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حاضر طراحی پژوهش  از  تأثیر  ساختاری الگوی برازش و هدف کلی 
های های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیمنقش مهارت

در سی فوتسال حاضر  و  دورهوالیبال  دانشامین  ورزشی  آموزان  ی مسابقات 
و از نظر  این پژوهش براساس هدف، کاربردی باشد.دختر سراسر کشور می

است. تحلیلی می  -ماهیت، توصیفی   انجام شده  پیمایشی  به روش  و  باشد 
کلیهجامعه را  پژوهش  آماری  شرکت ی  مربیان  سی ی  در  دوره کننده    امین 

دانش ورزشی  میمسابقات  تشکیل  کشور  سراسر  دختر  حجم  آموزان  دهند. 
آوری نفر برآورد شد. برای جمع  168ی آماری براساس فرمول کوکران  نمونه
پرسشنام هاداده از  است ه،  شده  دادهاستفاده  تحلیل  و  تجزیه  نرم.  با  افزار  ها 

SPSS ،Excel     وAMOS   داده آمد.  عمل  آ به  از  استفاده  با  زمون  ها 
 همبستگی پیرسون و به روش مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل گردید.

های رهبری بر  های رهبری بر انسجام تیمی، مهارتنتایج نشان داد، مهارت 
مستقیم و مثبتی داشت.   عملکرد تیمی و انسجام تیمی بر عملکرد تیمی تأثیر

ل پژوهش ی برازش مطلوب و تأیید مددهندههای مدل، همگی نشانشاخص
های رهبری خود را بیش از پیش تقویت توانند باید مهارتاست. مربیان می

مهارت  از  کدام  هر  مؤثر  بردن  کار  به  توانایی  و  و نمایند  ادراکی  فنی،  های 
ها  رسد، آنانسانی را در شرایط مناسب داشته باشند. به طور کلی، به نظر می

 داشته باشند.   باید در شرایط متغیر، اقدام و عمل مؤثری را 

الگوی ساختاری، مهارت رهبری، انسجام تیمی، عملکرد  كليدی:  هایواژه

 . تیمی، مربی

 

 

 

 

 

 

 
 

The general purpose of this study was to design and fit 

the structural pattern of role of coaches' leadership skills 

impact on the group cohesion and team performance of 

volleyball and futsal teams in the thirtieth period of female 

student sports competitions throughout the country. This 

goal-based research is applied  and by nature, it is 

descriptive-analytical and this research is a survey. The 

statistical population of the study consisted of all instructors 

participating in thirty-three courses of female students' 

sports competitions across the country. The statistical 

sample size was estimated to be 168 according to Cochran 

formula. The questionnaire was used to collect data. Data 

were analyzed by SPSS, Excel and AMOS software. Data 

were analyzed using Pearson correlation test and structural 

equation modeling. The results showed, leadership skills on 

team cohesion, leadership skills on team performance, and 

team cohesion had a direct and positive impact on team 

performance. The model parameters all indicate a good fit 

and confirm the research model. Coaches need to further 

develop their leadership skills and have the ability to 

effectively apply any of the technical, cognitive and human 

skills in the right circumstances. In general, they need to be 

effective in changing circumstances.  

 

Keywords: Structural model, Leadership skills, Team 

cohesion, Team performance, Coach.   
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  چکیده

Abstract   



 34 1399 پایيز، 27، شماره ریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتممطالعات مدی  

 

 مقدمه 
پی مباحث  از  یکی  و  چرهبری  است  مدیریتی  ادبیات  در  یده 

هاست محققان براساس تمرکز بر ابعاد مختلف این مسئله  سال
 چنین به دلیل (. هم1اند )های مختلف پرداختهپردازینظریه  به

 یندهای روانیآاهمیت نقشی که رفتارهای رهبری مربیان بر فر
  شناسان ورزشی به مطالعه و عملکردی ورزشکارن دارد، روان 

  از طرفی موفقیت (. 2اند )مند شدهی این رفتارها عالقهپیامدها 
  توانایی  خاطر به ها،سایر سازمان همانند نیز ورزشی هایتیم

 و مربیان در این میان جایگاه (  3انسانی است ) منابع صالحیت  و
 ها چنان مهم( و نقش آن4های ورزشی دارند )واالیی در برنامه

 های ورزشیرکن مهم تیماست که به عنوان محور اصلی و  
 (. 5)شوند تلقی می

مربیان با اتکا به دانش، تجربیات و اطالعات خویش در جهت 
-رساندن ورزشکار به سکوهای افتخار نقش اصلی را ایفا می

 را تیم یا  گروه مسئولیت رهبر یک عنوان به مربی(.  4)  کنند

 زا استفاده با دارد تا عهده به نظر مورد هدف به رسیدن  برای
 ساختار توسعه برای را و رهبری هدایت کار خود، هایمهارت

-(، مهارت2000)  1مارلن   (.6گیرد ) در پیش اعضاء انسجام  و
یک    ایه نقش  در  رهبر  شامل  را  مدیران  نیاز  مورد  رهبری 

ی مشکالت، رهبر در نقش  کنندهدوراندیش، رهبر در نقش حل
ی ارتباط، رهبر در  برقرارکنندهی گروه، رهبر در نقش  سازنده

ی قدرت، رهبر در نقش رابط، رهبر در نقش  کننده  نقش توزیع
-نیز مهارت 2(. کاتز 7داند )ریز و رهبر در نقش رهبر میبرنامه

:  3( ادراکی1کند:  بندی میای رهبری را به سه دسته طبقه ه

منظور از این مهارت، درک سازمان به عنوان یک واحد کلی 
ایناست.   از  یعنی  یک  هر  چگونه  دهد  تشخیص  مدیر  که 

وظایف مختلف سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هر  
های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. به  یک از قسمت

-طور کلی، مهارت ادراکی شامل خالقیت و نوآوری، تصمیم
نظریه شناخت  مهارت  گیری،  و  بحران  حل  و  شناخت  ها، 

