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مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی ارتباط بین ابهام نقش ،انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست
3

طاهر بهلکه ،1فرشاد تجاری ،2عبدالقدیر قوجق
.2

 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان

*

.0

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی

.9

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد گرگان

تاریخ دریافت32/0/22 :

تاریخ پذیرش32/22/02 :

چکیده
هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین ابهام نقش ،پذیرش نقش ،انسجام تیمی و رضایت
ورزشکار است .در این تحقیق فرض بر این است که ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت از
نقش پیشبینی خواهد شد .همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی و رضایت
ورزشکار پیشبینی خواهد شد .پژوهش حاضر از نوع حال نگر ،کاربردی ،توصیفی و پیمایشی
است .تعداد نمونۀ آماری در تحقیق حاضر  222بازیکن مرد بسکتبالیست سوپرلیگ ایران
است که به شیوۀ کل شمار انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات ،مقیاس درک نقش،
مقیاس پذیرش و رضایت از نقش ،پرسشنامۀ محیط گروه و پرسشنامۀ رضایت ورزشکار است.
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای تجزیه و
تحلیل اطالعات استفاده شد .نتایج نشان داد ابهام نقش مربوط به ارزیابی نقش است و
رضایت از نقش را پیشبینی میکند ،همچنین ابهام نقش مربوط به مقیاس مسئولیتها،
پیشبینیکنندۀ پذیرش نقش است.
واژگان کلیدی :ابهام نقش ،انسجام تیمی ،رضایت ورزشکار
*(نویسندۀ مسئول)

