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آموزش و توسعۀ مربیگري  آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی فرایندي پیچیده و پویاست. هدف از این پژوهش توسعۀ الگوي کیفی چارچوب
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هاي مربوط به آموزش ند و اینکه آموزش، ارزیابی و توسعۀ مربیگري ورزشی چگونه باید باشد؟ مقولهاآموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی مهم
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گیري هدفمند انتخاب شدند. متن که با روش نمونهگرفت شوندة خبره) انجام مصاحبه 18با خبرگان باسابقه و فعال در آموزش مربیان (
هاي مهمی از الگویی شامل جنبههاي اصلی به توسعۀ ترکیب مقوله .گرفتها انجام روي متن ياز آن کدگذارها خوانده شد و پس مصاحبه
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 مقدمه

آموزش (تربیت) مربیان ورزشی نیازمند فرایندي 

مند و پیچیده است که ورودي آن داوطلب مربیگري نظام

. متخصصان )4(مد است اخروجی آن مربی کار ورزشی و

هاي رفتاري فرد داوطلب براي نیازها و ویژگیمعتقدند پیش

ورزشی  ۀورود به این فرایند داشتن استعداد، تجربه در رشت

نظر برسد . شاید به)26(یادگیري است  ةیزموردنظر و انگ

ولی  شود،طور خودکار به یادگیري منجر میآموزش مربی به

شده که این کار ممکن است به همین سادگی  مشخص

عنوان تغییر نسبتاً توان بهی. یادگیري را م)28 ،20(نباشد 

پایدار در تفکر و فرآیندهاي درونی یادگیرنده تعریف کرد 

معنا که یادگیرنده با تلفیق اطالعات تازه . بدان)20(

ها و دانشی هاي قبلی دیدگاهشده و تجربیات و دانشآموخته

کند تا از آن در عمل (در مورد موضع این جدید تولید می

دلیل تغییراتی که مربیگري) استفاده کند. به ۀپژوهش صحن

دهد، تنها داشتن تبع آن ورزش رخ میهدر جامعه و ب

اطالعات فنی و تاکتیکی ضامن موفقیت مربیان پیشرفته 

نخواهد بود. آنان باید از نیازهاي دائماً در حال تغییر 

هاي خاص ورزشی، نیازهاي فیزیولوژیکی و رشته

رشد بهینه ورزشکاران  ةشناختی ورزشکاران خود و نحوروان

رسد تنها راه دستیابی به این نظر میآگاهی داشته باشند. به

ها داشتن چارچوبی پویا براي یادگیري مربیان ویژگی

 . )11(ورزشی باشد 

مربیگري ورزش در محیط پیچیده، پویا و چندبعدي 

د که به بستر خاص اجتماعی و فرهنگی گیرانجام می

و  1محور. مربیگري فرایندي پیشرفت)7( بستگی دارد

است که مراحل پیشرفت و متخصص شدن  2مبتنی بر مربی

، به این )29(پیوندد وقوع میدر آن در یک ورزش خاص به

 ۀمعنی که در سطوح باال، دانش مربیگري در یک رشت

. براي )23(اي دیگر نیست قال به رشتهورزشی قابل انت

                                                           
1 . Imprpvememt-oroented 

توان در ها و دانش یک مربی بسکتبال نمینمونه از ظرفیت

 ورزشی ژیمناستیک یا حتی هندبال استفاده کرد. ۀ رشت

آموزش  ةالمللی در حوزعلمی و بین ةتحقیقات گسترد

توجه پژوهشگران  تازگی موردبهو توسعۀ مربیگري ورزشی 

ها روي علوم ورزشی قرار گرفته است. تمرکز این پژوهش

هاي و نیز ارزیابی )10 ،5(بررسی نیازهاي آموزشی مربیان 

مدي و سبک ایا کار )18(ها ورزشکاران نسبت به شایستگی

ها کمک مربیانشان بوده است. این پژوهش )12(رهبري 

یند اتري در خصوص فراند تا محققان درك عمیقکرده

حال آنچه در ادبیات و پیشینه  این مربیگري پیدا کنند. با

بررسی  عنوان نوعی کمبود کماکان وجود دارد موضوعبه

 ۀویژه موضوعات مرتبط با تدوین و ارائروند آموزش مربی، به

 .جامع براي آموزش و توسعۀ مربیان ورزشی است یچارچوب

کنند با سپري کردن یک کالس مربیگري برخی فکر می

هاي رسمی . اغلب کالس)17(مدت مربی خواهند شد کوتاه

هاي مربیگري در سطوح مختلف که توسط فدراسیون

شوند که شوند به این سیاق برگزار میورزشی مدیریت می

مربیگري  ۀکنندگان با کسب دانشی سطحی در زمینشرکت

ر، تنها به گرفتن یک گواهینامه بسنده موردنظ ۀرشت

چندوچون دانش  ۀهایی نیز در زمینکنند. پژوهشمی

شده که اغلب آنها این  ها انجامشده در این کالسکسب

. پژوهشگران دانشگاهی )23 ،16(کنند دیدگاه را تأیید می

آموزش و تربیت  ةاین شیوو نیز خود مربیان انتقادهایی به 

 )5(؛ براي نمونه، دیویس و گریچیچ )22(اند مربی وارد کرده

در پژوهش خود مسائلی مانند محتواي نامناسب، ناکافی 

شده و کم بودن یا ضعیف بودن هاي ارائهبودن راهنمایی

تجارب یادگیري عملی را از جمله مشکالت آموزش رسمی 

شود این اند. گفته میگلف شناسایی کرده ۀر رشتمربیان د

ها با نیازهاي مربیان همخوانی کامل ندارند و از کالس

ه در گرفتهاي انجام. مرور پژوهش)16(اند بهرهپویایی بی

2 . Coach-driven 
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سو  مدت تربیت مربی از یکهاي کوتاهدوره اثربخشی ۀزمین

اند صورت مقطعی انجام شدهدهد که اغلب آنها بهنشان می

هاي ، از سوي دیگر، مالك ارزیابی تنها گزارش)29 ،4(

مندي در مورد آثار کنندگان بوده و ارزیابی نظامشرکت

ها به شکل بلندمدت انجام نشده است شرکت در این دوره

لزوم بازنگري در سازوکارهاي ورودي، طول  روازاین. )6(

 ةاستمرار، خروجی، نحو دوره، شیوه و ساختار آموزش،

ها احساس یا استانداردهاي این دورهارزیابی اثربخشی، 

 شود.می

ترین روش تربیت مربی شرکت در گمان اثربخشبی

جدا از شرکت . )20 ،17(هاي آموزشی رسمی نیست کالس

هایی غیررسمی چون شرکت هاي رسمی، آموزشدر کالس

ر کنار مربیان هاي مربیگري، کار دها و کلینیکدر کارگاه

هاي فعال مربیگري، مجرب، تعامل با سایر مربیان و انجمن

هاي آموزشی و فیلم مانندو استفاده مستقیم از منابعی 

هاي دانشگاهی یا منابع آنالین، مثل سایت هايباکت

تواند به هاي اجتماعی میها و شبکهاینترنتی، وبالگ

افزایی مربیان کمک کرده و گامی در توسعۀ مربیگري دانش

دهد هاي میدانی نشان میبررسی. )27 ،20 ،6(آنان باشد 

و عواملی  ردشخصی دا ۀکه استفاده از این شرایط جنب

قدرت مالی، و شرایط فرد بر اثربخشی  اي مانند انگیزه،ینهزم

 .)17(ها اثرگذار است این شکل از آموزش

رود، اي شدن مربیگري میروند جهانی به سمت حرفه

توافق چندانی در مورد  )30(ولی طبق گفتۀ تویچن و اُکلی 

مربیگري وجود حرفه براي آموزش مسیر راهبردي آینده 

اند که نیز بیان داشته )7(اُوروي و همکاران -ندارد. گانو

استانداردهاي مدونی براي ایجاد و توسعۀ این حرفه وجود 

ایی، آموزش و تربیت، منظور شناسبه همین دلیل و به ندارد.

