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 چکیده 

 آوردنفراهم مسئولیت و شودمی محسوب  مرکزی و  اصلی چهرۀ مربی ورزش، محیط در هدف:

 بدنی  فنی، گوناگون  هایزمینه در ورزشکاران هایمهارت و ها توانایی افزایش هایی برایفرصت

این وجود، اخالقی  و با  بر عهده دارد.  مضامین مربیگری   ماهیت  مورد  در  روشنی   اجماع   را    و 

 گری ورزش بود.  است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مضامین مربی نیامده وجود به تاکنون

مربیان و ورزشکاران که معیارهای خاص پژوهش  از کنندگان، بیست نفرشارکتم  شناسی: روش

ها با استفاده از روش  شدند. داده عمیق انتخاب هایمصاحبه را داشتند به صورت هدفمند برای

 تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد.  

  41دهنده و  مضمون سازمان  12فردی و محیطی،  فردی، بینها: سه مضمون فراگیر درونیافته

فردی شامل دانش مربیگری )تئوریک، عملی، انتقال  مضامین درونشد.    مضمون پایه مشخص

ویژگی فلسفهدانش(،  اجتماعی(،  روانی،  )شخصی،  و   ها  باورها  هنرمندانه،  تفکر  کار،  به  )عشق 

روحیۀ  ارزش داشتن  کارآموزی،  مداوم،  )یادگیری  تعالی  و  رشد  به  تمایل  و  مرکزی(  های 

بود. مضامین بین )با ورزشکاران، همکاران، رسانهپژوهشگری(  اجتماعی  ها، فردی شامل روابط 

مهارتذی )فنینفعان(،  مربیگری  انسانی-های  ادراکیارتباطا-آموزشی،  سیاسی(،  -تی،  رهبری، 

)برنامه بهمدیریت  )هدایتیریزی،  مربیگری  رفتار  و  ارزیابی(  هدایت،  سازماندهی،  - کارگیری، 

حمایتی تمرین -اجتماعی،  موقعیت  شامل  محیطی  مضامین  بود.  ویژه(  رفتارهای  فرهنگی، 
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یی، الگو(،  گرا)آموزش تکنیک، تاکتیک، افزایش آمادگی جسمانی(، ایفای نقش )معلمی، تخصص

شرایط محیطی )شاگردان، هدف ورزش، محیط ورزش( و موقعیت مسابقه )آمادگی لجستیک  

   گرایی( بود.برای مسابقه، راهبرد، تاکتیک، نتیجه

های  ها، وظایف و فعالیتعالوه بر مضامینی که به فرد مربی مرتبط است، آنها نقشگیری: نتیجه

نیاز   دارند پس  متفاوتی  و  برای  متعدد  هنر خود  و  دانش  از  ارکستر،  رهبر  یک  همانند  دارند 

 های مورد نیاز برای هر موقعیت خاص استفاده نماید. بسترسازی مولفه

 تحلیل مضمون، مربیگری، ورزش  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

مرب  طی در مح مرکز  یاصل  ۀچهر  ی ورزش،  م  یو  مسئول  شود¬ یمحسوب    آوردن ¬فراهم  ت یو 

 ،یگوناگون فن  های¬نهیورزشکاران در زم  های¬و مهارت  ها¬ییتوانا  شیافزا  یبرا  هایی¬فرصت

که از   هایی¬ی(. با وجود بررس22،  2005و ترودل ،    لبرتیرا بر عهده دارد )گ  یو اخالق  یبدن

در ورزش    ی گریاست که مرب  ن یبر ا  دهیدر ورزش شده اما عق  یگری ربمختلف به م  های¬جنبه

در مورد  یاجماع روشن  رازی نباشد آور¬امر تعجب نیا دیاست. شا یمفهوم یمبنا کیهنوز فاقد 

  م یاست که باعث فقدان مفاه  ی تیوضع  نیاست. ا  امدهیتاکنون به وجود ن   ی گریخود مرب  تیماه

به عنوان    یگر ی(. مرب55،  2010و کاشن ،    لی)ل  دیرا منعکس نما  یگریشود که مرب  یم  یمشخص

و    یریادگیورزشکار در  /کنی آنها به باز  قیاز طر  دیبا  یشده که مرب  فیمجموعه مراحل تعر  کی

حول   یپارامترها  ، یگریاز مرب  فیتعر  ن یا  رسد¬یخاص کمک کند. به نظر م  های¬بهبود مهارت

  ی فیط   دیموثر باشد با  یکه مرب  ن یا  یبرا   ود،وج  ن یرا مد نظر دارد. با ا  یگریمرب  ۀو حوش جلس

)سانتوز و    ردیرا در نظر بگ  دهد¬یم   یآن رو  یو ماورا  یواقع  یگریمرب  ۀکه در جلس   رهایاز متغ

 (.  7، 2013جونز ، 

به    توان ¬یرا م  انیمرب  ازیمورد ن  های¬یژگیو و  ها¬تیفی( ک2009جونز و پوتراک  )   ،یدیکاس

  هایی ¬یژگیبه عنوان و توان¬یرا م یابزار های¬یژگیکردند. و میتقس یو درون  یابزار  ۀدو دست

رسا،   یتمرکز دارد )مثل داشتن صدا یگریمرب یک یو تکن یعمل های¬در نظر گرفت که بر جنبه

(  ی)ذات  یدرون  های¬یژگیبا ورزشکاران(. و   ی و داشتن ارتباطات قو  ی، سازماندهشناسی¬وقت

به عنوان جنبه-یم در نظر گرفته    یگری( مربیو شناخت   یعاطف  ،ی)اجتماع  یذهن  های¬تواند 

 است.   زهیانگ  جادیا ییو توانا یی بایشک  ،یذهن یگشودگ ، طبعی¬شوند و شامل حس شوخ

از رفتار بر   یآگاه  ینشان دادن سطح باال  های¬در حوزه  ی مرب  های¬یستگیشا  ،ای¬مطالعه  در

اطراف  یرو و  ارزش  ان،یخود  و  فلسفه  دادن    و   ارتباطات  دادن¬نشان  ،ی گریمرب  های¬نشان 

 یتالش مداوم برا  ت،یمورد انتظار قابل تطابق با ورزشکاران و موقع  فردی¬نیب  های¬¬مهارت

و استفاده از    قیتحق  ،یگری به کار گرفتن دانش از علم ورزش در کار مرب  ،و رشد  یبهبود-خود

 لیو تحل  هیمشاهده، تجز  قی بهبود عملکرد ورزشکاران از طر  ،یرونیاز منابع ب   ی فیاطالعات از ط 

  یی شناسا  گران،یمناسب با د  یتیریو مد  یرهبر  های-مهارت  دادن¬نشان  ح،یصح  های¬و مداخله
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تغ  یریگکار¬به  ر،ییتغ  یبرا  ازین انجام  رو  یزری¬هیپا  ر،ییو  از  استفاده  نظارت،   یها-هیو 

 سازگاری  و  انعطاف  دادن¬نشان  کنندگان،¬مثبت بر رفتار و عملکرد شرکت  ریتاث  کی   دادن¬نشان

موقع  یرفتار جمع  یفرد  یریادگی  های¬فرصت  سازی¬نهیبه  ت،یبا  است    انیب  یو  شده 

 (.   13، 2007،  لدیسفی)کر

ذکر   یگریمرب یو مسابقه را سه مولفه اصل نیتمر ،ی( مالحظات سازمان1995و همکاران )  کوته 

 یمشابه یمشابه باًیتقر جیمدل استفاده کردند به نتا نیهم که از ا یگرید قاتیکردند و در تحق

و ورزشکار را    یمرب  های¬یژگیرا برجسته کردند که و  فردی¬نیب  ۀکه مولف  ن یبه جز ا  دندیرس

 لبرت، یکردند )کوته و گ  بیترک  یگریبه عنوان عوامل موثر بر مرب  یفرهنگ-یاجتماع  یقو  ۀمولفبا  

کال318،  2009 آبراهام،  آمادگ2006)   ندالیو مارت  نزی(.  و مسابقه، و    ن یتمر  یبرا  ی ( دانش، 

مولفه اصل  ط یمح را سه  از منظر آنها مرب  ی گریمرب   یعملکرد  از    یگری ورزش مشخص کردند. 

قابل /یبرونداد رفتار ۀ جیو نت دآی¬یبه دست م یر گی¬میو تصم میمفاه از، ین مورد دانش  قیطر

کنند   یمعرف ی را به نحو یگر یکرد مرب ی( سع2010و کاشن  ) ل یاست. ل انیمرب یۀکل ۀمشاهد

مدل شامل دانش   نای. باشد هم به مرتبط و مختلف موارد به وابسته نگرانه،¬کل تیفعال کیکه 

  ی برا  یزری¬عملکرد، برنامه لیو تحل  هیورزشکاران، تجز  های¬ تیقابل  ،یربم  یۀپا  های¬و مهارت

 است.    یآمادگ یبرا یزری¬مسابقه، و برنامه

کل  ط یو مح  یگریمرب  های¬مهارت  ،ی( مرب2011و اوکونور  )  یبن   ی گریمرب  یرا سه مضمون 

به   کنانیکه باز  کنند¬یعمل م  یبه طور مداوم به نحو  نیمضام  نیکردند. هر کدام از ا  یمعرف

  شوند¬ یم  میتقس  یمضمون فرع  8سه مضمون به    نیو رشد کنند. ا  رندیبگ   ادی  یطور اثربخش

ارتباط به صورت باز و صادقانه   جادی ا  یبرا   یمرب   ییمثال، توانا یدارند. برا  یی همگرا  گریکدیکه با  

)مرب  یمرب  یبرا   یضرور  تیفیک  کی مربیاست  که  برا  انی(  استفاده    تیریمد  یموثر  آن  از 

برا  یی( و مبنایگریمرب  های¬)مهارت  کنند¬یم (. در  طی)مح  دهند¬یشکل م  دادن¬امیپ   یرا 

مرب )و  ، یمضمون  طبقه  شخص  ها¬یژگیدو  دانش  فلسف  ، یمرب  یو  وجود  یمرب  ۀو  دارد.  ( 

آنها را    یاز باورها  نهزمی¬شی پ  ک یو فلسفه    ی ک یتاکت/یک ی دانش تکن  ،ی مرب  یشخص  های¬یژگیو

فراهم   یزری¬برنامه  های¬و مهارت  کن، یباز  تیریارتباطات، مد  ، یرهبر  یرا برا   ای¬هیفراهم، و پا

افراد و   تیریارتباطات، مد  ، یرهبر  ۀطبقشامل چهار    یگریمرب  های¬. مضمون مهارتکند¬یم



 علیرضا زمانی نوکاآبادی و همکاران                          نرا یورزش ا ی گریمرب های¬یستگیمطالعه شا 

55 

 

مثبت و    یمیت  طیمح  ۀکه با توسع  هایی¬یژگیعبارت است از و  میت  طیاست. مح  یزری¬برنامه

 .  شود¬ یمشخص م میفرهنگ ت

به عنوان مضام  یگری مرب   طی و مح  یورزش   جینتا  ، یگری( دانش مرب 2013)   وسگلوسیک   ن یرا 

مرب   یگریمرب دانش  کرد.  دهند  ی گریذکر  طر  یقلمروها  ۀنشان  از    ، ای¬دانش حرفه  قیدرک 

  ی عوامل اجتماع  ،یمربوط به مرب  ی( عوامل فرد2015است. هال  )   فردی¬و درون  فردی¬نیب

و عالوه   کند¬یم  یمعرف  یگر یمرب نیادیبن  نیرا سه مضوم  ی گریرب م  طیمربوط به همکاران و مح 

 یبر نقش مرب  طور¬نیو هم  گرانیبر رابطه با همکاران، پزشکان، مقامات و د  کنان،یبر رابطه با باز

