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 چکیده

هندبال  بازیکنانهویت و کارآمدی تیمی  بررهبران همسطح  سبک رهبریهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 

کننده در های شرکتتیمبازیکنان  همةآماری این پژوهش را  ةجامع ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بود.دانشگاه

 315 از بین آنها که (نفر 341) ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل دادندمسابقات هندبال دانشجویان پسر دانشگاه

از  ی و پایایی،ییید رواأپس از ت ها. برای گردآوری دادهعنوان نمونه انتخاب شدندبه دردسترسنفر به روش 

 و کارآمدی تیمی( 9137)فرانسن و همکاران،  ، هویت تیمی(3301)چلادورای و صالح،  در ورزش های رهبرینامهپرسش

 ،بازیکنان رآمدی تیمیسبک بازخورد مثبت رهبران همسطح بر کا دادنتایج نشان  .شداستفاده  (3330)فلتز و لیرگ، 

 هویت تیمی ،همچنین دارد. یتأثیر منفی و معنادار ،بازیکنانی آنها بر هویت تیم و تمرین سبک آموزشتأثیر مثبت و 

 ةواسط)بهغیرمستقیم  طوربه سبک آموزش رهبران همسطح ،. در نهایتداردبر کارآمدی تیمی تأثیر مثبت و معنادار 

ها تیم نمسئولابه  ،های پژوهشتوجه به یافته با .نشان دادمنفی و معنادار  هویت تیمی( بر کارآمدی تیمی تأثیر

هویت ثر رفتارشان در ایجاد ؤنقش م ازو آنها را  نندهای خود را شناسایی کتیم ونِدر رهبران همسطحِشود پیشنهاد می

  .ندسازاعضای تیم مطلع  بین درو کارآمدی تیمی 

 

 ، هندبالدانشجورهبران همسطح، هویت تیمی، کارآمدی تیمی،  واژگان کلیدی:

 

                                                           
     Email: Rhosseininia@gmail.com                                                                          مسئول ةنویسند* 
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 مقدمه

شود و با توجه به اهميت و خش بزرگي از نهاد تعليم و تربيت محسوب مينظام آموزش عالي ب

 چشمگيريورزش دانشگاهي اهميت اجتماعي  ةفرهنگ ورزش در جامعه، توسع ةکارکردهاي توسع

)دویسيوگلو،  استر و رواني دانشجویان بسيار مؤث رزش دانشگاهي در تأمين سلامت جسمانيودارد. 

هاي هاي لازم و فرصتآوردن زمينهفراهم ،اهداف اصلي آن( و از 2112 ،1و سيم تکين سهن، ایلدیز،

 ،دستيابي به فضاي تفریحي و رقابتي سالم است )حميدي براي ،مناسب براي قشر فراگير دانشجویي

تأمين و تربيت نيروي  ةها وظيفدانشگاه ازآنجاکهبراین، علاوه(. 1331و حميدي،  ، اکبري یزديالهي

هاي تواند نقش مهمي در برنامهورزش دانشگاهي مي ماهر و سالم را دارند، اني متخصص،انس

 علوم، وزارت بدني تربيت کل اداره هرساله(. 2112، 2مدیریت منابع انساني داشته باشد )بيل

 هايتيم که کندمي برگزار ملي و ايمنطقه سطحدر  را مختلفي مسابقات فناوري و تحقيقات

 انجام. هستند قبولقابل نتایج کسب دنبال به و کنندمي شرکت آن در مختلف دانشگاهي

 و ورزش در. است گروه اعضاي کارآمديِ و همبستگي وجود مستلزم گروهي کارهاي آميزموفقيت

 مشترك، هدف تحقق براي لازم شرط ،هاسازمان و هاگروه ردیگ مانند ،تيمي هايورزش ویژهبه

 نيز باتجربه و نخبه بازیکنان تيم، مربي بر علاوه تردیدبي که است گروهي انسجام و وحدت داشتن

، 3روث (.1333چيان، احساني و جعفري، )مرادي چالشتري، کوزهدارند  کليدي نقش زمينه این در

. استموفقيت آن  دهندةبازي تيم نشان ةشيو طورکليبه است گفته ،بالاي بيسبازیکن تيم حرفه

هاي دنيا را در باشگاه داشته باشيد، اما اگر با یکدیگر بازي شما ممکن است گروهي از ستاره

نياز بازیکنان براي کسب نتيجه به کنش متقابل )همکاري( نکنند، این باشگاه ارزشي نخواهد داشت. 

، به نيروها و فرایندهاي دروني انبنابراین باید علاوه بر ارتقا و پيشرفت عملکرد فردي ورزشکار ؛نددار

، شدهانجام هايپژوهشار بر عملکرد تيمي آنان نيز توجه شود. با توجه به نتایج و عوامل اثرگذ

عبارت است  و استهاي ورزشي ر عملکرد تيممتغيرهاي مهم و تأثيرگذار ب ازجمله 4کارآمدي تيمي

 5د. بندوراند به موفقيت منجر شونتواناجراي فرایندهایي که مي برايهاي تيم از اطمينان به مهارت

و  تلاش ميزانکند، بر انجام انتخاب مي برايیک تيم  آنچهبر  تيمياست کارآمدي  معتقد( 1339)

