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 چکیده

اي ایران بود. روش تحقیق، هاي برند شخصی مربیان ورزش حرفهمدل شایستگیهدف از پژوهش حاضر تدوین 
هاي نیمه ساختاریافته استفاده ها از مصاحبهپردازي داده بنیاد است. به منظور گردآوري دادهکیفی و مبتنی بر نظریه

گیري نظري و نمونه شد و تجزیه و تحلیل اطالعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش
مصاحبه با مربیان  23هاي هدفمند (قضاوتی) و گلولۀ برفی (زنجیره اي) بود. که بر مبناي آن مندي از تکنیکبا بهره

ها شناسان ورزشی صورت گرفت. ابتدا تمام نکات کلیدي مصاحبهورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه
رسی و تحلیل آنها کدهاي مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. در استخراج و کدگذاري شدند و بعد از بر

هاي به دست آمده مفهوم از فرایند کدگذاري باز شناسایی و استخراج شد. نتایج تحلیل داده243مقوله و  24نهایت 
هاي برند یستگیها طی فرایند کدگذاري باز، محوري و انتخابی، به ایجاد نظریۀ داده بنیاد در زمینه شااز مصاحبه

دهی اي مربیان، عوامل درونی و بیرونی شکلهاي حرفهاي ایران منجر شد. صالحیتشخصی مربیان ورزش حرفه
اي ایران هاي برند شخصی مربیان ورزش حرفهرفتار مربیان به عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به مدل شایستگی

 اند.عنوان شده
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 مقدمه  -1
از  فشار افزایش با نهادهاي ورزشی، ورزشکاران و مربیان را و داده افزایش را قدرت ورزش شدن، جهانی فرآیند
 و محیطی اجتماعی ابعاد در هایشانفعالیت و اهداف به تروسیع نگرش یک از برخورداري براي جامعه طرف

 براي جدید معماي یک تر نهادهاي ورزشی، مربیان و ورزشکاران، بهمسئوالنه رفتار براي فشار است. ساختهمواجه 
 گردیده تبدیل سود رساندن به جامعه، به عنوان یک ارزش حداکثرسازي راستاي سازي نهادهاي ورزشی درتصمیم
 .)1است(

شامل  ايحرفه ورزش گیرد،برمی در را بسیار بزرگی تجارت ورزش صنعت و ايحرفه حاضر، ورزش حال در
 این از ايورزش حرفه جهانی بازار همچنین، است. و تماشاچیان ورزشکاران ها،رسانه مالی، حامیان همکاري

 ساختار اند،داده شکل جدیدي را کارهاي و کسب و شده ادغام هم با کار کسب و و مهارت چندین که جهت
 اي و مربیانحرفه ورزشکاران که است. از آنجا گسترش حال در روز روز به ساختار، همچنان این و دارد متفاوتی

 در "ورزشی مشهور افراد" مفهوم به هستند، توجه ايحرفه ورزش حوزه در کارها و اصلی کسب عناصر از یکی
 مشهور افراد گرفته است قرار ورزش صنعت مختلف هايتوجه بخش مورد و کرده پیدا ضرورت صنعت ورزش

سرمایه تشویق براي دلیل، به همین کنند؛می عمل مالی حامیان و هارسانه براي جذب اهرمی همچون ورزشی،
 ) 2هستند( ورزش ضروري در صنعت گذاران

 را کسب خود حرفه مورد نیاز هايشایستگی باید باشند، داشته موفقی عملکرد خود شغل در افراد اینکه براي
انجام شده در زمینه توسعه رویکرد نظام مبتنی بر شایستگی در حوزه منابع انسانی و تاثیري که هاي فعالیت .کنند

اند، باعث شده هاي اخیر از خود بر جاي گذاشتهها بر کارکردهاي مختلف مدیریت منابع انسانی در دههاین فعالیت
ها و موسسات کشورهاي ع انسانی سازماناست که این امر به عنوان یکی از اهداف و مقاصد راهبردي در حوزه مناب
ها به تدریج بر ضرورت و اهمیت شناسایی توسعه یافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه به حساب آید و سازمان

 ).3هاي مورد نیاز منابع انسانی و تدوین هدفمند و سریع الگوهاي شایستگی از خود نشان دهند(شایستگی
 نمود جاگذاري و نمادها ثبت دهد که بدنبالیک انسان توسعه یافته را نشان میالگوي شایستگی، تصویري از 

 برند اهمیت و روندمی شمار به هاانسان حتی و محصوالت هویت از نمادي برندها اند. امروزه بوده خود از اثري و
 و انحصار محصوالت در تنها برند. است انکار غیرقابل کار و کسب با مرتبط هايجریان و ارتباطات گیريدر شکل
 تصویر فرد، هر شخصی هايویژگی .باشند داشته خود براي شخصی برند توانندمی نیز اشخاص و نیست، هاسازمان

 اهداف و هاآرمان و هاارزش نظام مثل فرد درونی از عوامل ايآمیزه شخصی برند یک. سازندمی را او شخصی برند
 شخصی برند داراي هر فرد دیگر، عبارت به. است ارتباطات شبکه و بدن زبان چهره، مثل او بیرونی نمادهاي نیز و

و  هامهارت نظیر وي همراه هايدیگر خصوصیت و ظاهري هايویژگی و نشان نام، در که خود است به منحصر
 خانواده دوستان، ها،عالیق، فعالیت شخصیتی، هايویژگی ظاهر، تعامل، سبک شغلی، مختصات اي،حرفه هايداشته

 هايشایستگی و تجربیات ها،ویژگی از ذهنی مخاطبان ادراك از عبارت افراد شخصی برند لذا. یابدمی تجلی او.... و
 .)4باشیم(می فردي هايشایستگی بهبود و کسب نیازمند شخصی برند ساخت است. لذا براي شخص یک

هاي الزم براي انجام دهد که از آمادگیالگوي شایستگی، تصویري از یک انسان توسعه یافته را نشان می 
هاي هاي محوله برخوردار است. در واقع، الگوهاي شایستگی، توصیف مکتوبی از شایستگیآمیز و مسئولیتموفقیت

شغلی، کار تیمی، بخش یا قسمتی از سازمان و مورد نیاز براي عملکرد کامال موفق و یا نمونه در یک، شغل، گروه 
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 به آنها، دارنده افراد که تعریف کرد هاییویژگی توانمی را هاشایستگی .)5یا یک کارکرد اجتماعی تعریف کردند(
 به را ). برخی دیگر از محققان شایستگی6(. دهند بروز خود از را شغل یک در مطلوب توانند عملکردمی واسطه این
 هايشایستگی و دارد ارتباط انجام کار به فنی دانش یا فنی شایستگی. کنندمی تقسیم رفتاري و فنی مقوله دو

 هاشایستگی گیريشکل در اساسی مولفه سه که محققان معتقدند بیشتر. دارند توجه کار انجام چگونگی به رفتاري
 در الزم مهارت و دانش فردي اگر محققان نظریات به باتوجه. نگرش و دانش، مهارت از؛ عبارتند که دارند نقش
 توانصورت نمی این در دید را شایستگی و تمایز وجه نتوان او عملکرد و رفتار در ولی باشد را داشته خاص حوزه یک

