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 کیدهچ
 علی رهبری موثق و عملکرد تیمی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ ۀهدف از این پژوهش بررسی رابط

به روش  بوده و بستگیهم ی ـآزاد چابهار بود. روش پژوهش توصیف ۀهای منطقشناختی در فوتسالیستروان
آزاد چابهار که در مسابقات  ۀطقهای منفوتسالیست ۀکلیرا آماری پژوهش  ۀ. جامعانجام گرفته استتحلیل مسیر 

های نامههای پژوهش با استفاده از پرسشدادهذکر است که شایان. ، تشکیل دادنداین منطقه شرکت داشتند
سطح آمار توصیفی )میانگین،  در دو و شناختی و عملکرد تیمی گردآوری شداستاندارد رهبری موثق، سرمایۀروان

افزار آزمون سوبل( با استفاده از نرم و بستگی پیرسون، تحلیل مسیری )ضریب هماستنباطانحراف معیار و درصد( و 
هم ـ بین رهبری موثق و عملکرد تیمی  دهد کهمی. نتایج نشان گردیدتحلیل واس. پی. اس. اس و لیزرل تجزیه

مربیان  ،حقیقتدر. ردشناختی رابطه وجود دااز طریق سرمایۀروان ـ صورت غیرمستقیمصورت مستقیم و هم بهبه
 عملکرد خوبی باشند.شاهد  ،شناختیروان مناسب برای رهبری و سرمایۀ ۀتوانند با ایجاد زمینها میتیم

 

 شناختی، عملکرد تیمیروان ۀرهبری موثق، سرمایها: کلیدواژه
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 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 2

 تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار3



 6931، تابستان 02شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                             602

 مقدمه
نیاز به  ،ی عصر حاضرهابا توجه به رشد و پیشرفت

 ی است کهوعموض مزیت رقابتی پایدار و مستمر
های مسطح و سمت سازمانها را بهبسیاری از سازمان

 ،دلیلهمینبه ؛مدیریتی سوق داده استهای خودگروه
، هاعملکرد تیمی برای سازمان یفهم پیشامدها

مربیان و رهبران لازم و ها، متی های ورزشی،باشگاه
عملکرد تیمی و پویایی گروهی باشد. ضروری می

ز مسائل اصلی علوم ورزشی طی یکی ا ورزشکاران
که چرا این های گذشته بوده و شناسایی دلایلدهه

رسند، هدف ها به موفقیت میبرخی افراد و گروه
، 1)پاسوز باشدمیشناسی ورزشی ادبیات روان مشترک

زمان عملکرد تیم مستلزم تعامل هم .(11، ص. 2002
، 2رای و کار تیمی است )کرگدر کار وظیفه آناعضای 

ای به آنچه تیم انجام (. کار وظیفه82، ص. 1991
اطلاق  (مانند بازی در مسابقه یا ساخت محصول) دهد
کار تیمی  ،مقابلدر ؛(90، ص. 2009، 3شود )متیومی

کند اشاره می به تعاملات بین فردی میان اعضای تیم
که برای تبادل اطلاعات، توسعه و حفظ الگوهای 

امات و حفظ نظام اجتماعی ارتباطی، هماهنگی اقد
طور که (. همان90، ص. 2009)متیو،  گیردیصورت م
 واره( تأکید کرده است، کار تیمی هم2001بارک )

و  شودناپذیر ورزش محسوب میجدایی عنصر
های اثربخشی کار تیمی هدف مهمی برای تیم

، 4)استیون باشدمی ورزشی در هر سطح از رقابت
که از دیرباز شاخص کار  یا(. نمونه10ص. ، 2003

رهبران  ،امروزه. باشدمیتیمی بوده است، تیم ورزشی 
های ورزشی ها و تیمها، باشگاهسازمان و مدیران
و کمتر به  بودهدنبال افزایش منافع و سود بیشتر به

بازسازی فرایندهای انگیزشی توجه دارند. این چالش 

                                                           
1. Passos 
2. Kraiger  

3. Mathieu 

4. Stevens 

نش، ها دچار تگردد تا منابع انسانی آنباعث می
توجه صرف به  همچنین، اعتمادی شوند.استرس و بی

تواند افزاری نمیمسائل زیرساختی و سخت
هایی سازمان زیرا، ؛مسائل سازمانی باشد کنندۀبرطرف

وجود دارند که با توجه به منابع فیزیکی و مالی خوب 
 رو،ازاین ؛به اهداف عالی خود برسند توانندنمی

 ویژهافزاری و بهئل نرمهای امروزی بر مساسازمان
. در اندای نمودهویژهمتغیرهای رفتاری توجه 

 .های ورزشی نیز همین مشکلات وجود داردباشگاه
توانند می هاییها و تیمامروزه سازمان ،حقیقتدر

عملکرد خوبی را از منابع انسانی خود انتظار داشته 
خوبی شناسی را بهباشند که مباحث رفتاری و روان

 گیرند.می کارها را در عمل بهو آن هک کرددر
، ، علیدوست، باقری، غفرانی و صابریغرض)بی

رهبری را با توجه به  ،بندیعلم رده (.49، ص. 1391
 کندتقسیم می گوناگونهای مختلف به طبقات سبک

که  باشدمی 1رهبری موثق ،هاکه یکی از این سبک
عتمادپذیری اخلاقیات، افزایش ا ۀتواند در توسعمی

و بهبود عملکرد  شناختیروان ۀسرمای یکارکنان، ارتقا
ها رهبری تیم .های ورزشی مؤثر باشدتیمی در باشگاه

کلیدی و محوری را در عملکرد تیمی بازی  ینقش
 های رهبریسبک شکلی که پژوهشگرانبه ؛کندمی
فاکتوری کلیدی و مهم برای عملکرد تیمی  ثر رامؤ

 (.31، ص. 2001، 8تورنر و مولر) اندمعرفی کرده
ثر در رهبری، ؤهای میکی از نظریه میان،ایندر 
یکی از رویکردهای  است که "رهبری موثق ۀنظری"

 گذشته ارائه ۀکه در ده باشدمیرهبری  ۀبنیادی حوز
ها به رهبران سازمان براساس این نظریه، شده است.