می استفاده   زمان  انسانی 2باشد.  از  مهارت4(  از  منظور  های : 

ی کار ثمربخش به عنوان یکی از  انسانی، توانایی مدیر در ارائه
اعضای گروه و ایجاد تفاهم و همکاری بین گروهی است که 

های هدایت و رهبری آن را بر عهده دارد. به طور کلی، مهارت
کت کارکنان، انسانی شامل مهارت در رهبری، مهارت در مشار

مهارت در تعارض، مهارت در برقراری ارتباط سازمانی، مهارت 
های گروهی در ایجاد فرهنگ سازمانی و مهارت در ایجاد تیم

 
1. Marlène 

2. Katz 

3. Conceptual 

: یعنی، دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف  5( فنی 3باشد.  می

ابزار ویژه و   خاص که الزمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و 
انجا در  عمل  مهارتشایستگی  است.  فعالیت  از  م  فنی  های 

می حاصل  تجربه  و  کارورزی  تحصیل،  طور  طریق  به  شوند. 
مهارت برنامهکلی،  شامل  فنی  بودجه های  هماهنگی،    ریزی، 

و  نظارت  پرسنلی،  امور  می   بندی،  )ارزشیابی  نتایج  (.  7باشد 
-مهارت داشتن  باانند  تومی   دهد که مربیانتحقیقات نشان می

از  بسیاری در،  فیزیکی و   روانی عوامل تشناخ و خاص ایه
  می  گروهی صورت شکل  به  ویژه به که ورزشی هایفعالیت
 عوامل وی  فرد هایتوانایی  به توجه با را ورزشکاران گیرد،

نهایت   در و تر  بیش انسجام  سوی  به  گروهی  عملکرد بر  اثرگذار
 از انسجام یا همبستگی  (.6دهند ) سوق موفقیت و پیشرفت

است.   اثرگذاروهی  گر  کار  بر که است مهمی هایشاخص
 شده یکدیگر  جذب  گروه افراد  آن در که است حدی انسجام

هستند.  گروه هایهدف در و  گروه اعضایدر  ق  هر سهیم 

گروه  اعضایی  فرد  هایهدف و شوند یکدیگر جذب تربیش
اعتقاد  (.  8شد ) خواهد  تربیش گروه انسجام باشد، ترهماهنگ
های گروهی بر این است که اعضای تیم  مربیان ورزشعمومی  

برای موفقیت به داشتن احساس اتحاد گروهی، اتفاق و انسجام  
در محیط ورزشی، انسجام تیمی به عنوان فرآیندی   . نیاز دارند

به   پیوستن  برای  تمایل یک گروه  است که  تعریف شده  پویا 
به    همدیگر و باقی ماندن به صورت یک تیم را برای رسیدن

،  6دو بعد انسجام تیمی از نظر کارون   (.  9دهد )اهداف نشان می
می اجتماعی  انسجام  و  تکلیف  تکلیف  انسجام  انسجام  باشد. 

های  دهد که تا چه اندازه فرد اعضای گروه را به هدفنشان می
می خود  به  )مربوط  به    (.10رساند  مربوط  اجتماعی  انسجام 

ماعی و احساسی اعضاء و  مندی در برآورد نیازهای اجترضایت
آن وابستگی  و  دوستی  میزان  مینیز  )ها  کارون  9باشد   .)

در  2002) که  یافت  دست  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در   ،)
و ورزش قابل مالحظه و همکاری  انفعاالت  و  هایی که فعل 

هماهنگی زیادی در بین بازیکنان آن وجود دارد )مانند فوتبال،  
ت تیمی سطوحی از انسجام گروهی والیبال و ...( برای موفقی

 . (11) مورد نیاز است
 دارند را پتانسیل این دهد که، مربیاننتایج تحقیقات نشان می

 ممکن رهبری عوامل این بگذارند. تأثیر تیمی انسجام بر که
صورت است وساطت  از غیرمستقیم یا مستقیم به    طریق 

 هایسال (. طی12بگذارد ) اثر تیمی فاکتورهای یا شخصی
  های رهبری را به طور محققان زیادی الگوها و نظریه متمادی،

4. Human 

5. Technical 

6. Carron 
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( و در مدارس به طور خاص مورد بررسی  15و    14،  13عام )
خصوص  (17،  16)  اندداده  قرار در  نیز  متعددی  تحقیقات   .

تیم  اثربخشی انسجام  بر  مربیان  است  رهبری  شده  انجام  ها 
-سبک  ت نقش (؛ لیکن اکثر این تحقیقا26،  25،  22،  21،  18)
بر ه را  مربیان  رهبری  رفتارهای  انواع  و  مربیان  رهبری    ای 

این انسجام تیمی ورزشکاران مورد بررسی قرار داده اکثر    اند. 
سبکپژوهش انواع  میان  ارتباط  از  حاکی  و ها  رهبری    های 

-رفتارهای رهبری مربیان با افزایش سطح انسجام گروهی تیم
 نظری مدل ه بر اساسهای ورزشی است. این در حالی است ک

 تأثیرگذار  از متغیرهای های رهبری نیز(، مهارت1985کارون )
  با این وجود تحقیقی   .است ورزشی هایتیم انسجام گروهی در

ی ورزشی در داخل و خارج از کشور  در این خصوص در حوزه
 .  (28) ی مطالعاتی محقق وجود نداشتحیطه در

 و ده است که رهبریاز طرف دیگر، نتایج تحقیقات نشان دا
کلیدی انسجام   و  هستند تیم و گروه رشد برای عناصری 

-می کار  به تیمی انسجام ارتقای برای رهبران که ایشیوه
) گروه یک عملکرد بر فراوانی  تأثیرات  یرند،گ و  29دارد   )

 است و تأثیرگذار گریمربی  کارایی بر گریمربی  رفتارهای

نیز دارد   تیمی را عملکرد و مربیگری کارایی بینی پیش توان
(30.) 