                                                           
1 . International Council for Coaching 
Excellence(ICCE) 
2. National Occupational Standards (NOS) 
3. United Kingdom Coaching certificate 
4. National and Scottish Vocational Qualifications 

خدمات به مربیان نیاز است  ۀاستخدام، پشتیبانی و ارائ

. )25(چارچوبی بلندمدت براي توسعۀ مربیان ایجاد شود 

به دنبال  (ICCE)1المللی تعالی مربیگري انجمن بین

شده در سطح اي شناختهعنوان حرفهارتقاي مربیگري به

براي به رسمیت شناخته  یالمللی است. ایجاد چارچوببین

ها و مدارك مربیگري بخشی از اهداف اصلی شدن شایستگی

به  .)11( بوده است 2015تا  2009این انجمن براي دورة 

المللی اي براي ایجاد چارچوب بینهمین دلیل پروژه

هاي مربیگري ورزشی براي توسعه و شناخت صالحیت

دهد که در ها نشان می. بررسیمربیان کلید خورده است

یافته و منسجم در کشورهایی که داراي ساختاري سازمان

هایی براي تربیت مربیان چارچوبها و برنامه اندورزش بوده

توان به جمله می ازشود. ورزشی پیشنهاد و اجرا شده و می

هایی چون حهایی که در انگلستان و اروپا در قالب طرتالش

مربیگري  ۀبراي مربیان، گواهینام 2استاندارهاي ملی شغلی

 4اي در انگلستان و اسکاتلندهاي حرفه، صالحیت3انگلستان

انجام  5ارچوب اروپایی توانمندي و صالحیت مربیگريچ یا

هاي مرورهاي محققان مختلف در ساله اشاره کرد. گرفت

در خصوص این  )29( 2020، و )4( 2010، )16( 2007

ها در مجموع چند محدودیت بارز را در چارچوبها و برنامه

بندي ها بیشتر به سطحاین چارچوبکند. آنها آشکار می

استانداردهاي  ،هاي مربیانها و قابلیتمربیان، ویژگی

نیازها و سطوح دانش پیش عملکرد کیفی و کمی مربی،

هاي فنی، فیزیکی، تاکتیکی، چارچوب مربیگري، ظرفیت

فرهنگی و شناختی مربیان یا مزایاي و معایب چارچوب 

طور مشخص، دیویس مثال و به يبرا اند.مربیگري پرداخته

کننده در پس از مصاحبه با افراد شرکت )5(چیچ و گری

مربیگري، معایب چارچوب آموزش مربیان  هاي آموزشدوره

5 . European Framework for Coaching Competence 
and Qualifications 
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ورزشی گلف، نامناسب بودن  ۀانگلستان را براي رشت

محتواي آموزشی، و ناکافی و کم بودن تجارب عملی 

اصلی دیگر آن است که این  یتاند. محدودتشخیص داده

ها به شکل راهبردي و سیستمی به موضوع چارچوب

. به همین دلیل نیاز است پژوهشگران )30(اند نپرداخته

هاي مختلف جنبه ۀدار در زمیندانشگاهی تحقیقات دامنه

 این موضوع انجام دهند.

آموزشی مربیان باید در  ۀن معتقدند برنامامتخصص

گاه یادگیري بلندمدت و یکپارچه مقیاس بزرگ و با دید

هاي مربیگري تأثیرگذار باشد باشد تا بتواند بر ارتقاي قابلیت

. )25 ،6( سازدافزایی آنان را فراهم ساز دانشو زمینه

طور بیان شده که الزم است در استانداردها و ینهم

ی . پژوهش کیف)7(هاي آموزشی مربیان بازنگري کرد برنامه

که در آن سعی شد  زمینهه تالشی است در این گرفتانجام

الگویی براي چارچوب آموزش و توسعۀ مربیان ورزشی ارائه 

تواند گامی در راستاي بازنگري، این الگو میشود. 

استانداردسازي و اعتباربخشی به فرایند تربیت مربی در 

شمار آید و نیز بستري براي هاي ورزشی بهفدراسیون

هاي دانشگاهی در این حوزه فراهم آورد. با توجه به پژوهش

 هايآنچه بیان شد، هدف از این تحقیق، بررسی نظر

فرایند آموزش مربیان ورزشی در ایران و  ةخبرگان دربار

طور ویژه، براي توسعۀ این فرایند بود. به ییالگو ۀارائ

 .1 :اند ازسؤاالتی که در تحقیق به آنها پرداخته شد عبارت

ها و عواملی در مربیگري و فرایند آموزش مربیان جنبه چه

آموزش، ارزیابی و توسعۀ مربیگري . 2ند؟ و اورزشی مهم

 ورزشی چگونه باید باشد؟

 تحقیق روش

هدف تحقیق حاضر توسعۀ الگویی براي آموزش و 

بنیاد داده ۀتوسعۀ مربیگري ورزشی با استفاده از نظری

                                                           
1.  Classic Glaserian grounded theory (CGGT) 
2 . Emergent (emerging) 
3. Strauss 

بود.  )CGGT(1 )9اي) با رویکرد کالسیک گلیزر ((زمینه

عنوان یک رویکرد روشی کلی است که به بنیادداده ۀنظری

 کیفی براي اکتشاف الگوهاي پیچیده و مکنون مناسب است.

اي) با رویکرد گلیزر که با عناوین بنیاد (زمینهداده ۀدر نظری

شود، باید امکان نیز شناخته می 2نوخاسته (پدیدارشونده)

اي هاي ویژهها تکوین یابد نه اینکه مقولهداد تا نظریه از داده

ممکن  حدو محقق باید تا  )1(را مورد تأکید قرار داد 

کمتري داشته باشد و نقش  شدةیینهاي از پیش تعاندیشه

. پژوهشگرانی )24(عنوان ناظر صرف حفظ کند خود را به

کنند، دغدغه و بنیاد استفاده میکه از روش نظریۀ داده

کنند کنندگان را شناسایی میهاي اصلی شرکتنگرانیدل

دست آنان حل دارند که چگونه این دغدغه بهو بیان می

باید اثر سوگیري محقق  گلیزر . در رویکرد)1(شود می

خنثی شود و پژوهشگر نیازي یک نظریۀ راهنما یا یک سؤال 

مانند آنچه در روش  شدهیفپژوهشی اولیه و از پیش تعر

شود ندارد، زیرا این عناصر دیده می 3مند اشتراسنظام

محقق را تقویت کنند. به همین  ۀتوانند تأثیرات ناخواستمی

افتد تا محقق از دلیل بررسی ادبیات نیز به تأخیر می

 . )24(جلوگیري کند  فرضیشهاي پایده

هاي مصاحبهمرد  18در این پژوهش با 

. این تعداد از بین گرفتانجام  4ساختاریافته و عمیقنیمه

ن دانشگاهی امدرسمربیان ملی و باشگاهی فعال و باتجربه، 

در زمینۀ  یفاتي و صاحب تألهاي مربیگرفعال در دوره

هاي ورزشی که آموزش مربیگري، و نیز مدیران فدراسیون

در حوزة آموزش و توسعۀ مربیان فعال بودند برگزیده شدند. 

