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چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطة بین انسجام گروهی و نوع تعارض (وظیفه و ارتباطی) و اثربخشی تیمهای فوتبال
باشگاههای لیگ برتر کشور انجام گرفته است .روش تحقیق توصیفی (همبستگی) و بصورت میدانی و کتابخانه ای بود.
جامعه آماری ،شامل کلیه بازیكنان و مربیان  16تیم شرکتکننده در شانزدهمین دورة مسابقات فوتبال لیگ برتر در
سال  1396می باشد که بصورت کل شماری داده ها جمع آوری شد .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انسجام
گروهی ویدمایر ( ،)1985پرسشنامة نوع تعارض جین ( )1997و پرسشنامة اثربخشی تیمی وان در وگت ( )2000استفاده
شد .نتایج با استفاده از مدل معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که بین
تعارض وظیفه وتعارض ارتباطی از نظر بازیكنان و از نظر مربیان رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد و هر دو نوع تعارض
وظیفه و ارتباطی در اثربخشی تیمی تأثیر منفی دارند .همچنین بین انسجام تكلیف و انسجام اجتماعی و اثر بخشی تیمی
از نظر بازیكنان و از نظر مربیان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :انسجام گروهی ،نوع تعارض ،تعارض وضیفه ،تعارض رابطه ،اثربخشی تیمی
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مقدمه:
مفهوم ت عارض ،به دل یل ماه یت و طبی عت فراگیر خود،
معانی و مفاهیم بسییییاری را به خود گرفته اسیییت و ما را با
جنگلی از معنا و مفاهیم روبرو می سییازد .وضییعیت تعارض در
زندگی فردی ،در سازمان ها و حتی بین ملت ها اجتناب ناپذیر
اسییت .تعارض فرآیندی اسییت که طی آن یک حزب یا بخش
معتقد اسیییت که منافعش در تضیییاد و مخالفت با حزب یا
بخشییهای دیگر قرار دارد(اومیسییور و ابیدون .)2014 ،1تعارض
بخش جدایی نا پذیر ز ندگی مردم می باشییید و یک ره آورد
دائمی زندگی مح سوب می گردد .در مورد تعارض دیدگاه های
مختلفی وجود دارد .برخی ممكن است تعارض را به عنوان یک
وضیییعیت منفی قلمداد نمایند که باید با هر هزینه ای از وجود
آن اجتناب گردد .برخی دیگر آن را پدیده ای ضیییروری برای
مدیریت مح سوب می کنند .عده ای ممكن ا ست تعارض را به
عنوان یک فرصییت هیجان انگیز برای رشیید شییخصییی در نظر
بگیرند و بنابراین سعی می کنند از آن به بهترین وجه ا ستفاده
نمایند(دیوید و کایندز.)2012 ،2
تعارض معموال به عنوان اختالف نظر در مورد منافع یا ایده
ها توصیف می شود .این تعریف یک پیام منفی را به تصویر می
کشیید .پس اگر با این دید به تعارض نگاه شییود تعارض ،چیزی
است که باید در یک سازمان از آن اجتناب گردد .اکثر سازمان
ها تعارض را منفی می شمارند و هر کسی که با تعارض مرتبط
ا ست را به عنوان مرد بد 3یاد می کنند .گرچه تعار ضات گاهی
اوقات می توانند منفی باشییند اما در تعیین اثربخشییی تیم به
ویژه در زمینه فرایند تصیییمیم گیری تیم نقش مهمی ایفا می
نمایند(مهد و همكاران .)2016 ،مهد 4و همكاران معتقدند که
ت عارض بزرگترین چالش در زمی نه اثربخشیییی تیمی اسیییت.
فران سن و همكاران )2011( 5معتقدند که ساختار تیم که خود
شیییامل توانایی ها ،ویژگی ها ،نقش اعضیییای تیم ،مهارت های
رهبری و واب ستگی متقابل کارکنان ،نقش مهمی در اثربخ شی
تیم بازی می ن مای ند .ت عارض نه تن ها با روابط کاری موثر و
کارآمد ارتباط دارد ،بلكه تاثیر مثبت و منفی بر کار تیمی نیز
بر جای می گذارد .عالوه بر این ،تعارضییات سییازمانی در محل
کار معموال با ارزش ها ،نیازها ،ادراک ها و عالقه های یک گروه
از افراد که در یک تیم در ک نار هم کار می کن ند ،ای جاد می
شود .بنابراین تعار ضات به سه گروه تق سیم می شوند :تعارض
وظیفه ،تعارض ارتباطی و تعارض فرایندی .تعارض وظیفه بین
بازیكنان تیم معموال ناشییی از اختالف نظرها ،عقاید ،دیدگاه ها
و حتی انجام کاری ا ست .تعارض ارتباطی با تنش ،ف شار کاری،
ناامیدی و تفاوتهای شخصی است که شامل نگرش ،ترجیحات،

