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رفتار رهبران همسطح با تعهد و نیارتباط بیپژوهش، بررسنیهدف از انجام ا
و طرح یفیپژوهش توصنیوتسال شهرستان شاهرود بود. افيهامیتیاثربخش

يهامیتکنانیبازهیرا کلقیتحقنیايآمارۀاست. جامعیآن از نوع همبستگ
پرسشنامه کنان،یبازیدادند. تماملینفر) تشک200فوتسال شهرستان شاهرود (

ها دادهيگردآوريقرار گرفت. برالیعنوان نمونه مورد تحلنمودند و بهلیرا تکم
یمی)، تعهدت1995و،یرهبر (باس و آلیاستاندارد چندعامليهااز پرسشنامه

) 2001(الرسون و الفاستو، یمیتی) و اثربخش1993(اسکانلن و همکاران، 
یکرونباخ، همبستگيآلفايهااز آزمونهادادهلی. جهت تحلدیاستفاده گرد

نشان داد سبک جیااستفاده شد. نتيو مدل معادالت ساختاررسونیپ
یمیتیبر تعهد و اثربخشيو معنادارمیمستقریرهبران همسطح تأثيگراتحول

بر زینمیرمستقیصورت غبهیمیواسطه تعهدتگرا بهسبک تحولنیداشت. همچن
طور بهیانجیمریمتغکیعنوآنبهیمیمثبت داشت. تعهد تریتأثیمیتیاثربخش

يرهایمتغنییتعبیداشت. ضريداریمعنریثتأیمیتیاثربخشيبررومیمستق
راتییدرصد از تغ23و یمیتیاثربخشراتییدرصد از تغ30زا نشان داد که درون
از یحاکجینتات،یا. درنهباشدیمنییزا قابل تببرونيرهایتوسط متغیمیتعهد ت

جادیامیاز تعهد را در درون تيآن است رفتار رهبران همسطح، سطوح باالتر
.شودیممیتیاثربخششیتعهد باعث افزانیکرده و ا

هاي کلیديواژه
يفوتسال، رهبر،یمیتیاثربخش،یمیرهبران همسطح، تعهد ت

تحولگرا

The purpose of this study was to investigate the
relationship of peer leaders' behavior with team
commitment and team effectiveness among
shahrood futsal teams. This research is descriptive-
correlational type. The research population
consisted of all shahrood futsal teams players (N=
200). All players completed questionnaires and
analyzed as study sample. In order to data gathering
used of multifactor leadership (Bass & Avolio,
1995), team commitment (Scanlan et al, 2004) and
team effectiveness (Larson & Lafasto, 2001) scales.
To analyze the data used of Cronbach's alpha,
Pearson correlation and structural equation
modeling. Findings indicated that transformational
leadership style of peers has direct, positive and
significant effect on commitment and team
effectiveness. Also transformational style indirectly
through team commitment has positive and
significant effect on team effectiveness. Team
commitment as a mediator variable has direct and
positive effect on team effectiveness. Endogenous
Variables’ R-Square indicated that 30% and 23% of
team effectiveness and team commitment variance
respectively is explained by exogenous variables.
Finally, Results indicate that the peer leaders’
behavior has created a higher level of commitment
within the team and the commitment increase the
effectiveness of the team.
Keywords
peer leaders, team commitment, team effectiveness,
futsal, transformational leadershi
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همقدم
از مسائل یکییگروهيهاییایو پویمیعملکرد ت

ییگذشته بوده و شناسايهادههیطیعلوم ورزشیاصل
رسند،یمتیها به موفقافراد و گروهیکه چرا برخیلیدال

طور که است. همانیورزشتیریمداتیهدف مشترك ادب
جزء شهیهمیمیکرده است کار تدی) تأک2007(١بارکر
یمیکار تیو اثربخششودیمحسوب مزشورریذناپییجدا

در هر سطح از رقابت یورزشيهامیتيبرایهدف مهم
هامیتتیراستا، تمرکز و توجه به موفقنی). در ا1است (

به یمیتیعوامل مؤثر بر اثربخشییمستلزم شناسا
و میعوامل در تنینمودن انهیجامع و کامل، نهادياوهیش

). 2(باشدیمربوط به آن ميندهایارفلیتسهتیدرنها
را یمیتی) اثربخش2007(٢و النگ باتمنگیروویا

قیبه مقاصد و اهداف مشترك از طریابیعنوان دستبه
اند. کردهفیتعرمیتياعضايهاتیفعالیهماهنگ
در کهيطوروابسته است بهيادیزعواملبه میتیاثربخش

