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 رانیا برتر گیل هاي ستیهندبال یورزش تیهو اي سهیمقا یبررس پژوهش نیا از هدف
 جامعه با برابر يآمار نمونه .باشد می یمیت عملکرد اساس بر انشانیمرب يرهبر رفتار و

 =144( شد گرفته نظر در رانیا هندبال برتر گیل در شاغل کنانیباز هیکل شامل يآمار
N.( در يرهبر اسیمق شنامهپرس از اطالعات يآور جمع يبرا )ورزشLSS( 

 AIMS(یورزش تیهو پرسشنامه و يرفتار سبک پنج با )1980صالح( و يچالدورا
Plus( چزالك )و )93/0( یدرون ثبات با بیترت به تیهو اسیمق خرده پنج با )2004 

 بر گیل یینها جدول ها، میت عملکرد یابیارز منظور به نیهمچن شد. استفاده )89/0(
 میت سه شد. میتقس متفاوت عملکرد سه به ها میت يبند رتبه و ازاتیامت ي هفاصل اساس

 میت سه و موفق کمتر هاي میت عنوان به يبعد میت سه موفق، هاي میت عنوان به اول
 از استفاده با ها داده عیتوز نوع نییتع از پس شدند. گرفته نظر در ناموفق هاي میت زین آخر

 يآمار هاي آزمون از اطالعات، لیتحل و هیتجز يبرا رنف،اسمی-کلموگراف آزمون
 افزار نرم در یتنیو ومنی و سیکروسکالوال ل،یگابر یبیتعق آزمون با طرفه یک يآنوا

)20 Spss( با ها میت نیب در انیمرب يرهبر هاي سبک ي هسیمقا جینتا شد. استفاده 
 ،یعاجتما تیحما ن،یتمر و آموزش رهبري هاي سبک که داد نشان متفاوت عملکرد
 يدارا ناموفق و موفق کمتر موفق، هاي میت مربیان بین در کیدموکرات و مثبت بازخورد
 هاي متی مربیان بین در ها سبک نیا استفاده و )P≥05/0( است داري معنی تفاوت
 یحال در بود. ناموفق و موفق کمتر هاي میت انیمرب از شتریب داري یمعن طور به موفق

 یورزش تیهو ي هسیمقا نیهمچن نبود. دار یمعن آمرانه يرهبر سبک در تفاوت نیا که
 تفاوت ناموفق و موفق کمتر موفق، هاي میت کنانیباز نیب در آن هاي اسیمق خرده و

 تیهو هاي اسیمق خرده و یورزش تیهو در تفاوت نیا که داد نشان را داري یمعن
 به پژوهش، هاي افتهی براساس ).P≥05/0( بود خود تیهو و ییانحصارگرا ،یاجتماع

 نیتمر نیح در مطلوب يرفتار هاي جنبه از یآگاه با توانند یم انیمرب که رسد یم نظر
 هنیزم و بردارند ورزشکاران يقو یورزش تیهو ثبات و حفظ در یاساس گام آموزش، و
 آورند فراهم متی و ها آن تیموفق يبرا را

 

 هاي کلیدي واژه
 .رانیبرتر، هندبال، ا گیعملکرد، ل ،يرهبر ،یورزش تیهو

The purpose of this study was to compare athletic identity of 
Iranian Super League Handball players and leading behavior of 
their coaches based on team performance. The statistical society 
includes all the players in handball Super League (n=144). The 
survey’s materials were questionnaires of LSS (conduct scale) 
of Chelladurai and Saleh (1980) with five behavioral modes and 
athletic identity questionnaires (AIMS Plus) of Cieslak (2004) 
with five factors identity with reliability of (93%) and (89%) 
respectively. For evaluation of the performance of teams, final 
chart of league based on points difference and ranks of teams 
were also divided into three parts. The first three teams have 
been considered as successful teams, the next three teams as 
less successful teams, and the last three teams as unsuccessful 
teams. For analyzing the data, and determining the kind of data 
distribution through kolmogrov-smirnov tests, ANOVA  and 
Gabriel  post hoc test, Kruskal-Wallis H and Mann-Whitney U  
tracing measuring and SPSS (ver 20) software  have been 
used.(p≤0/05). Results of comparing coaches’ leadership styles 
among successful, less successful and unsuccessful teams 
showed that training and instruction leadership styles, social 
support style, positive feedback style and democratic style 
among the coaches of successful, less successful and 
unsuccessful had significant differences (p<0/05). Using these 
styles among the coaches of successful teams was significantly 
more than coaches of less successful and unsuccessful teams. 
While, these differences on autocratic leadership style was not 
significant. comparing exercise identity and its sub-scales 
among successful, less successful and unsuccessful teams’ 
players also showed significant differences for which this 
difference were was exercise identity and sub-scales of social 
identity, exclusivity and self-identity  (p-<0/05). According to 
the research findings, it seems that coaches can step 
fundamental paces in stability of exercise identity of strong 
athletes and pave the ways for their successes through 
knowledge of proper behaviors during training and instructing 
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 همقدم
براي نقش مسـائل روانشـناختی در    اخیراً اهمیتی که روانشناسان،

اند، در چند سـال گذشـته    هاي ورزشکاران قائل شده بهبود توانایی
گـذاري در ورزش   سابقه بوده است. امروزه با افـزایش سـرمایه   بی

اي، بهبود عملکرد ورزشی بیش از پـیش مـورد توجـه قـرار      حرفه
گرفته و روانشناسان ورزشی معتقدند کـه متغیرهـاي روانشـناختی    

کنـد   ورزشکاران نقشی کلیدي در عملکرد فردي و تیمی ایفا مـی 
ها معتقدند مربیـان نبایـد    ). آن63-78: 1391(طالبی و همکاران، 

هـاي   رت ورزشی توجه کنند؛ بلکه باید مهـارت تنها به اجراي مها
 عامـل  ترین مهم روانی افراد و تیم را نیز در نظر داشته باشند؛ زیرا

 بهبـود  در ورزشـکاران  بـه  بتوانـد  که است این مربی هر موفقیت
 ابعـاد  در بـه ویـژه   هـا،  آن ي توسعه و ها از مهارت وسیعی ي دامنه

 کمـک  روانشـناختی  همهتر از  و مهم تاکتیکی تکنیکی، جسمانی،
 انجـام  مناسـبی  نحـو  بـه  را خود کار بتواند مربی اینکه براي .کند

 خـود  ورزشکار روانی و هاي روحی ویژگی که است ضروري دهد،
مربـی   رفتار دهد. این خاصی جهت ها آن به و داده قرار مد نظر را

 هـاي  صحنه در ورزشکاران موفقیت در زیادي بسیار تأثیر تواند می
-190: 1391باشد(حسـینی نـوروزي و همکـاران،     داشته ورزشی

تمرینـی در راسـتاي    باید از ابعـاد مختلـف   هم ورزشکاران). 175
نـه  کیفیت عملکرد خود بکوشند و مربیـان نیـز در ایـن زمی    بهبود

ورزشـکاران   .شوند محسوب می ها نخوبی براي آهمراه و همکار 
آشـنائی  هـا   نـه یسـایر زم  ی نسبت بهجسمان هاي نهمعموالً در زمی

ایـن  . شـوند  و روانـی غافـل مـی    مهـارتی بیشتري دارند و از ابعاد 
موفقیت بیشـتر   بهمنجر  بهتر که اجراي تکنیک کهدرحالی است 