 کرده است.   دیتاک

  ی برا  یو آموزش  یشناخت  ،یک یزیف  قاتیتحق یۀ( با در نظر گرفتن کل2015)   سیو گرد  فیدوچ

گرفته شده   دهیورزش امروز ناد  یگری در مرب  ییزهایچ   رسد¬یاظهار داشتند به نظر م   انیمرب

  ان یمرب   دندیرس  جهینت   نیبه ا  ی گریو مرب  اددادن یمولفان بعد از چند سال مشاهده،    نیاست. ا

. آنها تواضع، کنند¬یم افتیرا در یمتعادل ورزش ۀتجرب کیشوند ورزشکاران  مطمئندارند  ازین

 کردند..  یمعرف یگر یمرب ی برا یضرور ۀرا پنج مولف ی اصالت، روابط و سرسخت ق،یتشو

)  کوپر   ، سازی¬یانفراد   ،یشراکت  ی ریادگیشامل    یگر یمرب  ییربنای( هفت اصل ز2017و آلن  

 گرا¬کل  ندیفرآ  ،یگریمرب  ط یارکستر، متاثر از مح  میتنظ  کردیرو  ،یتحول  ندیساختار روشن با فرآ

  ، یطیمح   های¬تمحدودی  شامل   ها¬بخش  ۀو شش مولف  ، ییایو پو  یسازگار  تقابلی  و  منعطف،   و

 نمضامی  عنوان  به  را  ها¬مهارت  و  دانش  ها،¬و  ارزش  ینیاجرا، بازب  ،یآمادگ  ،ی ریادگی  طیمح

 ورزش مشخص کردند.  یگریمرب

 که  است  آن  از  تر¬جامع  یلیخ  یگریمرب  فیتعر  کند¬یم  فایا  یکه مرب  هایی¬توجه به نقش  با

بگ   ای  دهنده¬آموزش  عنوان   به  را  او   فقط   به   را  ها¬مهارت  دیبا  انیمرب  را یز  میریمعلم در نظر 

برنامه  شینما  عملی  صورت انگ  یزری¬دهند،  توص  کنانیباز  زهیکنند،  ببرند،  باال  به   هایی¬هیرا 

دارند. آنها    ی دانش متناسب  ک یو    کنند¬یم  ی رگی¬میرهبر هستند، تصم  کنند، ¬یم   کنانیباز

هدا را  انسان  کنند ¬یم  ت یجوانان  و  ورزشکاران  ،    یموفق  های¬تا  )ژابو  (.  43،  2014شوند 
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رهبر ارکستر    ای دهنده¬نیاز جمله منتور، مشاور، آموزش دهنده، معلم، تمر  یگرید های¬نقش

 (.  245،  2012،   نزمارتی) اند¬شده یفورزش معر یگر یمرب یبرا

مختلف    های¬در رشته  انیمرب  های¬یستگیشا  یبه بررس  یداخل کشور هم مطالعات  قاتیتحق  در

  های ¬( معیارهای انتخاب مربیان تیم1381)   یو مظفر  رتاشامی  کهندل،.  اند¬پرداخته  یورزش

ویژگ را  گروهی  ورزش  چند  برای  ویژگ  - یشخصیت  های¬یملی  اجتماعی،    های¬یادراکی، 

  های ¬یمدیریتی، ویژگ  های¬تخصصی، مهارت-علمی    های¬ییژگانسانی، و-عاطفی  های¬مهارت

کار  های¬یورزشی، ویژگ  در(  1386)  پور¬و طالب  ی لیعنوان کردند. اسماع  یفردی و سوابق 

ارزش  بندی¬تیاولو  بررسی ا  یدانشگاه  یورزش  یها-میت  انیمرب   یابیو    دند یرس  جهی نت  نیبه 

از    تیحما  د،یجد  ی روین   یریگ  کار¬هب  ، یک ی تکن  های¬ورزشکار، توسعه مهارت-یارتباطات مرب

  های ¬مدل نقش، مهارت  ،ی روابط عموم  ،گذاری¬هیسرما  های¬ورزشکار، مهارت-مدل دانشجو

( نشان  1389)   دادی¬و حق  زاده¬یقرار دارند. خسرو  تیاولو  بیبرنامه به ترت  تیو موفق  یتیریمد

فعال سازمانده  یمختلف  های¬تیدادند  آموزش،  جمله  مرب  یفایا  ،یاز  با    ،یگرینقش  ارتباط 

  ی ابیدر ورزشکاران، ارز  زهیانگ   جادیورزش مربوطه، ا  یدانش فن  ،یجسمان  یدانش آمادگ  کنان،یباز

وظا  کنان یباز  یمنیا  کنان،یباز شناخت  والد   ، یحقوق  ف یو  با  و    ن،یارتباط  از صدمات،  مراقبت 

بازتوان  ینوتوان م  یو  انجام  را  قهفرخدهند¬یصدمات  دهقان  استف1390)   ی.  با  روش    اده(  از 

سرپرستان    ان،یاز منظر ورزشکاران، مرب  بالیوال   یمل  می ت  انیمرب  یابیدرجه در ارز  360بازخورد  

کار خود و   یابینظم و انضباط، ارز جادیا  ییتوانا های¬در مهارت انیمرب  نینشان داد ب  ران یو مد

  ه یو تنب  داشپا  های¬ستمیورزشکاران، س  تیرضا  یابیارز  ،یورزشکاران، استفاده از قدرت شخص

تصم قدرت  ن  ،یرگی¬میمناسب،  به  ورزشکاران،    یازهایتوجه  به  احترام  ورزشکاران،  خاص 

وقت  یرگی¬سخت ورزشکاران،  جا  شناسی¬به  داشتن  مل  گاهیو  مجامع  در  و    یمناسب 

ابتکار، سخت  تیخالق  یژگیو  ،المللی¬نیب عالقه    ،داری¬و امانت  یو پشتکار، رازدار  کوشی¬و 

(  1392و همکاران )  ی وجود دارد. منظم  یتفاوت معنادار  یظاهر تیو جذاب  یگریبه مرب   یشخص

بیشترین اهمیت را در انتخاب    ،اجتماعی  و  شخصیتی  مدیریتی،  فنی،  های¬نشان دادند شاخص

را    یمل  ان یانتخاب مرب  اری( چهار مع1393)  یو معمار  ی دیدارند. حم  بالیوال   یمل  میت  انیمرب

فن  ژهیو  های¬مهارت  ،یباطاتارت  های¬مهارت  ،یرهبر  های¬مهارت فن  ،یو  توان    یو سوابق  و 
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کاظم  یاتیعمل کردند.  )  پور¬یمهد  پور،¬یذکر  ازمشا  مهارت1394و  کردند  مشخص   های ¬( 

اجتماع  یارتباط   های¬مهارت  ،یتی شخص  های¬یژگیو  ،یفن   ، یتیریمد  های¬مهارت  ،ی و 

و    یگریمرب   ابقسو  ،یگریمرب  های¬دگاهید  ،شناختی¬روان  های¬مهارت  ،یفرد  های¬یژگیو

  م یت  یانتخاب مرب  یبرا  ارهایمع  نتری¬از جمله مهم  بیبه ترت  کنیبه عنوان باز  یسوابق ورزش

  ی ( در بررس1395)  یحانیو ر   یصادق  ، یشوند  نژاد،¬یفوتبال هستند. صاحبکاران، رمضان  یمل

به   هک  دندیرس  جهی نت  نیبه ا  بالی برتر وال  گیل   ای¬حرفه  انیعملکرد سرمرب  یابیارز  های¬شاخص

مهارت  بیترت   ، یروانشناخت  های¬مهارت  م،یت  تیریمد  ،یارتباط -یاجتماع  های¬ عامل 

عملکرد    یابیابعاد ارز  نتری¬ مهم  یو سوابق و تجربه ورزش   ،ای¬روابط حرفه  ،یفن  های¬مهارت

منتظر  انیمرب رهبر1396)  ی ضفی  و  پور¬طالب  ، یهستند.  عامل  هفت  انگ   ی(    ۀتجرب  زش، یو 

بازار  ۀارائ  ط، ارتبا  یبرقرار  ،یرقابت بودجه  یابیبازخورد،  حما  ،بندی¬و  برنامه  تیو  را    یزری¬و 

( در  1397)   یو هنر   یقربان  فه، یورزش ذکر کردند. خل  ان یمرب  های ¬¬یستگیعوامل موثر بر شا

ا  یمل  میت  یانتخاب مرب  یها-یستگیمطالعه شا به    ی ستگیچهار شا  دندیرس  جهینت   نیتکواندو 

فن  یگریمرب  های¬یژگیو و  یانسان  های¬ یژگیو  ،یزیر-برنامه  های¬یژگیو  ،یو   های¬یژگیو 

  ت یحما  ،ی( قدرت رهبر1397)  پور¬انیو ژ  یمشکات  ،محمدی.  هستند  تر¬از همه مهم  یاجتماع 

را از    یو روانشناخت   یو دانش فن  کن،یبه باز  ی مرب  مانی گذشته، ا  های¬تیموفق  ، یمرب  یاجتماع 

مرب  در  مهم  پهل  یگریموارد  بابازاده  کردند.  گودرز  انیدرود  ا،یصفان  ،یاصالنخان  وانلو،ذکر   یو 

سطوح    یبرا  یکاربرد  یعوامل مؤثر بر توسعه دانش و مهارتها  دندیرس  جهی نت  نی( به ا 1398)

نظارت و کنترل،    ،یساختار  ،افزایی ¬دانش  ،یت یریمد  ،ی شامل عوامل آموزش  رانیدر ا  یگریمرب

 است.   هیو پا  یابیو رسانه و استعداد  غاتیتبل  ،سازی¬یبوم ،یفرد  ،یحقوق ،یو تکنولوژ  زاتیتجه

کنند که   یمعرف  ایپو  یاجتماع  تیفعال  ک یرا به عنوان    یگریتالش داشتند مرب   ریاخ  قاتیتحق

دارند.    دیتاک  ی گریدر مرب  طی بر نقش مح یو از طرف کند¬یم  ریو ورزشکار را به شدت درگ  یمرب

  ای ¬نهیزم ۀدر مورد رابط شتریب قیبه تحق یگریدرک کامل مرب یبرا  کند¬یم شنهادیامر پ نیا

(. کوپر  435،  2017،  راندیاست )هادسون، بات و ما  ازین  طی ورزشکار و مح ، یمرب ن یو مبسوط ب

  ان یرشد و آموزش مرب   تواند¬یم  ی گریروشن از مرب  سازی¬مفهوم  کی( معتقدند  2017و آلن ) 

  ی برا  ی تیفیکمک کند تجارب باک  ان یکند، به مرب  ت یبه بهبود حما  ان یمرب  ۀرا شکل داده، از عالق
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اساس، محققان قصد دارند    ن یرا ارتقا دهد. بر ا  یگر یکنند و شغل مرب  فراهم  کنندگان¬شرکت

  ی بوم   کردی راه، استفاده از رو  ن یرا ارائه دهند. در ا  ران یورزش ا  ی گریمرب  های ¬یستگیشا  نیمضام

را مشخص کند که   ینیمضام  تواند¬یورزشکاران در ورزش م  دگاهیو د  انیو دانش موجود مرب

 . اند¬انجام گرفته مشخص نشده رانیکه خارج از ا یو مطالعات قاتیتحق ریدر سا دیشا

 شناسیروش   

انجام رویکرد با حاضر پژوهش تحقیق پدیدارشناسی   را سؤال این پاسخ پدیدارشناسی شد. 

