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 19-87صص . ،6936زمستان . ،61شماره   مطالعات مدیریت ورزشی

 

 

والیبال لیگ برتر  یها میتبین رفتار رهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد  ارتباط

 ایران زنان
 

    ، فاطمه عبداللهی ناهید طالبی
 

 73/77/6937: تاریخ پذیرش  78/78/6973 :تاریخ دریافت

 چکیده
والیبال  یها میترهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد  بین رفتارتعیین ارتباط هدف این تحقیق 

لیگ برتر در سال  یها میتاز زن  یستوالیبال 81در این تحقیق همبستگی . است زنانلیگ برتر 
عضویت در  ۀسال و سابق 86/3±84/4ورزشی  ۀسال، سابق 31/74±71/4سن میانگین با  6977

مقیاس رهبری در ورزش ، اطالعات فردی ۀپرسشنامسال  55/1±89/9 یا حرفه یها میت
تکمیل را  (6375کارون و همکاران، ) گروهی انسجام ۀپرسشنامو ( 6377صالح، چالدورای و )

 و 75/7داری معنیمتغیره در سطح مدل رگرسیون چندو  ضریب همبستگی پیرسوناز . کردند
تحقیق نشان داد سطح کلی انسجام  نتایج. استفاده شدبرای تجزیه و تحلیل  SPSSافزار آماری نرم

حمایت رفتار دموکراتیک، رفتار آمرانه، ، با ابعاد آموزش و تمرین یدار یمعن ارتباطگروهی 
 یها میتهمچنین عملکرد . (p≤75/7) رفتار رهبری داردو سطح کلی  بازخورد مثبت، اجتماعی

، حمایت اجتماعیرفتار دموکراتیک، رفتار آمرانه، ، با ابعاد آموزش و تمرین زنانوالیبال لیگ برتر 
انسجام و سطح کلی  ، انسجام اجتماعییا فهیوظرهبری، انسجام   رفتاری ، سطح کلبازخورد مثبت

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد رفتارهای  ،در ادامه (.p≤75/7) دارد یدار یمعنارتباط  گروهی
%( 19)، انسجام اجتماعی %(51) یا فهیوظدر تبیین انسجام  یدار یمعندموکراتیک و آمرانه نقش 

دارند، در حالی که عالوه بر این رفتارها، بُعد بازخورد مثبت نیز %( 89)وهی و سطح کلی انسجام گر
  دیآ یمشمار هوالیبال لیگ برتر ب یها میتانسجام اجتماعی در  کنندة نییتعاز رفتار رهبری 

(75/7≥p.) رهبری و ابعاد  در خصوص عملکرد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هنگامی که رفتار
آموزش و رهبری شامل   ، تنها رفتارشوند یمهمزمان وارد تحلیل رگرسیون  طوربهانسجام گروهی 

این  یها افتهی .استبینی عملکرد تیمی ، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت قادر به پیشتمرین
 . کندمیتأیید  راتحقیق اهمیت رفتار رهبری مربی در تبیین انسجام گروهی و عملکرد تیمی 

 

 .، والیبالتیمی فتار رهبری مربی، انسجام گروهی، عملکردر :واژگان كلیدی

                                                                                                                   
 Email: nahidtalebiir@yahoo.com (نویسندۀ مسئول)استادیار دانشگاه شاهد .   

 کارشناس ارشد تربیت بدنی.  
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 مقدمه
، بهبود عملکرد ورزشی بیش از پیش مورد یا حرفهگذاری در ورزش با افزایش سرمایه ،امروزه

ورزشکاران نقشی  یشناخت روانمتغیرهای ورزشی معتقدند  شناسان روان. توجه قرار گرفته است

نیز در را  گروهی، با این حال، متغیرهای کنند یمفاء کلیدی در عملکرد فردی و تیمی ای

سطح نظیر والیبال تیمی  یها رشتهدر  ؛ زیرانادیده گرفت توان ینمعملکرد و موفقیت تیمی 

 دهد یممطالعات نشان  .ردیپذ یمعملکرد تیمی از وضعیت تعامالت و روابط بازیکنان تأثیر 

 دیآ یمشمار هورزشی ب یها میتم در موفقیت مه یها کنندهینیب شیپانسجام گروهی از جمله 

کفایت جمعی، انسجام گروهی و عملکرد  ۀرابط( 002 )نژاد و همکارانش رمضانی(. 4 - )

 1 والیبالیست مرد از  51 در این تحقیق . کردندرا در ایران بررسی  یا حرفهوالیبال  یها یمیت

جو گروهی  ۀو پرسشنام( 221 لیرگ، فلتز و )کفایت جمعی  ۀتیم لیگ برتر والیبال پرسشنام

این تحقیق نشان داد کفایت جمعی با  یها افتهی. را تکمیل کردند( 215 کارون و همکاران، )

 ، در مقایسه باموفق یها میتدارد و همچنین ی دار یمعنارتباط و اجتماعی  یا فهیوظانسجام 

کارون و همکارانش  (.4)دارند  بیشتریو اجتماعی  یا فهیوظانسجام  و ناموفق موفق کمی ها میت

پویا در گرایش افراد برای تشکیل و حفظ  یفرآیند عنوانبهانسجام گروهی را ( 221 ، 215 )

