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بررسی رابطه بین پایبندی به اخالق ورزشی و این پژوهش با هدف      
های بسکتبال و فوتسال بانوان شهرستان اهواز صورت انسجام گروهی تیم

پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام 
های بانوان ورزشکار بسکتبال و شده است. جامعه آماری شامل تمامی تیم

نفر از  111و نمونه آماری  (.n=111باشد )فوتسال شهرستان اهواز می
جامعه می باشد. به منظور جمع آوری اطالعات از سه پرسش نامه، 

برای سنجش اخالق ورزشی از پرسشنامه دیودسون و اطالعات فردی و 
( و همچنین برای اندازه گیری میزان انسجام گروهی 6112همکاران )

( بر اساس مدل 1311های ورزشی از پرسش نامه وید مایر و براولی )تیم
( استفاده شد. برای تجریه و تحلیل اطالعات جمع 1316ادراکی کارون )

آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 
spss  و از رویکرد معادالت ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS  به

های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان مودن فرضیهبررسی و آز
با انسجام  61/1های اخالقی با ضریب همبستگی داد پایبندی به ارزش

های ورزشی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادالت گروهی تیم
های اخالقی ورزشکاران با مقدار ساختاری نشان داد که پایندی ارزش

بر انسجام گروهی تاثیر  23/9(CR) یبحراننسبت و  13/1ضریب مسیر
 دارد.
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This study examined the relationship between 

adherence to the ethics of sports and group cohesion 

basketball and women's futsal teams took place in 

Ahvaz city. . The study was correlational and has 

been conducted in this field. The population 

consisted of all female athletes basketball and futsal 

teams in Ahvaz city would-be (n = 150). A sample of 

118 people from the community. In order to gather 

information from three questionnaires, personal 

information and to assess the ethics of sports 

Dyvdsvn questionnaire (2006) and also to measure 

the amount of group cohesion sports teams and 

Bravly questionnaire Wedemeyer (1985), based on 

the model conceptual Caron (1982) was 

used.Analytics data collected for the Pearson 

correlation test using spss software and structural 

equations approach using AMOS software to check 

and test the research hypotheses were examined. The 

results showed a commitment to ethical values with 

a correlation coefficient 0/25  direct and positive 

relationship with group cohesion sports teams there. 

Structural equation modeling results showed that 

athletes with coefficient values Route 0/89 and the 

critical ratio (CR) 3/69 Tasyrdard on group cohesion. 
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 مقدمه
 این از و است پرجاذبه بشری هایپدیده همه تاریخی سیر
 بر تاریخ هایشاخه ترین جذاب را فرهنگ و تمدن تاریخ میان،
 یفرهنگ میراث از بخشی ورزش، و بدنی تربیت(. 1) اند شمرده
 – اجتماعی و تاریخی وضعیت از آن بررسی که است کشور

 انسانی پدیده یک بدنی تربیت(. 2) نیست جدا ایران فرهنگی
 بیتتر فرهنگی، ارتقاء و جسم پرورش برای موثر ابزاری و است
 بحث(. 11) باشد ملی هویت ساز زمینه تواندمی و است اخالق و

 توانمی و است بحث قابل مختلفی زوایای از اخالق و ورزش
 مردم یحت و تاریخی انسانی، تربیتی، دینی، فرهنگی، هایجنبه

 بررسی مورد را امروز تا گذشته از عامه فرهنگ در آن شناختی
 شهروندی اخالق از بخشی حدودی تا ای حرفه اخالق. داد قرار
 کی هر چند هر دارد؛ ارتباط انسانی و ورزشی اخالق با که است
 اب شده، پذیرفته جمعی هنجارهای اساس بر شده ذکر موارد از

 وسیله و تربیت و تعلیم الینفک جزء ورزش. متفاوتند یکدیگر
 است جوان نسل روحی و جسمی سالمت به رسیدن برای ای
 در. اشدب داشته اخالق با تنگاتنگی رابطه بایستی ورزش(. 12)

 ورزشی هایمحیط در که اجتماعی و فردی رفتارهای همه واقع
 بایستی شودمی صادر ورزشکاران از اجتماعی هایمحیط سایر و

