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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ علی رهبری موثق و عملکرد تیمی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ
روانشناختی در فوتسالیستهای منطقۀ آزاد چابهار بود .روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی بوده و به روش
تحلیل مسیر انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ فوتسالیستهای منطقۀ آزاد چابهار که در مسابقات
این منطقه شرکت داشتند ،تشکیل دادند .شایانذکر است که دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامههای
استاندارد رهبری موثق ،سرمایۀروانشناختی و عملکرد تیمی گردآوری شد و در دو سطح آمار توصیفی (میانگین،
انحراف معیار و درصد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل مسیر و آزمون سوبل) با استفاده از نرمافزار
اس .پی .اس .اس و لیزرل تجزیهوتحلیل گردید .نتایج نشان میدهد که بین رهبری موثق و عملکرد تیمی ـ هم
بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم ـ از طریق سرمایۀروانشناختی رابطه وجود دارد .درحقیقت ،مربیان
تیمها میتوانند با ایجاد زمینۀ مناسب برای رهبری و سرمایۀ روانشناختی ،شاهد عملکرد خوبی باشند.
کلیدواژهها :رهبری موثق ،سرمایۀ روانشناختی ،عملکرد تیمی

 .1نویسندۀ مسئول :دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

Email: ali_saberi1364@yahoo.com

 . 2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 .3عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
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مقدمه
با توجه به رشد و پیشرفتهای عصر حاضر ،نیاز به
مزیت رقابتی پایدار و مستمر موضوعی است که
بسیاری از سازمانها را بهسمت سازمانهای مسطح و
گروههای خودمدیریتی سوق داده است؛ بههمیندلیل،
فهم پیشامدهای عملکرد تیمی برای سازمانها،
باشگاههای ورزشی ،تیمها ،مربیان و رهبران لازم و
ضروری میباشد .عملکرد تیمی و پویایی گروهی
ورزشکاران یکی از مسائل اصلی علوم ورزشی طی
دهههای گذشته بوده و شناسایی دلایل اینکه چرا
برخی افراد و گروهها به موفقیت میرسند ،هدف
مشترک ادبیات روانشناسی ورزشی میباشد (پاسوز،1
 ،2002ص .)11 .عملکرد تیم مستلزم تعامل همزمان
اعضای آن در کار وظیفهای و کار تیمی است (کرگر،2
 ،1991ص .)82 .کار وظیفهای به آنچه تیم انجام
دهد (مانند بازی در مسابقه یا ساخت محصول) اطلاق
میشود (متیو ،2009 ،3ص)90 .؛ درمقابل ،کار تیمی
به تعاملات بین فردی میان اعضای تیم اشاره میکند
که برای تبادل اطلاعات ،توسعه و حفظ الگوهای
ارتباطی ،هماهنگی اقدامات و حفظ نظام اجتماعی
صورت میگیرد (متیو ،2009 ،ص .)90 .همانطور که
بارک ( )2001تأکید کرده است ،کار تیمی همواره
عنصر جداییناپذیر ورزش محسوب میشود و
اثربخشی کار تیمی هدف مهمی برای تیمهای
ورزشی در هر سطح از رقابت میباشد (استیون،4
 ،2003ص .)10 .نمونهای که از دیرباز شاخص کار
تیمی بوده است ،تیم ورزشی میباشد .امروزه ،رهبران
و مدیران سازمانها ،باشگاهها و تیمهای ورزشی
بیشتر بهدنبال افزایش منافع و سود بوده و کمتر به
بازسازی فرایندهای انگیزشی توجه دارند .این چالش
1. Passos
2. Kraiger
3. Mathieu
4. Stevens

