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  )1391ایران ( نشسته بانوان والیبال -گروهی تیم هاي قهرمانی کشور انسجام با خدمتگزار رهبري سبک ارتباط بین

 3شیوا آزاد فدادکتر  ،2احمد ترکفردکتر  ،1معصومه بسمی

  چکیده

هاي نوین پردازد. سبک رهبري خدمتگزار یکی از سبکاین مقاله به بررسی سبک جدید رهبري یعنی سبک رهبري خدمتگزار می مقدمه و هدف:

پردازد. هدف از این هاي این سبک نیز میبه ویژگیباشد که در این مقاله ضمن تبیین تعریف و بیان این سبک، جهت درك بیشتر رهبري می

  . بودهاي والیبال نشسته بانوان درمسابقات قهرمانی کشور رهبري خدمتگزار با انسجام گروهی تیم ارتباط بین سبکپژوهش، بررسی 

والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی  بازیکنان باشد. جامعه آماري این تحقیق، کلیه: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی میروش شناسی

. تمام جامعه آماري به عنوان نمونه تحقیق، قرار گرفتند. براي ارزیابی رهبري خدمتگزار، تیم بود 19نفر در غالب  196به تعداد  1391کشور در سال 

روي پرسشنامه ارزیابی رهبري خدمتگزار از ) 1391( آزادفداکه توسط  (SOLAST)هاي ورزشی تیم ي ارزیابی رهبري خدمتگزاراز پرسشنامه

) استفاده شد. و 1985) کارون، ویدمایر و براولی (GEQ) تنظیم شده است و براي انسجام گروهی از پرسشنامه محیط گروهی (1999(الب  سازمانی

ها از آزمون کولموگروف رمال بودن توزیعاستفاده گردید. براي تعیین ن P ≥ %5هاي پارامتریک در سطح معنی داري ها از آزمونبراي تحلیل داده

   همبستگی پیرسون استفاده شد.ها از اسمیرنوف و براي تحلیل داده

را به عنوان باالترین  افراد به نهادن ارجترین و را به عنوان پایین يرهبر نتایج حاصل از یافته هاي تحقیق نشان داد که بازیکنان تسهیم ها:یافته

اند و انسجام گروهی (انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی) با سبک رهبري خدمتگزار هاي ورزشی خود شناسایی کردهدر تیم رهبري خدمتگزاربعد 

  رابطه معناداري وجود دارد.    523/0ي مثبت و معنا داري دارد. به طورکلی بین سبک رهبري خدمتگزار و انسجام گروهی با ضریب همبستگی رابطه

نتیجه نشان داد که سبک و رفتار مربیان، انسجام تیمی و پویایی گروه را در هر سطوحی در ورزش تحت تاثیر قرار داده و : بحث و نتیجه گیري

  گذارد.  تاثیر انسجام تیمی  با هر دو بعدخود ( اجتماعی و تکلیف) بر ادراك بازیکنان از رفتار مربی تاثیر می

  

  والیبال نشسته                               رهبري خدمتگزار، انسجام گروهی، کلمات کلیدي:
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  مقدمه

هاي نجیب و خوب به جامعه تحویل مربیگري شغلی متفاوت با سایر مشاغل موجود در جامعه است و آنچه از مربی انتظار می رود این است که انسان

ي ). کلیه مربیان می بایستی رفتار ورزشکاران را از هر دو جنبه1(ها و معرفت دهد. مربیگري یعنی مایه گذاشتن از خود، از انرژي، از دانش، مهارت

تردیـد معلولیت جسمانی نبایـد عـامل بدنی و ذهنی مورد توجه قرار دهند و هرگز نباید به یکی بیش از اندازه توجه و از دیگري غفلت ورزند. بی

تماعی مخصوصا رویدادهاي مهم ورزشی باشـد. البتـه همان گونـه که در هاي گوناگـون اج اي جهـت حضـور افـراد معـلول در صحنهبازدارنـده

ترین وسیله براي جلوگیري از مورد افراد غیر معلول نیز صادق است، هـدف از ورزش تنها سالمت فیزیـکی نیست بلکـه ورزش، بهترین و مهم

ي میادین هاي متعددي برآید. مربیان در عرصهي ایفاي نقشن از عهده). مربی باید بتواند در مواقع گوناگو2منزوي شدن معلوالن در جامعه است (

). بر 3شود (هاي ورزشی نام برده میها به عنوان محور اصلی و سکاندار تیمها چنان مهم است که از آنورزشی ، جایگاه واالیی دارند و نقش آن

ها را داشته و رفتار رهبري مربیان نقش حیاتی در موفقیت یا شکست برنامه هـاي ورزشی، رهبري) در محیط2005( 2و کواتمن 1طبق نظر چالدوراي

هاي هاي رهبري را از حوزههاي متمادي، محققان ورزشی، الگوها و نظریه). طی سال4تواند تأثیر مهمی بر نتایج عملکرد تیمی داشته باشد (می

هاي سازمانی مطرح هاي جدیدي که در حوزه). نظریه5اند (ورد بررسی قرار دادههاي ورزشی مها را در تیمسازمانی گرفته و میزان اثربخشی آن

