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 چکیده
هاي تیمی و  با پویایی رهبران همسطحهدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار 

 تحقیق کلیه این آماري جامعهموفقیت ادراك شده تیم هاي بسکتبال دانشجویان بود. 
 یازدهمین در کننده شرکت) N = 336( پسران و دختران بسکتبال تیم 28 ورزشکاران

پرسشنامه برگشت داده شد و به عنوان نمونه مورد  200بودند که  ورزشی -فرهنگی المپیاد
هاي  ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه براي گردآوري داده .تحلیل قرار گرفت

تیم  شده ادراك تیمی و موفقیت گروهی، کارآمدي محیط، رهبر عاملی چنداستاندارد 
رهبري تحول گرا بر کارآمدي و انسجام تیمی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که 

 همچنین، داري را نشان نداد اما بر موفقیت ادراك شده تاثیر معنی دار دارد تاثیر مثبت و معنی
زا (کارآمدي تیمی، انسجام تیمی و  عدم مداخله بر هر سه متغیر درونگرا و  عملتاثیر رهبري 

دار می باشد. در قسمت اثر کل مشخص شد بیشترین  معنی  غیرموفقیت ادراك شده تیم) 
باشد. ضریب تعیین  میگرا  رهبري تحوله سبک تاثیر بر موفقیت ادراك شده مربوط ب

% از واریانس میزان موفقیت ادراك شده توسط متغیرهاي 31متغیرهاي درون زا نشان داد 
% از واریانس 07% از واریانس انسجام و 14، انسجام و کارآمدي تیمی، گرا تحولسبک رهبري 

تبیین شده است. کلیه شکاران در بین ورزگرا  سبک رهبري تحولکارآمدي تیمی توسط 
 د. نداربرازش مطلوب مدل  از  هاي برازش مدل نیز نشان شاخص
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 مقدمه
رهبري در ورزش حوزه مهمی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. نوع سبک رهبري 

اي برخوردار نسبت به سایر موارد موثر در به موفقیت رسیدن یک تیم ورزشی، از اهمیت ویژه
مطلوبی برخوردار باشد ولی سبک  است. چنانچه سایر عوامل موثر در موفقیت یک تیم از شرایط

توان انتظار داشت که آن تیم به اهداف خود در پیروان انگیزش الزم را ایجاد نکند، نمی ،رهبري
 نظر این از رهبري نقش )2010( 1از نظرکلیموشکو .که همانا موفقیت و پیروزي است، نائل آید

 . )1(هستند  هدایت و حمایت دنبال به مختلف شرایط در افراد که است اهمیت داراي
). 2اند که رهبران می توانند عامل تمایز در سازمان باشند ( کرده بیانمحققان رفتار سازمانی 

هاي فراوانی در حوزه رفتار سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اند تا میزان اهمیت ویژگی  تئوري
بخش را توصیف کنند. این  پیرو در رهبري اثر -هاي رهبر، فاکتورهاي موقعیتی و رابطه رهبر

هاي مدرن امروزي ادامه یافته است.  ها از تئوري ابرمرد شروع شده و تا دیدگاه تئوري
داند که در آن یک فرد بر گروهی از افراد دیگر جهت  ، رهبري را فرآیندي می)2004(2نورثاوس

این است که رهبري ي این تعریف  گذارد. یکی از دالیل ارائه رسیدن به اهدافی مشخص تاثیر می
را به رهبران رسمی (مثل مربی یا کاپیتان تیم) محدود نکرده، بلکه دربرگیرنده رهبرانی دیگر از 
بین گروه نیز هست. بر طبق این تعریف، رهبران غیر رسمی نظیر هر یک از اعضاي تیم ورزشی 

شان می توانند در  یت(از قبیل: کاپیتان، پیشکسوتان و با سابقه ها) بدون توجه به نقش یا موقع
 .)3( تیم حضور داشته باشند

تحقیقات رهبري در ورزش به وفور مربیان را به عنوان رهبر و ورزشکاران را به عنوان پیرو مورد 
). متخصصان ورزش نیز عموما این عقیده را پذیرفته اند که شخصیت 3مطالعه قرار داده است (

) و تحقیقات 4تیمی و انفرادي تاثیر می گذارد (و سبک رفتاري مربی بر ورزشکاران ورزشهاي 
از طرفی دیگر باید  ).6،5در حوزه رهبري ورزشی بیشتر بر اساس این فرض انجام شده است (

توجه داشت که مربیان تنها رهبران تیم ها نیستند و اعضاي تیم نیز می توانند نقش رهبري 
شی رهبري در ورزش داراي اهمیت زیادي را ایفا کنند و براي مطالعه اثر بخ 3سطح) (رهبري هم

دهد. به  ). مطالعه روابطی که بین همسطحان وجود دارد اطالعات زیادي به ما می7هستند (
طور مثال رهبري همسطح اثربخش جنبه مهمی از روابط همسطحان است، اما از جمله 

 ). 9،8موضوعاتی است که به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است (

1 . Klimushko 
2 . Northouse 
3 . peer leadership 
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هاي ورزشی  هاي مختلف رهبري را در مدرسه، جامعه و برنامه صت دارند تا نقشجوانان فر
اي در  هایشان به گونه )، همچنین ورزشکاران جوان به طور دائم با هم تیمی10تجربه کنند (

اند  توان آن را به عنوان رهبري تعبیر کرد. برخی از تحقیقات نشان داده ارتباط هستند که می
رهبر اثربخش (مثل مربی) ممکن است بر موفقیت یک گروه تاثیر داشته  که نفوذ بالقوه یک

اند مربیان معتقدند یکی از عناصر مهم براي  ) بیان کرده1987گلد و همکاران (). 11باشد (
باشد (به نقل از  همسطح در تیم می اثربخش، وجود رهبرتیمی عملکرد  تیم منسجم و داشتن

بنابراین در بین جوانان یک رهبر همسطحی که بتواند شایستگی رهبري خود را به اثبات . )12
). الگهد و 13نقش مهمی را ایفا کند ( تیمبرساند، قادر خواهد بود در به موفقیت رسیدن 

