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Abstract 
Psychological capital is one of the important needs in the field 
of sports to improve the performance of athletes. Therefore, 
the present study was designed and implemented to identify 
the dimensions of psychological capital in sports. The method 
of the present study was qualitative based on the grounded 
theory method. The statistical population included experts who 
were aware of the subject of the research and according to the 
purposeful selection, 13 of whom were identified as the 
research sample. The collection tool was a semi-structured 
interview. The statistical method used in the present study 
included the coding method. The coding was done in three 
sections of open, axial and selective coding. To analyze the data 
of the present study, MaxQda software was used. The results 
showed that psychological capital in sports includes six 
dimensions of hope, self-talk, self-efficacy, resilience, 
optimism, and stress control. In order to improve psychological 
capital, efforts should be made to improve these dimensions.  
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Extended Abstract 
Background and Purpose     
Psychological capital plays an 
important and decisive role in the 
individual development and 
promotion of athletes' mental 
characteristics. Paying attention to 
psychological capital can guarantee 
desirable behaviors and attitudes by 
athletes and as a positive indicator 
will provide a basis for improving 
the performance of people in 
various areas of behavior and 
attitude. In other words, 
psychological capital will play an 
important role in the development 
and improvement of the mental and 
behavioral system of individuals (1). 
Psychological capital in sports can 
be effective in improving athletic 
performance and in developing 
sports environments (2). Due to the 
lack of evidence regarding 
psychological capital in sports, the 
present study can provide 
knowledge in the process of 
developing psychological capital in 
order to improve and expand the 
performance of athletes and other 
elements of sport (3). Given the 
importance of psychological capital, 
conducting the present study can 
create solutions to improve 
psychological capital in sports, 
which will lead to improving the 
mental state and attitude of 
athletes. It is also possible that the 
results of the present study can be 

used in sports settings to improve 
psychological capital. Therefore, the 
present study aimed to identify and 
explain the dimensions of 
psychological capital in sports to 
answer the question what the 
dimensions of psychological capital 
in sports are.  
 

Material and Methods         
The present study was a qualitative 
research based on the grounded 
theory method. Grounded theory is 
used to identify the underlying 
categories of the phenomenon 
under study. Strauss and Corbin's 
systematic approach was used to 
perform the grounded theory 
method. The grounded theory is an 
inductive and exploratory research 
method that allows the researcher 
in various subject areas to 
formulate a theory and proposition 
instead of relying on existing and 
pre-formulated theories. The 
statistical population of the study 
included experts aware of the 
subject of the study, which 
according to the purposive 
selection, 13 of whom were 
identified as the research sample. 
The inclusion criterion was having 
research background and necessary 
knowledge about the research 
topic. The data collection tool in the 
qualitative section was semi-
structured interview. 
In order to check the validity, 
interview procedures and questions 
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were approved by some professors 
who were aware of the subject of 
the research and also aware of the 
research method to confirm the 
reliability of the data. Moreover, to 
investigate transferability, the 
study’s findings were reviewed by 
two experts in sports psychology 
who did not participate in the study. 
In this way, the results were 
provided to these two experts and 
their approval of the created results 
was mentioned. Furthermore, for 
research reliability, research details 
and notes were recorded. On the 
other hand, in order to check the 
validity, all the texts provided from 
the interviews and the extracted 
codes were sent to the study’s 
participants so that they could 
confirm the extracted texts and 
codes again. In the external audit 
section, the findings and paradigm 
(template) were coded to three 
professors in the field of sports with 
a specialization in sports psychology 
for comment, presentation and 
approval. 
To check the validity, reliability, 
transferability and verifiability were 
used. For this purpose, in order to 
assess the reliability of the research 
process, the researcher confirmed 
the research process by eight 
experts’ approval and used two 
coders to codify several interview 
samples to ensure the same views 
of the coders. Besides, to evaluate 
the transmissibility of the opinions 

of three experts who did not 
participate in the research, they 
were consulted about the research 
findings. Also, in order to check the 
verifiability, all interviews were 
recorded and reviewed at the 
required times. In the present 
study, specialized committee was 
used to evaluate the reliability. In 
this way, the members of this 
specialized committee were used 
for parallel coding of some 
interviews as well as evaluation and 
programs related to the interviews. 
It should be mentioned that the 
statistical method used in the 
present study included the coding 
method. The coding was done in 
three sections of open, axial and 
selective coding. To analyze the 
data, Maxqda software was used. 
 

Results    
The results of the present study 
showed that 84.6% of the research 
samples were men and 15.4% were 
women. The findings also revealed 
that 76.9% of the participants had a 
doctoral degree and 25% had a 
master's degree. In order to identify 
the dimensions of psychological 
capital in sports, the experts’ 
opinion in the form of a qualitative 
method were used. After 
performing the qualitative part, 26 
initial codes were extracted in the 
coding process. After axial coding, 
26 extracted codes were 
categorized accordingly in the open 
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coding section. According to the 
results of the study, it was found 
that psychological capital in sports 
includes six dimensions of hope, 
self-talk, self-efficacy, resilience, 
optimism and stress control. 
 

