
 

1 

 

  بررسی ویژگی هاي مدیران ورزشی کاریزماتیک
  

  1ی فرج زاده زنجان یموس*

  (*نویسنده مسئول) شابوریدانشگاه آزاد واحد ن ،یمال تیریمد شیگرا یبازرگان تیریارشد، مد یکارشناس -1

  2یفرج زاده زنجان یسیع ،

  شابوریآزاد واحد ندانشگاه  ،یداخل یبازرگان تیریمد شیگرا یبازرگان تیریارشد، مد یکارشناس -2

 چکیده

امروزه تیم هاي ورزشی و مخصوصا فوتبال با مشکالت متعددي برخوردار هستند که یکی از آنها ضعف مربی  زمینه و هدف:
  در رهبري تیم می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با زبانی ساده به باز تعریف  ویژگی هاي یک مربی کاریزما بپردازد.

  مقاله، مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق را مورد مطالعه قرار داده استاین  روش کار:

در حال حاضربا نگاهی به نحوه مدیریت تیم هاي فوتبال در خارج از ایران، کاریزما بودن مربی بسیار حائز یافته هاي تحقیق:
فوتبال ایران و در بهترین حالت خود که همان لیگ برتر  اهمیت است و تیم ها با مربیان کاریزما نتایج درخشانی گرفته اند.  در

می باشد، مربی کاریزمایی که از هر نظر مورد قبول بازیکنان و اعضاي هیات مدیره باشگاه باشند به چشم نمی خورد یا بسیار 
  محدود و انگشت شمار هستند. 

اده  مشترك از سبک هاي رهبري در کنار سبک به طور کلی آنچه از نتایج این پژوهش برمی آید که  استف نتیجه گیري:
رهبري کاریزماتیک باعث پویایی گروه و به ویژه انسجام گروهی تیم تحت رهبري در هر سطح و رشتۀ ورزشی می گردد و حتی 

 منجر شود.ي ممکن است به موفقیت و عملکرد تیمی بهتر

 تیم فوتبال -کاریزماتیک - مربی : کلمات کلیدي
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 مقدمه

ازهاي هوادارانشان در سراسر جهان با چالش هاي متعددي یشتر به نیب ییزه تیم هاي ورزشی نظیر فوتبال براي پاسخ گوامرو 
ش مشارکت مؤثر یکند سبک رهبري داشته باشند که به طور آشکاربه افزا ین چالش ها آنها را مجبور میمواجه هستند. ا

مروزه  مربی گري مناسب با توجه به سبک رهبري در تیم هاي ورزشی، ) ا2012ر و همکاران، یبازیکنان مبادرت ورزد(نوس
)مربیان محور و رکن اصلی تیم هاي ورزشی بوده و در بین سه عامل 1386توجه ویژه اي را به خود جلب کرده است (حسینی،

ربیگري دربرگیرندة نقش ها ورزشکار، مربی و تماشاگر، مربی سازمان دهندة قوي و زیربناي پیشرفت تیم می باشد، از این رو م
)سبک مربی گري در پیامدهاي تیمی (فردي و اجتماعی) نقش مهمی دارد. همچنین 1392و سبک هاي گوناگون است (مارتنز،

اعضاي تیم براي موفقیت به احساس اتحاد گروهی، اتفاق و همبستگی (انسجام) نیاز دارند و اساس موفقیت مربیان استفاده از 
براي  ایجادانسجام تیمی، صمیمیت و یگانگی در میان بازیکنان است. انسجام تیمی به وجود احساس  سبک رهبري مناسب

جذابیت میان فرد واحساس تعلق اعضا به گروه و همچنین میل اعضا به ماندن در گروه گفته می شود. در ورزش هاي گروهی 
حاصل می شود که اعضاي تیم به شیوه اي مؤثر و هماهنگ با نظیر فوتبال، افراد بایکدیگر کنش متقابل دارند و موفقیت زمانی 

سبک مربیگري او در البته  هم کار کنند و اینجاست که نقش مربی به عنوان رهبر و هماهنگ کننده بیشتر مشخص می شود و 
انی و عملکرد ) به دلیل اهمیت نقش سبک هاي مربیگري بر فرایندهاي رو1383انسجام و هماهنگی نقش بسزایی دارد (مرادي،

ک یورزشکاران، روان شناسان ورزشی به بررسی پیامدهاي سبک هاي مختلف مربیگري عالقه مند شده اند. درحال حاضر اگر 
 فاء خواهد نمود (وانگ و همکارانیدر آن ا یاتیح یتیم ورزشی بخواهد عملکرد خود را بهبود بخشد، سبک رهبري مربی، نقش

ق گسترده اي قرار گرفته است. یرگذار بر تیم هاي ورزشی مورد تحقیاز عوامل مهم و تأث یکی)سبک رهبري به عنوان  2010،
) از اینرو، تحقیق 1389 (فرد و همکاران یقیحق.در این میان سبک رهبري کاریزماتیک از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد
 بري تیم مشغول هستند، می پردازد.حاضر به بررسی ویژگی هاي مدیران ورزشی کاریزماتیک که در حقیقت به ره

 مبانی نظري

 مفهوم رهبري

به زبان ساده رهبري به معناي تاثیرگذاشتن روي دیگران، نفوذ در دل آنها و همراه ساختن آنها می باشد(نوربخش 
ا وي همراه می ). بنابراین زمانی که دیگران به دلخواه خود و نه از روي اجبار، از فردي پیروي می کنند و ب1393وبزمارود،

شوند، آن فرد در حال رهبري کردن می باشد براین اساس عنصر کلیدي این تعریف، نفوذ در دل دیگران می باشد. یعنی 
قبولش دارند از وي پیروي می کنند. آنها از وي الهام می گیرند و باور دیگران رهبر را دوست دارند، او را می پسندند و چون 