 های-تالش دیگر بیان به(. 1) باشد عملی اخالق بر مبتنی
 امر این هب معطوف بایستی ورزش مربیان و بدنی تربیت معلمان
 میادین در ورزشکاران اجتماعی و فردی رفتارهای که باشد مهم

 امری چنین اگر. باشدمی اخالقی هایفضیلت بر مبتنی ورزشی
 امری جامعه در عملی اخالق اجرای بر اراده تنها نه شد، محقق
 اخالق الگوهای و اسوه ورزشکاران بلکه بود نخواهد مشکل
ویژگی به توجّه معنای به ورزشی اخالق(. 1) شد خواهند شناخته
 مفهوم به جوانمردانه و منصفانه رقابت مردانگی، نیک های
 و دینی اعتقادات مبنای بر ورزش در مشارکت و عدالت رعایت
 صفات و هاشاخص ورزشی، اخالق از منظور. است قانونی
 نظر از خود ورزشی رشته حوزه در قهرمانان که است اخالقی
 ترعای عدم اند، شده ملزم آنها رعایت به اخالقی و فنی مقررات
 رد خود رفتار حفظ صفات، این جمله از دارد، منفی عواقب آنها

 مانه کلی طور به یا جوانمردانه بازی ارائه خشم، و رقابت هنگام
 کندمی تبدیل پهلوان یک به را قهرمان که است هاییویژگی

 سایر مانند گروهی، هایورزش خصوص به ورزش در(. 16)
 مشترک اهداف تحقق برای الزم شرط ها،سازمان و هاگروه
 به گروهی انسجام (.9) است گروهی انسجام و وحدت داشتن
 یک ظحف و تشکیل برای افراد گرایش در پویا فرآیندی عنوان
 نیازهای ارضای یا ابزاری اهداف به رسیدن منظور به گروه
 عنوان به گروهی انسجام(. 19) است شده تعریف اعضاء عاطفی

 پایه یویژگ و تیمی توسعه در کننده تعیین و مرکزی عنصری
( 1316)  کارون(. 66) شود-می معرفی موفق هایتیم برای ای
 ماعیاجت انسجام و تکلیف انسجام شامل را گروهی انجام بعد دو
 اندازه چه تا که دهدمی نشان تکلیف انسجام. است گرفته نظر در
. رسندمی خود به مربوط هایهدف به را گروه اعضای فرد

 نیازهای برآورد در رضایتمندی به مربوط اجتماعی انسجام
 هانآ وابستگی و دوستی میزان نیز و اعضا احساسی و اجتماعی

 به باید ما ورزشی های باشگاه امروزه حقیقت در(. 9) باشدمی
 عصر در(. 61) باشند خود های تیم در رفتاری مباحث دنبال
 هامیلیون. دارد مهمی نقش دنیا مردم زندگی در ورزش حاضر
 طرفدار و تماشاگر نیز آن برابر چندین و دارند اشتغال آن به نفر

 استحکام نیز مواردی در ورزش. اند ورزشی مختلف هایبرنامه
 جرای رذایل و فضایل و بوده جوامع اجتماعی و ملی وحدت بخش
. تاس جامعه آن بر حاکم رذایل و فضایل کنندۀ منعکس آن در
 طبقات تمام در آن نفوذ و جوامع در ورزش جایگاه به توجه با

 ود،خ عالقه مورد ورزشکار از مختلف افراد گیری الگو و اجتماعی
 شکل در بسزایی اهمیت ورزشکاران اخالق که گفت توانمی

 پیش توانمی مهم این به باتوجه. دارد ورزشی فرهنگ گیری
 نهات نه ورزشکاران پهلوانی و مروت و ورزشی اخالق کرد بینی
  روی بر که است ممکن بلکه گذاردمی تاثیر جامعه افراد روی بر

 پژوهش راستا این در .بگذارد اثر هم  هاتیم گروهی انسجام
 رعایت: باشدمی زیر سواالت به پاسخگویی پی در حاضر

 فوتسال و بسکتبال  هایرشته زن وزشکاران بین در اخالقیات
 هایتیم بین در تیمی انسجام باشد؟می میزان چه به اهواز شهر

