
مدیریت رفتار سازمانی در ورزشمطالعات   

 سال اول، شماره 4، زمستان 3161، صص 96-87

 

 

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

 
 

 1متین نجدسمیعی، 2ابوالفضل فراهانی، *3لقمان کشاورز
 

 

 (76/76/3161تاریخ پذیرش مقاله:            21/78/3161)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

لیگ برتر با هویت  ورزیتی بازیانتان ه بتد هنتدباو بتاهوان ایتران  یهامیتهدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان 

در ب تش مربیتان و هفتر بتود.  267تعتداد  بد 2931و سا حاضر در لیگ برتر، مربیان و مدیران بازیانان موردمطالعدجامعد آماری بود.

برای دستییابی  تصادفی برگزیده یدهد. طوربدبازیان طبق جدوو مورگان  229کل یمار و در ب ش ورزیااران  طوربدتن  27مدیران 

د هتا بتصوری و محیوایی پرسشنامد و سبک رهبری باس و اولیو اسیفاده ید. روایی بروری هوی  ورزیی بد اهداف تحقیق از پرسشنامد

محاستبد گردیتد. بترای  93/3و  32/3آزمودهی بتد ترتیت   93در یک آزمون مقدماتی با  هاآنتن از می صصین رسید و پایایی  21 دییتأ

 افتزارهرمای، آهوا، یفد و رگرستیون ططتی بتا استیفاده از تی تک هموهد  ازجملدهای آماری توصیفی و اسینباطی ها از روشتحلیل داده

SPSS .هیایج تحقیق هشان داد کد هوی  ورزیی بازیانان ه بد هنتدباو بتاهوان ایتران در ستطل مطلتوبی دترار دارد. ستبک  اسیفاده ید

بوده و همچنین ارتباط معناداری بین سبک رهبری مربیان با هوی  ورزیی بازیانان وجود دارد. گراتحوورهبری مربیان لیگ برتر 

 انان ه بد، هندباو، مربیبازی هوی  ورزیی، سبک رهبری، کلیدی: گانواژ
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 ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران 

 مقدمه
 در طصتو بد ورزش یعرصد در کد مهمی مسائل از یای

 متدیران از اعم مدیران رهبری سبک اس ، مطرح اطیر درن

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

 هقتش از و است  کارآمد و صحیل مدیری  مسیلزم گروهی

 و هتاگتروه موفقیت  عتدم یا  موفقی در مدیری  رگذاریتأث

 عنوانبتد کستی ودیی. گذی  یسادگبد توانهمی هاسازمان

 فرد این گیرد،می عهده بر را گروهی مسئولی  رهبر یا مدیر

 الزم، هتایمهتار  و طصوصتیا  بتودن دارا بتر عالوه باید

 کتار سرلوحد هیز را گروه آن یرایط با مناس  رهبری سبک

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

 ستایر ماهنتد گروهتی، ورزیتی یهاریید در و دارد بر عهده

 متتدیر رهبتتری ستتبک و ی صتتی  هتتا،ستتازمان و هتتاگتتروه

 و رضتای  میزان اهگیزش، عملارد، با کلیدی هقش عنوانبد

 گروهتی هتایفعالیت  و دارد مستیقیم ارتبتاط گروه اهسجام

دارد  دترار زیتادی ستماهیج و رواهی عوامل ریتأث تح  افراد

 دیگتر ستویی از(. 911: 1332 ،2هیمتایر و بالهچتارد هرسی،)