باعث میگردد تا منابع انسانی آنها دچار تنش،
استرس و بیاعتمادی شوند .همچنین ،توجه صرف به
مسائل زیرساختی و سختافزاری نمیتواند
برطرفکنندۀ مسائل سازمانی باشد؛ زیرا ،سازمانهایی
وجود دارند که با توجه به منابع فیزیکی و مالی خوب
نمیتوانند به اهداف عالی خود برسند؛ ازاینرو،
سازمانهای امروزی بر مسائل نرمافزاری و بهویژه
متغیرهای رفتاری توجه ویژهای نمودهاند .در
باشگاههای ورزشی نیز همین مشکلات وجود دارد.
درحقیقت ،امروزه سازمانها و تیمهایی میتوانند
عملکرد خوبی را از منابع انسانی خود انتظار داشته
باشند که مباحث رفتاری و روانشناسی را بهخوبی
درک کرده و آنها را در عمل بهکار میگیرند.
(بیغرض ،علیدوست ،باقری ،غفرانی و صابری،
 ،1391ص .)49 .علم ردهبندی ،رهبری را با توجه به
سبکهای مختلف به طبقات گوناگون تقسیم میکند
که یکی از این سبکها ،رهبری موثق 1میباشد که
میتواند در توسعۀ اخلاقیات ،افزایش اعتمادپذیری
کارکنان ،ارتقای سرمایۀ روانشناختی و بهبود عملکرد
تیمی در باشگاههای ورزشی مؤثر باشد .رهبری تیمها
نقشی کلیدی و محوری را در عملکرد تیمی بازی
میکند؛ بهشکلی که پژوهشگران سبکهای رهبری
مؤثر را فاکتوری کلیدی و مهم برای عملکرد تیمی
معرفی کردهاند (تورنر و مولر ،2001 ،8ص.)31 .
دراینمیان ،یکی از نظریههای مؤثر در رهبری،
"نظریۀ رهبری موثق" است که یکی از رویکردهای
بنیادی حوزۀ رهبری میباشد که در دهۀ گذشته ارائه
شده است .براساس این نظریه ،سازمانها به رهبران
موثق نیاز دارند تا بر تغییرات پویا ،جدید و پرتلاطم
محیط کاری غلبه کنند (ثورنتون و همکاران،2012 ،1
5. Authentic leadership
6. Turner & Muller
7. Thornoton
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ص .)18 .رهبران موثق مسائل اخلاقی را خاطرنشان
نموده و بر آنها تأکید میکنند و حتی درمقابل
فشارهای گروهی ،سازمانی و اجتماعی ،قواعد و
ارزشهای اخلاقی را ارائه و آموزش میدهند (پیس و
همکاران ،2012 ،1ص .)333 .رهبری موثق الگویی از
رفتارهای رهبر است که تواناییهای روانشناختی و
جو اخلاقی مثبت را ارتقا میبخشد تا از این طریق
خودآگاهی ،نگرشهای اخلاقی درونی ،پردازش
متوازن اطلاعات و شفافیت رابطه در بخشی که رهبر
با پیروان کار میکند ،پرورش یابد و خودتکاملی مثبت
بهبود پیدا کند (والمبو و همکاران ،2002 ،2ص.)1 .
درواقع ،رهبران موثق الگویی از یک رهبر اخلاقی و
صادق هستند که بازبودن به تسهیم اطلاعات ضروری
را برای تصمیمگیری ترغیب میکنند (اویلو و
همکاران ،2009 ،3ص.)422 .
نظریۀ رهبری موثق تأکید میکند که رهبرانی موثق
هستند که باعث ایجاد تجربیات زندگی ،توانمندهایی
روانی (همچون امیدواری ،خوشبینی ،انعطافپذیری و
خودکارآمدی) ،نگرشهای اخلاقی و حمایت از جو
سازمانی برای ایجاد رفتارهای مثبتی مانند خودآگاهی
و خودتنظیمی شوند .این عوامل اعتمادپذیری ،توسعه
و پیشرفت زیردستان را پرورش میدهد و منجر به
بهزیستی ،صداقت و عملکرد میشود (اویلو و
همکاران ،2009 ،ص.)423 .
امروزه ،با افزایش سرمایهگذاری در ورزش حرفهای،
بهبود عملکرد ورزشی بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفته است .روانشناسان ورزشی معتقد هستند که
متغیرهای روانشناختی ورزشکاران نقشی کلیدی را
در عملکرد فردی و تیمی ایفا میکند؛ بااینحال،
متغیرهای گروهی را نیز در عملکرد و موفقیت تیمی
نمیتوان نادیده گرفت؛ زیرا ،در رشتههای تیمی نظیر
1. Peus
2. Walumbwa
3. Avolio
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فوتسال ،سطح عملکرد تیمی از وضعیت تعاملات و
روابط بازیکنان تأثیر میپذیرد.
دراینراستا ،لارسون و لافاستو ( )2001بر اهمیت نقش
رهبری اصولی بهعنوان مهمترین عامل عملکرد بالا و
موفقیت تیمها تأکید نمودهاند .طبق نظر زاکارو و
ریتمن )2002( 4نیز رهبری نقش بسیار مهمی در
اثربخشی و موفقیت کار تیمی دارد.
در کنار نتایج مثبتی که سبکهای مختلف رهبری در
سازمان دارد (از جمله عملکرد ،اثربخشی ،تعهد،
سرمایۀ اجتماعی ،عملکرد گروهی و تیمی و غیره)،
یکی از متغیرهای جدیدی که در روانشناسی
مثبتگرا مطرح شده و دارای ارتباط بسیار عمیقی با
سبکهای رهبری میباشد ،سرمایۀ روانشاختی است.
سرمایۀ روانشناختی از جمله موضوعات نوینی
میباشد که در یک دهۀ گذشته به حوزۀ سازمان و
مدیریت وارد شده و توجه صاحبنظران را بهخود
جلب نموده است .تاکنون سه نوع سرمایۀ بااهمیت؛
یعنی سرمایۀ مالی ،انسانی و اجتماعی مورد توجه
پژوهشگران سازمانی قرار گرفته است .سرمایهای را
که شکل فیزیکی دارد (نظیر پول ،ماشینآلات،
تجهیزات ،زمین و ساختمان و نظایر آن) و به سرمایۀ
صنعتی تبدیل شده و در تولید کالا و خدمات مورد
استفاده قرار میگیرد ،سرمایۀ مالی و یا اقتصادی
نامیده میشود (لوتانز و همکاران ،2001 ،1ص)34 .
سرمایۀ انسانی اغلب بهعنوان سرمایۀ فکری تلقی
شده و بهنوعی شامل :مهارتها ،تواناییها و دانش و
تجاربی است که یک شخص با خود به سازمان
میآورد (لوتانز و همکاران ،2001 ،ص )41 .و
درنهایت ،سرمایۀاجتماعی به ارزش داراییهای واقعی
یا بالقوهای که فرد در سازمان برحسب اینکه چه
کسانی را میشناسد ،با چه شبکههایی اجتماعی در
ارتباط است و چه اعتباری در سازمان دارد ،بهدست
4. Zaccaro & Rittman
5. Luthans
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میآورد ،اشاره دارد (اشنایدر و لوپز ،2001 ،1ص.)30 .
دراینراستا ،لوتانز و همکاران شکل دیگری از سرمایه
را با عنوان سرمایۀ روانشناختی مطرح نمودند و ادعا
کردند که این سرمایه ضمن داشتن قابلیتهای
سرمایۀ اجتماعی و انسانی ،از آنها فراتر رفته و
بهعنوان مزیت رقابتی برای سازمانها مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد (اشنایدر و لوپز ،2001 ،ص.
 .)31به نظر آنها ،سرمایۀ روانشناختی یک وضعیت
توسعهای مثبت روانشناختی با مشخصههای زیر
میباشد :متعهدشدن و انجام تلاش لازم برای موفقیت
در کارها و وظایف چالشبرانگیز (خودکارآمدی)،
داشتن استناد مثبت دربارۀموفقیتهای حال و آینده
(خوشبینی) ،پایداری
در راه هدف و درصورت لزوم تغییر مسیر برای رسیدن

