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 چکیده

مندی ورزشکاران ایران، در تحقیقات انجام شده هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رضایت :هدف

 پیشین بود. 
پژوهشی با -روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمام مقاالت علمی روش شناسی:

مقاالت با این   مقاله با این معیار انتخاب شدند. ضمناً 22موضوع رضایت  ورزشکاران ایران بود که در نهایت 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. CMA2نرم افزار 
 تحلیلی و تنوع -مند نشان داد، تحقیقات این حوزه، عمدتاً توصیفینتایج مرور نظام های پژوهش:یافته

بین عوامل اثرگذار بر رضایت ورزشکاران، سبک رهبری و قدرت مربی  از .ین بوده استنیز پای هاروش

های رهبری آموزش و تمرین )با اندازه اثر اثرگذارترین عوامل بودند. همچنین نتایج نشان داد که سبک

)با اندازه  ص( و تخص32/0( و همچنین قدرت پاداش)با اندازه اثر 33/0( و بازخورد مثبت )با اندازه اثر 00/0

 ( به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رضایت ورزشکاران داشتند.30/0اثر 
به طور کلی، سبک رهبری آموزش و تمرین و بازخورد مثبت و قدرت مربی بر گیری: بحث و نتیجه

ک های توانند با ترکیب این سبمربیان ایرانی می مندی ورزشکاران ایران تأثیر بسیاری دارند. بنابراین،رضایت

 .رهبری و قدرت پاداش، بیشتر سبب رضایت ورزشکاران شوند
 رضایت شغلی، رضایت ورزشکار، سبک مربیگری، قدرت مربی. های کلیدی:واژه
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 مهمقد
های شغلی ترین نگرشاز مهم 1رضایت شغلی

یند مدیریت که در فرآ (Robbins, 2005)است 

منابع انسانی مانند ورزشکاران، مربیان، 

و غیره اهمیت  تماشاگران، مشتریان، داوران

بسیاری دارد. اهمیت رضایت شغلی به دلیل 

نقشی است که در پیشرفت و بهبود سازمان دارد 

و نیز نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط 

 شغلی تیرضا شود. شغلی محسوب می

است که از  یحالت مثبت ای تیوضعان ورزشکار

ه ب .ردیگیسرچشمه م یمیو ت یفرد جینتا

اجتماعی های پویاییت عاطفی از این حال ،ضافها

. از نظر پذیردتاثیر می باشگاه نیز محیط تیم و

(، رضایت ورزشکار 1112) 2چالدورای ریمر و

حالت عاطفی مثبتی است که نتیجه ارزیابی 

دهای از ساختارها، فرآیندها و بروندا ایپیچیده

 مرتبط با تجارب ورزشی می باشد

(Chelladurai et al, 1998). 

تواند تأثیر بسیاری بر می 3یت ورزشکارانرضا

 ورزشدر  تیوفقداشته باشد. م باشگاه عملکرد

از هر چیزی به تأمین  شیب ایقهرمانی و حرفه

رضایت دو سرمایه انسانی مهم اثرگذار یعنی 

عالوه بر این،  .ورزشکاران و مربیان وابسته است

ترین نقش را در معادالت و ورزشکاران مهم

ورزشی و حتی خارج از حوزه ورزش رویدادهای 

کنند به طوری که تا حد زیادی تعیین ایفا می

ای باشگاه کننده وضعیت رقابتی و سرمایه

هستند. بنابراین، عملکرد مناسب، رضایت و تعهد 

 همچنین شغلی ورزشکاران اهمیت بسیاری دارد.

                                                      
1. Job Satisfaction 

2 .Riemer &  Chelladurai  

3. Athletes Satisfaction 

ها منافع بسیاری در همه ابعاد پرورش، باشگاه

روش ورزشکاران کسب می خرید، نگهداری یا ف

های . در باشگاه(Jorenoosh, 2007)کنند 

ها، ورزشکاران ورزشی برخالف سایر سازمان

بیشترین نقش را در عملکرد و معادالت سازمان 

کنند ایفا و باالترین میزان دستمزد را دریافت می

(Hoy et al, 2001)بنابراین مدیریت باشگاه .-

این سرمایه ای برای جلب رضایت های حرفه

های بیشتری ها و حساسیتانسانی خود با چالش

ها و روبرو است. همچنین ورزشکاران برای باشگاه

و مهمی  نامشهود یهاییاز داراحتی کشورها 

مستقیم یا به شکل  توانندیهستند که م

از  .سازمان ارزش خلق کنند یبرا میرمستقیغ

ید رو، تمام توجه مدیران و مسئولین ورزش بااین

به این موضوع معطوف شود که چه عواملی بر 

 گذارد.رضایت ورزشکاران تأثیر می

ترین مطالعات، ریمر و چالدورای در یکی از مهم

( رضایتمندی ورزشکاران را در چهار بعد 1111)

اصلی رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت از 

آموزش و تمرین، رضایت از عملکرد تیمی و 

بندی کردند که فردی طبقه رضایت از عملکرد

 در اکثر تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گرفت

Chelladurai & Riemer, 1997)) در .

