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Abstract
The present study examined relationship between
coach's leadership styles and athletic identity in
player of boy students selected teams in Urmia
city. 75 students of high school cutting completed
two instruments in this study; Leadership Scale
for Sport (LSS, Chelladurai & Saleh) and athletic
identity measuring scale(AIMS, Cieslak). The
LSS contains 40 items that measures five
dimensions of leadership styles- training and
instruction, democratic behavior, autocratic
behavior, social support and positive feedback.
AIMS with 22 items assess the 5 dimensions of
athletic identity. Social identity, exclusivity, self
identity, negative identity and positive identity
were dimensions of athletic identity. Cronbach's
alpha coefficient was utilized to examine the
internal reliability of LSS and AIMS. Data were
analyzed with one-sample kolmogrov-smirnov,
and Pearson Correlation coefficient.
Examining of coach's leadership styles indicated
that coaches exhibited higher in training and
instruction and lower in democratic style among
student teams. We found that leadership styles of
social support, training and instruction ,and
positive feedback, were all positively correlated
all dimensions of athletic identity but autocratic
style didn�
t correlate to dimensions of athletic
identity.The result from this study and previous
studies show that coach's leadership styles and
behaviors have a great effect on athletic identity
and demonstrated the value role a coach plays in
the development of players identity for his team
that can increase athletes�performance.
Key words: Leadership Styles, Sport Identity,
Student Teams, Urmia.
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مقدمه
یکی از عوامل اصلی در تعیین شخصیت رفتاری
مدیران و مربیان در مباحث جدید رفتار سازمانی ،توجه
به هویت ورزشی ورزشکاران است .رفتارها و سبک-
های رهبری مربیان ،تأثیر زیادی بر عملکرد
ورزشکاران خود دارد .پژوهشهایی که در طول دو
دهۀ گذشته در زمینۀ اثربخشی مربیگری انجام شده
است ،بهطور عمده بر روی شناخت خصوصیات
مربیگری ،سبکهای رهبری 1و الگوهایی از رفتار که
بیشترین اثربخشی را دارند ،تمرکز کردهاند (محرم
زاده.)1311 ،
الزم است مربیان هم به اجرای مهارتهای
ورزشی و هم به مهارتهای روانی افراد و تیم توجه
کنند .به عقیدۀ فراست 2در بین سه عامل ورزشکار،
مربی و تماشاگر ،مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم-
های ورزشی هستند .مربی در رهبری تیم ،بهعنوان
سازمان دهندهای قوی و زیربنای هر نوع پیشرفت
مطرح است (گلبهار .)1311 ،انشل 3معتقد است مربیان
در نمایش رفتارهای درست ،برای پیروان خود الگویی
مؤثر هستند (انشل.)1401 ،
از دیدگاه مارتنز ،0سبک رهبری مربی ،راهی است
که یک مربی بهطور مشخص برای کمک به گروه
انتخاب میکند تا وظایف محوله را انجام دهد و در
ضمن آن ،نیازهای گروه نیز برآورده شود
(توسلی ،1310،ص.)160
اغلب مربیان موفق ،سبکهای مربیگری گوناگونی
را بهکار میگیرند و گاهی اوقات بهسرعت آن را عوض
میکنند .رهبری مؤثر در ورزش ،تابعی از اجرای نقشها
و سبکهای گوناگونی است تا نیازهای ورزشکاران را
برآورده سازد و به اهداف تیم دست یابد .رهبری می-
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تواند از طریق اعمال و گفتارش در فرایند رشد روانی و
جسمانی ورزشکاران تأثیرگذار باشد .در پژوهشهای
صورت گرفته در زمینۀ اثرات انتظارات و رفتارهای
مربی بر ورزشکاران ثابت شده است که عواملی از قبیل
ویژگیهای موقعیتی ،نوع ورزش ،ساختار برنامه ،اهداف
سازمانی ،محیط فرهنگی و اجتماعی مؤثر هستند
(ویسی.)1315،
در زمینۀ سبکهای مربیگری در تیمهای ورزشی،
چالدوری ( )1444مدل چند بعدی رهبری در ورزش را
ارائه کرد؛ طبق این مدل ،رفتار مربیان تحت تأثیر
ویژگیهای موقعیتی (شرایط تیم) ،ویژگیهای رهبر یا
مربی (سن ،درجه ،و سابقۀ مربیگری) و ویژگیهای
اعضای تیم یا ورزشکاران (سن ،سابقه و سطح
بازیکنان) قرار دارد و درنهایت رفتار مربیان ،موفقیت،
عملکرد ،رضایتمندی و حتی انسجام گروهی را تحت
تأثیر قرار میدهد (احمدی،1350،ص .)15
هویت در زبان فارسی بهمعنی صفت جوهری،
ذات ،هستی و وجوه منسوب به شئ یا شخص ،بهکار
رفته و به چیزی اشاره میکند که بهواسطۀ آن ،فرد خود
را از دیگران متمایز میکند .هویت ،شیوهای است که
فرد خودش را تعریف میکند و بازمیشناساند .هویتها،
معانی هستند که شخص ،به خود بهعنوان یک ایده در
یک موقعیت اجتماعی یا یک نقش اجتماعی نسبت
میدهد .امروزه کمتر واژهای پیدا میشود که به اندازۀ
هویت ،دارای معانی متعددی باشد؛ بهطوریکه هم در
گفتمانهای روزمره و هم در مباحث دانشگاهی مورد
استفاده قرار گیرد (توکلی 1311 ،و گلبهار.)1311 ،
درواقع پیشرفت موضوعات مربوط به هویت،
بیانگر حس کنجکاوی انسان بوده و تالشها برای
هدایت رفتار انسان بهسمت و سوی زندگی سالم و
معنادار ادامه دارد .تا سال  1414هویت ورزشی با
نگرشها و رفتارهای متنوعی مرتبط بوده است .مربیان
ورزشی در طول سالها تالش کردهاند با یافتن شناختی
واقعی از هویت ورزشکاران خود ،آنان را در کسب

ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی ........

53

موفقیتهای بیشتر یاری رسانند و در میان این هویت-
ها ،هویت ورزشی به جایگاه مهمی در این راستا دست
یافته است؛ این هویت بهعنوان بخشی از یک
خودپندارۀ بزرگ ،قادر است تعریف دقیقی از نقشها،
نگرشها ،باورها و رفتارهای ورزشکار ارائه داده و به-
عنوان مبنای عزت و ارزش قائل شدۀ ورزشکار برای
نقش «خود» در نظر گرفته شود (توکلی 1311 ،و
گلبهار.)1311 ،
افراد با هویت باالی ورزشی ،ارزش «خوود» را بور
مبنای عملکرد ورزشوی قورار داده و تمایول بوه تقویوت
عزت نفس از طریق هویت ورزشی قوی خود دارند کوه
بعدها در صورت رسیدن ورزشکار بوه سوطوح نخبگوی
(سطوح ملی ،المپیک و حرفهای) رشد میکند .در نتیجه
اغلب ورزشکاران بور اسواس موفقیوت خوود در ورزش،
هویت خود را تقویت میکنند (وودمن.)1443 ،1
مطالعات بروور و همکواران (1444؛ 1441؛ )1443
نشان میدهد که مردان ،بیشتر از زنان هویت خود را بوا
ورزش شکل دادهاند و این امر در مقایسۀ افراد ورزشکار
و غیر ورزشکار نیز صدق میکند .بر طبق سنت ،جامعوۀ
مووردان و ورزشووکاران را بیشووتر از زنووان و افووراد غی ور
ورزشکار به ورزش ترغیوب مویکنود؛ بنوابراین ،جامعوه
ورزش را بهعنوان یک فعالیت مردانه به تصویر کشویده
است و به شرکت مردان و ورزشکاران در ورزش ،بیشتر
از زنان و افراد غیر ورزشکار اهمیت میدهد؛ این مسئله
اهمیت موضوع هویت ورزشی را بیش از پویش نمایوان
میسازد (یولی.)2446 ،
مدل پیشرفته هویت ورزشی (چزالک)2440 ،
شامل مؤلفههای بیرونی و مؤلفههای درونی است.
مؤلفههای بیرونی هویت ورزشی شامل انحصارگرایی و
هویت اجتماعی است که بهواسطۀ گروههای درون
جامعه (خانواده ،دوستان ،مربیان ،معلمان) و زمینهها
(تحصیل ،ورزش و مذهب) ،با میزان تأثیر جامعه بر فرد

