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طرح  باو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مضامین مربیگری ورزش بود که به روش آمیخته 

ورزشکارانی بودند که انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی مربیان و  یاکتشاف قیتحق
دارای حداقل ده سال سابقه مداوم در سطوح باالی ورزش و تحصیالت تربیت بدنی و علوم 

مربی و ورزشکار مصاحبه عمیق انجام گرفت. اشباع نظری در  22ورزشی داشتند. در این بخش، با 
اده از روش ها با استفبه دست آمد، ولی سه مصاحبه دیگر هم انجام گرفت. مصاحبه 17مصاحبه 

مضمون  41دهنده و مضمون سازمان 12تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد و سه مضمون فراگیر، 
فردی و محیطی )بافتی( فردی، درونپایه به دست آمد. سه مضمون فراگیر شامل شامل مضامین بین

 های مربیگری، رفتار مربیگری و روابطفردی شامل مدیریت، مهارتمشخص شد. مضامین بین
های فردی، فلسفه، دانش مربیگری و تمایل به فردی شامل ویژگیاجتماعی بود. مضامین درون

رشد و تعالی بود. مضمون محیطی شامل ایفای نقش، موقعیت مسابقه، موقعیت تمرین و شرایط 
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 محیطی بود. 
جامعه آماری بخش کمّی شامل مربیان و رزشکاران کشور و نمونه آماری شامل مربیان و 

سال سابقه داشتند و در سطح  12های مختلف حداقل ها و حوزهشکارانی بود که در رشتهورز
 12ای مشتمل بر ها در بخش کمی، پرسشنامهآوری دادهکردند. برای جمعاستانی و ملی فعالیت می

سوال متناظر با مضامین شناسایی شده در بخش کیفی  41شناختی و سوال جمعیت 7ال شامل سؤ
( توسط α=  77/2س از تایید روایی صوری توسط متخصصان و اخذ پایایی مناسب )آماده و پ

 پاسخگو کامل شد.  322
فردی بیشترین سازی معادالت ساختاری کلیه مضامین را تایید کرد. مضمون فراگیر بیننتایج مدل

الزم است ن داد ها نشابار عاملی، و مضمون فراگیر محیطی کمترین بار عاملی را داشتند. یافته
و همراه با آن به رشد و  فردی مربیگری توجه بیشتری داشته باشندهای بینلفهمربیان ورزش به مؤ

 فردی و محیطی مربیگری بپردازند. های درونلفهتوسعه مؤ
 

 فردی، مضمون محیطیفردی، مضمون درونروش آمیخته، مربیگری، مضمون بین واژگان کلیدی:
 و ورزش.
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 مقدمه   
کرده است.  ایبرجسته رییتغ ایدن یاز کشورها بسیاری در ورزش اندازگذشته چشم سه دهه در

امر باعث شده  نیقرار گرفته است. ا یشتریشده و ورزش در دسترس افراد ب ادیز یتنوع فرهنگ
 ،1کی)پا رندیمورد توجه قرار گ شتریهستند ب یکه قلب عملکرد و مشارکت در هر ورزش انیمرب

2213 :64.)  
هنوز تعریفی برای مربیگری ارائه نشده که مورد تایید همه متخصصان باشد. در اکثر مواقع، 

سازی های تمرین بدنی سادهتعریف مربیگری در ورزش اغلب تا حد یک فرد خبره در تکنیک
های مربی و ارتشده است در حالی که تعریف مربی باید جامع و شامل متغیرهایی باشد که به مه

-های مورد نیاز در هر موقعیتی نیاز دارد )نورث، پیگوت، الراکاربرد دانش مربی برای تعیین مولفه
های اولیه در حوزه مربیگری این ایده را بارز کرد که (. پژوهش13: 2217، 2برکیال، آبراهام و مویر

رچه هم برخی به مربیگری به مربیگری یک فعالیت علمی یا هنری و یا ترکیبی از هر دو است؛ گ
عنوان علم و برخی هم به عنوان هنر نظر دارند اما در هر دو دیدگاه، کسب و کاربرد علم و دانش 

های قبلی هم این مولفه مورد استفاده قرار گرفته است )کارلس و مهم است که در تعدادی از مدل
 (. 7: 2211، 3دوگالس

تمرین و  های مربیگری است مالحظات سازمانی،که یکی از اولین مدل 4در مدل مربیگری
اند و در تحقیقات دیگری هم که از این مدل استفاده لفه اصلی مربیگری ذکر شدهمسابقه سه مؤ

فردی را برجسته کردند که کردند به نتایج تقریباً مشابهی رسیدند به جز این که مولفۀ بین
فرهنگی به عنوان عوامل موثر بر مربیگری -اعیهای مربی و ورزشکار را با مولفۀ قوی اجتمویژگی

های مربیگری، ( مهارت2211) 6(. بنی و اوکونور312: 2227، 1لبرتیو گ کوتهترکیب کردند )
های مربیگری )بافت( و مربی را سه مضمون کلی مربیگری معرفی کردند. مضمون مهارت 7محیط

 محیط تیم عبارت است ازریزی است. مهشامل چهار طبقۀ رهبری، ارتباطات، مدیریت افراد و برنا
شود. مضمون مربی شامل هایی که با توسعۀ محیط تیمی مثبت و فرهنگ تیم مشخص میویژگی

های شخصی مربی، ها و دانش شخصی مربی است. ویژگیدو طبقه فلسفه مربیگری و ویژگی
ای را برای رهبری، و پایه زمینه از باورهای آنها را فراهم،دانش تکنیکی/تاکتیکی و فلسفه یک پیش

 2کند. موئن، گیسکی و هویگاردریزی فراهم میهای برنامهارتباطات، مدیریت بازیکن، و مهارت
( اظهار داشتند شایستگی ساخت شخصیت، شایستگی راهبرد بازی، شایستگی انگیزه و 2211)

پیشرفته و موفق،  اد مربیانباشد و نتایج آنها نشان دشایستگی فنی برای مربیان ضروری می
کنند تا رویکردی را در کار مربیگری شان را ترکیب مییافتههای شخصیتی ذاتی و پرورشویژگی

                                                           

1. Pyke  

2. North, Piggott, Lara-Bercial, Abraham & Muir             
3. Carless & Douglas 

4. Coaching model 

5. Cote & Gilbert  

6. Bennie & O'Connor 

7. Context  

8. Moen, Giske & Hoigaard 
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( 2227) 1بسازند که برای هر موقعیتی بهترین تناسب را داشته باشد. کاسیدی، جونز و پوتراک
توان به ابزاری را میهای های مربیان را به دو دستۀ ابزاری و درونی تقسیم کردند. ویژگیویژگی

های عملی و تکنیکی مربیگری تمرکز دارد )مثل هایی در نظر گرفت که بر جنبهعنوان ویژگی
های شناسی، سازماندهی و داشتن ارتباطات قوی با ورزشکاران(. ویژگیداشتن صدای رسا، وقت

مربیگری در نظر  های ذهنی )اجتماعی، عاطفی و شناختی(تواند به عنوان جنبهدرونی )ذاتی( می
 طبعی، گشودگی ذهنی، شکیبایی و توانایی ایجاد انگیزه است. گرفته شوند و شامل حس شوخ

ی گریمرب محیطورزشکاران و  یبروندادها ،یگریدانش مرب ۀمولف ی سهاثربخش دارا یگریمرب
بهبود  یبرا یفردو درون یدفرنیب ،یااربرد دانش حرفهی ورزش عبارت از کگریمربو  است

، لبرتیو گ کوته) است ژهیو یگریمرب هایمحیطارتباط در  و شخصیتاعتماد به نفس،  ،یستگیشا
و  شودیاجرا م یگریکه در آن مرب ی استطیعبارت از مح (. محیط یا بافت مربیگری317: 2227

شناختی، از نگاه جمعیت است. بر کار مربیگریکننده عمل یو شناخت ینامشهود اجتماع طیمح کی
ای/آماتور محیط ممکن است بر حسب نوع ورزش، سطح رقابت و سن، جنسیت و وضعیت حرفه

بودن ورزشکاران توصیف شود. از یک منظر عملکردی، یک محیط منحصر به فرد با تعدادی 
های شود که بر هر فرد درگیر در مربیگری تاثیر دارد. برای مثال، ویژگیزیادی از عوامل مقایسه می

بینی )برای نمونه، عملکرد ط فیزیکی )مثل شرایط آب و هوا(، دیگر متغیرهای غیرقابل پیشمحی
ها، طور عوامل تاریخی و فرهنگی )برای نمونه، سوابق تیم در رقابتحریف در مسابقه( و همین

های تیمی( ممکن است بر کار مربیگری تاثیر داشته باشد. شاید دلیل این که هنوز مربیگری سنت
های مختلف است )هال، طور واضح مورد اجماع قرار نگرفته، گستردگی حوزة عمل آن در بافتبه 

ی ورزش مشخص گرینوع مرب (. در این حوزه، سه74: 2216، 2گرای، کلی، مارتیندال و اسپرول
 یهامهارت هدر ورزش و ارائ تفعالی شروع با که) ورزش در کنندگانشرکت یگریمرب شده است:

)که  یرشد ای یاتوسعه یگریاست(، مرب یحیکنندگان تفرشود و مختص شرکتیمشخص م هیپا
 یگریشود( و مربیورزش مشخص م ةژیمسابقات و با رشدنیها و درگمهارت عیسر یریادگیبا 

 به طور خاص همراه است(. یدر مسابقات ورزش رشدنیو درگ دینسبتاً شد یعملکرد )که با آمادگ
اید تقاضاهای عملکرد محیط ورزش را بشناسند الزم است تغییر نیازهای مربیان عالوه بر این که ب

 (.311: 2227ورزشکاران در طول رشدشان از کودکی تا بزرگسالی را هم بدانند )کوته و گیلبرت، 
( پنج بعد شایستگی مربیان یعنی ارتباطات، 2217) 3سوکیپتو، چولیک موتوهیر و سوجیدانداکو

 4دانند. چیو، ماهات، هووا و رادزوانرهبری، مربیگری، تخصص در ورزش، و شخصیت را مهم می
( نشان دادند مربی شایسته در هشت حوزة استاندارد فلسفه و اخالق، ایمنی و آسیب، 2213)

های ورزشی، سازماندهی ها و تاکتیکات، مهارتسازی بدنی، رشد و توسعه، یاددادن و ارتباطآماده
( در بررسی 2213) 1های سانتوز، جونز و مسکوئیتاو اداره کردن، و ارزیابی شایستگی دارند. یافته

ریزی ای، سه نوع شایستگی مرتبط با برنامهشایستگی و دانش تمرین مرتبط با شایستگی حرفه

                                                           

1. Cassidy, Jones & Potrac 

2. Hall, Gray, Kelly, Martindale & Sproule  

3. Sucipto, Cholik Mutohir & Sudijandoko 

4. Chiu, Mahat, Hua & Radzuwan 

5. Santos, Jones & Mesquita 
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های شخصی و جهت تمرین و رقابت، و شایستگیهای مرتبط با سالیانه و چندساله، شایستگی
 کند. آموزش مربی را مهم تلقی می

در مطالعه دیگری محیط مربیگری، عوامل فردی مربوط به مربی و عوامل اجتماعی به عنوان 
مضامین بنیادین مربیگری معرفی شده و عالوه بر رابطه با بازیکنان، بر رابطه با همکاران، پزشکان، 

(. با توجه به 74: 2211، 1طور بر نقش مربی تاکید شده است )هالران و همینمقامات و دیگ
تر از آن است که فقط او را به عنوان کند تعریف مربیگری خیلی جامعهایی که مربی ایفا مینقش

ها را به صورت عملی نمایش دهند، زیرا مربیان باید مهارت ،دهنده یا معلم در نظر بگیریمآموزش
کنند، رهبر هستند، هایی به بازیکنان میریزی کنند، انگیزه بازیکنان را باال ببرند، توصیهبرنامه

 :های دیگری از جمله(. نقش43: 2214، 2کنند و یک دانش متناسبی دارند )ژابوگیری میتصمیم
برای مربیگری ورزش معرفی  4رهبر ارکستر ایدهنده نی، مشاور، آموزش دهنده، معلم، تمر3رشدم

 (. 241: 2212، 1اند )مارتینزشده
( با در نظر گرفتن کلیۀ تحقیقات فیزیکی، شناختی و آموزشی برای 2211) 6دوچیف و گردیس

روز نادیده گرفته شده است. رسد چیزهایی در مربیگری ورزش اممربیان اظهار داشتند به نظر می
نتیجه رسیدند مربیان نیاز دارند  لفان بعد از چند سال مشاهده، یاددادن و مربیگری به ایناین مؤ

کنند. آنها تواضع، تشویق، مطمئن شوند ورزشکاران یک تجربۀ متعادل ورزشی را دریافت می
ورزش  یگریمرباصالت، سرسختی و روابط را پنج مولفۀ ضروری برای مربیگری معرفی کردند. 

