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 چکیده

های هویت ورزشی بازیکنان در لیگ برتر های رهبری مربیان و خرده مقایسین سبکبندی و بررسی رابطه بهدف از این پژوهش اولیت

(. ابزار =511nهندبال ایران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان شاغل در لیگ برتر هندبال در نظر گرفته شد )

( با پنج سبک رفتاری  و پرسشنامه هویت 5380له)( چالدورای و ساLSSپژوهش شامل پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش)

%( بود. جهت تجزیه و تحلیل 83%( و)33( با پنج خرده مقیاس هویت به ترتیب با ثبات درونی)9001( چزالک )AIMS Plusورزشی)

ی مکرر، تعقیبی هاگیریاسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه-های کلموگرافها از آزمونداده

 13/3±08/0) آموزش و تمرینرهبری (. نتایج نشان داد که سبک p≤01/0استفاده شد ) SPSS(53افزار )نرم دربونفرونی و فریدمن 

M±SD(بیشترین و سبک دموکراتیک )31/9±81/0 M±SDاند. همچنین خرده مقیاس ( کمترین استفاده را توسط مربیان داشته

ن و انحصارگرایی کمترین میانگین نمره را در مقیاس هویت ورزشی داشتند. نتایج همبستگی تنها در رابطه تأثیرپذیری مثبت بیشتری

های ( بود. براساس یافته:r 93/0دار )سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان با هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال مثبت و معنی

های رفتاری مطلوب در حین تمرین و آموزش، گام اساسی در حفظ و ثبات اهی از جنبهتوانند با آگرسد مربیان میپژوهش، به نظر می

 هویت ورزشی قوی ورزشکاران بردارند.

 

 های کلیدی واژه

 .رهبری، هویت ورزشی، مربیان، لیگ برتر، هندبال سبک 
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 مقدمه

در ورزش، برای کسب پیرروزی در سسرقبتقه ینه ر  و    

س ر    پیروزی سردم عالقر  شود. بق یر  زسقن زهقدی صرف سی

شرون ، اسسرق     غرق در شعف و شقدسقنی سری  ب  آن تیم،

برقزد هرق در    ک    و زسقنی ک  تیمری سری   برتری و غرور سی

گیرد، شراهطی نقخوشقه   بر بقشگقه،  انتهقی ج ول قرار سی

س  ان ب  آن تریم   گذاران، بقزهک قن، سربیقن و عالق  سرسقه 

شرراهطی، ررروره دارد   شود. برق وجرود ی ری      سقکم سی

یررق تیریرگذارنرر ،  عرواسیی کرر  در پیرروزی و شکسرر  تریم   

شر قخت  شرود و سررورد بررسری قرررار گیرنر . س تتررقن در     

ان  عواسر  سرررر در سویتیر      یقی ستع د سعی کردهزسی  

 1یرقی ورزشری را ش قسرقهی ک  ر . سریالب گیینرتسرون      تیم

عمرر ه سربرری هررق رینررر،  ( یفرر  عقسرر  اسقسرری و0222)

ینش ایراد، اسکقنقه سقلی، ایر اف، خالقیر ، سرقختقر و    انگ

را ب  ع وان عواس  سیقتی در سویتی  هر  تریم هرق     سهقره

( 1791. یراسر  ) (8)سقزسقن ورزشی سطرح کررده اسر    

 دان سی ورزشی یقیتیم سهم رک  و اصیی س ور سربیقن را

 تمقشقگر، و سربی ورزشکقر، عقس  س  سیقن در و ب  عتی ۀ او

 و قروی  ایدی ر ه  ع وان سرقزسقن  ب  تیم رینری سربی در

 ت هق سویق سربی اس . اسروزه، سطرح پیشری  یر زهرب قی

 یرقی توانرقهی  ک  اس  رینری بیک  نیس ، سعمقر تقکتی 

 ب  کقر شک  سطیوبی ب  بقزهک قن رینری برای را خود روانی

. در یمری  ارتنرق    (1)ک ر   سی ی اه  را یق آن و گیردسی

( سربیقن را اجناء سیرقتی س رقبا انسرقنی در    1781) 0کق 

یقی ورزشی دانست  اس . ب  اعتتقد او سربیقن ستی سقزسقن

اگر واژه رینری را در سورد خود ب  کقر ننرن ، اسرق وارقهف   

یقی پیشریت  و سرقزسقن هقیتر ،   آنقن یمچون سقهر یعقلی 

. سربیقن در اهفرقی نتر    (01)سستینم اعمقل رینری اس  

سربیگری ب  دننقل اهجقد شراهطی یست   تق یرر ورزشرکقر   

                                                           

1 . Gillbertson 

2. Case 

س اکیر یرص  را برای بروز استع ادیقه  داشرت  بقشر  و   

اهفرقی  ی ابر   سویتیر  تیمری برسر .   در یمقن سقل نین بر 

ر ب  ه  سقختقران نیرقز  شکقنت  سربیگرری و یر اه  ورز  

هر   بهترر سقختقن آدر ن   ابتوران شکقک  ورزس  ای رینر

یمرقن  سر اه  اشت  بقش  . و سهقرتی را داجسمقنی د عمیکر

سربیقن را بیرقن  ی سورر خ  سن  رینرسقسی ش قاسسئی  

. (11)ربی و ورزشکقر اس  ی اه  سعقس  سهم ک   ک   سی

 هر   از اسر   سمکر   سربی گیری و تصمیم رینری سن 

 و شخصری ، تجربر    اسرق   برر  دهگرر  سربری  بر   سربری 

 وهرهه  سرن   هر   بقشر . یمچ ری ،   ستفقوه یقه  آسوزه

 بررای  و بقش  بقزهک قن ققب  قنول برخی برای اس  سمک 

 یرقی سرن   از بقهر   سربری  ننقشر . ب رقبراه ،   دهگر برخی

 برای رینری درس  ییقسقزگقری شیوه و رینری ستفقوه

 توانر  سی درس  رینری شیوۀ بقش . و سطیا آگقه بقزهک قن

 و بخشر   بهنرود  را عمیکردشرقن  و را برانگیرند  بقزهک رقن 

. در یمی  ارتنق  یالدورای (1)ک    یرایم را آنقن ررقه 

یرقی  ( برای ریتقر رینری سربی در سوقعی 1782) 3و سقل 

، سرن   1ورزشی، پر   سرن  رینرری آسروزش و تمرره      

، 9، سرن  سمقهر  اجتمرقعی   6، سن  آسرانر  1دسوکراتی 

ش قسقهی کردن . سن  آسوزش و  را 8سن  بقزخورد سین 

از  تمره ، ریتقری اس  بررای بهنرود عمیکررد ورزشرکقران    

یررقی تیمرری برر  یررق و در ورزشطرهررق آسرروزش تک یرر 

شود. در یقی اعضقی تیم اطالق سی یمقی گ کردن یعقلی 

ریتقر بقزخورد سین ، سربی ورزشکقران را سورد تت هر قررار  

ک ر . سرن  سمقهر     یق تعرهرف سری   دی  و از بقزی آنسی

اجتمقعی، ریتقری اس  ک  بق نیقزیقی اجتمقعی ورزشکقران 

ر دارد و سربی بق استفقده از آن برای اررقء نیقزیقی سر و کق

                                                           

3 . Chelladurai & Saleh 

4 . Training & Instruction style 

5 . Democratic style 

6 . Autocratic style 

7 . Social support style 

8 . Positive feedback style 
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ک رر . در ریتررقر ستتقبرر  شخصرری ورزشررکقران تررالش سرری