می تحقیق توسط پدیده  یک تجربه  ماهیت و  ساختار که  کندجستجو  چیست؟   مردم 

،  3است )وان مانن مردم  2جهان  زیست یا  1زیسته  تجربه  مطالعه  به صورت ویژه  پدیدارشناسی

کنندگان پژوهش شامل کلیۀ مربیان ورزش و ورزشکاران مرد و زن کشور (. مشارکت218،  2016

های مختلف مثل ورزش قهرمانی، همگانی، معلولین، بودند. این افراد در حوزه  1397در سال  

  ی آمار  ۀانتخاب نمون  یبراارند.  های ماجراجویانه فعالیت دتناسب اندام، آمادگی جسمانی، و ورزش

  حداقل   داشتن  برای مربیان مشمول در این تحقیق  .شدهدفمند استفاده    ۀاز روش انتخاب نمون

ت مرتبط  الیحصتسطح عملکرد،    ،یالملل نیدر سطح ب  ی گریکارت مرب  ، یگریمرب ۀسال سابق 10

بدنی تربیت  پ  با  وخبره  فانیردهم  شنهاداتیو  برای  و  سال سابقۀ    10هم حداقل    رزشکاران، 

های مختلف در نظر گرفته کردن به طور مداوم و/یا تجربۀ ورزش در سطوح باال در حوزهورزش

 شد. 

 توانمی  را مضمون تحلیل  کامل  شد. فرایند استفاده  مضمون تحلیل روش از  ها داده تحلیل جهت

متن، و ج(  تفسیر و متن، ب( تشریح توصیف و نمود: الف( تجزیه تقسیم کالن سه مرحله به

 است تحلیل همراه و تفسیر با  مراحل این  همه که  حالی متن. در مجدد کردن  یکپارچه و ادغام

 هایروش به صورت آید. این  می دست به انتزاع  از باالتری سطح تحلیل، از مرحله هر در اما

 قرار گرفت. شبکۀ استفاده مورد 4مضامین  شبکۀ روش آنها، میان از که  است اجرا قابل  گوناگونی 

کشد  بیرون می متن از  را پدیده  قضایای سطح ترینپایین مشخص، روندی براساس مضامین

 
1 . Lived experience 
2 . Life world 
3 . Van Manen 
4 . Thematic network 
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 ترو انتزاعی مجردتر اصول به آنها تلخیص و مضامین این بندیدسته )مضامین پایه(، سپس با

 های قالب استعاره در عالی مضامین این سوم قدم دهنده(. درکند )مضامین سازمانمی پیدا دست

درمی کل بر حاکم مضامین  صورت  به  و  شده  گنجانده اساسی )آترایدمتن  ،  1استرلینگ -آیند 

این385-387،  2001 بر  تحلیل از استفاده با  مصاحبه، از حاصل هایداده اساس، (.   روش 

 و مرور مجدد مراجعه  با  گرفت. سپس قرار  پردازش مورد  تفسیری توصیفی صورت  به  و مضمون

 شد.   تدوین نهایی چارچوب گرفته،  صورت  هایمصاحبه

  به این معنی است که آیا 2جهت ممیزی پژوهش حاضر از چهار راهبرد استفاده شد. باورپذیری 

؛ برای باورپذیری محقق )معادل روایی درونی است( های تحقیق برای محقق باورپذیر استیافته

مقایسه شد   3از یک ماه دوباره کدگذاری نمود، نتایج با ضریب اسکات   ها را بعدیکی از مصاحبه

یعنی  4پذیری باشد. انتقالبود که نشان از نتایج قابل اتکا و باور می 84/0که ضریب بدست آمده 

 ؛ جهت)معادل روایی بیرونی(  آیا انتقال استنباط از یک بستر به بستر دیگر وجود دارداین که  

از لحاظ   االمکانحتی که سعی شد و  استفاده جنس دو هر  حضور  از  هاانتقال داده قابلیتافزایش  

متفاوت تحصیالت  و  رشته  از سن،  اعتمادپذیری  برای  پژوهش  باشند  اعضای  تحلیل   5روش 

قرار گرفت،   گزارش محقق از نظر صحت و کامل بودن مطالعه و بررسی ، در این روش  استفاده شد

خاطر آورند یا  ای بهکنندگان حقایق تازهگردد که مشارکترش موجب میچرا که خواندن گزا

که تحلیل افراد بیرون از محدوده یک فرد،  دست آورند، ضمن ایندرک جدیدی از موقعیت به

نقاط کور تحقیق مشخص   خارج از محدوده فرد یا موقعیتی است که درگیر تحقیق نیست تا 

دیگری کدگذاری کند به همین   فرد  آیا اگراین معنی است  به    6در این راستا اتکاپذیری   .شود

 7. در نهایت تائیدپذیریآید )معادل پایایی است(دست میهآیا نتایج یکسان ب  و  رسدها مییافته

تائیدپذیر استهکه یافت  است  میزانی یافته  ؛های پژوهش    ها بدست آمدهها از دل دادهآیا واقعاً 

 
1 . Attride-Stirling 
2 . Ceredibility 
3 . Scott 
4 . Transferability 
5 . Member Checking 
6 . Dependability 
7 . Confirmability 
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ها را بررسی کردند و تمامی مراحل به نفر صاحب نظر مضامین، یافته3تائیدپذیری  برای    است.

صورت  جز به جز ارائه شد تا متخصصان خبره نظرشان را در مورد مدل ارائه نمایند، که مورد  

  تائید آنها قرار گرفت.

 های تحقیقیافته

توان  ه به عناوین آنها میدهد. با توجکنندگان در تحقیق را نشان می، مشخصات شرکت1جدول  

 از متناسب بودن نمونۀ پژوهش اطمینان حاصل کرد.

 کنندگان در تحقیق مشخصات شرکت - 1جدول 

 عناوین سوابق  سن  تحصیالت ردیف 

 1کد 
کارشناسی ارشد  

 فیزیولوژی ورزش 
41 

22  

 سال

دوندۀ سرعت باشگاهی، مربی سرعت باشگاهی، 

لندن و   2012مربی سرعت تیم ملی در المپیک  

های  ریو، مدرس دانشگاه و مدرس دوره 2016

 مربیگری 

 2کد
دانشجوی دکترای  

 مدیریت ورزش 
38 

22  

 سال

یابی  یابی، مربی تیم ملی جهتورزشکار جهت

یابی کشور در دو سال  بانوان، مربی برتر جهت

 پیاپی، مربی کوهنوردی

 3کد
کارشناس ارشد  

 تربیت بدنی 
46 

27  

 سال

ی ملی والیبال، مربی تیم ملی والیبال  هابازیکن تیم

سال و کسب چند عنوان  8نوجوانان ایران به مدت 

قهرمانی در آسیا و یک عنوان قهرمانی جهان، 

سرمربی و مربی تیم های سوپرلیگ ایران، مدرس 

 فدراسیون والیبال 

 4کد
کارشناسی ارشد  

 آسیب شناسی 
25 

11  

 سال

بانوان ایران،  متر داخل سالن  60رکورددار دو 

در   4های آسیایی در ماده دارندۀ مدال نقرۀ بازی

 های غرب آسیامتر و مدال طال و نقرۀ بازی 400

 5کد
دکترای مدیریت 

 ورزش 
44 

24  

 سال

های سنتی و محلی، مربی  کوهنورد، مربی بازی

غارنوردی و صعود، عضو  نوردی،کوهنوردی، دره

 های مربیگریهیات علمی دانشگاه و مدرس دوره

 6کد
کارشناسی ارشد 

 مدیریت 
35 

20  

 سال 

های مختلف،  های ملی والیبال بانوان در ردهبازیکن تیم

 های مختلف های باشگاهی و ملی در ردهمربی تیم 
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 7کد
دانشجوی دکترای  

 فیزیولوژی ورزش 
38 

25  

 سال

فوتسال باشگاهی، سرمربی فوتسال در لیگ  بازیکن 

برتر، مربی تیم ملی فوتسال دانشجویان و قهرمان  

آسیا، مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در رشتۀ  

 فوتسال 

 8کد
کارشناسی ارشد  

 فیزیولوژی ورزش 
36 

20  

 سال

ورزشکار باشگاهی دوومیدانی، مربی آمادگی  

رای  جسمانی، تناسب اندام و توان افزایی افراد دا 

 های مختلف ورزشی بیماری و قهرمانان رشته

 9کد
دانشجوی دکترای  

 مدیریت ورزشی 
38 

26 

 سال

ژیمناستیک و مربیگری   1ژیمناست، مربی درجه 

نونهاالن و نوجوانان در سالهای متمادی و مدرس  

 سال  15واحد ژیمناستیک دانشگاه به مدت 

 10کد
کارشناسی ارشد  

 آسیب 
 سال  7 28

های ملی، آسیایی و چندین دوره بازیقهرمان 

 جهانی میل بازی در ورزش باستانی 

 11کد
کارشناسی تربیت 

 بدنی
30 

16 

 سال

چندین عنوان در لیگ والیبال ایران، بازیکن تیم  

 ملی والیبال و حضور در لیگ جهانی والیبال 

 12کد
کارشناسی ارشد  

 مدیریت ورزش 
50 

38  

 سال

بازیکن باشگاهی  بازیکن اسبق تیم ملی هندبال، 

هندبال و کسب چندین قهرمانی در ایران، مربی 

تیم باشگاه ذوب آهن، مربی تیم ملی هندبال از 

 سطح جوانان تا بزرگساالن

 13کد
کارشناس تربیت 

 بدنی
37 

24  

 سال

دوره قهرمان ایران در رشته   5دارندۀ دان دو جودو، 

بادی کالسیک و بادی بیلدینگ، نایب قهرمان و 

و   2012قهرمان بادی کالسیک جهان در سال 

فدراسیون پرورش   1، داور و مربی درجه 2013

 اندام

 14کد
دکترای یادگیری  

 حرکتی
40 

26 

 سال

مربی و بازیکن باشگاهی بدمینتون و کسب چند  

عنوان کشوری و لیگ ایران، سابقه ی مربیگری در 

مقاطع و سطوح مختلف بدمینتون در سطح ملی، 

مدعو در تیم ملی آذربایجان، عضو هیات مربی 

 های مربیگریعلمی دانشگاه و مدرس دوره



 99 ، پاییز1فصلنامه پژوهش در آموزش علوم ورزشی                شماره
  

62 

 

 15کد
کارشناس ارشد  

 مدیریت ورزش 
36 

22  

 سال

عضو تیم ملی کاراته ایران، کسب چندین مقام 

کشوری و باشگاهی در سطح کشور و قهرمانی 

های جهان، مربی تیم ملی امید و جوانان باشگاه

با این تیم ها، دارای باالترین  ویتنام و چندین مقام

 مدرک مربیگری کاراته بین المللی 

 16کد
کارشناسی تربیت 

 بدنی
33 

17  

 سال

قهرمان پرتاب در ورزش معلولین، کسب چندین  

عنوان آسیایی و جهانی در مسابقات پاراآسیایی و  

 حضور در سه دوره پاراالمپیک 

 17کد
کارشناسی ارشد  

 فیزیولوژی ورزش 
35 

22  

 سال

بازیکن فوتبال باشگاهی، مربی تیم های فوتبال  

ها  نوجوانان و جوانان سپاهان و قهرمانی با این تیم

 های مربیگریدر لیگ ایران، مدرس دوره

 18کد
کارشناس ارشد  

 تربیت بدنی 
40 

18  

 سال

ورزشکار و مربی ایروبیک، مربی سالمندان، مربی  

 تی آر ایکس، زومبا 

 19کد
ارشد  کارشناسی 

 مدیریت ورزش 
35 

25  

 سال
 شناگر،  مربی آموزشی و قهرمانی شنا و واترپلو 

 20کد
کارشناسی ارشد  

 آسیب شناسی 
33 

18  

 سال

بازیکن و مربی کبدی، دارای چندین مقام کشوری  

 باشگاهی، مربی تیم ملی جوانان به مدت دو سال

 

