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 در  یمیت عملکرد ندایو ابعاد فر یاعتماد به مرب یمدل ارتباط یطراح

 رانیفوتبال ا هایباشگاهدسته اول  گیل
 

  3بهرام یوسفی – 2سعید صادقی بروجردی – 1رمضان کریمی
تربیت بدنی  استاد، دانشکدة .2ایران  کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، دکتری مدیریت ورزشی،. دانشجوی 1

زی دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه را .3و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران 

 کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 (1397 / 08 /29، تاریخ تصویب :   1397/ 02/  20)تاریخ دریافت :  

 
 

 چکیده

های فوتبال ایران بود. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی اعتماد به مربی و ابعاد فرایند عملکرد تیمی در لیگ دسته اول باشگاه

 یۀژوهش کلپ یآمار جامعۀصورت میدانی انجام گرفت. یمایشی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است که بهپ -روش پژوهش، توصیفی

ق عنوان نمونۀ تحقینفر به 200گیری در دسترس صورت نمونه(؛ که بهN=  450بودند ) 1395در سال  ایران فوتبال دسته اول لیگ بازیکنان

همچنین  و( 2010های تحقیق از دو پرسشنامۀ استاندارد اعتماد به رهبری سندجایا و پکرتی )ریمتغ گیریانتخاب شدند. برای اندازه

شد که این  گیریبهره کرونباخ از ضریب آلفای شنامهپرس پایایی تعیین منظورساختۀ عملکرد تیمی، استفاده شد. بهپرسشنامۀ محقق

آمار  از اطالعات وتحلیلتجزیه دست آمد. برایبه 94/0و  84/0ترتیب کرد تیمی بههای اعتماد به مربی و عملضریب برای پرسشنامه

ر بکه متغیر اعتماد به مربی  داد نشان نتایج .مدل معادالت ساختاری( استفاده شد و پیرسون همبستگی استنباطی )ضریب و توصیفی

ه مربی بر عملکرد نقش متغیر اعتماد ب بیانگر اهمیت پژوهش هاییافته ( تأثیر مستقیم و معناداری دارد.73/0عملکرد تیمی با ضریب تأثیر )

 ول بین ورزشکاران و مربی ایجاد شود.صورت رابطۀ مثبت و معقوجود آورد که اعتماد بهد شرایطی را بهتیمی است، بنابراین بای

 

  های کلیدیواژه

 .اعتماد به مربی، ایران، فرایند عملکرد تیمی، لیگ دسته اول فوتبال، معادالت ساختاری
 

 

 

 

  

                                                           

  -  : 09181718716نویسنده مسئول : تلفن                                                                              sboroujeradi@gmail.com :Email 
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 مقدمه

را  کشورهافوتبال، فراتر از یک صنعت، مرزهای  هامروز

ز لحاظ ورزش جهان ا ترینرقیببیدرنوردیده و به 

منطقی و  گذاریشک سرمایهرسیده است. بیدرآمدزایی 

فوتبال  ۀآیند تواندمیشناسان ورزشی پرورش مربیان و روان

 ایرفهحفوتبال ایران در مسیر  رسدمینظر به را تضمین کند.

ود جز آنکه با دانش روز فوتبال همراه ش ،شدن گریزی ندارد

 بسترسازی آن و کارگیریبهو  شناسی،و در این راه علم روان

ملی از  هایتیمو  هاباشگاهفرهنگ استفاده از این دانش در 

 روانی هایرو بررسی جنبهازاین .فوتبال ما باشد هایاولویت

باید مورد توجه  اراین ورزش پرطرفد اجتماعیهمچنین  و

 (.1ریزان فوتبال کشور قرار گیرد )مربیان، مسئوالن و برنامه

 منظوربه بسیاری عوامل به باید وزشی هایتیم مربیان

 ورزشکاران هایتوانمندی افزایش و تیمی عملکرد پیشرفت

 و رفتارها از درک ورزشکار زیرا باشند، داشته توجه

 روانی هایجنبه روی زیادی بسیار تأثیر مربی بازخوردهای

 وی اضطراب و اعتماد عملکرد، انگیزش، رفتار، جمله از

دهد که (. نتایج مطالعات نشان می17) خواهند داشت

شناختی بازیکنان آشنا مربیان کارامد باید با مسائل روان

باشند تا بتوانند از عهدۀ رهبری تیم برآیند و عملکرد تیم 

(. 19) یگری خود ارتقا دهندهای مربرا با بهبود مهارت

نشان داد که  (2016) و همکاران1های مطالعۀ عبداهللیافته

شناختی در بهبود سطح عملکرد بازیکنان عوامل روان

 (. 6فوتبال نقش دارند )

شناختی که بازتاب عنوان یک حالت رواناعتماد به

اش در مورد تمایالت فرد برای قبول مخاطره براساس عقیده

 توجه .شودرفتار مثبت فرد دیگر است، تعریف می نیت یا

 آغاز 1990 و 1980 دهۀ از مدیریت در 2اعتماد مفهوم به

 رویکردهای و زوایا از گذشته دهه چند طول در و شد

                                                           