-دی  در تصمیمدسوکراتی ، سربی ب  ورزشکقران اجقزه سی

یررقی سربررو  برر  تعیرری  ایرر اف گرویرری و روش  گیررری

یرق سشرقرک  ک  ر  و نبرر بقزهک رقن را در       دستیقبی ب  آن

ه  و سوروعقه سهم سربیگری جوهق سورد روش بقزی و تمر

شود. در ستقب  ریتقر دسوکراتی ، سن  آسران  ریترقری  سی

یرق و   گیرری  اس  ک  سربری یرگرن بقزهک رقن را در تصرمیم    

دیر  و بقزهک رقن بقهر  دسرتوراه       تیم دخقل  نمری ئسسق

 سربی ریتقر نت  ایمی  دلی  . ب (03)سربی را اجرا ک    

 روانش قسرقن  ورزشرکقران،  ردعمیکر  و روانری  یرآه  یقی بر

 رینرری  سختیرف  یرقی ریترقر  پیقس یقی ب  سطقلعة ورزشی

یرقی ستعر دی در زسی رة     و پهوی  (1)ان  ش ه س  عالق 

انر . سریالب   یرقی رینرری سربیرقن انجرقم داده    ریتقر و سن 

 ریترقر  ی  بع ی رینری، س ل طرح ( بق1772یالدورای )

 سوقعی  و یقیوههگی یقی اعضق،وههگی از ستیرر را سربیقن

و  تیمری  عمیکررد  یمچ ری ،  دانر . سی یقی رینریوههگی

ش قسر   سربیرقن سری   ریترقر  پیقس  را بقزهک قن س  یررقه 

( ریترقر  0222) 1یقی آسورسو و یورن. بر اسق  هقیت (00)

سربیقن ب  طور سستتیم برر انگیرنش، خرود ادراکری، در      

سویتی  و ریتقریقی پیشرریتی ورزشرکقران اررگرذار اسر      

 را ورزشرکقر  و سربری  ( نیرن ارتنرق   0221) 0. جووه(11)

 اهر   کرد، سقیی  سعریی سربیگری یرآه   شقلودۀ و اسق 

 و نفر   اعتمقدبر    ،رررقه  انگیرنش،  ک   ۀ تعیی  ارتنق 

عرالوه برر اهر ، ت تیترقه      .(32)اسر    ورزشرکقر  عمیکرد

بسیقری رابطة ریتقر رینری سربیقن را برق برخری از عواسر     

(، 38، 12تیمی و ستغیریقی یردی سقن   انسجقم گرویری ) 

(، 31، 1س ر ی ورزشررکقران ) (، ررررقه 6عمیکررد تیمری )  

، را ب  خروبی نشرقن   (16، 9)( و تعه  ورزشی 11انگینش )

 دادن . 

                                                           

1. Amorose AJ, Horn 

2. Jowett 

 ریترقری  الگویرقی  از سربیرقن  اسرتفقدۀ  خصرو   در

( در پهویشی بق ع وان رینرری  1772ستفقوه، یالدورای )

( در پهویشی برر  1771و یمکقران) 3(، سرپق00در ورزش )

 (،37المییی ی  بقل )یقی بی روی الگوی رینری در رققب 

گ برترر بسرکتنقل   ( برر روی لیر  1381سرادی و یمکقران )

-( بر روی سربیقن تریم 0227و یمکقران ) 1(، نبروده 12)

( و اسسررقنی ویمکررقران 31یررقی بسررکتنقل دانشررگقیی ) 

انر   کرده ( گنارش09( در جودوکقران نخن  اهرانی )0210)

 ریتقر از کمتر و تمره  و آسوزش ریتقر از بیشتر سربیقن، ک 

نرهاد و  قنیکر  رسضر   ک  ر  . در سرقلی  سری  اسرتفقده  آسرانر  

یوتنرقل اهرران    برترر  لیگ ( بر روی0227) سسی ی کشتقن

( در سسقبتقه قهرسقنی سیری  0211(، خی  و یمکقران )36)

( در 1387(، سسی ی کشتقن و یمکقران )31اسکی  زنقن)

( در 1371(، و وسر انی و یمکرقران )  6لیگ برتر والینرقل ) 

 ترقر ری از سربیرقن  دادنر ،  ( نشرقن 13آسوزان اروسی  ) دان 

 کمترره   دسوکراتی  ریتقر از و بیشتره  تمره  و آسوزش

کردن . بر  طرور کیری ت تیترقه در سیطر       سی استفقده را

گیرد ک  نوع ریتقر یرض انجقم سی رینری سربی بق اه  پی 

ش ه از طرف سربی، تیریراه سهمی را برر   رینری نشقن داده

. ت تیتررقه دو دیرر  قنرر  در زسی رر   (11)ورزشررکقر دارد 

ر بر ش قخ  خصوصریقه سربیگرری،   کقراهی سربیگری بیشت

یقی رینری و الگویرقی ریترقر سربری ستمرکرن بروده       سن 

اس . بر اسق  اه  سطقلعقه، سربی کقرآس  یردی اس  ک  

ترر از یمر     آسین و سهم توانقهی تغییر نتیج ، اجرای سویتی 

یقی روانی سینر  در تریم را داشرت  بقشر      توانقهی واک  

ت   تیریر عواس  روانی و  ، یون عمیکرد ورزشی یرد(08)

اجتمقعی زهقدی قرار دارد ک  شر قخ  اهر  عواسر  بررای     

 عقطفی و روانی . عواس (0)سربی بسیقر تعیی  ک   ه اس  

سرورد   و شر ه  ب  ی دست  ستفقوتی یقی گروه در ورزشکقران

 بررسی رروره دارد ایمی  آنچ  ک  گیرد،سی سطقلع  قرار

                                                           

3. Serpa 

4 . Nazarudin 
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زسی ر    در یمری   اسر  کر    عواس  و سوارد تمقم سطقلع  و

1یوه  ورزشی
روانی،  ریتقر از سهمی ج ن  بسیقر ب  ع وان 

. (10)گیررد   سری  قررار  سطقلعر   سرورد  ورزشکقران اجتمقعی

عنررقره یوهرر  در روانش قسرری اجتمررقعی دارای کررقربرد و 

ک ر  کر    تعقرهف سشخصی بوده و ب  وررعیتی اشرقره سری   

هقیتر  و در   اشخق  در طری آن بر  ی ر ه  نتر  دسر      

 0ارهکسون. (30)ک    جقسع  بسیقر ستمقهن اسروزی اهفق سی

 توان خود، ک  سی جقهگقه و شخصی  از یرد ( در 1771)

ع روان   بر   را بقشر  " کسی یستم ی  س "ب  سرال  پقسخ

 سق او، یوه  گفت  اس . ب  کرده گذاری نقم ه  یرد یوه 

 خود روزان  در تعقساله ک  ج ه ی اطالعقه و تجرب  بق یر

یوهر    . ک ر  سری  تغییر دائمقب آورهم، سی دس  ب  دهگران بق

یررد    ب  یوهر   آن انواع از توان سی ک  دارد انواع ستفقوتی

ده رى؛   سیرى؛ یوهر    خرقنوادگى؛ یوهر    )شخصى(؛ یوه 

کرد  اشقره ورزشی و یوه  یری گى اجتمقعى؛ یوه  یوه 

کر  س تترقن    یرق( )یوهر   . از تمقم خودیقی سمکر  (10)