اند مورد توجه قرار گرفته و در افزایش هاي جدیدي که ارایه دادهگردیده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر یک به فراخور پتانسیل خود و دیدگاه

). یکی از 6هاي ورزشی سهم داشته و دارند (ي ورزش بویژه تیمکرد رهبري در حوزههاي پژوهشی در خصوص نقش و کارسطح آگاهی و یافته

-هاي سازمانی و ورزشی قرار گرفته است، رهبري خدمتگزار میهاي جدید رهبري که به تازگی مورد توجه طرفداران مباحث اخالقی در محیطسبک

هاي اخیر مورد توجه ). اما در سال7هاي سازمانی گردید (مطرح و وارد حوزه 1977در سال  3). با وجود اینکه این نظریه توسط گرین لیف6باشد (

-هاي سازمانی مطرح میویژه قرار گرفته و به عنوان یک زمینه جدید تحقیقی براي اندیشمندان و پژوهشگران مباحث رهبري و مدیریت در محیط

گیري مشارکتی را دهد و تصمیمها قرار داده، حس تعلق به گروه را افزایش میاولویت ). رهبري خدمتگزار خدمت به پیروان را بعنوان یکی از8باشد (

توان نتیجه گرفت ). از آنجایی که دیدگاه اصلی این نظریه توجه به منافع پیروان مقدم بر منافع سازمان و حتی خود رهبر است، می7بخشد (قوت می

در پی تبیین مبانی  لیف، محققان زیادي). پس از گرین9» (شودهاي رهبري محسوب مینظریهمحور در  -رهبري خدمتگزار یک رویکرد پیرو«که 

هاي رهبري خدمتگزار بودند که هر یک در افزایش تحقیقات تجربی در خصوص این سبک رهبري، نقش بسزایی نظري و شناسایی ابعاد و ویژگی

اي براي ارزیابی رهبري چنین پرسشنامههاي دقیق و مطالعه ادبیات پیشینه، الگو و همسی) یکی از محققانی بود که با برر1999( 4). الب10داشتند (

) 1391نیز توسط آزادفدا ( (SOLAST) 5هاي ورزشی). پرسشنامه ارزیابی رهبري خدمتگزار در تیم11ها طراحی و تدوین نمود(خدمتگزار در سازمان

ي رهبري است که یک نوع بینش و شیوه خدمتگزار )، رهبري1999.  بر طبق تعریف الب ()6بر اساس همین الگو و پرسشنامه تنظیم شده است(

دارد از این رو رهبر خدمتگزار ضمن ارج نهادن به افراد، در پی رشد و شکوفایی آنان بوده مصلحت جمعی پیروان را بر منفعت شخصی رهبر مقدم می

سهیم رهبري براي مصلحت مشترك افراد، کل سازمان و کسانی که از سازمان خدمت و ت فراهم کردن رهبري، معتبر بودنو ایجاد اجتماع، 

، 11؛ ون مولم2011، 10و بلر 9، استول8؛ المپکین2002، 7؛ بلوم2009، 6). برخی از پژوهشگران ورزشی (برونر11نماید (کنند را ترویج میدریافت می

عنوان یک راه حل براي تقویت بعد تربیتی هاي ورزشی، آن را بهخدمتگزار در محیط) نیز ضمن حمایت از کاربرد سبک رهبري 2003و وستر،  2009

نمایند، و بر ضرورت انجام تحقیقات کاربردي در مورد رهبري هاي اخالقی و ارتقاي روابط مربی و ورزشکاران ترویج میورزش، احیاي ارزش

ي ورزش توصیه اندرکاران در حوزهي مسئولین و دستورزشکاران، مربیان و همهخدمتگزار در ورزش تأکید نموده و آموزش این سبک رهبري را به 

و  12گرایی (لیدن) و تقویت حس گروه1999؛ الب، 1998چون ایجاد اجتماع (اسپیرس، ). در مبانی نظري رهبري خدمتگزار، ابعادي هم6نمایند ( می

). در این پژوهش نیز، ارتباط بین 6نماید (در این سبک رهبري تأکید می "وه محوريگر"ي این ابعاد بر ماهیت ) مطرح شده که همه2008همکاران، 

هاي ) با انسجام گروهی ورزشکاران در ورزش معلولین مد نظر قرار گرفته است. در ورزش1999سبک رهبري خدمتگزار با تأکید بر الگوي الب (

). انسجـام گروهی عبـارتست از، یک فرایند فعـال و 12ام گروهی/تیمی است (گروهی، شرط الزم براي تحقق اهداف مشترك، داشتن وحدت وانسج

 پویـا که منعکس کننده شدت تالش گروه براي باقی ماندن در کنار یکدیگر به عنوان یک واحد، براي رسیدن به اهداف مطلوب و ارضاي نیازهاي

کنند که در آن روهی/تیمی را به عنوان یک ساختار چند بعدي تعریف می) انسجام گ1984(13). یوکلسون، وینبرگ و جکسون 13عاطفی اعضا است (
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 141 )1391ایران ( نشسته بانوان والیبال -گروهی تیم هاي قهرمانی کشور با انسجام خدمتگزار رهبري سبک ارتباط بین

