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ارتباط سبک رهبری مربیان تیمهای لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران

لقمان کشاورز ،*3ابوالفضل فراهانی ،2متین نجدسمیعی

(تاریخ دریافت مقاله3161/78/21 :

1

تاریخ پذیرش مقاله)3161/76/76 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان تیمهای لیگ برتر با هویت

ورزیتی بازیانتان ه بتد هنتدباو بتاهوان ایتران

بود.جامعد آماری موردمطالعد بازیانان ،مربیان و مدیران حاضر در لیگ برتر ساو  2931بد تعتداد  267هفتر بتود .در ب تش مربیتان و
مدیران  27تن بدطور کل یمار و در ب ش ورزیااران  229بازیان طبق جدوو مورگان بدطور تصادفی برگزیده یدهد .برای دستییابی
بد اهداف تحقیق از پرسشنامدی هوی

ورزیی برور و سبک رهبری باس و اولیو اسیفاده ید .روایی صوری و محیوایی پرسشنامدهتا بتد

تأیید  21تن از می صصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با  93آزمودهی بتد ترتیت

 3/32و  3/93محاستبد گردیتد .بترای

تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و اسینباطی ازجملد تی تک هموهدای ،آهوا ،یفد و رگرستیون ططتی بتا استیفاده از هرمافتزار
 SPSSاسیفاده ید .هیایج تحقیق هشان داد کد هوی

ورزیی بازیانان ه بد هنتدباو بتاهوان ایتران در ستطل مطلتوبی دترار دارد .ستبک

رهبری مربیان لیگ برتر تحووگرا بوده و همچنین ارتباط معناداری بین سبک رهبری مربیان با هوی
واژگان کلیدی :هوی

 .2داهشیار گروه تربی
 .1اسیاد گروه تربی

ورزیی ،سبک رهبری ،بازیانان ه بد ،هندباو ،مربی

بدهی داهشگاه پیام هور (هویسنده مسئوو) keshavarzlo@yahoo.com
بدهی داهشگاه پیام هور

 .9کاریناس ارید مدیری

ورزیی داهشگاه پیام هور

ورزیی بازیانان وجود دارد.
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رهبر صرفاً میای بد جایگاه مشروع داهوهی هیست  .همچنتین

مقدمه
در

فرایند رهبری ،دیگر وابسید بد مبادال ارزیمند بتا دیگتران

درن اطیر مطرح اس  ،سبک رهبری مدیران اعم از متدیران

بدمنظور اثرگذاری بر آنها هبتوده ،بلاتد تأکیتد بتر تواهتایی

سطوح عالی ،میاهی و سطوح پایین اس  .اهجام موفق هر کار

رهبر و ددر هفوذ او در باورها ،ارزشها ،رفیارها

یای از مسائل مهمی کد در عرصدی ورزش بدطصتو

گروهی مسیلزم مدیری
تأثیرگذار مدیری

ی صی

صحیل و کارآمد است

و از هقتش

و اعماو دیگران است

یا عتدم موفقیت

گتروههتا و

)917؛ بنابراین مدوهای عقالیی رهبری بایسیی بتا متدوهای

در موفقی

سازمانها همیتوان بدسادگی گذی  .ودیی کستی بتدعنوان

(هرستی ،بالهچتارد و هیمتایر:1332 ،

غیرعقالیی (مبینی بر یتهود ،کاریزمتا و …) ترکیت

یتود.

گروهی را بر عهده میگیرد ،این فرد

بتتدزعم بستتیاری از محققتتان ،رفیارهتتای متتدیرییی جدیتتد در

باید عالوه بتر دارا بتودن طصوصتیا و مهتار هتای الزم،

افزایش اهگیزش پیروان ،هقش مؤثری را ایفا میکند (هرسی،

مدیر یا رهبر مسئولی
سبک رهبری مناس

با یرایط آن گروه را هیز سرلوحد کتار

بالهچارد و هیمایر .)916 :برطی محققان هیز معیقدهد مدیری

طود درار دهد .در مودعی های ورزیی ایتن هقتش را مربتی

تحووگرا موج

بر عهده دارد و در رییدهای ورزیتی گروهتی ،ماهنتد ستایر

سازمان میبتوع متییتود

گتتروههتتا و ستتازمانهتتا ،ی صتتی

و ستتبک رهبتتری متتدیر

هوی

احیرام و تحستین پیترو هستب
(یتن.)19 :1332 ،4

بتد متدیر و

از ستویی دیگتر

ورزیی ،ارتبتاط بتین ورزیتاار و محتیط (طتاهواده،

و

دوسیان ،مربیان و رساهد) و تئوری طود ادراکی را کد رفیتار

اهسجام گروه ارتبتاط مستیقیم دارد و فعالیت هتای گروهتی

یتا منفتی

بدعنوان هقش کلیدی با عملارد ،اهگیزش ،میزان رضتای
افراد تح

تأثیر عوامل رواهی و جستماهی زیتادی دترار دارد

(هرسی ،بالهچتارد و هیمتایر .)911 :1332 ،2از ستویی دیگتر
مدیر یک سازمان بد چندین ییوه میتواهد بر طالدی