 آیا و است؟ میزان چه به اهواز شهرستان فوتسال و بسکتبال
 وجود رابطه تیمی انسجام و اخالقی های ارزش به پایبندی بین
 دارد؟
 پژوهش چندین گروهی انسجام و ورزشی اخالق ی زمینه در
 را متغییر دو این که پژوهشی متاسفانه ولی است شده انجام

 غییرهامت پیشینه دلیل همین به ندارد وجود کند بررسی همزمان
 عنوان با پژوهشی ،(6116) پوپسکو. کنیممی برسی هم از جدا را

 که است داده انجام ورزشی عملکرد مقابل در جوانمردانه بازی
 هجوانمردان بازی برای نیاز کردن برجسته هدف با مطالعه این
 های-دوره طول در جامعه، در ورزشکار مردان و زنان  در

 بازی در آنها رفتار و نگرش ی نحوه و مسابقات و آموزشی
 فردی هایموقعیت در عمل  که داد نشان نتایج. بود جوانمردانه
 به یورزش مسابقات در جوانمردانه بازی برای تری پایین نمرات
 عدم که گفت توانمی نظر از کیفی نظر نقطه از و آوردند دست
 تواندمی مطالعه هایگروه بین داری معنی آماری تفاوت وجود
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 اهمیت دارای جوانمردانه بازی که است واقعیت این علت به
 تحلیل و تجزیه. است زن و مرد ورزشکاران همه برای یکسان
 مکارانه و اسمیت. کرد تایید را فرضیه، تفسیر نتیجه و هاداده
 کار انسجام و گرا تحول رهبری عنوان با پژوهشی در  ،(6119)
 ایجنت که دادند انجام تیم درون ارتباطات واسطه نقش: ورزش در

 درون ارتباط داد نشان سطحی چند تحلیل و تجزیه که داد نشان
 رهبری رفتارهای از نفر دو بین روابط واسطه حدی به تیمی
 دیده تیم درون ارتباطات. باشدمی وظیفه انسجام و گرا تحول
 رابطه که دهدمی توضیح که است مکانیسم یک که است شده
 نتایج کلی، طور به. است وظیفه انسجام و گرا تحول رهبری بین
 ،ورزش در رهبری با ارتباط در مثبت اثرات از وسیعی طیف به
 تیم انسجام سطح است ممکن که است مداخالت از حاکی و

 که پژوهشی در ،(1931) وهمکاران شجیع. دهدمی افزایش
 اقتصادى و قانونى سیاسى، فردى، هاىمحیط تأثیر عنوان تحت
 اقتصادى و قانونى سیاسى، فردى، هاىمحیط تأثیر ایران فوتبال
 محیطى ادراک بین داد؛ نشان هایافته. دادند انجام ایران فوتبال
 وجود ارىد معنى ارتباط آنان اخالقى گیرى تصمیم با بازیکنان
 طمحی ادراک سه سیاسى، محیط ادراک از غیر حال این با. ندارد

 اریانسو تبیین در مؤثرى نقش داراى قانونى و فردى اقتصادى،
 پایه رب. هستند ایران فوتبال اى حرفه بازیکنان محیطى ادراک
 گیرى تصمیم مستقیماً محیطى هاىوضعیت در تغییر ها،یافته

 میان این در دهدو نمى قرار تأثیر تحت را ورزشکاران اخالقى
پژوهش در باید که دارند وجود هم دیگرى تأثیرگذار هاىعامل
 نیحسی سلطان. گیرند قرار آزمون مورد و شناسایى آینده هاى
 روش گیری کار به عنوان با پژوهشی  ،(1936) همکاران و

 رشد موانع بندی اولویت در  (AHP) مراتبی سلسله تحلیلی
. رساندند انجام به ورزشی هایرسانه در ای حرفه اخالق
 وزن با سازمانی موانع دوم سطح در نتایج، براساس
 وزن با کارکنان با مرتبط موانع سوم سطح در ،26/1سطحی
 تخصص و تحصیالت فقدان چهارم سطح در ،612/1سطحی
 ورزشی هایرسانه مدیران بین در رسانه و ورزش زمینة در کافی
 شدن جا جابه پنجم، سطح در نهایت در و 113/1سطحی وزن با
 عنوان به ،166/1سطحی وزن با هاارزش کردن عوض رنگ و