ها، ها، مولفهمضامین، ویژگیسواالت پژوهش این بود که مربیگری ورزش چیست و شامل چه  

بافعالیت اقداماتی است.  استخراج مضامین   مرحله  به  متن سازیپیاده و  ها مصاحبه انجام  ها و 

دهنده  سازمان مضامین  پایه )نشانگرها(، مضامین  سطح سه  در  شده  حاصل  )کدهای معنایی(

  شوند. ارائه می   2جداول   در آن نتیجه که گردید فراگیر )عوامل( منتهی و مضامین ها( )مالک

کدهای  و  شد یادداشت پژوهشگر توسط خط به  خط هامصاحبه تمامی  ابتدا در منظور برای این

 هایی ارائه شده است.  نمونه 2مضامین مربیگری مشخص شدند که در جدول   با مرتبط اولیه
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 دهنده و پایه( گیری مضامین )فراگیر، سازمان: نحوۀ شکل2جدول 

 مضامین فراگیر

مضامین 

-سازمان

 دهنده

 کدهای نمونه مضمون پایه

 

 

 

 

 

 

 فردی درون 

 

 

دانش 

 مربیگری 

 

 دانش

 تئوریک 

 عملی  دانش

 قابلیت

  دانش انتقال

 بازیکنان به

دانش فنی مربی خیلی مهمه هم از جنبه 

تکنیکی و هم از جنبه تاکتیکی، دانش تئوری و  

بسیار مهمی در  عملی مربی خیلی مهمه و عامل 

موفقیت اونه، مربی باید دانش تئوری مربوط به  

رشتۀ ورزشیشو بدونه، مربی باید علومی که 

مرتبط با کار مربیگری هسن رو بدونه، دانش در 

ها و داروهای  مورد روش تمرین و حتی مکمل

دوپینگی خیلی ضروریه، باید بتونه دانشی رو که 

تره مربی  داره رو به ورزشکارش انتقال بده، به

زیربنایی تئوریک تمریناتش رو بدونه و بر مبنای 

کنه از  اونا کار کنه. این کار بهش کمک می

 لحاظ عملی هم قوی بشه. 

 

 هاویژگی

 شخصی

 روانی 

-اخالقی

 اجتماعی 

 

مربی باید منظم، باحوصله و صبور باشه، مربی  

باید اعتماد به نفس داشته باشه و اضطراب 

خودشو بتونه کنترل کنه، مربی باید شنونده  

خوبی باشه و به دقت به حرفای ورزشکاراش  

گوش بده، ازنظر شخصیتی در سطح باال باشه،  

مربی باید با بازیکناش همدل، صادق و دوست  

خواد موفق باشه باید   باشه، مربی اگه می

مربی باید خوش اخالق و  متواضع و افتاده باشه، 

باشه و با دیگران تعامل مثبت داشته  اجتماعی

 باشه.
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فلسفه  

 مربیگری 

 کار به عشق

  تفکر

هنرمندانه 

  و باورها

  هایارزش

 محوری 

مربی باید عاشق باشه، مربیگری یه عشقه همشم  

هنر هم  سواد نیست. مریگری هم عشقه هم 

سواد. داشتن تفکر هنرمندانه، مریب باید یه  

های فرهنگیش پیابند باشه،  باورها و ارزش

خالقیت تو کار مربی خیلی مهمه. هر مری یه 

سری اصول و فلسفه برا خودش داره، من 

مریباییو دیدم که بیشتر عاشق بودن تا این که  

به درآمد فکر کنن. مربیا باید برا خودشون حدود 

 و ارزشی مشخص کنن. اخالقی

 

 

تمایل به  

رشد و 

 تعالی 

 یادگیری

 مداوم 

 کارآموزی 

 داشتن

 روحیۀ

 پژوهشگری

ها و های مربیگری و کارگاهمربیا باید در کالس

سمینارا شرکت کنن، مربی باید دائما در 

جستجوی مقاالت جدید مرتبط با کارشون 

باشن، مربیای جوون بهتره برن پیش مربیای  

مربیای جوون باید   رآموزی کنن،باتجربه و کا

چند سالی رو به عنوان دستیار در کنار مربیای 

تر باشن، اگه مربی زبان بلد باشه خیلی  قدیمی 

های علمی رو هم کنه فعالیتبهش کمک می

انجام بده و تو کار ازشون استفاده کنه، مربی  

 باید یک پژوهشگر باشه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط  

 اجتماعی 

 

 ورزشکاران 

 هارسانه

 ذینفعان 

 همکاران 

مربیگری خیلی به روابط آدما بستگی داره. مربی  

باید آدمای دیگه رو جذب کنه پس اول باید با 

اونا رابطه برقرار کنه. مربی باید با بازیکناش 

روابط خوبی برقرار کنه، مربی باید با همکاراش 

اطالعات  رابطه خوبی داشته باشه و بتونه از اون 

بگیره و باهاشون صالح و مشورت کنه. مربی باید 

با همه افرادی که به نوعی در ورزش درگیر  

ها، خانواده  ها و سالنهستن مثل مدیرای باشگاه

ها بازیکنا یا تماشاچیا رابطه برقرار کنه.، رسانه

تونن نقش زیادی در مربیگری فرد داشته می
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 فردیبین

ها انهباشن، داشتن رابطه خوب با انواع رس

 ضروریه. 

 

 

-مهارت

های 

 مربیگری 

 

- فنی

 آموزشی

-انسانی

 ارتباطی 

- ادراکی

 رهبری

 سیاسی

مربی باید بتونه حرفشو به زبونی به بازیکناش 

بفهمونه که برا اونا قابل درک باشه، یاددادن  

های یه ورزش اونم به طور اصولی به مهارت

مهارت باالیی نیاز داره، مربی باید شیوه های 

تدریس و آموزش دادن را بدونه، مربیا باید بتونن  

از زبان بدن و غیرکالمی بیشتر از زبان بدنی 

استفاده کنن، از امکاناتی که در دسترشون  

هست به بهترین وجه استفاده کنن، مربیگری یه  

جو رهبریه. یه مهارت مربیای خوب اینه که  

بدونن چطوری ورزشکاراشونو رهبری و هدایت  

زه ورزش با سیاست خیلی نزدیک کنن، امرو

شده و افراد سیاسی نفوذ زیاد در ورزش دارن و  

 الزمه مربیا با سیاسیون رابطه داشته باشه.

 

 

 مدیریت

 

 ریزیبرنامه

 کارگیریبه

 سازماندهی 

 هدایت

 ارزیابی 

مربیگری یک جور مدیریته، مربی باید برای هر  

چطور  روز برنامه داشته باشه، مربی باید بدونه 

بازیکناشو اداره کنه بدون این که بخواد مدام اونا 

رو کنترل کنه، باید بتونه در شرایط خاص  

های به موقع انجام بده مثالً در گیریتصمیم

انتخاب بازیکنا، اعضای کادر فنی و پزشکی تیم، 

سازماندهی تمرینات به خصوص در کالسای 

نظارت و بازبینی مداوم عملکرد شلوغ مهمه، 

شکاران یکی از کارایه که باید همیشه انجام ورز

تونن از قدرتشون برای هدایت  بشه، مربیا می

ورزشکارا استفاده کنن، داشتن مقررات در تیم یا 

برای ورزشکارا به صورت انفرادی به مدیریت 

ما معموال از ورزشکارامون  کنه. مربی کمک می
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کنیم و این یه نقطه  ارزیابی درستی نمی

 شه. وب میضعفمون محس

 

 

رفتار 

 مربیگری 

 

-هدایتی

 اجتماعی 

- حمایتی

 فرهنگی

 ویژۀ مربی 

مربی باید محرک خوب باشه و کالمش مشوق 

ورزشکارا باشه، مربی باید خییل کم و به نحوی  

ورزشکاراشو تنبیه کنه که به شخصیتشون  

-نظمی یا بیخدشه وارد نشه، در مقابل بی

  نشون بده،انضباطی ورزشکاراش رفتار مقتضی 

در مواقعی که ورزشکاران وظایفشونو به درستی  

کنن یا رفتار دن، یا قوانینو نقض میانجام نمی

مناسبی با بقیۀ ورزشکاران یا کادر تیم یا سایر 

افراد مرتبط با ورزش ندارند باید با اونا برخورد 

کرد. وقتی ورزشکاری رفتار خوبی داره باید  

اخالقی و منش  تشویق بشه. مربی باید رفتار 

ورزشی داشته باشه، هر مربی باید بتونه رفتار 

خودشو کنترل کنه به ویژه در شرایط پرتنش و  

 حساس. 

 

 

 

 

 

 محیطی

 

 

 

موقعیت 

 تمرین

 

 

 آموزش

 تکنیک 

 آموزش

 تاکتیک

  آفزایش

  آمادگی

 جسمانی 

تونه  ایه که مربی میتمرین دادن یه جنبه

هاشو نشون بده، مربی در تمرینا باید شایستگی

با اطالعات درستی که به اونا میده نقایص فنی 

ورزشکاراشو رفع کنه، تمرینات رو به نحوی 

طراحی کنه که باعث افزایش موفقیت تکنیکی و  

تاکتیکی بازیکناش بشه، مربی باید یک  

متخصص تمرین در ورزشش باشه، تمرین باید  

تاکتیکی باشه، تو  هم شامل موارد تکنیکی و هم

بعضی ورزشا تاکتیک هم به اندازه تکنیک مهمه،  

مربی باید بررسی کنه که بازیکناش به چه مولفه  

های فنی و غیرفنی نیاز دارند و تمرینات رو  

طراحی کنه، امروزه آمادگی جسمانی تو ورزش  
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خیلی مهمه و بعضی مربیا مجبورن خودشون  

گی جسمانی این کارو تو تمرین انجام بدن. آماد

 رکن تمرینه. 

 

ایفای  

 نقش

 

 معلمی 

-تخصص

 گرایی

 الگو 

مربیای قدیمی اکثرن معلم ورزشا بودن و  

معلمی رو بلد بودن، معلما به غیر از فنون  

ورزشی چیزای دیگه هم یاد میدن مثه مهارتای  

زندگی و به کلیت فرد توجه دارن. مربی باید 

یک متخصص باشه هم از لحاظ فنی هم تغذیه 

م روانشناسی، مربی باید خودش بدنسازی رو  ه

کامالً بلد باشه. مربی باید برای بازیکناش از هر 

نظر الگو باشه مثالً از نظر اخالقی و حتی استایل 

 بدنی.

