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چکیده
بدون شک عالوه بر توانایی های فردی و مهارت های گروهی ورزشکاران ،مسئولیت های ورزشی نیز در
موفقیت و کسب مقام قهرمانی ورزشکاران بدون تاثیر نبوده است .کسب این مقام ها و افتخارات داخلی و
خارجی بر مسئولیت پذیری فردی و گروهی ورزشکاران از یک سو و مسئولیت پذیری حرفه ای سازمان
ورزشی از سویی دیگر در ارتباط با جامعه تاثیر خواهد گذاشت .شهروندان انتظار دارند که ورزشکاران
خود را نه تنها در اوج قهرمانی ببینند ،بلکه انتظار دارند آن ها را در اوج مدارج اخالقی مشاهده کنند و از
آن ها به عنوان اسطوره ها یاد نمایند .هدف تحقیق حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری
مسئولیت پذیری ورزشی است .در تحقیق حاضر از روش تحلیل عامل اکتشافی برای دستیابی به نتایج
آماری مناسب استفاده شد .ابتدا داده های کیفی و به دنبال آن داده های کمی گردآوری و تجزیه و
تحلیل شد .ابزار مورد نظر بین  360نفر از بازیکنان تیم های لیگ برتر والیبال توزیع گردید تا ثبات
درونی و اعتبار سازه ای ابزار مورد بررسی های آماری قرار گیرد که با تحلیل عامل اکتشافی داده های
اصلی با استفاده از روش مؤلفههای های اصلی به شیوه چرخش متعامد انجام پذیرفت .پس از طی مراحل
کیفی و کمی ،پرسشنامه نهایی با تعداد  30سوال برای تمام عامل ها و زیر عامل ها ساخته شد .این
تحقیق ،منجر به استخراج ابزاری مناسب برای ارزیابی مسئولیت پذیری در ورزشکاران گردید .پرسشنامه
طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش مسئولیت پذیری در ورزشکاران باشد.
واژههای کلیدی :اعتباریابی ابزار ،تحلیل عامل اکتشافی ،مسئولیت پذیری ورزشی
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 . 2استاد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
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Construction and Validation of an Instrument to Measure
Sport Responsibility
Sajedi, N. (MA), Sepasi, H*. (PhD), Nourbakhsh, P. (PhD
Abstract
There is no doubt that in addition to personal capabilities and team skills for
athletes, sport responsibility affects their success and championship. The
championships and national and international positions and glories influence
not only personal and group responsibilities of the athletes but also
professional responsibility of sport organizations in relation to the society.
Citizens expect to see their athletes not only on top but on top of the ethical
standards and remember them as legends. The aim of the current study was to
construct and validate the sport responsibility measurement instrument. The
present study used exploratory factor analysis to obtain desirable statistical
results. Firstly, qualitative data and then quantitative data were collected and
analyzed. The considered instrument was distributed among 360 players of
volleyball premier league teams in order to statistically examine the internal
stability and construct validity of the instrument which was performed with
exploratory factor analysis of main data using major components method by
orthogonal rotation. After quantitative and qualitative steps, the final
questionnaire with 30 items for all factors and sub-factors was constructed.
This study extracted a suitable instrument to evaluate responsibility in
athletes.
Keywords: instrument validation, exploratory factor analysis, sport
responsibility
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مقدمه
هم زمان با افزایش روز افزون توجه به تاثیر سازمانها بر رفاه و سالمت جامعه ،توزیع عادالنهء ثروت و
حفظ منابع طبیعی ،آن دسته از فعالیتها و سیاستهای سازمانی که به انتظارات ذی نفعان درباره
رفتارهای مسئوالنه سازمانها توجه میکنند ،بسیار اهمیت یافته اند .تعجبی ندارد که اکنون ،سازمانها
به موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان 1توجه ویژهای کنند و به طور روزافزونی سرمایه گذاری
شان را در این برنامهها افزایش دهند(چوی .)2007،در این راستا ،اخالق و مسئولیت پذیری تیم های
ورزشی بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی قرار گرفته است .واضح است
که هر تصمیم و عملکرد تیم می تواند طی یک روند پیوستار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه
را به مقدار کم یا زیاد دستخوش تغییر نماید .مسئولیت پذیری را می توان مهم ترین ابزار بازیکنان یک
تیم ورزشی به ش مار آورد .هم چنین به نظر می رسد که ورزش ها به منظور گسترش پیوستگی اجتماعی
و کاهش خشونت ابزار بسیار قدرتمندی هستند و در جلوگیری از درگیری ها شرکت کرده و نقش
2

تسکین دهنده دارند  .بونفست ( ) 2011در پژوهشی نشان داد که حس تعلق به بازیکنان تیم ها و
شرکت در برنامه های ورزشی اجتماعی و رویداد ها به کاهش رفتارهای ستیزانه در جامعه کمک می
کند و اکتساب مهارت های پسندیده را گسترش می دهد.
3

