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Abstract 
The present study was conducted to investigate the role of 
shared leadership on team commitment of the Iranian 
professional handball players mediated by psychological 
empowerment. This research was a correlational study. 
Statistical population of this study included all professional 
male handball players in adult, youth, and adolescent 
categories, which were about 600 people according to obtained 
information. Using the Morgan table, 234 individuals were 
identified as the participants of the study through simple 
random sampling. Questionnaires on shared leadership, team 
commitment, and psychological empowerment were 
distributed among the participants, out of which, 211 
questionnaires were completed and used. Structural Equation 
Modeling (SEM) with covariance-based approach was used to 
analyze the data obtained in the present research. Results of 
this study showed that, shared leadership had a direct and 
indirect significant effect on team commitment through 
psychological empowerment of the Iranian professional 
handball players. Therefore, results of the study indicated that, 
multipurpose leadership has an important role in development 
of psychological empowerment and team commitment among 
the Iranian professional handball players. 
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Extended Abstract  

Long Abstract 
The purpose of this study was to 
investigate the role of Shared 
leadership on the team commitment of 
Iranian professional handball players 
with the role of psychological 
empowerment mediator. This research 
is a descriptive correlational research 
which from the point of view of purpose 
is an applied research and was done in 
field data collection. The statistical 
population of the present study 
included all professional handball 
players in the adult, youth, and youth 
categories in the men's section. 234 
persons were selected as the sample of 
the study. Samples were selected by 
simple random sampling method and 
questionnaires were distributed among 
the samples and finally 211 
questionnaires were analyzed.   The 
conceptual model of research Park and 
Seo (2019) was used to determine the 
research goals. The tool used in their 
research consisted of a 13-question 
questionnaire designed with a 5-point 
Likert scale. The questionnaire was 
designed in three parts to examine the 
styles of Shared leadership (including 5 
questions), psychological 
empowerment (including 4 questions), 
and team commitment (including 4 
questions).  Structural equation 
method is used in the analysis part of 
the research. Given that the 
distribution of the research sample is in 
the normal state with respect to the 
skewness and elongation, there is a 
prerequisite for using covariance-based 
software, and one of the covariance-

based softwares of which LISREL should 
be Software is, is used. Finally, the Sobel 
test was used to determine the 
significant mediating effect of one 
variable on the relationship between 
the other two variables. The whole 
process of analysis of the research was 
carried out using SPSS 20 and LISREL 8.8 
software.  Descriptive results showed 
that people aged 20-30 years with 
61.6% had the highest frequency. The 
results also showed that 24.6% of the 
sample had a bachelor's degree, 56.9% 
had an associate's degree and 18.5% 
had a master's degree or higher.  It was 
also found that 55.5% of the research 
sample had under 5 years of 
professional handball experience. The 
results of the skewness and elongation 
analysis showed that the values of 
these indices are between 2 and 2, 
which indicates the naturalness of the 
research data and for the purpose of 
analyzing the present data from 
parametric statistics. Used. Therefore, 
in order to perform structural 
equations, the structural equation 
method should be used using 
covariance-based software such as 
LISREL. The results of the present study 
showed that multivariate leadership 
had a significant effect on the team 
commitment of Iranian professional 
handball players (effect = 0.41; 
significance = 3.70 = significant 
coefficient). The results also showed 
that psychological empowerment had a 
significant effect on the team 
commitment of Iranian professional 
handball players (effect = 0.62; 
significance = 3.54 = significant 
coefficient). In this study, the Sobel test 
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was used to determine the significance 
of the mediating effect of one variable 
on the relationship between two 
variables. The Sobel test score was 3.99 
in the present study, which due to being 
greater than 1.96, it can be said that at 
95% confidence level, the mediating 
effect of psychological empowerment 
on the relationship between 
cooperative leadership and team 
commitment of professional players. 
Iranian handball is meaningful. 
Therefore, the results of this study 
indicate that coaches can play an  

important role in the development of 
psychological empowerment and team 
commitment of Iranian professional 
handball players by using a Shared 
leadership style. Therefore, the 
components of multinational 
leadership need to be identified and 
steps taken to promote Shared 
leadership in order to achieve the 
psychological empowerment and 
commitment of professional Iranian 
handball players.
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 پژوهشیمقالة

ای هندبال ایران: نقش گرا بر تعهد تیمی بازیکنان حرفهتسهیمرهبری  تأثیر

 شناختیروانتعدیل کنندگی توانمندسازی 
 

 3فاطمه طاهریو ، 2، علی صابری1سلیم عباسی

 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران. 1
 مسئول(نوییسندۀ ) استاد یار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .2
 استاد یار مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .3

 

 

 چکیده
ای تعهد تیمی بازیکنان حرفهگرا بر میتسه ینقش رهبر یبررسپژوهش حاضر با هدف 

طراحی و اجرا گردید.  شناختیروانتوانمندسازی گری هندبال ایران با نقش میانجی
آماری پژوهش  جامعۀهمبستگی بود. -های توصیفینوع پژوهش پژوهش حاضر از

های بزرگساالن، جوانان و ای هندبال ایران در ردهتمامی بازیکنان حرفهحاضر شامل 
 600شده تعداد آنان حدود  بر اساس اطالعات کسب است.نوجوانان در بخش آقایان 

نفر به عنوان نمونۀ پژوهش مشخص  234از طریق جدول مورگان تعداد  .نفر بودند
گرا، تعهد های رهبری تسهیمنامهپرسشگیری تصادفی ساده از طریق نمونه  .گردیدند

 نامهپرسش 211در نهایت  .ها توزیع شدبین نمونه شناختیروانتیمی و توانمندسازی 
های پژوهش حاضر از جهت تجزیه و تحلیل داده تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.

