی وفاداری و (. تعهد10کند ) ایفا اساسی

 که عبارت دیگر، کارکنانیباشد. به داشته متعددی و مثبت

 خود کار در بیشتری نظم هستند، پایبندی تعهد و دارای

 رکا بیشتر و مانندمی سازمان در بیشتری مدت دارند،

 (. 11کنند )می

 های ورزشی وفاداری مفهوم دیگری نیز دارددر سازمان

 رابطة است که تحت عنوان تیم ورزشی وفاداری به و آن،

 بنا بهشود. می تعریف خاص تیم یک با عاطفی و روانی

  (1995) 2(، ویکفیلد و اسلون2006) 1جیمز و فانک تعریف

ش نگر از است عبارت ( وفاداری2002و فانک و جیمز )

 برابر در مقاومت پافشاری، دهندةکه نشان شدید بسیار

 عنوانبه و است، شناختی فرایند در تعصب و تغییر

 (. از13،12کند )رفتار هواداران عمل می کنندةهدایت

                                                           

1. Funk&James 

2. Wickfield & Stone 

 به هدایت تیمی (، نیز وفاداری2006دیدگاه فانک و جیمز )

 (.12شود )می منجر کنندهمصرف رفتار

 با هویتیهم احساس همچنین براساس نتایج تحقیقات

 و هویت هاویژگی که است هاییشیوه از ناشی سازمان یک

 هویت (. این14،12شود )می ادراک بر آن اساس سازمان

 و ساختار سازمانی سازمان، ازمدتدر اهداف با شده،ادراک

 هایویژگی این ( و3است ) مرتبط سازمانی شخصیت

 متمایزکنندة و سازمان دارند در اساسی نقشی سازمانی

 پنداری(. همذات15) اندمشابه هایسازمان دیگر از سازمان

  (.16است ) سازمانی هویتیهم از ایورزشی نمونه تیم یک با

ک ی با هویتیاحساس هم که دهندمی نشان تحقیقات

 آن هویت و هاویژگی که است هاییشیوه از ناشی سازمان

 4و برنسکامب 3(. ون14،17شود )می ادراک سازمان

 از عبارت است پنداریهمذات که معتقدند ( نیز1990)

  خاص تیم یک برای فرد دلواپسی یا شخص همبستگی

(18.) 

 موجب سازمان، در متعهد نیروهای وجود بنابراین

 و رشد برای الزم زمینة و شد خواهد سازمان اعتبار افزایش

 شافزای سبب نتیجه در کند؛فراهم می را سازمان توسعة

 و عمیق تغییرات وجود شد. با خواهد سازمان عملکرد سطح

 وجودبه جهان اجتماعی و اقتصادی نظام در که وسیعی

 دهش ارائه و سازمان فرد رابطة از که جدیدی تعاریف و آمده

 و هانوشته از بسیاری موضوع تعهد، اندیشة هم هنوز است،

 ای که عمومیتگونهدهد، بهمی تشکیل را مدیریت مطالعات

 در که است اهمیتی سبببه سازمانی، تعهد مفهوم یافتن

 .(19دارد ) سازمان و کارایی اثربخشی

 بازیکنان وفادار نقش انکارناپذیری در توسعة

 هایها و باشگاهاقتصادی و غیراقتصادی تیمهای پتانسیل

 توجه به این شاخص راهبردی در رونیازاورزشی دارند. 

3. Wann 

4. Branscombe 
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 تواند راهگشا باشد.ها میراستای تقویت بنیة مالی باشگاه

رنگ  سرعتبههای مالی در دنیای ورزش که جنبه

 مدتیطوالندهد، ماندگاری پیراهن بازیکنان را تغییر می

داران اهی و وفاداری به پیراهن باشگاه و هوادر یک تیم باشگ

افت که توان بازیکنانی را یمی ندرتبهاتفاق نادری است. 

باشند و  کردهای خود را در یک باشگاه شروع ورزش حرفه

ه در نهایت در همان باشگاه با دنیای ورزش خداحافظی کرد

 باشند.

 رضایت بین که اندساخته خاطرنشان 1هذر و ویلیامز

 شغلی رضایت و است حاکم علّی رابطة تعهد، و شغلی

 رضایت (. در واقع20است ) سازمانی تعهد شرطپیش

 سازمانی، تعهد و .اس دربارة شغلش فرد کلی نگرش شغلی،

 باقی سازمان عضویت در کندمی آرزو فرد که است حالتی

 (، در2008) 2النگ و فینگر اشیف استیرر، (.21بماند )

 تعهد بر رهبری رفتار تأثیر بررسی»عنوان  با ایمطالعه

 که یافتند دست نتیجه به این« سازمانی عملکرد و سازمانی

 سازمانی تعهد بر مثبتی رهبر، تأثیر رفتار مطلوب بودن

 به زیردستان، سازمانی تعهد کهطوریدارد، به زیردستان

و همکاران  3چن .(22شود )می منجر سازمان عملکرد بهبود

(، با هدف بررسی رابطة بین وفاداری سرپرستان و 2002)

هایشان و عملکردشان با تعهد سازمانی کارمندان در نقش

دو مطالعه انجام دادند. در مطالعة اول وفاداری به پنج 

 یوفادار نیروابط بمقیاس معتبر تقسیم شد. در مطالعة دوم 

 یان بررسو عملکرد کارکن یبه سرپرست، تعهد سازمان

وفاداری به سرپرستان قدرت  نشان داد که جی. نتاشدند

بیشتری نسبت به تعهد سازمانی دارد. از نتایج این تحقیقات 

های مختلف استفاده ریزی در فرهنگبرای مدیریت و برنامه

 (. 17شده است )

