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 مقدمه
داشته باشد.  یسودمند جینتا تواند یم ورزشکاران عملکردمرتبط با  یرهایمتغتوجه به 

ابهام  رهایمتغ نیا ۀند از جملدارارتباط  ورزشکاران عملکردبا  کهوجود دارد  یمهم یها مؤلفه

با یکدیگر  تیم ردلیل حضور د. بازیکنان بهاست ورزشکار تیرضاو  یگروهنقش، انسجام 

بنابراین آنان نیاز دارند تا نقش خود را در تیم بشناسند و درک کنند که  ؛تعامالت بسیاری دارند

 ورزشکارنقش آیا  ؟یا خیر کند یمآیا حضور آنان در تیم موجبات رضایت از حضور خود را ایجاد 

یاد  یرهایمتغ است ممکنمهم است؟ آیا از نقش  تیرضاو  رشیپذ، واضح بودن نقش، میدرت

 ؟ بگذارد ریتأث ورزشکار تیرضاو  میتدر انسجام شده 

مطرح شد در  یسازمان اتیادب( در 4691) همکارانشو  کاهنابهام نقش توسط  یبرا که یفیتعر

 حیصراطالعات  نبودابهام نقش،  که کند یماثبات  فیتعر نیااست.  شدهاستفاده  یورزش قیتحق

 ذخیره مکتیناز  جرقهنوعی عنوان به که یکنیباز مثال یبرا ؛نقش فرد است ۀو سازگار دربار

( مطلع نشده باشد، ابهام نقش را رسماً ریغ ای رسماً، اما هرگز از نقش خود )شودمیاستفاده 

این تحقیق به دنبال آن است تا بداند آیا بازیکنان درک صحیحی از  در نتیجهو  کند یمتجربه 

  .(5) نهند یا طراحی شده را دار یها نقشاین 

 شتریبابهام  باعث ورزشکار کمتر تیرضا ( نشان داد8002ستلرز و همکاران )تحقیق ا جینتا

 نیب ۀرابط که افتندیدر نیهمچن ت دارد.مطابق 4(8002) همکارانشو  سیآ جینتابا  که شود یم

 یشتریب ازین کهمشهود است  یورزشکارانتنها در  ورزشکار تیرضامختلف  اشکالابهام نقش و 

و هاردمن  نستونیالفو  8(8002. جون و جانسون )(8) دارندخودشان  نقش اضح بودنبه و

 عملکردو  یریپذتیمسئولتعارض نقش،  کهنشان دادند  ییمجزا یها پژوهشدر  2(8009)

تعارض در  ؛ بنابراین شناخت عواملی که موجبدهد یم کاهشبه میزان چشمگیری را  یورزش

اهمیت  شود یمو انسجام تیمی  پذیریآن باعث کاهش مسئولیت ۀو در ادام شناخت نقش

  .(48) ارتباط این عوامل را بهتر و بیشتر بشناسند دمربیان و بازیکنان بای و دارد بسیاری

گروهی این است که اعضای تیم برای موفقیت به احساس  یها ورزشاعتقاد عمومی مربیان 

 همکارانو  ریدمایو .اساس موفقیت است موضوع و ایندارند  نیاز اتحاد گروهی و همبستگی

بردند  یپ، کرد یم یبررسرا  بسکتبالگروه و انسجام در  تعداد اعضای که یا مطالعهدر  (8005)

 که بیان کردندو  کرد دایپ کاهشو انسجام گروه  تیرضاگروه،  اعضایبا افزوده شدن به  که

                                                                                                                                        
1. Eys & Etal  

2. Jevons & Johnston  

3. Elphinston & Hardman  
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و انسجام  رضایت ینفر 48 یواحدها در که یحال، در است آلدهیاسه و شش نفره  یها گروه

 یاجتماعانسجام  جادیاکه باید  ان کردندبی (8002کوزوب و مک دونل ) .شودمشاهده می کمتر