، 5) تعریف نمودندنیازهای عاطفی اعضاء  یارضارسیدن به اهداف ابزاری یا  منظوربهیک گروه 

و ویژگی ( 2 -1)ۀ تیمی کننده در توسعمرکزی و تعیین یعنوان عنصرانسجام گروهی به. (6

، رابطۀ بین موفقیت تیمی و (225 )  رِیموند. شود یممعرفی موفق  یها میتبرای  یا هیپا

مرد با دامنۀ  10 در این پژوهش . کردانسجام گروهی بازیکنان هاکی دانشگاهی را بررسی 

وهی موفق انسجام گر یها میت نتایج پژوهش نشان داد. کت داشتندسال شر   تا  1 سنی 

ناموفق، بین ادراک انسجام بازیکنان اختالف  یها میتهمچنین در . کنند یمبیشتری ادراک 

در درون تیم را عامل  یا فهیوظمحقق وجود تفاوت در ادراکات انسجام . وجود دارد یدار یمعن

انسجام گروهی از دو بُعد اصلی شامل (.  ) احتمالی در موفقیت تیم معرفی کرد ۀکنندتعیین

به یکپارچگی گروهی  یا فهیوظانسجام . ردیگ یمشکل  1و انسجام اجتماعی  یا فهیوظام انسج

شباهت، نزدیکی و  ۀکه بر احساسات اعضای تیم دربار شود یموظایف گروهی اطالق  مورددر 

و  4یا فهیوظ -کشش فرد به گروه عد و بُو دیک کل تمرکز دارد  عنوانبهپیوند درون تیمی 

                                                                                                                   
1. Raymond 

2. Task Cohesion 

3. Social Cohesion 

4. Individual Attractions to Group-Task 
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به یکپارچگی  انسجام اجتماعیاز سوی دیگر، . (6) شود یمرا شامل   یا فهیوظ -انسجام گروهی

احساسات اعضای تیم  ۀکنند منعکسکه  شود یماجتماعی ارجاع داده  یواحد عنوانبهگروه 

کشش عد دو بُمتشکل از و  استیک کل  عنوانبهتیمی شباهت، نزدیکی و پیوند درون ۀدربار

 . (6) است 1 اجتماعی - جام گروهیانسو   اجتماعی -فرد به گروه 

، رفتارهای رهبری از متغیرهای تأثیرگذار در انسجام (215 )براساس مدل نظری کارون 

که مربی  شود یم گفتهرفتارهایی  ۀرفتار رهبری مربیگری به کلی .استورزشی  یها میتگروهی 

، زش و تمرینو شامل رفتارهای آمو گیرددر پیش میهدایت تیم و بازیکنان  منظوربه

نوعی از  آموزش و تمرین(. 0 ) استدموکراتیک، آمرانه، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت 

اهمیت دادن و کمک کردن به  ۀوسیلهاست که با هدف بهبود عملکرد ورزشکاران ب مربیرفتار 

روابط بین  کردنروشن ، ورزشی یها کیتاکتو  ها کیتکن، ها مهارتراهنمایی در ، تمرین سخت

به  رفتار دموکراتیک(.   ) ردیگ یماعضاء صورت  یها تیفعالاعضاء و ساختاربندی و هماهنگی 

 یریگ میتصممشارکت بیشتر در  ۀقبل از تمرین به ورزشکاران اجاز که شود یمگفته رفتارهایی 

همچنین (.   ) دهد یمبازی  یها یاستراتژو  ها کیتاکتتمرین و  یها روش ،برای اهداف گروه

مستقل و اختیار شخصی  یریگ میتصم ۀپایر از رفتارهای آمرانه رفتارهایی است که ب منظور

است که در آن به رفاه ان رفتار مربی دیگری ازنوعی  حمایت اجتماعی(.   ) ردیگ یمشکل 

 شود یمگروهی مثبت و روابط گرم میان فردی با اعضاء اهمیت داده  شخصی ورزشکاران، جوّ

به رسمیت  ۀوسیلهکه ورزشکار ب شود یماطالق هایی به رفتار رد مثبتبازخو ،در نهایت(. 1)

 (.1 ، 0 ) شود یمعملکرد خوب تقویت  برای و پاداش دادن ه شدنشناخت

خود، مقاصد  یها زهیانگممکن است وابسته به اهداف و  انمربی ،رهبری یا واسطهمدل براساس 

 یها زهیانگشده و مفهوم نقش، ادراک ترس خود، هنجارهای مربیگریرفتاری، ابزارهای در دس

خود و با در نظر داشتن سن بازیکنان، جنسیت،  یدار شتنیخوشده از بازیکنان و میزان استنباط

پیشرفت خاص ورزش، اضطراب  یها زهیانگبازیکنان،  میانشده در هنجارهای مربیگری ادراک

حت تعلیم و با در نظر داشتن رقابتی ذاتی، عزّت نفس عمومی و عزّت نفس ورزشی بازیکنان ت

عوامل موقعیتی نظیر ماهیت ورزش، سطح رقابت، شرایط تمرین در مقابل بازی رقابتی، میزان 

به موفقیت و کشش تیم رفتارهای را نشان دهد که تیم را  یابی دستموفقیت، روند پیشرفت و 