                                                           

1. Williams & Heser 

2. Steyere, Schiffinger & Lang 

( در مطالعة موردی خود از یک شرکت 2002) 4پیتا

ه بررسی چگونگی خدمات فناوری اطالعات یکپارچه، ب

منظور کنترل تعامل بین فرهنگ، ساختار و رهبری به

وفاداری کارکنان اداره پرداخت و بیان کرد که برای ایجاد 

وجوش و متعهد سازمانی باید فرهنگ باال و محیط پرجنب

رهبری با هم ترکیب شده باشد، زیرا این دو عامل موجب 

 (.23شوند )تقویت یکدیگر می

الق، ، مشتاق، بااخمداردانش، متخصص، بازیکنان ماهر

ها بوده مردمی و خالق امروزه یکی از مزایای رقابتی باشگاه

و داشتن و حفظ چنین بازیکنانی برای هر باشگاهی یک 

ی ترقی و پیشرفت است. در سایة سوبهمزیت و راهی 

پذیرد، این ی انجام میدرستبهبازیکنان ماهر است که کارها 

طبیق مدارند که پیوسته خود را با دانش روز تبازیکنان دانش

م پردازند و تیدهند و به بهترین شکل به ایفای نقش میمی

 عنوانبهشک انسان دهند. بیی قهرمانی سوق میسوبهرا 

تواند آنها را های فراوانی دارد که میبرترین مخلوق، توانایی

های در راستای پیشبرد اهداف و دستیابی به قهرمانی

کار گیرد. این مهم نیازمند فراهم آوردن ی باشگاه بهدرپیپ

نیازهای الزم برای بازیکنان است و توجه شرایط و پیش

زوم طلبد. همین اهمیت و لجانبه به منابع انسانی را میهمه

های توجه به جوانب مختلف نیازهای بازیکنان و وجهه

یش مختلف رفتار بازیکنان در سازمان است که موجب پیدا

و گسترش نظریات رفتار سازمانی در ورزش شده است. 

مهمی  بنابراین توجه به بازیکنان در حوزة ورزش باید جایگاه

 ها داشته باشد. در عملکرد باشگاه

های ورزشی همچون هر سازمان دیگری، در باشگاه

در رشتة ورزشی والیبال که از ظرفیت باالیی  ژهیوبهایران 

لحاظ ظرفیت فنی و نیز طرفداران نیز در میان عموم به 

شمار آن برخوردار است، توجه به اصل بقای سازمانی بی

3. chen 

4. Pita 
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عبارت دیگر، چنانچه بتوان به هر اهمیتی حیاتی دارد. به

تردید توسعة ها کمک کرد، بیصورتی به بقای باشگاه

جانبة جامعه از مزایای آن حاصل ی همهمندبهرهوالیبال و 

های بقای سازمانی وفاداری کارکنان خواهد شد. یکی از راه

ها چه بزرگ و چه به سازمان و اهداف آن است. سازمان

به کار بر روی این بخش مبادرت  اًیقوتوان کوچک و کم

ورزند و پیوسته نظرهای کارکنان را در مورد سازمان و می

کنند. در این تحقیق اهداف مشترکشان بررسی و تحلیل می

در وفاداری بازیکنان و  مؤثرهای قصد محقق بررسی متغیر

نیز بررسی وضعیت و سطح این وفاداری سازمانی به باشگاه 

و تیم و نیز بررسی روابط و مدلسازی این وفاداری و ارزیابی 

تمامی ابعاد آن برای ارائة راهکارهای مدیریتی به مدیران 

به بقای سازمانی در  لهیوسنیبداست تا  هامیتها و باشگاه

ها، بقای لیگ والیبال و توسعة والیبال در کشور این باشگاه

کمک کند. باشد که بتوانیم با توجه به این مهم پرچم کشور 

 های پیروزی برافراشته سازیم.عزیزمان را بر فراز قله

 

 شناسیروش

از نظر روش پیمایشی  -تحقیق حاضر به روش توصیفی

تحقیقات ر هدف کاربردی است. اجرا میدانی و از نظ

خواهد اجتماعی است و می یامسئلهکاربردی در پی درک 

گذاران، مشیبرای دست زدن به اقدام اصالحی به خط

تحقیق حاضر در دو (. 24) رهنمودهای موثقی ارائه دهد

بازرگان معتقد است هدف بخش کمی و کیفی انجام گرفت. 

هد بیشتری برای ی تحقیق آمیخته آن است که شواهاطرح

بر آن دست دهند. عالوهبه هادهیپددرک بهتر 

ی تحقیق کمی را که در هاطرحی انحصاری هاتیمحدود

ی هاطرحو نیز  ستینی کیفی جایز هادادهآنها استفاده از 

ی کمی در آنها توصیه هادادهتحقیق کیفی که استفاده از 

هدف کلی از انجام این  (.25، از میان بردارد )شودینم

ی عوامل ملموس کیفیت خدمات و نیات مدلسازتحقیق 

مبتنی بر ی هاشنهادیپو تصمیمات  ةارائرفتاری مشتریان و 

 . این مدل است

هدف کلی آن بررسی و مدلسازی عوامل مؤثر در 

های بانوان وفاداری بازیکنان به باشگاه و مقایسة آن در تیم

این مدل  و پیشنهادهایی مبتنی بر و آقایان و ارائة تصمیمات

 بود. 