ورزشکاران،  ان،یمربمثل  یادیاست و به تبع آن شامل تعامالت افراد ز یاجتماع تیفعال کی
: 2212، 7)کلی، تلول، بارکر و هاروود است ریدرگ واردم ریو سا یدولت ،یاجتماع ینهادها ن،یوالد

ورزشکار بسیار مورد توجه بوده و به عنوان یک وضعیت  -(. در مربیگری، رابطه مربی1216
فردی رفتارهای بینشود که به طور مداوم به وسیلۀ تفکرات، احساسات و اجتماعی تعریف می

گیرد. یک مربی و یک ورزشکار به طور دوجانبه و علّی به هم وابسته مربی و ورزشکار شکل می
هستند و چگونگی احساسات، تفکرات و عواطف یک طرف تحت تاثیر احساسات، تفکرات و 

د. بودن باشجهتبودن، و همتواند شامل قرابت، تعهد، مکملرفتارهای طرف مقابل است و می
ها، والدین، عالوه بر ورزشکار، روابط مربی با سایر افراد از جمله همکاران، دستیاران، رسانه

مدیران و ...( که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری ضروری است هم بررسی شده است 
(. عالوه بر روابط، رفتار مربیگری هم در مربیگری بسایر 417: 2214، 2)همپسون و ژاویت

تأثیر دارد  تیمی عملکرد و خودکارآمدی ده و مشخص شده رفتارهای مربیگری مثبت برموثربو
 (.   32: 1377 ،یوسفی و زردشتیان )چپری،

                                                           

1. Hall 

2. Zsabo 

3. Mentor 

4. Orchestration  

5. Martenez  

6. Docheff & Gerdes 

7. Kelly, Thelwell, Barker & Harwood 

8. Hampson, & Jowett 
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سازی، ساختار ( هفت اصل زیربنایی مربیگری شامل یادگیری شراکتی، انفرادی2217) 1کوپر و آلن
گرا و منعطف، و قابلیت فرآیند کل روشن با فرآیند تحولی، رویکرد تنظیم ارکستر، محیط مربیگری،

های محیطی، محیط یادگیری، آمادگی، ها شامل محدودیتسازگاری و پویایی، و شش مولفۀ بخش
ها را به عنوان مضامین مربیگری ورزش مشخص کردند. ها، دانش و مهارتاجرا، بازبینی و  ارزش
های شایع بین دو گروه مربی رت( مها2212) 2الی، درشمن و وینستین-بلومنستین، اورباخ، بار

های های رقابت از قبیل دورههای تیمی و انفرادی را در پنج حوزه طراحی تمرین و مهارتورزش
کوتاه و بلند مدت، تدوین یک برنامه برای مسابقه، و تدوین یک برنامۀ تمرینی برای ارتقا عملکرد 

از قبیل ارائه دانش در مورد حرکت  ورزشی؛ یاددادن و تبیین حرکت و تکنیک در یک ورزش ویژه
ای مثل های چندرشتههای جدید از حوزهکار بردن دانش و ایدهو اصالح خطاهای تکنیکی؛ به

کردن حمایت روانشناختی برای ورزشکاران جهت بیومکانیک، فیزیولوژی، طب و تغذیه؛ فراهم
اعتماد به نفس و کنار آمدن با گزینی، هایی مثل انگیزه، هدفشان در حوزههایبهبود مهارت

در تمرین ورزش از قبیل توانایی یاددادن به ورزشکار،  3های تعلیم و تربیتیاسترس؛ رشد مهارت
کردن، توانایی ارائه بازخورد، و توانایی استفاده از زبان تحسین و دادن، توانایی درکتوانایی گوش

 بندی کردند. تقدیر طبقه
پور پور، مهدیهای شخصیتی )کاظمیویژگی :هایی از جملهلفهمؤ در تحقیقات داخل کشور هم

(، 1377؛ رودباری و آقایی، 1377پور، های فردی )محمدی، مشکاتی، ژیان(، ویژگی1374و ازمشا، 
پور و ها و دانش فنی )منتظری، طالب(، مهارت1377های اجتماعی )خلیفه، قربانی و هنری، ویژگی

(، 1377های ارتباطاتی )رودباری و آقایی، (، مهارت1377رضایی، ؛ اسمعیلی و 1376فیضی، 
؛ رودباری و 1377؛ اسمعیلی و رضایی، 1374پور و ازمشا، پور، مهدیهای مدیریتی )کاظمیمهارت
؛ (، نظارت )بابازاده پهلوانلو، اصالنخانی، 1377ریزی )خلیفه، قربانی و هنری، (، برنامه1377آقایی، 

(، 1377(، به کارگیری نیروهای جدید )اسمعیلی و رضایی، 1372و گودرزی،  صفانیا، درودیان
؛ بابازاده پهلوانلو، اصالنخانی، صفانیا، درودیان و 1377عوامل آموزشی )اسمعیلی و رضایی، 

( به عنوان معیارهای مربیگری ذکر 1377( و مدل نقش )اسمعیلی و رضایی، 1372گودرزی، 
 اند.  شده

 ی( در اجرایکیو تاکت یکیتکن یهاعملکرد )مولفه یهاجنبه یکه بر رو قیحقبا وجود تمرکز ت
 یعمل یهافرضشیوجود دارد که پ یکم یلیخ اتیوجود دارد ادب یگریو کار مرب یورزش

مختلف  یهایبندمیو تقس یگریمتنوع مرب یهاحوزهاز طرفی، کند. یرا عرضه م یگریمرب ییربنایز
و ...( تندرستی معلوالن،  ،یهمگان ،یدر ورزش قهرمان یگریاز شرکت در ورزش )از جمله مرب

ها از همچنین این مدل .دیایبه چشم ب یارائه شده قبل یهادر مدل ییهایباعث شده پراکندگ
ورزشکار، انگیزه، و آموزش -رابطه مربی اندازهای تئوریک مختلفی شامل رهبری، خبرگی،چشم

اند. روشن است این خطوط تحقیق برای درک پیچیدگی کار مربی مهم هستند اما ظهور کرده
های مفهومی بر روی یک جنبۀ خاص از مربیگری، درک کلی ما از مربیگری را با تمرکز چارچوب

کند به غیر از موضوعاتی که به نگر به ما کمک میکند. نگاه کلکردن دیدمان محدود میباریک

                                                           

1. Cooper & Allen 

2. Blumenstyein, Orbach, Bar-eli., Dreshman & Weinstein 

3. Pedagical 
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 های مرتبط با مربیگری ورزش را هم در نظر بگیریم. این نگاهمربوط است سایر مولفه خود مربی
 انیبه مربو  کند تیبه بهبود حما انیمرب ۀرا شکل داده، از عالق انیتواند رشد و آموزش مربیم

هادسون، را ارتقا دهد ) یگریکنندگان فراهم کنند و شغل مربشرکت یبرا یفیکمک کند تجارب ک
 دگاهیو د انیمربو دانش موجود  بومی کردیراه استفاده از رو نیدر ا. (447: 2217، 1مایراندبات و 

 یهادر مدل دیرا مشخص کند که شا ضامینیتواند میکنندگان در ورزش مورزشکاران و شرکت
 این براند به آنها اشاره نشده است. شده نیدر خارج از کشور تدو یکه همگ یگریمرب گرید

ورزش ایران  های مربیگریمضامین و مولفه ال پاسخ دهند کهمحققان قصد دارند به این سؤ اساس،
 شامل چه مواردی است. 

 
 شناسی پژوهشروش

کنندگان مشارکتبود.  یاکتشاف قیو از نوع طرح تحق ختهیآم قیاز نوع روش تحق قیتحق روش
بودند  1377کشور در سال  بخش کیفی پژوهش شامل کلیۀ مربیان ورزش و ورزشکاران مرد و زن

های مختلف مثل ورزش قهرمانی، همگانی، معلولین، تناسب اندام، آمادگی جسمانی، و که در حوزه
از روش  کنندگان در بخش کیفیشرکتانتخاب  یبراهای ماجراجویانه فعالیت دارند. ورزش

 ۀسال سابق 12 لحداق داشتن برای مربیان مشمول در این بخش از تحقیق .شداستفاده هدفمند 
ت الیحصت، المللی(فعالیت )استانی، ملی، بینسطح  ،یالمللنیدر سطح ب یگریکارت مرب ،یگریمرب

سال  12هم حداقل  رزشکاران، و برای وخبره سایر مربیان شنهاداتیو پ مرتبط با تربیت بدنی
شد که در کردن به طور مداوم و/یا تجربۀ ورزش در سطوح باال در نظر گرفته سابقۀ ورزش

؛ موئن، 2227تعدادی از مطالعات هم از همین معیارها استفاده شده است )کوته و گیلبرت، 
 (. فرآیند2217؛ سوکیپتو، چولیک موتوهیر و سوجیدانداکو، 2211گیسکی و هویگارد، 

به دست  17ادامه یافت. اشباع نظری در مصاحبه  نظری کفایت تحقق مرز تا نظری بردارینمونه
گرفت که  مصاحبه عمیق صورت 22مجموع  مصاحبه دیگر هم انجام شد و در 3 آمد اما

 مرور زمان برد و با دقیقه 72 تا 41 بین هامصاحبه. ارائه شده است 1مشخصات آنها در جدول 
 انجام کنندگانمشارکت شدهطرح هایدیدگاه به نسبت تریدقیق بررسی و تحلیل گفتگوها، چندباره

  .شد
 مشخصات خبرگان در بخش کیفی: 8جدول 

 سابقه سن مدرک تحصیلی دلیل انتخاب به عنوان خبره مشخصات دموگرافیک دیفر

1P 
کارشناس ارشد فیزیولوژی 

دونده سرعت باشگاهی و ملی، مربی سرعت تیم ملی  22 37 ورزش
 ریو 2216لندن و  2212در المپیک 

2P 22 42 دکترای مدیریت ورزش 
یابی بانوان، یابی، مربی تیم ملی جهتورزشکار جهت

یابی کشور در دو سال پیاپی، مربی مربی برتر جهت
 کوهنوردی

3P 27 41 کارشناس ارشد تربیت بدنی 
های ملی والیبال، مربی تیم ملی والیبال بازیکن تیم

سال و کسب چند عنوان  2نوجوانان ایران به مدت 
 جهانقهرمانی در آسیا و یک عنوان قهرمانی 

                                                           

1. Hodgson, Butt & Mayrand 



  رانیورزش ا یگر یمرب یهالفهؤم ییشناسا  

 

 

