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 چکیده

های رهبری مربیان، انسجام تیمی و بین سبک ارتباطهدف از انجام این پژوهش بررسی 

روش پژوهش حاضر پیمایشی و  لیگ برتر ایران بود. هایفوتبالیستموفقیت طلبی در  انگیزه

های فوتبال جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان حاضر در تیم. بوده استاز نوع همبستگی 

که تعداد آنها بر اساس اعالم سازمان لیگ  د،دهنتشکیل می 34-31لیگ برتر ایران در سال 

نشان  هایافتهنفر از بازیکنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.  164نفر بوده است.  141

بین سبک رهبری، انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی ورزشکاران رابطه معنادار  داد که

توانند انسجام تیمی را پیش بینی می سبک رهبری و انگیزه موفقیت طلبیوجود دارد و 

-ق در خصوص سبک رهبری، انسجام تیمی و انگیزه موفقیتنمایند. با توجه به نتایج تحقی

های مختلف مربیگری و الگوهای رفتاری رسد که استفاده مربیان از سبکطلبی به نظر می

 متفاوت، سطوح انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی را دستخوش تغییر خواهد کرد.

 ، ورزشکاریسبک رهبری، انسجام تیمی، انگیزه موفقیت طلب واژگان کلیدی:

                                                      Email: saeidhatami64@yahoo.com*نویسنده مسئول: 
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 مقدمه
ثر ؤبرای رسیدن به موفقیت در کار گروهی نیاز به مدیریت صحیح و کارآمد است. نقش م

باشد. در ورزش معموالً اهمیت می ها بسیار حائزبرای پیشرفت و یا عدم پیشرفت گروه مدیریت

مربی به عنوان یک رهبر مسئولیت گروه یا تیم را برای رسیدن به هدف مورد نظر به عهده دارد 

کار هدایت و رهبری را برای توسعه ساختار و انسجام اعضاء در  ،های خودتا با استفاده از مهارت

روی  ثیر رفتارهای صحیحأاشته و تثری در پیشرفت تیم دؤحال مربی نقش م به هرپیش گیرد. 

های بوجود آمده در ورزشکار اغلب توسط عملکرد ورزشکار بسیار قابل توجه است. موفقیت

 گرددشود، تعیین میهای انفرادی نسبت به محیطی که در آن انجام میالعملعکس

  (. 111 ،1،2002چن)

کنند و افرادی که با هم کار میاز طرفی انسجام بعنوان عنصر اساسی و مرکزی در توسعه تیم 

(. انسجام به عنوان ارزش حیاتی تیم در فرآیند 22 ،2،2002رنج و کاترینشود )قلمداد می

شود که در تمایل جهت پیوند با یکدیگر و متحد شدن برای رسیدن به اهداف پویایی تعریف می

(. اگر انسجام 11-32، 3،2002کارون و همکارانکند )ثر اعضاء نمود پیدا میؤیا ارضاء نیازهای م

-باعث نتیجه مطلوب نهایی شود پس ساختار تیمی فرآیندی است که پیشرفتش را تسهیل می

 ییباالتر رفتن از استاندارد یا بهبود کارآ ای دنی)رس تیکه موفق معتقد است 2ینکال مک کند.

ما چگونه  دهدیم حیاست که توض یاجتماع یهازهیاز میان انگ یزه اصلیاز سه انگ یکی( یفرد

حفظ ارتباطات  ی)به معنا یگانه وابستگسه یهازهیانگ نیاز ا گرید زهی. دو انگمیکنیرفتار م

نشان  وی بودن( هستند. رگذاریتاث گرانیبودن و بر د رومندین ی( و قدرت )به معنایفرد کینزد

از وجود آنها  عموالًوجود دارند. اگرچه ما م یدر هر فرد یتا حد هازهین انگیداد که هر سه ا

منجر به بروز  مانیو کمبودها ازهاین یآنها هستند که با آگاه کردن ما از برخ م،یستیآگاه ن

 (.  111 ،2002 )چن، شوندیخاص در ما م یرفتارها یبرخ

از اندازه باشد، در آن صورت اعتماد از  شیب طلبی تیاگر تمرکز بر موفقنکته قابل توجه این که 

و  ورزشکاران ییبه کاهش کارآ تیکه در نها ندیبیم بیآس ورزشکاران هیروح و رودیم نیب

با استعداد هر چه  مربیانکه  دهدینشان م قاتی. تحقانجامدیم مربیانتنزل اعتماد به نفس 

 شتریکردن، ب شرفتیپ یاند، به جاوارد کرده ورزشکارانبه  شتریب تیموفق یبرا یشتریفشار ب
منبع قدرت است،  کیهمچنان  یطلبتیموفق یباال زهیرچه انگاگ اند.در هم شکسته

                                                 
1.Chen 

2.Rang, & Catharine 

3.Carron et al 
4. Macklin 
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 یمنبع قدرت مجال عمل بدهند و ک نیبه ا یکه چه زمان رندیبگ ادی دیها باسازمان یول