مهمترین عامل موفقیت یک مربی، کمک به ورزشکاران در بهبود ها را به خواسته هایشان نزدیک تر کنددارند که او می تواند آن
 مهارت ورزشی آن ها در دامنه
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گسترده اي از وظایف از توسعه متوالی تبحرهاي حرکتی تا آمادگی تخصصی فیزیکی، تکنیکی، تاکتیکی و روانشناختی است. 
 هستند که بازیکنان به خوبی مهارت ها را یاد میسازمان هاي ورزشی مکان هاي حیاتی 

 گیرند و مربیان بار سنگینی از مسئولیت ها را براي ورزشکاران تحمل می کنند. مربی در سازمان هاي ورزشی

وقتی یک مربی مشابه رهبري در سازمان هاي دیگر است و به ناچار با چالش هاي نگهداري اهداف سازمان مواجه هستند
راهنمایی هاي وي را دنبال می کنند وي در ی کند تیمش را به رتبه نخست برساند و شاگردانش با اشتیاق، ورزشی سعی م

حال رهبري کردن است. ابعاد رفتار رهبري در ارتباط با توانایی و آمادگی مربی، موقعیت ورزش یا فعالیت، سطح مهارت 
را مشتق از چهار عامل : آموزش، تعلیم، تمرین و مربیگري  ) مربی2010ورزشکار یا آمادگی سطح مشتري مطرح شد. مگنوسن(

می داند و معتقد است که یک مربی باید بتواند چهار مقوله باال را به طور مسلط و دقیق مورد استفاده قرار دهد. مربیگري به 
قیت یک فرد در سمت عنوان یک شغل به قدري داراي اهمیت و پیچیده است که جفریز واستفان اعتقاد دارند که براي موف

مربیگري، وي باید از جنبه هاي مختلف داراي مهارت و تخصص باشد. در همین راستا یکی از ویژگی هاي مهم احراز پست 
)در بررسی ویژگی هاي شخصیتی مربیان به این نتیجه رسید که 2014مربیگري، ویژگی هاي مربیان است . برنز و دیگران(

دیگران برتري دارند، موفق ترند. وي اعتماد به نفس، هوش باال و مسئولیت پذیري مربیان را  مربیانی که از لحاظ شخصیتی به
 (2015) جزء ویژگی هاي مهم شخصیتی آنها بیان می کند وایتمور

معتقد است در تعیین مربیان کارامد که بتوانند  ورزشکارانی شاخص تربیت نمایند، بایستی به عواملی از قبیل عادت هاي 
شخصیت فردي و کارگروهی، سطح مهارت، توانایی استرس زدایی، قابلیت آموزش همراه با تفکرات حرفه اي، ظاهر و  کاري،

عادت هاي فردي وپیگیري کار مربیان و ورزشکاران توجه نمایند. با توجه به نقش مربی در توسعه عملکرد ورزشکاران 
تخاب مربی واجد شرایط و شایسته براي رهبري یک تیم ورزشی از درموفقیت آنها درمسابقات ورزشی، مالحظه می گردد که ان

بنابراین وقتی براي بهبود مهارت هاي رهبري  درجه اهمیت باالیی برخوردار می باشدرهبران موثرترین افراد این عالم هستند.
افراد براي موفقیت نیاز به تالش نموده اند همه  خود تالش می کنند یعنی براي افزایش حیطه اثرگذاري و موفقیت بیشتر خود

مطابق تحقیقات می توان بیان نمود بعضی از افراد به طور بالقوه  .(2010کمک و حمایت دیگران دارند(کاترین و همکاران،
پتانسیل و استعداد رهبري را بیشتر از بقیه دارند، اما توان رهبري با آموزش و تمرین کامال قابل بهبود و ارتقا است. بنابراین 

رهبران بزرگ از کسی می تواند نسبت به وضعیت فعلی خود رهبر بهتري باشد. البته به شرطی که بخواهد و تالش کند.هر
حداکثر خصایص و ویژگی هاي برجسته برخوردارند این موارد براي رسیدن به قله هاي موفقیت از طرف وي کافی نیست،مگر 

وانشناختی رهبري بیشتر برپایه توانایی هاي ذاتی است تا دانش اکتسابی و بر اساس مطالعات ر اینکه آنها رهبران بزرگی باشند
افرادي که داراي ظرفیت هاي رهبري نیز هستند می توانند با آموزش و یادگیري باعث ارتقاي این مهم در وجودشان بشوند و 

تسابی است و افرادي که نه رهبر و نه افرادي که داراي خصلت رهبري نیستند حداقل باید مدیر باشند که یادگیري آن بیشتر اک
) در گونه 1958مدیر هستند شاید براي نقش هاي دیگري در فوتبال( دستیار، آنالیزور و...) مناسب ترباشند همچنین وبر(

  مشخص می کند: براي رهبري شناسی معروف خود سه نوع قدرت را
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 سنت هاي دیرین و مشروعیت اعمال قدرت تحت آن است.  قدرت سنتی که بر مبناي باورهاي تثبیت یافته در زمینه تقدیس-1

قدرت عقالیی قانونی که بر مبناي باور به مشروعیت الگوهاي هنجاري مقررات و باور به حقوق کسانی است که تحت آن -2
 قوانین به اعمال قدرت انتصاب گردیده و به صدور دستورات می پردازد.

تقدسی خاص، شجاعت یا ویژگی شخصی و الگوهاي هنجاري یا نظمی است که از  قدرت کاریزما که بر مبناي دلبستگی به-3
 طرف فردي استثنایی ظاهر و مقرر شده است.