چالدورای ( ) 2006به این نتیجه رسیدکه یک ورزشکار باید جهت رویکرد اجتماعی،و نیز انعطاف
پذیری و برای تاثیر کلی بر جامعه  ،فضای خالی ایجاد کند .بنا بر این برای یک ورزشکار ب بسیار مهم
است که گامی مهم در جهت اجتماع بردارد و یک بخش بسیار مهم از استراتژی،یعنی زمان و منابع در
دسترس را برای مسائل پیش بینی نشده اجتماعی کنار بگذارد ،مسایلی همچون بالیای طبیعی یا تراژدی
های محلی .این مسائل برای یک جامعه بسیار مهم است و مثال بارزی از مشارکت و مسئولیت مدنی تیم
های ورزشی و ورزشکاران در جامعه می باشد .تالش ها توسط یک ورزشکار برای حل کردن یا کمک به
کنار امدن با مسائل پیش آمده و ایجاد راه حل برای جلوگیری از بروز مجدد مشکالت ،بشدت تاثیر گذار
بوده است.
روی کرد خوب ورزش در زمان حاضر عیان تر از گذشته است .در سال های نه چندان دور زلزله سر پل
ذهاب سبب شد قهرمانان و چهره های مشهور ورزش ایران گرد هم آیند تا گره ایی از زلزله زدگان
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غرب ایران زمین باز کنند.اقدامی تحسین برانگیز و آن یک بار دیگر نشان داد مردان ایرانی ورزشکار
بسیاری به مانند حضور در میادین مسابقه ای تمام سعی شان را برای موفقیت و باال بردن پرچم کشور
در میادین المپیک و جهانی به کار می بندند هم چنان در خارج از میدان مبارزه سعی می کنند قهرمان
باقی بمانند و در بعدهای اخالقی هم همان قهرمان و الگویی اند که مردم آنان را در سکوهای قهرمانی
مشاهده می کنند . .به هر حال ممکن است گاهی مسایل غیر فرهنگی و بی اخالقی از برخی معدود
ورزشکاران یاد شود  ،اما باید روی دیگر سکه را هم دید .ورود قهرمانان و ورزشکاران به عرصه های
اجتماعی را باید از زاویه دیگری نیز دید و آن مسئولیت اجتماعی و مسئولیتی که در شرایط بحران بار
ها وبارها به کمک و مدد هموطنان شان شتافته اند را نیز دید.
1

دو ،باتاچارا و سن ( ) 2013معتقدند :فرصت خاصی که یک تیم /ورزشکار حرفه ای در مقایسه با سایر
کسب و کارها دارد این است که بسیاری از شهروندان با تیم شناخته شده و یک تعلق هیجانی به
موفقیت یا تالش های تیم ایجاد می کنند .این نوع رابطه ،مبنایی برای بخش مسئولیت و در معنای
اختصاصی آن مسئولیت ورزشی این مفهوم است.
2

مارتینز ،روزادو ،بیسکاریا ( )2017با تحقیق بین  517ورزشکار از رشته های مختلف ورزشی از طریق
مدل سازی معادله ساختاری نتیجه گرفتند که برای توسعه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در بین
ورزشکاران باید انگیزه های درونی و بیرونی آن ها را مورد توجه قرار داد.
3

آگوینیس ،گالواس () 2012نتیجه گرفتند یک تیم ورزشی موفق ،شهروندی را به صورتی یکپارچه می
سازد که کامال خاص است .هر چند سایر کسب و کارها شاید ارائه گر مزایای واقعی و معنی داری برای
بسیاری از افراد نظیر حقوق و دستمزد ،مزایای بهداشتی ،صرفه جویی و خدمات و از این قبیل باشد اما
سخت است تصور شود گروهی از کارکنان صورت و بدن خود را رنگ می کنند تا عملکرد را در یک اداره
ترغیب نمایند .همچنین این باور سخت است که صنعتی وجود دارد که  50هزار صندلی را در استادیوم
به اعضاء جامعه ای می فروشد که با تی شرت و کاله و آرایش لوگوی شرکت روی آن صندلی ها
بنشینند .معدودی از نهادها وجود دارند که می توانند میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان فارغ از سن،
طبقه و جنسیت با هم متحد کنند ،اما حمایت از یک تیم /ورزشکار ،قطعا یک شکل دارد.
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با توجه به شدت رابطه تیم /ورزشکار با شهروند ،باید هدف یک تیم ،بهبود جامعه مورد نظر و ارتقاء آن
1

رابطه باشد .آگویلرا ،راپ ،ویلیامز ،گاناپی (  )2007در مطالعه ایی نشان دادند  .بیشتر سازمان ها دارای
شاخه ای از بخش ارتباطات برای مسئولیت سرمایه اجتماعی و روابط عمومی هستند .این عناوین نزدیک
هستند اما دقیقا هدف بررسی از سوی محقق را توصیف نمی کنند .این چیزی بیش از کمک به سایر
اعضاء جامعه و برقراری یک تبادل دوسویه از ایده ها با مشتریان بالقوه می باشد .این چیزی بیش از
نوشتن یک چک است .این به معنای درک قدرت ارتباطات ،مسئولیت و ورزش است که همراه با وضعیت
یک تیم/ورزشکار حرفه ای و پذیرش مسئولیت به عنوان یک عضو تاثیرگذار جامعه است.
2