هاي روانی مثبـت ورزشـکار    منوط به توجه ویژه به مؤلفه شود، می
نیز بر اجرا و افزایش انـرژي روانـی    روانی مثبت هاي فهلؤم است.
 ).1391(هادیان،  باشد ده میکمک کنن ،مثبت

هـاي اخیـر، برخــی از پژوهشـگران تـأثیر عوامــل      در سـال 
روانشــناختی بــر عملکــرد تیمــی را مــورد بررســی قــرار داده و 

انـد. تقریبـأ اکثـر     هـاي مختلفـی را ارائـه داده    ها و مـدل  نظریه
انـد کـه    ها فاکتورها و عوامل یکسانی را گزارش کـرده  پژوهش

دهد و در این بین، مطالعات  تأثیر قرار میعملکرد تیمی را تحت 
افرادي مانند چالدوراي، کـارن، هـورن و اسـپینک در دو دهـه     
گذشته درخور توجه بوده است.(حسـینی کشـتیان و همکـاران،    

ها و نظریات گذشـته   ). با در نظر گرفتن مدل126-109: 1389
توان عوامل مؤثر بر عملکرد و موفقت تیمی را در قالب سـه   می
هـاي بازیکنـان    غیر رفتـار مربیـان، عوامـل تیمـی و ویژگـی     مت

بندي کرد. در این پژوهش هویت ورزشی به عنوان یکی از  جمع
رفتـار   هاي روانشناختی ورزشکاران و همچنین ترین ویژگی مهم

 ).2004، 1رهبري مربیان مورد بررسی قرار گرفته است (روناین

1. Ronayne 

فعالیـت   پژوهشگرانی که تأثیرات عوامـل روانشـناختی بـر   
ورزشی را بررسی کردند و به پیشـرفت مشـارکت کننـدگان در    

پنـداره یـا    هاي ورزش و تمرین عالقه دارند، اغلب بر خود برنامه
، ترجمـه خواجونـد،   2انـد(گیل  هویت ورزشـکاران تمرکـز کـرده   

). هویت یکی از عوامل مهـم روانـی در ورزشـکاران بـه     1382
) 1968( 4اریکسون). 221-240: 1983، 3آید (دنیش حساب می

گـذارد   هویت را افتراق و تمیزي که فرد بین خود و دیگران می
کند. از دید او هویت یک سازه روانی اجتماعی اسـت   تعریف می

که شامل طرز فکر، عقاید فـرد و نحـوه ارتبـاط او بـا دیگـران      
شود. به گفته اریکسون، هویت ما با هر اطالعـات جدیـدي    می

آوریـم، دائمـاً    ود با دیگران به دست میکه در تعامالت روزانه خ
از انـواع آن   توان یم همتفاوتی دارد ک انواعکند. هویت  تغییر می

 ، هویتملى ، هویتخانوادگى )، هویتفردى (شخصى ه هویتب
ورزشـی اشـاره    یتو هو رهنگىف ، هویتاجتماعى ، هویتدینى

هایی کـه مـورد مطالعـه     هویت ). از انواع1994د (اریکسون، کر
حققان قرار گرفته، هویت ورزشی از اهمیت بسیاري برخـوردار  م

تـوان، در حجـم مطالعـاتی     یمـ بوده است و شواهد این مورد را 
مشاهده کرد که هویت ورزشکاران را به عنوان متغیر اصلی بـه  

 ). 2004، 5(چزالك اند گرفتهکار 
اي کـه   ) هویت ورزشی را میزان قدرت و درجه1993(6برور

کند و بـه مشـارکت    به عنوان ورزشکار شناسایی میفرد خود را 
شود تعریف کرده است (برور و همکاران،  ورزشی خود متعهد می

دیـاگرام خـود   «). فردي با یک هویت ورزشی قوي یـک  1993
انــداز ورزشــی پــردازش  دارد و اطالعــات را از چشــم» ورزشــی

کند. براي مثال افرادي با هویت ورزشی قوي ممکـن اسـت    می
هاي خوردن و خوابیدن مـؤثر بـر عملکـرد     به نحوه عادتراجع 

). همچنـین هویـت   1382بیاندیشند (گیل، ترجمه خواجونـدي،  
تواند انگیزش مورد نیاز جهت حضـور مـداوم و    ورزشی قوي می

منظم ورزشـکار در تمرینـات و همچنـین موفقیـت در سـطوح      
وع تواند مبین این موضـ  شود. این امر می باالي ورزشی را منجر 

باشد که هویت ورزشی قوي، داراي تأثیرات مثبت بر عملکرد و 
موفقیت ورزشی، سالمتی، آمادگی و عزت نفس ورزشکار اسـت  

 ).67-79: 2007، 7(استفان و برور
ي  تردید نقش مربیان به عنـوان رهبـر تـیم کـه وظیفـه      بی

ها نقشی کلیدي  هدایت بازیکنان را بر عهده دارند، در این زمینه

2. Gill 
3. Danish 
4. Erikson 
5. Cieslak 
6. Brewer 
7. Stephan & Brewer 

                                                                      

                                                                      



 63 ... انشانیمرب يو رفتار رهبر رانیا اي حرفه گیل هاي ستیهندبال یورزش تیهو اي سهیمقا یبررس :مهدي حاجی آبادي و همکاران 

اي  ). معموأل یکی از صفات برجسته5-16: 1385ادي، است (مر
سازد،  هاي ناموفق متمایز می هاي موفق ورزشی را از تیم که تیم

مدیریت و رهبري مؤثر، فعال و شایسـته مربـی آن تـیم اسـت     
). مربیان به عنوان یکـی  115-126: 1393(نظریان و مختاري، 

توجـه   گیري و پیشرفت هر تیمـی مـورد   از ارکان اساسی شکل
توان چشم  اند و از نقش مهم آنان در عملکرد بازیکنان نمی بوده

 ).1385پوشی کرد (مرادي، 
امروزه کسب موفقیت در ورزش، بـه عنـوان هـدف اصـلی     

شـود (اسـتفان و بـرور،     مربیان و ورزشکاران نخبه محسوب می
هاي ورزشی  )، مربیان تیم2004). بر اساس نظر چزالك (2007

هاي نقـش بـر عملکـرد     اثرگذاري سایر هویتهمواره نسبت به 
ورزشکارانشان به ویژه در شـرایط حسـاس نگراننـد. همچنـین     

ورزشـی   ک هویتداشتن ی هک دهد ینشان مي تحقیقات بسیار
بـه   .ورزشی ضروري اسـت  قوي براي موفقیت در سطوح باالي

ورزشی بـاال   که هویت کند ) بیان می1983عنوان مثال دنیش (
اثرات مثبت روي عملکرد ورزشکار،  بیشتر، رینو تم عهدباعث ت

مـرتبط بـا    اهداف پیشرفت ارتباطات اجتماعی و تمرکز بر روي
ورزشـی   دارد کـه هویـت   . همچنین او اظهار میشود ورزش می

تواند انگیزه و نظم الزم بـراي شـدت تمـرین بیشـتر و      میباال 
ـ  اهمفـر را  ورزشـی  موفقیت در سـطوح بـاالي   د. بایسـدن و  کن

ــین هویــت ورزشــی و متغیرهــاي  1997(8همکــاران ) رابطــه ب
ورزشکار  100گرایی و تعهد را در  انگیزشی تحلیل رفتگی، هدف

هاي ورزشی فوتبال و کشتی مورد بررسی قرار دادنـد. بـر    رشته
اساس نتایج تحقیق آنان، میان هویـت ورزشـی بـه ترتیـب بـا      

ی و موفقیت گرایی، رقابت جوی هاي آمادگی، رقابتی، هدف انگیزه
 در طول فصل رابطه وجود دارد.