 

 

 

شرایط 

 محیطی

 

 

 شاگردان

 ورزش  هدف

 محیط

 ورزش 

کنه و  باید بدونه داره با چه افرادی کار می

باشه، مربی در شناخت خوبی از اونا داشته 

کنه مثالً آموزشی یا پیشرفته سطحی که کار می

باید اطالعات کافی داشته باشه، مربی باید  

توانایی و مهارت کار با افراد مختلف رو داشته 

باشه، مربی باید درک کنه ورزشکارا یا اون  

-کنن چی ازش میافرادی که بهش مراجعه می

 خوان یا به عبارتی چه هدفی دارند یا چه

انتظاری از مربی دارن، مربیایی که با افراد دارای  

کنن باید اطالعات خوبی در  معلولیت کار می

مورد این افراد داشته باشن.  تغییر شرایط  

محیطی که باید در آن تمرین و مسابقه اجرا 

بشه مهمه، کیفیت محل برگزاری تمرین و 

تونه روی کار مربی  مسابقه و تجهیزات هم می 

 ه. تاثیر بذار
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موقعیت 

 مسابقه 

 

  آمادگی

لجستیک 

 برای مسابقه 

 راهبرد 

 تاکتیک

 گرایی نتیجه

-یک چالش کلیدی برای خیلی از مربیا نتیجه

گیری در مسابقس، مربی باید بازیکناشو برای  

مسابقه آماده کنه هم از لحاظ بدنی و فنی و هم 

از لحاظ روانی، بعضی موقتا مربی مجبوره  

ریزی و کارای مسافرت و این  برنامهخودش همه 

کارا رو انجام بده. مهارت بعدی مربی اینه که 

بازیکناشو برا مسابقه آماده کنن، عیار مربیا رو تو 

سنجن، هر مربی بر  مسابقه و بردن مسابقه می

اساس نتایجی که مربی در مسابقات به دست 

میاره ارزیابی میشه، شایستگی مربی به انتخاب 

اسب در مقابل هر تیم بستگی داره، تاکتیک من

مربی باید تاکتیک یا استراتژی برای هر مسابقه 

را مشخص کنه، استراتژی که مربی برای هر  

کنه موضوع مهمیه، مربیا باید مسابقه انتخاب می

جوری تمرین بدن که بازیکناش به موقع در اوج  

باشن و بهترین عملکرد رو در مسابقه داشته  

 .دباشن

 

 کل به توجه و پیاده شده هایمصاحبه چندبارۀ خواندن با محقق ،2های جدول اساس یافتهبر 

-بخش خواندن یابد؛ سپس با دست مصاحبه ها از کلی فهمی به کرد مطرح شده سعی مباحث

  .گردید تولید هاو پاراگراف جمالت عبارات، کلمات، تک تک تحلیل و مصاحبه هر مختلف ایه

 که  کرد  تولید  را  کدها از انبوهی محقق، های همراه یادنوشت به اجراشده هایمصاحبه کدگذاری

 شناسایی دهندهمضمون سازمان 12مضمون پایه و   41آنها،  بندیدسته و ها مشابهت بررسی با

مضامین  از  جامع درکی  بتوانیم کردیم تا  مضامین بین روابط دریافتن  به  شروع  سپس گردید؛

در سه مضمون فراگیر   دست آمدهبه باشیم. مضامین داشته ایرانهای مربیگری ورزش  شایستگی

 (.  1فردی و محیطی ظهور کردند )شکل شماره فردی، بین
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 های مربیگری ورزش ایران مضامین شایستگی – 1شکل  

های مربی،  دهنده دانش مربیگری، ویژگیفردی شامل چهار مضمون سازمانمضمون فراگیر درون

کنندگان  مربیگری و تمایل به رشد و تعالی بود. دانش مربیگری از مضامینی بود که شرکتفلسفۀ  

در تحقیق تاکید زیادی روی آن داشتند و شامل مضامین پایه دانش تئوریک، دانش عملی و  

-ای از علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشقابلیت انتقال دانش بود. دانش تئوریک شامل مجموعه

های ورزشی، دانش عمومی مربیگری و دانش  از جمله قوانین و مقررات رشته  های ویژۀ ورزش

با هدف شرکت کاربردن  مرتبط  به  دانش عملی شامل  بود.  نیازهای آنها  کنندگان در ورزش و 

دانش تئوریک در تمرین، استفاده از دانش تئوریک در برخورد و رفتار با بازیکنان و به کاربردن 

رقابت بود. قابلیت انتقال دانش به بیان تئوریک مبانی اجرای صحیح  دانش تئوریک در میدان  
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ها به بازیکنان و همکاران، و موارد روانی مربوط به عملکرد در  ها و پیشگیری از آسیبتکنیک

 تمرین و مسابقه مرتبط بود.  

ه  های مربیان را ذکر کردند که در سه مضمون پایکنندگان تحقیق حاضر، طیفی از ویژگیشرکت

های شخصی شامل مواردی از جمله صبوربودن،  شخصی، روانی و اجتماعی قرار گرفتند. ویژگی

تصمیم عدالت،  و  انصاف  داشتن  متعهدبودن،  بود.  داشتن خالقیت،  بودن  منظم  و  گیری خوب 

های روانی شامل ثبات هیجانی و هوش هیجانی باال، داشتن اعتماد به نفس باال و اضطراب ویژگی

بودن و داشتن  های اجتماعی شامل مواردی از قبیل شنوندۀ خوب بودن، اجتماعیژگیکم بود. وی

 تعامل مثبت با دیگران بود.  

کنندگان، هنر مربیگری و تفکر هنرمندانه را بخشی از فلسفۀ مربیگری ذکر  تعدادی از شرکت

کردند. آنها ذکر های محوری تلقی  ردیف با باورها و ارزشکردند و برخی فلسفۀ مربیگری را هم

نه تنها شامل اهداف، دهد و  کردند فلسفۀ مربیگری زیربنای همۀ کارهایی است که مربی انجام می

ارزش و  کیفیتاقدامات  زیربنای  که  است  مربیگری  رویکرد  یک  بلکه  مهارتهاست  و  های ها 

 کند.  شخصی را توصیف می

ای بود که با هم مطرح شدند. رشد و  دهندهرشد و پیگیری تعالی مربی از جمله مضامین سازمان

تعالی در مربیگری شامل سه مضمون پایه یادگیری مداوم، کارآموزی و داشتن روحیۀ پژوهشگری  

های مربیگری، یادگیری مداوم از طریق شرکت در کالسکه  کنندگان بیان کردند بود. مشارکت

د. کارآموزی به کاروزی پیش مربیان  آیها و جلسات با سایر مربیان به دست میها، کنفرانسکارگاه

به عنوان مشاهده کننده، و   به ویژه مربیان خبره  تمرینات سایر مربیان و  باتجربه، شرکت در 

زبان   به  تسلط  پژوهشگری شامل  روحیه  داشتن  داشت.  اشاره  بودن  باال  مربیان سطح  دستیار 

نتایج مقاالت در کار مربیگری  انگلیسی، مطالعه مقاالت روز مرتبط با حوزۀ مربیگری، استفاده از

با ویژگی موارد مرتبط  روانشناسی و  از لحاظ موارد غیرفنی مثل  و چه  فنی  از لحاظ  های چه 

 ورزشکاران در یک نوع ورزش خاص بود.  

بین فراگیر  سازمانمضمون  مضمون  چهار  شامل  مهارتفردی  اجتماعی،  روابط  های  دهنده 

روابط اجتماعی شامل مضامین  دهنده  مضمون سازمان  د.مربیگری، مدیریت و رفتار مربیگری بو

بازیکن شامل توانایی  -رابطه مربیها بود.  نفعان و رسانهپایه رابطه با ورزشکاران، همکاران، ذی
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بازیکنان، دوست با  تعامل  بازیکنان،  با  رابطه  از  برقراری  بیرون  بازیکنان، گذاشتن وقت  با  بودن 

کنندگان اضافه کردند عالوه بر ورزشکار، افراد دیگری از  شرکت  زمین بازی برای ورزشکاران بود.

جمله اعضای خانواده بازیکنان، رسانه ها و ذینفعان شامل دستیاران، هواداران، حامیان مالی و  

معنوی و مدیران هم هستند که برقراری رابطه با آنها برای مربی ضروری است. رابطه با همکاران  

را برقراری  توانایی  تیمشامل  با دستیاران، سرمربی، مربیان سایر  بود. بطه  باتجربه  ها، و مربیان 

با رسانه با خبرنگاران، گزارشگران، شبکهرابطه  رابطه  برقراری  توانایی  و  ها شامل  های مجازی، 

نفعان شامل اعضای خانواده بازیکنان، مدیران، هواداران،  ای بود. رابطه با ذیداشتن سواد رسانه

 حامیان مالی و افرادی بود که پتانسیل حمایت مادی و معنوی را دارند. 

سازمان مهارتمضمون  مهارتدهنده  پایه  مضامین  شامل  مربیگری  فنیهای  آموزشی،  -های 

های  مهارتگان در تحقیق،  کنند از منظر شرکت  رهبری و سیاسی بود.-ارتباطاتی، ادراکی-انسانی

مهارت-فنی اجرای  توانایی  شامل  شیوهآموزشی  با  آشنایی  حرکتی،  آموزش  های  مختلف  های 

برای ارائۀ آموزش  مهارت های حرکتی، آموزش متناسب با ورزشکاران، و داشتن مهارت عملی 

ها و  ا ویژگیارتباطاتی شامل داشتن مهارت برقراری ارتباطات متناسب ب-های انسانیبود. مهارت

موقعیت ورزشکاران، فن بیان خوب، زبان کالمی، زبان غیرکالمی و بدنی، و داشتن روابط عمومی  

مهارت بود.  رهبریباال  ویژگی-های  داشتن  ورزشکاران،  در  نفوذ  شامل  رهبری،  ادراکی  های 

تصمیم رهبر،  با  متناسب  مهارگیریرفتارهای  بود.  ورزشکاران  نزد  مقبولیت  و  صحیح  ت های 

مربیگری   در  از سیاست  استفاده  و  افراد سیاسی،  با  و خوب  نزدیک  روابط  داشتن  به  سیاسی 

 ورزشکاران و اتخاذ تدابیر سیاسی اشاره داشت. 

کارگیری، هدایت ریزی، سازماندهی، بهدهنده مدیریت شامل مضامین پایه برنامهمضمون سازمان

نظر شرکت از  بود.  ارزیابی  برنامه و  هر جلسه   ریزیکنندگان،  برای  مدون  برنامه  داشتن  شامل 

برنامه مسابقه،  یا  مشخصتمرین  شامل  سازماندهی  بود.  سالیانه  و  فصلی  ماهیانه،  کردن ریزی 

های بازیکنان و همکاران، آرایش بازیکنان در تمرین، وسایل و تجهیزات مورد  وظایف و مسئولیت

نان و همکاران و دستیاران بود. هدایت  کارگیری شامل انتخاب بازیک استفاده در تمرین بود. به

بخشی به ورزشکاران، استفاده از قدرت شامل نظارت و بازبینی مداوم عملکرد ورزشکاران، انگیزه

در هدایت ورزشکاران، و تدوین و ارائۀ مقررات به ورزشکاران بود. ارزیابی شامل تعیین استاندارد  
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خالقی و رفتاری برای ورزشکاران، تعیین میزان  برای عملکرد ورزشکاران، تعیین استانداردهای ا

کردن نقاط قوت و ضعف و اصالح نقاط ضعف  شده، مشخصدستیابی به استانداردهای مشخص

 بود. 

-کنندگان در تحقیق حاضر معتقد بودند رفتارهای مربیان یا مشوق و حمایتی، و یا هدایتشرکت

برخی رفتارها برای افزایش یا کاهش رفتارهای گر و تنبهی است. آنها اظهار داشتند مربیان از  

اجتماعی شامل برخورد در مواقعی که ورزشکاران  -کنند. رفتارهای هدایتیورزشکاران استفاده می

نمی انجام  درستی  به  را  نقض میوظایف خود  را  قوانین  بقیۀ  دهند،  با  مناسبی  رفتار  یا  کنند 

با مرتبط  افراد  یا سایر  تیم  کادر  یا  رفتارهای حمایتی  ورزشکاران  بود.  ندارند  فرهنگی -ورزش 

شامل تشویق و حمایت مناسب از رفتارهای خوب بازیکنان با سایر بازیکنان در تمرین، مسابقه،  

در برخورد با سایر افراد حاضر در ورزش، انجام صحیح وظایف محوله و کمک به سایر افراد بود.  