پرتلاطم  موثق نیاز دارند تا بر تغییرات پویا، جدید و
، 2012، 1محیط کاری غلبه کنند )ثورنتون و همکاران

                                                           
5. Authentic leadership 

6. Turner & Muller   

7. Thornoton  
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(. رهبران موثق مسائل اخلاقی را خاطرنشان 18ص. 
مقابل و حتی در کنندها تأکید میو بر آن نموده

فشارهای گروهی، سازمانی و اجتماعی، قواعد و 
دهند )پیس و و آموزش می های اخلاقی را ارائهارزش

(. رهبری موثق الگویی از 333 .ص، 2012، 1همکاران
شناختی و های روانرفتارهای رهبر است که توانایی

 از این طریق تا بخشدمی جو اخلاقی مثبت را ارتقا
های اخلاقی درونی، پردازش خودآگاهی، نگرش

در بخشی که رهبر متوازن اطلاعات و شفافیت رابطه 
ی مثبت تکاملخودو  پرورش یابد ،کندبا پیروان کار می

(. 1. ، ص2002، 2)والمبو و همکاران پیدا کندبهبود 
رهبران موثق الگویی از یک رهبر اخلاقی و درواقع، 

بودن به تسهیم اطلاعات ضروری صادق هستند که باز
کنند )اویلو و گیری ترغیب میرا برای تصمیم

 (.422، ص. 2009، 3همکاران
موثق رهبرانی که کند رهبری موثق تأکید می ۀنظری

هستند که باعث ایجاد تجربیات زندگی، توانمندهایی 
پذیری و بینی، انعطافروانی )همچون امیدواری، خوش

 های اخلاقی و حمایت از جوکارآمدی(، نگرشخود
سازمانی برای ایجاد رفتارهای مثبتی مانند خودآگاهی 
و خودتنظیمی شوند. این عوامل اعتمادپذیری، توسعه 

به  نجردهد و من را پرورش میو پیشرفت زیردستا
شود )اویلو و بهزیستی، صداقت و عملکرد می

 (.423، ص. 2009همکاران، 
 ای،حرفه ورزش در گذاریسرمایه افزایش با امروزه،

 قرار توجه مورد پیش از بیش ورزشی عملکرد بهبود
که  ندهست معتقد ورزشی شناساناست. روان گرفته

 را نقشی کلیدی کارانورزش شناختیروان متغیرهای

 حال،بااین؛ دنکمی ایفا تیمی و فردی عملکرد در

 تیمی موفقیت و در عملکرد نیز را گروهی متغیرهای

 نظیر تیمی هایرشته در، زیرا گرفت؛ نادیده تواننمی

                                                           
1. Peus  

2. Walumbwa  

3. Avolio  

 و تعاملات وضعیت از تیمی سطح عملکرد ،فوتسال
 .پذیردمی تأثیر بازیکنان روابط
( بر اهمیت نقش 2001ن و لافاستو )لارسوراستا، دراین

ترین عامل عملکرد بالا و عنوان مهمرهبری اصولی به
زاکارو و  رطبق نظ .داننمودهتأکید ها موفقیت تیم

( نیز رهبری نقش بسیار مهمی در 2002) 4ریتمن
 اثربخشی و موفقیت کار تیمی دارد.

های مختلف رهبری در در کنار نتایج مثبتی که سبک
جمله عملکرد، اثربخشی، تعهد،  از) دارد سازمان

 غیره(،عملکرد گروهی و تیمی و  ،اجتماعی ۀسرمای
شناسی در روان ی کهیکی از متغیرهای جدید

با ارتباط بسیار عمیقی دارای  و شده گرا مطرحمثبت
 شاختی است.روان ۀسرمای باشد،میهای رهبری سبک

ینی جمله موضوعات نو شناختی ازروان سرمایۀ
سازمان و  ۀگذشته به حوز ۀکه در یک ده باشدمی

خود نظران را بهو توجه صاحب شده مدیریت وارد
 بااهمیت؛ ۀاست. تاکنون سه نوع سرمای نمودهجلب 

توجه  و اجتماعی مورد یعنی سرمایۀ مالی، انسانی
را  ایهاست. سرمای قرار گرفتهپژوهشگران سازمانی 

آلات، ول، ماشیننظیر پ) که شکل فیزیکی دارد
به سرمایۀ و  (تجهیزات، زمین و ساختمان و نظایر آن

 و در تولید کالا و خدمات مورد تبدیل شدهصنعتی 
گیرد، سرمایۀ مالی و یا اقتصادی استفاده قرار می

( 34، ص. 2001، 1شود )لوتانز و همکاراننامیده می
عنوان سرمایۀ فکری تلقی انسانی اغلب به سرمایۀ

ها و دانش و ها، تواناییمهارت :نوعی شاملهو ب شده
تجاربی است که یک شخص با خود به سازمان 

و  (41، ص. 2001، آورد )لوتانز و همکارانمی
های واقعی سرمایۀاجتماعی به ارزش دارایی درنهایت،
که چه ای که فرد در سازمان برحسب اینیا بالقوه