) دو بعد انسجام 1982( 1). کارون14شود (ي گروه به صورت مثبتی حفظ میهاي گروهی بخوبی توسعه داده شده و ارتباط بین اعضااهداف و فعالیت

روهی) و انسجام اجتماعی (انسجام اجتماعی فردي و انسجام اجتماعی گروهی را شامل انسجام تکلیف (انسجام تکلیف فردي و انسجام تکلیف گ

رسند. انسجام دهد که تا چه اندازه فرد فرد اعضاي گروه به هدف هاي مربوط به خود می). انسجام تکلیف نشان می15گروهی) در نظر گرفته است (

هاي ). پژوهش16باشد (ها میا و نیز میزان دوستی و وابستگی آناجتماعی مربوط به رضایتمندي در برآورد نیازهاي اجتماعی و احساسی اعض

ها ها و رفتار رهبري مربیان، همچنین عوامل اثر گذار بر انسجام گروهی انجام شده است که تشابه و تناقض در میان آني سبکمتعددي در زمینه

مهم می باشند، اما دانش، آگاهی و پژوهش در خصوص مربیان هاي ورزشی، هدفی بسیار نیز مشاهده شده است. اگرچه مربیان براي پژوهش

) تحت عنوان حمایت  از طرف مربی، نیاز به 2011و همکاران ( 2). در پژوهشی که توسط  بناك17، 18ورزشکاران معلول، بسیار کم و اندك است (

ترین مسئله در ورزش محققان به این نتیجه رسیدند که مهمهاي تیمی و انفرادي انجام شد رضایتمندي و انگیزش ورزشکاران پاراالمپیک در رشته

هاي لیگ برتر ي بازیکنان تیم) در پژوهشی درباره1383). مرادي (19ي بین سبک و رفتار رهبري مربی با انگیزش بازیکنان است (معلولین رابطه

معنی داري بین سبک رهبري مربیان با انسجام گروهی مشاهده هاي ورزشی گروهی لیگ برتر آقایان، ارتباط ) درباره تیم1389بسکتبال و محدث (

) بر وجود ارتباط مثبت بین انسجام گروهی  با سبک هاي رهبري آموزش و تمرین، 1388( همکاران رمضانی نژاد و). مطالعات 21، 20کردند (

) نشان داد که رابطه معنی داري بین 2009( 3وراي). پژوهش م22هاي ورزشی صحه گذاشت (دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخور مثبت در تیم

سارا صادق ). پژوهش 23رفتار آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی، دموکراتیک و بازخورد مثبت با انسجام وظیفه و انسجام اجتماعی وجود دارد (

ن ـبه ای "ایرانبانوان تعیین ارتباط سبک رهبري مربیان با انسجام گروهی بازیکنان تیم هاي موفق و نا موفق بسکتبال لیگ برتر "با عنوان  )1386(

رسید که بین انسجـام تکلیف با سبک هـاي رهبـري آموزش و تمرین، دمـوکراتیک، حمـایت اجتماعی و بازخورد مثبت ارتباط منفی و معنی نتیجه 

کنند، هاي ورزشی استفاده میمربیانی که از سبک رهبري خدمتگزار براي هدایت تیم شد،مشخص  )2003( پژوهش وستر). در 24رد (داري وجود دا

) بین سبک رهبري 2005اي که کارتن (همچنین مقایسه ).25و تقویت ارتباطات بین اعضاي تیم تأکید بیشتري دارند ( گروهیبر ایجاد انسجام 

کردند، انسجام اي در امریکا انجام داد مشخص نمود که مربیانی که از سبک رهبري خدمتگزار استفاده میر مربیان فوتبال حرفهگرا و خدمتگزاعمل

) به بررسی ارتباط 2004). وي با توجه به نظریه گرین لیف و مدل رهبري خدمتگزار پترسون (26دادند (گروهی را در بین بازیکنان بیشتر افزایش می

طراحی نمود که در این مدل مربیان از  4ايان و ورزشکاران در فوتبال حرفه اي پرداخت و الگویی به نام رهبري خدمتگزار در فوتبال حرفهبین مربی

هاي سبک رهبري خدمتگزار (بشر دوستی و فروتنی) و تأکید بر رفتار رهبري دموکراتیک و حمایت اجتماعی، موجب توانمندسازي طریق مؤلفه

رهبري خدمتگزار نامه ارزیابی دهند (همان منبع). اولین پژوهشی که با استفاده از پرسشگشته و از این طریق انسجام گروهی را افزایش میبازیکنان 

 هاي والیبال لیگارتباط بین رهبري خدمتگزار با اثربخشی تیمی و عملکرد تیم) بود که در آن 1391( آزادفداانجام شد پژوهش هاي ورزشی تیمدر 

با میانگین » افراد به ننهاد ارج«در این پژوهش نشان داده شد که از نظر بازیکنان خرده مقیاس  مورد بررسی قرار گرفت. برتر بازیکنان مرد ایران

یبال لیگ برتر هاي والدر تیم» افراد به ننهاد ارج«باشد. میانگین هاي لیگ برتر مردان میترین بعد رهبري خدمتگزار در تیمبه عنوان ضعیف 66/3