 ورزشی علوم اصلی مسائل از یکی  ورزشکاران، تیمی عملکرد

 برخی چرا که دالیلی و شناسایی بوده گذشته هایدهه طی

 ادبیات مشترک هدف رسند، می موفقیت به هاگروه و افراد

-می عملکرد از صحبت (. وقتی31ورزشی است ) روانشناسی
 زمینۀ در  گردد،می متبادر ذهن آمده بهدستبه کار نتیجۀ ودش

را ایعده عملکرد، نحوۀ کار انجام فرایند برای عملکرد   و 

 عملکرد ارزیابی جامع طرح در  .برندمی کاربه وظایف انجام

 کاری فرایند هم و دست آمدهنتایج به هم عملکرد از منظور

بررسی و باشدمی  ارزیابی تنها ورزشی دقیق عملکرد برای 

باید نیست کافی اینتیجه اهداف  نیز فرایندی اهداف به و 

 (.32کرد ) توجه
  نظر   در تیمی عملکرد برای متعددی ابعاد مختلف، پژوهشگران

  ارتباط،  بعد (، شش2007)  1پاربوته  و  (. هوئگل33اند )گرفته
 و انسجام  متقابل حمایت اعضا، های کمک تعادل هماهنگی،

  در   (34)  اندتیمی مطرح کرده عملکرد کیفیت برای بررسی را  
  شناختی گران تأثیر عوامل روانهای اخیر، برخی از پژوهشسال

-ها و مدلبر عملکرد تیمی را مورد بررسی قرار داده و نظریه
ها فاکتورها و اند. تقریباً اکثر پژوهشمختلفی را ارائه داده  های

 
1. Hoegle & Parboteeah 

د که عملکرد تیمی را تحت  انیکسانی را گزارش کرده  عوامل
دهد، در نتایج اکثر تحقیقات نشان می (.35دهد )می تأثیر قرار

عملکرد تیمی سه اثر تعاملی وجود دارد که عبارت است    بررسی 
الف( توانایی  از:  دانش،  سطح  ب(  ج(  رهبری،  هوش،  و  ها 

ها و نظریات  (. بنابراین با در نظر گرفتن مدل36)  انسجام تیمی
عوامل مؤثر بر عملکرد تیمی را در قالب سه    توانگذشته می

-های بازیکنان جمععوامل تیمی و ویژگی  متغیر رفتار مربیان،
 (.35بندی کرد )

  تحقیقات مختلفی در خصوص نقش رهبری مربیان بر عملکرد 
نقش  تحقیقات  اکثر  است.  گرفته  صورت  ورزشکارن    تیمی 

  تیمی ورزشکاران مورد های رهبری مربیان را بر عملکرد  سبک
این مطالعات (.  25،  44،  43،  42،  41،  39اند )بررسی قرار داده

داده تیمینشان  عملکرد  بر  رهبری  که  و    اند  مثبت  تأثیر 
مهارتفزاینده نقش  که  تحقیقی  لیکن  دارد.  رهبری   هایای 

دهد،    مربیان را بر عملکرد تیمی ورزشکاران مورد بررسی قرار 
 باید  ورزشی هایتیم حالی که، مربیانانجام نشده است. در  

 افزایش  و تیمی عملکرد منظور پیشرفت به بسیاری عوامل به

توجه هایتوانمندی  درک  زیرا باشند، داشته ورزشکاران 

بازخوردهای رفتارها از ورزشکار  زیادی  بسیار تأثیر مربی و 

از هایجنبه روی   عملکرد،  انگیزش، رفتار، جمله روانی 
 (.46داشت ) وی خواهند اعتماد و اضطراب

 مقدم خط اجتماعی، تشکیالت عنوانبه  مربیان، و ورزشکاران
حوزه ناکامی یا هاپیروزی ایجاد   شوند. می  تلقی ورزش های 

 هایویژگی شناسایی منظور به گروه دو این عملکرد در کاوش
 گروهیبین و  فردیبین تعامالت در ها آن و عملکردی رفتاری

 یا نامطلوب،  مطلوب نتایج کسب در هاآن نقش از آگاهی و
  باعث  تیمی، سرزندگی  و  پویایی و گروهی انسجام و اتحاد
 مدیریت فرآیند در و مؤثر مطلوب عملکردی معیارهای تعیین

  و  ورزشکاران  به عملکردی بازخورد ایجاد و اصولی و صحیح
  مثبت  اجتماعی تحول و تحرک ایجاد و طرف یک مربیان از

   (.30گردد )می دیگر طرف از
 هایجمعیت ترینجوان از  یکی ایران یدر این میان، جامعه

  مشغول  آن مدارس آموزان زیادی دردانش که  است دارا را دنیا
  این  ورزش و بدنی تربیت یحوزه هستند. نیازهای تحصیل به

  تندرستی  و  بدنی تربیت  مدیران  تا کندمی آموزان ایجابدانش
 هایها و مهارتپرورش و نیز مربیان، شیوه و  آموزش ادارات
هدایت رهبری نیز   وجود با تا نمایند  اتخاذ صحیحی و 

 و منابع یکلیه سازماندهی یعهده از بتوانند هامحدودیت
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 نظام  در را منابع تکوری تکبهره میزان برآیند و استعدادها
  در بسیاری از موارد در   (.47بخشند ) بهبود پرورش و آموزش

  های ورزشی کنیم که ورزشکاران و تیمکشورمان مشاهده می 
  حتی با داشتن امکانات کافی و مربیان مجرب، انجسام گروهی 
-و عملکرد تیمی مناسبی را ندارند و این موضوع در بین دانش

  آموزان ورزشکار نیز وجود دارد. اگرچه تاکنون در این خصوص 
ان گونه که در مورد جام شده است و همانتحقیقات متعددی 

اند، با  های خاصی از آن پرداختهبحث شد، هر کدام به جنبه  آن
-این وجود تحقیقی که با رویکرد جامع به بررسی نقش مهارت