نمونه با استفاده از شیوة معمول در تحقیقات کیفی یعنی 

صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع روش غیراحتمالی و به

شوندگان مصاحبههاي . ویژگی)21 ،1( نظري یا تکرار ادامه یافت

 خالصه شده است. 1ه در جدول گرفتهاي انجامو مصاحبه

4 . Semi-structured and in-depth interviews 
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عات از روش مصاحبۀ عمیق آوري اطالمنظور جمعبه

پذیر و عمیق بودن ساختاریافتۀ عمیق، به دلیل انعطافنیمه

ها (مثل هاي تحلیل دادهو همچنین سازگاري با سایر روش

ها، بنیاد) استفاده شد. پیش از شروع مصاحبهداده ۀنظری

براساس دانش قبلی محقق در مورد موضوع تحقیق و با 

نویس سه سؤال تحقیق، پیشتوجه به مرور پیشینه و هدف 

باز، کلی و معنادار تهیه شد. این سؤاالت شامل نظر 

یند پرورش مربی اعوامل مهم در فر ةشوندگان دربارمصاحبه

یند تربیت مربیان چه عواملی اورزش (از نظر شما در فر

هاي مدنظر اثرگذار است؟ و از نظر شما چرا هر یک از عامل

ها و چگونگی آموزش یژگی)، عوامل، وشما اهمیت دارد؟

هایی را مربیگري ورزشی (از نظر شما چه عواملی و ویژگی

توان این باید در آموزش مربیگري لحاظ کرد؟ و چگونه می

ها و چگونگی ویژگی را عملیاتی کرد؟) و عوامل، ویژگی

توسعۀ مربیگري ورزشی (از نظر شما چه عواملی و 

لحاظ کرد؟ و چگونه  هایی را باید در توسعۀ مربیگريویژگی

هاي مدنظر جنابعالی را توان هریک از این ویژگیمی

عملیاتی کرد؟) بود. براي حصول اطمینان از مشروح و جامع 

در حین  کنندهشوندگان، مصاحبههاي مصاحبهبودن پاسخ

شونده و هر جا مصاحبه هايها، براساس پاسخانجام مصاحبه

نیز جهت کاوش بهتر هاي دیگري را شد، پرسشنیاز می

تري از کرد تا درك عمیقشونده مطرح میافکار مصاحبه

آنان در مورد موضوع مورد مصاحبه و سؤاالت  هاينظر

 حاصل شود.

 
 هگرفتهاي انجاممصاحبهشوندگان و هاي مصاحبه. ویژگی1جدول 

کد 
شوندهمصاحبه  سن  تحصیالت 

 (سال)
 ۀرشت

 ورزشی

 ۀپیشین
 مربیگري

 (سال)

مدت مصاحبه 
 مدرس مدرك مربیگري (دقیقه)

 باالترین
سطح 

 مربیگري
1م 1درجه  25 27 کشتی 56 کارشناسی ارشد    ملی 

2م  ملی FIBA coach  47 15 بسکتبال 38 دانشجوي دکتري 
3م ارشد کارشناسی  1درجه  70 18 والیبال 52    ملی 

4م  ملی FIBA coach  63 11 بسکتبال 39 دکتري 
5م   A AFC  62 34 فوتبال 56 کارشناسی ارشد 

6م  ملی FIBA coach  15 17 بسکتبال 45 کارشناسی ارشد 
7م  باشگاهی A AFC  40 18 فوتبال 58 دکتري 

8م  ملی   62 10 کشتی 56 دکتري 
9م  باشگاهی - B AFC 60 7 فوتبال 37 دکتري 

10م  ملی FIBA coach  19,2 20 بسکتبال 57 دکتري 
11م 1درجه  17 10 بسکتبال 57 دکتري   دانشگاهی - 

12م 1درجه  21 10 بسکتبال 58 کارشناسی   باشگاهی - 
13م  ملی - FIBA coach 12,75 10 بسکتبال 60 کارشناسی 

14م 2درجه  44 20 تنیس 41 دانشجوي دکتري   باشگاهی - 
15م بدنسازي  25,5 13 بدنسازي 40 کارشناسی 

اي حرفه  
 ملی 

16م 1درجه  31,5 20 هندبال 57 دکتري    دانشگاهی 
17م  دانشگاهی - - 74 12 بسکتبال 80 دکتري 

18م بدمینتون و  66 کارشناسی ارشد 
 واترپلو

1درجه  67 44   دانشگاهی 



 1400ییز ، پا34 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          106

 

مصاحبه) یا از  14ها به شکل حضوري (مصاحبه ۀهم

. مدت هر گرفتطریق تماس تلفنی (چهار مصاحبه) انجام 

) )SD  ،42 =M= 52/21( 74تا  13مصاحبه از حدود 

دقیقه مصاحبه  756دقیقه متغیر بود و در کل در حدود 

و  گرفتنفره انجام صورت تکها بهضبط شد. مصاحبه

خواستند از د در هر زمان که میشوندگان آزاد بودنمصاحبه

ادامۀ آن انصراف دهند یا به هر دلیل از پژوهش خارج شوند. 

شوندگان ضبط ها با موافقت قبلی مصاحبهتمام مصاحبه

شد. پس از اتمام هر مصاحبه و گوش دادن چندباره، هر 

منظور افزایش سازي شد. بهصورت متن پیادهمصاحبه به

دهی، صداي مشروعیت ها وقابلیت اعتماد داده

سازي شد و رونوشت صورت متن پیادهشوندگان بهمصاحبه

شوندگانی که درخواست کردند ها براي مصاحبهمصاحبه

ها را تأیید کردند و در شد و آنها صحت رونوشتارسال 

شوندگان (حذف و/یا مواردي تغییرات موردنظر مصاحبه

 اضافه کردن مطلب) روي متن انجام شد.

ها پس از انجام اولین مصاحبه شروع وتحلیل دادهتجزیه

ها تکمیل شد. ابزار اصلی تحقیق مصاحبه ۀو با ادام

ها در دو مرحله شامل کدگذاري کدگذاري بود. کدگذاري

] و 2[شامل کدگذاري باز (آزاد) و محوري 1بنیادي

هاي انجام شد. در مرحلۀ اول، کدگذاري 3کدگذاري نظري

و یکی دیگر از اعضاي گروه پژوهشی  اولیه توسط پژوهشگر

. در گام اول از این مرحله که شامل کدگذاري گرفتانجام 

ها براساس ارتباط با باز بود، مفاهیم درون مصاحبه

نتیجه تقطیر  بندي و درموضوعات مشابه نامگذاري و دسته

سازي هر مصاحبه، شد. در این گام، پس از پیادهو خالصه 

به خط و استخراج کدهاي باز  خط صورتخواندن متن به

هاي معنادار ها استخراج شد. تمام دادهشد و مقولهآغاز 

هاي فهرستی از مقوله ۀمربوط به سؤاالت تحقیق براي تهی

                                                           
1 . Substantive coding  
2 . Open and axial coding  

مرتبط با فرایند آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی 

هاي موجود در این فهرست کدگذاري شدند. در مورد مقوله

آن  ۀوهشی بحث شد که نتیجبین دو عضو دیگر گروه پژ

اولیه بود. برخی از این  ۀکد باز یا مقول 120شناسایی 

، »آموزش بلندمدت«هایی چون ها واژهمقوله

دانش « ،»مربیگري ۀفلسف«، »استانداردسازي آموزش«

 بود. » عنوان شغلی رسمیمربیگري به«و  ،»فنی

گام بعدي شامل کدگذاري محوري بود که در آن روابط 

هاي تولیدشده شناسایی شد و کدهاي مرتبط و مقوله بین

بندي اصلی (ایده یا دست آمد. دستهتري بهخالصه

شد و سایر عنوان پدیده تعریف رویدادمحوري) به

 75شد. در این گام ها با این دسته ارتباط داده بنديدسته

ارزیابی دائمی «، »تحصیالت«کد محوري، همچون، 

 حاصل شد.» طوح مربیگريتفکیک س«، و »عملکرد

 دوم کدگذاري نظري بود. هدف این بود که (الف) ۀمرحل

ها را به هم پیوند دهیم و (ب) چگونگی ارتباط همه مقوله

ها با مفهوم آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی این مقوله

هاي بنديیند انتخاب دستهامشخص شود. در این مرحله فر

ها، بنديدیگر دسته مند آن بااصلی، مرتبط کردن نظام

هایی که به بنديتأیید اعتبار این روابط، و تکمیل دسته

 ین. به اگرفتاصالح و توسعۀ بیشتري نیاز دارند انجام 

مند هاي محوري را به شکل نظامکه برخی از مقوله یبترت

هایی که ها ربط داده و مقولهو منطقی به برخی دیگر مقوله

شدند. این نیاز داشتند اصالح به بهبود و توسعۀ بیشتري 

ر گام شامل شناسایی و پاالیش متغیرهاي اصلی و جایابی ه

). پس از 2کد در یک مرحله یا سطح از الگو بود (جدول 

هاي اصلی در قالب یک دیاگرام رسیدن به اشباع، مقوله

وب (نگاره) باهم ادغام شدند و ساختارهاي مفهومی الگوي چارچ

 ).1(شکل ري ورزشی شکل گرفت آموزش و توسعۀ مربیگ

3 . Theoritical coding  
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 هاي تحقیقنتایج و یافته

