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چکیده
خودرهبری يکی از نظريات حوزه رهبری است که بر فرآيند تأثیرگذاری بر خود اشاره دارد .بر اين
اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود
ورزشکاران نخبه چگونه میتوانند از اين پديده استفاده کنند .پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش
داده بنیاد کالسیک (ظاهر شونده) اجرا شد 19 .نفر از خبرگان به روش نمونهگیری هدفمند مورد
مصاحبههای نیمه ساختاريافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری جمعآوری دادهها به
اتمام رسید .مجموع روشهای کدگذاری باز ،انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا دادههای مصاحبهها
تجزيهوتحلیل شود .قابلیت اعتماد يافتهها با روشهای مختلف و محاسبه ضريب توافق کدگذاری مورد
تأيید واقع شد .مطابق نتايج  93کد نهايی ايجاد شد .خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل کنترل
شناختی ( 13کد) ،کنترل رفتاری ( 15کد) ،کنترل هیجانی ( 8کد) و کنترل مديريتی ( 10کد) است که
کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد .همچنین دو نوع محدودکنندههای محیطی و شخصی
( 17کد) تأثیرات سوء بر توانايی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای ( 15کد) آموزش و
تقويت میتوان ظرفیتهای خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد .در نهايت خودرهبری ورزشکاران
نخبه پیامدهای مثبت سهگانه ( 15کد) بهبود عملکرد ،خودباروی و موفقیت را به دنبال دارد .موفقیت
نسبت به دو نتیجه ديگر غايیتر محسوب میشود .يافتهها میتواند مبنای پژوهشهای بیشتر و
راهنمايی برای کاربردی کردن تلقی شود.
واژگان کلیدی :کنترل رفتاری ،تقويت ،عملکرد ورزشی.
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مقدمه
از زمان ظهور یا به رسمیت شناختن رهبری ،رهبری مفهومی قابل تأمل بوده است که پژوهشگران
بتوانند تعریف واحدی از آن داشته باشند .در اکثر تعاریف مربوط به رهبری ،جملههایی از قبیل
رهبری یک گروه ،بسیج کردن ،ایجاد انگیزه در کارمندان برای کارآمدتر کردن کار خود ،جمعآوری
گروهی از افراد برای یک هدف خاص ،درک مسئله و نشان دادن گزینههای راهحل به اعضا تأکید
شده است (دوغان .)2007 ،1در این راستا شاید سادهترین تعریف از رهبری فرایند نفوذ و اثرگذاری
بین رهبر و پیرو باشد (هوالندر .)1978 ،2اما از طرفی بهرغم شمار قابل توجه نظریههای رهبری
سازگار با شرایط سازمانهای امروز ،اکثر پژوهشگران با این امر موافقاند که رهبری مؤثر با اثربخش
بودن خود فرد آغاز میشود ،یعنی رهبران اثربخش به طور مداوم از طریق شناخت و تفكر در خود،
در جستجوی راههایی برای بهبود خود و سازمانشان هستند (اصالنی و حضوری .)2014 ،لذا
میتوان گفت در این نقطه مفهوم خودرهبری 3ظهور میکند ،خودرهبری برای اولین بار توسط مانز4
در سال  1986بهعنوان فرایند تأثیر بر خود به منظور ایجاد خود هدایتی و خودانگیختگی برای
عملكرد تعریف شد (مانز .)1986 ،خودرهبری فرایندی است که فرد با آن رفتارهای خود را کنترل
میکند ،تأثیرگذاری ایجاد میکند و با استفاده از راهكارهای خاص رفتاری و شناختی خودش را
هدایت میکند (نک 5و مانز .)2010 ،طرفداران خودرهبری معتقدند مجموعه فرآیندهایی وجود دارد
که افراد به کمک آنها میتوانند رفتارهای خود را کنترل کنند (رابینز و جاج .)2011 ،6همچنین
اعتقاد بر این است اگر کسی نتواند خودش را رهبری کند ،نمیتواند به آسانی دیگران را رهبری
کند .موفقیت در خودرهبری باعث تعادل ذهنی میشود و در ادامه میتوان دیگران را نیز رهبری
کرد (اصالنی و حضوری .)2014 ،نظریهها و رویكردهای معاصر رهبری مانند رهبری مشترک،
رهبری خدمتگزار و رهبری معتبر ،به ظهور خطوط جدید تفكر در مورد خودرهبری کمک کردهاند
(نورتاوس )2015 ،7و خودرهبری نمایانگر یكی از جدیدترین زمینههای پژوهش در مورد رهبری
است که فرایندی تأثیرگذاری در خود است.
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1. Doğan
2. Hollander
3. Self-Leadership
4. Manz
5. Neck
6. Robbins and Judge
7. Northouse

117

موسوی :طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه...