به  دنیرسهماهنگ در جهت  یا گونهبه میت یاعضا ۀهم نیهمچنو  گیردمد نظر قرار 

 .  (84) یاری شوند مطلوب یمیتو  یشخص یها هدف

به  وی برای رسیدنتالش  یچگونگاز  یبازتاب توان یمرا  ورزشکارهر  تیرضاسطح 

مختلف  اشکالابهام نقش و  نیب ۀرابط نیهمچن. دید ورزشکارخود  یشخص یاستانداردها

 هوگبه وضوح نقش دارند.  یشتریب ازین کهمشهود است  یورزشکاران، تنها در ورزشکار تیرضا

در  یمنف ۀعارض نقش و ابهام نقش رابطت که کنند یم تیحما هینظر نیا( از 8009) 4و هاینس

 تیرضا ۀدهندنشان شتریب( نشان داد ابهام 8006همکاران )و تحقیق آیس  جینتادارد.  تیرضا

 افتندیدر نیهمچن. است 8(8002) همکارانکارون و  جینتامطابق با  کهاست  ورزشکار کمتر

 کهمشهود است  یرزشکارانو، تنها در ورزشکار تیرضامختلف  اشکالابهام نقش و  نیب ۀرابط

 .(42) نقش دارندبودن ح ضابه و یشتریب ازین

فتن در هستند که با قرار گر ها نقشو  استبسیار با اهمیت  هافردی در محیط تیم یها نقش

این بازیکنان آیا  بنابراین مهم است که بدانیم ؛شوند یم هاتیم کنار یکدیگر باعث موفقیت

ند. رضایت ورزشکار اقش خود رضایت دارند یا ناراضیکه آیا از نو اینه یا ن اند رفتهیپذ را ها نقش

از حضور در کنار تیم  یرضایت وو  ستها میتر نتایج اکتسابی کننده دتعیین یعنوان عامل به

 .(6) زیادی دارداهمیت بسیار 

 هم با نرضایت ورزشکاراو انسجام تیمی  نقش، ابهام یرهایمتغ یقبل یها پژوهش که در از آنجا

آیا  که است پاسخ این پرسشیافتن پژوهش حاضر به دنبال  ،اند هنشد بررسیو در کنار یکدیگر 

لیگ بازیکنان بسکتبال سوپر میانرضایت از نقش در  نقش و قبول نقش، موجببودن ح ضاو

- هبیا  آورد یموجود انسجام تیمی را به و اینکه آیا قبول نقش و رضایت از آن دشو یمایجاد 

آن موجبات رضایت بازیکنان را فراهم  نپذیرفتنابهام از نقش و و در نهایت اینکه آیا  کسع

بازیکنان از نقش خود، موجب انسجام گروهی و تیمی  یرضایتناو آیا ابهام نقش و  آورد یم

موجود  سؤاالتطور قطع یافتن پاسخ صحیح و علمی به ابهامات موجود، بسیاری از به .شود یم

بهتر اهداف،  یابی دستیان و بازیکنان را پاسخ خواهد داد و مسیری روشن در در ذهن مرب

 ایشان را یاری خواهد داد.

                                                                                                                                        
1. Huge & hynse 

2. Eys & Etal  
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 پژوهش روش
آماری متشکل از  ۀاست. جامع پیمایشیو  یفیتوص، یکاربردنگر، پژوهش حاضر از نوع حال

. بود (N=198)ایران  یها باشگاه بسکتبال گیلسوپر  ۀدور نینهممرد شاغل در  کنانیباز ۀکلی

 منظوربهد. شآماری انتخاب  ۀوان نمونعنآماری، کل جامعه به ۀدلیل محدود بودن جامعبه

 یگسوپرلحاضر در  های یمتو سرپرستان  یرانمدبا  یهماهنگ، پس از ها داده یآورجمع

در  توضیحات مربوط ۀپس از ارائ ها نامهتوسط محقق، پرسش ها یمت ینتمردر محل  بسکتبال

-توزیع ۀپرسشنام 462. از دش یآورتوسط آنان، جمع یدهو بعد از پاسخ یعتوز یکنانباز میان