 ،(1936) همکاران و سرداری. شدند شناخته موانع ترین بااهمیت
 رویکرد و اخالقی هایطرحواره بین رابطة عنوان با پژوهشی
 لستانگ استان گیران کشتی در نیاز بر مبتنی اجتماعی عدالت
 هایطرحواره بین که بود آن از حاکی هایافته. دادند انجام
 عدالت رویکرد با عرفی پس تفکر و شخصی نفع اخالقی
 رابطة ولی دارد، وجود معنادار رابطة نیاز بر مبتنی اجتماعی
 عدالت رویکرد و هنجارها داشت پاس طرحوارۀ بین معناداری
 لیلتح از حاصل نتایج. نشد مشاهده نیاز بر مبتنی اجتماعی

 طرحوارۀ اخالقی طرحوارههای بین از که داد نشان رگرسیونی
 عدالت رویکرد عرفی پس تفکر طرحوارۀ و شخصی نفع

 .کندمی بینی پیش بهتر را نیاز بر مبتنی اجتماعی
 تحقیق روش
 بعد از و کاربردی پژوهش یک هدف، لحاظ از پژوهش این
 پیمایشی نوع از و توصیفی ای مطالعه اطالعات، آوری جمع
 ورزشکار بانوان هایتیم کلیه مطالعه مورد آماری جامعه .است

 تیم 1 شامل که باشدمی اهواز شهرستان فوتسال و بسکتبال
 یمهرت و( حفاری ملی و مخابرات فوالد، نفت، گاز،) بسکتبال
 حدت،و نفت، شرکت حفاری، ملی) فوتسال تیم 1 و نفر 12شامل
 که باشدمی نفر 12 از متشکل هرتیم که( کارون و حجاب
 زا آماری ی نمونه تعیین منظور به. باشندمی نفر 111 مجموعاً
 عدادت ساده تصادفی روش به و مورگان نمونه حجم تعیین جدول
 از نفر 11 و فوتسال هایتیم از نفر 29 که شد برآورد نفر 111
 شپرس سه از پژوهش این در. شدند انتخاب بسکتبال هایتیم
 وضعیت سن،) فردی مشخصات نامه پرسش یک نامه،

 اخالق سنجش نامه پرسش دو ،....(و تیم در بازی تاهل،سابقه
( 6112) همکاران و دیودسون توسط که  (ITCSQ) ورزشی
 زانمی گیری اندازه برای و گردید؛ استفاده است شده نوشته
 توسط که نامه پرسش از ورزشی هایتیم در گروهی انسجام
 کارون ادراکی مدل اساس بر( 1311)  براولی و مایر وید کارون،

 یصور روایی از اطمینان برای. شد استفاده شده تهیه( 1316)
 مدیریت اساتید از نفر چندین نظرات از سواالت، محتوایی و

 همچنین. شد استفاده داشتند تخصص زمینه در که ورزشی
 املیع تحلیل  آزمون توسط نیز مذکور نامه پرسش سازه روایی
 از تفادهاس با نامه پرسش پایایی نهایتا و گرفت قرار تایید مورد
 و شد انجام ورزشکاران از نفر 91 روی بر اجرا و کرونباخ آلفای
 و اخالقی هایارزش برای =111/1a) گرفت قرار تایید مورد

a=0/79 هایافته آماری تحلیل و تجزیه برای .( انسجام برای 
 انحرا میانگین، فراوانی، هایشاخص) توصیفی آماری روش از

 اب پیرسون همبستگی ضریب) استباطی آمار بخش در  و( معیار
  افزار نرم وسیله به مسیر تحلیل و spss افزار نرم از استفاده

AMOS )گردید استفاده. .  
 