ورزشکار، یکیزیفطیبه شراتاز مطالعاياریابتدا بس
اما امروزه دادند؛یمتیآموزش اهميهانهیو زمهایژگیو

اند که عملکرد را تمرکز کردهیروانعوامليمطالعات رو
کهیاست درصورتنشان دادهقاتی. تحقکندیملیتسه

مینداشته باشند، تتیرضامیدر تتیاعضا از عضو
-ید روانبعتیاهمدهندهنشاننیاثربخش نخواهد بود. ا

عوامل قات،ی). در تحق3است (میتیاثربخشیاجتماع
نیکه در ااندشدهییشناسایمیتیمختلف مؤثر بر اثربخش

) بر 1995(٣تونیو کروکاوایهریاز مطالعات نظیبرخانیم
). 4اند (نمودهدیتاکیمیتیبر اثربخشيعامل رهبرریتأث

شوند،یمهامیتیباعث اثربخشونهرهبران چگنکهیا
توجه ریاخيهاسالیاست که طيموضوع پرطرفدار

نیرا به خود معطوف کرده است. در ايادیمحققان ز
نقش ي) رهبر2002و همکاران (٤راستا، طبق نظر زاکارو

). 5دارد (یمیکار تتیو موفقیدر اثربخشیمهماریبس
ينقش رهبرتیز بر اهمی) ن2001(٥الرسون و الفاستو

1. Barker

2. Irving & Longbotham

3. Hirokawa & Keyton

4. Zaccaro

5. Larson CE, LaFasto

تیعامل عملکرد باال و موفقنیترنوان مهمعبهیاصول
يرفتارهاشی). رهبران با نما6اند (کردهدیتأکهامیت

را میتياعضاتیسطح رضاتوانندیميمختلف رهبر
را بهبود بخشند.میدهند و عملکرد تشیافزا

رهبر را آماده تحقق اهداف تواندیمیگوناگونعوامل
یمیعامل تعهد تها،نهیزمو طیشرانیسازد. ازجمله امیت

شیرهبر تمام توان خوشودیاست که وجود آن موجب م
اعمال قیاز طردیبايعمل وارد سازد. رهبردانیرا به م
را در ورزشکاران يمناسب، الزامات عملکرديرفتارها

ی) تعهد ورزش1993(٦اسکانلنفیدهد. بنابر تعرشیافزا
نشان از عزم فرد به کهیعبارت است از ساختار روانشناخت

و یرسی). پ7دارد (یورزشيهاتیتداوم مشارکت در فعال
یروانیعنوان دلبستگرا بهیمی) تعهد ت2004(٧کیهرب

کردند. فیتعردهد،یموندیپگریکدیرا به میتيکه اعضا
متعهد شانمیتيهابه اهداف و ارزشمیتياعضایوقت

که رسدید، به نظر مدارنمیبه تیعاطفیهستند و وابستگ
سودمند خواهد بود میتيکه برااندکیشرمیدر رفتار ت

)8.(
عنوان را بهانیوفور مربدر ورزش بهيرهبرقاتیتحق

موردمطالعه قرار داده رویعنوان پرهبر و ورزشکاران را به
که اندرفتهیرا پذدهیعقنی). متخصصان ورزش ا9است (
يهاورزشکاران ورزشبریمربيو سبک رفتارتیشخص

قات در ی) و تحق10،11(گذاردیمریتأثيو انفرادیمیت
شده فرض انجامنیاساس ابرشتریبیورزشيحوزه رهبر

تنها رهبران انیتوجه داشت که مربدیبانیاست. همچن
را ينقش رهبرتوانندیمزینمیتيو اعضاستندینهامیت
يدر ورزش دارايبررهیمطالعه اثربخشيکنند و برافایا

را يرهبر) 2004(٨). نورثاوس12هستند (يادیزتیاهم
گریاز افراد دیفرد بر گروهکیکه در آنداندیميندیفرآ

. بر طبق گذاردیمریبه اهداف مشخص تأثدنیجهت رس
میتياز اعضاکیهررینظیررسمیرهبران غفیتعرنیا

ها) بدون ابقهو باسشکسوتانیپتان،یکاپلی(از قبیورزش
حضورداشتهمیدر تتوانندیمتشانیموقعایتوجه به نقش و 

