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یی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر ارفتار مربیگری با انسجام تیمی و کار ۀرابط

 هاکی ایران

 

 2، شهرزاد خزایی1شیرین زردشتیان

 
 *. استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه2

 
 01/04/1395تاریخ پذیرش:                          02/07/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده
رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی  ۀرابط پژوهش حاضر با هدف بررسی

لیگ برتر  ۀششمین دور بازیکنان زن کلیۀ پژوهش را آماری ۀجامع. انجام شده استپیمایشی شکل توصیفی ـ به ایران

نتایج نشان شرکت کردند.  پژوهشصورت داوطلبانه در به نفر 90 ،تعداد این ازکه  نفر( 130) تشکیل دادندان هاکی ایر

بین رفتارهای مربیگری تقویت، آموزش فنی اقتضایی، آموزش فنی عمومی و دهد که رابطۀ مثبت و معناداری می

معناداری  و منفی ۀرابط ،ی و تنبیه با انسجام تیمیبین آموزش فنی تنبیه ؛ اما،وجود داردسازماندهی با انسجام تیمی 

عمومی، تقویت،  آموزش فنی اقتضایی اشتباه، تشویق عمومی، آموزش فنیبین رفتارهای  براین،عالوه .شودمشاهده می

ارهای رفترابطۀ میان که حالیدر ؛مثبت و معناداری وجود دارد ۀرابط ،و حفظ کنترل با کارایی مشارکتی روابط عمومی

بین کارایی مشارکتی با  .باشدمیدار او سازماندهی با کارایی مشارکتی، منفی و معن تشویق اقتضایی مشروط به اشتباه

انسجام  یمربیان هاکی بانوان جهت ارتقا توان گفتطورکلی، میبه .شودمشاهده میارتباط معناداری  نیز تیمیانسجام 

 . کار گیرندبههای خود را در تیمشده مربیگری ذکر رفتارهای توانندمی و کارایی بازیکنان

 

  هاکی، بازیکنان زنرفتار مربیگری، انسجام تیمی، کارایی مشارکتی، : کلیدیواژگان 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 

    :gmail.com2014zardoshtianEmail@                                   نویسندۀ مسئول *



 9613 فروردین و اردیبهشت ،41شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                            212 
 

 مقدمه
 باشد.می آنۀ واقعی کنندکننده و مصرفتولید بوده و ترین نیروی انسانی در ورزشاصلی ،ورزشکار

 ،ورزش ۀکلیدی در حوز ۀرابط و گذارند، مربیان هستندثیر میأاران تبیشترین افرادی که بر ورزشک

در پیشرفت اجتماعی و ورزشی ورزشکاران را نقش مهمی  که بین مربیان و ورزشکاران است ۀرابط

ورزشکار و  بین مربی ۀرابط (.2011،  1، ساگار، هوگوت، پاگوت و جوییتفیلیپ)کندبازی می

طور ، افکار و رفتار مربیان و ورزشکاران بهد که در آن احساساتشوی تعریف میعنوان وضعیتبه

 ویژه، بهمدیریت دانش(.  2012،  2، جووت و تانگ)رهید متقابل و علی به یکدیگر متصل شده است

 مطرح آن از پیش حتی و اجتماعی انسان زندگی با همراه که است موضوعی رهبری و هدایت بحث

 افراد و باشدمی مدآکار و مدیریت صحیح مستلزم گروهی کار هر آمیزموفقیت انجام .است بوده

 (.1394)یعقوبی و فرقانی اوزرودی،  دارند نیاز رهبر یا مدیر به گروهی اهداف به یابیدست منظوربه

شود، توجه به مربی از نکات کلیدی های آن میدر دنیای ورزش که میلیاردها دالر صرف هزینه

های مدیریتی، مالی، گذاریساز که سرمایهست. یکی از عوامل سرنوشتای امدیریت ورزش حرفه

حمیدی، معماری و ) باشدمیبخش کرده است، نقش و جایگاه مربی انسانی و تجهیزاتی را نتیجه

 رکن ترینمهم که داده است نشان مربیگری ۀزمیندر پژوهشگران ۀمطالع هاسال. (1391، جعفر زاده

(، ورزشی باشگاه یا تیم یک هدایت در چه و ورزشی هایسازمان در چه( در ورزش زاموفقیت

 ایجاد دنبالبه نقش مربیگری ایفای در است و مربیان تیم در مربیگری یا در سازمان مدیریت

 همان در و دنباش داشتهرا  برای موفقیت فرصت حداکثر ورزشکاران ،آن ۀوسیلبه که هستند شرایطی

 ،باشد حساس فیزیکی محیط مورددر بایستمی تنهانه مربی، روایناز ؛برسند تیمی موفقیت به حال

مادوانی و مختاری دینانی، )نظریان  بگیرد در نظر نیز را اجتماعی و روانی هایمحیط الزم است بلکه

 میادینعرصۀ  در مربیان. برآید متعدد هاینقش ایفایعهدۀ  از گوناگون مواقع در قادر باشدو  (1393

 و اصلی محور عنوانبه هاآن از که است بااهمیت چنان هاآن نقش و دارند واالیی جایگاه ورزشی

 یا موفقیت در حیاتی ینقش رهبری ورزشی، هایدر محیط شود.می برده نام ورزشی هایتیم سکاندار

 داشته تیمی عملکرد نتایج بر مهمی تأثیر تواندمی مربیان رهبری رفتار و داشته هابرنامه شکست

 ورزشی، هایتیم در مربیگری هایسبک در ارتباط با (.1394، )بسمی، ترک فر و آزادفدا باشد

 مربیان رفتار ،مدل این براساس کرد. ارائه را ورزش در رهبری بعدیچند مدل (1990)3چالدوری

 و درجه سن، مانند) مربی یا رهبر هایویژگی تیم، شرایط موقعیتی مانند هایویژگی تأثیرتحت

                                                 
1. Philippe, Sagar, Huguet, Paquet, Jowett 

2. Rhind, Jowett, Tang 

3. Cheladorai  
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 قرار (بازیکنان سطح و سابقه مانند سن،) ورزشکاران یا تیم اعضای هایویژگی و (مربیگری سابقۀ

 تأثیرتحت را گروهی انسجام حتی و رضایتمندی عملکرد، موفقیت، مربیان رفتار ،نهایتدر و دارد

( نیز برای 1989) 1یتاسمول و اسم (.1391، وحدانی، محرم زاده، آقایی و حسین پور) دهدمی قرار

 CBAS2))"سیستم سنجش رفتار مربیگری"نام خودی، ابزاری بهسنجش رفتارهای واکنشی و خودبه

، تشویق 5نبود تقویت ،4تقویت مثبتشامل هشت رفتار  3را طراحی نمودند. رفتارهای واکنشی

، 9نبیهیآموزش تکنیکی ت ،8، تنبیه7تکنیکی مشروط به اشتباه آموزش ،6مشروط به اشتباه

نیز شامل چهار رفتار  12خودیرفتارهای خودبه .باشدمی 11و حفظ کنترل 10گرفتن اشتباهاتنادیده

 است 16و ارتباط عمومی 15، سازماندهی14تشویق عمومی، 13آموزش تکنیکی عمومی

و میزان  ورزش رفتار و عملکردهای مربیان توانچه با استفاده از این ابزار میاگر (.17،2006)مورای

اما این دو مدل  نمود؛را بررسی  ها بر عملکرد و پویایی سازمان یا تیم ورزشیلفهؤیرگذاری این مثأت

و به  هبوددر ارزیابی رفتارهای واقعی مربیگری مؤثر  تنها سی.بی.ای.اس ؛هایی نیز دارندمحدودیت

د. نکالعمل ورزشکاران از رفتارهای مثبت و منفی مربی کمکی نمیبررسی و ارزیابی عکس

 ند. اولین محدودیت این مدلاههایی را برای مدل چالدوری قائل شدمنتقدان محدودیت ،براینعالوه

یعنی عملکرد تیمی و رضایت ورزشکار تأکید  ؛است که تنها بر روی دو پیامد ناشی از رفتار مربی آن