) معتقدند که هویت ورزشی 2007( همچنین استفان و برور
شـود.   تواند موفقیت در سطوح باالي ورزشی را منجـر   قوي می

) در مطالعات خود بـر روي سـه تـیم    2012هادیان و همکاران (
 9هاي قهرمـانی والیبـال آسـیا و جیمـز و همکـاران      برتر رقابت

بر روي دانشجویان ورزشـکار نشـان دادنـد کـه بـراي       )2010(
موفقیت در سطح باالي ورزشی نیاز اساسی به هویـت ورزشـی   

) نظـري  2010( 10قوي است. در حالی کـه هـردن و کریسـتین   
مخالف داشتند و معتقد بودند که بین هویت ورزشی و عملکـرد  

 داري وجود ندارد. تفاوت معنی
توانـد   درسـت مـی   همانطور که بیـان شـد، شـیوه رهبـري    

8. Baysden & et al 
9. James & et al 
10. Heerden & Kirsten 

ها را بهبود بخشد. در همین  بازیکنان را برانگیزاند و عملکرد آن
) براي رفتار رهبري مربـی در  1980(11ارتباط چالدوراي و صالح

 ،12هاي ورزشی، پنج سبک رهبـري آمـوزش و تمـرین    موقعیت
 15، سبک حمایت اجتمـاعی 14، سبک آمرانه13سبک دموکراتیک

ی کردنـد. سـبک آمـوزش و    را شناسای 16و سبک بازخورد مثبت
تمرین، رفتاري است براي بهبود عملکرد ورزشکاران از طریـق  

هاي تیمی بـه هماهنـگ کـردن     ها و در ورزش آموزش تکنیک
شود. در رفتار بازخورد مثبت،  هاي اعضاي تیم اطالق می فعالیت

هـا   دهـد و از بـازي آن   مربی ورزشکاران را مورد تقدیر قرار مـی 
حمایت اجتماعی، رفتـاري اسـت کـه بـا      کند. سبک تعریف می

نیازهاي اجتماعی ورزشکاران سر و کار دارد و مربی با اسـتفاده  
از آن براي ارضاء نیازهاي متقابل شخصی ورزشـکاران تـالش   

دهد  کند. در رفتار دموکراتیک، مربی به ورزشکاران اجازه می می
هاي مربـوط بـه تعیـین اهـداف گروهـی و       گیري که در تصمیم

ها مشـارکت کننـد و نظـر بازیکنـان را در      دستیابی به آنروش 
مورد روش بازي و تمرین و موضـوعات مهـم مربیگـري جویـا     

شود. در مقابل رفتار دموکراتیک، سبک آمرانه رفتاري اسـت   می
هـا و مسـائل تـیم     گیـري  که مربی هرگز بازیکنان را در تصمیم

جـرا کننـد   دهد و بازیکنان باید دسـتورات مربـی را ا   دخالت نمی
ــه  )34-35: 1980(چــالدوراي،  ــت نقشــی ک ــل اهمی ــه دلی . ب

رفتارهاي رهبري مربیـان بـر فرآینـدهاي روانـی و عملکـردي      
ورزشکاران دارد، روانشناسان ورزشی به مطالعه پیامـدهاي ایـن   

 .)25-42: 1389( تهامی و همکاران، اند  مند شده ها عالقه رفتار
هـایی کـه در دو دهـه     در زمینه کارآمدي مربیان، پـژوهش 

ها و الگوي رفتـاري مربیـان تمرکـز     اخیر انجام شده، بر ویژگی
انــد کـه الگوهــاي رفتـاري کارآمــد را    کـرده و در پــی آن بـوده  

هـا یـک مربـی کارآمـد را      این پـژوهش   شناسایی کنند. در کل،
هـاي مثبـت    دانند که ورزشکارانشان با بـروز واکـنش   فردي می

 17روانی، عملکرد و نتایج موفقت آمیزي خواهند داشـت. هـورن  
) یـک سـري از عـواملی را کـه متـأثر از رفتـار       2002در سال (

ها عملکـرد ورزشـکاران را تحـت     گري آن مربیان و سبک مربی
فی کـرده اسـت کـه شـامل: انگیـزش      دهد را معر تأثیر قرار می

ــت، جهــت  ــی ورزشــکاران، ادراك از رقاب دهــی اهــداف و  درون
همچنین اضطراب رقابتی است (حسینی کشـتیان و همکـاران،   

11. Chelladurai & Saleh 
12. Training & Instruction style 
13. Democratic style 
14. Autocratic style 
15. Social support style 
16. Positive feedback style 
17. Horn 
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). در زمینه تـأثیر رفتـار رهبـري مربیـان بـر عملکـرد و        1389
) نیز در پژوهشی به بررسی سبک 2003(18موفقیت تیمی، بوچر

ی هاکی روي چمن پرداخت و نشان رهبري مربیان زن دانشگاه
داد که مربیان موفق از رفتار بازخورد مثبت و حمایت اجتمـاعی  

) در پژوهشـی روي  1385کردنـد. مـرادي (   بیشتر اسـتفاده مـی  
داري را بـین   هاي لیگ برتر بسکتبال کشـور تفـاوت معنـی    تیم

 گري مربیان موفق و ناموفق مشاهده کرد. سبک مربی
) نشان داد 1389تان و همکاران (نتایج پژوهش حسینی کش

هاي موفق از رفتار آمـوزش و تمـرین و حمایـت     که مربیان تیم
هاي کمتر موفق و ناموفق استفاده  اجتماعی بیشتر از مربیان تیم

) نشان داد کـه فقـط   1391کردند. همچنین پژوهش طالبی ( می
رفتارهاي رهبري آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بـازخورد  

هـاي   بنابراین یافته بینی عملکرد تیمی است؛ در به پیشمثبت قا
ها اهمیت رفتار رهبري مربی را در تبیـین عملکـرد    این پژوهش

 کند. تیمی تأیید می
اي را بـه عنـوان شـاخص     ) مـدل پیشـرفته  2004چزالك (

تعیین هویت ورزشی معرفی کرده که شـامل دو مؤلفـه بیرونـی    
 ،21هویت خـود ( یروند) و 20و هویت اجتماعی 19(انحصارگرایی

ــذیري مثبــتتأثو  22یرپــذیري منفــیتأث  در باشــد و ) مــی23یرپ
پژوهش حاضر به عنوان مدلی پایه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     
است. هویت اجتماعی، آگاهی اجتماعی فرد در ارتباط بـا نقـش   
خود به عنوان یک ورزشکار است و انحصـارگرایی بـه اهمیـت    

هاي روزمره اشاره دارد  فعالیتنقش ورزشکار در مقایسه با سایر 
). هویت خـود میـزان آگـاهی و ادراك    1993(برور و همکاران، 

فرد در ارتباط با نقش خود به عنوان یک ورزشـکار اسـت. ایـن    
بـه عنـوان یـک     را شفـرد خـود   کهاین است  بهمربوط  مؤلفه

، اعتقـادات و  هـا  شمل نگـر شـا ن آ بینـد و  می نهچگو ورزشکار
 یرپـذیري تأثت. اش اسـ  فعالیـت ورزشـی   مورداحساسات فرد در 

 نتـایج نـامطلوبی   بهورزش صه فرد در عر کهست ا منفی زمانی
یرپـذیري  تأث. کنـد  می بهعواطف منفی را تجرکرده و دست پیدا 

