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Abstract 
Objectives: The present study was designed and conducted 
with the aim of designing a psychological empowerment model 
for coaches in sports based on the data theory of the 
foundation. 
Methods & Materials: The method of the present study was 
qualitative. The statistical population of the study included 
experts aware of the subject. The data collection tool in the 
present study was interview. According to the research results, 
it was found that causal conditions in the present model include 
competitive, individual and behavioral conditions. 
Results: The results also showed that the underlying factors 
include educational, mental, cultural, technical, club and team 
factors. The results showed that the intervention factors 
include knowledge issues, skill issues and infrastructure issues. 
According to the research results, it was found that the 
strategies are in three areas: sports, individual and 
infrastructure. The results of the present study also showed 
that the consequences of psychological empowerment of 
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coaches in sports include club and team consequences and 
behavioral consequences. 
Conclusions: Psychological empowerment of positive 
capacities to improve people's abilities and as a result improve 
skills in order to be competitive. This issue has led to the fact 
that in the current research, psychological empowerment 
improves the competitiveness of people through their 
capacities and the ability to influence people's behaviors and 
attitudes. This issue can lead to improving the performance of 
coaches in the field of sports. 
  

 

Extended Abstract  
Background and Purpose 
Undoubtedly, the psychological 
empowerment of coaches can first 
lead to the creation of their mental 
and behavioral conditions in order 
to benefit from other elements of 
sports (1). To attend sporting 
events and competitive activities, 
athletes need to use the desired 
psychological systems (2). The 
creation of individual and 
environmental procedures for the 
psychological empowerment of 
athletes is of great importance. On 
the other hand, considering the 
valuable and key position of 
coaches in improving the mental 
and behavioral systems of athletes, 
psychological empowerment of 
coaches has an important and 
valuable role in this area. 
Conducting the present study can 
fill the existing gap in the process of 
improving and promoting the 
psychological empowerment of 
coaches in sports and provide 
conditions for improving the 

psychological empowerment of 
coaches in sports. With this in mind, 
it can be stated that conducting the 
present study can provide a basis 
for improving the psychological 
empowerment of educators. The 
results of the present study can be 
used to empower coaches in sports, 
sports clubs as well as sports 
trustees. On the other hand, this 
study’s results can improve the 
enrichment of special training 
courses for sports coaches. In other 
words, the research gap in this 
regard has caused no serious 
concern to the issue of 
psychological empowerment of 
coaches in sports. It is hoped that 
the results of the present study can 
lead to improving the capabilities of 
coaches and creating sustainable 
performance among them. With 
this in mind, the present study aims 
to design a model of psychological 
empowerment of coaches in sports 
based on data theory.  Hence, this 
study tries to answer the question: 
what is the model of psychological 
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empowerment of coaches in 
sports? 
 

Materials and Methods 
The method of the present study 
was qualitative, which was done 
according to the grounded theory 
method. The grounded data theory 
method is a qualitative research 
method used to identify the 
underlying categories of the 
phenomenon under study. The 
method used in the Grand Theory 
section of the present study was the 
Strauss-Corbin method. The Grand 
Theory method 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. 20 
experts were selected as a sample 
of the research through the 
purposeful selection. Sampling was 
performed until theoretical 
saturation was reached. Data 
saturation or theoretical saturation 
is an approach used in qualitative 
research to determine the 
adequacy of sampling. Table 1 
shows the characteristics of the 
samples of the present study.  The 
data collection tool in the 
qualitative section is 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, MaxQDE 
software was used. 
 

Findings 
In this study, there are three 
categories of competitive 
conditions, individual conditions, 
and behavioral conditions that can 
improve the psychological 
empowerment of coaches in 
sports.   Contextual conditions 
represent a specific set of features 
related to the phenomenon that 
generally refers to the location of 
relevant events and happenings. 
Background characteristics include 
factors without which it is not 
possible to improve the 
psychological empowerment of 
coaches in sports and provide the 
context for specific conditions in 
which strategies for managing, 
controlling and responding to the 
phenomenon are provided. These 
conditions are a set of concepts, 
categories and contextual 
variables.  In this study, three 
categories of knowledge issues, skill 
issues and infrastructure issues 
have been considered as 
intervention categories.  Strategies 
are in fact plans and actions that are 
the output of the central category 
of the model and end in 
consequences. Strategies are a set 
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of measures taken to manage and 
or respond to a phenomenon under  
study.  Consequences are the 
outputs or results of actions and 
reactions. According to the open 
coding, the concepts related to the 
consequences of the model are 
extracted, then according to the 
movement back and forth between 
the teams and the concepts, the 
main categories are extracted and 
named. 
 

 Conclusion  
Access to psychological 
empowerment is fully understood 
as one of the most important and 
key goals in all fields, including 
sports (3). The importance of 
psychological empowerment in 
improving individual and team 
capacities in sports has led to a 
special look at its promotion in all 
pillars of sports. This issue is very 
important in some groups, including 
coaches (4). Coaches, as key 
elements in sports, have an 
important and decisive role due to 
their decisions (5). This issue has 
caused the present study to be 
designed and implemented with 
the aim of designing a model of 
psychological empowerment of 
coaches in sports based on the data 
theory. According to the results, it 
was found that causal conditions in 
the present model include 
competitive, individual and 
behavioral conditions. Paying 

attention to competitive, individual 
and behavioral conditions can play 
an important role in psychological 
empowerment of coaches. It seems 
that significance of competitive, 
individual and behavioral aspects 
has caused expert and coherent 
coaches in sports to pay more 
attention to the psychological 
empowerment of coaches in sports. 
In other words, the competitive 
environment in sports has resulted 
in the need to have capable 
elements in sports, which has led to 
the psychological empowerment of 
coaches to be perceived as a 
necessity. Undoubtedly, the 
competitive aspects, the individual 
needs of the coaches, as well as the 
importance of their behaviors, have 
made the effort to empower the 
coaches psychologically in sports 
clearer than before. Identified 
causal conditions to create a model 
of psychological empowerment of 
coaches in sports can highlight the 
necessary and serious concern for 
the psychological empowerment of 
coaches in sports In fact, the 
identified causal conditions show 
that the need to create a model for 
the development of psychological 
empowerment of coaches in sports 
is increasingly understood. 
 