Conclusion  
Psychological capital is identified as 
one of the most important issues in 
all areas, including sports. 
Psychological capital is one of the 
hallmarks of positivism psychology, 
which is defined by characteristics 
such as a person's belief in his or her 
ability to achieve success, 
perseverance in pursuing goals, 
creating positive attributions about 
oneself, and enduring difficulties 
(4). The psychological capital of 
individuals is part of the psychology 
of positivism that has been 
considered in recent years. This 
approach believes that positive 
psychology, based on people's 
strengths, helps to improve their 
individual and organizational 
performance. Improving 
psychological capital has always 
been a key concern (5). As it is 
mentioned as one of the important 
variables in the path of growth and 
improvement of exercise. The 
importance of psychological capital 
has led to various researchers in this 
field. The research gap in the field of 
sports has caused the present study 
to be designed and implemented in 

order to identify the dimensions of 
psychological capital in sports. 
 
Keywords: Psychological Capital, 
Self-Talk, Self-Efficacy, Resilience. 
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 مقالة پژوهشی 

 1در ورزش  یشناختروان ةیابعاد سرما ییشناسا
 

 4یبریخ یحاتم دانیخ، 3سمیرا علی آبادی، 2یس یکوروش و، 1شمعیحمزه 

 

 ران ی، اجسنند  ،یزاد اسالمآواحد سنندج، دانشگاه  ،یبدنتیگروه ترب. 1
 )نویسندة مسئول(  رانیسنندج، ا ،یاسالمزاد آواحد سنندج، دانشگاه  ،یبدنتیگروه ترب. 2
 ران یسنندج، ا ،یاسالمزاد آواحد سنندج، دانشگاه  ،یبدنتیگروه ترب. 3

 ران یسنندج، ا ،یاسالمزاد آواحد سنندج، دانشگاه  ،یبدنتیگروه ترب. 4

 

 چکیده 

عملکرد    شناختیروانسرمایه   بهبود  در جهت  ورزش  حوزه  در  مهم  نیازهای  از  یکی 
 ییشناسا  هدف  با حاضر    پژوهش است تا     شدهله سبب  ئباشد. این مسورزشکاران می

روش پژوهش حاضر از نوع  .  شودو اجرا    یطراحدر ورزش    شناختیروان   ة یابعاد سرما
خبرگان  ،آماری پژوهش ةتئوری انجام شد. جامعکیفی بود که با توجه به روش گراندد 

 عنوان به نفر از این افراد    13،  انتخاب هدفمند  برحسب آگاه به موضوع پژوهش بودند که  
پژوهش، مصاحبه  .  شدندپژوهش مشخص    ةنمون  .بودساختاریافته  نیمه ابزار گردآوری 

کدگذاری در سه بخش کدگذاری باز، محوری و   .بود  یکدگذار  کاررفتهبه   یروش آمار
  ی ا یدوکیمکس  افزارنرم پژوهش از  هایداده  تحلیل و   تجزیه برای. شدانتخابی انجام 

در ورزش    شناختیروان   ةکه سرمای  شدمطابق با نتایج پژوهش مشخص    .شداستفاده  
خودکارآمدی،   امید، خودگویی،  بعد  تنش    بینیخوش ،  آوریتاب شامل شش  کنترل  و 

روان  برای  .است سرمایه  خودگویی،   منظوربه   بایدشناختی  بهبود  امید،  ابعاد  بهبود 
 .تالش شودبینی و کنترل تنش آوری، خوشخودکارآمدی، تاب 

 

 مقدمه 
یک حوزه جذاب همواره  عنوان  به شناختی  مسائل روان

شناسان بوده است و محققان در این حوزه  روان  مدنظر
(. توجه  2020و همکاران،    گنااند )چهایی داشتهفعالیت

شناسان  کید روانأشناختی همواره موردتبه مسائل روان
بینی  پیش   براییک حوزه    عنوانبه بوده است و از آن  
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(. 2020دسترس نباشد )والتون و همکاران،    به آن در 

با   روان امروزه  ابعاد  میبررسی  افراد  توان  شناختی 
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به کار  مدیریت آن    برایو راهکارهایی  کرد  شناسایی  
و همکاران،  بست   این مس2017)کواسین  له سبب  ئ(. 

تا  شد است  روانه  ابعاد  به  و  توجه  مهم  افراد  شناختی 
گیرد.تکلیدی  قرار  مدنظر  همیشه  از  بهبود  ا  ر  مروزه 

روانی   از    عنوانبهوضعیت  در    هاینگرانییکی  مهم 
ورزش   است    گرفته  قرار پژوهشگران    مدنظرعرصه 

  لآهایدشرایط    گیریشکل (.  2018)ساراس و همکاران،  
در   ورزشی    هایعرصه روانی  فواید   تواندمیمختلف 

روند    مسئلهفردی و گروهی داشته باشد که این    شماربی
را   ورزشکاران  قرار   تأثیرتحت  شدتبه عملکردی 

شرایط   گیریشکل (. از طرفی  2020)تروجیان،    دهدمی
در جذب و حضور    تواندمی روانی مناسب در میان افراد  

سن و  )هنریک  کند فعال آنان در ورزش کمک بسیاری  
 (.  2020همکاران، 

های روانی مانند  شناسان بر این باورند که مهارت روان
آموزش و تمرین هستند و بدون هر مهارت دیگر، قابل 

آنبهره از  ممکن  گیری  عملکرد  اوج  به  دستیابی  ها 
بود صالحیان،    نخواهد  و  در    (.2019)قدیری  امروزه 