ماعی در هایی اجتشناسد، با چه شبکهکسانی را می
دست ارتباط است و چه اعتباری در سازمان دارد، به

                                                           
4. Zaccaro & Rittman 

5. Luthans  
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 .(30، ص. 2001، 1آورد، اشاره دارد )اشنایدر و لوپزمی
 هلوتانز و همکاران شکل دیگری از سرمای راستا،دراین

د و ادعا نمودنشناختی مطرح روان عنوان سرمایۀا را ب
های ضمن داشتن قابلیت هکه این سرمای کردند

ها فراتر رفته و اجتماعی و انسانی، از آن سرمایۀ
ها مورد عنوان مزیت رقابتی برای سازمانبه

، ص. 2001گیرد )اشنایدر و لوپز، برداری قرار میبهره
شناختی یک وضعیت روان ، سرمایۀها(. به نظر آن31

های زیر شناختی با مشخصهای مثبت روانتوسعه
زم برای موفقیت شدن و انجام تلاش لا: متعهدباشدمی

برانگیز )خودکارآمدی(، در کارها و وظایف چالش
های حال و آینده موفقیتۀداشتن استناد مثبت دربار

  بینی(، پایداری)خوش

 رسیدن  برای صورت لزوم تغییر مسیرراه هدف و در در

                                                           
1. Snyder & Lopez 

امید( و )یابی به موفقیت دست منظوربهبه هدف 
و مشکلات برای ها زمان مواجهه با سختیدر پایداری 

آوری( )اشنایدر و لوپز، یابی به موفقیت )تابدست
ند هست (. لوتانز و همکاران بر این باور29، ص. 2001

های بر مؤلفه شناختی با تکیهروان که سرمایۀ
منجر به ارتقای ارزش سرمایۀ  گراشناختی مثبتروان

ها در شود. این مؤلفهانسانی و اجتماعی در سازمان می
فرایند تعاملی و ارزشیابانه به زندگی فرد معنا یک 

های بخشیده، تلاش فرد برای تغییر موقعیت
برای ورود به را او  بخشند،را تداوم می آفرینفشار
مقاومت و سرسختی وی  نموده وعمل آماده  ۀصحن

)اشنایدر و لوپز،  نماینددر تحقق اهداف را تضمین می
 ها باهسرمایشکل زیر انواع در  (.31، ص. 2001

 .شده استمقایسه  یکدیگر

 

 شناختی برای کسب مزیت رقابتیروان سرمایۀ ۀتوسع .6شکل 
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( در پژوهش خود با 2018غرض و همکاران )بی
 ۀرهبری معنوی و سرمای ۀبررسی رابط"عنوان 

به این نتیجه  "شناختیروان ۀاجتماعی با سرمای
اجتماعی و  ۀند که بین رهبری معنوی با سرمایرسید
ها معناداری وجود دارد. آن ۀشناختی رابطروان ۀسرمای
های پرتلاطم که در محیط نمودندگیری نتیجه

سری مداخلات جزئی و بسیار امروزی، از طریق یک
مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج در آن متمرکز که 

 ۀسرمای ۀ، ماهیت توسعباشندمیعملکرد خود 
تواند کارگشا باشد اجتماعی می ۀشناختی و سرمایروان

پذیر امکان هبری معنویاز طریق ر خوبیبهامر  این و
( در 2011صابری و همکاران ) ،همچنین .گرددمی

تأثیر عدالت سازمانی بر "پژوهش خود با عنوان 
 ۀشناختی با توجه به نقش میانجی سرمایروان ۀسرمای

که عدالت سازمانی بر  گزارش نمودند "اجتماعی
؛ اجتماعی تأثیر دارد ۀشناختی و سرمایروان ۀسرمای
 ۀعدالت سازمانی از طریق سرمای هشکل کبدین

شاختی روان ۀصورت غیرمستقیم بر سرمایاجتماعی به
 گذارد.میتأثیر 
 1در پژوهشی که برون و همکارانزمینه، دراین

رهبری تعاملی، رضایت شغلی و "( با عنوان 2013)
 "سطحی اعتمادعملکرد تیمی با توجه به نقش چند

بری تعاملی ارتباط که ره عنوان نمودند ،ندانجام داد
در  ؛ امابا رضایت شغلی و عملکرد تیمی داردمثبتی 

بررسی نقش میانجی اعتماد در ارتباط با رهبری 
را گزارش معناداری  ۀتعاملی و عملکرد تیمی رابط

( نیز در پژوهش خود 2012) 2. کلاپ اسمیتننمودند
شناختی روان ۀرهبری موثق و سرمای"با عنوان 

که ارتباط مثبتی دست یافت ن نتیجه به ای "گرامثبت
 .شناختی وجود داردروان ۀبین رهبری موثق و سرمای

وجود ارتباطی که بین این دو متغیر  عنوان نمود وی
ها خواهد شد. منجر به عملکرد گروهی در شرکت دارد

                                                           
1 . Braun  

2. Clapp-Smith 

( 2012) 3در پژوهش رگو و همکارانبراین، علاوه
گری نجیکه رهبری موثق از طریق میا نشان داده شد

شناختی بر خلاقیت کارکنان تأثیر روان ۀسرمای
پژوهشی طی نیز ( 2012. پیوس و همکاران )گذاردمی

مندی که عواملی همچون رضایت گزارش نمودند
و ادراک  کارکنان، تعهد سازمانی، تلاش مضاعف

اثربخشی تیمی از پیامدهای رهبری موثق است. 
نیز ( 1201) 4و همکاران وولی پژوهش هاییافته