اند که داراي نقش  را تحت عنوان ورزشکاري تعریف کرده 1رهبر ) ورزشکار2006همکاران (
تیم بوده و روي اعضاي تیم در جهت کسب اهداف مورد نظر تاثیر  رسمی و غیر رسمی در

اي را در تیم بازي  ها از جمله افرادي هستند که نقش رهبري مقرر شده گذارد. کاپیتان می
کنند. با این وجود رهبر همسطح حتی ممکن است به عنوان کاپیتان تیم منتصب یا برگزیده  می

ي که تیم را در طول یک جلسه تمرینی طاقت فرسا هدایت نشده باشد و به عنوان یکی از افراد
). تحقیقات اخیر این مطلب را تایید کرده اند که هم کاپیتان و هم 14می کند، ظاهر شود (

 ).12، 14دیگر بازیکنان می توانند نقش رهبر را در تیم بازي کنند (
گیرد؛ هنگامی که از آنجا که بسیاري از فعالیت هاي ورزشی به شکل گروهی صورت می 

پردازند، باید عالوه بر ارتقاء و پیشرفت عملکرد  بازیکنان براي کسب نتیجه به کنش متقابل می
فردي ورزشکار، به نیروها و فرایندهاي درونی و عوامل اثرگذار بر عملکرد گروهی آنان نیز توجه 

تواند به طور ). با توجه به تحقیقات مختلف، سبک رهبري رهبران همسطح هم می 15شود (
مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و به واسطه متغیرهاي دیگر بر موفقیت و عملکرد تیم تاثیر 

هاي تیمی (انسجام و کارآمدي  ). در این تحقیق برخی از این متغیرها در قالب پویایی3بگذارد (
 تیمی) مورد مطالعه قرار گرفته است. 

هاي تیمی هاي تیم خود در انجام مهارتها و توانایییتتصور بازیکنان از قابل کارآمدي تیمی به
باشد، هاي ورزشی میعامل مهمی براي موفقیت تیمشود و خاص و دستیابی به اهداف گفته می

ها را تحت تأثیر هاي اعضاي تیم و مقاومتشان در برابر مشکالت و نامالیمتزیرا مجموع تالش
تیم براي موفقیت به احساس اتحاد گروهی، اتفاق و  . از سویی دیگر، اعضاي)16(دهد قرار می

انسجام نیاز دارند و اساس موفقیت رهبران نیز در ایجاد و ارتقاء انسجام بازیکنان می باشد. 
انسجام تیمی به وجود احساس جذابیت میان فردي و احساس تعلق اعضاء به گروه و همچنین 
                                                                                                                                        
1 . Athlete Leader 
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در برخی از تحقیقات به ارتباط بین  ).17شود ( میل اعضاء براي ماندن در گروه گفته می
)، 2007( 1ها اشاره شده است. مییر، پیمنت و فلتز کارآمدي تیمی و عملکرد یا موفقیت تیم

نشان دادند که کارآمدي جمعی پیش بین معنی دار عملکرد تیم ) 2009( 2ادموند و همکاران
) بین کارآمدي تیمی، خودکارآمدي و عملکرد 1998( 3). همچنین فلتز و لیرگ18، 19است(

) بین کارآمدي جمعی با عملکرد تیمهاي والیبال 1990( 4هاي هاکی دانشگاهی، اسپینگ تیم
) بین کارآمدي جمعی بسکتبالیست هاي دانشگاهی در ابتداي 2001نخبه، واتسون و همکاران (

اند  بت و معنی داري را مشاهده کردهفصل و عملکرد آنها در انتهاي فصل مسابقات ارتباط مث
)22-20.( 

)، دریافتند که عملکرد گذشته و کارآمدي جمعی هر دو بر عملکرد تیم 2004(مییر و همکاران 
ها را پیش  نشان دادند که کارآمدي جمعی به طور مثبت عملکرد تهاجمی تیم، آنها تاثیر دارند
هایی که نیز نشان دادند که متعاقب شکست، تیم )1992(و کارن  5). هاجس23کند ( بینی می

از کارآمدي باالیی برخوردار هستند با تالش بیشتر، عملکرد بهتري خواهند داشت و بالعکس 
. از طرفی دیگر )24(خورد هایی که از کارآمدي پائینی برخوردارند، عملکردشان لطمه میتیم

نشان دادند که در ارتباط بین این دو  )، در یک تحقیق فرا تحلیلی2002( 6گالی و همکاران
کنند؛  متغیر، وابستگی وظیفه اي و سطح تحلیل به عنوان متغیرهاي تعدیل کننده نقش ایفا می

   ).25(گردد  اي، رابطه بین دو متغیر قویتر می یعنی با افزایش وابستگی وظیفه
هنده ارتباط آن با در زمینه انسجام تیمی نیز تحقیقات زیادي انجام شده است که نشان د

 گزارش )، 2008( 7فارنتیو  )2002(  رنج ،)a2002( همکاران وکارن عملکرد تیم ها می باشد. 
. )26-28دارد ( ارتباط موفق عملکرد با معنی داري و مثبت طور به تیمی انسجام که کردند

و  )، کارن1998( و همکاران 8)، سید گریوز1386( کشتان حسینی )،1383(و همکاران مرادي 
) نیز در پایان فصل ضریب همبستگی باالیی بین افزایش انسجام تیمی و b2002( همکاران

این دو متغیر ضمن داشتن ارتباط با  .)29-32( هاي یک تیم مشاهده کردنددرصد پیروزي

1 . Myers., Payment & Feltz 
2 . Edmonds et al 
3 . Feltz & Lirgg 
4 . Spink 
5. Hodges 
6 . Gully et al 
7. Farneti 
8. Sidgreavs 
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)، در مطالعه تیم هاي 2000( 1کوزوب و مکدونلعملکرد، با یکدیگر نیز ارتباط متقابل دارند. 
راگبی نشان دادند که ابعاد انسجام بخش مهمی از واریانس کارآمدي جمعی را محاسبه می کند 