شارما ( ) 2013معتقد است :به منظور مطالعه تاثیر تیم /ورزشکاران حرفه ای بر جوامع ،مناسب است که
با بررسی وضعیت موجود هوادارن ورزشی و نحوه شکل دهی ایده ها در خصوص تیم ،از آنها شروع کنیم.
هرچند موضوع این تحقیق حول تاثیراتی است که یک تیم /ورزشکار برجامعه پیرامون خود دارد اما
برخی از اعضاء جامعه بیشتر پذیرا و حامی تیم هستند تا دیگران ،این افراد بیشتر مایل به مشارکت در
فعالیت های تیمی هستند و حمایت از تیم از طریق طرفداری و دریافت پیامی می باشند که تیم/
ورزشکار بازپخش می کند .هواداران حرفه ای ورزش در یک جامعه ،خود را با هدف گیری ادراکی از تیم
گزینش کرده و به شکل اراد ی درگیر سازمان می شوند .از آنجایی که پیام تیم با این گروه از افراد
موءثرتر است ،اما دورنمای مختصری از نحوه تعامل انها با تیم به درک استراتژی ها و کانال های مورد
استفاده از سوی تیم /ورزشکار برای رسیدن به آنها کمک خواهد کرد.
هواداران امروز ،گزینه های بسیاری برای یافتن روش های مناسب جهت تجزیه و تحلیل بازی های تیم
مطلوب خود دارند .این که هوادار دو آتشه باشد یا معمولی فرقی نمی کند تقریبا هرکسی که به دنبال
روشی برای دنبال کردن کنشی در یک بازی است می تواند ابزارهای رضایت بخشی برای آن بیابد .تمامی
این رسانه ها فرصت ی برای تیم /ورزشکار جهت ارسال پیام به هواداران هستند ،اما نقش تیم /ورزشکار در
این میان تحت پوشش قرار می گیرد (باکیو و باکیو.)2015 ،
بررسی پیشینه مسولیت پذیری نشان می دهد که همزمان با افزایش روزافزون توجه به تاثیری که تیم
های ورزشی و ورزشکاران بر رفاه و سال مت جامعه و رعایت اصول اخالقی و حرفه ای دارند ،آن دسته از
فعالیت ها و سیاست های سازمانی که به انتظارات ذی نفعان درباره رفتارهای مسئوالنه تیم ها و
ورزشکاران توجه می کنند بسیار اهمیت یافته اند(آگوینیس و دیگران .)2012 ،نتایج نشان می دهد که
1
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عملکرد تیم ها بر جا معه تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی می گذارد .از این رو تیم ها باید به گونه ای
فعالیت کنند که جامعه آن را بپذیرد و منطبق بر ارزش های آن جامعه باشد .تیم هایی که نتوانند خود را
با این اصل مهم سازگار کنند ،در عرصه عمل موفق نیستند و نمی توانند جایگاه شان را در جامعه حفظ
کنند یا آن را بهبود بخشند .در نتیجه بقای خود را در معرض خطر جدی خواهند دید .نتیجه اینکه
امروزه نیاز به پژوهش های گسترده ای در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی  ,محسوس است (آگویلرا
و دیگران.)2007 ،
هم چنین به نظر می رسد که تا کنون مطالعات چندانی که سطوح فردی ،گروهی ،و سازمانی مسئولیت
پذیری بازیکنان تیم های ورزشی را مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته است .ضرورت و اهمیت تحقیق
حاضر را می توان پرداختن به مسایلی که عدم شناخت ورزشکاران از نقش و تاثیرگذاری که بر روی افراد
جامعه دارند و فقدان مسئولیت پذیری در بین ورزشکاران ،با حمایت مسئولین فدراسیون والیبال در قالب
تهیه و تبیین مدلی با استفاده جامع از نظرات خبرگان و مسئولین ورزش علی الخصوص ورزش والیبال
بشمار آورد .با توجه به تایید تحقیق حاضر و اهمیت انجام آن توسط فدراسیون والیبال کشور ایران،
احتمال دارد که نتایج این تحقیق بتواند راه حل های علمی در اختیار مسئولین ورزشی و فدراسیون های
تابعه ،تیم های ملی ،سازمان های لیگ ،مدیران باشگاه ها و ورزشکاران قرار دهد تا شرایط توسعه ،ترویج
و ارزش قایل شدن بر مسئولیت پذیری و شناخت از نقش تاثیر گذار ورزشکار بر جامعه فراهم گردد و نیز
پ شتوانه مطمئنی برای تیم های ملی به وجود آید.در چنین حالتی ورزشکاران فرصتی طالیی پیدا
خواهند کرد تا با ارایه نقش های تاثیر گذار در تحول جامعه و اشاعه فرهنگ و اخالق موجه تاثیرگذار و
پیش قدم باشند.
بنابراین در تحقیق حاضر محقق قصد دارد ابزاری معتبر و با ثبات برای ارزیابی مسئولیت پذیری
ورزشی ساخته شود .مفهوم کاربردی و جامعه مسئولیت پذیری ورزشی می تواند متنوع و پیچیده باشد.
بنابراین تعدادی از عوامل کلیدی که ممکن است بطور مستقیم بر مسئولیت پذیری تاثیر گذارد در بین
ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفته است .با مطالعه ت حقیقات پیشینه به صورت جامع تمام عامل های
تاثیرگذار بر مسئولیت پذیری ورزشی مورد بررسی قرار گرفتند ( جدول .)1
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جدول  .1عوامل مسئولیت پذیری ورزشی
عامل
مسئولیت

ابعاد

فردی

درونی ،بیرونی

گروهی

احترام به قوانین ،قدرت تعامل با هم تیمی ،شرکت در اجتماع،
تعامل گروهی ،تعهد اخالقی