 رهبری دهد یمتحقیقات نشان (. 4 )به سمت انسجام گروهی بیشتر و موفقیت هدایت کند 

                                                                                                                   
1. Group Integration-Task 

2. Individual Attractions to Group-Social 

3. Group Integration- Social 
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 شود یمباعث افزایش اعتماد به نفس، انگیزۀ پیشرفت و خودکارآمدی بازیکنان ثر مربیان ؤم

همچنین گزارش شده است که انسجام گروهی با رفتار رهبری مربیان در ارتباط (. 6 ، 5 )

و هنگام حضور مربیان به همراه تیم، ورزشکاران انسجام بیشتری ادراک ( 2  -1 )است 

 ۀرهبری مربی و رابط ۀدر تحقیق خود به بررسی رابط( 004 )  جووت و چاندی. (2 ) دکنن یم

ورزشکار دانشجو شرکت     در این تحقیق . ورزشکار با انسجام گروهی پرداختند -مربی

سلسله مراتبی نشان داد هنگامی که  ۀتحلیل رگرسیون چندگان ،در این تحقیق. داشتند

ورزشکار در معادله حضور دارند، متغیرهای رهبری واریانس  -یمتغیرهای مربوط به روابط مرب

-نشاننتایج تحقیق  ،با این حال ،دهند یمو اجتماعی را توضیح  یا فهیوظبیشتری از انسجام 

 (.4 ) ر متغیرهای رهبری بودیشتب ینیب شیپقدرت دهندۀ 

دهی تیمی بهره از فرآیند ساختار دمحققان معتقدند برای تسهیل توسعۀ انسجام گروهی بای

 هاتعدادی از گزارش در دهی بر انسجام گروهی در محیط ورزشیمزایای ساخت. گرفته شود

بین انسجام  ۀرابط( 001 )  زاکراجسک و همکارانش .(  ، 0 ، 1، 6)مشخص شده است 

 1 در این تحقیق . کردندمختلف بررسی  یها رشته ورزشکاران میانگروهی و عملکرد را در 

ابعاد  دهد یمنتایج این تحقیق نشان . در سطوح رقابتی مختلف شرکت داشتند تیم ورزشی

 (.1) ورزشی مختلف دارد یها رشتهبا عملکرد در  یدار یمعنانسجام گروهی ارتباط 

 (  )(211 ) 1رای و کارونوچالدتوسط نظریۀ چند بُعدی رهبری در ورزش  ۀپس از توسع

ریه، ارتباط رفتار رهبری و انسجام گروهی را در برخی از تعدادی از محققان با استفاده از این نظ

بین ابعاد رفتار رهبری  ۀرابط( 221 ) 4شیلدز و همکاران .کردندورزشی مطالعه  یها رشته

بازیکنان  12 در این تحقیق . دندکرتیمی مطالعه  یها ورزشدر را مربیان با انسجام گروهی 

. مربی شرکت داشتند 1 دبیرستانی و همچنین  یها میتبازیکن سافتبال از  1  بیسبال و 

 ها آن .ای ضعیف وجود داردرابطهبین ابعاد رهبری و انسجام گروهی  نشان دادنتایج این تحقیق 

 5ارزشی یخوانمهشامل  یخوانمهنوع  دودر ورزش،  انسجامرهبری و  ۀدر زمین مطالعاتشاندر 

از رهبری و  ها آن اعضاء، درکرهبری  تترجیحاکردند که با شناسایی را  6ادراکی یهمخوانو 

همخوانی ارزشی به همخوانی بین ادراک و . درک رهبر از رهبری خودش در ارتباط است

                                                                                                                   
1. Jowett & Chaundy 

2. Zakrajsek et al. 

3. Chelladurai & Carron 

4. Shields et al. 

5. Value Congruence 
6. Perceptual Congruence 
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به   ناهمخوانیاحتمال دارد ورزشکاران چنین تفسیر کنند که . ورزشکاران اشاره دارد ترجیحات

 .اندخاص ارزش قائل یرفتاربرای  تا چه اندازه مربی و ورزشکارباشد که  مربوط تفاوتی

از . که ورزشکار و مربی در مورد رفتار مربی دارند مربوط استهمخوانی ادراکی به میزان توافقی 

 ا مشکالت میان فردیادراکی ب یها تفاوتدیگر نشان داده است  یها حوزهتحقیق در  آنجا که

 فرض کردند که، این نویسندگان در ارتباط استاختالالت ارتباطی مشکالت تأهل و  مانند

تیمی است که انسجام بین رهبری ورزشی و ۀ بررسی رابطبرای مهمی  ۀسازهمخوانی ادراکی 

 گرا فیتکلرفتارهای  یطور قطعی، سطوح باالدریافتند که به ها آن. باید به آن توجه کرد

 یا فهیوظبا انسجام  یتر یقوارتباط  (دموکراتیکو رفتار  ،بازخورد مثبتآموزش و مشاوره، )

قوی با  طوربهچه هر دو نوع همخوانی ادراکی و ارزشی اگر دریافتند ها آنهمچنین . دارند

نتیجه  ها آن. است تر یقومخوانی ادراکی حالت هدر ارتباط این  ،انسجام تیمی رابطه دارد

 ۀبارمشترک در ۀاز عقید «هست»در آنچه  شان یمرببرای ورزشکاران موافقت با »گرفتند که 

ارتباط مثبت  نیز در مطالعات داخل کشور (.4 ، 1 ، 1 ، 1 ) «است تر مهم «د باشدبای»آنچه 

، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با انسجام گروهی ر رهبری نظیر آموزش و تمرینبرخی رفتا

محقق  .گزارش شده است( 1 ، 1 )و فوتبال مردان ( 6 ، 5 )بسکتبال مردان  یها میتدر 

احتمالی در  ۀکننددر درون تیم را عامل تعیین یا فهیوظانسجام  وجود تفاوت در ادراکات

نشان ( 115 )و همکارانش  یمراددر خصوص رهبری نیز . موفقیت تیم معرفی کرده است

 .وجود دارد یدار یمعنموفق تفاوت  کمتر موفق و یها میت انیمرب یرهبر یها سبک نیبدادند 

. پرداختند هامیت تیموفقو  کنانیباز یگروهنسجام ا نیبارتباط  وجود یبررسبه  ها آن نیهمچن

ابزار . بودند  11 در سال  کشوربرتر  گیل بسکتبال یها میت کنانیباز قیتحق نیا یها یآزمودن

و ( 210 و صالح،  یاچالدور)ورزش  در یرهبر اسیمق اطالعات شامل پرسشنامۀ یگردآور

نشان داد ارتباط  قیتحق جینتا. بود( 215 ، یبراولو  ریدمایو، کارون) یگروه طیمح ۀپرسشنام

و بازخورد  یاجتماع تیحما، کیدموکراتآموزش و راهنمایی،  رفتارهای نیب یداریمعنمثبت و 

 یاجتماعو  یا فهیوظانسجام  وآمرانه  یرهبر سبک ینب یداریمعنو  یمنفارتباط  مثبت و

موفق تفاوت  کمتر و موفق یها میت انیمرب یرهبر یها سبک نیب نیهمچن. وجود دارد

 ارتباط مثبت و زین هامیت تیموفقو  کنانیباز یگروهانسجام  نیب. مشاهده شد یدار یمعن

 با از عوامل مرتبط انیمرب یرهبر ، رفتارقیتحق جینتابا توجه به . مشاهده شد یداریمعن

. است یورزش هایمیت تیموفقاز عوامل مرتبط با  زین یگروهانسجام  است و یگروهانسجام 

و بازخورد مثبت و  یاجتماع تیحما، کیدموکرات، یآموزشرفتار  یها سبک از شتریب که یانیمرب

                                                                                                                   
1. Discrepancy 
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 (.6 ) دارند یتر موفق ،تینهاو در  تر منسجم یها میت، کنند یمآمرانه استفاده  سبکاز  کمتر

ایران مردان در  یا حرفهوالیبال  یها میتدر بررسی ( 002 )نژاد و همکارانش رمضانی ،همچنین

ی و ا فهیوظانسجام و ناموفق  موفق کم یها میت ، در مقایسه باموفق یها میتنشان دادند 

والیبال زنان بررسی  یها میتتا کنون در  فوقبا این حال، روابط  .(4) دارنداجتماعی بیشتری 

از این رو، هدف تحقیق  ؛در این خصوص در دسترس نیست واضحیو اطالعات  نشده است

والیبال لیگ  یها میترهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد  ارتباط بین رفتاریین حاضر به تع

 .برتر زنان اختصاص یافته است

 پژوهش یشناس روش
 است نگر حال ،و از نظر زمانی کاربردی ،و از نظر هدف همبستگی ،تحقیق حاضر از نظر روش

تیم     زنبازیکنان  ۀکلی قیتحقآماری  ۀجامع. ده استشاجرا  میدانیمقطعی و  صورتبهکه 

غیرتصادفی و در  صورتبه تیم هشتبدین ترتیب، . بود 111 در سال لیگ برتر والیبال 

-تمام شرکت. توزیع شد ها آنبین بازیکنان  ها پرسشنامهو  شدند انتخاباز لیگ برتر  دسترس

، مقیاس رهبری اطالعات فردی ۀپرسشنام با رضایت کاملو  با آگاهی از اهداف تحقیق ها کننده

( 215 )  گروهی کارون و همکاران انسجام ۀو پرسشنام( 210 ) در ورزش چالدورای و صالح

مقیاس عبارت و پنج خرده 40متشکل از   (LSS) مقیاس رهبری در ورزش. را تکمیل کردند

( همیشه) 5تا ( هرگز) یکلیکرت از  یا درجه پنجآن روی پیوستار  یها پاسخو است 

ال و ؤس 1 از  1(GEQ)گروهی  انسجام ۀپرسشنام. (16/0آلفای کرونباخ ) ده استش یبند درجه

 یکلیکرت از  یا درجه 2آن روی پیوستار  یها پاسخ و  تشکیل شده استمقیاس چهار خرده

در این  .(12/0آلفای کرونباخ ) شده است یبند درجه( کامالً موافقم) 2تا ( مخالفمکامالً )

 111 تیمی امتیازی است که تیم در لیگ برتر والیبال زنان در سال  تحقیق  منظور از عملکرد