هاي قویتري براي کارآمدي جمعی  بین و ابعاد وظیفه اي انسجام نسبت به ابعاد اجتماعی پیش
ن نشان دادند که )، با مطالعه تیم هاي هندبال زنا2007(2). هوزه و همکاران33بودند (

فصل تیم ها را  نیمه) در ATG-Tکارآمدي جمعی در ابتداي فصل به طور مثبت واریانس (
). همچنین نتایج تحقیق از این موضوع حمایت کرد که کارآمدي جمعی 34پیش بینی کرد (

ي تیم هاي  ) در مطالعه2006( 3هیوزه و همکارانصرفا پیش آمد انسجام وظیفه اي است. 
دست یافتند که ارتباط مثبتی بین سه بعد انسجام (یکپارچگی  هیجحرفه اي به این نتبسکتبال 

. با )35(اجتماعی، یکپارچگی تکلیف و کشش به تکلیف گروه) و کارآمدي جمعی وجود دارد 
مشخص شد که ورزشکاران در ورزش هاي تیمی با یکدیگر کنش متقابل  ،توجه به این نتایج

دارند و موفقیت زمانی حاصل می شود که آنها توانایی هاي تیم را باور داشته باشند و به شیوه 
 کنند.  همکارياي موثر و هماهنگ 

و عملگرا را براي درك و توصیف بیشتر اثربخشی  اخیرا محققان، اصول رهبري تحول گرا
)، این تئوري 36-38هبري در بین مربیان و رهبران همسطح در حوزه ورزش بکار برده اند (ر

پیرو تاکید دارد و  -بر رابطه بین رهبر 4)1994و  1993؛ باس و آولیو، 1990و 1985(باس، 
این عامل آن را با مطالعات رهبري ورزشی مرتبط می سازد. بر طبق این تئوري رفتارهاي 

از غیر فعال و غیر موثر تا فعال و موثر (عدم مداخله، عمل گرا و تحول  رهبري در یک طیف
اثربخشی رهبران همسطح از طریق ارزیابی ارتباط بین رفتارهاي آنها با  ).3گرا) قرار می گیرد (

برون دادهاي تیمی بهتر قابل درك است، زیرا نسبت به اینکه چگونه بر اعضاي تیم شان تاثیر 
کند، به همین منظور در زیر به برخی از تحقیقات مرتبط  بینش فراهم می گذارند شناخت و می

 گردد. به آن اشاره می
) به این نتیجه دست یافتند که ورزشکاران معتقدند به طور ایده ال 2010همکاران ( ر وکروزی

% 19هاي رهبر را ایفا کنند. به طوري که  % از اعضاي یک تیم باید به نوعی برخی از نقش5/85
% از آنها را رهبران همسطح غیر رسمی تشکیل دهند. 5/66از آنها را رهبران همسطح رسمی و 

اعضاي دیگر  -به نحوي -% از ورزشکاران اظهار داشته اند که همه اعضاي تیم باید57به عالوه 
) بیان کرده است با 2010را به طور غیر رسمی هدایت و رهبري کنند. در این راستا نورثاوس (

                                                                                                                                        
1 . Kozub & McDonnell 
2 . Heuze, Bosselut, & Thomas 
3 . Heuze et al 
4 . Bass; Bass and Avolio 
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ه همه اعضاي تیم نقش رهبري را ایفا نمی کنند اما رهبري براي همه اعضاي تیم قابل این ک
 .)39( به نقل از  دسترسی است

) در یک تحقیق کیفی نظر ورزشکاران را در مورد رهبران رسمی و 2010(1هولمز و همکاران
عتقد بودند که غیر رسمی تیم جویا شدند. نتایج نشان داد ورزشکاران هر دو گروه (زن و مرد) م

رهبران تیم باید امین و صریح باشند، با استفاده از تمثیل رهبري کنند، نقش الگو را ایفا کنند و 
داراي مهارت بین فردي خوبی باشند. براي ورزشکاران زن مهم بود که رهبر صریح و حساس 

بر امین و بوده و داراي مهارت بین فردي خوبی باشد و براي ورزشکاران مرد مهم بود که ره
 ). 40داراي تجربه باشد (

)، به این نتیجه دست یافتند که افراد با سطوح باالیی از نفوذ، هوش و 1998( 2اسمیت و فوتی
خودکارآمدي به عنوان رهبران همسطح ظاهر می شوند تا افرادي که از این ویژگی ها برخوردار 
نبودند. بنابراین تیمهایی که از کارآمدي جمعی باالیی برخوردارند، احتماال داراي مربیان و 

با توجه به تحقیقات باال مشخص شد  .)41ا انگیزه و الیقی هستند (به نقل از رهبران همسطح ب
که وجود رهبران همسطح در تیمها ضروري بوده و از طرف ورزشکاران امري پذیرفته شده 
است. همچنین روابط اجتماعی خوب، تجربه و مهارت از جمله ویژگی هاي این رهبران بوده 

 .)40،41( است
قادرند عملکرد یک تیم را افزایش داده یا سرکوب نمایند. رهبران همسطح رهبران همسطح 

اي، انسجام و جو  هاي انگیزشی و الگو بودن، انگیزش وظیفه توانند از طریق سبک اثربخش می
تیمی مثبت را ارتقاء دهند. به طور مثال رهبران همسطحی که در طول جلسات تمرین و 

دهند، با هوش و ماهر درك  بازخورد اقتضایی و مثبت ارائه میکنند،  مسابقه با جدیت تالش می
گذارند که  کنند، به نحوي بر هم تیمی خود تاثیر می گذشتگی می شوند و براي تیم از خود می

   ).42دهند ( آنها نیز رفتارهاي مشابه از خود نشان می
هایی از قبیل  ژگی) نشان داد که رهبران همسطح داراي وی2011نتایج تحقیق پرایس و ویس (

شده، مقبولیت توسط همسطحان، رعایت اصول اخالقی و انگیزه  سطح باالیی از شایستگی ادراك
درونی بودند. همچنین رهبري همسطح اثربخش با بازیکنانی که سطوح باالیی از انسجام 