تیمی   عملکرد  و  گروهی  انسجام  بر  مربی  رهبری  های 
ی مطالعاتی محقق در داخل  ورزشکاران پرداخته باشد، در حیطه

از  خارج  پراکندگی    و  دیگر،  طرف  از  نداشت.  وجود  کشور 
ضرورت   موارد،  برخی  در  تحقیقات  انسجام  عدم  و  مطالعات 

 نماید.  ای جامع در این خصوص را ایجاد میانجام مطالعه

رو با توجه به مباحث فوق و نیز با اشاره به اهداف مهم از این
رشته در  سطح  مربیان  به  رسیدن  در  ورزشی  مختلف  های 

ماهنگی و انسجام بین اعضای تیم و عملکرد تیمی مطلوب ه
خوب و با عنایت به اهمیت باالی انسجام گروهی و عملکرد 

دانش بین  در  ورزشکاران  در  تیمی  محقق  ورزشکار،  آموزان 
های رهبری مربیان در  بررسی نقش مهارتپژوهش حاضر به  

تیم  تیمی  عملکرد  و  گروهی  والیبال  انسجام  و  فوتسال  های 
آموزان دختر  ی مسابقات ورزشی دانشامین دورهسی حاضر در

های تحقیقات در خصوص مؤلفهپرداخته است.    سراسر کشور
مورد بحث به طور اعم، مدل مفهومی خاصی را در این حوزه  

اند، لیکن در این پژوهش براساس مبانی نظری،  پیشنهاد نداده
نقش  سازه خصوص  در  در  مهارتای  مربیان  رهبری  های 

 (. 1فرض شده است )شکل م گروهی و عملکرد تیمی انسجا

 

 
قیتحق یمدل مفهوم . 1شکل

 روش شناسی
  ی است. براساس هدف، کاربرد  یمقطع  یمطالعه   کی پژوهش حاضر  

 یشیمایو به روش پ  باشدیم  یلیتحل  -  یفیتوص  ت،یو از نظر ماه
کل را  پژوهش  آماری  جامعه  است.  شده    ان یمرب  ی-هیانجام 

  دختر   آموزان دانش   یمسابقات ورزش  یدوره   ن امیسی  در  کنندهشرکت
  300جمعاً    یآمار  ی-. حجم جامعهدهندی م  ل تشکی  کشور  سراسر

بود. حجم    بالیوال  میت  24فوتسال و    میت  23استان در    31از    یمرب
کوکران    ی آمار  ینمونه فرمول  شد.    168براساس  برآورد  نفر 

جامعه  در    به   کنندهشرکت   انیمرب  یه کلی  از  متشکل  یاپرسشنامه 
ساده( صورت گرفت.  ینامحدود )تصادف یاحتمال  بردارینمونه روش
بد  سشنامهپر  170 بدیگرد  عیتوز  انیمرب  ن یر  از  تعداد    نیا  ن ی. 

بازگشت   نقصی پرسشنامه کامل و ب  158شده،    ع یتوز  یپرسشنامه 
 درصد بود.   94/92داده شد. نرخ بازگشت پرسشنامه 

. بخش اول شامل  باشد  یبخش م  4مورد استفاده شامل    یپرسشنامه 
جمع سابقه   شناختی  تیاطالعات  تحص   تیفعال  ی)سن،  (  التیو 

پرسشنامه باشدیم دوم  بخش  مهارت   ی.    ی رهبر  یها-استاندارد 

سئوال پنج    18  ی(، حاو 1999)   ستیندکویاسکاربورگ و ل  - کافمن
  6تا    1)سئواالت    مؤلفه  3در قالب    کرتیل  فیبر اساس ط  اینهیگز

مربوط به    12تا    7سئواالت    ،یادراک  یهامهارت   یمربوط به مؤلفه
 یمربوط به مؤلفه   18تا    13و سئواالت    یانسان  هایمهارت   یمؤلفه

میفن  هایمهارت  روا48)   باشدی (  پژوهش    نیا   یی(.  در  پرسشنامه 
( و  50(، )1396و همکاران )   ی( و منت49(، ) 1397)  یو همت  یابانیب

آن به روش   ییایو پا  دیی( تأ51(، )1393)  انیمیو سل  محلییمیکر
تحق در  کرونباخ  )   یابانیب  قیآلفا  همکاران  برا1397و  کل    ی(، 

 ان یمیو سل  محلییمیکر  قیگزارش شد و در تحق  93/0پرسشنامه  
برا1393) فن  یمؤلفه   ی(  مؤلفه 93/0  یمهارت  انسان  ی،   ی مهارت 

بدست آمد. بخش سوم    89/0  یمهارت ادراک  یمؤلفه   یو برا  92/0
مح استاندارد  )  یگروه  طیپرسشنامه  ورزش  و GEQدر  کارن   )

با    کرتیل  اینهیگز  9  فیسئوال در ط  18  ی(، حاو 1988همکاران ) 
 ی مربوط به مؤلفه  17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1بعد )سئواالت  2

و سئواالت   اجتماعی    18و    16،  14،  12،  10،  8،  6،  4،  2انسجام 
  ی صور  ،ییمحتوا  یی. رواباشدی انسجام تکلیف( م  یمربوط به مؤلفه 
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(  1392و همکاران )  یمذکور در پژوهش شرر  یپرسشنامه   یو مالک
تأ پا  دییمورد  ن  یپرسشنامه   ییایقرار گرفت.  پژوهش    زیمذکور  در 

 د ییمورد تأ  95/0کرونباخ    یآلفا  بیا ضر( ب1392و همکاران )  یشرر
استاندارد عملکرد    یبخش چهارم، پرسشنامه   تیقرار گرفت. در نها

  ای نهیگز  7  فیسئوال در ط  17  ی(، حاو 2004)   وستکل یما  یمیت
 م، یت  یزهیانگ  یمربوط به مؤلفه  3تا    1مؤلفه )سئواالت    6با    کرتیل

مؤلفه   6تا    4سئواالت   به    9تا    7سئواالت    م،یت  بیترک   یمربوط 
مربوط به    12تا    10  التسئوا  ،یفرد  ان یروابط م  یمربوط به مؤلفه 

  ی استراتژ  یمربوط به مؤلفه   15تا    13کوشش، سئواالت    یمؤلفه
.  باشدی ( میاثربخش  یمربوط به مؤلفه  17و    16مناسب، سئواالت  

پا  ییروا باقر  یهپرسشنام  ییایو  پژوهش  و همکاران    یمذکور در 
بررس1394) تأ  ی(  مورد  )  دییو  گرفت  از جمع 52قرار  پس   آوری (. 