Article Message 
According to the research results, it 
was found that the strategies are in 
three areas: sports, individual and 
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infrastructure. The results of the 
present study also showed that the 
consequences of psychological 
empowerment of coaches in sports 
include club and team 
consequences and behavioral 
consequences. 
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 مقالة پژوهشی

 داده  ةینظر  یمبنا  بر  ورزش  در  انیمرب  یشناختروان  یتوانمندساز  مدل  یطراح

 ادیبن
 ن یحس  ،3نیدو  میفه  حسن  ،2یقندهار  زاده  لی اسماع  محمدرضا  ،1ی رمضان  سمانه

 4زادی مانیپ
  رانیمشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1
 (مسئول ۀسندینو) ران یمشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد  ،یبدن تیگروه ترب اریدانش. 2
  ران یمشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد  ،یبدن تیگروه ترب اریدانش. 3

 ران یمشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد  ،یبدن تیگروه ترب اریدانش. 4
 

 ده یچک  
  در   انیمرب  یشناختروان   ی توانمندساز  مدل  یطراح   هدف   با   حاضر  پژوهش :  اهداف

 .دیگرد اجرا و   یطراح ادیبن داده ةینظر یمبنا بر ورزش

 خبرگان شامل  آماری  جامعة . بود یفیک  نوع از  حاضر  پژوهش روش   : هاروش  و مواد

 .بود  مصاحبه  حاضر پژوهش  در  اطالعات یگردآور ابزار. بودند پژوهش موضوع  به  آگاه

  شامل   حاضر  مدل  در  یعل  طیشرا  که  دیگرد  مشخص  پژوهش  جینتا  با  مطابق    : هاافتهی

  شامل   یانهیزم  عوامل  که  داد  نشان  نیهمچن  جی نتا.  است  یرفتار  و   یفرد  ،یرقابت  طیشرا
  که   داد   نشان  جینتا.  است  یمیت  و   ی باشگاه  و   یفن  ،یفرهنگ  ،یذهن  ،یآموزش  عوامل
  مطابق .  است  یرساختیز  مسائل  و   یمهارت  مسائل  ،یدانش  مسائل  شامل   گرمداخله  عوامل

 یرساختیز  و   یفرد  ،یورزش  حوزۀ سه  در  راهبردها  که  دیگرد  مشخص  پژوهش  جینتا  با
  ی شناختروان  یتوانمندساز یامدهایپ  که  داد نشان نیهمچن حاضر پژوهش جینتا. است

 .است یرفتار یامدهایپ و  یمیت و  یباشگاه  یامدهایپ شامل  ورزش  در انیمرب

 بهبود  خصوص  در   یمثبت  یهاتیظرف  یشناخت روان   یتوانمندساز  : یر یگجهینت

. گردد  انجام  یریپذرقابت   انجام  جهت  در  هامهارت  بهبود  جهینت  در  و   افراد  یهاییتوانا
  واسطه به   یشناختروان   یتوانمندساز  حاضر  قیتحق  در  تا  است  دهیگرد  سبب  مسئله   نیا

 بهبود  سبب  افراد  یهانگرش  و   رفتارها   بر  یرگذار یتأث  در  ییتوانا  و   خود  یهاتیظرف
 عملکرد  ارتقا  به  منجر  ورزش  حوزه  در  تواندیم  مسئله   نیا.  گرددیم  یریپذرقابت  تیوضع
   .گردد انیمرب
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 مقدمه 
  مورد  مهم  مسئله  یک  عنوان  به   همواره  توانمندسازی

  همکاران،  و   1مالیک )  است  بوده   پژوهشگرانی  توجه
  همکاران،   و   3لی  ؛ 0192  ،2سینق   و   سینق   ؛ 2021
 و  موفقیت  کسب  جهت  افراد  توانمندی  ارتقاء(.  2018

  توجه  مورد   هدف   یک   عنوان  به   ترمطلوب   عملکرد
 جهت  هاییتالش   و   است  بوده  مختلفی  محققان
  است  شده  ایجاد  خصوص  این  در   توانمندی  به  دستیابی

 توانمندی  به  دستیابی(.  2020  همکاران،  و   عباسی)
 و   فردی  هایظرفیت   از  استفاده   جهت  در  تواندمی

  عملکرد   ارائه  جهت  شرایطی  و   باشد  مهم  گروهی
  و   محمود)  کند  ایجاد  را   هاگروه   و   افراد  سوی  از  مطلوب

  کشورهای   اهداف از  یکی  توانمندی(.  2021  همکاران،
  گرفته  قرار  عمومی  تأکید  مورد  که  است  یافتهتوسعه 
  خود  ،مهم  حوزه  یک  عنوان  به   توانمندی  امروزه.  است

 جهت  عبارتی  به.  است  مختلفی   هایبخش   زیر  درگیر
  بایستی می   افراد،  میان  در   مطلوب  توانمندی  به  دستیابی

  و   داشت  جدی  توجه  توانمندی  هایبخش   زیر  به
  هابخش   زیر  این   سطح  ارتقا  و   پرورش  جهت  شرایطی

 (.2020 همکاران، و  فریص)  شود فراهم نیز
  توانمندسازی  توانمندی،  ۀحوز   در  مهم  مسائل  از  یکی
  یک   عنوان   به  شناختیروان مسائل.  است  شناختیروان
  است   بوده  شناسانروان  توجه  مورد  همواره   جذاب   حوزه

  اندداشته   هاییفعالیت   حوزه   این   در  مختلفی  محققان  و 
 شناختی روان  مسائل  به  توجه(.  2020  همکاران،  و   4چن )

 به   آن  از  و   است  بوده   شناسانروان  تأکید  مورد  همواره
  شناسایی  و   رفتارها  بینیپیش   جهت  حوزه  یک  عنوان

 و   ابهامات   طرفی  از.  است  شده  برده  نام  رفتارها  علل
  است   گردیده سبب  شناختیروان   مسائل هایپیچیدگی

  دسترس  در  آن  به   مربوط  هایحوزه   در   کلی  نظراتفاق   تا

 

1. Malik 

2. Singh & Singh 

3. Li 

  اخیر،  های  سال  در  (.2020  همکاران،  و   5والتون)  نباشد
 رویکرد  روان،  و   سالمت   حوزه  پژوهشگران  از  گروهی
  این   مطالعة   و   تبیین  برای  متفاوتی  پژوهشی  و   نظری
  با   امروزه  (.2019  صالحیان،  و   قدیری)  برگزیدند  مفهوم
  از  بسیاری  تواندمی   افراد  شناختیروان   ابعاد  بررسی

  و   شناسایی  را   آنان  زندگی  معضالت   و   مشکالت 
 و  6کواسین )  نمود  اعمال  آن  مدیریت  جهت  راهکارهایی

  تا   است  گردیده  سبب  مسئله  این(.  2017  همکاران،
  از  ترکلیدی   و   مهم  افراد  شناختیروان   ابعاد   به  توجه

  حوزه   یک  عنوان  به   آن  از  و    گیرد   قرار  مدنظر  همیشه
  همکاران،  و   مالیک )  شود  یاد  مهم  بسیار  مطالعاتی

2021 .) 
 های ویژگی  از  یکی  عنوان  به   شناختیروان  توانمندی

  نقش   تا  است  گردیده  سبب  همواره  موفق،  افراد  مهم
 و   عسگری)  باشد   داشته  افراد  هایموفقیت  در  مهمی

  اشاره   شناختیروان  توانمندسازی(.  2015  پورمحمدی،
 های  شایستگی  بروز  ضمن   که   دارد  افراد   در   وضعیتی  به