ورزش، از سرمایه    در اجتماعی    هایفعالیت جهت توسعه  
است  شناختیروان شده  مناسب  سرمایه استفاده   .
  شناسانهروانتوسعه حالت عبارت است از  شناختیروان

لوتانز    .(2008اوی، ویرنسینگ و لوتانز،  )  مثبت فردی
شناختی  های سرمایه روانلفهؤم  که   کرداشاره    (2012)

ه(  امیدواری )اراده یا پویایی و راهکار یا راه چارشامل  
( یا    نفساعتمادبه کارآمدی  اهداف  تحقق  به  اعتقاد  و 

پذیری )احیا و فرارفتن از مشکالت( و  وظایف( انعطاف 
وقایع و انتظار   بینی )سبک استنادی مثبت درباره خوش

مثبت اعتقاد  .  شودمی  (آینده  این    وی،به  که  زمانی 
تشکیل یک سازه سطح    ،شوندترکیب می  باهمها  مؤلفه

 شودنامیده می   شناختیروان هند که سرمایه  دباال را می 
بر کارکردهای سرمایه  (. همچنین عالوه 2012لوتانز،  )

سرمایه    شده  مشخص  ،شناختیروان که  است 
منابع    نیز   مهمیتلویحات    شناختیروان برای مدیریت 

توان از آن برای گزینش، ارتقا و حفظ انسانی دارد و می 

نگهدار )فروهر  یو  استفاده کرد  نیز  احسان  ،  کارکنان 
های  رفیتظ  .(2012و شاه محمدی،    روزبهانی ملکی،  

 عنوان به ه است تا از آن  شد شناختی سبب  سرمایه روان
( شود  یاد  افراد  عملکرد  ارتقا  جهت  در  الی،  متغیری 

 (. 2020هسیه، چانگ و نی، 
از مفاهیم نوینی است که از هزاره    شناختیروان سرمایه  

  مختلف هایحوزه در   2006و از سال شده  سوم مطرح 
آن در تولید   بدیلبیاست و با توجه به نقش    شده  وارد

و   اندیشمندان  پژوهشی  کانون  به  سازمانی  ثروت 
و   ورزاناندیشه انسانی  منابع  مدیریت  رفتار،  حوزه 

انسانی   و  )علی  است   شده   تبدیل سرمایه  محمدی 
عنوان  بهشناختی  روانتوجه به سرمایه  (.  2015عباسی،  
پژوهشگران بسیاری قرار گرفته   مدنظرله مهم  ئیک مس

لی،   و  کیم  )کیم،  سرمایه    گیریشکل (.  2020است 
افراد   تواندمی  شناختیروان فضای    به  ایجاد  جهت  در 

با   هایسازگاری   منظوربه اجتماعی   گروهی  و  فردی 
)دارویشموتوالی    کندمحیط پیرامون خود کمک بسیاری  

در نگاه    تواندمی  شناختیروان (. سرمایه  2020و علی،  
  شود؛ منجر  سرمایه اجتماعی    گیریشکل آرمانی خود به  

 واسطهبه   تواندمی   شناختیروانی که سرمایه  صورت  به
ایجاد   به  خود  پیرامون  محیط  با  فرد  میان  هماهنگی 

 (.0182)آنگلین و همکاران،    شود  منجر  افزایی افراد  هم 
روان  ،شناختیروانسرمایه   و حالت  مثبت  شناختی 

واقع  انعطاف رویکرد  و  از  گرا  که  است  زندگی  به  پذیر 
خوش  امید،  سازه  تابچهار  و   آوریبینی، 

می  خودکارآمدی هر تشکیل  و  آنشود  از  یک  کدام  ها 
روان می  ظرفیت  گرفته  نظر  در  مثبت  شوند،  شناختی 

گیری معتبر است، مبتنی بر نظریه دارای مقیاس اندازه 
، قابلیت رشد دارد  استاست، وابسته به حالت    پژوهشو  

  طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی ارتباط داردو به
 (. 2012، و همکاران فروهر)

  تواندمیورزشی    هایمحیط در    شناختیروان سرمایه  
و    مدنظرمهم    مسئلهیک    عنوانبه )کیم  گیرد  قرار 

در ورزش    شناختیروان (. بهبود سرمایه  2019همکاران،  
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جذب و مشارکت ورزشی افراد کمک بسیار   به تواندمی
همکاران،    کند و  سرمایه  2019)مورگان  طرفی  از   .)

به بهبود وضعیت   تواندمی در حوزه ورزش    شناختیروان
  برای  را  ذهنی و روانی ورزشکاران منجر شود و شرایطی

در   آنان  عملکرد  فراهم    هایحوزه بهبود    کندورزشی 
همکاران،   و  سرمایه    گیریشکل (.  2020)کیم 

ورزش در جامعه    سازینهادینهدر    تواندمی   شناختیروان
فردی و    هایهماهنگی و سبب ایجاد    کندکمک بسیار 
در   ورزش    هایحوزه گروهی  و    شودمختلف  )کیم 

 (. 2017همکاران، 
سرمایه   و    عنوانبه   شناختیوان ربهبود  نگرانی  یک 

  ایعمده   هایتالش ه است تا  شددغدغه مناسب سبب  
ماهیت   (.  2017)گوپتا و شاهین،    شود    زمینهدر این  
عملکرد افراد سبب  در جهت بهبود  شناختی  روانسرمایه  