 و شدن خلق ارزش، نوآوري، تازه با شایستگی ذات گفت توانمی همچنین. کرد اطالق وي به را شایسته عنوان
 داشته هم خوبی نگرش و باشد داشته باالئی مهارت سطح و دانش اندازه هر فردي اگر. کندمی پیدا معنا بودن تازه

 ).4( کندنمی ایجاد برایش را اعتباري او باشد شایستگی مانده روزمرگی و تکرار دور در ولی باشد
 موردنیاز رفتارهاي و هاتوانایی براي سنجش گیريقابل اندازه الگوي یک از است مدل شایستگی برند عبارت 
 ارائه سازمان هر در شایستگی برند مدل از تدوین هدف آمیز.موفقیت صورتبه کاري هايدادن فعالیت انجام براي

 موفقیت و مؤثر عملکرد به منجر که ايگونهبه .است انسانی منابع سامانه عملکرد سازيبراي یکپارچه الگویی
 را به صورت موردنظر هايشایستگی بین رابطه که است یک شکل انتزاعی شایستگی الگوي )4( سازمانی شود
 براي الزم هايشناسایی شایستگی براي توصیفی ابزار شایستگی برند مدل .دهدمی نمایش مفهومی و سیستماتیک

 رفتاري شرح مدل شایستگی برند ساده، عبارت به. است صنعت یا سازمان کار، شغل، در خاص نقش یک فعالیت
-هاي یک شغل، این شایستگیپس از تعریف شایستگی«شود.  تعریف حرفه و هر شغل به توجه با باید که است شغل

 انجام براي موردنیاز هايشماتیک شایستگی شرح شایستگی برند شخصی، ها باید درون یک مدل قرار بگیرد. مدل
 ). 5( »است یک شغل موفق یا مثال زدنی
آموزش و پرورش  در اينقش برجسته آنها. شوندمی محسوب ايورزش حرفه اجزاي تریناز کلیدي مربیان

باشد که، بر رفتار هاي رفتاري میرفتار مربیان، یکی از مهمترین الگوي و دارند، اعمال عهده ورزشکاران بر
 مختلف هايشایستگی از برخورداري در نتیجه مربیان خود نیازمند باشد؛تاثیرگذار می اي ایرانورزشکاران حرفه

بنابراین  .اي و اجتماعی به سطح مطلوب برسانندتا بتواند ورزشکاران را در زمینه رفتار حرفه اي هستندو حرفه شغلی
 هايشایستگی حوزه در که محققانی و هاي نویسندگاندیدگاه و پیشینه بررسی آن است؛ ضمنمحقق در پی 

هاي برند شخصی هاي مورد نیاز به منظور طراحی مدل شایستگیشایستگی اند،داشته فعالیت شخصی برند و فردي
  اي ایران را شناسایی کنند.مربیان ورزش حرفه

 بر عالوه خود از مثبت تصویري ایجاد براي ) نشان داد؛ در ورزشکاران1393نتایج پژوهش صفار و همکاران (
 بهتر همچنین، باشند. داشته کافی توجه باید نیز مسابقه میدان از عوامل خارج به زمین، داخل عوامل به توجه
 تمایز ایجاد یعنی برندسازي اصلی هدف تا باشد استوار آنها رقابتی مزیت بر روي ورزشکاران شخصی برند است

 .)7شود( حاصل
نتایج اند، با توجه به ) در پژوهشی به تبیین الگوي شایستگی برند شخصی پرداخته1393حسینی و همکاران(

هاي فردي در هاي فرهنگی، اجتماعی و تخصصی از عوامل تاثیرگذار بر برند شخصی مبتنی بر شایستگیمولفه
 ). 8حوزه دانش، مهارت و نگرش بود(
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سرمایه انسانی  هاي برند شخصی در حوزه) در تحقیقی به شناسایی عوامل موثر بر شایستگی1393صائمیان(
-مبتنی بر شایستگی هاي فرهنگی، اجتماعی و تخصصی بر برند شخصیبود؛ مولفه پرداخته است. نتایج حاکی از آن

که ابعاد سبک زندگی  ها نشان دادداري دارد. همچنین یافتههاي فردي در حوزه دانش، مهارت و نگرش تاثیر معنی
 ).   9اند.(داري نداشتهو سطح خانوادگی بر برند شخصی به طور مستقیم، تاثیر معنی

 به و چین پرداختند کشور ورزشی ستارگان شخصی ارزش برندهاي مطالعه به )2010(1لی سونگ و ژیئوها
 توسعه منظور به هر ورزشکار شرایط با مطابق مختلفی هايمدل بهبود شرایط، براي که رسیدند نتیجه این

هدف  بازار باید ورزشکاران سطوح به توجه که با داد نشان آنها مطالعات .است نیاز مورد مدیریت برند و عملکرد
 که تیمی شغلی و ثبات همچون مختلفی عوامل که آنها دریافتند داد. همچنین، قرار توجه مورد را متناسبی
 عمده تأثیر ورزشی جایگاه قهرمانان تأثیرگذارند. ورزشکاران شخصی روي برند بر دارد، عضویت آن در ورزشکار

دهی رفتار ترین عامل شکلورزشکار به عنوان مهم عملکرد حال، توجه به درعین اما دارد، تصویر برندشان روي بر
 ).6کند( خطرساز عمل عامل یک مانند توانداي، میورزشکاران حرفه

اي، ارزیابی سازي، خودآگاهی، پایبندي به اصول اخالق حرفه) در پژوهشی عنوان کردند؛ شبکه2011(2مورگان
 ). 10باشد(از عوامل مهم در ساخت برند شخصی افراد میصحیح از موقیعت خود و برتري مهارت 

 کندمی کمک برند از تصویر مثبت یک ساخت به اجتماعی هايکه مسئولیت کندمی ) بیان2013( 3کورتسن
 بی است، اتفاقات کننده منعکس طور کامل به و سرعت به رسانه فرهنگ که و ارتباطات رسانه عصر در.

 و داستان از آگاهی و فهمیدن در نقشی حیاتی تواندمی مسابقه زمین از خارج در مالحظگی بازیکن و مربیان
ارزش بر روي اغلب ورزشکاران برندهاي که نکته این توجه به با از اینرو، کند. بازي ورزشکاران ماجراي شخصی

 و آرایی .)11( دارد کنندگان برا مصرف را بیشتري جذابیت شود،بنا می ورزشی قهرمانان خصوصیات و ها
 داخل هاي ویژگی کلی دسته دو در مربیان و ورزشکاران را برند تصویر روي بر تأثیرگذار ) عوامل2013همکاران(

 داخل زمین ویژگی عنوان به ورزشکار عملکرد عالوه بر همین راستا، در کنند.می بنديطبقه میدان و خارج میدان
 .)12( برندمی برند نام تصویر دهنده شکل میدان خارج هاي عنوان ویژگی به زندگی سبک و ظاهري جذابیت و

) در پژوهشی به بررسی مدیریت تجاري ورزشکاران پرداخته نتایج نشان داد؛ عملکرد 2013و همکاران( 4اکیکو
 ).13(باشددهی برند ورزشکاران میورزشی، ظاهر جذاب و شیوه زندگی ورزشکاران در جامعه از عوامل اصلی شکل

کنند؛ بین رفتار تماشاگران ورزشی با تصویري که تماشاگران از ) در پژوهشی عنوان می2017همکاران(و 5تلر 
داري وجود دارد. و رفتار مربیان و ورزشکاران نقش تعیین کنندهاي برند ورزشکاران و مربیان دارند، ارتباط مثبت معنی