با بازیکنان و سایر افراد حاضر در تمرین، رفتار رفتارهای ویژۀ مربی شامل رفتارهای معمول مربی  

مربی در لحظات حساس مسابقه، رفتار مربی مطابق با سن و شرایط ورزشکاران، و کنترل مربی  

کنندگان ذکر کردند مربیان در این گونه شرایط باید بتوانند خودشان  بر رفتار خودش بود. شرکت

 جار نکنند.  را کنترل کنند و مراقب باشند رفتارهای ناهن

سازمان مضامین  شامل  محیطی  مضمون  بود.  محیطی  مضمون  سوم،  فراگیر  دهنده مضمون 

کنندگان  موقعیت تمرین، ایفای نقش، شرایط محیطی و موقعیت مسابقه بود. تقریباً همۀ شرکت

به تمرین به عنوان یک مولفۀ حیاتی مربیگری ورزش اشاره داشتند. تمرین شامل مضامین پایه  

تکنیک، آموزش تاکتیک و افزایش آمادگی جسمانی بود. مضمون آموزش تکنیک شامل  آموزش 

های تخصصی، اصالح تکنیک،  های حرکتی پایه، آموزش تکنیکمواردی از جمله آموزش مهارت

های پیشرفتۀ  های پایۀ ویژۀ ورزش، تاکتیکو ارائه بازخورد بود. آموزش تاکتیک شامل تاکتیک

های موقعیتی بود. مضمون افزایش  جایگزین برای موارد خاص و تاکتیک  های ویژۀ ورزش، تاکتیک

-های آمادگی جسمانی ورزشکار، تقویت مولفهآمادگی جسمانی شامل رشد متناسب کلیۀ مولفه

روش از  استفاده  شوند،  تقویت  بیشتر  است  نیاز  که  جسمانی  آمادگی  با  های  متناسب  های 

های افزایش  رزشکاران، و متنوع و مفرح کردن برنامهورزشکاران جهت افزایش آمادگی جسمانی و

سالمت و تندرستی کار می کردند افزایش آمادگی    مربیانی که در حوزهآمادگی جسمانی بود.  
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-ترین هدف تمرین ذکر کردند و البته سایر شرکتجسمانی را یکی از اهداف تمرین و شاید مهم

 قرار دادند.   کنندگان هم این مورد را در کنار دو مورد دیگر

گرایی و الگو بود.  دهنده ایفای نقش شامل مضامین پایه نقش معلمی، تخصصمضمون سازمان

های مختلفی را برای مربیان ورزش پیشنهاد کردند اما اکثر آنها موافق  کنندگان نقشمشارکت

. مضمون معلمی شامل مضامین آموزش ویژۀ  مشهودترین نقش مربیان، نقش معلمی استبودند 

مهارت آموزش  کلورزش،  رشد  اجتماعی،  و  زندگی  جنبههای  از  تیم  یا  ورزشکار  های  گرایانۀ 

برآورده و  شناسایی  و  روانی،  و  عاطفی  مضمون  شناختی،  بود.  تیم  یا  ورزشکار  نیازهای  کردن 

هایی بود که مربیان گرایی شامل بدنساز، فنی، و تندرستی بود. این مضمون شامل فعالیتتخصص

افزایش مولفهبه   بدنی و  عنوان متخصص در  بهبود وضعیت  یا  تاکتیکی  تکنیکی و  بدنی،  های 

کنندگان اذعان داشتند  دهند. شرکتها انجام میافزایی یا درمان بیماریقامتی، توانبخشی، توان

برای  رفتاری  الگوی  یا  مدل  یک  عنوان  به  که  هستند  افرادی  بلکه  نیستند  معلم  فقط  مربیان 

تواند اخالقی، اجتماعی، تحصیلی، بدنی و ... باشد. مضمون  کنند. این الگو میعمل می  ورزشکاران

الگو شامل داشتن سیما و تیپ بدنی مناسب، رفتار و اخالق مناسب در محیط ورزش و اجتماع،  

عدم اشتهار به موارد منفی در جامعه، شهروند خوب بودن و الگوبودن از هر نظر برای ورزشکاران  

 بود. 

شرایط محیطی شامل مضامین پایه شاگردان، هدف ورزش و محیط ورزش  دهنده  ضمون سازمانم

ویژگی شامل  شاگردان  مضمون  ویژگیبود.  سنی،  ویژگیهای  فرهنگی،  اجتماعیهای  - های 

کنندگان اظهار داشتند هر فرد یا گروه  اقتصادی، و استعدادهای هر کدام از شاگردان بود. شرکت

ها و نیازهای خود را دارند و هدف خاصی را دنبال می کنند که مربیان باید از شاگردان خواسته

تواند قهرمانی، تفریحی، درمانگری، ماجراجویی، تناسب  آنها را برآورده سازند. هدف ورزش می

بودن ورزش، سطح  اندام یا سالمتی باشد. محیط ورزش شامل نوع ورزش مثالً تیمی یا انفرادی

گذاری شرایط آب و هوایی بر ورزش، فرهنگ ورزش و میزان تاثیرگذاری افراد رقابت، میزان تاثیر

 مثالً داوران یا برگزارکنندگان ورزش بر نتایج بود.  

سازمان مسابقه، مضمون  برای  لجستیک  آمادگی  پایه  مضامین  شامل  مسابقه  موقعیت  دهنده 

کردن بازیکنان از  امل آمادهگرایی بود. آمادگی لجستیک برای مسابقه شراهبرد، تاکتیک و نتیجه
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لحاظ بدنی، روحی و روانی برای مسابقه، تنظیم فهرست بازیکنان برای مسابقه، مهیاکردن محل  

مسابقه در شرایط میزبانی، و مهیاکردن مقدمات و ملزومات سفر برای مسابقات خارج از خانه 

اب تاکتیک مناسب برای  بود. مضمون راهبرد شامل تجزیه و تحلیل ورزشکار یا تیم حریف، انتخ

های جایگزین برای شرایطی که تاکتیک اول توسط حریف خنثی  هر مسابقه، و داشتن تاکتیک

های مناسب،  شود بود. تاکتیک شامل انتخاب بازیکنان متناسب با مسابقه، استفاده از تعویضمی

یک از حریفان بود.  استفاده از زمان استراحت به موقع و استفاده از تاکتیک مناسب در برابر هر  

گرایی شامل رسیدن به هدف مد نظر ورزشکار یا تیم، پیروزی در مسابقه، کسب مقام و  نتیجه

 دستیابی به سطوح باالتر رقابت بود.    

 گیری بحث و نتیجه

های هدفمند در نظر ها و مداخلهتوان به عنوان یک سری اهداف، فعالیترا می  مربیگری     

(.  59،  2010شوند )لیل و کاشن،  ها و ورزشکاران طراحی میبهبود عملکرد تیمگرفت که برای  

 رو،از این هستند؛ تاکتیک و تکنیک مهارت، نیازمند خود ورزشکاران تعلیم و آموزش برای  مربیان

 مربیان شده باشد. پیشنهادمی ضروری مربیان برای کافی  و  مناسب به مقدار  ورزشی  کسب دانش

 همیشه محیط و  پیچیده تحوالت بر غلبه به منظور را  خود  هایو مهارت دانش بایست می ورزش

(.  186،  2009نمایند )کاسیدی، جونز و پوتراک،   روزرسانی به به طور مستمر  ورزش، تغییر درحال

 در  هاباشد. این ویژگی فردی به  منحصر  های ویژگی دارای باید  شایسته  و موفق  مربی یک

 تواندتخصصی می و فنی  دانش  و ارتباطی اجتماعی، مدیریتی، فردی، شخصیتی، هایزمینه

 عدم موفقیت موجب  تواندمی ها ویژگی از یک  هر  نداشتن که  طوری  گیرد، به قرار  توجه  مورد

فردی مربیگری اشاره به مواردی دارد که  های دروننتایج مطلوب شود. مولفه به رسیدن در مربی

روی   بر  مربیان  است  خودنیاز  قابلیت  یک  داشتن  شامل  بازتاب  کنند.  بازتاب  ای توسعه-آنها 

(. مضمون  56،  2010آموزی سیستماتیک دارد )لیل و کاشن،  -ای خودکار از طریق خودحرفه

های مربی، فلسفۀ مربیگری، و تمایل به رشد  فردی در چهار گروه دانش مربیگری، ویژگیدرون

 و تعالی قرار گرفت. 

-مثابه خبرگی مربی در کار مربیگری است که مربیان از آن، جهت تمریندانش مربیگری به  

های آمادگی جسمانی، و دستیابی به موفقیت  دادن ورزشکاران برای رشد تکنیکی، افزایش مولفه
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کنندگان بر کسب  (. شرکت188، 2009کنند )کاسیدی، جونز و پوتراک،  ورزشکاران استفاده می

های  ده از آن در عمل و کار مربیگری تاکید داشتند که با یافتهدانش از منابع مختلف و استفا

(،  1381(، کهندل امیرتاش و مظفری )2010(، لیل و کاشن ) 2006آبراهیم، کالینز و مارتیندال )

باشد. یک  ( همسو می1397پور )( و محمدی، مشکاتی و ژیان1389دادی ) زاده و حقخسروی

های مربیگری، تحصیالت مرتبط با ورزش و مربیگری  از طریق گذراندن دورهقسمت از این دانش،  

( مقررات  و  قوانین  مثل  ورزش  ویژۀ  دانش  تئوریکو  انجامدانش  با  هم  قسمتی  و  کار (  دادن 

( و بنی  2009(، کوته و گیلبرت )2007آید که کریسفیلد )( به دست می دانش عملیمربیگری )

قابلیت انتقال دانش به بیان تئوریک مبانی اجرای    اند.( هم به آن اشاره کرده2011اوکونور )و  

ها به بازیکنان و همکاران، و موارد روانی مربوط به عملکرد  ها و پیشگیری از آسیبصحیح تکنیک

  کند مربیان باید در مورد مبانی تئوریک رشتۀ پیشنهاد میدر تمرین و مسابقه مربوط است و  

ورزشی خود از جمله علوم تربیت بدنی و قوانین و مقررات اطالعات مکفی به دست آورند و از  

  آنها در زمین ورزش در عمل استفاده کند و آنها را هم به صورت تئوریک و هم عملی به شاگردان 

 (.  42، 2014خود منتقل کند تا آنها هم دالیل انجام تمرینات را بدانند )ژابو،  

های شخصی  ربیان در سه گروه شخصی، روانی و اجتماعی قرار گرفتند. ویژگیهای مویژگی

ها را داشته  شامل مواردی است که مربی برای کار متعهدانه و دشوار مربیگری باید این ویژگی

)باشد که معادل ویژگی ابزاری کاسیدی، جونز و پوتراک  روانی  ( است. ویژگی2009های  های 

مربیان باید در تمرین و مسابقه آنها را مدیریت و حفظ کنند چرا که    شامل موارد روانی بود که

هایی  های اجتماعی در همۀ عرصهشرایط روانی مربی تاثیر مستقیمی بر ورزشکاران دارد. ویژگی

ها با هم مراوده دارند یا کار می کنند و مربیگری ورزش هم از جملۀ آنها است، یک  که انسان

اجتناب اسمولفۀ  ویژگیناپذیر  ویژگیت.  از  گروهی  به  زیادی  شباهت  موفق  مربیان  های  های 

مهارت عالوۀ  به  خوب  دهندگان  انعطافآموزش  زیاد،  کاری  انگیزۀ  مثل  روانی  پذیری،  های 

های اجتماعی، استدالل و اعتماد به نفس دارد  بودن، مهارتهای سازمانی، موثقخالقیت، مهارت

( معادل هستند و همسو 2009نی کاسیدی، جونز و پوتراک )های دروکه این دو ویژگی با ویژگی

؛ حمیدی و معماری،  1392؛ منظمی و همکاران، 1390با مطالعات قبلی است )دهقان قهفرخی، 

 (.  2017؛ هادسون، بات و مایراند،  2011؛ بنی و اوکونور، 1393
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کند مشخص میفلسفۀ مربیگری بنیاد برنامۀ مربی است؛ نه تنها خطوط راهنمای مربی را  

تیم، سکو )مرحله( مشخص می بازیکنان  برای  باعث میبلکه  کار  شود آنها مسئولیت  کند. این 

