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 چکیده
ين بر ابر خود اشاره دارد.  یرگذاریتأثنظريات حوزه رهبری است که بر فرآيند خودرهبری يکی از 

اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود 
ا روش از اين پديده استفاده کنند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و ب توانندیمورزشکاران نخبه چگونه 

رد موهدفمند  یریگنمونهنفر از خبرگان به روش  19 .اجرا شد (ظاهر شونده)کالسیک داده بنیاد 
به  هاداده یآورجمعنیمه ساختاريافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری  یهامصاحبه

 هامصاحبه یهادادهکدگذاری باز، انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا  یهاروشاتمام رسید. مجموع 
کدگذاری مورد  افقمختلف و محاسبه ضريب تو یهاروشبا  هاافتهيقابلیت اعتماد  شود. لیوتحلهيتجز

کنترل خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل  .ايجاد شدکد نهايی  93واقع شد. مطابق نتايج  تأيید
که  است (کد 10) و کنترل مديريتی (کد 8) ، کنترل هیجانیکد( 15) ، کنترل رفتاری(کد 13) شناختی

 صیمحیطی و شخ یهامحدودکنندهکنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد. همچنین دو نوع 
موزش و آ (کد 15) سوء بر توانايی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای راتیتأث (کد 17)

ان خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد. در نهايت خودرهبری ورزشکار یهاتیظرف توانیمتقويت 
موفقیت  .اردبهبود عملکرد، خودباروی و موفقیت را به دنبال د( کد 15) گانهسهنخبه پیامدهای مثبت 

بیشتر و  یهاپژوهشمبنای  تواندیم هاافتهي. شودیممحسوب  تريیغانسبت به دو نتیجه ديگر 
  برای کاربردی کردن تلقی شود. راهنمايی

  ، عملکرد ورزشی.کنترل رفتاری، تقويت :واژگان کلیدی

                                                           
1. Email: mousavileyli@gmail.com 

2. Email: mm.kashef@yahoo.com 

3. Email: rm_kh85@yahoo.com 

4. Email: mkhabiri@ut.ac.ir  
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 مقدمه

پژوهشگران  که است بوده تأملشناختن رهبری، رهبری مفهومی قابل  رسمیت به یا ظهور زمان از

 قبیل از ییهاجمله رهبری، به مربوط تعاریف اکثر در. باشند داشته آن تعریف واحدی از بتوانند

 یآورجمع خود، کار کارآمدتر کردن برای کارمندان در انگیزه ایجاد کردن، بسیج گروه، یک رهبری

 تأکید به اعضا حلراه یهانهیگز دادن نشان و مسئله درک خاص، هدف یک برای افراد از گروهی

1)دوغان شده است

اثرگذاری ین تعریف از رهبری فرایند نفوذ و ترسادهدر این راستا شاید (. 2007، 1

2بین رهبر و پیرو باشد )هوالندر
رهبری  یهاهینظر شمار قابل توجه رغمبه(. اما از طرفی 1978، 2

 مؤثر با اثربخش که رهبری اندموافق با این امرپژوهشگران امروز، اکثر  یهاسازمان سازگار با شرایط

خود،  تفكر در و اثربخش به طور مداوم از طریق شناخت رهبران، یعنی شودیمفرد آغاز خود بودن 

(. لذا 2014)اصالنی و حضوری،  دشان هستنبرای بهبود خود و سازمان ییهاراهدر جستجوی 

3گفت در این نقطه مفهوم خودرهبری توانمی
4توسط مانزبرای اولین بار  ، خودرهبریکندیمظهور  3

4 

و خودانگیختگی برای ی تیخود هداایجاد  منظور بهعنوان فرایند تأثیر بر خود به 1986در سال 

 کنترل را خود رفتارهای آن با فرد که است فرایندی خودرهبری. (1986)مانز،  شدعملكرد تعریف 

 را خودش شناختی و رفتاری خاص راهكارهای از استفاده با و کندمی ایجاد تأثیرگذاری کند،می

5نک) کندمی هدایت
معتقدند مجموعه فرآیندهایی وجود دارد طرفداران خودرهبری  (.2010، و مانز 5

6توانند رفتارهای خود را کنترل کنند )رابینز و جاجمی آنهاکه افراد به کمک 
(. همچنین 2011، 6

رهبری دیگران را  به آسانی تواندنمیرا رهبری کند،  شگر کسی نتواند خوداعتقاد بر این است ا

دیگران را نیز رهبری  توانمیو در ادامه  شودمیموفقیت در خودرهبری باعث تعادل ذهنی  کند.

 مشترک، رهبری مانند رهبری معاصر رویكردهای و هاهینظر (.2014)اصالنی و حضوری،  کرد

 اندکرده کمک خودرهبری مورد در تفكر جدید خطوط ظهور به معتبر، رهبری و خدمتگزار رهبری

7)نورتاوس
 رهبری مورد درپژوهش  یهانهیزم جدیدترین از یكی نمایانگر ( و خودرهبری2015، 7

 .است خود در تأثیرگذاری یاست که فرایند

                                                           
1. Doğan 

2. Hollander 

3. Self-Leadership 

4. Manz 

5. Neck 

6. Robbins and Judge 

7. Northouse 
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1پایه و اساس نظریه خودرهبری بر نظریه یادگیری اجتماعی باندورا
( و نظریه شناختی 1977) 1

2اجتماعی باندورا
توانند شناخت، انگیزه و دهد چگونه افراد مییم( ایجاد شده است و توضیح 1986) 2

3قرار دهند )نوریس تأثیررفتار خود را تحت 
(. خودرهبری متشكل از راهبردهای خاص 2008، 3

 بر اساسگردد. یمقرار دادن اثربخشی شخصی طراحی  تأثیررفتاری و شناختی است که برای تحت 

4پروسیا یهاپژوهش

5سیمزمانز و (، 1998و همكاران ) 4
( این راهبردها 2004( و مانز و نک )2001) 5

6شده است؛ راهبردهای رفتار محور یبندطبقهدر سه گروه به شكل زیر  یکل طور به

، راهبردهای 6

7پاداش طبیعی

8و راهبردهای اندیشه سازنده 7
9)داینتینو 8

 هاپژوهش طور کلیبه (. 2007و همكاران،  9

توان به از آن جمله می. گذاردمی هاسازمانی بر توجهقابلنشان داده است، خودرهبری اثرات 

 از(. همچنین 2015رضایت شغلی، خودکارآمدی، خالقیت و نوآوری اشاره کرد )عباسی رستمی، 

10بین خودرهبری و خودمدیریتی( 1991نظر مانز )
تفاوت وجود دارد، خودرهبری شامل انگیزه  10

دهد و کمتر توسط نیروهای بیرونی هدایت یمذاتی است و تمرکز بر فرآیندهای شناختی را افزایش 

عنوان مثال پرداخت های بیرونی )بهیریتی وابسته به محرکخود مدکه فرآیندهای  یحال درشود می

11ت انجام کار مستقل( است )استوارتی خارجی برای یک کارمند جههاپاداشیا سایر 
و همكاران،  11

2011.)  