) در پژوهشی به ارائه عواملی که باعث 2017( 6). نیسن14در شکل دهی رفتار هواداران و ذینفعان ورزشی دارد(
شود پرداخته است؛ با توجه به نتایج، در عصر دیجیتال امروز، چگونگی حضور افراد موفقیت برند شخصی افراد می

هاي اجتماعی یک عامل کلیدي در هاي اجتماعی و مدیریت استفاده از رسانهبه عنوان یک برند شخصی در رسانه
 ).15شود(ند شخصی افراد محسوب میتوسعه و حفظ بر
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هاي ورزشی صورت گرفته تیم برند زیادي که در زمینه مطالعات هاي صورت گرفته، علیرغمبا توجه به بررسی 
اکثر  بر این اند. عالوهداده قرار مورد بررسی شخصی را در ورزش حرفه اي برند اهمیت اندکی هايپژوهش است،

بوده  ورزشکاران برند مدیریت روي بر تمرکزشان اي،برند شخصی در ورزش حرفه مطالعات صورت گرفته در زمینه
شخصی مربیان  برند هايشایستگیدهی هاي که منجر شکلاست و تاکنون تحقیقی در زمینه عوامل و شایستگی

 شود، یافت نشده است.  میورزش 
 در تواند می که است موضوعی تجاري برندهاي به شانتخصص و افراد شخصیتی هايویژگی دادن نسبت

 شایستگی برند داشتن براي افراد .باشد داشته اساسی نقش کار و کسب رقابتی فضاهاي در برند ویژه ایجاد ارزش
 بکار گیرند. را هاآن و بیاموزند تجربه و مهارت دانش، کسب طریق از را مختلفی هايویژگی باید شخصی مطلوب

 اي ایرانشخصی مربیان ورزش حرفه شایستگی برند زمینه در مطالعاتی خالء و موضوع، اهمیت به توجه با بنابراین
 مبتنی شخصی برند بر موثر هايمولفه زمینه را در مدلی تا است؛ این پژوهش بر آن ، آن بر هاي اثرگذارمولفه و
سطح  به بتوانند آن از ناشی پیامدهاي و کارکردها طریق از تا کرده، تبیین طراحی و فردي، هايشایستگی بر

 پیدا کنند.  دست اي ایرانمربیان ورزش حرفه مورد انتظار هايشایستگی مطلوب
 

 پژوهش شناسیروش
هاي تفسیر، ها و رویههاي کیفی، پژوهشگر از طریق روشپژوهش حاضر به روش کیفی اجرا شده است. در پژوهش

شود. تحقیق کیفی به ها نائل میخاص آنها به درك پدیدهکنندگان و در بستر نهادي و اجتماعی از نظر مشارکت
ها نه به صورت عدد و هاي کیفی دادهها با معناي آنها سروکار دارد. در پژوهشگیري و ارزیابی پدیدهجاي اندازه

رقم، بلکه به شکل واژگان و جمالت هستند. نظریه پردازي داده بنیاد نوعی روش کیفی است که هدف آن شناخت 
ها مفهوم جدیدي برون داد ). تا زمانی که از داده16درك تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستري خاص است (و 

). 17یابد. نظریه تنها زمانی معتبر است که پژوهشگر به نقطۀ اشباع رسیده باشد(نکند، فرایند اشباع نظري ادامه می
دهد، ه پردازي داده بنیاد، یعنی کدگذاري انتخابی رخ مینقطۀ اشباع نظري که در آخرین مرحلۀ کدگذاري نظری

کنندة نظریه پردازي داده بنیاد است. کدگذاري انتخابی شامل یکی از کدهاي محوري به مثابه مفهوم اصلی تبیین
شود. روند کدگذاري باز، هاي محقق جست وجو میبراي محقق است. بر اساس این کد محوري، اهداف و ایده

). نقطۀ اشباع نظري، بیان کنندة 18اعتبار تحقیق روشن شود( و شود دالیل و شواهدنتخابی سبب میمحوري و ا
پردازد و هاي تحقیق میپایایی روش تحقیق نظریه پردازي داده بنیاد است؛ زیرا نقطۀ اشباع نظري به تکرار داده

مصاحبه اجرا  23دهد. در پژوهش حاضر می شناسی، پایایی روش تحقیق را نشانها و نتایج آن روشاین تکرار داده
ها به دست نیامد، با وجود این براي اطمینان از حصول اشباع نظري، مفهوم جدیدي از داده 19شد که از مصاحبۀ 

هاي به هاي مصاحبهچهار مصاحبۀ دیگر نیز به اجرا درآمد و با توجه به اینکه هیچ مفهوم و طبقۀ جدیدي از داده
 اع نظري حاصل شد. دست نیامد، اشب

 جامعه و نمونۀ آماري تحقیق
شناسان اي، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعهجامعۀ آماري تحقیق شامل؛ ورزشکاران حرفه

غیر احتمالی قضاوتی گیري در این پژوهش روش نمونه اي حضور فعال دارند.ورزشی است که در حوزة ورزش حرفه
بدین ترتیب که ابتدا با توجه به شناخت محقق و در نظر گرفتن اهداف پژوهش، از خبرگان باشد. می و گلولۀ برفی
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هاي مطرح شده را داشتند، مصاحبه به عمل آمد و سپس آنها خبرگان دیگري منتخبی که شایستگی پاسخ به سؤال
بنیاد بر اساس پیشنهاد استراوس و تعداد نمونه مناسب براي روش داده  گیري ادامه یابد.را معرفی کردند تا نمونه

نفر است که افزایش تعداد آن بستگی به مرحله اشباع تئوریکی دارد، یعنی تا زمانی که دیگر  25تا  10کوربین، بین 
). در 16کند(آوري اطالعات ادامه پیدا میهاي جدید از مصاحبه شوندگان حاصل نشود، فرایند جمعاطالعات و داده
به بعد، تکرار اطالعات دریافتی مشاهد شد. اما براي  19نفر به مرور انتخاب شدند. از مصاحبه  23 این مطالعه تعداد

گرفت و در غیر این کنندگان ضبط صدا انجام میادامه یافت. در صورت موافقت مشارکت 23اطمینان تا مصاحبه 
 برداري اکتفا شده است. صورت تنها به یادداشت

 یار مقبولیت  در ارزیابی نظري پردازي داده بنیادمع کیفیت در پژوهش کیفی:
). براي ارزشیابی 17دهد(پژوهش (کمی یا کیفی) بدون دقت علمی، ارزشی ندارد و مطلوبیت خود را از دست می

اند. ، به جاي معیارهاي روایی و پایایی، معیار مقبولیت را پیشنهاد دادهدپردازي داده بنیاهاي مبتنی بر نظریهپژوهش
کنندگان، محقق و خواننده در هاي تحقیق تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکتقبولیت به این معناست که یافتهم

، 2هاکاربردي بودن یا مفید بودن یافته، 1تناسب؛ شاخص 10خصوص پدیدة مورد مطالعه موثق و باورپذیر است. 
براي معیار  10هااستناد به یادنوشتو  9حساسیت، 8بداعت ،7انحراف، 6عمق، 5منطق، 4زمینۀ مفاهیم، 3مفاهیم

 مقبولیت معرفی شده است.
 11کثرت گرایی 

شود، از ت حل نمیاي مسئله به حد کفایگرایی راهی براي اعتباردهی است. از آنجا که در هیچ شیوهکثرت
کند. از این رو باید می گرایی استفاده می شود؛ زیرا هر شیوه از جنبه هاي متفاوتی واقعیت تجربی را بررسیکثرت

اهیت کیفی پژوهش، از سه م). بنابراین با توجه به 18کار گرفته شود (هاي چندگانۀ مشاهدات بهدر این زمینه شیوه
 ):19گرایی زیر استفاده شده است (نوع کثرت
همزمان از  استفادة استفاده شده است. هادر تحقیق حاضر از ماخذ مختلف داده:  12 هاگرایی در دادهکثرت

اسناد و مدارك باالدستی، سبب شد ، هابازبینی مکرر داده، هاهاي مختلفی نظیر مصاحبه، بررسی یادداشتروش
 بیشترین دادة مقبول به دست آید.