هاي رهبري مربیان و انسجام گروهی ). در زمینه سبک6) فاصله دارد (5مردان در وضعیت متوسط ضعیف قرار داشته و تا وضعیت بهینه (میانگین 

تر در این زمینه احساس مطالعات بسیاري انجام گرفته، اما در زمینه افراد معلول این تحقیقات بسیار نادر بوده ودر کشورمان لزوم انجام تحقیقات بیش

هاي حاضر در مسابقات وضعیت ابعاد رهبري خدمتگزار از دید بازیکنان تیم -1می شود. پژوهش حاضر سه سوال اصلی را مد نظر داشته است: 

کشوري بانوان  هاي حاضر در مسابقات قهرمانوضعیت ابعاد انسجام گروهی از دید بازیکنان تیم - 2قهرمان کشوري بانوان معلول چگونه است؟ 

  شود؟  آیا ابعاد رهبري خدمتگزار از طریق اثر بخش ساختن رهبري موجب انسجام گروهی بازیکنان می  - 3معلول چگونه است؟ 

  روش شناسی

کشور  ) در مسابقات قهرمانی =19N) و مربیان (=196Nجامعه آماري شامل تمامی بازیکنان ( باشد.می از نوع همبستگیتوصیفی و پژوهش  این

متغیرهاي  سعی شد ازکل جامعه آماري به عنوان نمونه پژوهش استفاده شود. هاتعداد آنبا توجه به محدود بودن  والیبال نشسته بانوان بود  که

م هاي ورزشی باشد: پرسشنامه ارزیابی رهبري خدمتگزار تیها به شرح ذیل میتحقیق، رهبري خدمتگزار و انسجام گروهی بوده و ابزار گردآوري داده
5)SOLAST) (6) با استفاده از پرسشنامه ارزیابی رهبري خدمتگزار سازمانی الب 1391): این پرسشنامه توسط آزادفداSOLAبراي استفاده در تیم (-

پرسشنامه مشتمل بر ). این 6کند (گیري میهاي ورزشی را اندازهبسته رهبري خدمتگزار در تیم نوع سوال از 60هاي ورزشی  تنظیم شده است که با 

 مقیاس (ارج نهادن به افراد، رشد و ارتقاي افراد، ایجاد اجتماع، معتبر بودن، فراهم کردن رهبري و تسهیم رهبري) بوده و بر اساس مقیاس خرده 6

باشد. در این نمره) می 5وافقم (نمره) و کامالً م 4نمره)، موافقم ( 3نمره)، نظري ندارم ( 2نمره)، مخالفم ( 1پنج ارزشی لیکرت، کامالً مخالفم (

). 6گزارش داد ( 959/0 را پرسشنامه اینضریب آلفاي کرونباخ ) 1391بدست آمد، آزادفدا ( 966/0ه پرسشنام اینضریب آلفاي کرونباخ پژوهش 

 

1. Carron 
2 . Banack 
3. Murray  
4 . Servant Leadership Model in Professional Football 
5 . Servant Leadership Organizational for Sport Teams 
6 . Servant Organizational Leadership Assessment 
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ي ورزشی را هاروهی تیمسئوال است و انسجام گ 18): این پرسشنامه داراي 1985) کارن، ویدمایر و براولی (GEQ( 1پرسشنامه محیط گروه

) ،کشش هاي فرد نسبت ATG-T). این پرسشنامه داراي چهار خرده مقیاس کشش هاي فرد نسبت به گروه از لحاظ تکلیف (16کند (اندازگیري می

). چهار خرده 27باشد () میGL-S) و یکپارچگی گروهی از لحاظ اجتماعی (GI-T) ، یکپارچگی گروهی در تکلیف (ATG-Sگروه از لحاظ اجتماعی (

(کامال  1ارزشی لیکرت از  9). گزینه هاي پاسخ هر سئوال در مقیاس 27هستند( 0/ 76، 70/0، 64/0، 75/0مقیاس آن به ترتیب داراي ضریب اعتبار 

بدست آمده که براي  82/0انسجام گروهی (انسجام کل) ضریب آلفاي کرونباخ ). در این پژوهش 27(کامال موافقم) تنظیم شده است( 9مخالفم) تا 

بدست  65/0و  64/0و  انسجام تکلیف ، فردي و گروهی  هر کدام برابر  50/0و  58/0هر یک از ابعاد انسجام اجتماعی، فردي و گروهی به ترتیب 

کردن، طبقه بندي نمرات خام و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به منظور سازمان دادن، خالصه  از آمده  و براي تجزیه و تحلیل داده ها

 -ها از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، میانگین، درصد و انحراف استاندارد) استفاده شد. در حوزه آمار استنباطی، از آزمون کولموگروفتوصیف داده

ارتباط بین متغیرها مورد ارزیابی قرار  ها قرار گرفت و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نیزاسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

تجزیه و تحلیل  P ≥ %5هاي آزمون در سطح معناداري استفاده شد. کلیه فرضیه 18نسخه  SPSSها از نرم افزار گرفت. براي تجزیه و تحلیل داده

  شدند.