زندگی  ترحیصحو  تربخشتیرضا توانندیمخودرهبری برای همه افراد مهم است؛ زیرا بدان وسیله 

نیز اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا خودرهبران اساساً افرادی  هاسازمانکنند. عالوه بر این خودرهبری در 

انجام دهند تا بهترین باشند، تمرکز  توانندیم. افراد خودرهبر بر آنچه اندخالقبا انگیزه، مولد و 

. فرد خودرهبر خودخواه نیست، حتی وظایف خود را نسبت به زندگی و اهداف دیگران هم کنندیم

 دهدیمبلكه همدلی و تالش برای کمک به مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار  ردیگینمنادیده 

12ازانو ک انتی)بر
متعددی به کاربست مفهوم خارجی و داخلی تجربی  یهاپژوهش تاکنون (.2012، 12

                                                           
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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1از جمله سارماوا و مارتینی ؛اندآوردهمختلف روی  یهاسازمانخودرهبری در مشاغل و 
1 (2018 )

پژوهش مثبت معنادار خودرهبری بر رضایت شغلی و عملكرد را در صنعت نساجی نشان دادند.  تأثیر

 رهبریرا از خود انسانی سرمایه تأثیرپذیریدر کارکنان و اساتید دانشگاه  (2016زمانی ) مزاری و

رهبری الزم است شغل افراد در کردند برای تحقق خوداذعان همچنین این پژوهشگران  .نشان داد

به طور طبیعی خشنود باشند و لذت  شانشغلشود تا از انجام  یسازمفهومنظرشان به درستی 

کارکنان تجسم عملكرد موفق در آینده را در  مناسب، توان یهاآموزشبا باید ببرند. از طرف دیگر، 

های کارگیری استراتژیمیان بهدر پژوهش خود رابطه معنادار  (2016واعظی و همكاران ). ارتقا داد

2دادند. آی، کاراکایا و ییلمازان را نش خودرهبری و عملكرد تحصیلی دانشجویان
همبستگی  (2015) 2

تفكر انتقادی در دانشجویان دانشگاه گزارش کردند.  یهامهارتمثبت متوسطی بین خودرهبری و 

 )سبکرا شامل شرایط علی  رنوپیام  هنشگادا مانیزسا یهبردرخو یلگوا( 2014اصالنی و حضوری )

عوامل  ،(مانیزسا نفساعتمادبهپدیده محوری )، ثربخش(ا مانیزسا تتباطاار و شخصیت ی،هبرر

ری(، شرایط محو تیم و نسانیا منابع و ادستعدا مدیریت ،مانیزسا رضتعا )مدیریت یانهیزم

 یشافزاو پیامدهای )پویایی، پیشروی و مانی( زسا یهاارزش و جو ر،ساختاهنگ، )فر گرمداخله

 فرینیرآکا و یهبردرخو هایاستراتژی بین (2014)دانستند. رحیمی و آقابابایی ( مانیزسا یوربهره

3هاوشیلت و کونرات دانشگاه رابطه مثبت معنادار نشان دادند. یعلمئتیه یعضاا
( با مطالعه 2012) 3

مثبتی بین خودرهبری و عملكرد فنی و  یارابطهآلمانی از صنایع مختلف نشان دادند  یهاشرکت

4کانگتیمی وجود دارد. 
، رضایت نفسعزترابطه معنادار خودرهبری با نیز  (2010و همكاران ) 4

آموزشی  یهابرنامهند دادو پیشنهاد  گزارش کردندشغلی و تعهد سازمانی را در دانشجویان پرستاری 

  ودرهبری در دانشجویان الزم است.برای تقویت خ

بر ضروری بودن خودرهبری برای افراد و مشاغل مختلف است.  یدیتأکهمگی  فوق یهاپژوهش

که آیا مفهوم خودرهبری برای ورزشكاران نخبه  شودیمبنابراین در این نقطه این پرسش مطرح 

یكی از نظریاتی است که کمتر مورد اقبال پژوهشگران نظریه خودرهبری  ضروری است یا نه؟

5هیثانجام شده  یهاپژوهشدر یكی از  در این رابطه .ورزشی بوده است

( معتقد است 2012) 5

رسد بنا به چندین یمی سازمانی بوده است اما به نظر شناسروانرهبری محدود به حوزه خودتاکنون 

برای رسیدن به اوج  اینكهرهبری مفهومی مناسب در زمینه ورزشكاران نخبه باشد. اول دلیل خود

                                                           
1. Sarmawa and Martini 

2. Ay, Karakaya, and Yilmaz 

3. Hauschildt and Konradt 

4. Kang 

5. Heiss 
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مفهوم  اینكهم است و بر اساس شرط الزیشپعملكرد در ورزش داشتن فعالیت مستمر یک 

تواند اثرات مفیدی در قبول خود رهبری متشكل از راهبردهایی برای هدایت رفتار است میخود

رسد توانایی خود یمبه نظر  اینكهمسئول بودن توسط افراد در تمرین و رقابت داشته باشد. دوم 

توان به رها کردن ورزش توسط مثال می عنوان به .از ضروریات حرفه ورزش باشدرهبری یكی 

های خود رسد که مهارتلذا منطقی به نظر می. ورزشكاران قبل از رسیدن به اوج عملكرد اشاره کرد

عنوان یک عامل محافظتی تداوم فعالیت رهبری بتواند از طریق انتخاب اهداف مناسب و انگیزشی به

زشكاران نخبه رو( همواره 2014)طبق نظر قلی پور، شهبازی و باقرزاده  .(2012)هیث،  ددتلقی گر

دو دسته به  هاعلت نیا که دهندیاستناد م ییهاعلت ایو شكست خود را به علت  تیموفق لیدال

ی بیرونی در موفقیت یا شكست هاعلتاز اهمیت  نظرصرف. اندشده میتقس یرونیب ایو  یدرون

شكاران نخبه اذعان داشتند مربیان ورز( 2004) 11ه، آلفرمان و لوواللمنیوطبق پژوهش ، ورزشكاران

عوامل درونی( عامل مهمی در رسیدن ورزشكاران نخبه به  نیترمهمرهبری )به عنوان یكی از خود

ی خود رهبری در صورت هم جهت بودن با باورها و هایاستراتژحداکثر عملكرد و موفقیت است. 

و از انتخاب اهداف ارزشمند و  شودیمفرضیات ورزشكاران نخبه به ارزیابی شناختی فردی منجر 

کند. بنابراین یک عامل بالقوه برای ورزشكاران نخبه در رسیدن به هدف است و با سازگار حمایت می

ی عملی ریگجهتی در مورد رفتارهای سیستماتیک یک ریپذتیتربافزایش توانایی تغییرپذیری و 

  .دیآیمقوی به حساب 

به طور نمونه . اندکردهورزشی مطالعه  یهانهیزمنیز مفهوم خودرهبری را در  هاپژوهشبرخی از 

2بوزیغیت

ادار در متغیرهای آگاهی از رفتار و اراده، انگیختگی و شناخت را بین ( تفاوت معن2019) 2

ی که از این خودرهبری و دانشجویان یهایاستراتژاز  کنندهاستفادهدانشجویان مدیریت ورزشی 

3هوچینشان داد. نكردند، استفاده  استراتژی
برنامه  یریکارگبهبا  ( نشان دادند2019و همكاران ) 3

4ژاپن )جی لیگ یاحرفهسال لیگ  18فوتبال زیر  یهامیتتوسعه خودرهبری در 
 مهارت نمره( 4

5خودمدیریتی ورزشی
. مقیاس مورد استفاده در ابدییم، اعتقاد به همكاری و اثربخشی تیمی افزایش 5