ها و کدگذاري آنها وتحلیل مصاحبهدر نتیجۀ تجزیه

) اولین مرحله یا همان ورودي الگوي 1و شکل  2(جدول

پیشنهادي براي فرایند آموزش و توسعۀ مربیگري جذب و 

گذاري شد که شامل پیشینه (دربرگیرندة پذیرش نام

هاي ورزشی)، دانش ۀمربیگري و تجرب ۀکدهاي سابق

 و اي (دربرگیرندة کدهایی مثل دانش فنی، تحصیالتزمینه

...)، استعداد (دربرگیرندة کدهایی مثل خالقیت، قدرت 

شناختی (دربرگیرندة هاي روانرهبري و ...) و ویژگی

کدهاي پشتکار، عالقه، خودکنترلی و ...) است. مدیریت 

صورت مثلثی با اضالعی که بهآموزش دیگر کد الگوست 

راهبردي آموزش و توسعۀ مربیان، نیازسنجی  ۀشامل برنام

آموزش مربی (دربرگیرندة  ۀآموزشی، و نظام ارزیابی برنام

کدهایی مثل ارزیابی در حین آموزش، ارزیابی نهایی و ...) 

آموزش  مانندو مدیریت آموزش (دربرگیرندة کدهایی 

ایجاد کار، و ...) در الگو نشان  شناسی، آموزش ومباحث روان

داده شده است. در دل فرایند مدیریت آموزش کدهاي 

مربیان قرار دارد که اضالع  يمربوط به فرایند توسعه و ارتقا

این مثلث نیز کدهاي حفظ و نگهداري افراد شایسته (شامل 

ساالري و حفظ و نگهداري)، توانمندسازي دو کد شایسته

هاي ارتباطی، از قبیل: مهارت(دربرگیرندة کدهایی 

شود. شاگردي کردن را شامل می-و استادو ...)، گزینی نخبه

الگو مشخص است، در قلب این بخش  ةطورکه در نگارهمان

شده که در آن  از الگو، آموزش مستمر و بلندمدت گنجانده

ریزي و برنامه هاي مدیریتی،کدهاي سواد مربیگري، مهارت

مراتب کارورزي، سلسله مانندرندة کدهایی آموزش (دربرگی

عنوان کدهاي مرتبط با این کد آموزش مربیگري و ...) به

 اند.شده عنوان اضالع مثلث معرفیبه

 ها در قالب کدهاي محوري و نظري و جایابی کدها در مراحل الگوهاي منتج از تحلیل دادهمقوله .2جدول 
 مرحله (سطح) در الگو نظريکد  کد محوري 
 جذب و پذیرش (ورودي) عضوگیري و پذیرش  هاارزیابی صالحیت 1
 عضوگیري و پذیرش 2
 ايهاي زمینهدانش دانش فنی 3
 تحصیالت 4
 تسلط به زبان انگلیسی 5
 در علوم ورزشی هیاطالعات پا 6
 شناسی ورزشدر روان هیاطالعات پا 7
 پیشینه مربیگري ۀسابق 8
 ورزشی ۀتجرب 9

 استعداد قدرت رهبري 10
 خالقیت 11
 استعداد 12
 شناختیهاي روانویژگی پشتکار 13
 عالقه 14
 انگیزش 15
 معیارهاي اخالقی 16
 کاریزماي شخصیتی 17
 تعهد و وفاداري 18
 زبان ارتباط 19
 خودکنترلی 20
 مدیریت آموزش آموزش مربی ۀنظام ارزیابی برنام در حین آموزشارزیابی  21
 نظارت به آموزش و کارکرد 22
 ارزیابی نهایی 23
 هایی براي تأیید صالحیت مربیگريشاخص 24
 ارزیابی دائمی عملکرد 25
 هاي یادداريارزیابی 26
 سیستم ارزیابی تربیت مدرس 27
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راهبردي آموزش و توسعۀ ۀ برنام توسعه راهبردي ۀبرنام 28
 آموزش راهبردي ۀبرنام 29 مربیان

 نیازسنجی آموزش نیازسنجی آموزش مربی 30
 آموزش هر فدراسیون يهاوهیش 31
 مدیریت آموزشی شناسیآموزش مباحث روان 32
 تفکیک سطوح مربیان 33
 مدیریت آموزش برتر مربیگري 34
 ایجاد کارآموزش و  35
 آموزش مستمر و بلندمدت آموزش يزیربرنامه یگريمراتب آموزش مربسلسله 36
 )Shadow Coach( کارورزي 37
 ریزي براي آموزشبرنامه 38
 آموزش مستمر و بلندمدت آموزش مستمر و بلندمدت 39
 مقطع کارشناسی مربیگري 40
 سواد مربیگري سواد مربیگري  41
 خالق بودن 42
 هاي مدیریتیمهارت هاي مدیریتیمهارت 43
 مربیگري ۀفلسف 44
 يیند توسعه و ارتقاافر مربیان يیند توسعه و ارتقاافر یند توسعۀ مربیانافر 45

 مربیان يیند ارتقاافر 46 مربیان
 شاگردي-استاد منتورینگ 47
 کارورزي 48
 توانمندسازي توانمندسازي 49
 هاي ارتباطیمهارت 50
 توسعۀ فردي مربی 51
 گزینینخبه 52
 حفظ و نگهداري افراد شایسته ساالريشایسته 53
 حفظ و نگهداري 54
 بازخورد مستمر بازخورد مستمر بازخورد 55
 مربی شرفتیبررسی دائمی رشد و پ 56
تربیت مربیان خروجی ( المللیبینارتقاي ارتباطات  استفاده از تجربیات کشورهاي پیشرو 57

هاي دیگر ها و فدراسیونارتباط با باشگاه 58  پیشرفته)
 کشورها

 معتبر ۀصدور گواهینام شرفتیمربیان براساس پ يارتقا 59
 کارت مربیگري معتبر 60
 ن شایستهاتربیت مدرس ن شایستهانیاز به مدرس 61
 ن دانشگاهیاتربیت مدرس 62
 تقویت انجمن مرییان انییانجمن مر 63
 شغل رسمی مربیگري 64
 استانداردسازي آموزش مربیگري آموزش استانداردهاي رفتار مربیگري 65
 استانداردسازي براي آموزش 66
 چارچوب آموزش  چارچوب آموزش 67
 سیستم آموزش برتر مربیگري  68
 هابازدارنده کمبود امکانات عدم آموزش یکنواخت  69
 مناسب آموزشناامکانات  70
 عوامل درونی موانع اقتصادي 71
 موانع سیاسی 72
 موانع فرهنگی 73
 هاي مدیریتیضعف مدیران غیرمتخصص 74
 مدیریت  یثباتبی 75

تربیت  1شده در شکل در باالترین سطح از الگوي ارائه

جانمایی شد. کدهاي مرتبط با این سطح از مربی پیشرفته 

معتبر، تقویت انجمن مربیان،  ۀالگو شامل صدور گواهینام

آموزش  يایجاد چارچوبی براي آموزش، استانداردساز

هاي تربیت ن شایسته براي دورهامربیان، تربیت مدرس

المللی است. یکی دیگر از مربی، و ارتقاي ارتباطات بین
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ه گرفتهاي انجامتحلیل مصاحبهوتجزیهکدهاي مستخرج از 