گرا به رهبری تسهیم نتایج پژوهش حاضر نشان داد معادالت ساختاری استفاده شد.
 شناختیروانصورت مستقیم بر تعهد سازمانی و غیر مستقیم از طریق توانمندسازی 

بنابراین این نتایج پژوهش مشخص  .معناداری دارد تأثیر رانیهندبال ا ایبازیکنان حرفه
توانند نقش مهمی در بروز میگرا، نمود مربیان با استفاده از سبک رهبری تسهیم

  ای هندبال ایران داشته باشند.و تعهد تیمی بازیکنان حرفه شناختیروانتوانمندسازی 
 

 مقدمه
 . تعهد استز مسائل مهم در هر محیطی تعهد یکی ا

 

                                                           
 

م خود سبب بهبود منابع انسانی به سیستم و تی
افراد گردد. تعهد به مفهوم آمادگی اثربخشی آنان می

های سازمان خود معرفی ودن ارزشجهت درونی نم
هد شامل ایجاد حالتی در افراد شود. به عبارتی تعمی

-یجاد تعلق خاطر به گروه خود میکه منجر به ا است

گردد که در مسیر دستیابی به اهداف گروه خود تالش 
، استا دارا (. فردی که تعهد باالیی ر2015، 1نماید )وود
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پذیرد و در ماند، اهداف را میاقی میدر گروه خود ب
نشان  از خود فداکاری مسیر دستیابی به اهداف گروه،

. دسترسی به تعهد باال در میان منابع انسانی دهد.می
به عنوان یکی از اهداف مهم مدیران همواره مورد توجه 

 هایپژوهش(. در 2015، 1بوده است )سینق و گوپتا
گردد تا در می تعهد سببفی اشاره شده است که مختل

ها از جمله ورزش، عملکرد دچار افزایش محیطبرخی 
؛ 2015، 3؛ تاچیس و تزتزیس2015، 2شود )ها و ها

سبب گردیده است تا به  مسئله(. این 2007، 4هویی
های واسطه کارکردها و فواید موجود تعهد در محیط

های مختلفی اجرایی نمودن آن را مهم ورزشی، پژوهش
 (.2015اچیس و تزتیس، ت) ضروری تلقی نمایندو 

توان  شیباعث افزا و توسعه است ندیفرا یازستوانمد
و  یاسیس نشیب ارتقأحل مشکل،  یکارکنان برا

را  یطیکارکنان شده و آنان قادرند عوامل مح یاجتماع
پردازان . نظریهرندیتحت کنترل بگ وکنند  یشناسائ

توانمندسازی موضوعی  توانمندسازی، معتقدندۀ حوز
یک مفهوم ۀ توان صرفاً بر پایچندوجهی است و نمی

خاص به بررسی آن پرداخت. به باور آنان توانمندسازی، 
یند افزایش انگیزش درونی وظایف واگذار شده به افر

های شناختی از ویژگیۀ کارکنان است و در یک مجموع
ی حق انتخاب، متجل بودن، شایستگی، معناداری و مؤثر
 (.2010نژاد، نیا، سرداری  نجاریگردد )بیگیمی

های حالتاز ای مجموعه شناختیروانزی توانمندسا
باور ۀ که بازگو کنندگردد میتعریف  شناختیروان

. باشندمیاز نقش و نفوذشان در تیم خود  کارکنان
فکر و ۀ نتیج شناختیروانهمچنین توانمندسازی 

روان. توانمندسازی استافراد از شغل خود ۀ تجرب

                                                           
1. Singh & Gupta 

2. Ha & Ha 

3. Tachis & Tzetzis 

4. Hoye 

5. Menon 

6. Lee, Kim & Joon 

ایل به منجر به ایجاد اعتماد به نفس و تم شناختی
در ورزش  شناختیروان. توانمندسازی گرددمیموفقیت 

لکرد کاربردهای بسیاری دارد و از آن در جهت بهبود عم
. (1999، 5منون) نمایندورزشی ورزشکاران استفاده می

بسیاری  هایپژوهشسبب گردیده است تا  مسئلهاین 
ورزشکاران  شناختیرواندر جهت بهبود توانمندسازی 

 .(2016؛ یاوری، 7201، 6لی، کیم و جونهوایجاد گردد )
، شناختیرواندر مسیر بهبود تعهد تیمی و توانمندسازی 

رهبری و  است.ریت و رهبری نقش مهمی را دارا مدی
های نوان یکی از مسائل مهم در سازمانمدیریت به ع

، 7)سودرالند و بورگ مشخص گردیده استامروزی 
واند نقش تعیین ت. بدون شک رهبری مناسب می(2018
های سازمانی داشته باشد. این ای در موفقیتکننده
سبب گردیده است تا در فضای حاضر از رهبری  مسئله