شوند به عنوان یک فرد ورزشکار و عضوی  شان را قبول کنند و تشویق میاقدامات و تصمیمات

اری هر مربی به  رود را برآورده کنند؛ از این رو، رفتار و فعالیت کاز تیم، انتظاراتی که از آنها می

(. کوپر و  1850، 2018،  1، تلول، بارکر و هاردوودکلیگیرد )اش شکل میوسیلۀ فلسفۀ مربیگری

(  2007اند و کریسفیلد )ها به عنوان یکی مولفه اصلی مربیگری نام برده( از ارزش2017آلن )

-فلسفه را یکی از شایستگی( هم  2011های مربیگری و بنی و اوکونور ) نشان دادن فلسفه و ارزش

 اند.  ای مربیان ذکر کردهه

حرفه و  مربیگری  کیفیت  بهبود  و  بقاء  کلید  ورزش،  مربیان  مداوم  که  ایرشد  است  گری 

کالس در  شرکت  طریق  از  مداوم  یادگیری  و  دارد  قرار  آن  مرکز  در  مربیگری،  یادگیری  های 

آید و اشاره به سه روش یادگیری ت میها و جلسات با سایر مربیان به دسها، کنفرانسکارگاه

(. تغییر در ورزشکاران  444،  2017رسمی، غیررسمی و اختیاری دارد )هادسون، بات و مایراند،  

و ماهیت تحولی عملکرد ورزشی نیازمند آن است که مربیان در جستجوی رشد و تغییر کارشان 

تواند روند تجربه و خبره است که میهای رشد مربیان، کارآموزی نزد مربیان باباشند. یکی از راه

تسریع کند )نورمن  را  تعالی مربی  (. داشتن روحیه پژوهشگری از جمله  21،  2015،  2رشد و 

مضامینی بود که در مطالعات قبلی هم به طور ضمنی به آن اشاره شده است )کهندل، امیرتاش 

 (.  1398؛ بابازاده پهلوانلو و همکاران،  1381و مظفری  

فردی نیاز  های خاصی بینرزش الزاماً یک فعالیت اجتماعی است که به مهارتمربیگری و

( به عنوان  2015ای که دوچیف و گیردیس )مولفه  5یکی از  (.  315،  2009دارد )کوته و گیلبرت،  

مربیان در محیط ورزش با افرادی زیادی  قلب مربیگری به آن اشاره کردند رابطه اجتماعی است.  

دارند. بیشترین رابطۀ مربی با ورزشکاران است و مربی باید به عنوان یک محرک مفید تعامل  

برای رشد و پیشرفت ورزشکار عمل کند و این امر در سایۀ داشتن رابطۀ خوب با ورزشکاران  

تواند تا حد زیادی سطح رضایت ورزشکار،  ورزشکار می-یک رابطۀ مثبت بین مربیشود.  محقق می
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انگیزش، ح بخشد  سطوح  بهبود  را  اضطراب  کاهش  و  ایجاد حس حمایت  مثبت،  االت خلقی 

عالوه بر ورزشکار، افراد دیگری هم هستند )خانواده بازیکنان،  (.  133،  2016،  1ژاویت و شانموگان)

ها و دستیاران، مدیران و ...( که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری ضروری است و از آن  رسانه

مربیگر عنوان  رابطهبه  یافتهی  با  که  است  شده  یاد  طالبای  و  اسماعیلی  )های  (،  1386پور 

-(، صاحبکاران، رمضانی1394پور و ازمشا )پور، مهدی(، کاظمی1389دادی )زاده و حقخسروی

(، خلیفه، قربانی و 1396پور و فیضی )(، منتظری، طالب1395ژاد، شوندی، صادقی و ریحانی )ن

( کیوسگلوس  1397هنری   ،) (2013( هال   ،)2015( گردیس  و  دوچیف  نورمن  2015(،  و   )

 ( همسو است.  2015)

های مربیگری پیشنهادی بنی و اوکونور  های مربیگری تحقیق حاضر تقریباً با مهارتمهارت

های مهارت  ریزی، تقریباً همپوشانی دارد.رهبری، ارتباطات، مدیریت افراد و برنامه( شامل  2011)

های مرتبط با ورزش، ویژگی  یاددادن مهارتو معلمان با هم مشابه هستند و  آموزشی مربیان  -فنی

نژاد، شوندی، صادقی و ریحانی های صاحبکاران، رمضانیهمۀ مربیان است که در راستای یافته

باشد. برای این که مربیان ورزش بتوانند آموزش  ( می 1398( و بابازاده پهلوانلو و همکاران )1395)

ارائه   مهارتمناسبی  به  انسانیدهند  متخصص  -های  یک  اگر  دارند چون حتی  نیاز  ارتباطاتی 

توانند  تکنیک و تاکتیک سطح باال باشند اما نتوانند ارتباطات موثری با بازیکنان برقرار کنند، نمی

ای )ارتباطات  آموزش خوبی ارائه دهند و ارتباطات کالمی و استفاده از زبان بدنی و بیان چهره

،  2015،  2تواند اطالعات مکفی به ورزشکاران ارائه دهد )موئن، گیسکی و هووارد می  غیرکالمی(

یافته187 با  همسو  و   )( معماری  و  حمیدی  رمضانی1393های  صاحبکاران،  شوندی،  (،  نژاد، 

( ریحانی  و  )1395صادقی  هنری  و  قربانی  خلیفه،  ژیان1397(،  و  مشکاتی  محمدی،  و  پور  ( 

کند دو مهارت قبلی را به بهترین نحو  رهبری به مربی کمک می-ادراکی( است. مهارت  1397)

کردند اذعان داشتند که رهبری  های رقابتی سطح باال کار میاجرا کند و مربیانی که در ورزش

است   تایید شده  امر  این  هم  قبلی  مطالعات  در  که  است  مربیگری  کار  در  اساسی  مولفه  یک 

؛ کلی،  2015؛ موئن، گیسکی و هووارد،  2007؛ کریسفیلد،  1396پور و فیضی،  )منتظری، طالب
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بودن یک بخش  ( نشان داد سیاسی2016(. نتایج کاشن و جونز )2018تلول، بارکر و هاردوود  

باخت -ضروری از کار مربیگری است زیرا اثربخشی و دوام مربی ممکن است نه تنها به سوابق برد

رگزاران قدرت )برای مثال، ورزشکاران، دیگر مربیان،  بلکه به توانایی فرد برای کسب تاییدیه کا

یا مالکان( بستگی دارد و مربیانی که در تحقیق آنها شرکت کردند استفاده از چندین راهبرد  

 کردند.آگاهانه برای دستکاری دیگر بازیگران و شرایط برای کسب مزیت را مهم تلقی می

از وظایف ذاتی مربوظایف مدیریتی و اداره یافتهکردن  ارائه شده است.  های یگری معرفی 

دادی  زاده و حق(، خسروی1386پور )(، اسماعیلی و طالب1381کهندل، امیرتاش و مظفری )

-(، و منتظری، طالب1394پور و ازمشا ) پور، مهدی (، کاظمی1392(، منظمی و همکاران ) 1389)

ای که آبراهام، . مربیان نخبه( نشان داد مدیریت یکی از وظایف مربیان است1396ور و فیضی )پ

برنامه اشاره  2006کالینز و مارتیندال ) عنوان مدیران  به  با آنها مصاحبه کردند به خودشان   )

  در  احتماالً  کردند و اهمیت توانایی مدیریت منابع انسانی و امکانات را برجسته کردند. مربیان

  انتخاب   بلندمدت  و  مدت  کوتاه  اهداف  ، کنندمی  ریزی برنامه  کنند،می  کار  رقابت  سازماندهی  مورد

تحلیل و ارزیابی است    و  تجزیه  و  نظارت  کردن،ثبت  ریزی،برنامه  مربیان  کار  نتیجه،  در  کنندمی

ریزی از جمله اولین اقداماتی است که هر مربی انجام می دهد و این  برنامه .( 2007)کریسفیلد، 

؛ لیل  2007سال یا چند سال باشد )کریسفیلد،  تواند برای یک جلسه، هفته، ماه، فصل،  کار می

های کارگیری نیروی جدید را یکی از اولویت( به1386پور )(. اسماعیلی و طالب2010و کاشن،  

تیم مشخصمربیان  شامل  سازماندهی  کردند.  معرفی  دانشگاهی  ورزشی  و  های  وظایف  کردن 

ن، وسایل و تجهیزات مورد استفاده های بازیکنان و همکاران، آرایش بازیکنان در تمریمسئولیت

ریزی هم جهت است. هدایت شامل نظارت و بازبینی  رسد با برنامهدر تمرین بود که به نظر می

بخشی به ورزشکاران، استفاده از قدرت در هدایت ورزشکاران،  مداوم عملکرد ورزشکاران، انگیزه

در راستای مطالعات قبلی هستند    و تدوین و ارائۀ مقررات به ورزشکاران بود که این دو مورد

نورمن،  2007)کریسقیلد،   (. مربی عالوه بر داشتن  1398؛ بابازاده پهلوانلو و همکاران،  2015؛ 

ای از مدیریت منابع انسانی هم داشته باشد. بدون  زمینۀ خوب در مورد مدیریت باید درک پایه

قط دستیار یک مربی است، گروه کند یا فدر نظر گرفتن این که مربی در سطح باشگاهی کار می

کند منابع او هستند و باید به طور موثری آنها را مدیریت  هایی که مربی با آنها کار مییا گروه
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ها و  ریزی منابع انسانی دارد باید مطمئن شود که از روشکند. سرمربی در نقشی که در برنامه

ی سازمانی استفاده کرده است.  های صحیح برای استخدام همکاران در راستای نیازهاسیاست

( 1386پور )همچنین مربی در انتخاب بازیکن برای تیم نقش مرکزی دارد که اسماعیلی و طالب

شده و  اند. ارزیابی شامل تعیین میزان دستیابی به استانداردهای مشخصهم به آن اشاره کرده

بیان انجام دهند  کردن نقاط قوت و ضعف و اصالح نقاط ضعف است که الزم است مرمشخص

( هم به ارزیابی خود و شاگردان  1390( که در مطالعه دهقان قهفرخی )7،  2013)سانتوز و جونز،  

 اشاره شده است.  

می را  مربیگری  پاسخرفتار  عنوان  به  رفتار توان  به  پاسخ  در  مربی  که  رفتاری  های 

(. مربیان  191،  2015 )موئن، گیسکی و هووارددهد تعریف کرد اجراکنندگانش از خود بروز می 

رفتارهای ورزشکاران استفاده می یا کاهش  افزایش  برای  رفتارها  های استراتژیکنند.  از برخی 

مدیریت رفتار باید در مرکز مربیگری موفق قرار گیرد تا تضمین شود ورزشکاران مربیگری با  

رفتار نامناسب ورزشکاران  کنند.  کیفیت باال و فرصت رسیدن به پتانسیل کامل خود را دریافت می

با   را به حداقل برسانند و محیط مربیگری  رفتارها  زیادی دارد و مهم است مربیان این  دالیل 

همچنین    (.108،  2017،  1)دیو، فارین و فارین  ها مدیریت کننداستفاده از طیفی از استراتژی

که دهقان قهفرخی    نها بیشتر شودالزم است رفتار خوب مورد تشویق قرار گیرد تا احتمال تکرار آ

اند. از طرفی مربی باید مراقب  ( هم این مورد را تایید کرده2015( و دوچیف و گردیس )1390)

رفتارهای خود به ویژه در لحظات پرفشار و تنش باشد تا رفتار نامناسبی از خودشان سر نزند.  