  به.  نماید  فراهم  را  خودکارآمدی  جهت  زمینه  خود،
 جهت  شرایطی  شناختیروان  توانمندسازی  عبارتی

  واسطه  به مسئله این  که کند  می ایجاد فردی موفقیت
 ذهنی  های  ظرفیت  از  گیری   بهره  جهت  افراد  به  کمک
  توانمندسازی(.  2020  همکاران،  و   والتون)  است
  درونی  قدرت   نیروها،  کردن  آزاد  معنای  به  شناختیروان
  آوردن  وجود  به   و   بسترها  کردن  فراهم  همچنین  و   افراد

 و   ها توانایی  ، استعدادها  شکوفایی  برای   هافرصت
  فرد  ادراکات  شامل   واقع  در  و   است  افراد  هایشایستگی

  است   مختلف   هایمحیط   در  خویش  نقش  به  نسبت
  توانمندسازی هایقابلیت   از  استفاده(.  2005  عبدالهی،)

  تا  است  گردیده  سبب  فردی  هایحوزه   در  شناختیروان
  تقویت   جهت  در  درونی  نیروی   یک  عنوان  به   آن  از

  عبارتی   به.  شود  استفاده  فردی  هاینگرش   و   رفتارها

4. Chen 

5. Walton 

6. Covassin 
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  شناختیروان  وضعیت  تقویت  جهت  در  افراد  به  کمک
  توانمندسازی  از   مطلوبی  سطح  به  دستیابی   و   خود
  افراد   عملکرد  تقویت  جهت  در  تواندمی  شناختیروان
 است  گردیده  سبب  مسئله  این.  باشد  داشته  مهمی  نقش

  توانمندسازی  بهبود   جهت  در   مختلفی   های پژوهش   تا
  در   ایگسترده  تالش  و   گردد  انجام  افراد  شناختیروان
  میان  در  شناختیروان  توانمندسازی  سطح  بهبود  جهت
  خواه آزادی   و   بختیاری)  رسد  انجام  به   هاگروه  تمامی
2016 .) 

  جمله   از  هایی  مولفه  دارای   شناختیروان  توانمندسازی
  اعتماد   و   یمعنادار  بودن،  موثر  خودمختاری،  شایستگی،

  های  ظرفیت  از   آگاهی   و   شناخت  به   شایستگی.  است
  منجر   تواندمی  شایستگی  عبارتی  به.  دارد  اشاره   فردی

.  شود  خود  های  ظرفیت  خصوص  در  افراد  دانش  ارتقا  به
  در   افراد  گیریتصمیم  نحوه  به   اشاره  خودمختاری   مولفه

  خود  به  محوله  های  فعالیت  و   وظایف  انجام  خصوص
  ایجاد   به  منجر  تواند  می  خودمختاری  مولفه  بهبود.  دارد

  افراد   شخصی  های  فعالیت  انجام  در  استقالل  ویژگی
  موثر   شناختیروان   توانمندسازی  مولفه  دیگر.  گردد
  مهم  خصوص  در  افراد  اعتقاد  به  اشاره  که  است  بودن
  مفید  از   آگاهی  و   خود  های  فعالیت  و   ها  تالش  بودن
  ی معنادار  مولفه.  دارد  افراد  های  فعالیت  نتایج  بودن
  ها،  نوآوری  خصوص  در   افراد   ایمان   و   توانایی  به   اشاره 

  خود   پیرامون  محیط   بر   افراد  تسلط  میزان  و   ها   خالقیت
 دیگر  مولفه  عنوان  به  اعتماد  نهایت  در.  دارد

  افراد   راسخ  اعتقاد  به  اشاره  شناختیروان  توانمندسازی
  به   باور  همچنین  و   خود  های  ظرفیت  و   توانایی  به

  عبدالهی،)  دارد  خود  های  ظرفیت  و   ها  شایستگی
 هایحوزه   در  شناختیروان   توانمندسازی (.  2005

  بهبود.  دارد  باالیی   اهمیت  ورزش  جمله  از  مختلفی
 رقابتی  فضای  در  تواندمی  شناختیروان   توانمندسازی

 

1. Chiu 

2. Grimm 

3. Chen & Chen, 

(. 2020  همکاران،  و   1چیو )  باشد   ضروری   امری  ورزش
  است  رقابتی  رویکرد   دارای   ورزش   محیط   شک  بدون

  در   ایکننده تعیین  نقش  شناختیروان   توانمندسازی  که
  ورزش   در   حاضر  افراد  عملکرد  پیشبرد  و   بهبود  جهت
  که  ورزش  محیط   به   توجه  با(.  2012  ،2گریم )  دارد 

  عملکرد   و   کارایی  بهترین  کسب  در   سعی   افراد   همواره
  واسطهبه   تواندمی   شناختیروان   توانمندسازی   ،دارند  را

  از  ورزش  ارکان  تا گردد  باعث ،افراد  ذهنی شرایط  ارتقا
 ، 3چن   و   چن)   نمایند  استفاده  خود  هایظرفیت  تمامی
  که   نمودند  مشخص(  2013)   همکاران  و   4لی (.  2018

  کلیدی  و   مهم  ارکان  از   یکی   شناختیروان  توانمندسازی
 نیز (  2016)  همکاران   و   5مالناتی . است  ورزش   حوزه  در

  در   شناختیروان  توانمندسازی  اهمیت  بر  تأکید  ضمن
  بایستی می  آن  به  توجه  که  نمودند  مشخص  ،ورزش

  6سورنسن  و   پنسگارد .  گیرد  قرار  جدی  توجه  مورد
  شناختیروان  توانمندسازی   بهبود   مسیر  در(  2002)

  نقش  ذهنی  و   فرهنگی  مسائل  که  نمودند  مشخص
  توانمندسازی  بهبود  و   گیریشکل   در   مهمی
  توسعه  جهت ورزشی  هایمحیط  در.  دارد  شناختیروان

  آموزشی   مسائل  بایستیمی   شناختیروان   توانمندسازی
 اجرایی  خصوص  این  در  افراد  مهارت  ارتقا  جهت  در

 (.2020 دارکوردی، و  میریوسفی)  گردد
  تواند   می  شناختیروان  توانمندسازی  بهبود  جهت  تالش
  و   گردد  افراد  این  میان  در  ذهنی  انسجام  ایجاد   باعث
  نماید  آماده  گروهی  های  فعالیت  در  حضور  جهت  را  آنان

  های  ظرفیت  از  استفاده(.  2020  همکاران،  و   سفری)
  ایجاد  باعث  تواند   می  شناختیروان  توانمندسازی

-روان  توانمندسازی  عبارتی  به.  گردد  افراد  در  موفقیت
 و  هاتوانایی  استعدادها،   شکوفایی  واسطه  به  شناختی