ان ، یوه  ورزشی از ایمی  بسریقر   ش ه نسن  ب  آن جذب

در  تروان  اس  و شوای  اهر  سرورد را سری   برخوردار  بقالهی

سجم سطقلعقتی سشقی ه کرد ک  یوهر  ورزشرکقران را بر     

ورزشری بر     (. یوه 01ان  ) ع وان ستغیر اصیی بکقر گریت 

نتر    برق  را خرود  ایرراد  ک  ای درج   ره وسینان ق ع وان

در یمری    تعرهرف شر ه اسر .    ش قس  سی بودن ورزشکقر

( سعتت نر  ورزشرکقران برق    1773) 3و یمکقران ارتنق  برور

و بقعث  یوه  ورزشی بقال ب  سشقرک  ورزشی ستعه  ش ه

. (17)ب ان ر    س ر  ورزشرکقر   طرور  بر   را خرود  شودسی

یمچ ی  ایراد برق یوهر  ورزشری برقال، ارزش خرود را برر       

سن قی عمیکرد ورزشی قرار داده و تمقه  ب  تتوهر  عرنه   

نف  از طرهق یوه  ورزشی قوی خود دارن  ک  بعر یق در  

ک  . در  رسی ن ورزشکقر ب  سطوح نخنگی رش  سیصوره 

                                                           

1. Athletic identity 

2. Erikson 

3. Brewer et al 

نتیج  اکیر ورزشرکقران برر اسرق  سویتیتشرقن در ورزش،     

( سر ل  0221) 1ک  ر . یرنال    یوه  خود را تتوه  سری 

ای را ب  ع روان شرقخت تعیری  یوهر  ورزشری      پیشریت 

، 1ک  شقس  دو سرلفر  بیرونری )ان صرقرگراهی    هسعریی کرد

، 9درونرری )یوهرر  خررود ( و سرر  سرلفرر 6یوهرر  اجتمررقعی

. یوه  (01)( اس  7، تیریرپذهری سین 8تیریرپذهری س فی

اجتمقعی، آگقیی اجتمقعی یرد در ارتنق  بق نت  خود بر   

ع وان ه  ورزشکقر اس  و ان صقرگراهی ب  ایمی  نتر   

یقی روزسره اشرقره دارد  ورزشکقر در ستقهس  بق سقهر یعقلی 

. یوه  خود سینان آگقیی و ادرا  یرد در ارتنق  برق  (17)

 سربرو   نت  خود ب  ع وان ه  ورزشکقر اس . اه  سرلف 

 را بر  ع روان هر  ورزشرکقر     خرودش  یرد ک  اس  اه  ب 

 اسسقسقه و یق، اعتتقداهنگرش شقس  و آن بی  سی یگون 

 س فری  اس . تیریرپرذهری  اشزشیور سورد یعقلی  در یرد

نرقسطیوبی   نترقه   بر   عرصر  ورزش  در یرد ک  زسقنی اس 

ک ر .  سری  تجربر   را س فری  عواطرف  و ک ر   سری  پی ا دس 

تیریرپذهری سین  یم بر اسسقسقه سین  یرد در پقسخ ب  

. بر  طرور   (01)نتقه  سطیوب سشقرک  ورزشی دالل  دارد 

یرقی درون جقسعر    یقی بیرونی ب  واسطة گرروه کیی سرلف 

یرق دارای  سقن   خقنواده، دوستقن، سربیقن، سعیمرقن، رسرقن   

. (33)ترروجهی بررر ورزشررکقران یسررت      ترریریراه ققبرر  

یقی درونی ب  سینان تیریرپذهری ادراکقه ک  سرلف  درسقلی

-یردی، یمچون ارزهقبی و تفسیر نت  ورزشکقر اطالق سی

یقی سق ک  س صول عنه نف  و سیرنان  یوه . (01)شود 

یررقی اجتمررقعی درهقیرر  شرر ه از سرروی دهگررران سمقهرر 

یست  ، ب  وسیی  اسسقسقه و عواطفمقن تغییرر کررده هرق    

سقن . در ورزش ارتنق  بی  ورزشکقر و س یط رقب  بققی سی

                                                           

4. Cieslak 

5. Exclusivity 

6. Social Identity 

7. Self-identity 

8. Negative Affectivity 

9. Positive Affectivity  
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یق و ک   ه اسسق  رسقن ( تتوه خقنواده، )سربی، دوستقن، 

. در اهر  ارتنرق    (06)زشرکقر اسر    عواطف او ب  ع وان ور

دارد کرر  خررقنواده، قر سرری( در پهویشرری ااهرر1773برررور )

یق در تشکی ، ش قسرقهی و  سربی، دوستقن، سعیمقن و رسقن 

سمقه  از یوه  ورزشی نت  بسیقر سهم و تیریرگرذاری را  

( نشقن دادنر   0222. یمچ ی  یورتون و س  )(17)دارن  

یرقی   تیمری  ورزشکقرانی ک  زسقن بیشتری را بق سربی و یرم 

. (07)ترری دارنر    ک    یوه  ورزشی قویخود سپری سی

( در رابطر  بری    0210ت تیتقه گرری برنرن و یمکرقران )   

یوه  ورزشی بق ستغیر یردی ررقهتم  ی نشقن داد، بری   

یرقی یوهر  ورزشری برق رررقهتم  ی      یمة خرده ستیرق  

. یمچ ری   (02)داری وجرود دارد  ورزشکقران رابط  سع ری 

( نشرقن داد، یوهر    0222نتقه  پهوی  یورتون و سر  ) 

ر، تعهر  و تمرره    ورزشی بقال بقعث عمیکررد ورزشری بهتر   

تر در ستقهسر  برق یوهر     بیشتر و روابط اجتمقعی گسترده

. از طرف دهگر ک قر گذاشرت  شر ن از   (07)شود پقهی  سی

-تیم، آسیب ده ن و هق رسی ن ب  پقهقن دوره ورزش سری 

توان  از جمی  شراهط سواج  بق سشکاله در ایراد برق  ای، سی

یوه  ورزشی بقال بقش . ب  ع وان سیقل ه  یوه  ورزشی 

توانرر ، برر  ع رروان هرر  عقسرر  یرررد سرری قرروی و س  صرررب 

برای ورزشکقرانی ک  بر  پقهرقن    اهجقدک   ه اختالل عقطفی

. (12)ان  در نبر گریتر  شرود   ای خود رسی هورزش سری 

توانر  ت ر  تریریر عواسر      یوه  ورزشی ورزشرکقران سری  

( نشرقن  1371سختیفی قرار گیرد. نتقه  ت تیتقه یقدهقن )

یقی ورزشی انفررادی در ستقهسر  برق    رشت  ، ورزشکقرانداد

داری یوهر  ورزشری   یقی گرویی ب  صروره سع ری   ورزش

( نیررن تفررقوه  1387. شررجیا )(10)بررقالتری داشررت    

یررقی سیرری داری در یوهرر  ورزشرری بقزهک ررقن ترریم سع رری

سرقالن   یقی نوجوانقن، جوانقن و برنر  ی  بقل اهران در رده

 .(7)سشقی ه کرد 

 بقه  بق کقرآس  دی  ک  سربیقننتقه  سطقلعقه نشقن سی

 بقزهک رقن  شر قختی  جقسع  و ش قختی روان سسقئ  گون  اه 

 برآه   تیم رینری و س هره  عه ه از بقش   تق بتوان   آش ق

ارتترق   خرود  سربیگری یقی سهقره بهنود بق را تیم عمیکرد و

  هره س و ریتقر نوع ک  ک    در  را سوروع اه  و دی  

 داشت  تیم ک  ورزشکقران و بر زهقدی تیریر توان سی سربیقن

 یوه  ورزشری ب قبراه  بق توج  ب  جقهگقه سهم . (39)بقش  

  روانری  و عمیکرردی  یرقی ج ن  بر ک  یو اررات ورزشکقران

ب  نت  عم ه و اررگذار سربی در بق توج  و  گذاردسییق آن

 پی ،ورزشکقر در طول سری  ورزشی آن گیرییرآه   شک 

اتخقذ  یقی رینرییر ه  از سن  ک  سوروع اه  ب  بردن

یوه  ورزشی  توان  بری  تیریری را سی ی سربیش ه از سو

-سیرروری ب  نبر  ،داشت  بقش  آن یقیو سرلف  بقزهک قن

یرقی ستعر دی   کر  پرهوی   بق توج  ب  اه یمچ ی   .رس 

پیراسون سوروع سن  رینرری سربیرقن و یوهر  ورزشری     

اس ، اسرق پرهوی     ش ه انجقمبقزهک قن ب  صوره سستت  

از اهر  دو سورروع برق    ترری  هرم ب  دننقل شر قخ  س  سقرر

 یق صوره گریت  اس . هک هگر و اولوه  ب  ی آن

 