1 . Abdullah 

2.  Trust 

3 . Shockley 

کند، شخصی که اعتماد می(. 25است ) مطالعه شده مختلف

کند در مورد اعتماد رهبر، براساس خصوصیات سعی می

طرفی داری، قابلیت اعتماد و بیشخص مانند صداقت، امانت

گیری بر نگرش و رفتار او تأثیر گیری کند و این نتیجهنتیجه

 (. 34خواهد داشت )

 با هاسازمان که ( دریافتند2000و همکاران ) 3شاکلی

 تر ازخالق و ترمنعطف تر،موفق اعتماد، از تریباال سطوح

 تریپایین سطح در اعتماد آنها در که هستند هاییسازمان

 (. 21دارد ) وجود اعتماد عدم یا است

های موقعیت در افراد میان اجتماعی روابط از بسیاری

 گیرد. با اینکهمی شکل بدنی هایفعالیت و تمرینی ورزشی،

 ندگیز دورۀ در مهمی نقش فردیبین ارتباطات گونهاین

 وابطر از درک موجود و دانش کند،می ایفا قهرمانان ورزشی

 این از یکی است. مانده باقی محدود ورزش در افراد میان

 اعتماد است. مربی و بین ورزشکار رابطۀ خاص بسیار روابط

ن پیروان به رهبر مؤلفۀ کلیدی در تعیین میزان مؤثر بود

 انتظار ارتباطی، این الگوی در نظر گرفتن با رهبری است.

 خوبی نیات و کنند اعتماد یکدیگر به پیروان و رهبر رودمی

 (.26داشته باشند ) خود رفتارهای پس در

 رهبر به اعتماد ای در خصوص( مطالعه2000) 4دیرکس

 هایاست. یافته داده انجام قهرمانی ورزش در تیمی عملکرد و

 عملکرد بر معناداری اثر رهبر به ورزشکار اعتماد که نشان داد او

 اوایل در که تیمی تحقیق دو این هاییافته براساس دارد. تیم

 دادند، نشان خود از را مربی به اعتماد سطح باالترین فصل

  (.11) بودند دارا خود رقبای به را نسبت برد بیشترین

دست  نتیجه این به تحقیقی در (2010) همکاران و  5مچ

 بین کانونی )اعتماد بعد سه هر با تیم اعضای اعتماد که یافتند

 و مستقیم طورمدیر( به به و اعتماد مربی به اعتماد بازیکنان،

  .(15) دارد مثبت تأثیر تیمی عملکرد بر غیرمستقیم

4 .  Dirks 

5 . Mach 
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( در زمینۀ میزان شایستگی 2017) و همکاران 1کائو

دریافتند که های ورزشی اعتماد به مربی در تیم مربیان و

میزان ارزیابی ورزشکاران از مربیان بر مبنای چهار بعد 

انگیزه، استراتژی بازی، تکنیک و ساختار شخصیتی با 

اعتماد به مربیان و اثربخشی کار مربیان رابطۀ مثبت دارد و 

(. 14تر از سطح فردی است )این رابطه در سطح تیمی قوی

این نتیجه  ( در پژوهشی به2016) و همکاران 2د جونگ

رسیدند که اعتماد درون تیمی و اعتماد به رهبری با عملکرد 

 3ژانگ ورزشی، زمینۀ در(. 10تیمی رابطۀ مثبت دارد )

 شرافت و عدالت خیرخواهی، توانایی، هایویژگی (2004)

 کرد مطرح مربی به ورزشکار اعتماد مقدمات مربی را مشهود

( نشان داد که اعتماد 2017) 4گوالک(. نتایج مطالعات 26)

عنوان یک عنصر ضروری تأثیر مثبت بر به رهبر )مربی( به

ها ، رفتارهای اعضای تیم و در نهایت عملکرد تیمی نگرش

 (.12آنها دارد ) 

 که این است بر اعتقاد اعتماد، مقولۀ به متفاوت نگاهی با

 با مرتبط گوناگون پیامدهای بر چشمگیری تأثیر اعتماد

پذیری، اثربخشی و مخاطره تعهد، همکاری، دارد. هاانسازم

. اعتمادند از حاصل پیامدهای دسته آن از عملکرد، آنها واسطۀبه

 تیمی اثربخشی با را تیم در اعتماد رابطۀ برخی مطالعات

 از پایینی سطح چنانچه شد مشخص ( و8کردند ) بررسی

 و اطالعات تیم اعضای باشد، داشته تیم وجود در اعتماد

 مشغول شخصاً کمتر و کنندمی تسهیم را کمتری هایایده

 اعمال به اقدام هماهنگی، به نیاز هنگام و شوندکار می

 که در هاییتیم در رسدمی نظربه طرفی از کنند.می کنترل

 بحث پذیرای بیشتر دارد، وجود اعتماد از باالیی سطح آنها

 توسعه را و مبتکرانه نوآورانه هایحلراه هستند، وگوگفت و

 از و کنندمی حل اثربخش طوربه را مسائل دهند،می

                                                           