ضایتمندی ر (2200) 4مطالعات مهم بعدی هورن

سبک رهبری پیامد مهم  را به عنوانورزشکار 

عرفی کرد. به ویژه مرور تحقیقات م مربیان

در  قاتیتحق نای شتریب دهدخارجی نشان می

 ای یسبک رهبر ژهیبه وی )مرب رابطه با

 . مثالً(Horn, 2002) استانجام شده  ی(گریمرب

 ,Weiss & Friedrichs) توسط 1126از سال 

1986)  ،(McMillin 1990) ، (Sriboon, 

                                                      
4. Horn 
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2001)، (Bebetsos, 2003) ،(Kocak & 

Cakioglu, 2005)  ،(Turman, 2006)  ،

(Murry,2006)  ،(Eys et al, 2007) ،

(Chia–Fen, 2006)   و(Chen, 2007) ، 

(Aoyagi et al, 2008) ، (Coatsworth & 

Conroy, 2009)  ،(Nazarudin et al, 

اند نشان داده  (Hatamleh, 2009)و  (2009

تیرضا یرو یادیز ریتوانند تأثیم انیکه مرب

  ورزشکاران داشته باشند. یمند

(Weiss & Friedrichs, 1986) ، (Coffman, 

1999) ، (Sriboon, 2001) ، (Baker et al, 

2003) ، (Bebetsos & Theodorakis, 

2003)  ،(Unruh, 2005)  و (Jenkins, 

ابعاد مختلفی از رضایتمندی ورزشکار را   (2005

اند که در همه این تحقیقات رضایت بررسی کرده

شغلی به عنوان متغیر مالک یا وابسته در نظر 

در سایر مطالعات مهم نیز گرفته شده است. 

 تیضار (Shu–Cheng , 2005) محققانی مانند

 ,Turman)،ورزشکاران یسنمختلف  یهاگروه

 یتمندیرا با رضا یقدرت مرب ۀرابط  (2006

 یتمندیرضا  (Unruh et al, 2005) ،یورزش

 ,Baker et al) و ؛میورزشکار و عملکرد ت

 و انفرادی هایرشته رضایت ورزشکاران (2003

. در داخل کشور نیز نده اکرد یبررسرا  گروهی

(Ramezani Nejad et al, 2011)  ابعاد

مختلف رضایتمندی ورزشکاران را بر اساس مدل 

( به طور محدود طبقه 1111ریمر و چالدورای )

بندی کردند و اکثر محققان نیز رابطه رضایت 

ورزشکار را با متغیرهای مختلفی مانند رهبری 

 ,Ramezani Nejad et al)ا مربی و قدرت ب

 Jabal) و (Memari et al ,2014)و  (2010

Ameli, 2009)  و عوامل میانجی مانند انسجام 
(Mohaddes et al, 2009) ،(Vahdani et al, 