 شناسی روش

 پهوی  سقرر توصیفی از نوع پیمقهشی اس . جقسعر  

 اهرران  ی  بقل برتر لیگ بقزهک قن کییة آسقری اه  پهوی 

بودنر  در نبرر    تریم  12در  نفرر  162ک   (1371) سقل در

یصر    ف ه  تیم در نریم ب  عی  انصرا اسق گریت  ش ه بود،

نفرر کرقی     111تریم   7دوم سسقبتقه، جقسعة آسقری بر   

 در جقسع  بق برابر نمون  جقسع ، بودن س  ود هقی . ب  دلی 

تریم   7یق در اختیقر بقزهک قن یر ش . پرسش قس  گریت  نبر

شر ه؛   پرسش قس  توزها 111قرار گری . در نهقه  از تع اد 

کمی  و درهقی  شر . ابرنار   پرسش قس  ب  طور کقس  ت 107

پهوی  شرقس  دو پرسشر قس  اسرتقن ارد برود. پرسشر قسة      
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یررالدورای و صررقل    1(LSSستیررق  رینررری در ورزش ) 

( ک  بر اسق  سر ل ی  بعر ی رینرری در ورزش    1782)

یررقی برررای بررسرری و سطقلعررة ریتررقر سربیررقن در سوقعیرر 

قر سرال، ریت 12ورزشی تهی  ش ه اس . اه  ابنار، در ققلب 

 تمرره ،  و آسروزش  سرن   رینری سربیقن را در پر   بعر   

 سینر   برقزخورد  و اجتمرقعی  دسوکراتی ، سمقهر   آسران ،

ک  . رنقه درونری اهر  پرسشر قس  را س تترقن      سی ارزهقبی

91/2=r (  سسی ی01گنارش کردن .) (و وسر انی  1387 )

 را بر  ترتیرب   پرسشر قس   اهر   درونری  رنرقه  ( نین1371)

71/2=r ،80/2=r  اهر   درونی رنقه (13 ;6)کردن   اعالم 

 آلفرقی  روش از اسرتفقده  برق  سقررر،  پهوی  در پرسش قس 

تیرق  تکمییری   ب  دس  آس . پرسشر قسة س  73/2کروننقخ 

گیرری یوهر    (، برای انر ازه 0221یوه  ورزشی ینال  )

سرال،  00ورزشی ورزشکقران تهی  ش ه اس  ک  در ققلب 

گیری یوه  ورزشی را بق پ   خرده عواس  اررگذار بر شک 

ستیق  یوه  اجتمقعی، ان صقرگراهی، یوه  خرود، ترقیریر   

-ر سری پذهری س فی، تیریر پذه ی سین ، سورد ارزهقبی قرا

ارزشری   12دی . رم قب در اه  پرسش قس  از هر  ستیرق    

= کقسالب سوایق( بررای کمری سرقزی    12=کقسالب سخقلف تق 2)

( در 1372( و ترروکیی )1388شرر . شررجیا ) آن اسررتفقده 

ت تیتقه خود ب  ترتیب رنرقه درونری اهر  ستیرق  را برق      

. (7، 3)گررنارش کردنرر    87/2و  89/2آلفررقی کروننررقخ  

سقررر   پرهوی   در پرسشر قس   اهر   درونی یمچ ی  رنقه

یرق پر  از یمرقی گی برق     س قسن  شر . پرسشر قس    87/2

یق، در س  یفت  ستوالی و ی راسیون ی  بقل اهران و بقشگقه

یق بری  بقزهک رقن   تیم در روز قن  از سسقبت  در یت  اققس 

تعیری  نروع    جهر  آوری شر .  توزها و در یمقن روز جما

-و از آزسرون  یق از آزسون کیموگراف اسرمیرنوف توزها داده

سکررر و   یرقی  گیرری  یقی تجنه  و ت یی  وارهقن  بق ان ازه

ب ر ی یرهر س  و یمچ ری      تعتینی بونفرونی، آزسون رتن 

                                                           

1 . Leadership Scale for Sport-1980 

هر  و ت ییر    آزسون ررهب یمنستگی اسپیرس  بررای تجن 

 ( استفقده ش . p≤21/2داری )یق در سط  سع یداده

 

 هایافته

ک  ر ه در   بقزهک قن شرک  ک  در سیقن داد نشقن نتقه 

 0/11نفررر( سجرررد و  90درصرر  ) 8/11پررهوی  سقرررر، 

نفر( ستیی  بودن . داس   سر ی بقزهک رقن بری      19درص  )

( بررود. سررقبتة =77/01M±SD±96/1سررقل ) 38تررق  18

سررقل  01تررق  1ای بقزهک ررقن برری  یرر  ورزش سریرر یعقل

(91/1±16/ 10M±SD=)  برق آزسرون کیمرروگراف   .برود-

 یرق در سرن   اسمیرنوف، یرض طنیعی برودن توزهرا داده  

رینری تیهی  و در یوهر  ورزشری رد شر . نترقه  آزسرون      

یقی سکرر( نشقن داد گیریتجنه  و ت یی  وارهقن  )ان ازه

ر ی ر بقل اهرران بیشرتر از    ک  سربیقن سقررر در لیرگ برتر   

سررن  رینررری آسرروزش و تمررره  و کمتررر از سررن       

 ک  رر . یمچ رری  تفررقوه برری  دسوکراتیرر  اسررتفقده سرری

 (.1دار بود )ج ول یقی رینری سربیقن سع یسن 
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 مقایسه سبک رهبری مربیان لیگ برتر هندبال ایران .5جدول 

 داریسطح معنی M±SD F df سبک رهبری

 17/3±68/2 آسوزش تمره 

81/01 17/0 *221/2 

 38/3±91/2 سمقه  اجتمقعی

 07/3±71/2 بقزخورد سین 

 29/3±61/2 آسران 

 71/0±81/2 دسوکراتی 

 سع ی دار اس . p<21/2*: در                                               

نتقه  آزسون تعتینی بونفرونی نشقن داد ک  یتط بی  

ی بقزخورد سین  بق سمقه  اجتمقعی و آسران  سن  رینر

و یمچ ی  بی  سن  رینری آسران  بق دسوکراتی  تفقوه 

-یق تفقوه سع یبی  سقهر سن  .داری وجود ن اردسع ی

 (.0)ج ول  سشقی ه ش داری 

 

 مربیان لیگ برتر هندبال ایران رهبری سبک مقایسة برای بونفرونی تعقیبی آزمون . نتایج9جدول 

 داریسطح معنی هااختالف میانگین یسه سبک رهبری مربیانمقا

 آسوزش و تمره 

 22/2* 02/2 سمقه  اجتمقعی

 22/2* 07/2 بقزخورد سین 

 22/2* 11/2 آسران 

 22/2* 61/2 دسوکراتی 

 سمقه  اجتمقعی

 98/2 27/2 بقزخورد سین 

 22/2* 31/2 آسران 

 22/2* 11/2 دسوکراتی 

 بقزخورد سین 

 