 جهت  در  مهمی  نقش  تواند  می  ،افراد  هایشایستگی
  باشد   داشته   گروهی  و   فردی  های  موفقیت  گیریشکل

4. Lee 

5. Malnati 

6. Pensgaard & Sorensen 



                                   1401  تابستان،  40، شماره  11شناسی ورزشی، دوره  : مطالعات روان رمضانی
 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  مهم  ارکان  عنوان به  مربیان امروزه(.  2005  عبدالهی،)
  ورزش   اهداف  پیشبرد  روند  در  اساسی  نقش  ورزش
  حد   تا  ورزشکاران  و   ها  تیم  شکست  و   موفقیت.  دارند

  توانمندسازی.  دارد  مربیان  عملکرد  به  بستگی  زیادی
  روند  در  مهمی  نقش  تواند  می   مربیان  شناختیروان

  توانمندسازی.  باشد  داشته   ورزشی  های  تیم  انسجام
  به   منجر  اول  مرحله  در  تواند  می  مربیان  شناختیروان
  محمود  که   صورتی  به.  گردد  مربیان  خود  عملکرد  بهبود

  توانمندسازی  نمودند   مشخص (  2021)   همکاران  و 
 زمینه  تواند  می  ،ذهنی  انسجام  واسطه  به  شناختیروان
 این  با. نماید فراهم  را فردی های ظرفیت بهبود جهت
  توانمندسازی  که  داشت  اعالم  چنین  توان  می  توجه
  خود   به  کمک  ضمن  تواند  می  مربیان  شناختیروان

 ، ذهنی  و   فردی  های  سیستم  ارتقا  جهت  در  مربیان
  حوزه در خود  های  ظرفیت تمامی از آنان  تا شود  باعث

  تا  است  گردیده  سبب  مسئله  این.  نمایند  استفاده  ورزش
  به  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  جهت   تالش
  توجه   با.  گردد مشخص ورزش  در ضرورت  یک  عنوان

  خصوص  در   تخصصی   و   کاربردی   های  مدل  نبود  به
  کشور   در  خصوص  به  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی

  زمینه  تواندمی  حاضر   پژوهش   انجام   ،ایران
  مختلف   شرایط  در   را   مربیان  شناختی روان  توانمندسازی 

  تواند  می  حاضر  پژوهش   عبارتی  به.  نماید  فراهم
  توانمندسازی  مسیر  در   عملی  و   علمی  های  ظرفیت

 و   نماید   فراهم  را  ایران  ورزش   در   مربیان   شناختیروان
-روان  توانمندسازی  مسیر  در  راهکارهایی  ایجاد  باعث

 و   مهم  ارکان  عنوان  به   مربیان.  گردد  مربیان  شناختی
  و   مهم  نقش  همواره  ،ورزش  حوزه  در   کلیدی
 ، 1کوتی  و   تورنیدگی)  دارند  ورزش  در  ایکننده تعیین
  مسئله  یک  عنوان  به   مربیان  عملکرد  بهبود(.  2017

.  گیرد  قرار  بحث  مورد  ورزش   در   همواره   بایستیمی   مهم
 پیشبرد   و   تمرین  مثل  مربی  کار  در  تأثیرگذار  مورد  هر

 

 

  هاآن   به   کمک  و   بازیکنان  اصالح  و   مشاوره  هدایت،  آن،
  یک  هدف.  گویند  مربیگری  را  کارشان  در  پیشرفت  برای
  مجهز  آموزش  و   شناسیروان  دانش  به   که   خوب   مربی
  هر  ذخیره   نیروی  توسعه  و   تیم   کارکرد  بردن  باال   است،
  و   فوتبال  مربیان  نقش  و   جایگاه.  است بازیکنان  از   یک
  جامعه   در  آنان  شخصیت  ویژگی  و   عملکرد  از  حاصل  آثار

  در   که  کرد  ادعا  توانمی   شک  بدون.  کندمی   پیدا  نمود
 مربی   نقش  برای   دیگری  رشته  هر  از  بیش  فوتبال
  همواره  مردم  عموم.  اندشده   قائل  اهمیت  و   ارزش
  در  و   دانندمی  تیم  ضعیف  عملکرد  مسئول  را  مربیان
 و  کنندمی   ستایش  را  هاآن  جایزه  گرفتن  و   برد  صورت
 . دهندمی  پاداش
 تواندمی  مربیان  شناختیروان توانمندسازی  شک  بدون

  رفتاری  و   ذهنی  شرایط   ایجاد  به  منجر  گام   اولین  در
-مربی فارکتورهای  سایر  گیری  بهره  جهت در  مناسب

  رویدادهای   در  حضور  جهت  ورزشکاران.  گردد  گری
 از  گیری  بهره  نیازمند  ،رقابتی  های  فعالیت  و   ورزشی
  مسئله  این.  هستند  مطلوب  شناختیروان  های   سیستم

 محیطی  و   فردی  های  رویه  ایجاد   تا   است  گردیده  سبب
  از  ورزشکاران  شناختیروان  توانمندسازی  جهت  در

  جایگاه   به  توجه  با  طرفی   از.  باشد  برخودار  باالیی  اهمیت
  ذهنی   های   سیستم  ارتقا  در  مربیان  کلیدی   و   ارزشمند

  شناختیروان  تواتمندسازی  ،ورزشکاران  رفتاری  و 
  انجام.  دارد  حوزه  این  در   ارزشمندی   و   مهم   نقش   مربیان

 روند   خصوص  در  موجود  خال  تواند  می  حاضر  پژوهش
  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  ارتقا   و   بهبود

 بهبود  جهت  در  شرایطی  و   نماید  رفع   را  ورزش
  فراهم  ورزش  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی

  انجام  که   داشت  اعالم   چنین  توان   می  توجه   این   با.  نمود
  توانمندسازی  ارتقا   جهت  زمینه  تواند  می  حاضر  پژوهش

  پژوهش  نتایج.  نماید  فراهم  را   مربیان  شناختیروان
  شناختیروان  توانمندسازی  جهت  در  تواند  می  حاضر

1. Turnnidge & Côté, 
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  های  باشگاه  مربیان،   استفاده   مورد  ورزش   در   مربیان
 طرفی  از. گیرد قرار ورزش متولیان همچنین و  ورزشی

  های   دوره  سازی  غنی  تواند  می  حاضر  پژوهش  نتایج
  خأل  .دهد  بهبود  را  ورزشی  مربیان  ویژه  آموزشی

  شناختیروان  توانمندسازی  بهبود  خصوص  در  تحقیقاتی
  راهکارهای   امروزه  تا  است  شده  باعث  ورزش  در  مربیان
  خال   عبارتی  به .  نگردد  ایجاد  حوزه  این  در  اجرایی

  دغدغه   تا  است  شده  باعث  خصوص  این  در  تحقیقاتی
 در  مربیان  شناختیروان   توانمندسازی  مسئله  به  جدی