سازمانی

تعهد سازمانی ،اعتماد سازمانی ،رفتار شهروندی ،موفقیت سازمانی

پذیری ورزشی

روش شناسی
تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است ،بر اساس شکل جمع آوری داده های نظری به صورت
ترکیبی (کیفی و کمی ) و به شیوه میدانی انجام پذیرفت و بر اساس زمان مورد بررسی حال نگر می
باشد.
به منظور ساخت ابزار اندازه گیری ابتدا با  24نفر از خبرگان در رویدادهای ورزشی از جمله روسای
فدراسیون های تکواندو ،ووشو ،شطرنج و تیرو کمان و همچنین دبیر کل ،نواب رئیس و مدیران
فد راسیون والیبال و بسکتبال  ،مسئولین ،مربیان و سرپرستان تیم های ملی و باشگاهی والیبال که
آشنایی کامل با ورزشکاران و رویدادهای ورزشی و سوابق اجرایی و آموزشی داشتند مصاحبه انجام
پذیرفت ،به همین منظور با خبرگان جلساتی هماهنگ شد تا با مصاحبه حضوری چک لیست محقق
تکمیل شود و عوامل اصلی و فرعی از نظر آن ها اولویت بندی شود ،لذا عوامل مسئولیت پذیری و
سواالت مربوط به هر کدام از عوامل که بر اساس مطالعات پیشینه تدوین شده بود در اختیار آنان قرار
گرفت ،تمام عوامل تاثیرگذار در مسئولیت پذیری که در تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر مورد بررسی
قرار گرفته بودند به شکل یک الگوی جامع در اختیار خبرگان قرار گرفت و پیشنهادات این افراد در
خصوص اهمیت عوامل مسئولیت پذیری ورزشی جمع آوری و از آنها برای ساخت ابزار اولیه استفاده
گردید .در این بررسی در ابتدا با اساتید برجسته و صاحب نظر این حیطه مصاحبه هایی در قالب مصاحبه
منظم انجام شد که ابزار سنجش از پیش تهیه شده آن و محقق ساخته بدین ترتیب مسئولیت پذیری
در سه عامل فردی ،گروهی و سازمانی مشخص شدند
در مرحله دوم و بخش کیفی به منظور بررسی محتوایی سواالت با عوامل مسئولیت پذیری ،سواالت
موجود در پیشینه تحقیق به خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی داده شد تا با بررسی ،سواالتی را که از
نظر کمیت و کیفیت دارای محتوای مناسب هستند انتخاب کنند ،بدین منظور محقق با بررسی هر عامل
در تحقیقات مرتبط و انجام شده و با توجه به نظرات خبرگان ورزشی برای هر عامل  10سوال پیشنهاد
د اد که با در اختیار گذاشتن پرسشنامه طراحی شده برای هر عامل سواالت مناسب تر از نظر محتوایی
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انتخاب گردید .اساتید مدیریت ورزشی که در این مرحله از ساخت ابزار نظرات شان در تحقیق حاضر
اعمال گردید  10نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد و دولتی بودند.
پس از ارزیابیهای اولیه ،پرسشنامه ای با  65سوال در یک مطالعه آزمایشی در اختیار نمونهای سهل
الوصول به حجم  150نفر از بازیکنان حاضر در لیگ برتر والیبال قرار گرفت .پس از گردآوری
پرسشنامهها در تحقیق مقدماتی ،در یک مطالعه کمی ابتدا جهت تحلیل دادهها ضریب همبستگی بین
تک تک سواالت با زیر عامل هایی که طبق ادبیات تحقیق جمع آوری شده بود محاسبه شد .براساس
گفته ی ( یونگ و پیرس ،) 2013 ،بهتر است همبستگی میان سوااالت او متغیرها بررسی و هر سوالی
که ارتباط کمتر از 0/3داشته باشد از مجموع سوالها حذف شود .بنابراین همبستگی بین تک تک
سوالها با هر یک از زیر عاملها بررسی شد و سواالتی که همبستگی آنها کمتر از  0/3بود حذف گردید.
در این مرحله  22سوال از مجموعه  65سوال حذف شد.
سپس جهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .در مرحله
مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای  43سوال باقی مانده در پرسشنامه  0/93بدست آمد که نشان
دهنده پایایی باالی این پرسشنامه است .نهایتا ،پرسشنامه با  43سوال و  11زیر عامل برای تحلیل
نهایی آماده و در اختیار نمونه اصلی کلیه بازیکنان شرکت کننده در لیگ برتر والیبال کشور در سال
 1396قرار گرفت .پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه نهایی با تعداد
 30سوال برای اندازه گیری عاملها و زیر عاملها با مقیاس پنج درجه ای لیکرت از کامال موافقم( )5تا
کامال مخالفم( )1ساخته شد.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه بازیکنان حاضر در  12تیم والیبال مردان و  7تیم والیبال بانوان به
همراه کلیه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیمهای ملی والیبال در ردههای بزرگساالن ،جوانان و نوجوانان
که در مجموع تعداد  360نفر بودند تشکیل داد که به روش سهل الوصول پرسشنامه ها را تکمیل
کردند(گال ،بورگ و گال .)1996 ،که  329پرسشنامه قابل تحلیل بودند .محقق از طریق فدراسیون و
هماهنگی با سرپرستان و سرمربیان تیم ها در محل تمرینات حاضر شده و با در دست داشتن امکانات
الزم از بازیکنان درخواست شد تا به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند .
نتایج
با بررسی داده ها و تحلیل نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی برای متغیر مسئولیتپذیری ورزشی
بازیکنان والیبال لیگ برتر کشور سه عامل مسئولیتپذیری فردی ،مسئولیتپذیری گروهی و
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مسئولیت پذیری سازمانی مشخص شد که به عنوان متغیر درون زا در نظر گرفته شده است .برای متغیر
درون زا مسئولیتپذیری فردی دو زیر عامل درونی و بیرونی در نظر گرفته شد .متغیر درون زا
مسئولیت پذیری گروهی شامل سه زیر عامل قدرت تعامل با هم تیمی ،تعامل گروهی و تعهد اخالقی
است .و در نهایت ،متغیر درون زا مسئولیتپذیری سازمانی شامل سه زیر عامل موفقیت سازمانی ،تعهد
سازمانی و رفتار شهروندی است
زمانی که داده ها جمع آوری شد ،از تحلیل عاملی اکتشافی برای پاالیش بیشتر شاخصهای جدید
استفاده شد .در این مرحله هدف اصلی تحلیل این بود که متغیرهای مکنون مرتبط با این  43سوال را
شناسایی نماید .جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار  SPSS24استفاده شد .بعد از اجرای
تحلیل عامل اکتشافی با بررسی ضریب تعیین هر یک از سؤاالت در هر زیر عامل یعنی میزان تبیین
واریانس متغیرها (سواالت ) ،باید سؤال هایی که ضریب تعیین آن ها کمتر از  0/5است حذف شود .زیرا
کوچک بودن این مقدار بدان معناست که آن متغیر(سوال) با هیچ یک از عوامل ارتباط ندارد .در مرحله
اول تحلیل عاملی ضریب تعیین کلیه سؤااالت باالتر از  0/5بدست آمد .جدول  2نتایج آزمون  KMOو
بارتلت را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون KMOو بارتلت در تحلیل عامل اکتشافی
متغیر

