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Extended Abstract 

Summary 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of resilience training on psychological 

well-being and perceived stress of volleyball coaches. All male volleyball coaches in the 

Chaharmahal and Bakhtiari provinc were randomly divided into groups Resilience training 

intervention based on the Henderson's theory, and was implemented for 8 sessions of 90 minutes 

for the experimental group, and the control group did not receive any intervention. The Ryff’s 

Psychological Welfare Questionnaire and Cohen’s Perceived Stress Questionnaire were used. The 

results showed that resilience training had a significant effect on the perceived stress and 

psychological well-being of volleyball coaches. The inclusion of resilience training in training 

programs of volleyball coaches will be effective. 

Introduction  
The results of some studies show that coaches experience various stresses that often seem to have a harmful 

effect on their psychological well-being (1). In addition, developing resilience seems to be an important 

skill for coaches that can help reduce some of the negative effects of stressors and help them grow in their 

careers (2). Improving resilience is also among the treatments and pieces of training that therapists use to 

improve psychological problems. Therefore, the purpose of this study is investigating the effectiveness of 

resilience training on the level of psychological well-being and perceived stress of male volleyball coaches 

in the Chaharmahal and Bakhtiari province. 

Methodology and Approach 

The current research work is a semi-experimental type, which was conducted by pre-test-post-test design 

with a control group. The statistical population included the volleyball coaches of the Chaharmahal and 

Bakhtiari province, 30 of these coaches were selected by a purposive method and randomly replaced in two 

experimental and control groups (each group included 15 people). The experimental group underwent 

resilience training for eight sessions (90 minutes) but the control group did not receive any intervention. 
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The criteria for entering the intervention include having a coaching card of at least second grade, having a 

team in championships, and receiving voluntary consent, as well as the criteria for leaving the research 

including the absence of more than one session and the lack of interest to continue training. The Ryff’s 

psychological well-being questionnaire (1989) and Cohen's perceived stress questionnaire (1983) were used 

to collect the data. 10 expert university professors confirmed the validity of the tools. The reliability was 

confirmed by Cronbach's Alpha. Analysis of covariance was used to analyze the data using the SPSS 

(version 24) software. 

The Henderson and Milstein's (1996) resiliency training protocol was used for resiliency training, the topics 

of which included self-awareness, value, effective communication, bonding, foresight, decision-making 

self-efficacy, problem-solving self-efficacy, responsibility self-efficacy, control of emotions, and 

meaningfulness. Its creators have reported the construct validity of this protocol as adequate. This 

educational program was implemented in eight 90-minute sessions, and the process of each session included 

checking the notes and assignments of the previous session; direct teaching by lecture method; group 

discussion; intellectual challenge and a summation of the meeting, and various methods of intervention was 

used, including lectures, group discussions, modeling by the researcher, staging and role-playing exercises 

and doing tasks at home (3). It should be noted that the people of the experimental group did not receive 

any other intervention during the training sessions.  

Results and Conclusion  

The age of the experimental group was 34.73 ± 5.52 years, and the average age of the control group was 

35.06 ± 4.22 years. The educational status of 4 coaches (13.3%) was diploma, 18 (60%) had bachelor's 

degree, and 8 (26.7%) had master's degree and doctorate. 20 people (66.7%) had between 1-10 years of 

coaching experience, 9 people (30%) had between 11-20 years, and 1 (3.3%) had more than 20 years of 

coaching experience. According to the results listed in Table 1, resilience training has a significant effect 

on perceived stress (p = 0.001, F = 30.25) and psychological well-being (p = 0.001, F = 30.94) . The size 

of the effect (r2) is 0.427 and 0.412, respectively. This means that about 43% of the changes in the post-test 

scores of the psychological well-being test, and about 41% of the changes in the post-test scores of 

perceived stress are related to resilience training. 

Table 1. Results of analysis of covariance 

Source  
Sum of 

squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 

Partial Eta 

squared 

Observed 

power 

Group 
Psychological well-being 2.231 1 3.231 30.941 0.001 0.427 1 

Perceived stress 0.483 1 0.483 30.258 0.001 0.412 1 

The results of this research work showed that resilience training increased the psychological well-being and 

perceived stress of the volleyball coaches. Resilience training teaches people the skill of thinking and then 

behaving more politely in the face of problems and stressful situations, considering that volleyball coaches 

have uncomfortable and stressful thoughts in most sports situations. Therefore, resilience by affecting the 

thought processes involved in controlling the individual provides the possibility of drawing and achieving 

some resilience strategies. As a result, it plays an important role in dealing with stressful events and acts as 

a source of resistance and a protective shield. By improving resilience, a person can stand and master 

stressful factors as well as factors that cause danger (4). 

Resilience has a positive relationship with positive emotions and a negative relationship with negative 

emotions. Since stress feels like a negative emotion, it makes sense to reduce resilience. It also creates 

better coping strategies and defense mechanisms in people. People with high resilience deal with stressful 
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events with optimism, assertiveness, and self-confidence. As a result, the event is controllable for them. 

Optimistic attitudes control processing and the individual uses more coping strategies and increases coping 

with informational situations and reduces tension (5). 

It is used in order to improve the mental health of coaches. It is also recommended to include relevant 

training in the training courses for the coaches so that when the coaches enter the training environment and 

then the competition environment, it will cause more control and as a result, more effectiveness for the team 

and the club. Complex and appropriate feedback is more likely to improve teamwork. 