Email: t.bahlekeh@gmail.com
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مقدمه
توجه به متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران میتواند نتایج سودمندی داشته باشد.
مؤلفههای مهمی وجود دارد که با عملکرد ورزشکاران ارتباط دارند از جملۀ این متغیرها ابهام
نقش ،انسجام گروهی و رضایت ورزشکار است .بازیکنان بهدلیل حضور در تیم با یکدیگر
تعامالت بسیاری دارند؛ بنابراین آنان نیاز دارند تا نقش خود را در تیم بشناسند و درک کنند که
آیا حضور آنان در تیم موجبات رضایت از حضور خود را ایجاد میکند یا خیر؟ آیا نقش ورزشکار
درتیم ،واضح بودن نقش ،پذیرش و رضایت از نقش مهم است؟ آیا ممکن است متغیرهای یاد
شده در انسجام تیم و رضایت ورزشکار تأثیر بگذارد؟
تعریفی که برای ابهام نقش توسط کاهن و همکارانش ( )4691در ادبیات سازمانی مطرح شد در
تحقیق ورزشی استفاده شده است .این تعریف اثبات میکند که ابهام نقش ،نبود اطالعات صریح
و سازگار دربارۀ نقش فرد است؛ برای مثال بازیکنی که بهعنوان نوعی جرقه از نیمکت ذخیره
استفاده میشود ،اما هرگز از نقش خود (رسماً یا غیر رسماً) مطلع نشده باشد ،ابهام نقش را
تجربه میکند و در نتیجه این تحقیق به دنبال آن است تا بداند آیا بازیکنان درک صحیحی از
این نقشهای طراحی شده را دارند یا نه (.)5
نتایج تحقیق استلرز و همکاران ( )8002نشان داد رضایت کمتر ورزشکار باعث ابهام بیشتر
میشود که با نتایج آیس و همکارانش ( 4)8002مطابقت دارد .همچنین دریافتند که رابطۀ بین
ابهام نقش و اشکال مختلف رضایت ورزشکار تنها در ورزشکارانی مشهود است که نیاز بیشتری
به واضح بودن نقش خودشان دارند ( .)8جون و جانسون ( 8)8002و الفینستون و هاردمن
( 2)8009در پژوهشهای مجزایی نشان دادند که تعارض نقش ،مسئولیتپذیری و عملکرد
ورزشی را به میزان چشمگیری کاهش میدهد؛ بنابراین شناخت عواملی که موجب تعارض در
شناخت نقش و در ادامۀ آن باعث کاهش مسئولیتپذیری و انسجام تیمی میشود اهمیت
بسیاری دارد و مربیان و بازیکنان باید ارتباط این عوامل را بهتر و بیشتر بشناسند (.)48
اعتقاد عمومی مربیان ورزشهای گروهی این است که اعضای تیم برای موفقیت به احساس
اتحاد گروهی و همبستگی نیاز دارند و این موضوع اساس موفقیت است .ویدمایر و همکاران
( )8005در مطالعهای که تعداد اعضای گروه و انسجام در بسکتبال را بررسی میکرد ،پی بردند
که با افزوده شدن به اعضای گروه ،رضایت و انسجام گروه کاهش پیدا کرد و بیان کردند که
1. Eys & Etal
2. Jevons & Johnston
3. Elphinston & Hardman
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گروههای سه و شش نفره ایدهآل است ،در حالی که در واحدهای  48نفری رضایت و انسجام
کمتر مشاهده میشود .کوزوب و مک دونل ( )8002بیان کردند که باید ایجاد انسجام اجتماعی
مد نظر قرار گیرد و همچنین همۀ اعضای تیم بهگونهای هماهنگ در جهت رسیدن به
هدفهای شخصی و تیمی مطلوب یاری شوند (.)84
سطح رضایت هر ورزشکار را میتوان بازتابی از چگونگی تالش وی برای رسیدن به
استانداردهای شخصی خود ورزشکار دید .همچنین رابطۀ بین ابهام نقش و اشکال مختلف
رضایت ورزشکار ،تنها در ورزشکارانی مشهود است که نیاز بیشتری به وضوح نقش دارند .هوگ
و هاینس )8009( 4از این نظریه حمایت میکنند که تعارض نقش و ابهام نقش رابطۀ منفی در
رضایت دارد .نتایج تحقیق آیس و همکاران ( )8006نشان داد ابهام بیشتر نشاندهندۀ رضایت
کمتر ورزشکار است که مطابق با نتایج کارون و همکاران ( 8)8002است .همچنین دریافتند
رابطۀ بین ابهام نقش و اشکال مختلف رضایت ورزشکار ،تنها در ورزشکارانی مشهود است که
نیاز بیشتری به واضح بودن نقش دارند (.)42
نقشهای فردی در محیط تیمها بسیار با اهمیت است و نقشها هستند که با قرار گرفتن در
کنار یکدیگر باعث موفقیت تیمها میشوند؛ بنابراین مهم است که بدانیم آیا بازیکنان این
نقشها را پذیرفتهاند یا نه و اینکه آیا از نقش خود رضایت دارند یا ناراضیاند .رضایت ورزشکار
به عنوان عاملی تعیینکننده در نتایج اکتسابی تیمهاست و رضایت وی از حضور در کنار تیم
اهمیت بسیار زیادی دارد (.)6
از آنجا که در پژوهشهای قبلی متغیرهای ابهام نقش ،انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران با هم
و در کنار یکدیگر بررسی نشدهاند ،پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا
واضح بودن نقش و قبول نقش ،موجب رضایت از نقش در میان بازیکنان بسکتبال سوپرلیگ
ایجاد میشود و اینکه آیا قبول نقش و رضایت از آن انسجام تیمی را بهوجود میآورد یا به -
عکس و در نهایت اینکه آیا ابهام از نقش و نپذیرفتن آن موجبات رضایت بازیکنان را فراهم
میآورد و آیا ابهام نقش و نارضایتی بازیکنان از نقش خود ،موجب انسجام گروهی و تیمی
میشود .به طور قطع یافتن پاسخ صحیح و علمی به ابهامات موجود ،بسیاری از سؤاالت موجود
در ذهن مربیان و بازیکنان را پاسخ خواهد داد و مسیری روشن در دستیابی بهتر اهداف،
ایشان را یاری خواهد داد.