به عنوان ابزاری ارزشمند جهت نفوذ در کارکنان و منابع 
بدون . (2019، 8گناریمیکی و ) انسانی استفاده گردد

در جهت تقویت منابع  یمهمۀ لئشک رهبری مس
. منابع انسانی به عنوان استهبود شرایط آنان انسانی و ب

ند. هستنمهم و کلیدی در هر محیطی مشخص عناصر 
ع انسانی سبب گردیده است تا بهبود وضعیت مناب

آن همواره مورد توجه مدیران قرار  أها جهت ارتقتالش
سبب گردیده است تا منابع مالی،  مسئلهگیرد. این 

ای در جهت بهبود و همادی، فکری و انسانی گسترد
، )گئو، براون وضعیت منابع انسانی صرف گردد ارتقأ

از طرفی  (.2011، 9اشکرافت، یوشیوکا و دونگ
مورد  ابهبود منابع انسانی ر مسئلۀمختلفی  هایپژوهش

و ضرورت آن را مشخص  اندمطالعه و بررسی قرار داده
؛ نیکیتنکو، 2019، 10چمز و گارسیابالندون) اندنموده

7. Söderlund & Borg 

8. Macke & Genari 

9. Guo, Brown, Ashcraft, Yoshioka & 

Dong 

10. Chams & Garcia-Blandon 
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؛ 2017 1رجینکو، بابکینا و چمیکوا،زویاگینتسوا، س
انجام  هایپژوهش(. 2007، 2کیریهولند، شیهان و دی

-خصوص مشخص نمودند رهبری و سبکشده در این 

روند بهبود و پیشرفت منابع  های آن نقش مهمی در
وانگ، ؛ 2017، 3جکسون و میچیاسکاتانسانی دارد )

. (2017جعفری و نجفی،  ؛ 2010، 4چیچجن و میلینگ
های سبب گردیده است تا تمرکز بر سبک مسئلهاین 

آل در راستای تی ایدهرهبری جهت دستیابی به وضعی
قرار های مختلف منابع انسانی مورد توجه بهبود جنبه

گرا یکی از یرد. در این بین سبک رهبری تسهیمگ
که در سالیان اخیر به عنوان  استهای رهبری سبک

گذار بر شرایط منابع انسانی تأثیریک سبک رهبری 
 یرهبر. (2017، 5)چوی، کیم و کانگ مشخص گردد

 میت یجمع یرهبر ۀکنند فیتوص م،یت ۀانیگرامیتسه
 یریگمیتصمآن  ۀبوده و مشخص میتوسط اعضاء ت

-میتسه یرهبر است. جیمشترک نتا تیمسئول وی جمع
در  میت یمتقابل اعضا تأثیر ندیرا به صورت فرا انهیگرا

یاوریان و ) اندکرده فیتعر زین اهداف به یابیجهت دست
گرا با هدف سبک رهبری تسهیم (2016همکاران، 

جذب تمامی منابع انسانی در فرایندهای مختلف پیش 
رو، سعی در ایجاد همبستگی و انجسام در میان منابع 

 گراتسهیمانسانی دارد. به عبارتی هدف سبک رهبری 
رک ابی به اهداف مشتایجاد تیمی سودمند جهت دستی

 (.2008، 6)سوالنسکی استخود 
است تا  سبب گردیده گراتسهیمایجاد رهبری  دیواف

گیری از آن در محیط های امروزه تالش در جهت بهره
تسهیم (. رهبری2012، 7کالرکیمختلف انجام گردد )

 از متشکل سودمند تیمی صورت به عموماً گرایانه
 توانایی اعضا این که شودمی گرفته نظر در اعضا

                                                           
1. Nikitenko, Zvyagintseva, Sergienko, 

Babkina & Chernikova 

2. Holland, Sheehan & De Cieri 

3. Scott-Jackson & Michie 

4. Wang, Chich-Jen & Mei-Ling 

 حمایت و تأثیر گرایانه،تسهیم گیریتصمیم در شرکت
 مسئولیت قبول انگیزه و تقویت تیم، دیگر اعضای از
 و گرایانهتسهیم رهبری. دارند را نتایج قبال در

 توجه تیم بر مبتنی کاری ساختارهای در کاربردش
 توجه افزایش است. این کرده جلب خود به را زیادی

 ساختاردهی از سازمان گستردهۀ استفاد به زیادی حد تا
 یانهگراتسهیم رهبری. شودمی مربوط تیم در کار

 اعضای توسط مدیریتی اقدامات شامل است ممکن
 آنها که ایگونه به باشد، اجرا فرآیند مراحل طی تیم
 در شوند، هدایت تیم رهبر توسط فقط کهاین جای به

 اهداف برای پذیریمسئولت و یری،گتصیم همکاری،
سبک  (.2016یاوریان و همکاران، باشند ) داشته دخالت

گرا نقش مهمی در وضعیت ذهنی منابع رهبری تسهیم
های کاری دارد و آنان را جهت حضور در محیطانسانی 

، 8)کالرک، هارتلینی و جونز سازدو شغلی خود مهیا می
است تا سبک رهبری  سبب گردیده مسئله. این (2009
گرا، نقش مهمی در بهبود وضعیت برخی مسائل تسهیم