پایه و اساس نظریه خودرهبری بر نظریه یادگیری اجتماعی باندورا )1977( 1و نظریه شناختی
اجتماعی باندورا )1986( 2ایجاد شده است و توضیح میدهد چگونه افراد میتوانند شناخت ،انگیزه و
رفتار خود را تحت تأثیر قرار دهند (نوریس .)2008 ،3خودرهبری متشكل از راهبردهای خاص
رفتاری و شناختی است که برای تحت تأثیر قرار دادن اثربخشی شخصی طراحی میگردد .بر اساس
پژوهشهای پروسیا 4و همكاران ( ،)1998مانز و سیمز )2001( 5و مانز و نک ( )2004این راهبردها
به طور کلی در سه گروه به شكل زیر طبقهبندی شده است؛ راهبردهای رفتار محور ،6راهبردهای
پاداش طبیعی 7و راهبردهای اندیشه سازنده( 8داینتینو 9و همكاران .)2007 ،به طور کلی پژوهشها
نشان داده است ،خودرهبری اثرات قابلتوجهی بر سازمانها میگذارد .از آن جمله میتوان به
رضایت شغلی ،خودکارآمدی ،خالقیت و نوآوری اشاره کرد (عباسی رستمی .)2015 ،همچنین از
نظر مانز ( )1991بین خودرهبری و خودمدیریتی 10تفاوت وجود دارد ،خودرهبری شامل انگیزه
ذاتی است و تمرکز بر فرآیندهای شناختی را افزایش میدهد و کمتر توسط نیروهای بیرونی هدایت
میشود در حالی که فرآیندهای خود مدیریتی وابسته به محرکهای بیرونی (بهعنوان مثال پرداخت
یا سایر پاداشهای خارجی برای یک کارمند جه ت انجام کار مستقل) است (استوارت 11و همكاران،
.)2011
خودرهبری برای همه افراد مهم است؛ زیرا بدان وسیله میتوانند رضایتبخشتر و صحیحتر زندگی
کنند .عالوه بر این خودرهبری در سازمانها نیز اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا خودرهبران اساساً افرادی
با انگیزه ،مولد و خالقاند .افراد خودرهبر بر آنچه میتوانند انجام دهند تا بهترین باشند ،تمرکز
میکنند  .فرد خودرهبر خودخواه نیست ،حتی وظایف خود را نسبت به زندگی و اهداف دیگران هم
نادیده نمیگیرد بلكه همدلی و تالش برای کمک به مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار میدهد
(بریانت و کازان .)2012 ،12تاکنون پژوهشهای تجربی خارجی و داخلی متعددی به کاربست مفهوم
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1. Bandura’s Learning Theory
2. Bandura Social Cognitive Theory
3. Norris
4. Prussia
5. Sims
6. Behavior Focused Strategies
7. Natural Reward Strategies
8. Constructive Thought Strategies
9. Dintino
10. Self-Managing
11. Stewart
12. Bryant and Kazan
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خودرهبری در مشاغل و سازمانهای مختلف روی آوردهاند؛ از جمله سارماوا و مارتینی)2018( 1
تأثیر مثبت معنادار خودرهبری بر رضایت شغلی و عملكرد را در صنعت نساجی نشان دادند .پژوهش
مزاری و زمانی ( )2016در کارکنان و اساتید دانشگاه تأثیرپذیری سرمایه انسانی را از خودرهبری
نشان داد .همچنین این پژوهشگران اذعان کردند برای تحقق خودرهبری الزم است شغل افراد در
نظرشان به درستی مفهومسازی شود تا از انجام شغلشان به طور طبیعی خشنود باشند و لذت
ببرند .از طرف دیگر ،باید با آموزشهای مناسب ،توان تجسم عملكرد موفق در آینده را در کارکنان
ارتقا داد .واعظی و همكاران ( )2016در پژوهش خود رابطه معنادار میان بهکارگیری استراتژیهای
خودرهبری و عملكرد تحصیلی دانشجویان را نشان دادند .آی ،کاراکایا و ییلماز )2015( 2همبستگی
مثبت متوسطی بین خودرهبری و مهارتهای تفكر انتقادی در دانشجویان دانشگاه گزارش کردند.
اصالنی و حضوری ( )2014الگوی خودرهبری سازمانی دانشگاه پیام نور را شامل شرایط علی (سبک
رهبری ،شخصیت و ارتباطات سازمانی اثربخش) ،پدیده محوری (اعتمادبهنفس سازمانی) ،عوامل
زمینهای (مدیریت تعارض سازمانی ،مدیریت استعداد و منابع انسانی و تیم محوری) ،شرایط
مداخلهگر (فرهنگ ،ساختار ،جو و ارزشهای سازمانی) و پیامدهای (پویایی ،پیشروی و افزایش
بهرهوری سازمانی) دانستند .رحیمی و آقابابایی ( )2014بین استراتژیهای خودرهبری و کارآفرینی
اعضای هیئتعلمی دانشگاه رابطه مثبت معنادار نشان دادند .هاوشیلت و کونرات )2012( 3با مطالعه
شرکتهای آلمانی از صنایع مختلف نشان دادند رابطهای مثبتی بین خودرهبری و عملكرد فنی و
تیمی وجود دارد .کانگ 4و همكاران ( )2010نیز رابطه معنادار خودرهبری با عزتنفس ،رضایت
شغلی و تعهد سازمانی را در دانشجویان پرستاری گزارش کردند و پیشنهاد دادند برنامههای آموزشی
برای تقویت خودرهبری در دانشجویان الزم است.
پژوهشهای فوق همگی تأکیدی بر ضروری بودن خودرهبری برای افراد و مشاغل مختلف است.
بنابراین در این نقطه این پرسش مطرح میشود که آیا مفهوم خودرهبری برای ورزشكاران نخبه
ضروری است یا نه؟ نظریه خودرهبری یكی از نظریاتی است که کمتر مورد اقبال پژوهشگران
ورزشی بوده است .در این رابطه در یكی از پژوهشهای انجام شده هیث )2012( 5معتقد است
تاکنون خودرهبری محدود به حوزه روانشناسی سازمانی بوده است اما به نظر میرسد بنا به چندین
دلیل خود رهبری مفهومی مناسب در زمینه ورزشكاران نخبه باشد .اول اینكه برای رسیدن به اوج
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1. Sarmawa and Martini
2. Ay, Karakaya, and Yilmaz
3. Hauschildt and Konradt
4. Kang
5. Heiss
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عملكرد در ورزش داشتن فعالیت مستمر یک پیششرط الزم است و بر اساس اینكه مفهوم
خود رهبری متشكل از راهبردهایی برای هدایت رفتار است میتواند اثرات مفیدی در قبول خود
مسئول بودن توسط افراد در تمرین و رقابت داشته باشد .دوم اینكه به نظر میرسد توانایی خود
رهبری یكی از ضروریات حرفه ورزش باشد .به عنوان مثال میتوان به رها کردن ورزش توسط
ورزشكاران قبل از رسیدن به اوج عملكرد اشاره کرد .لذا منطقی به نظر میرسد که مهارتهای خود
رهبری بتواند از طریق انتخاب اهداف مناسب و انگیزشی بهعنوان یک عامل محافظتی تداوم فعالیت
تلقی گردد (هیث .)2012 ،طبق نظر قلی پور ،شهبازی و باقرزاده ( )2014همواره ورزشكاران نخبه
دالیل موفقیت و شكست خود را به علت یا علتهایی استناد میدهند که این علتها به دو دسته
درونی و یا بیرونی تقسیم شدهاند .صرفنظر از اهمیت علتهای بیرونی در موفقیت یا شكست
ورزشكاران ،طبق پژوهش ویلمن ،آلفرمان و لوواله )2004( 1مربیان ورزشكاران نخبه اذعان داشتند
خودرهبری (به عنوان یكی از مهمترین عوامل درونی) عامل مهمی در رسیدن ورزشكاران نخبه به
حداکثر عملكرد و موفقیت است .استراتژیها ی خود رهبری در صورت هم جهت بودن با باورها و
فرضیات ورزشكاران نخبه به ارزیابی شناختی فردی منجر میشود و از انتخاب اهداف ارزشمند و
سازگار حمایت می کند .بنابراین یک عامل بالقوه برای ورزشكاران نخبه در رسیدن به هدف است و با
افزایش توانایی تغییرپذیری و تربیتپذیری در مورد رفتارهای سیستماتیک یک جهتگیری عملی
قوی به حساب میآید.
برخی از پژوهشها نیز مفهوم خودرهبری را در زمینههای ورزشی مطالعه کردهاند .به طور نمونه
بوزیغیت )2019( 2تفاوت معن ادار در متغیرهای آگاهی از رفتار و اراده ،انگیختگی و شناخت را بین
دانشجویان مدیریت ورزشی استفادهکننده از استراتژیهای خودرهبری و دانشجویانی که از این
استراتژی استفاده نكردند ،نشان داد .هوچی 3و همكاران ( )2019نشان دادند با بهکارگیری برنامه
توسعه خودرهبری در تیمهای فوتبال زیر  18سال لیگ حرفهای ژاپن (جی لیگ )4نمره مهارت
خودمدیریتی ورزشی ،5اعتقاد به همكاری و اثربخشی تیمی افزایش مییابد .مقیاس مورد استفاده در
این پژوهش پرسشنامه خودمدیریتی ورزشی تاکمورا 6و همكاران ( )2013بود که البته با
خودرهبری تفاوت دارد .مگیرکاونی )2018( 7با مطالعه خودرهبری در سازمانهای ورزشی انگلیسی
1