1 . Kao 

2 . de Jong 

3 . Zu Zhang 

 هایو در موقعیت برخوردارند بیشتری خودکنترلی

 (.25شوند )می برانگیخته کمتر تهدیدآمیز،

 و وظایف خوبی بهبه بتوانند مربیان اینکه منظوربه

احساس را  این بازیکنان بپردازند، باید خود هایفعالیت

 مربی بین اعتماد اعتمادند. قابل مربیانشان که باشند داشته

 داشت. در خواهد زیادی تأثیر مدیریت کیفیت بر بازیکنان و

 به همکاری منتج مربی به ورزشکار اعتماد ورزشی محیط

 بهبود را ورزشکار عملکرد نیز همکاری شود،می مربی با او

ای به اهمیت مطالعه( در 2016) 5 (. ووتروبا25بخشد )می

نقش مهم ارتباطات مؤثر بین مربی با اعضای تیم در جهت 

  (.24جلب اعتماد برای کار تیمی مؤثر دست یافت )

 از زیادی مقادیر همواره فصل هر برای هاتیم سازیآماده

 صلف هر پایان در و کندمی طلب را غیرمادی و مادی منابع

. شوندمی بندیرتبه شدهکسب امتیازات براساس هاتیم

 و هاستتیم ورزشی موفقیت تنها بندیرتبه چنین مبنای

 در امکانات ها،هزینه میزان مانند مرتبط عوامل سایر

 طوربه و تماشاگر جذب میزان زیان، و سود صورت دسترس،

 گرفته نادیده آنها کارایی و فرایندهای عملکرد تیمی کلی

 شود.می

 آمدهدستبه کار نتیجۀ شودمی عملکرد از صحبت وقتی

 عملکرد ایعده عملکرد، زمینۀ گردد، درمی متبادر ذهن به

. برندمی کاربه وظایف انجام نحوۀ و کار انجام فرایند برای را

 نتایج هم عملکرد از منظور عملکرد ارزیابی جامع طرح در

باشد و برای بررسی دقیق می کاری فرایند هم و آمدهدستبه

ای کافی نیست و ورزشی تنها ارزیابی اهداف نتیجه عملکرد

تیمی  عملکرد ابعاد .(2) باید به اهداف فرایندی نیز توجه کرد

بررسی شد شامل  حاضر پژوهش )فرایند تیمی( که در

 های زیر است.مؤلفه

4. Gulak  

5 . Wortuba 
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 تیم، اعضا میان در که هدف از درکی: تیمی افزاییهم 

 اثربخشی مجموع از بیشتر بازدهی موجب و است مشترک

 میزان به تیم اعضای: تیمی شود. مهارتمی اعضا انفرادی

 و شایسته کارهایشان انجام برای و انددیده آموزش کافی

 پذیریانعطاف هامهارت از استفاده در همچنین اند،مناسب

 مستمر وجویجست از است عبارت: تیمی دارد. نوآوری وجود

 و تولیدات خدمات، ارتقای و بهبود جهت هاییراه

 آگاهی از باالیی سطح: تیمی تیمی. کیفیت کار هایسیستم

که  مشتریان رضایت تأمین خدمات، جهت به نسبت

(. 7) گیرندمی قرار نـظارت مـورد شده،تعریف اسـتانداردهای

 جهت در تیم اعضای فراوان کوشش به میل: تیمی انگیزۀ

 جهت در تالش این که ایگونهبه تیمی هایهدف تأمین

(. 3) شود داده سوق( پاداش) فردی نیازهای از برخی ارضای

 از مشترک اهداف و مقاصد به دستیابی: تیمی اثربخشی

 یادگیری (.13) تیم اعضای هایفعالیت هماهنگی طریق

 است هـاییقابلیت و مهارت دانش، افزایش دربرگیرندۀ: تیمی

 هاتیم. آیدمی دستبه آن درون در و گروه توسـط که

 نوآور اقدامات انجام مسائل، تحلیل با را دانش که آموزندمی

مارکواد(. ) کنند تولید جمعی طوربه مشکالت حل و

 نظرهای و آرا تلفیق برای سازوکاری: تیمی گیریتصمیم

 ترمقبول و بهتر تصمیمات به که است گوناگون و متنـوع

 تعهد و همکاری تصمیمات، از بهتری فهم شود ومی منتـج

 (. 22) دارد دنبالبه را تیم اعضای

توان گفت، مطالعاتی که تاکنون در طور کلی میبه

ها و شده بیشتر به سبک زمینۀ مربیگری در ورزش انجام

های مربی و بازیکنان و موقعیتی که هر دو با آن ویژگی

 توجهی که شایان عنصر حال این با اند،اند پرداختهمواجه

مربی و بازیکنان اهمیت زیادی دارد، یعنی  بین روابط در

کمتر مورد توجه قرار گرفته  پیشین تحقیقات در اعتماد،

های ورزشی در از آنجا که ارزیابی عملکرد تیم(. 26است )