  هاي پژوهشیافته

را  مربیان اکثریت 35تا  28) داراي گروه سنی(سال) 14/63نفر(12 نفرمربی، 19از مجموع  شود کهمالحظه می) 1( شماره مطابق اطالعات جدول 

 ) %2/63نفر ( 12نفر مربی،  19دادند. و  از مجموع را تشکیل می 45تا  40 ) داراي گروه سنی(سال) 78/15دادند و کمترین تعداد یعنی(تشکیل می

) داراي مدرك فوق لیسانس بودند. از مجموع %5/10و کمترین تعداد یعنی (دادند، مربی را تشکیل میاکثریت داراي مدرك فوق دیپلم و لیسانس که 

و کمترین تعداد  داخلی کارت مربیگري در والیبال نشسته 3ي دادند داراي درجهمربیان را تشکیل میاکثریت ) که  %7/73نفر( 14نفر مربی،  19

)  %84/36نفر ( 7نفر مربی،  19از مجموع  شود کهمالحظه می باشند. همچنینداخلی کارت مربیگري در والیبال نشسته می 1ي ) داراي درجه3/5%(

) داراي سابقه مربیگري %31/26و کمترین تعداد یعنی ( دادندمربیان را تشکیل می اکثریتسال که  6سابقه مربیگري در تیم والیبال نشسته بیشتر از 

  دادند.سال را تشکیل می 3زیر 

  

  مربیان هاي فرديویژگیتوزیع ). 1( جدول 

 درصد  فراوانی  هاي فردي مربیانویژگی

  گروه سنی(سال)

 57/31 6  سال 31تا  28

 57/31 6  سال 35تا  32

 05/21 4  سال 39تا  36

 78/15 3 سال 45تا  40

  میزان تحصیالت

 3/26  5  دیپلم

 6/31  6  فوق دیپلم

 6/31  6  لیسانس 

 5/10  2  فوق لیسانس

  تیم والیبال نشستهسابقه مربیگري در 

 31/26  5  سال  3زیر 

 84/36  7  سال 6تا  3

 84/36  7  سال  6بیشتر از 

      ي کارت مربیگري در والیبال نشسته درجه

 7/73  14  داخلی  3ي درجه

 1/21  4  داخلی 2ي درجه

 3/5  1  داخلی 1ي درجه

  

  
 

1 . Group Environment Questionnaire 
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)مالحظه می شود که مربیانی با مدرك لیسانس و فوق دیپلم باالترین سطح فراوانی را به خود اختصاص داده و مربیانی با 1با توجه     به نمودار (

  مدرك  فوق لیسانس پایین ترین سطح فراوانی را به خود اختصاص داده اند. 

  
  )فراوانی سطح تحصیالت مربیان1نمودار (

  

بیشترین درصد شرکت کنندگان در  83) و فراوانی %34/42( با لسا 34تا  28شود که بازیکنان مالحظه می) 2شماره ( جدولمطابق اطالعات 

 123در پژوهش حاضر به خود اختصاص داده اند. و به تعدادکمترین درصد را ) %10/5( سال با 41باالتر از و گروه سنی  شوندپژوهش را شامل می

) هیچ سابقه بازي با %73/7نفر ( 15و کمترین تعداد یعنیسال  3تا  1دادند داراي سابقه بازي را تشکیل میاکثریت بازیکنان ) که  % 40/62نفر(

) هیچ سابقه بازي درتیم ملی والیبال نشسته نداشته که بیشترین آمار را به خود اختصاص  %05/85نفر(  165سرمربی فعلی را نداشتند. و به تعداد 

  باشند.می سال 15تا  11) داراي سابقه بازي %03/1رین تعداد یعنی (داده و کمت

  بازیکنان هاي فرديویژگیتوزیع ). 2( جدول 

 درصد  فراوانی  هاي فردي بازیکنان ویژگی

  گروه سنی(سال)

 63/6 13  سال 20تا  14

 48/24 48  سال 27تا  21

 34/42 83  سال 34تا  28

 42/21 42  سال 41تا  35

 10/5 10 سال 41از باالتر 

  سابقه بازي یا تمرین با سرمربی فعلی

  73/7  15  هیچ وقت 

  40/63  123  سال 3تا  1

  58/19  38  سال 6تا  4

  27/9  18  سال  6بیشتر از 

  سابقه بازي درتیم ملی والیبال نشسته

  05/85  165  هیچ وقت 

  37/12  24  سال 5تا  1

  54/1  3  سال 10تا  6

  03/1  2  سال 15تا  11
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با  482/0بین انسجام تیمی تنها بادرجه مربیگري در والیبال نشسته با ضریب همبستگی  شود کهمالحظه می )3شماره ( مطابق اطالعات جدول

  ي معناداري وجود دارد. رابطه) P = 037/0( %95اطمینان 

  

  مربیان هاي دموگرافیکو ویژگی انسجام تیمی نینتیجه آزمون همبستگی ب). 3( جدول

  تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیرها

  19  420/0  196/0  انسجام تیمی  سن

  19  752/0  078/0  میزان تحصیالت

  19  037/0  482/0  درجه مربیگري در والیبال نشسته 

با اطمینان  172/0با ضریب همبستگی ي کار بازیکن با این مربی بین انسجام تیمی با سابقه شود کهمالحظه می )4شماره (مطابق اطالعات جدول 