 االت پاسخ دادند. ؤ% به س22نفر یعنی  424شده بین بازیکنان، 

 نیاشد.  یابیارز( 8008)8همکارانشبوچامپ و  4نقش درک اسیمقابهام نقش با استفاده از 

نقش و  رشیپذشده است.  یطراح میتقش خود در از ن ورزشکارهر  درک یابیارزبرای  اسیمق

طرح  دو یابیارز، اسیمق نیاشد.  یابیارز( 4662) 1برس اسیمقبا استفاده از  2نقش تیرضا

از  کیو هر  دکن یماز نقش  تیرضانقش و  رشیپذ نیب کیتفکما را مجاز به  کهجداگانه است 

 زانیم یریگاندازه یبرا. کندمی یبررس ورزشکار تیرضاو  یگروهرا در انسجام  رهایتأث نیا

( استفاده 8004) 9دمریوو  کارون 5گروه طیمح ۀاز پرسشنام یورزش یها میتدر  یگروهانسجام 

 (4662) یچالدورو  مریر 2ورزشکار تیرضا ۀبا استفاده از پرسشنام ورزشکار تیرضا و شد

 شد. یبررس

تأیید ریزی ورزشی مدیریت و برنامه دانتانفر از اس 45با استفاده از نظرات  ها پرسشنامهروایی 

تعیین  مورد نظر ۀنفر از بازیکنان جامع 85مقدماتی از میان  ای. پایایی پرسشنامه در مطالعهشد

نقش  تیرضانقش و  رشیپذ، مقیاس 62/0نقش  درک اسیمقد. ضریب آلفای کرونباخ برای ش

 دست آمد.هب 26/0 ورزشکار تیرضا ۀو پرسشنام 28/0گروه  طیمح ۀپرسشنام، 99/0

آمار توصیفی )میانگین، انحراف  یها شاخصه، از ها داده تنظیمآوری پرسشنامه و پس از جمع

که توصیف مشخصات استفاده شد توصیف متغیرهای تحقیق  برایمعیار، واریانس و ...( 

بازیکنان، ابهام نقش، پذیرش نقش و انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران  شناختیجمعیت

از  ها دادهمنظور تجزیه و تحلیل به .استبالیست شاغل در سوپرلیگ بسکتبال کشور بسکت
                                                                                                                                        
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 رگرسیون چندگانه به روش گام به گام آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و 

 استفاده شده است. 

 نتایج

با  92/9 ها یآزمودنبرای ادراک نقش، میانگین کل  6، از حداکثر میانگین 4مطابق جدول 

و انحراف  90/9دارای میانگین  ها تیمسئول ۀحیط ۀبود. در این میان نمر 62/0 استانداردانحراف 

ارزیابی  ۀ، نمر66/0و انحراف استاندارد  42/9دارای میانگین  نقشرفتار  ۀ، نمر65/0 استاندارد

و  96/9ن نقش دارای میانگی جینتا ۀو نمر 81/4و انحراف استاندارد  22/9نقش دارای میانگین 

 بود.  02/4انحراف استاندارد 
 

 آن )ادراک نقش( یها مجموعه. توصیف آماری ادراک نقش و زیر2 جدول

 شاخص آماری

 ادراک نقش
 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین

 65/0 90/9 10/2 10/1 ها تیمسئول ۀطیح

 66/0 42/9 80/2 10/1 نقش رفتار

 81/4 22/9 10/2 00/1 نقش یابیارز

 02/4 96/9 90/2 10/1 نقش جینتا

 62/0 19/9 80/2 25/1 نقش ادراک

 