مرتبط هستند .مؤلفههای درونی از هویت خود ،تأثیر-
پذیری منفی و تأثیرپذیری مثبت تشکیل شده و به
درجۀ تأثیرپذیری ادراکات فردی ،نظیر ارزیابی و تفسیر
نقش ورزشکاری اطالق میشوند( .چزالک 2440 ،و
توکلی )1311
از طرفی مربیانی که نوجوانان و جوانان را درحیطۀ
ورزش آموزش میدهند ،ارتباط عاطفی نزدیکی با آنوان
دارند ،در نتیجه رفتارهای مربیگری آنوان مویتوانود بور
شخصیت و هویت ورزشکاران تأثیر بسزایی داشته باشد.
ضرورتاً رهبوری شوامل دو نووع رفتوار عموومی یعنوی
رفتارهای استبدادی (دستوری ،وظیفهمودار و گفتنوی) و
رفتارهای دموکراتیک (رابطهمدار و مشارکتی) است کوه
بر هویت افراد اثر میگذارد.
از دیدگاه تئوری و عملی ،اهمیت دارد که بسویاری
از موضووعات مورتبط بوه رفتوار مربیوان و اثور عواموول
همبسته با موفقیت تیمی را توضیح دهیم (محورم زاده،
 .)1311از طرفی هویت و شخصویت بازیکنوان نقوش
بسزایی در عملکرد تیمی میتواند داشته باشد .بهعنووان
مثال :بازیکنان دارای رفتار روان رنجوری باعث کاهش
انسوووجام و تضوووعیف عملکووورد تیموووی مووویشووووند
(ویسی.)1315،
آندرسووون ( ،)2440رابط وۀ می وان هوی وت ورزش وی
و رفتووار تمرین وی را مووورد بررس وی قوورار داده و اظهووار
میدارد؛ بین رفتوار تمرینوی ،تنواوب تمرینوی و هویوت
ورزشووی ورزشووکاران رابطووۀ معنوواداری وجووود دارد.
نتوووایج پوووژوهش موووایلز و کریستنسووون )2446( 2در
بررسووی رابطووۀ میووان هویووت ورزشووی و سووطوح
مشوووارکت ورزشوووی (نخبگوووی ،تفریحوووی و عووودم
مشارکت) نشوان داد کوه افوراد غیور ورزشوکار در هور
سووه خووردهمقیوواس هویووت اجتموواعی ،انحصووارگرایی و
تأثیرپووذیری منفووی ،نموورۀ کمتووری را کسووب کردنوود؛
همچنوووین بوووین ورزشوووکاران نخبووه و تفریحوووی در
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خوووردهمقیووواسهوووای انحصوووارگرایی و تأثیرپوووذیری
منفووی تفوواوت معن واداری وجووود نوودارد ،ضوومن اینکووه
بووین خووردهمقیوواس هویووت اجتموواعی و نموورۀ کلووی
هویوت ورزشووی ورزشووکاران نخبوه و تفریحووی تفوواوت
معناداری وجود داشت.
دریک ،)2441( 1به بررسی هویت ورزشی ،تعهد
ورزشی ،حمایت اجتماعی ،رضایتمندی از زندگی و در
نهایت شادکامی دانشجویان ورزشکار پرداخته و اظهار
میدارد بین همۀ متغیرهای پژوهش به تفکیک
جنسیت ،نژاد ،سال ورود به دانشگاه و سابقۀ ورزشی
تفاوت وجود دارد (توکلی.)1311 ،
بورنسا )2412( 2در پژوهش خود به بررسی ارتباط
بین هویت ورزشی تفاوتهای فردی و رضایت
ورزشکاران در میان دانش آموزان ورزشکار پرداخت.
نتایج حاصل از یافتههای وی ارتباط میان هویت
اجتماعی ،عواطف منفی و رضایتمندی ورزشکاران را
نشان میدهد.
3
بویل و مگناسون ( ،)2445اظهار میدارند که
ورزشکاران نخبه یا ورزشکارانی که در سطوح حرفهای
به رقابت میپردازند ،در مقایسه با ورزشکاران آماتور و
یا افراد غیر ورزشکار ،هویتهای نقش مربوط به جامعه
را در اولویت باالتری قرار داده و این امر میتواند به
دلیل وجود طرفداران و یا حامیان بیشتر در این دسته از
ورزشکاران باشد (گلبهار.)1311 ،
یو و آندرسون ،)2441( 0نیز بر اساس یافتههای
خود اظهار میدارند؛ ادراک ورزشکار از نقش ورزشی
خود ،بیشتر از آنکه تحت تأثیر مؤلفههای بیرونی هویت
ورزشی باشد ،متأثر از خرده مقیاس هویت خود است.
اگر چه هیچ گونه زیربنای نظری مبنی بر ارتباط
بین سبکهای رهبری مربیان و هویت ورزشی وجود
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ندارد ،اما مارتین ( )2446معتقد است که افراد هویت-
های ورزشی قوی را از طریق رشد مهارتها ،اطمینان
و تعامالت اجتماعی در خالل ورزش بنا مینهند که این
مسئله میتواند متأثر از رفتارها و سبکهای رهبری
مربیان باشد .بر اساس نظر چزالک )2440( 7مربیان
تیمهای ورزشی همواره نسبت به اثرگذاری نقش
هویتهای مختلف بر عملکرد ورزشکارانشان نگرانند .از
طرف دیگر مربیانی که نوجوانان و جوانان را در حیطۀ
ورزشی آموزش می دهند ،ارتباط عاطفی نزدیکی با آنان
دارند ،در نتیجه رفتارهای مربیگری آنها می تواند بر
شخصیت و هویت درونی و بیرونی ورزشکاران تأثیر
بسزایی داشته باشد.
با توجه به اینکه پژوهشهای بسیاری در رابطه با
رفتارها و سبکهای رهبری در سازمانها ،جوامع،
شرکتهای تولیدی و مواردی که گروهی با یک رهبر
در ارتباط بودهاند ،انجام گرفته و اثرات متفاوتی در
کارکرد و بازدهی آن گروه یا سازمان داشته است ،با این
حال پژوهشهای خاصی در ارتباط با تأثیر رفتار رهبری
مربیان بر هویت ورزشکاران در زمینههای ورزشی در
کشور انجام نگرفته است .از طرفی با توجه به اهمیت
تیمهای ورزشی دانشآموزی که در حقیقت پایه و
استعدادهای بالقوۀ آیندۀ کشور هستند ،در این پژوهش
ضمن بررسی سبکهای مربیان تیمهای منتخب
دانشآموزی ،ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان و
هویت ورزشی تیمهای منتخب دانشآموزی مقطع
متوسطۀ شهر ارومیه نیز بررسی خواهد شد.
روش پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است .به لحاظ
هدف ،کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطالعات ،میدانی
می باشد .جامعۀ آماری این پژوهش 46 ،دانشآموز عضو
تیمهای ورزشی منتخب دانشآموزان پسر مقطع متوسطۀ
نواحی دوگانۀ آموزش و پرورش شهر ارومیه بود که از
5. Cieslak
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میان تیمهای گروهی رشتههای هندبال ،بسکتبال،
فوتسال و والیبال انتخاب شدند .روش نمونهگیری به-
صورت تمام شمار و غیرتصادفی هدفمند میباشد .از میان
پرسشنامههای پخش شده تعداد  57پرسشنامه
بازگشت داده شد .در این پژوهش ارزیابی سبکهای
رهبری هشت مربی تیمهای منتخب در رشتههای
هندبال ،بسکتبال ،فوتسال و والیبال در دو ناحیه صورت
پذیرفت .میانگین سنی این مربیان  3666سال و حداقل
دوماه در کنار تیمهای خود به مربیگری مشغول بودند.
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه بود :پرسشنامۀ
مقیاس رهبری در ورزش ،1که چالدورای و صالح 2در
سال  1414بر اساس مدل چند بعدی رهبری در ورزش
(چالدورای و صالح  )1451برای بررسی و مطالعۀ رفتار
مربیان در موقعیتهای ورزشی تهیه کردند .این ابزار در
قالب  04سوال ،رفتار مربیان را در پنج بعد رفتار آموزش و
تمرین ،آمرانه ،دموکراتیک ،حمایت اجتماعی و بازخورد
مثبت در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (هرگز= 1تا
همیشه= )7ارزیابی میکند .یوسفی ( )1316با اجرا بر
روی  24ورزشکار دانشجو و با استفاده از روش آلفای
کرونباخ ،ثبات درونی این پرسشنامه را در  7زیر مقیاس
نامبرده به ترتیب  %13 ،%54 ،%51 ،%10و  %51گزارش
کرد .گلبهار ( )1311در پایاننامۀ خود ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را در میان دانشآموزان عضو
تیمهای والیبال خراسان شمالی  r=4/41گزارش کرده