عملکرد ، (Nowruzi et al, 2012)و  (2010

(Talebi & Abdullahi, 2013)  تعهد ،

(Nowruzi et al, 2012)  و هویت(Bahrami 

et al, 2012)  .بررسی شده است 

Khalaj et al, 2011)) گزارش تحقیقی در 

 و مربیان ادراک رفتارهای بین که کردند

 داریمعنی رابطۀ بازاسکیت زنان رضایتمندی

 رهبری مربیان، رفتارهای بین در و دارد وجود

 حمایت و مثبت بازخورد تمرین، و آموزش

 رابطۀ زن بازاناسکیت رضایتمندی با اجتماعی

 Ramezani Nejad)دارند.  و معناداری مثبت

et al, 2010)  که   ندنشان داددر دو تحقیق

رضایت از رفتار و تعامل با مربی، چهار بعد 

رضایت از عملکرد فردی، رضایت از آموزش و 

دارای تمرین مربی و رضایت از عملکرد تیمی 

همچنین  .اولویت های مختلفی است

(Ramezani Nejad et al, 2011) ند کهافتیدر 

نیز ورزشکاران زن و مرد و  یتمندیابعاد رضا نیب

تفاوت  یو انفراد یروهورزشکاران گ تیرضا

 ,Nowruzi et al) .وجود دارد یدار یمعن

-معنی و مثبت رابطۀ که دادند نشان نیز (2012

 با دموکراتیک رهبری سبک فقط بین داری

 وجود دارد .  بازیکنان رضایتمندی

 (Moradi et al, 2013) بین که دادند نشان 

 رضایتمندی بازیکنان و مربیان قدرت منابع

 از بازیکنان ادراک دارد و وجود معنی داری رابطۀ

 تغییرات درصد 00 از بیش قدرت مربیان منابع

همچنین  .کندمی تبیین را آنها در رضایتمندی

(Memari et al ,2014) منابع قدرت دریافتند 

با و قانونی مربی به ترتیب  تیمرجع ،پاداش

داشتند. یدار یمعن ۀرابط ورزشکار تیرضا
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(Nozari & Bustani, 2014)   نشان دادند که

گیری مربیان و های تصمیمبین سبک

رضایتمندی ورزشکاران رابطه مثبت و معنی 

 %00گیری های تصمیمداری وجود دارد و سبک

   کند. تغییرات رضایتمندی را تبیین می

(Doroudian et al, 2013) بینکه  ندداد نشان 

منفی و رابطه ورزشکار  رضایت و نقش ابهام

 ,Qolizadeh et al) .وجود دارددار معنی

نشان دادند که بین افراد غیر ورزشکار و   (2009

ورزشکاران در متغیر رضایت از زندگی، تفاوت 

تفاوت معناداری بین  اما دار وجود داردیمعن

ران به لحاظ میزان رضایت از دختران و پس

داد  نشان (Asadi, 2013) زندگی وجود ندارد.

بین رضایت بازیکنان با  نزدیک رابطه یک که

 رقابت و فنی مشکالت، و مسائل سبک حل

مربیان وجود دارد.  تمرین و آموزش تاکتیکی و

 بین جو  (Ghorbani et al, 2014) در نهایت

ضایتمندی در تیم و ابعاد ر مهارتی انگیزشی

ای معنی فوتسالیست های لیگ برتر تهران، رابطه

 پیدا کردند. =023/0rتا  =324/0r دار بین

در ورزشکاران  یشغل تیرضا قاتیتحق رورم

هنوز ابعاد کامل رضایتمندی که دهد ینشان م

نیاز به  و ورزشکاران کشور شناسایی نشده است

بندی انجام تحقیقی ترکیبی برای خالصه و جمع

شود تا مشخص احساس می هاایج پژوهشنت

گردد مهم ترین عامل موثر بر رضایت ورزشکاران 

اگرچه بیشتر تحقیقات بر   ایران کدام است.

سبک های مربیگری یا رهبری مربیان متمرکز 

ورزشکار باید  رضایت شده است. با وجود این،

. در نظر گرفته شود تیم های ورزشی پیامد اصلی

ی مطالعه حاضر تعیین میزان بنابراین هدف اصل

تاثیر متغیرهای اثرگذار یا پیشایندهای رضایت 

ورزشکاران در ایران براساس مطالعات داخلی 

باشد. سوال اصلی تحقیق این است از میان می

عوامل اثرگذار بر رضایت ورزشکاران، کدام عامل 

ورزشکاران تواند بیشترین تاثیر را بر رضایت می 

 داشته باشد؟

 ناسی پژوهششروش
هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل  ،1فراتحلیل

در واقع روشی کمی برای تلفیق  هاست.تحلیل

-نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته

ها برای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی های آن

در فراتحلیل، پیشینه  .(Glass,1976)است 

گیرد تا قرار می 2مندموضوع مورد مرور نظام

ص شود که در تحقیقات گذشته، اثر یک مشخ

 ,Pigott) متغیر روی متغیر دیگر چقدر است

این فراتحلیل نیز ابتدا با روش مرور  در. 2012)

مند، از نظر انواع میزان همکاری محققان، نظام

روش تحقیق مقاالت، واحد تحلیل تحقیق 

مقاالت، متغیرهای تحقیق ونوع چارچوب نظری 

 شدند. بررسی 

هر یک از  3اثر ز مرور نظام مند ، اندازۀبعد ا

 شاخصی اثر متغیرها بررسی شده است. اندازۀ

 مطالعات آماری هاییافته و نتایج که کمی است

 و شودمی یک دست و خالصه آن قالب در

 ,Borenstein et al)کند ممکن می را فراتحلیل

(2010. 
 مطالعات هایدر این تحقیق نیز مشخصه 

سایر  و میانگین و هاآماره خراجاست و کدگذاری

 در نهایت، و تبدیل اثر اندازۀ به آماری هایداده

 گردید.  و تفسیر ترکیب هم با اثرها اندازۀ

                                                      
1. Meta-analysis 

2. Systematic review 

3. Effect size 
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این روش مشابه تحقیقات  جامعه و نمونه تحقیق:

مقطعی است که در آن موضوع مورد مطالعه به 

جای افراد، نتایج تحقیقات است. جامعه آماری 

کلیه مقاالتی با موضوع رضایت در تحقیق حاضر، 

مقاله(که در مجالت معتبر 22ورزش است )