هاي دوسویه بازخورد مستمر بود که آن را به شکل پیکان

هاي الگو ارتباط برقرار بین خروجی و ورودي و دیگر بخش

ها وتحلیل متن مصاحبهبه الگو اضافه شد. تجزیه ،کندمی

اي که ممکن شوندگان به عوامل بازدارندهنشان داد مصاحبه

عنوان الگوي آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی بهاست براي 

اشاره کردند. کدهاي مربوط به این  ،بازدارنده عمل کنند

اي ناشی از (الف) اند از بازدارندهعوامل بازدارنده عبارت

کمبود امکانات، (ب) عوامل درونی (موانع اقتصادي، 

هاي مدیریتی. این عوامل سیاسی، فرهنگی)، و (ج) ضعف

 یک مثلث (به رنگ قرمز) در الگو جایابی شدند. در سه رأس
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 گیريبحث و نتیـجه

آموزش و الگویی براي  توسعۀهدف اصلی این پژوهش 

به این منظور، با توجه به بود.  ورزشیتوسعۀ مربیگري 

آمده و پس از رسیدن به اشباع نظري، دستکدهاي به

ها و عوامل مهم فرایند جنبهمربوط به  1هايمفاهیم و مقوله

و توسعۀ مربیگري استخراج و الگویی براي آموزش آموزش 

هاي در ادامه مؤلفه و توسعۀ مربیگري ورزشی ارائه شد.

 شده در این الگو توجیه و تفسیر شده است.اصلی و مهم ارائه

ه گرفتکاوي انجامداده ۀورودي (جذب و پذیرش): نتیج

هاي مهم در پژوهش نشان داد جذب و پذیرش از مؤلفه

تأثیرگذار بر آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی است که در 

هاي این اولین سطح از الگوي پیشنهادي جایابی شد. یافته

ر بدو ورود، افراد باید با در نظر گرفتن پژوهش نشان داد د

نیازهایی جذب و پذیرش شوند. در پژوهش حاضر پیش

اند از: شده براي جذب و پذیرش عبارتهاي شناساییمقوله

هاي اي و ویژگیهاي زمینهداشتن استعداد، پیشینه، دانش

نیز معتقدند داشتن  )26(شناختی. استیورات و اونرز روان

یادگیري  ةورزشی و انگیز ۀاستعداد، تجربه در رشت

ند. ویژگی انیازهاي ورودي نظام تربیت مربی ورزشیپیش

نتایج پژوهش حاضر آن است که ضمن تأیید نظرات این 

اي هاي زمینهن دانشپژوهشگران، موارد دیگري شامل داشت

همچون تحصیالت عالیه، داشتن اطالعات پایه در علوم 

ورزشی و روانشناسی ورزش، تسلط به زبان انگلیسی و دانش 

شناختی هاي روانجز انگیزه، برخی دیگر از ویژگیفنی، و به

همچون پشتکار، کاریزماي شخصیتی، و چند ویژگی دیگر، 

عنوان شده، را نیز به هکه در بخش نتایج فهرست آنها ارائ

نیازهایی جذب و پذیرش و غربالگري اولیه افراد پیش

نظران مدیریت منابع کند. صاحبداوطلب پیشنهاد می

بیان  )2(مثل آرمسترانگ انسانی و مدیریت راهبردي، 

ها، کنند که در هر سازمان براي آموزش (تغییر مهارتمی

                                                           
1 . Themes 

ها، و یا رفتارها) باید افراد شایسته را گزینش دانش، نگرش

شوندگان اعتقاد داشتند اغلب مصاحبه زمینهکرد. در همین 

دلیل متفاوت و دشوار بودن شغل مربیگري، در مراحل به

هایی براي غربال آغازین فرایند تربیت مربی باید صالحیت

ها و معیارها افراد این صالحیت ۀدر نظر گرفته شود و بر پای

داوطلب گزینش شوند. براي نمونه دو تن از 

... غربالگري  ": 7مهار کردند: شوندگان چنین اظمصاحبه

عنوان باید ابتداي پروسه باشه و اگه بخوایم مربیگري رو به

یه شغل بهش نگاه کنیم، همونطور که هر شغلی اولش یه 

گزینش داره، ... به نظر من یه غربالگري در بدو ورود به 

.. اول ": 16؛ م "کالس نیازه و خیلی میتونه موثر باشه ...

مربی  ةکه خیلی مهمه، مثالً در حوز شناسایی و جذب

طوري که ما براي هاي جذب، همینبسکتبال شاخص

زاریم هایی میکنیم و یه شاخصبازیکن استعدادیابی می

اي وجود داشته هاي اولیهبراي مربی هم باید یه شاخص

کم تعدادي از رسد وجود همه یا دستنظر میبه ."باشه ...

شود بلکه از امن موفقیت فرد میتنها ضها، نهاین صالحیت

سرخوردگی وي در طول مسیر آموزش و هنگام کار کردن 

 کند.در این حرفه جلوگیري می

مدیریت آموزش: نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت 

اصلی چارچوب آموزش و ۀ عنوان یک مقولآموزش را باید به

ها توسعۀ مربیگري ورزشی در نظر گرفت. سه گروه از مقوله

راهبري آموزش و توسعۀ  ۀامل نیازسنجی آموزشی، برنامش

آموزش مربی با مدیریت  ۀمربیان و نظام ارزیابی برنام

طورکه در نگاره الگو مشخص شده ند. هماناآموزش مرتبط

همراه است، پس از جذب و پذیرش باید مدیریت آموزش به

راهبري آموزش و توسعۀ مربیان  ۀنیازسنجی آموزشی، برنام

د. چند نمونه گیرآموزش مربی انجام ۀ ام ارزیابی برنامو نظ

اند در ادامه ارائه ها اشاره کردهها که به این مقولهاز مصاحبه

عنوان یک تونه به... سازمان ورزش نمی": 12مشده است: 
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ها نظارت سازمان دولتی روي فعالیت مربیگري فدراسیون

ها که یک راسیونبکنه و یا اونا را کنترل بکنه، بلکه خود فد

چنین چارچوبی توي فدراسیون جهانی شون دارند روي 

آموزششان باید تکیه بکنن و به نظر من این بخش هست 

نظر به. "که باید توسعه پیدا کنه تا بتونه کار انجام بده ...

موردنظر این بوده که باید  ةشوندرسد منظور مصاحبهمی

استفاده  زش موردبراي آموزش و توسعۀ مربیان مدیریت آمو

... شاید ": 6مسازي شود. هاي جهانی پیادهدر فدراسیون

دونیم اي میالزم باشه یه توضیحی بدم ما آموزش را مقوله

عمد ترتیب داده میشه، این آموزش میتونه آموزش که به

اي که از ریزيمربیگري را هم شامل بشه، یعنی یه برنامه

ه یه سطحی از مهارت در شده تا آموزنده بعمد ترتیب داده

شونده بر این رسد این مصاحبهنظر میبه. "مربیگري برسه ...

ریزي در سطح کالن براي آموزش مربیان باور بوده که برنامه

شده و هدفمند باشد تا مربیان به سطوح باید از پیش تعریف

... من منظورم اینه که ": 4ممهارتی مناسب دست یابند. 

ها باید کامل بیاد ت سیستمی باشه. اینصورآموزش باید به

توي روند کمیته آموزش مربیان فدراسیون و این روندي که 

ها ادامه من گفتم کامالً به شکل سیستماتیک طی سال

ها آموزش فدراسیون ۀداشته باشه و این حداقل کار کمیت

از بطن سخنان . "است که مسئول این قضیه هست ...

راهبردي  ۀه ایشان به وجود برنامآید کشونده برمیمصاحبه

اند و تأکید براي آموزش و توسعۀ مربیان معتقد بوده

آموزش  ۀاند که این مهم باید توسط کمیتداشته

... من فکر ": 13مهاي ورزشی مدیریت شود. فدراسیون

کنم ما نیازمندیم که نیازسنجی کنیم نیازمندیم که می

خواد آموزش اول نیازهایی اون کسی که می ۀبدونیم در وهل

ببینه چی هست در چه سطحی نیاز به آموزش دارد و 

صراحت به شونده بهمصاحبه. "براساس اون عمل کنیم ... 