است AIMS .با  22آیتم ،پنج بعد هویت ورزشی را
ارزیابی میکند .هویت اجتماعی ،انحصارگرایی ،هویت
خود ،تأثیرپذیری مثبت و تأثیرپذیری منفی ابعاد هویت
ورزشی هستند .گلبهار ( ،)1311ثبات درونی این پرسش-
نامه را در میان دانشآموزان عضو تیمهای والیبال با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ r=4/15 ،گزارش کرد.
اساتید و صاحبنظران نیز روایی پرسشنامهها را تأیید
کردند .برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها ،از آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است .آزمون
کولموگروف و اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن توزیع
دادهها و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط
بین سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی بهکار
گرفته شد .کلیۀ دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس
اس و در سطح آماری  pã 4647تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها
نتایج آمار توصیفی این پژوهش نشان داد کوه بیشوتر
دانشآموزان عضو تیم منتخب در پایۀ سوم ( ،)%61و
دارای بویش از  3سووال سووابقۀ بووازی ( )%21هسووتند.
جدول  ، 1به فراوانوی و درصود پاسود دهنودگان بوه
تفکیک رشتۀ ورزشی و شکل  1و  2نیز بهترتیوب بوه
سابقۀ بازی و پایۀ تحصیلی دانشآموزان مربوط موی-
باشد.