شخصیت و سبک بین فردی است(تروث .)2009 ،6این تعارض
بر روی ت فاوت های فردی و روابط اجت ماعی و عاطفی تمرکز
دارد .علل بسیییاری از تعارضییات ارتباطات ضییعیف ،انتظارات
نامشخص ،تعارض در کسب منافع ،رقابت بر سر کسب منابع،
ناکارآمدی عملكرد ،تغییرات کارکنان ،تنوع جنسیییتی ،فرهنگ
و یا سن می باشد(مونتانا و چارنف.)2008 ،7
لی 8و همكاران ( )2014گزارش دادند که تحت شرایط
روانشناختی خاصی ،تعارض وظیفه و عملكرد تیمی رابطه مثبتی
دارند .تجوسولد 9و همكاران ( )2006نشان دادند که رابطة
مثبتی بین تعارض وظیفه و عملكرد تیم وجود دارد .تشخیص
اثرات تعارضات عملكردی و تعارضات غیر عملكردی یا ناسالم در
تصمیم گیری استراتژیک ،کمک شایانی به مدیریت سازمان می
نماید .تعارضات بیش از حد و یا تعارضات بسیار کم می تواند
عملكرد و اتربخشی تیم را مختل کند .هدف این است که سطح
تعارضات را در وسط این محدوده نگه داشته شود .در حالی که
ممكن است تعیین سطح خاصی از تعارض به نظر عجیب و
غریب به نظر برسد ولی سطح متوسطی از تعارضات مرتبط با
کار اغلب مطلوب می باشد زیرا این وضعیت ،وضعیتی است که
در آن مناظره و مذاکره های سالم در خصوص ایده ها صورت
می گیرد .به عبارت دیگر ،یک تعادل و یا مكانیسم حل تعارض
باید وجود داشته باشد تا سطح مطلوب عملكرد و کارایی را حفظ
شود(رابینز 10و همكاران.)2012 ،
تعارض ،رفتار ،روابط و عملكرد افراد و گروه های سییازمان
را تحت تاثیر قرار می دهد .تعارض به صییورت معنی داری می
توا ند روی روح یه کارک نان ،میزان اسیییتع فا و همچنین در
بهداشت سازمانی تأثیر داشته باشد(مک کنزی.)2002 ،11
با در نظر گرفتن اثر بخشی تیمی ،یكی از جنبه های مهم
تعارض در تیم ایجاد احساس منفی می باشد(بارکی و هارتویچ12
 .)2004حسادت ،عداوت ،غضب و ناامیدی از احساسات منفی
می باشند که اغلب با تعارض در ارتباط می باشند که می تواند
تأثیر منفی بر فرآیند و عملكرد گروهی داشته باشد .زمانیكه
اعضاء تیم دارای احساسات منفی در رابطه با تعارض هستند،
آنها به احتمال زیاد تمرکز کمتری بر وظایف خواهند داشت و
اثر بخشی تیمی کاسته خواهد شد و اعتماد و احترام و انسجام
تیمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد(جین.)2004 ،13
مطالعات بر رابطة بین تعارض و اثربخشی تیم تأکید
دارند(جن و مانیكس .)2001 ،14تحقیقات دی دریو و
وینگارت 15نشان می دهد که دو نوع تعارض وظیفه 16و تعارض
ارتباطی 17در اثربخشی تیم مؤثرند(دی دریو و وینگارت،
 .)2003پاسوس و کا ئتانو )2005( 18در تحقیق خود نیز رابطه
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ای را بین تعارض وظیفه و اثربخشی تیمی پیدا نكردند .در
بررسی رابطة بین تعارض ارتباطی و اثربخشی تیمی ،نتایج
مطالعات مختلف به وجود رابطة منفی اشاره دارند و تاکنون
رابطة مثبتی بین این دو متغیر در مطالعات مشاهده نشده

است.
انسجام به عنوان بخشی از تالش برای درک عمیق از پویایی
گروه در ورزش و روانشناسی ورزش مورد بررسی قرار گرفته
است(اوه و گیل .)2017 ،19تعریف جدیدی از انسجام در ورزش،
آن را "یک فرآیند پویا در تمایل گروه به حفظ وابستگی و ثابت
قدم ماندن در تعقیب اهداف مفید و برای تحقق نیازهای عاطفی
اعضا تعریف می نماید(بوقاتاس و کیریدیس .)2017 ،20کارون
و همكاران )2007( 21معتقدند که "انسجام ،ویژگی و مشخصه
گروه های موفق است ،چه در زمینه کار در سازمان ،کارهای
نظامی یا ورزش .ماتیو )2015( 22معتقدند که وجود انسجام
وظیفه برای اثربخشی هر تیمی حیاتی و ضروری است.
اعضای یک تیم بسیار منسجم بر فرایندها تمرکز دارند نه
بر اشخاص .آنها به هر کس در تیم احترام می گذارند و انگیزه
های خوب را می پذیرند و به طور کامل به تصمیمات و استراتژی

های گروهی متعهد هستند و مسئولیت درون گروه را تشكیل
می دهند .اخالقیات در تیم های منسجم نیز به دلیل افزایش
ارتباطات بین اعضای تیم ،محیط دوستانه تیم ،وفاداری و
مشارکت اعضای تیم در فرآیند تصمیم گیری نیز بیشتر می
باشد(دفت و مارکیچ)2009 ،23
انسجام اجتماعی معقول ترین و مهم ترین مفهوم رضایت
کاری در بین کارشناسان می باشد .بخشی از این انسجام
اجتماعی به جنبه هایی از کار تیمی مانند همكاری و توسعه کار
راهه تاکید دارد .انسجام اجتماعی همچنین با احساس ضروری
و حیاتی رفاقت و لذت و مسرت شغلی سر و کار دارد .می توان
اینگونه استدالل کرد که که انسجام اجتماعی در تیم کاری فوق
العاده مهم است و برای محیط کار و رضایت کار مهم می باشد
و بیشتر برای نشان دادن همبستگی با یكدیگر و آمادگی برای
کمک و حمایت از همكاران خود در تیم بكار گرفته می شود.
جنبه هایی مانند احترام و جو و فضای کاری باز بسیار مهم می
باشند .بنابراین به نظر می رسد که انسجام اجتماعی در تیم
کاری ،فرصت هایی برای اقدامات مشترک و بلند پروازی برای
انجام یک کار خوب و احساس امنیت در کار را فراهم می
آورد(اوهمن 24و همكاران.)2017 ،

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از جمله پژوهش های توصیفی (همبستگی)
و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است .مدل معادالت
ساختاری ،روش چندمتغیره با هدف نشان دادن علیت و
براساس تحلیل مسیر با متغیرهای مكنون است که در دهة
اخیر در علوم رفتاری و مدیریت برای داده پردازیهای چند
متغیره کاربرد فراوان یافته است .جامعة آماری این تحقیق،
کلیة بازیكنان و مربیان تیم های شرکت کننده در مسابقات
فوتبال لیگ برتر باشگاههای ایران در سال  1396بودند.
باتوجه به محدود بودن جامعة آماری (  320بازیكن و 64
مربی ) ،سعی شد از کل جامعه به عنوان نمونه استفاده شود.

پس از توزیع پرسشنامه های تحقیق و جمع آوری آنها،
تعدادی از پرسشنامه ها ناقص یا قابل تجزیه و تحلیل نبودند،
به همین دلیل تعداد نمونة تحقیق  157بازیكن و  34مربی