 در کنندهشرکتجامعة آماری تحقیق ورزشکاران 

 قهرمانی باشگاه والیبال مسابقاتة وهشتمین دوربیست

 بود. تعداد« حسین معدنی ادیزنده»، جام ایران برتر های

 ورزشکار125ورزشکار )  250حجم نمونة پژوهش شامل 

 در بخش آقایان( بود که بهورزشکار 125در بخش بانوان و 

 هایدر مرحلة تحلیل عامل روش تصادفی انتخاب شدند.

 مقیاس اندازة کفایتخرده 8تعداد  نیز برای اصلی

 گزارش شد.  913/0( برابر با KMOگیری )نمونه

 بررسی منابع نظری و تهیة ابزار تحقیق، با منظوربه

 مطرح درترین متغیرهای ادبیات مرتبط، فهرستی از مهم

 تهیه و با دریافت نظروفاداری بازیکنان نسبت به باشگاه 

 فهرست اولیة ةبرای تهی ،دانشگاه تادانکارشناسی اس

 صورت مقدماتیپرسشنامه بهسپس شد.  پرسشنامه اقدام

 در شد. های تحقیق توزیعنمونهاز  نفری 30ای جامعهبین 

 این مرحله محقق به بررسی میزان درک پاسخگویان از

 ها و رفع اشکاالت احتمالی از جمله ویرایش ادبی وگویه

 ها پرداخته و با محاسبة میزانرفع مشکالت نگارشی گویه

 پایایی آن به اطمینان اولیه برای توزیع پرسشنامة

 های بیشتر بر روی نتایجپاسخگویان و سپس انجام تحلیل

 هایپرداخت. پس از توزیع گستردة پرسشنامه بین نمونه

 بارهای عاملی هر متغیر و بر مبنای یک ةبا محاسبری آما

 گویه 33در قالب  نهایی ةتحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنام

 ارزشی لیکرت شامل بسیار کم، کم، متوسط، 5در مقیاس 

 زیاد و بسیار زیاد تهیه شد. 
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 در کرونباخ آلفای ضریب که است شده داده نشان

ود خ حداکثر به آن تاییپنج لیکرت طیف از استفاده صورت

ای گونهه بهدهی به هر گوینحوة نمره رونیازا(. 26)رسد می

ا معادل یک امتیاز ت« بسیار کم»تنظیم شد که برای پاسخ 

 معادل پنج امتیاز اختصاص داده شد.« بسیار زیاد»پاسخ 

یت را پنج تن از استادان مدیری آن ااعتبار محتوهمچنین، 

 د.کردنید أیدانشگاه ت ورزشی

 پس از کسب اجازه از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون

وط، والیبال جمهوری اسالمی ایران، سرپرستان و مربیان مرب

ای پیوست حاوی همراه نامهساخت بهای محققپرسشنامه

توضیحات الزم در خصوص اهداف تحقیق، اطمینان از 

محرمانه ماندن اطالعات شخصی، راهنمای تکمیل 

شناختی شامل سن، پرسشنامه، و سؤاالت کلی و جمعیت

تحصیالت و رشتة تحصیلی و در نهایت بخش دوم شامل 

ه را که عوامل مؤثر در وفاداری بازیکنان به باشگا سؤال 36

کند، و همچنین برای سنجش وفاداری بازیکنان یبررسی م

سابقة فعالیت در باشگاه فعلی و سابقة عضویت در 

های تحقیق توزیع و پس از های قبلی، بین نمونهباشگاه

های آماری مربوطه آوری و برای تحلیلتکمیل، جمع

 سازی شد.آماده

پرسشنامه شامل  230پرسشنامه، تعداد  250از بین 

پرسشنامه در بخش  115ه در بخش بانوان و پرسشنام 115

 پرسشنامه برگشت داده نشد یا20آقایان برگشت داده شد )

ضریب علت مخدوش بودن کنار گذاشته شد(. همچنین به

 تعیین شد. 93/0آلفای کرونباخ پایایی معادل 

ها برای متغیرهای کمی با میانگین )انحراف معیار( داده

اوانی )درصد( گزارش شدند. و برای متغیرهای کیفی با فر

برای تعیین  SPSS 21افزار ها از نرموتحلیل دادهدر تجزیه

میزان اعتبار پرسشنامه استفاده شد. همچنین برای 

بندی سؤاالت پرسشنامه، مبنی بر اینکه آیا برای این دسته

ای از مجموعه شدهپرسشنامه ساختارهای منطقی تعریف

معة آماری پژوهش سؤاالت در فرهنگ مربوط به جا

شود یا خیر؟ از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استخراج می

استفاده شد. در ادامه، برای کل سؤاالت یک مدل تحلیل 

اجرا درآمد و بارهای عاملی تأییدی هر متغیر، عاملی به

جهت اطمینان از کسب حد نصاب حضور هر متغیر در 

 پرسشنامه، محاسبه شد.

 متغیرهای و هاعامل تعداد اساس، همین بر 

 شافیاکت مدل تأیید در عوامل از کنندة هریکتبیین

 گیریمقیاس اندازه تأیید شد و وفاداری بازیکنان به باشگاه

 دست آمد.به آن مسیری تحلیل مدل نیز و مربوط

 

 هایافته

شناختی های جمعیتهای حاصل از بررسی ویژگییافته

ن سنی آقایان دهد میانگییهای تحقیق نشان منمونه

 31/22و میانگین سنی بانوان ورزشکار  33/24ورزشکار 

ی آقایان دارای میانگین سنی باالتر 1است. براساس جدول 

 نسبت به بانوان هستند. 