در آگاهی هیجانی و مدیریت  نتایج نقش بحرانی هوش هیجانی مربیان در رشد رفتاری مربیان  

 (.  119،  2017، 2هیجانات مربیان تایید شده است )راینی و مالیت 

محیط مربیگری را یکی از مضامین اصلی مربیگری معرفی کرده و  (  2013)   کیوسگلوس

های مربیگری ورزش ذکر های بخشهای محیطی را یکی از مولفه( محدودیت2017کوپر و آلن )

است. محیط   عملکرد   بر  که  فردی  به  منحصر  شرایط  از  مربی  درک  عنوان  به  بیگریمر  کرده 

به فرد برای بهبود عملکرد ورزشکار  می  تاثیر  ورزشکار گذارد و منعکس کنندۀ شرایط منحصر 
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،  2015هال،  )  شودیک مجموعه شرایط احاطه کنندۀ مربیگری توصیف می   تعریف، و به عنوان

  دو مولفۀ محیطی مربیگری   عنوان  به  تمرین   و  مسابقه(  1995)   در مدل کوته و همکاران(.  58

در ورزش، مسئولیت مربی این است که عملکرد ورزشکاران را با در نظر گرفتن اند.  شده  مشخص

-تقریباً همۀ شرکت.  ( 320،  2009)کوته و گیلبرت،    یک طیفی از عوامل به حد بیشینه برساند

با این امر موافق بودند   یاتی مربیگری اشاره داشتند ونندگان به تمرین به عنوان یک مولفۀ حک

تواند مشتمل  رشد و بهبود افراد در هر موقعیت ورزشی است و این رشد میکه تمرین عبارت از 

مربیانی که در    های هر ورزش و افزایش آمادگی جسمانی باشد.ها و تاکتیکبر آموزش تکنیک

افزای تندرستی کار می کردند  تمرین و حوزه سالمت و  از اهداف  را یکی  ش آمادگی جسمانی 

کنندگان هم این مورد را در کنار دو ترین هدف تمرین ذکر کردند و البته سایر شرکتشاید مهم

طالب و  اسماعیلی  دادند.  قرار  دیگر  )مورد  مهارت1386پور  توسعه  از  (  یکی  را  تکنیکی  های 

ی افزایش آمادگی جسمانی شاگردان را  دادزاده و حقهای مربیان ذکر کردند، خسرویاولویت

( بعد از تمرین بدنی به آموزش 2013اند و سانتوز و جونز )های مربیان نام بردهیکی از فعالیت

 های انجام بازی اشاره کردند.ها، حرکات نمایشی و روشها، تکنیکراهبردها، تاکتیک

مربیان را ایفای نقش مربیگری ذکر های  ( یکی از فعالیت1389دادی )زاده و حقخسروی 

های مختلفی را برای مربیان ورزش پیشنهاد کردند اما اکثر آنها  کنندگان نقشکردند. مشارکت

به  مشهودترین نقش مربیان، نقش معلمی استموافق بودند   . نقش معلم مشخص است. مربی 

ز آن ورزش را آموزش  ی خاص اهای تکنیکی، تاکتیکی یا دانش در مورد جنبهورزشکاران جنبه

،  2017دهند )کوپر و آلن،  های زندگی را نیز به شاگردان یاد می دهد و در کنار آن، مهارتمی

گرایی شامل بدنساز، فنی، و متخصص تندرستی بود. معموالً به مربیان به  (. مضمون تخصص8

به خوبی در    شود که در کار خود متخصص هستند و آنها هم باید این نقش راافرادی نگاه می

(. مدل و  24،  2015شوند )نورمن،  ای محسوب میهای مختلف ایفا کنند و به نوعی حرفهحوزه

هایی است که مربی باید ایفا کند. یک مدل به یک شخص واقعی الگوبودن یکی دیگر از نقش

رفتارها  هایی از ها نمونهکننده است. مدلهای مشاهدهاشاره دارد که رفتار او محرکی برای پاسخ

تقلید هستند. به طور مشابه، ورزشکاران همیشه در حال مشاهدۀ مربی شان، برای مشاهده و 

یا ورزشکار مورد نظرشان هستند و آمادهتیمیهم رفتارهای مشاهدهها، حریف  را اند  شدۀ آنها 
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به (. شرکت11،  2017تقلید کنند )کوپر و آلن،   را  به عنوان مدل  تحقیق، مربی    کنندگان در 

اجتماعی، منش ورزشی، بازی جوانمردانه( و منفی )ضعیف،  صورت مثبت )خوب، رفتارهای بیش

یافته با  که  کردند  گزارش  ورزشی(  منش  نداشتن  )رفتارهای ضداجتماعی،  بیکر  (،  2009های 

 ( همسو است.  1386پور ) ( و اسماعیلی و طالب2012مارتینز )

ن پایه شاگردان، هدف ورزش و محیط  دهنده شرایط محیطی شامل مضامیمضمون سازمان

محیط ممکن است بر حسب نوع ورزش، گروه سنی، سطح   از نگاه جمعیت شناختی،ورزش بود. 

  با   مترادف   رقابت و سن، جنسیت و وضعیت حرفه ای/آماتور بودن ورزشکاران توصیف شود که

  . (1117،  2015،  1کیپروس است )پاپایلو، استرایگاس، تراولویس و    مربیگری  هایمحیط  بین  تمایز

ها و نیازهای خود را دارند و کنندگان اظهار داشتند هر فرد یا گروه از شاگردان خواستهشرکت

های دهقان هدف خاصی را دنبال می کنند که مربیان باید آنها را برآورده سازند که همسو با یافته

مانگری، ماجراجویی، تناسب  تواند قهرمانی، تفریحی، در( است. هدف ورزش می1390قهفرخی )

اندام یا سالمتی باشد. مشخص شده که مربیان در سطوح مختلف، با انواع مختلفی از ورزشکاران  

یک  از یک منظر عملکردی،  .  ای مختلفی داشته باشندمواجه هستند که ممکن است اهداف حرفه

مربیگری فرد درگیر در    شود که بر هرمحیط منحصر به فرد با تعدادی زیادی از عوامل مقایسه می

های اقلیمی محیط فیزیکی )مثل شرایط آب و هوا( ممکن است بر تاثیر دارد. برای مثال، ویژگی

مربیان به طور مداوم به این کار (. 315،  2009کار مربیگری تاثیر داشته باشد )کوته و گیلبرت، 

در این میان، آن چه بر کار   شان تطبیق دهند.نیاز دارد که محیط تمرین را با نیازهای شاگردان

توانند  توانند بر ورزش تاثیرگذار باشند. آنها میمربی تاثیرگذار است شرایط و افرادی است که می

خارج از کنترل )مثل شرایط آب و هوایی، یا داوران( و یا قابل کنترل باشند )ایجاد محیط تیمی  

ر نظر بگیرد )پاپایلو، استرایگاس، تراولویس  مثبت در برابر منفی( باشند که مربی باید آنها را هم د

 (.  116، 2015و کیپروس،  

ها و اقداماتی است که  ( بیان کردند موقعیت مسابقه شامل کلیه فعالیت2010لیل و کاشن ) 

های مهم  مربی باید، قبل، حین و بعد از مسابقه در مورد آنها فکر و تالش کند و یکی از مولفه

 
1 . Papailiou, Strigas, Travlos, & Kipreos 
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-هم آمادگی برای مسابقه را از جمله مولفه(  2006)  1الینز و مارتیندال مربیگری است. آبراهام، ک

. قبل از مسابقه الزم است مربی کلیه تمهیدات را آماده ای اصلی مربیگری ورزش برشمردند.ه

کند و ورزشکاران را از هر لحاظ آماده نماید. همچنین الزم است رقیب را بشناسد و آنها را تجزیه 

ر اساس این شناخت، تاکتیک و استراتژی مناسب را در سناریوهای مختلف در  و تحلیل نماید و ب

 (.  25، 2015شود )نورمن، گیری مطلوب مینظر بگیرد که در نهایت منجر به نتیجه

دهد مربیان باید خودشان را برای کار مربیگری  در یک نگاه کلی، مطالعۀ حاضر نشان می 

هایی را در کنار  فردی مقولهجانبه باشد. مضامین درونجامع و همهآماده کنند. این آمادگی باید 

های مربی یا دانش مربیگری، موارد بنیادین و  هم قرار داد که عالوه بر موارد مشهود مثل ویژگی

شود. در ادبیات  ضمنی مربیگری ورزش مثل فلسفۀ مربیگری و تمایل به تعالی را هم شامل می

های مربیگری و رفتار فردی )روابط اجتماعی، مهارتمضمون بین  مربیگری ورزش، در مورد سه

مربیگری( مطالعات خوبی انجام شده اما مباحث مربوط به جزئیات مدیریت در مربیگری ورزش  

کنندگان در تحقیق حاضر بسیار مورد تاکید قرار بسیار محدود است؛ موردی که توسط مشارکت

ان ورزش در کار خود باید به عوامل مختلفی توجه  گرفت. مضامین محیطی نشان داد که مربی

دهند مربی باید با در نظر گرفتن این مقوله، بقیۀ کارهای خود  کنند. شرایط محیطی نشان می 

را سازماندهی کند و متناسب با آنها اهداف کارش را انتخاب کند. آن چه در مربیگری ورزش  

است؛ خواه در میدان رقابت باشد خواه در  مشهود است برونداد مطلوب شاگردان یا ورزشکاران  

فضای ورزش تفریحی و سالمتی. برای دستیابی به این مهم، مربیان نیاز دارند همانند یک رهبر  

و   کنند  نظارت  مرتبط  تکالیف  آرایش  بر  و  کنترل  متعادل  طور  به  را  احتماالت  همۀ  ارکستر، 

شود مطالعات دمت کنند. پیشنهاد میخودشان را ارتقا دهند تا بتوانند بیشتر به ورزشکاران خ

توان این مطالعه را به یک  های دیگری در سطح کشور تکرار شود. همچنین می دیگری با نمونه

ها )مثالً ورزش های تیمی یا انفرادی( یا یک رشتۀ ورزشی خاصی محدود و اجرا  گروه از ورزش

 کرد.  

 

 

 
1 . Abraham, Collins, & Martindal  
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Study of competencies' Iran sport coaching1 

Alireza Zamani Nukaabadi2, shahram Aroufzad3, rasool nazari4, ahmadreza 

Movahesi5 

Abstract 

Objective: In sport environment, coach have a central facet, and responsible 

for providing opportunities for inhancement athletes abilities and skills in 

varity of technical, physical and ethical areas. However. There is no 

consensus about sport coaching nature and themes. Aim this study was 

identification of sport ciach themes use phenomenological approach.  

Method: Participants were 20 coaches and athletes whom had specific criteria 

and selected porpuseful for deep interviews. Data analysed with theme 

analysis method.  

Results: Thematic analysis revealed 3 global themes of intrapersonal, 

interpersonal, and contextual; 12 organizer themes and 41 basic themes. 

Intrapersonal themes contained knowledge (theoric, practical, transfer 

knowledge), characteristics (personal, psychic, social), philosophy (love to 

coaching, artistic thinking, core believes and values), and interest to grow and 

excellence (continues learning, apprentice, moral of research). Intrapersonal 

themes contained social relations (with athletes, associates, media, 

stockholders), coaching skills (technical-instructional, humanistic-

comunicational, perceptual-leadership), management (planning, staffing, 

organizing, direction, evaluation) and coaching behavior (directional-social, 

supportive-cultural, specific behavior). Contextual themes contained practice 
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situation (instruction of technich, tactic, promot of fitness), play role (teacher, 

specialism, moodel), contextual situations (players, pupose of sport, sport 

environment), and match situation (logestic readiness for match, strategy, 

tactic, winning).  

Conclusion: In general, it can be acknowledged, beside of components which 

relate to personal coach, they have variety of roles, tasks and functionals, 

therefore needs as a orchestration, use from their knowledge and art in order 

for contextualizing essential components for each specific situation. 

Keywords: Coaching, Sport, Theme analysis 

 