در نظر گرفته شد.
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات در مورد پیشینة
تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای اندازه گیری متغیرها
از ابزار مختلف مانند پرسشنامة اطالعات فردی محقق ساخته،
پرسشنامة نوع تعارض ،پرسشنامة انسجام گروهی و پرسشنامة
اثربخشی تیمی استفاده شد .پرسشنامة نوع تعارض
جین( )1997شامل  8سؤال است و به وسیلة آن دو بعد
تعارض (وظیفه و ارتباطی) مورد سنجش قرار می گیرد و
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پاسخها براساس مقیاس هفت ارزشی لیكرت درجه بندی شده
اند و روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف تأیید
شده است .برای اندازه گیری انسجام گروهی از پرسشنامة
ویدمایر ( )1985استفاده شد که دو بعد انسجام تكلیف و
انسجام اجتماعی را اندازه می گیرد .پرسشنامة اثربخشی تیمی
در این پژوهش شامل دو بخش است .بخش اول اثربخشی تیم
را از نظر مربیان تیم ها اندازه گیری می کند و یک مقیاس
شش سؤالی است که توسط وان در وگت و همكاران طراحی
شده است .در این تحقیق از مربیان و سرپرستان تیم ها خو
استه شد تا این پرسشنامه را تكمیل کنند .پاسخها براساس
مقیاس هفت ارزشی لیكرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد
( )7ارزش گذاری می شوند .ضریب آلفا برای این مقیاس 0/80
گزارش شده است .بخش دوم که اثربخشی تیم را از دیدگاه
بازیكنان تیم اندازه گیری می کند .شامل یک مقیاس پنج
سؤالی است که از مطالعات آلپر و همكاران ( )2000به دست
آمده است .پاسخها در این بخش نیز براساس مقیاس هفت
ارزشی لیكرت ،از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )7ارزش
گذاری می شود .تجوسولود ،الو و سان ضریب آلفای این
مقیاس را  0/83گزارش کرده اند .با وجود محبوبیت لیزرل
برای اجرای مدل معادالت ساختاری دیگر نرم افزارهایی که
به حجم نمونه مانند لیزرل وابسته نیستند ،امروزه مورد توجه
محققان قرار گرفته است .یكی از جدیدترین رویكردهای مدل
معادالت ساختاری ،روش حداقل مربعات جزیی است .این
روش مدل معادلة ساختاری واریانس محور ،زمانی که برای هر
سازه تعداد متغیر زیاد یا حجم نمونه کم است ،بسیار مناسب

است و نتایج مشابه لیزرل برای تخمین مدل ایجاد می کند.
اجرای این تكنیک نرم افزارهای خاص خود را دارد که در این
بین  Graph PLSو  SPLSبیشتر مورد استفاده واقع می
گردند.
پایایی پرسشنامهها از روش  PLSاستفادهشده است .در
این روش پایایی توسط سه معیار موردسنجش واقع میگردد:
 )1آلفای کرونباخ  )2پایایی ترکیبی  )3ضییرایب بارهای عاملی.
در مورد معیارهای اول و دوم ،مقدار آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی ترکیبی باالتر از  0/7نشانگر پایایی قابلقبول است .در
مورد معیار سوم ،پایایی با سنجش بارهای عاملی از طریق
محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه
محاسییبه میشییود که اگر این مقدار برابر و یا بیشییتر از 0/4
شییود مؤید این مطلب اسییت که پایایی در مورد آن مدل
اندازهگیری قابلقبول است .در تحقیق حاضر نتایج مربوط به
دو معیار اول پایایی در جدول  1ن شان داده شده و رو شن
ا ست که نتایج این دو معیار حاکی از پایایی قابلقبول برای
پژوهش است .از طرف دیگر ضرایب بارهای عاملی شاخصها
با سازههای مربوطه از  0/4بی شتر شد .روایی پر س شنامه
تو سط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل سازی
معادالت ساختاری است ،بررسی گشت .در این مرحله بهطور
مشخص برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین
واریانس استخراج شده) استفاده شد که نتایج این معیار برای
متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1نشان دادهشده است.

جدول  .1معیارهای پايايی و روايی همگرای متغیرهای پژوهش
متغیرهای سطح اول

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی ()CR

AVE

انسجام

0/91

0/92

0/51

تعارض

0/83

0/87

0/57

اثر بخشی

0/86

0/89

0/54

مقدار مالک برای سطح قبولی  0/5است همانگونه که از
جدول باال مشیییخص اسیییت تمامی مقادیر  AVEمربوط به

متغیرها از  0/5بی شتر بوده و این مطلب مؤید این ا ست که

روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است.

جدول  .2ماتريس سنجش روايی واگرا به روش فورنل-الرکر
تعارض

متغیرها

انسجام

انسجام

0/59

تعارض

0/61

0/69

اثر بخشی

0/62

0/60

اثر بخشی

0/65
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در ق سمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای

بازیكنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(0/01 ،r =0/76

یک سییازه با شییاخصهای سییازههای دیگر در مدل مقایسییه

≤  .)pهم چنین بین انسجام تكلیف واثر بخشی تیمی از نظر

می شود .این کار از طریق مقای سه جذر  AVEهر سازه با

مربیان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (،r =0/40

مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میشود .نتایج
حا صل در جدول  2ن شان داد که جذر  AVEهر سازه از
ضرایب همب ستگی آن سازه با سازههای دیگر بی شتر بود و
این امر حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای سازهها بود.
يافته های پژوهش:
 -1یافته های تحقیق در مورد انسجام تیمی و اثر بخشی
تیمی
با توجه به نتایج جدول  1در تیم های فوتبال باشگاه های
لیگ برتر کشور بین انسجام تكلیف واثر بخشی تیمی از نظر

 . )p ≤ 0/01همچنین با توجه به نتایج جدول 1در تیم های
فوتبال باشگاه های لیگ برتر کشور بین انسجام اجتماعی واثر
بخشی تیمی از نظر بازیكنان رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد( .)p ≤ 0/01 ،r =0/58هم چنین بین انسجام اجتماعی
واثر بخشی تیمی از نظر مربیان نیز رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد ( .)p ≤ 0/01 ،r =0/27همچنین نتایج جدول 3
نشان می دهد که در تیم های فوتبال باشگاه های لیگ برتر
کشور بین انسجام تكلیف وانسجام اجتماعی رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد(.)p ≤ 0/01 ،r =0/58

جدول : 3میانگین ،انحراف استاندارد و ضريب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
7

**0/54

6

5

1

میانگین

متغیر ها

انحراف استاندارد

4

3

2

1/72

5/81

انسجام تكلیف

1

**-0/24

**0/24

**-0/47

**-0/59

5/69

انسجام اجتماعی

2

**0/58

-0/12

*0/16

**-0/29

**-0/39

1/12

اثربخشی تیمی (مربی)

3

**0/27

**0/40

**-0/42

**0/36

*-0/18

**-0/40

0/77

5/38

اثربخشی تیمی (بازیكن)

4

**0/58

**0/76

**-0/29

**0/30

**-0/40

**-0/62

1/23

4/74

< 0/01 , **p <0/05*p

مثبت و معنی داری در سییطح  0/01دارد .همچنین انسییجام
اجتماعی بر روی اثر بخشیییی از دیدگاه بازیكنان تاثیری مثبت
در سییطح  0/01داشییته و بر روی اثر بخشییی از دیدگاه مربیان
تاثیر معنی داری به لحاظ آماری نشان نداد.