نیازسنجی در آموزش مربیان اشاره کرده  ۀاهمیت مقول

 است. 

 ۀریزي در سطح کالن در مرحلرسد برنامهنظر میبه

و از نظر  زمینه. در همین گیردنجام مدیریت آموزش باید ا

، )3(متخصصان مدیریت ورزش همچون چاالدوري و کروین 

هاي هاي آموزشی در سطح کالن شامل آموزشبرنامه

رسمی، غیررسمی، مستقیم و غیرمستقیم با اهدافی متنوع 

و مختلف به مدیریت جامع آموزش نیاز دارند. به نظر 

 تواندرسد برنامه آموزشی در مقیاس بزرگ وقتی میمی

یادگیري  ۀبراي مربیان مفید باشد که در قالب یک برنام

نیز  )6(کالن باشد. این دیدگاهی است که دك و همکاران 

 اند.طور ضمنی به آن اشاره کردهبه

وتحلیل مربیان: تجزیه يیند توسعه و ارتقاافر

یند اه در این پژوهش نشان داد فرگرفتهاي انجاممصاحبه

هاي اصلی مربیان یکی دیگر از مقوله يتوسعه و ارتقا

طورکه در چارچوب آموزش و توسعۀ مربیگري است. همان

دیگر شامل حفظ  ۀقولشده است، سه م الگو مشخص ةنگار

شاگردي با -و نگهداري افراد شایسته، توانمندسازي و استاد

ند. در همین امربیان مرتبط يفرایند توسعه و ارتقا ۀمقول

در تحقیقات و متون تخصصی متعدد بر کسب تجربه زمینه 

عنوان منابع اصلی در کنار سایر مربیان و مشاهدة آنان به

. در مرور )10(دانش مربیان و مربیگري تأکید شده است 

تازگی انجام شده نیز مشخص که به )14(لیدر و سایاك 

عه و ارتقاي شاگردي ابزاري مهم براي توس-شده استاد

توجه و عنایت پژوهشگران بوده و بر نقش آن  مربیان مورد

تأکید فراوان شده است. ویژگی نتایج حاصل از تحقیق 

هایی مثل شاگردي، مقوله-حاضر آن است که افزون بر استاد

ساالري) و حفظ و نگهداري افراد شایسته (شایسته

فرایند  هاي مرتبط باعنوان مقولهتوانمندسازي را نیز به

 کند.توسعه و ارتقاي مربیان مطرح می

بسیاري از مربیان پس از شرکت در یک دوره مربیگري 

هاي اولیه و دریافت کارت مربیگري دیگر و گذراندن آموزش

کنند. شاید دلیل این قضیه تالشی براي ارتقاي خود نمی
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هایی نبود فرایند ارتقا یا اجباري نبودن آن، نبود شاخص

اي یا موانع اقتصادي باشد. دیگر هاي دورهابیبراي ارزی

دالیل بها ندادن به فرایند توسعه و ارتقاي مربیان ممکن 

ات ، مالحظ)28(یند ااست ناشی از مشکالت مدیریت این فر

اطمینان و معتبر  مربوط به نبود معیارهاي استاندارد و قابل

و مشخص نبودن مسیر ارتقاي  )7(براي ارتقاي مربیان 

باشد. وجود سیستم توسعه و ارتقاي از پیش  )8(مربیان 

شده و منظم شاید بتواند موفقیت مربیان ورزشی را تعریف

هاي رقابتی پایدار ایجاد کند. و براي آنها مزیتضمانت کند 

چارچوب  يالگو ۀما معتقدیم توسعه و ارتقاي مربیان الزم

آن بها داده شود  آموزش و توسعۀ مربیگري است و باید به

شوندگان هاي مصاحبهو در اجراي آن دقت شود. در دیدگاه

 شده، که مربی اشاره يهاي فرایند توسعه و ارتقابه جنبه

کنم ... من فکر می": 2مهایی از آن به این شرح است: نمونه

زمانی که افراد از فیلتر ما رد شدن و کلی زمان و انرژي 

جایی که مربی شدند براشون گذاشتیم و اونها رو رسوندیم به

اي هرحال هزینهنباید ادامه کارشون اختیاري باشه چون به

کنم اگه کر میشده براي این آدما و انرژي صرف شده و ف

کنم این یه برنامه اجباري وجود داشته باشه... من فکر می

کنم باید برنامه باید به شکل سیستمی باشه، من فکر می

همه مربیانمون رو مجبور کنیم هر ساله در یکی دو کلینیک 

المللی شرکت کنن که میتونه مجازي باشه یا حضوري؛ بین

اید از مربیان مراقبت کرد و حتماً باید این اتفاق بیفته؛ ... ب

نام توانمندسازي. ... یه بحثی داریم به": 16. م"حفظ بشن ...

اگر شرایط فراهم بشه همه استعداد این رو دارن که 

اي هست که هر سال پیشرفت کنن. توانمندسازي مسئله

باید اجباري باشه و در اون آخرین تحوالت مثالً در حوزه 

در حوزه فناوري اطالعات و  بسکتبال رو بهشون بگن، هم

فناوري تمرین، هم درباره تغییرات احتمالی  ةهم در حوز

چیز  ینتر... به نظر من مهم": 15. م"ها و ...قوانین، سیستم

اینه که آدم کنار یه مربی بزرگ شاگردي کنه. کنار یک 

 ."مربی بزرگ کار کردن و یادگرفتن ازش ...

هاي حلیل دادهوتآموزش مستمر و بلندمدت: تجزیه

آموزش مستمر و بلندمدت یکی  ۀپژوهش نشان داد مقول

هاي اصلی سیستم آموزش و توسعۀ مربیگري دیگر از مقوله

هاي رسد وضعیت آموزش و کیفیت کالسنظر میاست. به

ها از نظر مدت زمان مربیگري مطلوب نیست و این کالس

دیگر براي یافته، کارآموزي کافی و موارد الزم، دانش انتقال

که اکثر طوريآموزش و تربیت مربی مناسب نیستند، به

ها را صرفاً کسب درآمد شوندگان هدف این کالسمصاحبه

 هايدانند. برخی از نظربراي برگزارکنندگان می

شده شوندگان در این خصوص در ادامه خالصه مصاحبه

ها ها به خاطر مسائل مالی کالستأ... بیشتر هی": 1ماست: 

کنند کاري اینکه مربی شایسته باکیفیت تربیت ا برگزار میر

کنند، و فقط به نام میکنند ندارند؛ ... سی چهل نفر را ثبت

 وفکر درآمد این کار براي هیئت هستند و کاري به کیفیت 

که چه کسی میاد تو اون کالس شرکت میکنه ندارن. ... این

از طریق به نظر من باید جلو این کار گرفته بشه چه 

... کالس ": 10. م"وزارت ورزش ... هاي مربوطه یافدراسیون

ها و مربیگري یه منبع درآمدي شده براي هیئت

ها؛ این موضوع باعث میشه که هر چه تعداد فدراسیون

 ."ها بهتر باشه ...بیشتري شرکت بکنند براي او

هاي شوندگان مدت زمان و استمرار کالسمصاحبه

و البته وضعیت موجود را بسیار نامطلوب مربیگري را مهم 

باره در ادامه ایشان دراین هايارزیابی کردند. نمونه نظر

... آموزش و ارتقاي مربی نیاز به ": 2مخالصه شده است. 

. "مدت عملی نیست ...کوتاه ۀبلندمدت داره و برنام ۀبرنام

عنوان یک پروسه ... به نظر من مربیگري بایست به": 15م

بندي بشه ... مربیگري باید مرحله": 17. م"رم باشه ...النگ ت

کنم ... فکر می": 2. م"و پیوستگی هم داشته باشه ...