گری جو آن بود که رهبری موثق با میانجیحاکی از 
در همچنین، شناختی تأثیر دارد. روان ۀشغلی بر سرمای

( با عنوان 2011) 1پژوهشی که لروی و همکاران
رهبری موثق و صداقت رفتاری با تعهد و عملکرد "

که رهبری موثق و ، عنوان نمودند انجام دادند "پیروان
. باشدمیملکرد پیروان در ارتباط صداقت رفتاری با ع
( نیز در پژوهش خود با 2011) 8پیترسون و همکاران

 "شناختی و عملکرد تیمیروان ۀسرمای"عنوان 
شناختی کارکنان که روان ۀکه سرمای نمودندگزارش 

د منجر به تغییر در عملکرد نکدر طول زمان تغییر می
ان با عنودر پژوهشی دیگر  .خواهد گردیدکارکنان 

گیری و ارتباط آن با شناختی: اندازهسرمایۀ روان"
به این ( 2001لوتانز و همکاران ) "،عملکرد و رضایت

شناختی روان ۀکه چهار بعد سرمای نتیجه دست یافتند
با عملکرد  (آوریکارایی و تاببینی، امید، خودخوش)

مثبت و  ۀها رابطتیم و رضایتمندی آن و افراد
 هایهکنندبینیپیش ،این چهار بعدو  دارد یدارامعن

 .اندهخوبی را برای عملکرد و رضایت تشکیل داد
عملکرد  ۀشده در حوزنجاماهای با توجه به پژوهش

شود های ورزشی مشاهده میتیم ارتباط با تیمی در
های گیری سبککاربه ۀزمینهای کمی درکه پژوهش

رت صوعنوان مفهومی انگیزشی جدید رهبری به

                                                           
3. Rego  
4. Wooley  

5. Leroy  

6. Peterson  
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های ویژه در داخل کشور تاکنون در تیمو به اندگرفته
این نوع سبک  تأثیر ای و قهرمانی بهورزشی حرفه

رهبری بر عملکرد تیمی توجه نشده است. در کنار این 
ثیر أت نسبت بهند نتواعواملی هستند که می ،موضوع

داشته  ایکنندهنقش تعدیل ،سبک رهبری و عملکرد
مفهوم به پیشینه های پژوهش با توجه   .باشند
ثیر أاز رهبری موثق ت می تواندشناختی روان ۀسرمای

پژوهشگر سعی در بررسی رابطه علی  لذا ؛یردذبپ
رهبری موثق با عملکرد تیمی با توجه به نقش 

 ذکر است کهشایان .دمیانجی سرمایه روانشناختی دار
مدل مفهومی این به تاکنون پژوهشی با توجه 

 م نشده است.پژوهش انجا
های رهبری مربیان و مدیران ورزشی در سبک

عنوان یک فاکتور کلیدی مهم در ها بهها و تیمباشگاه
شده  عملکرد و اثربخشی تیمی ورزشکاران تعریف

است. رهبری موثق بر نقش کلیدی رهبران موثق در 
 کردن مسیر با  آوردن شرایط و آسانفراهم
 های جدیدمهارت جهت کشفها فرصت نمودنفراهم

شاختی را در روان ۀسرمایاز این طریق تا  تاکید داشته،
بینی، موجب خوشامر که این  نمایندخود تقویت 

کارایی و امید شده و درنتیجه، عملکرد آوری، خودتاب
 ۀسرمایبراین، علاوه. آوردمیهمراه بهتیمی بالایی را 

جر به شناختی بالا و حمایت رفتاری رهبران منروان
خواهد شد. درنتیجه  بیشترده عملکرد تیمی بالا و برون

تجربی این  ۀشده و پیشینبا توجه به مبانی نظری ارائه
 پیامد های مطلوبی، بهرهبری موثق منجر  ،پژوهش

 اما ؛شودمی همانند عملکرد تیمی و اهداف تیمی
 تأثیر نقش رهبری موثق در ۀپژوهشی درزمین تاکنون
 ،حقیقتاست. در صورت نگرفتهکاران ورزش اتباط با

و پژوهشگر شده  انجامبار نخستیناین پژوهش برای 
عملکرد  بارهبری موثق علی  ۀرابط در پی بررسی

شناختی روان ۀبا توجه به نقش میانجی سرمایتیمی 
 .باشدمی

 پژوهش شناسیشرو
کاربردی  مطالعاتاز نوع  لحاظ هدفبه پژوهش حاضر

گردآوری اطلاعات، پیمایشی و از  ۀنحونظر  و ازبوده 
 در مدلذکر است که شایانباشد. بستگی مینوع هم

 سرمایۀ؛ بینپیش متغیر رهبری موثق ،تحلیلی
 ملاکمتغیر  عملکرد تیمی ؛میانجی متغیر شناختیروان

 .باشدمی
 کنندگانشرکت

ورزشکاران فوتسالیست  ۀکلیرا آماری پژوهش  ۀجامع
تشکیل  آزاد چابهار ۀدر منطق حاضر در جام رمضان

 بودندسترسو در یآمار ۀبا توجه به حجم جامع. دادند
انتخاب شد که  هنمونه برابر با جامعحجم ، هاآن
این شده میان های توزیعنامهمیان پرسشاز  ،نهایتدر

داده شد و در تحلیل  برگشتنامه پرسش 241 ،تعداد
 آماری مورد استفاده قرار گرفت.  