در شكل  2و جدول  3اثر بخ شی تیمی از دیدگاه مربیان
و بازیكنان و با اسییتفاده از دو سییازه انسییجام تكلیف و انسییجام
اجتماعی پیش بینی می شیییود .انسیییجام تكلیف بر روی اثر
بخ شی تیمی از دیدگاه مربیان و بازیكنان معنی دار بوده و این
سازه بر روی اثر بخ شی تیمی از دیدگاه مربیان و بازیكنان اثر
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به اعتقاد بازیكنان هر چه این دو انسجام در تیم باالتر باشد
تیم اثر بخشی باالتری خواهد داشت .یافته های این مدل نشان
داد که  67درصد از تغییرات اثر بخشی تیمی از نظر بازیكنان

توسط دو عامل انسجام اجتماعی و تكلیف تبیین می شود .لذا
می توان استنباط نمود که از نظر بازیكنان مقدار انسجام در تیم
پیش بینی کننده قوی برای میزان اثر بخشی تیمی است.

جدول 4ضرايب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم متغیر های انسجام تیمی
مسیر

ضریب مسیر

t

p-level

R2

انسجام تكلیف ← اثر بخشی تیمی(مربیان)

0/355

3/03

0/01

0/182

انسجام اجتماعی ← اثر بخشی تیمی(مربیان)

0/09

0/706

ns

انسجام تكلیف ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)

0/64

6/30

0/01

انسجام اجتماعی ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)

0/24

2/42

0/01

 -2یافته های تحقیق در مورد رابطه نوع تعارض و تأثیر
آنها بر اثر بخشی تیمی
با توجه به نتایج جدول  4و شیییكل  2در تیم های فوتبال
باشییگاه های لیگ برتر کشییور بین تعارض وظیفه واثر بخشییی
تیمی از نظر بییازیكنییان رابطییه منفی و معنی داری وجود
دارد( .)p ≤ 0/01 ، r = -0/62یعنی این كه با افزایش ت عارض
وظیفه از میزان اثر بخشی تیمی کاسته می شود .همچنین بین
تعارض وظیفه بازیكنان و اثربخشیییی تیمی از نظر مربیان نیز
راب طه منفی و معنی داری ( )p ≤ 0/01 ، r = -0/40وجود
دارد.
با توجه به نتایج جدول  4و شیییكل  2در تیم های فوتبال
با شگاه های لیگ برتر ک شور بین تعارض ارتباطی واثر بخ شی

0/67

تی می از نظر بییازیكنییان رابطییه منفی و معنی داری وجود
دارد( .)p ≤ 0/01 ، r = -0/40یعنی اینكه با افزایش تعارض
ارتباطی از میزان اثر بخ شی تیمی کا سته می شود .همچنین
بین تعارض ارتباطی بازیكنان و اثربخشییی تیمی از نظر مربیان
نیز رابطه منفی و معنی داری ( )p ≤ 0/05 ، r = -0/18وجود
دارد.
همچنین با توجه به نتایج جدول  4و شكل  3در تیم های
فوتبال باشیییگاه های لیگ برتر کشیییور بین تعارض وظیفه و
تعارض ارتباطی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(=0/59
 .)p ≤ 0/01 ، rیعنی اینكه با افزایش میزان تعارض وظیفه
در تیم بر میزان تعارض ارتباطی نیز اضافه می شود.

جدول : 5میانگین ،انحراف استاندارد و ضريب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
7

**0/54

2

1

انحراف استاندارد

میانگین

متغیر ها

3

6

5

4

**-0/33

**-0/29

1/19

3/31

تعارض وظیفه

1

**-0/53

0/06

*0/18

0/84

2/29

تعارض ارتباطی

2

*-0/18

**-0/40

0/77

5/38

اثربخشی تیمی (مربی)

3

**0/27

**0/40

**-0/42

**0/36

**-0/40

**-0/62

1/23

4/74

اثربخشی تیمی (بازیكن)

4

**0/58

**0/76

**-0/29

**0/30
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شکل  : 3مدل ساختاری و اندازه گیری سازه های وابسته اثر بخشی تیمی و سازه های مستقل نوع تعارض

ت عارض وظی فه در تیم های فوت بال ل یگ برتر بر روی اثر
بخشییی تیمی معنی دار بوده و این سییازه بر روی اثر بخشییی
تیمی از د ید گاه مرب یان و بازیك نان اثر معنی دار و منفی در
سییطح  0/01دارد .یعنی اینكه از دیدگاه مربیان و بازیكنان اثر
بخشیییی تیمی هنگامی که در تیم تعارض وظیفه وجود دارد
پائین می آید .تعارض ارتباطی بر روی اثر بخشیییی از دیدگاه
مربیان تاثیری معنی دار به لحاظ آماری نداشیییته و بر روی اثر
بخشیییی از دیدگاه بازیكنان تاثیر معنی داری در سیییطح 0/05
دارد .از دیدگاه مدیران  16در صد و از نظر بازیكنان  48در صد
از تغییرات سازه واب سته اثر بخ شی تیمی مربوط به سازه های

مسیییتقل برونزای تحقیق یعنی تعارض وظیفه و ارتباطی می
باشد و  48درصد از تغییرات اثر بخشی تیم از دیدگاه بازیكنان
توسیییط دو متغیر تعارض وظیفه و تعارض ارتباطی قابل پیش
بینی اسیییت  .لذا می توان نتی جه گیری نمود که تاثیر نوع
تعارض تیمی بر اثر بخ شی تیمی از دیدگاه بازیكنان ن سبت به
مربیان بی شتر ا ست .این یافته به لحاظ نظری نیز حائز اهمیت
ا ست زیرا از نظر بازیكنان در صد باالتری از واریانس اثر بخ شی
تیمی تو سط تعیین نوع تعارض موجود در تیم تبیین می شود
که این مقدار در حدود سه برابر نظر مربیان است.