تا  1320وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 

البته در نهایت  چاپ شده است. 1313پایان سال

مقاله( مرتبط به موضوع رضایت  12درصد) 64

ورزشکاران بود که مورد تحلیل قرار گرفتند 

 (.1)جدول

  
ت تحقیقات رضایت شغلی در ورزش ایرانکمی. 1جدول   

 درصد تعداد جامعه آماری

 64 12 ورزشکاران 

 12 0 کارکنان سازمان های ورزشی

 11 3 دانشجویان تربیت بدنی

 1 2 معلمان ورزش

 100 22 جمع کل

 
 فرا از برنامه کدگذاری، از پس ها:تحلیل داده

 آماری محاسبات انجام برای 1جامع تحلیل

 تحقیق از فرضیات گردید. استفاده یلفراتحل

 تبدیل و اثر اندازه به 2وولف های فرمول طریق

 3اشمیت و هانتز روش به اثر هایاندازه ترکیب

از  اثر اندازه تفسیر برای همچنین. شدند تحلیل

  .(6)جدول  استفاده گردید  4جدول کوهن
 

 ی پژوهشهایافته
د و های تحقیق در دو بخش مرور نظام منیافته

نشان  2فراتحلیل ارائه شده است. نتایج جدول 

مورد( تحقیقات  14) درصد 00دهد که می

بعد از آن،  توسط دو محقق انجام گرفته است.

مورد( و  1درصد ) 32تحقیقات چهار نفره با 

                                                      
1. Comprehensive meta-analysis 

2. Wolf 

3. Haunter and Schmite 

4. Cohen 

 2درصد ) 20تحقیقات دارای سه محقق با 

 بعدی قرار دارند.های مورد( در الویت

 تحقیق روش حسب بر تحقیقات مرور نتایج

 هایروش تنوع که دهدمی نشان (3)جدول 

 رضایت ورزشکاران پایین به مربوط مطالعات

 64 با تحلیلی -توصیفی روش تحقیق. است

 36های توصیفی هم با روش و مورد( 12) درصد

مورد( در اولویت اول و دوم قرار  10) درصد

 دارند.

توزیع وضعیت همکاری در تحقیقات  .2جدول  

ایت شغلی ورزشکارانرض  

 درصد تعداد محققان

 0/3 1 یک نفر

 0/14 4 دو نفر

 00 14 سه نفر

 32 1 چهار نفر

 100 22 جمع کل
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ش های تحقیق رضایت شغلی ورزشکارانتوزیع رو .3جدول   

 درصد تعداد روش تحقیق

 36 10 توصیفی

تحلیلی-توصیفی  12 64 

 100 22 جمع کل 

   
 اثرگذار ندی متغیرهایبطبقه و استخراج

رضایت ورزشکاران در  بر( مستقل متغیرهای)

