Evaluarea climatului organizaţional în cadrul echipelor sportive din
municipiul Iaşi
Oana Rusu
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Rezumat
Premize. Abordarea unui grup sportiv din perspectiva sistemică oferă posibilitatea
considerării grupului sportiv ca un sistem social complex, adaptativ, ale cărui dinamici sunt
într-un proces continuu de influenţare şi interdependenţă.
Obiective. Studiul vizează dimensiunile socio-afectivă şi cea contextuală a climatului
grupului sportiv, urmărind descrierea obiectivă a situaţiilor existente la nivelul echipelor
sportive din municipiul Iaşi, care evoluează în primele eşaloane valorice.
Metode. Au fost supuşi chestionării un număr de 158 sportivi (55 de gen feminin şi 103
de gen masculin) care practică baschet, fotbal, handbal, rugby, volei. Respondenţii au
completat Chestionarul CO IV etalonat pe populaţie românească, de 40 de itemi, grupaţi pe
opt factori (sarcina, structura, relaţiile, motivaţia, suportul, conducerea, schimbarea,
performanţa).
Rezultate. Omogenitatea instrumentului a fost evaluată pentru întreaga scală, precum şi
independent pe cei opt factori. Nivelul valoric reprezintă principala variabilă care influenţează
factorii climatului de grup, spaţiul sociomotric exercitând influenţe diferite asupra acestora.
Variabila gen biologic nu influenţează nivelul nici unui factor al climatului de grup, la
echipele sportive din spaţiul comunitar local.
Concluzii. În atingerea performanţei sportive, sportivii sunt influenţaţi în primul rând de
nivelul valoric în care evoluează. La nivelul echipelor de nivel valoric I (volei feminin şi
fotbal masculin – primele echipe, baschet şi rugby feminin, rugby masculin), suportul oferit
de club, prin recompensele financiare, dar şi posibilităţile de dezvoltare personală, contribuie
în mare măsură la atingerea obiectivelor fixate. Relaţiile de colaborare şi comunicare
dezvoltate de membrii echipelor studiate nu diferă la echipele feminine în comparaţie cu cele
masculine. De asemenea, aceste relaţii sunt mai puternice la echipele cu spaţiu sociomotric
mic (volei, baschet, handbal) faţă de cele cu spaţiu sociomotric mare (fotbal, rugby masculin
şi feminin).
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