 .شود یم یریگ اندازه یا فاصلهاین امتیاز در مقیاس . دست آورده استهب

 معرفی محقق به فدراسیون برایالزم  یها یهماهنگو  تبرای اجرای تحقیق ابتدا مکاتبا 

 یها میتپس از مشخص شدن . آمد به عملجمهوری اسالمی ایران و سازمان لیگ  والیبال

به همراه تلفن و آدرس محل  ها میتن ، اسامی سرپرست و مسئوالکننده در لیگ برترشرکت

ی برای تکمیل مشخص زمان ،انجام شده یها یهماهنگبا  ،سپس. باشگاه تهیه و فهرست شد

                                                                                                                   
1. Carron, Widmeyer, & Brawley 

2. Leadership Scale for Sport 

3. Group Environment Questionnaire 
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 مقرردر محل  شده محققتعیین ۀو برنام یبند زمانبراساس  ،در ادامه. تعیین شد ها پرسشنامه

 26 ،توضیحات الزم به بازیکنان ظیم شرایط تکمیل پرسشنامه و ارائۀحاضر شد و پس از تن

بازیکن  16شده، انجام یها یهماهنگبا . آوری شدندجمعپرسشنامه توزیع و پس از تکمیل 

در این  .بوددرصد  12/  ها پرسشنامهنرخ بازگشت  .کردندتکمیل تحقیق را  یها پرسشنامه

  51و از نظر پُست بازی %( 1/16)بازیکنان ذخیره  1 و %( 61/ )بازیکنان اصلی  41یق تحق

سال،  4 /26±6/4 سن با میانگین %( 0 /5)لیبرو  1و %( 2 /1)پاسور  5 ، %(1/61)اسپکر 

حضور سال  55/6±11/1 یا حرفه یها میتعضویت در  ۀسال و سابق 2/ 1±14/4ورزشی  ۀسابق

-و نرم 05/0داری مدل رگرسیون چندمتغیره در سطح معنیو  ستگی پیرسونضریب همباز . داشتند

 .برای تجزیه و تحلیل استفاده شد  SPSSافزار آماری 

 ی پژوهشها افتهی
. دهد یمدوسویه بین متغیرهای تحقیق را نشان  یها یهمبستگتوصیفی و  یها آماره   جدول

آموزش و با ابعاد  یدار یمعن تباطارسطح کلی انسجام گروهی براساس اطالعات این جدول 

 آمرانه، رفتار (p ,12 /0(=15)r≤0/ 0)رفتار دموکراتیک ، (p ,442/0(=15)r≤0/ 0) تمرین

(0 /0≥p  ,6 4/0(=15)r) ، حمایت اجتماعی(0/ 0≥p  ,5 0/0(=15)r) ،بازخورد مثبت 

(0 /0≥p  ,411/0(=15)r ) رفتار رهبری و سطح کلی(0/ 0≥p  ,115/0(=15)r) دارد . 

  با ابعاد آموزش و تمرین یدار یمعن ارتباط زنانوالیبال لیگ برتر  یها میتهمچنین عملکرد 

(0 /0≥p  ,441/0(=15)r) ، رفتار دموکراتیک(0/ 0≥p  ,411/0(=15)r) آمرانه، رفتار 

(0 /0≥p ,  1/0(=15)r) ، حمایت اجتماعی(0/ 0≥p ,61 /0(=15)r) ،بازخورد مثبت 

(0 /0≥p ,116/0(=15)r) رفتار رهبری ، سطح کلی(0/ 0≥p ,516/0(=15)r) انسجام ،

سطح کلی و ( p ,4 0/0(=15)r≤0/ 0) انسجام اجتماعی ،(p , 5/0(=15)r≤0/ 0) یا فهیوظ

 .دارد( p ,120/0(=15)r≤0/ 0)انسجام گروهی 

یج آن آمده است که خالصه نتانتایج تحلیل رگرسیون انسجام گروهی و عملکرد تیمی   جدول در 

 : استذیل  صورتبه

 = 561/0)بود  دار یمعنرهبری مربی  رفتاربراساس  یا فهیوظانسجام مدل رگرسیون  - 
R 

,00 /0>p ,4 / 1(=10 ,5)F)  رفتار دموکراتیک و(0/ 00>p ,414/0= β ) رفتار و

شمار به یا فهیوظانسجام  دار یمعن یها کنندهینیب شیپ( p ,4 4/0= β<0/ 00)آمرانه 

 . ندیآ یم

 = 611/0)بود  دار یمعنرهبری مربی  رفتاربراساس انسجام اجتماعی مدل رگرسیون  - 
R 



    6936، زمستان 61مطالعات مدیریت ورزشی شماره  87

,00 /0>p , 601/ 4= (10 ,5) F ) رفتار دموکراتیک و(0/ 00>p , 515/0= β) ، رفتار

-ینیب شیپ( p , 16/0= β =2/0 0)و بازخورد مثبت ( p , 16/0= β =011/0)آمرانه 

 . اندجتماعیانسجام ا دار یمعن یها کننده

 بود دار یمعنرهبری مربی  رفتاربراساس انسجام گروهی مدل رگرسیون سطح کلی  -1

(111/0 = 
R ,00 /0>p , 11/12(=10 ,5)F ) 0/ 00)رفتار دموکراتیک و>p ,526/0= 

β ) رفتار آمرانه و(0/ 00> p ,1 1/0= β )سطح کلی  دار یمعن یها کنندهینیب شیپ

 . نداانسجام گروهی

 است دار یمعنرهبری مربی  رفتاربراساس  والیبال یها میترسیون عملکرد مدل رگ -4

(50 /0 = 
R ,00 /0>p ,  2/ 4(=10 ,5)F ) مرینآموزش و تو (05/0=p ,  4/0= β )