به هدف بهمنظور دستیابی به موفقیت (امید) و
پایداری در زمان مواجهه با سختیها و مشکلات برای
دستیابی به موفقیت (تابآوری) (اشنایدر و لوپز،
 ،2001ص .)29 .لوتانز و همکاران بر این باور هستند
که سرمایۀ روانشناختی با تکیه بر مؤلفههای
روانشناختی مثبتگرا منجر به ارتقای ارزش سرمایۀ
انسانی و اجتماعی در سازمان میشود .این مؤلفهها در
یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه به زندگی فرد معنا
بخشیده ،تلاش فرد برای تغییر موقعیتهای
فشارآفرین را تداوم میبخشند ،او را برای ورود به
صحنۀ عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی
در تحقق اهداف را تضمین مینمایند (اشنایدر و لوپز،
 ،2001ص .)31 .در شکل زیر انواع سرمایهها با
یکدیگر مقایسه شده است.

شکل  .6توسعۀ سرمایۀ روانشناختی برای کسب مزیت رقابتی

1. Snyder & Lopez
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بیغرض و همکاران ( )2018در پژوهش خود با
عنوان "بررسی رابطۀ رهبری معنوی و سرمایۀ
اجتماعی با سرمایۀ روانشناختی" به این نتیجه
رسیدند که بین رهبری معنوی با سرمایۀ اجتماعی و
سرمایۀ روانشناختی رابطۀ معناداری وجود دارد .آنها
نتیجهگیری نمودند که در محیطهای پرتلاطم
امروزی ،از طریق یکسری مداخلات جزئی و بسیار
متمرکز که در آن مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج
عملکرد خود میباشند ،ماهیت توسعۀ سرمایۀ
روانشناختی و سرمایۀ اجتماعی میتواند کارگشا باشد
و این امر بهخوبی از طریق رهبری معنوی امکانپذیر
میگردد .همچنین ،صابری و همکاران ( )2011در
پژوهش خود با عنوان "تأثیر عدالت سازمانی بر
سرمایۀ روانشناختی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ
اجتماعی" گزارش نمودند که عدالت سازمانی بر
سرمایۀ روانشناختی و سرمایۀ اجتماعی تأثیر دارد؛
بدینشکل که عدالت سازمانی از طریق سرمایۀ
اجتماعی بهصورت غیرمستقیم بر سرمایۀ روانشاختی
تأثیر میگذارد.
دراینزمینه ،در پژوهشی که برون و همکاران1
( )2013با عنوان "رهبری تعاملی ،رضایت شغلی و
عملکرد تیمی با توجه به نقش چندسطحی اعتماد"
انجام دادند ،عنوان نمودند که رهبری تعاملی ارتباط
مثبتی با رضایت شغلی و عملکرد تیمی دارد؛ اما در
بررسی نقش میانجی اعتماد در ارتباط با رهبری
تعاملی و عملکرد تیمی رابطۀ معناداری را گزارش
ننمودند .کلاپ اسمیت )2012( 2نیز در پژوهش خود
با عنوان "رهبری موثق و سرمایۀ روانشناختی
مثبتگرا" به این نتیجه دست یافت که ارتباط مثبتی
بین رهبری موثق و سرمایۀ روانشناختی وجود دارد.
وی عنوان نمود ارتباطی که بین این دو متغیر وجود
دارد منجر به عملکرد گروهی در شرکتها خواهد شد.
1 . Braun
2. Clapp-Smith