مطلوب در ورزش    یظرفیت  عنوان  به     ه است تا از آنشد
در  شناختی  روانکارکردهای سرمایه    ،عبارتیبه   ؛یاد شود

ازجمله ورزش کامالًتمامی حوزه  از  شوددرک می  ها   .
مدل تا  است  نیاز  مطرفی  بومی  ابعاد  لفهؤهای  و  ها 

روان پوشش  سرمایه  ورزش  در  شودشناختی  تا    داده 
را فراهم   ایران  با فضای کشور  متناسب  شرایط بومی 

اهمیت  .  کند  شناختیروان سرمایه    گیریشکل اگرچه 
روند توسعه و بهبود آن در ورزش    است،مهم و ضروری  

. یکی از مسائل مهمی که روند  دارداساسی    هایابهام
  قرار   تأثیرتحت  شدتبه را    شناختیروان توسعه سرمایه  

درداد ابهام  است،  سرمایه  باره  ه  در    شناختیروانابعاد 
ه  ابعاد سرمایباره  آگاهی درنبود    ،شک. بدوناستورزش  

ه است تا اختالالت در  شددر ورزش سبب    شناختیروان
ایجاد   آن  بهبود  اشراف شود  مسیر  ابعاد  بر    نداشتن. 

ه  شدشک سبب  بدون  ، در ورزش  شناختیروانسرمایه  
و بهبود سطح   گیریشکل است تا دغدغه الزم در جهت  

 ،عبارتیبه   ایجاد شود؛  در ورزش  شناختیروان سرمایه  
باره  روند ایجاد دغدغه در تواندمی   حاضر پژوهش انجام 

 . کنددر ورزش را تسریع  شناختیروان بهبود سرمایه 

تعیین  شناختیروان   یةسرما و  مهم  در  ای  کنندهنقش 
شاخص ارتقا  و  فردی  ورزشکاران تحول  ذهنی  های 

به   توجه  تواند میشناختی  روان  یةسرمادارد. 
نگرش تضمین و  رفتارها  سوی  کننده  از  مطلوب  های 

و  باشد  مثبت  عنوان  به   ورزشکاران  شاخصه  گرا  یک 
رفتاری  مختلف  های  افراد در حوزهعملکرد    یارتقازمینه  

خواهد   فراهم  را  نگرشی  سرمایه    ،عبارتیبه   کرد؛و 
بهبود  شناختی  روان و  توسعه  روند  در  مهمی  نقش 

داشت خواهد  افراد  رفتاری  و  ذهنی  سیستم    عملکرد 
شناختی در  یة روانسرما.  (2019زاده و همکاران،  محرم )

گذار  ثیرأبهبود عملکردهای ورزشی ت برتواند ورزش می
های ورزشی  محیط  یارتقا  راستایباشد و از طرفی در  

  یة سرماباره  باشد. با توجه به کمبود شواهد در  نیز مؤثر
تواند  در ورزش، انجام پژوهش حاضر میشناختی  روان

ارتقا در  یضمن  توسعه    بارهدانش    یةسرماروند 
بهبود و گسترش عملکرد    را برای ، زمینه  شناختیروان

. با توجه به کندورزشکاران و سایر ارکان ورزشی فراهم  
حاضر  شناختیروان   یة سرمااهمیت   پژوهش  انجام   ،

شناختی روان یة سرمابهبود باره تواند راهکارهایی درمی
وضعیت   یبه ارتقاله  ئکه این مس  کنددر ورزش ایجاد  

این  همچنین    .شودمنجر  فکری و نگرشی ورزشکاران  
دارد که وجود  در جهت    پژوهشنتایج    احتمال  حاضر 

ورزشی    هایمحیط  دربتواند    شناختیروان بهبود سرمایه  
شود؛ تا  شدسبب    امراین    رو ازاین   استفاده  است  ه 

  ه یابعاد سرما  ن ییو تب  ییشناسا  هدف  باپژوهش حاضر  
ورزش  شناختیروان این    در  به  پاسخ  در    سؤالسعی 

شود سرماکه    انجام  ورزش   شناختیروان   هیابعاد    در 
 ؟ اندکدام 

 

 شناسی پژوهش روش
روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با توجه به  

یا   روش گراندد تئوریروش گراندد تئوری انجام شد.  
است که برای   روش پژوهش کیفی بنیاد یکنظریه داده 

https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
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استفاده    شده مطالعههای زیربنایی پدیده  شناسایی مقوله 
روش    برای.  شودمی تئوری  انجام  رهیگرانند  فت  ااز 
  دروش گراند .  شدمند استراوس و کوربین استفاده  منظا

است    یو اکتشاف  ییاستقرا  یروش پژوهش  کی  تئوری
گوناگون امکان    یموضوع  یهاکه به پژوهشگر در حوزه 

  شی موجود و ازپ  یهایاتکا به تئور  یجاه تا ب   دهدمی
 . کندو گزاره اقدام  یتئور نیخود به تدو  شدهتدوین

 کنندگانشرکت
خبرگان آگاه به موضوع پژوهش    ،جامعه آماری پژوهش

نفر از این افراد    13،  انتخاب هدفمند برحسببودند که  
مشخص    عنوانبه پژوهش  مالک    ند.شدنمونه 