بر وجود ارتباط بین ادراک نقش با رضایت نقش، پذیرش  یمبن قیتحق ۀیفرضآزمون  جینتا

 ادراک نقش و زیر دهد یمها نشان  نشان داده شده است. داده 8در جدول  و وضوح نقش نقش

 دارد.  دار یمعن ارتباط مثبت و و وضوح نقش ذیرش نقشآن با رضایت نقش، پ یها مجموعه

 و وضوح نقش پذیرش نقش بین ادراک نقش، رضایت نقش، یهمبستگ بیضر. 8جدول 
 ریمتغ

 ادراک نقش 
 وضوح نقش پذیرش نقش رضایت نقش

 ها تیمسئول ۀطیح
* 819/0 =r 

* 162/0  =r 
* 198/0  =r 

 نقش رفتار
** 468/0 =r 

* 514/0  =r 
* 259/0  =r 

 نقش یابیارز
* 298/0 =r 

* 906/0  =r 
* 192/0  =r 

 نقش جینتا
* 216/0 =r 

* 980/0  =r 
* 198/0  =r 

 نقش ادراک
* 242/0 =r 

* 562/0  =r 
* 198/0  =r 

  α=  04/0در سطح  دار یمعن یهمبستگ: *
     α=  05/0در سطح  دار یمعن یهمبستگ: **
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با رضایت نقش، پذیرش  ورزشکار تیرضابر وجود ارتباط بین  یمبن قیتحق ۀیفرضآزمون  جینتا

و  ورزشکار تیرضا دهد یمنشان  ها دادهنشان داده شده است.  2در جدول  و وضوح نقش نقش

 دارد.  دار یمعنارتباط مثبت و  و وضوح نقش پذیرش نقش آن با رضایت نقش، یها مجموعهزیر

 و وضوح نقش ضایت نقش، پذیرش نقش، رورزشکار تیرضابین  یهمبستگ بیضر. 9جدول 

 ریمتغ

 ورزشکار تیرضا
 وضوح نقش پذیرش نقش رضایت نقش

 عملکرد
* 285/0 =r 

* 225/0  =r 
* 222/0  =r 

 یرهبر
* 888/0 =r 

* 221/0  =r 
* 212/0  =r 

 میت
* 884/0 =r 

* 126/0  =r 
* 142/0  =r 

 یسازمانده
**421/0 =r 

* 102/0  =r 
* 829/0  =r 

 دافرا
*242/0 =r 

* 104/0  =r 
* 128/0  =r 

 ورزشکار تیرضا
* 291/0 =r 

* 558/0  =r 
* 544/0  =r 

  α=  04/0در سطح  دار یمعن یهمبستگ: *
      α=  05/0در سطح  دار یمعن یهمبستگ: **

 

ر، پیذیرش  بیین ادراک نقیش، رضیایت ورزشیکا     دهد یمنتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان 

. (>004/0Pو  =602/0R) وجییود دارد مسییتقیم و معنییی داری ۀمییی رابطیینقییش و انسییجام تی

درصید بیه    28 هیا  یآزمیودن مییزان ادراک نقیش    دهید  یمهمچنین مقدار حجم واریانس نشان 

درصد به عوامیل خیارا از میدل     42رضایت ورزشکار، پذیرش نقش و انسجام تیمی و  یها عامل

 (.1 )جدول استمربوط 
 

 . نتایج همبستگی چندگانه بین ادراک نقش، رضایت ورزشکار، پذیرش نقش و انسجام تیمی4جدول

 N R R2 P مدل رگرسیون

-------- 424 602/0 285/0 004/0< 

 

، (>004/0Pو  =t 512/5)پیذیرش نقیش    دهید  یمی متغیره نشان همچنین نتایج رگرسیون چند

 ایرابطیه  (P=004/0و  =t 222/2)رزشیکار  و رضیایت و  (P=004/0و  =t 142/2)انسجام تیمی 

. نتیایج مربیوط بیه شییب     استبینی ادراک نقش و واجد شرایط پیشدارد خطی با متغیر معیار 

بیین ادراک نقیش بیا پیذیرش نقیش       دهد یمبین نشان ( در مورد متغیر پیشBخط رگرسیون )

قیم وجود دارد. نتایج مست ۀ( رابط295/0( و رضایت ورزشکار )912/0( و انسجام تیمی )218/0)

ترتییب   ادراک نقیش بیه   ۀکننید بینیعوامل پیش نیتر مهم دهد یمنیز نشان  تابضریب معیاری 
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. نتیایج ضیریب   است( 840/0(، پذیرش نقش )102/0(، انسجام تیمی )124/0رضایت ورزشکار )