بندی در جدول نهایی پایان فصل مسابقات بر مبنای رتبه

صورت گرفته و سایر فرایندهای عملکردی تیمی )فرآگرد 

ایی تیمی، مهارت تیمی، کیفیت تیمی، نوآوری افزتیمی: هم

گیری تیمی و تیمی، اثربخشی تیمی، انگیزش تیمی، تصمیم

ها نبوده، لذا در یادگیری تیمی( مورد توجه مدیران باشگاه

منظور بررسی عملکرد تیمی توسط این پژوهش این مهم، به

محقق در نظر گرفته شد. بنابراین هدف پژوهش حاضر 

رتباطی بین اعتماد به مربی و ابعاد فرایند مطالعۀ مدل ا

های های فوتبال لیگ دسته اول باشگاهعملکرد تیمی در تیم

 ایران بود.

 

 روش تحقیق

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی اعتماد به 

مربی و ابعاد فرایند عملکرد تیمی در لیگ دسته اول 

 –های فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفیباشگاه

مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است که  یمایشیپ

 یۀکل پژوهش یآمار صورت میدانی انجام گرفت. جامعۀبه

 1395در سال  ایران فوتبال دسته اول لیگ هایتیم بازیکنان

نفر  450باشگاه بودند که تعداد آنها  18 تعداد )آقایان( و به

گیری در دسترس از صورت نمـونهکه به در نظر گرفته شد

ها برای آنها ارسال شده بود، تیمی که پرسشنامه8

پرسشنامه که به شکل قابل قبولی تکمیل شده بودند، 200

های ریمتغ گیریاندازهابزار وتحلیل شد. انتخاب و تجزیه

پرسشنامۀ استاندارد اعتماد به رهبری سندجایا و  تحقیق

و همچنین پرسشنامۀ  سؤال 5 ( در قالب2010پکرتی )

سؤال است که  35ساخته عملکرد تیمی با تعداد محقق

افزایی تیمی، مهارت تیمی، نوآوری تیمی، هشت مؤلفۀ هم

گیری کیفیت تیمی، اثربخشی تیمی، انگیزش تیمی، تصمیم

هر  به مربوط هایسنجد. گویهتیمی و یادگیری تیمی را می

گذاری لیکرت ارزش ارزشی 5 متغیر براساس مقیاس دو

از روایی صوری و محتوایی این  اطمینان شدند. برای

نظر استفاده شد ها از نظرهای اسـتادان صـاحبپرسشنامه
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 و با کسب نظرهای آنها اصالحات الزم صورت گرفت

 از ضریب آلفای نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظوربه

های شد که این ضریب برای پرسشنامه گیریبهره کرونباخ

 94/0و  84/0ترتیب اعتماد به مربی و عملکرد تیمی به

 آمار توصیفی از اطالعات وتحلیلتجزیه دست آمد. برایبه

)میانگین، فراوانی و درصد فراوانی( و استنباطی )کولموگروف 

معادالت  سازیمدل و پیرسون اسمیرنوف، ضریب همبستگی

 شد. استفاده LISREL و  SPSS افزارنرم و ساختاری(

 

 های تحقیقیافته

ۀ تحقیق مشخص شد میانگین سنی نمونپس از بررسی 

سال،  12سال، میانگین سابقۀ ورزشی حدوداً  25آنها حدوداً 

سال،  5/2میانگین سابقۀ حضور در باشگاه کنونی تقریباً 

سال و  3تقریباً  اولمیانگین سابقۀ حضور در لیگ دستۀ 

سـال  5/1حـدوداً  ۀ حضور در لیگ بـرترسـابق میانگین

زیر  نفر( دارای تحصیالت 15درصد ) 5/7. همچنین، دهستن

 34نفر( دارای تحصیالت دیپلم،  79درصد ) 5/39دیپلم، 

درصد  5/16نفر( تحصیالت کاردانی،  68درصد دارای )

نفر(  5درصد ) 5/2( دارای تحصیالت کارشناسی و 33)نفر

. بنابراین، اندهبوددارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر 

درصد(  5/39بیشتر نمونۀ پژوهش دارای تحصیالت دیپلم )

 5/2و کمترین دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر )

 .ددرصد( هستن

 آزمون از تحقیق هایداده بودن نرمال بررسی برای

 این نتایج 1 جدول شد. در استفاده اسمیرنوف کولموگروف

 .است شده گزارش حاضر تحقیق متغیرهای برای آزمون

متغیرهای تحقیق  تمام که دهدمی نشان 1جدول  نتایج

 با روو ازاین هستند 05/0تر از بزرگ داریمعنی دارای مقدار

 متغیرها این توزیع که گفت توانمی درصد 95اطمینان 

 های پارامتریآزمون از استفاده به مجاز لذا و بوده نرمال

 هستیم.