بودن در پژوهش حاضر، داشتن سوابق پژوهشی و خبره
در الزم  جدول  باره  آگاهی  بود.  پژوهش   1موضوع 

 دهد. های پژوهش را نشان میویژگی نمونه
 

 های پژوهش شناختی نمونههای جمعیتویژگی. 1جدول 

Table 1. Demographic characteristics of research samples 
کنندگان مشارکت  

Participants 

 جنسیت 
Gender 

 سن )سال(
Age (year) 

 سطح تحصیالت
Education level 

1 
 زن 

Women 
35 

 دکتری

PhD 

2 
 مرد

Man 
38 

 دکتری

PhD 

3 
 زن 

Women 
42 

 دکتری

PhD 

4 
 مرد

Man 
45 

 دکتری

PhD 

5 
 مرد

Man 
42 

 دکتری

PhD 

6 
 مرد

Man 
45 

 کارشناسی ارشد 
Master 

7 
 مرد

Man 
36 

 دکتری

PhD 

8 
 مرد

Man 
39 

 دکتری

PhD 

9 
 مرد

Man 
48 

 ارشد کارشناسی
Master 

10 
 مرد

Man 
55 

 کارشناسی ارشد 
Master 

11 
 مرد

Man 
42 

 دکتری

PhD 

12 
 مرد

Man 
51 

 دکتری

PhD 

13 
 مرد

Man 
52 

 دکتری

PhD 
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 های گردآوری ابزار و شیوه 
حاضر در بخش کیفی، مصاحبه ابزار گردآوری پژوهش  

، روال اعتبار پذیریبررسی    برای  .بودساختاریافته  نیمه
به    یدأیتبه    هامصاحبه   سؤاالتو   آگاه  اساتید  برخی 

موضوع پژوهش و همچنین آگاه به روش پژوهش رسید  
. شود  یدأیتپژوهش   هایداده بودنموثق  میزانتا  

یافتهپذیریانتقالبررسی  برای  همچنین   های  ، 
توسط حیطه   دو  پژوهشی  در  شناسی  روانمتخصص 

 شد؛   بررسی نداشتند،  مشارکت پژوهش در که ورزشی
بدین صورت که نتایج در اختیار این دو متخصص قرار  

نتایج   آنان  و  شد  کردندداده  تأیید    برای.  را 
پژوهشاطمینان جزئیات   هابرداری یادداشت و  پذیری 

بررسی معتبربودن نیز    برایاز طرفی    .شد ضبط و  ثبت
متون   کدهای    ها مصاحبه از    ایجادشدهتمامی  و 

ارسال شد  به مشارکت   شدهاستخراج  کنندگان پژوهش 
کدهای   و  متون  دوباره  آنان    تأییدرا    شدهاستخراج تا 

  )الگو(  و پارادایم  هایافته  ،در بخش ممیزی بیرونی.  کنند
اساتید   از  نفر  سه  به  ورزشکدگذاری  دارای    حوزه 

شد  اظهارنظر ارائه    برای شناسی ورزشی  صص روانتخ
 .شد دریافت هاآنییدیه أو ت

این  های کیفی  دادههمچنین برای سنجش پایایی   در 
استفاده شد که به   «بازآزمونپایایی  »از روش    ،پژوهش

در طول زمان اشاره    هاداده   بندیطبقه میزان سازگاری  
را می این شاخص  که  دارد.  کرد  محاسبه  زمانی  توان 

یک کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاری  
پایایی   محاسبه  برای  باشد.  میان    بازآزمونکرده  از 

نمونه    عنوانبهمصاحبه    چهار  شده،انجام های  مصاحبه
اه و  زمانی کوت  فاصلهدر    هاآن از    هرکدامو    هشد  انتخاب

می کدگذاری  دوباره  کدهای    سپس  .شوندمشخص 
برای    شدهمشخص  زمانی  فاصله  دو  از    هرکدامدر 
میزان    شوندمی مقایسه    هم  با   هامصاحبه  طریق  از  و 

 توافقات موجود در دو مرحله کدگذاری،   عدمتوافقات و  

محاسبه   پژوهش  آن  برای  ثبات  در  شودمی شاخص   .
، کدهایی که در دو فاصله زمانی  هامصاحبه از    هرکدام

با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه    ،مشابه هستند  باهم
مشخص   توافق  عدم  عنوان  شاخص  .  شوندمیبا 

پایایی   محاسبه  برای  زیر  آزمونپیشنهادی  بین    باز 
پیشنهاد    هایکدگذاری  زمانی  فاصله  دو  در  پژوهشگر 

  8/83میزان این ضریب در پژوهش حاضر    .است  شده
  70بودن از    بیشترکه با توجه به    شدد مشخص  درص

 بودن سطح این شاخص بود. دهنده مناسب درصد، نشان

 
درصد توافق درون   محاسبهنحوه  -1فرمول 

 موضوعی 
Formula 1- How to calculate the 

percentage of agreement within the 

subject 
 

جریان  پ در  و  پژوهش  این  انجام  حین  در  ژوهشگر 
نمونه در   عنوانبه چند مصاحبه را  هامصاحبه کدگذاری  

مجدد  هشت   فاصله  کدگذاری  به  کردروزه  مراجعه  با   .
و کدهای    هامصاحبهاز آن    شدهاستخراج کدهای اولیه  