12

جدول .2فراوانی و درصد نمونههای پژوهش به تفکیک رشتۀ ورزشی
رشتۀ ورزشی

فراوانی

درصد

والیبال
هندبال
فوتسال
بسکتبال

14
20
11
10

%2763
%32
%20
%1165

)1. Leadership Scale for Sport (LSS
2. Saleh

52

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شماره  ،3بهار 2331

شکل  .2سابقۀ بازی دانش آموزان عضو تیم های منتخب

شکل  .1پایۀ تحصیلی دانش آموزان عضو تیم های منتخب

51

ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی ........

شکل  .3مقایسۀ میانگین سبکهای رهبری مربیان تیمهای منتخب دانشآموزی

پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهها ،از
آزمونهای پارامتریک برای تحلیل آنها استفاده شد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که
بین سبک رهبری دموکراتیک با هویت اجتماعی،
انحصارگرایی ،هویت خود و تأثیرپذیری مثبت ،ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد .درحالیکه این ارتباط با
تاثیرپذیری منفی معنادار نبود .بین سبکهای رهبری

بازخورد مثبت ،آموزش وتمرین و حمایت اجتماعی با
تمامی مقولههای هویت ورزشی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .این ارتباط بین سبک رهبری
آمرانه با هویت اجتماعی  ،انحصارگرایی و هویت خود،
نیز مثبت و معنادار بود .در حالیکه بین سبک رهبری
آمرانه با تأثیرپذیری مثبت و منفی ارتباطی وجود
نداشت (جدول.)0