 .(201122، ،1بالک و همکاران) آن را کنترل کنند
ن های ورزشی هستند. در بيی( معقتد است که مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم2011) بالک

سه عامل ورزشکار، مربی و تماشاگر، مربی در رهبری تیم به عنوان یک سازمان دهنيده قيوی و 

کند کيه مربیگيری شي لی متفياوت بيا سيایر بیان می 2مارتنز. زیربنای هر پیشرفت مطرح است

های نجیب و رود این است که انسانباشد و آنچه از مربی انتظار میمشاغل موجود در جامعه می

مربیان به عنوان یکی از ارکيان  (. 11-32،2002،)کارون و همکاران جامعه تحویل دهدخوب به 

تيوان از نقيش مهيم آنهيا در اند و نميیتیمی مورد توجه بوده گیری و پیشرفت هراساسی شکل

عملکرد بازیکنان چشم پوشی کرد. بر اساس مطالعات انجام شده شخصيیت و سيبک رهبيری و 

 انگیزه موفقیيت طلبيی ارتبياا دارد ، میزان رضایت، انسجام گروهی ورفتاری مربیان با عملکرد

 (.  112،2002)چن،،

های خاص و شناخت عوامل روانيی و فیزیکيی، در بسيیاری از توانند با داشتن مهارتمربیان می

گیيرد، ورزشيکاران را بيا توجيه بيه های ورزشی که به ویژه به شکل گروهی صيورت ميیفعالیت

عملکيرد گروهيی بيه سيوی انسيجام بیشيتر و در نهایيت  گذار بری و عوامل اثرهای فردتوانایی

پیشرفت و موفقیت سوق دهند. لذا نقش یک مربی در انگیزه بازیکنان و بيازدهی واقعيی تیميی 

چند ابزارهای به کار برده شده در راستای رهبری موثر با توجه بيه ماهیيت  قابل انکار نیست هر

هيای انفيرادی ورزشيکاران و اظ ساختاری متفاوت است و تواناییهای ورزشی از لحخاص رشته

 .(27،2011)بالک و همکاران طلبداعمال متقابل آنها را می

رابطه بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با "در تحقیقی تحت عنوان  (1311) و همکاران شمسایی

به این  "وجوانان ایرانت لیگ برتر فوتبال نهای حاضر در مسابقاانسجام گروهی و عملکرد تیم

داری بین رفتارهای رهبری آموزشی، بازخورد مثبت و نتیجه رسیدند که ارتباا مثبت و معنی

ار داری بین رفتحمایت اجتماعی و انسجام گروهی وجود دارد و نیز ارتباا منفی و معنی

بری ن داد که رفتار رهنتایج آنان نشادارد. همچنین  مستبدانه و انسجام گروهی وجود

، رابطه زیادی با انسجام تکلیف بازیکنان ندارد، در حالیکه بین رفتار دموکراتیک دموکراتیک

. دار اما منفی وجود داشتمربیان با انسجام اجتماعی و انسجام گروهی بازیکنان رابطه معنی

 بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با انسجام گروهی و ابراز داشت که ( در پژوهشی2002) 3رنج

                                                 
1.Black et al 

2.Martens 
3. Range 
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های رفتار آموزشی، وجود دارد و مربیانی که از سبکارتباا های ناموفق تعداد پیروزی تیم

  .تری دارندهای منسجمکنند، تیمدموکراتیک، حمایت اجتماعی و  بازخورد مثبت استفاده می

 تأثیر این باشند. داشته ورزشکاران پیشرفت اهداف دهیشکل بر مهمی اثرات توانندمی مربیان

 ضمنی هایپاسخ رقابت، و تمرین جلسات طی مربیان آن در که کند منعکس را واند حالتیتمی

 پیشرفت با تواندمی مربی آورند. فراهم ،دارند موفقیت از که جهت تعریفی در را خود آشکار و

 و پیروزی بر یا نماید، ایجاد گراتکلیف جو بخشد و ءارتقا را تکلیف اجرای در تالش ،فردی

 آورد. وجود به خودگرا جوی و کند تأکید دیگران از بیشتر اناییتو اثبات

( در بررسی رابطه بین ابعاد رهبری مربیان و انسجام تیمی در شش تیم 1771) 1یسوستر و و

بعد رفتار آموزشی و تمرینی و فوتبال دبیرستانی نشان دادند که میزان باالی انسجام تکلیف با 

همچنین در این پژوهش نشان داده شده است که میزان باالی دموکراتیک در ارتباا است.  بعد

. انسجام اجتماعی با ابعاد رهبری دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد در ارتباا است

( ارتباا بین ابعاد رهبری و انسجام گروهی و نیز انسجام گروهی و 2001) 2و همکاران پترسون

ن دانشگاهی آمریکا بررسی کردند. نتایج نشان داد های فوتبال مردان و زناموفقیت را در تیم