در این زمینه فرد دیگري فرایند را همزمان با محقق پیگیري و ارزیابی کرد و :  13 گرایی در پژوهشگرکثرت
 ده به تأیید مدیران و خبرگان رسیدهمچنین مدل پدید آم

 

1 . Fit  
2 . Applicability 
3 . Concepts 
4 . Contextualization of concepts 
5 . Logic 
6 . Depth 
7 . Variation 
8 . Creativity  
9 . Sensitivity  
10 . Evidence of memos 
11 . Triangulation 
12.  Triangulation in Data 
13 . Triangulation in Investigator 
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برداران، مدیران اجرایی و افراد متخصص در این تحقیق از نظر پژوهشگران، بهره : 1کثرت گرایی در تئوري
 در ورزش و روانشناسی بهره برده شده است.

 
 هایافته
 ،)هايمقوله مفاهیم و خلق( باز کدگذاري مرحلۀ سه بر مبتنی داده بنیاد پردازينظریه در اطالعات تحلیل فرایند

 کدگذاري و) پیامدها و راهبردها گر، بسترها،مداخله شرایط علی، ایط شر محوري، مقولۀ شناسایی( محوري کدگذاري
 تحلیل و بررسی از عدب و شدند کدگذاري و استخراج هاکلیدي مصاحبه نکات تمام است. ابتدا) نظریه خلق( انتخابی

 باز کدگذاري رایندف از مفهوم243و  مقوله 24 نهایت  در. شد داده اختصاص خاصی مفاهیم به مشابه آنها کدهاي
 برقراري مرحله، ینا از هدف. ها استداده تحلیل و تجزیه دوم مرحله محوري، شد. کدگذاري استخراج و شناسایی

 دیگر مقوالت که ريمحو هايکه مقوله شکل این به. است باز کدگذاري مرحله در هاي تولیدشدهمقوله بین رابطه
 قرار مورد بررسی هامقوله دیگر و هاي مرکزيمقوله این میان رابطه و گرددمی شناسایی گیرندقرار می آن حول
 مقولۀ شامل دسته شش در باز کدگذاري فرایند از آمده دست به هاي، مقوله محوري کدگذاري فرایند در .گیردمی

« مقولۀ  هایتن در و گرفت. شکل پیامدها و راهبردها بستر، شرایط گر، مداخله علی، شرایط شرایط محوري،
 آن به را هاولهمق سایر انتخاب و محوري مقولۀ عنوان به» اي ایرانشایستگی برند شخصی مربیان ورزش حرفه

است  برخوردار یتجامع از حال عین در و بوده انتزاعی محوري نیز مقولۀ براي شده انتخاب برچسب. کرد مرتبط
 ).1(جدول

جی با استفاده از طرح هاي استخرادر مرحله بعد محقق در قالب کدگذاري انتخابی، به بیان ارتباط میان مقوله
 ). کدگذاري1ل،مند استروس و کوربین پرداخته است و مدل نهایی پارادایمی پژوهش ارائه شده است(شکنظام

 نظریه ارائۀ به محوري و کدگذاري باز نتایج اساس بر محقق که است بنیاد داده پردازي نظریه اصلی مرحلۀ انتخابی،
نظور که در نهایت اي مربیان ورزشی، بدین مهاي حرفهدر جامعه ورزش کنونی طراحی مدل شایستگی .پردازدمی

 هايدایمپارا و هاساختار فرایندها، هاي برند شخصی مربیان شود؛ اکتشاف،منجر به شناسایی و توسعه شایستگی
ت؛ به اي ضرروي اسطلبد؛ به منظور طراحی مدل شایستگی برند شخصی مربیان ورزش حرفهمی را خاصی

نوان پدیده محوري اي به عدهی رفتار مربیان حرفهاي مربیان و عوامل درونی و بیرونی شکلهاي حرفهصالحیت
ربیان ورزشی  ایران ماي شایستگی برند حرفه گیريتوجه شود. با توجه به نتایج پژوهش، آنچه که دلیل اصلی شکل

 سویی باشد. ازیممربیان  رهبري سیاسی،  قدرت سازمانی و نیروهاي بیرون سازمانی، نیروهاي باشد؛ عواملمی
هاي برند ایستگیشکننده طراحی مدل که تسهیل گیري و اقداماتیشکل در اساسی فلسفۀ و هاي مهمدیگر زمینه

هاي ک زندگی و الگوههاي اجتماعی، سباي، پایگاهاصول اخالق حرفه به فرهنگ سازمانی، پایبنديمربیان شامل؛ 
 اجتماعی ايپدیده زشاي در خود دارد. ورخاصی که ورزش حرفه عمومی هايبا توجه به جذابیت. باشدانگیزشی می

ه منظور دستیابی به برو از این. دارد اجتماعی ساختارهاي و نهادها مجموعه، پیوندي منظم و پیوسته با که است
-اورهاي مربی، قانوناي ایران توجه به محیط اجتماعی، نظام ارزشی و بالگوي شایستگی برند مربیان ورزش حرفه

ا تضعیف طراحی مدل یمداري، الگوهاي ارتباطی مربیان، توانایی مدیریت منابع انسانی مربیان به منظور تسهیل 
 رسد.ضروري به نظر می

 
 

1 . Triangulation in Theory 
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 . کدگذاري باز و محوري1جدول 

مقوله 
 کدها مفهوم مقوله فرعی کلی

لی
ط ع

رای
ش

 

 عوامل سازمانی

آموزش و 
 اطالع رسانی

 آموزش مربیان و رسانیاطالع عدم
 هاي اخالقیدر توسعه ارزش پرورش و آموزش ضعف

  نتایج و عملکرد به نسبت  مدیران پاسخگویی عدم مدیریت

 ریزيبرنامه
 اي به منظور ارتقاء همه جانبه مربیان ریزي مطلوب در ورزش حرفهبرنامهعدم 
 گرایی محض در ورزشنتیجه