بیشترین سابقة عضویت  1جدول  بر طبق طورنیهم

سال و با فراوانی  1های فعلی، کمتر از ورزشکاران در باشگاه

درصد و همچنین  5/46نفر و درصد فراوانی تجمعی  107

سال سابقة عضویت  4اکثریت قریب به اتفاق دارای کمتر از 

درصد ورزشکاران  60باشگاه واپسین هستند. حدود  3در 

 7/45دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. همچنین حدود 

اند. بدنی تحصیل کردهتربیت  درصد ورزشکاران در رشتة

گرفته بر روی ادبیات تحقیق انتظار براساس مطالعات انجام

ی در تعامالت و انتظارات شناختتیجمعهای رود ویژگیمی

ورزشکاران نقش داشته باشد و با کمی دقت روی 

ها و توان تا حدودی خواستهمی شدهمنعکسهای ویژگی

که البته در ادامه به تفکیک بینی کرد انتظارات آنان را پیش

مشروح به بررسی و تفسیر این قبیل ارتباطات  طوربهو 

 پرداخته شده است.



 43                                                                                                                              وفاداری بازیکنان به باشگاهتبیین مدل 

 

 

 ی تحقیقهانمونهی شناختی هایژگیو. 1جدول 

 درصد فراوانی تجمعی فراوانی دموگرافیکمتغیرهای 

 جنسیت
 %50 115 بانوان

 %50 115 آقایان

سابقۀ عضویت در 

 باشگاه فعلی

 %5/46 107 سال 1کمتر از 

 %6/22 52 سال 2-1

 %9/10 25 سال 3-2

 %3/11 26 سال 4-3

 %7/8 20 سال 4بیشتر از 

سابقۀ عضویت در 

 باشگاه قبلی

 30 69 بدون سابقة عضویت

 %5/26 61 سال 1کمتر از 

 %6/22 52 سال 2-1

 %3/11 26 سال 3-2

 %9/3 9 سال 4-3

 %7/5 13 سال 4بیشتر از 

سابقۀ عضویت در 

 باشگاه ابتدایی

 %7/51 119 بدون سابقة عضویت

 %6/19 45 سال 1کمتر از 

 %17 39 سال 2-1

 %3/8 19 سال 3-2

 %4/0 1 سال 4-3

 %3 7 سال 4 بیشتر از

 تحصیالت

 %4/40 93 دیپلم و زیر دیپلم

 %20 46 دیپلمفوق

 %9/30 71 لیسانس

 %7/8 20 کارشناسی ارشد و دکتری

 رشتۀ تحصیلی
 %7/45 105 تربیت بدنی

 %3/54 125 غیر تربیت بدنی

 

و KMO در بررسی کفایت مدل اکتشافی، از شاخص

ش گزار 2استفاده شد که نتایج آن در جدول آزمون بارتلت 

 شده است.

 ،KMOشاخص  (،2نتایج این آزمون )جدول  براساس

وضعیت  است که نشان از 7/0تر از بزرگ 913/0دار مق

 دارد.عاملی  مطلوب مدل تحلیل

 000/0 در آزمون بارتلت P-Value همچنین شاخص

 دییتأ است که کفایت مدل بر این اساس نیز 05/0کمتر از و 

 د.شومی

 

 و آزمون بارتلت KMO. شاخص 2جدول
 913/0 برای کفایت مدل اکتشافی KMOشاخص 

دوخی آزمون  063/5565  

 1128 درجۀ آزادی

 000/0 سطح معناداری
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 وفاداری بازیکنان مقیاس شناسایی اهمیت به توجه با

 عامل، دهندة هرتشکیل هایمؤلفه و عوامل باشگاه، به

 هر و اثربخشی چیدمان آفرینی،نقش میزان و عاملی ارهایب

 وفاداری بازیکنان به باشگاه معیارهای تأییدی مدل در یک

 نظری مدل تأییدی، تحلیل عاملی از استفاده با و شناسایی

 براساس وفاداری بازیکنان به باشگاه تأیید شد. معیارهای

 عامل 7در ابتدا دارای  مدل این تحقیق، این هاییافته

 مستقل، شامل امنیت اجتماعی، حقوق و مزایا، عدالت

 ای وشده، رضایت، جایگاه باشگاه، توسعة حرفهادراک

 پنداری بود.همذات

 ها و سهم تجمعیمقادیر ویژة واریانس عامل 3جدول 

 براساسدهد. توان پیشگویی این مدل آنها را نشان می

 درصد است. 509/54ها برابر واریانس عامل سهممجموع 

 

 ها در تحلیل عاملی مرتبۀ اولبررسی سهم واریانس هر یک از عاملنتایج . 3جدول 

 عامل
 شدهاستخراجمجموع مربعات بارهای 

 فراوانی تجمعی درصد واریانس واریانس کل

 604/12 604/12 050/6 امنیت اجتماعی

 999/21 395/9 510/4 و مزایاحقوق 

 683/30 684/8 168/4 شدهادراکعدالت 

 409/37 727/6 229/3 رضایت

 092/44 683/6 208/3 جایگاه باشگاه

 497/49 406/5 595/2 ایتوسعۀ حرفه

 509/54 012/5 406/2 پنداریهمذات

 

های به دسته 1بندی عامل دسته منظوربهسپس 

ی که مطابق ادبیات پیشینه اگونهبهتر و همگن کوچک

باشد، این متغیرها برای مرتبة دوم مورد تحلیل عاملی 

ی که در تحلیل مرتبة دوم در اگونهبهاکتشافی قرار گرفتند، 

 دو زیرعامل روابط اجتماعی و امنیت فکری آشکار شدند.