فردی، اصرار و  ی بینمتغیرهای اثرگذار ورزشکار بر رفتار مربی )مانند رفتار اخالقی، همکارو  دارد

های این مدل، . از دیگر محدودیتگیردمیهای متقابل( را نادیده پافشاری و ادراک از خود و واکنش

                                                 
1. Smoll & Smith  

2. Coaching Behavior Assessment System 

3.Reactive Behavior 

4. Positive Reinforcement 

5. Non–Reinforcement 

6. Mistake–Contingent Encouragemen 

7. Mistake–Contingent Technical Instruction 

8. Punitive 

9. Punitive Technical Instruction 

10. Ignoring Mistakes 

11. Keeping Control 

12. Spontaneos Behavior 

13. General Technical Instruction 

14. General Encouragement 

15. Organisation 

16. General Communication 

17. Murray 
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باشد و محدودیت آخر این است که یند تأثیرگذاری رفتار مربی بر رفتار ورزشکار میاگرفتن فرنادیده

اما تقدم و اهمیت  ؛اندمربی مشخص شدهاگرچه در این مدل تعدادی از متغیرهای اثرگذار بر رفتار 

از  پژوهشگران ،هابا توجه به این محدودیت و ادامه در. قرار نگرفته استاین متغیرها مورد بحث 

های العملادراکات و عکس که نمودنداستفاده  "هورن های رهبری مربیانمدی سبکآکار"مدل 

مورد سازگاری بین ه و توضیح بیشتری دربه رفتار مربی را بهتر ارزیابی کردنسبت  ورزشکاران

 (. 1990، 1)اسپینک دهدورزشکار و مربی ارائه می

 دربرگیرندۀکه ارائه دادند  های ورزشیبررسی تیم منظورالگویی را به همکارانو  2کارونراستا، دراین

گروه و محیط  های افرادها به ویژگیدادهدر این الگو، . باشدمیسه قسمت داده، فرایند و بازدهی 

گیرد. یکی دیگر از های اعضای خود قرار میثیر ویژگیأتگروه تحت زیرا، ؛دنتیمی اشاره دار

 های این مدل، فرایند عملیاتی است که ساختار تیم، انسجام گروهی و فرایند تیمی را نشانقسمت

رضایت اعضای گروه،  :که شامل بوددنبال این درونداد و فرایند، بروندادی در پی خواهد دهد. بهمی

 (.شمارۀ یک)شکل  استمدی تیم آکار یبهبود عملکرد افراد و ارتقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـ الگوی مفهوم بررسی گروه یا تیم ورزشی1شکل

 

 

                                                 
1. Spink  

2. Carron   

 ویژگی فردی اعضای گروه

 یط گروهی یا تیمیمح
 بازدهی تیمی

 بازدهی فردی

انسجام گروهی  ساختار تیم یا گروه

 یا تیمی

 فرایند

 گروهی یا تیمی
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 و ورزش در .است گروه اعضای بین در بستگیهم وجود مستلزم گروهی کار هر آمیزموفقیت انجام

 مشترک، فاهداتحقق  برای الزم شرط ،(هاسازمان و هاگروه سایر مانند) گروهی هایورزش ویژهبه

 عهدهبر را رهبری بازیکنان وظیفۀ که تیم مربی ،تردیدبی که است گروهی انسجام و وحدت داشتن

 برجسته دارای صفتی اغلب ورزشی موفق هایتیم .باشدمی زمینهایندرکلیدی  دارای نقشی دارد،

مؤثر،  رهبری و مدیریت که این صفت همان سازدمی جدا ناموفق هایتیم از را اهآن که هستند

 شود.ناشی می گروهیدرون انسجام از ورزشکار و مربی میان سازگاری است. شایسته و فعال

 بین افزایش ارتباطو  شودمی همراه گروهیدرون انسجام میزان با مستقیمغیر مسیری در رتباطاتا

، شمسایی، خانی و یوسفی) سازدمی ترمحکم را تیم انسجام و اجتماعی ابعاد ،انورزشکار و مربی

رسیدن به  ،زیرا ؛کنندهای منسجم، افراد از موفقیت دیگر اعضای گروه حمایت میدر گروه. (1388

راستا، دراین(. 2001 ،1، زاکارو و ریتمان)استیفن داننددستیابی میصورت جمعی قابلاهداف را به

های ورزشی را شامل دو بعد انسجام تکلیف و انسجام تیمی در رشته (1988) ن و همکارانکارو

و میزان تعهد  سازماندهی اعضا ۀدرج ۀدهندنشان انسجام تکلیف که نداهدانست 2انسجام اجتماعی

کارون، ) باشدافراد به گروه می ۀها برای رسیدن به اهداف بوده و انسجام اجتماعی، نمایانگر جاذبآن

توانند تأثیرات متفاوتی بر عملکرد و رضایت گروه می انسجام ۀاین دو جنب (.1998، 3براولی و میدمیر

 انسجام تیمی حقیقت،در(. 2002،  ، براولی و کارون)ویدمیر کارایی تیمی داشته باشند ،نتیجهو در

 ه در پویایی تیمی استمطالعشود( یک ساختار موردشناخته می هعنوان انسجام در گروبهکه )

(. اگر افراد در گروه روابط داخلی قوی داشته باشند و هویت گروهی تقویت 2009، 4)کاسی و مارتنز

 . باید عنوان کرد کهدشوگروه دارای انسجام می ،و تمایل به عملکرد گروهی وجود داشته باشد دهش

شتن دانش بستگی دارد )استاپلس و گذااشتراکروابط اجتماعی منسجم درون گروه به ارتباطات و به

 ،(و تنوعشناسی، اندازه جمعیت) ترکیب گروه عنوان تابعی ازبه اثربخشی تیم(. 2008، 5وبستر

 بازار( اثرات صنعت وصفات ) و عوامل محیطی تعارض(، همکاری و )ارتباط یندهای داخلیافر

 (.2014، 6وبک و ووبرآ) شودشناخته می

                                                 
1. Stephen,, Zaccaro, Rittman 

2. Task Cohesion & Society Cohesion  

3. Carron, Bravely, &Widmeyer 

4. Casey & Martens  

5. Staples & Webster  

6. Aubke & Wober  
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 و )برد تیم و ورزشکاران عملکرد مربی، مربیگری رفتار با تواندمی یانمرب مربیگری کارایی سطح

 ارتباط به تمایل باشد. افزایش مرتبط )خودکارآمدی( تیم و ورزشکاران باورهای و و ادراکات باخت(

 و همکاران 1فلتز تا شد باعث ورزشکاران فردی و تیمی نتایج و مربیگری و رفتارهای باورها بین

 شامل الگو نمایند. این تدوین را مربیگری کارایی معیار و مربیگری کارایی مفهومی الگوی (1999)

 کارایی بازدهی یا نتایج و مربیگری کارایی ابعاد مربیگری، کارایی اطالعاتی منابع اصلی رکن سه

 به مربی اعتقاد و باور میزان عنوانبه مربیگری کارایی الگو، این به توجه با است. مربیگری

 کارایی معیار و است شده تعریف آن ورزشکاران عملکرد و یادگیری بر تأثیرگذاری از داریبرخور

 و فنون آموزش کارایی انگیزش، کارایی بازی، و استراتژی کارایی اصلی بعد چهار شامل مربیگری

نظر به(. 1390)نظریان مادوانی و همکاران،  است سازیشخصیت کارایی و ورزشی ۀرشت هایمهارت

های ورزشی و موفقیت یک تیم، عالوه بر نیاز به انسجام و اتحاد در بین رسد که عملکرد در حوزهمی

های خود در میزان زیادی به ادراک یا باورهای یک فرد در رابطه با توانایی و شایستگی، بهاعضا

همان چیزی ها و ادراکات، باوری. این خودباشدوابسته میآمیز یک تکلیف دلخواه اجرای موفقیت

 خود هایعنوان تشخیص افراد از تواناییبه خود 3کارآمدیخود ۀدر نظری (1977) 2است که بندورا

تعریف  شدهنیاز برای انواع عملیات طراحیهای مورددر سازماندهی و اجرای یک سری از فعالیت