Keywords: Resilience, Psychological well-being, Perceived stress, Volleyball coaches. 
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 مقدمه

 هتوسعو  دهكر حركتتوسعه و  شدر سمت به مختلفهای و در زمان دهبو هاانسان عجتماا نمیادر  همیشهو ورزش  بدنیتربیت

 یهاركشو نمیادر  وزهمرا كه نیز للیباورزش واست. ا گرفته ارقر مسو نجها حتیو  پیشرفته معاجو تمامی توجه ردمو نیزورزش 

 خصوصیاتی لحاظ به نیزو  تماشاچی(بازیکن و نظر از ) ترینارپرطرفدو ترین بمحبو ءجز ،یافته یچشمگیر توسعة وشد ر جهان

 دییازی مندعالقه و محبوبیتاز  ،هاورزش سایر با مقایسهدر  للیباوا .ستانیا د شیورز هایشتهر نیزتریانگجانیدارد، از ه كه

اند، ورزش قهرمانی، مربیانی كه هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ دانش مربیگری سرآمد بوده اساس تجربیاتِ بر. (۱)است  رداربرخو

 زشموو آ تمرین تنها مربی ظیفهو .(2) اندنقش مؤثرتری ایفاء كرده ،هایشان و ارائه كار گروهی بهتر بازیکناندر موفقیت تیم

 ست.ا موفقیت حیاتی صلا ،تیمی اتتعهد به عملو کمشتر افهدا به نسیدر ایبر تیماز  قبتامرو  زیتیمسا بلکه ،ستنی دادن

 توجه نیز تیمو  ادفرا نیهای روامهارت به باید همچنین ،باشند سحسا شیهای ورزمهارت ایجرا به بایدتنها  نه نمربیا ،رواین از

در  مربی یک ییراكااز  جزئیو  ستا وریضر رانشکاورز هیوگرو  دیفر یهازنیا یا دیفرو  هیوگر ییندهاآفر به توجهو  كنند

 . (۳) گرددیم بمحسوورزش 

ی هابحثنیز با مسائل و مشکالت پیچیده روبرو هستند كه طبق  هامیتو  هاباشگاهی شدن ورزش، مدیران احرفهامروزه با توسعه 

استرس و فشار روانی بر مربیان است كه اثر آن بر ابعاد مختلف تیم و یا باشگاه ورزشی  هاآن نیترمهمصورت گرفته یکی از 

بسیاری  شناختیروانبه دلیل اینکه روابط انسانی در حرفه مربیگری اساسی است، مربیان با مطالبات هیجانی و  استمشهود 

های امر استرس و واكنش نیا كند،وارد می هاآنیادی را بر كه فشار ز كنندیمثبات كار روبرو هستند، زیرا در محیطی پیچیده و بی

مربیگری، شغل  .(4) باشدداشته  هاآنمنفی را در پی دارد كه ممکن است اثر بدی بر عملکرد مربیان و سالمت جسمانی و روانی 

مانند فشار برای برنده  یفردمنحصربه دلیل فشارهای روانی است. این امر به همیشگیانگیزی است كه استرس در آن چالش

با توجه به نقش مربیان در ورزش  .(۵)است ، سفر و عضوگیری تمرینریزی، های طوالنی برنامهو ساعت انضباطیشدن، مشکالت 

. (6) شود ویرفتگی  و اینکه موفقیت ورزشکار در گروِ كار مربی است، فشارهای روانی روی مربی ممکن است موجب تحلیل

طور كامل شناخته نشده است، به شغلترک  نیا لی. دالكشنددست می یگریمرباز  ایتانیساالنه فقط در بر یمرب هزار 2۰۰ باًیتقر

شناختی روانبهزیستی و روانی  سالمتآسیب زدن به  یآن برا لیو پتانس یگریمرب یزااسترس تیها را به ماهتوان آناما می

 .(7) مرتبط دانست

داند. در این دیدگاه بهزیستی های بالقوه فرد میشناختی را تالش برای كمال در جهت تحقق تواناییروان ( بهزیستی۱۹۸۹) ۱ریف

شناختی بهزیستی روان .(۸) شودهای فرد متجلی میبه معنای تالش برای استعال و ارتقا است كه در تحقق استعدادها و توانایی

ی هایژگیوی مختلف خود مانند هاجنبهنگرش مثبت به خود و پذیرش )پذیرش خود  رندهیدربرگی و امؤلفهیک مفهوم چند 

با دیگران و درک اهمیت  رابطهخوب و بد و احساس مثبت درباره گذشته(، روابط مثبت با دیگران )احساس رضایت و صمیمیت از 

نقش فعال در رفتارها(، تسلط بر محیط  ی )احساس استقالل و اثرگذاری در رویدادهای زندگی وخودمختار(، هایوابستگاین 

كه های پیرامون(، زندگی هدفمند )داشتن هدف در زندگی و باور به اینگیری مؤثر از فرصتهای بیرونی و بهره)كنترل فعالیت

دارای ی نو به عنوان یک موجود هاتجربهزندگی حال و گذشته او معنادار است(، رشد فردی )احساس رشد بادوام و دستیابی به 

را به معنای تالش روانشناختی بهزیستی  ( كه مبنای پژوهش حاضر بوده است،۱۹۹۵نظریه ریف ). (۹)استعدادهای بالقوه( است 

شناختی برخوردار ناز بهزیستی روا یفرد نیشود. بنابرا های فرد متجلی میاستعدادها و توانایی تحققكه در  داندبرای ارتقاء می

اخیر پژوهشگران دریافتند كه افراد موفق در برخورد با مسائل  از طرفی در دو دهه .(۱۰) كندید تالش ماست كه برای ارتقاء خو

                                                      
1. Ryff 
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 قیكه از این طرهستند  یمتفاوت یهایژگیشکننده در برابر مشکالت، دارای خصوصیات و و زا و فشارها در مقایسه با افراداسترس

از  ی است كهآورتاب ،هایژگیتعادل روحی برسند. یکی از این و سریعتر به نقطهچه  هر و فشار كمتری را تحمل كرده توانندیم

احتمااًل  . بر این اساسشودیمنفی م یهاموفق باتجربه نفس و مقابلهعزت تیافزایش سطوح عواطف مثبت، باعث تقو قیطر

 .شودیمثبت و بهزیستی روانی منتهی م یریذپای به انطباقواسطهساز و كار عنوان یک نفس بهتقویت عزت قیآوری از طرتاب

این  ها با مشکالت، بیشتر از كسانی است كه ازسازگاری آن ییتوانا ،باالتری برخوردارند یشناختكه از بهزیستی روان یافراد

 .(۱۱)ویژگی برخوردار نیستند 

بر  یمضر ریتأث ،رسدیكه اغلب به نظر م كنندیرا تجربه م یمختلف یهااسترس انیكه مرب دهدینشان مها برخی پژوهش جینتا

باشد تا به  انیمرب یبرا یمهارت مهم آوریتابكه توسعه  رسدیبه نظر م ن،ی. عالوه بر ا(7) ها داردآنشناختی بهزیستی روان

. با (۱2) خود كمک كند یرشد مسیردر  انیبه مرب تواندیم تجربه شده كمک كند و یهااسترس یاز اثرات منف یكاهش برخ

های مختلفی شناختی دیگر در بین مربیان شایع است، درمانگران و پژوهشگران از درمانكه استرس و مشکالت روانتوجه به این

های مختلف اند. رویکردهای متفاوتی برای افزایش توانمندی و كاهش استرس در پژوهشبرای بهبود این مسائل استفاده كرده

 ،(۱4)ی درمانیقیموسی و درمانخانواده، (۱۳)ین رویکردهای اساسی شامل درمان شناختی رفتاری ی از ابرخ گزارش شده است.