 . آمد دست  به زیر جدول هاآن مجدد  
کدگذاری    برای دقت  روش    شدهانجام بررسی  از 

در این روش از یک نفر  استفاده شد.    طرفبی کدگذاری  
ندارد پژوهش  موضوع  از  ذهنی  سابقه  خواسته    ،که 

ها را بررسی و کدگذاری مجدد  که متن مصاحبه  شودمی
ها در هر  شده مصاحبهسازی متن پیاده   ،منظوربدین   .کند

یک  به  تحصیالت   مرحله  با  از  دک  فرد  خارج  تری 
ارائه   شد    شدپژوهش  درخواست  وی  از  را    هاآن تا  و 

 منظوربه. در پایان  کندبراساس ادراک خود کدگذاری  
  افزارنرم بررسی توافق بین دو کدگذاری، با استفاده از  
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که نتایج آن در    شدضریب کاپا محاسبه    1اس اس پیاس
از دیدگاه فلیس شدارائه    زیرجدول   است.  (  1981)  2ه 

  ، باشد  6/0از    یشترداری با اگر این ضریب در شرایط معن
بیشاست  خوب   اگر  توافق   ،باشد  75/0از    ترو  بیانگر 

است کدگذاران  میان  نشان  .عالی  زیر  جدول    نتایج 
در این پژوهش    شدهانجام که کیفیت کدگذاری  دهد  می

 .استاز دقت بسیار مطلوب برخوردار 

 

 پژوهش  شدهمحاسبهکاپای  هایشاخص -2جدول 
Table 2- Calculated kappa indices of the research 

 ضریب کاپا 
Kappa coefficient 

 انحراف از استاندارد 
Deviation from the 

standard 

 عدد معناداری 
Significant number 

0.854 0.057 0.000 

قابلیت    برای از  روایی  )اعتبار(،    باورپذیریبررسی 
استفاده  یدأیتو    پذیریانتقال بدینشدپذیری  منظور . 

از    برای محقق   باورپذیری  قابلیت  فرایند   یدأیتبررسی 
پژوهش توسط هشت متخصص و همچنین استفاده از  

  برای   ،چند نمونه مصاحبه  کدگذاری   منظوربه دو کدگذار  
استفاده   کدگذاران  دیدگاه  یکسانی  از  اطمینان  کسب 

رات سه  پذیری از نظبررسی انتقال  برای. همچنین  کرد
نداشتند مشارکت  پژوهش  در  که  درمورد    ،متخصص 

مشورت  یافته پژوهش  قابلیت    برای .  شدهای  بررسی 
مصاحبهنیز  پذیری  أییدت تمامی  ضبط  و  ثبت  و  از  ها 

زمان  در  آنان  در  شداستفاده    موردنیازهای  بررسی   .
حاضر   کمیته   برایپژوهش  از  پایایی،  های  بررسی 

که از اعضای این    صورت   بدین   ؛ شدتخصصی استفاده  
تخصصی   برخی    برایکمیته  موازی  کدگذاری 

های مربوط به  ها و همچنین ارزیابی و برنامه مصاحبه
 ها استفاده شد. مصاحبه

 ها دادهروش پردازش 
آمار حاضر  کاررفتهبه   یروش  پژوهش    یکدگذار  ،در 

ر سه بخش کدگذاری باز، محوری و  دکدگذاری    .بود
انجام     های داده   تحلیل  و   تجزیه  برای.  شدانتخابی 

 . شداستفاده  یای دوکیمکس   افزارنرمپژوهش از 
 

 هاافته ی
-نمونهاز  درصد    6/84،  نتایج پژوهش حاضر نشان داد

را زنان تشکیل  رصد  د  4/15مردان و  را  ای پژوهش  ه
  های پژوهشنمونه از  درصد    9/76  براساس نتایج،دادند.  

و  بودند  دکتری  مدرک  مدرک    25  دارای  درصد 
  ه یسرما ابعادشناسایی  منظوربه .داشتندارشد کارشناسی 

ورزش  شناختیروان در    در  خبرگان  نظرات  بررسی  از 
نتایج مربوط به    3. جدول  شدقالب روش کیفی استفاده  

 دهد.پژوهش را نشان می هایبازداده کدگذاری 

 
 
 
 
 

 
1. SPSS 2. Felis 
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 کدگذاری باز   -3جدول 
Table 3- Open coding 
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انجام بخش کیفی،   از  فرایند   26پس  در  اولیه  کد 
 به   مربوطنتایج  4. جدول شدکدگذاری استخراج  

 .دهدمی کدگذاری محوری را نشان 
 

 کدگذاری محوری   -4جدول 
Table 4- Axial coding 

 هامقوله
Categories 

 کدها 
Code 

 یی خودگو

Self-talk 

 صحبت با خود در زمان مشکل 

Talk to yourself in difficult times 

 مستمر  طوربهمرور اهداف 

Review goals continuously 
 دادن انگیزش به خود 

Motivate yourself 

 خودکارآمدی 

Efficacy  

 موردنیاز در مواقع  حلراهتوانایی ایجاد 

Ability to create solutions when needed 
 مدنظر یهامهارتپایداری در انجام 

Consistency in performing the desired 

skills 
 تعیین وظایف فردی و گروهی توانایی در  

Ability to determine individual and 

group tasks 
 توانایی در مشارکت و تعامل فردی و گروهی 

Ability to participate and interact 

individually and in groups 
 چینی توانایی در هدف

Ability in Chinese target 
 دیگران توانایی در حل مشکالت 

Ability to solve the problems of others 
 ها مهارتکمک به دیگران در انجام 

Helping others to develop skills 

 امید 

Hope 

 ورزشی  هایخواستهتمرکز بر  

Focus on sports demands 
 امیدواری در حل مشکالت موجود 

Hope in solving existing problems 
 فردی و گروهی  هایظرفیتاعتماد به  

Confidence in individual and group 

capacities 
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 کدگذاری محوری  -4ادامة جدول 
Table 4- Axial coding 