های این پژوهشگران تر هستند. همچنین بنا به یافتهتر منسجمهای پایینورزشکاران در رده

انسجام گروهی با عملکرد تیمی ارتباا زیادی داشت. نتایج آنها در مورد ابعاد رفتار رهبری 

ستبدانه را در مقایسه با رهبری دموکراتیک ورزشکاران رهبری م ،نشان داد بر خالف انتظار

 .دهندترجیح می

 و است گروهی با انسجام مرتبط عوامل از مربیان رهبری رفتار تحقیقات، نتایج به توجه با

 .است ورزشی هایتیم موفقیت با مرتبط عوامل از نیز گروهی انسجام

 بسکتبالهای در تیم( در پژوهشی به بررسی ارتباا انسجام و عملکرد 1120) 3جی گریو

چیزی بر عملکرد تیم دارد، اما عملکرد تأثیر قابل پرداخت. نتایج نشان داد که انسجام تأثیر نا

 2بویل .های بازنده داشتندهای برنده انسجام بیشتری از تیمتوجهی بر انسجام داشت و تیم

-یمی و گسترش مهارتانگیز بر انسجام ت به بررسی تأثیر تمرینات هیجان ( در پژوهشی2010)

نخبه پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد این نوع تمرین بر  5های روانی در ورزشکاران نت بال

همچنین بهبود انسجام وظیفه به همراه پیشرفت در  پیشرفت ورزشکاران اثر گذاشته است.

                                                 
1.Wester & Weiss 
2. Patterson  et al 

3. Grieve 

4. Boyle 
5. Netball 
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از  تر تحمل کنند،شد ورزشکاران فشار مسابقات اصلی را راحتهای ذهنی که باعث میمهارت

 .دیگر نتایج این تحقیق بود

توان اذعان داشت که سبک رهبری، انسجام تیمی و بر اساس نتایج تحقیقات ذکر شده، می

ترین عوامل حیاتی برای موفقیت در عرصه ورزش است و استفاده انگیزه موفقیت طلبی از مهم

گیزش بازیکنان، های ورزشی و به توجهی به اننکردن از سبک رهبری مناسب در مربیگری تیم

 تواند منجر به انسجام و عملکرد ضعیف تیم و نهایتاً شکست آن شود.می
( ارتباا بین ادراک ورزشکاران از رفتارهای مربی و انسجام تیمی را 2007وستر و ویس )

 کردند مربیانشان از سبکمی قیق نشان داد ورزشکارانی که تصوربررسی کردند. نتایج تح

کنند و مقدار زیادی رفتار حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت و تفاده میبیشتر اسدموکراتیک 

است. آنها همچنین پی  برخوردار باالتری انسجامبرند تیمشان از کار میآموزش و تمرین به 

-بردند موفقیت تیمی و انفرادی بازیکنان با انسجام تیمی و رفتار مربیان ارتباا مثبت و معنی

های رهبری با انسجام تیمی و ( به بررسی ارتباا بین سبک2007) 1نایچاس و کرا .داری دارد

هایی که در لیگ موفق بودند از رضایتمندی ورزشکاران پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد تیم

ها از رفتار آموزش و که مربیان این تیم ، در حالیمندی وظیفه بیشتری برخوردارندرضایت

 .کردندیتمرین و حمایت اجتماعی استفاده م

در این میان ورزش فوتبال با توجه به استقبال جهانی و گسترده بودن نیازمند مشيخ  شيدن 

ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن بصورت علمی دارد. بنابراین نیاز دیده شد عوامل مهم اثرگذار بير 

تير و های رهبری مربیان، انسجام تیمی و دستیابی به موفقیت بيا انجيام تحقیقيات وسيیعسبک

باشد، مشخ  گردد. جهت بهبود اثربخشيی تر که از ضروریات پیشرفت تحقیق میدیدی عمیق

تواند بسيیار حيائز اهمیيت باشيد تيا عواميل های مربیگری میو کارآیی در ورزش بررسی سبک

تاثیرگذار بر چگونگی عملکرد مربی شناسایی شيود. همچنيین بيرای کسيب موفقیيت گروهيی، 

تواند از اهم موارد مورد توجه باشد تا بتوان از این طریق از اشيکاالت م میانسجام بین اعضای تی

های ورزشی و عدم درک متقابل میان افيراد کاسيته شيود و انگیيزه الزم در راسيتای درونی تیم

 پیشرفت و پیروزی ایجاد گردد. 