اجراء و 
نظارت بر 

 قوانین

اي و اجراي اخالقی جامع در ورزش حرفه و انظباطی هاينامهعدم وجود آیین
 ضعیف 

 هااي در رسانهعدم رعایت اصول و اخالق حرفه

 اقتصادي بنگاه یک عنوان به باشگاه نبودن درآمد زایی
 پایین مربیان  درآمد

نیروهاي بیرونی 
 سازمان

کارگزاران 
 ورزشی

 ورزشی ترکارگزارانوسیع سازماندهی
 ورزشی کارگزاران اگاهی عدم و بودن غیرتخصصی

سیاستگذاري 
 دولت

 ورزش به دولت نگاه
 ورزش در دولت گذاريسیاست

نیروهاي 
 سیاسی

 
 ثباتیبی

 مدیریت
 

 سیاسی فرایندهاي طریق از هاباشگاه مدیران انتصاب
 مربیان شغلی امنیت عدم

 مدیریتی تغییرات و ضعیف مدیریتی سیستم
 ساختار ورزش

 سیاسی فرایندهاي طریق از هاباشگاه مدیران انتصاب
قدرت رهبري 

 انواع قدرت مربیان
 هانزدیکی مربیان با مدیر عامل  باشگاه

 مهارت فنی مربیان، قدرت مالی قدرت تخصص و
 هاي کاریزماتیک مربیان ویژگی

نه
زمی

ط 
رای

ش
ي

ا
 

فرهنگ  
 سازمانی

سبک 
 مدیریت

 اجتماعی هايمحیط در مربیان روابط و رفتار بر نظارت عدم
  نتایج و اجراء به نسبت مدیران پاسخگویی عدم

اجراء و 
نظارت بر 

 قوانین

 اجراء قوانینعدم اجراي قوانین و نظارت بر 
 هااي در رسانهعدم رعایت اصول و اخالق حرفه

پایبندي به 
اصول اخالقی 

 ايورزش حرفه
 ايتعهد حرفه

 اي مربیانتعهدات حرفه
 ايتبعیت از قانون، قواعد و مقررات ورزش حرفه

 ايرعایت اصول ورزش حرفه

 )ورزش و رسانه و سینما از متشکل( فراغتی نهادهاي اوقات فراغت سبک زندگی
 ورزشکاران ذهنی، اخالق و اجتماعی رشد منظور به مثبت هايفعالیت بر تاکید

سطح  پایگاه اجتماعی
 خانوادگی

 میزان درامد فرد
 سطح تحصیالت

 میزان فرزندان
 سطح فرهنگی خانوادگی

الگوهاي 
 انگیزشی

 احساس رضایت درونی از نتایج عملکرد عوامل درونی

 منابع مادي عوامل بیرونی
 عوامل اجتماعی و شغلی
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 کدگذاري باز و محوري .1جدول 

مقوله 
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تعامل و ارتباطات 
 اجتماعی

 ايهاي ارتباطی در ورزش حرفهتوسعه مهارت
 هوادار و هارسانه ورزشکاران، باشگاه، بین ویژه ارتباط

 هاي که با جوانان و منابع مالی کشور سروکار دارندسازمانهمکاري با 
 و ورزشکاران با فنی کادر و باشگاه عامل مدیر و مربیان متعدد جلسات برگزاري

 هاآن بین در حضور

 و 
شی

رز
م ا

ظا
ن

ان
ربی

ي م
ها

ور
با

 

 نگرش مربیان

 توجه به منافع اجتماعی
 ورزشی پایه سطوح در اخالقی هايارزش به توجه
 ايحرفه ورزشکاران آینده به توجه
 ايحرفه ورزش در اخالق کنونی وضعیت به توجه
 ورزشکاران رفتار طریق از هاباشگاه اخالقی برندسازي بر تاکید
  )آنی منافع گرفتن نظر در( ورزش در گرایی مقطع

 مطلوب رفتارهاي استانداردهاي فردگرایی

ش
رز

ر و
ي د

دار
ونم

قان
 

توسعه و اجراي 
 مقرراتقوانین و 

 اجراي یکسان قوانین و مقررات
 بازیکنان با برخورد مربی در قاطیعت
 هانامهآیین و هادستورالعمل در اخالقی و انضباطی موارد دقیق توضیح
 قوانین کردننهادینه
 هافدراسیون قوانین و مدنی کشور قوانین اساس بر قرارداد تدوین
 قوانین اجراي بر تاکید

 ايحرفه لیگ مسابقات در بدهکار هايباشگاه حضور از ممانعت قانون تصویب
 ورزشی هايرشته آن

 ملی هايتیم بازیکنان انتخاب عادالنه فرآیند
 اي اي در ورزش حرفهتاکید بر اجراي قوانین اخالق رسانه

ي 
ها

گو
ال

طی
تبا

ار
 

 هاي ورزشی)ها، کمیتهعضویت در مجامع بین المللی(فدراسیون ارتباطات رسمی

ارتباطات غیر 
 رسمی

 البیگري در ورزش
 اينقل و انتقال اتوبوسی در ورزش حرفه

 ارتباطات دوستانه با مدیران سیاسی

نی
سا

ع ان
ناب

ت م
ری

دی
م

 

آموزش و توسعه 
 منابع انسانی

 آموزش مربیان
 مدیران، مربیان، آموزشی هايسرفصل به ورزش در اخالق درس کردن اضافه

 ورزشی علوم و بدنی تربیت هايدانشگاه و ورزشکاران
 هاباشگاه مدیران و مربیان تحصیالت سطح بودن پایین

 مربی با مربی کمک نبودن راستا هم

گرایی در تخصص
هاي سازمان

 ورزشی

 هاباشگاه مدیران جایگاه ثباتیبی
 غیر ورزشی مدیران کنار در متخصص ورزشی مشاوران وجود عدم

 باشگاهعدم حمایت کامل مربی توسط 
 عدم دانش فنی برتر مربیان نسبت به ورزشکاران

 مربیان مدار بودن اخالق
 مدیریت زمینه در غیرمتخصص نیروي بکارگیري

 گراییعدم نظارت بر رفتار اخالقی و اجتماعی مربیان و تاکید بر نتیجه نظارت و کنترل

انتقاد پذیري 
 مربیان

 گیري مطلوبنتیجهمیزان فرافکنی مربیان در صورت عدم 
 گیري مربیانسبک تصمیم

 
 



   98ییز و زمستان پا /سی ام شماره  /پانزدهم نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال پژوهش 

 کدگذاري باز و محوري .1جدول 
مقوله 

 کلی
مقوله 
 کدها مفهوم فرعی

ي
ور

مح
ده 

دی
پ

 

ص
ت

حی
ال

ي 
ها

فه
حر

ي
ا

 

 ايپایین بودن سطح تحصیالت مربیان حرفه دانش
 هباشگاه مربیگري کادر نبودن کامل

 نامطلوب و مطلوب رفتارهاي درباره اقتضایی قضاوت نگرش
 ايحرفه هايتیم در روانشناختی مسائل به توجه و اجراء عدم

 هاي روانیعدم تمرین مهارت مهارت
 اي مربیان در زمینه شغلی و رفتارعدم صالحیت حرفه

تار
 رف

هی
ل د

شک
ل 

وام
ع

 

عوامل روانی و 
 درونی

 دهی رفتارعوامل درونی شکل
 الگوهاي رفتاري مربیان

 اياخالقی در ورزش حرفهعدم توجه به اصول 
 نظري و دینی مبانی به توجه عدم

 وجدان) اخالق سازيدرونی(جهانی اخالق
 ورزش در آن انعکاس و جامعه در گريرشوه دینی، تهجر مانند رفتارهاي رواج

 بازیکن ساالري
 شهرت

 رفتار طراحی در فرد خود توجه به نقش

 عوامل و بیرونی
 بین مربیان در مطالعه کمبود

 رفتار تماشاگران
 دهی رفتار مربیانعوامل محیطی شکل

ت
اما

قد
و ا

ها 
رد

اهب
ر

 