سطح  دار یمعن یها کنندهینیب شیپ( p ,611/5 = β <0/ 00)و حمایت اجتماعی 

 .است تیمی عملکرد

 است دار یمعنبراساس ابعاد انسجام گروهی  یبالوال یها میتمدل رگرسیون عملکرد  -5

( 16/0 = 
R ,00 /0>p , 101/1(=11 , ) F ) ۀکنندینیب شیپتنها انسجام اجتماعی و 

 (. p , 4 1/0 = β =0/ 00) استتیمی  سطح عملکرد دار یمعن

 است دار یمعنبراساس رفتار رهبری و ابعاد انسجام گروهی  تیمیمدل رگرسیون عملکرد  -6

(5 6/0 = 
R ,00 /0>p , 165/ 0(=61 ,1)F ) آموزش و تمرینو (05/0= p ,  6/0 = β) ،

( p , 45/0- = β =046/0)و بازخورد مثبت ( p , 1  /0 = β <0/ 00)حمایت اجتماعی 

 . اندتیمی سطح عملکرد دار یمعنکننده ینیب شیپ
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 (n =81) تعیین روابط دوسویه برایهمبستگی پیرسون نتایج ضریب  .6 جدول

 متغیر
 انحراف استاندارد

 میانگین±
6 7 9 4 5 1 8 7 3 

          16/1±46/0 تمرینآموزش و  - 

رفتار  - 

 دموکراتیک
41/0±41/1  **501/0         

        441/0**  062/0 1/  ±0/ 5 رفتار آمرانه -1

حمایت  -4

 اجتماعی
41/0±14/1  **421/0  **6  /0  **151/0       

      4/0 6**  111/0**  116/0**  466/0**   /12±0/ 4 ورد مثبتبازخ -5

سطح کلی  -6

 رفتارهای رهبری
15/ ± 5/ 6  **611/0  **105/0  **61 /0  **1 2/0  **151/0     

انسجام  -1

 یا فهیوظ
11/0±4 /1  **141/0  **660/0  **600/0  **111/0  **1 1/0  **612/0    

   0/ 52**  141/0**  1/0 5**  51/0**  4/0 5**  0/ 14**  0/ 44**  21/6± /0  انسجام اجتماعی -1

  1/0 2**  15/0**  115/0**  411/0**  0/ 5**  4/0 6**  0/ 12**  442/0**  4 /40± /62 انسجام گروهی -2

 120/0**  0/ 4 ** 5/0 **  516/0**  116/0**  0/ 61**  1/0  *  411/0**  441/0**  24/14±5/ 4 عملکرد -0 
 .است دار یمعن p≤0/ 0رابطه در سطح **  .است دار یمعن p≤05/0رابطه در سطح *

 

 (n= 81)تحلیل رگرسیون انسجام گروهی و عملکرد  .7جدول 
 βبراساس  ینیب شیپ معادلۀ 7R ینیب شیپآزمون مدل  متغیر مالک مدل

 = p   ,4 / 1(=10 ,5)F 561/0 (1L )4 4/0 ( + L )414/0<0/ 00 یا فهیوظانسجام   

 = p   ,6/ 4(=10 ,5)F 611/0 (5L ) 16/0 ( +1L ) 16/0 ( + L )515/0<0/ 00 انسجام اجتماعی  

 = p  ,  1/12(=10 ,5)F 111/0 (1L )1 1/0 ( + L )526/0<0/ 00 انسجام گروهی 1

4 
براساس )عملکرد 

 (رفتارهای رهبری
00 /0>p  ,   2/ 4(=10 ,5)F 50 /0 (4L )611/5 ( + L )  4/0 = 

5 
براساس )عملکرد 

 (انسجام گروهی
00 /0>p  , 101/1(=11 , )F  16/0 ( C )4 1/0 = 

 = p , 165/ 0(=61 ,1)F 5 6/0 (5L ) 45/0- (4L )1  /0( + L )  6/0<0/ 00 عملکرد 6

 L :آموزش و تمرین ، L : ،1رفتار دموکراتیکL : ،4رفتار آمرانهL :،حمایت اجتماعی  

5L : ،بازخورد مثبت C : یا فهیوظانسجام ، C :انسجام اجتماعی 
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 یریگ جهینتبحث و 
 یها میترهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد  بین رفتار ۀرابطبررسی ن تحقیق ایهدف 

رفتار رهبری و انسجام گروهی در  ۀکنندابعاد تعیین مشخص کردنو  زنانوالیبال لیگ برتر 

رفتار  ۀکلی دهد یمنشان نتایج تحقیق در راستای تحقق این اهداف، . ی بودتبیین عملکرد تیم

و مستقیم با یکدیگر قرار  دار یمعن یدر ارتباط و عملکرد تیمی گروهیابعاد انسجام ، رهبری

از رفتار رهبری مربیان خود  یتر یقوبیانگر آن است که هرچه بازیکنان درک  ها افتهیاین . دارند

را در  یشتریانسجام گروهی ب ،و انسجام اجتماعی و در نهایت یا فهیوظسجام داشته باشند، ان