تعداد عامل

آماره آزمون KMO

آماره بارتلت

سطح معناداری

مسئولیت پذیری

10

0/91

5850/9

0/001

همان طور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،آماره آزمون  KMOبرابر با  0/91است و بنابراین کفایت
نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است .سطح معناداری آماره بارتلت برای کلیه زیر
عاملها  0/001و کمتر از  0/05است بنابراین ساختار دادهها نیز برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی
مناسب بود .
جدول  3نتایج حاصل از ماتریس چرخش یافته عاملی مربوط به تحلیل عوامل سؤاالت را نشان میدهد.
یکی از اهداف تحلیل عاملی اکتشافی بررسی اعتبار واگرا است .اعتبار واگرا زمانی وجود دارد که هر سوال
با عاملی که در آن قرار دارد مقداری بیشتر از  0/5و با عاملهای دیگر دارای مقادیری کمتر از  0/5باشد.
از این رو بار عاملی سؤاالت حداقل  0/5در نظر گرفته شد .در این مرحله  11سؤال که دارای بار عاملی
کمتر از  0/5بودند حذف شدند .درکل در این تحلیل  10عامل برای  32سؤال باقی مانده مربوط به
مسئولیت پذیری شناسایی شدند .همان طور که نتایج جدول  3نشان میدهد سؤاالت  13و  9از عامل
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گروهی هر یک در عامل جداگانه قرار گرفته اند .با قرار دادن این دو سؤال در یک عامل ضریب آلفای
کرونباخ  0/05بدست آمد بنابراین دو سؤال مذکور حذف شدند.
در عامل مسئولیت پذیری سازمانی از  16سؤال  5سؤال حذف و  11سؤال در عاملها باقی ماندند.
سؤاالت زیر عامل اعتماد سازمانی حذف شدند .جدول  3بارهای عاملی چرخش یافته سؤالهای هر زیر
عامل را نشان میدهد .با توجه به نتایج تحلیل عوامل اکتشافی در مجموع  8عامل با  30سؤال باقی
ماندند که تحلیل عامل تأییدی بر روی آنها انجام شد.
جدول  .3بارهای عاملی چرخش یافته

فردی

عامل

زیر عامل

سؤال

بارعاملی

 -1درونی

1

0/85

2

0/65

3

0/73

4

0/71

6

0/51

7

0/67

8

0/63

9

0/76

-3احترام به قوانین

13

0/69

 -4قدرت تعامل با هم تیمی

11

0/51

15

0/57

17

0/76

1

0/54

-5شرکت در اجتماع

9

0/73

 -6تعامل گروهی

4

0/56

5

0/67

6

0/64

3

0/53

7

0/73

8

0/69

18

0/67

6

0/66

9

0/58

 -2بیرونی

مسئولیت پذیری
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 -8موفقیت سازمانی

نی

سازما

گروهی

 -7تعهد اخالقی
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 -9تعهد سازمانی

-10رفتار شهروندی

13

0/64

5

0/59

11

0/63

12

0/66

15

0/51

1

0/63

2

0/58

4

0/63

16

0/66

پایایی پرسشنامه مسئولیت پذیری با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه اصلی 0/89
بدست آمد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .پایایی  8عامل نیز پایایی مناسب داشتند .در
این بخش تحلیل عاملی تأییدی برای عامل های بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی میگردد.
شکل های  1الی  4ضرایب مسیر تحلیل عامل تاییدی برای هر یک از عوامل و مدل نهایی میباشد.
شکل -1تایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر مسؤلیت پذیری فردی و دو زیر عامل درونی و بیرونی که
در مجموع شامل  8سوال است را نشان می دهد .همانطور که نتایج نشان میدهند ،مقادیر ، GFI
CFIو  NFIباالتر از  0/9و مقدار CMIN/DFبین 2و  3بدست آمده همچنین مقدار RMSEA
 0/05بدست آمده است .با توجه به معیارها برازش مناسب میباشد.
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شکل  .1تحلیل عامل تأییدی برای عوامل مسؤلیت پذیری فردی

χ2=37/62،DF=18 ،P>0/001، CMIN/D= 2/09 ،GFI=0/97 ، NFI=0/94 ،CFI =0/97 ، RMSEA =0/05
شکل  - 2نتایج تحلیل عاملی برای متغیر مسؤلیت پذیری گروهی و سه زیر عامل قدرت تعامل با هم
تیمی  ،تعامل گروهی و تعهد اخالقی را نشان میدهد که در مجموع شامل  11سؤال میباشد .سؤاالت
دو عامل احترام به قوانین و شرکت در اجتماع حذف شدند .طبق نتایج مقدار معیار  GFI, CFIباالتر از
 0/9بدست آمده است NFI .نزدیک به 0/9بدست آمده است و  0/07 RMSEAمحاسبه شد .در کل
نشان دهنده برازش نسبتا مناسب مدل متغیر تحقیق میباشد.