 آسران 

 07/2 01/2 آسران 

 22/2* 31/2 دسوکراتی 

 22/1 13/2 دسوکراتی 

 سع ی دار اس . p<21/2*: در               

یقی خرده ستیق  ب  یرتن  ب  سربو  یقیهقیت 

کشور از  ی  بقل برتر لیگ یقیتیم یوه  ورزشی بقزهک قن

 تره  سیقنگی  طرهق آزسون یره س  نشقن داد ک  بی 

نمره در یوه  ورزشی سربو  ب  خرده ستیق  تیریرپذهری 

سین  و کمتره  سیقنگی  نمره سربو  ب  خرده ستیق  

ان صقرگراهی اس . یمچ ی  نتقه  نشقن داد اختالف سیقن 

   یق هکسقن نیست دار اس  و رتن یق سع یسیقنگی  رتن 

 (.3)ج ول 

 ان لیگ برتر هندبال ایران. نتایج آزمون فریدمن هویت ورزشی بازیکن 3جدول

 داریسطح معنی df میانگین رتبه M±SD های هویت ورزشیخرده مقیاس

 یقی درونیسرلف 

 10/1 72/8±09/1 یوه  تیریرپذهری سین 

1 *221/2 

 07/3 11/8±81/1 یوه  تیریرپذهری س فی

 23/3 00/8±11/1 یوه  خود

 یق بیرونیسرلف 
 31/0 98/9±37/1 یوه  اجتمقعی

 01/0 18/9±87/1 گراهیان صقریوه  

 سع ی دار اس . p<21/2*: در 
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نتقه  آزسون ررهب یمنستگی اسپیرس  نشقن داد ک  

بی  سن  رینری آسوزش و تمره  سربیقن بق یوه  

-ورزشی بقزهک قن لیگ برتر ی  بقل رابط  سین  و سع ی

یقی رینری ک  بی  سن  داری وجود دارد، درسقلی

ه  اجتمقعی، بقزخورد سین ، آسران  و دسوکراتی  سمق

داری سشقی ه سربیقن بق یوه  ورزشی بقزهک قن رابطة سع ی

 (.1نش  )ج ول 

 ایران برتر هندبال با هویت ورزشی بازیکنان لیگ مربیان رهبری سبک رابطة .1جدول 

 شاخص                                    سبک رهبری
 

آموزش و 

 تمرین

ایت حم

 اجتماعی

بازخورد 

 مثبت
 دموکراتیک آمرانه

 هویت ورزشی
 53/0 -001/0 09/0 55/0 93/0** ررهب یمنستگی اسپیرس 

 59/0 31/0 89/0 53/0 000/0 داریسط  سع ی

 سع ی دار اس . p<21/2*: در 

 

 گیریبحث و نتیجه

ب ر ی و بررسری رابطر     ی ف اصیی اه  پهوی  اولی 

یقی یوهر   ربیقن و خرده ستقه یقی رینری سبی  سن 

 ورزشی بقزهک قن در لیگ برتر ی  بقل اهران برود. ت ییر   

 بقزهک رقن،  دهر گقه  از ک  دی سی نشقن پهوی  یقیهقیت 

 و آسروزش  سرن   بیشرتر از  برترر  لیرگ  سربیقن سقرر در

 تروان گفر   برراه  اسرق  سری    .ک  ر  سی استفقده تمره 

 ه قه خود بیشتر برلیگ برتر ی  بقل اهران در تمر سربیقن

یرقی ورزشری تیکیر     تک ی  و تقکتیر   یق،سهقره آسوزش

یق بهنود عمیکررد بقزهک رقن اسر . نترقه       دارن  و ی ف آن

(، نبررروده  و یمکررقران 37ت تیتررقه سرررپق و یمکررقران )

(، 09(، اسسرقنی و یمکرقران )  31(، خی  و یمکرقران ) 31)

نیرن   (13( و وسر انی و یمکرقران )  12سرادی و یمکقران )

دی  ک  سربیقن سن  رینری آسوزش و تمره  را نشقن سی

برنر  کر  برق    یقی رینری ب  کرقر سری  بیشتر از سقهر سن 

در یمری  راسرتق    .نتیج  پرهوی  سقررر یمخروانی دارد   

ران شکقورزک  دارن  ( ااهقر سی1783رون )کقدورای و یال

د خون قیی سربیقرررررگو آ  رررررنان دابرجست  بیشتر نگر

س  اب ههی رو ه ؛ از اشخصیه تنقطقاری ارریست   تق برق

را در تمره  زش و سوآسن   برتررر لیررگ ی رر بقل سربیررقن

(. در 00اس ) یقآندان  ی ی ی   ک  نشقنة ار دلوه  قراو

یقی ب  دس  آسر ه از  سقلیک  نتقه  پهوی  سقرر بق هقیت 

( ک  نشرقن دادنر  سربیرقن    1778ت تیتقه ب   و سقنوئ  )

برقل بیشرتر از سرن  برقزخورد سینر        جوانقن نخن  بری  

. عی  استمقلی اه  (19)ک   ، یمخوانی ن ارد استفقده سی

توان  در نروع جقسعرة سرورد سطقلعر  نهفتر       نقیمخوانی سی

 ؛ زهرا جقسع  سرورد سطقلعر  و بررسری ب ر  و سقنوئر       بقش

گروه ورزشکقران جروان بودنر  کر  استمرقالب برق توجر  بر         

شر قختی،   سوقعی  س ی سسرق  بقزهک رقن از ل رقو روان   

یق و ب  دننقل آن تشوهق، تمجی   ش قسقهی اجرای خوب آن

ای قوی و پقداش ب  خقطر عمیکرد خوبشقن، ب  اهجقد انگینه

ای اهفرق  شرقن نتر  عمر ه     سشقرک  و پیشری برای اداس

یقی سن  رینری سربیرقن نشرقن داد   ک  . سقهر اولوه سی

کرر  سربیررقن ی رر بقل لیررگ برتررر اهررران از سررن  رینررری 

کمتر استفقده  یقب  سقهر سن   نسن دسوکراتی  و آسران 

کردن . اولوه  آخر سن  رینری دسوکراتی  از سروی  سی

ع ی اسر  کر  سربیرقن بر  نر ره      سربیقن ی  بقل ب  اه  س

-یق و سسقئ  تیم دخقلر  سری  گیریبقزهک قن را در تصمیم

گیررری دی رر  و سیررنان سشررقرک  ورزشررکقران در تصررمیم

یقی تمره  و اتخرقذ  سربو  ب  تعیی  ای اف گرویی، شیوه

راینرد س قسب در سسقبتقه و ب  طور کیی سسرقئ  سربرو    

-هقهی تصرمیم سری  ب  تیم کم اس  و سعموالب سربیقن ب  ت 

یقی سسی ی کشرتقن و  اه  نتیج  بق نتقه  پهوی  .گیرن 

( ک  نشرقن دادنر    13( و وس انی و یمکقران )6یمکقران )
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-سربیقن از سن  رینری دسوکراتی  کمترر اسرتفقده سری   

ک    یمسو اس . یمچ ی  اولوه  کمتر سن  آسرانر  برق   

(، ب رر  و سقنوئرر  37نتررقه  ت تیتررقه سرررپق و یمکررقران )

( 31(، نبروده  و یمکقران )12(، سرادی و یمکقران )19)

( کر  سرن  رینرری آسرانر  را     09و اسسقنی و یمکرقران ) 

دانسرت   نیرن   کمتره  سن  سرورد اسرتفقده سربیرقن سری    

توان یمخوانی دارد. ب  یر سقل بق توج  ب  سنقنی نبری سی

گیری قیمر اد کررد   یقی تصمیماه  دو سن  را جنو شیوه

ک    و در اه  پرهوی   کمتر از آن استفقده سی ک  سربیقن

داری بی  اهر  دو سرن  سشرقی ه نشر . در     اختالف سع ی

اکیر ت تیتقه برای بررسی سن  رینری سربیرقن از سر ل   

انرر  و یمرری  (، اسررتفقده کرررده1782یررالدورای و سررقل  )