  از   استفاده  با  هاداده   لیو تحل  هتجزی  نامه،پرسش   قیاز طر  اتاطالع
بدست    هایبه عمل آمد. داده   AMOSو     SPSS،Excel  افزارنرم

و   رسونیپ  یآزمون همبستگها با استفاده از  پرسشنامه   قیآمده از طر
مدلساز روش  ساختار   یبه  سطح  دیگرد  ل یتحل  یمعادالت   .

در نظر گرفته    >05/0P  هال یو تحل  هیتجز  یتمام  یبرا  داری یمعن
 شد.

  

 ق ي تحق  های افتهی
توص  جینتا  آمار  از  ب  یفیحاصل  داد،  نشان    ن یشتریپژوهش حاضر 

  الت یتحص   ی نفر(، دارا  98سال )   40تا    35  یسن  یتعداد در طبقه 
نفر(   85سال )  12تا    10  یکار   ینفر( و با سابقه   99)  سانسیفوق ل

)باشندیم در جدول  به پرسش 1.  مورد    هاینامه ( اطالعات مربوط 
  ی رهبر  هایاستاندارد مهارت   یشنامه استفاده آورده شده است. پرس

ل  - کافمن و  حاو 1999)   ستیندکویاسکاربورگ  در    18  ی(،  سئوال 
. پرسشنامه استاندارد  باشدی( م یو فن  یانسان  ، یمؤلفه )ادراک  3قالب  

سئوال    18  ی(، حاو 1988در ورزش کارن و همکاران )  یگروه  طیمح
 یو پرسشنامه   باشدی اجتماعی و انسجام تکلیف( م  بعد )انسجام  2با  

  6سئوال با    17  ی(، حاو 2004)  وستکل یما  یمیاستاندارد عملکرد ت
)انگ م  م،یت  بیترک  م،یت  یزه یمؤلفه  کوشش،    ،یفرد  انیروابط 

.باشدی ( میمناسب، اثربخش یاستراتژ

 ا هنامهمربوط به پرسش  هایه یگو. 1 جدول

 هاشماره گویه هامؤلفه پرسشنامه

  -کافمنهای رهبری مهارت
 ( 1999اسکاربورگ و لیندکویست )

  6-1 یادراک
  12-7 انسانی 
  18-13 فنی

( GEQمحیط گروهی در ورزش )
 (، 1988کارن و همکاران )

   1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17 انسجام اجتماعی
 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18 انسجام تکلیف

 ( 2004) وستمایکل تیمی عملکرد
 
 
 

  3-1 ی تیم انگیزه
  6-4 ترکیب تیم

  9-7 روابط میان فردی 
  12-10 کوشش  

  15-13 استراتژی مناسب 
 16، 17 اثربخشی

 
 

مدل     اصلی  زیربنای  که  آنجایی  ساختاری  از  معادالت  های 
، ماتریس همبستگی بین  2در جدول  ماتریس همبستگی است،  

همبستگی  ضریب  نتایج  است.  شده  ارائه  تحقیق  متغیرهای 
با انسجام تیمی  های رهبری پیرسون نشان داد که بین مهارت

مهارت بین  تیمیو  عملکرد  و  رهبری  و    های  مثبت  ارتباط 
انسجام تیمی و عملکرد  چنین بین  همداری وجود دارد؛  یمعن

 (. p<0.01داری وجود دارد )تیمی ارتباط مثبت و معنی

  

 رها یمتغ نیب یهمبستگ. 2جدول

 3 2 1 متغيرها

   1 های رهبری مهارت .1

  1 205/0** انسجام تیمی .2

 1 352/0** 484/0** عملکرد تیمی .3

 1 – 5 1 – 5 1 – 5 دامنه
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*p<0.05؛ **p<0.01 
 

جدول    با اطالعات  به  شاخص3توجه  برازش  ،  مدل،  های 
می نشان  را  )دهند.  مناسبی  اسکور  کای  پوشش   pسطح 

value  بوده که بیانگر مناسب بودن برازش    313/0(، برابر با
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  مدل است؛ از طرف دیگر،  

(RMSEA  به عنوان شاخصی مهم دارای مقداری کمتر از )
توان گفت که  (؛ به بیان دیگر، با اطمینان می07/0است )  1/0

است. گرفته  قرار  پذیرش  مورد  پژوهش  مفهومی  دیگر    مدل 

مدل،  شاخص برازش  یا های  نشده  هنجار  برازش  شاخص 
هنجارشده  92/0(،  TLI)لوئیس    -توکر برازش  شاخص  ؛ 

(NFI  ،)951/0( تطبیقی  برازش  شاخص  ؛ CFI  ،)94/0؛ 
؛ شاخص برازش نسبی  94 /0(،  IFIشاخص برازش افزایشی )

(RFI،)911/0    شاخص درجه کایو  به  شده  بهنجار  اسکور 
نشان45/1(،  CMIN/DF)  آزادی همگی  برازش  ،  دهنده 