 تاکنون نشان می دهد که شده مرور تحقیقات

در این رابطه بررسی شده است)جدول  متغیر 26

باالترین متغیر مورد بررسی مربوط به سبک  .(4

های رهبری مربیان یا سبک های مربیگری است 

ادی و اجتماعی، استبد حمایت رهبری سبک که

بار در فرضیات  6مثبت هر کدام  بازخورد

اند. بعد از این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته

 0سه متغیر، متغیر سبک آموزش و تمرین با 

مورد و  4دموکراتیک با  رهبری حضور، سبک

 تخصص، قدرت قانونی، قدرت متغیرهای قدرت

پاداش هر کدام  و تنبیه و قدرت مرجعیت، قدرت

 اند.ن شدهبار آزمو 3

 
بررسی متغیرهای تحقیقات رضایت شغلی ورزشکاران .4جدول   

 تعداد متغیر ردیف تعداد متغیر ردیف

ایعدالت مراوده 14 6 سبک رهبری حمایت اجتماعی 1  1 

 1 اعتماد سازمانی 10 6 سبک رهبری استبدادی 2

 1 عدالت توزیعی 16 6 سبک رهبری بازخورد مثبت 3

ت و آموزشسبک رهبری تربی 4 ایعدالت رویه 11 0   1 

 1 جو عملکردی 12 4 سبک رهبری دموکراتیک 5

 1 جو مهارتی 11 3 قدرت قانونی 6

ریادراک سبک تصمیم گی 20 3 قدرت تخصص 7  1 

 1 کیفیت ارائه خدمات 21 3 قدرت مرجعیت 8

 1 هوش هیجانی 22 3 قدرت وپاداش 9

 1 ادراک نقش 23 3 قدرت تنبیه 11

 1 پذیرش نقش 24 1 سن 11

 1 وضوح نقش 20 1 وضعیت تاهل 12

 1 جنسیت 26 1 مقطع تحصیلی 13

فراتحلیل اندازه اثر متغیرهای مرتبط با رضایت 

(، ده مورد از 0شغلی ورزشکاران )جدول 

های اثر متغیرهای اثرگذار بر بیشترین اندازه

در متغیر  دهد.رضایت ورزشکاران را نشان می

وزش و تمرین، نتایج آزمون آم رهبری سبک

همگنی نشان دهنده معنی داری این آزمون 

-ناهمگون زیادی حد تا مطالعات است. البته این

 مناسب نیست ثابت اثر مدل با هاتلفیق آن اند و

 نتایج ترکیب برای تصادفی اثر مدل از باید و

 دهدنشان می آزمون این در واقع،. استفاده کرد

 رهبری سبک رابطۀ به مربوط فرضیۀ 0 که

 آموزش و تمرین با رضایت ورزشکاران از لحاظ
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 بسیار متفاوت مطالعات هایمشخصه و هاویژگی

دهد که هستند. نتایج اثرات تصادفی نشان می

آموزش و تمرین با رضایت  رهبری رابطه سبک

فرضیه بررسی شده، معادل  0ورزشکاران در 

ثر دار است. این اندازه امثبت و معنی 01/0

آموزش و تمرین با  رهبری ترکیبی بین سبک

رضایت ورزشکاران در حد باالست. ضمناً رابطه 

مثبت با رضایت  بازخورد رهبری سبک

، مثبت و 33/0فرضیه برابر  6ورزشکاران در 

 معنی دار و در حد متوسط است.
 

 هانتز و اشمیت روش به( صادفیت ترکیب اثرات) اثر اندازه ترکیب روش به پژوهش فراتحلیل هاییافته .5 جدول

 آماره

 متغیر مستقل

تعداد 

همطالع  

اثرات 

ابتترکیبی ث  

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

-فاصله

اطمینان 

 اثرات ثابت

  اطمینانفاصله

 اثرات تصادفی

آزمون 

 همگنی

ه درج

 آزادی

40/0-04/0 *0/01 *0/00 0 سبک رهبری آموزش و تمرین  20/0-02/0  300/6* 4 
ورد مثبتسبک رهبری بازخ  6 0/33* 0/33* 32/0-22/0  06/0-04/0  122/0* 0 

13/0-20/0 *0/32 *0/11 3 قدرت پاداش  01/0-02/0  32/03* 2 
06/0-13/0 *0/30 *0/10 3 قدرت تخصص  04/0-02/0  46/4* 2 
12/0-11/0 *0/21 *0/16 3 قدرت مرجعیت  42/0-10/0  16/42* 2 
11/0-11/0 *0/20 *0/14 3 قدرت قانونی  32/0-02/0  12/2* 2 

12/0-/24 *0/11 *0/12 6 سبک رهبری حمایت اجتماعی  26/0-10/0  1/1  0 
10/0-22/0 *0/12 *0/16 6 سبک رهبری استبدادی  31/0-04/0  26/1* 0 

06/0-20/0 *0/11 *0/13 4 سبک رهبری دموکراتیک  42/0-11/0-  12/2* 3 
-03/0-02/0 *0/13- *0/01- 3 قدرت تنبیه  32/0-06/0-  01/1* 2 

 * به معنای معنی دار بودن در سطح 0/00 است.

، اثرات ترکیبی 0های جدول با توجه یافته     

اجتماعی و رضایت  حمایت رهبری رابطه سبک

و در حد کم  11/0مطالعه برابر  6ورزشکاران در 

است. همچنین با توجه به آزمون همگنی و 

اثرات ترکیب تصادفی، رابطه بین سبک رهبری 

فرضیه  6تبدادی و رضایت ورزشکاران در اس

دار بود. با توجه به ، مثبت و معنی12/0برابر 

(، رابطه 6جدول تفسیر اندازه اثر کوهن )جدول

بین سبک رهبری استبدادی و رضایت 

ورزشکاران در حد پایین است. نتایج اثرات 

دهد که رابطه در ترکیبی تصادفی نشان می

ت ورزشکاران دموکراتیک و رضای رهبری سبک

، مثبت و معنی دار 11/0مطالعه حدود  4در 

 شود.بودکه در حد کم ارزیابی می

 

(1111کوهن،)ها جدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آماره .6جدول   