2

3

4

5

6

7

1. Wylleman, Alfermann, and Lavallee
2. Bozyiğit
3. Hochi
4. J League
5. Sport Self-Management Skill
6. Takemura
7. Megheirkouni
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نشان داد استراتژیهای خودرهبری پیشبینی کننده خوبی برای خودکارآمدی شخصی و موفقیت
شغلی در بافت سازمانهای ورزشی است .در پژوهش دیگری بوزیغیت ( )2018با مطالعه بازیكنان
والیبال لیگ دانشگاهی ترکیه نشان داد سطح خودرهبری ورزشكاران باال است و همبستگی معكوس
ضعیفی بین خودرهبری و رتبه تیمها از نظر امتیازی وجود دارد .البته ابزار مورد استفاده در این
پژوهش پرسشنامه خودرهبری هوقتون ،داولی و دیلیولو )2012( 1است که مناسب بودن آن برای
ورزشكاران قابل بحث است.
عالوه بر اهمیت نظری مفهوم خودرهبری که میتواند برای ورزشكاران نخبه نیز مفید واقع شود و
اشارات معدودی که در پژوهشهای باال شد ،دالیل فراوانی وجود دارد که با استناد به آنها میتوان
مفهوم خودرهبری ورزشكاران نخبه را مورد مطالعه قرار داد .همواره یک ورزشكار نخبه باید عالوه بر
غلبه بر رقبای سرسخت بر عواملی نظیر استرس و فشارهای جسمی و روانی رقابت شدید و
محرکهای محیطی منفی زیادی نظیر واکنشهای هواداران تیم مقابل و حتی خودی غلبه نماید تا
بتواند در درازمدت در عرصه ورزش موفق باشد .عالوه بر دالیل گفته شده میتوان برای ورزشكاران
نخبه ایرانی حتی دالیل بیشتر و مستندتری از مفید و سودمند بودن سازه خودرهبری برشمرد .مثالً
ورزشكاران نخبه ایرانی در رقابتهای بینالمللی و برونمرزی عالوه بر اینكه نمایندگی هویت ایرانی
را به همراه دارند ،نماینده اقتدار و صالبت کشور نیز هستند و باید بتوانند برای موفقیت در رقابت
ورزشی همه انرژی و تالش خود را متمرکز نمایند .همچنین مروری بر رفتارهای برخی از ورزشكاران
ایرانی اعزامی به رقابتهای بینالمللی و حواشی پیرامون آنها ،نظیر گرفتن عكسهای یادگاری بدون
توجه به جنبه های فرهنگی آن و حتی اقدامات بدتر نظیر ماندن در کشور خارجی به جهت گرفتن
اقامت و یا پناهندگی نشان می دهد که در صورت توجه به خودرهبری و استفاده مفید از آن شاید
بتوان حداقل از بخشی از این اقدامات جلوگیری کرد؛ چرا که به نظر میرسد با آموزش خودرهبری
افراد بتوانند در شرایط سخت تصمیمات اخالقی و درستتری بگیرند .بنابراین خودرهبری به عنوان
مجموعهای از راهبردهایی که افراد را به سطح باالی عملكرد و اثربخشی وا میدارد ،میتواند سازهای
مفید برای ورزشكاران بهویژه در سطوح باالی رقابت در نظر گرفته شود .اما با توجه به اینكه سازه
خود رهبری مفهومی جدید در حوزه مطالعات ورزشی و حتی سازمانی است در راستای بهرهمندی از
آن خأل پژوهشی جدی احساس میشود .از اینرو مسئله مهمی که این پژوهش با آن روبرو است این
است که ماهیت سازه خودرهبری برای ورزشكاران نخبه ایرانی چیست و خودرهبری ورزشكاران
نخبه ایرانی چه مؤلفههایی دارد؟ و چه عواملی بر این سازه تأثیرگذارند؟ از اینرو با توجه به نبود
هیچ پژوهش گزارش شدهای در خصوص کاربرد و مطالعه مفهوم خودرهبری در ورزشكاران نخبه
1

1. Houghton, Dawley, and DiLiello
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ایرانی ،هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خود رهبری ورزشكاران نخبه ایرانی با رویكرد داده
بنیاد است تا با رویكردی کیفی ابعاد و جنبههای مختلف این سازه در ورزشكاران نخبه ایرانی تبیین
گردد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهشهای توسعهای است ،چرا که به دنبال توسعه مدلی برای
خودرهبری ورزشكاران نخبه بود که ویژگیهای آن در سایر مدلها و نظریات وجود ندارد .در کتاب
راهنمای پژوهش در روانشناسی ورزش ورزشكار نخبه به کسی گفته میشود که در سطح ملی،
بینالمللی و یا حرفهای به رقابت بپردازد در مقابل ورزشكار زیر نخبه ورزشكاری است که فاقد
مقامهای ملی ،جهانی و المپیک است و در سطح ایالتی و منطقهای مشغول به فعالیت باشد (سینگر،
مورفی و تننت ،) 1993 ،1در فرهنگ علم ورزش و تمرین نیز نخبه به فردی اطالق میشود که
مستعدتر ،برتر و یا تمرین کرده تر از سایرین باشد (بتمن ،مک آدام و سارجنت .)2006 ،2لذا در این
تحقیق منظور از ورزشكار نخبه کلیه ورزشكارانی هستند که در لیگهای کشوری اعم از لیگ دسته
دو ،دسته یک و برتر فعالیت ورزشی دارند .در این پژوهش بدون تالش برای آزمون فرضیهای
مشخص ،در ابتدا پرسش پژوهش مطرح بود و چون پژوهش کیفی قابلیت مطالعه و کشف جنبههای
جدید موضوعات را دارد ،از این رویكرد استفاده شد .یكی از استراتژیهای پژوهش کیفی استفاده از
نظریه داده بنیاد 3است .نظریه داده بنیاد در تعریفی ساده ،شامل دستورالعملهایی سیستماتیک اما
انعطافپذیر برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای کیفی برای ساخت نظریهای برآمده از خود
این دادهها است .دستورالعملها به جای قوانین فرموله شده ،مجموعهای از اصول بنیادی و ابزارهای
اکتشافی ارائه میکند (چارمز .)2 ،2014 ،4برای رسیدن به هدف پژوهش که نظریهپردازی و ارائه
مدل بود ،رویكردی استقرایی به شكلی نظاممند جهت مشخص نمودن عناصر کلیدی (مفاهیم و
مقولهها) و طبقهبندی و شناخت روابط این عناصر انجام گرفت .رویكرد گلیزری 5نظریه داده بنیاد با
این هدف به خوبی سازگار است .گلیزر 6باور دارد که باید با روشی اکتشافی ،طبقههای مفاهیم و
سازههای مدل از خود دادههای جمعآوری شده در پژوهش شكل بگیرد ،بدون اینكه پژوهشگر سعی
1