مثبت هم بر احساسات مثبت فرد در پاسـخ بـه نتـایج مطلـوب     
 ).2004مشارکت ورزشی داللت دارد (چزالك، 

نـد  نتوا زمـانی مـی   انورزشـکار  همانگونه که عنـوان شـد،  
نظر روانی نیز  از که دننمایش بگذار از خود به عملکرد خوبی را

موفقیـت در   ،رعبـارت دیگـ   ؛ بـه دنباشـ ته آمادگی مطلوب داشـ 

18. Bucher 
19. Exclusivity 
20. Social Identity 
21. Self-identity 
22. Negative Affectivity 
23. Positive Affectivity  

آمادگی روانـی   کهجسمانی، بل مادگینه تنها آمسابقات مستلزم 
 فنـی  هـاي  مهـارت  گـرفتن  نظـر  بنابراین در .ورزشکاران است

 اجتماعی هاي مؤلفه به مضاعف توجه با همراه نخبه ورزشکاران
 اي مسـئله  موفقیت، احتمال بیشتر تضمین ضمن ها، روانی آن و

 ینکها ايبر. اسـت  گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش که است
ــوبیمنا نحو به را رشکا ندابتو مربی ــب و مطلـ  ،هدد منجاا سـ

 یشوخ رشکاورز نیروا و حیرو هاي ویژگی هـک تـسا وريضر
ــیا. هدد خاصی جهت هاآن به و داده ارقر مدّ نظر را ــفتر نـ  راـ

ــمرب ــد مــی یـ  در رانشکاورز موفقیت در ديیاز ربسیا تأثیر توان
 .باشد تهـشدا یـشورز هاي صحنه

 و هویت ورزشی ورزشـکاران  همجایگاه م هب هبا توجبنابراین 
ه ایـن دو مؤلفـه   کـ  مهمـی  بسـیار اثـرات   رفتار رهبري مربیان و

داشته باشد و عملکردي و روانی ورزشکاران  هاي جنبهبر تواند  می
هاي صورت گرفته در این زمینه به تأثیرپـذیري   در پژوهش اینکه

عملکرد ورزشی به عنوان یک پیامد از هویت ورزشی ورزشـکاران  
 مسـئله  ایـن ه پی بردن بو رفتار رهبري مربیان کمتر توجه شده، 

عملکـرد   بـر توانـد   ي را مـی ثیرأت هچاین دو متغیر هر یک از  هک
هاي ورزشی لیگ برتر هندبال کشور بگذارد، ضروري به نظـر   تیم
توانـد کمـک بسـیار شـایانی بـه مربیـان هنـدبال         رسد و مـی  می

یـک از   تأثیرگـذاري هـر   میـزان  تا بـا آگـاهی از   کشورمان نماید
 هـا را  تمایل آنها،  هاي این دو متغیر بر عملکرد هندبالیست مؤلفه
 تمـرین  شدت ورزشی، با انگیزه و باالي سطوح در درگیري براي
تواند بـراي   دهند. همچنین نتایج این پژوهش می تشخیص بیشتر

همه مربیانی که تغییر رفتار و مدیریتشان ممکن است بـر عوامـل   
مؤثر بر بهبود عملکرد ورزشکار در همه سطوح اثرگذار باشد، مورد 

 یرد.استفاده قرار گ
 

 شناسی پژوهش روش
جامعـه آمـاري    است. پیمایشی توصیفی از نوع پژوهش حاضر

بازیکنان لیگ برتر هندبال کشور در سال  هکلی را این پژوهش
امـا   ؛در نظر گرفته شـد  ندتیم بود 10نفر در  160 ) که1391(

 هفصل دوم مسـابقات، جامعـ   به علت انصراف یک تیم در نیم
بـه  در این پـژوهش  ر کاهش یافت. نف 144و تیم  9آماري به 

، نمونه برابر با جامعه در نظـر  آماري دلیل محدود بودن جامعه
هـا بـر اسـاس     هـا، آن  براي ارزیابی عملکـرد تـیم   گرفته شد.

امتیازات و موقعیت در جدول یک هفته مانده به پایـان لیـگ،   
هاي موفق، کمتـر موفـق و نـاموفق تقسـیم      به سه دسته تیم
هاي موفق، سه تیم بعدي به  ول به عنوان تیمشدند. سه تیم ا

هاي ناموفق در  هاي کمتر موفق و سه تیم آخر تیم عنوان تیم
نظر گرفته شدند. براي ارزیـابی هویـت ورزشـی بازیکنـان از     
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ــنامه  ــه 22پرسش ــزالك (  گزین ــی چ ــت ورزش ) 2004اي هوی
استفاده شـد. ایـن پرسشـنامه از پـنج خـرده مقیـاس هویـت        

گزینـه)، هویـت خـود     5گرایـی (  )، انحصار هگزین 5اجتماعی (
گزینه) و تأثیر پـذیري مثبـت   4گزینه)، تأثیر پذیري منفی (4(
ضمناً در این پرسشـنامه از یـک   گزینه) تشکیل شده است. 4(

= کـامالً موافـق)   10=کامالً مخالف تـا  0ارزشی ( 10مقیاس 
شـده   یینتعبا توجه به نورم  شد.  براي کمی سازي آن استفاده

بـه   73تـا   0یري هویت ورزشی، نمره بـین  گ اندازهدر مقیاس 
یت ورزشی متوسط هو 146تا  74عنوان هویت ورزشی پایین، 

به عنـوان هویـت ورزشـی بـاال در نظـر       220تا  147و نمره 
شود. روایی این ابزار توسط چندین متخصص تربیت  گرفته می

) و 1389شجیع ( بدنی و جامعه شناسی مورد تأیید قرار گرفت.
خود به ترتیـب ثبـات درونـی     هاي پژوهش) در 1390توکلی (

گـزارش   r=89/0و  r=87/0این مقیاس را با آلفاي کرونبـاخ  
بـا   ثبـات درونـی ایـن پرسشـنامه در پـژوهش حاضـر      . کردند

همچنـین   محاسبه شـد.  89/0 استفاده از روش آلفاي کرونباخ
ــري م   ــار رهب ــابی رفت ــراي ارزی ــژوهش ب ــن پ ــان از در ای ربی

چـالدوراي و   LSS(24پرسشنامه مقیاس رهبـري در ورزش ( 
) که بر اساس مدل چندبعدي رهبـري در ورزش  1980صالح (

هـاي ورزشـی    براي بررسی و مطالعه رفتار مربیان در موقعیت
سـؤال، رفتـار    40تهیه شده، استفاده شد. این ابزار، در قالـب  

ین، آمرانـه،  رهبري مربیان را در پنج بعد سبک آموزش و تمر
دموکراتیک، حمایـت اجتمـاعی و بـازخورد مثبـت از دیـدگاه      

کند. ثبـات درونـی ایـن پرسشـنامه را      ورزشکاران ارزیابی می
). 1980گزارش کردند (چالدوراي و صالح،  r =75/0محققان 

) نیــز ثبــات درونــی ایــن 1391) و وحــدانی (1389حســینی (
ثبات م کردند. اعال r=82/0و  r =91/0پرسشنامه را به ترتیب 

بـا اسـتفاده از روش    درونی این پرسشنامه در پژوهش حاضـر 
 محاسبه شد. 93/0 آلفاي کرونباخ

حاضر  تیم 9هر  ر تمامی بازیکناندر اختیاها  پرسشنامه 
پرسشـنامه   144قـرار گرفـت. در نهایـت از تعـداد     در لیـگ  

پرسشنامه به طور کامل تکمیـل و دریافـت    129 ،شده توزیع
ها بـا اسـتفاده از آزمـون     ز بررسی نوع توزیع داده. پس اشد

هاي آماري آنواي یک طرفه  اسمیرنف، از آزمون-کالموگراف
با آزمون تعقیبی گابریل، کروسکالوالیس و یومن ویتنی براي 

) اسـتفاده  ≥05/0Pتجزیه و تحلیل اطالعات خام در سطح (
 شد.