176 

 سابقه سن مدرک تحصیلی دلیل انتخاب به عنوان خبره مشخصات دموگرافیک دیفر

4P 
شناسی کارشناس ارشد آسیب

 11 27 ورزشی و حرکات اصالحی
متر داخل سالن بانوان ایران، نقره  62رکورددار دو 

متر، طال و نقره  422در  4های آسیایی در ماده بازی
 های غرب آسیابازی

1P های سنتی و محلی، مربی کوهنورد، مربی بازی 24 42 دکترای مدیریت ورزش
 دره نوردی و صعودکوهنوردی، 

6P 
کارشناس ارشد مدیریت 

های باشگاهی و های ملی والیبال و مربی تیمبازیکن تیم 22 37 ورزش
 های مختلفملی در رده

7P 21 32 دکترای فیزیولوژی ورزش 
بازیکن فوتسال باشگاهی، سرمربی فوتسال در لیگ 

برتر، مربی تیم ملی فوتسال دانشجویان و قهرمان آسیا، 
 کنفدراسیون فوتبال آسیا در رشته فوتسال مدرس

2P 
کارشناس ارشد فیزیولوژی 

 22 32 ورزش
ورزشکار باشگاهی دوومیدانی، مربی آمادگی جسمانی، 

افزایی افراد دارای بیماری و تناسب اندام و توان
 های مختلفقهرمانان رشته

7P 26 42 دکترای مدیریت ورزشی 
و مربیگری ژیمناستیک  1ژیمناست، مربی درجه 

های متمادی و مدرس نونهاالن و نوجوانان طی سال
 سال 11دانشگاه به مدت 

12P 
شناسی کارشناس ارشد آسیب

های ملی، آسیایی و جهانی قهرمان چندین دوره بازی 17 32 ورزشی و حرکات اصالحی
 میل بازی در ورزش باستانی

11P والیبال و حضور در لیگ جهانی بازیکن تیم ملی  16 31 کارشناس تربیت بدنی
 والیبال

12P 
کارشناسی ارشد مدیریت 

 32 12 ورزش
بازیکن باشگاهی هندبال و کسب چندین قهرمانی در 

ایران، مربی تیم باشگاه ذوب آهن، مربی تیم ملی 
 هندبال از سطح جوانان تا بزرگساالن

13P 
دانشجوی کارشناسی ارشد 

 24 32 مدیریت ورزشی
قهرمان بادی کالسیک جهان در سال  نایب قهرمان و

فدراسیون پرورش  1، داور و مربی درجه 2213و  212
 اندام

14P 26 42 دکترای یادگیری حرکتی 
مربی و بازیکن باشگاهی بدمینتون و کسب چند عنوان 

کشوری و لیگ ایران، سابقه مربیگری در مقاطع و 
 سطوح مختلف بدمینتون، مربی تیم ملی آذربایجان

11P 
کارشناس ارشد مدیریت 

 22 36 ورزش
های جهان، مربی تیم کا حاضر در قهرمانی باشگاهکاراته

ها، ملی امید و جوانان ویتنام و چندین مقام با این تیم
 المللیدارای باالترین مدرک مربیگری کاراته بین

16P 
دانشجوی دکتری مدیریت 

عنوان قهرمان پرتاب در ورزش معلولین، چندین  17 33 ورزشی
 آسیایی و جهانی در مسابقات پارا

17P 
کارشناس ارشد فیزیولوژی 

 22 31 ورزش
های فوتبال بازیکن فوتبال باشگاهی، مربی تیم

ها در نوجوانان و جوانان سپاهان و قهرمانی با این تیم
 لیگ ایران

12P مربی ورزشکار و مربی ایروبیک، مربی سالمندان،  12 42 کارشناس ارشد تربیت بدنی
 ایکس، زومباآرتی

17P 
کارشناس ارشد مدیریت 

 شناگر، و مربی آموزشی و قهرمانی شنا و واترپلو 21 31 ورزش

22P شناسی کارشناس ارشد آسیب
بازیکن و مربی کبدی، دارای چندین مقام کشوری  12 33 ورزشی و حرکات اصالحی

 باشگاهی، مربی تیم ملی جوانان به مدت دو سال
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شد. این روش به  استفاده مضمون تحلیل روش از ها در بخش کیفیداده تحلیل جهت
قرار  استفاده مورد 1مضامین شبکۀ روش آنها، میان از که است اجرا گوناگونی قابل هایصورت

بیرون  متن از را پدیده قضایای سطح ترینپایین روندی مشخص، براساس مضامین گرفت. شبکۀ
و  مجردتر اصول به آنها تلخیص و این مضامین بندیدسته کشد )مضامین پایه(، سپس بامی

قالب  در عالی دهنده( و در نهایت این مضامینکند )مضامین سازمانمی پیدا دست ترانتزاعی
متن با عنوان مضامین فراگیر  کل بر حاکم مضامین صورت به و شده گنجانده اساسی هایاستعاره

 (. 327-321: 2221، 2استرلینگ-آیند )آترایددرمی
به این معنی است  3جهت ممیزی بخش کیفی پژوهش از چند راهبرد استفاده شد. باورپذیری

که به این منظور  )معادل روایی درونی است( های تحقیق برای محقق باورپذیر استیافته که آیا
مقایسه  4ها را بعد از یک ماه دوباره کدگذاری نمود، نتایج با ضریب اسکاتمحقق یکی از مصاحبه

 1پذیریباشد. انتقالبود که نشان از نتایج قابل اتکا و باور می 24/2شد که ضریب بدست آمده 

 ؛ جهت)معادل روایی بیرونی( آیا انتقال استنباط از یک بستر به بستر دیگر وجود داردیعنی این که 
از لحاظ  االمکانحتی که استفاده و سعی شد جنس دو هر حضور از هاانتقال داده افزایش قابلیت

استفاده  6روش تحلیل اعضای پژوهش باشند. برای اعتمادپذیری از سن، رشته و تحصیالت متفاوت
قرار گرفت، چرا که  گزارش محقق از نظر صحت و کامل بودن مطالعه و بررسی، در این روش شد

درک  خاطر آورند یاای بهکنندگان حقایق تازهگردد که مشارکتخواندن گزارش موجب می
که تحلیل افراد بیرون از محدوده یک فرد، خارج از دست آورند، ضمن اینجدیدی از موقعیت به

در نهایت  .محدوده فرد یا موقعیتی است که درگیر تحقیق نیست تا نقاط کور تحقیق مشخص شود
ها دادهها از دل آیا واقعاً یافته ؛یدپذیر استیهای پژوهش تاهکه یافت است میزانی 7یدپذیریایت

ها را بررسی کردند و تمامی نظر مضامین، یافتهنفر صاحب3یدپذیری برای تای است که بدست آمده
که  ینده نماخبره نظرشان را در مورد مدل ارائ مراحل به صورت جز به جز ارائه شد تا متخصصان

 ید آنها قرار گرفت.مورد تای
های مختلف ها و حوزهدر رشته جامعه در بخش کمی شامل مربیان و ورزشکارانی بود که

کردند. از تعداد افراد جامعه سال سابقه داشتند و در سطح استانی و ملی فعالیت می 12حداقل 
اطالعاتی در دسترس نیست به همین خاطر جامعه نامحدود در نظر گرفته شد. نمونه در بخش 

سال سابقه  12ختلف حداقل های مها و حوزهکمی از بین مربیان و ورزشکارانی بود که در رشته
کردند، انتخاب شدند. باتوجه به نامحدود بودن تعداد داشتند و در سطح استانی و ملی فعالیت می

، 7و به روش تصادفی )مجید 2گیری کاکراننفر با استفاده از روش نمونه 322افراد جامعه، تعداد 
 انتخاب شدند.آوری اطالعات ( با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع2212

                                                           

1. Thematic network 

2. Attride-Stirling 

3. Ceredibility 

4. Scott 

5. Transferability 

6. Member Checking 

7. Confirmability 

8. Cochran 

9. Majid 
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سوال متناظر  41شناختی و سوال جمعیت 7ساخته شامل در این مرحله از یک پرسشنامه محقق
تا بسیار  1ارزشی لیکرت )از بسیار کم= 1شده در مرحله کیفی و در مقیاس با مضامین مشخص

بی مر 1عضو هیات علمی و  12خبرگان ) نظر طریق از ابزار ( استفاده شد. روایی صوری1زیاد=
پرسشنامه برای  122( گزارش  شد. تعداد α=  77/2ورزش خبره( ارزیابی و تایید، و پایایی آن )

 322واجدین شرایط به صورت حضوری یا مجازی )لینک الکترونیک( ارسال، و در مجموع 
 صیفی )فراوانی، میانگین و ...( وهای آمار توها با استفاده از شاخصپرسشنامه عودت داده شد. داده

 از سازه ای و مدلسازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شد و روایینمونهتک tهمچنین آزمون 
 شد.  بررسی و تایید 1پی ال اس اسمارت افزارنرم در ساختاری معادالت مراحل مدلسازی طریق

 
 های پژوهش یافته

گری ورزش چیست و شامل چه مضامین، سواالت پژوهش در بخش کیفی این بود که مربی
استخراج  مرحله به متن سازیپیاده و هامصاحبه انجام ها، و اقداماتی است. باها، فعالیتمولفه

دهنده سازمان مضامین پایه )نشانگرها(، مضامین سطح سه در شده حاصل مضامین )کدهای معنایی(
 هامصاحبه تمامی امر، ابتدای در منظور برای اینگردید.  فراگیر )عوامل( منتهی و مضامین ها()مالک

مضامین مربیگری مشخص  با مرتبط کدهای اولیه و شد یادداشت پژوهشگر توسط خط به خط
 مطرح شده سعی مباحث کل به توجه و پیاده شده هایمصاحبه چندباره خواندن با شدند. محقق

 و مصاحبه هر مختلف هایبخش خواندن یابد؛ سپس با دست هامصاحبه از کلی فهمی به کرد
 هایمصاحبه کدگذاری .گردید تولید هاو پاراگراف جمالت عبارات، کلمات، تک تک تحلیل

 و هامشابهت بررسی با که کرد تولید را کدها از انبوهی محقق، هایهمراه یادنوشت به اجراشده
 به شروع سپس گردید. شناسایی دهندهمضمون سازمان 12مضمون پایه و  41آنها،  بندیدسته

 داشته مضامین مربیگری ورزش ایران از جامع درکی بتوانیم کردیم تا مضامین بین روابط دریافتن
د. مضمون پایه اول شامل مواردی در سه مضمون فراگیر ظهور کردن دست آمدهبه باشیم. مضامین

، مضمون فراگیر بعدی شامل مواردی فردی(است که به خود فرد مربی مربوط است )مضامین درون
و مضمون فراگیر سوم شامل مواردی  فردی(است که در کار با سایر افراد مهم هستند )مضمون بین

توانند متفاوت باشند )مضمون محیطی یا بافتی(. در های مختلف مربیگری میاست که در موقعیت
 اگیر به طور نمونه ارائه شده است. فرآیند روش تعیین مضامین پایه، سازماندهنده و فر 2جدول 

 

 : نمونه فرآیند روش تعیین مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر5جدول 
 کدهای نمونه پایه دهندهسازمان فراگیر
 
 
 
 
 
 

 فردیدرون

 
 

دانش 
 مربیگری

 
 تئوریک دانش

 عملی دانش

 انتقال قابلیت
 بازیکنان به دانش

تغذیه ورزش، علم  فیزیولوژی ورزش،مربی باید علوم مختلفی از جمله 
روانشناسی ورزش رو  و تمرین، بازگشت به حالت اولیه، آسیب شناسی

(. هرچه مربیان دانش آکادمیک بیشتری در مورد آموزش P12بدونه )
دانش مربی خیلی (. P5) های پایه رشته ورزشی شون داشته باشنمهارت