جدول  : 6ضرايب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم متغیر های نوع تعارض تیم
مسیر

ضريب مسیر

تعارض وظیفه← اثر بخشی تیمی(مربیان)
تعارض ارتباطی ← اثر بخشی تیمی(مربیان)

-0/415
0/024

t
-2/65
1/02

p-level
0/01
ns

R2
0/159

تعارض وظیفه ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)
تعارض ارتباطی ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)

-0/498
-0/244

-3/21
-1/69

0/01
0/05

0/485

 -3یافته های تحقیق در مورد رابطه نوع تعارض و انسجام تیمی و تأثیر آنها بر اثر بخشی تیمی
در شكل شماره  3و جدول شماره  6اثر بخ شی تیمی از
دیدگاه مربیان و بازیكنان و با استفاده از سازه های نوع تعارض
و انسجام تیمی پیش بینی می شود .بر اساس مدل اشاره شده
انسیییجام وظیفه تأثیر منفی و معنی داری در سیییطح  0/01بر
روی هر دو نوع تعارض ارتباطی و وظیفه دارد  .همچنین مدل

نشییان می دهد که وقتی تأثیر دو سییازه انسییجام را همزمان بر
روی تعارض ارتباطی در نظر می گیریم انسیییجام اجتماعی بر
روی تعارض وظیفه تأثیر منفی و معنی دار داشییته ولی بر روی
تعارض ارتباطی تأثیر ندارد.
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تعارض وظیفه در تیم تحت تاثیر سیییازه انسیییجام وظیفه
است که دارای تاثیری به شدت معنی دار و منفی در سطح یک
درصد خطاء است .میزان واریانس تبیین شده  45درصد نشان
دهنده این اسیییت که  45درصییید از تغییرات واریانس تعارض
وظیفه تو سط سازه ان سجام تكلیف تببین می شود .با توجه به
بار منفی آن می توان بیان داشییت که در تیم های با انسییجام
وظی فه باال ت عارض وظی فه کاهش خوا هد یا فت  .انسییی جام
اجت ماعی در تبیین تعارض وظی فه دارای نقش معنی داری به
لحاظ آماری نمی با شد .تعارض ارتباطی نیز در تیم تحت تاثیر

سازه انسجام وظیفه است که دارای تاثیری به شدت معنی دار
و منفی در سطح یک درصد خطاء است .میزان واریانس تبیین
شده  46درصد نشان دهنده این است که  46درصد از تغییرات
واریانس تعارض ارتباطی توسط سازه انسجام وظیفه تببین می
شییود .با توجه به بار منفی آن می توان بیان داشییت که در تیم
های با ان سجام تكلیف باال تعارض ارتباطی کاهش خواهد یافت
 .انسجام اجتماعی در تبیین تعارض ارتباطی دارای نقش معنی
داری به لحاظ آماری نمی باشد.

شکل  : 4مدل نهايی ساختاری و اندازه گیری با سازه های وابسته اثر بخشی تیمی از ديدگاه مربیان و بازيکنان و سازه های مستقل نوع
تعارض و انسجام تیمی

همچنین در تعیین اثر بخشیییی تیمی از د ید گاه مرب یان،
انسییجام تكلیف دارای تاثیری مثبت و معنی دار می باشیید و با
منسجم شدن وظایف در تیم شاهد افزایش اثر بخشی تیمی از
دیدگاه مربیان خواهیم بود.
در تبیین اثر بخشی تیمی از دیدگاه مربیان تعارض وظیفه
نیز دارای اثر منفی و معنی دار ا ست .این دو سازه بر روی هم
توانستند  21درصد از تغییرات سازه اثر بخشی تیمی از دیدگاه
مربیان را برآورد کنند .دو سیییازه انسیییجام اجتماعی و تعارض
ارتباطی از دیدگاه مربیان در تعیین میزان اثر بخشیییی تیمی
دارای رابطه معنی داری به لحاظ آماری نبودند.

بر اساس یافته های شكل  ،4در تعیین اثر بخشی تیمی از
دیدگاه بازیكنان ،انسیییجام تكلیف و انسیییجام اجتماعی دارای
تاثیری مثبت و معنی دار می باشیییند ،لذا با منسیییجم شیییدن
و ظایف در تیم شیییا هد افزایش اثر بخشیییی تیمی از د ید گاه
بازیكنان خواهیم بود.
در تبیین اثر بخشیییی تیمی از د ید گاه بازیك نان ت عارض
وظیفه نیز دارای اثر منفی و معنی دار ا ست .این سه سازه بر
روی هم توانستند  69درصد از تغییرات سازه اثر بخشی تیمی
از دیدگاه بازیكنان را برآورد کنند .سیییازه تعارض ارتباطی از
دیدگاه بازیكنان نیز در تعیین میزان اثر بخشیییی تیمی دارای
رابطه معنی داری به لحاظ آماری نبود.
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جدول : 7ضرايب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم متغیر های انسجام تیمی و نوع تعارض
مسیر

ضريب مسیر

انسجام اجتماعی ← اثر بخشی تیمی(مربیان)
انسجام تكلیف← اثر بخشی تیمی(مربیان)
تعارض وظیفه← اثر بخشی تیمی(مربیان)
تعارض ارتباطی← اثر بخشی تیمی(مربیان)

0/02
0/330
-0/293
0/178

t
0/157
2/37
-1/89
1/007

0/01
0/05
Ns

انسجام اجتماعی ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)
انسجام تكلیف ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)
تعارض وظیفه ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)
تعارض ارتباطی ← اثر بخشی تیمی(بازیكنان)

0/178
0/541
-/246
0/04

2
4/14
-2/06
0/53

0/01
0/01
0/01
Ns

0/69

انسجام تكلیف ← تعارض ارتباطی
انسجام اجتماعی ← تعارض ارتباطی

-0/652
-0/04

-5/25
-0/32

0/01
Ns

0/46

انسجام تكلیف ← تعارض وظیفه
انسجام اجتماعی ← تعارض وظیفه

-0/533
-0/177

-4/5
-1/39

0/01
ns

0/45

براى اندازهگیرى برازش مدل از R2، Q2و  F2استفاده
شد .ضریب تعیین  R2نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک
متغیر درونزا دارد  Q2قدرت پیشبینی یک مدل را مشخص

p-level
ns

R2
0/212

میکند و اندازه اثر F2برازش مدل درونی را مشخص میکند.
همانطور که در جدول  8دیده میشود مدل ارائهشده از
برازش مناسبى برخوردار است.