 

 ف متغیرهای تحقیقواسمیرن –گروف ولمو. نتایج آزمون ک1جدول 

ی هاشاخص

 آماری

 عملکرد تیمی
اعتماد به 

 مربیان
یی افزاهم

 تیمی

مهارت 

 تیمی

نوآوری 

 تیمی

کیفیت 

 تیمی

انگیزة 

 تیمی

اثربخشی 

 تیمی

یادگیری 

 تیمی

ی ریگمیتصم

 تیمی
 کلی

 Z 22/1 48/1 31/1 94/0 19/1 09/1 74/0 76/0 73/0 63/0 آمارة آزمون

Sig. 11/0 06/0 08/0 15/0 05/0 13/0 21/0 21/0 20/0 26/0 

 

 منظوربه تحقیق هایداده توزیع بودن نرمال به با توجه

 همبستگی آزمون از تحقیق متغیرهای بین رابطۀ بررسی

 گزارش 2 جدول در آزمون این نتایج شد. استفاده پیرسون

 بین کلیۀ ابعاد شود،می مشاهده کهگونههمان .است شده

 عملکرد تیمی و اعتماد به مربی رابطۀ مثبت و معناداری

 وجود دارد. در این میان همبستگی بین یادگیری تیمی با

 است. 62/0تر با مقدار تر و بزرگاعتماد به مربی قوی

 

 اعتماد به مربی و ابعاد عملکرد تیمی . نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین2جدول 

 ابعاد فرایند عملکرد تیمی 

یی افزاهم

 تیمی

مهارت 

 تیمی

نوآوری 

 تیمی

کیفیت 

 تیمی

انگیزة 

 تیمی

اثربخشی 

 تیمی

یادگیری 

 تیمی

ی ریگمیتصم

 تیمی

اعتماد 

 به مربی

 55/0 62/0 51/0 56/0 46/0 38/0 54/0 50/0 همبستگی

Sig. 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
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 متغیرهای بین ارتباطی مدل بررسی منظوربه ادامه در

 مدل اعتماد به مربی و عملکرد تیمی از تحقیق یعنی

 مدل اعتماد به این در .شد استفاده معادالت ساختاری

 وابسته زا( و عملکرد تیمی متغیر)برون مستقل متغیر مربی

 نیب یمدل روابط کل 2و  1 هایشکل در .زا( است)درون

 است و Q5تا  Q1ی هاهیگوبه مربی که شامل اعتماد 

 ، مهارت تیمیY1 یی تیمیافزاهمعملکرد تیمی و ابعاد آن )

Y2 نوآوری تیمی ،Y3 کیفیت تیمی ،Y4 انگیزۀ تیمی ،Y5، 

 ی تیمیریگمیتصم، Y7، یادگیری تیمی Y6اثربخشی تیمی 

Y8 شینما( در دو حالت تخمین استاندار و اعداد معناداری 

 نسبت دارمق شودیمشاهده مکه گونهداده شده است. همان

 قابل قبولی برخوردار است. ردا( از مقt)ی بحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عملکرد 

 تیمی

Y1 

67/0 

78/0 

Y8 

80/0 
Y1 

79/0 

Y1 

67/0 

Y1 

82/0 

Y1 

84/0 

Y1 

80/0 
Y1 

اعتماد به 

 مربی

70/0 

Q

1 

Q

2 84/0 

Q

3 

67/0 

Q4 

70/0 

Q5 

73/0 

73/0 

 استانداردتخمین مدل ارتباطی اعتماد به مربی و ابعاد عملکرد تیمی در حالت  .1شکل 
 

عملکرد 

 تیمی

Y1 

65/8 

78/9 

Y8 

03/1
Y1 

96/9 

Y1 

63/8 

Y1 

23/10 

Y1 

53/1
Y1 

02/1 Y1 

اعتماد به 

 مربی

84/1

0

Q

1 

Q

2 02/1

4

Q

3 
19/10 

Q

4 

71/10 

Q

5 

45/1

1

16/8 

 معناداری به مربی و ابعاد عملکرد تیمی در حالت ضرایب . مدل ارتباطی اعتماد2شکل 
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گیری کلیۀ دهد ضرایب مدل اندازهنشان می 2شکل 

ها اعتماد به مربی با عملکرد تیمی معنادارند، زیرا گویه

هستند.  96/1تر از ، ضرایب بزرگTمقادیر معناداری آزمون 

رو بنابراین روابط موجود در مدل پژوهش معنادار است. ازاین

توان نتیجه گرفت که اعتماد به مربی بر عملکرد تیمی می

دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است. براساس 

های برازش مدل ارتباطی شاخص، نتایج 2و  1ی هاشکل

ارائه  3جدول  صورتبهکرد تیمی اعتماد به مربی با عمل

 شده است.