2

3

4

5

6

1. Singer, Murphey, and Tennant
2. Bateman, McAdam, and Sargeant
3. Grounded Theory
4. Charmaz
5. Glaserian
6. Glaser
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نماید ساختار و قالب خاصی را به نظریه تحمیل نماید .فرآیند جمعآوری دادهها که به شكل
مصاحبههای عمیق بود با طرح یک سئوال کلی آغاز شد و سئواالت دیگری در فرآیند مصاحبه و
مصاحبههای بعدی طرح گردید (داناییفرد ،الوانی و آذر.)104 :2015 ،
در پژوهش کیفی هدف انتخاب افرادی است که اطالعات خوبی را در موضوع پژوهش به پژوهشگر
ارائه بدهند (داناییفرد ،الوانی و آذر .)48 :2015 ،از اینرو نمونه مدنظر کلیه افرادی بودند که
بتوانند در خصوص مفهوم خودرهبری ورزشكاران اظهارنظر نمایند .برای رسیدن به این نمونه
پژوهشگر فهرستی از کلیه افرادی که فعالیتهای پژوهشی و علمی در موضوع پژوهش و یا
موضوعات نزدیک به آن را داشتند ،با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی تهیه نمود .سپس
فهرست مذکور با نظر اساتید راهنما و مشاور تأیید و تكمیل گردید .بنابراین شیوه نمونه گیری
هدفمند بود .مصاحبهها با برقراری تماس و مراجعه به اعضای فهرست مذکور شروع شد .فرآیند
جمعآوری و تحلیل دادهها تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت و با  19نفر مصاحبه انجام
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با رویكرد ظاهر شونده گلیزر انجام شد که در آن مراحل کدگذاری شامل
کدگذاری واقعی (کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی) و کدگذاری نظری است که با مراحل سهگانه
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی روش نظاممند تفاوت دارد .در رویكرد ظاهر شونده ،چند مصاحبه
اول به صورت باز کدگذاری میشود سپس با شناسایی مقوله محوری مصاحبههای بعدی در قالب
کدگذاری انتخابی ادامه مییابند؛ درحالیکه در رویكرد نظاممند کلیه مصاحبهها به صورت باز
کدگذاری میشوند (ساغروانی و همكاران.)2014 ،
مفاهیم روایی و پایایی علیرغم تفاوت با روشهای کمی ،در مطالعات کیفی نیز از اهمیت خاصی
برخوردارند و روشهای مختلفی برای رسیدن به آنها ارائه شده است .در این پژوهش نیز برای
اطمینان از اعتبار و اعتماد یافتهها از روشهای درگیری طوالنیمدت (ارتباط با مشارکتکنندگان
برای ارزیابی برداشتهای پژوهشگر) ،بازرسی مجدد مسیر کسب اطالعات (انجام بازرسی ادواری
اطالعات و کدهای به دست آمده به جهت پیشگیری از سوگیری و اطمینان از صحت ،توسط
پژوهشگر دوم آشنا با روشهای پژوهش کیفی) ،تأیید مشارکتکنندگان (کنترل و تأیید کدهای
نهایی توسط  5نفر از مصاحبهشوندگان) و مقایسه مستمر (مقایسه دادههای به دست آمده با سایر
منابع) استفاده شد .از طرف دیگر در پارادایم کلی نگرانه-استقرایی ،روایی کامل ،پایایی کامل را نیز
در بر میگیرد اما عكس آن صادق نیست .اطمینانپذیری نیز در تحقیق کیفی مشابه مفهوم پایایی
در روشهای کمی است که محاسبه درصد توافق بین کدگذاران نشاندهنده آن است .در این راستا
ال آشنا
با انتخاب سه مصاحبه انجام شده و کدگذاری توسط نفر دوم که با روش پژوهش کیفی کام ً
بود و نیز آگاهی کافی به موضوع پژوهش داشت ،درصد توافق با فرمول زیر محاسبه گردید.
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تعدادکل کدها
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× = 100درصد پایایی

جدول  -1محاسبه پايايی دو کدگذار
شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پايايی بین دو کدگذار

1
5
9
کل

54
60
43
157

24
26
18
68

6
8
7
21

% 88.8
% 86.6
% 83.7
% 86.6

نتایج
قبل از ارائه یافتههای کیفی ،توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در مصاحبهها
در جدول شماره  2آمده است.
جدول  -2توصیف ويژگیهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه
فراوانی

متغیر
مرد
زن
رفتار حرکتی
روانشناسی و روانشناسی ورزشی
فیزیولوژی و علم تمرین
مدیریت ورزشی
سایر
دانشگاه
سازمان (باشگاه) ورزشی
بله
خیر

جنسیت

رشته تحصیلی

حوزه کاری فعلی
سابقه ورزشكاری در سطح تیم ملی یا
لیگهای برتر ،دسته یک و دو
کل

14
5
5
4
4
3
3
10
9
16
3
19

کدگذاری باز
پس از اتمام اولین مصاحبه فرآیند کدگذاری باز آغاز شد .خروجی مرحله کدگذاری باز مقوالت و
ویژگیهای هر مقوله بود .کدگذاری باز با خواندن سطر به سطر دادهها و برچسبزنی نكات مهم
انجام میگیرد و با تجمیع کدهای مشابه مقوالت فرعی و مقوالت اصلی شكل میگیرد .کدگذاری باز
تا زمان شناسایی مقوله اصلی ادامه مییابد .مقوله اصلی ،دلنگرانی و دغدغه اصلی شرکتکنندگان
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است .چند معیار برای انتخاب یک مقوله به عنوان مقوله اصلی وجود دارد که مهمترین آنها
عبارتاند از :مرکزی بودن ،مرتبط بودن به سایر مقولهها ،اتفاق افتادن مكرر در دادهها و صرف زمان
بیشتر برای اشباع شدن (گلیزر .)1987 ،همچنان که دادههای بیشتری جمعآوری میشوند ،مقایسه
مستمر نیز اجرا میشود .البته باید توجه داشت فرایند مقایسه مستمر در تمام طول پژوهش اجرا
میشود و صرفاً مختص کدگذاری نیست .فرآیند کدگذاری باز و ایجاد مقولههای جدید تا ایجاد کلیه
مقولههای ممكن ادامه یافت.
کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی به انتخاب یكی از مقوالت به عنوان مقوله اصلی اشاره دارد و سایر مقوالت ظهور
یافته ممكن است از ویژگیهای مقوله اصلی باشد و یا با آن مرتبط باشند .در این مرحله کدگذاری
صرفاً برای مقوله اصلی و مقولههای مرتبط آن صورت میگیرد و نمونهگیریهای بعدی با هدف
توسعه نظریه صورت میگیرد .کدگذاری انتخابی تا زمانی ادامه مییابد که مقوله اصلی و مقوالت
مرتبط با آن اشباع شوند .شكل شماره  1فرآیند ظهور مقوله اصلی یعنی کنترل رفتاری را نشان
میدهد که خود شامل چندین مقوله فرعی و کدهای اولیه است.