  گذارد.تأثير مي ،وظيفهانجام منظوربه آنهامقاومت 

                                                           
1. Devecioglu, Sahan, Yildiz, Tekin, & Sim 

2. Byl 

3. Ruth 

4. Team Confidence 

5. Bandura 
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هاي ورزشي د که در رشتهکري اشاره هایپژوهشتوان به مورد اهميت متغير کارآمدي تيمي مي در

(، بسکتبال 1333، 2(، هاکي روي یخ )فلتز و ليرگ2114، 1مختلف نظير فوتبال )ميرز، فلتزو شورت

( و واليبال )حسيني کشتان، 2111، 4(، سافتبال )چو، یو و چي2111، 3)واتسون، چمرز و پریسر

ارتباط مثبتي بين کارآمدي تيمي و  و اندگرفته انجام (2111نژاد، کردشولي و پناهي، رمضان

نشان داده است متغير کارآمدي تحت تأثير  هاپژوهش ر،سویي دیگاز اند. عملکرد مشاهده کرده

فرانسن، وانبسلاري، ) قرار دارد 6و سبک رهبري رهبران همسطح 5عوامل مختلفي نظير هویت تيمي

به ميزاني که ورزشکاران خودشان را عضوي از  ویت تيميه. (2114، 9دي کوپر، واند بروك و بوئن

 ةشددروني به معناي احساس هویت مشتركِ تيمي دقيقاً اشاره دارد. هویت ،نندکتيم تعریف مي

سازد پذیر مي( که رفتار گروهي را امکان«ما»بخشي از  عنوانبه)احساسشان از خودشان  است افراد

 3زومرن، لاچ و اسپيرزمثال، ون رايب (.2114، 3)استيفنز، هاسلام، ریچر، پلاتو، فرانسن، یانگ و بوون

ارتباط مثبتي مشاهده کردند.  تيميو کارآمدي  تيميود بين هویت هاي خ( در پژوهش2111)

مثبتي بر  طوربه تيميهویت  ،هاي سازمانيدر موقعيتکه  است دادهنشان  هاپژوهش ،علاوهبه

شده ورزش نيز نشان داده  ةدر حوز(. 2112، 11وانگ و هوول)تأثير دارد  تيماعضاي  تيميکارآمدي 

 یابدمي کاهشروي اجتماعي طفره بهرة کافي داشته باشند،هویت تيمي  از ورزشکاراناگر است که 

حضور گروهي از  (.2113، 11هویگارد، بوون، دي کایپر و پيترزشود )مي بهترو عملکرد تيم 

 آنهاشود. موضوع مهم این است که نمي آنهاهميشه باعث پيروزي  ،در یک تيم بااستعدادورزشکاران 

در  کنندهتعيينفعاليت کنند. رهبر اثربخش یکي از عوامل مهم و یک تيم  صورتبهبتوانند 

ورزش اغلب بر  ةدر حوز هاپژوهشبيشتر (. 2112، 12هاي یک تيم است )کاتریلکردن کارکردبهينه

اخير به اهميت رهبران همسطح  هايپژوهشاما  ؛(2119، 13)چلادوراي انددهکررهبري مربي تمرکز 

                                                           
1. Myers, Felts & Short 

2. Ling 

3. Watson, Chemers & Preiser 

4. Chou, Yu & Chi 

5. Team Identification 
6. peer leadership 

7. Fransen, Vanbeselaere, De Cupper, Vande Broek & Bone 

8. Steffens, Haslam, Reicher, Platow, Fransen, Yang & Bone 

9. Van Zomeren, Leach & Spears 

10. Wang & Howell 

11. Hoigaar  & Peters 

12. Cotterill 

13. Chelladurai 
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و  ، هارديلاگهد(. 2113، 1اند )پرایس و ویسبرده هاي ورزشي پيتيمباکيفيت براي کارکرد مؤثر 

و  داشته باشدنقش رسمي و غيررسمي در تيم اند که دمي( ورزشکار رهبر را ورزشکاري 2116) 2آیز

  گذارد.بتأثير  موردنظرکسب اهداف  راستاياعضاي تيم در  بر

تقسيم  3رهبران رسمي و غيررسمي ةدست دوشان به شکاران رهبر بر اساس ميزان رسميتورز

 ،مربي یا تيم(. رهبر رسمي، ورزشکاري است که 2114، 4و اسپينگ آیز شوند )مارتين، برونر،مي

رسمي به این سمت منصوب  طوربهده است )نظير کاپيتان تيم که واگذار کر به اواي وظيفه رسماً

نقش رهبري  اما ؛نددارن ايشدهتهشناخشود(. در مقابل، رهبران غيررسمي پست رهبري رسمًا مي

 ةي که در حوزهایپژوهشاغلب  حالتابهرسانند. به انجام مي تيمخود را از طریق تعامل با اعضاي 

 ؛(2111، 5ها متمرکز بوده است )ولکر، گولد و کرافوردبر روي کاپيتان ،شده انجامرهبري ورزشکاران 

 عنوانبهرود که يم، رهبر تيم است و از او انتظار ميزیرا این اعتقاد کلي وجود دارد که کاپيتان ت

ها، د و در جشنباشرهبر مثل یک هاي تيم فعاليت همة، در دکنين کادر فني و بازیکنان عمل رابط ب

محققان اذعان اخيراً  ،حالبااین(. 1393، 6هاي خبري نماینده تيم باشد )موشرجلسات و کنفرانس