منتاب

ارائدیده بدوسیلد پشییباهیها یا م الف های مثبت
رفیار را توضیل میدهد ،توصتی

متیکنتد

 .)77:در این راسیا هیایج پژوهش بروئر و
مؤید این اس

کد دایین یتک هویت

(دئتودا2339 ،1

همااران)2339( 7

ورزیتی دتوی بترای

اهستاهی تأثیرگتذار بایتد .بتتا ارائتد دیتدگاهی کتد پیامتتدهای

موفقی

طتتوالهیمتتد بتتدجای پیامتتدهای کوتاهمتتد تأکی تد دارد،

همااران هوی

مدیران می-تواهند جه دهی کننتد تتا تالیشتان بتد ستم

هقش ورزیی مییناسد و برای تصدیق این هقش بد دیگتران

فرآیندهای کاری هوآوراهد سوق داده یود .رهبتران هیتز متی

در سطوح باالی ورزیتی ضتروری است  .بروئتر و
ورزیی را بدعنوان درجدای کد یک فرد بتا

میوستتتل مییتتتود ،تعریتتت

میهماینتتتد .بتتتدزعم وی یتتتک

یتک فضتای ستازماهی و

ورزیتتاار اعیقتتاد دارد کتتد بتترای یتتک ورزیتتاار حرفتتدای

فرهنگی کد تغذیدکننده تالشهتای طالداهتد و تستهیلکننده

آن کند

تواهند طالدی

را با ایجاد و تقوی

یادگیری اس  ،افتزایش دهنتد (متوری
 .)99لذا یناط

و لتوی :2331 ،1

چنین عواملی برای یک مربی و یک متدیر

یدن ،هیاز اس

سایر حیطدهای زهدگیاش را ود

(طاهواده ،دوسیی ،علتم ،یتا عاطفتد و احستاس) .ایتن تأکیتد
بیشازاهدازه بتر روی درگیتری در ورزش بتر روی یترک

بسیار تعیینکننده اس  .هنگتامیکتد بازیانتان بترای کست

ورزیتتااران در ستتایر فعالیتت هتتای اجیمتتاعی متتی-تواهتتد

هییجد بد کنش میقابل میپردازهد ،عالوه بر بتد حتد مطلتو

اثرگذار باید .بدعالوه ،این هتوع ورزیتاار بتد دلیتل ایناتد

رساهدن اجرای فرد ،باید بتد هیروهتا و فرآینتدهای دروهتی و

هوییش را بد پیشرف

عوامل اثرگذار بر عملارد گروهی آهان هیز توجد یود (پتاو

محتتدود متتیکنتتد ،آس تی پذیر و حستتاس استت

و ووهگ .)21: 1339 ،9در این راسیا در اهدیشتدهای جدیتد،

همااران.)211 :2333 ،

1. Hersey, Blanchard & Natemeyer
2. Morris and Lewis
3. Paul and Wong

یک هوی

ورزیتی منحصتر و دتوی
(بروئتتر و

4.Yean
5. Duda
6. Brewer et al
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در ایتتن رابطتتد برطتتی محققتتان مقیتتاس اهتتدازهگیری هویت