 .)43( اي و کارآمدي جمعی را گزارش کرده بودند، ارتباط داشت اجتماعی و وظیفه
) در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که رفتارهاي تحول گراي رهبران 2010پرایس (

همسطح با لذت، انگیزه درونی، انسجام اجتماعی و وظیفه اي و کارآمدي جمعی تیم به طور 

1 . Holmes et al 
2 . smith & Foti 
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مثبت ارتباط داشته، در حالیکه رفتارهاي اصالحی و اجتنابی آنها به طور منفی با انسجام 
 . )3( دوظیفه اي تیم ارتباط نشان دا

) با مطالعه ورزشکاران تیمهاي هاکی روي یخ، فوتبال، بسکتبال و 2010( 1وینسر و الگهد
والیبال به این نتیجه دست یافتند که رفتار رهبران همسطح با انسجام ادراك شده ارتباط 
داشته است. به این صورت که رفتار آموزش و تمرین و حمایت اجتماعی به طور مثبت و رفتار 

) در ارتباط بوده ATG-T, ATG-S, GI-T, GI-S( ه به صورت منفی با چهار بعد انسجامآمران
 .)44( است

) در تحقیقی دریافتند که وجود رهبر همسطح براي برخی از عوامل 2010کروزییر و همکاران(
فردي و تیمی داراي مزایایی می باشد که مهمترین مزیت ذکر شده توسط نمونه آماري تاثیر بر 
انسجام تیم بوده است. به این صورت که ورزشکاران اظهار داشته اند اگر تعداد ایده الی از 
رهبران همسطح رسمی و غیر رسمی در تیم حضور داشته باشند، میزان انسجام ادراك شده 

) بر اساس یافته هاي تحقیق خود پیشنهاد کرد که 2010( 2. بیکر)45( تیم نیز افزایش می یابد
وانشناسان تیمها رفتارهایی را در رهبران همسطح تقویت نمایند که منجر به ایجاد مربیان و ر

 .)46( انسجام و افزایش احساس کارآمدي جمعی در تیم می شود
در یک تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه دریافتند که کاپیتانها  )2006( 3دوپیوس، بلوم و الگهد

 .)47( تقویت احساس انسجام در بین اعضاي تیم استمعتقدند که یکی از نقشهاي مهم آنها 
می تواند بر پویایی هاي  رهبران همسطحاگر چه محققان بر این عقیده اند که ویژگی ها و رفتار 

) و هیچ تحقیقی در داخل 49،41،3)، اما مطالعات اندکی در خارج (48تیمی تاثیر داشته باشد (
ست. از سوي دیگر در تعداد زیادي از این تحقیقات، کشور بر این فرآیند رهبري متمرکز نشده ا

مدیران و مربیان ورزشی مورد توجه بوده اند، در حالی که نباید نقش ورزشکاران را به عنوان 
بین رفتار بنابراین هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا  رهبران تیم نادیده گرفت.
موفقیت ادراك شده تیم هاي بسکتبال دانشجویان هاي تیمی و  رهبران همسطح با پویایی

 ارتباطی وجو دارد؟

 پژوهش روش
 .انجام شده است میدانی شکل به که است همبستگی نوع از آن طرح و توصیفی پژوهش این

                                                                                                                                        
1 . Vincer and Loughead 
2 . Bakker 
3 . Dupuis, Bloom, & Loughead 
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 شرکت) N = 336( پسران و دختران بسکتبال تیم 28 ورزشکاران را تحقیق این آماري جامعه
جدول  بر اساس. دادند تشکیل) 1391 تابستان( ورزشی فرهنگی المپیاد یازدهمین در کننده

 حجم چقدر مسیر هر تحلیل روش در نفري کافی بود، ولی با توجه به اینکه180مورگان، نمونه 
پرسشنامه تکمیل و به عنوان  200 ؛)50( شود می بیشتر نتایج دقت و صحت باشد، بیشتر نمونه

 .نمونه مورد تحلیل قرار گرفت
 گردآوري اطالعات از پنج پرسشنامه استاندارد ویژگی هاي دموگرافیک، پرسشنامه چندبراي 
 )، کارآمدي1985(کارن، ویدمایر و براولی،  2گروهی محیط،  )1997 آلیو و باس(  1رهبر عاملی
استفاده گردید. براي تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه  4تیم شده ادراك و موفقیت  3تیمی

تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه کمک گرفته شد. سپس به منظور  10ها از نظرات 
ورزشکار انجام گرفت  30تعیین پایایی آنها، یک مطالعه مقدماتی با تکمیل پرسشنامه ها توسط 

رونباخ در جدول زیر آورده شده است که حاکی از و ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفاي ک
ثبات ابزار اندازه گیري می باشد. قابل ذکر است براي جمع آوري نظر بازیکنان در مورد سبک 

همسطح)که بر آنها  شان، از آنها درخواست شد نام فرد هم تیمی (رهبر رهبري رهبران همسطح
ر کرده و سواالت را با در نظر گرفتن آن فرد نفوذ و تاثیر دارد را در باالي برگه پرسشنامه ذک

 آزمون از براي تحلیل استنباطی داده ها و توصیفی آمار پاسخ دهند. براي توصیف داده ها از
 قالب در متغیرها میان روابط تعیین براي همچنین و کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون آلفاي
 افزارهاي نرم از فوق هاي آزمون انجام در. شده است گرفته بهره تحلیل مسیر از علی مدل

 .گردید استفاده  Amos و SPSS آماري
 

 ویژگی پرسشنامه هاي تحقیق .1جدول
 مقدار آلفا کرونباخ تعداد سواالت تعدا نمونه خرد مقیاس ها پرسشنامه

 رهبر عاملی چند
 90/0 20 200 رهبري تحول گرا

 81/0 12 200 رهبري عمل گرا
 69/0 4 200 مداخلهرهبري عدم 

 93/0 18 200 ---------- گروهی محیط
 95/0 20 200 ---------- تیمی کارآمدي

 86/0 6 200 ---------- تیم شده ادراك موفقیت

1 . Multifactor Leadership Questionnaire 
2. Group Environment Questionnaire 
3 . collective efficacy questionnaire for sport 
4 . perceived team success measure  