با  راستاهماین نتایج . دست خواهند یافت هتریبه عملکرد تیمی ب ،هخود احساس کرد یها میت

جووت ، (000 )، هایتور (221 )شیلدز و همکارانش تحقیقات  .استتحقیقات قبلی  یها افتهی

رفتار رهبری که  اند دادهنشان  (001 )چن و ( 115 )و همکارانش ، مرادی (004 )و چاندی 

دارند  یدار یمعنارتباط مثبت و مختلف  یها رشتهورزشی  یها میتبا ابعاد انسجام گروهی در 

با این حال، مشاهدات مغایری  ،(6 ، 4 ، 1  ،1  ،1 ) استکه با نتایج تحقیق حاضر همخوان 

رفتارهای آمرانه ارتباط منفی با انسجام  دهد یمکه نشان  نیز در ادبیات پژوهشی وجود دارد

 یرهبر رفتار نیب ۀدر بررسی رابط( 115 )و همکارانش  یمرادمثال،  به طور ؛گروهی دارند

 ۀدریافتند که رفتارهای آمران کشوربرتر  گیل بسکتبال یها میتدر  یگروه و انسجام انیمرب

دارد که دلیل این ناهمخوانی  یاجتماعو  یا فهیظومربیان بسکتبال ارتباط منفی با انسجام 

 .حاکم بر لیگ برتر مردان و زنان باشدورزشی و شرایط رقابتی متفاوت  ۀممکن است نوع رشت

و بازخورد  یاجتماع تیحما، کیدموکرات، یآموزش هایرفتار از شتریب که یانیمرب دریافتند ها آن

 دارند یتر موفق تینهاو در  تر منسجم یها میت ،کنند یمآمرانه استفاده  سبکاز  کمترمثبت و 

( 6). 

 کهنیا وسوق دهد  یخودکارآمدرهبر گروه را به سمت  که کند یم رفتار دموکراتیک کمک

 .باشدخالق و خود فرمان  کارش در و کند دایپ زشیانگ یا ستهیشا طرزه انسان ب

 رهبری رفتارسایر یان در مقایسه با که رفتار آمرانه مربحال، در تحقیق حاضر با وجود این با این 

جهت مثبت این ارتباط بیانگر ماهیت مثبت  ،با انسجام گروهی داشت یتر فیضعارتباط 

در واقع، . است زنانوالیبال لیگ برتر  یها میتگیری انسجام گروهی در رفتارهای آمرانه در شکل

 .است زنانوالیبال لیگ برتر  یها میترهبری اقتضایی در  یوجود نوع دهندۀ نشان ها افتهیاین 

نیاز انتخاب بین رفتار دموکراتیک یا آمرانه به توجه به شرایط تیمی و متغیرهای فردی بازیکنان 

ورزشی موجب چنین تفاوتی  یها میتورزشی و سطح  ۀنوع رشت رسد یمبه نظر  .خواهد داشت

و در سطوح است ک شده و دموکراتی آمرانهرهبری  یها سبکمربیان در از  ۀاستفاد ۀدر زمین



  89  .........ری مربی، انسجام گروهی و ارتباط بین رفتار رهب

 

 .دهند یمبیشتری به خرج  طکارگیری از سبک دموکراتیک احتیامربیان در به یا حرفه

رفتارهای  دهدنشان مینتایج تحقیق در تبیین انسجام گروهی بر مبنای رفتار رهبری، 

%( 61)، انسجام اجتماعی %(56) یا فهیوظدر تبیین انسجام  دار یمعن ینقش دموکراتیک و آمرانه

ر حالی که عالوه بر این رفتارها، بُعد بازخورد مثبت دارند، د%( 11)و سطح کلی انسجام گروهی 

. دیآ یمشمار هوالیبال لیگ برتر ب یها میتانسجام اجتماعی در  کنندۀ نییتعنیز از رفتار رهبری 

. (5) شود یمدر خصوص انسجام گروهی حمایت ( 215 )این نتایج توسط مدل نظری کارون 

 ۀدر زمینگذار در انسجام تیمی نظری خود از جمله متغیرهای تأثیردر مدل ( 215 )کارون 

همچنین نتایج مشابهی توسط سرپا و همکارانش . کرده است بیانرفتار رهبری را ورزشی 

( 6 ، 1 ) در بسکتبال( 115 )و مرادی و همکارانش ( 001 )، چن (2 ) در هندبال(  22 )

گزارش ( 4 )تیمی  یها رشتهترکیبی از ورزشکاران  اینمونه در ی( 004 )و جووت و چاندی 

رهبری کنندۀ سه نوع رفتار تحقیق حاضر بر نقش تعیین یها افتهیکلی  طوربه. شده است

به نظر . گروهی تأکید داردگیری انسجام در شکلمربیان دموکراتیک، آمرانه و بازخورد مثبت 

قبل از طریق ایجاد تصمیمات مشترک بین بازیکنان رفتارهای دموکراتیک از که  رسد یم

ممکن است در زمان اختالف رفتارهای آمرانه . دهند یمبه انسجام تیم جهت  ها یبازتمرینات و 