. مطلوب و تایید مدل پژوهش است
 

 های برازش مدلشاخص. 3جدول 

 تفسير  مالک مدل اختصار نام شاخص شاخصها 

های شاخص
 برازش مطلق 

p value 313/0 سطح پوشش کای اسکور   P(ჯ2)> 05/0  برازش مطلوب  

GFI 91/0 شاخص نیکویی برازش   GFI> 9/0  برازش مطلوب  

AGFI 91/0 شاخص نیکویی برازش اصالح شده   AGFI> 9/0  برازش مطلوب  

RMR 040/0 ریشه میانگین مربعات باقیمانده  RMR> 05/0  برازش مطلوب  

های شاخص
 برازش تطبیقی 

NNFI(TLI) 92/0 لویس( -برازش هنجار نشده)توکر  NNFI> 9/0  برازش مطلوب  

شاخص برازش  هنجار شده یا شاخص  
 بونت  -بنتلر

NFI 951/0  NFI> 9/0  برازش مطلوب  

CFI 94/0 شاخص برازش تطبیقی   CFI> 9/0  برازش مطلوب  

RFI 911/0 برازش نسبی  RFI> 9/0  برازش مطلوب  

IFI 94/0 برازش افزایشی   IFI> 9/0  برازش مطلوب  

های شاخص
 برازش مقتصد 

RMSEA 07/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  RMSEA< 1/0  برازش مطلوب  

کای اسکور بهنجار شده به درجه  
 آزادی 

CMIN/df 45/1  برازش مطلوب  3تا  1بین  

 

-مهارتشود، مالحظه می  4و جدول  2همانطور که در شکل 
( 18/0)مستقیم و مثبتی    تأثیر   بر انسجام تیمی   ای رهبریه

متغیر   در  افزایش  واحد  هر  ازای  به  یعنی  های  مهارتداشت. 
تیمی  18/0  رهبری انسجام  می  متغیر  همافزایش  چنین  یابد. 
و   (43/0)به طور مستقیم    بر عملکرد تیمی  های رهبریمهارت

داشت. نتیجه دیگر معادالت  مثبتی    تأثیر  (050/0)غیرمستقیم  
ب تیمی  انسجام  که  داد  نشان  تیمی ساختاری  عملکرد   تأثیر   ر 

( داشت. یعنی به ازای هر واحد افزایش  27/0)مستقیم و مثبتی  
-میافزایش    متغیر عملکرد تیمی  27/0در متغیر انسجام تیمی  

 .ابدی
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 مدل معادالت ساختاری تحقیق . 2شکل 

 

 سرپرستان در انسجام تیمی و عملکرد تیمیهای رهبری اثر مهارت . 4جدول 

 متغيرها اثر متغيرها 

  مستقیم  غیر مستقیم كل

 های رهبری مهارت ---> انسجام تیمی 18/0 --  18/۰

 های رهبری مهارت ---> عملکرد تیمی 43/0 050/0 47/۰

 انسجام تیمی ---> عملکرد تیمی 27/0 --  27/۰

 
 

 

 گیری بحث و نتیجه 

رهبری، باالترین شککل ارتباطات بین گروهی متشککل از افراد 
انسککانی در یک سککازمان اسککت. رهبری را می توان براسککاس  
دیکدگکاه مرسکککوم، توانکایی نفوذ و اثرگکذاری در دیگران جهکت  

(. رهبری 1دانسکت )یابی به یک هدف خاص افزایی و دسکتهم
کوشکککد تکا بکاشکککد ککه در آن یکی میارتبکاط میکان افرادی می

 طی  (.53دیگران را بکه سکککمکت هکدفی معین سکککوق دهکد )

 هاینظریه و محققان ورزشکککی، الگوها متمادی، هایسکککال

 هاآن اثربخشی میزان و های سازمانی گرفتهحوزه از را رهبری

از طرف    (.20اند )داده قرار مورد بررسکی ورزشکی هایتیم در را
آمیز هر ککار گروهی ککه انجکام موفقیکتدیگر، بکا توجکه بکه این

در   (.10مسکتلزم وجود همبسکتگی در بین اعضکاء گروه اسکت )
 برای الزم شککرط های گروهی نیزورزش به خصککوص ورزش

 
1. Candan 

2. Chen 

 وحدت مشکترک و عملکرد خوب ورزشکی، داشکتن اهداف تحقق

رو، پژوهش حاضکر این(. از54)اسکت   گروهی یا تیمی و انسکجام
هکای رهبری در انسکککجکام گروهی و بکه بررسکککی نقش مهکارت

امین های فوتسککال و والیبال حاضککر در سککیعملکرد تیمی تیم
آموزان دختر سککراسککر کشککور  ی مسککابقات ورزشککی دانشدوره

نتایج حاصکل از پژوهش حاضکر نشکان داد، بین  پرداخته اسکت.
داری  ارتباط مثبت و معنییمی با انسکجام تمهارت های رهبری 

هکای تحقیق  وجود دارد. نتکایج این قسکککمکت از پژوهش بکا یکافتکه
خوانی دارد. هم  2000،  3؛ هکاگتکاور2007،  2؛ چن2007، 1ککانکدان

ها نشککان داده اسککت که انسککجام نتایج حاصککل از تحقیق آن
(. 56،  18، 55ارتباط اسکت ) در مربیان رهبری رفتار گروهی با
های تحقیق حاضککر با نتایج دیگر این قسککمت از یافتهاز طرف  

هکا در سکککو اسکککت. آن( نکاهم1994)  4پژوهش پیس و کوزوب

3  . Hightower 
4. Peace & Kozub 
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رهبری   رفتکاری میکان ابعکاد داریمعنی یپژوهش خود رابطکه
های دبیرسکتان بسککتبال هایاجتماعی تیم انسکجام و مربیان
مربیان در رسکد ابعاد متفاوت رهبری نیافتند. به نظر می دخترانه

( و نیز تحقیق حاضکککر از دالیل 1994تحقیق پیس و کوزوب )
(. این قسکککمت از 57)  ها باشکککدسکککو بودن یافتهاحتمالی ناهم

( و 1394هکا بکه نوعی بکا تحقیقکات بسکککمی و همککاران، )یکافتکه
دار ی معنی( از جهکت وجود رابطکه1394حکاتمی و همککاران، )