 یا کارایی و رکتمشا، کارآمدی به مواردی همچون تصور از گروهمفهوم خود ،کرده است. اخیراً

های یک گروه در رابطه با توانمندی یا قضاوتعنوان تشخیص یافته است که بهتوسعه 4مشارکتی

 ۀنیاز برای نمایش سطوح ویژهای موردسری از فعالیتدر سازماندهی و اجرای یک هاآن مشترک

عنوان مکملی برای ی بهیا کارایی جمعی یا مشارکت و مدیآکار ۀواژ ،بنابراین ؛شودتعریف می عملکرد

بالیر، پترسون و ، )زاکارو بندورا توسعه داده شد ۀوسیلهب مدیآکارتری از خودتصویرسازی ویژه

های متقارن باور مشترک یک گروه در قابلیت :کارایی مشارکتی عبارت است از(. 1995، 5زازانیس

 .یابی به هدفای تولید سطوح دستنیاز برهایی از کارهای موردخود برای سازماندهی و اجرای دوره

 ؛باشدتعامل، هماهنگی و پویایی اجتماعی نیز می :کارایی مشارکتی شاملخالف کارایی فردی، بر

کارایی  ،تربه زبان ساده .شودسطوح گروهی تعریف می برای عنوان یک ویژگی ضروریبه ،بنابراین

، نیکوالس، )بالستروزو شودتشکیل میوسط افراد شده تمشارکتی از مجموعه اثرات شخصی ادراک

جدید در  اً بتیک ساختار نس ،این نوع کارایی ،وجوداینبا (.2002، 6کاپرارا، باربار نلی و بندورا

                                                 
1. Feltez 

2. Bandura  

3. Self- efficacy  

4. Collective efficacy  

5. Zaccaro, Blair, Peterson, Zazanis 

6. Ballesteros, Nicolas, Caprara, Barbaranelli, Bandura 
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ها با حس مطلوب شده است. تیم ۀیابی به چند نتیجدست منجر به باشد کهمیشناسی ورزشی روان

دار هنگام مواجهه با پافشاری ادامه و ش بیشتراهداف چالشی بیشتر، تال ،ارایی مشارکتیقوی از ک

، ون بسالری، )فرانسن تر خواهند بودموفق ،نهایتو در آورنددست میرا به ها و مشکالتسختی

 (. 2012، 1اکساداکتیلوس، وندبروک، دی گویپر

رد: اشاره ک این مواردتوان به حاضر می پژوهش موضوع ۀزمینگرفته درصورت مطالعاتاز جمله  

های رهبری مربیان بر انسجام ورزشکاران ( در پژوهشی که اثر شیوه2011) و همکاران 2چانگ

های رهبری آموزش، تمرین و حمایت که شیوهسنجید، نشان دادند های ورزشی دبیرستانی را میتیم

ت در پژوهشی که اثرانیز  (2006مورای ) از انسجام اجتماعی هستند. یگوی مهمپیش ،اجتماعی

مثبت و  ارتباطد، ونممتفاوت رفتارهای رهبری و انسجام گروهی در ورزش دبیرستان را بررسی می

( در پژوهشی 2008) 3فارنتیهمچنین، . بین رفتار مربیان و انسجام گروهی گزارش کردرا داری امعن

 نتیجه به این "ان.سی.ای.ای بسکتبالسه  ۀبررسی رفتارهای رهبری و انسجام لیگ دست"با عنوان 

 یمعنادار ، ارتباطویژه رفتارهای آموزش و تمرین( و انسجام)به که بین رفتارهای رهبری دست یافت

سازی در طول یک فصل با تیم"عنوان  بای پژوهشدر  نیز (2008) و همکاران 4جولی .وجود دارد

سبک که  مودندگزارش ن "انسجام گروهی و کارایی مشارکتی تیمگذاری تیمی بر ارزیابی اثرات هدف

ثر در ؤای موسیلههای مربوط به تیم، دادن ورزشکاران در تصمیمرهبری دموکراتیک و شرکت

نظریان براین، عالوه. های ورزشی استسازی برای اثربخشی انسجام و بهبود کارایی در تیمتیم

مدی( آ)کار ییثیر رفتارهای مربیگری بر کاراأت"ی با عنوان پژوهش( در 1390) مادوانی و همکاران

 مربیگری رفتارهایکه  دست یافتندبه این نتیجه  "در لیگ والیبال ایران گری و پویایی تیمیمربی

 )انسجام تیمی پویایی بر خود ۀنوببه مربیگری کارایی و تأثیر دارد مربیگری کارایی بر مربی یک

 .باشدمی تأثیرگذار تیمی جامانس و مربیگری کارایی بر نیز رفتارهای مربیگری گذارد.می اثر تیمی(

 تیمی پویایی و مربیگری کارایی بینیپیش توان رفتارهای مربیگری که شد مشاهده ،کلیطوربه

ی با پژوهشدر  نیز (1391) وحدانی و همکاران .دندار را بازیکنان( مشارکتی کارایی و تیمی )انسجام

به  "آموزی شهر ارومیهمنتخب دانش هایسبک رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم ۀرابط"عنوان 

 تمرین و آموزش رهبری سبک از بیشتر ،آموزیدانش هایتیم مربیان که دست یافتنداین نتیجه 

                                                 
1. Fransen 

2. Chung  

3. Farneti  

4. Julie 
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های رهبری سبکدر این ارتباط،  .گیرندبهره می دموکراتیک سبک از کمتر و کنندمیاستفاده 

و معناداری با انسجام تکلیف و  ارتباط مثبت ،حمایت اجتماعی آموزش و تمرین و بازخورد مثبت

منفی و معنادار  ،سبک آمرانه با انسجام اجتماعی و انسجام تکلیف ؛ اما ارتباطانسجام اجتماعی دارد

 1وینسربراین، عالوه. انسجام تیم دارد برثیر زیادی أهای رهبری تسبک ذکر است کهشایان. باشدمی

های رفتارهای رهبری ورزشکاران و انسجام در تیم ۀرابط"ی با عنوان پژوهش( در 2010و همکاران )

ثیر مثبت هر أتتحت ،های فردی از آموزش و حمایت اجتماعیکه برداشت گزارش کردند "ورزشی

؛ منفی با این چهار بعد دارد یارتباط ،رفتار آمرانه ها عنوان نمودند که. آنچهار بعد انسجام قرار دارد

 . باشدمثبت می هاآنرفتار دموکراتیک با اما ارتباط 
موفقیت یا شکست تیم محسوب  ۀعنوان عوامل اولیها بهکه ورزشکاران و مربیان تیمجاییآناز

با شناسایی  ؛ زیرا،باید عملکرد این دو گروه را مورد بحث و بررسی قرار داد ،نتیجهدر ؛شوندمی

میان مربی و ورزشکار وجود دارد، با بررسی ارتباطی که  نیزها و های رفتاری و عملکردی آنویژگی

توان نقش این عوامل را در ایجاد اتحاد، انسجام، پویایی و تغییر نتایج مسابقات مشخص کرد. می

مدیران ورزش و سایر  را در اختیار مربیان، ورزشکاران، ایازهتاطالعات  هااین بررسی ،همچنین

نیاز، کارگیری صحیح عناصر موردهصورت بدرتا  دهدمیاندرکاران ورزشی در داخل کشور قرار دست

. با توجه به موفقیت است، دست یابند رسیدن تر و بهتر به اهداف ورزشی که هماناسریع قادر باشند

آیا د که نباشسؤالت میگویی به این در پی پاسخ ان در پژوهش حاضرپژوهشگربه موارد مذکور، 

یی مشارکتی اکار ۀدر توسعه یا عدم توسع یک تیم مربیان سوینمایش یک رفتار خاص مربیگری از 

که این رفتارها چه تأثیری بر انسجام گروهی و کارایی و این ثیر دارد؟أآن تیم ت یا انسجام تیمی

 رفتار مربیگری با ۀرابط بررسی پژوهش حاضر با هدف ،بنابراین گذارند؟مشارکتی بازیکنان می

 صورت گرفت.  ن زن لیگ برتر هاکی ایرانانسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنا

 

 پژوهش شناسیروش
 .ه استگرفت صورت شکل میدانیکه به باشدمیپیمایشی  وتوصیفی  از نوع مطالعات پژوهش حاضر

در ) تشکیل دادندلیگ برتر هاکی بانوان ایران  ۀبازیکنان ششمین دور ۀکلی راآماری پژوهش  ۀجامع

 هاآننفر از  90حدود  که بازیکن( 130 درمجموع) (حضور داشتند تیم از سراسر کشور 12 این دوره

تحلیل قرار ونامه مورد تجزیهپرسش 70 ،نهایتنمودند و درشرکت در پژوهش صورت داوطلبانه به

ها ید که این ابزاراستاندارد استفاده گرد ۀنامآوری اطالعات از سه پرسشجمع منظوربهگرفت. 