ان هيای ورزشيی حتيی بيا داشيتن مربیيشود که تیمامروزه به خصوص در کشور ما مشاهده می

اند عملکرد گروهی مناسيبی از خيود نشيان دهنيد. بسيیاری از مجرب و بازیکنان نخبه نتوانسته

بنابراین  باشد.، سطح توانایی آنها میکه اصل اساسی در گزینش بازیکنان مربیان بر این اعتقادند

اغلب  ندانند. این مربیاهای ورزشکاران میآنها بازدهی گروهی را نتیجه مستقیم مجموع توانایی

                                                 
1.Eichas & Krane 
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ثیرگذار بر عملکرد گروهی بازیکنان بی اطالعند. بيی تردیيد عواميل زیيادی در ایين أاز عوامل ت

ها باشد. لذا بررسی تواند عدم انسجام گروهی در این تیمزمینه دخالت دارند و یکی از عوامل می

انگیيزه  میيزانهای رهبری مورد استفاده مربیان، تعیین میزان انسجام گروهی بازیکنيان، سبک

توانيد کميک کننيده باشيد بيه ایين موفقیت طلبی ورزشکاران و بررسی عوامل مرتبط با آن می

هيای رهبيری مربیيان، که: آیا بيین سيبک نمایدمنظور این پژوهش در پی آن است تا مشخ  

 ارتباطی وجود دارد؟ لیگ برتر ایران هایفوتبالیستانسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی در 

 

 یقروش تحق
باشيد. جامعيه آمياری ایين پيژوهش را روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نيوع همبسيتگی ميی

دهند. تعداد آنهيا تشکیل می 71-72های فوتبال لیگ برتر ایران در سال بازیکنان حاضر در تیم

گیيری تصيادفی و بيا نفر بوده اسيت. بير اسياس روش نمونيه 212بر اساس اعالم سازمان لیگ 

نفر از بازیکنان به عنوان نمونه تحقیيق انتخياب گردیدنيد. ابيزار  201مورگان  استفاده از جدول

پرسشنامه اطالعات فردی، پرسشنامه مقیاس رهبری در  چهارگیری در این پژوهش شامل اندازه

 نيهال مربوا بيه رفتيار آموزشيی، سؤ 13سوال است:  20( که شامل 1721) 1الدوریچیورزش 

سيوال مربيوا بيه  هشيتال مربوا به رفتار آمرانيه، پنج سؤ تیک،سوال مربوا به رفتار دموکرا

ها بر اساس مقیياس باشد. پاسخسوال مربوا به رفتار بازخورد مثبت می پنجحمایت اجتماعی و 

-ارزشی لیکرت که شامل: هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه، ارزش گذاری ميی پنج

ها بر اساس باشد و پاسخسوأل می 11( که شامل 2002) 2شوند. پرسشنامه انسجام گروهی چن

مقیاس سه ارزشی که شامل: کامالً موافقم، نظری ندارم و کامالً مخالفم بوده که بر اساس شدت 

در نظر گرفته شده است و در نهایت پرسشنامه انگیزه موفقیيت طلبيی  نهتا  یکپاسخ از گزینه 

ارزشی: شيامل کيامالً  پنجبر اساس مقیاس  هاباشد و پاسخسوال می 13( که شامل 2002چن )

 هيابرای تعیین روایی این پرسشينامه باشند.موافق، موافق، بی تفاوت، مخالف و کامالً مخالف می

یعنی اهداف پيژوهش بيه هميراه پرسشينامه در اختیيار  .از روش وابسته به محتوی استفاده شد

در این تحقیق بيرای  .آنها اعمال شدقرار گرفت و نظرات اصالحی  مدیریت ورزشیرشته  اساتید

نفر  20ها بین ها از روش باز آزمایی استفاده گردید. ابتدا پرسشنامهاطمینان از پایایی پرسشنامه

روز، مجيدداً  15از بازیکنان توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری شد و در مرحله بعد بيه فاصيله 

ها بيا ضریب بازآزمایی نشان داد پرسشنامه ها در اختیار همان پاسخگویان قرار گرفت.پرسشنامه

                                                 
1.Chelladvrai 
2. Chen 
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اند، همچنین بيرای محاسيبه پایيایی گذشت زمان ثبات خود را حفظ نموده و دارای پایایی بوده

 ها بدست آمد. درونی از روش آلفای کرونباخ  استفاده و ضریب پایایی درونی برای پرسشنامه

هيا بيه ترتیيب: ی هر یيک از پرسشينامهلفای کرونباخ براآپایایی به دست آمده از طریق ضریب 

و پرسشنامه انگیزه  73/0، پرسشنامه انسجام گروهی 71/0پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش 

به احتمال افت نمونه و پیش بینی عدم بازگشيت با توجه محاسبه گردید.  11/0موفقیت طلبی 

امه بيین ورزشيکاران پرسشين 230عيداد ت)برابر حجم نمونه(، از سوی محققان  پرسشنامه 201

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل  121های برگشتی تعداد پرسشنامهتوزیع گردید که با توجه به 

بندی نمرات خام و ترسیم جداول های آمار توصیفی به منظور طبقهاز تکنیک آماری قرار گرفت.