                                                                                                                                        



 61 ......... سازي روابط رفتار رهبران همسطح با تحلیل و مدل

 نتایج و یافته هاي تحقیق
شاخص هاي کشیدگی و ها به صورت تک متغیره از  براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده

استفاده شد و با توجه به  3از ضریب مردیا 2نرمال بودن چند متغیرهو براي تعیین  1چولگی
)، فرض عدم طبیعی بودن توزیع c.r. > 58/2( متغیربه دست آمده براي هر  هاي بحرانی نسبت

و عامل تورم  4. همچنین نتایج مربوط به آماره تولرانس)51، 276ص( طبیعی داده ها رد شد
بررسی وجود ندارد.  6نشان داد که بین متغیرهاي مستقل همخطی چندگانه VIF(5واریانس (

%) 56نفر پسر ( 112ویژگی هاي جمعیت شناختی ورزشکاران نشان داد که از کل نمونه آماري 
سال قرار  25تا  21%) در گروه سنی 70%) بودند که بیشترین تعداد (44نفر دختر ( 88و 

همانطور %) به عنوان بازیکن ذخیره فعالیت داشتند. 46و ( %) جزء بازیکنان اصلی54داشتند. (
، مشاهده می شود در بین متغیرهاي مستقل، سبک تحول گرا، عمل گرا و عدم 2که در جدول

که  دهد می؛ این نتیجه نشان مداخله به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند
در بین متغیرهاي وابسته، گرا درك کرده اند. ورزشکاران بیشتر رهبران همسطح خود را تحول

کارآمدي تیمی، انسجام تیمی و موفقیت ادراك شده تیم به ترتیب بیشترین میانگین را کسب 
 کرده اند.

 ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق .2جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 رهبري تحول گرا. 1
     1 41/0** رهبري عمل گرا. 2
    1 61/0** 10/0 رهبري عدم مداخله. 3
   1 02/0 07/0 35/0** انسجام تیمی. 4
  1 65/0** -06/0 09/0 24/0** تیمی کارآمدي. 5
 1 53/0** 46/0** -01/0 07/0 24/0** تیم شده ادراك موفقیت. 6

 45/5 65/6 75/5 68/2 00/3 20/3 میانگین
 84/1 80/1 60/1 86/0 85/0 67/0 انحراف استاندارد

 1 - 5 0 – 10 1 – 9 1 – 5 1 – 5 1 – 5 دامنه
 <0.05.p* <0.001.p** 

                                                                                                                                        
1 . Kurtosis & Skewness 
2 . Multivariate Normality 
3 . Mardia, s Coefficient 
4 . Tolerance 
5 . Variance inflation factor 
6 . multicollinearity 
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، 2در جدولهاي تحلیل مسیر ماتریس همبستگی است،  از آنجایی که زیر بناي اصلی مدل
نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق ارائه شده است.  میانگین، انحراف استاندارد و

داد که بین رهبري تحول گرا با انسجام تیمی، کارآمدي تیمی  ضریب همبستگی پیرسون نشان
و موفقیت ادراك شده ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، یعنی افزایش در رفتار تحول 

همسطح با افزایش در انسجام تیمی، کارآمدي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم  گراي رهبر
ابطه معنی داري را نشان نداد. یافته ها نشان داد همراه خواهد بود، ولی با رهبري عدم مداخله ر

که بین سبک رهبري عملگرا با رهبري عدم مداخله ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، اما 
بین رهبري عدم مداخله با هیچ یک از متغیرها ارتباط معنی داري مشاهده نشد. انسجام تیمی 

رابطه مثبت و معنی داري را نشان داد. در نیز با کارآمدي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم 
نهایت بین کارآمدي  تیمی و موفقیت ادراك شده تیم رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد 

)<0.001p.( 
مستقیم و اثر کلی سه سبک رهبري  در ادامه به منظور بررسی اثر مستقیم، اثر غیر

هاي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم از روش تحلیل مسیر استفاده  همسطح بر پویایی رهبران
 1در این مدل سبک رهبري تحول گرا، عمل گرا و عدم مداخله به عنوان متغیرهاي برون زاشد. 

و فاکتورهاي کارآمدي تیمی، انسجام تیمی و موفقیت ادراك شده تیم، به عنوان متغیرهاي 
ه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصصین مدل مد نظر قرار گرفتند. با توج 2درون زا

یابی معادالت ساختاري بر روي بهترین شاخصهاي برازندگی برآورد، در تحقیق حاضر از بین 
و شاخص ریشه میانگین  ) DF/CMINشاخصهاي برازندگی مطلق، شاخص خی دو نسبی (

شاخص برازندگی  و از بین شاخصهاي برازندگی تطبیقی، )RMSEA(مجذور برآورد تقریب 
کالین که توسط  ) مورد استفاده قرار گرفتNFI) و شاخص برازش هنجار شده (CFIتطبیقی (

 ).  52است ( ) پیشنهاد شده2004و تامسون (

1 . Exogenous 
2 . Endogenous 
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CFI NFI DF/ CMIN RMSEA  P value CMIN 
98/0 96/0 66/1 05/0  11/0 66/11 

 ضرایب استاندارد تاثیر سبک هاي رهبري بر پویایی هاي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم .1شکل
 

 ي مسیرها ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به کلیه. 3جدول
 مسیرها ضریب استاندارد انحراف استاندارد مقدار بحرانی