جدول  .4ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان و هویت ورزشی بازیکنان(نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون)
دموکراتیک
بازخورد مثبت
آموزش وتمرین
حمایت اجتماعی
آمرانه

اجتماعی

انحصار گرایی

هویت خود

تاثیرپذیری مثبت

تاثیرپذیری منفی

*4603
*4631
*4620
*4621
*4603

*4630
*4603
*4601
*4601
*4674

*4636
*4600
*4604
*4672
*4624

*4630
*4630
*4631
*4630
4645

46446
*4605
*4677
*4630
4624

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد ،مربیان در تیم-
های ورزشی منتخب دانشآموزی بیشتر از سبک
رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک دموکراتیک
استفاده میکنند .بنابراین از دیدگاه بازیکنان ،مربیان
بیشتر به آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی افراد و تیم
و انجام تمرینات توجه میکنند و کمتر بودن میزان

سبک دموکراتیک بیانگر آن است که مربیان کمتر به
بازیکنان اجازۀ شرکت در تصمیم گیریهای مربوط
به تعیین اهداف گروهی و روشهای دستیابی به
اهداف را میدهند.
شمسایی و همکاران ( )1316در لیگ برتر فوتبال
نوجوانان ،سرپا و همکاران ( )1441در مسابقات بینالمللی
هندبال ،حسینی کشتان ( )2414در لیگ برتر فوتبال
ایران ،مرادی ( )1313در تیمهای بسکتبال ،وحدانی
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( )1341در تیم های ورزشی منتخب دانشآموزی ،ریمر
( )2441در تیمهای تنیس و بنت و مانوئل )2444( 2در
بیسبالیستها گزارش کردند که مربیان ،سبک رهبری
آموزش و تمرین را بیشتر بهکار میبرند که با نتایج
پژوهش حاضر همخوانی دارد .این نتایج نشان میدهد
مربیان در تمام سطوح سنی و در تمامی رشتهها به
طراحی تمرین ها و آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی الزم
برای افزایش کارایی و بهدستآوردن نتیجۀ مطلوب می-
پردازند.
شمسایی و همکاران ( )1316در لیگ برتر فوتبال
نوجوانان ،سرپا و همکاران ( )1441در مسابقات بین
المللی هندبال به این نتیجه رسیدند که مربیان از
سبک آمرانه کمتر استفاده میکنندکه با نتایج این
پژوهش همخوانی ندارد .اما حسینی کشتان ()2414
در لیگ برتر فوتبال و وحدانی ( )1341در تیمهای
منتخب دانشآموزی دریافتند که مربیان از سبک
رهبری دموکراتیک کمتر استفاده میکنند که با این
پژوهش همسو است.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
که بین سبک رهبری دموکراتیک با تمامی ابعاد
هویت ورزشی به جز بعد تأثیرپذیری منفی ،ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد که با یافتههای کیمن
( )1447سالمین و کنن ( )1445رابینز و کالتر ()2442
همخوانی دارد ولی با نتایج آموسو ( )2447و گلبهار
( )1311مغایرت دارد .استفاده از سبک دموکراتیک در
حقیقت احترام به عقاید دانشآموزان میباشد که این
میتواند زمینهساز احساسات و نگرشهای خوب و
مثبت در دانشآموزان گردد و زمانیکه مربیان از این
سبک استفاده میکنند در حقیقت به دانشآموزان
اجازۀ شرکت در تصمیمگیریهای مربوط به تعیین
اهداف گروهی و روشهای دستیابی به اهداف را می-