گی
ست

شای
عه 

وس
ت

ي
رد

ي ف
ها

 
 فرهنگی

 محض بردگرایی به توجه کاهش
 قانونی و ايحرفه تفکرات بجاي ورزش در رفاقتی تفکرات شدن جایگزین

 جامعه در اخالق کردن نهادینه
  استرس کنترل آموزش منظور به مذهبی و دینی مبانی از استفاده

 کشور ورزش در صحیح سازمانیفرهنگ ایجاد
 فرهنگی مناسب بسترهاي ایجاد

 پذیريفرهنگ و آموزش طریق از زندگی مربیان اغناء اجتماعی
 ورزشی الگوهاي طراحی در ایرانی و اسالمی هايارزش تلفیق

 تخصصی
 هاباشگاه فنی کادر و مربیان مدیران، ارتباطی هايمهارت ارتقاء و سازيفرهنگ موزش،آ

 ها در زمینه رفتاريآموزش مدیرعامالن و کادر فنی باشگاه
 اياجتماعی و حرفه مطلوب اخالق، رفتارهاي مورد در علمی هايهمایش برگزاري

ت
ولی

سئ
و م

ی 
نگ

ره
ه ف

سع
تو

عی
ما

جت
ي ا

ها
 

آسیب شناسی 
شرایط موجود و 

 سازيفرهنگی

 آسیب شناسی و بررسی شرایط موجود فرهنگی 
 بهبود شرایط موجود فرهنگی

 اخالق بدون حذف مربیان براي ورزش نظام هايظرفیت توسعه
 

توجه به 
مسئولیت هاي 

 اجتماعی

 هاي آموزشی فرهنگی برگزاري دوره
 هاي اجتماعی هاي داراي مسئولیتعضویت در سازمان

 اجتماعیهاي اهمیت دادن به مسئولیت
 ها و هوادارانهاي اخالق در ورزش جهت تیمبرگزاري کارگاه و کالس

 مستند صورت به سرپرست و مربی وظایف و رفتارهاي اجتماعی تعریف

الگوهاي 
 انگیزشی

 ايحرفه رفتار زمینه در پیشرفته هايباشگاه سایر از الگوبرداري
 ايحرفه مربیان براي الگوسازي

 رفتاري برتر الگوهاي معرفی
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 کدگذاري باز و محوري. 1جدول 

مقوله 

 کلی
 کدها مفهوم مقوله فرعی

ت
اما

قد
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ها 
رد

اهب
ر

 

توانمندسازي مبتنی 

 بر یادگیري

-برگزاري دوره

هاي آموزشی و 

 ارتقاء

 یادگیري- یاددهی فرایند و ایجاد بسترهاي مناسب در راستاي بهبود

 اي مربیان نیازهاي حرفه به پاسخگویی

مد
پیا

 

پاسخگویی به 

نیازهاي ورزش 

 اي ایرانحرفه

بهبود برند 

 شخصی مربیان

افزایش محبوبیت و اعتبار  استفاده از مربیان و ورزشکاران با اخالق،

 ها برند باشگاه

-توسعه ورزش حرفه

 اي ایران

بهبود وضعیت  

 فنی باشگاه

 توانمنداي به دلیل بکارگیري مربیان ها از لحاظ حرفهارتقاء باشگاه

 ها در زمینه اخالقی و اجتماعیافزایش رقابت باشگاه

 گريايافزایش تعهد نسبت به اصول حرفه

 
فردي،  هايشایستگی باید اقداماتی نظیر توسعه ايحرفه ورزش مربیان برند شایستگی الگوي دستیابی براي

 کمک نیز یادگیري صورت گیرد. توانمندسازي بر مربیان مبتنی و توانمندسازي اجتماعی مسئولیت و فرهنگی توسعه
 خودنظمی برانگیختگی، سمت به را خود مستمر، یادگیري و یادگیري طریق خود از برند صاحب افراد تا کند،می

 بهبود مسئولیت توانمند افراد. برسند خود نظر مورد هايها و ویژگیشایستگی سطح به بدین وسیله و دهند سوق
 پیامد نهایی طراحی مدل .هستند چابک ذهنی با آن مستمر بهبود درپی و پذیرند می را خودروزانه  وظایف و شغل

دهی برند شخصی مربیان هاي ورزشی، شناسایی عوامل شکلدر سازمان ايایستگی برند مربیان ورزش حرفهش
-یران میاي ااي ایران و توسعه ورزش حرفهاي ایران، پاسخگویی به نیازهاي ورزش حرفهورزش حرفه
 ). 2باشد(شکل 
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 محوري کدگذاري پارادایم مدل .1شکل
 
 

  

 شرایط علی
 عوامل سازمانی

 قدرت رهبري مربیان
نیروهاي بیرون 

 سازمانی
 نیروهاي سیاسی

 

طراحی فرایندهاي 
الگوي رفتاري 

 ايمربیان حرفه

اي هاي حرفهصالحیت
 مربیان

دهی رفتار عوامل شکل
 

 راهبردها و اقدامات
هاي توسعه شایستگی

 فردي
فرهنگی و مسئولیت توسعه 

 اجتماعی
توانمندسازي مبتنی بر 

 یادگیري
 

 شرایط زمینهاي
 فرهنگ سازمانی

اصول اخالق  به پایبندي
ايحرفه  

 پایگاه اجتماعی
  

 گرشرایط مداخله
 محیط اجتماعی

نظام ارزشی و باورهاي 
 مربیان

 مداريقانون
 الگوهاي ارتباطی مربیان

 مدیریت منابع انسانی مربیان
 

 پیامدها

شناسایی عوامل شایستگی
برند شخصی مربیان  هاي

 اي ایرانورزش حرفه
پاسخگویی به نیازهاي 

 اي ایرانورزش حرفه
اي توسعه ورزش حرفه

 ایران
 



        اي ایرانشخصی مربیان ورزش حرفه برند هايشایستگی طراحی مدل

 
 اي ایرانحرفه. مدل شایستگی برند مربیان ورزش 2شکل
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 گیرينتیجه و بحث
-). مولفه14باشد(می پذیر امکان تمایز ایجاد و رفتارها تغییر ها،مهارت توسعه طریق از شخصی برند ساخت

دهی رفتار اي مربیان، عوامل دورنی و بیرونی شکلهاي حرفهشامل صالحیت عمدتاً شخصی برند بر اثرگذار هاي
-شایستگی عنواناي؛ دانش، نگرش و مهارت به هاي حرفهباشد. در بعد صالحیتاي کشور میمربیان ورزش حرفه

 و ایجاد بر که موضوعاتی است اثرگذارترین از اي یکیهاي حرفهباشند. صالحیتمی مطرح نیز ايهاي حرفه
 تعداد البته. باشد فرد کاري حیطه و حوزه در باید ايهاي حرفهکند. تخصصمی کمک شخصی برند توسعه

 جوارهم هايسایر رشته در بلکه خود فعالیت با مرتبط کاري رشته در تنها نه دنیا برند صاحب از افراد ايبرجسته
 شودمی اي پیشنهادهاي حرفهتوسعه صالحیت زمینه در برخوردارند. باال سطح تخصص و مهارت دانش، از نیز