دی  ک  استفقده از اه  س ل در ت تیتقه  سوروع نشقن سی

تر اس . در اه  س ل بیرقن شر ه   لرینری در ورزش ست او

اس  ک  ت قسب ریتقریقی آسران  و دسوکراتی  بق توج  بر   

یرقهی سقن ر     ورعی  هق سوقعی  ستفرقوه اسر  و در تریم   

ای ک  تع اد ورزشکقران زهقد اسر ، استمرقالب    یقی سری  تیم

شود و ریترقر دسوکراتیر     تر بیشتر استفقده سی ریتقر آسران 

ربخشی کمتر و نیقز بر  صررف زسرقن    در سسقه  پیچی ه ار

( 1791و یمکرقران )  (. یمچ ی  پر م  03بیشتری دارد )

یقی یوتنقل و بسکتنقل سربیقن سویق رشت نشقن دادن ، سر

ترر عمر    در ستقهس  بق سررسربیقن کمترر سویرق ستت رانر     

( نیرن نشرقن دادنر  کر      1781. تری و یقو )(01)ک     سی

یقی ورزشی گرویی سقن ر  بسرکتنقل،    در رشت  ورزشکقران

یرقی   یوتنقل و والینقل و ی  بقل نسن  ب  ورزشکقران رشت 

. (11)ورزشی انفرادی بیشتر سن  آسران  را ترجی  دادنر   

یرقهی   رسر  سرن  آسرانر  در سوقعیر     ب قبراه  ب  نبر سی

زی هرق یر اه  هر  جیسر  سرخ       سقن   در طول ه  برق 

یرقهی برق تعر اد    یرم ی ری  در تریم    ررتر بقشر . تمره  سر

تر ارربخشری بیشرتری   ورزشکقران زهقد استمقالب ریتقر آسران 

دارد و ریتقر دسوکراتی  در سسقه  پیچی ه ارربخشی کمتر 

 و نیقز ب  صرف زسقن بیشتری دارد.

گیرری   شر ه در ستیرق  انر ازه    بق توج  ب  نورم تعیری  

ان یوهر   بر  ع رو   93تق  2یوه  ورزشی، هع ی نمرۀ بی  

یوه  ورزشی ستوسرط و نمرره    116تق  91ورزشی پقهی ، 

یرقی  ب  ع وان یوه  ورزشی بقال، نتقه  هقیت  002تق  119

پهوی  سقرر نشقن داد، بقزهک قن لیگ برتر ی  بقل اهرران  

برقال برودن    .برخوردارن  199از یوه  ورزشی نسنتقب بقالهی 

یرق  آن یوه  ورزشی اه  ورزشکقران بیقنگر اه  اسر  کر   

دان   و ب  سشقرک  خودشقن را ب  طور س   ورزشکقر سی

کر  اهر    ورزشی خود ستعهر  یسرت  . برق توجر  بر  اهر       

ورزشکقران در سط  بقالهی از ورزش )نخنگی( بر  یعقلیر    

پردازن  و بق است قد بر نتقه  پهوی  سقهین و کرهست س  سی

 ( و31رس  )( نتقه  اه  پهوی  س طتی ب  نبر سی0226)

 (.7( نین یمخوانی دارد )1387بق نتیج  پهوی  شجیا )

-ب  ی یره س  بر روی خرده ستیق نتقه  آزسون رتن 

یقی یوه  ورزشی نشقن داد ک  بیشتره  سیرقنگی  نمرره   

یقی یوه  ورزشی بقزهک قن ب  دس  آس ه از خرده ستیق 

سربو  ب  تیریرپذهری سین  اسر  و بر  دننرقل آن خررده     

  خررود، تیریرپررذهری س فرری، یوهرر   یررقی یوهررستیررق 

 اجتمقعی و ان صقرگراهی ب  ترتیب تریریر بودنر . ب رقبراه    

تروان نتیجر  گریر  کر  در اهر  پرهوی        سری  ب  یرتن 

یقی ایمی ، ق ره و ان صقر نت  ورزشکقر بیشتر از سرلف 

داخیی یوهر  ورزشری )تیریرپرذهری سینر ، تیریرپرذهری      

کر  سربرو  بر  در  و    پذهرد س فی، یوه  خود( تیریر سی

ارزهررقبی و تفسرریر یگررونگی ترریریر عواسرر  درونرری و خررود 

و ریتقر اجتمقعی اسر . اهر  نتیجر  برق     « خود»ارزهقبی بر 

( 1387( و شررجیا )0221یررقی یررنال  )هقیترر  پررهوی 

یرقی برررور و  ( اسرق بررق هقیتر  پررهوی   01،7یمسرو اسرر  ) 

( کر  برر تریریر بیشرتر     0220( و رهسکق )1773یمکقران )

یرقی خرقرجی یوهر  ورزشری )یوهر  اجتمرقعی و       ف سرل
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ان صقرگراهی ک  سربو  اس  ب  درج  تیریر جقسع  و گروه 

درون جقسع  بر یررد و ریترقر اجتمرقعی( تیکیر  داشرت  ،      

-(. از داله  اصیی اه  نقیمخوانی سی38،17ستفقوه اس )

توان ب  ستفقوه بودن ابنار سرورد اسرتفقده پرهوی  اشرقره     

خة ج هر  پرسشر قس  یوهر  ورزشری کر       کرد زهرا در نس

شر ه هر  عقسر  ج هر  بر        ( تهی 0221توسط ینال  )

یقی سفهروسی دهگرری بر  پرسشر قس      سرلف  درونی و آهتم

شرر ه کرر  اتفققررقب یمرری  سرلفرر  در پررهوی  سقرررر  ارررقی 

 ییررقبررقالتره  سیررقنگی  نمررره را در برری  تمررقسی سرلفرر  

 تیریرگذار در یوه  ورزشی کسب کرده اس .

 یرقی سوزه شریوه ش ، ت تیتقه در  ع وانقنطور ک  یم

-یررض انجرقم سری    ب  طور کیی بق اه  پی  قنرینری سربی

 توانر  سی سربی، سویش ه از  گیرد ک  نوع ریتقر نشقن داده

 یرقی (. هقیتر  11) شت  بقشر  دا انتیریر سهمی بر ورزشکقر

بر یوهر    سربو  ب  یمنستگی سیقن سن  رینری سربیقن

قن نشررقن داد، یتررط برری  سررن  رینررری ورزشرری بقزهک رر

-آسوزش و تمره  بق یوه  ورزشی رابطرة سینر  و سع ری   

-داری وجود دارد، اه  در سقلی اس  ک  بی  دهگر سرن  

 سع رقدار  اییقی رینری سربیقن برق یوهر  ورزشری رابطر     

-سشقی ه نگرده . بق توج  ب  نتقه  برگریت  ش ه از نبرهر  

( سن ی بر اه ک  06هودا )( و د33(، سقرتی  )18یقی برور )