6. Scanlan

7. Pearce & Herbik

8. Northouse
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ادی١عنوان رهبران همسطحرهبران بهنیباشند. از ا
که يندیعبارتست از فرآهمسطحي. رهبرشودیم

نقش یررسمیغاییطور رسمواسطه آن ورزشکاران بهبه
را در جهت کسب اهداف میتياعضایینفوذ و راهنما

مطلب را نیاریاخقاتی). تحق13(کنندیمفایص امشخ
میتگریديو هم اعضاتانیکه هم کاپاندکردهدییتأ

درك نقش نیبنابراکنند؛یمفایرا ايرهبريهانقش
يادیزتیاهميعنوان رهبر در ورزش دارابهمیتياعضا

يرهبريهایژگیحال وتابهیاندکقاتی. تحقباشدیم
٢سیو وسیاند. پراالعه قرار دادههمسطح را موردمط

که رهبران همسطح افتندیدستجهینتنی) به ا2011(
یستگیاز شاییسطح بااللیاز قبییهایژگیويدارا

اصول تیتوسط همسطحان، رعاتیشده، مقبولادراك
).14هستند (یدرونزهیو انگیاخالق

و رهبران انیمربنیگرا در بتحوليرهبراصول
مثال يکاربرده شده است برار حوزه ورزش بههمسطح د
افتندیدستجهینتنی) به ا2000و همکاران (٣زاکاراتوس

گرا تحولشتریکه رفتار رهبران همسطح خود را بییهامیت
برخوردار يشتریو تالش بتیدرك کرده بودند، از رضا

نشان ی) در پژوهش2005(٤ي). الگهد و هارد15بودند (
از رهبران همسطح شتریخود را بانیان، مربدادند ورزشکار

يریگمیو تصمنیتمر،یآموزشيرفتارهايخود دارا
آمرانه درك کرده بودند و بالعکس، ورزشکاران رهبران 

تیحمايرفتارهايداراانیاز مربشتریهمسطح خود را ب
درك کیدموکراتيریگمیمثبت و تصمدبازخور،یاجتماع

ي) بامطالعه رو2012(٥ن و راندولف). اُسکا16کرده بودند (
دندیرسجهینتنیبه ایحیتفریورزشيهامیتکنانیباز

میرا نسبت به تکنانیتعهد بازکنان،یاز بازتیکه حما
باعث کنانیو متعاقباً حس تعهد بازدهدیقرار مریتحت تأث

). با توجه به 17(شودیمشانیزندگتیفیش کیافزا
با یمثبتیگرا همبستگتحولير) رهب2011(کیبقیتحق

یمثبتيانقش واسطهیمیتعهد تنیتعهد دارد و همچن

1. peer leaders

2. Price & Weiss

3. Zacharatos

4. Loughead & Hardy

5. Ouschan

. براساس کندیمفایامیگرا و عملکرد تتحوليرهبرانیم
خود میتيگرا بر تعهد اعضارهبران تحولق،یتحقنیا

میبر عملکرد تریدارند که متعاقباً باعث تأثيشترینفوذ ب
) و 2009(٦یچیبورتون و پيهاافتهی). 18(شودیم
) نشان دادند که رهبران 2005و همکاران (٧راسگریز

رهبران به گریبا دسهیگرا، در مقابا سبک تحولیورزش
). 20، 19(ابندییدست متیتر، تعهد و رضااثربخشجینتا

) در 1392(يو تجارسیهرزادهیخعلیشنیهمچن
گرا حولتيرهبرافتندیدستجهینتنیبه ایقیتحق

واسطه فرهنگ (بهمیرمستقیو غمیصورت مستقبه
). 21دارد (یبر اثربخشيداریمثبت و معنری) تأثیسازمان
جهینتنیخود به اقاتی) در تحق2001و همکاران (٨آرنولد

اعتماد، تعهد يمثبت روریأثگرا تتحوليکه رهبردندیرس
) در 0132(٩چی). ماهمب و انگلبر22دارد (میتیو اثربخش

که رابطه مثبت و افتندیدستجهینتنیبه ایقیتحق
یمیتیخدمتگزار و تعهد و اثربخشيرهبرنیبداریمعن

نقش یمینشان داد تعهد تجینتانیوجود دارد. همچن
ی). حالج23(کندیمفایایو اثربخشيرهبرانیواسطه م

جهینتنیخود به اقی) در تحق1390و همکاران (
از سبک شیگرا بتحوليکه سبک رهبرافتندیدست
). 24اثر دارد (کنانیتعهد بازشیگرا در افزاعمليرهبر