 تحقیق های یافته
 یمتغیرها بین ساده همبستگی ضرایب ماتریس 1 جدول
 اتثب شخصی، مسئولیت ورزشکاری، روحیه اخالقی، هایارزش
 و یگروه انسجام اجتماعی، مسئولیت ارتباطات، و مراقبت قدم،

 .دهدمی نشان را تکلیف انسجام
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 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس. 1 جدول

 8 7 6 1 1 9 1 1 متغیر

        1 های اخالقیارزش  -1

       1 22/1** روحیه ورزشکاری -1

      1 21/1** 21/1** مسئولیت شخصی-9

     1 29/1** 61/1** 22/1** ثبات قدم  -1

    1 26/1** 91/1** 16/1** 16/1** مراقبت و ارتباطات   -1

   1 26/1** 63/1** 91/1** 91/1** 21/1* مسئولیت اجتماعی -6

  1 11/1* 62/1* 63/1* 69/1* 91/1* 61/1* انسجام گروهی -7

 1 12/1** 61/1* 61/1* 91/1* 62/1* 66/1* 12/1* انسجام تکلیف -8

 
 

 هامتغببرتمامی بین دار معنا و مثبت رابطه وجود به توجه با
 .پرداخت خواهیم آنها میان علی رابطه بررسی حال آنها، ابعا و

 رابطه شدت و تاثیر گرفتن نظر در با را ساختاری مدل زیر شکل
 :دهدمی نشان را هامتغییر بین

 
 های اخالقی بر انسجام گروهیمدل ارتباط ساختاری تاثیر ارزش .1نمودار 

 

 یرتاث شدت است شده داده نشان باال شکل در که طور همان
 انسجام وابسته متغییر بر اخالقی هایارزش مستقل متغییر
 مراحل ترین مهم از یکی برازش شاخص. است 13/1 گروهی،

 معیارها این. است ساختاری معادالت سازی مدل تحلیل در

 مدل ها،داده توسط شده یازنمایی مدل آیا که دهدمی نشان
 برازش هایشاخص. خیر یا کندمی تائید را پژوهش گیری اندازه
 :است شده داده نشان 6 شماره جدول در

 پژوهش و مفهومی مدل کلی برازش هایشاخص .1 جدول
 برازش قابل قبول مدل اولیه اختصار نام شاخص هاگروه بندی شاخص

های برازش شاخص

 مطلق

 درصد 1بزرگ تر از  2X 32/61 اسکور سطح زیر پوشش کای

 GFI 31/1 GFI> 90% شاخص نیکویی پرازش

 AGFI 36/1 AGFI>90% شاخص نیکویی برازش اصالح شده

های برازش شاخص

 مقتصد

 درصد 11باالتر از  PNFI 31/1 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 RMSEA 126/1 RMSEA<10% ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 9تا 1مقدار بین  CMIN/df 23/1 کای اسکور بهنجار شده به درجه آزادی

می برسی ساختاری معادالت سازی مدل در نیز مدل جزئی برازش هایشاخص مدل، کلی برازش هایشاخص بر عالوه
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 در شده تعریف روابط همه جزئی برازش هایشاخص در. شوند
هفرضی تحلیل نتایج دهنده نشان9 جدول. شودمی آزموده مدل

 :است معناداری برای فرعی و اصلی های

 مدل استاندارد برآورد .9جدول
 سطح معنی داری نسبت بحرانی خطای معیار برآورد استاندارد متغیرها

 112/1* 23/9 62/1 13/1 های اخالقی به سوی انسجام گروهیارزش

 111/1* 16/2 19/1 13/1 روحیه ورزشکاری به سوی انسجام گروهی

 11/1* 12/9 61/1 23/1 مسولیت شخصی به سوی انسجام گروهی

 112/1* 13/9 12/1 19/1 ثبات قدم به سوی انسجام گروهی
 111/1* 21/2 12/1 22/1 مراقبت و ارتباطات به سوی انسجام گروهی

 111/1* 92/9 13/1 22/1 انسجام گروهیمسئولیت اجتماعی به سوی 

 

 گیریبحث و نتیجه
 که است سواالت این به پاسخگویی  دنبال به پژوهش این

 ودوج رابطه تیمی انسجججام و اخالقیات رعایت میزان بین آیا: 
  دارد؟
 که اخالقی هایارزش بر موثر متغیر 1 هاییافته اساس بر
 قدم، ثبات شجخصی، مسجئولیت ورزشجکاری، روحیه ": شجامل
 هایارزش بر "اجتماعی مسجججئولیت و ارتباطات و مراقبجت
 رمسججی تحلیل از. اسججت داشججته تاثیر بانوان تیمهای اخالقی
 یشخص مسئولیت که گردید مشخص عوامل از هرکدام اولویت
 و مراقبت عامل، دومین اجتماعی مسجججئولیت و عامل اولین