93/2  20/0  22/0  تحول گرا ---> کارآمدي تیمی 
45/5  17/0  40/0  تحول گرا ---> انسجام تیمی 
43/1  19/0  10/0  تحول گرا ---> موفقیت ادراك شده 
89/0  20/0  08/0  عمل گرا ---> کارآمدي تیمی 
38/1-  17/0  12/0-  عمل گرا ---> انسجام تیمی 
35/0-  18/0  03/0-  عمل گرا ---> موفقیت ادراك شده 
56/1-  18/0  13/0-  عدم مداخله ---> کارآمدي تیمی 
74/0  15/0  06/0  عدم مداخله ---> انسجام تیمی 
15/0  16/0  01/0  عدم مداخله ---> موفقیت ادراك شده 
99/1  09/0  16/0  انسجام تیمی ---> موفقیت ادراك شده 
05/5  08/0  40/0  کارآمدي تیمی ---> موفقیت ادراك شده 
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مسیر داراي تاثیر  چهارفقط فوق مشخص می شود که وجه به ستون مقادیر بحرانی جدول با ت
 اند.  نیز به صورت فلش سیاه نمایش داده شده 1که در شکل  باشند می )98/1äâtمعنی دار (

 

 همسطح بر کل متغیرهاي درون زا سبک هاي رهبري رهبران اثرات. 4جدول 
 اثر متغیرها

 متغیرها
 مستقیم غیر مستقیم کل

22/0  --- 22/0  تحول گرا ---> کارآمدي تیمی 
40/0  --- 40/0  تحول گرا ---> انسجام تیمی 
25/0  15/0  10/0  تحول گرا ---> موفقیت ادراك شده 
08/0  --- 08/0  عمل گرا ---> کارآمدي تیمی 
12/0-  --- 12/0-  عمل گرا ---> انسجام تیمی 
02/0-  01/0  03/0-  عمل گرا ---> موفقیت ادراك شده 
13/0-  --- 13/0- مداخلهعدم  ---> کارآمدي تیمی   
06/0  --- 06/0  عدم مداخله ---> انسجام تیمی 
03/0-  04/0-  01/0  عدم مداخله ---> موفقیت ادراك شده 

 
در این قسمت، مدل کلی که ترکیبی از سه سبک رهبري و متغیرهاي کارآمدي، انسجام و 

متغیرهایی  در این قسمت متغیرها به طور مجزا،موفقیت ادراك شده تیم است، ارائه شده است. 
که صرفا تاثیر مستقیم دارند، متغیرهایی که صرفا تاثیر غیر مستقیم دارند و در نهایت 
متغیرهایی که هم تاثیر مستقیم و هم تاثیر غیر مستقیم دارند، مورد بحث و بررسی قرار می 

، مشاهده می شود کارآمدي و انسجام تیمی دو 3و جدول  1گیرند. همانطور که در شکل 
ها تاثیر  اند فقط به صورت مستقیم بر موفقیت ادراك شده تیم هستند که توانسته متغیري

دار بگذارند. البته چون این دو متغیر بالفاصله بعد از متغیر موفقیت ادراك شده وارد مدل  معنی
شده و به عنوان متغیر وابسته میانی (درونی) در نظر گرفته شده اند، بنابراین تاثیر غیر مستقیم 

موفقیت ادراك شده نداشته اند. میزان تاثیر مستقیم متغیر کارآمدي و انسجام تیمی به بر 
 بوده است. 16/0و  40/0ترتیب 

سبک رهبري تحولگرا تنها متغیري است که نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیر مستقیم 
ار داشته است. به د و به واسطه متغیرهاي وابسته میانی بر روي موفقیت ادراك شده تاثیر معنی

) و هم با واسطه 22/0این صورت که رهبري تحولگرا هم با واسطه کارآمدي تیمی با ضریب (
) بر روي موفقیت ادراك شده تاثیر گذاشته، که با توجه به جهت 40/0انسجام تیمی با ضریب (

باال رفتن ضریب مسیر این متغیرها می توان گفت که این تاثیر به صورت فزاینده است. یعنی با 
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همسطح، میزان موفقیت ادراك شده  میزان ادراك ورزشکاران از سبک رهبري تحولگراي رهبران
تیم ها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، طبیعی است که افزایش میزان انسجام و کارآمدي 
 تیمی، با توجه به تاثیر مثبتی که بر موفقیت دارند، در نهایت موجب افزایش موفقیت ادراك

داري نه به صورت مستقیم و نه  گرا تاثیر معنی سبک رهبري عدم مداخله و عمل شوند. شده می
به صورت غیر مستقیم بر سه متغیر انسجام تیمی، کارآمدي تیمی و موفقیت ادراك شده تیم 

هاي رهبري  همسطح آنان از سبک ها نداشتند. یعنی چنانچه بازیکنان درك کنند که رهبران
گرا استفاده می کنند، هیچ گونه تالش جدي در جهت بهبود انسجام،  عمل عدم مداخله و

 کارآمدي و در نهایت عملکرد تیم انجام نخواهند داد.
چنانچه اثرات کلی سه سبک رهبري را در مدل مورد بررسی قرار دهیم، مشخص می شود که 

عدم مداخله و عمل  بیشترین تاثیر بر موفقیت ادراك شده به ترتیب مربوط به سبک تحول گرا،
گرا در حد نسبتا کم و تاثیر سبک عمل گرا و عدم  گرا است، بدین صورت که تاثیر سبک تحول

متغیرهاي درون زا 1مداخله خیلی ضعیف و بر خالف مورد اول منفی بود. مقدار ضریب تعیین
ي % از کل تغییرات میزان موفقیت ادراك شده توسط متغیرهاي (سبک رهبر31نشان داد که 

% از کل تغییرات 07% از کل تغییرات میزان انسجام و 14گرا، انسجام و کارآمدي تیمی)،  تحول
میزان کارآمدي تیمی توسط (سبک تحول گرا) در بین ورزشکاران تبیین شده است. در قسمت 

بزرگتر از  Pبا  ) غیر معنی دارX2همان طور که مشاهده می شود خی دو (شاخصهاي آماري، 
)05/0( ،CFI  ،TLI  ،GFI  وNFI ) همچنین 90/0بزرگتر از ،(RMSEA ) و 07/0کوچکتر از (

 نشان از برازش خوب مدل دارند. ، 3کوچکتر از ) DF/ X2خی دو نسبی (

 بحث و بررسی
همسطح با پویایی هاي تیمی و موفقیت  هدف از تحقیق حاضر، بررسی روابط بین رفتار رهبران