1. Huge & hynse
2. Eys & Etal
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع حالنگر ،کاربردی ،توصیفی و پیمایشی است .جامعۀ آماری متشکل از
کلیۀ بازیکنان مرد شاغل در نهمین دورۀ سوپر لیگ بسکتبال باشگاههای ایران ( )N=198بود.
بهدلیل محدود بودن جامعۀ آماری ،کل جامعه بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شد .بهمنظور
جمعآوری دادهها ،پس از هماهنگی با مدیران و سرپرستان تیمهای حاضر در سوپرلیگ
بسکتبال در محل تمرین تیمها توسط محقق ،پرسشنامهها پس از ارائۀ توضیحات مربوط در
میان بازیکنان توزیع و بعد از پاسخدهی توسط آنان ،جمعآوری شد .از  462پرسشنامۀ توزیع-
شده بین بازیکنان 424 ،نفر یعنی  %22به سؤاالت پاسخ دادند.
8
ابهام نقش با استفاده از مقیاس درک نقش 4بوچامپ و همکارانش ( )8008ارزیابی شد .این
مقیاس برای ارزیابی درک هر ورزشکار از نقش خود در تیم طراحی شده است .پذیرش نقش و
رضایت نقش 2با استفاده از مقیاس برس )4662( 1ارزیابی شد .این مقیاس ،ارزیابی دو طرح
جداگانه است که ما را مجاز به تفکیک بین پذیرش نقش و رضایت از نقش میکند و هر یک از
این تأثیرها را در انسجام گروهی و رضایت ورزشکار بررسی میکند .برای اندازهگیری میزان
انسجام گروهی در تیمهای ورزشی از پرسشنامۀ محیط گروه 5کارون و ویدمر )8004( 9استفاده
شد و رضایت ورزشکار با استفاده از پرسشنامۀ رضایت ورزشکار 2ریمر و چالدوری ()4662
بررسی شد.
روایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات  45نفر از استادان مدیریت و برنامهریزی ورزشی تأیید
شد .پایایی پرسشنامه در مطالعهای مقدماتی از میان  85نفر از بازیکنان جامعۀ مورد نظر تعیین
شد .ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس درک نقش  ،0/62مقیاس پذیرش نقش و رضایت نقش
 ،0/99پرسشنامۀ محیط گروه  0/28و پرسشنامۀ رضایت ورزشکار  0/26بهدست آمد.
پس از جمعآوری پرسشنامه و تنظیم دادهها ،از شاخصههای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار ،واریانس و  )...برای توصیف متغیرهای تحقیق استفاده شد که توصیف مشخصات
جمعیتشناختی بازیکنان ،ابهام نقش ،پذیرش نقش و انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران
بسکتبالیست شاغل در سوپرلیگ بسکتبال کشور است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از
1. Role Perception
2. Beauchamp & et al
3. Role Acceptance and Role Satisfaction Questionnaire
4. Berce
)5. Group Environment Questionnaire (GEQ
6. Caron & veadmier
)7. Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ
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آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام
استفاده شده است.
نتایج

مطابق جدول  ،4از حداکثر میانگین  6برای ادراک نقش ،میانگین کل آزمودنیها  9/92با
انحراف استاندارد  0/62بود .در این میان نمرۀ حیطۀ مسئولیتها دارای میانگین  9/90و انحراف
استاندارد  ،0/65نمرۀ رفتار نقش دارای میانگین  9/42و انحراف استاندارد  ،0/66نمرۀ ارزیابی
نقش دارای میانگین  9/22و انحراف استاندارد  4/81و نمرۀ نتایج نقش دارای میانگین  9/96و
انحراف استاندارد  4/02بود.
جدول  .2توصیف آماری ادراک نقش و زیرمجموعههای آن (ادراک نقش)
شاخص آماری
ادراک نقش