علاوهبراین ،در پژوهش رگو و همکاران)2012( 3
نشان داده شد که رهبری موثق از طریق میانجیگری
سرمایۀ روانشناختی بر خلاقیت کارکنان تأثیر
میگذارد .پیوس و همکاران ( )2012نیز طی پژوهشی
گزارش نمودند که عواملی همچون رضایتمندی
کارکنان ،تعهد سازمانی ،تلاش مضاعف و ادراک
اثربخشی تیمی از پیامدهای رهبری موثق است.
یافتههای پژوهش وولی و همکاران )2011( 4نیز
حاکی از آن بود که رهبری موثق با میانجیگری جو
شغلی بر سرمایۀ روانشناختی تأثیر دارد .همچنین ،در
پژوهشی که لروی و همکاران )2011( 1با عنوان
"رهبری موثق و صداقت رفتاری با تعهد و عملکرد
پیروان" انجام دادند ،عنوان نمودند که رهبری موثق و
صداقت رفتاری با عملکرد پیروان در ارتباط میباشد.
پیترسون و همکاران )2011( 8نیز در پژوهش خود با
عنوان "سرمایۀ روانشناختی و عملکرد تیمی"
گزارش نمودند که سرمایۀ روانشناختی کارکنان که
در طول زمان تغییر میکند منجر به تغییر در عملکرد
کارکنان خواهد گردید .در پژوهشی دیگر با عنوان
"سرمایۀ روانشناختی :اندازهگیری و ارتباط آن با
عملکرد و رضایت" ،لوتانز و همکاران ( )2001به این
نتیجه دست یافتند که چهار بعد سرمایۀ روانشناختی
(خوشبینی ،امید ،خودکارایی و تابآوری) با عملکرد
افراد و تیم و رضایتمندی آنها رابطۀ مثبت و
معناداری دارد و این چهار بعد ،پیشبینیکنندههای
خوبی را برای عملکرد و رضایت تشکیل دادهاند.
با توجه به پژوهشهای انجامشده در حوزۀ عملکرد
تیمی در ارتباط با تیمهای ورزشی مشاهده میشود
که پژوهشهای کمی درزمینۀ بهکارگیری سبکهای
جدید رهبری بهعنوان مفهومی انگیزشی صورت

3. Rego
4. Wooley
5. Leroy
6. Peterson
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گرفتهاند و بهویژه در داخل کشور تاکنون در تیمهای
ورزشی حرفهای و قهرمانی به تأثیر این نوع سبک
رهبری بر عملکرد تیمی توجه نشده است .در کنار این
موضوع ،عواملی هستند که میتوانند نسبت به تأثیر
سبک رهبری و عملکرد ،نقش تعدیلکنندهای داشته
باشند .با توجه به پیشینه های پژوهش مفهوم
سرمایۀ روانشناختی می تواند از رهبری موثق تأثیر
بپذیرد؛ لذا پژوهشگر سعی در بررسی رابطه علی
رهبری موثق با عملکرد تیمی با توجه به نقش
میانجی سرمایه روانشناختی دارد .شایانذکر است که
تاکنون پژوهشی با توجه به مدل مفهومی این
پژوهش انجام نشده است.
سبکهای رهبری مربیان و مدیران ورزشی در
باشگاهها و تیمها بهعنوان یک فاکتور کلیدی مهم در
عملکرد و اثربخشی تیمی ورزشکاران تعریف شده
است .رهبری موثق بر نقش کلیدی رهبران موثق در
فراهمآوردن شرایط و آسانکردن مسیر با
فراهمنمودن فرصتها جهت کشف مهارتهای جدید
تاکید داشته ،تا از این طریق سرمایۀ روانشاختی را در
خود تقویت نمایند که این امر موجب خوشبینی،
تابآوری ،خودکارایی و امید شده و درنتیجه ،عملکرد
تیمی بالایی را بههمراه میآورد .علاوهبراین ،سرمایۀ
روانشناختی بالا و حمایت رفتاری رهبران منجر به
عملکرد تیمی بالا و برونده بیشتر خواهد شد .درنتیجه
با توجه به مبانی نظری ارائهشده و پیشینۀ تجربی این
پژوهش ،رهبری موثق منجر به پیامد های مطلوبی،
همانند عملکرد تیمی و اهداف تیمی میشود؛ اما
تاکنون پژوهشی درزمینۀ تأثیر نقش رهبری موثق در
اتباط با ورزشکاران صورت نگرفته است .درحقیقت،
این پژوهش برای نخستینبار انجام شده و پژوهشگر
در پی بررسی رابطۀ علی رهبری موثق با عملکرد
تیمی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی
میباشد.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی
بوده و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات ،پیمایشی و از
نوع همبستگی میباشد .شایانذکر است که در مدل
تحلیلی ،رهبری موثق متغیر پیشبین؛ سرمایۀ
روانشناختی متغیر میانجی؛ عملکرد تیمی متغیر ملاک
میباشد.
شرکتکنندگان

جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ ورزشکاران فوتسالیست
حاضر در جام رمضان در منطقۀ آزاد چابهار تشکیل
دادند .با توجه به حجم جامعۀ آماری و دردسترسبودن
آنها ،حجم نمونه برابر با جامعه انتخاب شد که
درنهایت ،از میان پرسشنامههای توزیعشده میان این
تعداد 241 ،پرسشنامه برگشت داده شد و در تحلیل
آماری مورد استفاده قرار گرفت.
ابزار و شیوه گردآوری دادهها

ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش
پرسشنامه بود .برایناساس ،برای ارزیابی رهبری
موثق و مؤلفههای آن (خودآگاهی ،پردازش متوازن،
نگرشهای اخلاقی درونی و شفافیت رابطه) از
پرسشنامۀ نیدر و شریشیم ( )2011استفاده گردید.
پایایی این پرسشنامه بر پایۀ ضریب آلفای کرونباخ
معادل ( )0/90برآورد شده است .پرسشنامۀ دارای
 18سؤالی با توجه به طیف پنج گزینهای لیکرت بود.
برای سنجش عملکرد تیمی از پرسش نامه مایکل
وست ( )2004با  11گویه استفاده شد .همچنین،
بهمنظور سنجش سرمایۀ روانشناختی از پرسشنامۀ
لوتانز ( )2001با  23گویه استفاده گردید .لازمبهذکر
است که مقیاس درنظرگرفتهشده برای تمامی متغیرها
یک طیف پنج درجهای لیکرت بود.
در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات
کتابخانهای ،بانک اطلاعات ،اینترنت ،مقالات و
پایاننامهها در بخش مبانی نظری و در مرحلۀ بعد با
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استفاده از پرسشنامه به جمعآوری اطلاعات اقدام
گردید.
روش پردازش دادهها

دادهها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار و درصد) و استنباطی (آزمون کلوموگروف ـ
اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل مسیر و
آزمون سوبل) با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس
و لیزرل تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها
با توجه به نتایج آمار توصیفی ،بیشترین نمونۀ آماریدر
ردۀ سنی  20تا  30قرار دارند ( 10درصد) و بیشتر
آنها مجرد هستند ( 11درصد)؛ این درحالی است که

اکثریت نمونۀ آماری این پژوهش دارای تحصیلات
دیپلم و زیر دیپلم میباشند ( 83درصد) و از نظر
تجربۀ ورزشی بیشتر آنها دارای تجربۀ پنج سال و
کمتر هستند ( 28درصد).
بررسی مدل اندازهگیری
آزمون مدل اندازهگیری شامل بررسی پایایی و روایی
مدل میباشد .جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش
روایی محتوا و سپس ،روایی تشخیصی به روش تعیین
شاخص میانگین واریانس استخراجشده ()AVE
استفاده شد؛ اما در ارتباط با پایایی ،روش پایایی
مرکب در کنار آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت
که ضرایب آن در زیر بیان شده است.

جدول  .6پایایی سؤالات
نام متغیر

تعداد سؤالات

آلفای کرونباخ

رهبری موثق
عملکرد تیمی
سرمایۀ روانشناختی

18
11
23

0/903
0/909
0/903

18

0/902

کل سؤال

فرنل و لارکر ( )1921مقادیر  AVEمعادل ( )0/1و
بیشتر را برای مقادیر میانگین واریانس تبیینشده
توصیه میکنند که این امر به معنای آن است که
سازۀ موردنظر حدود  10درصد یا بیشتر از واریانس
نشانگرهای خود را تبیین میکند .شایانذکر است
برای بررسی اعتبار مرکب ،سازههایی که  CRبالای
( )0/8داشته باشند ،دارای پایایی قابلقبول میباشند.
همچنین ،آلفای کرونباخ سازهها باید بالاتر از ()0/1
باشد که طبق شکل شمارۀ دو ،تمامی سازهها از

ضریب میانگین واریانس
استخراجشده ()AVE
0/821
0/120
0/111

ضریب پایایی مرکب
()CR
0/293
0/111
0/208

پایایی مناسبی برخوردار هستند .علاوهبراین ،در این
پژوهش برای جمعآوری دادهها درمورد رهبری موثق
از پرسشنامۀ رهبری موثق نیدر و شریشیم ()2011
استفاده شد که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ
برابر با ( )0/903بهدست آمد .همچنین ،برای تعیین
اعتبار سازۀ این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی
استفاده گردید که شاخصهای نیکویی برازش
بههمراه تناسب کامل الگو با دادههای مشاهدهشده را
تأیید میکند.
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=1/180, RMSEA=1/1111, P-value=011, df=87.222Chi-Square
Normed Fit Index(NFI)= 1/42, Goodness of Fit Index(GFI)= 1/42
Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI)=1/74

شکل  .0تحلیل عاملی پرسشنامۀ عدالت سازمانی و شاخصهای نیکویی برازش

علاوهبراین ،بهمنظور اندازهگیری عملکرد تیمی از
پرسشنامۀ مایکل وست ( )2004استفاده شد که
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معادل
( )0/909بهدست آمد .برای بررسی اعتبار سازۀ
پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید

که شاخصهای نیکویی برازش بههمراه تناسب کامل
الگو با دادههای مشاهدهشده را تأیید نمود .لازمبهذکر
است که با توجه به شاخصهای برازش ،تعدادی از
سؤالات پژوهش حذف شدند.