رد )کاپ، آیز، بيوچمپ، توجهي قرار گيدور بماند یا مورد بي نظر ازاید اند که رهبر غيررسمي نبکرده

 اگرچهاند دهه این نتيجه رسي( ب2116مثال، لاگهد و همکاران ) براي(. 2111، 9و باسلوت اسچينک

ند، برخوردارموقعيت رهبري رسمي  ازکاپيتان( اغلب ورزشکاران رهبر )نظير کاپيتان یا کمک

هالمز، مک نيل و ند. کنرهبر درك مي عنوانبههایشان را نيز بازيِن تيم، دیگر همحال، بازیکنابااین

تيم و هم بازیکنان  هم کاپيتان ،دادند که اکثر ورزشکاراننشان  خود هشر پژو( د2111) 3آدرنا

( در یک 2114)وانبسلاري و همکاران . فرانسن، برندميشان نام رهبر در تيم عنوانبهدیگر را 

نفري نشان دادند که حدود نيمي از ورزشکاران، کاپيتان  4451 ةنمونیک ن بر روي آنلای پژوهش

اي، اجتماعي، بيروني و انگيزشي( هاي چهارگانه )وظيفهنقش ایفاکنندةرهبر اصلي و  عنوانبه خود را

ش زمين نق از ، رهبران غيررسمي بيش از کاپيتان در درون و بيروندیگرعبارتيبهبودند. درك نکرده 

تعداد رهبران همسطح ارتباط معناداري را بين  پژوهشنتایج این  ،کنند. همچنينهدایت را ایفا مي

نگرش هویت اجتماعي به رهبري نشان داد.  دي تيمي، هویت تيمي و جایگاه تيمکارآم تيم،

                                                           
1. Price  & Weiss 

2. Loughead, Hardy & Eyes 

3. Formal & Informal 

4. Martin, Bruner  & Spink 

5. Voelker, Gould & Crawford 

6. Mosher 

7. Cope, Eyes, Beauchamp, Schinke & Bossulet 

8. Holmes, McNeil & Adorna 
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شواهد  الحبااین ؛نشده است برده کار بهورزش  ة( تاکنون در حوز2111)هاسلام، ریچر و پلاتو، 

، در ننددر گروه ایجاد ک «ما»رهبران مؤثر قادرند احساس مشترکي از است که ابتدایي نشان داده 

براي آنچه برایش  را ند و درك افرادپدید آورافراد متفاوت احساس عضویت در یک گروه یکسان را 

کنند را تقویت مياعضا  تيميهویت  ،رهبران مؤثر ،دیگرعبارتيبهایش دهند. افز ،کنندتلاش مي

که رهبران  اندهاي اخير نشان داده(. یافته2114؛ استيفنز و همکاران، 2111)هاسلام و همکاران، 

(. 2114بخشند )استيفنز و همکاران، خود را ارتقا مي هايتيميهمهمسطح اثربخش هویت تيمي 

ين کارآمدي بکه نشان داد  (2114) 1پر و بوونکوانسن، کافي، ونبسلایر، اسلتر، ديفر پژوهشنتایج 

( در 2114. فرانسن، کافي و همکاران )وجود دارد يدارمعناهمبستگي  ،و هویت تيمي تيمي

کارآمدي  و رهبران همسطح بر هویت تيمي ةشدكکه کيفيت ادرا هاي خود بيان کردندپژوهش

 يایي که رهبران باکيفيتهتيمکه  گزارش کردنداین پژوهشگران  ،علاوهبه ؛دارد يدارتأثير معنا تيمي

 برخوردارند. تري منسجم هویت تيمياز  ،ندداراي و انگيزشي در نقش وظيفه

تواند در ارتباط بين رفتار رهبر و کارآمدي ند که هویت تيمي مينشان داد هاپژوهش ،همچنين

روي  رتجربي ب ةراستا، مطالع همين(. در 2112تيمي نقش ميانجي را ایفا کند )وانگ و هوول، 

که هویت تيمي بازیکنان تا حدودي توانسته است در ارتباط بين هاي بسکتبال نشان داد تيم

نقش ميانجي را بازي کند  ،اطمينان القاشده توسط رهبر همسطح و کارآمدي جمعي بازیکنان

ین ( نيز به ا2111(. واتسون و همکاران )2114پر و بوون، لایر، دي کو)فرانسن، هاسلام، استفن، ونبس

بازیکنان  تيميمثبت با کارآمدي  طوربهنتيجه دست یافتند که درك اثربخشي رهبران همسطح 

هاي بسکتبال نشان داد رفتار رهبران تجربي بر روي تيم پژوهش، انجام یک علاوهبه. داردارتباط 

ج تيم و خود باعث تقویت اطمينان به نتای ةنوب بهبازیکنان تأثير دارد و  تيميهمسطح بر کارآمدي 

کيفي بر  پژوهش( در 2119) 2(. رانگلن2114م و همکاران، اشود )فرانسن، هاسلعملکرد تيمي مي

مثبت اعتماد )کارآمدي(  طوربه ،تيم روي یک تيم هندبال نخبه دریافت اگر مربي و ورزشکاران رهبرِ

  خواهد شد. تيمي اعضاي تيم را تحت تأثير قرار دهند، ایجاد اعتماد )کارآمدي( تيمي تسهيل

لایق در تيم با سطوح بالایي از هویت  که رهبري همسطح اندنشان داده شدهانجاماندك  هايپژوهش