باید بتونه علمشو در مربی (. P3) مهمه چه از لحاظ تئوری و چه عملی
هم باید دانش داشته باشه و هم بتونه اونو به شاگرداش . زمین پیاده کنه

 (.P2) منتقل کنه

                                                           

1. Smart PLS 
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های ویژگی

 فردی

 
 شخصی

 روانی

 اخالقی

 

 باید صبور، منظم، متعهد و خالق باشه. ازنظر شخصیتی هم باال باشه
(P4 .) و رازنگهدار مربی ورزش باید انسانی دلسوز، صبور، قابل اعتماد

متانت و وقار باید ویژگی رفتاری مربیا باشه و باید خیلی (. P7) باشه
(. از لحاظ روانی هم باید آدم متعادلی باشه P12خویشتن دار باشن )

(P14( مربی باید هوش هیجانی باالیی داشته باشه .)P3).  از لحاظ
تشو کنترل کنه روانی باید اعتماد به نفس باالیی داشته باشه و بتونه هیجانا

(P4.) ( مربی باید انگیزه داشته باشه و شور و حرارت داشته باشهP10 .)
های اخالقی و منش ورزشی مربی مهمه و رو بازیکناش هم ویژگی

 (.P16(. رفتار و اخالق حسنه تو هر جایی مورد قبوله )P7تاثیرداره )

 
فلسفه 
 مربیگری

 کار به عشق

 هنرمندانه تفکر
 هایارزش

 محوری

مربیای شایسته  (.P4کار سختیه ) مربیگری مربی باید عاشق باشه چون
(. مربیگری علم و هنر P15عاشقن عاشق کارشون و شاگرداشون هستن )

مربی باید هنر کار مربیگری رو داشته باشه  (.P2کارکردن با افراده )
(P5( ارتقا عملکرد شاگردا یه هنره .)P9ارزش .) های اصلی مربی در

 تونن نشون بدن چه درکی از مربیگری دارهکارش خیلی موثرن و می
(P7.) 

 
تمایل به رشد 

 و تعالی

 مداوم یادگیری

 کارآموزی

 روحیۀ داشتن
 پژوهشگری

های (. باید در دورهP15اهل مطالعه باشه و تحصیالت عالیه داشته باشه )
کنه  مربی باید سعی(. P7) افزایی شرکت کنهارتقا مربیگری و دانش

هایی را به عنوان کارآموز در کنار مربیان باتجربه دوره و خودشو رشد بده
 چند سال به عنوان دستیار کنار مربیای دیگه کار کنن (.P3) کار کنه

(P15 .)باید سراغ کارای پژوهشی و نوشتن کتاب و مقاله هم برن 
(P10.) مربیان باید از منابع پژوهشی در کارشون استفاده کنن (P19.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فردیبین

 
 

روابط 
 اجتماعی

 با رابطه
 ورزشکاران

 همکاران

 هارسانه

 ذینفعان

مربی باید روابط مناسبی با ورزشکارا، مدیران و هوادران داشته باشه 
(P3( رابطه با ورزشکارا و همکاراش داشته باشه .)P15 در کار با بچه .)

 (.P10ها رابطه با والدین خیلی تاثیرگذاره )
(. P8) مربی باید بتونه با پدر و مادرای بازیکناش روابط خوبی برقرار کنه

ای داشته ها تعامل خوبی داشته باشه و سواد رسانهمربی باید با رسانه
مربی (. P17) ها هم خیلی مهمه(. نحوه برخورد مربی بارسانهP1باشه )

حوی با ورزش عالوه بر رابطه دوستانه با شاگرداش باید با افرادی که به ن
 (.P16) درگیر هستنم رابطه خوبی داشته باشه

 
 
های مهارت

 مربیگری

 
 مهارت

 آموزشی-فنی

 ارتباطی-انسانی

 رهبری-ادراکی
 سیاسی

 

های مختلف برای آموزش دادن به آدمای مربی باید بتونه از روش
های پایه یه مهارت دیگه مربی آموزش مهارت(. P3) مختلف استفاده کنه

چون مربیا اکثر (. P7) های فنی و اصالح آنهاستمهارت ورزش و
وقتشونو در حال آموزش دادن هسن باید مهارت آموزش دادنو خوب 

مربی باید بتونه عالوه بر ارتباطات کالمی، با ارتباطات  (.P14بدونن )
مربیگری به (. P2) غیرکالمی و بدنی هم با بازیکناش ارتباط برقرار کنه

(. باید بتونه رهبر خوبی باشه و رفتارهای P5رهبریه )تعبیری یه نوع 
(. مربی باید سیاست داشته باشه تا P7متناسب با رهبری داشته باشه )

(. سیاسیون نقش مهمی امروز P12بتونه همه رو دور خودش نگه داره )
تو همه جا دارن و مربی هم باید هم با سیاسیون رابطه داشته باشه تا 

 (.P4) پیشرفتش بیشتر بشه
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 مدیریت

 
 ریزیبرنامه

 سازماندهی
 به کارگیری

 هدایت

 ارزیابی

همچنین مدیریت مربی خیلی مهمه. مربی باید برای هر جلسه برنامه 
داشته باشه، تمرینو و چیدمان کارو مشخص کنه و به همه اطالع بده و بر 

 (.P9کار تیم یا گروه نظارت داشته باشه )
یکی دیگه  (.P14) مربی تو تمرین خیلی همهریزی و سازماندهی برنامه

انتخاب بازیکنا  (.P4) از کارهای مربی انتخاب بازیکن و دستیارانشه
مربی باید هادی باشه (.  P14) خیلی مهمه چون لبه موفقیت یا شکسته

یعنی شاگرداشو هدایت کنه به سمت هدف و اجازه نده از این مدار 
در اصالح سبک زندگی  نقش هدایتگری مربی (.P12خارج بشن )

 (.P16ورزشکار کامال مشهوده )
تو ورزش ما (. P4) برای ارزیابی شاگردا باید استاندارد تعیین کنهمربی 

 یه سری استاندارد وجود دارد که ورزشکار باید به اونا دست پیدا کنه
(P13.) 

 
 

رفتار 
 مربیگری

 رفتار
 اجتماعی-هدایتی

 فرهنگی-حمایتی

 ویژة مربی

دن یا به دیگران کمک وقتی بازیکنا وظایفشونو درست انجام میمثالً 
رفتاری که من تو تمرین دارم بیشتر  (.P12کنن اونا رو تشویق کنن )می

مربی باید مشوق باشه مخصوصا (. P18) همراه با احترام به شاگردامه
تو مواقعی که ببینم (. P4) کارای خوب ورزشکارا رو بولد کنه

 دمای داره حتما بهش تذکر میادبانهپرخاشگرانه یا بیورزشکاری رفتار 
(P9 .)( رفتار انسانی مربی خیلی اهمیت دارهP20 رفتار شخص مربی .)

(. نباید P11هم تو تمرین و هم تو مسابقه خیلی رو بازیکنان تاثیر داره )
 (.P4) پرخاشگر باشه و باید بتونه خودشو کنترل کنه

 
 
 
 
 

 محیطی

 
موقعیت 

 تمرین

 تکنیک آموزش

 تاکتیک آموزش

 آمادگی آفزایش
 جسمانی

(. P4) های تاکتیکی هم باشهتمرین عالوه بر تکنیک باید شامل مولفه
 مربیای بزرگساال و قهرمانی بیشتر وقتشونو صرف تاکتیکها می کنن

(P7 .)های مختلف توسعه آمادگی جسمانی متناسب با مربی باید روش
آمادگی بدنی هم تقریباً جزء الینفک همه  (.P5) شرایط شاگرداشو بدونه

 (.P8) تمرینات ورزشیه

 
 ایفای نقش

 معلمی

 گراییتخصص

 الگو

(. P7) تونه داشته باشه معلمیهترین نقشایی که یه مربی مییکی از مهم
مربیگری با معلمی شباهت زیادی داره و مثه اونا باید مهارتای پایه رو یاد 

مربی باید تو بدنسازی هم  (.P13رشد بده )بده و شاگرداشو از هر نظر 
 مربی باید برای بازیکناش از هر نظر الگو باشه(. P10) متخصص باشه

(P2) 

 
 
 

شرایط 
 محیطی

 
 شاگردان

 ورزش هدف

 ورزش محیط

مربی  (.P8) های سنی شاگرداشو در نظر داشته باشهمربی باید ویژگی
هدف مسابقه باشه چه چه (. P9) باید استعدادهای شاگرداشو بشناسه

هدف ورزش میتونه متفاوت باشه مثال قهرمانی یا  (.P10) سالمتی
ای فرق داره با مربیگری در سطوح ملی و حرفه(. P11) تندرستی باشه

(. P11(. محیط ورزش مممکنه انفرادی یا تیمی باشه )P15آموزش )
کیفیت محل برگزاری مسابقه و تجهیزات هم می تونه روی کار مربی 

 (.P3) تاثیر بذاره

 
موقعیت 
 مسابقه

 گرایینتیجه
لجستیک  آمادگی

 برای مسابقه

 راهبرد

 تاکتیک

شایستگی هر مربی بر اساس نتایجی که مربی در مسابقات به دست میاره 
 (.P5) مشخص میشه

مربی باید همه شرایط حضور در مسابقه رو مد نظر داشته بشه و 
مربی باید (. P12) بینی کنهرو پیشتجهیزات و امکاناتی که نیاز داره 

های ساده و هم پیچیده رو یاد بده و های ورزشو هم تاکتیکبتونه تاکتیک
(. P6) (. باید متناسب با تیم حریف تاکتیک تیمشو بچینهP6تمرین بده )

 (.P7) مربی باید تاکتیک یا استراتژی برای هر مسابقه را مشخص کنه



  8438 تابستان 25: شماره             جوانان                 ش و   ورز یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

121 

های دهنده دانش مربیگری، ویژگیچهار مضمون سازمانفردی شامل مضمون فراگیر درون
مربی، فلسفۀ مربیگری و تمایل به رشد و تعالی قرار گرفت. دانش مربیگری شامل دانش تئوریک، 

ای از علوم ورزشی و تربیت دانش عملی و قابلیت انتقال دانش بود. دانش تئوریک شامل مجموعه
های ورزشی، دانش عمومی مربیگری و قوانین و مقررات رشته :بدنی، دانش ویژة ورزش از جمله

کنندگان در ورزش و نیازهای آنها بود. دانش عملی شامل به کاربردن دانش مرتبط با هدف شرکت
دانش تئوریک در تمرین و میدان رقابت بود. قابلیت انتقال دانش به بیان تئوریک مبانی اجرای 

حرکتی مربوط  - ها به بازیکنان و همکاران، و موارد روانیها و پیشگیری از آسیبصحیح تکنیک
 به عملکرد در تمرین و مسابقه مرتبط بود. 