 

  های نکویی برازش مدل ارتباطی اعتماد به مربی با عملکرد تیمیشاخص .3جدول

 مقدار های کلیشاخص
های معیار شاخص

 اطالعات
 مقدار

شاخص برازش 

 نسبی
 مقدار

شاخص 

 برازش مطلق
 مقدار

2R 709/0 AIC مدل 
24/26

2 
NFI 96/0 GFI 89/0 

2
 24/10

6 AIC مدل مستقل 
19/39

90 
NNFI 97/0 AGFI 88/0 

df
 64 AIC مدل اشباع 

00/18

2 
CFI 97/0   

RMSEA 0106/

0 CACI مدل 
30/37

8 
    

Value-p 000/0 CACI مدل مستقل 
07/40

46 
    

 66/1 CAIC مدل اشباع 
15/57

3 
    

 

 که دهدیمنشان  پژوهش شدۀآزمون مدل برازش خروجی

 معنا که این به دارند، قرار مطلوبی حد در هاشاخص این تمامی

 مدل نظری ،هادادهو  مطلوبی است برازش دارای تحقیق مدل

 نتایج به توانیم . بنابراین،کنندیم تأیید و حمایت را تحقیق

 .کرد اتکا مسیر تحلیل

 

 گیریبحث و نتیجه

شناختی مهم همواره یک حالت روانعنوان اعتماد به

منظور دستیابی به اهداف تیمی مورد توجه مربیان به

است که  یاز مسائل یورزش هایتیمکاهش اعتماد در است،

 یو اجرا شودمی تفاوتبیو  انگیزهبی یکنانیباز جادیا موجب

نتواند  )مربی(. اگر رفتار رهبرگرددمیرا سبب  هابرنامهکند 

است که  دیمنجر شود، بع یبه و ردستانیاعتماد ز جادیبه ا

خود برقرار  ردستانیبا ز یفرد نیب ایسازنده ۀبتواند رابط

به  لیعدم اعتماد، افراد تما طیدر شرا چراکهکند، 

را  گرانیاز نفوذ د یریو جلوگ یعملکرد تدافع ،گیریجبهه

 تواندبازیکنان می و مربی بین (. بنابراین اعتماد25) دارند

 های ورزشی باشد.عاملی مؤثر در بهبود کیفیت عملکرد تیم

  اعتماد تبیین مدل ارتباطی بین مطالعۀ حاضر هدف

های فوتبال بود. ورزشی در تیم عملکرد با مربی به ورزشکار

های پژوهش مشخص گردید: اعتماد به مربی براساس یافته

ثیر های فوتبال لیگ دسته اول کشور تأبر عملکرد تیمی، تیم

 با نتیجه (. اینT>96/1مستقیم، مثبت و معناداری دارد )

 (، کائو و2016(، ووتروبا )2017گوالک ) نتایج مطالعات

 همخوانی( 2016د جونگ و همکاران ) (،2017همکاران )

 (.10، 12، 14، 24دارد )

در حال حاضر موفقیت رهبری )مربی( بدون ایجاد 

پذیر بازیکن امکان -ویژه اعتماد مربیگروهی و بهاعتماد بین

df

2
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ها و احساسات فردی مثبت براساس نگرشنیست. روابط بین

تواند سبب مثبت )مهربانی، احترام، همدردی، صداقت( می

گروهی و در نتیجه باعث کارامدی عملکرد تیمی اعتماد بین

مربی برای کسب اعتماد اعضای تیم باید با تمام  شود.

طور عادالنه برخورد کند، زیرا ایجاد عالقه به اعضای گروه به

تواند تأثیر منفی بر روی درک افراد خاصی در تیم می

دیگران از مربی تیم داشته باشد و مربی در بین دیگر اعضای 

 تیم، اعتماد و احترام خود را از دست دهد.

های ارزیابی شایستگی ( در2017و همکاران )کائو 

مربیگری و نقش آن در ایجاد اعتماد به چهار عامل، انگیزه، 

سازی های شخصیتاستراتژی بازی، تکنیک، و شایستگی

اشاره کردند و میزان شایستگی مربیان از سوی بازیکنان را 

ایجاد اعتماد بین بازیکنان و مربی مؤثر دانستند. آنها  در

شده در سطح گروه های ادراکگرفتند که شایستگی نتیجه

(. شاید توسعۀ جو انگیزشی 14تر از سطح فردی بود )قوی

های شخصیتی مربیان و در تیم، ارتباطات مؤثر و ویژگی

تبع آن اعتماد بازیکنان در ارتباط بین شایستگی مربی و به

 -به مربی تأثیرگذار باشد. یک مطالعۀ قبلی درصد برنده

روی درک شایستگی مربی و اعتماد  ده شدن در تیم بربازن

 (.  9به مربی را نشان داده است )

( در پژوهشی ضمن تأیید 2016د جونگ و همکاران )