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،02تابستان 6931

601

Chi-Square=042.02, df =99, P-value=2/222RMSEA=2/270
Normed Fit Index(NFI)= 2/99, Goodness of Fit Index(GFI)= 2/94
Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI)= 2/92

شکل  .9تحلیل عاملی پرسشنامۀ عملکرد تیمی و شاخصهای نیکویی برازش

درنهایت ،برای جمعآوری دادهها درزمینۀ
سرمایۀروانشناختی از پرسشنامۀ لوتانز ()2001
استفاده شد که پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ برابر با ( )0/903بهدست آمد .همچنین ،برای
بررسی اعتبار سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی

تأییدی بهره گرفته شد .که شاخصهای نیکویی
برازش بههمراه تناسب کامل الگو با دادههای
مشاهدهشده را تأیید نمود .لازمبهذکر است که با توجه
به شاخصهای برازش تعدادی از سؤالات پژوهش
حذف شدند.
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Chi-Square=321.29, df=188, P-value= 0/000, RMSEA=0/014
Normed Fit Index(NFI)= 0/91, Goodness of Fit Index(GFI)= 0/98
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=0/91

شکل  .1تحلیل عاملی پرسشنامۀ سرمایۀ روانشناختی و شاخصهای نیکویی برازش
جدول  .0نتایج مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش (تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم)
مدل اندازهگیری

شامل متغیرهای

مدل اندازهگیری متغیر مستقل
مدل اندازهگیری متغیر میانجی
مدل اندازهگیری متغیر وابسته

رهبری موثق
سرمایۀ روانشناختی
عملکرد تیمی

RMSEA
224/12
321/29
240/02

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم متغیرهای
برونزا و درونزا نشان میدهد که مدلهای
اندازهگیری مناسب بوده و کلیۀ اعداد و پارامترهای

100
188
99

2/24
2/33
2/43

0/011
0/014
0/018

مدل معنادار است .شاخصهای تناسب مدلهای
اندازهگیری به شرح جدول فوق (جدول شمارۀ دو)
میباشد که نشانگر مناسببودن این مدلها است.
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جدول  .9آمار توصیفی و استنباطی جامعۀ آماری متغیرهای پژوهش
نام متغیرهای

چولگی

مقدار تی

درجۀ

انحراف
معیار
0/192
0/909
0/221
0/191
0/241
0/102

مشاهدهشده
12/281
10/88
10/92
10/21
10/49
12/10

آزادی
248
248
248
248
248
248

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

13/13

248

مناسب

14/13
13/02
18/34
14/18
14/22
10/91
13/24
11/82
11/21

248
248
248
248
248
248
248
248
248

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

مؤلفههای آن
رهبری موثق
خودآگاهی
پرداش متون
نگرشهای اخلاقی درونی
شفافیت رابطه
عملکرد تیمی

کشیدگی

میانگین

0/349
-0/432
-0/384
-0/111
-0/122
-0/438

1/413
04142
-0/092
0/190
-0/123
0/111

3/82
3/81
3/11
3/81
3/18
3/20

انگیزۀ تیم

-0/218

0/328

3/20

0/941

ترکیب تیم
روابط میانفردی
کوشش
استراتژی
سرمایۀ روانشناختی
امید
خودکارایی
خوشبینی
تابآوری

-0/212
-0/414
-0/231
-0/321
-0/112
-0/821
-0/120
-0/191
-0/191

0/112
-0/311
0/082
-0/223
0/818
-0/010
0/491
0/113
0/112

3/23
3/11
3/94
3/11
3/82
3/83
3/82
3/19
3/80

0/900
0/911
0/904
0/214
0/821
0/902
0/144
0/198
0/241

همانطور که از جدول فوق استنباط میشود ،تمامی
متغیرها از رویه و توزیع مناسبی برخوردار هستند و
میانگین تمامی متغیرها حول عدد سه میباشد.
ازسویدیگر ،بایرن ( )2010برای دادههای نرمال،

وضعیت

کشیدگی کمتر از هفت و چولگی بین ( +3و  )-3را
پیشنهاد داده است که با توجه به دادههای فوق،
نرمالبودن تمامی متغیرها تأیید میشود (آریانفر،
 ،1392ص.)42 .