میرنوف، ضيریب ف اسيوو نمودارها استفاده گردید و همچنین از آمار استنباطی، آزمون کلموگر

ارتباا بین سبک رهبری و رگرسیون به منظور بررسی  آزمون تعقیبی شفهتگی پیرسون، همبس

 انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی بازیکنان فوتبال لیيگ برتير ایيران اسيتفاده شيد.مربیان، 

 صورت پذیرفت. 11نسخه  1اس پی اس اسمحاسبات آماری این پژوهش توسط نرم افزار 
 

 نتایج
 2/22) بيا سيال 22-22های تحقیق نشان داد که گروه سنی های فردی آزمودنیتوصیف ویژگی

و متأهيل  هيادرصيد از آزميودنی 1/23های سنی داشتند.درصد( بیشترین فراوانی را در بین رده

و  (درصيد 1/51) های تحقیق دارای تحصیالت دیيللمبودند. بیشتر آزمودنی مجرددرصد  7/32

درصيد( و فيوق  2/20درصد( و لیسانس )7/25ترتیب دارای تحصیالت فوق دیللم ) بعد از آن به

سال سيابقه فعالیيت  15ها بیش از درصد از آزمودنی 1/23 درصد( بودند. 1/2لیسانس و باالتر )

درصيد  2/15 سيال سيابقه باشيگاهی داشيتند. پينجدرصيد آنهيا کمتير از  5/3فقط  باشگاهی و

 درصد بازیکن ذخیره بودند.2/12و  های خودصلی در تیمیق بازیکن اهای تحقآزمودنی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1.SPSS 18.0 for Windows 
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های آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بازخورد بین سبک یکبر اساس نتایج جدول شماره 

مثبت با دو سبک دموکراتیک و آمرانه تفاوت معنادار وجود دارد و بین سه سبک آموزش و 

دو سبک دموکراتیک و آمرانه با یکدیگر تفاوت تمرین، حمایت اجتماعی و بازخورد با هم و 

 باشد.معنادار نمی
 های رهبری مربیانسبکتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه ن -1جدول 

 میانگین هاسبک ردیف
آموزش و 
 تمرین

 دموکراتیک
حمایت 
 اجتماعی

 آمرانه بازخورد مثبت

1 
آموزش و 
  تمرین

21/3 - 001/0 235/0 552/0 002/0 

 221/0 013/0 003/0 - 001/0 21/3 وکراتیکدم 2

3 
حمایت 
 اجتماعی

53/3 235/0 003/0 - 172/0 002/0 

 012/0 - 172/0 013/0 552/0 22/3 بازخورد مثبت 2

 - 012/0 002/0 221/0 002/0 77/2 آمرانه 5

 
 

شود با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون و مالحظه می دوهمانگونه که در جدول شماره 

بین سبک رهبری، انسجام تیمی گردد. بنابراین طح معناداری مشاهده شده فرض صفر رد میس

  وجود دارد.و انگیزه موفقیت طلبی ورزشکاران رابطه معنادار و مستقیمی 
 

ضریب همبستگی پیرسون در خصوص ارتباا بین سبک رهبری مربیان و انسجام تیمی و انگیزه  -2جدول 

 موفقیت طلبی
 

 تعداد رمت ی ردیف
سطح 
 معناداری

 ضریب رابطه

 74/1 18/1 861 سبک رهبری مربیان و انسجام تیمی 1
 35/1 18/1 861 سبک رهبری مربیان و انگیزه موفقیت طلبی 2
 35/1 18/1 861 انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی 3

 

 

 t = -75/0ی)دهد انگیزه موفقیت طلبمی نشان رگرسیون تحلیل سهبا توجه به جدول شماره 

از طرفی انگیزه موفقیت طلبی . را ندارد انسجام تیمی بینی پیش ( به تنهایی توانایی≤05/0Pو

(21/2- = t 01/0وP≤( همراه با سبک رهبری مربیان )22/2 = t 01/0وP≤می ) توانند انسجام

 تیمی را پیش بینی نمایند.
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 نتایج آزمون رگرسیون خطی -3جدول 

 مدل ردیف
 ضرایب هنجاری هنجاریضرایب غیر 

T سطح معناداری 
B 

خطای 
 استاندارد

 بتا

 32/0 -75/0 -10/0 50/0 -22/0 انگیزه موفقیت طلبی 1
 01/0 -21/2 -22/0 22/0 -13/1 انگیزه موفقیت طلبی 2
 01/0 22/2 22/0 12/0 57/0 سبک رهبری مربیان 3
 
 

 گیریبحث و نتیجه
وهش حاضر نشان داد که مربیان لیگ برتر فوتبال بیشيتر از سيبک رهبيری آميوزش و پژنتایج 

کنند؛ بنابراین از دیيدگاه بازیکنيان مربیيان تمرین و کمتر از سبک مربیگری آمرانه استفاده می

نماینيد و کمتير و تیم و انجام تمرینات توجه میهای تکنیکی و تاکتیکی افراد بیشتر به آموزش