سربی، خقنواده، دوسرتقن   وورزشکقر  سیقندر ورزش ارتنق  

گیرری یوهر    یق در طول دوره ورزشی بر شرک  و هق رسقن 

ورزشکقران بسیقر تیریرگذار اسر  و اه کر  یوهر      ورزشی

یقی اجتمقعی ورزشی س صول عنه نف  و سینان سمقه 

، انتبقر اس شی درهقی  ش ه از دهگران در طول دوره ورز

ری  ک  عالوه بر سن  آسوزش و تمرره ، بری  سرن     سی

سمقه  اجتمقعی، دسوکراتی ، بقزخورد سینر  سربیرقن برق    

دار و یمچ ری  بری    یوه  ورزشی ارتنق  سین  و سع ری 

سن  رینری آسرانر  برق یوهر  ورزشری ارتنرق  س فری و       

. نگردهر  داری هقی  شود کر  اهر  ارتنرق  سشرقی ه     سع ی

بتوان  دار بی  اه  ستغیریقع م ارتنق  سع یز داله  شقه  ا

ب  سواردی از قنی  ستطعی بودن پهوی ، جقسع  آسرقری و  

ابنار سورد استفقده پهوی  اشقره کرد؛ زهرا در ه  سطقلعر   

توان است الل قروی از رابطر  بری  دو ستغیرر     ستطعی نمی

داش ، ب قبراه  نیقز اس  در ه  سطقلع  طولی ب  بررسری  

ریراه ریتقر سربی بر یوه  ورزشی ورزشکقران پرداخر .  تی

در رابط  بق جقسع  آسقری بقه  گف  ک  تیریر ریتقر سربی بر 

یوه  ورزشری بقزهک رقن استمرقالب در سر ی ی کر  یوهر        

گیررری اسرر  نسررن  برر  سرر ی  ورزشرری در سررقل شررک 

یم در واقرا   سقلی بیشتر بقش . در سورد ابنار پهوی  بنر 

  اه  اسر  کر  در نسرخ  ج هر  ستیرق       نکت  ققب  توج

( 0221سرر ج  یوهرر  ورزشرری کرر  توسررط یررنال  )  

-یقی درونی یوه  ورزشی بیشتر از سرلف ش ه، سرلف  تهی 

یقی بیرونی سورد توج  واقا ش ه اس . سواردی کر  بیرقن   

دار  سع ری  ع م ارتنق توان  برخی از داله  ش  استمقالب سی

زشری بقشر . بررور و    ی  ه  سن  رینری بق یوه  ور بی 

( بر اسرق  نترقه  پرهوی  خرود ااهرقر      1777یمکقران )

داشت   ک  یوه  ورزشی ورزشکقران بر  واسرط  عمیکررد    

 یرق سعتتر  بودنر     هقب . آندر طول یص  کقی  سی رعیف

نقرررقهتی از   سوجبدر طول یص  یرد ک  عمیکرد رعیف 

نت  ورزشکقری وی را ب  صوره س فی ت   تریریر   و خود

دی . اهر  اسرر   داده و یوه  ورزشی وی را کقی  سی قرار

بر خالف ورزشکقرانی اس  ک  از یص  رققبتی خود رارری  

؛ ب قبراه  از آنجقهی ک  تیکی  بیشتر سربی برر  (18)یست   

عمیکرد بقزهک رقن و  بهنود ی ف سن  آسوزش و تمره  بق 

صروره  یقی ی ری و سویتیر  تیمری    توانقهی و ایناه تیم 

سسری ی   پرهوی    نترقه   و یمچ ی  بق توج  بر  گیردسی

یقی ( سن ی بر اه ک  سربیقن تیم1387کشتقن و یمکقران )

سویق ک  عمیکرد بهترری از خرود نشرقن دادنر ، بر  طرور       

یقی نقسویق و کمتر سویق از ریتقر داری بیشتر از تیمسع ی

توان نتیج  گری  (، سی6آسوزش و تمره  استفقده کردن  )

../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/A/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Mehdi/Desktop/final.hajiabadi.doc#_ENREF_18
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بقعرث بهنرود عمیکررد     سن  اه  سربی بربیشتر ک  تیکی  

شرود، یوهر    بقعرث سری   خرود  شود کر  اهر   ورزشکقر سی

ایناه  هقب . اش ک   ه یرد ب  دننقل عمیکرد راری ورزشی

، را ب  کقر گیردسن   اه  یمچ ی  زسقنی ک  سربی بیشتر

ترری نسرن    شود تیم ب  سویتی  و نتقه  سطیوببقعث سی

یقی سینر  و  ب  قن  دس  پی ا ک   و بقزهک قن یم تجرب 

سطیوب بیشتری )تیریرپذهری سین ( را کسب ک    ک  در 

بقزهک قن شود. ب قبراه   ورزشی یوه  رش نهقه  س جر ب  

دار بری   سین  و سع ی ةنتقه  پهوی  سقرر سن ی بر رابط

سررن  آسرروزش و تمررره  بررق یوهرر  ورزشرری ورزشررکقران 

دار ننودن ی ر ه   رس . یمچ ی  سع یس طتی ب  نبر سی

  بق یوه  در نتقه  اه  هقیت  بق نتیجر  دهگرر یمری     سن

یرقی  پهوی  سن ی بر پقهی  برودن سیرقنگی  نمرره سرلفر     

یرقی درونری نروعی یمرقی گی در     بیرونی نسن  ب  سرلفر  

تر بودن سیقنگی  نمره شود؛ زهرا پقهی پهوی  س سوب سی

یرقی درونری در واقرا بر  اهر       یقی بیرونی از سرلفر  سرلف 

یرقی درون  یقی بیرونی )جقسع  و گرروه سرلف سع قس  ک  

توان   درونی ارر کمتری را سی یقیسرلف  جقسع ( نسن  ب 

 بر یوه  ورزشی ورزشکقران در اه  پهوی  داشت  بقش  . 

-پهوی  پیش هقد سی اه  در سجموع بق توج  ب  نتقه 

شود سربیقن شقغ  در لیگ برترر ی ر بقل یمرواره یوهر      

شر قختی   ب  ع وان ه  عقس  سهم روان را بقزهک قن ورزشی

یقی سربیگری خرود  در نبر داشت  بقش   و بق بهنود سهقره

بقزهک رقن و تریم را در جهر      ،در سی  آسروزش و تمرره   

ترق  شر    ع روان طور ک  . یمقنپیشنرد ای ایشقن هقری ک  

 اهر  دو ستغیرر   بی  ت تیتی سشقب  در زسی   ارتنق ک ون 

ک  در اه  زسی ر   اه  ررورهس  صوره نگریت  اس ، ب قبر

یقی ستع دی صروره گیررد. یمچ ری  پیشر هقد     پهوی 

 بررسری اررراه  یقی بع ی بر   شود س تتقن در پهوی سی

-یق و هرق سرلفر    خرده ستیق  رب رینری سربیقن یقیسن 

 بر  طرور ج اگقنر    یقی درونی و بیرونری یوهر  ورزشری    

  .بپردازن 

 

 و مآخذ منابع

بررسی ارتباط رفتار مربیان و رضایتمندی با عملکرد ورزشکاران در لیگگ برتگر تکوانگدو    "(. 1372اسم ی، سهر ی، )  .1

 . 3، دانشک ه تربی  ب نی دانشگقه تهران،   . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی"ایران

مة سس  سرتضوی، یرق  اول، تهرران، انتشرقراه دیترر ت تیترقه      ، ترج"روانشناسی و رفتار ورزشی"(. 1392. برد، آن سقری، )0

 . 118سقزسقن تربی  ب نی،   

بگر هویگت    9و  5تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی "(. 1372دار، س م . خوشنختی، جعفرر ) . توکیی، س م  سس . کشتی3

 . 87-120، صت 11. پهوی  در عیوم ورزشی، شمقره"ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند

 قگدرت  منبگع  و رهبگری  سبک بین رابطة"، (1387. تهقسی، گالره. سجقدی، سی  نصراهلل. خنیری، س م . الهی، عیی ررق. )1

 .01-10صت-9س هره  ورزشی، شمقرۀ "دیدگاه بازیکنان از کشور والیبال برتر لیگ تیمهای مربیان

ها و نحگوه عملکگرد مربیگان    بررسی سبک رهبری، توانایی"(. 1397ییقن، یقشم. خنیری، س م  ). جنقری، غالسررق. کوزه1

 . 123-102، صت6. نشره  سرک ، شمقره "های دسته اول و دوم کشور)جام آزادگان(فوتبال باشگاه

تگأثیر پویگایی گگروه و    "(. 1387نهاد، رسیم. س م  پ قیی، پیقم. شفیعی کردشولی، شرهرام ) . سسی ی کشتیقن، سییقق. رسضقنی6

، صرت  09. پهوی  در عیوم ورزش، شرمقره  "های والیبال لیگ برتر ایرانهبری مربیان بر عملکرد تیمی باشگاهسبک ر

106-127 . 