 ،3چندلر-گهد، مانرو)کروزیر، لاتيمي و عملکرد تيمي ارتباط دارد  تيمي، اعتماد تيمي، انسجام

داشتن  ،هاي تيميرشته(. یکي از منابع مهم موفقيت در 2114همکاران،  ؛ فرانسن، ونبسلایر و2113

ازیکنان ب د.نبه موفقيت بسيار مؤثر باش رسيدن درد نتوانکه مي استبازیکنان توانمند و باتجربه 

                                                           
1. Coffee & Slater 

2. Ronglan 

3. Crozier & Munroe-Chandler 
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توانند رهبر خوبي که دارند، مي فرهمنديهاي ها و ویژگيها، توانمندينخبه بر اساس شایستگي

اغلب ، اینباوجود (؛2114، 1)اوناگ و تمپسي دهندبراي بازیکنان باشند و به تيم انسجام 

هاي رهبري مدیران و مربيان سبک ،رهبري در ورزش انجام گرفته است ةي که در حوزهایپژوهش

رهبران تيم نادیده  عنوانبهنباید نقش ورزشکاران را  کهدرحالياند، قرار داده نظر دمورزشي را 

، شکاف دارند تأکيدشده بر نقش حياتي رهبران همسطح یاد هايپژوهش ةهم اگرچه گرفت.

 براي ،روازاینگرفته براي درك آن وجود دارد. هاي انجامشده و تلاشبين اهميت داده توجهيقابل

 رفتار رهبران همسطح تأثيرمحقق قصد دارد  تر به نقش رهبري همسطح،آوردن دید عميقدستبه

این مدل  .کندبررسي  (شماره یکشکل ) مفهوميبر اساس یک مدل  ،هویت و کارآمدي تيمي بر را

  .شودنهاده ميآزمون  بهتدوین شده است و در ادامه برازش آن مباني نظري  ةمطالعبر اساس 
 

 
مدل مفهومی پژوهش -3شکل   

 

 پژوهش شناسیروش

پژوهش حاضر توصيفي و طرح آن از نوع همبستگي است که به شکل ميداني انجام شده است. 

ها و مؤسسات کننده در مسابقات هندبال دانشجویان پسر دانشگاهتيم شرکت 11آماري آن را  ةجامع

یکي از دلایل محبوبيت و پرکاربرد . (نفر 141) تشکيل دادند 1333آموزش عالي کشور در زمستان 

بالاي نمونه در به استفاده از حجم  نداشتن، نياز2(PLS)حداقل مربعات جزیي بودن روش 

از  است عبارت ،روشاین لازم در  ةتعيين حداقل نمون ايبرهاست. یکي از قواعد مرسوم پژوهش

                                                           
1. Onag & Tepeci 

2. Partial Least Squares 
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که به یک متغير مربوط  ـتعيين بيشترین روابط موجود در بخش ساختاري مدل اصلي پژوهش 

بر آماري  ةحجم نمون ،در پژوهش حاضر .(95 :1333، رضازاده)داوري و  11عدد  درضرب ـ شوندمي

افزایش صحت و دقت نتایج و احتمال  منظور به نفر به دست آمد که 61مبناي این قاعده 

 درو  شد توزیعه ندر بين نمو در دسترس به روش نامهپرسش 121ها، برخي از نمونه نبودنپاسخگو

ها از براي گردآوري داده .شد وتحليلیهتجزو  يآورجمعکامل و بدون نقص  ةنامپرسش 119 یتنها

 گردید:  استفاده ذیل به شرح استاندارد ةنامسه پرسش

سؤال و پنج زیرمقياس )آموزش، آمرانه،  42 از( 1331، 1)چلادوراي و صالحدر ورزش رهبري  مقياس

وحداني،  پژوهش در ابزار این پایایي. شودتشکيل مي دموکراتيک، حمایت اجتماعي، بازخورد مثبت(

 91/1( 1334) مصلحي، دوستي و صفانيا پژوهش در و 93/1( 1331) پورزاده، آقایي و حسينمحرم

گویه و پنج زیرمقياس  21( 1333)فلتز و ليرگ،  کارآمدي تيمي ةنامپرسش. است شده گزارش

، اسدي، گودرزي نياحسيني پژوهش در ابزار این . پایایيدارد)توانایي، اتحاد، ثبات، آمادگي و تلاش( 

از  ،هایتن در .است شده گزارش 39/1( 1333) تميزي پژوهش در و 35/1( 1332) خبيريو 

، ونبسلاري، بروك، لاگهد، دي کوپرنسن، ون پوئيناز پژوهش فرا برگرفته ،هویت تيمي ةنامپرسش

. از گزارش شده است 33/1که مقدار پایایي آن  ( با پنج گویه استفاده شد2115) 2بروك و بوون نداو

 تمامو  بنویسندمه ناها درخواست شد نام بهترین رهبر درون تيم را در بالاي پرسشدهندهپاسخ

گيري رهبري را متناسب با آن فرد پاسخ دهند. براي تعيين روایي ابزارهاي اندازه ةنامسؤالات پرسش

ها از سه معيار بارهاي عاملي، نامهتعيين پایایي پرسش براي، 3از سه نوع روایي محتوا، همگرا و واگرا

( و همچنين براي 1331) 5رنل و لاکرطبق نظر فو ،4ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایي مرکب