  مفهوم کاریزما

ندي یا کاریزما (یا  م رَه فردي  هاي ویژه و ممتاز و منحصربه در لغت به معنی جذابیت غیرعادي و دارا بودن صفت») خاریسما«فَ
اي انفرادي (فردي) که  ) جاذبه1393هاست(فرهنگ فارسی معین، تایش تعداد زیادي از دیگر انساناست که مورد پسند و س

آید. خاریسما در  واژه کاریزما خود از خاریتاس به معناي متانت، جذابیت، برکت، و موهبت می اثري اجتماعی (جمعی) دارد.
هاي ظاهري یک  رفت: در معناي اول به جاذبه عنا بکار میدوره باستان و پیش از سده بیستم کاربرد محدودي داشت و در دو م

شد که خصلتی دنیوي داشت، و در معناي دوم از فرهمندي الهی یا برخورداري از موهبتی آسمانی حکایت  نفر اطالق می
ا شکوه آسمانی کرد و امري اساطیري یا االهیاتی بود. این کاربرد در فرهنگ و زبان ایرانی و فارسی نزدیک به فر ایزدي ی می
استفاده شده  یو مذهب ی، اجتماعیاسیف رهبري سیزما  براي تعریمفهوم کار 1980).تا سال 1388ان و همکاران، ی(رضائاست

 ).2016است (کنگر و همکاران،

ت. کاریزماتیک بودن به معنی فرد موفق یا پولدار بودن نیست. حتی به معنیِ نحوه ارائه مطلبی و یا نوع پوشش ما هم نیس
بعضی از افراد با کارهایی که میکنند احساس مهم بودن در افراد ایجاد  …کاریزماتیک بودن یعنی انجام یک سري کارهاي خاص

بعضی از افراد زمانی که وارد جایی  میکنند.بعضی از افراد با کارهایی که میکنند احساس خاص بودن به افراد دست می دهد.
بعضی از افراد ناخودآگاه و بر حسب عادت کارهایی انجام می دهند  خود جذب می کنند.می شوند تمام توجه ها را به سمت 

که دیگران دوست دارند وقت بیشتري با آنها سپري کنند،بیشتر با آنها صحبت کنند یا حداقل کنار آنها باشند تا توجهات نیز به 
 ).1395آنها انتقال پیدا کند(عابدي جعفري،

 بهمثلث کاریزما، جادوي جاذ

تعریف کاریزما سخت است، همان طور که تحقیق و مطالعه دربارة کاریزما. با این وجود، بیشتر محققان، آن را آمیزه اي از این 
سه عنصر می دانند: شور و حرارت،مهارت هاي شنیداري و برون گرایی  همچنین محققان معتقدند که لحن افراد کاریزماتیک 

نات زیادي است و فرکانس صدایشان در طول صحبت،بیشتر از سایرین، باال و پایین می شود. در الگوي گفتاري شان داراي نوسا
صاحبان کاریزما بیشتر لبخند می زنند، بیشتر از ارتباطات فیزیکی استفاده می کنند،آگاهانه یا ناآگاهانه حرکات بدن و چهرة 

افراد کاریزماتیک طوري رفتار می کنند که مخاطب حس مخاطب شان را تقلید می کنند. اما یک چیز دیگر هم در میان است. 
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می کند انگار به طور خاصی توسط شخص کاریزماتیک درك شده است. مخاطبی که احساس می کند تااین حد مورد توجه 
ه قرار گرفته است، ناخودآگاه به این باور می رسد که بین او و شخص کاریزماتیک نوعی ارتباط عاطفی برقرار شده است و ب

دنبال چنین ارتباطی، مخاطب احساس می کند که خیلی خاص یا ممتاز است. خالصه این که، نوعی کیفوري و سرخوشی 
 سریع و تأثیرگذار به مخاطب دست می دهد که عمیقا خوشحال اش می کند.

ریزماتیک روبه رو و شخصیت خنثی و غیرکا 27شخصیت کاریزماتیک را با  27در یک مطالعه، هاوارد فریدمن و رونالد ریگیو 
هم کالم کردند. آن ها دریافتند که مدتی بعد از این هم کالمی، خلقیات اشخاص خنثی و غیرکاریزماتیک به خلقیات اشخاص 
کاریزماتیک بسیار نزدیک شد. به بیان دیگر، شور و حرارتی که در افراد کاریزماتیک وجود دارد، انگار مسري است و به دیگران 

کان سرایت می کند بعضی از محققان بر این باورند که کاریزما یک بنیان بیولوژیک دارد. جودي دلوکا، استاد و مخصوصا نزدی
سال کاریزما را به عنوان بخشی از ساختار عواطف انسانی مورد مطالعه قرار داده و اکنون معتقد است  15دانشگاه تامپا، مدت 

ممکن است بر اثر یک مادة شیمیایی باشد که توسط حس بویایی مورد که تعامل بین شخص کاریزماتیک و طرف مقابل اش 
شناسایی قرار می گیرد. این مواد شیمیایی احتماال مانند فرومون ها اثر می کنند. فرومون ها همان موادي هستند که در تنظیم 

اریزماتیک قرار می رفتارهاي جنسی خاص نیز نقش دارند. این مواد شیمیایی، مخاطب را در معرض مغناطیس شخص ک
)، محقق ارتباطات در دانشگاه کانکتیکات، معتقد است که در درك 2011).جیورجیس تریانتیس(1397دهند(فریدون نژاد،

مغزي انسان از کاریزما، یک بخش قشري (انسانی) و یک بخش تحت قشري (مربوط به خزندگان) وجود دارد. او در یکی از 
سخنرانی را ببینند و تعیین کنند که کدام یک از سخنرانان داراي شخصیتی  200لم نفر خواست که فی 16تحقیقاتش از 

 10کاریزماتیک بوده و کدام یک فاقد چنین شخصیتی بوده است. نتیجه آن شد که بیشتر مصاحبه شوندگان فقط با تماشاي 
ما برخوردار بوده است یا خیر. به ثانیه از هر سخنرانی توانستند به درستی تشخیص بدهند که آیا شخص سخنران از کاریز

عبارت دیگر، براي شناسایی این خصوصیت، عالوه بر یک حس غریزي (تحت قشري)، یک قدرت تشخیص ذهنی اولیه نیز در 
 همۀ انسان ها وجود دارد.