حیطۀ مسئولیتها
رفتار نقش
ارزیابی نقش
نتایج نقش
ادراک نقش

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

1/10
1/10
1/00
1/10
1/25

2/10
2/80
2/10
2/90
2/80

9/90
9/42
9/22
9/96
9/19

0/65
0/66
4/81
4/02
0/62

نتایج آزمون فرضیۀ تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین ادراک نقش با رضایت نقش ،پذیرش
نقش و وضوح نقش در جدول  8نشان داده شده است .دادهها نشان میدهد ادراک نقش و زیر
مجموعههای آن با رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنیدار دارد.
جدول  .8ضریب همبستگی بین ادراک نقش ،رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح نقش
متغیر
ادراک نقش

حیطۀ مسئولیتها
رفتار نقش
ارزیابی نقش
نتایج نقش
ادراک نقش
* :همبستگی معنیدار در سطح α = 0/04
** :همبستگی معنیدار در سطح α = 0/05

رضایت نقش

پذیرش نقش

وضوح نقش

*

*

*

r =0/819
** r =0/468
* r =0/298
* r =0/216
* r =0/242

r = 0/162
* r = 0/514
* r = 0/906
* r = 0/980
* r = 0/562

r = 0/198
* r = 0/259
* r = 0/192
* r = 0/198
* r = 0/198
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نتایج آزمون فرضیۀ تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین رضایت ورزشکار با رضایت نقش ،پذیرش
نقش و وضوح نقش در جدول  2نشان داده شده است .دادهها نشان میدهد رضایت ورزشکار و
زیرمجموعههای آن با رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنیدار دارد.
جدول  .9ضریب همبستگی بین رضایت ورزشکار ،رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح نقش
متغیر
رضایت ورزشکار

رضایت نقش

پذیرش نقش

وضوح نقش

*

*

*

r =0/285
* r =0/888
* r =0/884
**r =0/421
*r =0/242
* r =0/291

عملکرد
رهبری
تیم
سازماندهی
افراد
رضایت ورزشکار

r = 0/225
* r = 0/221
* r = 0/126
* r = 0/102
* r = 0/104
* r = 0/558

r = 0/222
* r = 0/212
* r = 0/142
* r = 0/829
* r = 0/128
* r = 0/544

* :همبستگی معنیدار در سطح α = 0/04
** :همبستگی معنیدار در سطح α = 0/05

نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان میدهد بیین ادراک نقیش ،رضیایت ورزشیکار ،پیذیرش
نقییش و انسییجام تیمییی رابط یۀ مسییتقیم و معنییی داری وجییود دارد ( R=0/602و .)P<0/004
همچنین مقدار حجم واریانس نشان میدهید مییزان ادراک نقیش آزمیودنیهیا  28درصید بیه
عاملهای رضایت ورزشکار ،پذیرش نقش و انسجام تیمی و  42درصد به عوامیل خیارا از میدل
مربوط است (جدول .)1
جدول . 4نتایج همبستگی چندگانه بین ادراک نقش ،رضایت ورزشکار ،پذیرش نقش و انسجام تیمی
مدل رگرسیون

N

R

R2

P

--------

424

0/602

0/285

<0/004

همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان مییدهید پیذیرش نقیش ( t= 5/512و ،)P<0/004
انسجام تیمی ( t= 2/142و  )P=0/004و رضیایت ورزشیکار ( t= 2/222و  )P=0/004رابطیهای
خطی با متغیر معیار دارد و واجد شرایط پیشبینی ادراک نقش است .نتیایج مربیوط بیه شییب
خط رگرسیون ( )Bدر مورد متغیر پیشبین نشان میدهد بیین ادراک نقیش بیا پیذیرش نقیش
( )0/218و انسجام تیمی ( )0/912و رضایت ورزشکار ( )0/295رابطۀ مستقیم وجود دارد .نتایج
ضریب معیاری بتا نیز نشان میدهد مهمترین عوامل پیشبینیکننیدۀ ادراک نقیش بیه ترتییب
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رضایت ورزشکار ( ،)0/124انسجام تیمی ( ،)0/102پذیرش نقش ( )0/840است .نتیایج ضیریب
همبستگی سهمیهای نشان میدهد ارتباط ادراک نقش با متغیر رضایت ورزشکار مسیتقل از دو
متغیر دیگر دارای بیشترین ارتباط و برابر با ( )0/590است.
جدول  .5معادل رگرسیون متغیرهای پیشبین ادراک نقش
ضرایب غیرمعیاری