شکل  .2تحلیل عامل تأییدی برای متغیر مسؤلیت پذیری گروهی
χ2=125/32،DF=41 ،P>0/001، CMIN/D= 3/06 ،GFI=0/93 ، NFI=0/89 ،CFI =0/93 ، RMSEA =0/07
شکل  - 3نتایج تحلیل عاملی برای متغیر مسؤلیت پذیری سازمانی و سه زیر عامل موفقیت سازمانی،
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی را نشان میدهد که در مجموع شامل  11سؤال میباشد .سؤاالت زیر
عامل اعتماد سازمانی حذف و سؤال  16آن در عامل رفتار شهروندی ادغام شد .طبق نتایج مقدار معیار
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 GFIباالتر از  0/90میباشد.

شکل .3تحلیل عامل تأییدی برای متغیر مسؤلیت پذیری سازمانی

،P>0/001، CMIN/D= 6/7 ،GFI=0/92 ، NFI=0/74 ،CFI =0/77 ، RMSEA =0/1
χ2=241/13،DF=36

شکل .4ضرایب مسیر در تحلیل عاملی تأییدی برای الگوی مبنا
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خالصه نتایج بارهای عاملی ،میانگین واریانس استخراج شده و اعتبار تشخیصی در جدول 4گزارش شده
است .همانطور که در جدول نشان داده شده است ،بار عاملی بیشتر سواالت باالتر از  0/5بدست آمده و
قابل قبول می باشد .هم چنین میانگین واریانس استخراج شده برای غالب متغیرهای مکنون باالتر از 0/5
بدست آمده است بنابراین با توجه به برقرار بودن دو شرط مذکور ،اعتبار همگرا برای متغیرهای مکنون
برقرار است.
عامل

درونی

بیرونی

قدرت
تعامل با
هم تیمی
تعامل
گروهی

تعهد
اخالقی

موفقیت
سازمانی

تعهد
سازمانی

سوال

جدول  .4نتایج بارهای عاملی ،میانگین واریانس استخراج شده و اعتبار تشخیصی
λ

1

از رشته ورزشی ام لذت می برم.

AVE

0/77

اعتبار تشخیصی
0/80

0/54

2

خود را وقف رشته ورزشی ام کرده ام.

0/64

3

مهارت های جدیدی که می آموزم به من انگیزه پیشرفت بیشتری می دهد.

0/79

0/83

4

صداقت و راستگویی را به عنوان ارزش قبول دارم.

0/72

0/78

5

خود را درمقابل حفظ محیط زیست مسئول می دانم.

0/31

0/42

6

حضور در خیریه ها و کمک کردن را بیشتر برای جلب توجه انجام می دهم.

0/56

7

معتقدم شهرت وسیله ای برای توانایی بیشتر برای کمک به مردم است.

0/60

8

نسبت به آگاه سازی و جلب حمایت هواداران در رابطه با مسائل و اتفاقات جاری نهایت
تالش ام را می کنم.

0/58

0/67

9

برای مسئولین باشگاه،کادر فنی و بازیکنان احترام قائل هستم.

0/74

0/69

10

به نظر من بهتر است هر کس در کار گروهی مطابق با وظیفه اش عمل کند.

0/67

11

رازدار هم تیمی هایم هستم.

0/81

0/75

12

به نظر من جلوگیری از تخریب محیط زیست وظیفه ای همگانی است.

0/50

0/60

13

احساسات دیگران را درک می کنم.

0/71

14

کاری می کنم که دیگران احساس آرامش کنند.

0/81

15

سعی می کنم خالقیت هم تیمی هایم را بر انگیزم.

0/89

0/81

16

برای تبادل نظر با بازیکنان(هم تیمی) وقت می گذارم

0/64

0/73

17

دیگران(هم تیمی) را تشویق و حمایت می کنم.

0/89

18

در زمان تمرینات به دیگران انرژی می دهم.

0/87

0/74

19

اشتباه هم تیمی خود را به شیوه ای صحیح به آنها تذکر می دهم.

0/46

0/69

20

مطمئن ام که مهارت های الزم را برای موفقیت در رشته ورزشی ام کسب کرده ام.

0/61

0/27

21

برای این که به هدف ام برسم برنامه ریزی می کنم.

0/85

22

وظایفی را که به عهده می گیرم سریع انجام می دهم.

0/92

0/19

23

راجع به باشگاه ام بدگویی نمی کنم.

0/67

0/37

24

اگر با باشگاه یا بازیکنان یا مربیان مشکل داشته باشم تعهدم به اهداف باشگاه را از دست
نمی دهم.

0/68

0/37

25

اسرار باشگاه را حفظ می کنم.

0/83

0/40

26

خستگی و بی حوصلگی مانع اجرای وظایفم نسبت به باشگاه نیست.

0/72

0/37

80

0/28

0/47

0/81

0/80
0/70

0/74

0/81
0/65

0/54

0/65

0/53

0/84

0/74
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رفتار
شهروندی

27

اگر مشکلی در روند انجام کار یا محیط تیم ببینم به مدیریت سازمان باشگاه اطالع می
دهم.

0/37

0/77

28

به بازخوردهایی که از طرف سازمان می گیرم اهمیت می دهم و آنها را بررسی و لحاظ
می کنم.