 : زعبارت هستند اترتیب به

                                                 
1. Vincer   
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منظور ارزیابی نامه بهاین پرسش :(1999) 1و بارنز مارتین( سی. بی. کیو) مربیگریرفتار  ۀنامپرسش. 1

بیشتر از پایایی درونی  ،نامهطراحان پرسشو  رودکار میهب هاآن ادراک ورزشکاران از رفتار مربیان

 رفتار مربیگری ۀطبق 12 مورددرل سؤا 48نامه شامل . این پرسشاندنمودهاعالم  آنرا برای ( 70/0)

گرفتن اشتباه، تشویق عمومی، تشویق مشروط به اشتباه، کنترل، )تقویت، عدم تقویت، تنبیه، نادیده

 سازماندهی، آموزش تکنیکی تنبیهی، آموزش تکنیکی مشروط به اشتباه و آموزش تکنیکی عمومی(

 .باشدمی

برای ارزیابی ادراک  نامهاین پرسش :(1985) کارون و همکاران انسجام گروهی ۀنامپرسش .2 

گیرد و توسط دکتر نظریان مورد استفاده قرار می اهآن تیم ، اتحاد و هماهنگیورزشکاران از انسجام

را ( 70/0بیشتر از ) تجانس درونی نامهطراحان پرسشذکر است که شایان .شده است هنجاریابی

دو بعد انسجام تکلیف و انسجام  مورددرسؤال  15ه شامل نام. این پرسشنداهاعالم کرد آنبرای 

  .باشداجتماعی می

و  منظور ارزیابی ادراکبهامه ن: این پرسش(1998) 2فلتز و لیرج یی مشارکتیآکار ۀنامپرسش .3

یک  ۀهای ویژدر اجرای تکالیف یا مهارت باورهای ورزشکاران در رابطه با صالحیت یا توان تیم خود

تالش، ثبات  ۀپنج مؤلف مورددرسؤال  49شامل  و گیردمیاستفاده قرار  موردزشی خاص ور ۀرشت

 باشد. میتیمی، آمادگی، اتحاد و توانایی 

 مخالفم )کامالًای لیکرت گزینه پنجاساس طیف نامه برهر سه پرسشذکر این نکته ضرورت دارد که 

 .اندگذاری شدهارزش ((پنج) موافقم ( و کامالً ارچه) (، موافقمسه) (، نظری ندارمدو) (، مخالفمیک)

( 85/0 و83/0، 81/0) ترتیب آلفای کرونباخبهنیز روایی و پایایی ابزارهای مذکور  در ارتباط با

. ه استقرار گرفت تأیید نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد 10توسط  هاآنو روایی  دست آمدهبه

در  و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفیها یه و تحلیل دادهتجز منظوربهکر است که ذبهالزم

 ،و در بخش آمار استنباطی شد بهره گرفتهغیره  ، انحراف استاندارد وبخش آمار توصیفی از میانگین

بینی پیشبرای و  کار رفتبه هابررسی توزیع طبیعی داده جهت؛ 3اسمیرنوف -کلموگروف آزمون

)انسجامی تیمی و کارایی  بر متغیر مالک )رفتارهای مربیگری( بینسهم و نقش متغیر پیش

  .استفاده گردیداز رگرسیون چندمتغیره  مشارکتی(
 

                                                 
1. Martinz & Barnz  

2. Fletz & Lirch  

3. K-S 
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 نتایج
 4/54سال،  20تا  17سنی  ۀدرصد در رد 5/23 هد کهدها نشان مینتایج در ارتباط با سن آزمودنی

نیز تحصیالت سطح  درمورداشند. بسال می 27درصد باالی  1/22 و سال 26تا  21 ۀدرصد در رد

 درصد 2/27درصد دارای تحصیالت دانشگاهی و  5/45درصد دارای تحصیالت متوسطه،  3/27

 باید گفت که ورزشی ۀسابق همچنین، در ارتباط با .هستندمقاطع سایر  دردارای مدرک تحصیلی 

 درصد 1/7 سال و 10تا  هفت دارای سابقۀ درصد 3/44سال،  ششتا  یک دارای سابقۀ درصد 6/48

 باشند.میسال  11باالی  دارای سابقۀ

معادل  میانگین کل رفتار مربیگری ود کهشمشخص می شمارۀ یک های جدولبا توجه به داده

( و آموزش 41/15) باالترین میانگیندارای و در بین ابعاد رفتار مربیگری، تقویت  است( 10/164)

نیز معادل  . میانگین کل انسجام تیمیباشندمی (67/8) ترین میانگینپایین دارای فنی تنبیهی

( از وضعیت بهتری 84/30) ( نسبت به انسجام تکلیف76/43) و انسجام اجتماعی بوده( 60/74)

در میان ابعاد  و باشد( می71/294معادل ) میانگین کل کارایی مشارکتی ،نهایت. دراستبرخوردار 

. است( 97/30) ترین میانگینپاییندارای ( و اتحاد 39/71) نباالترین میانگی دارای ثبات تیمی ،آن

ها دارای توزع نرمال که داده حاکی از آن است  k-sنتایج آزمونذکر این نکته ضرورت دارد که 

بین بر متغیر مالک از بینی سهم و نقش متغیر پیشپیش برای ،بنابراین ؛(>05/0P) باشندمی

 .داستفاده گردیرگرسیون چندمتغیره 

 
 هاـ آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای رفتار مربیگری، انسجام تیمی و کارایی مشارکتی و ابعاد آن1جدول

 حداکثر نمره انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 240 14/11 10/164 میانگین کل رفتار مربیگری

 20 15/3 41/15 تقویت

 20 78/2 9 عدم تقویت

 20 85/2 54/13 تشویق اقتضایی اشتباه

 20 38/2 80/14 تنبیه

 20 22/3 90/9 آموزش فنی اقتضایی اشتباه

 20 82/2 67/8 آموزش فنی تنبیهی

 20 91/2 77/8 پوشی از اشتباهچشم
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ـ آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای رفتار مربیگری، انسجام تیمی و کارایی مشارکتی و ابعاد 1ادامه جدول

 هاآن

 حداکثر نمره راف استانداردانح میانگین متغیر 

 20 75/2 87/14 حفظ کنترل

 20 25/2 38/13 آموزش فنی عمومی

 20 21/2 87/12 تشویق عمومی

 20 65/2 53/13 سازماندهی

 20 70/2 13/11 روابط عمومی

 135 124/11 60/74 میانگین کل انسجام تیمی

 63 88/30 84/30 انسجامتکلیف

 72 99/5 76/43 انسجام اجتماعی

 441 49/85 71/294 میانگین کل کارایی مشارکتی

 63 78/12 66/43 تالش

 108 99/21 39/71 ثبات تیمی

 108 96/20 38/71 آمادگی

 63 99/11 97/30 اتحاد

 99 94/19 37/68 توانایی

 

تقویت، آموزش فنی ) بین رفتارهای مربیگری که دندهمینشان  و سه و چهار شمارۀ دو ولاجد

 مثبت و معناداری وجود دارد ۀانسجام تیمی رابط و (ی، آموزش فنی عمومی و سازماندهیاقتضای

(05/0P<)باشدمیمعنادار  و منفی ،انسجام تیمی با و تنبیه آموزش فنی تنبیهی ؛ اما رابطۀ میان 