 هامقوله
Categories 

 کدها 
Code 

 بینی خوش

Optimism 

 رضایت از عملکرد خود 

Satisfaction with your performance 
 منطقی در زمان بروز مشکالت عملکرد 

Reasonable performance when 

problems arise 
 مثبت کار  هایجنبهتوجه به  

Pay attention to the positive aspects of 

work 
 به آینده  بینیخوش

Optimism for the future 
 خود  هایظرفیتایمان به 

Faith in your own abilities 
 فردی موفق  عنوانبهخود  کردنتلقی

Consider yourself a successful person 

 کنترل تنش 

Tension control 

 بودن در زمان بروز بحران قوی

Being strong in times of crisis 
 بر تجارب  تأکیدتوانایی غلبه بر مشکالت با 

Ability to overcome problems with an 

emphasis on experiences 
 برای حل مشکالت  حلراه دریافتنتوانایی 

Ability to find solutions to problems 

 آوری تاب

Resilience 

 مدنظر هایفعالیتمدیریت 

Management of activities in question 
 سرسختی ذهنی 

Mental stubbornness 
 زمان چند فعالیت انجام هم

Perform several activities 

simultaneously 
 عملکرد مطلوب در زمان فشار ورزشی 

Optimal performance during exercise 

pressure 
 

تعداد   محوری،  کدگذاری  از  کدهای    26پس 
باز    شدهاستخراج  کدگذاری  بخش    صورتبه در 
مدل پژوهش و   1شدند. شکل    بندیمقوله مناسب  

انتخابی پژوهش را نشان   خروجی بخش کدگذاری 
.دهدمی



 1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                                 145

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
 مدل پژوهش  -1شکل 

Figure 1- Research model 

 
مشخص   پژوهش  نتایج  با  سرمایه    شد مطابق  که 

در ورزش شامل شش بعد امید، خودگویی،   شناختیروان
تنش    بینیخوش ،  آوریتاب خودکارآمدی،   کنترل  و 

 .است

 

 گیرینتیجه بحث و 
تمامی    شناختیروان سرمایه   در  مهم  مسائل  از  یکی 

 یکی  شناختیروان  هیسرما.  استورزش    ازجمله  هاحوزه 
با    ستا  گرامثبت   یشناسروان  هایشاخص از   که 

به    لیازقب  هاییویژگی فرد    برای  هایشتواناییباور 
موفق  یابیدست دنبال   ت،یبه  در  پشتکار  کردن  داشتن 

ا و    جاد ی اهداف،  خود  درباره  مثبت  اسنادهای 
تعرتحمل  مشکالت  شناختی  روان.  شودمی  فیکردن 
گرا است که  مثبتشناسی  جزئی از روان عنوان  به افراد  

قرار گرفته است. این رویکرد یر مدنظر  های اخدر سال
شناسی مثبت با تکیه بر نقاط قوت  معتقد است که روان 

و سازمانی آن بهبود عملکرد فردی  به  ها کمک  افراد 
سرمایه  کند.  می یک    عنوانبه  شناختیروان بهبود 

  بوده استطور جدی مدنظر  به دغدغه کلیدی همواره  
کاسیدی،   و  آن    صورتاین    به ؛  (2020)پوتس  از  که 

یکی از متغیرهای مهم در مسیر رشد و بهبود    عنوانبه
سبب    شناختیروان اهمیت سرمایه  .  شودمی ورزش یاد  

حوزه  شد این  در  مختلفی  پژوهشگران  تا  است  ه 
دهندمطالعاتی   ورزش  مطالعاتی    خأل.  انجام  حوزه  در 

حاضر  شد  سبب پژوهش  تا  است    ییشناسا  هدف  باه 
 .شودطراحی و اجرا    در ورزش  شناختیروان   هیابعاد سرما

  شناختیروانسرمایه  پژوهش حاضر نشان داد که  نتایج  
امید،   بعد  شش  شامل  ورزش  ،  گویی  خوددر 

تنش    بینیخوش ،  آوریتاب خودکارآمدی،   کنترل  و 
به    ،عبارتیبه  است؛ امید،    هاییمؤلفه دستیابی  شامل 

و کنترل   بینیخوش ،  آوریتاب خودگویی، خودکارآمدی،  
در    شناختیروانسرمایه    گیریشکل به    تواندمی تنش  

ابعاد  شود  منجر  ورزش   به  شبیه  حدی  تا  ابعاد  این   .
را در    شناختیروان لوتانز بود که سرمایه    شدهشناسایی 

امید،    چهار خودکارآمدی،   آوریتاب و    بینی خوش بعد 
برخی  ؛  بود  کردهمشخص     ازجمله   هامؤلفههرچند 
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تنش   کنترل  و  که    ازجمله خودگویی  بود  مسائلی 
شناسایی   صورت به و  مشخص  ورزش  در  اختصاصی 