1. Rimmer
2. Bennett &Maneual

دهند؛ بنابراین دانش آموز در ارتباط با نقش خود به-
عنوان یک ورزشکار و توضیح چگونگی تأثیر
ساختارهای اجتماعی بر خود آگاه شده و در نتیجه
باعث افزایش هویت ورزشی در دانشآموز میگردد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین سبک
رهبری آمرانه با هویت اجتماعی ،انحصارگرایی و
هویت خود ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما با
ابعاد تأثیرپذیری مثبت و منفی ارتباط معناداری وجود
ندارد؛ این نتایج با یافتههای گلصنملو ( ،)1315تری
و هاو ( )1410و احسانی ( ،)1311تا حدودی
همخوانی داشته و با یافتههای محمدی ( )1312و
گلبهار ( )1311تا حدودی مغایرت دارد.
مربی زمانیکه از سبک رهبری آمرانه استفاده
میکند در حقیقت خود را از ورزشکار جدا کرده و بر
قدرت خویش تاکید میکند؛ بهگونهایکه روشهای
کاری خود را بر دانشآموزان دیکته کرده و تصمیم-
های یک جانبه میگیرد .این نوع تصمیم میتواند
شرایطی را فراهم کند که باعث محدود شدن
مشارکت دانشآموزان شده و در نتیجه عدم
همبستگی این سبک رهبری با مؤلفههای درونی
هویت را توجیه کند .از طرفی با توجه به سطح پایین
بلوغ جسمانی و روانی دانشآموزان ،استفاده از سبک
آمرانه میتواند شرایطی را برای دانشآموزان فراهم
آورد تا با بهکارگیری نیروی ابتکار و ذکاوت خود در
جهت دستیابی به اهداف حرکت کند و در ارتباط با
نقش خود بهعنوان یک ورزشکار در رابطه با سایر
فعالیتهای روزمره و شناخت دقیقی از خود آگاه شود
که در نهایت به افزایش هویت اجتماعی و
انحصارگرایی در آنها منجر میشود .همچنین نتایج
یافتهها نشان داد بین سبکهای رهبری بازخورد
مثبت ،آموزش و تمرین و حمایت اجتماعی با تمام
مقولههای هویت ورزشی ارتباط معناداری است که با
یافتههای اندرسون همخوانی داشته و با یافتههای
گلبهار ( )1311مغایرت دارد.
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خردهمقیاس انحصارگرایی از اهمیت ورزش
نسبت به سایر فعالیتها و پدیدههای اجتماعی خبر
میدهد؛ بهطوریکه فرد به مقایسۀ ورزش با سایر
جنبههای زندگی خود پرداخته و اولویت آن را
مشخص میکند .با این وجود مربیان با دادن بازخورد
مثبت در طول تمرینات و مسابقات میتوانند باعث
افزایش هویت اجتماعی و دادن آگاهی اجتماعی به
ورزشکاران و همچنین نشان دادن اهمیت نقش
ورزش در رابطه با سایر فعالیتها در ورزشکاران شوند.
همچنین در ارتباط با بازخورد مثبت مربیان با مؤلفه-
های درونی هویت ورزشی نیز رفتار رهبری مربیان
میتواند میزان آگاهی فرد نسبت به نقش ورزشکاری
خود را بهطور معناداری ارتقا بخشد که این امر ناشی
از افزایش شناسایی نقش ورزشکار در تیم به وسیلۀ
مربی و همچنین افزایش شناخت ورزشی ورزشکار از
سوی هم تیمیهای او میباشد .در این راستا بازخورد
مثبت مربیان در خودآگاهی فرد در ارتباط با نقش خود
بهعنوان یک ورزشکار و احساسات مثبت یا منفی فرد
در پاسد به نتایج مطلوب و نامطلوب موفق بوده است.
آموزش و تمرین در واقع توصیههای مهارتی ،تکنیکی
و تاکتیکی در ورزش است که بهمنظور بهبود عملکرد
ورزشکار مورد استفاده قرار میگیرد .دلیل معناداری
این سبک با مؤلفههای درونی و بیرونی هویت
ورزشی ،میتواند این باشد که مربیان در زمان آموزش
و تمرین برای اثر بخشی بیشتر در جهت درک و
کنترل رفتارهای درونی و بیرونی دانشآموزان ،به آن-
ها نزدیکتر شده و باعث افزایش آگاهی اجتماعی و
درونی فرد در ارتباط با نقش خود و سایر فعالیتهای
روزمره میشود .سبک رهبری حمایت اجتماعی بهطور
مشخص باعث افزایش احساس رضایت در دانش-
آموزان شده و احساسات مثبتی را در آنها بهوجود
میآورد؛ این رفتار مربی از ورزشکار بهصورت
پشتیبانی از تصمیمات ورزشکار و اهداف او ،بیان
احساس غرور از ورزشکار بودنش ،حضور در تمرین،