 

24. Leadership Scale for Sport-1980 

 هاي پژوهش یافته
کـه دامنـه سـنی    هـاي دموگرافیـک نشـان داد     بررسی ویژگـی 

ــین  ــان ب ــا  18بازیکن  و) =99/25M±SD±76/4ســال ( 38ت
سـال   25تـا   4اي بازیکنـان بـین    فعالیـت ورزش حرفـه   هسابق

)74/4±16/12M±SD=میانگین نمره هویـت ورزشـی    .) بود
) و 92/180)، کمتـر موفـق(  33/185هـاي موفـق (   بازیکنان تیم

-آزمـون کلمـوگراف   بـه وسـیله   ) محاسبه شد.11/166ناموفق(
در رفتارهـاي   هـا  اسمیرنوف، فـرض طبیعـی بـودن توزیـع داده    

داري آمـوزش تمـرین    رهبري مربیان به ترتیب با سـطح معنـی  
)246/0Sig:065/0اجتماعی ( )، حمایتSig:  بازخورد مثبـت ،(
)192/0Sig:) آمرانه ،(110/0Sig:) 265) و دموکراتیک/Sig: (

هویـت   داري در هویت ورزشی به ترتیب با سطح معنـی تأیید و 
)، هویـت  :001/0Sig)، انحصار گرایـی ( :024/0Sigاجتماعی (

)، تـأثیر  :001/0Sig)، تـأثیر پـذیري مثبـت (   :001/0sigخود (
رد ) :026/0sig) و هویت ورزشـی ( :005/0Sigپذیري منفی (

ار هاي رفت ؛ به همین دلیل براي تجزیه تحلیل استنباطی دادهشد
هاي پارامتریک و براي تجزیـه تحلیـل    رهبري مربیان از آزمون

 هاي ناپارامتریک استفاده شد. هاي هویت ورزشی از آزمون داده
)، نشـان داد کـه از   1نتایج آزمون آنوواي یک طرفه (جدول

هاي رهبـري مربیـان، رفتـار آمـوزش و تمـرین، حمایـت        رفتار
در بـین مربیـان    اجتماعی، بازخورد مثبـت و رفتـار دموکراتیـک   

داري  هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق داراي تفـاوت معنـی   تیم
هاي موفق، کمتر  و تنها در رفتار رهبري آمرانه مربیان تیم است

  داري مشاهده نشد. موفق و ناموفق تفاوت معنی
 انیـ مرب يابعـاد مختلـف رفتـار رهبـر     یزوج سهیمقا جینتا

ـ آزمـون گابر  قیموفق، کمتر موفق و ناموفق از طر هاي میت  لی
 تیحما ن،ی)، نشان داد که هر چهار رفتار آموزش و تمر2(جدول
 يها میت انیمرب انیدر م کیبازخورد مثبت و دموکرات ،یاجتماع

تفـاوت   يدارا فقکمتـر موفـق و نـامو    يها میت انیموفق با مرب
ـ  در هـا  سـبک  نیکه ا یدر صورت .است داري یمعن  انیـ مرب نیب

تفـاوت   ينـاموفق دارا  هـاي  میت انیکمتر موفق با مرب هاي میت
 .باشد ینم يدار یمعن

ـ   جینتا )، نشـان داد کـه   3(جـدول  سیآزمون کروسـکال وال
ــهو ــ تی ــرده مق یورزش ــو خ ــاي  اسی ــهوه ــاع تی  ،یاجتم

ـ  کنـان یباز نیخود در ب تیو هو ییانحصارگرا موفـق،   هـاي  میت
 کـه   یحال در .است دار یتفاوت معن يکمتر موفق و ناموفق دارا

 نیدر ب یمنف يریرپذیمثبت و تأث يریرپذیتأث هاي اسیخرده مق
تفـاوت   يموفق، کمتر موفـق و نـاموفق دارا   هاي میت کنانیازب

 .باشد ینم دار یمعن
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 هاي رهبري مربیان آزمون آنواي یک طرفه براي مقایسه سبک جینتا .1 جدول
 هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق تیمدر بین 

سبک 
 رهبري

 میانگین گروه
انحراف 
 استاندارد

)Mean square( 
 میانگین مجذورات

)F( 
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معنی

آموزش و 
 تمرین

 61/0 95/3 هاي موفق تیم
 74/0 43/3 هاي کمتر موفق تیم 001/0* 2 450/11 675/4

 52/0 35/3 هاي ناموفق تیم

 حمایت
 اجتماعی

 58/0 78/3 هاي موفق تیم
 77/0 09/3 هاي کمتر موفق تیم 001/0* 2 302/12 792/5

 68/0 26/3 هاي ناموفق تیم

بازخورد 
 مثبت

 76/0 77/3 هاي موفق تیم
 13/1 87/2 هاي کمتر موفق تیم 001/0* 2 745/11 261/9

 66/0 22/3 هاي ناموفق تیم

 آمرانه
 55/0 02/3 هاي موفق تیم

 72/0 12/3 هاي کمتر موفق تیم 753/0 2 284/0 124/0
 70/0 08/3 هاي ناموفق تیم

 دموکراتیک
 73/0 27/3 هاي موفق تیم

 84/0 79/2 هاي کمتر موفق تیم 005/0* 2 455/5 455/5
 87/0 75/2 هاي ناموفق تیم

 > 05/0Pسطح ي در دار یمعن* تفاوت 
 

هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق  رهبري مربیان در بین تیم  هاي نتایج آزمون تعقیبی گابریل براي مقایسه زوجی ابعاد مختلف سبک .2 جدول
 هندبال لیگ برتر ایران

 داري سطح معنی اختالف میانگین ها گروه مقایسه سبک رهبري

 آموزش و تمرین
 موفق

 001/0* 523/0 کمتر موفق
 001/0* 603/0 ناموفق

 917/0 080/0 ناموفق کمتر موفق

 حمایت اجتماعی
 موفق

 001/0* 690/0 کمتر موفق
 002/0* 522/0 ناموفق

 599/0 168/0 ناموفق کمتر موفق

 بازخورد مثبت
 موفق

 001/0* 899/0 کمتر موفق
 002/0* 557/0 ناموفق

 247/0 080/0 ناموفق کمتر موفق

 دموکراتیک
 موفق

 018/0* 482/0 کمتر موفق
 013/0* 518/0 ناموفق

 996/0 035/0 ناموفق کمتر موفق

 > 05/0Pي در سطح دار یمعن* تفاوت 
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کمتر موفق و ناموفق  هاي موفق، هاي هویت ورزشی بازیکنان در میان تیم نتایج آزمون کروسکالوالیس براي مقایسه خرده مقیاس .3جدول 
 لیگ برتر ایرانهندبال 