شکل  -1فرآيند ظهور مقوله کنترل رفتاری
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مرتبسازی
بعد از اشباع ،مرتبسازی صورت میگیرد .در این مرحله ،یادداشتهای نظری مرتب میشوند .این
مرتبسازی یک طرح کلی نظری یا چارچوب مفهومی برای شكلبندی نظریه داده بنیاد عرضه
میکند .منظور از مرتبسازی ،مرتب کردن بر اساس تاریخ نگارش نیست .هدف ،تهیه چارچوبی
مفهومی برای نظریه است .گلیزر توصیه میکند مرتبسازی با مقوله اصلی شروع شود و سپس سایر
طبقهها و ویژگیهایی که به مقوله اصلی مرتبط هستند ،مرتب شوند.
کدگذاری نظری
کدهای نظری ،چگونگی ارتباط مقولهها با یكدیگر را مفهومسازی میکنند .کدگذاری نظری معمو ًال
در زمان مرتبسازی و یكپارچه کردن یادداشتها اتفاق میافتد .کدگذاری باز و انتخابی به
دستهبندی ،طبقهبندی و در واقع تكهتكه کردن دادهها میپردازد ،اما در این مرحله و از طریق
کدهای نظری ،مفاهیم را به یكدیگر ارتباط میدهیم.
مرور ادبیات خودرهبری
دو قاعده کلی نظریه داده بنیاد گلیزری در مورد مرور ادبیات عبارتند از  -1مرور نكردن ادبیات
حوزه بنیادی در زمان انجام پژوهش .و  -2موکول کردن مرور ادبیات در حوزه بنیادی ،در زمان
مرتب کردن و نگارش نظریه ،هنگامیکه نظریه داده بنیاد در شرف اتمام است (گلیزر .)1998 ،اما از
طرفی گلیزر ( )1992مطالعه متون تخصصی سایر حوزهها را در زمان اجرای پژوهش بسیار مفید
میداند ،چرا که سبب افزایش حساسیت نظری پژوهشگر در مفهومسازی و کدگذاری نظری میشود.
از اینرو در این پژوهش نیز علیرغم مطالعه نظریات پیرامون خودرهبری در مراحل نگارش مسئله
پژوهشگران سعی کردند که حداقل تأثیرپذیری را از ادبیات موجود داشته باشند؛ چرا که هدف
مطالعه ادبیات حوزه مربوطه ،بیشتر مقایسه یافتهها با ادبیات است ،همچنین ادبیات موجود باید به
عنوان مجموعهای از ایدهها و نه حقایق مطلق تلقی شود .خروجی نهایی پژوهش نیز نشان دهنده
مطالب و جنبههایی تازهای در خصوص خودرهبری ورزشكاران نخبه است .بنابراین میتوان گفت
یافتههای این پژوهش مبتنی بر دادههای واقعی است.
یافتههای حاصل از کدگذاری و ظهور مقولهها و طبقههای مختلف پیرامون مفهوم خودرهبری
ورزشكاران نخبه در جداول  3تا  6و الگوی نهایی حاصل از کدگذاری نظری در شكل شماره  2ارائه
شده است.
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جدول -3مقوالت اصلی ،فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به ابعاد خودرهبری ورزشکاران نخبه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

مقوله اصلی

مقوالت فرعی
شناخت ضعفها

شناخت قوتها
کنترل
شناختی

درک موقعیت
فعلی
افكار مثبت

نگرش

هدفگزینی

تصمیمگیری

کنترل رفتاری

الگوبرداری

تعدیل رفتار

خودپاداش دهی
خودتنبیهی

کدهای اولیه

فراوانی کدها

ضعفهای مهارتی
محدودیتهای جسمانی
محدودیتهای روانی
قوتهای فنی
قوتهای روانی
جایگاه اجتماعی
رنكینگ و مقامهای ورزشی
تصور از موقعیت آینده
تجسم مثبت از عملكرد
کنترل افكار استرسزا
پایبندی به ارزشهای انسانی
همراستایی با ارزشهای دینی
رعایت اصول اخالقی ورزش
واقعبینانه
مبتنی بر اهداف فعلی
شناخت همهجانبه موقعیت
بررسی کلیه راهحلها
انتخاب بهترین راهحل
تالش برای اجرا
فنی
اخالقی
با بازخورد مربی
با بازخورد حریفان
با بازخورد تماشاگران
موفقیت درونی
پاداش بیرونی
حذف وابستگیها
فشار مضاعف تمرینی

3
3
4
5
6
3
4
5
4
6
4
4
3
9
10
8
6
8
7
11
8
9
11
7
9
8
9
9
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ادامة جدول -3مقوالت اصلی ،فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به ابعاد خودرهبری ورزشکاران
نخبه
رديف
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

مقوله اصلی

مقوالت فرعی
بروز هیجانات
مثبت

کنترل
هیجانی

ایجاد انگیزه

تقویت انگیزه
برنامهریزی

مدیریت منابع
کنترل
مدیریتی

مدیریت حمایتی

خودارزیابی

کدهای اولیه

فراوانی کدها

هیجان متناسب با عملكرد
کنترل مرز غم
کنترل مرز شادی
کسب اعتبار در جامعه
کسب مادیات
کسب مقام و مدال
جهت حفظ اعتبار اجتماعی
جهت حفظ رکورد یا مقام کنونی
ترسیم نقشه راه اهداف
مدیریت زمان
مدیریت انرژی
مدیریت منابع مالی
گذران اوقات فراغت
بهرهگیری از متخصصان نظیر روانشناس ورزش
جذب حامیان مالی
کنترل وضعیت پیشرفت
ارزیابی از طریق کنترل نتایج
ارزیابی با مقایسه با عملكرد رقبا

5
6
4
5
6
3
4
5
6
5
5
6
7
5
4
3
4
5

جدول  -4مقوالت اصلی ،فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به محدودکنندههای خودرهبری
ورزشکاران نخبه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

مقوله اصلی

مقوالت فرعی
ویژگیهای
شخصیتی

محدودکنندههای
شخصی

اشباعشدگی
باورها و
پیشفرضها

کدهای اولیه
گشودگی پایین
استرس
هوش هیجانی پایین
در شهرت
در هدف
ناامیدی
تجربه کمتر
غرور کاذب

فراوانی کدها
6
5
6
7
6
7
6
8
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ادامة جدول  -4مقوالت اصلی ،فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به محدودکنندههای خودرهبری
ورزشکاران نخبه
رديف
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مقوله اصلی