  حاضر   پژوهش  نتایج  است  امید.  نگیرد  شکل  ورزش
 ایجاد  و   مربیان  های  توانمندی  ارتقا  مسیر  در  بتواند

  این  با.  گردد  منجر  آنان  میان  در  پایدار  عملکردهای
  توانمندسازی  مدل   طراحی   هدف   با  حاضر  تحقیق  توجه
  داده   نظریه  مبنای  بر  ورزش   در   مربیان   یتشناخروان
  مدل   که   دارد  سئوال   این  به  پاسخ  در   سعی   بنیاد

  چه   به  ورزش  در   مربیان  شناسی روان  توانمندسازی
 ؟ است  صورت

 پژوهش  شناسیروش
   به هتوج با که  بود یفیک  نوع از  حاضر پژوهش روش

  ای یتئور  گراندد  روش.  شد  انجام  یتئور  دگراند  روش
  که   است یفی ک  پژوهش   روش کی  ادیبن  داده  هینظر
  موردمطالعه   دهیپد  ییربنایز  یهامقوله   ییشناسا  یبرا

  گرانند   بخش  در  مورداستفاده   روش.  شودی م  استفاده
 و  استراوس  روش  روش  حاضر،  پژوهش  در  یتئور
  یپژوهش  روش  ک ی  ی تئور  گرانند  روش   .بود  ن یکورب

-حوزه   در   پژوهشگر  به   که  است   ی اکتشاف  و   ییاستقرا
  اتکا   یبجا  تا  دهدی م  امکان  گوناگون  یموضوع  یها
  به  خود   شدهن یتدو   ش یپ  از  و   موجود   یهایتئور  به

 .دینما اقدام  گزاره و  یتئور نیتدو 

 کنندگانشرکت
  موضوع   به  آگاه  خبرگان  شامل  پژوهش  یآمار  جامعه

  20  تعداد  هدفمند  انتخاب  برحسب  که  بودند  پژوهش
  مشخص   پژوهش  نمونه  عنوان  به   افراد  نی ا  از  نفر
  انجام  ینظر  اشباع  به  دنیرس  تا  یریگنمونه.  دندیگرد

  در   که   است  رویکردی  نظری  اشباع  یا  داده  اشباع.  افتی
 گیری نمونه  کفایت   تعیین  برای  کیفی  هایپژوهش

 یژگیو   1  شماره  جدول.  گیردمی  قرار  استفاده  مورد
 .است گذاشته شینما به را حاضر  پژوهش یهانمونه

 
 

 پژوهش   یهانمونه یژگی و -1 جدول
Table 1- Characteristics of research samples 

 میانگین سنی 
age average 

سال 55  
55 years 

 مدرک تحصیلی 
degree of education 

درصد دکتری  65درصد کارشناسی ارشد،  35  
35% master's degree, 65% doctorate 

 میانگین سابقه مدیریت گروه مدیران 
Average management history 

of the management group 

)سال(  3/25  
25/3 (year) 

 

 گردآوری  هایشیوه  و ابزار
  مصاحبه  کیفی،  بخش  در  حاضر  پژوهش  گردآوری  ابزار
 .است ساختاریافته نیمه

 هامصاحبه   تسئواال   و   روال  ،پذیری  اعتبار   بررسی  جهت
 و   پژوهش  موضوع   به  آگاه  اساتید  برخی  تایید  به

  موثق  میزان  تا   رسید  پژوهش  روش  به  آگاه  همچنین
  همچنین .  گیرد  قرار  تایید  مورد  پژوهش  هایداده بودن
 توسط پژوهشی  هاییافته ،پذیریانتقال بررسی جهت

https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/corbin-strauss.php
https://parsmodir.com/db/research/corbin-strauss.php
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 پژوهش در  که  نظر  مورد  حیطه  در  متخصص دو 
 همچنین.  گرفت قرار   بررسی  مورد نداشتند، مشارکت

 و  پژوهش  جزئیات  پذیریاطمینان  جهت
 جهت   طرفی  از  .شد ضبط و  ثبت هابرداری یادداشت 

  از   ایجادشده  متون  تمامی  نیز  بودن  معتبر  بررسی
  کنندگان مشارکت  به  شدهاستخراج   کدهای  و   هامصاحبه 
  کدهای  و   متون  دوباره  آنان  تا  شد  ارسال  پژوهش
 ممیزی  بخش  در.  دهند  قرار  تایید  مورد   را  شدهاستخراج 

 اساتید  از  نفر  سه   به  کدگذاری  پارادایم  و   هایافته  بیرونی
  اخذ   هاآن   تأییدیه  و   ارائه  اظهارنظر  جهت  ورزش  حوزه

 .گردید
  این   در  کیفی  هایداده  پایایی  سنجش   برای  همچنین
  به  که  شد   استفاده "آزمون  باز   پایایی"  روش   از  پژوهش

  اشاره  زمان طول در  هاداده  بندیطبقه  سازگاری میزان

  که   کرد  محاسبه  زمانی  توانمی  را   شاخص  این .  دارد
  کدگذاری   متفاوت  زمان دو   در را  متن  یک  کدگذار  یک

  میان   از  آزمون  باز  پایایی  محاسبه  برای.  باشد  کرده
  نمونه  عنوان   به   مصاحبه   چند   گرفتهانجام   هایمصاحبه
  زمانی  فاصله یک   در   هاآن   از   کدام   هر  و   شدهانتخاب 

  سپس   شوند؛می   کدگذاری   دوباره   مشخص   و   کوتاه 
  کدام  هر  برای  زمانی  فاصله  دو   در  شدهمشخص   کدهای

 میزان  طریق  از  و   شوندمی   مقایسه هم  با  هامصاحبه   از
  کدگذاری،   مرحله  دو   در  موجود  توافقات  عدم   و   توافقات
  در .  گرددمی  محاسبه   پژوهش  آن  برای  ثبات  شاخص 

  زمانی فاصله   دو  در که   کدهایی  ،هامصاحبه   از کدام هر
  غیرمشابه  کدهای  و   توافق  عنوان  با  هستند  مشابه  هم  با
  زیر  شاخص .  شوندمی   مشخص  توافق   عدم  عنوان  با

 هایکدگذاری   بین   آزمون  باز  پایایی  محاسبه  برای
.است شده پیشنهاد زمانی فاصله  دو  در پژوهشگر

 

 
 موضوعی  درون توافق درصد  محاسبه نحوه -1 فرمول

Formula 1- How to calculate the percentage of agreement within the subject 
 

 جریان  در  و   پژوهش  این  انجام  حین  در  پژوهشگر
  در  نمونه  عنوان  به   را   مصاحبه  چند   هامصاحبه   کدگذاری 

 . قرارداد  مجدد کدگذاری  مورد  وزهر 8  فاصله یک
  روش   از  شدهانجام   کدگذاری  دقت  بررسی  جهت