-انه بیانگر آن است که مربیان تا حدودی به بازیکنان اجازه شيرکت در تصيمیمبودن سبک آمر

نتيایج دهنيد. های دستیابی به اهيداف را ميیهای مربوا به تعیین اهداف گروهی و روشگیری

بزرگساالن  فوتبال برترهای لیگ ( در تیم1311) شمسایی( و 1312حسینی کشتان )تحقیقات 

بیشتر از سيبک آميوزش و تميرین و آمرانيه و کمتير از سيبک  یاننشان داد که مربو نوجوانان 

بيه عنيوان سيبک اول مربیيان،  در زمینه سبک آموزش و تميرین کنند.دموکراتیک استفاده می

نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. در توجیه این نتیجيه بایيد گفيت کيه 

هيا و سيطوح ک آموزش و تمرین در بیشيتر رشيتهاحتماالً با توجه به ماهیت پویای ورزش، سب

هيا ها و تکنیيکموزش تاکتیکبیشتر تمرکز و انرژی خود را بر آ تر است و مربیانورزش متداول

از  های لیگ برتير فوتبيال کشيورنمایند. البته در خصوص استفاده کمتر مربیان تیممعطوف می

( 2000) 2( و بنيت و مانوئيل2001) 1ر(، ریمي3131هيای ميرادی )، نتایج با یافتيهسبک آمرانه

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که ارتباا مثبت و معنی داری بيین  همخوانی دارد.

سبک رهبری مربیان و انسجام تیمی وجيود دارد. در خصيوص ارتبياا بيین سيبک رهبيری بيا 

ی تحقیق ارتباا مثبت ها)انسجام اجتماعی، انسجام تکلیف و انسجام کل( یافته انسجام گروهی

های رهبری رفتيار آموزشيی، دموکراتیيک، حمایيت اجتمياعی و بيازخورد داری با سبکو معنی

شيود، یعنيی سيبک هيای رفتيار داری با سبک آمرانه مشاهده میمثبت و ارتباا منفی و معنی

آموزشييی، دموکراتیييک، حمایييت اجتميياعی و بييازخورد مثبييت، بييا انسييجام تیمييی بيياالتری در 

                                                 
1- Riemer 
2- Bennett and Maneual 
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شود ورزشيکاران درک بهتيری از مربیيان کاران به همراه است. بنابراین این خود باعث میورزش

 بياالی میيزان نيدکيه نشيان داد (1771) وسيیس و نتایج تحقیق با تحقیق وستر داشته باشند.

 .است همخيوانی دارد ارتباا در دموکراتیک بعد و تمرینی و آموزشی رفتار بعد با تکلیف انسجام

هيای ایيران انجيام شيد، ( نیز که بر روی مربیان فوتبال لیگ باشيگاه1327ری )در پژوهش جبا

گرایی در حيد متوسيط گرایی و وظیفههای انسانوضعیت سبک رهبری مربیان فوتبال در سبک

 ابعاد بین نیز بیان داشت که( 2002) رنج گزارش شد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد.

 و دارد وجيود ارتبياا نياموفق هيایتيیم پیروزی تعداد و گروهی نسجاما با مربیان رهبری رفتار

 مثبيت بيازخورد  و اجتمياعی حمایيت دموکراتیيک، آموزشيی، رفتيار هيایسبک از که مربیانی

 نتيایج تحقیيق حاضير همخيوانی دارد. دارنيد کيه بيا تيریمنسيجم هيایتیم کنند،می استفاده

هيای لیيگ ی و انسجام گروهی، بازیکنيان تيیم( با بررسی ارتباا بین سبک رهبر1313مرادی)

داری بین انسجام اجتمياعی و رتباا مثبت و معنیل ایران، به این نتیجه رسید که ابرتر بسکتبا

های رفتاری آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد تکلیف بازیکنان و سبک

های تحقیق مذکور نشان داد دارد. یافته داری با سبک آمرانه وجودمثبت و ارتباا منفی و معنی

داری وجود دارد، های موفق و ناموفق تفاوت معنیهای رهبری و انسجام تیمی تیمکه بین سبک

( در پژوهشيی 2007) 1. همچنین کوریچن و همکيارانکه با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد

ها نشيان داد کيه سيبک د. یافتهرهبری تحول گرا و سالمت روحی تیم را مورد بررسی قرار دادن

-مذکور هم مشابه یافته پژوهشرهبری تحول گرا ارتباا مثبتی با انسجام تیمی دارد؛ که نتایج 

( 2007) های این تحقیق با نتایج مطالعه ایچاس و کيرانهمچنین یافته .های این تحقیق است

وص سبک رهبيری مربیيان، توان استنباا نمود که در خصبنابراین این گونه می همخوانی دارد.