موفقی ت

ورزیی را تهید کردهد .یافیدهای اولید هیز هشان داد کد افتراد

یافیدها حاکی از ارتباط منفی و معنتادار رفیارهتای واکنشتی

هوی های ورزیی دوی را از طریق رید مهار  ،اطمینان و

بازیانتتان بتتود .بتتین رفیارهتتای

تعامال اجیماعی در طالو ورزش بنتا میههنتد؛ امتا هویت
ورزیتتی دتتوی مماتتن اس ت

بازیانتتان رابطتتد معنتتاداری وجتتود دارد .همچنتتین

منفتتی و اهگیتتزش موفقیتت

و منفی و رفیارهای طبیعی بتا عملاترد تیمتی

واکنشی مثب

ورزیتتااران ودیتتی دتتادر بتتد

رابطتتد معنتتاداری مشتتاهده هشتتد و بتتین رفیارهتتای طبیعتتی و

هبایتتند ،آنهتتا را مستتیعد بتترای دچتتار یتتدن بتتد

اهگیزش موفقی

رابطد معناداری مشتاهده یتد .ارتبتاط بتین

مشتتاال هیجتتاهی کنتتد (استتییفن و بروئتتر.)62 :1336 ،2

اهگیزش موفقیت

و عملاترد تیمتی هیتز معنتادار بتود .هیتایج

مشتتارک

ورزیی را

تحقیق اسماعیلی ( )2932مؤید این بود کد بین سبک رهبری

محققان دیگری بد دهباو پژوهشهای طود هوی

بتد یتتناگران هوجتوان مبیالبتتد هتاتواهی گستتیرش دادهتد .ایتتن

مربیان بتا رضتاییمندی ورزیتااران لیتگ برتتر دوومیتداهی

ورزیتی مماتن

کشور ارتباط معناداری وجود دارد .هیایج تحقیق زردیییان و

اجیمتاعی هیرومنتدی

کد بین سبک رهبتری

پژوهشها پیوسید اظهار میکنند کد هوی
اس

چندبعدی؛ یامل (الت ) هویت

همراه با هوی

ورزیاار با هقش ورزیی ،آهچد ممان اس

مجتتتدداً بتتتد «طودهمتتتائی» (دیتتتدگاههای طتتتود بتتتدعنوان
ورزیتتااران) و هوی ت

همااران ( )2999هیز بیاهگر این اس

تحووگرای مربیان با اهگیزش اجینتا از یاست

بازیانتان

رابطد مسیقیم و معنیداری وجود دارد .همچنین طصوصیا

اجیمتتاعی (دی تدگاههای دیگتتران از

رهبری تحووگرای مربیتان در کتاهش اهگیتزش اجینتا از

آنهتتا بتتدعنوان ورزیتتااران در هموهتتدهای ورزیتتااران بتتا

یاس

بد رفیارهای رهبری

هاتواهیهتتا) تقستتیم یتتود؛ ( ) اهزواطلبتتی درجتتدای کتتد

تحووگرا بد طود اطیصا

ورزیااران صرفاً بد مجموعتد ورزیتی بترای تعیتین هویت

کد بین سبک رهبری عملگرای مربیان با اهگیتزش اجینتا

بازیانان سهم بیشیری را هسب

اعیمتتاد میکننتتد؛ و (ج) هیجتتان پتتذیری منفتتی ،پاس ت هتتای

از یاستت

هیجاهی منفی در مقابل عدم تواهایی بترای تمترین یتا ردابت

زردیتتییان و تنتتدهوی

داده و درعینحاو معلوم گردید

بازیانتتان رابطتتدای وجتتود هتتدارد .حالجتتی،
( )2933در پژوهشتتی دریافینتتد کتتد

و اکلند .)32 : 2334 ،1در این رابطد

رهبتتری تحتتووگرا بتتیش از ستتبک رهبتتری عمتتلگرا تتتوان

یافیدهای آدایی و همااران ( )2931بتر روی داهتش آمتوزان

پیشبینی تعهد بازیانان را دارد .از بتین مؤلفتدهتای رهبتری

مسابقا داهشآموزی پسر یهر ارومید هشان داد کد

تحووگرا ،ترغی

بد تالش فاتری و توجتد بتد تفاو هتای

بین سبک رهبتری دموکراتیتک کتد در حقیقت

احیترام بتد

فردی ارتباط مثب

و معناداری با تعهتد بازیانتان دارهتد .در

عقاید داهش آموزان میباید ،با تمامی ابعاد هوی

ورزیتی

آطر سبک رهبری تحووگرا بیش از سبک رهبری عملگرا

و معنتاداری

در افتتزایش تعهتتد بازیانتتان اثتتر دارد .یتتجی  ،ستتهرابی و

دارد .طویتتب یی و هماتتاران ( )2999در پتتژوهش طتتود بتتا

فوالدیان ( )2993در پژوهشی کد روی  73بازیان ملیپوش

ورزیتی بازیانتان

هوجوان ،جوان و بزرگساو هندباو ایران اهجام دادهد ،بد ایتن

پستتر یتترک کننده در مستتابقا والیبتتاو مقطتت میوستتطد

هقش طاهوادگی ،ورزیی ،تحصیلی

(مارتین ،آدامز ،مایی
منی

بدجز بعتد تأثیرپتذیری منفتی آن ارتبتاط مثبت
عنوان رابطد رفیار رهبری مربیان با هوی

آموزیگاههای طراسان یتمالی بتد ایتن هییجتد رستیدهد کتد
ارتباط بین رفیار رهبری مربیان بتا هویت

ورزیتی بازیانتان

معنادار است  .یافیتدهای تحقیتق حتاج اهزهتایی و تنتدهوی
( )2931هیز هشان داد بین رفیارهای واکنشی مثب