 

 و آزمون بارتلت در تحلیل عاملی مرتبۀ دوم عامل اول KMO. شاخص 4جدول 

 902/0 برای کفایت مدل اکتشافی KMOشاخص 

دوخی آزمون  960/1116  

 55 درجۀ آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

 902/0دار مق، KMOشاخص  ،4نتایج جدول  براساس

وضعیت مطلوب مدل  است که نشان از 7/0تر از بزرگ

در آزمون  P-Value دارد. همچنین شاخصعاملی  تحلیل

است که کفایت مدل بر این  05/0کمتر از و  000/0 بارتلت

 د.شومی دییتأ اساس نیز
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 های روابط اجتماعی و امنیت فکری در تحلیل مرتبۀ دومبررسی سهم واریانس هر یک از عاملنتایج . 5جدول 

 عامل
 شدهاستخراجمجموع مربعات بارهای 

 فراوانی تجمعی درصد واریانس واریانس کل

 748/31 748/31 492/3 روابط اجتماعی

 981/58 233/27 996/2 امنیت فکری

 

های روابط مقادیر ویژة واریانس عامل 5براساس جدول 

اجتماعی و امنیت فکری و سهم تجمعی آنها را نشان 

 مجموع سهم براساسین عوامل دهد. توان پیشگویی امی

  درصد است. 981/58ها برابر واریانس عامل

 تحلیل، این از حاصل هاییافته براساس بنابراین،

 اکتشافی یعامل تحلیل در آمدهدستبه عاملی 8 ساختار

 املع 8در  پرسشنامه این ایسازه روایی در نتیجه و تأیید

 .شد تأیید پژوهش آماری برای جامعة

بررسی  منظوربهة پژوهشگر شنهادشدیپمدل نظری 

شد. پس از برازش  افزارنرمارتباطات میان متغیرها وارد 

مدل  عنوانبهچندین مدل مختلف در نهایت بهترین مدل 

هایی انتخاب شد که در ادامه ارائه شده است. عوامل ن

متغیرهای آشکار در مدل  عنوانبهدر این مدل که  موردنظر

از: روابط اجتماعی، امنیت فکری،  اندعبارتاند، وارد شده

، جایگاه باشگاه، شدهادراکحقوق و مزایا، رضایت، عدالت 

 پنداری.ای و همذاتتوسعة حرفه

 ارائه تحلیل در این غیراستاندارد ضرایب 6 جدول در

 متغیرهای توانجدول می این هایداده است. براساس شده

 .کرد مشاهده را عامل هر در شدهتبیین

 

 وفاداری بازیکنان به باشگاه عاملی 8 مدل تأییدی عاملی تحلیل در عوامل، بین غیراستاندارد ضرایب. 6جدول 

یبار عامل گویه ها نام عامل  

عامل روابط 

 اجتماعی

641/0 (Q13مثبت ) عاطفی ارتباط برقراری و مجموعه به بازیکن وابستگی احساس  

661/0 (Q14) هایمیتهم کنار در بودن از بازیکن لذت احساس  

689/0 (Q15) فردی کار به نسبت تیمی کار یاثربخش از بازیکن رضایت احساس  

627/0 (Q16) مربی با بازیکن عاطفی ةرابط برقراری  

790/0 (Q17) بازیکنان با مربی برخورد بودن مناسب  

725/0 (Q18) مربی با بازیکن تعهد و وابستگی احساس  

541/0 (Q19) رضایت بازیکن از بازی کردن برای باشگاه  

عامل امنیت 

 فکری

699/0 (Q20) اتکا به نفس ذهنی بازیکن نسبت به پیروزی قطعی  

722/0 (Q21) احساس آرامش و اعتماد بازیکن در جلسات تمرین  

847/0 (Q22) اطمینان از مشارکت بازیکن با باشگاه  

764/0 (Q23) بازیکن با باشگاه ةاحساس امنیت بازیکن در ارتباط با حفظ رابط  

عامل حقوق و 

 مزایا

651/0 (Q1) باشگاه با بازیکن ةشدبسته قرارداد بودن مناسب  

664/0 (Q2) بازیکن به باشگاه این توسط شدهارائه خدمات از رضایت  

686/0 (Q3) بازیکن به پاداش و مزایا و حقوق پرداخت برای مجموعه مدیریت یهاروش و هااستیس بودن مناسب  

656/0 (Q4) بازیکن برای هامجموعه سایر به نسبت باشگاه این در شده ارائه خدمات برتری  

606/0 (Q16) بازیکن برای رقابتی مزایای طریق از انگیزش ایجاد  

680/0 (Q5) کنمیم صرف کهزمانی و کنمیم که تالشی قبال در باشگاه حقوق و پرداختی از رضایت  
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 وفاداری بازیکنان به باشگاه عاملی 8 مدل تأییدی عاملی تحلیل در عوامل، بین غیراستاندارد . ضرایب6جدول ادامۀ 

عاملنام  یبار عامل گویه ها   

عامل عدالت 

شدهادراک  

609/0 (Q43) ترفیضعو حذف بازیکنان  تریقواطمینان بازیکن از عدالت باشگاه برای حفظ بازیکنان   

521/0 (Q44) مناسب بودن رفتار مدیریت باشگاه به انتقادهای بازیکنان  

574/0 (Q45) بازیکنان توسط باشگاه یبازخوردها ریتأثاطمینان بازیکن از توجه و   

553/0 (Q46) انتخابی با عالیقم ةرضایت از تناسب رشت  

506/0 (Q47) اطمینان بازیکن از ارزشمندی معنوی خود برای باشگاه نسبت به ارزشمندی مادی  