مقدار   R مقدار   معنی اندازه اثر D 

3/0کمتر از  اندازه اثر کم 0/0کمتر از    

0/0تا  3/0از  اندازه اثر متوسط 2/0تا  0/0از    

و بیشتر 0/0 اندازه اثر زیاد و بیشتر 2/0   
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با توجه به آزمون همگنی و اثرات ترکیب 

پاداش و رضایت  تصادفی، رابطه بین قدرت

، مثبت و 32/0ورزشکاران در سه فرضیه برابر 

تخصص و  معنی دار بود و همچنین رابطه قدرت

، 30/0مطالعه حدود  3رضایت ورزشکاران در 

مثبت و معنی دار بود که همگی در حد متوسط 

گردد. با توجه به نتایج این جدول، ارزیابی می

مرجعیت و رضایت ورزشکاران برابر  رابطه قدرت

قانونی و رضایت  ، رابطه بین قدرت21/0

و  تنبیه ، و رابطه قدرت20/0ورزشکاران برابر 

، مثبت و معنی 13/0رضایت ورزشکاران نیز برابر 

 باشد.ودند که هر سه رابطه در حد کم میدار ب

 گیریبحث و نتیجه
تواند تأثیر بسیاری بر رضایت ورزشکاران می

رو، تمام ها داشته باشد. از اینعملکرد باشگاه

توجه مدیران و مسئولین ورزش باید به این 

موضوع معطوف شود که چه عواملی بر رضایت 

، گذارد. در این تحقیقورزشکاران تأثیر می

مند مقاالت رضایت براساس مرور نظام

ورزشکاران، میزان همکاری و کار گروهی 

محققان در تحقیقات رضایت ورزشکاران در حد 

 روش تحقیقات برحسب مرور خوبی بود. نتایج

 در هاروش تنوع که دهدمی نشان تحقیق

بیشتر . رضایت ورزشکاران پایین است مطالعات

وش کمی و تحقیقات رضایت ورزشکاران با ر

میدانی صورت گرفته است. لذا نیاز به تحقیقات 

میدانی و کمی بیشتری در زمینه رضایت 

 شود.ورزشکاران احساس می

های اثر نشان داد که نتایج فراتحلیل و اندازه

آموزش و سپس  و تربیت رهبری متغیر سبک

سبک بازخورد تاثیر زیادی بر رضایت ورزشکاران 

دهد که نظری نشان می دارد. این یافته از بعد

ترین عامل توان سبک مربیگری را مهممی

اثرگذار یا پیشایند رضایت ورزشکار در نظر 

ای با مبانی و تحقیقات گرفت. چنین یافته

گسترده و به ویژه نقش مهم مدیریت و رهبری 

در مطالعات مدیریت همخوانی دارد. ضمناً به 

ازمان نظر در باشگاه یا تیم نیز به عنوان یک س

پویا نقش مربی به عنوان مدیر و رهبر تیم 

 باشد. بسیاری از محققان مانند تر میحساس

(Bebetsos &Theodorakis, 2003)  

ترین عامل معتقدند که رفتار مربی تعیین کننده

مؤثر در رضایتمندی ورزشکار است. بنابراین، 

ترین فرایند اثرگذار توان رفتار مربی را مهممی

رضایت ورزشکار در نظر گرفت.  در تأمین

 ,Moradi et al)محققان بسیاری نیز مانند 

2013)  ،(Ramezani Nejad et al, 2010) ،
(Bennett & Maneual, 2000)،  Eichas et 

al, 1993) )  و(Rang, 2001) اند گزارش کرده

مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین را بیش از 

رند. حتی بهای رهبری به کار میسایر سبک

های موفق نیز بیشتر از سبک رهبری مربیان تیم

   .کنندآموزش و تمرین استفاده می

همچنین رفتار بازخورد مثبت مربیان که دومین 

های مربیگری بر اندازه اثر را از میان سبک

رضایت ورزشکاران داشت. این موضوع بسیار 

رسد چون در سبک آموزش و بدیهی به نظر می

ان پیوسته از بازخورد برای تصحیح تمرین، مربی

مهارت های ورزشکاران استفاده می کنند. به 

ویژه این که نقش آموزشی، تقویتی و انگیزشی 

بازخورد مثبت در ورزش بسیار مهم است. در 

این سبک مربی ورزشکاران را مورد تقدیر قرار 

شان تعریف دهد و از بازی بازیکنان و همکاریمی

سیاری بر رضایت ورزشکار کند که تأثیر بمی

و تمرین  های آموزشروشدارد. بنابراین سبک و 

یا بازخورد ه اطالعات رائهای مناسب اروشبا 
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 مثبت به هم آمیخته شده است و نه فقط به

کمک می کند، بلکه ادگیری یفضای مبتنی بر 

 برانگیزاننده نیز است.