از  یک، یهادرماناست. این مداخالت سعی در مهار استرس دارند. عالوه بر این ( ۱۵) آرامشفیزیکی معطوف بر  مداخالت

ها است كه درمانگران جهت ها و آموزشآوری نیز از جمله درمان. ارتقای تاب(۱6) است آوریمرتبط با استرس، تاب یرهایمتغ

 .آمیز فرد با شرایط تهدیدكننده استآوری توانایی سازگاری موفقیتتابكنند. شناختی از آن استفاده میبهبود مشکالت روان

آوری، تنها پایداری عتقدند كه تاب. آنها ماندار دادهاجتماعی مورد مطالعه قر هایآوری را در حوزهتاب( 2۰۰۳) ۱دیویدسونكونور و 

  .(۱7) در برابر شرایط تهدیدكننده نیست، بلکه شركت فعال و سازنده فرد در محیط است

آوری را توانایی تغییر شکل فاجعه به یک تجربه سازنده توصیف كرد و اظهار مفهوم تاب ۱۹۹7در سال  2بار پولکبرای اولین 

زا را است شرایط استرس فرد به كمک این توانایی قادر  ها استآوری یکی از عوامل مؤثر در برخورد با تنشتابداشت ظرفیت 

، قابلیت فرد در برقراری آوریتاب .(۱۸) مشکل، استرس را كنترل كندبه فرصتی برای یادگیری و رشد تبدیل نموده و با تمركز بر 

، ماهر یفکر یریپذو انعطافی نیبدارای خوش د،خو ترمیم نوعیو  زیآممخاطره یطارش مقابلدر  ی،معنوو  نیروا-یستیزتعادل 

 شدر ناییاتو ،سالم حمایتی شبکهدارای  ،نفسو عزت رپشتکادارای  ،شدو ر یگیردیا ایبر فرصتی انعنو به تمشکال در تبدیل

 باشندمی تضارتعا حلو  تمشکال حل ناییاتوو دارای  طبعی شخو حسرأی،  لستقالدارای ا ،طبیعی افرو  عاطفی هایقابلیت

عوامل  شیافزا ای مؤثرتر،مقابله یهادهبررا یشافزا باعث آوریتاب زشموآ ،بیان كردند (2۰۰۸) ۳دلبیرو  ردستینهاا. (2۱-۱۹)

. برای نمونه (22) شودیم گیدفسرو ا سسترا ،منفی طفاعو كاهش ی،هبردرخونفس و  به و اعتماد مثبت طفاعو مانند حفاظتی

 ،شناختیروان یستیاسترس بر بهز تیریآوری و مدتابآموزش تأثیر برنامه  یبررسدر پژوهش خود به  (2۰۱۸)همکاران خانجانی و 

آوری و مدیریت استرس باعث بهبود برنامه ارتقای تابپرداختند و نشان دادند  یاز زندگ تیو رضا ینیبخوش ی زندگی،معنا

به طور معناداری باعث آوری آموزش تاب ،نشان دادند (2۰2۱)پور و عینی . حاجی(2۳) شناختی شدروان یستیهای بهزمؤلفه

در پژوهشی نشان  (2۰2۰). اسفندیار و همکاران (24)گردید زنان ورزشکار تکواندوكار شهر كرج  پذیری شناختیانعطافافزایش 

آوری را و اقدام به خودزنی را در سربازان گروه مداخله كاهش و تابآوری به طور معناداری استرس برنامه آموزش تاب ،دادند

نشان دادند كه پس از انجام مداخله، بین  (2۰۱۹) همکارانهمچنین در تحقیقی رستمی و  ؛(2۵) داری افزایش دادطور معنیبه

ذهنی به وجود  ماندهعقبان كودكان مداخله و كنترل، تفاوت معناداری در افزایش امید به زندگی و كاهش استرس مادر هایگروه

                                                      
1. Connor and Davidson 

2  . Polk 

3. Steinhardt and Dolbier 
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 استبوده  مؤثرذهنی  ماندهعقبآوری در افزایش امید به زندگی و كاهش استرس مادران كودكان برنامه تاب آموزش آمده است.

های استرس آوری باعث كاهش نمرهكه مداخله تاب ندنشان داددر پژوهش خود  (2۰۱۹)همکاران تقی پور و  نیهمچن ؛(26)

تواند آوری یک روش مؤثر است كه میآموزش تاب ،توان نتیجه گرفتمیپس شده و مشکالت ارتباطی در گروه آزمایش شد. ادراک

 ندداد ننشادر پژوهش خود  (2۰۱۸)همکاران صدری دمیرچی و . (27) استرس و مشکالت ارتباطی را در این زنان كاهش دهد

 ۱همچنین رایان. (2۸) دشو آموزاندانش خشم لكنترشناختی و روان تیـبهزیس دیوـبهب بـموج تواندیم آوریتاب زشوـمآ كه

شناختی افسران پلیس آوری در تقویت رضایت شغلی و بهزیستی رواندر پژوهشی نشان دادند كه آموزش تاب (2۰۱۹)و همکاران 

آوری بر در پژوهشی اثربخشی آموزش تاب (2۰۱6) همکاران. خدابخشی كوالیی و (2۹) است مؤثرو كاهش استرس شغلی 

داری بین دو گروه در بهزیستی روانی بیماران مبتال به دیابت نوع دو را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد كه تفاوت معنا

شخصی  رشد بر محیط، تسلط ی،ریگجهتو  هدف خود، رشیپذ ی آن از جمله خودمختاری،هامؤلفهشناختی و بهزیستی روان

آوری گروهی وجود دارد. نتایج نشان داد كه آموزش تاب آزمونشیپو گواه در نمرات  و روابط مثبت با دیگران در دو گروه تجربی