6خودمدیریتی ورزشی تاکمورا نامهپرسشپژوهش  این
ه البته با ( بود ک2013و همكاران ) 6

7مگیرکاونیخودرهبری تفاوت دارد. 
ورزشی انگلیسی  یهاسازمانبا مطالعه خودرهبری در ( 2018) 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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کننده خوبی برای خودکارآمدی شخصی و موفقیت  ینیبشیپخودرهبری  یهایاستراتژنشان داد 

( با مطالعه بازیكنان 2018دیگری بوزیغیت ) پژوهشدر  ورزشی است. یهاسازمانشغلی در بافت 

سطح خودرهبری ورزشكاران باال است و همبستگی معكوس والیبال لیگ دانشگاهی ترکیه نشان داد 

زی وجود دارد. البته ابزار مورد استفاده در این از نظر امتیا هامیتضعیفی بین خودرهبری و رتبه 

1خودرهبری هوقتون، داولی و دیلیولو نامهپرسشپژوهش 
ن برای است که مناسب بودن آ( 2012) 1

 ورزشكاران قابل بحث است. 

تواند برای ورزشكاران نخبه نیز مفید واقع شود و عالوه بر اهمیت نظری مفهوم خودرهبری که می

توان می آنهاباال شد، دالیل فراوانی وجود دارد که با استناد به  یهاپژوهشاشارات معدودی که در 

ورزشكار نخبه باید عالوه بر  همواره یک. قرار داد مطالعه موردمفهوم خودرهبری ورزشكاران نخبه را 

غلبه بر رقبای سرسخت بر عواملی نظیر استرس و فشارهای جسمی و روانی رقابت شدید و 

اید تا های هواداران تیم مقابل و حتی خودی غلبه نمهای محیطی منفی زیادی نظیر واکنشمحرک

برای ورزشكاران  توانمیبتواند در درازمدت در عرصه ورزش موفق باشد. عالوه بر دالیل گفته شده 

نخبه ایرانی حتی دالیل بیشتر و مستندتری از مفید و سودمند بودن سازه خودرهبری برشمرد. مثالً 

نمایندگی هویت ایرانی  هاینكمرزی عالوه بر المللی و برونهای بینورزشكاران نخبه ایرانی در رقابت

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 

های یادگاری بدون نظیر گرفتن عكس ،آنها المللی و حواشی پیرامونهای بینایرانی اعزامی به رقابت

های فرهنگی آن و حتی اقدامات بدتر نظیر ماندن در کشور خارجی به جهت گرفتن توجه به جنبه

شاید دهد که در صورت توجه به خودرهبری و استفاده مفید از آن اقامت و یا پناهندگی نشان می

با آموزش خودرهبری  رسدیمبه نظر چرا که  ؛بخشی از این اقدامات جلوگیری کردبتوان حداقل از 

عنوان  خودرهبری بهبنابراین بگیرند.  یتردرستافراد بتوانند در شرایط سخت تصمیمات اخالقی و 

ی اسازهتواند دارد، مییوا م یعملكرد و اثربخش یبه سطح باالیی که افراد را از راهبردها ایمجموعه

سازه  اینكه. اما با توجه به سطوح باالی رقابت در نظر گرفته شودیژه در وبهمفید برای ورزشكاران 

ی از مندبهرهرهبری مفهومی جدید در حوزه مطالعات ورزشی و حتی سازمانی است در راستای خود

و است این با آن روبر پژوهشمهمی که این  مسئله رونیا از. شودیمپژوهشی جدی احساس  خألآن 

كاران نخبه ایرانی چیست و خودرهبری ورزشكاران رهبری برای ورزشاست که ماهیت سازه خود

به نبود  با توجه رونیا از؟ رگذارندیتأثچه عواملی بر این سازه دارد؟ و  ییهامؤلفهنخبه ایرانی چه 

ن نخبه رهبری در ورزشكاراخصوص کاربرد و مطالعه مفهوم خود ای درشدهگزارش  پژوهشهیچ 

                                                           
1. Houghton, Dawley, and DiLiello 
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داده  كردیروایرانی با  ورزشكاران نخبه یخود رهبری الگوی طراحرو  پیش پژوهشایرانی، هدف 

تبیین این سازه در ورزشكاران نخبه ایرانی مختلف  یهاجنبهکیفی ابعاد و  یتا با رویكرداست  ادیبن

 گردد. 
 

 پژوهش روش

، چرا که به دنبال توسعه مدلی برای است یاتوسعه یهاپژوهشجزء از نظر هدف حاضر  پژوهش

کتاب در و نظریات وجود ندارد.  هامدلآن در سایر  یهایژگیوکه بود خودرهبری ورزشكاران نخبه 

شود که در سطح ملی، شناسی ورزش ورزشكار نخبه به کسی گفته میپژوهش در روانراهنمای 

كار زیر نخبه ورزشكاری است که فاقد ای به رقابت بپردازد در مقابل ورزشالمللی و یا حرفهبین

ای مشغول به فعالیت باشد )سینگر، و منطقهلی، جهانی و المپیک است و در سطح ایالتی های ممقام

1مورفی و تننت
شود که (، در فرهنگ علم ورزش و تمرین نیز نخبه به فردی اطالق می1993، 1

2)بتمن، مک آدام و سارجنتمستعدتر، برتر و یا تمرین کرده تر از سایرین باشد 
(. لذا در این 2006، 2

کشوری اعم از لیگ دسته  یهاگیلتحقیق منظور از ورزشكار نخبه کلیه ورزشكارانی هستند که در 

ای رضیهدر این پژوهش بدون تالش برای آزمون فدو، دسته یک و برتر فعالیت ورزشی دارند. 

ی هامطالعه و کشف جنبه تیقابل یفیپژوهش کچون و مشخص، در ابتدا پرسش پژوهش مطرح بود 

استفاده از  یفیک پژوهش یهایاستراتژاز  یكی استفاده شد.از این رویكرد ، موضوعات را داردجدید 

3ادیداده بن نظریه
هایی سیستماتیک اما نظریه داده بنیاد در تعریفی ساده، شامل دستورالعمل .است 3

ای برآمده از خود های کیفی برای ساخت نظریهداده لیتحل و هیتجزآوری و پذیر برای جمعانعطاف

ای از اصول بنیادی و ابزارهای ها به جای قوانین فرموله شده، مجموعه. دستورالعملاستها این داده

4کند )چارمزاکتشافی ارائه می

پردازی و ارائه نظریهکه هدف پژوهش برای رسیدن به  (.2، 2014، 4

مشخص نمودن عناصر کلیدی )مفاهیم و جهت  منداستقرایی به شكلی نظام یرویكردمدل بود، 

5یرویكرد گلیزر .انجام گرفت و شناخت روابط این عناصر یبندطبقهها( و مقوله
با داده بنیاد نظریه  5

6گلیزراین هدف به خوبی سازگار است. 
های مفاهیم و طبقه ،اکتشافی یباور دارد که باید با روش 6

پژوهشگر سعی  اینكهشكل بگیرد، بدون  پژوهشآوری شده در های جمعمدل از خود دادههای سازه

                                                           
1. Singer, Murphey, and Tennant 

2. Bateman, McAdam, and Sargeant 

3. Grounded Theory  

4. Charmaz 

5. Glaserian 

6. Glaser 
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که به شكل  هاداده یآورجمعفرآیند  نماید ساختار و قالب خاصی را به نظریه تحمیل نماید.