خوانی دارد؛ همهای رهبری و انسکککجام تیمی نیز  بین سکککبک
های رهبری مربیان را مدنظر لیکن تحقیق حاضککر فقط مهارت

اسککککت ) داده  )(.  6و    20قرار  بالنچکارد  و  (، 1375هرسکککی 
های  های مورد نیاز مدیران را شکامل پنج دسکته: مهارتمهارت

هکای  هکای ادراکی، مهکارتهکای انسکککانی، مهکارتفنی، مهکارت
های برقرار کردن های تطبیق دادن و مهارتتشکخیص، مهارت

با توجه به نتایج این قسکمت از پژوهش به   (.7دانند )ارتباط می
ها را به خصکوص گری تیمرسکد، مربی که وظایف مربینظر می
دانشدر حوزه افزایش ی  برای  بکایکد  دارنکد،  بر عهکده  آموزی 

های مختلف تالش کند تا این انسجام تیمی ورزشکاران در تیم
را به نحو احسن به انجام برساند. برای این گری  ی مربیوظیفه

براسککککاس زمکانی ککه دارد، منظور می را  توانکد وظکایف خود 
ی زمانی خاصکی را دهی کند؛ یک دورهبندی و سکازماناولویت

ها و ی ایدهبرای رسککیدن به موفقیت تیم در نظر بگیرد، درباره
آموزان صکککحبکت کند و هیجان و مفکاهیم مورد نظرش با دانش

ی خوبی ها نیز نشان دهد و یک شنوندهتیاق خود را برای آناش
چنین های تحقیق حاضککر همیافته برای ورزشکککارانش باشککد.

 های رهبری و عملکرد تیمیبین مهارتحاکی از این اسکت که 
داری وجود دارد. تحقیقکات مکداوم در این ارتبکاط مثبکت و معنی

بکاعکث بهبود توانکد  دهکد ککه رهبری مربی میزمینکه نشکککان می
نقش   مربی  رهبری  از  مؤثر  ارزیککابی  و  شکککود  مربی  عملکرد 
بسکزایی در رضکایت ورزشککاران و عملکرد آنان دارد. به همین 

ای در کننکدهتوانکد عکامکل مهم و تعیینخکاطر رفتکار مؤثر مربی می
معموالً یکی از صکککفکات   (.26موفقیکت ورزشکککککاران بکاشکککد )

های ناموفق از تیمهای موفق ورزشککی را  ای که تیمبرجسککته
سککازد، رهبری مؤثر، فعال و شککایسککته مربی آن تیم متمایز می

تر تحقیقات صککورت گرفته در این خصککوص بیش(. 58اسککت )
هکای رهبری مربیکان را بر عملکرد تیمی مورد نقش سکککبکک

ها حاکی از وجود رابطه و تأثیر که نتایج آن اندبررسکی قرار داده
، 40،  37، 31دار رهبری بر عملکرد تیمی اسککت )مثبت و معنی

بکا این وجود و بکا توجکه بکه نتکایج این پژوهش  (.26، 25، 43، 42
رسکد مربی باید به اجزای عملکرد تیمی ورزشککاران  به نظر می

 
1. Beal 

انکگکیکزههکم فکردی، چکون  مکیککان  روابکط  تکیکم،  تکرککیککب  تکیکمکی،  ی 
تری کوشکش، اسکتراتژی مناسکب و اثربخشکی تیمی توجه بیش

ی تیمی میل به کوشکش فراوان اعضکای تیم شکته باشکد. انگیزهدا
ای اسکککت ککه این هکای تیمی بکه گونکهدر جهکت تکأمین هکدف

تالش در جهت ارضکای برخی از نیازهای فردی )پاداش( سکوق  
داده شککود. اثربخشککی تیمی نیز دسککتیابی به مقاصککد و اهداف 

های اعضککای تیم اسککت  مشککترک از طریق هماهنگی فعالیت

توانکد بکا مطرح کردن اهمیکت ککار تیم و نیز بکا مربی می  (.46)
دادن بازخورد مناسکب و روش انگیزه اعضکاء تیم را باال ببرد. با 

ی درست تیم، ترکیب تیم را مناسب مشخص کردن جا و اندازه
نمکایکد. تعکارض مخرب را در تیم در حکد بسکککیکار پکایینی بیکاورد و 

وسکیله نماید و بدین  همه اعضکای تیم را متعهد به انجام وظیفه
های مناسکبی را برای انجام کار مؤثر و عملکرد خوب اسکتراتژی

تواند به طور مرتب به تیم خود بگوید که توسکعه دهد. مربی می
ها از کیفیت باالیی وری اسککت و کار تیم آناین تیم، تیم بهره

 برخوردار اسکت و بدین وسکیله میزان اثربخشکی تیم را باال ببرد.

انسکجام تیمی بین چنین نشکان داد،  های تحقیق حاضکر همیافته
داری وجود دارد. انسککجام و عملکرد تیمی ارتباط مثبت و معنی

گذارند و تیمی برآیند تمام نیروهایی اسکت که بر اعضکاء اثر می
شکوند. نیروهایی که باعث ها در گروه میموجب باقی ماندن آن

بیت گروه، مقاومت در برابر  شککوند، عبارتند از: جذاانسککجام می
 گروهی انسکجام و گروه عضکویت ترک گروه و انگیزش. حفظ

ی و اندازه بلوغ، تجانس پویایی گروه مانند از ابعاد متعددی به
پویایی اسکت که به   فرایند تیمی، (. انسکجام4مرتبط اسکت ) آن

 اهداف در تعقیب اتحاد حفظ برای گروه یک ی تواناییوسکیله

گروه  اعضککاء نیازهای هیجانی ارضککاء یا و گیریاندازه قابل

های مدل مفهومی اولیه انسککجام در تیم(. 3شککود )نمایان می
ورزشکی که توسکط کارون ارائه شکده اسکت، سکه بخش را در بر 