بالیواليهامیتي) بامطالعه رو1392آزاد فدا و همکاران (
نیکه بدندیرسجهینتنیابه رانیبرتر مردان اگیل

رابطه مثبت یمیو عملکرد تیخدمتگزار و اثربخشيرهبر
یقی) در تحق2010(سی). پرا25دارد (وجوديداریو معن

رهبران يگراتحوليکه رفتارهاافتیدستجهینتنیبه ا
یجمعيانسجام و کارآمد،یدرونزهیهمسطح با لذت، انگ

اینینی). حس9است (داشتهطور مثبت ارتباط بهمیت
که سبک افتیدستجهینتنیبه ایقی) در تحق1391(

،یمیتيهاییایطح بر پورهبران همسيگراتحوليرهبر
ستیشده ورزشکاران بسکتبالادراكتیو موفقیلذت ورزش

اثر یبر تعهد ورزشریمتغنیدارد، اما اداریمعنریتأث
از آن یحاکقیتحقنهیشیپ). 26را نشان نداد (يداریمعن

6. Burton & Peachey

7. Xirasagar

8. Arnold

9. Mahembe & Engelbrecht
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ورزشکاران يکه در حوزه رهبریقاتیحال تحقاست که تابه
متمرکز هاتانیو کاپانیمربيوگرفته است اغلب بر رانجام

م،یتتانیوجود دارد که کاپیاعتقاد کلنیارایبوده است؛ ز
عنوان رابط که بهرودیانتظارمنیاست و از او امیرهبر ت

هیعمل کند، در طول کلکنانیو بازيگریکادر مربنیب
ها، عنوان رهبر عمل کند و در جشنبهمیتيهاتیفعال

حالنیباشد. باامیتندهینمايخبريهاجلسات و کنفرانس
دینبایررسمیاند که رهبر غمحققان اذعان کردهراًیاخ

انی). مرب27(ردیقرار گیتوجهیمورد بایازنظر دور بماند 
رهبران همسطح اشاره تیبه اهمزینکارانو ورزش

رهبران یاتیبر نقش حقاتیتحقنیاند. اگرچه همه اداشته
تیاهمنیبیتوجهند، اما شکاف قابلداردیهمسطح تأک

درك آنها وجود دارد يشده براانجاميهاشده و تالشداده
ترقیعمدیجهت به دست آوردن دب،یترتنیا). به13(

يشتریبیقاتیتحقيهارهبران تالشنینسبت به نقش ا
) در 1پژوهش حاضر با توجه به (شکل نیالزم است؛ بنابرا

يسبک رهبرنیبایاست که آموضوع نیایبررسیپ
یمیتیرهبران همسطح، تعهد و اثربخشيتحولگرا

وجود دارد؟یفوتسال ارتباطيهامیت

قیتحقیمدل مفهوم.1شکل

روش تحقیق
است یو طرح آن از نوع همبستگیفیپژوهش توصنیا

نیايارآمۀ. جامعاستشدهانجامیدانیکه به شکل م
فوتسال شهرستان يهامیورزشکاران تهیرا کلقیتحق

هامیتیتمامنیدادند. در بلینفر) تشک200شاهرود (
عنوان نمونه مورد شد و بهلیو تکمعیپرسشنامه توز

اطالعات از يگردآوريراقرار گرفت. بلیتحل
یچندعامل،یشناختتیجمعيهایژگیويهاپرسشنامه

(اسکانلن و یمی)، تعهد ت1995، ویرهبر (باس و اول
(الرسون و الفاستو، یمیتی) و اثربخش1993همکاران، 

ییروانییتعي). برا29، 28، 7(دی) استفاده گرد2001
دیاساتزتن ا5ها از نظرات پرسشنامهنیاییمحتوا

مطالعه کیکمک گرفته شد. سپس یورزشتیریمد
ییایپابیو ضرورزشکار انجام گرفت31يبر رویمقدمات

. پرسشنامه دیکرونباخ محاسبه گردياستفاده از آلفاها باآن
و چهار خرده هیگو20يگرا داراتحوليسبک رهبر

و يمالحظات فرد،یذهنبیترغ،ینفوذ آرماناسیمق
يدارایمی. پرسشنامه تعهد تباشدیبخش مالهامزشیانگ

است هیوگ7يدارایمیتیو پرسشنامه اثربخشهیپنج گو
32رويبر١در یک تحقیق راهنماهاآنییایکه پا