 رهبري کاریزماتیک

ماکس وبر در  یجامعه شناس آلمان ف شده بود، اما بعدها توسطیک استعداد خدادادي تعریزما در ابتدا به عنوان یاگر چه کار
زما ین نوع از تئوري شناخته شده است. وبر کاری) به عنوان نشردهندة ا1958رفته شد. ماکس وبر(یوي و رهبري نیز پذیامور دن
ک یاز  یخاص یژگی،  وییایام هاي الهام بخش و رؤین رهبر، پیک بر رفتار نمادیزماتیکند:رهبري کار یف مین توصیرا چن
                                                                                                                             نه فداکاري و عملکرد آنهایش به ارزش به رهبر و انتظارات رهبر از کارکنان در زمی، گرایرکالمیده ،ارتباطات غیپد تیشخص

ان اعضاء یجاد انسجام میزه کارکنان، همسو کردن آنان با رهبر، ایتواند به واسطه باالبردن انگی ک میزماتیباشد. رهبري کار
فرد  یقیدر آنها به وجود آورد (حق یرات اساسییدر کارکنان تغ یش عزت نفس و خود اثربخشین افزایو همچن گروه هاي کاري

 )1389وهمکاران، 
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ت یروان و ماهیر و نفوذرهبر بر پیک را به صورت تأثیزماتیگر، رهبري کاریاري از محققان دی) و بس1993ر و همکاران (یشام
بر جاذبه استثنایی،  رهبري کاریزماتیک یا رهبري مبتنی )2012ون و همکاران،یدبه نقل از ف نمودند (یرو تعرین رهبر پیرابطه ب

ها صرفاً  بخشی به پیروان باشد و این در حالی است که توانایی و توانایی الهامشود که داراي قدرت  اي از رهبري گفته می گونه به
هاي مالی و اعمال  اي بدون استفاده از پاداش از نیروي شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد. در این نوع رهبري، رابطه

زیادي دارد. زیرا به وي یک مزیت رقابتی، براي شوداگر فردي بخواهد رهبر یک تیم ورزشی باشد، کاریزما اهمیت  زور برقرار می
جذب و حفظ نخبه ها می دهد. تحقیقات نشان داده که افراد زیر نظر یک رهبر کاریزماتیک، بهتر عمل می کنند، کارشان را 

ماد بیشتري مؤثرتر از کار دیگران تلقی می کنند و نسبت به کسانی که زیردست یک مدیر اثرگذار ولی فاقد کاریزما هستند، اعت
رابرت هاوس (پروفسور دانشکده تجارت وارتو) می گوید که ) 1394( شیخ االسالمی کندلوسی واسکندري،به مافوق خود دارند

کاریزماي رهبر باعث می شود زیردستانش هدف او را بسیار جدي بگیرند، از خودگذشتگی هاي مهمی انجام دهند و باالتر و 
نند. آن چیزي که باعث می شود یک فروشنده، پنج برابر همکارانش فروش کند، کاریزما است. فراتر از نداي وظیفه شان عمل ک

توان براي ی را م ییهای ژگیواین کاریزما است که تفاوت میان تیم اول با تیم آخر جدول لیگ برتر را مشخص می کند البته 
 ن نوع از رهبران برشمرد:یا

 ش دارندیخو ییتام و تمام به قضاوت و توانا ینانیمک اطیزماتیاعتماد به نفس: رهبران کار-1

 ان کنندیو به زبان ساده ب یان: آنها قادرند که منظور خود را به روشنیقدرت ب -2

ر ییجاد تغیرا که براي ا یداشته باشند و منابع یطیاز فشارهاي مح یقیدرست و حق یابی: آنها قادرند ارزشیطیت محیحساس-3
 )1389ازآذري و همکاران،ی(نند یالزم است مشخص نما

در  یکنند و وقتیج ارائه میر متعارف و مخالف با هنجارهاي رایدهاي نو، غیرفتار خارق العاده: رهبران فرهمند از نظر رفتارپد-4
 گردد یروان آنها میش پین و ستاین رفتارها موجب تحسیروز شوند ایکار خود پ

ن افراد ید دارند، ایدگاه خود اعتقاد راسخ وبه هدف مورد نظر، تعهدي شدیبه د دگاه خود: رهبران فرهمندیاعتقاد راسخ به د-5
غ یدر یثار و از خودگذشتگیچ نوع ایاي خود از هیدن به رؤیرند و براي تحقق بخشیپذی را م ینیار سنگیبس یخطرات شخص

 کنند ینم

ن یگردند. ا یادي میو بن یرات اساسییموجب تغشوند که  یرپنداشته مییر: رهبران فرهمند به عنوان عامالن تغییعامل تغ- 6
 ).1389نز، یکنند(رابیم یتیافراد نسبت به وضع موجود ابراز نارضا

ل یر، تمایهاي چند سال اخ ی، معتقد است که به خاطر آشفتگیواس سیرهبري در  ۀک مؤسسیر یس، مؤسس و مدیوارن بن
ک مقطع ید: ممکن است ساختار جامعه در یگو یس میاست. بن شتر شدهیک بیزماتیل به رهبران کاریبراي م یجهان ۀجامع
رد و احساس خطر کند، ید قرار بگیمورد تهد یروي خارجیک نین که همان جامعه توسط یسست شود، اما به محض ا یزمان



 

7 

 

ک یست زما ممکن ایشوند. اما با آن که کار یت محوري مجددا سازماندهیک شخصیکنند که حول  یدا میل پیافراد تما ۀهم
 یدهد، م یاش انجام م یدوران تصدي گري دولت یک در طیزماتیکه آن فرد کار یروزي برساند، اقداماتیرا به پ ینامزد انتخابات

استمدار یه خود آن سیزما علیب، مخالفان خواهند توانست از همان کارین ترتیزما شود. به ایشدن آن کار یتواند باعث خنث
 ییزمایاز کار یک مقطع زمانید: ممکن است شخص در یگو ین مضمون را میک به همیي نزدزیز چیاستفاده کنند. وستن ن