دیگری در فرآیند مصاحبه و  تسئواالکلی آغاز شد و  سئوالعمیق بود با طرح یک  یهامصاحبه

 (.104: 2015و آذر،  یالوان فرد،یی)داناد بعدی طرح گردی یهامصاحبه

هشگر پژو بهپژوهش موضوع  اطالعات خوبی را در ی است کهانتخاب افرادهدف  کیفیپژوهش  در

ه افرادی بودند که مدنظر کلینمونه  رونیا از(. 48: 2015، الوانی و آذر، دفر)داناییبدهند ارائه 

ه نمون نمایند. برای رسیدن به این اظهارنظربری ورزشكاران بتوانند در خصوص مفهوم خودره

یا  و پژوهشی و علمی در موضوع پژوهش یهاتیفعالفهرستی از کلیه افرادی که پژوهشگر 

سپس . هیه نمودتو اینترنتی  یاکتابخانهبا استفاده از منابع  ،داشتند را موضوعات نزدیک به آن

گیری  نمونه بنابراین شیوه. و تكمیل گردید تأییدما و مشاور فهرست مذکور با نظر اساتید راهن

فرآیند  .دشمراجعه به اعضای فهرست مذکور شروع برقراری تماس و با  هامصاحبهبود. هدفمند 

نفر مصاحبه انجام  19با یافت و  تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه هادادهو تحلیل  یآورجمع

شامل  احل کدگذاریبا رویكرد ظاهر شونده گلیزر انجام شد که در آن مر هاداده لیتحل و هیتجز شد.

 گانهسهل کدگذاری واقعی )کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی( و کدگذاری نظری است که با مراح

صاحبه ده، چند متفاوت دارد. در رویكرد ظاهر شون مندنظامکدگذاری باز، محوری و انتخابی روش 

بعدی در قالب  یهامصاحبهسپس با شناسایی مقوله محوری  شودیمذاری اول به صورت باز کدگ

 به صورت باز هامصاحبهکلیه  مندنظامدر رویكرد  کهیدرحال؛ ابندییمکدگذاری انتخابی ادامه 

 (. 2014)ساغروانی و همكاران،  شوندیمکدگذاری 

 یخاص تیاهم ازکمی، در مطالعات کیفی نیز  یهاروشتفاوت با  رغمیعل ییایو پا ییروا میمفاه

ی برانیز ش در این پژوه .ارائه شده است آنهامختلفی برای رسیدن به  یهاروشو  برخوردارند

کنندگان )ارتباط با مشارکت مدتیطوالندرگیری  یهاروشاز  هاافتهیاطمینان از اعتبار و اعتماد 

ی زرسی ادوار)انجام با مجدد مسیر کسب اطالعات(، بازرسی پژوهشگرهای برای ارزیابی برداشت

 اطالعات و کدهای به دست آمده به جهت پیشگیری از سوگیری و اطمینان از صحت، توسط

کدهای  تأییدل و کنتر) کنندگانمشارکت تأیید، پژوهش کیفی( یهاروشپژوهشگر دوم آشنا با 

ر های به دست آمده با سای)مقایسه داده مقایسه مستمر( و شوندگانمصاحبهنفر از  5نهایی توسط 

نیز  کامل را ایاییپ، ، روایی کاملاستقرایی-نگرانه در پارادایم کلیده شد. از طرف دیگر استفا منابع(

ایی مفهوم پای نیز در تحقیق کیفی مشابه یریپذنانیاطماما عكس آن صادق نیست.  ردیگیمدر بر 

ا در این راستآن است.  دهندهنشانکمی است که محاسبه درصد توافق بین کدگذاران  یهاروشدر 

 آشنا مالً کیفی کا پژوهشبا انتخاب سه مصاحبه انجام شده و کدگذاری توسط نفر دوم که با روش 

 دید. زیر محاسبه گرداشت، درصد توافق با فرمول موضوع پژوهش نیز آگاهی کافی به و  بود
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= 100 ×
 تعداد توافقات× 2

تعدادکل کدها
 درصد پایایی 

 محاسبه پايايی دو کدگذار -1جدول 

 پايايی بین دو کدگذار عدم توافقات تعداد توافقاتتعداد  تعداد کل کدها شماره مصاحبه

1 54 24 6 88.8 % 

5 60 26 8 86.6 % 

9 43 18 7 83.7  % 

 %  86.6 21 68 157 کل
 

 نتایج

 هامصاحبهدر  کنندگانمشارکتمتغیرهای جمعیت شناختی توصیف  ،کیفی یهاافتهیقبل از ارائه 

 آمده است.  2در جدول شماره 

 کنندگان در مصاحبهجمعیت شناختی مشارکت یهایژگيوتوصیف  -2جدول          

 فراوانی متغیر

 جنسیت
 14 مرد

 5 زن

 رشته تحصیلی

 5 رفتار حرکتی

 4 ورزشی شناسیشناسی و روانروان

 4 فیزیولوژی و علم تمرین

 3 مدیریت ورزشی

 3 سایر 

 حوزه کاری فعلی
 10 دانشگاه

 9 سازمان )باشگاه( ورزشی

سابقه ورزشكاری در سطح تیم ملی یا 

 برتر، دسته یک و دو یهاگیل

 16 بله

 3 خیر

 19 کل
 

 کدگذاری باز

خروجی مرحله کدگذاری باز مقوالت و  .آغاز شدپس از اتمام اولین مصاحبه فرآیند کدگذاری باز 

نكات مهم  یزنبرچسبو  هادادههر مقوله بود. کدگذاری باز با خواندن سطر به سطر  یهایژگیو

کدگذاری باز . ردیگیمو با تجمیع کدهای مشابه مقوالت فرعی و مقوالت اصلی شكل  ردیگیمانجام 

 کنندگانشرکتاصلی ه و دغدغ ینگراندلاصلی،  مقوله. ابدییماصلی ادامه  هتا زمان شناسایی مقول
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 آنها نیترمهمکه  اصلی وجود دارد مقولهعنوان  است. چند معیار برای انتخاب یک مقوله به

و صرف زمان  هاداده افتادن مكرر در ، اتفاقهامقولهبودن به سایر  بودن، مرتبط از: مرکزی اندعبارت

 همقایس ،شوندیم یآورجمع بیشتری یهادادهکه  همچنان(. 1987 )گلیزر، شدن بیشتر برای اشباع

مستمر در تمام طول پژوهش اجرا ه توجه داشت فرایند مقایس . البته بایدشودیممستمر نیز اجرا 

جدید تا ایجاد کلیه  یهامقولهفرآیند کدگذاری باز و ایجاد نیست. کدگذاری مختص  صرفاًو  شودیم

 ممكن ادامه یافت.  یهامقوله

 کدگذاری انتخابی

ور قوالت ظهیر مکدگذاری انتخابی به انتخاب یكی از مقوالت به عنوان مقوله اصلی اشاره دارد و سا

ذاری رحله کدگمو یا با آن مرتبط باشند. در این باشد مقوله اصلی  یهایژگیویافته ممكن است از 