مقوالت فرعی
خانواده

محدودکنندههای
محیطی

فرهنگ عمومی
جامعه
نظام آموزشی
ویژگیهای مربی

کدهای اولیه
کنترل گری خانواده
اجازه ندادن برای بروز خالقیت
درجه پذیرش افراد خودرهبر در جامعه
درجه ارزشمندی افراد خودرهبر در جامعه
عدم پرورش خودمختاری
عدم پرورش خالقیت
عدم آموزش خودرهبری
مربی سرکوبگر
عدم جسارت مربی

فراوانی کدها
9
10
5
5
6
7
4
3
6

جدول  -5مقوالت اصلی ،فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به نتايج خودرهبری ورزشکاران نخبه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مقوله اصلی

موفقیت

مقوالت فرعی
استمرار تمرین
سختکوشی
کاهش هزینه
کاهش زمان
تعهد باالتر

بهبود عملكرد
اصالح عملكرد
اعتمادبهنفس
خودباوری

عزتنفس
استقالل

کدهای اولیه
تداوم تمرین در شرایط سخت
نمایش نهایت تالش
کنترل هزینههای تمرین مثل خرید تجهیزات
کاهش هزینههای مربی
دستیابی بهموقع به اهداف
تالش برای بهتر ماندن
پایبندی به ورزش
تحمل شرایط سخت
قبول اشتباهات
تصحیح اشتباهات
اعتماد به تواناییها
احترام به خود
احترام به حریف
داشتن قدرت انتخاب
داشتن قدرت تصمیمگیری مستقل

فراوانی کدها
7
8
8
9
10
9
11
6
6
7
5
6
7
7
8
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جدول  -6مقوالت اصلی ،فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به راهبردهای ارتقا خودرهبری
ورزشکاران نخبه
رديف

مقوله اصلی

مقوالت فرعی

1
2
3
4
5
6
7
8

خانوادگی
آموزش
رسمی

تقویت مربی

9

تقویت روانشناس

10
11
12
13

تقویت لذت از
موقعیت

14
15

تقویتی

اصالح توجه

کدهای اولیه

فراوانی کدها

بازیهای مستقل دوران کودکی
تالش برای داشتن نقش حمایتی در
تصمیمگیری
سپردن وظیفه تصمیمگیری به کودک
آموزش در مدرسه
آموزش در باشگاهها
آموزشهای رسانهای
اجازه خودمختاری به بازیكن
ایجاد جو انگیزشی
تقویت مهارتهای خودرهبری توسط روان-
شناس
لذت از جو مسابقه
لذت از رقابت
لذت از پایان کار
تجربه معناداری زندگی
عدم توجه به عوامل پریشان کننده مانند
سروصدا
اجتناب از مقایسههای کلیشهای

5
6
6
7
8
5
6
7
8
3
8
10
11
6
7
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شکل  -2الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه برخاسته از دادهها

مطابق شكل شماره  ،2خودرهبری ورزشكار نخبه سازهای است متشكل از چهار نوع کنترل مختلف.
به عبارت سادهتر ورزشكار خودرهبر؛ کسی است که بتواند همزمان چهار نوع کنترل مدیریتی،
شناختی ،هیجانی و رفتاری را داشته باشد .دارا بودن توانایی اعمال هرکدام از این چهار نوع کنترل
به تنهایی برای خودرهبر بودن کفایت نمیکند .همچنین کنترل رفتاری نسبت به سه نوع دیگر
کنترل مهمتر و مرکزیتر است چرا که داشتن کنترل مدیریتی ،شناختی و هیجانی میتواند بر
کنترل رفتاری تأثیرگذار باشد .از طرفی زمانی که ورزشكار بتواند چهار نوع کنترل یاد شده را انجام
دهد این وضعیت منجر به بروز پیامدهایی میشود که بهبود عملكرد ورزشی و خودباوری از این
جملهاند .همه این موارد میتواند موفقیت ورزشی افراد را تضمین کند .اما اعمال کنترلهای
چهارگانه و رسیدن به پیامدهای مثبت بهراحتی میسر نخواهد بود؛ چرا که دو دسته از
محدودکنندههای شخصی و محیطی تأثیرات منفی بر خودرهبری دارند .از طرف دیگر با راهبردهای
آموزش و تقویت میتوان توانایی خودرهبری را تقویت نمود .راهبرد آموزش پایهایتر و اساسیتر
است و با آموزش مناسب عالوه بر اینكه میتوان تواناییهای خودرهبری را ایجاد نمود میتوان
روشهای تقویت را نیز به ورزشكاران آموزش داد.
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بحث و نتیجهگیری
مفهوم خودرهبری ،مفهومی است که در دل خود مفهوم رهبری را نیز حمل میکند .از اینرو
همچنان که رهبری از دیرباز موردتوجه اندیشمندان بوده و نقش حیاتی در پویایی و بالندگی
سازمان ایفا کرده است ،خودرهبری نیز به نظر میرسد بتواند اثرات مهمی بر زندگی فردی و
سازمانی افراد داشته باشد .مفهوم خودرهبری از زمان شروع آن ،در زمینههای کاربردی متعددی
بررسی شده است و میتوان گفت برای اینكه بتوان بهترین استفاده و بهره را از این مفهوم در دنیای
ورزش برد باید به طور ویژه در زمینه و بافت ورزشی مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش با روش
کیفی داده بنیاد و رویكرد ظاهر شونده آن سعی شد شناختی جامع از خودرهبری ورزشكاران نخبه
ایرانی حاصل شود؛ چرا که این روش میتواند به طور مؤثری شرایط ارائه نظریات در بافتها و
زمینههای خاص را فراهم کند.
ورزشكاران خودرهبر افرادی هستند که توانایی بیشتری برای کنترل اقدامات شخصی خود دارند و با
بهرهگیری از ویژگیها و نقاط مثبت خود اثربخشی کارها و اقداماتشان را افزایش میدهند.
خودرهبری ورزشكاران نخبه سازهای است متشكل از چهار نوع کنترل شناختی ،کنترل رفتاری،
کنترل هیجانی و کنترل مدیریتی .کنترل شناختی به مجموعهای از فرایندهایی گفته میشود که از
طریق آن فر د ورزشكار تصویر روشنی از جایگاه و موقعیت خود حاصل میکند ،این فرآیندها عمدتاً
شناختی است .یعنی کنترل شناختی باعث میشود فرد جایگاه روشن خود را در ذهنش تعریف کند
و درک نماید .کنترل شناختی شامل شناخت ضعفها ،شناخت قوتها ،درک موقعیت فعلی ،افكار
مثبت و نگرش است .کنترل رفتاری ،بعد دیگری از خودرهبری ورزشكاران نخبه است که شامل بروز
رفتارهای اثربخش و کارا است .کنترل رفتاری دربرگیرنده هدفگزینی بهتر ،تصمیمگیری،
الگوبرداری ،تعدیل رفتار در عمل ،خودپاداش دهی و خودتنبیهی است .کنترل هیجانی جزء سوم
خودرهبری ورزشكاران نخبه است و شامل فرایندهایی است که کنترل بهتر و مؤثرتر هیجانات و
احساسات ورزشكاران را به دنبال دارد .با استفاده از کنترل هیجانی فرد ورزشكار هیجانات مثبت
خود را توسعه میدهند و انواع مختلف انگیزهها را در خود ایجاد و تقویت مینماید .کنترل مدیریتی
جزء آخر از خودرهبری ورزشكاران نخبه است و شامل برنامهریزی ،مدیریت منابع ،مدیریت حمایت
و خودارزیابی است .کنترل مدیریتی نسبت به سه نوع کنترل دیگر جنبه بیرونیتر دارد .به عبارتی
کنترل شناختی ،رفتاری و هیجانی عمدت ًا فرآیندهای درونیتر را در برمیگیرد؛ در حالیکه کنترل
مدیریتی ناظر بر فرآیندهایی است که جنبه خارجی دارد .از اینرو به نظر میرسد ورزشكاران نخبه
بتوانند برای کنترل مدیریتی بهتر از کمکها و تواناییهای افراد دیگر نیز بهره ببرند یعنی به عنوان
مثال یک ورزشكار نخبه میتواند برای خود برنامهریز شخصی یا افراد دیگری را برای مدیریت بهتر