از طرف دیگر، سبک رهبری آموزش و تمرین 

یل به سبک رهبری وظیفه مدار یا مشابه و متما

تکلیف محور است که در مقابل سبک رهبری 

مدار قرار دارد. شاید بتوان سبک بازخورد رابطه

مثبت را که در جهت و راستای اهداف سبک 

اموزش و تمرین قرار دارد یا بخشی از ماهیت 

این سبک است جزء سبک تکلیف محور 

اید و محسوب کرد. چون آموزش و تمرین مربی ب

طبیعتاً با بازخورد مثبت یا منفی مربی همراه 

-است. همچنین سبک رهبری وظیفه مدار را می

توان تلفیقی از سبک رهبری آموزش و تمرین و 

 Ramezani Nejad) سبک آمرانه در نظر گرفت

& Hakimi, 2011.) رسد رو، به نظر میاز این

مربیانی که بر آموزش و تمرین و وظیفه مداری 

کنند، شاید رفتار آمرانه را نسبت به د میتأکی

رفتار دموکراتیک ترجیح دهند. بنابراین پیشنهاد 

شود این موضوع در تحقیقات آتی بیشتر می

 بررسی شود. 

از آنجا که میزان تاکید بر فرآیند آموزش و 

یادگیری مهارت )جو مهارتی( یا بر عملکرد و 

سیار رقابت )جو عملکردی( در رفتارهای مربیان ب

شود و احتماالً بخشی از رضایت مشاهده می

ورزشکاران در تمرین و رقابت به این نوع رفتار 

تواند با استفاده وابسته است، بنابراین، مربی می

از این سبک، جو و فضای انگیزشی تیم را تغییر 

 خودالگوهای رفتاری  دهد. بنابراین، اگر مربیان

تغییر زم بازخوردهای ال سازیدر جهت فراهمرا 

برای تأمین رضایت   ، احتمال بیشتریدنده

 شود.ورزشکاران ایجاد می

 پاداش و قدرت همچنین متغیرهای قدرت

تخصص مربی هرکدام با اندازه اثری در حد 

متوسط بر رضایت ورزشکاران تاثیرگذار هستند. 

قدرت پاداش در مقابل قدرت زور یا تنبیه 

ویت و بازخورد قراردارد. در این شیوه مربی با تق

مثبت، تحسین و تشویق، حق بازی دادن به 

ها در ارنج تیم و انواع بازیکنان یا قرار دادن آن

نماید. پاداش کالمی و غیرمادی اعمال قدرت می

به دانش، مهارت و تجربه  قدرت تخصص نیز

 مربی بستگی دارد و ورزشکاران تحت تاثیر و

این  نکته مهم گیرند.می نفوذ این قدرت قرار

است که از میان پنج منبع قدرت مربی، یک 

منبع قدرت سازمانی یا قدرت پاداش و یک منبع 

قدرت شخصی یا قدرت تخصص و سپس 

مرجعیت یا الگویی بیشترین تاثیر را بر رضایت 

ورزشکاران دارند. به نظر می رسد مربی مقتدر و 

های تواند پاداشصاحب نفوذ در باشگاه بهتر می

مورد انتظار ورزشکاران را تأمین کنند و  را

همچنین تخصص یا قدرت فنی مربی نیز به 

مقبولیت و مشروعیت او و میزان پیروی 

-افزاید. قدرت مرجعیت هم میورزشکاران می

 تواند به کاریزما یا فرهمندشدن مربی کمک کند.

ها و نظرات عالوه بر این، توافق دیدگاه

د اولویت باالی قدرت ورزشکاران و مربیان در مور

تخصص در تحقیقات مختلف بسیار جالب است. 

 دو دهد که از دیدگاه هراین موضوع نشان می

گروه اولین پیش نیاز رهبری و مربیگری و به 

عبارت بهتر، اولین منبع قدرت مورد نیاز مربیان 

برای اعمال نفوذ و پیروی ورزشکاران، قدرت فنی 

وع،  بسیار مهم و تخصصی مربیان است. این موض

و ضروری است. چون در دنیای پرشتاب امروزی، 

-های شغلی فقط میمربیان مانند سایر گروه

توانند از طریق افزایش دانش فنی و توانایی 
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تخصصی خود یک گروه یا تیم را رهبری کنند. 

اگر مربیان نتوانند تخصص و توانایی آموزش 

 هایها یا درک استراتژیها و تاکتیکتکنیک

رقابتی تیم خود و حریف را به ورزشکاران و حتی 

مدیران تیم و هواداران نشان دهند، بدون تردید 

ضمناً  هویت شغلی آنان نیز متزلزل خواهد شد.