 عامل رضایت

521/0 (Q25) اطمینان بازیکن از پایبندی باشگاه در راستای عمل به تعهداتش  

592/0 (Q26) اطمینان بازیکن از تالش باشگاه برای رسیدن به موفقیت  

595/0 (Q28) و شرایط زندگی بازیکنان توسط باشگاه مسائلرضایت بازیکن از درک کامل   

632/0 (Q29) رضایت بازیکن از تالش باشگاه برای برقراری روابط مناسب با بازیکنان  

عامل جایگاه 

 باشگاه

594/0 (Q37) بازیکنان در بین طرفداران برای بازیکن ةاهمیت وجه  

657/0 (Q38) مردم برای بازیکن ةباشگاه در بین عام ةاهمیت وجه  

643/0 (Q39) در هنگام عضویت من در باشگاه درگذشتهاهمیت سوابق قهرمانی تیم   

644/0 (Q40) نسبت به عضویت در یک تیم دارای اعتبار امگذشتهی هایمیتهماحساس رضایت بازیکن از دیدگاه مثبت   

509/0 (Q42) مالک عضویت بازیکن در یک تیم عنوانبهی شرایط قرارداد و خدمات باشگاه، جابهاهمیت محبوبیت تیم   

توسعۀ 

یاحرفه  

عامل همذات 

 پنداری

585/0 (Q7) بازیکن مهارت کسب جهت در مربی و باشگاه مدیریت از رضایت  

643/0 (Q9) بازیکن رشد و توسعه راستای در تمرینی جلسات کیفیت از بازیکن رضایت  

723/0 (Q32) تبلیغات برای باشگاه و ابراز نکات مثبت به دیگران  

633/0 (Q33) سطح باشگاه یتالش بازیکن برای جذب بازیکنان و ارتقا  

602/0 (Q34) تعهد و وفاداری ذهنی بازیکن نسبت به باشگاه در درازمدت  

 

عاملی  8های حاصل از این تحلیل، ساختار براساس یافته

و در نتیجه  دییآمده در تحلیل عاملی اکتشافی تأدستبه

آماری  ةعامل برای جامع 8ای این پرسشنامه در روایی سازه

  د.شومی دییپژوهش تأ

 8مدل  یدییدیاگرام مسیری تحلیل عاملی تأ 1مدل 

 .دهدرا نشان می وفاداری بازیکنان به باشگاهعاملی 
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 وفاداری بازیکنان سوپر لیگ والیبال به باشگاه. مدل 1مدل 

 

 هاعامل. همبستگی دوسویۀ 7جدول 

  

ها دارای همبستگی عامل 7بر اساس نتایج جدول 

پنداری رای مثال عامل همذاتبدوسویه با یکدیگرند. 

و  استبا عامل وفاداری دارای همبستگی دوسویه  653/0

 ارند.ها با یکدیگر همبستگی دسایر عامل طورنیهم

 1GOFبررسی نیکویی برازش مدل از شاخص منظورهب

                                                           

1. Goodness of Fit 

 601/0 موردنظراستفاده شده است. مقدار این آماره در مدل 

 کند.آمد که برازش مدل را در تأیید می دستبه

 معادالت ساختاری مدل تحلیل مسیری 

معادالت ساختاری زیرساخت الگوی تحلیل مسیر بین 

 در مدل متغیرها اثر ضرایب این بخش . درندهستها عامل

روابط  

 اجتماعی

امنیت 

 فکری

حقوق 

 و مزایا

عدالت 

 شدهادراک

جایگاه  رضایت

 باشگاه

توسعۀ 

 ایحرفه

همذات 

 پنداری

 وفاداری

         1 روابط اجتماعی

        1 686/0 امنیت فکری

       1 505/0 507/0 حقوق و مزایا

      1 436/0 533/0 482/0 شدهادراکعدالت 

     1 607/0 502/0 554/0 572/0 رضایت

    1 541/0 582/0 378/0 436/0 432/0 جایگاه باشگاه

   1 335/0 391/0 377/0 449/0 515/0 521/0 ایتوسعۀ حرفه

  1 390/0 536/0 548/0 435/0 411/0 433/0 451/0 پنداریهمذات

 1 653/0 624/0 688/0 790/0 748/0 702/0 794/0 824/0 وفاداری

 وفاداری

 امنیت فکری روابط اجتماعی

و مزایا حقوق  

 رضایت

 توسعۀ حرفه ای جایگاه باشگاه

پنداری همذات  
شده عدالت ادراک  
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 ساختاری معادالت قالب در وفاداری بازیکنان به باشگاه،

 .است شده ارائه معادالت این از فرضیات منتج و بررسی

 . معادلۀ ساختاری وفاداری1معادلۀ 

جایگاه 16/0+ شدهادراکعدالت 10/0رضایت+ 21/0حقوق و مزایا+ 15/0امنیت فکری+ 20/0روابط اجتماعی + 25/0وفاداری= 

 پنداریهمذات09/0ای+ توسعة حرفه15/0باشگاه + 

توان انتظار داشت که با ثابت می 1رای مثال در معادلة ب

و های مربوط به امنیت فکری، حقوق فعالیت داشتننگه

، جایگاه باشگاه، توسعة شدهادراک، رضایت، عدالت ایمزا

پنداری با افزایش یک واحد در روابط ای و همذاتحرفه

واحد بهبود در وفاداری  25/0متوسط  طوربهاجتماعی، 

 حاصل شود.