 داري سطح معنی درجه آزادي دو خی میانگین رتبه ها عملکرد تیم ها خرده مقیاس

 هویت اجتماعی
 10/76 موفق

 00/60 کمتر موفق 046/0* 2 17/6
 96/57 ناموفق

هویت 
 انحصارگرایی

 29/73 موفق
 22/71 کمتر موفق 003/0* 2 31/11

 26/48 ناموفق

 خودهویت 
 83/68 موفق

 27/73 کمتر موفق 017/0* 2 16/8
 04/51 ناموفق

هویت تأثیرپذیري 
 منفی

 41/67 موفق
 46/68 کمتر موفق 392/0 2 87/1

 23/58 ناموفق

هویت تأثیرپذیري 
 مثبت

 56/69 موفق
 91/67 کمتر موفق 215/0 2 07/3

 38/56 ناموفق

 هویت ورزشی کل
 42/73موفق           

 49/68کمتر موفق         01/0* 2 94/7
 26/51ناموفق          

 > 05/0Pي در سطح دار یمعن* تفاوت 
 

هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق  هاي هویت ورزشی بازیکنان در میان تیم نتایج آزمون یومن ویتنی براي مقایسه زوجی خرده مقیاس .4 جدول
 هندبال لیگ برتر ایران

هاي  مقیاس خرده
 هویت ورزشی

 داري سطح معنی یومن ویتنی میانگین رتبه عملکرد

 هویت اجتماعی

 موفق
 کمتر موفق

11/51 
89/39 

00/760 *041/0 

 موفق
 ناموفق

99/47 
17/36 50/630 *026/0 

 کمتر موفق
 ناموفق

11/43 
79/41 

00/850 805/0 

 هویت انحصارگرایی

 موفق
 کمتر موفق

06/46 
94/44 

50/987 840/0 

 موفق
 ناموفق

23/50 
58/33 

50/529 *002/0 

 کمتر موفق
 ناموفق

28/49 
68/34 50/572 *006/0 

 هویت خود
 موفق

 کمتر موفق
87/43 
13/47 

00/939 551/0 
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هاي  مقیاس خرده
 هویت ورزشی

 داري سطح معنی یومن ویتنی میانگین رتبه عملکرد

 موفق
 ناموفق

97/47 
19/36 

500/631 *027/0 

 کمتر موفق
 ناموفق

13/49 
85/34 00/579 *007/0 

 هویت ورزشی
 

 موفق
 کمتر موفق

20/47 
80/43 

00/936 53/ 

 موفق
 ناموفق

22/49 
74/34 

00/575 *007/0 

 کمتر موفق
 ناموفق

69/47 
51/36 

00/644 *03/0 

 > 05/0Pي در سطح دار یمعن* تفاوت 
 

ـ )، نشان داد کـه م 4( جدول ی تنوی ومنیآزمون  جینتا  زانی
موفق و کمتر موفـق از   هاي میت کنانیباز نیدر ب یورزش تیهو
ـ   شـتر یب يدار یناموفق به طور معن هاي میت کنانیباز  یبـوده ول

موفق و  هاي میت کنانیباز یورزش تیهو نیب داري یتفاوت معن
خــرده  يوبــر ر جینتــا نیکمتــر موفــق مشــاهده نشــد. همچنــ

موفق، کمتر موفق و  هاي میت نیدر ب یورزش تیهو هاي اسیمق
ـ در هو داري یکه تفاوت معن دهد ینشان م کنانیناموفق باز  تی

کمتر موفق و ناموفق وجـود   هاي میموفق با ت هاي میت یاجتماع
ـ  نیا که یحال در .دارد ـ  نیتفاوت در ب کمتـر موفـق و   هـاي   میت

 ییانحصـارگرا هاي  اسیخرده مق نیناموفق مشاهده نشد. همچن
ـ  هاي  میت نیخود در ب تیو هو هـاي   میموفق و کمتر موفق بـا ت

ـ ا کـه  ی حـال  هستند، در ی داريتفاوت معن يناموفق دارا دو  نی
ـ  هاي میت نیدر ب اسیخرده مق کمتـر موفـق    هـاي  میموفق با ت

 .باشد ینم داري یتفاوت معن يدارا

 
 گیري بحث و نتیجه

هـاي   هدف از این پژوهش مقایسه هویت ورزشـی هندبالیسـت  
هـا بـر اسـاس عملکـرد      اي ایران و رفتار مربیـان آن  لیگ حرفه

هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق است؛ تا  تیمی در سه رده تیم
بازیکنـان و نـوع رفتـار    معین شود که آیا میزان هویت ورزشـی  

تأثیرگذار باشد یـا    تواند بر عملکرد و موفقیت تیم مربیانشان می
دهـد کـه بازیکنـان     مـی   هاي پـژوهش نشـان   خیر؟ نتایج یافته

) و نــاموفق 92/180)، کمترموفــق (33/185هــاي موفــق ( تــیم
) به ترتیب داراي بیشترین تـا کمتـرین مقـدار هویـت     11/166(

هر سه رده  جه به نورم تعیین شده، بازیکنانورزشی و البته با تو
یت ورزشی نسبتاً باالیی برخوردار هستند. پس بـا  هو میانگین از

اي به  توجه به اینکه ورزشکاران در سطح باالیی از ورزش حرفه
هاي پژوهش  فعالیت مشغول هستند، همچنین با استناد بر یافته

قی به نظر ) نتایج این پژوهش منط2006( 25مایلز و کریستنسن
رسد. باال بودن هویت ورزشی این ورزشـکاران بیـانگر ایـن     می

ها ارزش خود را بر مبناي عملکـرد ورزشـی    مطلب است که آن
قرار داده و تمایل به تقویت عزت نفس از طریق هویت ورزشی 

) 1389قوي خود دارند. نتیجه این پژوهش با پـژوهش شـجیع (  
 همخوانی دارد.

دهـد کـه ورزشـکاران     ش نشان میهاي پژوه بررسی یافته
هاي موفق قرار گرفتـه   بندي جزء تیم هایی که در جدول رده تیم

هاي رده کمتر موفق و ناموفق از هویـت   بودند در مقایسه با تیم
ورزشی باالتري برخوردار بودند. همچنین میزان میانگین هویت 

هاي ناموفق  هاي کمتر موفق نسبت به تیم ورزشی بازیکنان تیم
هاي قبلی گـود و   التر بود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشبا

)، تسیمسـکی  1994(27)، ماتسون و همکاران1993( 26همکاران
) و هادیـان و  2010)، جیمـز و همکـاران (  2004( 28و همکاران
) که معتقدند براي موفقیـت در سـطوح بـاالي    2012همکاران (

خـود   ورزشی نیاز به یک حس قوي به عنوان یک ورزشـکار از 
 29باشد همخوانی دارد. در حالی که با نتـایج مطالعـات بـران    می

) مغایرت دارد. بنابراین بـا  1997( 30) و ویچمن و ویلیامز1998(
توجه به نتایج این پژوهش و مطالعات صورت گرفته پیشین بـه  

رسد که میزان هویت ورزشی باال در بازیکنان احتماالً از  نظر می

25. Mills, A.L., Christensen 
26. Good et al 
27. Matheson et al 
28. Tasiemski et al 
29. Brown 
30. Wiechman & Williams 
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الزم تمرین بیشـتر، تمرکـز بـر روي     طریق ایجاد انگیزه و نظم
اهداف مرتبط با ورزش، پیشرفت ارتباطـات اجتمـاعی (دنـیش،    

)، منجـر بـه   1997) و ایجاد تعهد در بازیکنان (بایسـدن،  1983
ها در لیـگ   عملکرد بهتر ورزشکاران و به دنبال آن موفقیت تیم