جدول  .1تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش
همبستگی میان متغیرهای برونزا و درونزا
رهبری موثق
سرمایۀ روانشناختی
عملکرد تیمی

رهبری موثق
1
0/222
0/220

همانطور که مشاهده میشود ،رابطۀ بین رهبری
موثق (متغیر برونزا) و عملکرد تیمی و سرمایۀ
روانشناختی (متغیرهای درونزا) در سطح معناداری
( )0/01معنادار میباشد .همچنین ،بیشترین میزان
همبستگی معنادار از آن رابطۀ میان عملکرد تیمی و
سرمایۀ روانشناختی ( 0/314درصد) بوده و کمترین

سرمایۀروانشناختی
1
0/314

عملکرد تیمی
1

میزان همبستگی معنادار به رابطۀ بین رهبری موثق و
عملکرد تیمی ( 0/220درصد) تعلق دارد .از تحلیل
همبستگی میان متغیرهای درونزا میتوان نتیجه
گرفت که هرگونه بهبودی در رهبری موثق و سرمایۀ
روانشناختی سبب بهبود در عملکرد تیمی میشود.
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بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

شکل  .1مدل ساختاری مربوط به رابطۀ علی رهبری موثق بر عملکرد تیمی با توجه به نقش میانجی در
حالت تخمین استاندارد

شکل  .1مدل ساختاری مربوط به رابطۀ علی رهبری موثق بر عملکرد تیمی با توجه به نقش میانجی در
حالت ضرایب معناداری
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جدول  .1شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخص
آستانۀ پذیرش
مقدار

AGFI
<0/9
0/9

GFI
<0/9
0/92

NNFI
<0/9
0/92

IFI
<0/9
0/94

CFI
<0/9
0/94

130/82

df
11

/df
>3
2/18

RMSEA
>0/10
0/010

تخمین 1نیز معادل ( )0/011است.
شایانذکر است که در پژوهش حاضر جهت آزمون
اثرهای واسطهای در الگوی پیشنهادی و تعیین
معناداری آنها از آزمون سوبل استفاده گردید (جدول
شمارۀ شش).

با توجه به نتایج بهدستآمده ،مدل از برازش خوبی
برخوردار میباشد .همچنین ،آمارۀ خیدو و درجۀ
آزادی که یکی از شاخصهای نیکویی برازش مدل
است ،مناسب بوده و برابر با ( )2/18میباشد و با توجه
به اینکه کوچکتر از سه است ،بنابراین مدل برازش
مناسبی را نشان داد .ریشۀ میانگین مربعات خطاهای

جدول  .1ضرایب رگرسیون عدالت سازمانی ،سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روانشناختی
متغیر پیشبین
رهبری موثق
رهبری موثق

*β
0/242
-

*Se
0/013
-

*t
3/813
-

0/248

سرمایۀ روانشناختی

-

-

-

0/381

*سرمایۀ روانشناختی

**عملکرد تیمی

**β

**

**Se
0/014

3/03

0/081

3/830

t

P>0/01

1. RMSEA
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آزمون سوبل با استفاده از ضرایب رگرسیونی (جدول
شمارۀ هشت) نشان میدهد که رهبری موثق از
طریق سرمایۀ روانشناختی اثر مثبت ،غیرمستقیم و
معناداری بر عملکرد تیمی ( P<0/01و (t= 3/813
میگذارد.