 هاو شیوه گردآوری داده رابزا

 در این پژوهش گردآوری اطلاعات اصلی ابزار

برای ارزیابی رهبری  ،اساساینبر. بودنامه پرسش
های آن )خودآگاهی، پردازش متوازن، موثق و مؤلفه

های اخلاقی درونی و شفافیت رابطه( از نگرش
. گردید( استفاده 2011نیدر و شریشیم ) ۀنامپرسش

ضریب آلفای کرونباخ  ۀنامه بر پایپرسشپایایی این 
دارای  ۀنامپرسش . شده استبرآورد ( 90/0معادل )

 .بودای لیکرت طیف پنج گزینه با توجه بهسؤالی  18
مایکل  از پرسش نامه عملکرد تیمیبرای سنجش 

 . همچنین،استفاده شد گویه 11با ( 2004وست )
 ۀامنشناختی از پرسشروان سنجش سرمایۀ منظوربه

ذکر بهلازم. گردید گویه استفاده 23( با 2001لوتانز )
شده برای تمامی متغیرها گرفتهنظرمقیاس دراست که 

 . ای لیکرت بوددرجه پنجطیف  یک
در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات 

 و مقالات اینترنت، ای، بانک اطلاعات،کتابخانه

بعد با  ۀو در مرحل مبانی نظری بخش در هانامهپایان
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اقدام  اطلاعات آوریبه جمع نامهپرسشاستفاده از 
 د. یگرد

 هاپردازش داده روش

سطح آمار توصیفی )میانگین، انحراف  ها در دوداده
 ـ آزمون کلوموگروفاستنباطی )معیار و درصد( و 

 و بستگی پیرسون، تحلیل مسیرف، ضریب همواسمیرن
افزار اس. پی. اس. اس از نرم آزمون سوبل( با استفاده

 .ندتحلیل شدوو لیزرل تجزیه
 

 هاافتهی 
آماریدر  ۀبیشترین نمون ،با توجه به نتایج آمار توصیفی 

 بیشتردرصد( و  10) رندقرار دا 30تا  20سنی ۀ رد
 حالی است که این در ؛درصد( 11) هستندها مجرد آن

ات آماری این پژوهش دارای تحصیل ۀنمون اکثریت
نظر  درصد( و از 83) باشندمیدیپلم و زیر دیپلم 

سال و  پنج ۀدارای تجرب هابیشتر آنورزشی  ۀتجرب
  درصد(. 28) هستندکمتر 

 گیریبررسی مدل اندازه

گیری شامل بررسی پایایی و روایی آزمون مدل اندازه
نامه از روش تعیین روایی پرسشجهت . باشدمیمدل 

یی تشخیصی به روش تعیین روا ،روایی محتوا و سپس
( AVE) شدهشاخص میانگین واریانس استخراج

روش پایایی  ،پایایی ارتباط با اما در استفاده شد؛
 مورد استفاده قرار گرفتمرکب در کنار آلفای کرونباخ 

 زیر بیان شده است.در که ضرایب آن 

 
 

 پایایی سؤالات .6جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤالات نام متغیر
ریب میانگین واریانس ض

 (AVEشده )استخراج

مرکب ضریب پایایی 
(CR) 

 293/0 821/0 903/0 18 رهبری موثق
 111/0 120/0 909/0 11 عملکرد تیمی

 208/0 111/0 903/0 23 شناختیروان سرمایۀ

  902/0 18 کل سؤال

 
و ( 1/0معادل ) AVE( مقادیر 1921فرنل و لارکر )

شده میانگین واریانس تبیینبیشتر را برای مقادیر 
به معنای آن است که  امر کنند که اینتوصیه می

واریانس  از درصد یا بیشتر 10موردنظر حدود  ۀساز
ذکر است شایانکند. نشانگرهای خود را تبیین می

 بالای CRهایی که برای بررسی اعتبار مرکب، سازه
. دباشنمیقبول پایایی قابل ، دارایدنداشته باش( 8/0)

( 1/0) ها باید بالاتر ازآلفای کرونباخ سازه ،همچنین
  از هاسازه تمامی ،دو شمارۀ شکلباشد که طبق 

در این براین، علاوه .هستند ی برخوردارپایایی مناسب
مورد رهبری موثق ها درآوری دادهپژوهش برای جمع

( 2011نیدر و شریشیم ) رهبری موثق ۀناماز پرسش
ایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پ

برای تعیین  ،. همچنیندست آمد( به903/0) برابر با
این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی  ۀاعتبار ساز

های نیکویی برازش که شاخص گردید استفاده
شده را های مشاهدههمراه تناسب کامل الگو با دادهبه

 کند.تأیید می

 

 

 



 6931، تابستان 02شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                             601

 

 

 

 

 
Chi-Square=222.87, df=011, P-value=1111/1, RMSEA=180/1 

Normed Fit Index(NFI)= 42/1 , Goodness of Fit Index(GFI)= 42/1  

Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI)  74/1=  
 های نیکویی برازشعدالت سازمانی و شاخص ۀنامتحلیل عاملی پرسش .0شکل 

 
از تیمی گیری عملکرد منظور اندازهبهبراین، علاوه

( استفاده شد که 2004مایکل وست ) ۀنامپرسش
معادل نامه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش

 ۀاعتبار ساز بررسی آمد. برای دستبه( 909/0)
 گردیدنیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده  نامهپرسش

همراه تناسب کامل های نیکویی برازش بهکه شاخص
ذکر بهلازم. نمودرا تأیید شده های مشاهدهالگو با داده

تعدادی از  ،های برازشبا توجه به شاخص است که
 پژوهش حذف شدند. اتسؤال
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Chi-Square=042.02, df = 99 , P-value= 222/2 RMSEA= 270/2  

Normed Fit Index(NFI)= 99/2 , Goodness of Fit Index(GFI)= 94/2  

Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI)= 92/2   

 