 منتاب  طالدی  بر تواهدمی ییوه چندین بد سازمان یک مدیر

 پیامتتدهای کتد دیتدگاهی ارائتد بتتا. بایتد رگتذاریتأث اهستاهی

 دارد، دیتتتأک متتد کوتاه پیامتتدهای یجابتتد متتد یطتتواله

 ستم  بتد تالیشتان تتا نتدکن یدهجه  تواهند-می مدیران

متی هیتز رهبتران. یود داده سوق هوآوراهد کاری فرآیندهای

 و ستازماهی فضتای یتک تقوی  و ایجاد با را طالدی  تواهند

 کنندهلیتسته و طالداهتد هتایتالش کنندهدیتغذ کد فرهنگی

: 2331 ،1لتوی  و متوری دهنتد ) افتزایش اس ، یادگیری

 متدیر یک و مربی یک برای عواملی چنین یناط  لذا(. 99

 کست  بترای بازیانتان کتدیهنگتام. اس  کنندهنییتع بسیار

 مطلتو  حتد بتد بر عالوه پردازهد،می میقابل کنش بد هییجد

 و دروهتی فرآینتدهای و هیروهتا بتد باید فرد، اجرای رساهدن

 پتاو) یود توجد هیز آهان گروهی عملارد بر اثرگذار عوامل

 جدیتد، هایاهدیشتد در راسیا این در(. 21: 1339 ،9ووهگ و

                                                                                    
1. Hersey, Blanchard  & Natemeyer 

2. Morris and Lewis 

3. Paul and Wong 

 همچنتین. هیست  داهوهی مشروع جایگاه بد میای صرفاً رهبر

 دیگتران بتا ارزیمند مبادال  بد وابسید دیگر رهبری، فرایند

 تواهتایی بتر دیتتأک بلاتد هبتوده، هابر آن یاثرگذار منظوربد

 رفیارها ،هاارزش باورها، در او هفوذ ددر  و رهبر ی صی 

: 1332 هیمتایر، و بالهچتارد هرستی،) است  ندیگرا اعماو و

 یهامتدو بتا بایسیی رهبری عقالیی یهامدو بنابراین؛ (917

. یتود ترکیت  (… و کاریزمتا یتهود، بر مبینی) غیرعقالیی

 در جدیتتد متتدیرییی رفیارهتتای محققتتان، از بستتیاری زعمبتتد

 هرسی،) کندمی ایفا را یمؤثر هقش پیروان، اهگیزش افزایش

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

 و متدیر بتد هستب  پیترو تحستین و احیرام موج  گراتحوو

 دیگتر ستویی از(. 19: 1332 ،4یتن) یتودمتی میبتوع سازمان

 طتاهواده،) محتیط و ورزیتاار بتین ارتبتاط ورزیی، هوی 

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

 منفتی یتا مثبت  هایم الف  یا هاپشییباهی لدیوسبد هیدارائد

 2339 ،1دئتودا) کنتدمتی توصتی  دهد،می توضیل را رفیار

( 2339) 7همااران و بروئر پژوهش هیایج راسیا این در(. 77:

 بترای دتوی ورزیتی هویت  یتک دایین کد اس  این دیمؤ

 و بروئتر. است  ضتروری ورزیتی باالی سطوح در موفقی 

 بتا فرد یک کد ایدرجد عنوانبد را ورزیی ی هو همااران

 دیگتران بد هقش این تصدیق برای و یناسدمی ورزیی هقش

 یتتتک وی زعمبتتتد. هماینتتتدمی تعریتتت  یتتتود،می میوستتتل

 ایحرفتتد ورزیتتاار یتتک بتترای کتتد دارد اعیقتتاد ورزیتتاار

 کند آن ود  را اشزهدگی هایحیطد سایر اس  هیاز یدن،

 دیتتأک ایتن(. احستاس و عاطفتد یتا علتم، دوسیی، طاهواده،)

 یترک  روی بتر ورزش در درگیتری روی بتر ازاهدازهشیب

 تواهتتد-متتی اجیمتتاعی هتتایفعالیتت  ستتایر در ورزیتتااران

 ایناتد دلیتل بتد ورزیتاار هتوع این ،عالوهبد. باید اثرگذار

 دتوی و منحصتر ورزیتی هوی  یک پیشرف  بد را هوییش

 و بروئتتر) استت  حستتاس و ریپذ یآستت کنتتد،متتی محتتدود

 .(211: 2333 همااران،

                                                                                    
4.Yean 

5. Duda 

6. Brewer et al 
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 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 3131 

 هویتت  گیریاهتتدازه مقیتتاس محققتتان برطتتی رابطتتد ایتتن در

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

 و اطمینان مهار ، رید طریق از را دوی ورزیی هایهوی 

 هویت  امتا؛ ههنتدمی بنتا ورزش طالو در اجیماعی تعامال 

 بتتد دتتادر ودیتتی ورزیتتااران ستت ا مماتتن دتتوی ورزیتتی

 بتتد یتتدن دچتتار بتترای مستتیعد را هتتاآن هبایتتند، مشتتارک 

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

 را ورزیی هوی  طود هایپژوهش دهباو بد دیگری محققان

 ایتتن. دادهتد گستتیرش هتاتواهی مبیالبتتد هوجتوان یتتناگران بتد

 مماتن ورزیتی ی هو کد کنندمی اظهار پیوسید هاپژوهش

 هیرومنتدی اجیمتاعی هویت ( الت ) یامل ؛یچندبعد اس 

 اس  ممان آهچد ورزیی، هقش با ورزیاار هوی  با همراه

 عنوانبتتتد طتتتود یهادگاهیتتتد) «طودهمتتتائی» بتتتد مجتتتدداً

 از دیگتتران یهادگاهیتتد) اجیمتتاعی هویتت  و( ورزیتتااران

 بتتا ورزیتتااران هایهموهتتد در ورزیتتااران عنوانبتتد هتتاآن

 کتتد ایدرجتتد اهزواطلبتتی(  ) یتتود؛ تقستتیم( هتتااتواهیه

 هویت  تعیتین بترای ورزیتی مجموعتد بد صرفاً ورزیااران

 هتتایپاستت  منفتتی، پتتذیری هیجتتان( ج) و کننتتد؛می اعیمتتاد

 ردابت  یتا تمترین بترای تواهایی عدم مقابل در منفی هیجاهی

 رابطد این در(. 32:  2334 ،1اکلند و مایی  آدامز، مارتین،)