بحث و نتیجهگیری
سازمانهای امروزی بهدنبال رویکردهای جدید در
مدیریت هستند تا بتوانند از طریق آن از منابع انسانی
و فیزیکی خود به بهترین شکل استفاده کرده و
راندمان کاری خود را بالا ببرند .سازمانها و
باشگاههای ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با
توجه به ماهیت خدماتی آنها ،این موضوع از اهمیت
بیشتری برخوردار میباشد .رویکرد سرمایۀ
روانشناختی یکی از رویکردهای جدید درزمینۀ رفتار
سازمانی و منابع انسانی میباشد که توجه پژوهشگران
مدیریت را بهخود جلب نموده است؛ اما تاکنون
درزمینۀ ورزشی مورد توجه قرار نگرفته است؛ این
درحالی میباشد که درراستای ورزش حرفهای و
قهرمانی ،رویکردهای رفتاری و روانشناسی بسیار
کاربردی بوده و در زمان حاضر ،موفقیت تیمها و
باشگاههای ورزشی را رقم میزند؛ بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری موثق بر عملکرد
تیمی با توجه به نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی و
تدوین مدل مناسب برای سازمانهای ورزشی بود.
نتایج حاکی از این بود که وضعیت متغیرهای
موردمطالعه در ورزشکاران در حد متوسط میباشد.
درحقیقت ،با توجه به سطح مسابقات برگزارشده و
نمونۀ موردنظر ،این موضوع پیشبینی میشد که
ورزشکاران و فوتسالیستهای حاضر در این مسابقات،
درزمینۀ متغیرهای موردمطالعه از وضعیت مطلوبی
برخوردار باشند .درحقیقت ،با توجه به اینکه این نوع
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مسابقات بهصورت مقطعی بوده و هدف ،قهرمانی در
این سطح میباشد ،ورزشکاران با تمام وجود برای
برندهشدن و قهرمانی تلاش میکنند و فاکتورهای
سرمایۀ روانشناختی را بهخوبی از خود نشان میدهند؛
این فاکتورها شامل :خودکارایی ،امید ،خوشبینی و
تابآوری میباشد و نتیجۀ آن منجر به عملکرد تیمی
بهتر میشود .در ارتباط با این شرایط که وضعیت
سرمایۀ روانشناختی بازیکنان را نشان میدهد،
بیغرض و همکاران در پژوهش خود به این امر پی
بردند که وضعیت سرمایۀ روانشناختی در بین
بازیکنان لیگ آسیاویژن فارس در حد مطلوبی
میباشد که این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر
همسویی دارد .آنها در پژوهش خود زمینۀ تأثیرگذار
بر بروز سرمایۀ روانشناختی را سبک رهبری مناسب
ذکر کردند و ارتباط معناداری را بین سبک رهبری
معنوی و سرمایۀ روانشناختی مشاهده نمودند.
علاوهبراین ،نتایج نشان داد که رهبری موثق ـ هم
بهصورت مستقیم و هم بهشکل غیرمستقیم ـ از
طریق سرمایۀ روانشناختی بر عملکرد تیمی تأثیر
میگذارد و مدل پیشنهادی مربوط به تأثیرگذاری
رهبری موثق بر عملکرد تیمی از برازش خوبی
برخوردار میباشد؛ لذا ،مربیان باشگاههای ورزشی در
کلیۀ سطوح رقابتی با توجه به سبک رهبری خود
میتوانند عملکرد بازیکنان خود را تحتتأثیر قرار داده
و نتایج خوبی را مشاهده کنند .نظریۀ رهبری موثق
تأکید میکند رهبرانی موثق هستند که باعث ایجاد
تجربیات زندگی ،توانمندهایی روانی (همچون
امیدواری ،خوشبینی ،انعطافپذیری و خودکارآمدی)،
نگرشهای اخلاقی و حمایت از جو سازمانی برای
ایجاد رفتارهای مثبتی مانند خودآگاهی و خودتنظیمی
شوند .این عوامل اعتمادپذیری ،توسعه و پیشرفت
زیردستان را پرورش میدهد و منتج به بهزیستی،
صداقت و عملکرد میشود .در پژوهشی که برون و
همکاران ( )2013با عنوان "رهبری تعاملی ،رضایت
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شغلی و عملکرد تیمی با توجه به نقش چندسطحی
اعتماد" انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رهبری
تعاملی ارتباط مثبتی را با رضایت شغلی و عملکرد
تیمی دارد؛ اما در بررسی نقش میانجی اعتماد در
ارتباط با رهبری تعاملی و عملکرد تیمی ارتباط
معناداری مشاهده نمیشود .همچنین ،کلاپ اسمیت
( )2012در پژوهشی که با عنوان "رهبری موثق و
سرمایۀ روانشناختی مثبتگرا" انجام داد ،به این
نتیجه دست یافت که ارتباط مثبتی بین رهبری موثق
و سرمایۀ روانشناختی وجود دارد .وی عنوان نمود
ارتباطی که بین این دو متغیر وجود دارد منجر به
عملکرد گروهی در شرکتها خواهد شد .شایانذکر
است که نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای این
پژوهشها همسو میباشد.
در مطالعات گذشته بیشتر تمرکز بر سبکهای رهبری
عمومی بوده و به پژوهشهای روانشناسی مثبتگرا
توجه چندانی نشده است؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر
سعی بر این بود که با توجه به مبانی نظری و پیشینه،
رابطه علی رهبری موثق بر عملکرد تیمی با توجه به
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نقش میانجی سرمایه روانشناختی مورد بررسی قرار
گیرد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش لازم است
در تیمهای ورزشی بهدنبال متغیرهای رفتاری مناسب
و بهروز بود تا بتوان نتایج بهتری را مشاهده نمود.
درحقیقت ،با توجه به نتایج که تأثیر رهبری موثق را
بر عملکرد تیمی و سرمایۀ روانشناختی مورد تأیید
قرار داد ،مربیان میبایست سبک رهبری موثق و ابعاد
آن را برای ایجاد سرمایۀ روانشناختی بالاتر و عملکرد
بهتر بازیکنان که این تاثیر درنهایت منجر به بهبود
عملکرد تیمی می شود به کار گیرند؛ بههمیندلیل،
پیشنهاد میشود مربیان نسبت به اینکه آیا بازیکنان
بهدرستی پیام آنها را دریافت کردهاند ،مطمئن باشند
و هنگامیکه خطایی رخ میدهد ،آن را به بازیکنان
گوشزد نمایند .همچنین ،لازم است مربیان بازیکنان را
در انجام کارهای تیمی تشویق کنند ،نظرات خود را
بیان نمایند ،حقیقت مسلم و واقعیتها را به بازیکنان
خود گوشزد کنند و دیدگاه دیگران را نسبت به
تواناییهای خود جویا شوند تا بتوانند مؤلفههای
رهبری موثق را ایجاد نموده و نتایج بهتری را کسب
کنند.
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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

1. Ph.D. of Sport Management, University of Tehran (Corresponding Author)
Email: ali_saberi1364@yahoo.com
2. Associate Professor of Sport Management, University of Tehran
3. Islamic Azad University of Chabahar