و  شناختیروان یتوانمندسازذهنی و رفتاری از جمله 
داشته باشد. این در حالی است که فقدان  تعهد تیمی

شواهد در این خصوص سبب گردیده است تا نیاز به 
پارک جامع در این خصوص درک گردد ) هایپژوهش

 (.2019، 9و سئو
 شناختیروانمندسازی و توان تیمیتعهد بررسی افزایش 
. بدون شک استهای مهم مدیران یکی از دغدغه
تواند فواید ارزشمندی را به ارمغان میبهبود این مهم 

مختلفی به بررسی سبک رهبری  هایپژوهشآورد. در 
 شناختیروانو توانمندسازی  تعهد تیمیگرا، تسهیم

 پژوهشدر  (2017چوی و همکاران )اشاره شده است. 
گرا فواید ذهنی خود مشخص نمودند رهبری تسهیم

5. Choi, Kim & Kang 

6. Solansky 

7. Clarke 

8. Clark, Hartline & Jones 

9. Park & Seo 
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شماری را برای افراد به وجود می آورد که این خود بی
گی عاطفی میان فرد و گروه خود سبب ایجاد وابست

 نیز (2018) 1بیرلین و کولبهان، لی، گردد. می
گرا به واسطۀ مشخص نمودند سبک رهبری تسهیم

تعهد افزایش تعامالت بین فردی سبب بهبود وضعیت 
 2یوری و ساالسبورکی، فگردد. از طرفی افراد می تیمی

-گرا سبب میمشخص نمود رهبری تسهیم (2003)

بلوغ ۀ گردد تا وضعیت رفتاری و ذهنی افراد به مرحل
مشخص نمودند رهبری ( نیز 2019پارک و سئو )برسد. 
و توانمندسازی  تیمیتعهد گردد گرا سبب میتسهیم

افراد بهبود یابد. همچنین آنان مشخص  شناختیروان
شرایط مختلف،  وابستگی بهۀ نمودند این رابطه به واسط

های مختلف مورد ارزیابی قرار بایستی در محیطمی
 گیرد. 

مهم در سطح ملی  هایورزش هندبال یکی از ورزش
 این ورزش درۀ . بدون شک پیشیناستو بین المللی 

-دهد این رشته ورزشی پتانسیلیکشور ایران نشان م

لی های بین الملهای باالیی در جهت کسب موفقیت
مدیریتی ۀ های عمددارد. این در حالی است که ضعف

این ورزش را دچار اختالل ۀ و اقتصادی فرایند توسع
نموده است. از طرفی عدم همکاری برخی از 

های ملی تیمورزشی با ۀ اران مطرح این رشتورزشک
ه است تا در مسابقات مختلفی، کشور سبب گردید

-ل کشور نتوانند از تمامی پتانسیلهای ملی هندباتیم

چه وجود قراردادهای  . اگرببرندالزم را ۀ های خود بهر
ورزشی سبب ایجاد برخی ۀ تای در این رشحرفه

ها در این خصوص شده است اما ضعف در محدودیت
بازیکنان نیز مشاهده  تعهد تیمیبرخی مسائل از جمله 

و توانمندسازی  تعهد تیمیگردد. از طرفی بهبود می
تواند، هندبال کشور می ایحرفهبازیکنان  شناختیروان

ورزشی را هموار سازد. ۀ مسیر توسعه و تکامل این رشت

جامع در این  هایپژوهشاین در حالی است که فقدان 
خصوص سبب گردیده است تا شواهد علمی کافی در 

 شناختیروانو توانمندسازی  تعهد تیمیجهت بهبود 
هدنبال کشور در دست نباشد. این  ایحرفهبازیکنان 

ریزی جهت سبب گردیده است تا فرایند برنامه مسئله
بازیکنان  شناختیروانوانمندسازی و ت تعهد تیمی ارتقأ

 هندبال ایران، عمال اجرایی نگردد. خأل ایحرفه
ین خصوص سبب گردیده است تا ی در اهایپژوهش
روانو توانمندسازی  تعهد تیمیای جهت بهبود دغدغه

هندبال ایران ایجاد نگردد.  ایحرفهبازیکنان  شناختی
ها در فدراسیون هندبال ایران جهت وجود برنامه کمبود

و عدم  ایحرفهبهبود وضعیت ذهنی و رفتاری بازیکنان 
و توانمندسازی  تعهد تیمی ارتقأهای منظم جهت رویه
که  استهایی این بازیکنان از جمله آسیب شناختیروان
این در حالی . استدر این حوزه ۀ ی از فقدان دغدغناش

انجام شده در این خصوص  هایپژوهشاست که 
گرا می تواند اند سبک رهبری تسهیمخص نمودهمش

 آثار روانی و رفتاری مناسبی بر افراد داشته باشد.
گرا در پی بردن به نقش سبک رهبری تسهیم بنابراین

 تعهد تیمیو  شناختیروانبهبود وضعیت توانمندسازی 
 استیی هاهندبال یکی از ضرورت ایحرفهبازیکنان 

 پژوهشبر این اساس گردد. که بیش از پیش درک می
تعهد بر گرا میتسه ینقش رهبر یبررسحاضر با هدف 

-ای هندبال ایران با نقش میانجیتیمی بازیکنان حرفه

، سعی در پاسخ به این شناختیروان یتوانمندساز گری
 یگرا بر توانمندسازمیتسه یرهبر دارد که آیا سؤال
هندبال  ایحرفه کنانیباز تیمیتعهد و  شناختیروان

، مدل مسئلهاین به با توجه  نقش معناداری دارد؟ رانیا
نمایش  به 1ۀحاضر در شکل شمار پژوهشمفهومی 

 گذاشته شده است.
 