95% )017/0 =P(  95با اطمینان  141/0و سابقه بازي در تیم ملی والیبال نشسته با ضریب همبستگی% )050/0 =P( ي معناداري وجود دارد. رابطه  

  

  بازیکنان هاي دموگرافیکو ویژگی انسجام تیمی نینتیجه آزمون همبستگی ب). 4(جدول  

  تعداد  سطح معناداري  همبستگیضریب   متغیرها

  سن

  انسجام تیمی

045/0  528/0  196  

  194  017/0  172/0  ي کار با این مربی سابقه

  194  050/0  141/0  ي بازي در تیم ملی والیبال نشستهسابقه

ترین کم يرهبر دید بازیکنان، تسهیمدهد که از ) نشان می5رهبري خدمتگزار (جدول  هاي سبکمیانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده مقیاس

  ) را دارد. 04/4±64/0بیشترین مقدار میانگین ( افراد به نهادن ارج) و 87/3±66/0مقدار میانگین (

  

  هاي رهبري خدمتگزارمقیاسخرده توصیف ). 5(جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  هاي رهبري خدمتگزارخرده مقیاس

  64/0  04/4  افراد به نهادن ارج

  72/0  03/4  افرادي ارتقا و رشد

  61/0  03/4  اجتماع ایجاد

  61/0  99/3  معتبربودن

  57/0  95/3  يرهبرفراهم کردن 

  66/0  87/3  يتسهیم رهبر

  57/0  98/3  رهبري خدمتگزار (کل)

ترین بازیکنان، انسجام تکلیف فردي کمدهد که از دید ) نشان می6هاي انسجام گروهی (جدول میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده مقیاس

  ) را دارد. 12/7±70/1بیشترین مقدار میانگین ( انسجام اجتماعی فردي) و 85/5±18/2مقدار میانگین (

  

  انسجام تیمیهاي مقیاسخرده توصیف ). 6(جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  18/2  85/5  انسجام تکلیف فردي

  70/1  12/7  انسجام اجتماعی فردي

  86/1  19/6  انسجام تکلیف گروهی

  92/1  92/5  انسجام اجتماعی گروهی

  46/1  31/6  (کل)انسجام تیمی 
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وجود  )P > 01/0؛ r=  523/0(ي مثبت و معناداري خدمتگزار با انسجام گروهی  رابطه رهبري) نشان داد که بین 7جدول ( نتایج آزمون همبستگی

  دارد. 

  گروهیو انسجام  خدمتگزار يرهبر نینتیجه آزمون همبستگی ب). 7(جدول شماره 

  تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیرها

  196  001/0  523/0  گروهیانسجام   خدمتگزار رهبري

)، رشد و  r= 516/0(هاي رهبري خدمتگزار یعنی ارج نهادن به افراد مقیاس ي خردهدهد که  کلیه) نشان می8جدول( نتایج آزمون همبستگی     

) با  r= 301/0) و تسهیم رهبري ( r= 465/0( يرهبرفراهم کردن )،  r= 507/0)، معتبر بودن ( r= 510/0)، ایجاد اجتماع ( r= 316/0ارتقاي افراد (

  باشد. انسجام گروهی داراي ارتباط مثبت و معنادار می

  انسجام گروهیهاي رهبري خدمتگزار و نتیجه آزمون همبستگی بین خرده مقیاس. )8( جدول

هاي خرده مقیاس

  رهبري خدمتگزار 

 به نهادن ارج

  افراد

ي ارتقا و رشد

  افراد

 فراهم کردن بودن معتبر  عایجاداجتما

 رهبري

 يرهبر تسهیم

  516/0  انسجام گروهی

)001/0 <P (  

316/0  

)001/0 <P (  

510/0  

)001/0 <P (  

507/0  

)001/0 <P (  

465/0  

)001/0 < P(  

301/0  

)001/0 <P (  

ارتباط به این نحو که  )9 (جدولدارد معناداري وجود  و مثبت با رهبري خدمتگزار نیز ارتباطگروهی انسجام هاي خرده مقیاسهمه همچنین بین      

) r=  364/0( انسجام تکلیف فردي) با رهبري خدمتگزار قوي تر از  r= 447/0) و انسجام اجتماعی گروهی ( r= 451/0( بین انسجام تکلیف گروهی

  ). p=  01/0(باشد می ) r= 364/0و انسجام اجتماعی فردي (

  و رهبري خدمتگزار انسجام گروهیهاي نتیجه آزمون همبستگی بین خرده مقیاس .)9( جدول

هاي انسجام خرده مقیاس

  گروهی

  اجتماعی گروهیانسجام   انسجام تکلیف گروهی  انسجام اجتماعی فردي  انسجام تکلیف فردي

  364/0  رهبري خدمتگزار

)001/0 <P(  

267/0  

)001/0 <P(  

451/0  

)001/0 <P(  

447/0  

)001/0 <P(  

-) می273/0(تغییر مجذور ضریب همبستگی =  انسجام گروهینتایج رگرسیون ساده نشان داد که رهبري خدمتگزار پیش بین معناداري براي      