  و عامل چهارمین ورزشججکاری روحیه عامل، سججومین ارتباطات
 ویتاول ترتیت به که شججده شججناخته عامل پنجمین  قدم ثبات

 داشته بانوان هایتیم اخالقی هایارزش بر  را اهمیت بیشترین
 تقلمس متغییر تاثیر شدت که گردید مشخص همچنین. اسجت
 مانسجججا وابسججته متغییر بر اخالقی های-ارزش به پایبندی
مقیاس خرده با  اخالقی هایارزش   بین. است 13/1 گروهی،
 هایتیم در(  تکلیف اجتماعی،انسجام انسججام)  انسججام های
 تایید پژوهش هایفرضیه. دارد وجود  رابطه  اهواز شهر بانوان
 رابطه اجتماعی انسجججام و اخالقی ارزشججهای بین.. گرددمی

ارزش در که ورزشکارانی دیگر عبارت به  و دارد وجود معنادار
 آنها اجتماعی انسجججام از اسججتفاده هسججتند باال  اخالقی های
 به دهد،می اجازه افراد به اخالقی ارزشججهای. باشججدمی بیشججتر
 اررزشججهای بین همجنین. یابد دسججت نیز خود دلخواه هدف
 ورزشکارانی. دارد وجود معنادار رابطه تکلیف انسجام و اخالقی
 شتریبی تکلیف انسجام از هستند دارا باال اخالقی ارزشهای که

 تیم تا دهدمی اجازه افراد با اخالقی ارزشهای هستند، برخوردار

 دسججت خود به مربوط هایهدف به گروه اعضججای فرد فرد و
 وحدانی در: باشدمی زیر هایپژوهش با همسو یافته این. یابند
 شجمسایی و(1913) همکاران و رمضجانی ،(1931) همکاران و

 سججبک بین که اند رسججیده نتیجه این به( 1911) وهمکاران
 گروهی انسججام میزان با دموکراتیک و آموزشججی رفتار رهبری
 دارد، دوجو دار معنی ارتباط بازیکنان تکلیف و اجتماعی بعد در

 و آموزشی رفتار هایسبک از بیشجتر که مربیانی که معنا بدین
 باال گروهی انسجام با هایتیم کنند،-می اسجتفاده دموکراتیک

 همچنین یافته این(. 2 ،11 ،11) باشججند-می تر موفق نهایتاً و
 که کند می پیشججنهاد(  1931) ممشججلی پژوهش با همسججو
 توسط منفی خلقیات کنترل هایاسجتراتژی از اسجتفاده آموزش
(. 12) اردد ورزشکاران تیمی انسجام بر چشمگیری تاثیر مربیان
 به پژوهشججی در که ،(6111) پوپسججکو هاییافته با همسججو نیز،

 عنوان به ورزشی، آموزش در اخالق آموزش ضرورت و حضور
 همسو(. 61) است شده منعکس منصجفانه بازی رفتار و نگرش

 که پژوهشججی در ،(6116) ماسججاری و پوپسججکو هاییافته با
 خواهد نشان رقابت در منصفانه بازی رفتار یک که ورزشکارانی

 هنجارها،. کنندمی آشکار اجتماعی زندگی در رفتار از نوع همان
 هنجارهای همچنین و ورزش، اسجججتاندارد دسجججتور و قواعد

 بر اجتماعی زندگی عنوان به گذاری عالمت قواعد و اجتماعی
 رفتار و درونی جوانمردانه بازی روح در که ورزشججکاران، رفتار
 انسجام هایمقیاس خرده با ورزشکاری روحیه بین(. 62) کنند
 شهر بانوان هایتیم در( تکلیف انسججام و اجتماعی انسججام) 