سبک رفتار آموزشی، رفتار حمایت اجتمياعی، رفتيار دموکراتیيک و بيازخورد مثبيت بیشيترین 

کارایی را در راستای کسب انسجام تیمی ورزشکاران دارد؛ در حالی کيه سيبک رفتياری آمرانيه 

 سيت کيهها بیيانگر ایين مطليب ادهد. یافتهکمترین اثرگذاری مثبت را بر ورزشکاران نشان می
 هيایهای مربوا به شیوهگیریند تا حدودی به بازیکنان اجازه شرکت در تصمیمنتوامربیان می

انجيام  اگرچه مربیيان بير تمرینی و اتخاذ استراتژی مناسب برای مسابقات را بدهند. از آن طرف

اداش توانند به رفاه اجتماعی، حمایت، تشيویق و دادن پيتمرینات تأکید دارند، در عین حال می

توانند با برقراری رابطه دوستانه با بازیکنيان، بررسيی مربیان میبه بازیکنان توجه داشته باشند. 

و افيزایش مشکالت بازیکنان و همچنین حل و فصل اختالفات بین اعضای تیم، در صدد حفيظ 

ی های تکنیکيی و تياکتیکروحیه تیمی و انسجام گروهی برآیند، ضمن اینکه مربیان با راهنمایی

                                                 
1.Corrigan et All 
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ها و بهبود مهارت بازیکنيان اهتميام ورزنيد. در ها و قوتهنگام رقابت و تمرین، بر آموزش ضعف

نهایت از ایجاد فاصله و جدایی بین خود و بازیکنان بلرهیزند. تا به عنوان یک حيامی اجتمياعی 

 برای بازیکنان خود در جهت افزایش انسجام گروهی پیش روند.

ود که رابطه معنی داری بيین سيبک رهبيری مربیيان بيا انگیيزه دومین یافته این تحقیق این ب

موفقیت طلبی وجود دارد، یعنی این که سبک رهبری مربی مستقیماً انگیزه موفقیيت طلبيی را 

( 2002) و همکياران کارون( و 2010) 1نوالن و همکاراننتایج تحقیق دهد. تحت تأثیر قرار می

در قيوی  یورزشيکار شاخصي -رابطه مربيی هدریافتند ک اآنه. نمایدمینتایج این تحقیق را تأیید 

( نشان داد بین سبک 1327) های کاظمیهمچنین یافته .درک ورزشکار از عملکرد تیمی است

داری وجود دارد؛ که ایين رهبری تشریک مساعی و انگیزش پیشرفت بازیکنان همبستگی معنی

 های آن بياشود. که یافتهاهده میهای رهبری دموکراتیک و آمرانه مشهمبستگی در مورد سبک

هم با تحقیق حاضر مطابقت دارد. همچنین  توجه به این که بین بانوان مطالعه صورت گرفت باز

( با نتایج این تحقیق همخوانی نداشت. در پژوهشی که بيه بررسيی 1200) 2های کاکیوگلویافته

های آنکيارا پرداختيه شيد اهسبک رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران در فوتبال در دانشگ

نتایج نشان داد که بین رضایتمندی ورزشکاران با رفتارهيای ترجیحيی و  ادراک شيده مربیيان 

داری وجود ندارد و همچنین بین رضایتمندی با نوع رفتار ترجیحی و ادراک شيده ارتباا معنی

هيای د. نتایج یافتهها تفاوت معنی داری مشاهده شمربیان در بین مهاجمان و مدافعان و هافبک

( که به بررسی ارتباا الگيوی بيازخورد مربیيان و ادراک ورزشيکاران دختير 2010) 3هاو آلن و

هيای ایين تحقیيق ، بيا یافتيهندهاکی باز کلمبیایی از رقابتشان و سطح رضایتمندی آنها پرداخت

موزشيی، هيای رهبيری رفتيار آمطابقت و همخوانی دارد. بنابراین نتایج کسب شده برای سيبک

ها استفاده مربیان از این سبک دهد کهدموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت نشان می

هم باعث جذابیت و عالقه ورزشکاران به نوع ورزش و مهارت و هم باعث افزایش جذابیت گيروه 

 گردد.در راستای عملکرد مثبت و کسب موفقیت می

داری بین انسجام تیمی و انگیيزه موفقیيت طلبيی سومین یافته تحقیق این بود که رابطه معنی

تيا انيدازه زیياد تحيت  را تواند انگیزه موفقیت طلبيیوجود دارد. یعنی این که انسجام تیمی می

 کيارون و ( و1777چيیالدوری ) هيایتأثیر قرار دهد. نتایج این تحقیق همخوانی زیادی با یافته

تحقیق تجربيی بيه بررسيی ارتبياا  22ی از ( دارد که در یک تحقیق فراتحلیل2002همکاران )

نشيان داد کيه  ارتبياا  پرداخته شد. نتيایج ایين فراتحلیيل های تیمیانسجام و عملکرد ورزش

                                                 
1.Nolan et al 

2. Cakioglu 
3.Allen & How 
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نتيایج بررسيی سيیدگریوز و دار و نسبتاً باالیی بین انسجام و عملکرد وجيود دارد. معنیو مثبت 