 

                                                           
1. Han, Lee, Beyerlein & Kolb 2. Burke, Fiore & Salas 
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 (2019پارک و سئو ) ،پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

 

 پژوهششناسی روش
همبستگی  از نوع این پژوهش یک پژوهش توصیفی

و  استهای کاربردی از منظر هدف، جز پژوهش .بود
 .دشمیدانی انجام  به صورت آن اطالعات

 شرکت کنندگان
تمامی بازیکنان آماری پژوهش حاضر شامل ۀ جامع
های بزرگساالن، جوانان هندبال ایران در رده ایحرفه

بر اساس اطالعات  .بودنددر بخش آقایان و نوجوانان 
 از فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران شدهکسب

استفاده از جدول  با .بودندنفر  600تعداد آنان حدود 
 نفر به عنوان نمونۀ 234تعداد  کرجسی و مورگان

بر اساس روش نمونه  .مشخص گردیدند پژوهش
پرسشها انتخاب شدند و نمونهگیری تصادفی ساده 

 211تعداد  در نهایت .توزیع شد هاها بین نمونهنامه
 و تحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه نامهپرسش

 

 

 ابزار و شیوه گردآوری داده ها
در جهت تعیین اهداف پژوهش از مدل مفهومی 

 ابزار مورد گردید.( استفاده 2019)پارک و سئو پژوهش 

سؤالی  13ۀ ناماستفاده در پژوهش آنان شامل پرسش
ارزشی لیکرت  5بود که سؤاالت آن در طیف 

قسمت در جهت  3در  نامهپرسششده بود. این طراحی
سؤال(،  5)شامل  گراسبک رهبری تسهیمبررسی 

 ( و تعهدسؤال 4)شامل  شناختیروانتوانمندسازی 
میزان پایایی شده بود. طراحی (سؤال 4)شامل  تیمی
در ( 2019پارک و سئو ) پژوهشدر  نامهپرسشاین 

، در بخش 83/0گرا میزان بخش رهبری تسهیم
و در بخش  79/0میزان  شناختیروانتوانمندسازی 
در پژوهش مشخص گردیده بود.  77/0تعهد میزان 

آلفای ۀ حاضر نیز میزان پایایی متغیرها پس از محاسب
، میزان گرارهبری تسهیمجهت  81/0میزان کرونباخ 

 85/0میزان  و شناختیروانتوانمندسازی جهت  80/0
همچنین در ارتباط با  گردید.مشخص  تعهدجهت 
نهایی جهت توزیع، روایی محتوی با ۀ نامپرسش
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آگاه  ورزشی نفر از خبرگان 10استفاده از نظرسنجی از 
بنابراین روایی  .، به دست آمدپژوهشبه موضوع 

ید قرار گرفت. أیمحتوی ابزارهای پژوهش مورد ت
پژوهش ۀ نامتوان اعالم داشت پرسشبنابراین می

  حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند.

 هاپردازش داده
تحلیل پژوهش، از روش معادالت  و در قسمت تجزیه
توزیع این که با توجه به  شده است. ساختاری استفاده

 ،بررسی چولگی و کشیدگیپژوهش با توجه به ۀ نمون
-ط استفاده از نرم، لذا پیش شراستدر وضعیت نرمال 

بایستی از محور وجود دارد و می واریانسکوافزارهای 

از این  یکی لیزرلمحور که  واریانسکوافزارهای نرم
همچنین در آخر از  ، استفاده نمود.استافزارها نرم

 یک میانجی تأثیر معناداری برای که سوبل آزمون
رود، می کار به دیگر متغیّر دو میان رابطۀ در متغیّر

تحلیل پژوهش، در  و تمامی روند تجزیهشد.  استفاده
 8.8یزرل لو  20ۀ نسخاس پی اس اس افزار غالب نرم

 .انجام گرفت

 نتایج
های جمعیت ، نتایج مربوط به ویژگی1ۀ ل شمارجدو

 دهد.را نشان می پژوهشهای شناختی نمونه
 

 

پژوهشتوصیفی  هاییافته -1جدول   

 درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

 سن
 9/19 42 سال 20زیر 
 6/61 130 سال 30-20

 5/18 39 سال 30باالی 

 تحصیالت
 6/24 52 دیپلم و پایین تر

 9/56 120 کاردانی و کارشناسی
 5/18 39 کارشناسی ارشد و باالتر

 بال حرفه ایدهن ابقهس

 5/55 117 سال 5زیر 

 7/32 69 سال 10تا   5

 8/11 25 سال10باالی 

 20-30نشان داد افراد با سن  پژوهشنتایج توصیفی 
. نتایج ندبیشترین فراوانی داررصد، د 6/61سال با 
-درصد نمونه 6/24مچنین نشان داد حاضر ه پژوهش