 . معادلۀ ساختاری رضایت2معادلۀ 

 جایگاه باشگاه15/0+ شدهادراکعدالت 39/0روابط اجتماعی+ 20/0رضایت= 

توان انتظار داشت که با ثابت می 2رای مثال در معادلة ب

و جایگاه  شدهادراکهای مربوط به عدالت داشتن فعالیتنگه

 طوربهباشگاه با افزایش یک واحد در روابط اجتماعی، 

 واحد بهبود در رضایت حاصل شود. 20/0متوسط 

 

 پنداری. معادلۀ ساختاری همذات3معادلۀ 

 رضایت50/0پنداری= همذات

 

 طوربهبا افزایش یک واحد در رضایت،  2در معادلة 

پنداری حاصل واحد بهبود در همذات 50/0متوسط 

 شود.می

 . نتایج آزمون یومن ویتنی برای عامل جنس8جدول 

 رد فرضیۀ صفر پذیرش یا داریسطح معنا 

 رد فرضیه 808/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف  روابط اجتماعی

 رد فرضیه 261/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف امنیت فکری 

 عدم رد فرضیه 001/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف حقوق و مزایا 

 رد فرضیه 064/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف شده عدالت ادراک

 رد فرضیه 648/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف رضایت 

 رد فرضیه 864/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف جایگاه باشگاه 

 رد فرضیه 465/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف ای توسعۀ حرفه

 رد فرضیه 233/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف  پنداریهمذات

 رد فرضیه 939/0 ی داردمعناداربین دو جنس زن و مرد اختالف  وفاداری
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ها و معادالت با توجه به مقادیر عدد معناداری در مدل

امنیت فکری غیر از . بهاستمربوطه، تمامی روابط معنادار 

ای با با رضایت، حقوق و مزایا با رضایت و توسعة حرفه

رضایت، که دارای روابط معناداری نیستند که از معادالت 

 .انددهحذف ش

ویتنی آزمون یومن 8همچنین براساس نتایج جدول 

برای عامل جنس نشان داد که تنها عامل حقوق و مزایا بین 

همچنین  .استی ادارمعندو جنس زن و مرد دارای اختالف 

 . ستینوفاداری بین جنس زن و مرد دارای تفاوت معناداری 

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از این تحقیق تبیین مدل وفاداری بازیکنان به 

روابط مقیاسخرده 8ی تحقیق، هاافتهباشگاه بود. بر مبنای ی

اجتماعی، امنیت فکری، حقوق و مزایا، رضایت، عدالت 

 پنداریای و همذاتجایگاه باشگاه، توسعة حرفه، شدهادراک

 حاضر پژوهش هاییافته شناسایی شدند. براساس

مقیاس قابل اطمینان  باشگاهوفاداری بازیکنان به پرسشنامة 

 .استو معتبری برای سنجش وفاداری بازیکنان به تیم 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد لیگ برتر والیبال ایران در 

آقایان دارای میانگین سنی باالتری نسبت به بخش بخش 

همچنین اکثریت قریب به اتفاق دارای کمتر از بانوان است. 

نظر  باشگاه واپسین هستند. به 3سال سابقة عضویت در  4

دهندة کوتاهی همراهی رسد این موضوع نشانمی

که تبعات خود را برای باشگاه و  ستهاورزشکاران با باشگاه

درصد  60در پی دارد. همچنین نتایج نشان دادند بازیکنان 

درصد آنان  46این ورزشکاران تحصیالت دانشگاهی دارند و 

اند. جای امیدواری وجود در رشتة تربیت بدنی تحصیل کرده

ها، در بر توانایی اجرای مهارتدارد که ورزشکاران ما عالوه

اند. هی الزم را دیدهاآموزشی نیز علوم ورزشمبانی و فلسفة 

شود ورزشکاران با آگاهی و شناخت این عامل سبب می

بهتری نسبت به وقایع سازمانی مواجه شوند و لیگ از سطح 

 بلوغ سازمانی باالتری برخوردار باشد. 

، عوامل امنیت آمدهدستبههمچنین در مدل وفاداری 

، شدهادراکفکری، روابط اجتماعی، حقوق و مزایا، عدالت 

عوامل مستقل  عنوانبهای و توسعة حرفهجایگاه باشگاه 

. همچنین عوامل رضایت و اندشدهمدل ظاهر 

عوامل واسطة مدل و عامل نتایج  عنوانبهپنداری همذات

اند. مالحظه عامل پاسخ مدل معرفی شده عنوانبهوفاداری 

حقوق 15/0امنیت فکری، 20/0روابط اجتماعی، 25/0شد 

جایگاه 16/0، شدهادراکعدالت 10/0رضایت، 21/0و مزایا، 

پنداری همذات09/0ای و توسعة حرفه15/0باشگاه، 

توانند به وفاداری منجر شوند. نتایج تحقیق با نتایج می

(، 2008نز، استررز و همکاران )جانکی و تامیلسونتحقیق 

( و 2008همکاران ) و (، ویلیامز2002و همکاران ) چن

(، 2000کرونین و همکاران )(، 2002میگل پیتا )

( 2009(، لدهوری )2005پاراسورامان و همکاران )

پیام این نکته برای  نیترمناسب رسدیمنظر به همسوست.

د توجه بازیکنان بیشتر از همه مور آنچهمدیران این باشد که 

شده از سوی مدیریت باشگاه و لیگ بوده است، خدمات ارائه

های مستقل است. همچنین توجه به همبستگی باالی عامل

ابزار  عنوانبهها توان از این عاملنشان داده است که می

و همچنین حفظ بازیکنان برای  مؤثرترکنترل در مدیریت 

 مستقیمطور بهستقل های معامل باشگاه و تیم بهره جست.