ادراك شدة تیم هاي بسکتبال دانشجویی بود که در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی وزارت 
) که رهبري تحول گرا با انسجام 2علوم شرکت داشتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد (جدول

تیمی و موفقیت ادراك شدة تیم ها ارتباط مثبت و معنی داري دارد. این  تیمی، کارآمدي
همسطح را داراي سطح باالیی از رفتار تحول  نتیجه نشان می دهد، زمانی که ورزشکاران رهبران

گرا درك می کنند، باعث می شود تا احساس وحدت و انسجام بیشتري کرده و همچنین 
مثبت شود و این توانایی را درون تیم خود احساس کنند نگاهشان نسبت به توانایی هاي تیم 

که می توانند بر رقبا فائق آمده و عملکرد مطلوبی را از خود نشان دهند. این یافته با نتایج 
                                                                                                                                        
1 . R-Square 
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 ) همخوانی دارد.2010)، وینسر و الکهد (2010پرایس (
گراي رهبران  ، نشان داد که تأثیر مستقیم سبک رهبري تحول3نتایج در جدول در همین راستا 

معنادار بود. این نشان می  01/0) است که در سطح 40/0برابر با ( همسطح بر انسجام تیمی
گرا، میزان  دهد که به ازاي یک واحد (انحراف استاندارد) تغییر در متغیر سبک رهبري تحول

اران، این یافته با نتایج گلن، برتون و همک  تغییر خواهد کرد. 40/0انسجام تیمی به میزان 
؛ 2010؛ وینسر و الگهد، 2010؛ پرایس، 2011؛ پرایس و ویس، 2011؛ کروزییر، 2003

؛ دوپیوس، بلوم و الگهد، 2008؛ هاردي، آیز و الگهد، 2010؛ بیکر، 2010کروزییر و همکاران، 
گرا و  )، که سبک رهبري عمل3همخوانی داشت. دیگر نتایج تحقیق نشان داد (جدول  2006

 عدم مداخله با هیچ یک از متغیرهاي درونزا رابطه معنی داري را نشان نداد. 
رهبران درون  مند هستند رزشکاران بیشتر عالقهکه و مبین این بودنداین نتایج به طور کلی 

شود  می گرا استفاده نمایند. استفاده رهبران همسطح از این سبک باعث شان از سبک تحول تیم
که سبک رهبري  حاکی از آن بودها احساس اتحاد و همدلی نمایند. همچنین نتایج  تا هم تیمی

داري بر انسجام تیم داشته باشند، دلیل آن می  توانند تاثیر معنی گرا و عدم مداخله نمی عمل
 ها تیمی هاي مشروط و غیر مشروط به هم تواند عدم قدرت رهبران همسطح در پرداخت پاداش

همچنین زمانی که بازیکنان مشاهده نمایند رهبران همسطح در مسائل تیم هیچگونه باشد. 
کنند و در جاهایی که باید حضور داشته باشد غایبند، بنابراین هیچ گونه تالش  دخالتی نمی

پس مربیان قاطعی در جهت ارتقاء سطح انسجام، کارآمدي و موفقیت تیم انجام نخواهند داد. 
هاي  افرادي را به عنوان رهبران درون تیم (کاپیتان) منصوب کنند که داراي ویژگیبیشتر باید 

گرا هستند، یا اینکه به جاي استفاده از شیوه انتصاب از شیوه انتخاب استفاده  رفتاري تحول
انتخاب شده مورد قبول و  در این تصمیم دخیل کنند تا افرادنموده و نظر اعضاي تیم را نیز 

 هاي آنها مورد پذیرش قرار گیرد.  مایینظرات و راهن
گراي رهبران همسطح بر  )، نشان داد که تأثیر مستقیم سبک رهبري تحول3نتایج (جدول

معنادار بود. این نشان می دهد که به ازاي یک  01/0در سطح  و) 22/0برابر با ( کارآمدي تیمی
گرا، میزان کارآمدي تیمی به  واحد (انحراف استاندارد) تغییر در متغیر سبک رهبري تحول

)؛ پرایس و ویس، 2010تغییر خواهد کرد. این یافته با نتایج تحقیق بیکر، ( 22/0میزان 
انی دارد. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر ) همخو2003) و گلن، (2010)؛ پرایس (2011(

غیرمعنادار  ي رهبران همسطح بر کارآمدي تیمی مداخله گرا و عدم مستقیم سبک رهبري عمل
 ) همخوانی داشت. 2010بود که با نتایج پرایس (

کارآمدي تیمی یا گروهی، به اعتقادات مشترك تیم در ارتباط با توانایی آنها براي پاسخ به 
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در تحقیق خود ) 2010). بیکر (2007و فلتز،  ، پیمنتموقعیتی اشاره دارد (مییر نیازهاي
ها باید رفتارهایی را در رهبران همسطح تقویت  مربیان و روانشناسان تیم است پیشنهاد کرده

نمایند که منجر به ایجاد انسجام و احساس کارآمدي تیمی شود. همانطور که در این تحقیق 
گراي رهبران همسطح است که توانسته است تاثیر مثبت و  مشاهده شد تنها رفتار تحول

داشته باشد، پس آموزش، تقویت و حمایت از این رفتار ها  تیمی دار بر کارآمدي هم معنی
باوري و اعتماد به نفس تیم داشته باشد. کارآمدي بر آنچه  تواند نقش مهمی در افزایش خود می

که افراد در غالب یک تیم براي انجام انتخاب می کنند، بر مقدار تالشی که براي کسب اهداف 
شود،  ها با شکست مواجه می گروه هنگامی که تالش دارند و بر پافشاري اعضاي تیم مصروف می

 ).1997گذارد (بندورا،  تاثیر می
د که تأثیر مستقیم انسجام و کارآمدي تیمی بر عملکرد ادراك شده از ا، نشان د)3جدول نتایج (
د در بین متغیرهاي وش میمعنادار است. همانطور که مشاهده 01/0آماري در سطح نظر 