نیز در  (2۰۱۹)همکاران . قزلسفلو و (۳۰) داردشناختی بیماران دیابتی نوع دو تأثیر در برابر استرس بر بهبود بهزیستی روان

مبتال به  سالمنداناصلی  كنندگانمراقبتآوری بر كاهش استرس و مشکالت ارتباطی در پژوهش خود نشان دادند، آموزش تاب

بر كاهش استرس استرس آوری و مدیریت در پژوهشی اثربخشی آموزش تاب (2۰۱6)همکاران . رحیمی و (۳۱)آلزایمر مؤثر است 

تأثیر  مدتیمدت و هم در طوالنهم در كوتاه آوریآموزش تاب ابسته به مواد نشان دادند،در بین زندانیان مرد و شدهادراک

 .(۳2) شده داشته استدر كاهش استرس ادراک یدارامعن

به مسائل روحی و كنند كه توجه می فایا هاباشگاهو  هامیتورزشکاران و موفقیت  تیدر ترب ینقش مهم مربیان اینکهبا توجه به 

 جهتشناختی روانهای درمان به نیاچند توجه ،یگرد سوییاز بهبود ببخشد و عملکرد آنان را  تواندیآنان ماسترس روانی و 

ی پژوهشی وجود دارد و خألهادر این زمینه در ایران نیز  .ستا هنشد مربیاندر  شناختیروان بهزیستی دبهبوو  سسترا لكنتر

را پر كند. عالوه بر آن مربیان والیبال همواره به علل مختلف از جمله حساسیت رقابت  خألهاتا حدی این  تواندیمن پژوهش آ

ها برای نتیجه گرفتن تیم ها، تحت فشار روانی و استرس هستند و در این رشته ورزشی و انتظارات مدیران، هواداران و خانواده

كه قریب به اتفاق . از آنجایی كه (۳۳)دهند  بروزا از خود ی متفاوتی رهاالعملعکسممکن است با توجه به جایگاه و شخصیتشان 

ها با توجه به العملكه نوع و میزان این عکس دهندیبه نحوی واكنش نامطلوب از خود بروز م ی مختلفهادر مقابل تنش مربیان

آموزش احتیاج به نوعی  انمربی اكثرلذا  ؛با یکدیگر متفاوت است باشگاه طیشرا عنوان مسابقات،ها، های شخصیتی آنجنبه

به طور مربیان والیبال شناختی با توجه به اینکه وضعیت روانهمچنین  ؛و كنترل استرس در شرایط مسابقه دارند آوریتاب

ز اهمیت خواهد بود ئبسیار حا ،تأثیر اساسی دارد آنانو مناسبات اجتماعی  بازیکنانگیری رفتار مستقیم وغیرمستقیم بر شکل

شناختی و استرس آوری بر میزان بهزیستی رواناثربخشی آموزش تاباین مطالعه  لذا هدف ؛آوری باال باشندمربیان دارای تاب كه

 .استمربیان والیبال مرد در استان چهارمحال و بختیاری  شدهادراک

 شناسیروش

انجام شده است. جامعه آماری شامل وه گواه گربا آزمون پسـ  آزمون شیپاست كه به روش  تجربی مهیاز نوع نحاضر پژوهش 

از این مربیان انتخاب و به صورت تصادفی در دو  نفر ۳۰مربیان والیبال استان چهارمحال و بختیاری بودند كه به روش هدفمند 

آموزش به مدت هشت جلسه )یک و نیم ساعت( تحت گروه تجربی  نفر(. ۱۵گروه تجربی  و گواه جایگزین شدند )هر گروه شامل 

داشتن كارت مربیگری حداقل  شامل مداخله به ورود هایمالکنکرد.  افتیدر یامداخلهاما گروه گواه  ،آوری قرار گرفتندتاب

                                                      
1. Ryan 
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 همچنین و آگاهانه و اختیاری نامه رضایت دریافت ودرجه دو، داشتن تیم در مسابقات قهرمانی در رده های سنی مختلف 

 .بود آموزش ادامه به افراد مندی عالقه عدم و جلسه بیش از یک غیبت شاملتحقیق   از خروج هایمالک

 آوری اطالعات در این پژوهش به دو طریق زیر صورت گرفته است:های جمعابزار و روش

ولی  ،پرسش بود ۱2۰فرم اصلی دارای نمود. طراحــی  (۹۱۹۸)ایــن مقیــاس را ریــف : ۱شناختی ریفمقیاس بهزیستی روان

 هیسـؤالی نیـز پیـشنهاد گردیـد. در ایـن پـژوهش بر پا ۱۸سؤالی و  ۵4سؤالی،  ۸4تر های كوتاهبعدی فرم یهایدر بررس

و به  کدر این پرسشنامه به گزینه بسیار مخالفم نمره ی .كار بـرده شـد سؤالی آن به ۱۸پیـشنهاد ریـف بـه پژوهشگران، فرم 

( این ابزار را بر پایه ادبیات پژوهش و انسجام نظریات رشدی و سالمت ۱۹۸۹) فیر .شودداده می ششگزینه بسیار موافقم نمره 

 ،دانستیمشناختی مثبت ی مشابه و مکمل سالمت روانهامالکی این دیدگاه را دربردارنده و ی و طول عمر ارائه داد.نیبال روانی،

ی در زندگی هدفمند مثبت با دیگران، روابط فردی، درش محیطی، تسلط شناختی مثبت شامل استقالل،نظری سالمت روان ابعاد

رشد (، 6، 4، ۱ سؤاالت) تسلط بر محیط(، ۱۸، ۱2، ۹ سؤاالتبعد استقالل ) ششو پذیرش خود هستند. پرسشنامه دارای 

پذیرش ( و ۱6، ۱4، ۵)سؤاالت  هدفمندی در زندگی(، ۱۳، ۱۱، ۳ سؤاالت) ارتباط مثبت با دیگران(، ۱7، ۱۵، 7 سؤاالت) شخصی

عد را با هم جمع نموده و به عد مجموع امتیازات آن بُبرای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بُ ( است.۱۰، ۸، 2)سؤاالت  خود

 . نمرات باالتر نشان دهندهكردمحاسبه باید تک سؤاالت را امتیاز كلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک نمنظور به دست آورد

ز این ابزار به كرات در زمینه مطالعات ورزشی و در خصوص ا .(۹) دهنده است و برعکستر در فرد پاسخشناختی باالبهزیستی روان