می زیر هایپژوهش با همسو یافته این. دارد وجود رابطه اهواز
 :باشد
 یافتند،احترام در پژوهشی در ،(6116) ماسجاری و پوپسجکو 
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 و یادگیری های،تیمی هم و مخالفان به احترام دیگران، به
 روح در آموزش به منجر اجتماعی رفتار و بازی قواعد به احترام
 رخ زندگی شرایط هر در که است عادت یک جوانمردانه، بازی
 که دهدمی نشجان پژوهشجی در( 1919) نباتی(.  62) دهد-می
 – روانی عوامل گروهی انسجججام بر گذار تأثیر عوامل از یکی

 انسجام و هاگروه تداوم و گیری شکل در که باشدمی اجتماعی
 به«  تیمی جو»  و«  روحیه»  عنوان به دارد نقش گروهها
 چهار( 6111) همکاران و کارون(. 12) اسججت رسججیده اثبات
 روهگ در را روانشناختی ساختار حضور که دهنده تشکیل اجزای
التح گروه، موقعیت شامل که کردند ذکر را کنند-می منعکس

 در دهنده تشکیل اجزای این. باشجندمی هنجارها و هانقش ها،
 ظاهر هگرو در گروه، اعضججای بین ارتباط و متقابل تاثیر نتیجه
 اصججرار مربیان:  داردمی بیان( 1332) انشججل(. 61) شججوندمی

 نونیف نتیجه در و است، موفقیت اساس تیمی اتحاد که داشتند
 ازیکنانب بین در یگانگی و صمیمیت روح به تا بردند کار به را

 هایبرنامه بازی، از قبل جمعی خوردن غذا. شجججوند مطمئن
 ای گونه به بازی، از قبل آمادگی و هاگردهمایی بدنسججازی،
(. 6) شججودمی بهتر فردی عملکرد به مبدل. دهدمی رخ سججنتی
 از ادراکات»  عنوان با پژوهشججی در( 6116) همکاران و  تری

 هایتیم در( خوی و خلق) روانی حاالت و گروهی انسجججام
 خرده در: که داد نشججان نتایج. پرداختند مطالعه به«  ورزشججی
 مخشجج و تنش باال، گروه به کشججش تکلیف، انسجججام مقیاس
 تکلیف، انسججججام مقیاس خرده در. دارد همراه به را پجایین

. کندمی بینی پیش را پایین افسججردگی باال، گروهی یکپارچگی
 و تنش باال، گروه به کشش اجتماعی، انسجام مقیاس خرده در

 بین(. 62) کند-می بینی پیش را باال توان و پایین افسججردگی
 انسجججام)  انسجججام هایمقیاس خرده با شججخصججی مسججولیت

 اهواز شهر بانوان ورزشی هایتیم در(  تکلیف اجتماعی،انسجام
 بیان که  های،کارونپژوهش نتایج با همسججو. دارد وجود رابطه
 مقام و هازمینه سججوابق، از تیم اعضججای که زمانی: داردمی

 میان رد انسجام میزان باشند، برخوردار یکسانی تقریباً اجتماعی
 در پیوسته حضور .شودمی تسهیل و یافته افزایش تیم اعضجای
 هک است دیگری شجخصجی عامل تیم، جلسجات دیگر و تمرین
(. 66) باشججد داشججته مؤثری نقش انسجججام بهبود در تواندمی

 تواندیم نیز تمرین جلسات در بازیکن تأخیر و غیبت همچنین
 خرده با قدم ثبات بین(. 61) باشججد مؤثر انسجججام میزان بر

 در(  تکلیف انسجججام اجتماعی، انسجججام) انسجججام هایمقیاس
 نتیجه در. دارد وجود رابطه اهواز شهر بانوان ورزشی های-تیم

 ورزشکارانی دیگر عبارت به. گرددمی تایید پژوهش هایفرضیه
 و اجتماعی انسججججام از اسجججتفاده دارند باالیی قدم ثبات که

 نباتی نتایج با همسججو. اسججت بیشججتر هاآن در تکلیف انسجججام
. اردد مسججتقیم اثر تیمی انسجججام بر تیمی ثبات عامل(1919)

 یک که هاییسال تعداد حسب بر تیمی انسججام به تیمی ثبات
(. 12) شجودمی اطالق مانندمی همدیگر با ورزشجکاران از گروه
 طوالنی دوره یک طول در که هاییتیم داشججت انتظار توانمی
 نهایتاً و تر منسجم پایدارتر، مانند،می باقی ثابت نسجبتاً زمان از