 

 های نیکویی برازشعملکرد تیمی و شاخص ۀنامتحلیل عاملی پرسش .9کل ش
 

 
 ۀها درزمینآوری دادهبرای جمعدرنهایت، 
( 2001لوتانز ) ۀنامشناختی از پرسشسرمایۀروان

 ینامه از روش آلفاه شد که پایایی پرسشاستفاد
 برای  ،همچنیندست آمد. به( 903/0) کرونباخ برابر با

 از تحلیل عاملی  نامهپرسشبررسی اعتبار سازۀ 

 

 
های نیکویی که شاخص. بهره گرفته شدتأییدی 

های همراه تناسب کامل الگو با دادهبرازش به
با توجه ر است که ذکبهلازم. نمودشده را تأیید مشاهده

پژوهش  های برازش تعدادی از سؤالاته شاخصب
 حذف شدند.
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Chi-Square=321.29, df=188, P-value= 000/0 , RMSEA= 014/0  

Normed Fit Index(NFI)= 91/0 , Goodness of Fit Index(GFI)= 98/0  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=  91/0  

 های نیکویی برازششناختی و شاخصروان ۀسرمای ۀناملی پرسشتحلیل عام .1شکل 

 
 اول و دوم( ۀیدی مرتبأی)تحلیل عاملی ت پژوهشگیری متغیرهای نتایج مدل اندازه .0 جدول

 
دوم متغیرهای  ۀیدی مرتبأینتایج تحلیل عاملی ت

های مدل دهد کهمیزا نشان زا و درونبرون
های اعداد و پارامتر ۀکلی وبوده گیری مناسب اندازه

های های تناسب مدل. شاخصاستمدل معنادار 
( شمارۀ دوگیری به شرح جدول فوق )جدول اندازه

 ست.ا هابودن این مدلکه نشانگر مناسب باشدمی

 
 

 

 

 

 

 شامل متغیرهای گیریمدل اندازه
  

 

RMSEA 

 011/0 24/2 100 12/224 رهبری موثق گیری متغیر مستقلمدل اندازه
 014/0 33/2 188 29/321 شناختیسرمایۀ روان گیری متغیر میانجیمدل اندازه
 018/0 43/2 99 02/240 عملکرد تیمی گیری متغیر وابستهمدل اندازه
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 پژوهشآماری متغیرهای  ۀجامع استنباطی و توصیفی آمار .9 جدول
یرهای متغنام 

 های آنمؤلفه
 میانگین گیکشید چولگی

انحراف 

 معیار

 تیمقدار 

 شدهمشاهده

 ۀدرج

 آزادی
 وضعیت

 مناسب 248 281/12 192/0 82/3 413/1 349/0 رهبری موثق

 مناسب 248 88/10 909/0 81/3 04142 -432/0 یخودآگاه

 مناسب 248 92/10 221/0 11/3 -092/0 -384/0 پرداش متون

 مناسب 248 21/10 191/0 81/3 190/0 -111/0 ی اخلاقی درونیهانگرش

 مناسب 248 49/10 241/0 18/3 -123/0 -122/0 شفافیت رابطه
 مناسب 248 10/12 102/0 20/3 111/0 -438/0 عملکرد تیمی

 مناسب 248 13/13 941/0 20/3 328/0 -218/0 انگیزۀ تیم

 مناسب 248 13/14 900/0 23/3 112/0 -212/0 ترکیب تیم

 مناسب 248 02/13 911/0 11/3 -311/0 -414/0 فردیروابط میان

 مناسب 248 34/18 904/0 94/3 082/0 -231/0 کوشش
 مناسب 248 18/14 214/0 11/3 -223/0 -321/0 استراتژی

 مناسب 248 22/14 821/0 82/3 818/0 -112/0 شناختیسرمایۀ روان

 مناسب 248 91/10 902/0 83/3 -010/0 -821/0 امید

 مناسب 248 24/13 144/0 82/3 491/0 -120/0 کاراییخود

 مناسب 248 82/11 198/0 19/3 113/0 -191/0 ینیبخوش

 مناسب 248 21/11 241/0 80/3 112/0 -191/0 یآورتاب

 
تمامی  ،شودطور که از جدول فوق استنباط میهمان
ند و هست و توزیع مناسبی برخوردار ها از رویهمتغیر

 .باشدمی سها حول عدد همیانگین تمامی متغیر
  های نرمال،( برای داده2010دیگر، بایرن )سویاز

 
را ( -3+ و 3) و چولگی بین هفتکشیدگی کمتر از 

 ،های فوقکه با توجه به داده داده استپیشنهاد 
)آریانفر،  شودتأیید می بودن تمامی متغیرهانرمال
 (.42، ص. 1392

 

 پژوهشیرهای بستگی میان متغتحلیل هم .1جدول 

 عملکرد تیمی شناختیسرمایۀروان رهبری موثق زادرونو  زابرونبستگی میان متغیرهای هم

 - - 1 رهبری موثق
 - 1 222/0 شناختیروان سرمایۀ

 1 314/0 220/0 عملکرد تیمی

 
بین رهبری رابطۀ شود، که مشاهده می طورهمان

ۀ یزا( و عملکرد تیمی و سرماموثق )متغیر برون
 داریازا( در سطح معنشناختی )متغیرهای درونروان

بیشترین میزان همچنین،  .باشدمعنادار می( 01/0)
 و عملکرد تیمی میان ۀرابط از آن معنادار بستگیهم

و کمترین درصد( بوده  314/0)شناختی روان سرمایۀ

 و بین رهبری موثق ۀبستگی معنادار به رابطمیزان هم
. از تحلیل درصد( تعلق دارد 220/0)عملکرد تیمی 