 ،در نهایت. بهترین نوع رفتار برای حفظ انسجام تیمی به حساب آید ها میتنظر بین اعضای 

، 0 ) شود یمشناخته  مطلوبعملکرد به ن و پاداش داد دادنرسمیت  ۀوسیلهببازخورد مثبت 

ای عملکرد تیمی مطلوب ربا ایجاد پاداش در اج توانند یمکننده این قبیل رفتارهای تقویت. (1 

 .ویژه در بُعد اجتماعی ترغیب نمایدبه ،ورزشکاران را به داشتن انسجام بیشتر

 و حمایت وزش و تمرینداد رفتارهای آمنتایج تحقیق در خصوص برآورد عملکرد تیمی نشان 

و انسجام اجتماعی به  استعملکرد تیمی  دار یمعنکننده و اجتماعی، رفتار رهبری تعیین

رفتار رهبری و ابعاد با این حال، هنگامی که . باشد یمتنهایی تعیین کننده عملکرد تیمی 

آموزش و  ر رهبری شاملهمزمان وارد تحلیل رگرسیون شدند، تنها رفتا طوربهانسجام گروهی 

 ،در واقع. بینی عملکرد تیمی بودند، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت قادر به پیشتمرین

که  شود یمانسجام گروهی در تبیین عملکرد تیمی موجب وجود همپوشی بین رفتار رهبری و 

تحقیقات گذشته . شمار آیندهب یتر مهمدر مقایسه با انسجام گروهی متغیرهای  ،رفتار رهبری

و  اندنکردهرفتار رهبری را در مقایسه با انسجام گروهی در برآورد عملکرد تیمی مقایسه  نقش

تحقیق حاضر در  یها افتهی. نیاز استبرای آگاهی بیشتر در این خصوص به تحقیقات بیشتری 

شده توسط نتایج گزارشبا  تیمیوجود ارتباط مثبت بین انسجام گروهی و عملکرد خصوص 

و ( 1)تیم ورزشی در سطوح رقابتی مختلف  1 در بین ( 001 )رانش زاکراجسک و همکا
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 بیشتر. همخوانی دارد( 6 )برتر ایران  گیل بسکتبال یها میتدر ( 115 )و همکارانش  یمراد

رفتارهای رهبری و  اند وبوده یا سهیمقاصورت شده روی عملکرد، بیشتر بهمطالعات انجام

رمضانی نژاد و همکارانش مثال،  طوربهاند؛ کردهمقایسه موفق و ناموفق را  یها میتانسجام 

ی و ا فهیوظانسجام و ناموفق  موفق کم یها میت ، در مقایسه باموفق یها میتند نشان داد( 002 )

هاکی دانشگاهی نشان داد  یها میتدر ( 225 )رِیموند  ،همچنین .(4)اجتماعی بیشتری دارند 

ناموفق، بین ادراک انسجام  یها میتو در  کنند یمادراک  موفق انسجام گروهی بیشتری یها میت

در  یا فهیوظمحقق وجود تفاوت در ادراکات انسجام . ( ) وجود دارد یدار یمعن تفاوتبازیکنان 

رهبری در خصوص . احتمالی در موفقیت تیم معرفی کرده است ۀکننددرون تیم را عامل تعیین

 موفق و یها میت انیمرب یرهبر یها سبک نیبند نشان داد( 115 )و همکارانش  یمرادنیز 

 . (6 ) وجود دارد یدار یمعنموفق تفاوت  کمتر

، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت را ق حاضر رفتارهای آموزش و تمرینتحقی یها افتهی

 .کند یممعرفی مهم عملکرد تیمی  یها کنندهتعیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عملکرد تیمی براساس رفتار رهبری  الگوی تبیین ابعاد انسجام گروهی و

 والیبال لیگ برتر زنان یها میتدر 

والیبال  یها میتدر کرد که  یریگ جهینتچنین  توان یمتحقیق حاضر  یها افتهیاز  کلی طوربه

 و تمرین آموزش

 رفتارهای دموکراتیک

 رفتارهای آمرانه

 حمایت اجتماعی

 بازخورد مثبت

 

 ایوظیفه انسجام

 اجتماعی انسجام

 

 تیمی عملکرد
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انسجام  یها کنندهتعیین آمرانه و ، ادراکات بازیکنان از رفتارهای دموکراتیکزنانلیگ برتر 

انسجام اجتماعی  یها کننده نییتع دموکراتیک و آمرانه و بازخورد مثبت و رفتارهای یا فهیوظ

برای عملکرد تیمی  یدار یمعن ۀکنند نییتعبا وجود اینکه انسجام اجتماعی همچنین . است

، تنها شوند یمهمزمان وارد تحلیل  طوربههنگامی که رفتار رهبری و ابعاد انسجام گروهی  ،است

والیبال  یها میتعملکرد  ندحمایت اجتماعی و بازخورد مثبت قادر ،رفتارهای آموزش و تمرین

و  شناسان روانتحقیق حاضر، مربیان،  یها افتهی ۀپایر ب .بینی کنندرا پیش لیگ برتر زنان

انسجام گروهی و عملکرد تیمی بر بهبود  یبرای ارتقا توانند یموالیبال زنان  اندرکاران دست

با این حال، برای تعیین رفتارهای اثربخش در . دکنند رهبری مربیان تأکی یها مهارت

باخت و یا در شرایط اُفت عملکرد تیمی به مطالعات بیشتری / مختلف نظیر برد یها تیموقع
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