  های تنشماهیت ورزش و وجود  ،رسدمی. به نظر شود
سبب   ورزش  مختلف  ابعاد  در  به  شد بسیار  تا  است  ه 

خودگویی و کنترل تنش در جهت   ازجمله  هامؤلفهبرخی  
. خودگویی با نیاز باشد   شناختیروان دستیابی به سرمایه  

،  صحبت با خود در زمان مشکلهایی شامل  لفهؤریزم
انگو    مستمر  طوربه مرور اهداف   و    به خود   زشیدادن 

بودن در زمان ی قویی شامل  هامؤلفهکنترل تنش نیز با  
بحران با    ییتوانا،  بروز  مشکالت  بر  بر   تأکیدغلبه 

  حل مشکالت   یبرا  حل راه   دریافتن  ییتواناو    تجارب
در ورزش    آمدهپیش به مدیریت وقایع و اتفاقات    تواندمی

 .کندکمک  
( میلر  و  بهبود برای  که    کردندمشخص    (2019لیران 

نیاز است تا مسائل ذهنی و روانی   شناختیروان سرمایه  
 (2021پوروانتو و همکاران ) . شوددر میان افراد تقویت 

  شناختیروانکه دستیابی به سرمایه    کردندنیز مشخص  
وضعیت آن اشاره  ی  به  در  که  ذهنی    ازنظرافراد    دارد 

به نظر  .  دارند  را مدنظر    هایفعالیت آمادگی حضور در  
صحبت با خود  گویی ) ی خودهامؤلفه توجه به   ،رسدمی

مشکل زمان  اهداف  ،  در  دادن  و    مستمر  طوربه مرور 
بودن در زمان بروز   یقو(، کنترل تنش )به خود  زشیانگ

و    بر تجارب  تأکید غلبه بر مشکالت با    ییتوانا،  بحران
مشکالت  یبرا  حلراه   دریافتن  ییتوانا (،  حل 

،  موردنیازدر مواقع    حلراه   جادیا  ییتواناخودکارآمدی )
  ن ییدر تع  ییتوانا،  مدنظر  یهامهارت در انجام    ی داریپا

در مشارکت و تعامل    ییتوانای،  و گروه  یفرد  فیوظا
در حل    ییتوانای،  نیدر هدف چ  ییتوانای،  و گروه  یفرد

در جهت انجام    گرانیبه د  کمک و    گرانیمشکالت د
)هامهارت  امید  بر  (،  ی،  ورزش  هایخواسته تمرکز 

 به   اعتمادو   در حل مشکالت موجود یدواریام

 

منابع

گروه  یفرد  هایظرفیت  تیریمد)  آوریتاب ی(،  و 
زمان  هم   انجامی،  ذهن  یسرسخت،  مدنظر  هایفعالیت

( و یمطلوب در زمان فشار ورزش  عملکردو    تیچند فعال
در    یمنطق  عملکرد،  از عملکرد خود  تیرضا)  بینیخوش

مشکالت بروز  کار  هایجنبه به    توجه،  زمان  ،  مثبت 
آ  بینیخوش و   خود   هایظرفیتبه    مانیا،  ندهیبه 

 ایزمینه   تواندمی (  موفق  یفرد  عنوانبه خود  کردن  یتلق
 .کندفراهم   شناختیروان سرمایه  ی ارتقا را برای جدی 

قادر   را افراد شناختیروان  سرمایه از بودنربرخوردا 
  های موقعیت برابر در  بهتر مقابله برعالوه  تا سازدمی

 از مشکالت برابر  در ،شوند تنش  دچار  کمتر ،زااسترس

 درمورد روشنی دیدگاه به باشند، برخوردار سیاران بوت

 ؛بگیرند قرار روزانه وقایع تأثیرتحت کمتر و  برسند خود
 شناختیروان سالمت دارای  افراد گونهاین   بنابراین

با توجه به   .(2017)ژو و همکاران،  هستند نیز بیشتری
پیشنهاد   حاضر  پژوهش    ایجادبا    ،شودمی نتایج 

ی  هامهارت   ی ارتقا  برایزمینه  آموزشی    های دوره
فراهم    شناختیروانورزشکاران در جهت بهبود سرمایه  

می    .شود وضعیت  سنجش  با    ،شودپیشنهاد 
درروان شواهدی  ایجاد  در  ورزشکاران،    بارهشناختی 

حوزه  در  ورزشکاران  حقیقی  روانشرایط  شناختی  های 
پژوهش حاضر  شودسعی   نتایج  به  با توجه  . همچنین 

می سیستم  ،شودپیشنهاد  ارائه  انگیزشی  با  برای  های 
ایجاد سرمایه   ورزشکاران در جهت  به  انگیزش  بهبود 

شودشناختی  نروا درتالش  حاضر    .  پژوهش  انجام 
پژوهش    نبود   ازجملههایی  محدودیت اجرای  امکان 

های آماری  حاضر در فاز کمی و استفاده از برخی روش
خبرگان   از  استفاده  همچنین  و  عاملی  تحلیل  ازجمله 

غیرورزشی   وجود   منظوربه حوزه  نتایج  مقایسه  انجام 
داشت.
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