هاي نمعادلات ساختاري بهره گرفته شد. براي انجام آزموسازي ها از مدلتحليل استنباطي داده

  .دشاستفاده  9اس.ال.اسمارت پي و 6اس.اس.پي.افزار آماري اساز نرم یادشده
 

 

 

                                                           
1. Saleh 

2. Van Puyenbroeck & Loughead 

3. Content, Convergent & Discriminant Validity 

4. Composite Reliability 

5. Fornell & Larker 

6. SPSS 

7. Smart PLS 



 3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                       09

 

 نتایج

 22 تا 13سني  ةدر دامن پژوهشاي هاکثر نمونه شناختي نشان داد کهمعيتهاي جبررسي ویژگي

 درصد(6/6) سال 32تا  23سني  ةدر دامن پژوهشهاي و کمترین فراواني نمونه (درصد3/56) سال

از بازیکنان در تيم دانشگاه درصد  6/61که نتایج پژوهش حاضر نشان داد  ،همچنين. قرار داشتند

  .استکم بازي در آن تيم  ةجربت دهندةکه این نشان ماه داشتند ششز کمتر ا سابقة فعاليت
 

 گیریروایی همگرا و پایایی ابزار اندازه -3جدول 

 متغیرهای پنهان آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی شدهاستخراج واریانس یانگینم

 هویت تيمي 31/1 32/1 91/1

 آمرانه 63/1 31/1 59/1

 آموزش 33/1 33/1 66/1

 دموکراتيک 92/1 31/1 53/1

 بازخورد 63/1 31/1 51/1

 حمایت اجتماعي 92/1 34/1 63/1

 کارآمدي تيمي 33/1 33/1 32/1

 

مدیریت ورزشي کمک گرفته شد و براي  تادانبراي تعيين روایي محتوایي از نظرات چند تن از اس

؛ (شماره یک)جدول  شداستفاده  1شدهاستخراجن واریانس يسنجش روایي همگرا از معيار ميانگ

 قبولِ قابل همگرايِ روایيِ ،5/1تر از بزرگ شدهاستخراجن واریانس يمعيار ميانگدار که مقمعنيبدین

 جذر معيارِ ة(. روایي واگرا نيز از طریق مقایس1331دهد )فورنل و لارکر،ها را نشان مينامهپرسش

از با همبستگي بين متغيرهاي پنهان سنجيده شد و براي هرکدام  شدهاستخراج واریانسِ  نِيميانگ

( بيشتر از شماره دو)اعداد در قطر جدول  شدهاستخراج واریانسِ يانگينِم معيارِجذر  بایدها سازه

حاضر  پژوهشدر  (. همچنين1331شد )فورنل و لاکر، ها در مدل بار سازهدیگهمبستگي آن سازه با 

ایي ترکيبي استفاده از بارهاي عاملي، آلفاي کرونباخ و پای پژوهشهاي نامهتعيين پایایي پرسش براي

( و 1331)فورنل و لارکر،  6/1ر از بيشت، پایایي ترکيبي 9/1از  بيشتر آلفاي کرونباخ کهطوريبهشد؛ 

 پایداري دروني مناسب براي دهندةنشان( 93، 1333اوري و رضازاده، )د 4/1تر از يشبارهاي عاملي ب

روایي واگرا، همگرا و  ،شودملاحظه مي ویک و دکه در جداول  طورهمانگيري است. ابزارهاي اندازه

  در سطح مطلوب قرار دارند. پژوهشهاي نامهپایایي پرسش
 

                                                           
1. Average Variance Extracted 
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 آمار توصیفی، ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا -9جدول 

 5 1 7 4 1 9 3 هامتغیر

       34/1* هویت تيمي 1

      96/1 19/1 آمرانه 2

     31/1 -19/1 -44/1 آموزش 3

    96/1 53/1 16/1 -26/1 دموکراتيک 4

   91/1 51/1 66/1 -13/1 -32/1 بازخورد 5

  31/1 63/1 66/1 64/1 19/1 -29/1 حمایت 6

 36/1 11/1 23/1 13/1 14/1 19/1 21/1 کارآمدي تيمي 9

 6 13/2 2 4/2 33/1 11/3 3/4 ميانگين 

 9/2 53/1 65/1 59/1 51/1 91/1 3/1 انحراف استاندارد 

 23/1 43/2 16/2 35/1 26/2 13/1 --- تورم واریانس عامل 

 .هستند شدهجذر ميانگين واریانس استخراجاعداد در قطر جدول *
 

خطي دهد که بين متغيرها همنشان مي 1مربوط به عامل تورم واریانس 11تر از کمهمچنين مقادیر 

(. در ادامه به 2113، 3ن، چانگ و چوانگ، به نقل از چو، لي2116و همکاران،  2وجود ندارد )هایر

ضریب تعيين  شاخص و شودمي پرداخته پژوهش مدل اثرات )مستقيم، غيرمستقيم و کل( در بررسي

2و معيار 
Q ميان قوي ارتباط که معناست بدین باشد، 6/1 يش ازب مسير ضرایب اگر .شودمي بررسي 

 ارتباط باشد 3/1 کمتر از اگر و متوسط طارتبا باشد 6/1 و 3/1 بين اگر دارد، وجود متغير دو