های های مربیان در سه مضمون پایه شخصی، روانی و اخالقی قرار گرفتند. ویژگیویژگی
گیری شخصی شامل صبوربودن، داشتن خالقیت، متعهدبودن، داشتن انصاف و عدالت، تصمیم

های روانی شامل شامل ثبات هیجانی و هوش هیجانی باال، داشتن منظم بودن بود. ویژگیخوب و 
مداری، تبادل اخالقیات های اخالقی شامل اخالقاعتماد به نفس باال و اضطراب کم بود و ویژگی

 و شایستگی اخالقی بود. 
ول مرکزی بود. ها و اصفلسفه مربیگری شامل عشق به کار مربیگری، تفکر هنرمندانه و ارزش

کنندگان، هنر مربیگری و تفکر هنرمندانه را بخشی از فلسفۀ مربیگری ذکر کردند تعدادی از شرکت
های محوری تلقی کردند. آنها ذکر کردند ردیف با باورها و ارزشو برخی فلسفۀ مربیگری را هم

شامل اهداف، اقدامات  دهد و نه تنهافلسفۀ مربیگری زیربنای همۀ کارهایی است که مربی انجام می
های شخصی را ها و مهارتهاست بلکه یک رویکرد مربیگری است که زیربنای کیفیتو ارزش

 کند. توصیف می
رشد و تعالی در مربیگری شامل سه مضمون پایه یادگیری مداوم، کارآموزی و داشتن روحیۀ 

و بهبود  ورزش، کلید بقاربیان کنندگان بیان کردند که رشد مداوم مپژوهشگری بود. مشارکت
گری است که یادگیری در مرکز آن قرار دارد و یادگیری مداوم از طریق ایکیفیت مربیگری و حرفه

آید. ها و جلسات با سایر مربیان به دست میها، کنفرانسهای مربیگری، کارگاهشرکت در کالس
مربیان و به ویژه مربیان خبره  کارآموزی به کاروزی پیش مربیان باتجربه، شرکت در تمرینات سایر

به عنوان مشاهده کننده، و دستیار مربیان سطح باال بودن اشاره داشت. داشتن روحیه پژوهشگری 
شامل آشنایی با زبان انگلیسی، مطالعه مقاالت روز مرتبط با حوزة مربیگری، استفاده از نتایج 

رد غیرفنی مثل روانشناسی و موارد مقاالت در کار مربیگری چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ موا
 های ورزشکاران در یک نوع ورزش خاص بود. مرتبط با ویژگی

های دهنده روابط اجتماعی، مهارتفردی شامل چهار مضمون سازمانمضمون فراگیر بین
مربیگری، مدیریت و رفتار مربیگری بود. مضمون روابط اجتماعی شامل مضامین پایه رابطه با 

بازیکن شامل -نفعان بود. رابطه مربیها و رابطه با ذیرابطه با همکاران، رابطه با رسانهورزشکاران، 
بودن با بازیکنان، گذاشتن وقت بیرون توانایی برقراری رابطه با بازیکنان، تعامل با بازیکنان، دوست

خانواده  از زمین بازی برای ورزشکاران بود. عالوه بر ورزشکار، افراد دیگری هم هستند )اعضای
ها و ذینفعان شامل دستیاران، مدیران و ...( که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری بازیکنان، رسانه

ضروری است. رابطه با همکاران شامل توانایی برقراری رابطه با دستیاران، سرمربی، مربیان سایر 
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قراری رابطه با خبرنگاران، ها شامل توانایی برتیم ها، و مربیان باتجربه بود. رابطه با رسانه
نفعان شامل رابطه با ای بود. رابطه با ذیهای مجازی، و داشتن سواد رسانهگزارشگران، شبکه

اعضای خانواده بازیکنان، مدیران، هواداران، حامیان مالی و افرادی بود که پتانسیل حمایت مادی و 
 معنوی را دارند. 

ارتباطاتی، -آموزشی، انسانی-های فنیپایه مهارتهای مربیگری شامل مضامین مضمون مهارت
های حرکتی، آموزشی شامل توانایی اجرای مهارت-های فنیرهبری و سیاسی بود. مهارت-ادراکی

های حرکتی و آموزش متناسب با شرایط ورزشکاران های مختلف آموزش مهارتآشنایی با شیوه
ها و موقعیت ورزشکاران، فن تناسب با ویژگیارتباطاتی شامل ارتباطات م-های انسانیبود. مهارت

ادراکی -های رهبریبیان خوب، زبان غیرکالمی و بدنی و داشتن روابط عمومی باال بود. مهارت
های گیریهای رهبری، رفتارهای متناسب با رهبر، تصمیمشامل نفوذ در ورزشکاران، داشتن ویژگی

های ارتباطی، ت سیاسی شامل داشتن شبکهصحیح و مقبولیت نزد ورزشکاران بود. مضمون مهار
 رابطه با مدیران، افراد صاحب نفوذ و تاثیرگذاری و نفوذ بر دیگران بود. 

کارگیری، سازماندهی، هدایت و ارزیابی ریزی، بهمضمون مدیریت شامل مضامین پایه برنامه
کارگیری ال باشد. بهتواند برای یک جلسه، هفته، ماه، فصل، سال یا چند سریزی میبود. برنامه

توسط مربیان رقابتی تیمی بیان شد و شامل انتخاب ورزشکاران، دستیاران و کادر پشتیبانی تیم بود. 
های بازیکنان و همکاران، آرایش بازیکنان در کردن وظایف و مسئولیتسازماندهی شامل مشخص

ظارت و بازبینی مداوم تمرین، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تمرین بود. هدایت شامل ن
عملکرد ورزشکاران، استفاده از قدرت در هدایت ورزشکاران و تدوین و ارائه مقررات به 
ورزشکاران بود. ارزیابی شامل تعیین استاندارد برای عملکرد ورزشکاران، تعیین استانداردهای 

شده، خصاخالقی و رفتاری برای ورزشکاران، تعیین میزان دستیابی به استانداردهای مش
 کردن نقاط قوت و ضعف و اصالح نقاط ضعف بود.  مشخص

فرهنگی و رفتارهای ویژه بود. -اجتماعی، حمایتی-رفتار مربیان شامل رفتارهای هدایتی
اجتماعی شامل برخورد در مواقعی که ورزشکاران وظایف خود را به درستی -رفتارهای هدایتی

کنند یا رفتار مناسبی با بقیۀ ورزشکاران یا کادر تیم یا سایر افراد دهند، قوانین را نقض میانجام نمی
فرهنگی شامل تشویق و حمایت مناسب از -مرتبط با ورزش ندارند بود. رفتارهای حمایتی

رفتارهای خوب بازیکنان با سایر بازیکنان در تمرین، مسابقه، در برخورد با سایر افراد حاضر در 
وله و کمک به سایر افراد بود. رفتارهای ویژة مربی شامل ورزش، انجام صحیح وظایف مح

رفتارهای معمول مربی با بازیکنان و سایر افراد حاضر در تمرین، رفتار مربی در لحظات حساس 
 مسابقه، رفتار مربی مطابق با سن و شرایط ورزشکاران، و کنترل مربی بر رفتار خودش بود. 

اندهنده موقعیت تمرین، ایفای نقش، شرایط مضمون فراگیر محیطی شامل مضامین سازم
های هر ورزش و ها و تاکتیکمحیطی و موقعیت مسابقه بود. موقعیت تمرین شامل آموزش تکنیک

های حرکتی پایه، افزایش آمادگی جسمانی بود. مضمون آموزش تکنیک شامل آموزش مهارت
آموزش تاکتیک شامل آموزش های تخصصی، اصالح تکنیک، و ارائه بازخورد بود. آموزش تکنیک

های جایگزین برای موارد های پیشرفتۀ ویژة ورزش، تاکتیکهای پایۀ ویژة ورزش، تاکتیکتاکتیک
های موقعیتی بود. مضمون افزایش آمادگی جسمانی شامل رشد متناسب کلیۀ خاص و تاکتیک
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یاز است بیشتر های آمادگی جسمانی که نهای آمادگی جسمانی ورزشکار، تقویت مولفهمولفه
های متناسب با ورزشکاران جهت افزایش آمادگی جسمانی تقویت شوند، استفاده از روش

 های افزایش آمادگی جسمانی بود. ورزشکاران، و متنوع و مفرح کردن برنامه
دهنـــده ایفـــای نقـــش شـــامل مضـــامین پایـــه نقـــش معلمـــی، نقـــش مضــمون ســـازمان

گرایانـۀ ورزشـکار مـی شـامل مضـامین رشـد کـلگرایی و نقش الگو بـود. مضـمون معلتخصص
ــه ــیم از جنب ــا ت ــرآوردهی ــایی و ب ــی، و شناس ــاطفی و روان ــناختی، ع ــای ش ــای ه ــردن نیازه ک

گرایـی شـامل مضـامین فراگیـر بدنسـازی، فنـی، مشـاور ورزشکار یا تیم بود. مضـمون تخصـص
وان یـک هـایی بـود کـه مربیـان بـه عنـو متخصص تندرسـتی بـود. ایـن مضـمون شـامل فعالیـت

دهنـد. نقـش مـدل هـای بـدنی و تکنیکـی و تـاکتیکی انجـام مـیفرد متخصص در افزایش مولفـه
کنـد. اشاره بر این امر داشت که مربی برای ورزشکاران بـه عنـوان یـک مـدل یـا الگـو عمـل مـی

ــی ــن الگــو م ــدنی و ... باشــد. مضــمون الگــو شــامل ای ــی، اجتمــاعی، تحصــیلی، ب ــد اخالق توان
ــ ــیما و تی ــتن س ــاع، داش ــیط ورزش و اجتم ــب در مح ــالق مناس ــار و اخ ــب، رفت ــدنی مناس پ ب

عدم اشـتهار بـه مـوارد منفـی در جامعـه، شـهروند خـوب بـودن و الگوبـودن از هـر نظـر بـرای 
 ورزشکاران بود. 

ــه شــاگردان، هــدف ورزش و محــیط ورزش  مضــمون شــرایط محیطــی شــامل مضــامین پای
هــای فرهنگــی، پتانســیل، اهــداف و ویژگــیهــای ســنی، بــود. مضــمون شــاگردان شــامل ویژگــی

استعدادهای هر کـدام از شـاگردان بـود. مضـمون هـدف ورزش بـر ایـن امـر اشـاره داشـت کـه 
توانـد قهرمـانی، تفریحـی، درمـانگری، مـاجراجویی، تناسـب انـدام یـا سـالمتی هدف ورزش می

قابــت، بــودن ورزش، ســطح رباشــد. محــیط ورزش شــامل نــوع ورزش مــثالً تیمــی یــا انفــرادی
ــذاری  ــزان تاثیرگ ــگ ورزش و می ــر ورزش، فرهن ــوایی ب ــرایط آب و ه ــذاری ش ــزان تاثیرگ می

 افراد مثالً داوران یا برگزارکنندگان ورزش بر نتایج بود. 
مضــمون موقعیــت مســابقه شــامل مضــامین پایــه آمــادگی لجســتیک بــرای مســابقه، راهبــرد، 

ــک و نتیجــه ــابتاکتی ــرای مس ــتیک ب ــادگی لجس ــود. آم ــی ب ــرای گرای ــدنی ب ــادگی ب ــامل آم قه ش
ــابقه،  ــرای مس ــان ب ــت بازیکن ــیم فهرس ــابقه، تنظ ــرای مس ــی ب ــی و روان ــادگی روح ــابقه، آم مس
ــرای  ــفر ب ــات س ــدمات و ملزوم ــاکردن مق ــانی، و مهی ــرایط میزب ــابقه در ش ــاکردن محــل مس مهی

ز مسابقات خارج از خانـه بـود. تاکتیـک شـامل انتخـاب بازیکنـان متناسـب بـا مسـابقه، اسـتفاده ا
هــای مناســب، اســتفاده از زمــان اســتراحت بــه موقــع و اســتفاده از تاکتیــک مناســب در تعــویض

ــیم  ــا ت ــرد شــامل تجزیــه و تحلیــل ورزشــکار ی ــود. مضــمون راهب ــر هــر یــک از حریفــان ب براب
هــای جــایگزین بــرای حریــف، انتخــاب راهبــرد مناســب بــرای هــر مســابقه، و داشــتن راهبــرد

گرایـی شـامل رسـیدن بـه شـود بـود. نتیجـهیـف خنثـی مـیشرایطی که تاکتیـک اول توسـط حر
 هدف مد نظر ورزشکار یا تیم و پیروزی در مسابقه بود.  