جدول  :8اندازه گیری برازش مدل
نام متغیر

Q2

R2

تعارض

0/32

0/75

اثربخشی

0/31

0/82

F2

انسجام -تعارض

3/14

تعارض-اثربخشی

0/48

بحث و نتیجه گیری:
درعصری که تغییر مداوم و عدم اطمینان از مهمترین
ویژگی های آن است و کسب و کارها هر روز با مسائل جدید و
ناشناخته ای از جنس آینده روبه رو هستند .چگونه می توان
برای آینده برنامه ریزی کرد؟ مسلما برای شناختن آنچه آینده
نامیده می شود تكنیک های مختلفی بروز کرده اند .آینده
نگری،آینده نگاری،آینده آزمایی...که در کشورهای مختلف بنا
به اهمیتی که برای این موارد قائل هستند نسبت به آن در زمینه
های تحقیقاتی واکنش های متفاوتی انجام می دهند .عصر
حاضر عصرآینده پژوهی است و مدیریت آینده یكی از راهبرد
های اساسی برای اداره جامعه بشری به حساب می آید.
فوتبال یک ورزش جمعی و دارای شرایط خاصی می باشد.
لذا برای انجام عملكرد ورزشی مطلوب ،بازیكنان عالوه بر
مهارتهای فنی به مهارتهای روانی و حل تعارض ورزش فوتبال
نیاز دارند .یک تیم ،یک بازیكن ،یک مربی و .. ..هر قدر هم از
آمادگی کامل جسمی ،علمی ،وغیره برخوردار باشد ولی از روان
و ذهنی آماده که قرار است آن جسم و علم را هدایت نموده و

از باالترین سطح آن استفاده مطلوب کند ،برخوردار نباشد ،قطع
به یقین نتایج مطلوبی نخواهد گرفت .آمادگی روانی بازیكنان
همانند آمادگی جسمانی ایشان نیازمند صرف وقت ،ممارست،
بكارگیری تكنیک های علمی روانشناختی و بهره گیری از
متخصصین مربوطه می باشد .یک مدیر یا مربی آگاه در کنار
سایر عوامل تعیین کننده ،امكان بكار گیری متخصصین این
حوزه را برای تیم خود فراهم می آورد .ایجاد و یا افزایش
مهارتهائی همچون :توجه ،تمرکز ،دقت ،کنترل اضطراب ،کنترل
استرس ،انگیزش ،اعتماد به نفس ،تصویر سازی ذهنی،
ریلكسیشن ،کنترل هیجان ،تفكر مثبت ،حل تعارض ،تفكر
تیمی و .....از جمله فعالیت هایی است که یک روانشناس فوتبال
برای آمادگی روانی کلیه اعضاء تیم حتی مربیان و مدیران انجام
می دهد.
نتایج این تحقیق با اسییتفاده از آزمون ضییریب همبسییتگی
نشیییان داد که بین تعارض وظیفه واثر بخشیییی تیمی از نظر
بازیك نان راب طه منفی و معنی داری وجود دارد(، r = -0/62
 .)p ≤ 0/01یعنی اینكه با افزایش تعارض وظیفه از میزان اثر
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بخ شی تیمی کا سته می شود .بنابراین پی شنهاد می گردد به
منظور افزایش اثربخشیییی تیمی عواملی را که با عع ت عارض
وظی فه بین بازیك نان می گردد از قب یل مبهم بودن ا هداف،
رو شن نبودن یا همپو شانی وظیفه شنا سایی نموده و در صدد
رفع آن اقدام شیییود .همچنین بین تعارض وظیفه بازیكنان و
اثربخشیییی تیمی از نظر مربیان نیز رابطه منفی و معنی داری
( )p ≤ 0/01 ، r = -0/40وجود دارد .بنابراین پیشییینهاد می
گردد مربیان با ا صول و تكنیكهای رفع تعارض وظیفه آ شنایی
کامل دا شته و در صورت بروز تعارض وظیفه سبكهای منا سب
را اع مال ن مای ند .ن تایج م طال عات در ارت باط با تأثیر ت عارض
وظیفه بر اثر بخشییی تیمی متناقم می باشیید .یافته های این
تحقیق با نتایج اکثریت مطالعات انجام گرفته همخوانی دارد و
در تائید نتایج مطالعه حاضیییر همچنین می توان گفت که تیم
هایی نظیر فوتبال که جزء رشییته های کنش متقابل هسییتند
طوری سیییازمان دهی می شیییوند که موفقیت صیییرفا هنگامی
حاصل می شود که اعضای تیم به شیوه ای موثر و هماهنگ با
هم کار کنند .ورزشییكاران در تیم هایی که بصییورت وابسییته
متقابل و یا زنجیره واب سته می با شد ،به این صورت که وقتی
فردی به سوی هدفی حرکت می کند ،همه اع ضای تیم از آن
سییود می برند ،لذا به نظر می رسیید وجود تعارض وظیفه حل
ن شده می تواند در تیم ایجاد اح سا سات منفی از قبیل غ ضب،
حسیییادت ،عداوت و ناامیدی نموده (بارکی و هارتویچ،.2004 ،
بارسیید ،.2002،کلی و بارسیید )2001،و این احسییاسییات منفی
باعع خواهد شد که تمرکز کمتری بر وظایف دا شته با شند و
در نهایت بر اثر بخشیییی تیمی تاثیر خواهد داشیییت (آرگریس
 ،.1962،راس .)1989،
با توجه به نتایج جدول  7در تیم های فوتبال باشگاه های
لیگ برتر ک شور بین تعارض ارتباطی واثر بخ شی تیمی از نظر
بازیك نان راب طه منفی و معنی داری وجود دارد(، r = -0/40
 .)p ≤ 0/01یعنی این كه با افزایش ت عارض ارت باطی از میزان
اثر بخ شی تیمی کا سته می شود .بنابراین پی شنهاد می گردد
عواملی که باعع تنش و کاهش ارتباط بین بازیكنان می گردد
شناسایی شده و در جهت افزایش ارتباطات موفق بین بازیكنان
ا قدا مات الزم ان جام پذیرد .همچنین بین ت عارض ارت باطی
بازیكنان و اثربخشیییی تیمی از نظر مربیان نیز رابطه منفی و
معنی داری ( )p ≤ 0/05 ، r = -0/18وجود دارد .پیشییینهاد
می گردد مربیان جوی را ایجاد نمایند که بازیكنان نسیییبت به
یكدیگر احساس تعلق خاطر داشته و موفقیت هم تیمی خود را
موفقیت خود و تیم تلقی نمایند.