                                                                                      5331پاییز  ،3 ، شمارة8 ةهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دور نشریة پژوهش  

 

 

30 

ارتباط سبک های رهبری تحولگرا و عملگرای مربیان با "(. 1372. سالجی، س س . زردشتیقن، شیره . ت  نوه ، یرهر ون ) 9

 . 09-11، صت 11عیوم ورزش، شمقره  . نشره "تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران

-گرا و عملارتباط بین سبک رهبری تحول"(. 1388. زردشتیقن، شیره . ت  نوه ، یره ون. یقدوی، یره ه. خنیری، س مر  ) 8

. نشره  عیوم سرکتری و ورزش، شرمقره   "گرای مربیان با انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان لیگ برتر بسکتبال کشور

 . 111 -101، صت 13

. نشره  "های ملی هندبال ایرانمقایسة هویت ورزشی بازیکنان تیم"(. 1387. شجیا، ررق. سهرابی، سه ی. یوالدهقن، جواد )7

 . 89-121، صت 06عیوم ورزشی، شمقره

رابطه سبک رهبگری مربیگان بگا انسگجام     "(. 1381ییقن، یقشم. اسسقنی، س م . جعفری، اکررم ) . سرادی، س م ررق. کوزه12

 . 1-16(، صت 07)پیقپی-8. نشره  سرک ، شمقره"های کشورهای بسکتبال لیگ برتر باشگاهوهی بازیکنان در تیمگر

ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تگیم  "(. 1381. سبفری، سی  اسیر اسم . سشرف جوادی، بتول. شهالهی بققری، جواد )11

-116، صرت  1شرمقره   -. جی  اول "ه علوم حرکتی و ورزشهای کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان.  نشری

121 . 

. پقهقن نقسر   "های ورزشیبررسی تفاوت هویت ورزشی در بین ورزشکاران ملی پوش رشته"(. 1371. سعصوس  یقدهقن، )10

 .3کقرش قسی ارش  ریتقر سرکتی، دانشک ه تربی  ب نی دانشگقه تهران،   

های رهبری مربیان و انسجام رابطه سبک"(. 1371پور، اسک  ر )داد. آققهی، س مود. سسی زاده، سهر. وس انی، س س . س رم13

 . 17-61، صت 11شمقره -. س هره  ورزشی "آموزی شهر ارومیههای منتخب دانشگروهی  تیم

14 . Amorose AJ, Butcher A, Dawn. (2007). “Autonomy-supportive coaching and self-

determined motivation in high school and college athletes: A test of self-determination 

theory”. Psychology of Sport and Exercise-8: 654-670. 

15 . Amorose AJ, Horn TS. (2000). “Intrinsic motivation: Relationships with collegiate 

athletes' gender, scholarship status, and perceptions of their coaches' behavior”. Journal 

of sport & exercise psychology, 22:63-84. 

16 . Andrew DPS. (2004). “The effect of congruence of leadership behaviors on motivation, 

commitment, and satisfaction of college tennis players”. Doctoral Dissertation, Florida 

State University. 

17 . Bennett G, Maneval M. (1998). “Leadership styles of elite Dixie Youth baseball coaches”. 

Perceptual and motor skills, 87:754-754. 

18 . Brewer BW, Selby CL, Under DE, Petttpas AJ. (1999). “Distancing oneself from a poor 

season: Divestment of athletic identity”. Journal of Personal & Interpersonal Loss, 4:149-

162. 

19 . Brewer BW, Van Raalte JL, Linder DE. (1993). “Athletic identity: Hercules 'muscles or 

Achilles heel? ” International journal of sport psychology. 2: 237-254 



 ارتباط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران
 

 

35 

20 . Burns GN, Jasinski D, Dunn SC, Fletcher D. (2012). “Athlete identity and athlete 

satisfaction: The nonconformity of exclusivity”. Personality and Individual Differences, 

52:280-284. 

21 . Case R. (1990). “Situational leadership theory and leadership effectiveness in sport 

settings”. Psychology and sociology of sport: Current selected research, 2:77-90. 

22 . Chelladurai P. (1990). “Leadership in sports: A review”. International Journal of Sport 

Psychology. 21: 328-354. 

23 . Chelladurai P, Saleh SD. (1980). “Dimensions of Leader Behavior in Sports: 

Development of Leader Scale”. Journal of Sport Psychology, 2:34-35. 

24 . Cieslak II TJ. (2004). “Describing and measuring the athletic identity construct: Scale 

development and validation”. doctoral thesis, The Ohio State University. 

25 . Crust L, Lawrence I. (2006). “A review of leadership in Sport: implications for football 

management”. Athl Insight, 8:28-48. 

26 . Duda JL. (1998). “Advances in sport and exercise psychology measurement”. 

Morgontown, WV: . Fitness Information Technology. 471-482. 

27 . Ehsani M, Amiri M, Hossini RNS. (2012). “The relationship between leadership styles of 

coaches with coaching efficacy among elite Iranian judokas”. International Journal of 

Sport Studies, 2:399-405. 

28 . Horn TS. (2002). “Coaching effectiveness in the sport domain”. Advances in sport 

psychology, 2:309-354 

29 . Horton R ,Mack D.( 2000). “Athletic identity in marathon runners: Functional focus or 

dysfunctional commitment? ” Journal of sport behaviour, 23:101-119. 

30 . Jowett S, Paull G, Pensgaard A, Hoegmo P, Riise H. ( 2005) . “Coach-athlete relationship”. 

Applying sport psychology: Four perspectives:153-170. 

31 . Khalaj G, Khabiri M, Sajjadi N. (2011). “The relationship between coaches leadership 

styles & player satisfaction in women skate championship”. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 15:3596-3601. 

32 . Markus H, Nurius P. (1986). “Possible selves”. American psychologist, 41:954-969. 

33 . Martin JJ, Eklund RC, Mushett CA. (1997). “Factor structure of the athletic identity 

measurement scale with athletes with disabilities”   . Adapted Physical Activity Quarterly, 

14: 74-82. 

34 . Mills-Lamont A, Christensen SA. (2006). “Athletic identity and its relationship to sport 

participation levels”. Journal of Science and Medicine in Sport, 9:472-478. 

35 . Nazarudin B, Fauzee O, Jamalis M, Geok K, Din A.( 2009). “Coaching leadership styles 

and athlete satisfaction among Malaysian University Basketball team”. Research Journal 

of International Studies, 9:4-11. 

36 . Ramzaninezhad R, Keshtan MH. (2009). “The relationship between coach’s leadership 

styles and team cohesion in Iran football clubs professional league”. Braz J Biomotr, 

3:111-120. 



                                                                                      5331پاییز  ،3 ، شمارة8 ةهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دور نشریة پژوهش  

 

 

39 

37 . Riemer HA, Toon K. (2001). “Leadership and satisfaction in tennis: Examination of 

congruence, gender, and ability”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72:243-256. 

38. Ryska TA. )2002). “The Effects of Athletic Identity and Motivation Goals on Global 

Competence Perceptions of Student-Athletes”. Child Study Journal, 32(2):109-129. 

39 . Serpa SN, Pataco V, Santos F. (1991). “Leadership patterns in handball international 

competition”. International Journal of Sport Psychology, 22:78-89. 

40 . Sparkes AC. (1998). “Athletic identity: An Achilles' heel to the survival of self”. 

Qualitative health research, 8:644-664. 

41.Terry P, Howe B. (1984). “Coaching preferences of athletes”. Canadian journal of applied 

sport sciences. Journal canadien des sciences appliquées au sport, 9:188-193. 

 