 ، مدل شماتیک تحقیق ارائه شده است. 1در شکل 
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 : مضامین مربیگری ورزش8شکل 

 دهد.کنندگان در بخش کّمی را نشان میشناختی شرکتهای جمعیتویژگی 3جدول 
  

 شناختی پاسخگویان بخش کمّیهای جمعیتویژگی: 8جدول 
 درصد فراوانی متغیرها 

 جنسیت
 1/34 131 زن
 1/61 247 مرد

 مدرک تحصیلی

 7/13 12 دانشجوی دکتری یا دکتری
 7/32 147 کارشناسی ارشد

 1/34 131 کارشناسی
 2/7 31 کاردانی
 7/3 11 دیپلم

 سوابق مربیگری

 4/42 124 سال یا کمتر 12حدود 
 7/22 27 سال 11تا  11
 4/13 11 سال 22تا  16بین 

 3/11 12 سال 22بیش از 

 سن

 6/47 121 سال 31کمتر از 
 2/24 72 سال 42تا  36بین 
 1/14 11 سال 41تا  41بین 
 3/6 24 سال 12تا  46بین 

 4/7 22 سال 12بیش از 

 حوزه مربیگری

 1/22 24 آموزشی
 2/12 42 آماتور -تفریحی 

 7/2 33 سالمتی و تندرستی
 2/12 221 قهرمانی

 رشته تحصیلی
 1/32 116 ورزشی علوم و بدنی تربیت با غیرمرتبط

 1/67 264 ورزشی علوم و بدنی تربیت با مرتبط
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سـال، درحـوزه  31بیشـترین جمعیـت نمونـه مـرد بـا گـروه سـنی کمتـر از  3مطابق جـدول 
سـال  12قهرمانی با تحصیالت ارشد و مـرتبط بـا تربیـت بـدنی هسـتند کـه سـابقه کـار کمتـر از 

دهـد نشـان مـی 4اسـتفاده شـده اسـت. جـدول  tها از آزمـون لفـهاند. بـه منظـور تاییـد مؤداشته
ــه، ســازمان tآزمــون  ــه مضــامین پای ــوط ب ــیمرب ــر معن ــده و فراگی ــه دهن دار هســتند و باتوجــه ب
ــدار ــی مق ــهمعن ــه مؤلف ــهها و زیرمؤداری کلی ــتند و لف ــذار هس ــدل اثرگ ــور در م ــرای حض ها ب

ها بـه نظـر لفـهها و زیرمؤدهـد کـه کلیـه مؤلفـهمثبـت اسـت نشـان مـی tکه مقدار باتوجه به این
 ر زیاد بر مدل هستند. مشارکت کنندگان دارای اث

 
 داری هریک از مضامینای جهت مقایسه معنیتک نمونه t: برآورد آزمون 4جدول 

 مضامین

 8مقدارآزمون=

T 
درجه 
 آزادی

معنی 
 داری

اختالف 
 میانگین

 %32فاصله اطمنیان 

کران 
 پایین

 کران باال

 1/64 1/13 1/12 2/22 377 17/17 فردیدرون -1

1 

 1/67 1/14 1/62 2/22 377 22/11 مربیگریفلسفه 

 1/67 1/14 1/61 2/22 377 72/42 ویژگی های فردی

 1/71 1/17 1/61 2/22 377 13/13 دانش مربیگری

تمایل به رشد و 
 تعالی

41/62 377 2/22 1/47 1/41 1/14 

 1/41 1/34 1/42 2/22 377 47/62 فردیبین -2

2 

 1/42 1/21 1/32 2/22 377 34/44 رفتار مربیگری

 1/27 1/13 1/22 2/22 377 34/46 روابط اجتماعی

های مهارت
 مربیگری

74/32 377 2/22 1/32 1/23 1/36 

 1/72 1/17 1/64 2/22 377 17/13 مدیریت

 1/13 1/42 1/47 2/22 377 21/12 محیطی -3

3 

 1/72 1/12 1/61 2/22 377 24/42 موقعیت تمرین

 1/47 1/36 1/43 2/22 377 21/41 موقعیت مسابقه

 1/11 1/42 1/47 2/22 377 61/44 نقشایفای 

 1/41 1/27 1/34 2/22 377 73/32 محیطیشرایط 
 

سازی معادله ساختاری واریانس های اعتبار و پایایی از رویکرد مدلبه منظور محاسبه شاخص
از تحلیل عاملی مرتبه دوم، شاخص استفاده شد. مدل عاملی با استفاده  PLSافزار محور و نرم

فردی و محیطی را نشان فردی، بیناعتبار همگرا مطلوبیت اعتبار مناسبی برای مضامین درون
گیری باالی ابزار سنجش آنها دهنده دقت اندازهدهد. مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نشانمی

 (. 1ول و به عبارتی پایابودن ابزار مربوط به آنها است )جد
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 های ارزیابی روایی و پایایی ابزار سنجش مضامین مربیگری ورزش: شاخص2جدول 
 (AVEاعتبار همگرا ) پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ مضمون
 127/2 747/2 741/2 فردیمضمون بین

 743/2 731/2 713/2 مدیریت
 727/2 717/2 261/2 رفتار مربیگری

 622/2 216/2 772/2 مهارت مربیگری
 116/2 233/2 733/2 روابط اجتماعی

 141/2 734/2 722/2 فردیمضمون درون
 766/2 722/2 247/2 های فردیویژگی

 722/2 221/2 226/2 دانش مربیگری
 672/2 271/2 776/2 فلسفه مربیگری

 637/2 241/2 721/2 تمایل به رشد و تعالی
 127/2 727/2 717/2 مضمون محیطی

 727/2 712/2 266/2 تمرینموقعیت 
 612/2 222/2 211/2 موقعیت مسابقه

 624/2 266/2 767/2 نقش مربی
 613/2 247/2 736/2 شرایط بافتی

 

فردی به ترتیب بار عاملی عبارت از مدیریت مضامین سازماندهنده در مضمون فراگیر بین
( و روابط اجتماعی 217/2)(، رفتار مربیگری 722/2های مربیگری )(، مضامین مهارت723/2)
فردی به ترتیب بار عاملی عبارت از (، مضامین سازماندهنده در مضمون فراگیر درون772/2)

( و تمایل به رشد و 272/2(، دانش مربیگری )273/2(، فلسفۀ مربیگری )7/2های مربی )ویژگی
ار عاملی شامل ایفای ( و مضامین سازماندهنده در مضمون فراگیر محیطی به ترتیب ب242/2تعالی )
( بود 772/2( و شرایط محیطی )264/2(، موقعیت تمرین )266/2(، موقعیت مسابقه )721/2نقش )

 (. 6)جدول 
 

 فردی و محیطیفردی، بینهای مضامین درون: مقادیر بارهای عاملی معرف5جدول 

مقدار  بارعاملی مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر
 داریمعنی بحرانی

 فردیبین

 222/2 272/66 723/2  مدیریت

 

 222/2 137/61 724/2 سازماندهی
 222/2 232/32 226/2 به کارگیری

 222/2 223/31 214/2 هدایت
 222/2 114/24 241/2 ریزیبرنامه

 222/2 272/22 232/2 ارزیابی
 222/2 161/66 722/2  های مربیگریمهارت

 

 222/2 446/71 727/2 ارتباطاتی-انسانی
 222/2 722/22 232/2 آموزشی-فنی

 222/2 416/21 223/2 رهبری-ادراکی
 222/2 234/2 473/2 سیاسی

 222/2 427/37 217/2  رفتار مربیگری
 222/2 126/14 277/2 اجتماعی-هدایتی 
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 222/2 132/13 273/2 فرهنگی-حمایتی
 222/2 123/47 267/2 رفتار ویژه

 222/2 172/26 772/2  روابط اجتماعی

 

 222/2 426/37 221/2 همکاران
 222/2 171/27 777/2 نفعانذی

 222/2 222/17 731/2 بازیکنان
 222/2 377/17 661/2 هارسانه

 درون فردی

 222/2 663/37 722/2  های فردیویژگی

 
 222/2 374/42 227/2 روانی
 222/2 227/32 222/2 اخالقی
 222/2 232/32 214/2 شخصی

 222/2 344/32 273/2  فلسفه مربیگری

 

 222/2 473/31 217/2 تفکر هنرمندانه
 222/2 722/22 213/2 عشق به کار
های اصول و ارزش

 222/2 276/21 722/2 مرکزی

 222/2 724/26 272/2  دانش مربیگری

 
 222/2 276/33 263/2 دانشقابلیت انتقال 

 222/2 363/32 241/2 دانش تئوریک
 222/2 372/21 232/2 دانش عملی

 222/2 321/27 242/2  تمایل به رشد و تعالی

 

 222/2 231/47 217/2 یادگیری مداوم
داشتن روحیه 

 222/2 767/27 777/2 پژوهشگری

 222/2 117/17 732/2 کارآموزی

 محیطی

 222/2 613/47 721/2  نقشایفای 

 
 222/2 372/42 211/2 الگو
 222/2 231/31 232/2 گراییتخصص

 222/2 213/23 772/2 معلمی
 222/2 233/37 266/2  موقعیت مسابقه

 

 222/2 242/44 224/2 تاکتیک
 222/2 462/32 213/2 راهبرد

آمادگی لجستیک برای 
 222/2 224/22 234/2 مسابقه

 222/2 217/12 632/2 گرایینتیجه
 222/2 717/32 264/2  موقعیت تمرین

 

 222/2 317/47 727/2 آموزش تاکتیک
 222/2 222/32 221/2 آموزش تکنیک

آفزایش آمادگی 
 222/2 714/27 272/2 جسمانی

 222/2 233/33 772/2  شرایط محیطی

 
 222/2 244/33 242/2 هدف ورزش
 222/2 216/34 232/2 محیط ورزش

 222/2 227/21 712/2 شاگردان
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 (. 2آید )شکل بر اساس مواردی که ذکر شد مدل معادله ساختاری تحقیق به صورت زیر درمی

 
 : مدل معادله ساختاری مضامین مربیگری5شکل 

 
های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده شاخص
ها به مدل برقرار و شوند، به عبارت دیگر برازش دادههای پژوهش حمایت میتوسط داده

 (. 7های برازش داللت برمطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند )جدول شاخص
 

 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری : برآورد مقادیر شاخص7جدول 
 مقدار شاخص
SRMR 224/2 

ChI-Square 623/7216 
NFI 372/2 

 
دار هستند به این معنی ، برآورد اثرات مستقیم مربوط به مضامین فراگیر  معنی2مطابق جدول 

دار نبودند که اثر آنها در تحلیل مسیر حائز اهمیت است و اثرات غیرمستقیم به این دلیل که معنی
فردی بود و به بینای مربوط به مضمون در این قسمت ارائه نشده است. بیشترین میانگین نمونه

 دنبال آن مضامین فردی و محیطی قرار دارند.  
 