ضریب
معیاری

B

Sd.Er

Beta

-8/226
0/218
0/912
0/295

0/110
0/098
0/029
0/022

0/840
0/102
0/124

مدل رگرسیون

( )aعرض از مبدأ
پذیرش نقش
انسجام تیمی
رضایت ورزشکار

همبستگی
t

-5/140
5/512
2/142
2/222

P

P<0/004
P<0/004
P<0/004
P<0/004

صفر
مرتبهای

سهمیهای

0/941
0/282
0/225

0/261
0/519
0/590

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،تعیین ماهیت روابط بین ابهام نقش ،قبول نقش و رضایت از نقش ،انسجام
تیمی و رضایت ورزشکار بود ،بهویژه هدف از این مطالعه تعیین چگونگی پیشبینی قبول نقیش
و رضایت از نقش با ابهام نقش و چگونگی پیشبینی انسجام تیمی و رضایت از نقش و بیا قبیول
نقش و رضایت از نقش بود .از میان آزمودنیها  %0/9دارای مدرک دکتری %1/4 ،دارای مدرک
کارشناسی ارشد %82/2 ،دارای مدرک کارشناسی %10/4 ،دارای مدرک کاردانی %24/1 ،دارای
مدرک دیپلم و کمتر بودند .میانگین سنی کل آزمیودنیهیا  85/58سیال بیا انحیراف اسیتاندارد
 1/22سال است .میانگین سابقۀ بازی آزمودنیها در لیگ آزمیودنیهیا  5/24سیال بیا انحیراف
استاندارد  2/82سال است .در میان آزمودنیها  %21/1بیازیکن در طیول دوران بیازیگری خیود
دچار آسیب دیدگی شده بودند.
رضایت ورزشکار و زیرمجموعههای آن با انسجام تیمی و زیرمجموعه آن ارتباط مثبت و
معنیدار دارد .این یافتهها با نتایج تحقیق مولن و همکاران ،)8002( 4ریل ،)8002( 8میرز و
همکاران ،)8005( 2دی بکر و همکاران )8040( 1و ماگنی و همکاران )8006( 5همخوانی دارد.
آنان نیز در تحقیق خود ارتباط معنیداری بین رضایت ورزشکار با انسجام تیمی مشاهده کردند
1. Mullen & et al
2. Rail
3. Myers
4. De beaker & et al
5. Mugny & et al
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و میتوان شناخت نقش رهبری توسط بازیکنان ،نوع عملکرد خود و وجود سازماندهی صحیح
در تیم را دلیلی بر وجود همخوانی بین دو تحقیق مزبور دانست.
نتایج نشان داد رضایت ورزشکار و زیرمجموعههای آن با رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح
8
نقش ارتباط مثبت و معنیدار دارد .این یافتهها با نتایج تحقیق هوگ و هاینس ،)8009( 4لوکه
( ،)8002مارتنز و همکاران )8002( 2دی بکر و همکاران ( ،)8040بوچامپ و همکاران
5
( ،)8001بیدل و توماس ،)8002( 1کارون و همکاران ( ،)8005تئودوراکیس و همکاران
( )8040ماهونی و همکاران ( )8040و ماگنی و همکاران ( )8006همخوانی دارد .آنان نیز در
تحقیق خود مشاهده کردند رضایت از نقش ،پذیرش نقش و واضح بودن نقش موجب رضایت
ورزشکار میشود و این ارتباط دلیلی بر همخوانی دو تحقیق است.
بین ادراک نقش و زیرمجموعههای آن با رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح نقش ارتباط
مثبت و معنیدار وجود دارد .این یافتهها با نتایج تحقیق و کاراموسالیدیس و همکاران)8040( 9
که آنان نیز ارتباط معنیداری بین ادراک نقش با رضایت نقش ،پذیرش نقش و وضوح نقش
مشاهده کردند ،همخوانی دارد و دلیل این همخوانی را میتوان انجام تحقیقات مزبور در
لیگهای حرفهای دانست و اینکه بازیکنان حرفهای ،در مقایسه با بازیکنان آماتور درک بهتری
از نقشهای خود در تیم دارند و در نهایت میتوان گفت داشتن درک بهتر از نقش خود توسط
بازیکنان باعث پذیرش و رضایت از نقش میشود که دلیلی دیگر بر همخوانی نتایج تحقیق
حاضر با سایر مطالعات یادشده است.
این یافتهها ،مفاهیم مهمی برای مربیان و محققانی دارد که به عواملی میپردازند که ورزشکاران
را مجبور به قبول یا راضی بودن از نقش خود در تیم میکنند .برای مربیان مهم است که
ورزشکاران نهتنها دربارۀ نقش خود آگاه باشند ،بلکه احساس کنند نقششان مهم است.
همانطور که پیشبینی شده ،رضایت از نقش ،پیشبینیکنندۀ قوی رضایت ورزشکار با توجه به
رهبری بود .هرچه ورزشکار از نقش خود راضیتر باشد ،از رهبری مربی بیشتر راضی خواهد بود و
هرچه از نقش خود ناراضیتر باشد ،از رهبری مربی ناراضیتر خواهد بود .این امر با توجه به نقش
حاکم مربیان در تحرک بخشیدن ،توسعه و استفاده از منابع انسانی ،توسعه و انتخاب استراتژیها و