 یک مقطع زمانیز است. اما همان مخاطبان ممکن است در ین برانگیر و تحسیبرخوردار باشد که براي مخاطبانش باورپذ
ت یکه در ابتدا از آن به عنوان قاطع یتیل کنند. مثال خصوصیر و تحلیگري تعبیزما را طور دیمتفاوت، همان شخص و همان کار

 رد.یل و انتقاد قرار بگیا تعصب مورد تحلیگر به عنوان لجبازي ید یک مقطع زمانیشد، ممکن است در  یر میتعب

 ویژگی هاي رهبران کاریزماتیک در دنیاي فوتبال

دیدنی است! هیچکس نمی تواند  بی شک تماشاي اسطوره هاي فوتبال در دنیاي بازنشستگی روي نیمکت باشگاه هاي بزرگ
این لذت را رد کند، چرا که فوتبال دوستان همواره به دنبال آن بوده اند تا ستارگان نسل خود را در صندوقچه خاطراتشان نگه 

واند دارند و با آنها زندگی خود را به پیش ببرند البته دنیاي مربی گري کامال متفاوت با دنیاي بازیگري است، یک مربی باید بت
در حوزه هاي سازمانی ورزش برنامه ریزي و سازماندهی کند؛ بداند که نیروها را چطور جذب کند و در کجا بکار بگیرد. مربی 
ورزشی باید بتواند در بحث بودجه تیم نیز ورود کند. بازیکن گزینی از دیگر انتظاراتی است که می توان از یک مربی ورزشی 

سته ترین ها را انتخاب کند و به کار بگیرد. او باید بتواند بین واحدهاي مختلف زیر نظرش داشت؛ اینکه بهترین ها و شای
هماهنگی خوبی ایجاد کند و نقش رهبري، نظارت و کنترل را بلد باشد.  البته در دنیاي بازیگري می توان  یک بازیکن بی 

باشد بلکه توانایی وي براي رسیدن به بزرگ ترین اخالق و کامال منفی بوده و نیازي نیست تا  فرد شخصیتی بزرگ داشته 
عناوین کافیست! اما در دنیاي مربیگري و رهبري تیم، نیاز به مباحث و مسائل روحی و روانی و همچنین شخصیتی بزرگ براي 

مگر بزرگ نشستن بر روي نیمکت می باشد این تفاوت بزرگ را هر بازیکن بزرگی نمی تواند با دنیاي گذشته خود تفکیک کند، 
افسانه اي که دنیاي فوتبال را تحت تاثیر عجیب ترین و خاص ترین  مارادونا دیگو ترین ها و کاریزماتیک ترین ها. براي مثال

توانسته بود مفهومی دیگر به فوتبال ببخشد در مقابل هرگز  موفق نشد به عنوان یک مربی  ایده تکنیک خود قرار داده بود و 
آل و خوب پس از بازنشستگی در دنیاي فوتبال فعالیت نماید! چرا که او بخش اعظمی از آنچه که می بایست براي داشتن 

 ستارگان براي توان می را دیگري هاي مثال ز نداشت.فاکتور هاي یک مربی بزرگ را در خود داشته باشد یعنی کاریزمارا هرگ
 رسید توان می مشترك نتیجه یک به تنها آنها بررسی با و آورد شوند ظاهر موفق مربی یک عنوان به نتوانستند هرگز که بزرگی

دایت و تاکتیک ما در شخصیت آنهاست. مسئله اي که می تواند به جد بیشترین تاثیر را در هکاریز رهبري شاخصه نبود آن و
پذیري بازیکنان در آنها ایجاد نماید. اما مثال هاي موفقی نیز در این حوزه وجود دارد که دقیقا نقطه مقابل گروه ناموفق هاي 

ربی به باشگاه م عنوان به ورود بدو در توانستند 3 هر که انریکه لوئیس و گتوزو گنارو ،زیدان الدین زین بزرگ قرار دارد! همانند
 ).1397هاي گذشته خود، با شخصیت ویژه شان شرایط نه چندان مثبت تیمشان را تغییر دهند.(سایت ورزش سه،
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را از دست داده بودند  اللیگا زیدان ستاره فرانسوي کهکشانی زمانی جایگزین رافائل بنیتز شد که مادریدي ها عمال رقابت هاي
پا دل ري نیز حذف شده و با اشتباه فاحش بنیتز در بازي دادن دنیس چریشف در صورتی که محروم بود در رقابت هاي کو

لقب گرفت تا دست آخر بتواند تیمش را به قهرمانی در رقابت  2016-2015فصل  ي درمانده مادرید رئال بودند؛ او ناجی
ارگان بزرگ رئال مادرید از ست که چرا بود، کرده حاکم باشگاه در را تازه فضایی خود ورود با او برساند؛ اروپا قهرمانان لیگ هاي

. در حضورشان در درون باشگاه شده بود شخصیت بزرگ این مربی تازه کار پیروي می کردند و کار با او، بدل به بهترین لحظات
دنیا کمتر مربی پیدا می شود که بازیکن خود را ماه ها روي نیکمت نگاه دارد و سپس در یک اقدام به خط تهاجمی بیافزاید و 
 اتفاقا خامس رودیگز در همان بازي مقابل اسپانیول یکی از گلهاي تیم که گل رکوردشکن هم محسوب می شد به ثمر رساند.
کاریزماي زیدان آنقدر در بین شاگردانش زیاد است که خامس که ماهها تبدیل به یک نیمکت نشین شده بود، او را هنوز الگوي 
خویش می خواند.یکی از دالیل سلطه زیدان بر بازیکنانش، کاریزماي بسیار زیاد اوست. او آنقدر دانه درشت است که حتی 

ل راموس، رونالدو، و مارسلو در مقابل وي سر احترام خم کرده اند. این بازیکن اسطوره ستارگان فعلی رئال و بزرگان رختکن مث
  ).1397سابق و مربی موفق فعلی، عالوه بر جدیت از وجه رفاقت بسیار زیاد با بازیکنان تمیش برخوردار است(تجربیات محقق،