ر پژوهش اشاره كرد. د (۳۵)و صالحیان و همکاران  (۳4)مربیان استفاده شده است كه می توان به تحقیق پاتس و همکاران 

 .ه دست آمدب ۸2/۰كرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر اسیمق ییایحاضر پا

 یاست كه برا یاماده ۱4و  ۱۰، 4 نسخه سه یشده و دارا هیته (۱۹۸۳و همکاران ) ۳توسط كوهن 2شدهاسترس ادراکمقیاس 

زا، كنترل، غلبه، كنار آمدن با فشار . افکار و احساسات درباره حوادث استرسرودیه كار مبدرک شده  یسنجش استرس عموم

كرده  یرا بررس یعوامل خطرزا در اختالالت رفتار اس،یمق نیا نیهمچن ؛دهدیشده را مورد سنجش قرار متجربه سو استر یروان

ر به طخا نیداشته و به هم یفراوان یتلف كاربردهاخم یپرسشنامه در كشورها نیا .(۳6) دهدیزا را نشان مروابط تنش ندیو فرا

 ۱4پژوهش نسخه  نیشده است. در ا یابیمورد استفاده قرار گرفته و هنجار یادیز یگوناگون ترجمه و در كشورها یهازبان

ی لیکرت تنظیم شده است. برای هر گزینه امتیاز صفر انهیگزبه صورت مقیاس پنج  هاپاسخ وی مورد استفاده قرار گرفت اماده

سؤال، امتیازات به  هشت=تمام اوقات(. در مورد 4=بیشتر اوقات، ۳=گاهی، 2، ندرتبه=۱صفر=هرگز، . )ردیگیمتا چهار تعلق 

استرس درک  دهندهنشانبوده و نمرات باالتر  ۵6. دامنه امتیازات قابل اكتساب بین صفر تا گردندیمصورت معکوس محاسبه 

توان ورزشی استفاده شده است كه می شده بیشتر است. در تحقیقات مختلف از این پرسشنامه برای سنجش میزان استرس مربیان

كرونباخ را در سه  یآلفا بیسازندگان مقیاس ضر. (۳۸, ۳7)( اشاره كرد 2۰۱۰) ۵( و مالیناسکاس2۰۱۹)  4تحقیق سوكانبه 

 ییمحاسبه روا یمحاسبه كردند. آنها برا ۸6/۰تا  ۸4/۰ نی(، بگریامتجانس دنگروه  کیها )دو گروه دانشجو و  یگروه  آزمودن

 ژوهش. در پ(۳6) دنمحاسبه كرد 76/۰تا  ۵2/۰ نیب ینشانه شناخت یهاآن را با اندازه یهمبستگ بیضر اس،یمق نیمالک ا

گزارش  ۹۱/۰هل پرستار برابر با أمت انیدانشجو نیكرونباخ در ب یالفا بیبر اساس ضر اسیمق ییای( پا2۰۱۹و فوالدوند ) یزارع

                                                      
1. Ryff’s Scales of Psychological Well-being (RSPWB) 

2. Perceived Stress Scale (PSS) 

3. Cohen 

4. Sucan 

5. Malinauskas 
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فای كرونباخ ل. ضریب آه دست آمدب ۸۸/۰كرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر اسیمق ییایپا زیدر پژوهش حاضر ن .(۳۹) شده است

 آمده است. ۱خرده مقیاس ها نیز در جدول 

 ضریب پایایی مقیاس استرس ادراک شده .1 جدول

Table 1. The reliability coefficient of the perceived stress scale 

 ابعاد سواالت مربوطه الفای کرونباخ

 استقالل ۱۸، ۱2، ۹ ۸۹/۰

 تسلط بر محیط 6، 4، ۱ ۹2/۰

 رشد شخصی ۱7، ۱۵، 7 7۸/۰

 ارتباط مثبت با دیگران ۱۳، ۱۱، ۳ ۸6/۰

 هدفمندی در زندگی ۱6، ۱4، ۵ 7۸/۰

 پذیرش خود ۱۰، ۸، 2 ۸2/۰

 كل پرسشنامه   ۸۸/۰

مطالب  سرفصلاستفاده شد كه  برای آموزش تاب آوری (۱۹۹6) ۱نیآوری هندرسون و میلستهای تابپروتکل آموزش مؤلفهاز 

گیری، خودكارآمدی در حل آن شامل: خودآگاهی، ارزشمندی، ارتباط مؤثر، پیوندجویی، آینده نگری، خودكارآمدی در تصمیم

ازندگان آن مسئله، خودكارآمدی در مسئولیت پذیری، كنترل هیجانات و معنامندی است. روایی سازه این پروتکل توسط س

نکات و  یوارس شامل: هر جلسه ندیفرآو  شد اجرا یاقهیدق ۹۰ جلسه هشت در برنامه آموزشی ت. اینمناسب گزارش شده اس

 یهاروشاز جلسه بود و  یبندجمع و یچالش فکر ؛یبحث گروه ؛یبه روش سخنران میموزش مستقآجلسه قبل؛  فیتکال

 انجام نقش و ایفای یهانیتمر و یسازصحنهپژوهشگر،  لهیوسبه یسازمدل ،گروهی بحث شامل سخنرانی، مداخله گوناگون

افراد گروه تجربی در طول جلسات آموزشی، هیچ نوع  ،(. الزم به یادآوری است2)جدول  (4۰)منزل، استفاده شد  در تکالیف

 مداخله دیگری دریافت نکردند. 