132

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،8شماره  ،21زمستان 1399

منابع یا عملكردش استخدام نماید .چهار نوع کنترل شناختی ،کنترل رفتاری ،کنترل هیجانی و
کنترل مدیریتی که خودرهبری ورزشكار نخبه را شكل میدهند نسبت به یكدیگر اهمیت یكسان
ندارند .مطابق یافتههای کیفی کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد؛ چرا که نسبت به
انواع دیگر کنترلها مرکزی است و در کل تحلیل نیز بیشتر ظهور یافت .همچنین زمانی که از
خودرهبری ورزشكاران نخبه صحبت میگردد باید انواع مختلف کنترلها در رفتارهای عملی به
نمایش گذاشته شود که کنترل رفتاری نسبت به کنترلهای شناختی و هیجانی جنبههای واقعیتر
رفتار را شامل میشود .کنترل مدیریتی نیز همانگونه که اشاره شد جنبههای بیرونیتر کنترل را
نشان میدهد و حتی قابل سپردن به سایر افراد است .البته بدیهی است فرد باید کنترل شناختی،
هیجانی و رفتاری داشته باشد تا به کنترل مدیریتی و سپردن آن به افراد متخصص دیگر اعتقاد پیدا
کند.
بخش دوم مدل خودرهبری ورزشكاران نخبه به محدودکنندههای خودرهبری اختصاص داشت.
محدودکنندهها عواملی هستند که تأثیر سوء بر توانایی و ظرفیت خودرهبری افراد ورزشكار دارند.
بدیهی است این عوامل گستره وسیعی دارد .محدودکنندههای شخصی شامل ویژگیهای شخصیتی،
اشباعشدگی و باورها و پیشفرضها است که جنبه شخصی و فردی دارند .محدودکنندههای
محیطی نیز شامل خانواده ،فرهنگ عمومی جامعه ،نظام آموزشی و ویژگیهای مربی است .البته
بدیهی است که برخی از این محدودکنندههای محیطی متغیرهای کالن و برخی متغیرهای خرد و
نزدیک به ورزشكار هستند .مثالً خانواده و ویژگیهای مربی نسبت به نظام آموزشی و فرهنگ
عمومی جامعه خردتر است .همچنین میتوان گفت محدودکنندههای محیطی میتواند عالوه بر
تأثیرات مستقیم بر توانایی خودرهبری افراد ورزشكار ،به طور غیرمستقیم و از طریق
محدودکنندههای شخصی نیز ظرفیتهای خودرهبری ورزشكاران را تحت تأثیر خود قرار دهد.
بخش سوم مدل خودرهبری ورزشكاران نخبه به راهبردهای ارتقادهنده خودرهبری اختصاص داشت.
همانگونه که خودرهبری تحت تأثیر سوء برخی از عوامل و متغیرها قرار میگیرد باید روشها و
راهبردهایی برای تقویت و ارتقا آن نیز ارائه شود .راهبردهای ارتقا شامل دو راهبرد اصلی آموزش و
تقویت بود .راهبرد آموزش به توسعه توانایی خودرهبری در ورزشكاران در سنین مختلف اشاره دارد؛
در حالیکه راهبرد تقویت به تقویت سطح خودرهبری در ورزشكاران میپردازد .به عبارتی میتوان
استدالل کرد راهبرد آموزش پایهایتر است و زمانی که ورزشكاران سطحی از خودرهبری را دارند
بهتر است با راهبردهای تقویت سطح خودرهبری خود را ارتقا دهند .آموزش شامل دو نوع آموزش
خانوادگی ،که رسمیت کمتری دارد ،و آموزشهای رسمی بود .تقویت نیز شامل تقویت توسط مربی،
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تقویت توسط روانشناس ،تقویت از طریق تقویت لذت در موقعیتهای مختلف و تقویت از طریق
اصالح توجه بود.
بخش آخر مدل خودرهبری ورزشكاران نخبه به ظهور نتایج و پیامدهای خودرهبری اختصاص
داشت .خودرهبری به عنوان یک سازه مهم همانگونه که پژوهشهای متعدد نیز نشان داده است
دارای اثرات قابلتوجهی خواهد بود .در عرصه سازمانی مواردی نظیر رضایت شغلی ،خودکارآمدی،
خالقیت و نوآوری از این جمله بودند (عباسی رستمی )2015 ،اما بدیهی است که در سطح فردی و
بهویژه زمینه خاص ورزشكاران نخبه بتوان اثرات و پیامدهای ویژه و خاصتری را برای خودرهبری
مت صور نمود .خودرهبری ورزشكاران نخبه سه پیامد مهم بهبود عملكرد ،خودباوری و موفقیت را
برای ورزشكاران نخبه به همراه دارد .به نظر میرسد موفقیت نسبت به دو پیامد دیگر غاییتر باشد.
به عبارتی موفقیت همچنان که به عنوان پیامدی مهم برای خودرهبری ورزشكاران تلقی میشود،
میتوان گفت بهبود عملكرد و خودباوری نیز بهنوبه خود میتوانند موفقیت را به دنبال داشته باشند.
همچنین باید اشاره کرد که هر یک از پیامدهای موفقیت ،بهبود عملكرد و خودباوری از طریق
سازوکارهای مختلفی قابلدستیابی هستند.
نظریه داده بنیاد یكی از روشهای پژوهشی است که بر ارائه نظریات جدید تمرکز دارد .در این روش
نظریه از دل دادههای جمعآوری شده ظهور مییابد .همچنین رویكرد گلیزری نظریه داده بنیاد این
امكان را برای پژوهشگران فراهم میکند تا بدون تحمیل ساختار و اطالعات خاصی اقدام به تشریح
پدیده در زمینه موجود و سپس ارائه نظریه مربوطه اقدام نمایند .در این پژوهش سعی شد با روش
داده بنیاد گلیزری الگوی خودرهبری ورزشكاران نخبه ایرانی ارائه شود .یكی از محدودیتهای
پژوهشهای کیفی ،امكان ارائه تفاسیر مختلف از پدیده مورد بررسی است و میتوان گفت تفسیر
صورت گرفته از پدیده خودرهبری در این پژوهش ممكن است یكی از تفاسیر قابلقبول تلقی گردد.
همچنین مدل پژوهش حاضر به طور همزمان یک مدل محتوایی و فرآیندی به شمار میرود که هم
عناصر سازنده خودرهبری ورزشكاران نخبه را ارائه کرده است و هم سایر فرآیندهای مربوط به آن را.
یكی از بخشهای قابلانتظار از پژوهشگران مقایسه یافتههای خود با سایر مبانی نظری و
پژوهشهای تجربی حوزه مربوطه است .ازآنجاییکه این پژوهش بهصورت کیفی و با رویكرد ظاهر
شونده نظریه داده بنیاد اجرا شد و یافتههای آن مختص زمینه محیطی ورزشكاران نخبه است ،در
مقایسه با سایر مبانی نظری و بهویژه پژوهشهای تجربی دارای محدودیت فراوان است .در این
پژوهش نشان داده شد ،خودرهبری ورزشكاران نخبه شامل کنترل شناختی ،رفتاری ،هیجانی و
مدیریتی است و از نظر کلیات با راهبردهای سهگانه رفتار محور ،راهبردهای پاداش طبیعی و