رده در جمع آبی اناري ها و کهکشانی ها بود، پس از لوئیس انریکه کاپیتان سابق بلوگرانا که از آن دست ستاره هاي بازي ک
بلوگراناها را به قهرمانی برساند و اتلتیکو مادرید این عنوان را از آن خود  2014-2013آنکه جراردو مارتینو نتوانست در فصل 

انه بازگردد و نمایشی فوق کرد از سمتش استعفا داد تا لوئیس انریکه که در سلتاویگو توانسته بود تیمی منسجم را بسازد، به خ
که در اولین فصل دارد، چرا  بارسلونا العاده را با خط حمله ویرانگرش ارائه دهد، او نیز تاثیرات غیر قابل انکاري در تاریخ باشگاه

حضورش توانست براي آبی اناري ها سه گانه کسب نماید. امروزه نیز دنبال رو راه مربیان موفق و بزرگ همانند انریکه و زیدان؛ 
گنارو گتوزو است که با نمایش هاي بسیار خوبش از زمان برعهده گرفتن هدایت روسونري ها، تیمی که او با عشق و تعصب 

 توجهات کانون تا دارد قرار جالب بسیار مسیري در بود، شده میالن آثبه کاریزماتیک ترین بازیکنان تاریخ مثال زدنی اش بدل 
 ه سوي او روانه شده باشد.گتوزو تا پیش از هدایت میالن به عنوان مربی موفقی در دنیاي فوتبال شناخته نمی شد،ب اکنون هم

اما پس از آنکه جایگزین مونتالي ناموفق شد شخصیت خاص دوران بازیگري اش در سن سیرو بار دیگر در او زنده شد تا در 
 اولین کنفرانس خبري اش نشانه هایی از شوك مثبتش را به نمایش بگذارد!میالن امروز از آن شرایط اسف بار نجات یافته است. 

متغیر  100ترین مربی دنیاست. در این تحقیق که بیش از  اند، پپ گواردیوال سرشناس ادهانجام د غنار  طبق تحقیقی که انجمن
شان براي تبدیل شدن به یک برند اقتصادي و  هاي ورزشی مربیان، کاریزما، پتانسیل فاکتور داشته، عالوه بر موفقیت 10و 

و چند مورد دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.براي  شان در انتقال پیام به مخاطب درآمدزا بودن، نگرش عمومی آنها، توانایی
دول جا ج صدر در را پپ زیدان، شد باعث نهایتا پیاپی قهرمانی سه اما گواردیوال این عنوان را در اختیار داشت مدت زیادي

 مورینیو قرار دارند. بگذارد. پس از زیدان و گواردیوال، به ترتیب الگري، سیمئونه، امري، کلوپ، لوپتگی، والورده، پوچتینو و

از طرفی به دلیل تفاوت هاي فرهنگی و همچنین شرایط فوتبال کشور ایران مربی کاریزمایی که  بتوان در مورد آن بحث نمود 
)پس از مرگشان تا 1395) و منصور پور حیدري ( وفات،1390وجود ندارد منتهی مراتب افرادي مانند ناصر حجازي( وفات،
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و تمجدید شده است. علی پروین( بازیکن تیم پرسپولیس در ادوار گذشته) نیز با توجه به اینکه هنوز در  حدودي از آنها تعریف
قید حیات می باشد اما در سکوت خبري محض از سوي مدیران ورزشی به سر می برد.از مربیان در حال حاضر در لیگ برتر 

ی می توان اشاره نمود که در مقابل برانکو و شفر قرارگرفته فوتبال نیز به اسامی نظیر آقایان امیر قلعه نویی و علی دای
قطعا یکی از هدف هاي تیم پرسپولیس در کنار موفقیت هاي داخلی، موفقیت هاي بین المللی «) می گوید که 1397اند.برانکو(

ست. مربیانی که خود این هدف گذاري تنها مخصوص مربیان بزرگ و بین المللی ا» و نشان دادن قدرت واقعی تیم در آسیاست.
را درگیر حواشی هاي سطح پایین نمی کنند و عادت به سنگ اندازي براي دیگران هم ندارند، آنها حرف خود را در وسط 

چنین مربیانی هیچ وقت تیم ارنج شده لیدرها را به میدان نمی فرستند.بازیکن ساالري را از ریشه خشک می  میدان می زنند. 
کسب افتخار است مترکز می شوند.کسب افتخار مخصوص مربیانی است که جرات و توانایی رهبري  کنند و فقط به هدف که

باالیی دارند. پیروز شدن در یک مسابقه یا در یک لیگ با افتخار آفرینی تفاوت هایی دارد. برانکو این روزها براي پرسپولیس 
به  بحث دي براي مربی کاریزما شمرده شده  است. در ادامهتبدیل به یک مربی کاریزما شده است.  مولفه ها و شاخص هاي زیا

اشاره می شود که در بیشترمربیان بزرگ ورزشی کاریزماتیک مشاهده شده است که می تواند الگوي خوبی براي مربیان  يموارد
  وطنی نیز باشد:

 زبان بدن و حضور موثر:- 1

ت یمی، قدرت، صميتواند بدون گفتن هچ کلمه ا یح مین بدن صحزما است. زبایمهم کار يزبان بدن و حضور موثر از مولفه ها
ستادن آغاز نمود و شانه ها را صاف و محکم یبا محکم ا می توانت زبان بدن رایش دهد. تقویبودن فرد را افزا یو دوست داشتن

ن یدهد، بلکه به فرد ا یخوب نه تنها فرد را با اعتماد به نفس و مسلط نشان م یوسر را باال نگه داشت داشتن حالت بدن
ت توجه فرد ارتباط یفیبا زبان بدن متفاوت است و به ک یمی باشد. حضور فعال اندک  تیر موفقیدهد که در مس یاحساس را م

 يگریز دید که به چنده یکه فرد حضور موثر دارد، تمام توجه اطرافیان به او می باشد و به ذهن خود اجازه نم یدارد.زمان
  )1390را تقویت نمود(امیري نیا،مهارت گوش دادن فعال می توان حضور موثر يریادگی . باندمشغول شو