 بعدی با هدف یهایریگنمونهو  ردیگیممرتبط آن صورت  یهامقولهصرفاً برای مقوله اصلی و 

والت صلی و مقکه مقوله ا ابدییم. کدگذاری انتخابی تا زمانی ادامه ردیگیمتوسعه نظریه صورت 

ی را نشان اصلی یعنی کنترل رفتارفرآیند ظهور مقوله  1تبط با آن اشباع شوند. شكل شماره مر

 . استوله فرعی و کدهای اولیه که خود شامل چندین مق دهدیم

 

 
 ند ظهور مقوله کنترل رفتاریفرآي -1شکل          



 251                                                                           ..نخبه. ورزشکاران خودرهبری الگوی طراحیموسوی: 

 یسازمرتب

این  .شوندیمنظری مرتب  یهاادداشتی. در این مرحله، ردیگیمصورت  یسازمرتببعد از اشباع، 

عرضه  یادبن داده هینظر یبندشكلطرح کلی نظری یا چارچوب مفهومی برای  یک یسازمرتب

چارچوبی  هیتهتاریخ نگارش نیست. هدف،  بر اساس کردن ، مرتبیسازمرتب. منظور از کندیم

ر ود و سپس سایاصلی شروع ش مقوله با یسازمرتب کندیمگلیزر توصیه . مفهومی برای نظریه است

  ند، مرتب شوند.هست مرتبط که به مقوله اصلی ییهایژگیوو  هاطبقه

 کدگذاری نظری 

 الًمعمو . کدگذاری نظریکنندیم یسازمفهومبا یكدیگر را  هامقولهدهای نظری، چگونگی ارتباط ک

به و انتخابی  . کدگذاری بازافتدیماتفاق  هاادداشتیکردن  و یكپارچه یسازمرتبدر زمان 

 قطری ، اما در این مرحله و ازپردازدیم هاداده کردن تكهتكهو در واقع  یبندطبقه، یبنددسته

 . میدهیمکدهای نظری، مفاهیم را به یكدیگر ارتباط 

 مرور ادبیات خودرهبری 

 نكردن ادبیات رورم -1 از عبارتندمورد مرور ادبیات  درگلیزری  بنیاد داده یهنظرکلی  قاعدهدو 

زمان  در حوزه بنیادی، در ادبیات مرور موکول کردن -2. و پژوهشانجام  زمان در زه بنیادیحو

ز (. اما ا1998 )گلیزر، بنیاد در شرف اتمام است داده هنظری کهیهنگامکردن و نگارش نظریه،  مرتب

 یار مفیدبس اجرای پژوهشرا در زمان  هاحوزهمتون تخصصی سایر ( مطالعه 1992طرفی گلیزر )

. شودیمظری و کدگذاری ن یسازمفهومدر پژوهشگر سبب افزایش حساسیت نظری  که چرا، داندیم

 ئلهمسل نگارش مطالعه نظریات پیرامون خودرهبری در مراح رغمیعلدر این پژوهش نیز  رونیا از

 هدف هک چرا ؛را از ادبیات موجود داشته باشند یریرپذیتأثوهشگران سعی کردند که حداقل پژ

 بهد موجود بای یاتادب، همچنین است ادبیات با هاافتهیمقایسه  بیشتر ،حوزه مربوطه ادبیات همطالع

ه یز نشان دهندو نه حقایق مطلق تلقی شود. خروجی نهایی پژوهش ن هادهیااز  یامجموعهعنوان 

گفت  توانیمبنابراین  .در خصوص خودرهبری ورزشكاران نخبه است یاتازه ییهاجنبهمطالب و 

 واقعی است.  یهادادهاین پژوهش مبتنی بر  یهاافتهی

هوم خودرهبری مختلف پیرامون مف یهاطبقهو  هامقولهحاصل از کدگذاری و ظهور  یهاافتهی

ارائه  2اره و الگوی نهایی حاصل از کدگذاری نظری در شكل شم 6تا  3ورزشكاران نخبه در جداول 

 شده است. 
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 مربوط به ابعاد خودرهبری ورزشکاران نخبه قوالت اصلی، فرعی و کدهای اولیه ظهور يافتهم -3جدول

 فراوانی کدها کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوله اصلی رديف

1 

کنترل 

 شناختی

 هاضعفشناخت 

 3 ی مهارتیهاضعف

 3 جسمانی یهاتیمحدود 2

 4 روانی هایمحدودیت 3

4 
 هاقوتشناخت 

 5 ی فنیهاقوت

 6 ی روانیهاقوت 5

6 
درک موقعیت 

 فعلی 

 3 جایگاه اجتماعی

 4 ورزشی هایمقامرنكینگ و  7

 5 تصور از موقعیت آینده 8

9 
 افكار مثبت

 4 تجسم مثبت از عملكرد

 6 زااسترسکنترل افكار  10

11 

 نگرش

 4 انسانی یهاارزشپایبندی به 

 4 دینی یهاارزشبا  ییراستاهم  12

 3 رعایت اصول اخالقی ورزش 13

14 

 کنترل رفتاری 

 ینیگزهدف
 9 نانهیبواقع

 10 بر اهداف فعلیمبتنی  15

16 

 گیریتصمیم

 8 موقعیت جانبههمهشناخت 

 6  هاحلراهبررسی کلیه  17

 8 حلراهانتخاب بهترین  18

 7 تالش برای اجرا  19

20 
 الگوبرداری 

 11 فنی

 8 اخالقی 21

22 

 تعدیل رفتار

 9 با بازخورد مربی

 11 با بازخورد حریفان 23

 7 بازخورد تماشاگرانبا  24

25 
 خودپاداش دهی

 9 موفقیت درونی

 8 پاداش بیرونی  26

27 
 خودتنبیهی

 9 هایوابستگحذف 

 9 فشار مضاعف تمرینی  28
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ورزشکاران قوالت اصلی، فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به ابعاد خودرهبری م -3جدولادامة 

 نخبه

 فراوانی کدها کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوله اصلی رديف

29 

کنترل 

 هیجانی

بروز هیجانات 

 مثبت

 5 هیجان متناسب با عملكرد

 6 کنترل مرز غم 30

 4 کنترل مرز شادی 31

32 

 ایجاد انگیزه

 5 کسب اعتبار در جامعه 

 6 کسب مادیات 33

 3 کسب مقام و مدال 34

35 
 تقویت انگیزه

 4 جهت حفظ اعتبار اجتماعی

 5 جهت حفظ رکورد یا مقام کنونی 36

37 

کنترل 

 مدیریتی

 6 ترسیم نقشه راه اهداف  یزیربرنامه

38 

 مدیریت منابع

 5 مدیریت زمان

 5 مدیریت انرژی 39

 6 مدیریت منابع مالی 40

 7 گذران اوقات فراغت 41

42 
 حمایتیمدیریت 

 5 شناس ورزشرواننظیر  اناز متخصص یریگبهره

 4 جذب حامیان مالی 43

44 

 خودارزیابی

 3 کنترل وضعیت پیشرفت 

 4 ارزیابی از طریق کنترل نتایج 45

 5 ارزیابی با مقایسه با عملكرد رقبا 46

 

خودرهبری  یهامحدودکنندهقوالت اصلی، فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به م -4جدول 

 ورزشکاران نخبه 

 فراوانی کدها کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوله اصلی رديف
1 