ابراز نگرانی در مورد رفاه درونی ورزشکار پس از
باخت ،بالیدن بر عملکرد ورزشکاران و عاطفی بودن
آنها صورت میگیرد .در نهایت این رفتارهای مربی
شرایط افزایش آگاهی اجتماعی و شناخت فرد را
دربارۀ خود و احساساتش افزایش میدهد.
بهطور کلی بر پایۀ یافتههای پژوهش ،مربیان
تیمهای ورزشی میتوانند با توجه به شرایط و
اقتضائات ،سبک رهبری خود را انتخاب کرده و
همواره هویت ورزشی را بهعنوان یک سازۀ مهم
روانی و اجتماعی مورد توجه قرار دهند و با کشف ابعاد
تاثیرگذار بر آن ،گامهای ارزشمندی به سوی موفقیت
هرچه بیشتر تیمهای خود بردارند .بنابراین ساخت و
توسعۀ یک طرحوارۀ روانی و اجتماعی برای
ورزشکاران از دورههای اولیۀ ورود به عرصۀ ورزش تا
بزرگسالی امری است که میتواند در کنار توسعۀ
مهارتهای فنی ،زمینه را برای بروز استعدادها و
موفقیتهای هرچه بیشتر ورزشکاران در عرصههای
ملی و بین المللی فراهم آورد .ارتقای هویت ورزشی
در یک فرد میتواند تا آنجا پیش رود که نقش
ورزشکاری فرد در مقایسه با سایر نقشها با قدرت
بیشتری تأیید شود .این مسًله در مورد ارتباط
رفتارهای رهبری مربیان با هویت ورزشی قابل رویت
بود که با بررسی اثرات نسبی آن مشاهده شد که
رفتارهای رهبری در شرایط مختلف بر شناخت و
آگاهی هویت ورزشی دانشآموزان مؤثر است.
منابع:
 .1احمدی ،عبدالحمید ( .)1350بررسی توانایی ها و
نحوۀ عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه-
های کشور .پایان نامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تربیت مدرس.
 .2انشل ،مارک (بی تا) .روانشناسی ورزش از
تئوری تا عمل .ترجمه :سیدعلیاصغر مسدد
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( .)1314انتشارات اطالعات.
 .3توسلی ،غالم عباس ( .)1310نظریههای جامعه-
شناسی (چاپ یازدهم) .تهران :انتشارات سمت.
 .4توکلی ،محمدحسن ( .)1311تأثیر واحدهای
تربیت بدنی عمومی 1و 2بر هویت ورزشی
دانشجویان دانشگاه بیرجند .پایان نامۀ کارشناسی
ارشد ،دانشگاه بیرجند.
 .5خادمی ،محسن؛ ساکتی ،پرویز و فالحی ،ویدا
( .)1316بررسی هویت فرهنگی در دانشآموزان
دوره راهنمایی .مطالعات تربیتی و روان شناسی،
شماره  ،2صص .03-62
 .6گلبهار ،علی ( .)1311رابطۀ رفتار رهبری مربیان
با هویت ورزشی بازیکنان پسر شرکت کننده در
مسابقات والیبال مقطع متوسطۀ آموزشگاههای
خراسان شمالی .پایان نامۀ کارشناسی ارشد
دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه بیرجند.
 .7مارتنز ،رینر (بی تا) .روانشناسی ورزشی راهنمای
مربیان .ترجمه :محمد خبیری ( .)1317تهران:
انتشارات بامداد کتاب.
 .8محرم زاده ،مهرداد ( .)1311مدیریت سازمانهای
ورزشی .ارومیه :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .9مرادی ،محمد رضا ( .)1313بررسی ارتباط بین
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پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تربیتبدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس.
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شاهرود.
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پایان نامۀ کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،دانشگاه
بیرجند.
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