رابطۀ مثبت اعتماد با عملکرد تیمی نشان دادند که رابطۀ 

عملکرد مرتبط به سطح دلبستگی کار، تفاوت قدرت -اعتماد

های این نین یافتهو تفاوت مهارت در تیم است. همچ

عملکرد –پژوهش نشان داد که استحکام رابطۀ اعتماد 

(. 10هاست )وابسته به چگونگی سازماندهی و ساختار تیم

های تیمی، نوع سبک رسد عواملی مانند ویژگینظر میبه

ها رهبری مربیان، مرجع اعتماد )فرد یا تیم(، نقش ستاره

تماد به مربی خود در تیم و اینکه چگونه افراد به درک اع

 رسند در ایجاد اعتماد به مربی باید مورد توجه باشد.می

رابطۀ »( در پژوهشی با عنوان 1392قاسمی و همکاران )

های اعتماد به مربی با عملکرد ورزشی در منتخبی از رشته

 و غیرمستقیم طوربه مربی به نشان دادند اعتماد« ورزش

 عملکرد با مربی، اب همکاری به تمایل و واسطۀ تعهدبه

 ارتباط گونهاست و هیچ ارتباط در ورزشکار مشهود

 با آن از حاصل پیامدهای و مربی به بین اعتماد معناداری

 اییافته (. چنین5نشد ) مشاهده ورزشکار واقعی عملکرد

 (. 26همخوانی دارد ) (،2004ژانگ ) هایبا یافته ورزش حیطۀ در

 مستقیم و مثبت اثر خود مطالعۀ ( در2004ژانگ )

 به تمایل و تعهد ورزشکار  بر را مربی به ورزشکار اعتماد

 را متغیر دو هر و رساند اثبات به را مربی با همکاری

 خود پیشنهادی مدل در به مربی ورزشکار اعتماد پیامدهای

 اعتماد که بود آن از حاکی او هاییافته طرفی از کرد. مطرح

 و مربی به واسطۀ تعهدبه و طور غیرمستقیمبه مربی به

 و مثبت اثر ورزشکار عملکرد بر مربی، با همکاری به تمایل

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین (. 26دارد ) مستقیم

شناختی و عملکرد تیمی عنوان یک عامل رواناعتماد به

توان گفت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، بنابراین می

های تمرینی براساس آخرین پروتکلکه دسترسی به زمانی

ها رسد و همچنین تیمنظر میمتد روز برای مربیان ساده به

به لحاظ آمادگی جسمانی و سطح مهارتی بسیار به هم 

شناختی برای مثال اعتماد شباهت دارند، نقش عوامل روان

تواند در موفقیت و عملکرد تیمی در پژوهش حاضر می

توان به مربیان در این زمینه میبسیار تأثیرگذار باشد که 

در فوتبال  موفق فوتبال دنیا همچون گواردیوال، سیمئونه و

عبداهلل و همکاران  محمدی اشاره کرد.داخلی به یحیی گل

مثبت  ( در مطالعۀ خود در لیگ فوتبال مالزی نقش2016)

شناختی )انگیزه، اعتماد، کنترل اضطراب، عوامل روان

و شناخت( بر عملکرد بازیکنان فوتبال آمادگی ذهنی تمرکز 

 (. 6را تأیید کردند )
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با توجه به پیچیدگی بازی فوتبال عوامل مختلفی در 