 نفر  یک  از  روش  این  در.  شد  استفاده  طرفبی   کدگذاری
  خواسته  ندارد  پژوهش  موضوع  از  ذهنی  سابقه  که
  مجدد   کدگذاری  و   بررسی  را  هامصاحبه  متن  که  شودمی

  در   هامصاحبه شده  سازیپیاده  متن  منظور  بدین.  نماید
  گردید  ارائه   پژوهش  از  خارج دکتری  یک  به  مرحله  هر
  خود   ادراک  اساس  بر  را  هاآن   شده  درخواست  وی  از  و 

 

1. SPSS 

 بین  توافق  بررسی  منظوربه   پایان  در.  نماید  کدگذاری
  1اس اسپیاس  افزارنرم  از  استفاده  با  کدگذاری،  دو 

  2  جدول  در  آن   نتایج  که  گردید  محاسبه  کاپا  ضریب
  این  اگر(  1981)  2فلیس   دیدگاه  از.  است  گردیده  ارائه 

  و   خوب  باشد 6/0  از  باالتر  یمعنادار  شرایط  در  ضریب
  میان  عالی  توافق   بیانگر  باشد   75/0  از  بیش  اگر

  که   است  این  نشانگر  زیر  جدول  نتایج.  است  کدگذاران
  دقت   از  پژوهش  این  در  شدهانجام   کدگذاری  کیفیت
 .است  برخوردار مطلوبی بسیار

2. Felis 
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 پژوهش  شدهمحاسبه کاپای هایشاخص -2 جدول
Table 2- Calculated k indices of the research 

 کاپا  ضریب
K coefficient 

 استاندارد  از انحراف
SD 

 معناداری  عدد
Significant number 

0.857 0.054 0.000 

  ،(اعتبار)  باورپذیری  قابلیت  از  روایی  بررسی  جهت
  منظور  بدین.  گردید   استفاده  پذیری  تایید  و   پذیریانتقال
 فرایند   تایید  از  باورپذیری  قابلیت  بررسی  جهت  محقق

  از  استفاده همچنین و  متخصص هشت توسط پژوهش
  برای  مصاحبه  نمونه  چند  کدگذاری  جهت  کدگذار  دو 

  استفاده   کدگذاران  دیدگاه  یکسانی  از  اطمینان  کسب
  نظرات  از  پذیریانتقال  بررسی  جهت  همچنین.  گردید

  مورد  در   نداشتند  مشارکت   پژوهش   در   که   متخصص  سه
 جهت  همچنین.  شد  گرفته  مشورت  پژوهش  هاییافته

  تمامی  ضبط  و   ثبت  از  پذیری  تایید  قابلیت  بررسی
  استفاده  موردنیاز  هایزمان  در  آنان  بررسی  و   هامصاحبه

  از   پایایی،  بررسی  جهت  حاضر  پژوهش   در.  گردید
  از  که  صورت بدین .  گردید  استفاده   تخصصی  های کمیته

  موازی   کدگذاری  جهت  تخصصی  کمیته   این  اعضای
  هایبرنامه  و   ارزیابی   همچنین   و   ها مصاحبه  برخی
 .شد استفاده هامصاحبه به مربوط

 ها پردازش داده روش
  شامل   حاضر  پژوهش  در  استفاده  مورد  آماری  روش
   این در  شدهانجام   کدگذاری .بود کدگذاری روش

  انتخابی  و   محوری  باز،  کدگذاری  بخش   سه  در   پژوهش
  پژوهش   هایداده   وتحلیلتجزیه   جهت.  گردید  انجام
 .گردید استفاده  ای دی  کیومکس افزارنرم  از  حاضر

 

 هایافته
 علی  شرایط

  که  هستند  رویدادهایی   علّی  شرایط  مدل  این  در
  کرده   خلق   را  پدیده  یک  با  مرتبط   مسائل   و   هاموقعیت

  به  چگونه  و   چرا   ،هاگروه  و   افراد  که   کنندمی  تشریح  و 
  شامل  علی  شرایط   دهندمی   پاسخ   خاصی  هایروش
 هایشاخص   بهبود   بر  مستقیم  طوربه   که  است  یمقوالت

 تأثیر  ورزش  در  مربیان  یتشناخروان  توانمندسازی
  و   ایجادکننده  ایگونهبه   عوامل  این  یا  گذاردمی

  مقوله   سه  پژوهش  این  در.  هستند  پدیده  دهندهتوسعه 
  توانمندسازی  بهبود  بر  دنتوانمی   رفتاری  و   فردی  رقابتی،

  های مقوله.  بگذارند  تأثیر  ورزش  در   مربیان  یتشناخروان
 است  شدهداده  نشان 1  لشک  در  علّی شرایط به مربوط

. 

 
 علی شرایط  به مربوط هایمقوله -1 شکل

Figure 1- Categories related to causal conditions 
 

شرایط رقابتی

شرایط فردی

شرایط رفتاری
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 ای زمینه  شرایط
  از   خاصی  مجموعه  بیانگر  ایزمینه   شرایط 

  شکل   به  که   است  پدیده  به  مربوط  هایویژگی
  .دارد  اشاره   مربوطه   وقایع  و   رویدادها  مکان  به  عمومی
  که   شوندمی  عواملی   شامل  ایزمینه   هایویژگی
  یتشناخروان  توانمندسازی   بهبود  تحقق  هاآن  بدون

  شرایط  زمینه  و   نیست  پذیرامکان  ورزش  در  مربیان

 و   کنترل  اداره،  برای  راهبردها   آن  در  که   را  خاصی
 این. کنندمی فراهم ،گیردمی  صورت پدیده به پاسخ

  و   هامقوله  مفاهیم،   از  ایمجموعه   را   شرایط
  هایمقوله.  دهندمی   تشکیل  ایزمینه   متغیرهای

  شدهداده   نشان  2  شکل   در  ایزمینه   شرایط  به  مربوط

 .است

 
 ای زمینه شرایط  به مربوط هایمقوله -2 شکل

Figure 2- Categories related to contextual conditions 
 

 گرمداخله  شرایط
  زمان،  همچون  تریعام   شرایط  شامل  گرمداخله   شرایط

 یا   گرتسهیل  عنوان  به   که  شودمی  فرهنگ  و   فضا
  در  شرایط  این.  کنندمی   عمل  راهبردها  محدودکننده

  در  متقابل  کنشی/کنشی  محدودیت  یا  تسهیل  راستای

  شرایط،   این   از   یک   هر.  کنندمی   عمل   خاصی  زمینه
  تا   دور  بسیار  از  هاآن   تأثیر  که  دهندمی   تشکیل  را  طیفی
  مقوله   سه   پژوهش  این  در .  است  متغیر  نزدیک  بسیار

 به   زیرساختی  مسائل  و   مهارتی   مسائل   دانشی،  مسائل 
  که   است  شدهگرفته   نظر  در   گرمداخله   هایمقوله   عنوان