کيه انسيجام  بررسی آنها نشيان دادنتایج های این تحقیق است. ( مشابه یافته1771) 1همکاران

گروهی مثبت همراه با انگیزه موفقیت طلبی است. به عبارت دیگر این نتیجه بیيانگر ایين اسيت 

 .دهدکه انسجام تیمی به صورت مثبت عملکرد ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می

یزه موفقیت بینی انسجام تیمی بر اساس سبک رهبری و انگهای این پژوهش پیشاز دیگر یافته

 پیش به تنهایی توانایی دهد انگیزه موفقیت طلبیمی نشان رگرسیون طلبی بود. نتایج تحلیل

-می همراه با سبک رهبری مربیاناز طرفی انگیزه موفقیت طلبی . را ندارد انسجام تیمی بینی

تواند پیشگوی مناسبی برای انسجام تیمی باشند. در خصوص انگیزه موفقیت طلبی و سبک 

 انگیزه موفقیت طلبی در افزایش واحد یک ازای به بتا، ضریب نتایج اساس بری مربیان، برره

 ازای به بتا، ضریب نتایج اساس و همچنین بر .یابدمی کاهش واحد -22/0 انسجام تیمی میزان

سبک یابد. افزایش می 22/0انسجام تیمی  میزان سبک رهبری مربیان در افزایش واحد یک

های رهبر رسد که رفتارهای پیش بینی کننده انسجام است و به نظر میمت یررهبری یکی از 

های رهبری ممکن است در میزان انسجام اثر داشته باشد، به ویژه مربیانی که بیشتر از سبک

تری دارند. با این حال این احتمال نیز وجود دارد های منسجمکنند، تیمرابطه مدار استفاده می

ها به وسیله عوامل دیگری ان از سبک رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمکه برداشت بازیکن

تواند موفقیت تیمی و قرار گرفتن بازیکنان در ترکیب اصلی تیم تعدیل شود. این عوامل می

که این خود بیانگر رهبری باشد.  ممکن است دلیل رابطه بین انسجام و باشد. موفقیت تیمی

فقیت طلبی و میزان تأثیر این دو بر روی انسجام تیمی است و اهمیت سبک رهبری و انگیزه مو

 .نمایدمیرا بارزتر به این عوامل  ویتوجه برای رسیدن به انسجام در تیم و گروه، نقش مربی و 

با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در خصوص ارتباا سيبک رهبيری، انسيجام تیميی و انگیيزه 

هيای مختليف مربیگيری و الگوهيای ده مربیان از سيبکرسد که استفاطلبی به نظر میموفقیت

رفتاری متفاوت، سطوح انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی را دستخوش ت ییر خواهيد کيرد؛ 

-تواند بر دیگری تأثیرگذار باشد. به هر حال انسجام نیز ميیچند هر کدام از این مت یرها می هر

 -ر باشد؛ که این مسيئله اهمیيت رابطيه مربيیاذتواند بر روی عملکرد مربی و ورزشکاران تأثیرگ

 سازد. شکار را به خوبی آشکار میزور

 و مربیان رفتار آید،می بر دیگر هایپژوهش بررسی و پژوهش این نتایج از آنچه کلی به طور

 تأثیر تحت ورزشی رشتة و سطح هر در را هاتیم گروهی و انگیزه انسجام آنان سبک مربیگری

 نظر به اینکه ضمن شود. منجر بهتر تیمی عملکرد و موفقیت به تواندحتی می و دهدمی قرار

                                                 
1.Sidgreavs 
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 هایموقعیت در بحران از رهایی و آلایده موقعیت در موجود حفظ وضعیت برای هاتیم رسدمی

 اجتماعی روانی محیط شودمی پیشنهاد مربیان به پایان، در .دارند بیشتری انسجام دشوار

 در مناسب رهبری سبک از استفاده با مربیان بسازند. اهداف تیمی هب یابی دست برای مناسبی

هم  هایمسئولیت با را بازیکنان و کنند برآورده را نیازهای ورزشکاران باید مختلف هایموقعیت

 بازیکن هر شخصی اطالعات باشند، بازیکنان با تماس در مربیان باید سازند. آشنا هایشانتیمی

 هایبرنامه و هاطرح ارائه با اینکه ضمن نمایند. برقرار رابطة دوستانه نهاآ با و باشند داشته را

 داشته بازیکنان ضعف نقاا کاهش و قوت نقاا افزایش سعی بر مناسب تاکتیکی و تکنیکی

های رهبری و انسجام و انگیزه انجام هایی که در رابطه با سبکهمچنین تاکنون پژوهش باشند.

های ورزشی و جوامع دانشجویی از قبیل الملیاد ورزشی رشته شده است، بیشتر در دیگر

فوتبال مورد ای و لیگ برتر دانشجویان بوده و این پژوهش این مت یرها را در سطح حرفه

 بررسی قرار داد.
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