(05/0P< .)و  عمومی آموزش فنی ،حفظ کنترل ،ی اشتباهیبین آموزش فنی اقتضا ،همچنین

که بین حالیدر؛ (>05/0P) ودشمشاهده میمعناداری و ارتباط مثبت انسجام تکلیف،  اب سازماندهی

معناداری وجود  و ارتباط منفی ،با انسجام تکلیف پوشی از اشتباهو چشم تنبیه، آموزش فنی تنبیهی

 تقویت، تشویق عمومی، سازماندهی و روابط)های مربیگری بین رفتاربراین، عالوه .(>05/0P) دارد

بین تنبیه،  ؛ اما(>05/0P) شودمشاهده میداری او معن تمثب ۀرابط ،انسجام اجتماعی و (عمومی

 . (>05/0P) داری وجود دارداآموزش فنی تنبیهی و آموزش فنی عمومی ارتباط منفی و معن
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  ـنتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری با انسجام تیمی2جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 03/0 19/2 37/0 تقویت

 84/0 -11/0 -08/0 عدم تقویت

 11/0 -23/1 -15/0 تشویق اقتضایی اشتباه     

 02/0 -85/2 -47/0 تنبیه

 03/0 15/2 35/0 آموزش فنی اقتضایی

 01/0 -69/2 -34/0 آموزش فنی تنبیهی

 15/0 -55/1 -20/0 پوشی از اشتباهچشم

 53/0 -61/0 -19/0 حفظ کنترل

 001/0 42/3 34/0 آموزش فنی عمومی

 39/0 92/0 12/0 تشویق عمومی

 04/0 62/2 41/0 سازماندهی

 82/0 -08/0 -05/0 روابط عمومی

 

 نتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری و انسجام تکلیف -3جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 20/0 27/1 11/0 تقویت

 39/0 84/0 08/0 ویتعدم تق

 52/0 -63/0 -05/0 تشویق اقتضایی اشتباه      

 02/0 -79/2 -35/0 تنبیه

 04/0 09/2 38/0 آموزش فنی اقتضایی

 01/0 18/2 -34/0 آموزش فنی تنبیهی

 04/0 -27/2 -36/0 پوشی از اشتباهچشم

 04/0 77/2 26/0 حفظ کنترل

 03/0 98/2 29/0 آموزش فنی عمومی

 46/0 76/0 09/0 ق عمومیتشوی

 05/0 91/1 18/0 سازماندهی

 63/0 47/0 05/0 روابط عمومی
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 نتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری و انسجام اجتماعی -4جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 01/0 25/2 41/0 تقویت

 05/0 -90/2 -47/0 عدم تقویت

 06/0 -95/0 -17/0 شتباهتشویق اقتضایی ا      

 006/0 -32/2 -33/0 تنبیه

 08/0 -62/1 -18/0 آموزش فنی اقتضایی

 66/0 -06/2 -41/0 آموزش فنی تنبیهی

 22/0 29/1 18/0 پوشی از اشتباهچشم

 94/0 -07/0 -01/0 حفظ کنترل

 006/0 -32/2 -33/0 آموزش فنی عمومی

 04/0 35/2 45/0 تشویق عمومی

 02/0 24/2 28/0 سازماندهی

 04/0 55/2 44/0 روابط عمومی
 

، آموزش فنی اقتضایی اشتباه بین رفتارهای توان گفت کهمی پنجشمارۀ  های جدولتوجه به دادهبا 

روابط عمومی و حفظ کنترل با کارایی مشارکتی  ،تقویت ،عمومی تشویق عمومی، آموزش فنی

بین رفتارهای تشویق  رابطۀ کهحالیدر ؛(>05/0P) مثبت و معناداری وجود دارد ۀبازیکنان رابط

 باشدمیدار ابا کارایی مشارکتی بازیکنان، منفی و معن و سازماندهی اقتضایی مشروط به اشتباه
(05/0P<). 

 های مربیگری و کارایی مشارکتیـ نتایج رگرسیون بین رفتار5جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا کنندهبینیمتغیر پیش

 04/0 06/2 33/0 قویتت

 20/0 -27/1 -11/0 عدم تقویت

 02/0 90/2 -43/0 تشویق اقتضایی اشتباه

 03/0 -69/2 -29/0 تنبیه

 03/0 19/2 31/0 آموزش فنی اقتضایی اشتباه

 01/0 -12/2 -34/0 آموزش فنی تنبیهی

 18/0 -23/1 -15/0 پوشی از اشتباهچشم

 009/0 65/2 25/0 حفظ کنترل

 02/0 63/2 35/0 فنی عمومی آموزش

 03/0 53/2 35/0 تشویق عمومی

 03/0 98/2 -36/0 سازماندهی

 02/0 24/2 28/0 روابط عمومی
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 داری بینامعنو که ارتباط مثبت  دریافتتوان می جداول زیرآمده از دستبه با توجه به ضرایب

ی، حفظ کنترل، آموزش فنی عمومی، تشویق یی اشتباه، آموزش فنی اقتضایتقویت، تشویق اقتضا

ارتباط وجود دارد؛ اما  بازیکنان مشارکتی کارایی تواناییبا بعد  عمومی، سازماندهی و روابط عمومی

 .باشدمی منفی و معنادارآموزش فنی تنبیهی بازیکنان  و پوشی از اشتباهتنبیه، چشماین بعد با 

تقویت، تشویق اقتضایی اشتباه، حفظ کنترل، تشویق  داری بینامعنو ارتباط مثبت  ،همچنین

این بعد ارتباط  شود؛ امامشاهده می مشارکتی بازیکنان کارایی اتحادبا بعد  عمومی و روابط عمومی

بین تقویت، براین، عالوه است. منفی و معنادار پوشی از اشتباه و آموزش فنی تنبیهی، چشمتنبیهبا 

، آموزش فنی عمومی، تشویق اقتضایی اشتباه، حفظ کنترل، تشویق ی اشتباهآموزش فنی اقتضای

 کهدرحالیوجود دارد؛ اری دامعن و ارتباط مثبت با ثبات، روابط عمومی و عمومی، سازماندهی

 و ارتباط مثبت ،نهایتدر اشد.ب، منفی و معنادار میتنبیه و آموزش فنی تنبیهیثبات با ارتباط 

ی اشتباه، آموزش فنی عمومی، حفظ کنترل، یقویت، آموزش فنی اقتضات داری بین رفتارهایامعن

کارایی مشارکتی  تالشبا بعد  ی اشتباه، سازماندهی و روابط عمومییتشویق عمومی، تشویق اقتضا

ی از پوش، تنبیه، آموزش فنی تنبیهی و چشمعدم تقویت ارتباط بین اما شود؛بازیکنان مشاهده می

بینی بعد آمادگی از طریق رفتارهای است که توان پیش ذکربهالزم. باشددار می، منفی و معنااشتباه

 .مربیگری وجود ندارد
 

 نتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری با بعد توانایی از کارایی مشارکتی -6جدول  

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 04/0 06/2 33/0 تقویت

 13/0 51/1 16/0 عدم تقویت

 02/0 90/2 43/0 تشویق اقتضایی اشتباه     

 03/0 -19/2 31/0 تنبیه

 03/0 68/2 29/0 آموزش فنی اقتضایی

 04/0 -16/2 37/0 آموزش فنی تنبیهی

 03/0 -28/2 29/0 پوشی از اشتباهچشم

 001/0 67/2 29/0 حفظ کنترل

 02/0 64/2 36/0 آموزش فنی عمومی

 001/0 65/2 25/0 تشویق عمومی

 04/0 06/2 41/0 سازماندهی

 02/0 63/2 35/0 روابط عمومی
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 نتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری با بعد اتحاد از کارایی مشارکتی -7جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 03/0 19/2 31/0 تقویت

 39/0 84/0 08/0 عدم تقویت

 001/0 38/2 29/0 تشویق اقتضایی اشتباه     

 02/0 90/2 -43/0 تنبیه

 39/0 84/0 08/0 آموزش فنی اقتضایی

 04/0 -16/2 -37/0 آموزش فنی تنبیهی

 01/0 -24/2 -33/0 پوشی از اشتباهچشم

 04/0 93/2 28/0 حفظ کنترل

 63/0 47/0 05/0 آموزش فنی عمومی

 04/0 93/0 28/0 تشویق عمومی

 08/0 -71/1 15/0 سازماندهی

 02/0 64/2 36/0 روابط عمومی

 
 نتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری با بعد ثبات از کارایی مشارکتی -8جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 04/0 17/2 32/0 تقویت