82/0و 82/0،90/0بیبه ترتآزمودنی از نمونه تحقیق
و یفیها از آمار توصدادهفیتوصي. برادیمحاسبه گرد

رسونیپیهمبستگبیها از ضردادهیاستنباطلیتحليبرا
در قالب مدلرهایمتغانیروابط منییتعيبرانیو همچن

بهره گرفته يمعادالت ساختاريسازاز مدلیعل
يآماريافزارهافوق از نرميهااست. در انجام آزمونشده
.دیاستفاده گرد٢موسی.اس.اس و ایاس.پ

تحقیقهايیافته
چند يآماريهااستفاده از روشيهافرضشیاز پیکی

به آن یتوجهیاست که برهینرمال بودن چند متغره،یمتغ
نادرست يریگجهیمنجر به نتتواندیپژوهشگر متوسط 

1. pilot study

2. SPSS & AMOS

رفتار تحولگراي رهبران 
همسطح

تعهد تیمی

اثربخشی تیمی
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ها دادهعیبودن توزیعیطبیبررسيبرانیشود؛ بنابرا
استفاده شد. با توجه ایمردبیاز ضررهیصورت چند متغبه

)، فرض عدم > .58/2c.rآمده (دستبهیبحراننسبتبه 
يهافرضشیاز پیکیها رد شد. دادهعیبودن توزیعیطب

مستقل يرهایمتغنیبچندگانهیخطهمنییتعيسازمدل
دو انسی) عامل تورم وار1است. با توجه به (جدول 

شتریها بآنو پارامتر تحمل10مستقل کمتر از يهاریمتغ
نییپازانیاست که نشان از مکیبه کیو نزدراز صف

يربنایمستقل دارد. ازآنجاکه زيرهایمتغنیبیخطهم
یهمبستگسیماتر،يت ساختارمعاداليهامدلیاصل

يرهایمتغنیبیهمبستگسی) ماتر1است در جدول (
نیبیهمبستگبیضریطورکلشده است. بهارائهقیتحق

و یمیبا تعهد تمسطحرهبران هيگراتحوليسبک رهبر
و معنادار 34/0و 38/0برابر با بیبه ترتیمیتیاثربخش
است.

خطی چندگانه بین متغیرهاي پژوهشاي همهماتریس همبستگی و شاخص-1جدول 
123متغیرهاردیف

1گراي رهبرانسبک تحول1
38/01**تعهد تیمی2
31/01**34/0**اثربخشی تیمی3

63/4093/880/14میانگین
16/1177/389/4انحراف استاندارد

---85/084/0عامل تورم واریانس

---17/119/1لپارامتر تحم

مسـتقیم و اثـر منظور بررسی اثر مسـتقیم، غیـردر ادامه به
سـازي کلی عوامل مؤثر بر اثربخشـی تیمـی از روش مدل

معادالت ساختاري استفاده شد. در این مدل سبک رهبـري 
و 1زاعنوان متغیـر بـرونرهبران همسـطح بـهيگراتحول
متغیرهـاي عنوانهاي تعهد و اثربخشـی تیمـی بـهفاکتور
مدنظر قرار گرفتند.2زادرون

اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل -2جدول 
تحقیق

ضریب 
تعیین

اثر متغیرها متغیرها
کل غیرمستقی

م
مستقی

م
23٪ 47/

0
 --- *47/0

می
د تی

تعه

<

-

ول
 تح

ري
رهب

گرا

30٪ 50/
0

11/0 *39/0

می
ی تی

خش
اثرب <

-

ول
 تح

ري
رهب

گرا

1. Exogenous

2. Endogenous

23/
0

 --- *23/0

می
ی تی

خش
اثرب <

-

می
د تی

تعه

*96/1±≥t

شود کلیه مسیرها مشاهده می2جدول گونه که در همان
) هستند. در این قسمت t≤±96/1داراي تأثیر معناداري (

ابتدا اثرات مستقیم، سپس اثرات غیرمستقیم و درنهایت 
طور که گیرد. هماناثرات کل مورد بحث و بررسی قرار می

شود، تعهد تیمی مشاهده می2و جدول 2در شکل 
صورت مستقیم بر اثربخشی تیمی متغیري است که تنها به

). این متغیر چون بالفاصله β=23/0دار دارد (تأثیر معنی
عنوان متغیر بعد از متغیر اثربخشی وارد مدل شده و به

است، بنابراین وابسته میانی (درونی) در نظر گرفته شده
. سبک رهبري نداشته استم بر اثربخشی تأثیر غیرمستقی