در اختیار مربیان قرار گرفت. برای اطمینان افراد از عدم افشای ی حضورهای این پژوهش پس از تهیه به صورت پرسشنامه

ها های آنداده شده است كه پرسشنامه ها بدون ذكر نام و نام خانوادگی طراحی شده و به افراد اطمیناناطالعات، پرسشنامه

های مربوط ، طبق دستورالعملهای پژوهشآوری پرسشنامهشود. پس از جمعصرفاً جهت ارائه در پژوهش دانشگاهی استفاده می

 گیری تبدیل گردید.های اندازهاطالعات استخراج، امتیازگذاری و به مقیاس ،مبه هر كدا

 عناوین كلی پروتکل جلسات آموزش . 2 جدول

Table 2. General titles of protocol of training sessions 

 جلسه اول  خود هایتوانمندی به نسبت كارگاه، آگاهی قوانین و آوریتاب با آنان كردن آشنا و مخاطبان با ارتباط برقراری

 جلسه دوم  ارزشمندی و احترام به خود و تقویت عزت نفس

 جلسه سوم  روابط اجتماعی و دوستیابیدر یرقراری هدف ارتقاء توانایی افراد  باجویی  پیوند و مؤثر ارتباط

 جلسه چهارم  به آنو تعیین هدف و چگونگی دستیابی آینده نگری 

 جلسه پنجم  زندگیكار و های درست در خودكارآمدی باهدف اتخاذ تصمیم

 جلسه ششم  خودكار آمدی و حل مسئله و مسیولیت پذیری

 جلسه هفتم  كنترل هیجانات شامل مدیریت خشم، اضطراب و استرس

 جلسه هشتم  حس معنویت و ایمان ارتقاءهدف  معنامندی با

                                                      
1. Henderson and Milstein 
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ها از آزمون تحلیل ی آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و برای آزمون فرضیههاروشاز  پژوهش یرهایمتغ توصیف یبرا

های یک تحلیل كوواریانس حالت جامعی از انواع تحلیل واریانس است كه در آن ضمن مقایسه میانگینریانس استفاده شد. اكوو

در  شود.قل، اثر یک یا چند متغیر كنترل، مداخله گر، همپراش از معادله خارج مییا چند گروه و برآورد یک یا چند متغیر مست

در حالی كه  ،دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیردواقع این تحلیل روشی آماری است كه اجازه می

اثرات پیش آزمون را در این تحقیق  بر آن بودند كه انقق. با توجه به اینکه محبرداثر متغیر دیگری را حذف كرده و یا از بین می

و  هیتجز یتمام .ندو از آزمون تحلیل كوواریانس استفاده كرد ندآن را به عنوان یک متغیر همپراش در نظر گرفت ،دناز بین ببر

 .گرفتانجام  24نسخه اس.پی.اس.اس  افزاربا استفاده از نرم یآمار یهالیتحل

 هاافتهی

 ۳/۱۳نفر ) 4سال بوده است. وضعیت تحصیلی  ۰6/۳۵±22/4و میانگین سن گروه گواه  7۳/۳4±۵2/۵سن گروه تجربی میانگین 

درصد( كارشناسی ارشد و دكتری بوده است. سابقه مربیگری  7/26نفر ) ۸درصد( كارشناسی،  6۰نفر ) ۱۸درصد( از مربیان دیپلم، 

سال  2۰باالی  درصد( ۳/۳نفر ) ۱سال و  2۰تا  ۱۱( بین درصد ۳۰نفر ) ۹سال،  ۱۰تا  ۱درصد( از مربیان بین  7/66نفر ) 2۰

بوده است. اطالعات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی شركت كنندگان در تحقیق به تفکیک گروه تجربی و گواه در جدول 

 آمده است. ۳

 شناختیاطالعات جمعیت .3جدول 

Table 3. Demographic information 

های آزمایش و كنترل در مربیان در گروه شدهادراکشناختی و استرس میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون بهزیستی روان

 آمده است. 4جدول 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای بهزیستی روانشناختی و استرس ادراک شده . 4جدول 

Table 4. Mean and standard deviation of psychological well-being and perceived stress  

 پس آزمون M±SD پیش آزمون M±SD گروه متغیر

 ۰/4±۰7/7۱ ۰/4±۰۹/۱6 تجربی بهزیستی روانشناختی

 ۰/۳±۱۱/۹۳ ۰/۳±۱2/۹۹ كنترل

 ۰/2±۰۵/۰7 ۰/2±4/۳۵ تجربی استرس ادراک شده

 ۰/2±۰6/۳۰ ۰/2±۰6/۳۳ كنترل

 های آزمون تحلیل كوواریانس پرداخته شد.فرضبرای تجزیه و تحلیل آماری داده ها ابتدا به بررسی پیش

 

 فراوانی
 سن

 )سال(

سطح 

 تحصیالت
 درصد فراوانی

سابقه  

کار 

 )سال(

 درصد فراوانی
درجه 

 مربیگری
 درصد فراوانی

گروه 

 تجربی
۱۵ ۵2/7۳±۵/۳4 

 ۰ ۰ بین المللی 6۰ ۹ ۱ - ۱۰ 2۰ ۳ دیپلم

 67 ۱۰ درجه یک ۳4 ۵ ۱۱ - 2۰ ۵۳ ۸ كارشناسی

 ۳4 ۵ درجه دو 6 ۱ >2۰ 27 4 ارشد و باالتر

گروه 

 گواه
۱۵ 22/۰6±4/۳۵ 

 ۱۳ 2 بین المللی 7۳ ۱۱ ۱ - ۱۰ 6 ۱ دیپلم

 4۰ 6 درجه یک 27 4 ۱۱ - 2۰ 67 ۱۰ كارشناسی

 47 7 درجه دو ۰ ۰ >2۰ 27 4 ارشد و باالتر
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و پس آزمون هر دو متغیر اصلی  آزمون پیشنمرات كه  استفاده شدویلک  -از آزمون شاپیرو  هاداده چگونگی توزیعبرای بررسی 

استرس  و شناختییعنی بهزیستی روان وابستههمچنین بین متغیرهای ؛ (p>۰۵/۰)از حالت نرمال برخوردار بودند تحقیق 

 (. ۵6/۰r=  ،۰۳/۰=pهمبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد ) شدهادراک

ــیب ــی همگنی ش ــیون با توجدر بررس ــطم معناداری برای گروه  ههای رگرس  یتجرب( و برای گروه =۱۳۸/۰pگواه )به اینکه س

(2۰6/۰ p= ) ــیونی ــرایب رگرس ــتی روانهاگروه آزمونپسو  آزمونشیپبود، لذا ض ــناختی ی تجربی و گواه در متغیر بهزیس ش

شندیمهمگن  شیب در .با سی همگنی  سطم معناداری برای گربرر سیون با توجه به اینکه  ( و برای =p ۱۱/۰گواه )وه های رگر

ـــیونی  .بود( =p ۰۹/۰) یتجربگروه  یب رگرس ـــرا ـــترس هاگروه آزمونپسو  آزمونشیپلذا ض ی تجربی و گواه در متغیر اس

 نیز همگن بود. شدهادراک

 -نتایج نشان داد كه ماتریس واریانس استفاده شد.( Box'Mباكس )از آزمون  انسیكوواربرای بررسی یکسانی ماتریس واریانس ـ 

 (.p ،4۳/2=f ،۸۹/7 =Box'M=۰7/۰همگن هستند )كوواریانس 

، p=۰6/۰( و برای متغیر استرس ادراک شده )p ،۵6/۱=F=22/۰توجه نتایج آزمون لوین برای متغیر بهزیستی روانشناختی ) با

۹4/۳=F ها از نظر آماری معنادار نبود.گردید و تفاوت واریانس دیتائ هاانسیوار(  فرض یکسانی 

 شدهشناختی و استرس ادراکآوری بر بهزیستی رواننتایج تحلیل كوواریانس اثر آموزش تاب .5جدول 

Table 5. The results of the analysis of covariance the effect of resilience training on psychological well-being 

and Perceived stress. 

  منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اثر اندازه 

(Eta) 

توان 

 آزمون

 گروه
 ۱ 427/۰ ۰۰۱/۰ ۹4۱/۳۰ 2۳۱/۳ ۱ 2۳۱/۳ شناختیروان بهزیستی

 ۱ 4۱2/۰ ۰۰۱/۰ 2۵۸/۳۰ 4۸۳/۰ ۱ 4۸۳/۰ شدهاسترس ادراک

ها( چون كه برای هر آزمونو با توجه به كنترل و حذف آماری متغیر تصادفی كمکی )پیش ۵با توجه به نتایج مندرج در جدول 

 Fكمتر است؛ بنابراین  ۰۵/۰از سطم آلفای  شدهمحاسبهشده سطم معناداری شناختی و استرس ادراکدو متغیر بهزیستی روان

و  427/۰( است به ترتیب برابر 2rاثر كه در واقع مترادف با مجذور همبستگی ) اندازهست. از لحاظ آماری معنادار ا شدهمحاسبه

درصد از  4۱شناختی و حدود آزمون بهزیستی روانهای پسدرصد از تغییرات در نمره 4۳معنی كه حدود  بدین است. 4۱2/۰

 مربوط است. آوریتاب شده به تأثیر آموزشآزمون استرس ادراکهای پستغییرات در نمره

 گیریبحث و نتیجه

شده مربیان والیبال شناختی و استرس ادراکآوری بر بهزیستی روانمطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک دوره آموزش تاب

ه شداسترس ادراک و شناختیبهزیستی روان افزایش آوری درتاب آموزش كه داد نشان پژوهش این از حاصل انجام شد. نتایج

 است. مربیان والیبال مؤثر بوده

شده مربیان والیبال شناختی و استرس ادراکآوری بر بهزیستی روانفرضیه این پژوهش مبنی بر این بود كه یک دوره آموزش تاب

(، 2۰۱۹های این پژوهش همسو با برخی از تحقیقات مشابه صورت گرفته مانند حسن زاده نمین و همکاران )مؤثر است. یافته

( است 2۰2۰) ۱و لی و هاسون (2۰۱۸) همکارانخانجانی و ، (2۰2۰)(، اسفندیار و همکاران 2۰۱7مشیدی عینی و رضوی )ج

هستند كه  یدرون یتیفیك ،استرس نهیبه تیریآوری و مدتوان گفت كه تابپژوهش می یهاافتهیبر اساس  .(4۱, 2۵, 2۳, ۱۱)

                                                      
1. Li and Hasson  
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 یستیبهز یباعث ارتقا جهی، خود را حفظ كند و در نتیزندگ یهاناگوار و استرس طیتا در مقابله با شرا سازندیم رفرد را قاد

 .شود یاز زندگ یمندتیو رضا ینیبخوش زندگی، یندشناختی، هدفمروان

با مشکالت  رویارویی كه در هنگام آموزش می دهدهایی را به افراد مهارت آوریتاب آموزش ،می توان بیان كرد یافته این تبیین در

ای هدر بیشتر موقعیت مربیان والیبالو با توجه به این كه  كند اقدامتری تفکر و سپس رانهوآتاب زا به شیوههای استرسو موقعیت

درگیر در  فکری یندهایقرار دادن فرآ آوری با تحت تأثیر، تابرونیازا ؛باشندمیزا و استرس كننده ناراحت افکارورزشی دچار 

با  مواجهه در مهمی نقش جهینت در .دكنیم فراهمآوری را تاب راهبردهای ازبرخی  دسترسی به و ترسیم كنترل فرد، امکان

 عوامل برابر در تواند می فرد آوری،تاب. با  بهبود كندمحافظ عمل می سپر مقاومت و منبعیک  عنوان دارد و به فشارزا حوادث

از این رو، . (۳۰)تسلط یابد  آنها بر ایستادگی كرده و شود می اضطراب آمدن وجود به سبب كه عواملی همچنین و زااسترس

 .كند می تضمین را افراد روانی بهزیستی اضطراب، چون عواملیكاهش اثر  و تعدیل با آوریتاب

مستقیم آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثر تابدر پژوهش خود نشان دادند كه  (2۰۱۹)حسن زاده نمین و همکاران 

شده میانجی  . استرس ادراکردی روانشناختی دانشجویان دختر داشده بر بهزیست و اثر غیرمستقیم با میانجی استرس ادراک

گفت كه بنابراین می توان  ؛(۱۱) آوری و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر بودمناسبی بین تاب

 ،بنابراین ؛ر مقابله كنندبهت روزمره هایترسكند كه بتواند با اسآوری كمک میدارای تاب های مثبت به افرادتجربه هیجان

 نتیجه در دهد.میرضایت از زندگی را افزایش  زانی میروان سالمت سطم افزایش با و هیجانی مشکالت كاهش طهآوری به واستاب

شده یک هیجان  كه استرس ادراک یرابطه منفی دارد. از آنجای های منفیطه مثبت و با هیجانراب ،مثبت هایهیجان با آوریتاب

آوری باعث ایجاد راهبردهای كنار آمدن و ساز همچنین تاب ؛باعث كاهش آن شودآوری منفی است، لذا منطقی است كه تاب

بینی، ابراز وجود و اعتماد به با خوش زارویدادهای استرسدر مقابل ال آوری با. افراد با تابشودمیوكارهای دفاعی بهتر در افراد 