 آمتوزان داهتش روی بتر( 2931همااران ) و آدایی هایفیدیا

 کد داد هشان ارومید یهر پسر یآموزداهش مسابقا  منی  

 بتد احیترام حقیقت  در کتد دموکراتیتک رهبتری سبک بین

 ورزیتی هوی  ابعاد تمامی با ،بایدیم آموزان داهش عقاید

 معنتاداری و مثبت  ارتبتاط آن منفتی یریرپتذیتأث بعتد جزبد

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

 بازیانتان ورزیتی هوی  با مربیان رهبری رفیار رابطد عنوان

 میوستتطد مقطتت  والیبتتاو مستتابقا  در کنندهیتترک  پستتر

 کتد رستیدهد هییجتد ایتن بتد یتمالی طراسان هایآموزیگاه

 بازیانتان ورزیتی هویت  بتا مربیان رهبری رفیار بین ارتباط

  یتنتدهو و اهزهتایی حتاج تحقیتق یهاافیتدی.  است معنادار

 اهگیزش و مثب  واکنشی رفیارهای بین داد هشان هیز( 2931)

                                                                                    
1. Stephan and Brewer 

2. Martin, Adams-Mushett & Eklund 

 همچنتتین. دارد وجتتود معنتتاداری رابطتتد بازیانتتان موفقیتت 

 واکنشتی رفیارهتای معنتادار و منفی ارتباط از حاکی هاافیدی

 رفیارهتتای بتتین. بتتود بازیانتتان موفقیتت  اهگیتتزش و منفتتی

 تیمتی عملاترد بتا طبیعی رفیارهای و منفی و ب مث واکنشی

 و طبیعتتی رفیارهتتای بتتین و هشتتد مشتتاهده معنتتاداری رابطتتد

 بتین ارتبتاط. یتد مشتاهده معناداری رابطد موفقی  اهگیزش

 هیتایج. بتود معنتادار هیتز تیمتی عملاترد و موفقیت  اهگیزش

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

 یداهیتدووم برتتر لیتگ ورزیتااران ضتاییمندیر بتا مربیان

 و زردیییان تحقیق هیایج. دارد وجود معناداری ارتباط کشور

 رهبتری سبک بین کد اس  این بیاهگر هیز( 2999) همااران

 بازیانتان یاست  از اجینتا  اهگیزش با مربیان یگراتحوو

 طصوصیا  همچنین. دارد وجود یداریمعن و مسیقیم رابطد

 از اجینتا  اهگیتزش کتاهش در مربیتان یگراتحوو رهبری

 رهبری رفیارهای بد هسب  را بیشیری سهم بازیانان یاس 

 گردید معلوم حاونیدرع و داده اطیصا  طود بد گراتحوو

 اجینتا  اهگیتزش با مربیان یگراعمل رهبری سبک بین کد

 حالجتتی،. هتتدارد وجتتود ایرابطتتد بازیانتتان یاستت  از

 کتتد دریافینتتد پژوهشتتی در( 2933) تنتتدهوی  و زردیتتییان

 تتتوان گراعمتتل رهبتتری ستتبک از بتتیش گراتحتتوو رهبتتری

 رهبتری هتایمؤلفتد بتین از. دارد را بازیانان تعهد ینیبشیپ

 یهتاتفاو  بتد توجتد و فاتری تالش بد ترغی  ،گراتحوو

 در. دارهتد بازیانتان تعهتد با معناداری و مثب  ارتباط فردی

 گراعمل رهبری سبک از یشب گراتحوو رهبری سبک آطر

 و ستتهرابی یتتجی ،. دارد اثتتر بازیانتتان تعهتتد افتتزایش در

 پوشیمل بازیان 73 روی کد پژوهشی در( 2993) فوالدیان

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

 تحصیلی ورزیی، طاهوادگی، هقش هوی  کد رسیدهد هییجد

 مرات سلستلد چهتارم تتا ووا هتایرتبتد ترتیت  بتد مذهبی و

 ایناتد ضتمن. دهند-می تشایل را ورزیااران هقش هوی 

 آهتان ورزیتی هویت  بتا بازیانتان ورزیی هقش هوی  بین

 چیتان، کتوزه مترادی،. دارد وجود معاوس و معنادار رابطد

 بتین رابطد بررسی بد تحقیقی طی( 2991) جعفری و احساهی

 و بازیانتتان گروهتتی اهستتجام و مربیتتان رهبتتری هتتایستتبک
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 ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران 