تعارض ارتباطی توانایی اعضیییاء تیم را برای لذت بردن از
کار تیمی م حدود می ک ند (آ مازون  ،.1996،سییییایمون و
پیتر سون )2000،و باعع کاهش روحیه کاری(جین و همكاران
 )1999و پذیرش ت صمیم بین اع ضاء تیم (آمازون )1996،می
شود .وقتی اع ضاء گروه از م شكالت میان فردی رنج می برند و
نسییبت به یكدیگر عصییبانی هسییتند ،برخوردهای فیزیكی و یا
شخ صیتی را تجربه کرده و همین امر موجب عملكرد غیر موثر
در جهت رسیییدن به نتایج تیمی می شییود .جنسیین و وان ده
ولیئرت و وینسترا ( )1999دو علت را برای رابطه منفی تعارض
ارت باطی و عملكرد تیمی اعالم می کن ند .اول این كه ت عارض
ارتباطی فرآیند تصمیم گیری را کند می کند و انسجام تیمی
را نیز تقلیل وتوجه اعضیییاء تیم را از فرایندهای شیییناختی به
مباحع بین پرسییینلی معطوف و زمان و انرزی زیادی را هزینه
می کند .همچنین تعارض ارتباطی کیفیت تصییمیمات کاری را
کاهش می دهد .تعارض ارت باطی بر روی ارتباطات اثربخش و
همكاری بین اعضیییاء تیم تأثیر می گذارد .واکنش های منفی
مرتبط با ت عارض ارت باطی پذیرش اعضیییای تیم را در مورد
طرفداری و حمایت ازک سانی که آنها را دو ست ندارند  ،از بین
می برد وباعع کاهش تمایل فرد در تحمل مخالفان می شود.
تحقیق حاضییر نشییان داد که در تیم های فوتبال باشییگاه
های لیگ برتر کشیییور بین تعارض وظیفه و تعارض ارتباطی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(.)p ≤ 0/01 ، r =0/59
مطالعات مختلف نشیییان داده اند که تعارض ارتباطی با تعارض
وظی فه راب طه مثبتی دار ند .از نظر آ مازون( )1996و جین و
هم كاران( )1999این دو نوع ت عارض ت ما یل دار ند که زوج
همدیگر با شند و براحتی از همدیگر تفكیک ن شوند .سایمون و
پیترسییون ( )2000سییه دلیل قابل پذیرش برای ارتباط باالی
این دو متغیر ارائه نمودند  ،اول اینكه تعارض شییناختی ممكن
ا ست با مكانی سم سوء ا ستناد (ن سبت دادن غلط) منجر به
تعارض ارتباطی گردد مثال یكی از اعضییاء ممكن اسییت نظریه
انتقادی فرد دیگر را به عنوان جنگ شیییخصیییی در نظر بگیرد.
دوم اینكه تندی بیان که ممكن اسیییت همراه تعارض وظیفه
با شد  ،تخم ت ضاد و د شمنی بین پر سنل را رو شن وبارور می
کند .سوم اینكه تعارض ارتباطی ممكن ا ست به تعارض وظیفه
تبدیل گردد .افرادی که احساس عصبانیت از سایر اعضای تیم
دارند ممكن است تمایل به مشاجره در باره ایده ها و رویه های
کاری با سایر اعضاء داشته باشند (پلید.)1999،
در بررسی رابطه هر دو بعد تعارض تیمی با اثر بخشی تیمی
مشاهده می شود که در مطالعه حاضر ضریب همبستگی تعارض
وظیفه با اثر بخشی تیمی بیشتر از تعارض ارتباطی می باشد .با

ارائه مدل ارتباطى با تاكید بر انسجام گروهى و نوع تعارض جهت اثر بخشى تیم هاى فوتبال لیگ برتر جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2019

 / 265فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

توجه به مطالعه آمازون و ساپینزا(  )1997به نظر می رسد در
تیم های فوتبال از آنجائیكه سطوح ارتباط متقابل بین بازیكنان
بیشتر می باشد لذا تعارض ارتباطی کمتری را نشان بدهد.
همچنین ما در جامعه ای زندگی می کنیم که بر پایه نظریه
سنتی بنا شده است .تحمل تعارض در میان بسیاری از ملت ها
با فرهنگ آنها سر سازگاری ندارد .در ایران در سال های اولیه
عمر که رفتار ما در آن شكل می گیرد خانه  ،مدرسه و مسجد
معموال با نفوذ ترین سازمان ها هستند .این موسسات بطور عمده
ارزش های ضد تعارضی را تقویت کرده و بر اهمیت مماشات
کردن با دیگران و نامطلوب بودن تعارض میان فردی تكیه کرده
اند و این عامل ضمن اینكه می تواند در کاهش تعارض ارتباطی
نقش داشته باشد در عمل ممكن است منجر به تبدیل تعارض
ارتباطی به وظیفه گردد  ،چرا که در واحد های اجتماعی کشور
ما به نظر می رسد طرفین تعارض مشكالت بین فردی خود را
در پوشش بحع در باره ایده ها و رویه های کاری و تعارض
وظیفه بهتر می توانند به نمایش بگذارند.
نتایج تحقیق حاضیییر نشیییان داد که در تیم های فوتبال
با شگاه های لیگ برتر ک شور بین هر دو بعد ان سجام (ان سجام
تكلیف و ان سجام اجتماعی) واثر بخ شی تیمی از نظر مربیان و
بازیكنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .مدل خرد نشان
می دهد که  67درصییید از تغییرات اثر بخشیییی تیمی از نظر
بازیكنان تو سط دو عامل ان سجام اجتماعی و تكلیف تبیین می
شیییود .لذا می توان اسیییتنباط نمود که از نظر بازیكنان مقدار
ان سجام در تیم پیش بینی کننده قوی برای میزان اثر بخ شی
تیمی اسییت .همچنین مدل خرد نشییان می دهد که انسییجام
اجتماعی از نظر مربیان بر اثر بخ شی تیمی بی تاثیر می با شد.
مطالعات کارون و اسییپینک ( ) 1993در مورد اثرات انسییجام
تیمی نشییان داد که انسییجام بیشییتر باعع افزایش رضییایت
شخصی بازیكنان ،ایجاد ساختار و سازماندهی پایدارتر درگروه،
افزایش ارتباطات و افزایش انطباق اعضیییاء با معیارهای گروهی
می شیییود .انسیییجام تیمی می تواند تأثیر مثبتی در عملكرد
گروهی دا شته با شد .وقتی که اع ضاء تیم شروع به شنا سایی
تیم نموده و تمرکز بر نتایج می کنند،اعضیییاء با انسیییجام باال
تالش می کنند که گروه به صیییورت کامل حفظ شیییود و در
نتیجه احتمال زیسییت پذیری گروه بیشییتر می گردد(مولمن،
 ،.2005مارکز و دیگران .)2001،اوون ( )1985در مطالعه خود
ن شان داد که اع ضاء تیم که دارای ان سجام باالیی می با شند در
مقایسییه با آن عده که انسییجام کمتری دارند ،نقش موثری در
تیم داشته و رضایت مندی آنها بیشتر و نسبت به سایر اعضاء
تیم موفق هستند .لندرز و لوشن ( )1974و کارون و چالدوری