 گران براي داشتن احساس خوبیکمک کردن به د-2

 يت هایتمرکز بر موفق يگران احساس مهم بودن و خوب بودن بکنند. به جایشوند که د یک باعث میزماتیرهبران کار
گر یدهند. با کمک به افراد د یگران اختصاص میزه دادن به دیانگ يرا به تالش برا خود ياز زمان و انرژ يادیخودشان حجم ز

ن یتوان ا یکند. م یگران را به خود جذب میس دیک مغناطیکه مانند  یطیکنند، مح یمثبت خلق م يپر از انرژ یطیآنها مح
نمود. از طرفی رهبران کاریزماتیک باید نسبت ت یاز دارند، تقویکه به آن ن یگران در زمانین دیمهارت را با کمک کردن و تحس

دهند، صادقانه آنها را  یرا خوب انجام م يگران کاریکه د ید و زماننخود فروتن و متواضع باش يت هایشرفت ها و موفقیبه پ
ا گه گاه یرا ایفا نمایند  یم خود نقش مربیت يکم تجربه  ياعضا يتوان برا ین مید. هم چننکن ين و از آنها سپاسگزاریتحس

ک لبخند از ین یاعضاي تیم انجام داد . هم چن يا قهوه برای، تنقالت ینیریمثل بردن ش يمهربانانه ا يکارها یبه صورت اتفاق
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در شکل  يادیت و صداقت تا حد زیمیجاد کند صمیا یاحساس خوبتیم  تواند در افراد  یمهر و صداقت در زمان مناسب م يرو
گران متوجه عدم صداقت یت رفتار شود، دیا دور ازواقعی یکیگران، به صورت مکانین دیاگر در تحس ت دارد .یزما اهمیکار یده

 فرد خواهند شد.

 :یو همدل یجانیهوش ه- 3

ن احساسات یاز احساسات خود و هم چن یجانیزما وجود دارد. رهبران با هوش هیو کار یجانین هوش هیب يک ارتباط قوی
 يازهایباشند و ن يو استرس زا آرام و قو یط بحرانیدهد که در شرا یبه آنها اجازه م ین آگاهیا آگاهند. یانشان به خوبیاطراف
دگاه ها، خواسته یکه فرد قادر باشد د ین مهارت است . زمانیاز ا یبخش مهم یبرآورده کنند. همدل یگران را به خوبید یعاطف
و مهارت  یجانی. بایستی هوش هستق تر گشوده ایرتباط عمرو به درك و ا يگران را درك کند، پنجره اید يازهایها و ن
گران ین توجه به دیت نمود. هم چنیو استرس تقو یق به کنترل درآوردن احساسات خصوصا در زمان خستگیرا از طر یهمدل
دارند و در  يازید آنها چه خواسته و ننص دهیند) افراد را قادر خواهد کرد تشخیگو یق دقت به زبان بدن و آنچه می(از طر

 د.ننشان ده یجه واکنش مناسبینت

 ت (ابراز وجود):یاعتماد به نفس و قاطع- 4

 توان یبا ساختن اعتماد به نفس شروع نمود که مبایددانند چگونه قاطع باشند.  یک اعتماد به نفس دارند و میزماتیرهبران کار
به اهداف کوچک و کسب دانش و مهارت  یابین و دستییهادر محل کار تع ییشتر توانایب يریق به کارگیرا از طر یژگین ویا
ن موارد بهتر است مهارت صحبت کردن در جمع را بهبود یت نمود. عالوه بر ایبهتر کار کردن، در خود تقو ياز برایموردن يها

متفاوت است.  يت تا حدودیک گروه با اعتماد به نفس و واضح و رسا صحبت کرد قاطعیکه بتوان در مقابل  يد به گونه ایبخش
 يازهاین حال به خواسته ها و نیکند و درع یخود را مطرح م يازهایکه فرد قاطع (ابرازگر) می باشد، خواسته ها و ن یزمان
، احترام و متانت مورد  ین قدرت را با مهربانیدهند اما ا یخود را نشان م يگذارد. افراد قاطع قدرت فرد یگران احترام مید

 ند.ده یاستفاده قرار م

ص یق تشخیتوان از طر یش داده شد، میند. پس از آنکه اعتماد به نفس افزایآ یگر میکدیابراز وجودو اعتماد به نفس به دنبال 
 يابراز وجود کارنمود. برا ییتوانا يگران، روید يازهایخواسته ها و ن یین شناسایت و هم چنیازها و خواسته ها در هر موقعین

 ن کار را بایدبا احترام انجام دادیحکم به پا خواست اما ااز می باشد، میآنچه که ن

 استعاره، تضاد و استفهام-5 1- 1-1

هاي کاري اثرگذاري باالیی دارد. مثال در مواجهه با تغییر ناگهانی و ضروري مدت زمان تمرین تیم، مربی  استعاره در موقعیت
مدیره باشگاه شنیدم، مانند این بود که پس از  ا از هیئتوقتی این خبر ر«گونه بازیکنانش را آماده کند:  تواند این خوب می
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ماه وقت داریم خودمان را آماده  4ماه فقط  9جاي  دارشدنش را بدهند! فرقش این است که به ها انتظار به کسی خبر بچه سال
 خشنود خواهند بود.  شوند قرار است دوران سختی را پشت سر بگذارند، اما سرانجام از نتیجه بازیکنان متوجه می» کنیم.