  (.36 :1333؛ به نقل از داوري و رضازاده، 1333، 4)کوهن دارد وجود ضعيفي

                                                           
1. Variance Inflation Factor 

2. Hair 

3. Chou, Lin, Chang & Chuang 

4. Cohen 
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 به همراه ضرایب استاندارد پژوهش ةشدآزمونمدل  -9شکل 

 

 مربوط به مدل 2Qاثرات مستقیم، غیرمستقیم، اثرات کل، ضرایب تعیین و معیار  -1جدول 

 هامسیر
 اثرات

 ستقیمم
 اثرات

 غیرمستقیم
 اثرات کل

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

2Q 

   13/1 14/1 13/1 کارآمدي تيمي ---> آمرانه
   119/1 -13/1* 14/1 کارآمدي تيمي ---> آموزش

 33/1 11/1 162/1 -11/1 19/1 کارآمدي تيمي ---> دموکراتيک
   29/1 -12/1 23/1* کارآمدي تيمي ---> بازخورد مثبت

   -11/1 11/1 -11/1 کارآمدي تيمي ---> حمایت
   33/1** --- 33/1** کارآمدي تيمي ---> هویت تيمي

   14/1 --- 14/1 هویت تيمي ---> آمرانه
   -33/1** --- -33/1** هویت تيمي ---> آموزش

 53/1 13/1 -131/1 --- -13/1 هویت تيمي ---> دموکراتيک
   162/1 --- -16/1 هویت تيمي ---> بازخورد مثبت

   13/1 --- 13/1 هویت تيمي ---> حمایت

          P<1/11**         P<1/15*     
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هاي رهبري، سبک بازخورد مثبت نشان داد که از بين سبک پژوهشنتایج بخش ساختاري مدل 

 برداري تأثير منفي و معناو سبک آموزش دارد  بر کارآمدي تيمي يتأثير مثبت ،رهبران همسطح

اداري را نشان داد. در هویت تيمي بر کارآمدي تيمي تأثير مثبت و معن ،دارد. همچنينهویت تيمي 

مستقيم، نتایج نشان داد که سبک آموزش رهبران همسطح بر کارآمدي تيمي تأثير غير ،این راستا

ان در بخش مربوط به اثرات کل مشاهده شد سبک آموزش رهبر ،درنهایتداري دارد. منفي و معني

مشاهده  سه طور که در جدولهمان دارد.بازیکنان بيشترین تأثير را بر هویت تيمي  ،همسطح

 از طریقهاي هویت تيمي و کارآمدي تيمي متغير درصد از واریانس 13/1و  11/1ترتيب به ،شودمي

يف مورد اول در سطح خيلي ضعيف و مورد دوم در سطح ضع که استزا قابل تبيين هاي برونمتغير

2(. معيار 1333، به نقل از داوري و رضازاده، 1333شود )چين، ارزیابي مي
Q 1استون گيسر را 

 پژوهشزاي مدل محاسبه شود که در هاي درونده است و باید در مورد تمام سازهدا( ارائه 1395)

د )داوري و دهمدل را نشان مي فراوانِ بينيِقدرت پيش ،است 35/1بيشتر از  اینکهحاضر با توجه به 

استفاده  2نيکویي برازشاز معيار  پژوهشبراي بررسي برازش مدل کلي  ،نهایت در (.1333رضازاده، 

نيکویي مقادیر ضعيف، متوسط و قوي براي  عنوانبه 36/1و  25/1، 11/1شد. با توجه به سه مقدار 

 دهندةنشان به دست آمد که 31/1حاضر مقدار  پژوهش(، در 1333)داوري و رضازاده،  برازش

  که از طریق فرمول زیر محاسبه شد. استبرازش متوسط مدل کلي 

 

 گیرینتیجهبحث و 

هویت تيمي و کارآمدي تيمي  بررفتار رهبران همسطح  تأثيرهدف از پژوهش حاضر بررسي 

ها و مؤسسات آموزش عالي کننده در مسابقات دانشجویان پسر دانشگاهبازیکنان هندبال شرکت

سبک هاي رهبري رهبران همسطح، ميان سبکداد که از  نشان پژوهشهاي . یافتهکشور بود

و معناداري دارد. رهبران همسطح،  مثبت تأثيرکارآمدي تيمي بازیکنان  بربازخورد مثبت 

 ةورزشکاراني در درون تيم هستند که به دليل داشتن روابط اجتماعي خوب، مهارت، تخصص و تجرب

هاي بازخوردهاي مثبت و همچنين توصيه ند ودارهاي خود تيمياغلب هم زدجایگاه خاصي ن ،کافي

 . کارآمدي تيمي عبارتکارآمدي تيمي تأثير مثبت بگذارد ازجملههاي تيمي تواند بر پویایيمي آنها

د و ند به موفقيت منجر شونتواناجراي فرایندهایي که مي برايهاي تيم از اطمينان به مهارت ستا

از تعریف با و  کنندتوانند با استفاده از سبک بازخورد مثبت، بازیکنان را تشویق مسطح ميرهبران ه

                                                           
1. Stone- Geisser Criterion 
2. Goodness of Fit 
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 ،آن ةواسطبه درنتيجه شوند و آنهابازي و مهارت آنان باعث ارتقاي این اعتقاد مشترك در بين 

فرانسن، کافي و همکاران  هايپژوهشعملکرد تيم را تحت تأثير قرار دهند. این یافته با نتایج 