اي که اآلن وجود داره همونجوري که ما ترین دغدغهبزرگ
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ریزي ها داریم هیچ برنامهدرازمدت براي بازیکن ۀبرنام

 ها وجود نداره؛آموزش درازمدت براي رشد و توسعۀ مربی

ها با یه پروتکل خیلی ساده و ابتدایی کارت ... مربی

 ."گیرند ...مربیگري می

ها نیز این شوندگان، پژوهشمصاحبه هايهمسو با نظر

هاي مربیگري اغلب اند که دورهموضوع را تأیید کرده

ند و از سوي دیگر امدت و مقطعیسو کوتاهها، از یکورزش

مربیان  يآموزش منجر به ارتقااند و به بهرهاز پویایی بی

 )25(سیویک و همکاران  .)17(شود بهاي الزم داده نمی

مد الزم است امعتقدند براي داشتن مربیان اثربخش و کار

 ۀبلندمدت مربیگري و چارچوبی مفهومی براي حرف ۀبرنام

آموزش مربیگري باید از  ۀمربیگري طراحی شود. برنام

یند پیوسته تبدیل شود تا با اهاي منقطع به یک فردوره

طوح مختلف آموزش و نظارت دائمی کیفیت مربیگري در س

تواند موجب افزایش کارایی و ارتقا یابد؛ این ویژگی می

نتیجه به بهبود عملکرد و  توانمندي آنها شود و در

. البته باید این نکته مهم را نیز در ینجامدهاي آنان بمهارت

نظر داشت که مربیان مؤثر یادگیرندگانی بلندمدت هستند 

فراتر از هر  که متعهد به رشد شخصی بوده و توسعۀ آنها

نظر بهرو زاین. ا)13(یابد برنامه آموزش رسمی گسترش می

رسد حتی بدون وجود یک فرایند آموزشی مستمر مدون می

صورت خودجوش و شاید و رسمی نیز مربیان خودساخته به

 کنند.برحسب نیاز، براي توسعۀ خود اقدام می

با در نظر گرفتن نتایج پژوهش و همسو با اظهارنظر دك 

اندرکاران تهیه و تنظیم رسد دستنظر می، به)6(و همکاران 

آموزش و توسعۀ مربیگري براي باال بردن  ۀو مدیریت برنام

بر دیگر عوامل و مالحظات، باید در فزونا ضریب اثربخشی،

هاي ریزي آموزش به توسعۀ سواد مربیگري و مهارتبرنامه

ها را به شکل مدیریتی توجه ویژه داشته باشند و این برنامه

سازي بلندمدت و یکپارچه اجرا کنند. امید است با پیاده

 شده این مهم لحاظ شود.الگوي ارائه

 پژوهش، بازخورد مستمر از بازخورد مستمر: طبق نتایج

هاي اصلی چارچوب آموزش و توسعۀ مربیگري دیگر مقوله

شوندگان لزوم نظام ارزیابی را در تمام ورزشی است. مصاحبه

اند. براي مثال مراحل فرایند آموزش مربیگري گوشزد کرده

باره چنین اظهارنظر  این شوندگان دریکی از مصاحبه

طور مینهرآیند آموزش مربیگري ... توي ف": 17ماند: کرده

: یکی که داره میره جلو، دوتا کار مرتب ما باید انجام بدیم

نید به ارزیابی کردن و یکی دیگه مجدداً ارزیابی کردن تا بتو

. "یند هست برسید ... اآنچه موردنظر و هدف این فر

باره چنین اظهارنظر کرده اي دیگر نیز دراینشوندهمصاحبه

ها کنم مبحث بعدي اجراي همه اینفکر می : ...6: ماست

شخص مباشه و بعد از اجرا فکر کنم باید ارزیابی بشه، باید 

هایی که طبق این سیستم مربی دیده آیا بشه آیا آموزش

 ."هایی بوده که به نتایج موردنظر ما برسه یا نه؟ ...آموزش

شده که یک نظام یادگیري مؤثر  بیانزمینه  این در

طور مداوم بازنگري و تعدیل شود و الزم است اید بهمربیان ب

جمله خود  که از بازخوردهایی که از مجاري مختلف از

رسد براي بازنگري فرایند توسعۀ مربیگري مربیان می

ت و ضرورت ر اهمیبیانگ. این )28 ،19 ،15(استفاده شود 

فعال بودن سازوکار ارزیابی و بازخورد در تمام مراحل 

چارچوب آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی است که در 

الگوي پیشنهادي این مهم به شکل پیکان دوطرفه  ةنگار

(بازخورد مستمر) از تمامی مراحل به یکدیگر مشخص شده 

 است.

کاوي داده ۀخروجی (تربیت مربی پیشرفته): نتیج

ه نشان داد پیامد مورد انتظار الگوي گرفتهاي انجامحبهمصا

چارچوب آموزش و توسعۀ مربیگري، تربیت مربیان پیشرفته 

یندهاي یک نظام اریزي فرترین موضوعات طرحاست. از مهم

هاي مورد انتظار مدیریت تعیین ورودي و خروجی

توان این ورودي هاي مختلفی می. به روش)2(یندهاست افر

 طورکه در نگارهها را به نمایش گذاشت. همانو خروجی
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بر تربیت ها افزونشود، خروجیالگوي پیشنهادي دیده می

هایی شامل صدور گواهینامه معتبر، مربی پیشرفته، مقوله

 يتشکیل و تقویت انجمن مربیان، ایجاد و استانداردساز

چارچوبی براي آموزش مربیان، تربیت مدرسین شایسته 

 المللیهاي تربیت مربی، و ارتقاي ارتباطات بینبراي دوره

هاي ها برآمده از تحلیل مصاحبهتعیین شد. این خروجی

ه با خبرگان بوده است. استنباط ما این بود که گرفتانجام

ها مرتبط است پیامد اصلی مورد انتظار که با تمام این مقوله

تربیت مربیان پیشرفته است. در خصوص هریک از 

شوندگان در مصاحبه هايپیامدهاي مورد انتظار الگو نظر

...ما نیاز داریم که فرایند ": 10مشده است: دامه خالصه ا

صورت آکادمیک پیش نوعی باشه که بهآموزش مربیگري به

بره ... از طرفی کسایی بایستی تربیت بشه که اینها را به 

مربیان انتقال و آموزش بدند. ... در شروع ممکنه خیلی از 

خارجی این کار را براي ما انجام دهند تا به  يهامدرس

تدریج مثل خیلی از کشورها سیستم ما بتونه این شرایط 

باره چنین اي دیگر دراینشوندهمصاحبه ."ایجاد کنه ...

... وضعیت مطلوب به نظرم اینه ": 8ماظهارنظر کرده است: 

که سیستم آموزش باعث بشه مربیان ارتباطات تنگاتنگی با 

همین . "هاي جهانی برقرار کنند ...یونفدراس

... ما براي "جایی دیگر بیان کرده که:  در هشوندمصاحبه

اي مثل تربیت ورزشکار، مربی، مدیر و رشد توي هر زمینه

سرپرست باید استانداردهایی داشته باشیم. منظورم این 

نیست که همه یکسان باشن، منظور از یکنواختی اینه که 

مشترك باشه که فرد بدونه تو اون یک دستورالعمل 

چارچوب باید قدم برداره منظورم این بود که کشورهاي 

معتبر دنیا که مربی و بازیکن صادر میکنن توي تربیت 

استانداردهایی رو رعایت کردند که حاال به نتیجه رسیدند 

تشکیل و ارتقاي انجمن ة باراي دیگر درهشوندمصاحبه ."...

... چیزي که مهمه ": 11مان کرده است: طور بیمربیان این

وجود یک انجمن مربیان کشوري هست. این خیلی مهمه 

ها که یک صنف تشکیل بشه براي مربیگري که دستورالعمل

هایی ایجاد کنه که بتونند از بخش مربیگري نامهو آیین

حمایت کنه و مربیگري رو از یک شغل دوم خارج کنیم. ... 