ی هامحدودکننده
 شخصی

ی هایژگیو
 شخصیتی

 6 گشودگی پایین
 5 استرس 2
 6 پایین هیجانی هوش 3
4 

 یشدگاشباع
 7 در شهرت

 6 در هدف 5
6 

باورها و 
 هافرضشیپ

 7 ی دیناام
 6 تجربه کمتر 7
 8 غرور کاذب 8
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ی خودرهبری هامحدودکنندهقوالت اصلی، فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به م -4جدول ادامة 

 ورزشکاران نخبه 

 فراوانی کدها کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوله اصلی رديف
9 

ی هامحدودکننده
 محیطی

 خانواده
 9 گری خانوادهکنترل 

 10 ندادن برای بروز خالقیت اجازه 10
فرهنگ عمومی  11

 جامعه
 5 درجه پذیرش افراد خودرهبر در جامعه

 5 درجه ارزشمندی افراد خودرهبر در جامعه 12
13 

 نظام آموزشی
 6 عدم پرورش خودمختاری

 7 عدم پرورش خالقیت 14
 4 عدم آموزش خودرهبری 15
16 

 ی مربیهایژگیو
 3 مربی سرکوبگر

 6 عدم جسارت مربی 17
 

 

 ، فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به نتايج خودرهبری ورزشکاران نخبه مقوالت اصلی -5جدول 

 فراوانی کدها کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوله اصلی رديف
1 

 موفقیت

 7 تداوم تمرین در شرایط سخت   استمرار تمرین
 8 نمایش نهایت تالش یکوشسخت 2
3 

 کاهش هزینه
 8 ی تمرین مثل خرید تجهیزاتهانهیهزکنترل 

 9 ی مربی هانهیهزکاهش  4
 10 به اهداف موقعبهدستیابی  کاهش زمان 5
6 

 بهبود عملكرد
 تعهد باالتر

 9 تالش برای بهتر ماندن
 11 پایبندی به ورزش 7
 6 تحمل شرایط سخت 8
9 

 اصالح عملكرد
 6 قبول اشتباهات

 7 تصحیح اشتباهات 10
11 

 خودباوری

 5 هاییتوانااعتماد به  نفساعتمادبه
12 

 نفسعزت
 6 احترام به خود 

 7 احترام به حریف  13
14 

 استقالل 
 7 داشتن قدرت انتخاب

 8 گیری مستقل داشتن قدرت تصمیم 15
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، فرعی و کدهای اولیه ظهور يافته مربوط به راهبردهای ارتقا خودرهبری مقوالت اصلی -6جدول 

 ورزشکاران نخبه 

 فراوانی کدها کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوله اصلی  رديف

1 

 آموزش

 خانوادگی

 5 ی مستقل دوران کودکیهایباز

2 
تالش برای داشتن نقش حمایتی در 

 ی ریگمیتصم
6 

 6 گیری به کودکسپردن وظیفه تصمیم 3

4 

 رسمی

 7 آموزش در مدرسه

 8 هاباشگاهآموزش در  5

 5 یارسانهی هاآموزش 6

7 

 تقویتی

 تقویت مربی
 6 كنیبه باز یخودمختار اجازه

 7 یزشیجو انگ جادیا 8

 شناستقویت روان 9
-ی خودرهبری توسط روانهامهارتتقویت 

 شناس 
8 

10 

تقویت لذت از 

 موقعیت

 3 لذت از جو مسابقه

 8 لذت از رقابت 11

 10 لذت از پایان کار  12

 11 تجربه معناداری زندگی 13

14 
 اصالح توجه 

عدم توجه به عوامل پریشان کننده مانند 

 سروصدا
6 

 7 ی اشهیکلی هاسهیمقااجتناب از  15
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 هادادهلگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه برخاسته از ا -2شکل 

 

رل مختلف. است متشكل از چهار نوع کنت یاسازه، خودرهبری ورزشكار نخبه 2شماره مطابق شكل 

 نترل مدیریتی،چهار نوع ک زمانهمکسی است که بتواند ورزشكار خودرهبر؛  ترسادهبه عبارت 

ترل ر نوع کنچها از این هرکدامشناختی، هیجانی و رفتاری را داشته باشد. دارا بودن توانایی اعمال 

ر وع دیگهمچنین کنترل رفتاری نسبت به سه ن .کندینمبه تنهایی برای خودرهبر بودن کفایت 

بر  تواندیمداشتن کنترل مدیریتی، شناختی و هیجانی  که چرااست  تریمرکزو  ترمهمکنترل 

جام ده را انشیاد  زمانی که ورزشكار بتواند چهار نوع کنترل یباشد. از طرف رگذاریتأثکنترل رفتاری 

ین ی از اکه بهبود عملكرد ورزشی و خودباور شودیمدهد این وضعیت منجر به بروز پیامدهایی 

 یهاکنترلمال موفقیت ورزشی افراد را تضمین کند. اما اع اندتویمهمه این موارد  .اندجمله

ته از دو دس که چرا ؛میسر نخواهد بود یراحتبهپیامدهای مثبت چهارگانه و رسیدن به 

ای ا راهبردهبر خودرهبری دارند. از طرف دیگر بمنفی  راتیتأثشخصی و محیطی  یهامحدودکننده

 تریاساسو  تریاهیپاراهبرد آموزش  د.خودرهبری را تقویت نموتوانایی  توانیمآموزش و تقویت 

 توانیممود خودرهبری را ایجاد ن یهاییتوانا توانیم اینكهاست و با آموزش مناسب عالوه بر 

 تقویت را نیز به ورزشكاران آموزش داد. یهاروش
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 یریگجهینتبحث و 
 رونیا از .کندیممفهوم رهبری را نیز حمل ، مفهومی است که در دل خود مفهوم خودرهبری

الندگی بحیاتی در پویایی و و نقش  اندیشمندان بوده موردتوجهرهبری از دیرباز  همچنان که

 فردی و بتواند اثرات مهمی بر زندگی رسدیمکرده است، خودرهبری نیز به نظر سازمان ایفا 

ددی کاربردی متع یهانهیزممفهوم خودرهبری از زمان شروع آن، در سازمانی افراد داشته باشد. 

ر دنیای دین مفهوم بتوان بهترین استفاده و بهره را از ا اینكهگفت برای  توانیمت و اس شده یبررس

وش وهش با رن پژورزش برد باید به طور ویژه در زمینه و بافت ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. در ای

نخبه  ارانکیفی داده بنیاد و رویكرد ظاهر شونده آن سعی شد شناختی جامع از خودرهبری ورزشك

و  هابافت شرایط ارائه نظریات در یمؤثربه طور  تواندیمروش  این که چرا؛ ایرانی حاصل شود

 خاص را فراهم کند.  یهانهیزم

افرادی هستند که توانایی بیشتری برای کنترل اقدامات شخصی خود دارند و با  خودرهبرورزشكاران 

 .دهندیمرا افزایش شان کارها و اقداماتو نقاط مثبت خود اثربخشی  هایژگیواز  یریگبهره

است متشكل از چهار نوع کنترل شناختی، کنترل رفتاری،  یاسازهخودرهبری ورزشكاران نخبه 

از که  شودیماز فرایندهایی گفته  یامجموعهکنترل شناختی به کنترل هیجانی و کنترل مدیریتی. 