 موفتق کمیتر و موفق هایتیم در میغیر دو این تفاو  بررسی

 و مثب  ارتباط کد داد هشان تحقیق از حاصل هیایج. پرداطیند

 آموزیتتتی، رفیتتتار رهبتتتری هتتتایستتتبک بتتتین یداریمعنتتت

 ارتبتاط و مثبت  بتازطورد و اجیماعی حمای  دموکراتیک،

 اجیمتاعی اهسجام با آمراهد رهبری سبک با معناداری و منفی

ستبک بتین همچنین. دارد وجود بازیانان تالی  اهسجام و

 تفتاو  موفتق کمیتر و موفتق هتای-تیم مربیان رهبری های

 و بازیانتتان گروهتتی اهستتجام بتتین. یتتد مشتتاهده معنتتاداری

 با. ید مشاهده معناداری و مثب  ارتباط هیز تیم یک موفقی 

 مترتبط عوامل از مربیان رهبری سبک تحقیق، هیایج بد توجد

 عوامتل از هیتز گروهتی اهستجام و است  گروهتی اهستجام با

 از بیشیر کد مربیاهی اس ، ورزیی تیم یک موفقی  با مرتبط

 و اجیماعی حمای  دموکراتیک، آموزیی، رفیار هایسبک

تتیم ،کنندیم اسیفاده آمراهد سبک از کمیر و مثب  بازطورد

 پتژوهش ایجهیت. دارهتد تریموفق ههای  در و ترمنسجم های

ستبک کتد اس  این دیمؤ( 1321) 2همااران و مقدم بادری

 ارتباط هافوتبالیس  موفقی  و اهگیزش عوامل با هوی  های

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

 و منفتتتی عواطتتت  اجیمتتتاعی، هویتتت  ورزیتتتی، هویتتت 

فیتدیا. دارد وجود معناداری ارتباط ورزیااران رضاییمندی

 هویت  بتین کتد است  ایتن بیاهگر هیز( 1339) 9دریک های

 یتادکامی و زهتدگی از رضای  اجیماعی، حمای  ورزیی،

 هتتاآن ورزیتتی ستتابقد و جنستتی  بتتا ورزیتتاار داهشتتجویان

 (1334) 4چتزال  هتاییافیتد. دارد وجتود معناداری تفاو 

 ستتنی هتتایرده ورزیتتی هتتایتتتیم مربیتتان استت  ایتتن دیتتمؤ

 دروهی و بروهی هوی  در سزایی بد ریتأث هانجوا و هوجواهان

 پژوهشتتی در هیتتز( 1336) 1اهدرستتون. دارهتتد ورزیتتااران

 تنتاو  و تمرینتی رفیتار بتا ورزیتااران هوی  بین دریاف 

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

مهتار  رید طریق از دوی ورزیی هوی  دریاف  پژوهشی

                                                                                    
1. Barghi Moghaddam et al 

2. Burnsa 

3. Derick 

4. Cieslak 

5. Anderson 

6. Martin 

 هتایستبک ریتتأث تحت  ورزیی  تعامال و گوهاگون های

 .دارد درار رهبری

متی هشتان پیشیند ادبیا  و هظری مباهی مطالعد کد گوهدهمان

 از بستتتیاری موردتوجتتتد ورزیتتتی هویتتت  موضتتتوع دهتتتد

 هویت  ارتبتاط و درارگرفیتد طتارجی و داطلی پژوهشگران

 امتا است ، درارگرفید کنااش مورد عوامل برطی با ورزیی

 بتا آن ارتبتاط و ورزیتی هتایتتیم در مربیتان رهبری سبک

 هتایتیم در ژهیوبد ورزیی هایتیم بازیانان ورزیی هوی 

. است  درارگرفیتد موردمطالعتد کشتور کمیتر باهوان ورزیی

 پاست  ستؤاو ایتن بتد است  درصدد حاضر پژوهش رونیازا

 بازیانتان ورزیی هوی  با مربیان رهبری سبک بین کد دهد

 دارد؟ وجود ارتباطی چد ایران زهان هندباو ه بد
 

 تحقیق یشناسروش

 یال بد کد بود همبسیگی - توصیفی هوع از حاضر پژوهش

 بازیانتان، همتد پتژوهش آمتاری جامعتد. یتد اهجتام میداهی

 بتاهوان هنتدباو برتتر لیتگ در حاضتر تیم 9 مدیران و مربیان

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

 ب تش در و هفتر 27 یمار کل طوربد انمدیر و مربیان ب ش

 جتتدوو استتاس بتتر و ایطبقتتد -تصتتادفی طوربتتد بازیانتتان