(، فرانسن، هاسلم و 2111(، واتسون و همکاران )2114) (، فرانسن، وانبسلاري و همکاران2114)

( 2114مثال، فرانسن، هاسلم و همکاران ) رايبخواني دارد. ( هم2119رانگلن ) و (2114همکاران )

سطح بر کارآمدي جمعي د رفتار رهبران همدنهاي بسکتبال نشان داي بر روي تيمپژوهشدر 

شود. خود باعث تقویت اطمينان به نتایج تيم و عملکرد تيمي مي ةنوب بهبازیکنان تأثير دارد و 

ان کيفي بر روي یک تيم هندبال نخبه دریافت اگر مربي و رهبر پژوهش( در 2119رانگلن )

ي ایجاد کارآمدمثبت کارآمدي تيمي ورزشکاران خود را تحت تأثير قرار دهند،  طوربه همسطح

 ةشد( نشان دادند کيفيت ادراك2114فرانسن، کافي و همکاران ) علاوهبهتيمي تسهيل خواهد شد. 

  بر کارآمدي جمعي تأثير معناداري دارد. ،رهبران همسطح

سبک آموزش و تمرین رهبران همسطح در ادامه نتایج حاصل از تحليل مدل پژوهش نشان داد که 

 ةواسطبهمستقيم و غير طوربهاما  ؛ندارد يتأثير مستقيم و معناداراران کارآمدي تيمي ورزشک بر

اشاره  این مسئله هویت تيمي به. دارد يمنفي و معنادار تأثير ،متغير ميانجي عنوانبه ،هویت تيمي

کنند. انتظار بر این است که خودشان را عضوي از تيم معرفي ميتا چه ميزان که ورزشکاران دارد 

 تمریندر طول جلسات رهبران این  کهدرصورتياما  ؛بخشندبهویت تيمي اعضا را ارتقا  ،ؤثررهبران م

 طوربهممکن است  ،ندمراعات نکند و جانب احترام و احتياط را باشنتوجه بيبه نيازهاي اعضا 

در  «ما بودن» ناخودآگاه به احساس هویت تيمي اعضا لطمه وارد کنند و زماني که احساس مشتركِ

و کارآمدي  نفساعتمادبهو  شودميباعث ایجاد تفرقه در تيم  نوعيبهزشکاران تضعيف گردد، ور

( و فرانسن، هاسلم و 2112با نتایج تحقيقات وانگ و هوول ) این یافتهدهد. تيمي را کاهش مي

ي تواند در ارتباط بين رفتار رهبر و کارآمدي تيم( که نشان دادند هویت تيمي مي2114همکاران )

(، واتسون و همکاران 2119بازي کند و همچنين نتایج تحقيقات رانگلن ) ينقش ميانجي مثبت

( که ارتباط 2114(، فرانسن، ونبسلایر و همکاران )2114، کافي و همکاران )فرانسن(، 2111)

خواني ندارد. مستقيم و معناداري را بين رفتار رهبران همسطح و کارآمدي تيمي مشاهده کردند، هم

 بررسيغيررسمي  رفتار رهبران همسطحِ پژوهشدر این  سویکاز  گفتتوان ر توجيه این یافته ميد

که ممکن است نسبت به نقش و اهميت رفتار خود بر هویت تيمي اعضا آگاه نباشند و با بروز  هشد

درصد از  61مدت فعاليت  ،رفتارهاي غيراثربخش باعث کاهش هویت تيمي شوند و از سوي دیگر

براي تثبيت توانایي و  زمانمدترسد این ماه بوده است که به نظر مي 6کمتر از  پژوهشهاي نهنمو

  در بين اعضاي تيم محدود است. «ما» مهارت و برقراري تعاملات دوستانه و ایجاد احساس مشتركِ
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مثبت و  طوربهرهبران همسطح  دموکراتيک وهاي حمایت اجتماعي انتظار بر این بود که سبک

 هايیافتهاما  ؛داشته باشد دي تيمي ورزشکاران تأثير معناداربر کارآممنفي  طوربه آنها ةسبک آمران

هاي هندبال در تيمکه  رسدمي به نظر چنين طورکليبه. ندنشان نداد راتأثير معناداري  پژوهش

 سطحرهبران هم ،ندردکدانشجویي با توجه به ماهيت، شرایط و سطحي که در آن فعاليت مي

 حمایت اجتماعي و دموکراتيکآمرانه،  هايسبکاستفاده از  براي جایگاه لازماز قدرت و  )غيررسمي(

 بر اندبودهقادر بازخورد مثبت  ةارائو و تمرین آموزش سبک از طریق برخوردار نبودند و بيشتر 

تأثير  ،وزش و تمرینسبک آمنشان داد  هایافتهدر این راستا  .گذارندب تأثيربازیکنان کارآمدي تيمي 

د؛ یعني رهبران همسطح با آموزش بازیکنان تيم باعث رمنفي و معناداري بر هویت تيمي بازیکنان دا

ها نظير استيفنز و ها با نتایج برخي پژوهشاین یافتهشوند. تضعيف هویت تيمي ورزشکاران مي

 توانمير تفسير این یافته خواني ندارد. د( هم2114( فرانسن، کافي و همکاران )2114همکاران )

شناختي بر آموزش تکنيک و تاکتيک توجه به مسائل روانآگاهي و بدون رهبران تيم بدون  گفت اگر