و اهگیزش

هییجد رسیدهد کد هوی
و مذهبی بتد ترتیت
هوی

رتبتدهتای اوو تتا چهتارم سلستلدمرات

هقش ورزیااران را تشایل می-دهند .ضتمن ایناتد

بین هوی

هقش ورزیی بازیانتان بتا هویت

ورزیتی آهتان

رابطد معنادار و معاوس وجود دارد .مترادی ،کتوزه چیتان،
احساهی و جعفری ( )2991طی تحقیقی بد بررسی رابطد بتین

1. Stephan and Brewer
2. Martin, Adams-Mushett & Eklund

ستتبکهتتای رهبتتری مربیتتان و اهستتجام گروهتتی بازیانتتان و
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بررسی تفاو این دو میغیر در تیمهای موفق و کمیتر موفتق
و

پرداطیند .هیایج حاصل از تحقیق هشان داد کد ارتباط مثب

تتأثیر ستبکهتای

های گوهاگون و تعامال ورزیی تحت
رهبری درار دارد.

معنتتتیداری بتتتین ستتتبکهتتتای رهبتتتری رفیتتتار آموزیتتتی،

همانگوهد کد مطالعد مباهی هظری و ادبیا پیشیند هشتان متی

و ارتبتاط

ورزیتتتی موردتوجتتتد بستتتیاری از

اجیماعی و بتازطورد مثبت

دموکراتیک ،حمای

منفی و معناداری با سبک رهبری آمراهد با اهسجام اجیمتاعی
بازیانان وجود دارد .همچنین بتین ستبک

و اهسجام تالی

های رهبری مربیان تیم-هتای موفتق و کمیتر موفتق تفتاو
معنتتاداری مشتتاهده یتتد .بتتین اهستتجام گروهتتی بازیانتتان و
یک تیم هیز ارتباط مثب

موفقی

و معناداری مشاهده ید .با

توجد بد هیایج تحقیق ،سبک رهبری مربیان از عوامل مترتبط
با اهستجام گروهتی است
مرتبط با موفقی

و اهستجام گروهتی هیتز از عوامتل

یک تیم ورزیی اس  ،مربیاهی کد بیشیر از

سبکهای رفیار آموزیی ،دموکراتیک ،حمای
بازطورد مثب

دهتتتد موضتتتوع هویتتت

پژوهشگران داطلی و طتارجی درارگرفیتد و ارتبتاط هویت
ورزیی با برطی عوامل مورد کنااش درارگرفید است  ،امتا
سبک رهبری مربیتان در تتیمهتای ورزیتی و ارتبتاط آن بتا
هوی

ورزیی بازیانان تیمهای ورزیی بدویژه در تیمهتای

ورزیی باهوان کشتور کمیتر موردمطالعتد درارگرفیتد است .
ازاینرو پژوهش حاضر درصدد است