 برتتتر لیتتگ در حاضتتر بتتازیان 273 از هفتتر 229 مورگتتان

 دو از تحقیتق اهتداف بتد یتابیدست  بترای .یدهد برگزیده

 بتا کتد ستؤاو 99 یتامل الیتو و باس رهبری سبک پرسشنامد

می یریگاهدازه ،"میشده" تا "هرگز" از ارزیی پنج مقیاس

 گراتحوو م یل  سبک سد پرسشنامد این. ید اسیفاده یود،

  یطاصتیبت و( 99 تتا 13 ستؤاو) گراعمل ،(23 تا 2 سؤاو)

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

 است  مقیاس طرده 23 یامل پرسشنامد این کد برور ورزیی

 "م تالفم کتامالً" تتا "مموافق کامالً" ارزیی 6 مقیاس با کد

 بتودن استیاهدارد علیترغم. یتد اسیفاده یود،می یریگاهدازه

 هتاآن روایی و یده یسازیبوم پرسشنامد دو هر هاپرسشنامد

 و رستتید ورزیتتی متتدیری  می صصتتین از تتتن 23 دییتتتأ بتتد

 آلفای و آزمودهی 93 با مقدماتی مطالعد یک در هاآن پایایی

 منظوربتتد. یتتد محاستتبد 96/3 و 99/3 ترتیتت  بتتد کروهبتتا 
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 آماری هایروش از یدهیآورجم  اطالعا  لیوتحلدیتجز

 توزیت  جتدوو استیاهدارد، اهحتراف میتاهگین، ماهند توصیفی

 رگرستتیون ازجملتتد استتینباطی آمتتاری هتتایروش و فراواهتتی

 ،طرفتدکی واریتاه  لیوتحلدیتتجز ای،هموهد تک t ططی،

 .ید اسیفاده SPSS زارافهرم کمک با یفد تعقیبی آزمون
  

 تحقیق یهاافتهی

 لیگ در یاغل بازیانان داد هشان پژوهش توصیفی هاییافید

 29 ستاو، 11-12 بین هفر 19 ساو، 13-27 بین هفر 41 کشور

-7 بازی، 93 تجربد هفر 1-2. دارهد سن ساو 93-17 بین هفر

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

 بازیانتان از هفتر 43 همچنتین. دارهتد بتازی یتک جربدت هفر

 هفتر 14 ،پلمیدفوق هفر 21 تر،پایین و دیپلم تحصیلی مدر 

. هستیند اریتد کاریناسی  رمد دارای هفر 4 و کاریناسی

  تیم مربیان مربیگری سابقد

 1/19 هتاآن ستنی میتاهگین ستاو، 7/1 میتاهگین با لیگ های

 دارای و ستتاو 1/1 ری متتدی ستتابقد هتتاتتتیم متتدیران و ستتاو

 .بودهد ساو 1/91 سنی میاهگین

 ای برای تعیین سطل هوی  ورزیی بازیانان ه بد هندباو باهوان ایرانتک هموهد آزمون تی .3جدول 

 

و سطل معناداری  T دهد با توجد بدهشان می (2)جدوو 

 بنابراین؛ اس  31/3از  ترکوچک( کد 332/3) یدهمحاسبد

هوی  ورزیی بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران در سطل 

 د.مطلوبی درار دار

 یاهدارد سبک رهبری مربیانو اهحراف اس هانیاهگیم. 2جدول 

 

 

 

 

 انهندباو باهو برتر لیگ یهامیتسبک رهبری مربیان  هایامییاز میاهگینبین آهوا جه  تعیین تفاو  آزمون  .1جدول 

 Fمیزان  سطل معناداری

 

 درجد آزادی میاهگین مجذورا 

df 

 میغیر مجموع مجذورا 

 هابین گروه 33/173 1 1/294 927/22 332/3

 هادرون گروه 43/249 117 79/3

 جم  49/429 119 

 

 ادتعد میغیر

 

 ینمیاهگ

 

 اهحراف

 اسیاهدارد

معیار  ططای

 میاهگین

 T مقدار

 

درجد 

آزاد

 ی

اطیالف 

 میاهگین

سطل 

 معناداری

 332/3 63/2 221 349/29 2/3 31/2 63/1 229 هوی  ورزیی

اهحراف 

 اسیاهدارد

 میغیرها تعداد میاهگین

 )سبک رهبری(

43/3 31/4  

229 

 گراتحوو

 گراعمل 17/9 16/3

  یطاصیب 37/2 91/3
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 هندباو باهوان برتر لیگ یهامیتسبک رهبری مربیان  هایامییاز میاهگینبین آهوا جه  تعیین تفاو  آزمون  .1جدول 
 