 است داده قرار ریتأث تحت واسطه عامل عنوانبه را رضایت

 رضایت .دارد مطابقت( 2006) فرآیز و آلن هاییافته با که

پژوهش  نتایج با داشت که وفاداری بر یمعناداراثر  نیز

رو ازاین .دارد مطابقت( 2008) کیو و چی و (2005) پتریک

مندی رضایت نتایج و اهداف از مناسب شناخت و درک عدم

 قدرت و افزایش را خطر احساس از حالتی بازیکنان،

 کاهش ی این عامل را بر روی وفاداری بازیکنانرگذاریتأث

 بازیکنان مندیرضایت در پی بهبود که مدیرانی لذا .دهدمی

 با توانندمی هستند، آنها در نهایت افزایش وفاداری و
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 خوشایندی فضای های مستقلروی عامل بر گذاریسرمایه

 .تر شوندنزدیک خود اهداف به کنند و فراهم آنها را برای

و جایگاه  شدهادراکهمچنین روابط اجتماعی، عدالت  

درصد  15/0و  39/0، 20/0ترتیب معادل باشگاه هر یک به

توانند در تبیین رضایت بازیکنان نقش داشته باشند. می

( 2009و همکاران )نتایج این تحقیق با نتایج یی 

پنداری بازیکن از حس همذات 50/0همسوست. همچنین 

 با باشگاه ناشی از نقش عامل رضایت است.

های امنیت فکری، روابط اجتماعی، براساس مدل عامل

وسعة ت، جایگاه باشگاه و شدهادراکحقوق و مزایا، عدالت 

وند. مستقیم به وفاداری منجر ش طوربهتوانند ای میحرفه

ت غیرمستقیم با اثرگذاری بر روی رضای طوربهمچنین ه

رضایت  طورنیهمبازیکنان، به وفاداری منجر شوند. 

ه پنداری بازیکنان نسبت به باشگابازیکنان بر روی همذات

ن تواند به وفاداری آنامثبتی دارد و در نهایت می ریتأث

 بینجامد. 

ن در زنان و مردا دربا توجه با اینکه فرهنگ وفاداری 

اغلب جوامع متفاوت است، اما مطابق نتایج، در بین دو 

جنس اختالف معناداری بین وفاداری مالحظه نشد که این 

موجب خرسندی مدیران و سرپرستان  تواندیمموضوع 

مربوط شود. همچنین با توجه به اینکه میانگین عوامل 

مستقل میان دو جنس زن و مرد تفاوت چشمگیری دارد و 

ان در بخش بانوان بسیار کمتر از بخش آقایان توجه مدیر

است، همچنین ابراز نارضایتی بانوان از دریافتی حقوق و 

تواند در عدم ثبات مزایا از نکات شایان توجهی است که می

ی داشته باشد. مؤثرهای ورزشی بانوان نقش کافی تیم

در تمام دنیا نابرابری مشهودی میان حقوق زنان در  هرچند

رود در جامعة شود، انتظار میبا مردان مالحظه میمقایسه 

 شیازپشیبی احرفهاسالمی و فضای سالم ورزش  -ایرانی

به برابری حقوق در دو جنس توجه شود. با وجود این 

 نابرابری نتایج نشان داد وفاداری بانوان همانند آقایان است.

در بین عوامل فقط در عامل حقوق و مزایا در بین دو  

ختالف معناداری مالحظه شد. نتیجة تحقیق همسو جنس ا

( است و با 27( )1389پرور و همکاران )با نتایج تحقیق گل

واحد در  15/0توجه به اینکه عامل حقوق و مزایا به میزان 

نشان داده است، مدیران باید به این عامل  مؤثروفاداری 

 توجه بیشتری کنند. 

 بهبودمنظور بهمدیران و سرپرستان  شودیمپیشنهاد  

 را وفاداری ارتقای راهکارهای بازیکنان، وفاداری نتایج

 هاآن به باال در که را ایگمشده هایحلقه و بررسی کنند

از  یکی به طریق این از و کنند اصالح شد، بازبینی و اشاره

وفاداری  نتایج از مندیبهره یعنی مهم مدیریت، اهداف

در نهایت،  .نائل شوند بازیکنان به تیم و باشگاه خود،

 وفاداری بازیکنان در عمل آن چیزی است که مدیران باید

ی تواند منبع اصلی سرمایة سازماندنبال آن باشند و میبه

 محسوب شود.

تمامی  توانستهآمده دستبه وفاداری ضمن اینکه مدل

 نتایج همسویی کند، کسب را برازش ی نیکوییهاشاخص

 امید جای تحقیق، ادبیات با موارد از بسیاری در تحقیق

 . دارد

 با سپاس و تشکر از فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی

ه کایران، تمامی مدیران، سرپرستان، مربیان و ورزشکاران 

 محققان را در اجرای این پژوهش یاری کردند. 
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Abstract 

In the world of sports, there is a close competition between clubs in many aspects, 

Experienced athletes are the capital of the clubs that are always trying to keep these 

players. The aim of the present study was to explain the loyalty of players to the Club. 

This study was descriptive-analytical / survey. The statistical sample of the study was 

(N=250) athletes who participating in the 28th Iran's championship Volleyball super 

league who were selected by cluster stratified random sampling method. The 

questionnaire had 33 items that the reliability was calculated using Cronbach's alpha 

coefficient 0.93 (p<0.01).The result indicated that social relationships (0.25), security 

of intellectual (0.2), salaries and benefits (0.15), satisfaction (0.21), perceived fairness 

(0.10), position of the Club (0.16), Professional development (0.15) and oneness 

(0.09) can lead to loyalty. the service was an essential factor to player's loyalty. Also, 

there was no significant difference between sexes and loyalty. Therefore, considering 

the high correlation of independent agents, managers can more effectively manage 

players to keep them for teams. According to the proposed model, managers achieve 

loyalty benefits as the primary source of organizational capital is possible.  
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