از دو ارتباط ادراک نقش با متغیر رضایت ورزشکار مسیتقل   دهد یمنشان  یا هیسهمهمبستگی 

 ( است. 590/0ارتباط و برابر با ) بیشترینمتغیر دیگر دارای 
 

 بین ادراک نقشپیش یرهایمتغ. معادل رگرسیون 5جدول 

 مدل رگرسیون

 معیاریضرایب غیر
ضریب 
 معیاری

t P 

 همبستگی

B Sd.Er Beta 
صفر 
 یا مرتبه

 یا هیسهم

(a عرض از )004/0 -140/5  110/0 -226/8 مبدأP<   

 004/0P< 941/0 261/0 512/5 840/0 098/0 218/0 رش نقشپذی

 004/0P< 282/0 519/0 142/2 102/0 029/0 912/0 انسجام تیمی

 004/0P< 225/0 590/0 222/2 124/0 022/0 295/0 رضایت ورزشکار 

 گیریبحث و نتیجه
نقش، انسجام  هدف از این پژوهش، تعیین ماهیت روابط بین ابهام نقش، قبول نقش و رضایت از

بینی قبول نقیش  ویژه هدف از این مطالعه تعیین چگونگی پیشبه ،تیمی و رضایت ورزشکار بود

بینی انسجام تیمی و رضایت از نقش و بیا قبیول   و رضایت از نقش با ابهام نقش و چگونگی پیش

مدرک  %  دارای4/1 % دارای مدرک دکتری،9/0 ها یآزمودن میاناز  نقش و رضایت از نقش بود.

% دارای 1/24% دارای مدرک کاردانی، 4/10 %  دارای مدرک کارشناسی،2/82 کارشناسی ارشد،

 اسیتاندارد سیال بیا انحیراف     58/85 هیا  یآزمیودن مدرک دیپلم و کمتر بودند. میانگین سنی کل 

سیال بیا انحیراف     24/5 هیا  یآزمیودن  در لیگ ها یآزمودن بازی ۀمیانگین سابق .استسال   22/1

% بیازیکن در طیول دوران بیازیگری خیود     1/21 ها یآزمودن میاندر  است.سال  82/2 ارداستاند

 دچار آسیب دیدگی شده بودند.

آن با انسجام تیمی و زیرمجموعه آن ارتباط مثبت و  یها مجموعهو زیر ورزشکار تیرضا

(، میرز و 8002) 8(، ریل8002) 4با نتایج تحقیق مولن و همکاران ها افتهیدارد. این  دار یمعن

 .همخوانی دارد (8006) 5( و ماگنی و همکاران8040) 1دی بکر و همکاران(، 8005) 2همکاران

تیمی مشاهده کردند داری بین رضایت ورزشکار با انسجام آنان نیز در تحقیق خود ارتباط معنی

                                                                                                                                        
1. Mullen & et al 

2. Rail  

3. Myers  

4. De beaker & et al 

5. Mugny & et al 
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، نوع عملکرد خود و وجود سازماندهی صحیح  شناخت نقش رهبری توسط بازیکنان توان یمو 

 تحقیق مزبور دانست.و در تیم را دلیلی بر وجود همخوانی بین د

و وضوح  آن با رضایت نقش، پذیرش نقش یها مجموعهو زیر ورزشکار تیرضانتایج نشان داد 

 8(، لوکه8009) 4با نتایج تحقیق هوگ و هاینس ها افتهیدارد. این  دار یمعنارتباط مثبت و  نقش

بوچامپ و همکاران (، 8040) دی بکر و همکاران( 8002) 2(، مارتنز و همکاران8002)

 5تئودوراکیس و همکاران(، 8005(، کارون و همکاران )8002) 1(، بیدل و توماس8001)

آنان نیز در . همخوانی دارد( 8006) ( و ماگنی و همکاران8040ماهونی و همکاران ) (8040)