 9/56دارای مدرک دیپلم و پایین تر،  پژوهشهای 
درصد  5/18درصد دارای مدرک کاردانی و کارشناسی و 

مدرک کارشناسی ارشد و  نیز دارای پژوهشهای نمونه

درصد نمونه های  5/55همچنین مشخص شد ند. باالتر
ای دارند که سال سابقه هندبال حرفه 5زیر پژوهش 

جامعه آماری پژوهش که  استاین مورد به این علت 
، 2ۀ جدول شمارشد. شامل جوانان و نوجوانان هم می

دهد. را نشان می پژوهشآمار توصیفی متغیرهای 
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 پژوهشمدل نتایج آماری ة خالص -2جدول 

پژوهشمتغیرهای  چولگی کشیدگی میانگین انحراف استاندارد  

655/0  43/3  574/1  952/0 تسهیمرهبری     گرا
603/0  87/3  012/1-  741/0- روانتوانمندسازی    شناختی
533/0  80/3  981/0  612/0- تیمی تعهد   

در بخش کمی از  حاضر پژوهشمدل به منظور بررسی 
بررسی . از این رو ابتدا از استفاده شدمعادالت ساختاری 

رسی وضعیت به بر های چولگی و کشیدگیشاخص
نتایج پرداخته شد.  پژوهشهای طبیعی بودن توزیع داده

بررسی چولگی و کشیدگی نشان داد میزان اعداد این 
ۀ که این خود نشان دهند است -2و  2شاخص ها بین 

ین منظور و بد است پژوهشهای طبیعی بودن داده

 حاضر از آمار پژوهشهای تجزیه و تحلیل داده برای
از این رو جهت انجام  .پارامتریک استفاده گردید

بایست از روش معادالت می معادالت ساختاری
واریانس محور کونرم افزارهای با استفاده از ساختاری 

و  تحلیل مسیر 3و  2شکل استفاده نمود.  لیزرلنظیر 
و همچنین  پژوهشمدل تی،  یمعنادار میزان ضرایب

 دهد.را نشان می پژوهشمدل ۀ خالص 3جدول 

 

 
حالت استانداردمدل در  -2شکل   
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 مدل در حالت معناداری -3شکل 

 

 پژوهشمدل نتایج آماری ة خالص -3جدول 

 روابط ضریب معناداری تأثیر

0/65 62/4 تسهیمرهبری   روانبر توانمندسازی  گرا  شناختی

41/0 تسهیمرهبری  3/70  تیمی بر تعهد گرا  

62/0  54/3 روانتوانمندسازی   تیمی بر تعهد شناختی  

گرا بر حاضر نشان داد رهبری تسهیم پژوهشنتایج 
هندبال  ایحرفهبازیکنان  شناختیروانتوانمندسازی 

ضریب =62/4؛ تأثیر=65/0)معناداری دارد  تأثیر رانیا
رهبری حاضر نشان داد  پژوهش(. نتایج معناداری

هندبال  ایحرفهبازیکنان  تیمی گرا بر تعهدتسهیم
ضریب  =70/3؛ تأثیر=41/0معناداری دارد ) تأثیر رانیا

حاضر مشخص  پژوهش(. همچنین نتایج معناداری
بازیکنان تیمی بر تعهد  شناختیروانتوانمندسازی نمود 
؛ تأثیر=62/0معناداری دارد ) تأثیر رانیهندبال ا ایحرفه

روانبنابراین توانمندسازی  (.معناداریضریب  =54/3
گری میان رهبری توانایی ایجاد نقش میانجی شناختی
ای هندبال ایران حرفهگرا و تعهد تیمی بازیکنان تسهیم
حاضر  پژوهشبه منظور بررسی بزارش مدل  .سترا دارا

روش معادالت ساختاری های برازش مربوط از شاخص
استفاده گردید.  محوردر نرم افزارهای کوورایانس 

های برازش مدل فوق نتایج مربوط به شاخص 4جدول 
 دهد.را نشان می
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  پژوهشمدل  های بزارششاخص -4جدول 
 وضعیت میزان استاندارد میزان شاخص های بزارش

 تأیید 070/0پایین تر از  065/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 تأیید 3پایین تر از  008/2 آزادی درجه/دو خی
 تأیید 9/0باالتر از  93/0 شاخص برازش تطبیقی

 تأیید 9/0باالتر از  95/0 شاخص برازندگی افزایشی
 تأیید 9/0باالتر از  96/0 شاخص برازش هنجار شده تعدیل یافته

 تأیید 9/0باالتر از  91/0 نیکویی برازش
 تأیید 9/0باالتر از  93/0 تعدیل یافتهنکوئی برازش 

 
نشان داد  پژوهشهای برازش نتایج مربوط به شاخص

، در وضعیت پژوهشهای بزارش مدل تمامی شاخص
 مناسب بودنۀ نشان دهند مسئلهکه این  استمناسبی 

 .است پژوهشوضعیت برازش مدل 
 أثیرت معناداری برای که سوبل آزمون از پژوهش این در

 کار به دیگر متغیّر دو میان رابطۀ در متغیّر یک میانجی
 مقدار یک سوبل، آزمون شد. در رود، استفادهمی