( )1981اعالم کردند که نوع ورزش در ارتباط بین انسییی جام
تیمی و موفق یت آن یک نقش ت عد یل کن نده دارد .آن ها اعالم
کردند که درتیم های رشیییته های کنش متقابل ،انسیییجام با
موفقیت تیمی باال رابطه داشییته و در ورزش های انفرادی نظیر
بولینگ انسییجام روی موفقیت تیمی تأثیر نداشییته و یا باعع
کاهش آن می شود .لندرز و لوشن ( ) 1984بیان کردند که که
ساخت گروه هنگام برر سی م سئله ان سجام باید مورد مالحظه
قرا گیرد.آنها تحلیل خود را به یک طبقه بندی سییاده و دوگانه
از تیم های ورزشیییی محدود نمودند .تیم های کنش متقابل
طوری سیییازمان دهی می شیییوند که موفقیت صیییرفا هنگامی
حاصل می شود که اعضای تیم به شیوه ای موثر و هماهنگ با
هم کار کنند .نمونه تیم های کنش متقابل ب سكتبال ،فوتبال و
والیبال می باشییند .از سییوی دیگر تیم های همكاری کننده ،از
ساختی برخوردارند که در آن اع ضای تیم در حین تعقیب یک
هدف کلی ،مسییتقل از هم عمل می نمایند .گروههای ورزشییی
همكاری کننده ،معموال نیاز به آن دارند که همه اعضیییای تیم
م هارت های یكسیییانی را اجرا کن ند و ف عال یت ن هایی تیم از
مجموع یا میانگین فعالیت فردی ورزشیییكار تعیین می گردد.
تیم هایی چون تیراندازی ،بولینگ و قایقرانی تیمی را می توان
به عنوان گروه های همكاری کننده طبقه بندی نمود .لندرز و
لو شن بعد از طبقه بندی تیم ها از لحاظ ساخت به عنوان تیم
های کنش متقابل یا همكاری کننده ،قادر به نشیییان دادن این
مطلب شییدند که گروه های ورزشییی همكاری کننده موفق ،از
انسییجام پائین تری برخوردار هسییتند ،برعكس تیم های کنش
متقابل موفق ،عموما سیییطح باالتری از انسیییجام را نسیییبت به
رق بای کمتر موفقشیییان ،به ن مایش در می آور ند .تحقی قات
مختلف ن شان داده ا ست که متغیر های متعددی با اثر بخ شی
تیمی در ارتباط می باشیییند و بر آن تاثیر می گذارند .در این
تحقیق از میان عوامل و متغیر های مختلف به بررسیییی رابطه
بین سیییبک مدیریت تعارض ،انسیییجام و اثر بخشیییی تیم ها
مخصییوصییا در زمینه ورزشییی و آنهم در لیگ فوتبال پرداخته
شیید .هر کدام از متغیر های سییبک مدیریت تعارض و انسییجام
تیمی در این تحقیق دارای دو ب عد بوده و عالوه بر بررسیییی
رابطه همبسیتگی دو گانه به صیورت ترکیبی نیز مورد بررسیی
قرار گرفتند .نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت و معنی دار
بین متغیر های سیییبک همكاری ،انسیییجام تكلیف و انسیییجام
اجتماعی با اثر بخشیییی تیمی از نظر مربیان و بازیكنان می
باشییید .همچنین همبسیییتگی منفی و معنی داری بین متغیر
های سبک رقابت با اثر بخشی تیمی از نظر مربیان و بازیكنان
وجود دارد .البته این یافته ها با برخی از یافته های تحقیقات
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مشییابه همسییو و با برخی دیگر تناقم دارد .از دیگر یافته های
تحقیق این اسییت که رابطه بین سییبک های مدیریت تعارض
همكاری و رقابت منفی و معنی دار و رابطه بین دو بعد انسجام
تیمی مثبت و معنی دار بود .همچنین رابطه بین سبک تعارض
همكاری و هردو بعد انسیییجام تیمی مثبت و معنی دار و رابطه
بین سییبک تعارض رقابت با هر دو بعد انسییجام تیمی منفی و
معنی دار بود .نتایج بدسییت آمده از مدل معادالت سییاختاری
نشان داد که از نظر بازیكنان تغییرات اثر بخشی تیمی متاثر از
دو متغیر انسجام تكلیف و انسجام اجتماعی می باشد و از نظر
مربیان متغیر انسجام اجتماعی در اثر بخشی تیمی تاثیر دارند.
با تو جه به ن تایج پژوهش و اثرات به دسیییت آ مده بین
تعارض و ان سجام با اثربخ شی ،پی شنهاد می شود که مربیان
تیم ها از ای جاد موقع یت ها و شیییرایطی که در بروز ت عارض
وظی فه بین بازیك نان نقش دار ند ،جلوگیری ن مای ند و مرب یان
تیم ها به باورها ،ارزش ها و اعت قادات بازیكنان و افراد احترام
ب گذار ند و ا قدا مات الزم را در ارت قاء م هارت های ارت باطی
بازیكنان به عمل آورده و از ایجاد موقعیت ها و شرایطی که در
بروز ت عارض ارت باطی بین بازیك نان نقش دار ند ،جلوگیری
نمایند .همچنین پیشییینهاد می شیییود که مربیان تیم ها با

قدردانی و تحسییین از عملكرد بازیكنان و شییفاف نمودن نقش
بازیكنان در تیم و توجه به نیازهای بازیكنان و ایجاد اهداف
روشن و چالش برانگیز و رعایت سایر شرایط الزم برای افزایش
انسجام اجتماعی و انسجام تكلیف در تیم کوشش نمایند.
برر سی ها ن شان می دهد که درک شورهای دیگر روی تیم
های سازمان های بازرگانی  ،خدمات پزشكی  ،آموزشی و دیگر
سازمان های غیر ورز شی مطالعاتی صورت گرفته و در زمینه
تیم های ورز شی پژوه شی بعمل نیآمده است .با تحقیق حا ضر
این رابطه بررسی و امید است که به جهت متفاوت بودن محیط
های ورز شی تحقیقات م شابه و مختلفی در سایر ر شته های
ورزشییی و تیمی در ایران و جهان صییورت گیرد .اکثر مطالعات
نقش ت عارض ارت باطی را در کاهش اثر بخشیییی تیمی موثر
دانسته اند .این مطالعه نشان داد که در تیم های ورزشی نقش
ت عارض وظی فه مهم تر از ت عارض ارت باطی می باشییید .این كه
ماهیت تیم های ورزشیییی باعع این نتیجه شیییده و یا تفاوت
فرهنگی مردم ما در این مسیییئله نقش داشیییته خود از جمله
مو ضوعاتی ا ست که برر سی آن نیاز به انجام تحقیقات مختلف
در سازمان های ورزشی و غیر ورزشی کشور دارد.
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