 شود. برتر هندبال ایران می
داد که هویت ورزشی  توان این احتمال را از طرفی دیگر می

هـاي موفـق لیـگ برتـر هنـدبال       بیشتر به وجود آمـده در تـیم  
ها در پایـان   تواند بخاطر عملکرد، رضایتمندي، و موفقیت آن می

هاي  ، پژوهش فصل رقابتشان باشد. که در این صورت این یافته
دارد هویـت   کند که اظهار مـی  ) را حمایت می1999قبلی برور (

راضی بودن عملکرد ورزشـی در طـول یـک    ورزشی در نتیجه نا
فصـل کــاهش و در نتیجـه راضــی بـودن از عملکــرد افــزایش    

یابد و یک رابطه مثبت بـین هویـت ورزشـی و موفقیـت در      می
رسـد بـراي اسـتدالل     فصل وجود دارد. به هر حال به نظر مـی 

قوي این رابطه نیاز است در یک مطالعه طولی در ابتدا و انتهاي 
تغیرات هویت ورزشکاران بر اثـر عملکردشـان   فصل به مقایسه 

 پرداخت.
هـاي هویـت ورزشـی     همچنین نتایج مقایسۀ خرده مقیاس

دهـد   هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق، نشان مـی  بازیکنان تیم
هاي هویـت ورزشـی در    داري بین خرده مقیاس که تفاوت معنی

ـ  معنـی   ها وجود دارد. این تفاوت بین این سه رده تیم وط دار مرب
هاي هویت اجتمـاعی، هویـت انحصـارگرایی و     به خرده مقیاس

داري،  هاي موفق به طور معنـی  هویت خود است و بازیکنان تیم
هـاي هویـت اجتمـاعی و انحصـارگرایی بـاالتر       از خرده مقیاس

انـد.   هاي کمتر موفق و ناموفق بهره برده نسبت به بازیکنان تیم
هاي کمتر موفق به  مهمچنین میزان این دو خرده مقیاس در تی

هـا بـا    هاي ناموفق است. این یافته داري بیشتر از تیم طور معنی
 ) همخوانی دارد.2012نتایج پژوهش هادیان و همکاران(

نتایج تحقیق در زمینۀ خرده مقیاس هویت اجتماعی نشـان  
هاي موفق، کمتر موفـق و   دهد که این خرده مقیاس در تیم می

ترین تا کمترین مقدار میانگین است ناموفق به ترتیب داراي بیش
هاي کمتر موفـق و نـاموفق تفـاوت     هاي موفق با تیم و بین تیم

داري وجــود دارد. از آنجـایی کــه هویـت اجتمــاعی بــاور    معنـی 
ورزشکار در مورد این است که دیگران تا چه حد او را به عنوان 

رسـد کـه شـهري     شناسند این طور به نظر می یک ورزشکار می
پـردازد   متعلق به آن است و در آنجا به تمرینات خود میکه تیم 

تواند یکی از عوامل مهم در شکل گیـري هویـت اجتمـاعی     می
هـاي   باشد. از آنجایی که سه تیم اول گـروه کـه در زمـره تـیم    

باشند و اینکـه   موفق لیگ قرار گرفتند، اصفهانی و خراسانی می

بـه نـوعی ایـن دو    ها سابقۀ دیرینه دارد و  هندبال در این استان
شوند، طبیعی اسـت کـه    مهد هندبال کشور محسوب می  استان

ها مشغول بـه فعالیـت    هویت اجتماعی بازیکنانی که در این تیم
که در گـروه   ها  هاي دیگر استان هستند، نسبت به بازیکنان تیم

داري  هاي کمتر موفق و ناموفق قرار گرفتند به طـور معنـی   تیم
جتماعی، هویت ورزشـی متـأثر از محـیط    بیشتر باشد. در نقش ا

خارج فرد است. بنابراین، میزانی که فرد خود را به عنـوان یـک   
کند تحت تـأثیر خـانواده، مربـی، دوسـتان،      ورزشکار تفسیر می

گیـرد (بـرور،    رسانه و برآورد دیدگاهایشان به خود فرد قرار مـی 
 ). مثالً رسانه یکی دیگر از موارد بسیار مهمـی اسـت کـه   1993

تواند در تقویت هویت اجتماعی ورزشـکاران نقـش بسـزایی     می
هاي ورزشی که معموأل از تلوزیون  داشته باشد. با بررسی برنامه

گـردد کـه معـدود     گردد، این امر کامالً مشـاهده مـی   پخش می
شـود   مسابقات هندبالی که از طریق تلوزیون ایران پخـش مـی  

رد ایـن چنینـی   باشـد. مـوا   هاي صدر جدولی لیگ می دیدار تیم
دار شدن تفـاوت هویـت اجتمـاعی در بـین      تواند باعث معنی می
 هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق شود.  تیم

هاي حاصل از خرده مقیاس انحصـارگرایی نشـان داد    یافته
هاي موفق، کمتر موفق و ناموفق به ترتیـب   که ورزشکاران تیم

دهـد   نشان می داراي بیشترین تا کمترین مقدار بودند. این نتایج
شـان و   هاي موفـق ارزشـی را کـه بـراي عملکـرد ورزشـی       تیم

هاي  اهمیتی را که براي نقش ورزشکار در مقایسه با سایر نقش
هاي دیگر جدول اسـت   روزمره زندگی قائل هستند بیشتر از تیم

هـاي کمتـر    دار و بـا تـیم   ناموفق معنیهاي  و این تفاوت با تیم
د یکـی از دالیـل ایـن نتیجـه     دار بـود. شـای   موفق غیـر معنـی  

هـاي نـاموفق و    هاي موفق نسبت بـه تـیم   تر بودن تیم اي حرفه
هاي ناموفق باشد کـه باعـث    هاي کمتر موفق نسبت به تیم تیم
شود ورزش به عنـوان حرفـه اصـلی ورزشـکاران مهمتـرین       می

بخش زندگی آنان را تشـکیل دهـد و ورزشـکاران روز خـود را     
ا بتوانند به ورزش که قسمت مهمـی  طوري برنامه ریزي کنند ت

 از زندگی آنان هست بپردازند.
هـاي   نتایج خرده مقیاس هویت فردي در بین سه گـروه تـیم  

داري بـین   موفق، کمتر موفق و ناموفق نشان داد که تفاوت معنی
هاي ناموفق وجـود دارد و بـه    هاي موفق و کمتر موفق با تیم تیم

نـاموفق داراي بیشـترین تـا    هاي کمتر موفق، موفق و  ترتیب تیم
بنابراین نتایج خرده  باشند. کمترین میانگین رتبه هویت فردي می

هاي موفـق و   دهد که بازیکنان تیم مقیاس هویت فردي نشان می
کمتر موفق نگرش و احساسی که از خود به عنوان یک ورزشکار 

 هاي ناموفق است. تر از بازیکنان تیم دارند قوي
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هـاي تأثیرپـذیري منفـی و     بـه مؤلفـه   هاي مربوط در یافته
داري مشـاهده نگردیـد و ایـن     تأثیرپذیري مثبت تفـاوت معنـی  

هاي لیـگ برتـر در    تواند دال بر این امر باشد که هندبالیست می
باشـد، بـه هنگـام      اي که تیمشان در لیگ قـرار گرفتـه   هر رده