بتد ایتن ستؤاو پاست

دهد کد بین سبک رهبری مربیان با هوی

ورزیی بازیانتان

ه بد هندباو زهان ایران چد ارتباطی وجود دارد؟

اجیماعی و

و کمیر از سبک آمراهد اسیفاده میکنند ،تتیم

روششناسی تحقیق

موفقتری دارهتد .هیتایج پتژوهش

پژوهش حاضر از هوع توصیفی  -همبسیگی بود کد بد یال

کتد ستبک

میداهی اهجتام یتد .جامعتد آمتاری پتژوهش همتد بازیانتان،

فوتبالیس ها ارتباط

مربیان و مدیران  9تیم حاضتر در لیتگ برتتر هنتدباو بتاهوان

بین

ایران در ساو  2931بود (= N). 267برای هموهد تحقیتق در

منفتتتی و

ب ش مربیان و مدیران بدطور کل یمار  27هفتر و در ب تش

رضاییمندی ورزیااران ارتباط معناداری وجود دارد .یافیتد

بازیانتتان بتتدطور تصتتادفی -طبقتتدای و بتتر استتاس جتتدوو

های منسجمتر و در ههای

بادری مقدم و همااران )1321( 2مؤید این اس
های هوی

با عوامل اهگیزش و موفقی

معناداری دارد .بورهسا )1321( 1هیز در پژوهشی دریاف
هویتتت

ورزیتتتی ،هویتتت

اجیمتتتاعی ،عواطتتت

های دریک )1339( 9هیز بیاهگر ایتن است

کتد بتین هویت

مورگتتان  229هفتتر از  273بتتازیان حاضتتر در لیتتگ برتتتر

اجیماعی ،رضای

از زهتدگی و یتادکامی

برگزیده یدهد .بترای دست یتابی بتد اهتداف تحقیتق از دو

داهشتتجویان ورزیتتاار بتتا جنستتی

و ستتابقد ورزیتتی آنهتتا

پرسشنامد سبک رهبری باس و الیتو یتامل  99ستؤاو کتد بتا

تفاو معناداری وجتود دارد .یافیتدهتای چتزال )1334( 4

مقیاس پنج ارزیی از "هرگز" تا "همیشد" ،اهدازهگیری می

مربیتتان تتتیمهتتای ورزیتتی ردههتتای ستتنی

تحووگرا

ورزیی ،حمای

مؤی تد ایتتن اس ت

یود ،اسیفاده ید .این پرسشنامد سد سبک م یل

بروهی و دروهی

(سؤاو  2تا  ،)23عملگرا (ستؤاو  13تتا  )99و بتیطاصتی

ورزیتتااران دارهتتد .اهدرستتون )1336( 1هیتتز در پژوهشتتی

(ستتؤاو  94تتتا  )99را دربرمتتی گیتترد؛ و پرسشتتنامد هویتت

هوجواهان و جواهان تأثیر بد سزایی در هوی
دریاف

بین هوی

ورزیتااران بتا رفیتار تمرینتی و تنتاو

تمرینی ارتبتاط معنتاداری وجتود دارد .متارتین )2336( 7در
پژوهشی دریاف

هوی

ورزیی دوی از طریق رید مهتار
1. Barghi Moghaddam et al
2. Burnsa
3. Derick
4. Cieslak
5. Anderson
6. Martin

ورزیی برور کد این پرسشنامد یامل  23طرده مقیاس است
کد با مقیاس  6ارزیی "کامالً موافقم" تتا "کتامالً م تالفم"
اهدازهگیری مییود ،اسیفاده یتد .علیترغم استیاهدارد بتودن
پرسشنامدها هر دو پرسشنامد بومیسازی یده و روایی آنهتا
بتتد تأییتد  23تتتن از می صصتتین متتدیری

ورزیتتی رستتید و

پایایی آنها در یک مطالعد مقدماتی با  93آزمودهی و آلفای
کروهبتتا بتتد ترتیتت

 3/99و  3/96محاستتبد یتتد .بتتدمنظور
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تجزیدوتحلیل اطالعا جم آورییده از روشهای آماری

 23هفر تجربد  19بازی 21-22 ،هفر تجربد  14بازی و 13-27

توصیفی ماهند میتاهگین ،اهحتراف استیاهدارد ،جتدوو توزیت

هفر تجربد یتک بتازی دارهتد .همچنتین  43هفتر از بازیانتان

فراواهتتی و روشهتتای آمتتاری استتینباطی ازجملتتد رگرستتیون
ططیt ،تک هموهدای ،تجزیتدوتحلیل واریتاه

مدر

یکطرفتد،

تحصیلی دیپلم و پایینتر 21 ،هفر فوقدیپلم 14 ،هفتر

کاریناسی و  4هفر دارای مدر

آزمون تعقیبی یفد با کمک هرمافزار  SPSSاسیفاده ید.

کاریناسی اریتد هستیند.

سابقد مربیگری مربیان تیم
های لیگ با میتاهگین  1/7ستاو ،میتاهگین ستنی آنهتا 19/1

یافتههای تحقیق

ستتاو و متتدیران تتتیمهتتا ستتابقد متتدیری

یافیدهای توصیفی پژوهش هشان داد بازیانان یاغل در لیگ

میاهگین سنی  91/1ساو بودهد.

 1/1ستتاو و دارای

کشور  41هفر بین  13-27ساو 19 ،هفر بین  11-12ستاو29 ،
هفر بین  93-17ساو سن دارهد 1-2 .هفر تجربد  93بازی-7 ،
جدول  .3آزمون تی تک هموهدای برای تعیین سطل هوی
میغیر

تعداد

میاهگین

هوی ورزیی

229

1/63

اهحراف

ططای معیار

اسیاهدارد

میاهگین

2/31

3/2

ورزیی بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران
مقدار T

درجد

اطیالف

سطل

آزاد

میاهگین

معناداری

ی

221

29/349

جدوو ( )2هشان میدهد با توجد بد  Tو سطل معناداری

هوی

محاسبدیده ( )3/332کد کوچکتر از  3/31اس ؛ بنابراین

مطلوبی درار دارد.

2/63

3/332

ورزیی بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران در سطل

جدول  .2میاهگینها و اهحراف اسیاهدارد سبک رهبری مربیان
میغیرها

تعداد

اهحراف

میاهگین

اسیاهدارد

(سبک رهبری)
تحووگرا
عملگرا

229

بیطاصی
جدول  .1آزمون آهوا جه
میغیر

4/31

3/43

9/17

3/16

2/37

3/91

تعیین تفاو بین میاهگین امییازهای سبک رهبری مربیان تیمهای لیگ برتر هندباو باهوان

مجموع مجذورا

درجد آزادی میاهگین مجذورا

میزان  Fسطل معناداری

df
بین گروهها

173/33

1

294/1

درون گروهها

249/43

117

3/79

جم

429/49

119

22/927

3/332
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جدول  .1آزمون آهوا جه
میغیر