   .)10 (جدول کندرا توجیه می گروهی انسجامدرصد پراکندگی  3/27باشد که 

  گروهی توسط رهبري خدمتگزارانسجام ). خالصه مدل رگرسیون پیش بینی 10(جدول 

ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

همبستگی 

  شده تعدیل

خطاي استاندارد 

  تخمین

  نتایج آماري تغییر

تغییر مجذور 

 ضریب همبستگی

  درجه Fتغییر

 1 آزادي

درجه 

 2 آزادي

 معناداریتغییر

F 

523/0 273/0 269/0 56/22  273/0 86/72 1 194 001/0  

  

فراهم کردن و  افراد به نهادن ارجهاي رهبري خدمتگزار به روش گام به گام مشاهده گردید که از میان خرده مقیاس گانهدر رگرسیون چند      

 1/3 يرهبرفراهم کردن درصد پراکندگی و  6/26 افراد به نهادن ارجباشند که در این میان می انسجام گروهیپیش بین معناداري براي  يرهبر

  . )11 (جدول کندرا توجیه می انسجام گروهیدرصد پراکندگی 

  هاي رهبري خدمتگزارتوسط خرده مقیاس انسجام گروهیپیش بینی  ).11(جدول شماره 

 مجذور ضریب همبستگی Pارزش   )βضریب متغیر مستقل (  متغیر وابسته  متغیر مستقل

 266/0  001/0  341/0  انسجام گروهی  افراد به نهادن ارج

 297/0  004/0  248/0  فراهم کردن رهبري

  

  بحث و نتیجه گیري

در الگوي الب  رهبري خدمتگزارهاي نتایج این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی، دیدگاه بازیکنان را نسبت به هریک از خرده مقیاس

هاي ورزشی خود شناسایی ترین بعد در تیمبه عنوان ضعیف 87/3را با میانگین  يرهبر ) مشخص نمود. نتایج نشان داد که بازیکنان تسهیم1999(

دهند و ضعیف بودن گیري ها مشارکت میاند. خرده مقیاس تسهیم رهبري داللت بر درجه و میزانی دارد که مربیان، بازیکنان را در تصمیمکرده

هاي هاي والیبال نشسته بانوان معلول، کمترین اعتقاد را به تصمیم گیرينماید که مربیان تیمي تسهیم رهبري در این پژوهش مشخص مینمره
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هاي والیبال بانوان ر تیمترین بعد رهبري خدمتگزار دبه عنوان قوي 04/4را با میانگین  افراد به ننهاد ارجمشارکتی دارند. بازیکنان، خرده مقیاس 

هاي والیبال لیگ برتر مردان ایران توصیف ) که رهبري خدمتگزار را در تیم1391هاي پژوهش آزادفدا (این نتیجه با یافتهاند. معلول ارزیابی نموده

ترین بعد رهبري به عنوان  ضعیف 66/3 با میانگینباشد. در پژوهش مذکور بازیکنان، خرده مقیاس ارج نهادن به افراد را نموده است، متفاوت می

و مهربانی بین افراد و داللت بر وجود اعتماد، رفتار مبتنی بر احترام  افراد به ننهاد ارجخرده مقیاس هاي خود شناسایی کرده بودند. خدمتگزار در تیم

ي آن است ). همچنین قوي بودن این بعد نشان دهنده6(باشد هاي فردي افراد میچنین توجه به نیازهاي دیگر اعضا در عین حال پذیرش تفاوتهم

چنین ترجیح دادن منافع بازیکنان بر منافع ها و یا انتقادات و همها در مهارت خوب شنیدن نظرات، عقاید، خواستهکه از دید بازیکنان، مربیان تیم

هاي ورزشی ي تیمهاي مطرح شده در همهکه قوي بودن ویژگی ). شاید بتوان چنین استنباط نمود6باشند (شخصی خود، در حد نسبتا مطلوبی می

-هاي روانی و نیازهاي روحی معلولین به گونهاي برخوردار باشد. ویژگیتواند از اهمیت ویژهارزشمند است اما توجه به این بعد در ورزش معلولین می

ي بیشتر معلولین به داشتن یک تواند موجب دلگرمی و انگیزهن و بازیکنان میاي است که تقویت اعتماد، احترام و مهربانی بین بازیکنان و بین مربیا

نتایج این زندگی فعال گردیده و از این طریق پیوستن به یک تیم ورزشی را به عنوان یک عامل تعیین کننده در زندگی پررنج آنان بارز نماید.  