 Fمیزان  سطل معناداری
 

 درجد آزادی میاهگین مجذورا 

df 

 میغیر مجموع مجذورا 

 هاگروهبین  33/173 1 1/294 927/22 332/3

 هاگروهدرون  43/249 117 79/3

 جم  49/429 119 

 

 F میتتزانبتتا توجتتد بتتد دهتتد هشتتان متتی 9و  1 وواجتتد هیتتایج

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

توان هییجد گرف  کد اطیالف می اس ، 31/3از  ترکوچک

 لیتگ یهتامیتمربیتان  ستبک رهبتریهای سد میاهگینامییاز 

 .معنادار اس  هندباو باهوان برتر

 

 یرانرهبری مربیان لیگ برتر هندباو باهوان ا یهاسبکهای آزمون یفد برای مقایسد میاهگین .4جدول 
 

 رهایمیغ هانیاهگیم اطیالف اهحراف اسیاهدارد سطل معناداری

 عملگرا-تحوو گرا 43/3 96/3 332/3

 بی طاصی -عملگرا -43/3 33/3 332/3

 بی طاصی -تحوو گرا -33/1 33/3 332/3

 

دهد اطیالف میاهگین امییازهای ( هشان می4جدوو )هیایج 

سد سبک رهبری مربیان لیگ برتر هندباو باهوان ایران با 

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

توان هییجد گرف  آماری معنادار اس ، لذا می ازهظراس  

های سد سبک رهبری معنادار اس  و کد اطیالف میاهگین

( میاهگین سبک رهبری 9اره )طبق جدوو یم کدییازآهجا

 جدیدرهیطاصی  اس ، و بی گراعملبیشیر از  گراتحوو

سبک رهبری غال  مربیان لیگ برتر هندباو ایران 

 باید.می "گراتحوو"

 

 لیگ برتر هندباو کشور یهامیتسبک رهبری مربیان  قیاز طرهوی  ورزیی بازیانان  ینیبشیپرگرسیون ططی جه   .5جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 معناداری سطل F میزان میاهگین مجذورا  درجد آزادی مجموع مجذورا  ییرا منب  تغ

 رگرسیون

 بادیماهده

 کل

312/1 2 312/1 99/2 332/3 

93/211 222 23/2 

42/214 221 
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و  آمدهدس بد F بر میزان دیتأکو با ( 1) جدووبد  با توجد

اس ،  31/3 از ترکوچککد  332/3میزان سطل معناداری 

 مطرح همود کد ارتباط معناداری بین هوی  ورزیی توانیم

 

بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران با سبک رهبری مربیان 

، جه  یناسایی و رونیازالیگ برتر وجود دارد.  یهامیت

تبیین ضرای  رگرسیون ضروری اس  تا جدوو رگرسیون 

 عنوان یود.

 باهوان کشور با هوی  ورزیی بازیانان با سبک رهبری مربیان لیگ برتر هندباو ضرای  رگرسیوهی مرتبط .9جدول 

سطل 

 معناداری

ضری   t میزان

 بیا

 میزان
B 

 ینیبشیپ میغیر

 کننده

 میغیر مال 

سبک رهبری  792/4 216/3 964/1 332/3

 مربیان

هوی  

 ورزیی

کد با توجد بد ضری   دهدیمهشان ( 7هیایج جدوو )

 یدهمحاسبد tی و همچنین سطل معناداری و رگرسیوهی طط

بین هوی  ورزیی بازیانان و سبک رهبری مربیان لیگ 

بنابراین سبک رهبری ؛ برتر ارتباط معناداری وجود دارد

کننده هوی   ینیبشیپتواهایی مربیان هندباو باهوان ایران 

 .را داردورزیی بازیانان ه بد 
 

 یریگجهینتبحث و 

بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان  هدف از پژوهش حاضر

در  با هوی  ورزیی بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران بود.