تعیین تفاو بین میاهگین امییازهای سبک رهبری مربیان تیمهای لیگ برتر هندباو باهوان

مجموع مجذورا

درجد آزادی میاهگین مجذورا

میزان  Fسطل معناداری

df
بین گروهها

173/33

1

294/1

درون گروهها

249/43

117

3/79

جم

429/49

119

22/927

3/332

کد اطیالف

کوچکتر از  3/31اس  ،میتوان هییجد گرف
هیتتایج جتتداوو  1و  9هشتتان متتیدهتتد بتتا توجتتد بتتد میتتزان F

امییاز میاهگینهای سد ستبک رهبتری مربیتان تیمهتای لیتگ

محاسبدیتتتده ( )22/927و ستتتطل معنتتتاداری ( )3/332کتتتد

برتر هندباو باهوان معنادار اس .

جدول  .4آزمون یفد برای مقایسد میاهگینهای سبکهای رهبری مربیان لیگ برتر هندباو باهوان ایران

میغیرها

اطیالف میاهگینها اهحراف اسیاهدارد سطل معناداری

تحوو گرا-عملگرا

3/43

3/96

3/332

عملگرا-بی طاصی

-3/43

3/33

3/332

تحوو گرا-بی طاصی

-1/33

3/33

3/332

هیایج جدوو ( )4هشان میدهد اطیالف میاهگین امییازهای

ازآهجاییکد طبق جدوو یماره ( )9میاهگین سبک رهبری

سد سبک رهبری مربیان لیگ برتر هندباو باهوان ایران با

اس  ،درهییجد

تحووگرا بیشیر از عملگرا و بیطاصی

توجد بد ایناد سطل معناداری ( )3/332کوچکتر از 3/31
اس

سبک رهبری غال
"تحووگرا" میباید.

ازهظر آماری معنادار اس  ،لذا میتوان هییجد گرف

کد اطیالف میاهگینهای سد سبک رهبری معنادار اس
جدول  .5رگرسیون ططی جه
منب تغییرا

پیشبینی هوی
مجموع مجذورا

مربیان لیگ برتر هندباو ایران

و

ورزیی بازیانان از طریق سبک رهبری مربیان تیمهای لیگ برتر هندباو کشور
درجد آزادی

میاهگین مجذورا

رگرسیون

1/312

2

1/312

بادیماهده

211/93

222

2/23

کل

214/42

221

میزان F

سطل معناداری

2/99

3/332
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با توجد بد جدوو ( )1و با تأکید بر میزان Fبددس آمده و

بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران با سبک رهبری مربیان

میزان سطل معناداری  3/332کد کوچکتر از  3/31اس ،

یناسایی و

میتوان مطرح همود کد ارتباط معناداری بین هوی

تیمهای لیگ برتر وجود دارد .ازاینرو ،جه
تبیین ضرای

ورزیی

تا جدوو رگرسیون

رگرسیون ضروری اس

عنوان یود.
جدول  .9ضرای رگرسیوهی مرتبط با هوی
میغیر مال
هوی

ورزیی بازیانان با سبک رهبری مربیان لیگ برتر هندباو باهوان کشور
میزانt

میغیر پیشبینی

میزان

کننده

B

بیا

سبک رهبری

4/792

3/216

ورزیی

ضری

سطل
معناداری

1/964

3/332

مربیان

هیایج جدوو ( )7هشان میدهد کد با توجد بد ضری

مسئولین تیمها عالوه بر یناط

رگرسیوهی ططی و همچنین سطل معناداری و  tمحاسبدیده

ورزیاار حرفدای هندباو ،بد ارائد راهاارهای مناس

بین هوی

ورزیی بازیانان و سبک رهبری مربیان لیگ

جه

آسی های وارده بر باهوان

کاهش این آسی ها و ادامدی فعالی

آنها در این

برتر ارتباط معناداری وجود دارد؛ بنابراین سبک رهبری

ریید ورزیی کمک همایند.

مربیان هندباو باهوان ایران تواهایی پیشبینی کننده هوی

هیایج پژوهش هشان داد کد سبک رهبری مربیان تیمهای

ورزیی بازیانان ه بد را دارد.

لیگ برتری هندباو باهوان تحووگرا میباید کد هیایج
تحقیق با یافیدهای آدایی و همااران ( ،)2931کوزه چیان و

بحث و نتیجهگیری

همااران ( )2933اسماعیلی و همااران ( ،)2932چزال

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان

( ،)1334اهدرسون ( )1336و مارتین ( )2336هم واهی دارد.

ورزیی بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران بود .در

رهبران تحووگرا در زمیندی تحریک عقالهی کارکنان و

ورزیی

زیردسیان را تشویق میکنند تا با چالشهای مواجد یده و

بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران در سطل مطلوبی درار دارد

برای روبدرو یدن با آنها راهحلهای جدید ات اذ کنند.