ی انسککجام گروه، عوامل محیطی، دادها )سککابقهگیرد: درونمی
در  دادها )انواع انسکککجامشکککخصکککیتی، رهبری و تیمی(، میان

دادهکا یکا نتکایج هکای ورزشکککی: تکلیف و اجتمکاعی( و برونگروه
 تیمی دادها، انسکجامکه در بخش برون (.59انسکجام گروهی )

و عملکرد  موفقیت در کنندهو تعیین مرکزی عنصکری به عنوان
نژاد و همککاران گونکه ککه رمضکککانی(. همکان60اسکککت ) تیمی

یکافتنکد ککه، (، در پژوهش خود بکه این نتیجکه دسکککت  2009)
 ناموفق و موفق های کممقایسکککه با تیم در موفق، هایتیم

(. نتایج این 61تری دارند)بیش اجتماعی و ایوظیفه انسککجام
های تحقیق مصککلحی و همکاران قسککمت از پژوهش با یافته

(. 62،  29( هم خوانی دارد )2003و همککاران )  1بیکل  ( و1394)
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(، انسککجام اصککطالحی 1963به تعریف فسککتینگر و همکاران )
اسکت که برای توصکیف احسکاس جذابیت بین فردی و احسکاس 

چنین میل اعضکاء به ماندن در تعلق به گروه توسکط اعضکاء و هم
های پژوهش مصککلحی و یافته(. 63شککود )گروه اسککتفاده می

 و تیمی بین انسکجام را معنی داری ی(، رابطه1394همکاران )
بیل و همکاران (. 29دهد )می عملکرد تیم نشان و تیم موفقیت

( نیز در پژوهش خود بکه این نتیجکه دسکککت یکافتنکد ککه 2003)
انسکجام تیمی، فشکارهای اجتماعی و انگیزشکی موجب تسکهیل  

هکای  چنین بکاعکث همکاهنگی در فعکالیکتعملکردهکای تیمی و هم
 (.62شوند )کاری می

نتکایج حکاصکککل از پژوهش حکاضکککر حکاکی از این اسکککت ککه 
مسکککتقیم و مثبتی  تأثیر  بر انسکککجام تیمی های رهبریمهارت

هکای  مهکارتداشکککت. یعنی بکه ازای هر واحکد افزایش در متغیر  
افزایش می یابد. این قسککمت از  متغیر انسککجام تیمی رهبری،

(، چپری  1398خزایی )  هکا بکا نتکایج پژوهش زردشکککتیکان ویکافتکه
( و طکالبی و عبکداللهی  1391(؛ وحکدانی و همککاران )1396)
(. زردشکککتیکان و خزایی 25، 10، 64سکککو اسکککت )( هم1391)
(، در پژوهش خود بکه این نتیجکه دسکککت یکافتنکد ککه، 1398)

مثبکت و معنکاداری بین رفتکارهکای مربیگری تقویکت،    یرابطکه
سککازماندهی با  آموزش فنی اقتضککایی، آموزش فنی عمومی و

وجود دارد؛   بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایرانانسکککجام تیمی  
امکا، بین آموزش فنی تنبیهی و تنبیکه بکا انسکککجکام تیمی، رابطکه  

نتایج حاصککل از (. 64) شککودداری مشککاهده مییمنفی و معن
گری بر ( نیز نشککان داد، رفتارهای مربی1396پژوهش چپری )

هکای  یکافتکه(.  10انسکککجکام و عملکرد تیمی تکأثیر معنکاداری دارد )
( نیز نشککان داد، 1391حاصککل از پژوهش وحدانی و همکاران )

داری بازخورد مثبت مربی بر انسجام گروهی تأثیر مثبت و معنی
(، نیز در پژوهش خود بکه  1391(. طکالبی و عبکداللهی )26دارد )

آمرانکه  و ارهکای دموکراتیککاین نتیجکه دسکککت یکافتنکد ککه رفتک
ای، انسککجام  انسککجام وظیفه تبیین در داریمعنی نقش مربی

لیگ  والیبال هایاجتماعی و سککطح کلی انسککجام گروهی تیم
ها های تحقیق آن(. به طور کلی یافته25دارند )  زنان ایران برتر

عملکرد  و گروهی انسکجام تبیین در مربی رهبری اهمیت رفتار
هکای کنکد. بکا توجکه بکه این قسکککمکت از یکافتکهتکأییکد می را تیمی

انگیزه   در مربی یک توان اظهار کرد، نقشپژوهش حاضکر می
چند  هر نیسکککت؛ انکار تیمی قابل واقعی بازدهی و بازیکنان
به   با توجه مؤثر رهبری راسکتای در شکده برده کار به ابزارهای

 متفاوت سککاختاری لحاظ از ورزشککی هایرشککته ماهیت خاص
 هاآن متقابل و اعمال ورزشککاران انفرادی هایتوانایی و اسکت

شککود مربی فرصککت  (. با این وجود، پیشککنهاد می6طلبد )را می
ها کافی برای پیشکرفت عملکرد فردی ورزشککاران در تیم به آن

ها را برای رسککیدن به اهداف تیمی یا گروهی متحد بدهد و آن
به عنوان یک تیم و د که ها آموزش دهکو یکپکارچه نمکاید. به آن

گروه عمکل کننکد تا به طور انفرادی و همکه مسکککئولیکت باخت یا 
ها آموزش دهد که عملکرد ضککعیف را بر عهده بگیرند و به آن

در زمان تمرین و مسابقه، در مورد وظایف هر بازیکن به راحتی 
 ارتباط برقرار کنند. با همدیگر

 

 تشکر و قدردانی
فرصکت گرانبهای خود را در  مربیانی کهی  بدین وسکیله از کلیه

آموزان دختر سکراسکر  ی مسکابقات ورزشکی دانشامین دورهسکی
در اختیار ما قرار دادند و   به میزبانی شکهرسکتان شکاهرود کشکور

در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی 
 .  را داریم
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