 06/0 73/0 18/0 عدم تقویت

 02/0 69/2 34/0 تشویق اقتضایی اشتباه     

 01/0 -27/2 -35/0 تنبیه

 004/0 97/2 31/0 آموزش فنی اقتضایی

 04/0 -19/2 -37/0 آموزش فنی تنبیهی

 07/0 -23/1 -12/0 پوشی از اشتباهچشم

 03/0 53/2 35/0 حفظ کنترل

 03/0 56/2 26/0 آموزش فنی عمومی

 04/0 09/2 38/0 تشویق عمومی

 01/0 68/2 29/0 سازماندهی

 03/0 56/2 26/0 روابط عمومی
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 نتایج رگرسیون بین رفتارهای مربیگری با بعد تالش از کارایی مشارکتی -9ل جدو

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا متغیر مالک

 01/0 18/2 27/0 تقویت

 02/0 -78/2 -33/0 عدم تقویت

 04/0 27/2 36/0 تشویق اقتضایی اشتباه     

 02/0 61/2 -28/0 تنبیه

 03/0 69/2 35/0 آموزش فنی اقتضایی

 01/0 66/2 -28/0 آموزش فنی تنبیهی

 01/0 18/2 -34/0 پوشی از اشتباهچشم

 01/0 50/2 29/0 حفظ کنترل

 01/0 63/2 26/0 آموزش فنی عمومی

 04/0 15/2 23/0 تشویق عمومی

 04/0 73/2 26/0 سازماندهی

 01/0 60/2 28/0 روابط عمومی

 

داری بین کارایی اارتباط مثبت و معنان گفت که تومی 10شمارۀ های جدول با توجه به داده

 دارد. جام تکلیف و انسجام اجتماعی وجود مشارکتی با انس

 
 نتایج رگرسیون بین کارایی مشارکتی و ابعاد انسجام تیمی -10جدول 

 انسجام اجتماعی انسجام تکلیف

 سطح معناداری میزان تی ضریب بتا سطح معناداری میزان تی ضریب بتا

399/0 583/3 001/0 334/0 92/2 005/0 

 

 گیریبحث و نتیجه
رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان  ۀرابطبررسی  ،حاضر پژوهشهدف از 

میانگین کل رفتار مربیگری در بین که  این بود پژوهشاول  ۀن بود. یافتزن لیگ برتر هاکی ایرا

 240که حداکثر نمره با توجه به این وباشد می( 10/164عادل )م بازیکنان زن هاکی لیگ برتر ایران

در بین ابعاد رفتار مربیگری، ذکر است که شایان. قرار دارد یتوان گفت که در سطح خوبمی ،است

( 67/8) ترین میانگینپایین دارای ( و آموزش فنی تنبیهی41/15) باالترین میانگین دارای تقویت

که حداکثر توجه به این با و است( 60/74) معادل نگین کل انسجام تیمیمیا ،. همچنینباشندمی

توان گفت که وضعیت انسجام تیمی زنان هاکی لیگ برتر ایران در حد می ،باشدمی 135نمره 
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( نسبت به انسجام 76/43) انسجام اجتماعیبراساس نتایج مشخص شد که . شودارزیابی میمتوسط 

( 71/294برابر با ) میانگین کل کارایی مشارکتی بوده وتری برخوردار ( از وضعیت به84/30) تکلیف

توان گفت که کارایی مشارکتی می ( است،441معادل ) کل ۀکه نمربا توجه به این ،بنابراین ؛باشدمی

ثبات  ،و در میان ابعاد آن بودهایران در حد متوسط به باال هاکی لیگ برتر  نز بازیکنان در بین

 . است( 97/30) ترین میانگینپایین دارای ( و اتحاد39/71) باالترین میانگین دارای تیمی

بین رفتارهای مربیگری تقویت،  ارتباط مثبت و معناداری که حاکی از این بود پژوهشبعدی  ۀیافت

؛ اما (>05/0P) آموزش فنی اقتضایی، آموزش فنی عمومی و سازماندهی با انسجام تیمی وجود دارد

 شودمشاهده میمعناداری  و منفی ۀرابط ،نی تنبیهی و تنبیه با انسجام تیمیبین آموزش ف

(05/0P<)  باشد. خوان می( هم1390) نظریان مادوانی و همکاران پژوهشنتایج که این یافته با

ثیر رفتارهای مربیگری بر کارایی أت"ی با عنوان پژوهش( در 1390) نظریان مادوانی و همکاران

 بین معناداری و مثبت ارتباطکه  دست یافتنداین نتیجه  هب "ری و پویایی تیمیمدی( مربیگآ)کار

؛ وجود دارد 05/0 آلفای سطح تیمی در انسجام با اشتباه اقتضایی فنی آموزش و تقویت، سازماندهی

 منفی و ، ارتباطتیمی انسجام با عمومی فنی و آموزش تنبیهی فنی آموزش و بین تنبیهکه درحالی

اگر مربیان  که توان گفتدر تفسیر این یافته می .شودمی مشاهده 05/0 آلفای سطح درمعناداری 

تقویت، آموزش فنی اقتضایی، آموزش فنی ) های مربیگریبانوان کشور رفتار های لیگ برترتیم

انسجام تیمی  ،( را افزایش دهند و این رفتارها را در دستور کار خود قرار دهندعمومی و سازماندهی

آموزش ) رفتارهای مربیگری ،اگر این مربیان؛ اما افزایش خواهد یافت زن بازیکنان هاکی میاندر 

انسجام تیمی در بین بازیکنان  ،کار گیرند و این رفتارها را افزایش دهند( را بهفنی تنبیهی و تنبیه

 کاهش پیدا خواهد کرد. 

)انسجام تکلیف و انسجام  ابعاد انسجام تیمیرفتارهای مربیگری با  ۀبه بررسی رابط پژوهش ۀادامدر

ی اشتباه، یآموزش فنی اقتضا) بین رفتارهای مربیگریو نتایج نشان داد که  ه شداجتماعی( پرداخت

معناداری وجود  و با انسجام تکلیف، ارتباط مثبت (عمومی و سازماندهی حفظ کنترل، آموزش فنی

پوشی تنبیه، آموزش فنی تنبیهی و چشم) های مربیگریرفتار رابطۀ بینکه حالیدر ؛(>05/0P) دارد

شمسایی  پژوهشنتایج این یافته با  .(>05/0P)باشد می معنادار و منفی ،با انسجام تکلیف( از اشتباه

بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با انسجام گروهی  ۀرابط"ی با عنوان پژوهش( که در 1388) و همکاران

 ارتباطکه  گزارش کردند "در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان ایران های حاضرو عملکرد تیم

بازخورد مثبت  و ، حمایت اجتماعیآموزشی رهبری رفتارهای و تکلیف انسجام بین داریامعن و مثبت

 بوده ومنفی و معنادار و انسجام تکلیف بازیکنان  ارتباط بین رفتار رهبری مستبدانه وجود دارد؛ اما
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. در استخوان ، همداری بین رفتار رهبری دموکراتیک و انسجام تکلیف وجود نداردانارتباط مع

)آموزش فنی  رفتارهای مربیگریکه مربیان زن هاکی ایران صورتیتوان گفت درمیتفسیر این یافته 

 در بین بازیکنان خود اجرا کنندرا  و سازماندهی( عمومی ی اشتباه، حفظ کنترل، آموزش فنییاقتضا

بازیکنان انسجام تکلیف بیشتری را در خود احساس خواهند  ،صورتایندر ،استفاده نمایند هاآن از و

پوشی از اشتباه( استفاده تنبیه، آموزش فنی تنبیهی و چشم)های مربیگری کرد و اگر مربیان از رفتار

مورد نتایج در ،دامهادر .دبوتری برخوردار خواهند از انسجام تکلیف پایین زن هاکیبازیکنان  ،نمایند