 از را مدیر فهم و درك توانائی هاي محیطی،نتایج ارزیابی صورت گیرد. محیطی از منابع دقیقی هايارزیابی ابتدا
 هايمهارت کند. فرایند توسعهتقویت می اي مورد نیاز جامعه ورزشیهاي حرفهآینده و صالحیت هايبرنامه تدوین

 هايمهارت توسعه هايیابد و ضروي است، برنامهمی افزایش تیمی و فردي یادگیري از طریق تخصصی
 .شود ریزيبرنامه خالقانه هايحل راه ارائه و تحلیل و طریق تجزیه از ذهن چابکی مهارت تقویت بر تخصصی

 ). از10،9،8باشد() همسو می1393) و حسینی(1393)، صائمیان(2011نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مورگان(
اي فتار مربیان ورزش حرفهدهی رعوامل دورنی و بیرونی شکل در ریشه هااین شایستگی مجموعه دیگر سوئی

باشند. اي ایران میمربیان ورزش حرفه برند شخصی توسعه و ایجاد در پدیده محوري دارند و این عوامل به عنوان
موضوعات؛  ايدهی رفتار مربیان ورزش حرفهعوامل دورنی و بیرونی شکل زمینه با توجه به نتایج پژوهش در

 نظري و دینی، رواج مبانی به توجه اي، عدمبه اصول اخالقی در ورزش حرفهالگوهاي رفتاري مربیان، عدم توجه 
 ورزش، بازیکن ساالري، شهرت، توجه به نقش در آن انعکاس و جامعه در گريرشوه دینی، تهجر مانند رفتارهاي

رفتار مربیان دهی بین مربیان، رفتار تماشاگران و عوامل محیطی شکل در مطالعه رفتار، کمبود طراحی در فرد خود
 باشد. مورد توجه می

ریزي، اجراء و هاي ورزشی، برنامهرسانی مربیان، نحوه مدیریت سازماندر برندسازي شخصی؛ آموزش و اطالع
ثباتی مدیریت و قدرت رهبري مربیان از علل هاي دولت و بیگذارينظارت بر قوانین، کاگزاران ورزشی، سیاست

 داراي موفق و شخصی برند صاحب شوند. افراداي ایران محسوب میورزشکاران حرفهدهی رفتار بنیادین شکل
 الزم تخصص داشتن نظیر متمایز کننده و تخصصی عوامل باشند.می خاصی تخصصی هايمهارت و صفات

 قدرت اطالعات، قدرت شخصی (کاریزما)، مالی، قدرت قدرت کار، محیط در آن بر و تسلط موضوع یک روي
 مناسب ارتباط ایجاد توانایی و مستمر یادگیري ذهنی، چابکی خود یادگیرندگی، در توانمندي و کنندگی بینیپیش

 برند باشد. داشته عهده به را ايکنندهتعیین نقش آمیز،موفقیت و شخصی برند ایجاد توان درمی دیگران، با
 و به مختصات بسته موقعیتی هر در رو این از باشد. نافذ و موثر هازمینه و هاجنبه همه در تواندشخصی نمی

می افراد مسیر گاهی در این و کرد، اقدام شخصی برند در الزم تغییرات انجام به بایستمی موجود، شرایط
 کاریزماتیک و شخصی هاياز قدرت بایستمی ویژه به ايحرفه برندهاي ببرند. بهره خود قدرت از بایست
 از استفاده متخصص، نیازمند افراد با تعامل براي مثال بگیرند، شکل مخاطب به بسته و باشند برخوردار باالیی
باشند می شخصی برند بر موثر منابع قدرت هايشکل دیگر جمله از مالی هايبود. قدرت خواهد اطالعات قدرت

 اي ایران ضروري است. دهی رفتار مربیان ورزش حرفهدر هر تالشی به منظور شکل
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و مقررات، ارتباطات  اي، نگرش مربیان، توسعه و اجراي قوانینتعامالت و ارتباطات اجتماعی در ورزش حرفه 
ی، نظارت و کنترل هاي ورزشگرایی در سازمانرسمی، ارتباطات غیر رسمی، آموزش و توسعه منابع انسانی، تخصص

یران تاثیر مثبت یا منفی اي ار مربیان ورزش حرفهگیري رفتاو انتقادپذیري مربیان از جمله عوامل هستد که در شکل
) همخوانی 2017) و نیسن(2013)، آکیکو(1393)، حسینی(1393دارند. نتایج پژهش با نتایج پژوهش صائمیان(

 و یادگیري یق خودطر از برند صاحب افراد تا کندمی کمک نیز ). توانمندي از طریق آموزش15، 13، 9، 8دارد(
 نظر مورد کیفیت سطح به بدین وسیله و دهد سوق خودنظمی برانگیختگی، سمت به را خود مستمر، یادگیري

 با آن مستمر بهبود درصدد و پذیرند می را روزانه خود وظایف و شغل بهبود مسئولیت توانمند افراد برسند. خود
 و وسایل لیهک به یافتن دست براي جو و جست از است ارتباطی، عبارت الگوهاي هستند. همچنین چابک ذهنی

 شبکه ایجاد و ئیگراباشد. شبکهمی شخصی برند در مهم اصلی که دیگران و اقناع ترغیب براي موجود امکانات
 این مستلزم و اشندب پیام آن ناقل و گرفته را برند پیام مخاطبان که که بطوري باشدمی مهم ايارتباطی حرفه

 داشتن مانند؛ طیهاي ارتبامهارت و هاتوانایی این که چرا است. سازمانی و فردي بین فردي، مهارت سري یک
 شخصی برند یشترب اثرگذاري نتیجه رهبري در و نفوذ موجب دیگران، دادن مشارکت و احساسات ابراز بیان، فن
) و 2013تن،()، کور2017)، نیسن(2017کند. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش تلر(می فراهم را

 ). 8، 11، 16، 15) همخوانی دارد(1393حسینی(
خصی مربیان ورزش ش برند هايشایستگیها و بسترهاي اساسی به منظور تدوین مدل با توجه به نتایج؛ زمینه

اه اجتماعی و الگوهاي اي، سبک زندگی، پایگبه اصول اخالقی ورزش حرفهفرهنگ سازمانی، پایبندي  اي ایرانحرفه
گونگی ایجاد چ، ها ورزشیهاي مدیران در سطوح مختلف سازمانترین دغدغهیکی از عمدهباشد. انگیزشی می

رهنگ . فت کننداخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعای بسترهاي مناسب براي عوامل انسانی است تا اصول
اي داراي الق حرفهشود. اصول اخها شناخته میازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت یا شکست سازمانس

ج پژوهش پایبندي به با توجه به نتای دهی شایستگی برند شخصی مربیان   دارددر فرایند شکلواالیی  هايارزش
اي و رعایت زش حرفهانون، قواعد و مقررات وراي مربیان، تبعیت از قاي شامل؛ تعهدات حرفهاصول اخالق حرفه
ن انرژي ذهنی، روانی اي توسط مربیان، زمینه متعهد شدباشد. توجه به اصول اخالق حرفهاي میاصول ورزش حرفه

 کند. هاي برند شخصی مربیان را فراهم میو فیزیکی در راستاي دستیابی به شایستگی
، سطح تحصیالت، تعداد فرزندان در ایجاد پایگاه اجتماعی افراد نقش سطح خانوادگی از لحاظ میزان درآمد فرد