هاي فيزیکي موفق شوند، اما در امر تقویت مهارت يها تأکيد کنند، شاید در امر ارتقاتيميبه هم

اهش هویت تيمي در بين ورزشکاران هویت تيمي موفق نخواهند بود و غفلت از بعد رواني باعث ک

 شود. مي

هویت تيمي تأثير مستقيم، مثبت و معناداري بر کارآمدي تيمي  در ادامه ملاحظه شد که متغير

راي دستيابي ب گروههاي گروهي بر این است که اعضاي بازیکنان دارد. اعتقاد عمومي مربيان ورزش

مربيان اصرار دارند که هویت تيمي، اساس  علاوههبد. ننياز داربه موفقيت، به احساس هویت تيمي 

موفقيت است و باید فنوني را به کاربرد تا از این احساس ورزشکاران درون تيم اطمينان حاصل کرد. 

تر باشد، اعتماد بازیکنان هرچه هویت ورزشکاران در درون تيم قوي ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر

تواند منجر به موفقيت تيم شود نيز بيشتر خواهد هایي که مياینداجراي فر برايهاي تيم به مهارت

(، 2114(، فرانسن، هاسلام و همکاران )2112ها با نتایج تحقيقات وانگ هوول )شد. این یافته

رانسن، کافي و همکاران ( و ف2114(، استيفنز و همکاران )2114فرانسن، وانبسلاري و همکاران )

  د.هستن راستاهم( 2114)

الشعاع قرار هاي ورزشي را تحترفتار رهبران همسطح از عواملي است که موفقيت تيم ،درمجموع

کند. این نکته زماني از اهميت هاي مناسب را نمایان ميها و سبکدهد و لزوم استفاده از شيوهمي

ظاهر شوند.  ناموفق ،هاي بازیکنانبيشتري برخوردار خواهد بود که مربيان در شناسایي و ارضاي نياز

هستند که باید این  آنهادر این زمان است که این وظيفه بر دوش رهبران همسطح خواهد افتاد و 

توانند با توجه به هاي ورزشي ميهاي پژوهش، رهبران تيمیافته بر پایة طورکليبه. کنندخلأ را پر 

هترین نتایج گام کسب ب راستايو در  کنندشرایط و اقتضائات، سبک رهبري مناسب را اتخاذ 
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شود رهبران همسطح درون ها پيشنهاد ميهاي پژوهش، به مسئولان تيمتوجه به یافته بابردارند. 

رفتارشان در ایجاد هویت و کارآمدي تيمي در  مؤثررا از نقش  آنهاو  کنندخود را شناسایي  هايتيم

را در بروز  آنها ،مدتکوتاههاي آموزشي ند و همچنين با برگزاري دورهسازبين اعضاي تيم مطلع 

و  برگزینندند تا با توجه به شرایط و اقتضائات، سبک رهبري مناسب را دهرفتارهاي مناسب یاري 

2 اگرچه معياردرنهایت،  در جهت کسب بهترین نتایج گام بردارند.
Q مدل  چشمگيرِبيني قدرت پيش

 درصد از واریانس 13/1و  11/1د به ترتيب توانستن صرفاً زا هاي برونمتغير حال،بااین ،را نشان داد

به پژوهشگران آتي پيشنهاد رو، ازاین ؛ندکنو کارآمدي تيمي را تبيين  هاي هویت تيميمتغير

که قابليت ند متمرکز کن يمتغيرهاي تأثيرگذار ، مطالعة خود را برهاي خوددر پژوهش دشومي

  ند.شته باشتبيين واریانس باقيمانده را دا

 يارتقا در( ها)مربيان و یا کاپيتانتيم  رهبران اثربخشِ ر نقشب طورکليبهگذشته  هايپژوهشنتایج 

 ن همسطحِرهبرارهبري  هايسبک ،حاضر پژوهشدر اما  ؛نداهداشت تأکيدکارآمدي تيمي و هویت 

 نشان داد هایافته که؛ درحالياست بررسي و مطالعه نشدهدانشجویي  هندبالِ ةدر حوزرسمي غير

 مدي و هویتآمتفاوتي بر متغيرهاي کار تأثيرات این رهبرانِ همسطحِ غيررسمي، رفتارهاي مختلفِ

  مستقيم و غيرمستقيم دارد. طوربه تيمي
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Abstract 
The objective of the present study was to examine the impact of the leadership style of 

peer leaderships on team identification and efficacy of handball players of Iran 

universities and higher education institutions. The population of this study consisted all 

players of teams who participated in the national handball tournament of universities and 

higher education institutions boy students (140 persons), that among them 107 persons 

selected by available sampling method. After determining validity and reliability, in 

order to data gathering use of leadership in sport (Chelladurai and Saleh, 1980), team 

identification (Fransen et al, 2015) and team efficacy (Feltz and Lirgg, 1998) 

questionnaires. Findings indicated that positive feedback style of peer leaders has a 

direct and significant effect on team efficacy of players and training style of them has a 

negative and significant effect on the team identification. Also, the team identification 

has a positive and significant on the team efficacy. Finally, peer leaders’ training style 

showed an indirect, significant and negative effect (mediated by team identification) on 

the team efficacy. According to the findings, suggested to the teams' officials identify 

peer leaders within their teams and aware them of their behavior effective role in 

creating of team identification and efficacy among team members. 
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