0/76

0/70

29

خودم را در جایگاه کسی که دارد تصمیمات اساسی می گیرد می گذارم و سعی می کنم
با همان سطح کیفی که باشگاه انتظار دارد ،کار انجام دهم.

0/89

0/60

30

تا آنجا که بتوانم اشتباهات باشگاه و مدیران را به آنها گوشزد می کنم.

0/35

0/74

0/75

بحث و نتیجه گیری
همان طور که بیان شد برای سنجش مسئولیت پذیری ورزشی باید ابزار قابل اعتماد و پایا استفاده نمود
که منعکس کننده دقیق و قابل استناد برای ارزیابی مسئولیت پذیری در ورزشکاران باشد که با توجه به
نتایج به دست آمده از این مطالعه ،پرسشنامه ساخته شده ،ابزار مناسبی برای سنجش مسئولیت پذیری
در ورزشکاران است .هدف اصلی تحقیق حاضر درک بهتر مسئولیت پذیری ورزشی به کمک ابزاری معتبر
و پایا همراه با عوامل مرتبط بود که در پایان به طراحی پرسشنامه مسئولیت پذیری ورزشی منتهی
گردید .پرسشنامه ای با  30سوال  ،سه عامل اصلی و  8زیر عامل ساخته شد .عوامل اصلی چون
مسئولیت پذیری فردی ،مسئولیت پذیری گروهی و مسئولیت پذیری سازمانی در تحقیق حاضر از عوامل
مسئولیت پذیری ورزشی معرفی شدند.
مسئولیت پذیری فردی با دو زیر عامل درونی و بیرونی ارتباط معنادار دارند .به همین دلیل انگیزش،
ایمنی خود و هم تیمی ،اخالق کاری ،پاسخگویی ،تعامل با محیط ،حفظ محیط زیست و الگو سازی برای
جامعه در مسئولیت پذیری و ارتقاء آن تاثیر گذار هستند .نتایج این بخش همسو با پژوهش های بونفست
( )2011است که نتیجه گر فت که انگیزش درونی بیرونی و بی انگیزگی نشانگر ابعاد مهمی از یک
ساختار انگیزشی در تحقق فهم بهتری از توسعه مسئولیت اجتماعی و فردی می باشد .همچنین خود
تشخیصی شامل حرکت ناشی از سطح باالی انگیزش و تعهد درونی در زمانی می شود که آزادانه فرد
بخواهد در یک فعالیت مشارکت کند این معنای انگیزش ناشی از رضایت و فشار صرف ایفای نقش در
یک فعالیت است به گفته والراند و فورتیر ،) 2017(1افراد برانگیخته از درون برای تحقق یک برآیند
درگیر یک فعالیت به شکل مزیت یا پاالیش می شوند .مسئولیت پذیری فردی فرمی از توسعه مثبت
برای آماده سازی جوانان برای زندگی است که در اینجا توسعه مهارت ،ارزش و فضیلت ارائه گر گذاری
موفق به بلوغ می باشد .تولیور) 2013 (2نتیجه گرفت با توجه به مشخصه های ویژه ورزش یک شانس
قوی وجود دارد که توسعه و حفظ رفتارهای مثبت اجتماعی و فردی به وسیله ترغیب مشارکت ورزشی
پایدار قابل بهینه سازی باشد.
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در پژوهش ،عامل مسئولیت پذیری گروهی در پنج بخش احترام به قوانین ،شرکت در اجتماع ،تعامل
گروهی ،قدرت تعامل با هم تیمی و تعهد اخالقی بررسی شد که رابطه علی بین این عوامل و مسئولیت
پذیری ورزشی در نتایج مشاهده می شود.
نتایج نشان داد که ضریب مسیر بین مسئولیت ورزشی با شرکت در اجتماع از طریق مسئولیت پذیری
گروهی معنادار می باشد .شرکت در اجتماع می تواند از عوامل تعیین کننده مسئولیت ورزشی باشد.
بنابراین دارا بودن نقش پر رنگ و تاثیرگذار در اجتماع برای فرهنگ سازی و انجام رفتارهای درست در
جامعه برای م سئولیت پذیری ورزشکاران ،بسیار مهم است و موجب افزایش سطوح فرهنگی و مسئولیت
پذیری هواداران و جامعه خواهد شد .بدون شک امروزه در سراسر جهان ،ورزش پدیده ای منحصر به
فرد است که به واسطه استفاده بهینه از آن در اجتماع ،می توان از بسیاری از مقوالت از جمله فرهنگی،
1

اجتماعی و اقتصادی به رشد چشمگیری دست یافت .کو ،ژانگ و کاتانی (  ) 2011در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که ا ثرات ورزش بر افراد ،خانواده ها و نهایتا جامعه در بسیاری از موارد کامال ویژه و خاص
2

است که در هیچ پدیده دیگری قابل مشاهده نیست .همچنین ،ایچ برگ (  ،)2003نتیجه گرفت فرآیند
جهانی شدن ،قدرت ورزش را افزایش داده و نهادهای ورزشی و ورزشکاران با افزایش فشار از طرف جامعه
برای برخورداری از یک نگرش وسیع تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه
هستند .فشار برای رفتار مسئوالنه تر نهادهای ورزشی و ورزشکاران به یک معمای جدید برای تصمیم
سازی نهادهای ورزشی در راستای حداکثر سازی سود رساندن به جامعه و ارزش تبدیل گردیده است.
3

از سوی دیگر ،بنا بر یافته های چوی  ) 2007(،امروزه موفقیت ورزشکاران تنها وابسته به وضعیت آن ها
در داخل میدان مسابقه نیست ،بلکه با تمایزشان در سبک و داستان زندگی نیز در ارتباط است .در همین
4