 : برآورد اثرات مستقیم مضامین مدل نسبت به مضامین مربیگری در ورزش3جدول 

 
 
 

 مقدار احتمال tآماره  ایمیانگین نمونه مضمون

 222/2 72/17 432/2 فردیمضمون بین

 222/2 72/23 314/2 فردیمضمون درون
 222/2 74/32 322/2 محیطیمضمون 
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 گیریبحث و نتیجه
کنند و همین طور به ارزیابی، های پیچیده و پویا کار میبا علم به این که مربیان در محیط

توان نتیجه گرفت که های در حال تغییر و منحصر به فرد نیاز دارند میدستکاری و پاسخ به بافت
ای به مربیگری دارد )گراهام، ویلیامز و گرایانهبرای چنین کار دشواری الزم است نگاه کل

ها و (. این مطالعه قصد داشت با چنین نگاهی به شناسایی مضامین، مولفه146: 2221، 1نامارامک
ها نشان داد مربیگری ورزش شامل سه مضمون فراگیر است که های مربیگری بپردازد. یافتهفعالیت

ن بار عاملی را داشت. این مضمون شامل مضامین فردی بیشتریاز میان آنها، مضمون بین
های مربیگری، رفتار مربیگری و روابط اجتماعی بود. مربیگری دهنده مدیریت، مهارتسازمان

فردی نیاز دارد )کوته و  های خاصی بینورزش الزاماً یک فعالیت اجتماعی است که به مهارت
اند مربیگری ( اظهار داشته2222) 2سابستون(. ویلیام، فالکائو، بلوم و 311: 2227گیلبرت، 

کنندگان توسعه دهد و روابط گرایانه ممکن است بروندادهای رشدی مثبت را در شرکتانسان
ورزشکار را بسازد و آگاهی برای استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای رشد و تکامل  - مربی

وظایف ذاتی مربیگری معرفی ارائه شده کردن از شخصی را باال ببرد. وظایف مدیریتی و اداره
پور و ازمشا پور، مهدیهای کاظمی( که در این مطالعه هم تایید شد و با یافته24: 2211، 3)نورمن

(، بابازاده پهلوانلو، اصالنخانی، 1377(، اسمعیلی و رضایی )1377(، خلیفه، قربانی و هنری )1374)
( و سانتوز، جونز و 2213اهات، هووا و رادزوان )(، چیو، م1372صفانیا، درودیان و گودرزی )

 کنند،می کار رقابت سازماندهی مورد در احتماالً باشد. مربیان( همسو می2213مسکوئیتا )
 مربیان کار نتیجه، در کنندمی انتخاب بلندمدت و مدت کوتاه اهداف کنند،می ریزیبرنامه
 (. 11: 2227، 4و ارزیابی است )کریسفیلدتحلیل  و تجزیه و نظارت کردن،ثبت ریزی،برنامه

ی، ـارتباطات-های انسانیارتـعه شامل مهـشده در این مطالربیگری مشخصـهای ممهارت
( شامل 2211) 1های پیشنهادی بنی و اوکونوررهبری و سیاسی با مهارت-آموزشی، ادراکی-فنی

های همپوشانی دارد و همسو با یافتهریزی تقریباً رهبری، ارتباطات، مدیریت افراد و برنامه
( 1377( و رودباری و آقایی )1377(، اسمعیلی و رضایی )1374پور و ازمشا )پور، مهدیکاظمی

های مرتبط آموزشی مربیان و معلمان با هم مشابه هستند و یاددادن مهارت-های فنیاست. مهارت
( و بابازاده 1377اسمعیلی و رضایی ) هایبا ورزش، ویژگی همۀ مربیان است که در راستای یافته

باشد. برای این که مربیان ورزش ( می1372پهلوانلو، اصالنخانی، صفانیا، درودیان و گودرزی )
ارتباطاتی نیاز دارند چون حتی اگر یک -های انسانیبتوانند آموزش مناسبی ارائه دهند به مهارت

ارتباطات موثری با بازیکنان برقرار کنند،  متخصص تکنیک و تاکتیک سطح باال باشند اما نتوانند
ای توانند آموزش خوبی ارائه دهند. ارتباطات کالمی و استفاده از زبان بدنی و بیان چهرهنمی

تواند اطالعات مکفی به ورزشکاران ارائه دهد )موئن، گیسکی و هووارد، )ارتباطات غیرکالمی( می
پور (، محمدی، مشکاتی و ژیان1377بانی و هنری )های خلیفه، قر( و همسو با یافته127: 2211

                                                           

1. Graham, Williams & McNanara  

2. William, Falcao, Bloom & Sabiston 

3. Norman 

4. Crisfield 

5. Bennie & O'Connor 
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رهبری به -( است. مهارت ادراکی1377( و رودباری و آقایی )1377(، اسمعیلی و رضایی )1377)
کند دو مهارت قبلی را به بهترین نحو اجرا کند و مربیانی که در ورزش های رقابتی مربی کمک می

مطالعات قبلی هم این امر تایید شده است )کریسفیلد،  کردند اذعان داشتند که درسطح باال کار می
(. 2212؛ کلی، تلول، بارکر و هاروود، 2217؛ سوکیپتو، چولیک موتوهیر و سوجیدانداکو، 2227

در مربیگری را خاطر نشان کرد )راینی، مالیت  1تحقیق اخیر در مربیگری، نقش عمل سیاست خرد
 (.  114: 2217، 2و رابجونز

های رفتاری که مربی در پاسخ به رفتار اجراکنندگانش توان به عنوان پاسخی را میرفتار مربیگر
(. مربیان از برخی رفتارها 171: 2211دهد تعریف کرد )موئن، گیسکی و هویگارد، از خود بروز می

های مدیریت رفتار باید در کنند. استراتژیبرای افزایش یا کاهش رفتارهای ورزشکاران استفاده می
کز مربیگری موفق قرار گیرد تا تضمین شود ورزشکاران مربیگری با کیفیت باال و فرصت مر

کنند. رفتار نامناسب ورزشکاران دالیل زیادی دارد و رسیدن به پتانسیل کامل خود را دریافت می
مهم است مربیان این رفتارها را به حداقل برسانند و محیط مربیگری با استفاده از طیفی از 

(. همچنین الزم است رفتار خوب 122: 2217، 3ها مدیریت کنند )دیو، فارین و فارینژیاسترات
ود مورد تشویق قرار گیرد تا احتمال تکرار آنها بیشتر شود. از طرفی مربی باید مراقب رفتارهای خ

وش ویژه در لحظات پرفشار و تنش باشد تا رفتار نامناسبی از آنها سر نزند. نتایج نقش بحرانی هبه
هیجانی مربیان در رشد رفتاری مربیان در آگاهی هیجانی و مدیریت هیجانات مربیان تایید شده 

 (. 117: 2217است )راینی، مالیت و رابجونز، 
( رابطه اجتماعی را قلب مربیگری بیان کردند. مربیان در محیط 2211دوچیف و گیردیس )

مربی با ورزشکاران است و مربی باید به ورزش با افرادی زیادی تعامل دارند. بیشترین رابطۀ 
عنوان یک محرک مفید برای رشد و پیشرفت ورزشکار عمل کند و این امر در سایۀ داشتن رابطۀ 

تواند تا حد زیادی ورزشکار می-شود. یک رابطۀ مثبت بین مربیخوب با ورزشکاران محقق می
حس حمایت و کاهش  سطح رضایت ورزشکار، سطوح انگیزش، حاالت خلقی مثبت، ایجاد

(. عالوه بر ورزشکار، افراد دیگری هم 133: 2216، 4اضطراب را بهبود بخشد )ژاویت و شانموگان
ها و هستند که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری ضروری است )خانواده بازیکنان، رسانه

پور، های کاظمیت که یافتهای یاد شده اسدستیاران، مدیران و ...(  و از آن به عنوان مربیگری رابطه
(، 1377(، خلیفه، قربانی و هنری )1376پور و فیضی )(، منتظری، طالب1374پور و ازمشا )مهدی
( 2212( و کلی، تلول، بارکر و هاروود )2211(، نورمن )2211(، دوچیف و گردیس )2211هال )

 کنند. هم این موضوع را تایید می
های هدفمند در نظر ها و مداخلهاهداف، فعالیت مجموعهتوان به عنوان یک مربیگری را می

شوند. با این حال، موارد فوق، کل ها و ورزشکاران طراحی میگرفت که برای بهبود عملکرد تیم
شود و شخص مربی و مشخصات او هم در مربیگری او دخیل هستند. مربیگری را شامل نمی

یگری اشاره به مواردی دارد که نیاز است مربیان بر روی آنها بازتاب فردی مربمضمون فراگیر درون

                                                           

1. Micropolitics  

2. Rynne, Mallett & Rabjohns 

3. Dave, Farin & Farin 

4. Jowett & Shanmugam 
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ای خودکار از طریق خودآموزی ای حرفهکنند. بازتاب شامل داشتن یک قابلیت خودتوسعه
های (. این مضمون شامل مضامین ویژگی27: 2227سیستماتیک دارد )کاسیدی، جونز و پوتراک، 

( دو 2211ی و تمایل به رشد و تعالی بود. بنی و اوکونور )فردی، فلسفه مربیگری، دانش مربیگر
ها و دانش شخصی مربی، و فلسفۀ مربی را از جمله مضامین مربوط به مربی ذکر طبقه ویژگی

های شخصی شامل مواردی است که مربی برای کار متعهدانه و دشوار مربیگری باید کردند. ویژگی
( است. 2227های ابزاری کاسیدی، جونز و پوتراک )ویژگیها را داشته باشد که معادل این ویژگی

های روانی بود که مربیان باید در تمرین و مسابقه آنها را مدیریت و های روانی شامل مولفهویژگی
های اخالقی در حفظ کنند چرا که شرایط روانی مربی تاثیر مستقیمی بر ورزشکاران دارد. ویژگی

هم مراوده دارند یا کار می کنند و مربیگری ورزش هم از جملۀ آنها  ها باهایی که انسانهمۀ عرصه
ناپذیر است و شامل شنوندة خوب بودن، تعامل و برقراری رابطۀ مثبت با است، یک مولفۀ اجتناب

دهندگان های آموزشهای مربیان موفق شباهت زیادی به گروهی از ویژگیباشد. ویژگیدیگران می
های پذیری، خالقیت، مهارتهای روانی مثل انگیزة کاری زیاد، انعطافخوب به عالوة مهارت

های اجتماعی، استدالل و اعتماد به نفس دارد که این دو ویژگی با بودن، مهارتسازمانی، موثق
( معادل هستند و همسو با مطالعات قبلی است 2227های درونی کاسیدی، جونز و پوتراک )ویژگی

 (. 442: 2217د، )هادسون، بات و مایران
بلکه  ،کندفلسفۀ مربیگری بنیاد برنامۀ مربی است؛ نه تنها خطوط راهنمای مربی را مشخص می

شود آنها مسئولیت اقدامات و کند. این کار باعث میبرای بازیکنان تیم، سکو )مرحله( مشخص می
وی از تیم، شوند به عنوان یک فرد ورزشکار و عضشان را قبول کنند و تشویق میتصمیمات

رود را برآورده کنند؛ از این رو، رفتار و فعالیت کاری هر مربی به وسیلۀ انتظاراتی که از آنها می
؛ چیو، ماهات، هووا و رادزوان، 2211گیرد )کارلس و دوگالس، اش شکل میفلسفۀ مربیگری

ها به عنوان زش( هم از ار2217(. کوپر و آلن )1212: 2212؛ کلی، تلول، بارکر و هاروود، 2213
 اند. یکی موضوعات اصلی مربیگری نام برده

دادن دانش مربیگری به مثابه خبرگی مربی در کار مربیگری است که مربیان از آن، جهت تمرین
کنند )کوته و گیلبرت، کردن آنها به موفقیت استفاده میورزشکاران برای رشد آنها و رهنمون

ها ها و پیشگیری از آسیبن تئوریک مبانی اجرای صحیح تکنیک(. قابلیت انتقال دانش به بیا2227
به بازیکنان و همکاران، و موارد روانی مربوط به عملکرد در تمرین و مسابقه مربوط است و 

ورزشی خود از جمله علوم تربیت بدنی و  کند مربیان در مورد مبانی تئوریک رشتهپیشنهاد می
دست آورند و از آنها در زمین ورزش در عمل استفاده کند و قوانین و مقررات اطالعات مکفی به 

خود منتقل کند تا آنها تمرینات خوب و  آنها را هم به صورت تئوریک و هم عملی به شاگردان
توان از طریق تحصیالت آکادمیکی و هم از طریق انجام منطبق با نیازهایشان داشته باشند. دانش می

پور ( و محمدی، مشکاتی و ژیان2227های کوته و گیلبرت )یافته کار مربیگری به دست آید که با
 باشد. ( همسو می1377)

تغییر در ورزشکاران و ماهیت تحولی عملکرد ورزشی نیازمند آن است که مربیان در 
و بهبود کیفیت مربیگری  رشد مداوم مربیان ورزش، کلید بقاجستجوی رشد و تغییر کارشان باشند. 