بین  یعنی انسجام اجتماعی نشان داد که ؛مربیگری با دیگر بعد انسجام تیمیهای ارتباط رفتار

 ۀهای مربیگری تقویت، تشویق عمومی، سازماندهی و روابط عمومی با انسجام اجتماعی رابطرفتار

آموزش فنی عمومی  وفنی تنبیهی آموزش  ،بین تنبیه؛ اما (>05/0P)داری وجود دارداو معن تمثب

اگر  توان گفت کهمیدر تفسیر این یافته  .(>05/0P) شودمشاهده میداری اارتباط منفی و معن

تقویت، تشویق عمومی، سازماندهی و روابط عمومی( ) مربیان هاکی بانوان از رفتارهای مربیگری

 ری در بین بازیکنان زن لیگ برترشود انسجام اجتماعی بیشتمی موجب ، این امراستفاده نمایند

تنبیه، آموزش فنی تنبیهی و آموزش ) وجود بیاید و اگر این مربیان رفتارهای مربیگریایران به هاکی

  انسجام اجتماعی بازیکنان پایین خواهد آمد.  ،کار برندرا بهفنی عمومی( 

آموزش فنی اقتضایی  ن رفتارهایبی ارتباط مثبت و معناداری که بیانگر آن بود براین، نتایجعالوه

و حفظ کنترل با کارایی  عمومی، تقویت، روابط عمومی اشتباه، تشویق عمومی، آموزش فنی

 که بین رفتارهای تشویق اقتضایی مشروط به اشتباهحالیدر ؛(>05/0P) مشارکتی بازیکنان وجود دارد

. این (>05/0P) شودمشاهده میداری اعنمنفی و م ارتباط و سازماندهی با کارایی مشارکتی بازیکنان

نشان دادند که در پژوهشی  هاآن. دارد ییسو( هم2008) جولی و همکاران پژوهشنتایج با  هایافته

عملکرد بازیکنان و کارایی مشارکتی باالتر  یدر ارتقا یرفتارهای معقول و ارزشمند مربی، نقش مهم

دموکراتیک استفاده کرده و ورزشکاران را  ۀیانی که از شیومربکارایی مشارکتی بازیکنان ها دارد و آن

توان گفت کند. در تفسیر این یافته میدهند، بهبود پیدا میدر تعیین اهداف تیمی دخالت می

و حفظ  عمومی، تقویت، روابط عمومی آموزش فنی اقتضایی اشتباه، تشویق عمومی، آموزش فنی

تالش و استفاده از  دلیلبه هاتیمیتیم و در حضور سایر هم مربی سویاز بازیکنان زن هاکی  کنترل

 که شودمی سبب گروهی هایگیریتصمیم در هاآن دادندخالت و ها در اجرای تکالیفتوانایی

در  و انتخاب کنندبرانگیزی را قوی نسبت به کارایی مشارکتی، اهداف چالش یبا حس تیم اعضای

. افزایش پیدا کندتیم احتمال موفقیت شود این امر باعث می کهد ورزنرویارویی با خطرات اصرار 

و سازماندهی توسط مربیان هاکی بانوان در دستور  اگر تشویق اقتضایی مشروط به اشتباه ،همچنین

 مد.آپایین خواهد کارایی مشارکتی بازیکنان  ،کار قرار گیرد
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مثبت و  ۀرابط هابا کارایی مشارکتی آن، نتایج نشان داد که انسجام گروهی بازیکنان براینعالوه

برخوردار مشارکتی بازیکنان از طریق انسجام گروهی  کاراییبینی توان پیش از ومعناداری دارد 

ارتباط مثبت و  که در پژوهشی گزارش کردند (2006و همکاران ) 1هیوزدر این ارتباط، . اشدبمی

نژاد و رمضان. ( با کارایی مشارکتی وجود دارد)تکلیف و اجتماعی دو بعد انسجام بین هر معناداری

ای والیبال انجام دادند، بازیکنان حرفه درموردی که پژوهشطی نیز ( 1389حسینی کشتان )

 )انسجام تکلیف و اجتماعی( مثبتی بین کارایی مشارکتی و انسجام گروهی ارتباطدریافتند که 

نسبت به تیم و اعضای  های منسجمگروهه توان گفت کدر تفسیر این یافته می. ودشمشاهده می

 )انسجام اجتماعی( و در انجام وظایف خود متعهدتر هستند گروه خود تمایل بیشتری داشته

های گروهی برای رسیدن به اهداف و اجرای مطلوب اعتقاد به توانایی)انسجام تکلیف(. در این افراد، 

کلی، طوربه رای کارایی مشارکتی باالتری خواهند بود.دا ها، آندیگرعبارتیا به کند وافزایش پیدا می

گر را برابر موانع و عوامل اخاللانسجام گروهی میل اعضای گروه به تالش هماهنگ و مقاومت در

به موازات افزایش اتحاد و هماهنگی بین افراد یک تیم، اعتقاد مشترک  ،نتیجهدهد و درافزایش می

 کند.)کارایی مشارکتی( افزایش پیدا می هاآن میها در رابطه با شایستگی تیآن

و  منظور داشتن تیمکه بهشود توصیه میمربیان هاکی بانوان ایران آمده به دستبا توجه به نتایج به

بازیکنان بردن کیفیت مورد باالدرپیشنهادات زیر  بهورزشکاران منسجم و با کارایی مشارکتی باال، 

 توجه نمایند: زنهاکی 

ای را های پویا و منسجم، مرحلهمنظور داشتن تیمشود که بهمربیان هاکی زنان توصیه میبه . 1

 .)سازماندهی( ها و وظایف بازیکنان در نظر گیرندبرای ارزیابی مسئولیت

 .)حفظ کنترل( سازنداعضای تیم برقرار  میان انضباط را. 2

 ها نشان دهندجرای صحیح مهارت را به آنشوند، اکه بازیکنان مرتکب اشتباه میهنگامی. 3

 .)آموزش فنی اقتضایی اشتباه(

 .نمایند)تنبیه و آموزش فنی تنبیهی( اجتناب  های رفتاری منفی و خشنبردن شیوهکارهاز ب. 4

 .()ارتباط عمومی داشته باشند ایدوستانه ۀتک بازیکنان رابطتکبا . 5

 .)تشویق عمومی( ندنمایعملکرد صحیح بازیکنان را تشویق . 6

 .()تقویت دهندارائه بازخورد مثبت . 7

                                                 
1. Heuze  
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تواند سرنوشت یک رویداد توان به این نکته اشاره کرد که رفتارهای خاص مربیگری میمی ،نهایتدر

از نیز  (ویژه ورزش هاکیبه)وان ورزش بان که بگذاردثیر شگرفی أرا تغییر دهد و بر رفتار بازیکنان ت

های اخیر در ورزش بانوان ایران در سال کههایی پیشرفتبا توجه به باشد. میاین قاعده مستثنی ن

برگزاری  ۀهایی در نحوپیشرفتشاهد هاکی بانوان هر ساله رشتۀ در  کهنیز این خورد وچشم میبه

راستای انسجام رفتارهای مربیگری در رو، الزم است؛ ازاینباشیممی غیرهها و مسابقات، افزایش تیم

 کار گرفته شود.تیمی و کارایی مشارکتی در بین بازیکنان زن هاکی ایران به

از طریق  گیرد تاقرار می بانوان ورزش هاکیاندرکاران دست نتایج پژوهش حاضر در اختیار ،پایاندر

 ،ایران دارندهاکی ان زن لیگ برتر نثیرات مثبت و منفی بر رفتار بازیکأرفتارهای مربیگری که ت آن

ها و بازیکنان زن هاکی از این رفتارها بردن کیفت تیماسایی شوند و مربیان بتوانند جهت باالشن

  استفاده نمایند. 

 

 منابع
1. Aubke, F., & Wober, K. (2014). Knowledge sharing in revenue management teams: 

Antecedents and consequences of group cohesion. International Journal of 

Hospitality Management, 41, 149-57.  

2. Ballesteros, R. F., Nicolas, J., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., & Bandura, A. 

(2002). Determinants and structural relation of personal efficacy to collective 

efficacy. Applied Psychology: An International Review, 1, 107-25.  