رابطه ،کورتسن ( ) 2013بیان می کند در عصر رسانه و ارتباطات که فرهنگ رسانه به سرعت و به طور
کامل منعکس کننده اتفاقات است ،بی مالحظه گی بازیکن در خارج از زمین مسابقه می تواند نقشی
حیاتی در فهمیدن و آگاهی از داستان و ماجرای شخصی ورزشکاران بازی کند.
5

مارک اندر ،الفرنییر،روبرت و والراند ( ) 2011در پژوهشی به بررسی عوامل روانشناختی موثر بر کیفیت
روابط و رفتار اجتماعی ورزشکاران و مربیان ورزشی پرداخته اند ،با توجه به نتایج پژوهش ،شور و اشتیاق
1

. Ko, Zhang & Cattani
. Eichberg
3
. Choi
4
. Cortsen
5
. Marc-Andre, Lafreniere, Robert & Vallerand
2
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مربی ،خودمختاری مربی ،میز ان کنترلی که مربیان بر رفتار ورزشکاران دارند و میزان نزدیکی که
1

ورزشکاران با مربیان احساس می کنند ،باکیو و باکیو ( ) 2015در پژوهشی به بررسی نقش ورزش بر
کیفیت زندگی و جامعه پذیری ورزشکاران پرداخته اند ،نتایج نشان داد ،ورزش دارای توانایی بالقوه
فراوانی به منظور کمک به افراد در حل مسائل روزمره ،الگودهی و بهبود کیفیت زندگی دارد.
2

بسیاری از روابط فردی در موقعیت های ورزشی شکل می گیرد آیهان ،ییلماز و سنگل () 2013رابطه
بین ورزشکار و مربی ،باشگاه و تیم یکی از این ارتباطات است که به لحاظ مدت زمان و شدت روابط
3

مرسوم بین رهبر و پیرو قلمداد می شود .برنر ،بوردلی و ست ( )2015نتیجه گرفتند در چنین محیطی،
مولفه کلیدی در تعیین اثر بخشی رهبری اعتماد زیر دستان به رهبر است .با در نظر گرفتن این الگوی
ارتباطی  ،انتظار می رود رهبر و پیروان به یکدیگر اعتماد کنند و نیات خوبی در پس رفتارهای خود
داشته باشند(آیهان و دیگران.)2013 ،
نتایج تحقیق حاضر بیان می کند که ضریب مسیر بین مسئولیت پذیری ورزشی و موفقیت سازمانی از
طریق مسئولیت پذیری سازمانی معنادار می باشد .موفقیت سازمانی می تواند یکی از عوامل موثر در
مسئولیت پذیری سازمانی و از آن طریق بر مسئولیت پذیری ورزشی باشد .عملکرد سازمان های برجسته
از طریق تالش های عادی و معمول کارکنان حاصل نمی شود .یکی از دالیلی که باعث موفقیت سازمان
های بزرگ می شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش می
نمایند .عالوه بر این رفتار شهروندی سازمانی نیز دارای اهمیت ویژه ای است .بونفست به این نتیجه
رسید که بین نوع دوستی ،جوانمردی ،آداب اجتماعی ،ادب و نزاکت ،وظیفه شناسی و موفقیت سازمانی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(بونفست .)2011 ،گودرزی ،حسنی ،جاللی فراهانی و علی دوست
قهفرخی( )1397با در نظر گرفتن این نکته اساسی که ،ورزشکاران مشهور ،با توجه به ویژگی هایی مانند
موفقیت در میادین ورزشی ،و به این وسیله ایجاد شرایطی برای وقوع تجربهء جایگزین در هواداران ،دارا
بودن سبک زندگی خبرساز و توجه رسانه ها به ابعاد رفتاری آن ها و کسب درآمدهای سرشار ،الگویی
قوی برای جوانان و نوجوانان هستند می توان به اهمیت این تحقیق و تاثیرات شگرف آن نه تنها در بین
ورزشکاران که در جامعه هم پی برد.

1

. Baciu & Baciu
. Ayhan, yilmaz & Sengo
3
. Burner, Boardley & Cte
2
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امید است تحقیق حاضر توانسته باشد گام مهم و سودمندی در پیشبرد و توسعه علم مدیریت ورزشی
فراهم کرده باشد .مدل استخراجی از این ت حقیق منحصرا بر طبق مبانی نظری ،تحقیقات پیشینه و
نظرات خبرگان ورزشی ساخته شده است و امکان دارد با مطالعات بیشتر و پیشرفتهای تکنولوژیکی
تغییراتی در این مدل به وجود آید .بنابراین پیشنهاد میشود تا محققان مجددا با مطالعات گسترده تر
عوامل مسئولیتپذیری ورزشی را مورد بررسی قرار دهند .در پایان آنچه می توان به جنبه کاربردی
تحقیق حاضراشاره کرد ،ساخت و اعتباریابی ابزاری است که برای اندازه گیری مسئولیت پذیری ورزشی
در جامعه آماری حاضر در این تحقیق برای اولین بار در کشور ساخته شده است .پیشینه نشان می دهد
که تاکنون در کشور چنین ابزاری برای اندازه گیری مسئولیت پذیری ساخته نشده است .بنابراین،
محققان می توانند به سهولت از این ابزار در مطالعات خود استفاده کنند .سنجش مسئولیت پذیری و
تالش در جهت رشد و آموزش آن در بین ورزشکاران می تواند در آینده تصویر روشن تری در اختیار
فدراسیون ها  ،مدیران ورزشی و همچنین مربیان و ورزشکاران قرار دهد.
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