است که یادگیری در مرکز آن قرار دارد و یادگیری مداوم از طریق شرکت در گری ایو حرفه
آید و اشاره به سه ها و جلسات با سایر مربیان به دست میها، کنفرانسهای مربیگری، کارگاهکالس

(. 444: 2217روش یادگیری رسمی، غیررسمی و اختیاری دارد )هادسون، بات و مایراند، 
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ت خوبی برای رشد و تعالی در مربیگری است البته به شرطی که در های مربیگری فرصکالس
های آموزشی ریزی آموزشی، اجرای آموزش و استانداردسازی فعالیتمورد نیازسنجی، برنامه

(. 177: 1377ها ارتقا یابد )دهقان قهفرخی، طیبی و جسمانی، تجدیدنظر شود و کیفیت این کالس
تواند روند رشد و آموزی نزد مربیان باتجربه و خبره است که میهای رشد مربیان، کاریکی از راه

؛ 2211؛ نورمن، 2212الی، درشمن و وینستین، -تعالی مربی را تسریع کند )بلومنستین، اورباخ، بار
 (. 2212کلی، تلول، بارکر و هاروود، 

گری کردند نگاه متفاوتی به مربیهای مختلفی مربیگری میکنندگان در حوزهچون شرکت
هایی با سایرین داشت. در حوزة ای از مربیگری نظر داشتند که تفاوتداشتند. هر کدام به جنبه

ها به محیط )بافت( مربیگری اشاره دارد )کوته و گیلبرت، مربیگری ورزش، این تفاوت در دیدگاه
 عملکرد بر که فردی به منحصر شرایط از مربی درک عنوان به مربیگری (. محیط321: 2227

گذارد و منعکس کنندة شرایط منحصر به فرد برای بهبود عملکرد ورزشکار می تاثیر ورزشکار
(. 12: 2211، هال) شودتعریف، و به عنوان یک مجموعه شرایط احاطه کنندة مربیگری توصیف می

عملکرد نیاز است بافت با سطح رشدی ورزشکاران مرتبط -در پیوستار مفهومی شرکت در ورزش
شکاران در طیف رشدشان و بر اساس سطح تعهدشان نیازهای مختلفی دارند. در هر باشد. ورز

ها و ورزشکاران، موقعیت، زمان مرحله رشدی چندین عامل از جمله طراحی تمرین )تعداد فعالیت
و طول تمرین(، درگیربودن دیگران )مثل دستیاران، مربیان، والدین( و تاثیر والدین تاثیرگذار هستند 

ام از این ابعاد یک تاکید متفاوتی بر نقش مربی دارد. به طور مثال، بافت مربیگری نخبگان و هر کد
ده دارند و به طور همزمان عمل محیطی است که در آن عوامل زیادی با هم رابطه درونی پیچی

دهد. اما در بافت مربیگری کنند و تمرین و رقابت هسته اصلی کار مربیگری را تشکیل میمی
-شود )نورث، پیگوت، الراشود بلکه بر تمرین تاکید میو تندرستی بر رقابت تاکید نمیآموزشی 

 (. 111: 2217برکیال، آبراهام و مویر، 
مضمون محیطی شامل چهار مضمون ایفای نقش، موقعیت مسابقه، موقعیت تمرین و شرایط 

(. 1377ی و رضایی، های مربیان ایفای نقش مربیگری است )اسمعیلمحیطی بود. یکی از فعالیت
رسد گرایی، الگو و معلمی بود. هرچند به نظر میمضمون ایفای نقش شامل نقش تخصص

کنندگان در این تحقیق به نقش مشهودترین نقش مربیان، نقش معلمی است اما شرکت
گرایی این امر را به ذهن متبادر گرایی و الگو بیشتر از معلمی تاکید داشتند. تخصصتخصص

شود که در کار خود متخصص هستند و آنها هم که معموالً به مربیان به افرادی نگاه می سازدمی
شوند. ای محسوب میهای مختلف ایفا کنند و به نوعی حرفهباید این نقش را به خوبی در حوزه

کننده است. های مشاهدهالگو به یک شخص واقعی اشاره دارد که رفتار او محرکی برای پاسخ
هایی از رفتارها برای مشاهده و تقلید هستند. به طور مشابه، ورزشکاران همیشه در ونهالگوها نم

اند رفتارهای ها، حریف یا ورزشکار مورد نظرشان هستند و آمادهتیمیشان، همحال مشاهدة مربی
رت توان به صو(. مربی به عنوان مدل را می11: 2217شدة آنها را تقلید کنند )کوپر و آلن، مشاهده

اجتماعی، منش ورزشی، بازی جوانمردانه( و منفی )ضعیف، رفتارهای مثبت )خوب، رفتارهای بیش
( همسو است. نقش 2214های ژابو )ضداجتماعی، نداشتن منش ورزشی( تصویر کرد که با یافته

ی های تکنیکی، تاکتیکی یا دانش در مورد جنبهمعلم هم مشخص است. مربی به ورزشکاران جنبه
های زندگی را نیز به شاگردان یاد دهد و در کنار آن، مهارتاز آن ورزش را آموزش میخاص 

 (. 2: 2217دهند )کوپر و آلن، می
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در ورزش، مسئولیت مربی این است که عملکرد ورزشکاران را با در نظر گرفتن یک طیفی از 
ها و آموزش تکنیک تواند مشتمل برشده به حد بیشینه برساند و میعوامل با تمرینات حساب

(. 7: 2213های هر ورزش و افزایش آمادگی جسمانی باشد )سانتوز، جونز و مسکوئیتا، تاکتیک
شاید بتوان گفت موقعیت تمرین با موقعیت مسابقه ارتباط نزدیکی دارد چرا که معموالً آن چه در 

شامل تاکتیک، راهبرد، بینی کند. موقعیت مسابقه تواند مسابقه را پیششود میتمرین انجام می
ها و اقداماتی گرایی بود. موقعیت مسابقه شامل کلیه فعالیتآمادگی لجستیک برای مسابقه و نتیجه

است که مربی باید، قبل، حین و بعد از مسابقه در مورد آنها فکر و تالش کند. قبل از مسابقه الزم 
ر لحاظ آماده نماید. همچنین الزم است مربی کلیه تمهیدات را آماده کند و ورزشکاران را از ه

است رقیب را بشناسد و آنها را تجزیه و تحلیل نماید و بر اساس این شناخت، تاکتیک و استراتژی 
شود. گیری مطلوب میمناسب را در سناریوهای مختلف در نظر بگیرد که در نهایت منجر به نتیجه

؛ 2213اند )پایک، در نظر گرفته شدههای پیشنهادی هم این اقدامات در مطالعات قبلی و مدل
 (. 21: 2211؛ نورمن، 2213سانتوز و جونز و مسکویتا، 

شود از یک منظر عملکردی، یک محیط منحصر به فرد با تعدادی زیادی از عوامل مقایسه می
که بر هر فرد درگیر در مربیگری تاثیر دارد. از طرفی آن چه بر کار مربی تاثیرگذار است شرایط و 

توانند خارج از کنترل )مثل شرایط آب توانند بر ورزش تاثیرگذار باشند. آنها میرادی است که میاف
و هوایی، یا داوران( و یا قابل کنترل باشند )ایجاد محیط تیمی مثبت در برابر منفی( باشند که مربی 

و باید آنها را هم در نظر بگیرد. مضمون شرایط محیطی شامل هدف ورزش، محیط ورزش 
تواند قهرمانی، تفریحی، درمانگری، ماجراجویی، تناسب اندام یا شاگردان بود. هدف ورزش می
شناختی، محیط ورزش ممکن است بر حسب نوع ورزش، گروه سالمتی باشد. از نگاه جمعیت

 ای/آماتور بودن ورزشکاران توصیف شود کهسنی، سطح رقابت و سن، جنسیت و وضعیت حرفه
های های سنی، ویژگیاست. شاگردان شامل ویژگی مربیگری هایمحیط بین تمایز با مترادف

ها و نیازهای خود را فرهنگی، اهداف و استعدادهای هر کدام از شاگردان است. هر گروه خواسته
کنند که مربیان باید آنها را برآورده سازند. مربیان به طور مداوم دارند و هدف خاصی را دنبال می

یاز دارد که محیط تمرین را با نیازهای شاگردانش تطبیق دهند )پاپایلو، استرایگاس، به این کار ن
  .(1117 :2211، 1تراولویس و کیپروس

 فرایند بر موثر عوامل و مربیگری بافت پیچیدگی مورد در را نگاهی ورزش، مربیگری تاریخ
 که است عواملی با همراه چندوجهی و پیچیده محیط یک مربیگری بافت. دهدمی ارائه مربیگری

در یک نگاه کلی، تحقیق . (72 :2211کنند )هال، می عمل هم بر همزمان و هستند مرتبط هم به
دهد مربیان باید خودشان را برای کار مربیگری آماده کنند. این آمادگی باید تحقیق حاضر نشان می

تا از جنبه فردی، مربیان به کند نگر در این مطالعه کمک میجانبه باشد. دید کلجامع و همه
آیند یا کمتر مورد توجه قرار زوایایی توجه کنند )مثل فلسفه مربیگری( که زیاد به چشم نمی

گیرند. همچنین به رشد و تعالی در طول عمر کاری خود برای پیشرفت و توسعه شغلی و می
فردی پیشنهاد کرد نهای شخصی کوشا باشند. جنبه بیتوسعه دانش غافل نشوند و در رشد ویژگی

مربیان از اصول بدیهی مدیریت در کارشان سود ببرند، رفتارهای سنجیده و به موقع برای ایجاد 
انگیزه و کنترل رفتارهای نامناسب ورزشکاران داشته باشند و خودشان هم مطابق هنجارهای جامعه 
                                                           

1. Papailiou, Strigas, Travlos & Kipreos 
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مضمون محیطی نشان داد  های درگیر در ورزش کوشا باشند.رفتار کنند و در توسعه روابط با طرف
کند. در لفه مهم در کار مربی است و شاید بتوان گفت نتیجه مسابقه را مشخص میؤتمرین یک م

این راستا مربیان باید همانند یک متخصص عمل کنند و در عین حال یک الگو و یک معلم باشند. 
باشند تا بتوانند شاگردان را  از طرفی باید شناخت کافی از شاگردان و عوامل موثر بر کار آنها داشته

آن چه در مربیگری ورزش مشهود است برونداد مطلوب شاگردان  درنهایتبه هدف نزدیک کنند. 
یا ورزشکاران چه در میدان رقابت و چه در فضای ورزش تفریحی و سالمتی است. برای دستیابی 

ت را به طور متعادل کنترل و به این مهم، مربیان نیاز دارند همانند یک رهبر ارکستر، همۀ احتماال
یشتر به ورزشکاران بر آرایش تکالیف مرتبط نظارت کنند و خودشان را ارتقا دهند تا بتوانند ب

اندازی رشته مربیگری ورزش تا توان پیشنهاد کرد راهشد می بیاناساس آن چه خدمت کنند. بر
مربیگری این وظیفه خطیر سطح دکتری یک نیاز جامعه ورزش است تا مربیانی با دانش تخصصی 

های دیگری در سطح کشور در شود مطالعات دیگری با نمونهرا انجام دهند. همچنین پیشنهاد می
های تیمی و انفرادی( و یا یک رشتۀ ورزشی های ورزشی مختلف مردان و زنان )مثالً ورزشگروه

 خاصی اجرا شود.  
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