1. Hogg & Myers
2. lucke
3. Martens & et al
4. Biddle & Tomas
5. Theodorakis & et al
6. Karamousalidis & et al
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تاکتیکها شگفتانگیز نیست .این یافته مفاهیم مهمی برای مربیان و افراد شاغل در این زمینه دارد.
اگر جنبۀ رهبری رضایت ورزشکار برجستهترین متغیر باشد پس مداخالتی که هدفشان رابطۀ
ورزشکار با مربی است ،ممکن است سودمندترین مداخالت برای افزایش و حفظ رضایت ورزشکار
باشد .همچنین مداخالتی که هدفشان مربی و کمک به وی برای افزایش رضایت ورزشکار از نقش
است ،میتواند سودمند باشد .برای سایر محققان ،بررسی دیگر عوامل میانجی و متعادلکننده در
خصوص رضایت از نقش و رضایت ورزشکار چون سبک مربیگری یا جنسیت سودمند خواهد بود.
این امر به درک بهتری این رابطه برای مربیان و شاغالن منجر خواهد شد.
با توجه به نبود قابلیت اعتماد به زیرمقیاسهای انسجام نتیجهگیری دربارۀ رابطۀ بین قبول
نقش و رضایت از نقش برای انسجام تیمی مشکل است .باید به یاد داشته باشیم رضایت از
نقش ،پیشبینیکنندۀ جذابیتهای فردی به مؤلفۀ گروه  -وظیفۀ انسجام تیمی است .این یافته
که به دقت تفسیر شده ،نشان میدهد هرچه ورزشکاران از نقش خود راضیتر باشند ،بر حسب
جذابیت خود به وظایف گروه منسجمترند .تحقیقات بیشتر باید این رابطه را به صورت کاملتر و
جامعتر با توجه به رابطۀ انسجام با عملکرد و دیگر ساختارهای گروه بررسی نمایند.
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