اسمقی خرده با  ارتباطات و مراقبت بین. بود خواهند تر موفق
 هایتیم در( تکلیف انسجام و اجتماعی انسجام) انسججام های

 بازیکنان که وقتی. دارد وجود رابطه اهواز شهر بانوان ورزشجی
 سهیم تیم به مربوط هایتجربه در و کنندمی نظر تبادل هم با
 و اعتماد احساس و تر نزدیک فردی بین ارتباطات شجوند،-می

 روانشناسان. آیدمی وجود به هاآن بین در سجویه دو پشجتیبانی
 احسججاس اصججطالح به این که ببینند تا عالقمندند ورزشججی
 آیا و گذاردمی اثر عملکرد بر اندازه چه تا یگانگی و صججمیمیت
 دلمب ورزشکاران بین در فردی بین جذابیت و احسجاس میزان
 و گیالرد اوردون، نظر با همسو. شودمی بهتر فردی عملکرد به

 ارتباطی مشججکالت: داردمی بیان که باشججدمی( 1331)  بونک
 خیلی هایگروه میان در تنبلی و خسججتگی گروه، اعضججای بین
 عوامل .کنندمی عمل گروهی انسجججام موانع عنوان به بزرگ
 زندگی جمعی، دسته مسافرت فیزیکی، صمیمیت نظیر دیگری

می که رسججدمی نظر به قراردادی، مزایای وجود و هااردو در
 همچنین(. 12) باشند گذار تأثیر تیمی انسججام میزان در توانند
 با پژوهشججی در  ،(6119) همکاران و اسججمیت نتایج با همسججو
 واسطه نقش: ورزش در کار انسجام و گرا تحول رهبری عنوان

 و زیهتج که داد نشان نتایج که دادند انجام تیم درون ارتباطات
 حدی به تیمی درون ارتباط داد نشججان سججطحی چند تحلیل
 و گرا تحول رهبری رفتارهای از نفر دو بین روابط واسججطه
 هک است شده دیده تیم درون ارتباطات. باشدمی وظیفه انسجام
 رهبری بین رابطه که دهدمی توضیح که اسجت مکانیسجم یک
 به نتایج کلی، طور به(. 62) است وظیفه انسججام و گرا تحول
 و ورزش، در رهبری با ارتباط در مثبت اثرات از وسججیعی طیف
 تیم انسجام سجطح اسجت ممکن که اسجت مداخالت از حاکی
 هایمقیاس خرده با  اجتماعی مسججولیت بین. دهدمی افزایش
 هایتیم در( تکلیف انسجججام و اجتماعی انسجججام) انسجججام
فرضججیه نتیجه در. دارد وجود رابطه اهواز شجهر بانوان ورزشجی
 که ورزشججکارانی دیگر عبارت به. گرددمی تایید پژوهش های

 و اجتماعی انسجام از اسجتفاده دارند باالیی اجتماعی مسجولیت
 و هبخشند نتایج با همسو.  است بیشتر هاآن در تکلیف انسجام
 مسجججئولیت تاثیر عنوان با پژوهشجججی که( 1931) همکاران
 برتر لیگ در سججازمان - مشججتری هویت بر باشججگاه اجتماعی
 های-فعالیت به توجه داد نشان نتایج دادند، انجام ایران فوتبال
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 هدف با دوسججتانه هایبازی انجام قبیل از اجتماعی مسججئولیت
 یهای-فعالیت و همگانی ورزش از حمایت نیازمندان، به کمک

 می هباشگا به نسبت هواداران هویت افزایش باعث قبیل ازاین
 .شوند

 منابع
 (.1911کالنتری، رضا. اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش. آییژ، تهران، چاپ چهارم. ) ،آذربانی، احمد .1
 (.1911. روانشناسی ورزش. ترجمه مسدد، سید علی اصغر. تهران: انتشارات اطالعات. )اچ انشل، مارک. .6
 لیگ در نسازما - مشتری هویت بر باشگاه اجتماعی مسئولیت سججادی، نصرا  تاثیر ،جاللی فراهانی، مجید ،بخشجنده، حسجین .9
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