این رابطد هیایج پژوهش هشان داد کد هوی  ورزیی 

بازیانان ه بد هندباو باهوان ایران در سطل مطلوبی درار دارد 

(، اهدرسون 2336مارتین ) یهاافیدیکد هیایج پژوهش با 

افراد با هوی  باالی ورزیی، ارزش  دارد.( هم واهی 1336)

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

 طوددارهداز طریق هوی  ورزیی دوی  هف عز تقوی  

کد بعدها در صور  رسیدن ورزیاار بد سطوح ه بگی 

کند. ای( رید میسطوح ملی، المپیک و حرفد مثاوعنوانبد)

در ورزش،  یشانیموفقان بر اساس اکثر ورزیاار جدیدرهی

ا بد مسئولین فدراسیون لذ کنند.هوی  طود را تقوی  می

گردد ضمن آینا یدن با مفهوم هوی  هندباو توصید می

آن در حفظ و بقای باهوان ورزیاار در  ریتأثورزیی و 

هندباو، از می صصین مدیری  و رواهشناسی  یریید

دعو  کنند تا با ورزیی برای همااری با آن فدراسیون 

های آموزیی برای مربیان و برگزاری جلسا  و دوره

های وارده بر باهوان ها عالوه بر یناط  آسی مسئولین تیم

ای هندباو، بد ارائد راهاارهای مناس  ورزیاار حرفد

در این  هاآنفعالی   یادامدها و جه  کاهش این آسی 

 ریید ورزیی کمک همایند.

 یهامیتداد کد سبک رهبری مربیان  هیایج پژوهش هشان

 کد هیایج بایدیمگرا لیگ برتری هندباو باهوان تحوو

(، کوزه چیان و 2931همااران )آدایی و  یهاافیدیتحقیق با 

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

دارد.  ی( هم واه2336( و مارتین )1336سون )ر(، اهد1334)

ی تحریک عقالهی کارکنان و ر زمیندگرا درهبران تحوو

های مواجد یده و کنند تا با چالشزیردسیان را تشویق می

جدید ات اذ کنند.  یهاحلراه هاآنیدن با  روروبدبرای 

ترغی  کارکنان بد این هاید  درواد ، دئاویا ریتأثبا  2کاریزما

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

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

پژوهش حاضر و تحقیقا  مرتبط در این حوزه  یهاافیدی

م یل  یک  بر عواملبیان کرد کد سبک رهبری  توانیم

ترغی  بازیانان، طالدی ، سطل  ازجملدتیم ورزیی 

 جدیدرهی اس . رگذاریتأثتیم  یریگجدیهیعملارد بازیانان و 

ا الهام از هیایج پژوهش حاضر و تحقیقا  مرتبط توصید ب

فدراسیون هندباو مدیران و مربیان لیگ  نیمسئولیود می

 ازجملدهای م یل  برتری هندباو باهوان را تح  آموزش

گرا درار سبک رهبری تحوو ژهیوبدمفهوم سبک رهبری 

                                                                                    
1 Charisma 

2 .Hersey 
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های رهبری هوین و کارآمد ها با یناط  سبکدهند تا آن

و  مؤثرد با بازیانان و ورزیااران این ریید رابطد بیواهن

یابی بد بردرار کنند تا ضمن توفیق و دس  یرگذاریتأث

های سنی و های م یل  در ردهاهداف تیم و موفقی  تیم

ها را برای فعالی  الگو درار گرفین برای بازیانان بیواهند آن

این  در چراکدبیشیر و مسیمر در ریید هندباو حفظ همایند. 

های ورزیی باهوان در مقایسد با ریید ورزیی و سایر ریید

در ورزش  یگذاردیسرمامیزان حمای  حامیان مالی و 

آدایان پ  از گذی  زمان اهگیزه ادامد فعالی  باهوان کاسید 

یای از تهدیدهای توسعد ورزش باهوان  یهوعبدیود کد می

 رود.هندباو باهوان کشور بد یمار می ازجملد

های پژوهش مبین این اس  کد ارتباط ر ب ش آطر یافیدد

مسیقیم و معنادار بین هوی  ورزیی با سبک رهبری مربیان 

لیگ برتری باهوان وجود دارد و سبک رهبری توان  یهامیت

هوی  ورزیی بازیانان ه بد باهوان هندباو را دارد  ینیبشیپ

(، 2931همااران )آدایی و  هایهیایج تحقیق با یافیدکد 

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

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

(، حاج اهزهایی، تندهوی  2932اسماعیلی و همااران )

(، 1334(، چزال  )1321(، بادری مقدم و همااران )2931)

( و مارتین 1321(، بورهسا )1339(، دریک )1336سون )راهد

-هم واهی دارد. بهره مندی از سبک رهبری تحوو (2336)