رضایت موجب نقش  بودن ضحانقش، پذیرش نقش و و از رضایت تحقیق خود مشاهده کردند

 .استو این ارتباط دلیلی بر همخوانی دو تحقیق  شود یمورزشکار 

ارتباط  و وضوح نقش آن با رضایت نقش، پذیرش نقش یها مجموعهبین ادراک نقش و زیر

( 8040) 9کاراموسالیدیس و همکارانو با نتایج تحقیق  ها افتهیاین  وجود دارد. دار یمعنمثبت و 

نقش  داری بین ادراک نقش با رضایت نقش، پذیرش نقش و وضوحرتباط معنیکه آنان نیز ا

انجام تحقیقات مزبور در  توان یمو دلیل این همخوانی را  مشاهده کردند، همخوانی دارد

بهتری  درکبازیکنان آماتور ، در مقایسه با یا حرفهو اینکه بازیکنان  دانست یا حرفه یها گیل

گفت داشتن درک بهتر از نقش خود توسط  توان یمو در نهایت  رندخود در تیم دا یها نقشاز 

تحقیق  که دلیلی دیگر بر همخوانی نتایج شود یمبازیکنان باعث پذیرش و رضایت از نقش 

 است.شده حاضر با سایر مطالعات یاد

ران که ورزشکا پردازند یمعواملی ، مفاهیم مهمی برای مربیان و محققانی دارد که به ها افتهیاین 

. برای مربیان مهم است که کنند یمرا مجبور به قبول یا راضی بودن از نقش خود در تیم 

 مهم است.  نقششاننقش خود آگاه باشند، بلکه احساس کنند  ۀتنها دربارورزشکاران نه

قوی رضایت ورزشکار با توجه به  ۀکنندبینیبینی شده، رضایت از نقش، پیشکه پیش طور همان

مربی بیشتر راضی خواهد بود و  باشد، از رهبری تر یراضهرچه ورزشکار از نقش خود  رهبری بود.

خواهد بود. این امر با توجه به نقش  تر یناراضباشد، از رهبری مربی  تر یناراضچه از نقش خود هر

و  ها یاستراتژحاکم مربیان در تحرک بخشیدن، توسعه و استفاده از منابع انسانی، توسعه و انتخاب 

                                                                                                                                        
1. Hogg & Myers 

2. lucke 

3. Martens & et al 

4. Biddle & Tomas  

5. Theodorakis & et al  

6. Karamousalidis & et al 
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هیم مهمی برای مربیان و افراد شاغل در این زمینه دارد. اانگیز نیست. این یافته مفشگفت ها کیتاکت

 ۀرابط هدفشانترین متغیر باشد پس مداخالتی که رهبری رضایت ورزشکار برجسته ۀاگر جنب

افزایش و حفظ رضایت ورزشکار  برایورزشکار با مربی است، ممکن است سودمندترین مداخالت 

افزایش رضایت ورزشکار از نقش  برای ویمربی و کمک به  هدفشانشد. همچنین مداخالتی که با

کننده در میانجی و متعادل عواملسودمند باشد. برای سایر محققان، بررسی دیگر  تواند یماست، 

رضایت از نقش و رضایت ورزشکار چون سبک مربیگری یا جنسیت سودمند خواهد بود.  خصوص

 خواهد شد.  منجر ناین رابطه برای مربیان و شاغالرک بهتری این امر به د

بین قبول  ۀرابط ۀگیری دربارنتیجهانسجام  یها اسیقابلیت اعتماد به زیرمق نبودبا توجه به 

داشته باشیم رضایت از  یادمشکل است. باید به  نقش و رضایت از نقش برای انسجام تیمی

انسجام تیمی است. این یافته  ۀوظیف -گروه  ۀمؤلفبه  فردی یها تیجذاب ۀکنندبینینقش، پیش

باشند، بر حسب  تر یراضچه ورزشکاران از نقش خود هر دهد یمکه به دقت تفسیر شده، نشان 

و  تر کاملاین رابطه را به صورت  باید . تحقیقات بیشترترند منسجمجذابیت خود به وظایف گروه 

 گروه بررسی نمایند.  یساختارهاکرد و دیگر انسجام با عمل ۀبا توجه به رابط تر جامع
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