 . است شدهداده  نشان 3  شماره شکل در

شرایط 
زمینه ای

آموزشی

فرهنگی

ذهنیفنی

باشگاهی 
و تیمی
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 گرمداخله شرایط به مربوط هایمقوله  -3 شکل

Figure 3- Categories related to intervening conditions 
 

 راهبردها 
  که   هستند  هاییکنش   و   هاطرح   واقع  در  راهبردها 
  ختم   پیامدها   به  و   هستند  مدل  محوری  مقوله  خروجی

   برای  که   هستند  تدابیری  مجموعه   راهبردها.  شوندمی

  اتخاذ   بررسی  تحت  پدیده  به  پاسخ  یا   اداره  مدیریت،
  به  مربوط  مفاهیم  و   هامقوله   4  شکل.  شوندمی

 .دهدمی  نشان را راهبردها 

 
 راهکارها به مربوط هایمقوله -4 شکل

Figure 4- Categories related to solutions 
 

 پیامدها 
  ها واکنش  و   هاکنش   نتایج  یا  بروندادها  همان  پیامدها
  به   مربوط  مفاهیم  باز،  کدگذاری  به  توجه  با  .هستند

  به   توجه  با  سپس   ،اندشده استخراج   مدل   پیامدهای

  های مقوله   مفاهیم  و   ها تیم  میان  وبرگشترفت   حرکت
  هامقوله   به  5  شکل.  اندشده   گذارینام   و   استخراج  اصلی

 .پردازدمی  پیامدها به مربوط  مفاهیم و 

شرایط 
مداخله گر

مسائل 
زیرساختی

مسائل 
مهارتی

مسائل 
دانشی

راهکارهای فردی

راهکارهای ورزشی

راهکارهای زیرساختی
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 پیامدها  به مربوط هایمقوله -5 شکل

Figure 5- Categories of consequences 

 

 گیرینتیجه  و بحث
 یکی   عنوان  به  شناختیروان   توانمندسازی  به  دسترسی

  ورزش  جمله از   هایحوزه   هر  در  کلیدی  و   مهم  اهداف  از
  توانمندسازی  اهمیت.  گرددمی   درک  کامالً
  تیمی   و   فردی  هایظرفیت  بهبود  مسیر  در  شناختیروان

  آن   ارتقا  به  ایویژه  نگاه   تا   است  شده  باعث  ورزش   در
  برخی   در  مسئله  این.  داشت  ورزش   ارکان  تمامی  در

 به   مربیان.  دارد  باالیی  اهمیت  مربیان  جمله از   هاگروه
  واسطهبه  ورزش،  در  کلیدی  ارکان  عنوان

  در  ایکننده تعیین  و   مهم  نقش  خود،  هایگیریتصمیم
  تا   است   گردیده  سبب  مسئله   این .  دارند  ورزش  حوزه

  توانمندسازی  مدل  طراحی  هدف  با  حاضر  تحقیق
  داده   نظریه  مبنای  بر  ورزش   در   مربیان   یتشناخروان
 پژوهش  نتایج  با  مطابق  .گردد  اجرا  و   طراحی  بنیاد

  شامل   حاضر   مدل   در  علی  شرایط  که   گردید  مشخص
  شرایط   به  توجه.  است  رفتاری  و   فردی  رقابتی،  شرایط
  جهت  در  مهمی  نقش   تواند  می  رفتاری  و   فردی  رقابتی،

 نظر   به.  باشد  داشته  مربیان  روانشناختی  توانمندسازی
  رفتاری  و   فردی  رقابتی،  های  جنبه  به  توجه  رسد  می

  از  برخورداری   نیازمند   ورزش   حوزه   تا  است  شده  باعث
 جهت  زمینه  خود   این  که  باشد  منسجم  و   خبره  مربیان
  را  ورزش  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  به  توجه
 فضای  عبارتی  به.  است  کرده  تلقی  مهم  پیش  از  بیش

  نیازمند   تا  است  شده   باعث  ورزش  در  موجود   رقابتی
  این   که  بود  ورزش   در  توانمند  ارکانی  از  برخورداری

  شناختیروان  توانمندسازی  تا  است  شده  باعث  مسئله
  شک  بدون.  گردد  درک   ضرورت   یک  عنوان  به  مربیان

 همچنین   و   مربیان  فردی  نیازهای  رقابتی،  های  جنبه
  جهت  تالش  تا است  شده   باعث آنان رفتارهای  اهمیت

  از   بیش  ورزش  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی
  شده  شناسایی  علی   شرایط  .گردد  مشخص   قبل  زمان

  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  مدل  ایجاد  جهت  در
  که  باشد   مهم  این  کننده  بازگو  تواند  می   ،ورزش  در

 روانشناختی  توانمندسازی   جهت  جدی  و   الزم  دغدغه
  شرایط   عبارتی  به.  است  مشهود  کامال  ورزش  در  مربیان

  ایجاد  ضرورت  که   دهد  می  نشان  شده  شناسایی  علی
  شناختیروان  توانمندسازی   توسعه  راستای   در  مدلی

 .گردد  می  درک پیش از بیش ورزش  در مربیان
  شامل   ایزمینه  عوامل   که  داد  نشان  همچنین  نتایج

 و   باشگاهی  و   فنی  فرهنگی،  ذهنی،  آموزشی،  عوامل
  شامل  گرمداخله   عوامل  که  داد  نشان  نتایج.  است  تیمی

  زیرساختی   مسائل  و   مهارتی  مسائل  دانشی،  مسائل
  که   گردید  مشخص  پژوهش   نتایج  با  مطابق .  است

.  است  زیرساختی  و   فردی  ورزشی،  حوزه  سه  در  راهبردها 
  پیامدهای   که  داد  نشان  همچنین  حاضر  پژوهش  نتایج

  شامل   ورزش  در  مربیان  یتشناخروان  توانمندسازی
.  است  رفتاری پیامدهای   و   تیمی  و   باشگاهی  پیامدهای

.  است  شده  اشاره  مسئله  این  به  مختلفی  تحقیقات  در
  که  نمودند  مشخص (  2013)  همکاران  و   لی

  کلیدی  و   مهم  ارکان  از   یکی   شناختیروان  توانمندسازی

پیامدهای باشگاهی و تیمی

پیامدهای رفتاری
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 نیز(  2016)  همکاران  و   مالناتی .  است  ورزش   حوزه   در
  در   شناختیروان  توانمندسازی  اهمیت  بر  تأکید  ضمن
  بایستی می  آن  به  توجه  که  نمودند  مشخص  ،ورزش

 سورنسن   و   پنسگارد .  گیرد  قرار  جدی  توجه  مورد
  شناختیروان  توانمندسازی   بهبود   مسیر  در(  2002)

  نقش  ذهنی  و   فرهنگی  مسائل  که  نمودند  مشخص
  توانمندسازی  بهبود  و   گیریشکل   در   مهمی
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  ای، زمینه  شرایط  خصوص   در   تحقیق   نتایج   به  توجه  با