رهبران همسطح متغیري است که هم يگراتحول
واسطه ) و هم غیرمستقیم بهβ=39/0صورت مستقیم (به

) بر روي اثربخشی تیمی تأثیر β=11/0متغیر تعهد تیمی (
. با توجه به جهت ضریب مسیر این متغیرها داشته است

فزاینده است؛ یعنی با صورتتوان گفت که این تأثیر بهمی
میزان ادراك ورزشکاران از سبک رهبري باال رفتن 

رهبران همسطح، میزان اثربخشی تیم نیز يگراتحول
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گرا افزایش خواهد یافت. همچنین سبک رهبري تحول
) بر تعهد تیمی β=47/0تأثیر مستقیم، مثبت و معناداري (

کل است. درنهایت نتایج مندرج در ستون اثرات داشته
گرا بیشترین تأثیر را بر نشان داد که رهبري تحول

). مقدار ضریب β=50/0است (اثربخشی تیمی داشته
درصد از کل 30زا نیز نشان داد که متغیرهاي درون1تعیین

تغییرات میزان اثربخشی تیمی توسط سبک رهبري 
درصد از کل تغییرات تعهد 23گرا و تعهد تیمی و تحول

رهبران همسطح يگراتحولهبري تیمی توسط سبک ر
قابل تبیین است.

1. R-Square
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رهبران همسطح بر تعهد و اثربخشی تیمیيگراتحولضرایب استاندارد تأثیر سبک رهبري .2شکل 

هاي برازش مدلشاخص.3جدول 
شاخص 
یقیبرازندگی تطب

شاخص برازش
هنجارشده

خی دو 
نسبی

ریشه میانگین مجذور
برآورد تقریب

سطح 
يمعنادار

خی 
دو

درجه 
آزادي

91/095/052/106/0103/047/3624

با توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصصان 
هاي یابی معادالت ساختاري بر روي بهترین شاخصمدل

هاي برازندگی برآورد، در تحقیق حاضر از بین شاخص
و شاخص ریشه 1برازندگی مطلق، شاخص خی دو نسبی

هاي و از بین شاخص2ر برآورد تقریبمیانگین مجذو
و شاخص برازش هنجار3برازندگی، شاخص برازندگی تطبیقی

و تامسون نیقرار گرفت که توسط کالمورداستفادهشده
).30(به نقل از استشنهادشدهی) پ2004(

طور)، همان3برازش مدل (جدول هايجدول شاخصدر
بزرگتر يبا سطح معناداردارمعناریغدویخشودمیمشاهدهکه

، سیشاخص توکر لو،یقی)، شاخص برازش تطب05/0از (
و شاخص برازش هنجار شده یقیتطبیشاخص برازندگ

1. CMIN/DF

2. Root Mean Squared Error of Approximation

3. Comparative Fit Index

مجذور نیانگیمشهیشاخص رنی)، همچن90/0تر از (بزرگ
از ترکوچکیدو نسبی) و خ07/0تر از (کوچکبیبرآورد تقر

، نشان از برازش خوب مدل دارند.3

گیريو نتیجهبحث 
هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین رفتـار رهبـران 
همسطح با تعهد و اثربخشی تیمی بازیکنان فوتسال بود. نتایج 

گراي رهبران همسطح با تعهد تیمی نشان داد که سبک تحول
در بخـش هاافتـهیداري دارد. همچنـین ارتباط مثبت و معنـی

هبـران همسـطح بـر گراي رنشان داد سبک تحوليسازمدل
دهـد مثبت و معنادار دارد. این یافته نشان میریتأثتعهد تیمی 

زمانی که ورزشکاران رهبران را داراي سـطح بـاالیی از رفتـار 
ها نسبت بـه تـیم و کنند، احساس تعهد آنگرا درك میتحول

یابـد. بـدیهی اسـت، فرآیندهاي داخلی و خـارجی افـزایش می
هاي شخصیتی باالیی برخوردار باشـد وقتی رهبر تیم از ویژگی

هاي فردي و نیازهـاي سـطح بـاالي ورزشـکاران و به تفاوت
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ها انگیزه ایجاد کند، موجبات افزایش تعهد توجه نماید و در آن
ها به تیم، تمایل به تالش بیشـتر بـراي موفقیـت و ادامـه آن

ها ایجاد خواهـد کـرد. تعهـد زیـاد در عضویت در تیم را در آن
توان امیـدوار بـود ران امتیاز مثبتی براي تیم بوده و میورزشکا