 در که آیدمی دست به 1 رابطۀ از طریقمشخص 
 سطح در توانمی ،96/1این  شدن بیشتر صورت

 یک میانجی تأثیر درصد معنادار بودن 95 اطمینان
 کرد.  تأیید را متغیّر

 

 
 در آزمون سوبل Zة محاسبۀ نحو -1ة رابط

 

 مستقل متغیّر میان مسیر ضریب مقدار a رابطه این در
 متغیّر میان مسیر ضریب مقدار b ،(65/0) و میانجی

 مربوط استاندارد خطای Sa، (62/0) وابسته و میانجی
 Sb و (117/0)و میانجی مستقل متغیّر میان مسیر به

 و متغیّر میانجی میان مسیر به مربوط استاندارد خطای
 پژوهشآزمون سوبل در میزان  .است (127/0) وابسته

                                                           
 

بودن  شتریب لیبه دلمشخص گردید  99/3حاضر میزان 
 95 نانیتوان گفت در سطح اطم یم، 96/1از مقدار 
  شناختیروانی توانمندسازی انجیم ریّمتغ تأثیردرصد، 

گرا و تعهد تیمی بازیکنان بر رابطه میان رهبری تسهیم
 ای هندبال ایران معنادار است.حرفه

 

 بحث و نتیجه گیری
های مختلف گرا در حوزهاهمیت سبک رهبری تسهیم

از جمله ورزش سبب گردیده است تا این سبک رهبری 
 کنانیباز شناختیرواننقش معناداری بر توانمندسازی 

از این رو گسترش  داشته باشد. رانیهندبال ا ایحرفه
گرا نقش مهمی در بهبود توانمندسازی رهبری تسهیم

هندبال ایران دارد. در ای حرفهبازیکنان  شناختیروان
اشاره شده است.  مسئلهمختلفی به این  هایپژوهش
د رهبری مشخص نمودن( 2003و همکاران ) بورکی
افراد، نقش  ذهنیبهبود وضعیت ۀ گرا به واسطتسهیم

گریلی، های روانی افراد دارد. مهمی در بهبود وضعیت
نیز مشخص نمودند  (2015) 1اسچولتی و کائوفلد

روانبهبود توانمندسازی گرا سبب رهبری تسهیم
پارک و سئو گردد. این در حالی است که می شناختی

های رهبری نقش معناداری اشاره داشتند سبک (2019)

1. Grille, Schulte & Kauffeld 
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-افراد دارد. از این رو می شناختیروانبر توانمندسازی 

حاضر با نتایج  پژوهشتوان چنین اعالم داشت نتایج 
(، گریلی و 2003بورکی و همکاران ) یهاپژوهش

 .استهمسو  (2019( و پارک و سئو )2015همکاران )
و جایجاد ۀ گرا به واسطرسد رهبری تسهیمبه نظر می

سیر گردد تا در مسبب میای حرفههندبال مشارکتی در 
رار قها مدنظر گذاری نظارات تمامی افراد و گروههدف

فراد اگردد تا این سبک رهبری سبب میگیرد. از این رو 
-متیۀ از این بینش برخوردار باشند که در جهت توسع

-یسبب م مسئلهند. این گذارتأثیرهای خود، مسئول و 
رسند باور نی به این بگردد تا آنان را از منظر ذهنی و روا

ن ند. از ایهستهای خود سهیم ر جهت تکامل تیمکه د
روانبروز توانمندسازی ۀ رو این سبک رهبری زمین

 انریهندبال ا ایحرفه کنانیبازرا در میان  شناختی
ۀ طگرا به واسکند. بنابراین رهبری تسهیمفراهم می

که  ییهاو ظرفیت هاباشگاههای ایجاد شده در پتانسیل
مندسازی نماید، سبب بهبود توانها ایجاد میدر این تیم

 شود. هندبال ایران میای حرفهبازیکنان  شناختیروان
-همچنین مشخص نمود رهبری تسهیم پژوهشنتایج 

 ایحرفهبازیکنان  تعهد تیمیگرا نقش معناداری بر 
گرا در از این رو رهبری تسهیم هندبال ایران دارد.

هندبال ایران بهبود  ایحرفهبازیکنان صورتی که در 
بازیکنان این  تعهد تیمی ارتقأتواند منجر به یابد، می

 مسئلهمختلفی به این های پژوهشها گردد. در تیم
 پژوهشدر  (2018هان و همکاران )اشاره شده است. 

ود بهبۀ گرا به واسطخود مشخص نمودند رهبری تسهیم
گردد تا افراد متعهد میان افراد سبب میوفاداری در 

چوی و همکاران ( و 2019پارک و سئو )شوند. همچنین 
-اینۀ گرا به واسطاشاره داشتند رهبری تسهیم( 2017)

نماید، افراد را شریک میکه در فرایندهای مختلف 

                                                           
1. Joo & Shim 

2. Bhatnagar 

-میاز این رو تر نماید. گردد تا آنان را متعهدسبب می

پژوهش حاضر با تایج توان چنین اعالم داشت که ن
(، هان و 2019پارک و سئو ) هاینتایج پژوهش

همسو  (2017( و چوی و همکاران )2018همکاران )
 . است

گرا در صورتی که به نظر می رسد سبک رهبری تسهیم
گردد تا یابد، سبب میدر تیم های هندبال ایران توسعه 