کد هیایج پژوهش با یافیدهای مارتین ( ،)2336اهدرسون

کاریزما 2با تأثیر ایدئاو ،درواد ترغی

با هوی

این رابطد هیایج پژوهش هشان داد کد هوی

( )1336هم واهی دارد .افراد با هوی

باالی ورزیی ،ارزش

اس

کارکنان بد این هاید

کد رهبر طود را بدعنوان الگو درار دهد و پیروان از او

«طود» را بر مبنای عملارد ورزیی درار داده و تمایل بد

پیروی کنند (هرسی و هماارن)1339 ،1؛ بنابراین با اسیناد بد

ورزیی دوی طوددارهد

مرتبط در این حوزه

تقوی

عز هف

از طریق هوی

رسیدن ورزیاار بد سطوح ه بگی

کد بعدها در صور

یافیدهای پژوهش حاضر و تحقیقا

میتوان بیان کرد کد سبک رهبری بر عوامل م یل

یک

(بدعنوانمثاو سطوح ملی ،المپیک و حرفدای) رید میکند.

تیم ورزیی ازجملد ترغی

درهییجد اکثر ورزیااران بر اساس موفقییشان در ورزش،

عملارد بازیانان و هییجدگیری تیم تأثیرگذار اس  .درهییجد

میکنند .لذا بد مسئولین فدراسیون

مرتبط توصید

هوی

طود را تقوی

هندباو توصید میگردد ضمن آینا یدن با مفهوم هوی
ورزیی و تأثیر آن در حفظ و بقای باهوان ورزیاار در
رییدی هندباو ،از می صصین مدیری

و رواهشناسی

ورزیی برای همااری با آن فدراسیون دعو
برگزاری جلسا

کنند تا با

و دورههای آموزیی برای مربیان و

بازیانان ،طالدی  ،سطل

با الهام از هیایج پژوهش حاضر و تحقیقا

مییود مسئولین فدراسیون هندباو مدیران و مربیان لیگ
برتری هندباو باهوان را تح

آموزشهای م یل

ازجملد

مفهوم سبک رهبری بدویژه سبک رهبری تحووگرا درار
1 Charisma
2 .Hersey
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سبکهای رهبری هوین و کارآمد

دهند تا آنها با یناط

افزایشیافید اس  .درواد ارتباط مسیقیم بین سبکهای

بیواهند با بازیانان و ورزیااران این ریید رابطد مؤثر و

رهبری مربیان ازجملد سبک رهبری تحووگرا با هوی

تأثیرگذاری بردرار کنند تا ضمن توفیق و دس یابی بد

ورزیی هندبالیس های حاضر در لیگ برتر ایران موج

اهداف تیم و موفقی

در ردههای سنی و

تیمهای م یل

یده اس  ،علیرغم وجود اهگیزههای مادی و مالی محدود

الگو درار گرفین برای بازیانان بیواهند آنها را برای فعالی

در ورزش باهوان ازجملد در ریید هندباو باهوان،

بیشیر و مسیمر در ریید هندباو حفظ همایند .چراکد در این

هندبالیس های باهوان از سایر حیطدهای زهدگی طود

ریید ورزیی و سایر رییدهای ورزیی باهوان در مقایسد با

ازجملد طاهواده ،دوسیان ،تحصیل ،احساس و عواط

میزان حمای
آدایان پ

حامیان مالی و سرمایدگذاری در ورزش

از گذی

باهوان کاسید

زمان اهگیزه ادامد فعالی

چشمپویی کرده و ود

ریید هندباو سپری کنند .چنین رویارد موج

مییود کد بدهوعی یای از تهدیدهای توسعد ورزش باهوان

اس

ازجملد هندباو باهوان کشور بد یمار میرود.

فعالی

در ب ش آطر یافیدهای پژوهش مبین این اس
مسیقیم و معنادار بین هوی

کد ارتباط

ورزیی با سبک رهبری مربیان

تیمهای لیگ برتری باهوان وجود دارد و سبک رهبری توان
ورزیی بازیانان ه بد باهوان هندباو را دارد

پیشبینی هوی

بیشیری برای حرفدای یدن در

کد هندبالیس های باهوان بد کاسییها و مشاال
در حوزه هندباو کمیر بپردازهد و بد اهداف معنوی

ماهند هوی

اجیماعی و هوی

ورزیی بیشیر توجد همایند.