سازد عات را مؤثرتر میهای خوشبینانه، پردازش اطال. نگرشل استقابل كنتری آنان راداد بكنند. در نتیجه روینفس برخورد می

 دهدمی یابد و تنش را كاهشدشوار افزایش می گیرد و توان كنار آمدن با شرایطای بیشتری را به كار میو فرد راهبردهای مقابله

و توانایی  ، خودآگاهینسب به آن آگاهی پیدا می كنندآوری آموزش تاب دروهدر طول مربیان والیبال مؤلفه دیگری كه . (42)

در كند. ها ایجاد میط بر شرایط را در آنعمل كنند و حس تسلتری به طور مستقلكند كمک می هاآنحل مسئله است كه به 

ریزی همچنین این برنامه آموزشی با ارتقا توان برنامه ؛مطلوب تری می توانند مدیریت كنندبه نحو نتیجه استرس ایجاد شده را 

 زای مربیگری داشته باشند.شرایط استرستحمل و شکیبایی  فزایشبرای ا یهای مدونبرنامهتا كند كمک میبه مربیان والیبال 

مقابله، آموزش  یهامهارت ،یآموزش تاب آوردوره كه در  گفت توانیم یروان شناخت یستیبر بهز یتاب آور یاثربخش نییدر تب

بهزیستی روانشناختی  یهامؤلفه شیموجب افزا تفکر سازنده و تاب آورانه احتماالً یالگو جادیو ا یشناخت ی، بازسازمندیمعنا

ها مهارت یبرخ یریادگیشده است. از آنجا كه  یرشد فردی و زندگ طیتسلط بر مح گران،یمثبت با د ارتباطخود،  رشیپذشامل 

شود، آنها همواره یم باعثبرنامه  نیدر ا مربیان والیبالشركت  ،رسدیبه نظر م ،گنجانده می شود یتاب آور آموزش  در برنامه

سخت و  طیدر شرا یخود را حت یشوخ طبع هی، روحكمتر توجه كنند ندیاخوشان یدادهایبه رو شند،یندیتالش كنند، مثبت ب

و  داشته باشند شهامت پذیرش برخی نقایص و كمبودها را در خود رند،یكمک بگ گرانیاز د و در این شرایط حفظ كنند تنش زا

بلکه به نوبه خود  ،شده یتاب آور شینه تنها موجب افزاتا  را كنترل كنند ودافکار، احساسات و اعمال خ تیریكنند با مدتالش 

 دهند. ارتقا  در خود را یروان شناخت یستیبهز

به این نتیجه  انجام شد، آوری و بهزیستی روانشناختیدر تحقیق خود كه با هدف بررسی استرس، تاب (2۰۱7و یانگ ) اسمیت

بیشتر به  و بنابراین، توجه (4۳) در رابطه استرس و بهزیستی روانشناختی استتعدیل كننده آوری یک متغیر رسیدند كه تاب

 و باعث افزایش بهزیستی كندمیاسترس را تعدیل  بالقوهای مؤثر، منابع سایر راهبردهای مقابلهوری و آآموزش تابنقش 
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موجب از طریق افزایش عواطف مثبت  آوریتابگفت كه  توانمی (2۰۱7) بر مبنای نظر اسمیت و یانگروانشناختی می شود. 

 سازبه عنوان یک  نفسعزت ارتقاء طریق از آوریتاب اساس این رب. شودیمنفی م هایتجربهو مقابله موفق با  نفسعزت بهبود

 ائلمسبا انعطاف بیشتر با  آورتاب افراد نهمچنی. شودیم منجر یشناختروان بهزیستی و مثبت یریپذانطباق به یاواسطه وكار

ع مناب و كننداجتناب نمی دیگران از كمک درخواستاز و در صورت نیاز  كنندیم یزیربرنامه هاآن حل برای شوند،مواجه می

 یشناختروان تیث افزایش بهزیسباع روانی بهداشت و سالمت افزایش طریق از عوامل این كه دارندكاملی برای مقابله با مشکالت 

ر استرس غلبه مؤثر بعوامل آوری و دیگر ، به عبارتی نتایج این پژوهش نشان داد كه باید توجه بیشتری به نقش تاب(4۳) شوندیم

 مربیان بهبود یابد.شود تا بهزیستی روانشناختی در 

. به استشده مربیان مؤثر كاهش استرس ادراک و شناختیبهزیستی روان افزایش آوری برآموزش تاب ،این مطالعه نشان داد

خود از این رویکرد برای ارتقای  های آموزشیدر برنامه ،شودشناسان ورزش پیشنهاد میمدیران ورزش، مشاوران و روان

آموزش های مربوطه  ،گرددهمچنین توصیه می؛ در جهت بهبود عملکرد مربیان استفاده كنند شناختیروانی سالمت هاشاخص

های آموزشی برای مربیان در نظر گرفته شود تا در بدو ورود مربیان به محیط آموزشی و پس از آن محیط مسابقاتی، در دوره

رل استرس بیشتر و در نتیجه اثربخشی بیشتر برای تیم و مجموعه باشگاهی گردد و بازخورد مناسب تری از نظر بهبود باعث كنت

 ننشا روان شناختی پرداخت و آوری بر استرس و بهزیستیبررسی اثربخشی آموزش تاببه  حاضر پژوهشكار تیمی به دست آید. 

واریانس تبیین شده  ناما مشخص است كه میزا ؛درثیرداای روانشناختی تتبهزیس واسترس ادراک شده بر  آوریداد كه تاب

گذارند ثیر میرها تابر این متغ دهد كه عوامل دیگری نیزمی نشان ی روانشناختی كامل نبود. این امرتبهزیس واسترس ادراک شده 

هایی بوده است از جمله ی محدودیت. پژوهش حاضر داراشودآتی احساس می هایاسایی و بررسی آنها در پژوهشنكه لزوم ش

و سازد ی نتایج را محدود میریپذمیتعماست كه  شده انجاماینکه پژوهش بر روی مربیان مرد در استان چهارمحال و بختیاری 

 گردد. ها تکرارپذیری یافتهالزم است تحقیقات در زمینه تعمیم

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت كرده بودند،الت پژوهشی كه نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج هیچالمطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردلی در بخشهای تأمین ماگونه كمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشاركت داشته ،های پژوهش حاضرتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .امی كسانی كه در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری كنیمدانیم از تمزم میالبر خود 
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