  می   مربیان  شناختیروان  توانمندسازی   بهبود   مسیر  در
 فرهنگی،  آموزشی،  های  جنبه   به   جدی  توجه  بایستی
  رسد  می  نظر  به.  داشت  تیمی  و   باشگاهی  و   فنی  ذهنی،
  در   فنی  دانش  ایجاد  باعث  تواند  می   آموزشی  های   جنبه

  ورزش  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  خصوص
  در   افراد  های  مهارت  بهبود  جهت  شرایطی  و   گردد

  از.  نمایند  ایجاد  شناختیروان  توانمندسازی  خصوص
  های   جنبه   از  یکی  عنوان   به   فرهنگی  مسائل   طرفی
  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  بهبود  جهت  در  مهم

.  گردد اجرایی  مناسبی صورت   به بایستی می  ورزش در
 بهبود  دغدغه  و   ضرورت  تواند  می  فرهنگی  مسائل

  شکل  را  ورزش  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی
  فنی  بستر  ایجاد  واسطه  به  ذهنی  مسائل  طرفی  از.  دهد

  از   مربیان  شناختیروان  توانمندسازی   خصوص  در
  های  جنبه.  است برخوردار  ارزشمندی  جایگاه   و   اهمیت
  تواند   می  ،مربیان  فکری  شرایط   تقویت  واسطه  به  ذهنی
-روان  توانمندسازی  جهت  در  کلیدی  و   مهم  نقش

  می   ذهنی  عوامل  شک  بدون.  باشد  داشته  آنان  شناختی
  گیریشکل  جهت   در  را  مربیان  های  مهارت  تواند

  طرفی  از.  نماید  فراهم  شناختیروان  توانمندسازی

 

1. Gkorezis & Petridou 

 های  ظرفیت  ایجاد  واسطه  به  تواند  می  باشگاهی  عوامل
  توانمندسازی  بهبود جهت  را شرایطی ،گروهی و  فردی
  نقش  عبارتی  به.  نماید  فراهم  مربیان  شناختیروان

 بهبود  جهت  بستری  و   فرایند  ایجاد  باشگاهی،  عوامل
  ورزشی  مربیان  میان  در   شناختیروان  توانمندسازی

 تسریع  باعث  تواند  می  عامل  این  وجود  رو   این  از.  است
  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  بهبود  جهت  در

 . گردد ورزش
  اشاره  خود  تحقیق   در(  2008)  1پتردیو   و   گکوریزس

  بهبود  واسطهبه   شناختیروان   توانمندسازی   که  داشتند
  رفتارهای   افراد  تا   گرددمی   سبب  افراد   محیطی  تسلط

  و (  2020)  همکاران  و   صفری.  دهند  انجام  تریمعقول
  که   نمودند  مشخص  نیز(  2016)  نیکوکار  و   عسکری

  تأثیر  افراد   رفتارهای   بر  شناختیروان  توانمندسازی
(  2017)  2قیمیری  و   گوتام   طرفی  از .  دارد  ایگسترده

  سبب  شناختیروان   توانمندسازی  که   نمودند   مشخص
  توجه   این  با.  گردد می  افراد  پذیریرقابت  وضعیت  بهبود

  با   حاضر  تحقیق  نتایج   که  داشت   اعالم  چنین   توانمی
  و  صفری  ،(2008)  پتردیو  و   گکوریزس  تحقیقات  نتایج

  گوتام  و (  2016)   نیکوکار   و   عسکری  ،(2020)  همکاران 
 . است همخوان( 2017) قیمیری و 

  توانمندسازی  ارتقا  جهت  در  ای  زمینه  شرایط  به  توجه
  تا   شود   باعث  تواند  می  ورزش   در   مربیان   شناختیروان
. نمود  فراهم  را   شناختیروان  توانمندسازی  ایجاد  بستر

  ضمن   تواند  می   ای  زمینه  شرایط   به   توجه  عبارتی  به
  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی   جهت الزامات ایجاد

  جهت  در  عملی  های  سیستم  ایجاد  به  منجر  ،ورزش  در
  در  مربیان  شناختیروان  توانمندسازی  وضعیت  ارتقا

  شناختیروان  توانمندسازی  رسدمی   نظر  به .  گردد  ورزش
. گرددمی  افراد میان در مثبتی هایظرفیت ایجاد سبب

  کردن   آزاد   معنای   به   شناختی روان  توانمندسازی
  کردن   فراهم  همچنین  و   افراد  درونی  قدرت   نیروها،

2. Gautam & Ghimire 
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 شکوفایی   برای  هافرصت  آوردن  وجود  به  و   بسترها
  در   و   است  افراد  هایشایستگی  و   هاتوانایی   ،استعدادها

  در  خویش  نقش  به  نسبت  فرد  ادراکات  شامل  واقع
  کسانی  اولین (1988) 1کانانگ   و   کانگر.  شودمی   محیط
  مورد  شناختیروان   دیدگاه  از  را  توانمندسازی  که  بودند

 به   را   شناختیروان   توانمندسازی  و   ند قرارداد  بررسی
  انجام   در  فردی  کارآمدی  افزایش   یا  توانایی  عنوان

  است  گردیده  سبب  مسئله  این  .دانندمی   شغلی  وظایف
  در   مثبتی  هایظرفیت   شناختیروان   توانمندسازی  تا

 بهبود  نتیجه  در  و   افراد   یهاتوانایی  بهبود  خصوص
  این .  گردد  انجام  پذیریرقابت   انجام   جهت  در   هامهارت 
  حاضر   تحقیق  در  تا  است  گردیده  سبب  مسئله

  خود  هایظرفیت  واسطهبه  شناختیروان   توانمندسازی
  افراد   هاینگرش  و   رفتارها  بر  تأثیرگذاری  در   توانایی  و 

  مسئله  این.  گرددمی   پذیریرقابت  وضعیت  بهبود  سبب
  مربیان  عملکرد  ارتقا  به  منجر ورزش  حوزه  در  تواندمی

  گرددمی پیشنهاد حاضر تحقیق نتایج به توجه با. گردد
 های ظرفیت  بهبود   به  آموزشی  هایدوره   برگزاری  با  تا

  شناختیروان  توانمندسازی   ارتقا  جهت  مربیان   ذهنی
  های ارزیابی  با  تا   گرددمی   پیشنهاد   همچنین.  نمود  اقدام

 به  مربیان  شناختیروان   توانمندسازی  وضعیت  مدون،
 .گیرد  قرار   تحلیل   و   بررسی  مورد  مناسب  صورت 

  محدودیت  حاضر،  پژوهش   انجام   جهت  در  همچنین
  پژوهش   های  نمونه  به  سخت  دسترسی  جمله  از  هایی

  پژوهش   های  نمونه  جغرافیایی  پراکندگی  همچنین  و 
 . داشت وجود
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