عمدتاً  ، این فرآیندهاکندیمد ورزشكار تصویر روشنی از جایگاه و موقعیت خود حاصل آن فرطریق 

کند  فرد جایگاه روشن خود را در ذهنش تعریف شودیمیعنی کنترل شناختی باعث  .شناختی است

 افكاری، فعل تیدرک موقع، هاشناخت قوت، هاشناخت ضعفو درک نماید. کنترل شناختی شامل 

نخبه است که شامل بروز از خودرهبری ورزشكاران  یبعد دیگر ،کنترل رفتاریاست.  نگرشو  مثبت

، یریگمیتصمبهتر،  ینیگزهدف. کنترل رفتاری دربرگیرنده استرفتارهای اثربخش و کارا 

 جزء سومدهی و خودتنبیهی است. کنترل هیجانی  خودپاداش، تعدیل رفتار در عمل، یالگوبردار

هیجانات و  مؤثرترخودرهبری ورزشكاران نخبه است و شامل فرایندهایی است که کنترل بهتر و 

هیجانات مثبت احساسات ورزشكاران را به دنبال دارد. با استفاده از کنترل هیجانی فرد ورزشكار 

 . کنترل مدیریتیدینمایمرا در خود ایجاد و تقویت  هازهیانگو انواع مختلف دهند میخود را توسعه 

مدیریت منابع، مدیریت حمایت  ،یزیربرنامهشامل و جزء آخر از خودرهبری ورزشكاران نخبه است 

به عبارتی . دارد تریرونیبجنبه و خودارزیابی است. کنترل مدیریتی نسبت به سه نوع کنترل دیگر 

کنترل  کهیحال در ؛ردیگیبرمرا در  تریدرونکنترل شناختی، رفتاری و هیجانی عمدتًا فرآیندهای 

ورزشكاران نخبه  رسدیمبه نظر  رونیا از .مدیریتی ناظر بر فرآیندهایی است که جنبه خارجی دارد

افراد دیگر نیز بهره ببرند یعنی به عنوان  یهاییتواناو  هاکمکاز بتوانند برای کنترل مدیریتی بهتر 

شخصی یا افراد دیگری را برای مدیریت بهتر  زیربرنامهبرای خود  تواندیممثال یک ورزشكار نخبه 
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منابع یا عملكردش استخدام نماید. چهار نوع کنترل شناختی، کنترل رفتاری، کنترل هیجانی و 

نسبت به یكدیگر اهمیت یكسان  دهندیمکنترل مدیریتی که خودرهبری ورزشكار نخبه را شكل 

نسبت به  که چرا ؛کیفی کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد یهاافتهیمطابق . ندارند

و در کل تحلیل نیز بیشتر ظهور یافت. همچنین زمانی که از است مرکزی  هاکنترلاع دیگر انو

در رفتارهای عملی به  هاکنترلباید انواع مختلف  گرددیمخودرهبری ورزشكاران نخبه صحبت 

 تریواقع یهاجنبهشناختی و هیجانی  یهاکنترلنمایش گذاشته شود که کنترل رفتاری نسبت به 

کنترل را  تریرونیب یهاجنبهکه اشاره شد  گونههمانکنترل مدیریتی نیز  .شودیما شامل رفتار ر

. البته بدیهی است فرد باید کنترل شناختی، استو حتی قابل سپردن به سایر افراد  دهدیمنشان 

هیجانی و رفتاری داشته باشد تا به کنترل مدیریتی و سپردن آن به افراد متخصص دیگر اعتقاد پیدا 

 کند. 

 .خودرهبری اختصاص داشت یهامحدودکنندهبخش دوم مدل خودرهبری ورزشكاران نخبه به 

. توانایی و ظرفیت خودرهبری افراد ورزشكار دارندسوء بر  ریتأثعواملی هستند که  هامحدودکننده

شخصیتی،  یهایژگیوشخصی شامل  یهامحدودکنندهبدیهی است این عوامل گستره وسیعی دارد. 

 یهامحدودکنندهاست که جنبه شخصی و فردی دارند.  هافرضشیپو باورها و  یشدگاشباع

مربی است. البته  یهایژگیومحیطی نیز شامل خانواده، فرهنگ عمومی جامعه، نظام آموزشی و 

محیطی متغیرهای کالن و برخی متغیرهای خرد و  یهامحدودکنندهبدیهی است که برخی از این 

مربی نسبت به نظام آموزشی و فرهنگ  یهایژگیونزدیک به ورزشكار هستند. مثالً خانواده و 

عالوه بر  تواندیممحیطی  یهامحدودکنندهگفت  توانیمامعه خردتر است. همچنین عمومی ج

مستقیم بر توانایی خودرهبری افراد ورزشكار، به طور غیرمستقیم و از طریق  راتیتأث

 خود قرار دهد. ریتأثخودرهبری ورزشكاران را تحت  یهاتیظرفشخصی نیز  یهامحدودکننده

ی اختصاص داشت. خودرهبردهنده ارتقا یراهبردهاكاران نخبه به بخش سوم مدل خودرهبری ورزش

و  هاروشباید  ردیگیمسوء برخی از عوامل و متغیرها قرار  ریتأثکه خودرهبری تحت  گونههمان

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

 توانیمعبارتی  . بهپردازدیمراهبرد تقویت به تقویت سطح خودرهبری در ورزشكاران  کهیحال در

است و زمانی که ورزشكاران سطحی از خودرهبری را دارند  تریاهیپااستدالل کرد راهبرد آموزش 

بهتر است با راهبردهای تقویت سطح خودرهبری خود را ارتقا دهند. آموزش شامل دو نوع آموزش 

رسمی بود. تقویت نیز شامل تقویت توسط مربی،  یهاآموزشو  ارد،که رسمیت کمتری د،خانوادگی 
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مختلف و تقویت از طریق  یهاتیموقعشناس، تقویت از طریق تقویت لذت در تقویت توسط روان

 اصالح توجه بود. 

ص بخش آخر مدل خودرهبری ورزشكاران نخبه به ظهور نتایج و پیامدهای خودرهبری اختصا

 شان داده استمتعدد نیز ن یهاپژوهشکه  گونهمانهداشت. خودرهبری به عنوان یک سازه مهم 

مدی، ی، خودکارآدر عرصه سازمانی مواردی نظیر رضایت شغل .خواهد بود یتوجهقابلاثرات  دارای

طح فردی و ( اما بدیهی است که در س2015خالقیت و نوآوری از این جمله بودند )عباسی رستمی، 

رهبری را برای خود یترخاصزمینه خاص ورزشكاران نخبه بتوان اثرات و پیامدهای ویژه و  ژهیوبه

ت را وفقیصور نمود. خودرهبری ورزشكاران نخبه سه پیامد مهم بهبود عملكرد، خودباوری و ممت

 .باشد ترییغاگر موفقیت نسبت به دو پیامد دی رسدیمبه نظر  .برای ورزشكاران نخبه به همراه دارد

، شودیم به عنوان پیامدی مهم برای خودرهبری ورزشكاران تلقی همچنان کهبه عبارتی موفقیت 

 باشند.ه ه دنبال داشتبموفقیت را  توانندیمخود  نوبهبهگفت بهبود عملكرد و خودباوری نیز  توانیم

یق ز طراهمچنین باید اشاره کرد که هر یک از پیامدهای موفقیت، بهبود عملكرد و خودباوری 