 توان نتیجهزا میبستگی میان متغیرهای درونهم
 که هرگونه بهبودی در رهبری موثق و سرمایۀ گرفت
 شود.شناختی سبب بهبود در عملکرد تیمی میروان
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 بررسی مدل ساختاری )تحلیل مسیر(

 
د تیمی با توجه به نقش میانجی در علی رهبری موثق بر عملکر ۀمدل ساختاری مربوط به رابط. 1شکل 

 استاندارد تخمینحالت 
 

 

علی رهبری موثق بر عملکرد تیمی با توجه به نقش میانجی در  ۀمدل ساختاری مربوط به رابط .1شکل 

 حالت ضرایب معناداری
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 های نیکویی برازش مدلشاخص .1جدول 
 AGFI GFI NNFI IFI CFI  df /df RMSEA شاخص

 <10/0 <3 - - >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 پذیرش ۀآستان
 010/0 18/2 11 82/130 94/0 94/0 92/0 92/0 9/0 مقدار

 
برازش خوبی  از مدل ،آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 ۀدو و درجخی ۀآمار ،همچنین. باشدبرخوردار می
ی نیکویی برازش مدل هاشاخصکه یکی از  یآزاد

و با توجه  باشدمی( 18/2ده و برابر با )مناسب بو است،
، بنابراین مدل برازش است سهاز  ترکوچککه ینابه 

 میانگین مربعات خطاهای  ۀریش. مناسبی را نشان داد

 .( است011/0نیز معادل ) 1تخمین
در پژوهش حاضر جهت آزمون  ذکر است کهشایان

ای در الگوی پیشنهادی و تعیین اثرهای واسطه
)جدول  گردید از آزمون سوبل استفاده هاآنری معنادا

 شمارۀ شش(.

                                                           
1. RMSEA  

 شناختیضرایب رگرسیون عدالت سازمانی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روان .1جدول 

 β *Se *t **β **Se **t* بینمتغیر پیش

 - - - 813/3 013/0 242/0 رهبری موثق

 03/3 014/0 248/0 - - - رهبری موثق

 830/3 081/0 381/0 - - - شناختیسرمایۀ روان

 P<01/0 **عملکرد تیمی      شناختی           *سرمایۀ روان
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جدول )آزمون سوبل با استفاده از ضرایب رگرسیونی 
از که رهبری موثق  دهدمینشان  (شمارۀ هشت

شناختی اثر مثبت، غیرمستقیم و طریق سرمایۀ روان
 =t) 813/3و  >01/0Pبر عملکرد تیمی )معناداری 

 گذارد. می
 

 گیریو نتیجهبحث 
یکردهای جدید در رودنبال ی امروزی بههاسازمان

منابع انسانی طریق آن از بتوانند از مدیریت هستند تا 

و فیزیکی خود به بهترین شکل استفاده کرده و 

و  هاسازمانراندمان کاری خود را بالا ببرند. 

و با  هنبود مستثنای ورزشی نیز از این قاعده هاباشگاه

این موضوع از اهمیت  ها،آنماتی توجه به ماهیت خد

 د. رویکرد سرمایۀباشیمبرخوردار بیشتری 

رفتار  ۀیندرزمیکردهای جدید روشناختی یکی از روان

 پژوهشگرانکه توجه  باشدمیسازمانی و منابع انسانی 

اما تاکنون  ؛است نمودهخود جلب مدیریت را به

 این ؛قرار نگرفته است توجه موردورزشی  ۀیندرزم

ی و احرفهورزش  درراستایکه  باشدمیحالی در

شناسی بسیار یکردهای رفتاری و روانرو ،قهرمانی

ها و یمتموفقیت  ،کاربردی بوده و در زمان حاضر

هدف از  ،بنابراین؛ زندیمی ورزشی را رقم هاباشگاه

عملکرد  یر رهبری موثق برتأثبررسی  حاضر پژوهش

و شناختی روان مایۀتیمی با توجه به نقش میانجی سر

 .ی ورزشی بودهاسازمانتدوین مدل مناسب برای 

که وضعیت متغیرهای  حاکی از این بودنتایج 
. باشدمیموردمطالعه در ورزشکاران در حد متوسط 

با توجه به سطح مسابقات برگزارشده و  ،حقیقتدر
شد که بینی میاین موضوع پیش ،موردنظر ۀنمون

 ،های حاضر در این مسابقاتورزشکاران و فوتسالیست
متغیرهای موردمطالعه از وضعیت مطلوبی  ۀدرزمین

که این نوع با توجه به این ،حقیقتبرخوردار باشند. در

قهرمانی در  ،صورت مقطعی بوده و هدفمسابقات به
برای  تمام وجود باورزشکاران  باشد،میاین سطح 

ای کنند و فاکتورهشدن و قهرمانی تلاش میبرنده
 ؛دهندخوبی از خود نشان میشناختی را بهروان ۀسرمای

بینی و کارایی، امید، خوشخود :این فاکتورها شامل
آن منجر به عملکرد تیمی  ۀنتیج باشد ومیآوری تاب

که وضعیت  با این شرایط ارتباطدر  شود.میبهتر 
 ،دهدمیشناختی بازیکنان را نشان روان ۀسرمای

در پژوهش خود به این امر پی  غرض و همکارانبی
شناختی در بین روان ۀبردند که وضعیت سرمای

بازیکنان لیگ آسیاویژن فارس در حد مطلوبی 
 حاضرپژوهش  هاییافتهبا این نتایج که  باشدمی