-بر شکل اجتماعی هايمولفه از الگویی و راهنما عنوان کلیدي دارد. با توجه به نتایج پژوهش؛ پایگاه اجتماعی به
 گیردمی شکل عاداتی و رفتاري فرهنگی، الگوهاي از زندگی سبک .مربیان تاثیر ماندگار دارد شخصی دهی برند

 برند ایجاد مقدماتی را به منظور و گیرندمی کار به خود اجتماعی و فردي زندگی در را روزمره آنها طور به افراد و
 ) تحقیقات مورگان با هاي اجتماعی و سبک زندگیپایگاه باشد و نتایج پژوهش در بعد مولفهمربیان می شخصی

 ). همچنین13،12، 11، 10دارد( ) همسویی2013و همکاران( 1اکیکو ) و2013)، آرایی(2013، کورتسن(2011 (
هاي فردي، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توجه به مسئولیت اجتماعی است؛ توسعه شایستگی حاکی از آن نتایج

گیري اي ایران و توانمندسازي مربیان مبتنی بر یادگیري از اقدامات و راهبرهاي موثر در شکلمربیان ورزش حرفه
منجر به توسعه برند شخصی افراد  تخصصی هايها و مهارتباشد. توسعه شایستگیاي میورزشکاران حرفهرفتار 

باشد.  می شخصی برند الزامات از شخصی در حرفه تخصصی مهارت و دانش بودن دارا دیگر عبارت شود. بهمی
 

1 . Akiko 
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شایستگی میان پیوند تقویت دیگر سوي از کند.می تعیین را تمایز افراد وجه فوق هايمهارت به دسترسی میزان
 فردي قدرت افزایش و بهبود به منجر باال سطح هايتوانمندي کسب و و نگرش) مهارت دانش، (کسب ها

 .گرددبرند شخصی می عنوان تحت
 و سازمانی فردي فرهنگ ضعف را خود هايبرنامه ناکارآمدي علل یا تشکیالت، افراد سازمانها، از در بسیاري

بایست فرهنگ می شخص، برند توسعه و ایجاد مانند فعالیتی و یا کار و کسب هر براي تالشی هر دردانند. می
 اثرگذار، قوي و فرهنگ شوند. فقدان تقویت و ایجاد تطابق، صورت لزوم در و بررسی آن متغیرهاي و حاکم
ناشی از؛ نوع  نامطلوب مربیان رفتارهاي از برخی .کندمی افراد تحمیل و هاسازمان به را بسیاري هايهزینه

قانونی،  و ايحرفه تفکرات بجاي ورزش در رفاقتی تفکرات شدن محض، جایگزین بردگرایی به توجه نگرش و
 سازمانی، فرهنگ استرس کنترل آموزش منظور به مذهبی و دینی مبانی از جامعه، استفاده در اخالق کردن نهادینه

 مدیران بیشتر درك دهی رفتار مربیان وهاي فرهنگی در شکلاهمیت مولفهبه  توجه باشد. باکشور می ورزش در
 هايمؤلفه میزان اثرگذاري سنجش و شناخت مربیان ورزشی را براي فرهنگی اثرگذار، تمایل هايمشخصه از

 داماتبا توجه به نتایج از جمله اق .یابدمی گسترش بروز روز فرهنگی و فردي رفتاري توسعه و بهبود بر فرهنگی
 پذیري، تلفیقفرهنگ و آموزش طریق از زندگی مربیان اغناءدهی رفتار مربیان؛ اساسی اجتماعی اثرگذار بر شکل

تحقیقات؛ با نتایج پژوهش  با اجتماعی، هايباشد. مولفهورزشی می الگوهاي در طراحی ایرانی و اسالمی هايارزش
 .)12، 11، 8، 7دارد( ) همسویی2013همکاران( و ) و آرایی2013)، کورتسن(1393)، حسینی(1393صفار(

هاي داراي مسئولیتهاي آموزشی در زمینه اجتماعی و  فرهنگی،  عضویت مربیان در سازمانبرگزاري دوره
و...  سرپرست و مربی وظایف و رفتارهاي اجتماعی هاي اجتماعی، تعریفهاي اجتماعی ، اهمیت دادن به مسئولیت

اي ایران دهی شایستگی برند شخصی مربیان ورزش حرفهراهبردهاي اساسی در راستاي شکلاز جمله اقدامات و 
هاي ورزش، مربیان و ورزشکاران یکی از نواحی مهم استراتژك باشد. در حال حاضر مسئولیت اجتماعی سارمانمی

و تولید کنندگان لوازم  هاي ورزشی و ورزشکاران انفراديهاي ورزشی، باشگاههاي ورزشی، لیگاست که (فدراسیون
 ).20(اندورزشی) روي آن تمرکز کرده

اي ایران توجه به دهی رفتار مربیان ورزش حرفهیکی دیگر از اقدامات و راهبردهاي اساسی به منظور شکل
 شخصی برند ترجیح چون رفتاري یا مقاصد فعالیت ادامه و آغاز براي انگیزش باشد.الگوهاي انگیزشی مربیان می

 براي الگوسازي هاي؛گویه پژوهش، به منظور تاثیرگذاري انگیزش بر برند شخصی این در .باشدمی مهم بسیار
 میزان به هاي درونیانگیزه تقویت شده است. مطرح بودن برتر رفتاري و متمایز الگوهاي اي و معرفیحرفه مربیان
 بیشتر چه توسعه هر با زمان طی در باید شخصی برند داشتن براي افراد دارد. بستگی فرد تالش و رغبت

باشند.  داشته باال را سطح عملکردي هايشاخص کسب و ایجاد را براي کافی و الزم انگیزه خود، هايتوانمندي
اي ایران، توانمندسازي مبتنی بر یادگیري دهی رفتار مربیان ورزش حرفهیکی دیگر از اقدامات موثر در زمینه شکل

و ایجاد بسترهاي مناسب در  باشد. فرایند توانمندسازي مربیان از طریق؛ بهبوداي ایران میمربیان ورزش حرفه
 زمینه این باشد. دراي مربیان امکان پذیر مینیازهاي حرفه به یادگیري و پاسخگویی– یاددهی فرایند راستاي
 و یابد افزایش تیمی و فردي یادگیري از طریق تخصصی هايمهارت توسعه هايبرنامه ابتدا شودمی پیشنهاد

 ارائه خالقانه هايحل راه ارائه و تحلیل و طریق تجزیه از ذهن چابکی مهارت تقویت هاي در راستاي برنامه
 .شود



        اي ایرانشخصی مربیان ورزش حرفه برند هايشایستگی طراحی مدل

اي از اي ایران و توسعه ورزش حرفههاي برند، پاسخگویی به نیازهاي ورزش حرفهشناسایی عوامل شایستگی
باشد. پیامدهاي حاصل از می اي ایرانشخصی مربیان ورزش حرفه برند هايشایستگی طراحی مدلپیامدهاي 

ها و تعامالت ایجاده شده و تاثیر اي ایران در نتیجه کنشطراحی مدل شایستگی برند شخصی مربیان ورزش حرفه
شخصی  برند هايشایستگی باشد. طراحی مدلگر میپذیري از طبقه محوري، بسترهاي حاکم و شرایط مداخله

 کند.می توانمند آن با سازگاري و آینده ، مربیان ورزشی را در مواجهه با تغییرات محیطیاي ایرانبیان ورزش حرفهمر
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