کند. با استفاده  هاي کلیدي رهبري کاریزماتیک است، زیرا منطق و احساس را با هم ترکیب می استفاده از تضاد، یکی از مهارت
شود. این کار اغلب تأثیر احساسی زیادي دارد. استفاده  از تضاد، موقعیت فعلی با قراردادن در برابر موقعیتی متضاد توصیف می

براي تحریک بازیکنان نوك حمله یک  شود. مثال کار گرفته نمی کافی به ي اندازه هاست، اما به ترین مهارت یکی از سادهاز تضاد 
ازانداره حالت تدافعی دارید؛ باید بیشتر حالت تهاجمی داشته  رسد شما بیش نظر می به«توان به آنها گفت:  تیم فوتبال، می

ها براي  اي به نظر برسد، اما رهبران کاریزماتیک اغلب وقت کاري یا تأکیدي، روشی کلیشهشاید استفاده از استفهام ان» باشید.
وگوي  وگوهاي خصوصی هم مؤثر است. مانند این گفت کنند. این مهارت در گفت جذب و درگیرکردن مخاطب از آن استفاده می

خواي به دیگران نشون  ي خودت تأسف بخوري یا میخواي از اینجا به کجا برسی؟ برا یک مدیر با یکی از بازیکنان ضعیفش: می
 ي چه کارهایی برمیاي؟ بدي از عهده

 دیدگاه- 6

سازد. هر قدر بین هدف آرمانی و وضع موجود، اختالف  اي دارند که آینده را بهتر از وضع موجود متجلی می هدف آرمان گرایانه
 العاده، رهبر کاریزما نسبت دهند؛ ریزما، آن را به دیدگاه خارقبیشتر باشد، احتمال زیادتري وجود خواهد داشت که پیروان کا

 قدرت بیان- 7

اي است که در  اي که قابل فهم پیروان باشد، ابراز نمایند. این قدرت بیان به گونه توانند دیدگاه هاي خود را به گونه آنان می
 باشد؛ ار میگیرنده نیازهاي پیروان است. از این رو از نیروي انگیزش باالیی برخورد

 اعتقاد راسخ به هدف-8

هاي زیادي صرف  هاي سنگین هستند. هزینه رهبران کاریزما نسبت به دیدگاه و هدف خود اعتقاد دارند و آماده پذیرش ریسک 
کنند(فریدون  کنند و در جهت جامه عمل پوشانیدن به خواسته خود، از هیچ نوع نیاز و خود گذشتگی دریغ نمی می
 ).1397نژاد،

 

 ريیجه گیبحث و نت

یک  که  مربی در نقش رهبري ییویژگی هاي مربیان فوتبال کاریزماتیک پرداخته است. از آنجا ین مطالعه، عمدتاً به بررسیا
ا شکست یت یدي براي بهبودعملکرآن تیم محسوب می گردد، می توان چنین برداشت نمود که موفقیک عامل کلی تیم فوتبال

اثرگذاشتن بر نگرش ها،  ییباشد. رهبري را می توان  توانا یرهبري در تمام سطوح م یته به اثربخشتیم فوتبال به نوعی وابس
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ن محققان یدر ب یک موضوع اصلیدن به اهداف تیم  دانست. هرچند، سالها رهبري یها و باورهاي بازیکنان در جهت رسیی توانا
ته اتفاق افتاده باعث شده که بحث رهبري کاریزماتیک، که در طول دودهه گذش یر اجتماعیرات چشمگییبوده است اما تغ

عالقه و تعهد افراد  یا عقب ماندگیشرفت یاست که در پ یازعوامل مهم یکیمهمتر شده باشد. سبک رهبري در تیم فوتبال 
ته و تالشهاي ن سبک رهبري بالقوه اي الهام گرفین، کمک مربی ها از چنیدعالوه بر اینما یفاء میا یدرتیم، نقش قابل توجه

ک تیم ورزشی نظیر فوتبال ین، اگر یند. بنابراینما یشتري را براي تیم داري درآینده کاري خود صرف میب یو جسم یذهن
اري از محققان و کارشناسان تصور یتواند سبک رهبري مناسب را انتخاب کندو البته بسی ل به ارتقاء عملکرد خود است میما
کنواخت و خسته کننده و کسل یري احساس کار یحد کار و تخصص کارکنان، باعث شکل گ ش ازیکنند که بخش بندي ب یم

 یزشیستم هاي انگیو توسعه س ین، به منظور حفظ بازیکنان موثر در تیم، عالوه بر معرفیشود. بنابرا یکننده در آنان م
به کار  ییل و توانایکه در بازیکنان تما ی. وقتل داشته باشدیز تمایک نیزماتید به رهبري کاریک و الهام بخش، مربی بایاستراتژ

توانند از ی م یطین شرایانجام دهند. رهبران در چن باشگاهکم است، ممکن است رفتارهاي خارج از استاندارد و مقررات 
ورزشکار   رابطه  بین مربی و بهبود  امروزه. از طرفی ق رهبري کاریزماتیک استفاده نمایندیو مداخله از طر یاقدامات اصالح

و بازبینی مبانی نظري مربیگري، رابطه علوم و مهارت هاي  توجه فزاینده پژوهشگران علوم ورزشی را به خود جلب کرده است
مربی آگاه و  اختصاصی مربیان را با موفقیتشان نمایان می سازد.بدون شک در ورزش امروزي هیچ ورزشکاري بدون داشتن یک

 رسد.شایسته نمی تواند به موفقیت ب

در حال حاضر بسیاري از مربیان وطنی توانایی منسجم نمودن بازیکنان براي دسترسی به موفقیت تیمی را ندارند و صرف نظر 
از عوامل فنی و تاکتیکی، با توجه به اینکه بنیادهاي قدرت، در جهت تداوم مشارکت ها و همکاري هاي انسانی یک عامل بسیار 

این مربیانی که منابع قدرت را شناخته و دانش نحوه کاربرد آن را دارند از سایر مربیان اثربخش ضروري به شمار می آیند، بنابر
ترند و عملکرد بهتري خواهند داشت  و به طور کلی آنچه از نتایج این پژوهش برمی آید که  استفاده  مشترك از سبک هاي 

یژه انسجام گروهی تیم تحت رهبري در هر سطح و رشتۀ رهبري در کنار سبک رهبري کاریزماتیک باعث پویایی گروه و به و
  منجر شود. ي ورزشی می گردد و حتی ممکن است به موفقیت و عملکرد تیمی بهتر
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