اکثر تحقیقات، نشان داده اند که قدرت تخصص 

مربی جزء اولویت اول قدرت ترجیحی و مطلوب 

ورزشکاران نسبت به سایر شیوه های اعمال 

 ،  (Jabal Ameli, 2009)ست قدرت ا

(Jorenoosh, 2007 ،)(Moradi et al, 2013) 

 ،(Ramezani Nejad et al, 2010) ،
(Mohaddes et al, 2009) یعنی اینکه .

هنگامی مربی از تخصص و دانش روز مربیگری 

برخوردار باشد احتماالً سطح عملکرد ورزشکاران 

ان یابد. ضمناً چنین قدرتی میزنیز افزایش می

نفوذ، پیروی و پذیرش مربی را در نزد 

برد. حتی چنین قدرتی می ورزشکاران باال می

 تواند سبب فرهمندی یا کاریزمای مربی شود. 

کنندگان و مصرف به طورکلی، ورزشکاران، تولید

کنندگان اصلی ورزش را در هر تیم ورزشی 

دهند و از هر دو جنبه، در توفیق یا تشکیل می

های ورزشی نقش سازمانی تیم کامیابی اهداف

های مختلف اساسی دارند. بنابراین، باید به جنبه

این نیروی انسانی توجه زیادی شود. در این 

های میان مربیان به عنوان مدیر و رهبر تیم

توانند با برانگیختن بازیکنان و راضی ورزشی می

ها، در راستای دستیابی به اهداف فردی آن کردن

اساسی بردارند. با توجه به این  و گروهی گامی

-ها، بیشتر تحقیقات با روش توصیفییافته

تحلیلی و کمی انجام شده است و نیاز به 

شود. تحقیقات کیفی بیشتر احساس می

شود در تحقیقات آتی به همچنین پیشنهاد می

بررسی میزان رضایت در چند رشته ورزشی 

 پرداخته شود. 

شان داد که ابعاد در نهایت، نتایج این بررسی ن

سبک رهبری و قدرت مربی بر رضایت شغلی 

ورزشکاران ایران تأثیر بسیاری دارند. به طوری 

که اندازه اثرات ترکیبی ابعاد متغیر سبک رهبری 

و قدرت بر رضایت شغلی در تحقیقات داخلی 

نشان داد که از متغیر سبک رهبری، ابعاد 

ندازه آموزش و تربیت و بازخورد مثبت بیشترین ا

اثر را بر رضایت شغلی در ورزش دارند و قدرت 

تخصص و پاداش مربی از عوامل اصلی موثر بر 

(. 1باشند) شکل رضایت شغلی ورزشکاران می

 

 

 
 

 

 
 

 

 مدل پیشنهادی از عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران ایرانی .1شکل

 رضایت شغلی

 رهبری سبک

 قدرت

 تربیتآموزش و 

 بازخورد مثبت

 مرجعیت

 تخصص

 پاداش
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، دو متغیر مکنون سبک رهبری و 1در شکل 

متغیر مکنون سبک رهبری به  قدرت وجود دارد.

طور مستقیم و از طریق دو معرف آشکار آموزش 

و تربیت و بازخورد مثبت، و متغیر مکنون قدرت 

از طریق سه معرف آشکار پاداش و تخصص و 

سپس مرجعیت بر رضایت شغلی ورزشکاران اثر 

 می گذارد.
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Abstract 

Objective: The main purpose of this paper is to assess factors affecting on the 

satisfaction of athletes in earlier studies in Iran. 
Methodology: This study is a meta-analysis. The population of research was 

all scientific-research papers in  area of the athletes' satisfaction in Iran that 28 

articles were selected with this criterion. Also, these articles were analyzed 

with the software CMA2. 
Results: The results of a systematic review showed that all researches in this 

field has been mainly descriptive - analytical and diversity of methods is low. 

Among the factors influencing on satisfaction of athletes, the leadership style 

and the power of coach were the most influential factors. Also, the results 

showed that the leadership styles of teaching and practice (effect size =0.5) 

and positive feedback (effect size= 0.33) , reward power (effect size =0.32) 

and expert power of coach (effect size =0.30) Respectively had the greatest 

impact on athletes' satisfaction. 
Discussion & Conclusion: In General or Generally,  the leadership styles of 

teaching and practice and positive feedback, and power of coach have the 

most impact on athletes' satisfaction. Thus, Iranian coaches can satisfy athletes 

by combination of  these leadership styles  and reward power. 
Key words: Job Satisfaction, Athletes' Satisfaction., Coaching style, Power of 

Coach. 
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