 هستند.  یابیدستقابلسازوکارهای مختلفی 

ین روش ارد. در اداست که بر ارائه نظریات جدید تمرکز  پژوهشی یهاروشنظریه داده بنیاد یكی از 

ین اظریه داده بنیاد ن. همچنین رویكرد گلیزری ابدییمشده ظهور  یآورجمع یهاداده دلنظریه از 

تشریح  دام بهتا بدون تحمیل ساختار و اطالعات خاصی اق کندیمامكان را برای پژوهشگران فراهم 

با روش  ی شدارائه نظریه مربوطه اقدام نمایند. در این پژوهش سع سپس پدیده در زمینه موجود و

 یهاتیودمحدیكی از گوی خودرهبری ورزشكاران نخبه ایرانی ارائه شود. داده بنیاد گلیزری ال

گفت تفسیر  توانیماست و  بررسی پدیده موردمختلف از  ارائه تفاسیرکیفی، امكان  یهاپژوهش

ردد. تلقی گ قبولقابلصورت گرفته از پدیده خودرهبری در این پژوهش ممكن است یكی از تفاسیر 

که هم  رودیمتوایی و فرآیندی به شمار یک مدل مح زمانهمر به طور همچنین مدل پژوهش حاض

 ا. به آن ر ربوطمعناصر سازنده خودرهبری ورزشكاران نخبه را ارائه کرده است و هم سایر فرآیندهای 

خود با سایر مبانی نظری و  یهاافتهیاز پژوهشگران مقایسه  انتظارقابل یهابخشیكی از 

کیفی و با رویكرد ظاهر  صورتبهاین پژوهش  کهییجاازآنتجربی حوزه مربوطه است.  یهاپژوهش

آن مختص زمینه محیطی ورزشكاران نخبه است، در  یهاافتهیشونده نظریه داده بنیاد اجرا شد و 

دارای محدودیت فراوان است. در این  تجربی یهاپژوهش ژهیوبهمقایسه با سایر مبانی نظری و 

خودرهبری ورزشكاران نخبه شامل کنترل شناختی، رفتاری، هیجانی و نشان داده شد،  پژوهش

و  یعیپاداش طب یراهبردها ،رفتار محور گانهسهبا راهبردهای است و از نظر کلیات  مدیریتی

البته قابل ذکر است بسیاری است. همخوان  هاآنفرعی  برخی از عناصره و سازند شهیاند یراهبردها
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ارهای شناسایی شده در هر نوع کنترل به طور خاص مربوط به ورزشكاران نخبه است که از سازوک

بردهای خودرهبری وجود ندارد. در این پژوهش کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی در نظر در راه

بر  ریتأثدر جهت  ییهاییتوانارفتار محور نیز در نظریه خودرهبری شامل  یهایاستراتژ. گرفته شد

شروع شد و به حذف رفتارهای غیر  مؤثرو غیر  مؤثررفتار بود که با شناسایی و ارزیابی رفتارهای 

که مشخص است  گونههماناما  .تا منجر به ارتقا عملكرد در محیط کار و زندگی شود دیانجام مؤثر

کار ببرد باید  در محیط ورزش و رفتارهای ورزشی بخواهد همین توانایی را به یانخبهاگر ورزشكار 

پژوهش حاضر کنترل رفتاری در  یهاافتهیدر دسترس داشته باشد و طبق  ییهامالکمعیارها و 

 نیترمناسبخودرهبری ورزشكاران نخبه شامل الگوبرداری فنی و اخالقی بود که باید این الگوها از 

خود معیارهایی نظیر  الگوهای فنی و اخالقی رشته ورزشی باشند. همچنین ورزشكار در تعدیل رفتار

البته هر یک از این منابع بازخورد ارزش و جایگاه  .اشاگران را داردبازخورد مربی، حریفان و حتی تم

خودپاداش دهی و استفاده کند.  آنهامختلف از  یهاتیموقعخاص خود را دارد و ورزشكار باید در 

حذف و  مؤثر تقویت و رفتارهای غیر مؤثرکه رفتارهای  کندیمخودتنبیهی نیز شرایطی را ایجاد 

کنترل یادگیری از  آنهاکه هدف  ردیگیبرمرا در  ییهاتیفعال، تنظیم شناختیجایگزین شوند. 

(، و خود آزمون)تعیین اهداف(، راهبرد تنظیم و مدیریت اطالعات )نظارت و  یزیربرنامه طریق

دهكردی و بهرامی،  پوریشمس) یادگیری( استبر  )ارزیابی محصوالت و فرایندهای نظارت ارزیابی

مدیریتی خودرهبری در ورزشكاران نخبه قرابت کنترل ( که با دو نوع کنترل شناختی و 2016

یكی از پیامدهای خودرهبری ورزشكاران نخبه بهبود عملكرد بود که در بخش نتایج، کارکردی دارد. 

 و کونرات لتیهاوشو  (2016و همكاران ) یواعظ(، 2018) سارماوا و مارتینی یهاپژوهشدر 

بری ورزشكاران نخبه شده بود. پیامد دیگر خودره دیتأکنیز بر عملكرد یا بهبود آن  (2012)

ی اشاره ورزش یهاسازمان در یشغل تیموفقنیز بر ( 2018)ی رکاونیمگ پژوهشموفقیت بود که در 

 یاز خودرهبری داشته باشند، عملكردباالتری هر چه افراد ورزشكار درجه  رسدیمبه نظر  .شده بود

در پژوهش خود ( نیز 2016دهكردی و بهرامی ) پوریشمسبهتر و موفقیت بیشتری خواهند داشت. 

گزارش کرده ماهر و نخبه  ودتنظیمی را بر موفقیت ورزشی در ورزشكارانسازه مشابه خمثبت  ریتأث

مختلف بدیهی است که موفقیت ورزشكار  یهاسازمانالبته در خصوص موفقیت در مشاغل و  بودند.

زیادی را پیدا نمود  یهاپژوهشگوناگون متفاوت است. شاید بتوان  یهانهیزمبا موفقیت شغلی در 

و یا اشارات مشترکی داشته باشند. اما بدیهی باشند حاضر همخوان  پژوهشجزئی  یهابخشکه با 

 دیتأکمورد  هاپژوهشمختلف این مدل در سایر  یهابخشاست که روابط فرایندی و محتوای خاص 

  نبوده است.
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 یهاطیمحه معلومات ما را نسبت به خودرهبری در این پژوهش سعی کرد با روش کیفی دایر

ه در به ویژ خودرهبری در حالت کلی و کهییجاازآنورزشی و برای ورزشكاران نخبه افزایش دهد. 

سایر  کیفی دیگری با یهاپژوهش شودیمپیشنهاد  ،عرصه مطالعات ورزشی سازه جدیدی است

ژوهشگران اجرا پتوسط دیگر  مطالعهاین  یهاافتهیکمی مبتنی بر  یهاپژوهشو همچنین  هاروش

بیشتر از  یمندبهره یهانهیزمپژوهش حاضر مقایسه کنند و  یهاافتهیخود را با  یهاافتهیشود تا 

  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 self- 

leadership 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 self-

leadership 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. 

 

Keywords: Behavioral Control, Reinforcement, Athletic Performance. 

 

 

 

                                                           
1. Email: mousavileyli@gmail.com 

2. Email: mm.kashef@yahoo.com 

3. Email: rm_kh85@yahoo.com 

4. Email: mkhabiri@ut.ac.ir 