3. Basmi, M., Torkfar, A., & Azadfada, Sh. (2015). The relationship between servant 

leadership style with cohesion country of women's sitting volleyball championship 

team in Iran. Journal of Sport Management and Action Behavior, 21, 139-48. 

(Persian).  

4. Carron, A., Bravely, L., & Widmeyer, W. (1998). The measurement of cohesiveness 

in sport group. In J. L. Duma (Ed.), Advancements in sport and exercise psychology 

measurement. Morgantown. 

5. Carron, A., Hausenblas, H., & Eys, M. (1998). Group dynamics in sport 

Morgantown, WV, fitness information technologic.  

6. Casey, M., & Martens, M. L. (2009). Sticking it all together: A critical assessment 

of the group cohesion–performance literature. International Journal of Management 

Reviews, 2, 223-46. 

7. Chung, M., Embi, M. Z., & Fauzee, O. (2011). The influence of coach leadership 

style towards cohesiveness among high school team sports athletes. Education and 

Development Conference. Bangkok, Thailand.  

8. Farneti, M. (2008). The perceptions of leadership style of division III head 

basketball coaches and effect on the perceived cohesion of the team. 

 

 



 231                                                                   ....رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی
 

 

 

9. Fransen, K., Vanbeselaere, N., Exadaktylos, V., Vande Broek, G., De Cuyper, B., 

Berckmans, D., Ceux, T., De Backer, M., & Boen, F. (2012). Yes, we can!: 

Perceptions of collective efficacy sources in volleyball. Journal of Sports Sciences, 

7, 641-9 

10. Hamidi, M., Memari, Z., & Jafarabadi, M. A. (2012). The dimensions and criteria 

for the selection of Iranian national coaches. Sport Management and Development, 

1(1), 55-74. (Persian).  

11. Heuze, J. P., Raimbault, N., & Fontayne, P. (2006). Relationship between cohesion, 

collective efficacy and performance in professional basketball teams: An 

examination of mediating effects. Journal of Sports Science, 24, 59-68.  

12. Julie, S., Todd, L., & Gordon, A. (2008). A season-long team building intervention: 

Examining the effect of team goal setting on cohesion. Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 2. 

13. Murray, N. P. (2006). The differential effect of team cohesion and leadership 

behavior in high school sports. Individual Differences Research, 4, 216-25. 

14. Nazarian Madovani, A., & Mpkhtari Dinani, M. (2014). Preferences coaching 

behavior Iranian volleyball players. Sport Management Studies, 25, 39-52. 

(Persian). 

15. Nazarian Madovani, A., Tondnevis, F., & Mozafari, A. A. (2011). The effect of 

coaching behaviors on coaching efficacy and team dynamic of volleyball Pro-

League Players in Iran (2009). Research in Sport Management and Motor Behavior, 

2, 11-29. (Persian). 

16. Philippe, R., Sagar, S., Huguet, S., Paquet, Y., & Jowett, S. (2011). From teacher to 

friend: The evolving nature of the coach-athlete relationship. Int. J. Sport Psychol, 

42, 1-23.   

17. Ramezan Nejad, R., & Misagh Hoseini, K. (2010). The relationship between 

leadership Styles with team cohesion of Football Professional League Club in Iran. 

Olympic Journal, 1. (Persian).     

18. Rhind, D. J. A., Jowett, S., & Tang, S. X. (2012). A comparison of athlete's 

perceptions of the coach-athlete relationship in team and individual sports. 

Publication: Journal of Sport Behavior.   

19. Shamsai, N., Khani, N., & Yousefi, B. (2009). The relationship between leadership 

behavior of coaches with group cohesion and performance of junior football teams 

in the Premier League (1385). Research on Sport Science, 22, 131-51. (Persian). 

20. Spink, K. S. (1990). Group cohesion and collective efficacy in volleyball teams. 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 12, 301-11.  

21. Staples, S., & Webster, J. (2008). Exploring the effects of trust, task 

interdependence and verticalness on knowledge sharing in teams. Information 

Systems Journal, 18, 617-40. 

22. Stephen, J., Zaccaro, A. L., & Rittman, M. A. (2001). Leadership in sport. The 

Leadership Quarterly, 12, 451–83. 



 9613 فروردین و اردیبهشت ،41شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                            232
 

23. Vahdani, M., Moharramzadeh, M., Aghaei, A., & Hoseinpoor, E. (2012). The 

relationship between coaches’ leadership styles and group cohesion in selected 

student teams in urmia city. Journal of Sport Management, 14, 49-64. (Persian). 

24. Vincer, D., & Loughead, T. M. (2010). The relationship among athlete leadership 

behaviors and cohesion in team sports. Sport Psychologist, 24(4), 448-67. 

25. Widmeyer, W., Brawely, L., & Carron, A. (2002). Group dynamics in sport. In. T. 

S. Horn (Ed.), Advances in sport psychology. 285-308. 

26. Yaghobi, A., & Forghani Ozrudi, M. B. (2015). The relationship between leadership 

and responsibility in the executive office of physical education in Tehran city. Sport 

Management Studies, 28, 151-66. (Persian).  

27. Zaccaro, S. J., Blair, V., Peterson, C., & Zazanis, M. (1995). Collective efficacy. In 

J. Maddux (Ed.), Self-efficacy, adaptation and adjustment. 305-28. 

 

 

 استناد به مقاله
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یمیبا انسجام ت یگریرفتار مرب ۀرابط (.1395. )زردشتیان، شیرین.، و خزائی، شهرزاد

 ،(41)9 ورزشی، مدیریت مطالعات. رانیا یبرتر هاک گیزن ل کنانیباز یمشارکت ییکارا

 smrj.2017.923/10.22089 شناسه دیجیتال:  .211-32

Zardoshtian, SH & Khazai, SH. (2017). The Association of Coaching 

Behavior with Group Cohesion and Collective Efficacy of Female Players 

in Iranian Hockey Professional League. Sport Management Studies. 9 (41): 

211-32. (Persian). Doi: 10.22089/smrj.2017.923 

 

http://dx.doi.org/10.22089/smrj.2017.913


 233                                                                   ....رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی
 

 

 

 

The Association of Coaching Behavior with Group 

Cohesion and Collective Efficacy of Female Players in 

Iranian Hockey Proffesional League 
 

2Khazai ., S1Zardoshtian .S 
 

1. Assistant Professor of Sport Management, Razi University* 

2. M. Sc of Sport Management, Razi University 

 
 

Received: 2015/09/24              Accepted: 2016/06/21 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the association of coaching behavior with group 

cohesion and collective efficacy of female players in Iranian hockey professional league. The 

research method is descriptive–survey. The statistical population included female hockey players 

of the sixth Premier League (n = 130), 90 of whom voluntarily participated in the study and finally 

70 questionnaires were correctly analyzed. We used CBQ (Martin and Barnes, 1999), GEQ (Caron 

et al. 1985) and CEQ (Fletz and Lirch, 1998). Questionnaires validity was approved by sport 

management specialists (10 people), and Cronbach's alpha coefficients for their reliability were 

calculated as 0.81, 0.83, 0.85, respectively. Descriptive statistics (mean standard deviation) and 

inferential statistics (k-s, multiple regressions) were used. There was a significant positive 

relationship between coaching behaviors (reinforcement, contingency technical training, general 

technical training, organizing) and group cohesion, while a significant negative relationship was 

observed between coaching behaviors (punitive technical education, punishment) and group 

cohesion. There also was a significant positive relationship between coaching behaviors (mistake 

contingency technical education, general encouragement, general technical training, 

reinforcement, public relations, keeping control) and collective efficacy, whereas the relationship 

between coaching behaviors (mistake contingency encouragement and organizing) and collective 

efficacy was significantly negative. Finally, there was a significant positive relationship between 

collective efficacies and group cohesion. Then, it's concluded that female hockey coaches could 

benefit from these coaching behaviors to improve their teams’ cohesion and collective efficacy. 

 

Keywords: Coaching Behavior, Group Cohesion, Collective Efficacy, Female Hockey 

Players. 
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