راهبردهای اندیشه سازنده و برخی از عناصر فرعی آنها همخوان است .البته قابل ذکر است بسیاری
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از سازوک ارهای شناسایی شده در هر نوع کنترل به طور خاص مربوط به ورزشكاران نخبه است که
در راه بردهای خودرهبری وجود ندارد .در این پژوهش کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی در نظر
گرفته شد .استراتژیهای رفتار محور نیز در نظریه خودرهبری شامل تواناییهایی در جهت تأثیر بر
رفتار بود که با شناسایی و ارزیابی رفتارهای مؤثر و غیر مؤثر شروع شد و به حذف رفتارهای غیر
مؤثر انجامید تا منجر به ارتقا عملكرد در محیط کار و زندگی شود .اما همانگونه که مشخص است
اگر ورزشكار نخبهای در محیط ورزش و رفتارهای ورزشی بخواهد همین توانایی را به کار ببرد باید
معیارها و مالکهایی در دسترس داشته باشد و طبق یافتههای پژوهش حاضر کنترل رفتاری در
خودرهبری ورزشكاران نخبه شامل الگوبرداری فنی و اخالقی بود که باید این الگوها از مناسبترین
الگوهای فنی و اخالقی رشته ورزشی باشند .همچنین ورزشكار در تعدیل رفتار خود معیارهایی نظیر
بازخورد مربی ،حریفان و حتی تماشاگران را دارد .البته هر یک از این منابع بازخورد ارزش و جایگاه
خاص خود را دارد و ورزشكار باید در موقعیتهای مختلف از آنها استفاده کند .خودپاداش دهی و
خودتنبیهی نیز شرایطی را ایجاد میکند که رفتارهای مؤثر تقویت و رفتارهای غیر مؤثر حذف و
جایگزین شوند .تنظیم شناختی ،فعالیتهایی را در برمیگیرد که هدف آنها کنترل یادگیری از
طریق برنامهریزی (تعیین اهداف) ،راهبرد تنظیم و مدیریت اطالعات (نظارت و خود آزمون) ،و
ارزیابی (ارزیابی محصوالت و فرایندهای نظارت بر یادگیری) است (شمسیپور دهكردی و بهرامی،
 )2016که با دو نوع کنترل شناختی و کنترل مدیریتی خودرهبری در ورزشكاران نخبه قرابت
کارکردی دارد .در بخش نتایج ،یكی از پیامدهای خودرهبری ورزشكاران نخبه بهبود عملكرد بود که
در پژوهشهای سارماوا و مارتینی ( ،)2018واعظی و همكاران ( )2016و هاوشیلت و کونرات
( )2012نیز بر عملكرد یا بهبود آن تأکید شده بود .پیامد دیگر خودرهبری ورزشكاران نخبه
موفقیت بود که در پژوهش مگیرکاونی ( )2018نیز بر موفقیت شغلی در سازمانهای ورزشی اشاره
شده بود .به نظر میرسد هر چه افراد ورزشكار درجه باالتری از خودرهبری داشته باشند ،عملكردی
بهتر و موفقیت بیشتری خواهند داشت .شمسیپور دهكردی و بهرامی ( )2016نیز در پژوهش خود
تأثیر مثبت سازه مشابه خودتنظیمی را بر موفقیت ورزشی در ورزشكاران ماهر و نخبه گزارش کرده
بودند .البته در خصوص موفقیت در مشاغل و سازمانهای مختلف بدیهی است که موفقیت ورزشكار
با موفقیت شغلی در زمینههای گوناگون متفاوت است .شاید بتوان پژوهشهای زیادی را پیدا نمود
که با بخشهای جزئی پژوهش حاضر همخوان باشند و یا اشارات مشترکی داشته باشند .اما بدیهی
است که روابط فرایندی و محتوای خاص بخشهای مختلف این مدل در سایر پژوهشها مورد تأکید
نبوده است.
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این پژوهش سعی کرد با روش کیفی دایره معلومات ما را نسبت به خودرهبری در محیطهای
 ازآنجاییکه خودرهبری در حالت کلی و به ویژه در.ورزشی و برای ورزشكاران نخبه افزایش دهد
 پیشنهاد میشود پژوهشهای کیفی دیگری با سایر،عرصه مطالعات ورزشی سازه جدیدی است
روشها و همچنین پژوهشهای کمی مبتنی بر یافتههای این مطالعه توسط دیگر پژوهشگران اجرا
شود تا یافتههای خود را با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه کنند و زمینههای بهرهمندی بیشتر از
.خودرهبری را برای ورزشكاران فراهم آورند
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Abstract
Self-leadership is one of theories of leadership, which refers to the process of
influencing oneself. Accordingly, the aim of the present study was to design the selfleadership model of elite athletes to determine how elite athletes can use this
phenomenon. The present study was conducted qualitatively and by the classic
(emerging) grounded theory. 19 experts were interviewed by semi-structured interviews
using targeted sampling method and data gathering were completed by the theoretical
saturation criterion. A set of open, selective, and theoretical coding methods were used
to analyze the qualitative data. The trustworthiness of the findings was confirmed by
various methods and calculation of agreement coefficient. According to the results, 93
final codes were created and the self-leadership of elite athletes included four types of
cognitive control (13 codes), behavioral control (15 codes), emotional control (8 codes)
and managerial control (10 codes), and behavioral control was selected as the main
category. Also, two types of environmental and personal constraints (17 codes) have
adverse effects on the self-leadership ability of athletes. Self-leadership of athletes can
be developed by training and reinforcement strategies (15 codes). Ultimately, the selfleadership of athletes has three positive consequences (15 codes): improved
performance, self-esteem, and success, which is success is final than the others. Findings
can be considered as the basis for further research and guidance for practical.
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