آل این رشتۀ ورزشی نقش دارند که تعیین عملکرد ایده

توان به عوامل فیزیولوژیکی، روانی، اجتماعی، مهارتی، می

ی های تاکتیکی و عوامل تیمی مانند انسجام گروهاستراتژی

اشاره کرد. مسئلۀ دیگر که باید به آن توجه شود شناخت 

های انفرادی و تیمی و شناختی ویژۀ ورزشعوامل روان

همچنین ماهیت نوع رشتۀ ورزشی است که با شناسایی این 

توانند به آموزش و تمرین عوامل عوامل، مربیان می

شناختی که در یک رشتۀ خاص باید بیشتر موردنظر روان

 ردازند.باشد، بپ

های روانی در فوتبال که بیشتر بر توجه به مهارتعالوه

شناسی ورزشی هایی دیگر در روانجنبۀ فردی دارند مهارت

اند که های اجتماعی )تعاملی( مطرحتحت عنوان مهارت

تواند یک تیم پرستاره را به تیمی ضعیف می فقدان آنها

فعلیت اش را به تبدیل کند که قادر نیست توان بالقوه

توان به عواملی اجتماعی که می و شخصی برساند. مسائل

 رفتار ارتباطاتی، گروه، مشکالت در ضعیف رابطۀ مانند

 زندگی فردی، ارتباطات فردی،اختالفات بین ها،تیمیهم

 پرخاشگری، فردی میان نیازهای و ورزشی شخصی، روابط

 رهبری و فرایند تأثیر استرس، اضطراب حضور تماشاگران،

 اجتماعی و آثار همکاری و هماهنگی، و تأثیر وسایل

 نشان جمعی اشاره کرد. بررسی دقیق این عواملارتباط

 بیشتر تیم از خارج و عوامل محیطی، اجتماعی که دهدمی

 (.4زاست )استرس ورزشکاران برای درون تیمی عوامل از

 ها ورزشیتیم در دهد کهنتایج پژوهش حاضر نشان می

 سبب تواندمی تیم در اعتماد دیگر، هایسازمان همانند نیز

 آنها شود. در واقع، تیمی و بهبود عملکرد کارکرد افزایش

 باشند، داشته اعتماد مربی خود به بازیکنان کهزمانی

 که نحوی شود، بهمی بیشتر تیم در هماهنگی و همکاری

 بهبود را تیم هایگیریتصمیم و شده عملکرد افزایش باعث

 از باالیی سطح آنها در هایی کهتیم در طرفی، از بخشد.می

 گفتگو و بحث پذیرای بیشتر دارد وجود اعتماد به مربی

 دهند،می توسـعه را و مبتکرانه نوآورانه هایحلراه هستند،

 خودکنترلی از و کنندمی حل اثربخش طوربه را مسائل

 در (1392(. قاسمی و همکاران )8برخوردارند ) بیشتری

 ورزشکار بین متقابل اعتماد پژوهش خود گزارش دادند وجود

 هایتیم توسعۀ انسجام در توانمند ایجاد سازوکاری به مربی و

 اعتماد بیشتر جلب رو برایشود. ازاینورزشی منجر می

 برای خوب کار انجام درصددباید  مربیان ورزشکاران

 باشند شخصی طلبیمنفعت هر گونه از دور به ورزشکاران،

 را طرفیبی و انصاف ورزشکاران با مواجهه )خیرخواهی(، در

 پایبند اخالقی اصول از ایمجموعه به کنند )عدالت(، رعایت

 شود )صداقت( و پذیرفته ورزشکاران جانب از که باشند

 گرایش با ورزشکاران بیشتر اعتماد جلب درصدد همچنین

 (.5باشند ) پایین سطح اعتماد به

 توجه به نتایج تحقیقات ذکرشده و همچنیندر نهایت با 

 های محققان در زمینۀ ارتباطنتایج تحقیق حاضر و دیدگاه

 توان اذعان داشتبین عملکرد تیمی و اعتماد به رهبر می

 ای برکنندهتواند تأثیر تعیینکه متغیر اعتماد به مربی می

 عملکرد تیمی داشته باشد، زیرا در صورت نبود چنین

 یابد،میزان همکاری و عملکرد تیمی کاهش میای رابطه

 صورتوجود آورد که اعتماد بهرو باید شرایطی را بهازاین

 رابطۀ مثبت و معقول بین ورزشکاران و مربی ایجاد شود.

 جهت مختلفی هایراه دنبالبه باید مربیان بنابراین

 عملکرد بر بتوانند طریق این از تا باشند کسب اعتماد

 هایدر ورزش ویژهبه بگذارند، مستقیم تأثیر آنها ورزشی

 مهم نقش شانتیمیهم و مربی به ورزشکاران اعتماد تیمی،

 کند. توجه به نقش ستارگان در تیم، نوعایفا می را حیاتی و

 های شخصیتی مربیان وسبک رهبری مربیان، ویژگی

 ورزشکاران، نوع فرهنگ مربیان)خارجی یا داخلی بودن(،

 های او)چههای تیم، سابقۀ مربی و موفقیتقهرمانیقدمت و 

 عنوان ورزشکار(، بررسی تأثیر تعاملیعنوان مربی و چه بهبه
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 طور همزمان و نقش متغیرهایچندین متغیر به

 توان برای ارزیابیاند که میکننده از جمله عواملیتعدیل

 های آینده مورد استفادۀ محققاناعتماد به مربی در پژوهش

 ار گیرد. از آنجا که انجام پژوهش حاضر در یک زمانقر

 توانمقطعی صورت گرفته و در یک مطالعۀ مقطعی نمی

 طوراستدالل قوی از رابطۀ بین دو متغیر داشت )اعتماد به

 عنوانرو بهیابد(، ازاینخاص در طول زمان توسعه می

 تواند موردنظر محققان باشد و درمحدودیت تحقیق می

 آینده از طراحی طولی برای ارزیابی میزان هایپژوهش

 اعتماد به مربی استفاده شود.
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Abstract  

The aim of this study was to design a relationship model for trust in the coach and the 

dimensions of teamwork process in the first division league of Iran football clubs. The 

research method was descriptive-survey based on structural equation modeling that 

was conducted as a field experiment. The statistical population included all players of 

Iran football first division league in 2016 (N=450). 200 subjects were selected as the 

sample of the study by convenience sampling method. To measure the variables of the 

study, two standard questionnaires (leadership trust by Senjaya and Pekerti (2010), 

and a researcher-made teamwork questionnaire) were used. In order to determine the 

reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used. The 

coefficients for the questionnaires of trust in coach and teamwork were 0.84 and 0.94 

respectively. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling) were used. The results 

showed that the trust in coach variable had a direct and significant effect on teamwork 

(impact factor: 0.73). The findings indicated the important role of trust in coach 

variable in teamwork; therefore, trust as a positive and rational relationship should 

emerge between athletes and coaches. 
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