تأثیرگذار  ۀزمین ها در پژوهش خود. آنیی داردهمسو
اختی را سبک رهبری مناسب نشروان ۀبر بروز سرمای

د و ارتباط معناداری را بین سبک رهبری ذکر کردن
 .نمودند شناختی مشاهدهروان ۀمعنوی و سرمای

هم ـ نتایج نشان داد که رهبری موثق  براین،علاوه
از  ـ شکل غیرمستقیمصورت مستقیم و هم بهبه

 بر عملکرد تیمی تأثیرشناختی طریق سرمایۀ روان
 و مدل پیشنهادی مربوط به تأثیرگذاری گذاردمی

رهبری موثق بر عملکرد تیمی از برازش خوبی 
در  یهای ورزشمربیان باشگاه باشد؛ لذا،می اربرخورد

سطوح رقابتی با توجه به سبک رهبری خود  ۀکلی
تأثیر قرار داده توانند عملکرد بازیکنان خود را تحتمی

رهبری موثق  ۀنظریو نتایج خوبی را مشاهده کنند. 
ق هستند که باعث ایجاد کند رهبرانی موثتأکید می

تجربیات زندگی، توانمندهایی روانی )همچون 
کارآمدی(، پذیری و خودبینی، انعطافامیدواری، خوش

سازمانی برای  های اخلاقی و حمایت از جونگرش
ایجاد رفتارهای مثبتی مانند خودآگاهی و خودتنظیمی 
شوند. این عوامل اعتمادپذیری، توسعه و پیشرفت 

دهد و منتج به بهزیستی، ا پرورش میزیردستان ر
در پژوهشی که برون و شود. صداقت و عملکرد می

رهبری تعاملی، رضایت "( با عنوان 2013همکاران )
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سطحی شغلی و عملکرد تیمی با توجه به نقش چند
ند که رهبری ند به این نتیجه رسیدانجام داد "اعتماد

ملکرد تعاملی ارتباط مثبتی را با رضایت شغلی و ع
در بررسی نقش میانجی اعتماد در  ؛ اماتیمی دارد

 ارتباطارتباط با رهبری تعاملی و عملکرد تیمی 
اسمیت  کلاپ ،. همچنینشودمیمعناداری مشاهده ن

رهبری موثق و "با عنوان  که یدر پژوهش( 2012)
به این  ،انجام داد "گراشناختی مثبتروان ۀسرمای

ثبتی بین رهبری موثق که ارتباط م دست یافتنتیجه 
نمود  عنوان وی .شناختی وجود داردروان ۀو سرمای

منجر به  وجود داردارتباطی که بین این دو متغیر 
ذکر شایان ها خواهد شد.عملکرد گروهی در شرکت

این  هاییافتهپژوهش با  بخش از نتایج ایناست که 
 .باشدمیها همسو پژوهش

های رهبری ر سبکبتمرکز گذشته بیشتر  مطالعاتدر 
گرا شناسی مثبتهای روانو به پژوهش بودهعمومی 

 حاضر در پژوهش رو،؛ ازایننشده است چندانیتوجه 
 ،ری و پیشینهظبا توجه به مبانی ن بر این بود کهسعی 

رابطه علی رهبری موثق بر عملکرد تیمی با توجه به 

نقش میانجی سرمایه روانشناختی مورد بررسی قرار 
 .گیرد

لازم است آمده از این پژوهش دستبا توجه به نتایج به
دنبال متغیرهای رفتاری مناسب های ورزشی بهدر تیم

. نمودبهتری را مشاهده  ایجبتوان نتروز بود تا و به
با توجه به نتایج که تأثیر رهبری موثق را  ،حقیقتدر

شناختی مورد تأیید روان ۀعملکرد تیمی و سرمایبر 
سبک رهبری موثق و ابعاد  بایستمی، مربیان داد قرار

شناختی بالاتر و عملکرد روان ۀآن را برای ایجاد سرمای
منجر به بهبود درنهایت  که این تاثیربهتر بازیکنان 
 ،دلیلهمینبه ؛به کار گیرند شودمی عملکرد تیمی 

 که آیا بازیکناناین نسبت بهشود مربیان پیشنهاد می
د نمطمئن باش ،اندرا دریافت کرده هاآندرستی پیام به
به بازیکنان آن را  ،دهدخطایی رخ می کههنگامیو 

لازم است مربیان بازیکنان را  ،. همچنیننمایندگوشزد 
نظرات خود را  ند،کارهای تیمی تشویق کنانجام در 

ها را به بازیکنان حقیقت مسلم و واقعیت نمایند،بیان 
دیگران را نسبت به و دیدگاه  ندخود گوشزد کن

های مؤلفه ندد تا بتواننهای خود جویا شوتوانایی
 کسبو نتایج بهتری را  نمودهرهبری موثق را ایجاد 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to Survey the causal relationship between the authentic 
leadership and team performance, with mediating role of psychological capital of 
Chabahar’s futsal players. The research method was descriptive – correlative and it is 
done by path analysis. The statistical population consisted of all Futsal players of 
Chabahar Free Zone’s competitions. The research data were collected by using standard 
questionnaires of authentic leadership, psychological capital and team performance. Data 
was analyzed by using SPSS and Lisrel softwares at two steps, descriptive (mean, 
standard deviation and percentage) and inferential statistics (Pearson correlation, path 
analysis, Sobel test). The results showed a significant direct relation between authentic 
leadership and team performance and indirect relation through psychological capital. In 
fact, coaches can see a good performance by creating right background for leadership 
and psychological capital. 
 
Keywords: Authentic Leadership, Psychological Capital, Performance Team  
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