های حاضر در لیگ برتر هندباو باهوان مربیان تیم گرا توسط

اهد محیطی بد این مفهوم اس  کد مربیان با این اددام تواهسید

ها ایجاد کنند کد بازیانان در ایجاد روابط و تعامل در تیم

جود چنین و درواد دایید باید.  یندیطویامناس  احساس 

و موج  یده اس   درارگرفیدها آن رشیموردپذمحیطی 

درار  رشیموردپذهای طود بازیانان، مربیان و مدیران تیم

هوی  ورزیی بازیانان هندباو  ازآهجاکددهند. همچنین 

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

ن با هوع ارتباط بازیانا کنندهنییتعهوی  ورزیی  کدنیا

-باید، میهای م یل  میمربیان مدیران تیم ازجملدمحیط 

-گیری اکثری  مربیان از سبکتوان اسیدالو کرد کد با بهره

گرا هوی  ورزیی بازیانان هیز های رهبری تحوو

های ارتباط مسیقیم بین سبک درواد اس .  افیدیشیافزا

با هوی   گراتحووسبک رهبری  ازجملدرهبری مربیان 

های حاضر در لیگ برتر ایران موج  ی هندبالیس ورزی

های مادی و مالی محدود یده اس ، علیرغم وجود اهگیزه

در ریید هندباو باهوان،  ازجملددر ورزش باهوان 

های زهدگی طود های باهوان از سایر حیطدهندبالیس 

طاهواده، دوسیان، تحصیل، احساس و عواط   ازجملد

ای یدن در ری برای حرفدکرده و ود  بیشی یپویچشم

ریید هندباو سپری کنند. چنین رویارد موج  گردیده 

ال  ها و مشاباهوان بد کاسیی یهاس یهندبالاس  کد 

بپردازهد و بد اهداف معنوی فعالی  در حوزه هندباو کمیر 

ماهند هوی  اجیماعی و هوی  ورزیی بیشیر توجد همایند. 

دایین هوی  ورزیی کد لندرز هیز معیقد اس   یطورهمان

مطلو  برای موفقی  در سطوح باالی ورزیی ضروری 

توان بیان چنین می درواد (. 2339اس  )بروئر و همااران، 

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

سبک رهبری  ازجملدهای رهبری مناس  مندی از سبک

ارهد. چنین گذگرا بد عقاید بازیانان طود احیرام میتحوو

های گیرییود کد بازیانان در تصمیماحیرامی موج  می

های طود بیشیر مشارک  دایید بایند. مربوط بد اهداف تیم

چنین فرآیندی موج  تقوی  ساطیارهای  گریدانیببد

یده  هاآنمطلو  یدن هوی  ورزیی  جدیدرهیاجیماعی و 

ای ورزش فعالی  باهوان در سطل حرفد درواد اس . 

لیگ برتر هندباو کد هیازمند ود  زیاد و همچنین  ازجملد

اس ،  با درآمدهای مادی کم توأم یفرساطاد تمرینا  

ها و هوی  مسیلزم وجود سبک رهبری مناس  در مربیان تیم

-ورزیی بازیانان در سطل مطلو  اس . از اینرو بد هظر می

فعالی  باهوان در ریید هندباو و در  تداومرسد حفظ و 

ای میای بد یاسری عوامل غیرمادی طوح دهرماهی و حرفدس

هوی  ورزیی مطلو  اس . از سویی دیگر محیط  ازجملد

های حاضر در بر عوامل غیرمادی در بین تیم دیتأکبا  توأم

لیگ برتر هندباو در ادامد فعالی  باهوان هندبالیس  

 ازجملدبوده اس . لذا بد مسئولین ورزش کشور  رگذاریتأث

یود ضمن لین و مدیران فدراسیون هندباو توصید میمسئو
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مندی از آینا یدن با مفهوم هوی  ورزیی با بهره

می صصان رواهشناسی ورزیی و جامعد یناسان ورزیی 

های هسب  بد تقوی  هوی  ورزیی در بین هندبالیس 

های و باهوان اددام همایند. در این راسیا برگزاری کالس

-هوی  ورزیی توسط مدیران بایگاههای آینایی با کارگاه

های هندباو های فعاو در ریید هندباو باهوان، مربیان تیم

یود. از سویی دیگر چناهچد باهوان و ورزیااران توصید می

مدیران ورزش کشور و همچنین مدیران فدراسیون هندباو 

یود هسب  بد درصدد توسعد هندباو هسیند، توصید می

یرمادی مرتبط با جذ  و یناسایی عوامل هامحسوس غ

هگهداری باهوان برای فعالی  در ریید هندباو اددام همایند. با 

های اطیر هندباو باهوان در سطوح در ساو کدنیاتوجد بد 

المللی فعالی  چشمگیری دایید اس ، برای توفیق ملی و بین

-در این سطوح هیازمند کمی  مناس  باهوان هندبالیس  می

های مادی محدودی برای جذ  اهگیزه دازآهجاکباید. لذا 

و هگهداری باهوان در ریید هندباو در مقایسد با هندباو 

عوامل غیرمادی و مندی از بهره آدایان وجود دارد، توجد و

هوی  ورزیی، هوی  اجیماعی و هوی   ازجملدمعنوی 

فردی برای جذ  و هگهداری باهوان هندبالیس  ضروری بد 

 رسد.هظر می
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