که تعهد باالي ورزشکاران به اهداف تیم، زمینه پیشرفت تـیم 
) و 1390سازد. این یافته با نتایج حالجی و همکاران (را فراهم 

هـاي تعهد بازیکنـان تیممورددر) 2005زیراسگر و همکاران (
) و 2009ورتون و پیچی ()، ب2001ورزشی، آرنولد و همکاران (

هاي ورزشـی و ) در مورد تعهد کارکنـان سـازمان2001بیک (
، اما با نتـایج )18، 19، 22، 20، 24(غیرورزشی همخوانی دارد

اسـت سـبک رهبـري ) که بیان کرده1391نیا (تحقیق حسینی
گراي رهبــران همســطح بــر تعهــد ورزشــی بازیکنــان تحــول

باشد که دلیل آن را مسو نمی، ه)26(دار نیستمعنیبسکتبال
ــاوت در رشــته ورزشــی می ــوان ناشــی از تف و یموردبررســت

ها دانست.همچنین سطح فعالیت تیم
گراي رهبران همسـطح ها نشان داد بین سبک تحولیافته

با اثربخشی تیمی ارتباط معناداري وجود دارد و در این راستا در 
بـر اثربخشـی گرا مشاهده شد رهبري تحـوليسازمدلنتایج 

) تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد. تحقیقات β=39/0تیمی (
صورت گرفته در این زمینـه مربـوط بـه اثربخشـی در سـطح 

ها است. ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیـق شـیخعلی زاده سازمان
ــاران ( ــریس و همک ــاران (1392ه ــد و همک )، 2001)، آرنول

ــاران ( ــگر و همک ــ2005زیراس ــون و پیچ ) 2009ی () و بورت
گرا در ارتبـاط . رهبران تحول)19، 20، 22، 21(همخوانی دارد

کننـد و بـا ارائـه بخش را ایفـا میبا پیروان خـود نقـش الهـام
ها شور و شوق خاصی ایجاد نموده و بـر هاي جدید، در آنایده

کنند. جهت کسب سطوح باالي موفقیت تأکید میایجاد انگیزه
اران خود ارتبـاط برقـرار کـرده، بـه گرا با ورزشکرهبران تحول

هـا در جهـت کننـد و بـه آنها توجه میهاي فردي آنتفاوت
هایشان کارگیري استعدادهاي بالقوه خود و افزایش مسئولیتبه

هاي کاري رسانند. همچنین استقالل و چالشدر تیم یاري می
را تقویت کرده و از طریق شناخت و توسعه خودیـابی پیـروان، 

انگیزانند تا آنچه را در توان دارند انجـام دهنـد و ا برمیها رآن
ها بیشتر در جهت افزایش اثربخشـی حرکـت بدین طریق تیم

کنند.می
رهبر تیم عنصر اساسی در اثربخش کردن تیم است. رهبر 

هـاي شـنود بر داشتن تخصـص الزم بایسـتی از مهارتعالوه
طورکلی بـهسازي و برقراري روابط اجتماعی ومؤثر، هماهنگ

سطح بالیی از مهارت انسـانی برخـوردار باشـد. اگـر رهبـر را 

اعضاي تیم برگزینند، کارایی او بیشتر خواهـد شـد. ازآنجاکـه 
گرا نگاهی انسانی و نـه ابـزاري بـه فـرد دارد و رهبري تحول

دهد، بـه ها و نیازهاي او را در اولویت قرار میتوجه به خواسته
پردازد و همچنین از ي اعضاء تیم میتأمین منافع و اهداف فرد

کند، بدین ترتیب بر اثربخشی تیمی تأثیر افراد تیم حمایت می
هاي عالوه وجـود اهـداف روشـن از مؤلفـهگذارد. بهمثبت می

انداز رهبـري باشد. بـا توجـه بـه بعـد چشـماثربخشی تیم می
هـایی کـه ایـن سـبک توان انتظار داشت در تیمگرا، میتحول

گـردد تصـویري وسط رهبـران همسـطح اعمـال میرهبري ت
و باعث پیوند اعضا بـراي آل و روشن از آینده ترسیم شدهایده

گردد. همچنین نتایج نشان داد بین تعهد دست یافتن به آن می
و اثربخشی تیمی ارتباط معناداري وجود دارد و در ایـن راسـتا، 

23/0مثبت (طور مستقیم وها نشان داد تعهد تیمی نیز بهیافته
=βرو با افـزایش تعهـد ) روي اثربخشی تیمی تأثیر دارد. ازاین