%) بر موفقیت ادراك 16%) و سپس انسجام تیمی (40اثیر را کارآمدي (اي بیشترین ت واسطه
)؛ 1998)؛ فلتز و لیرگ، (2004مییر، پیمنت و فلتز (شده داشته است. این یافته با نتایج 

 باشد. همسو می) 2004) و هانگ، (2008)؛ فارنتی، (2001واتسون و همکاران، (
خودکارآمدي در سطح فردي برابر است. کارآمدي تیمی در سطح گروه از نظر مفهومی با 

شود، ضرورتا مفهوم  که نگاه ما از شایستگی فردي به سمت شایستگی گروهی متمایل می زمانی
کند؛ بنابراین کارآمدي تیمی، باورهاي مشترك اعضاي تیم در مورد  کارآمدي نیز تغییر پیدا می

هاي عملی مورد نیاز براي  ختی و دورهدهد که انگیزه، منابع شنا شان را نشان می هاي تیم قابلیت
این عامل بر آنچه که افراد  کند. براي وظایف خاص را فراهم می تولید سطوح قابل تصور نتایج

کنند، بر مقدار تالشی که براي کسب اهداف تیم  در غالب یک تیم براي انجام انتخاب می
شود تاثیر  با شکست مواجه میها  دارند و بر پافشاري اعضاي گروه هنگامی که تالش مصروف می

) و عملکرد تیم را تحت تاثیر قرار می دهد. اعتقاد عمومی مربیان 1997گذارد (بندورا،  می
هاي گروهی بر این است که اعضاي تیم براي موفقیت به احساس اتحاد گروهی، اتفاق و  ورزش

است و فنونی را به کار  همبستگی نیاز دارند. مربیان اصرار دارند که اتحاد تیمی، اساس موفقیت
برند تا از روح صمیمیت و یگانگی در میان بازیکنان مطمئن شوند. ارتباطات میان فردي  می

نزدیکتر و احساس اعتماد و پشتیبانی دوسویه در میان ورزشکاران، سبب افزایش احساس و 
که  است حاکی از آننتایج  شود. جذابیت میان فردي شده و به عملکرد فردي بهتر منجر می

دار نداشتند،  هیچ یک از سبک هاي رهبري به طور مستقیم بر موفقیت ادراك شده تاثیر معنی
اما سبک رهبري تحول گرا به واسطه دو متغیر انسجام و کارآمدي تیمی و به طور غیر مستقیم 
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و (کاربانیو ) تاثیر بگذارد، این یافته با نتایج �%=15بر موفقیت ادراك شده ( توانسته بود
 ) همخوانی دارد.2002و هورن،  2000همکاران، 
گرا با انسجام و کارآمدي  به طور مستقل ارتباط بین رهبري تحولوجود دارد که تحقیقاتی 

)، 2011، پرایس و ویس، 2011، کروزییر، 2003؛ گلن، برتون، هورن و پیکرینگ، 2003(گلن، 
؛ هوزه و 2002ارون و همکاران، و همچنین ارتباط انسجام و کارآمدي تیمی با عملکرد (ک

؛ واتسون و همکاران، 2004؛ مییر، فلتز و شورت، 1992؛ هاگز و کارون، 2006همکاران، 
دهد که رهبري  . این نتایج نشان میاند نشان دادهداري را  و ارتباط معنی  ) را بررسی کرده2001
فقیت ادراك شده تاثیر دارد. مستقیم بر مو گرا علیرغم نداشتن تاثیر مستقیم، به طور غیر تحول

با بررسی تاثیرات غیر مستقیم، نقش پر رنگ و مهم دو متغیر انسجام و کارآمدي نمایان 
اي بین رهبري تحولگرا با موفقیت ادراك شده  اند به عنوان متغیر واسطه شود که توانسته می

از قبیل بسکتبال، هاي ورزشی  دهد که رهبران درون تیمی رشته نقش ایفا کنند. این نشان می
بایست به نقش این متغیرها آگاه بوده و اقدامات  شود می که به صورت کامال تعاملی انجام می

الزم را جهت تقویت آن انجام دهند تا بتوانند تیمی منسجم و کارآمد و به واسطه آن، موفق 
بک رهبري همسطح در روابطشان بیشتر از س این نشان می دهد چنانچه رهبران داشته باشند.

تحول گرا استفاده کنند، اگرچه ممکن است به طور مستقیم نتوانند بر موفقیت تیمشان تاثیر 
که در این تحقیق به دو  -بگذارند، ولیکن به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر هاي مختلف 

پیروان،  گرا رابطۀ رهبر بادر رهبري تحولذارند. می توانند بر آن تاثیر بگ -مورد آن اشاره شد
شود تا براي می به پیروان بخشیباعث برانگیختن فکر و الهام و فراتر از تشویقات قراردادي بوده

رود، تالش کنند. رهبران ف با حداکثر پتانسیل، بیش از آنچه که انتظار میاهدارسیدن به 
نگیزه در و با رعایت مالحظات فردي باعث ایجاد ا هستندنفوذ و جاذبۀ شخصی داراي گرا تحول

همسطح پیشنهاد می گردد در روابطشان با  بنابراین به رهبران. )2001کاربانیو( شوند افراد می
ورزشکاران سعی نمایند بیشتر از سبک رهبري تحولگرا استفاده نمایند تا بتوانند به نتایج 

 مطلوبی دست پیدا کنند.
% از کل تغییرات میزان 31متغیرهاي درون زا نشان داد که  1مقدار ضریب تعییندر پایان 

% 14گرا، انسجام و کارآمدي تیمی)،  موفقیت ادراك شده توسط متغیرهاي(سبک رهبري تحول
% از کل تغییرات میزان انسجام و کارآمدي تیمی توسط رهبري تحول گرا در بین 07و 

ورزشکاران قابل پیش بینی می باشد و مابقی آن توسط متغیرهایی خارج از محدوده این 
حقیق قابل تبیین می باشد که پیشنهاد می شود محققان در تحقیقات آتی آنها را مورد بررسی ت

1 . R-Square 
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 قرار دهند. 
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