 مطلوب (کنار گذاشته شدن از تیم، ناتوانی در مواجهه با شرایط نا
دستیابی به اهداف ورزشی یا آسیب ورزشی) و شـرایط مطلـوب   
(بازي خوب در تمرینات و مسابقات، رضایت از عملکرد خـود و  
دستیابی به قهرمانی) در ورزش عواطـف منفـی و مثبـت را بـه     

هاي هادیـان   کنند. این نتایج با یافته صورت یکسانی تجربه می
ــی 1391( ــاوت معن ــدم تف ــر ع ــی ب ــرد ) مبن ــاس دار در خ ه مقی

هاي اول تا سوم مسابقات قهرمانی  تأثیرپذیري منفی در بین تیم
والیبال آسیا که نشان دهنده این است که در تمامی ورزشکاران 
مواجهــه بــا شکســت و آســیب بســیار ســخت و نــاگوار اســت  

 همخوانی دارد.
اي رفتارهـاي مـورد    در بخش دیگر پژوهش نتایج مقایسـه 

موفق، کمتر موفق و نـاموفق نشـان   هاي  استفاده مربیان در تیم
هـاي مختلـف    داري بین رفتار مربیـان تـیم   داد که تفاوت معنی

ها مربوط بـه رفتـار آمـوزش و تمـرین،      وجود دارد و این تفاوت
حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت و دموکراتیک اسـت و مربیـان   

هـا را بیشـتر از    داري ایـن سـبک   هاي موفق به طـور معنـی   تیم
هـاي کمتـر موفـق و نـاموفق مـورد اسـتفاده قـرار         مربیان تیم

ها میـان مربیـان    داري در این سبک دهند. البته تفاوت معنی می
هاي کمتر موفق و ناموفق وجود نداشت. این نتایج با نتـایج   تیم

) در 1391و طالبی و همکاران ( )1998( 31هاي گوردون پژوهش
، مثبـت  آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بازخوردرفتارهاي 

) در رفتـار بـازخورد مثبـت و حمایـت اجتمـاعی و      2003بوچر (
) در رفتار آمـوزش و  1389پژوهش حسینی کشتان و همکاران (

کـه بـوچر    تمرین و حمایت اجتمـاعی، همخـوانی دارد. درحـالی   
دارد که سبک آمـوزش و تمـرین بیشـتر بـه      ) اظهار می2003(

که به نوعی با  یرد،گ قرار می استفادهوسیله مربیان ناموفق مورد 
) 1385نتایج این پژوهش ناهمخوان است. مرادي و همکـاران ( 

هـاي   داري را بین سـبک رهبـري مربیـان تـیم     نیز تفاوت معنی
 موفق و ناموفق بیان نمودند.

توان اظهار داشت مربیانی  با توجه به این نتیجه پژوهش می
ینـه  هاي خـود در زم  کارگیري بیشتر تخصص و توانایی که با به

هاي ماهرانه،  ها و استراتژي ها، تاکتیک آموزش و تمرین تکنیک
شـوند، ورزشـکاران را در    سبب بهبود عملکرد فردي و تیمی می

دهند و به روابط بین فردي مثبت بـا   ها شرکت می گیري تصمیم

31. Gordon  

ها و ایجاد جو گروهی مثبت، تأکید  ورزشکاران، توجه به رفاه آن
هـا   ورزشکاران را شناسایی و آندارند؛ همچنین اجراهاي خوب 

هاي فنی و  دهند؛ از طریق بهبود قابلیت را مورد تشویق قرار می
 تاکتیکی، ایجاد انگیزه و حالـت روانـی مطلـوب و ایجـاد خـود     

اي را ایفــا  کارآمــدي بازیکنــان، در موفقیــت تــیم نقــش عمــده
هاي موفق که به میزان بیشتري از  بنابراین مربیان تیم؛ کنند می

هاي رهبري آموزشی، دموکراتیـک، حمایـت اجتمـاعی و     سبک
کنند، به نیازهاي کلی ورزشکارانشـان   بازخورد مثبت استفاده می

هاي ورزشی درك و بـا   ها را در صحنه توانند آن پاسخ داده و می
ها روابط صمیمی برقرار کنند و تمایـل ورزشـکاران را بـراي     آن

 هم آورند.کسب موفقیت هرچه بیشتر در عرصه ورزش فرا
هاي مربـوط بـه مقایسـه     توجه در یافته نکته ظریف و قابل 
با وجود اینکـه در رفتـار    کهها این بود  رفتار رهبري مربیان تیم

موفـق و نـاموفق    هاي موفـق، کمتـر   رهبري آمرانه مربیان تیم
هـا نشـان    داري مشاهده نگردید، ولی میانگین یافته تفاوت معنی

موفق از این سبک بر خالف دیگـر   هاي دهد که مربیان تیم می
هـاي   هاي رهبري به میزان کمتري نسبت به مربیان تـیم  سبک

اند. نتایج این یافته پـژوهش   کمتر موفق و ناموفق استفاده کرده
) مبنی بـر اینکـه میـان رفتـار     2006( 32با نتایج پژوهش وانگ

آمرانه مربیان با عملکرد و موفقیت بازیکنان رابطه منفی وجـود  
 ، همخوان است.دارد

توان اظهار داشت که اسـتفاده زیـاد مربیـان از     بنابراین می
سبک رهبري آمرانه در تمرینات و مسابقات ورزشی به واسـطه  
کاهش روحیـه بازیکنـان، باعـث تضـعیف عملکـرد ورزشـی و       

شـود؛ لـذا بـه     اثربخشی تیم در این سطح از ورزش هندبال می
هاي هنـدبال لیـگ    ن تیمهاي ورزشی، به ویژه مربیا مربیان تیم

شود که براي هدایت و رهبري ورزشکارانشـان   برتر پیشنهاد می
هـاي رهبـري آمـوزش و تمـرین، دموکراتیـک،       بیشتر از سبک

حمایت اجتماعی و بـازخورد مثبـت و کمتـر از سـبک رهبـري      
آمرانه استفاده کنند تا بتوانند زمینه موفقیت را براي بازیکنـان و  

 تیم فراهم آورند.
ها و نتایج ایـن پـژوهش و    ه هر صورت آنچه که از یافتهب 

آید، آن است که هویـت ورزشـی و رفتـار     مطالعات پیشین برمی
تواند عملکرد بازیکنان و موفقیت تیمی را تحت تـأثیر   مربی می

هایی که بتـوان افـراد را    خود قرار دهد. بنابراین پی بردن به راه
نی) تبـدیل کـرد، کـاري    اي (فیزیکی و روا به ورزشکارانی حرفه
باشد. مربیان بهتر است در نظر داشته باشند  ضروري و مهم می

هـاي ورزشـی بـه     که عوامـل روانشـناختی و مـدیریتی در تـیم    

32. Wang  
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اي، به اندازه مسـائل فنـی بـر عملکـرد      هاي حرفه خصوص تیم
بازیکنان و در نهایت موفقیت تیمی اثر گذار است و این مسـئله  

شود کـه مربیـان    د. همچنین پیشنهاد میباش غیر قابل انکار می
هاي پایین جـدولی کـه بازیکنانشـان نسـبت بـه بازیکنـان        تیم

تـري برخـوردار    هاي باالي جدول از هویـت ورزشـی پـایین    تیم
هستند، تمرینات را عالوه بر نیاز فیزیکـی بـر اسـاس نیازهـاي     
روانی به خصوص بعد با اهمیت هویت که بـا عملکـرد و سـایر    

 ریزي کنند. نی ارتباط دارد، برنامهعوامل روا
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