نتایج رگرسیون ساده وجود دارد. همچنین  )P > 01/0؛ r=  523/0ي معناداري (خدمتگزار و انسجام گروهی رابطه رهبرينشان داد که بین  پژوهش 

را مورد حمایت ) 2005کارتن () و 2003. این نتایج، پژوهش وستر (باشدمی انسجام گروهینشان داد که رهبري خدمتگزار پیش بین معناداري براي 

کردند به این نتیجه هایشان استفاده میاي که از سبک رهبري خدمتگزار براي هدایت تیما مطالعه بر روي مربیان حرفه) ب2003وستر (دهد. قرار می

شوند. الگوي رهبري خدمتگزار کارتن رسید که این مربیان با استفاده از سبک رهبري خدمتگزار موجب تقویت انسجام گروهی ورزشکارانشان می

هاي سبک رهبري خدمتگزار مربیان صحه کذاشته است. تر بودن انسجام تیمی ورزشکاران با استفاده از مؤلفهي نیز بر قويا) در فوتبال حرفه2005(

هاي بشردوستی وتواضع را به همراه رفتار حمایت اجتماعی و دموکراتیک ) مولفه2005رسد که کارتن (اما توجه به این نکته ضروري به نظر می

هاي رهبري مقیاسي خردهاي مؤثر دانسته است در حالیکه در پژوهش حاضر کلیهام گروهی ورزشکاران در فوتبال حرفهمربیان در تقویت انسج

و تسهیم رهبري)  با انسجام گروهی داراي ارتباط  يرهبرفراهم کردن ارج نهادن به افراد، رشد و ارتقاي افراد، ایجاد اجتماع، معتبر بودن، (خدمتگزار 

ر بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین انسجام گروهی (انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی) و رهبري خدمتگزار ارتباط مثبت و مثبت و معنادا

ترین و هاي انسجام تیمی، مشخص گردید که بازیکنان انسجام تکلیف فردي را به عنوان پایینمعناداري وجود دارد. از نتایج میانگین خرده مقیاس

اند. در بررسی اولویت ابعاد انسجام گروهی هاي ورزشی خود شناسایی کردهماعی فردي را به عنوان باالترین بعد انسجام در تیمانسجام اجت

) انسجام اجتماعی مربوط به رضایتمندي در برآورد نیازهاي 1994( 1ورزشکاران بعد انسجام اجتماعی را بیشتر درك کرده بودند. طبق نظر مولن

) . احساس تعلق داشتن و برخورداري از روابط عاطفی و محبت آمیز 28باشد ( اسی اعضا و نیز میزان دوستی و وابستگی آنها میاجتماعی و احس

). این پژوهش 29تواند تامین شود که معلول در کنار دوستان زندگی کند و فرصت تعامل اجتماعی و ایفاي نقش موثر داشته باشد (زمانی می

خدمتگزار با تحت تاثیر قرار دادن افراد گروه و بوجود آوردن فرصت تعامل اجتماعی و ایفاي نقش موثر براي افراد معلول،  مشخص نمود که رهبري

هاي ورزشی گروهی لیگ برتر ) درباره تیم1389عامل انسجام تیمی را در این گروه از ورزشکاران باال برده است. این تحقیق  با پژوهش محدث (

ه سبک رهبري آموزش و تمرین، تکلیف مدار و رابطه مدار با همه ابعاد انسجام گروهی (انسجام تکلیف وانسجام اجتماعی) رابطه آقایان، که بین س

) بین سبک رهبري آموزش و تمرین با سه بعد انسجام تکلیف گروهی و فردي و 2008مثبت و معناداري داشته و همچنین در پژوهش فارنتی (

) در پژوهشی درباره ورزشکاران 2004( 2). این یافته با نتایج کالریک30ثبت و معنی داري بدست آمد، هم خوانی دارد(انسجام اجتماعی رابطه م

)، در 1994(3اي را بین ابعاد رفتاري رهبري مربیان و انسجام اجتماعی  یافت نکرده و پیس و کوزوب دبیرستانی رشته هاي مختلف، که هیچ رابطه

). زیرا انسجام  31،  32هاي دختران که تنها با بعد انسجام  تکلیف رابطه مثبت و معنی داري بدست آورده، مقایرت دارد (ستانهاي بسکتبال دبیرتیم

که تکلیف معطوف به احساسات فرد از تعهد شخصی نسبت به خود و انجام تکلیف خود می باشد و انسجام اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهد، حال آن

گر تایید این نکته است که اصول ، اثر بخشی رهبري خدمتگزار هر چهار بعد انسجام را مد نظر قرار داده است. این پژوهش بیان درتحقیق حاضر

شود و فضاي روابط انسانی موجب اثر بخشی بر انسجام اجتماعی رهبري خدمتگزار موجب ارزش دادن و اولویت بخشیدن به فضاي روابط انسانی می

خواهدگردید. همچنین اصول رهبري خدمتگزار موجب عزت نفس پیرو، تعهد پیرو به رهبري را بدنبال خواهد داشت که در این  (فردي و گروهی)

شود و اثر بخشی پیرو موجب اثر بخشی بر انسجام تکلیف (فردي و گروهی) خواهد شد.  همبستگی راستا، خود باوري پیرو، موجب اثر بخشی پیرو می

ري خدمتگزار و انسجام گروهی عالوه بر جذابیت و عالقه به یادگیري هر چه بیشتر مهارت هاي فردي عامل همبستگی و عالقه زیاد بین ابعاد رهب

توان نتیجه گرفت که سبک و رفتار مربیان، انسجام تیمی و پویایی گروه را در هر سطوحی در بیشتر بین افراد گروه نیز خواهد شد. به طور کلی می

  گذارد.قرار داده و تاثیر انسجام تیمی  با هر دو بعدخود ( اجتماعی و تکلیف) بر ادراك بازیکنان از رفتار مربی تاثیر می ورزش تحت تاثیر
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