همانطوری کد لندرز هیز معیقد اس
مطلو
اس

گردیده

برای موفقی

دایین هوی

ورزیی

در سطوح باالی ورزیی ضروری

(بروئر و همااران .)2339 ،درواد چنین میتوان بیان

کد هیایج تحقیق با یافیدهای آدایی و همااران (،)2931

کرد کد مربیان حاضر در لیگ برتر هندباو باهوان با بهره-

کوزه چیان و همااران ( ،)2933طویب یی و همااران

مندی از سبکهای رهبری مناس

ازجملد سبک رهبری

( ،)2999زردیییان ( ،)2999احساهی و همااران (،)2991

تحووگرا بد عقاید بازیانان طود احیرام میگذارهد .چنین

اسماعیلی و همااران ( ،)2932حاج اهزهایی ،تندهوی
( ،)2931بادری مقدم و همااران ( ،)1321چزال

احیرامی موج

مییود کد بازیانان در تصمیمگیریهای

(،)1334

مربوط بد اهداف تیمهای طود بیشیر مشارک

دایید بایند.

اهدرسون ( ،)1336دریک ( ،)1339بورهسا ( )1321و مارتین

تقوی

ساطیارهای

( )2336هم واهی دارد .بهره مندی از سبک رهبری تحوو-
گرا توسط مربیان تیمهای حاضر در لیگ برتر هندباو باهوان
بد این مفهوم اس

کد مربیان با این اددام تواهسیداهد محیطی

در تیمها ایجاد کنند کد بازیانان در ایجاد روابط و تعامل
مناس

احساس طویایندی دایید باید .درواد وجود چنین

محیطی موردپذیرش آنها درارگرفید و موج

یده اس

بازیانان ،مربیان و مدیران تیمهای طود موردپذیرش درار
دهند .همچنین ازآهجاکد هوی

بدبیاندیگر چنین فرآیندی موج
اجیماعی و درهییجد مطلو
اس  .درواد فعالی

یدن هوی

باهوان در سطل حرفدای ورزش

ازجملد لیگ برتر هندباو کد هیازمند ود
تمرینا

ورزیی آنها یده
زیاد و همچنین

طاد فرسای توأم با درآمدهای مادی کم اس ،

مسیلزم وجود سبک رهبری مناس در مربیان تیمها و هوی
ورزیی بازیانان در سطل مطلو اس  .از اینرو بد هظر می-
رسد حفظ و تداوم فعالی

باهوان در ریید هندباو و در

ورزیی بازیانان هندباو

سطوح دهرماهی و حرفدای میای بد یاسری عوامل غیرمادی

حاضر در لیگ برتر در سطل مطلوبی درار دارد و هظر بد

اس  .از سویی دیگر محیط

اینکد هوی

ورزیی تعیینکننده هوع ارتباط بازیانان با

محیط ازجملد مربیان مدیران تیمهای م یل

توأم با تأکید بر عوامل غیرمادی در بین تیمهای حاضر در
لیگ برتر هندباو در ادامد فعالی

باهوان هندبالیس

مربیان از سبک-

تأثیرگذار بوده اس  .لذا بد مسئولین ورزش کشور ازجملد

ورزیی بازیانان هیز

مسئولین و مدیران فدراسیون هندباو توصید مییود ضمن

توان اسیدالو کرد کد با بهرهگیری اکثری
های رهبری تحووگرا هوی

میباید ،می-

ازجملد هوی

ورزیی مطلو

00
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آینا یدن با مفهوم هوی

ورزیی با بهرهمندی از

هگهداری باهوان برای فعالی

در ریید هندباو اددام همایند .با

می صصان رواهشناسی ورزیی و جامعد یناسان ورزیی

توجد بد اینکد در ساوهای اطیر هندباو باهوان در سطوح

ورزیی در بین هندبالیس های

چشمگیری دایید اس  ،برای توفیق

بد تقوی

هسب

هوی

باهوان اددام همایند .در این راسیا برگزاری کالسهای و
کارگاههای آینایی با هوی

ورزیی توسط مدیران بایگاه-

ملی و بینالمللی فعالی

در این سطوح هیازمند کمی

مناس

باهوان هندبالیس

می-

باید .لذا ازآهجاکد اهگیزههای مادی محدودی برای جذ

های فعاو در ریید هندباو باهوان ،مربیان تیمهای هندباو

و هگهداری باهوان در ریید هندباو در مقایسد با هندباو

باهوان و ورزیااران توصید مییود .از سویی دیگر چناهچد

آدایان وجود دارد ،توجد و بهرهمندی از عوامل غیرمادی و

مدیران ورزش کشور و همچنین مدیران فدراسیون هندباو

معنوی ازجملد هوی

ورزیی ،هوی

اجیماعی و هوی

درصدد توسعد هندباو هسیند ،توصید مییود هسب

بد

فردی برای جذ و هگهداری باهوان هندبالیس

یناسایی عوامل هامحسوس غیرمادی مرتبط با جذ

و

هظر میرسد.

ضروری بد
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