یابـد. تعهـد پایـدار بـراي تیم، اثربخشی تیم نیـز افـزایش می
هـا و دادن بـازخورد بـراي توسـعه و نظارت بر اثربخشـی تیم

گسترش کار تیم امري ضـروري اسـت. ایـن یافتـه بـا نتـایج 
ــریچ ( ــاهمبی و انگلب ــق م ــازمانی ) د2013تحقی ــطح س ر س

.)23(همخوانی دارد
طور غیرمسـتقیم و همچنین رفتـار رهبـران همسـطح بـه

واسطه متغیر تعهد تیمی توانسته است بـر اثربخشـی تیمـی به
)11/0=β .هاي تحقیـق، تعهـد یافتـهطبـقبـر) تأثیر بگذارد

تیمی متغیر میانجی بین رفتار رهبـران همسـطح و اثربخشـی 
یفه رهبـر تـیم راهنمـایی و ایجـاد شود. وظتیمی محسوب می

ها جهت اثربخش کردن کار تیمی تیمیتعهد و انگیزش در هم
هـا توانـایی شـگرفی بـراي و دستیابی به اهداف تیم است. آن

انتقال شـور و هیجـان بـه دیگـران دارنـد و همیشـه در کنـار 
بازیکنان و در بـازي هسـتند. حضـور گروهـی از ورزشـکاران 

شـود. هـا نمیهمیشه باعث پیـروزي آنبااستعداد در یک تیم
صورت یک تیم ها باید بتوانند بهموضوع مهم این است که آن

کننـدهنییتعفعالیت کنند. رهبر اثربخش یکی از عوامل مهم و 
هاي این تیم است.جهت بهینه کردن کارکرده

هاي ورزشی به شکل گروهـی ازآنجاکه بسیاري از فعالیت
ه بازیکنان براي کسـب نتیجـه بـه کگیرد، هنگامیصورت می

پردازند، باید عالوه بر ارتقا و پیشرفت عملکرد کنش متقابل می
فردي ورزشکار به نیروها و فرایندهاي درونی و عوامل اثرگذار 
بر عملکرد گروهی آنان نیز توجه کرد. نتایج تحقیق نشـان داد 

در افـزایش يامالحظـهقابلکه رفتار رهبران همسطح سـهم 
. در پایـان مقـدار ضـریب اسـتداشتهو اثربخشی تیمی تعهد
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درصـد از کـل تغییـرات 30زا نشان داد تعیین متغیرهاي درون
درصد از کل تغییرات تعهد تیمـی 23میزان اثربخشی تیمی و 

باشـد و مـابقی ایـن توسط متغیرهاي درونـزا قابـل تبیـین می
قابل ها توسط متغیرهایی خارج از محدوده این تحقیقواریانس

شود محققان در تحقیقـات آتـی باشد که پیشنهاد میتبیین می
ها را موردبررسی قرار دهند.آن

شده در داخل و خارج از با توجه به اینکه مطالعات انجام
کشور کمتر بر نقش رهبران همسطح تمرکز کرده و بیشتر بر 

هاي رهبري مربیان با متغیرهاي مختلف تأکید رابطه سبک
در این پژوهش به بررسی ارتباط بین رفتار اند،نموده
رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیمی يگراتحول

بازیکنان فوتسال پرداخته شد و مشاهده گردید چنانچه رهبران 
گرا استفاده کنند قادر به همسطح بیشتر از سبک رهبري تحول

افزایش تعهد و اثربخشی تیمی در بین بازیکنان تیم خود 

ود که این امر تداوم فعالیت ورزشکاران در تیم خود و خواهند ب
با توجه را درپی خواهد داشت.زیآمتیموفقکسب نتایج 

مربیان مسئوالن و گردد پیشنهاد میآمدهدستبههاي یافته
یت رهبران درون تیم خود هاي فوتسال به نقش و اهمتیم

از راهاآن،شناساییپس ازو واقف باشند(رهبران همسطح) 
مطلع تعهد و اثربخش تیم دارند تغییر که در يمؤثرنقش 
هاآنهاي آموزشی، . همچنین با برگزاري کالس و دورهسازند

آشنا نموده و بر استفاده از آن گراتحولهاي رهبررا با ویژگی
نمایند تا از این طریق باعث دیتأکهایمیتهمدر ارتباط با 

خود شوند.ء سطح تعهد و اثربخشی تیمارتقا
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