ۀ هندبال ایران، خود را در مسیر توسعای حرفهبازیکنان 
داد نمایند. از طرفی رهبری دخیل قلمهندبال کشور 

های ب می گردد تا انسجام تیمی در تیمگرا سبتسهیم
منجر به افزایش  مسئلههندبال ایران بهبود یابد که این 

هندبال ایران تعامالت مثبت میان ارکان این تیم های 
در میان آنان  را تعهد تیمیزمینه جهت بروز  وگردد می

گرا، با این رو سبک رهبری تسهیم از سازد.میفراهم 
 ارتقأهای هندبال در جهت ایجاد فرصتی در تیمۀ واسط

ۀ مچینن شریک شدن در آیندتعامالت بین فردی و ه
ای حرفهبازیکنان  تعهد تیمیها، سبب بهبود این تیم

 گردد. می های مختلفدر رده هندبال ایران
همچنین مشخص نمود توانمندسازی  پژوهشنتایج 
بازیکنان  تعهد تیمینقش معناداری بر  شناختیروان
مختلفی به  هایپژوهشدر  هندبال ایران دارد. ایحرفه
، جو (2019پارک و سئو )اشاره شده است.  مسئلهاین 

خود  پژوهشدر  (2005) 2( و بهاتنگار2010) 1و شیم
سبب بهبود  شناختیروانمشخص نمودند توانمندسازی 

 (2004) 3اوولیو، ژئو، کوه و بهاتیاشود. می تعهد تیمی
 ه رازمین شناختیرواننیز مشخص نمودند توانمندسازی 

سازد. در میان افراد فراهم می تعهد تیمیجهت ایجاد 
 پژوهشتوان چنین اعالم داشت نتایج با این توجه می
 4، جو(2019پارک و سئو ) هایپژوهشحاضر با نتایج 

و اوولیو و همکاران  (2005(، بهاتنگار )2010و شیم )
 . استهمسو  (2004)

3. Avolio, Zhu, W, Koh & Bhatia, P 

4. Joo 
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دسازی الزم به ذکر است که توانمن مسئلهدر تفسیر این 
ید که نمانگرشی در میان افراد ایجاد می ،شناختیروان

کنان به تیم های خود گردد، وابستگی بازیسبب می
ز منظر ا شناختیروان. از طرفی توانمندسازی یابدبهبود 

 هاینی ورزشکاران را جهت حضور در تیمذهنی و روا
یط بهبود شرا به منجر مسئلهاین  .سازدخود مهیا می
د. گردهای هندبال از منظر ورزشکاران میمحیطی تیم

بستری جهت  شناختیرواناز این رو توانمندسازی 
 ایحرفهورزشکاران  تعهد تیمیبهبود و گسترش 

 قأارتاین بستر سبب  .آوردبه وجود میهندبال ایران 
 گردد.آنان می تعهد تیمی

های خود پتانسیلۀ گرا به واسطسبک رهبری تسهیم
نقش مهمی در پیشبرد اهداف ورزشی تیم های 

سبب گردیده است تا  مسئلهدارد. این  باشگاهی
این سبک رهبری در ارکان ورزش، ۀ ضرورت توسع

گرا سبک رهبری تسهیمبهبود مشخص گردد. از این رو 
ۀ تواند فواید مثبتی در حوزدر ورزش هندبال ایران می

بازیکنان  شناختیروانو توانمندسازی  تعهد تیمی
سبب  مسئلهاین هندبال ایران داشته باشد.  ایحرفه

های سازی محیط تیمت تا ضرورت متناسبگردیده اس

گرا بیش از رهبری تسهیم ارتقأبال ایران جهت هند
نیاز فدراسیون ۀ نشان دهند مسئلهپیش درک گردد. این 

گرا رهبری تسهیمۀ گسترش و اشاع بهن هندبال ایرا
 شناختیروانو توانمندسازی  تعهد تیمیجهت کسب 

 .استهندبال در سطوح مختلف  ایحرفه بازیکنان
گردد تا با حاضر، پیشنهاد می پژوهشبا توجه به نتایج 

هندبال های گیری در تیمهای تصمیممیتهایجاد ک
-ها در برنامهتصمیمات این کمیته ایران و استفاده از

روانتوانمندسازی  ارتقأریزی های انجام شده، به 
هندبال ایران  ایحرفهبازیکنان  تعهد تیمیو  شناختی

حاضر  پژوهشاقدام نمود. همچنین با توجه به نتایج 
های آگاهی مدیران تیمد تا با افزایش گردپیشنهاد می

 گرا، ضمنندبال ایران در خصوص رهبری تسهیمه
گیری از این افزایش مهارت آنان در خصوص بهره

و  شناختیروانتوانمندسازی  ارتقأسبک رهبری، به 
 هندبال ایران اقدام نمود. ایحرفهبازیکنان  تعهد تیمی

-حاضر پیشنهاد می پژوهشهمچنین با توجه به نتایج 

با استفاده از مدیران باتجربه و آگاه به سبک گردد تا 
این سبک رهبری را ۀ ، فرایند توسعگراتسهیمرهبری 

 در تیم های هندبال ایران تسهیل نمود.
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