ها یه پست و در تمامی ارگان و بهش یه جایگاه بدیم

بیفته حاال  ینجاسازمانی مربی داشته باشیم تا یواش یواش ا

کنن و چه اونهایی چه مربیانی که در بخش همگانی کار می

 ."شن ...اي مشغول میکه در بخش حرفه

هایی که انتظار تمام تالشهاي قابلگمان خروجیبی

 شودیم براي آموزش مربیان ورزشی پیشنهاد شده و

آموزش و تربیت مربی است. ویژگی الگوي پیشنهادي ما 

بینی تربیت مربی پیشرفته، بر پیشاین است که افزون

هاي مرتبط به این موضوع نیز در الگو شناسایی شد مقوله

 ند. اکاربردي بسیار مهم ۀها از جنبکه این مقوله

هایی مثل شوندگان مقوله: مصاحبهعوامل بازدارنده

عوامل داخلی شامل موانع اقتصادي، ود امکانات، کمب

عنوان هاي مدیریتی را بهو ضعفسیاسی و فرهنگی، 

ها و هایی برشمردند که در تمام سطوح بر سازهبازدارنده

یک  هايگذارند. نظرعناصر الگوي پیشنهادي اثر منفی می

باره در ادامه ارائه شده است:  این شوندگان درتن از مصاحبه

... بحث سوم اینه که همه اتفاقات در یک محدوده ": 4م

زمانی کوتاه اجرا میشه. این باعث میشه که شرایط کار خوب 

نباشه مثالً شما حقوقی به اندازه یه هفته به مدرس میدید، 

یعنی یک هفته بیشتر نباید کار بکنه، فقط یه سالن کوچیک 

می رو داریم که همه چیز رو آموزش بدیم. نمیتونیم یه تی

در اختیار مدرس بذاریم که کارها رو نشون بده، نمیتونیم 

ها باعث میشه یه امکانات خاصی رو براش فراهم کنیم. این

دیگر نیز  ةشوندمصاحبه ."که کیفیت آموزش بیاد پایین ...

ترین ... یکی از مهم": 2م: باره چنین اظهارنظر کردهدراین

... همه اینا سدیه براي اتفاقاتی که میفته بحث اقتصادیشه؛ 

مربیان ما؛ تو این چند سال گذشته خیلی کم پیش اومده 

هاي پیشرفته را ببینند؛ که بتونن برن از نزدیک این دوره
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...هرکسی هم انجام داده خودش شخصاً انجام داده؛ ... و 

 ینترکنم مهموجود نداشت؛ ... من فکر می ياهیچ پروسه

طور بیان دیگري هم این .".دغدغه بحث اقتصادیش باشه..

ترین معضالتی که داریم ... یکی از بزرگ": 7مکرده که: 

دخالت سیاست در ورزشه و معموالً متخصصین ورزش 

بیرون از گود هستند. بحث مسائل اقتصادي و سیاسی و 

 ."فرهنگی هم هست که خیلی نفوذ کرده ...

ارنده دها به عامل بازشوندهبراي نمونه سه تن از مصاحبه

...فرآیند ": 9: ماندکرده طور اشارهمدیران غیرمتخصص این

هاي توانمندي رو آموزش اگر درست پیش بره ما آدم

 پرورش میدیم، ... ولی وقتی در باالترین سطح ورزش شما

: 16. م"طور نخواهد شد ...کن ایناي کار نمیافراد شایسته

ان و اتوبوسی هاي ما مدیرا اتوبوسی می... توي فدراسیون"

ولین و ... ا": 5. م"میرن و اصالً کاري به شایستگی ندارن ...

باال هستند. اگه مدیرا و ترین رکنش مدیرهاي ردهمهم

گیرندگان ما اهل این کار باشن میشه چنین اتفاقی تصمیم

بیفته... اگه اون باال مدیر خوب و قوي باشه طبیعتاً 

ي مینشونه. وقتی من هاي قوآدم هاي پایینیش رو همشاخه

هاي ضعیفی رو توي حیطه کاریم ضعیف باشم به طبع آدم

 ."زارم کنار خودم...هم می

تمکن مالی که در  محققان گذشته به عواملی چون

هاي غیررسمی مربیان اثرگذار است اشاره اثربخشی آموزش

هایی که براي آموزش مربیان لیکن چارچوب ،)17(اند کرده

 وضوح به عوامل بازدارنده پرداختهورزشی پیشنهادشده به

نشده است. در الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر این جنبه 

گمان با شناسایی این عوامل و کم مهم لحاظ شد. بیبسیار 

اثر کردن نقش آنها در فرایند آموزش و توسعۀ مربیگري 

 توان ضریب موفقیت فرایند را افزایش داد. ورزشی می

 گیري و پیشنهادهانتیجه

عنوان کلیدي براي توسعۀ طور کل بهآموزش مربی به

ن طراحی ورزش شناخته شده است. از وظایف اصلی مدیرا

نظامی کاربردي است که از آن بتوانند در سطوح مختلف 

هایی که سازمان نیاز سازمان براي انجام وظایف و روش

راهی  ۀتواند نقشآمده میدستند. نتایج بهکناستفاده  ،دارد

سازي نظام هاي ورزشی جهت شناخت و پیادهبراي سازمان

خصوص  گیري بهتر درآموزش و توسعۀ مربیگري و تصمیم

توسعه و ارتقاي مربیگري باشد. الگوي پیشنهادي در تحقیق 

. الگوي ییحاضر تالشی بود براي رسیدن به این هدف غا

هاي چارچوب آموزش و پیشنهادي در این تحقیق مؤلفه

توسعۀ مربیگري و روابط بین آنها را شناسایی و تفسیر کرد. 

ان پس از توعنوان یک پیشنهاد کاربردي منتج از الگو میبه

ساله ارزیابی عملکرد  مربیگري اولیه، هر ۀصدور گواهینام

و با بررسی بازخوردها، در صورت کسب  گیردمربیان انجام 

 ةشود، اجازکه در نظام مربیگري تعریف می ییهاحد نصاب

فعالیت داده شود و در غیر این صورت گواهینامه ابطال  ۀادام

از او درخواست شود، و فرد به حالت تعلیق درآید یا  شود

هاي بازآموزي شرکت کند. بنابه فعالیت در رده ۀبراي ادام

و نیز آنچه در تحقیقات  شوندگان،پیشنهاد برخی مصاحبه

توان سازوکاري می ،)7(گذشته به آن اشاره شده است 

بندي و استانداردسازي عملی براي تفکیک، سطح

که  یبترت ینهاي مربیان ورزشی ارائه کرد؛ به افعالیت

مربیان پایه در همان سطح آموزش و ارتقا یابند و مربیان با 

ظرفیت و مستعد که با ورزشکاران سطح باال و قهرمانان کار 

سعه یابند. کنند در سطحی پیشرفته، آموزش و تومی

دیگر مربیان در صورت کسب شایستگی به سطوح بیانبه

باالتر ارتقا یابند. با توجه به نتایج این تحقیق، و براساس 

هاي این تحقیق شرکت خبرگانی که در مصاحبه هاينظر

، انتظار این )31(هاي دیگر و نیز همسو با پژوهش کردند،

سازي رویکرد سیستمی در نظام آموزش و است که پیاده

توسعۀ مربیگري ورزشی موجبات باال رفتن اثربخشی فرایند 

رو به کند. ازاینآموزش و توسعۀ مربیان را فراهم می
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شود از رویکرد سیستمی هاي ورزشی پیشنهاد میسازمان

 ند. کندر آموزش و توسعۀ مربیان ورزشی استفاده 

مزیت رقابتی براي  ،وجود دیدگاهی سیستمی و مدرن

کند که آموزش و توسعۀ ها ایجاد میافراد و سازمان

هاي ورزشی از این قاعده مربیگري ورزشی براي سازمان

یشنهادي در این پژوهش تالشی نیست. الگوي پ امستثن

شود که در وزارت رو پیشنهاد می. ازاینزمینهاست در این 

هاي ورزشی از این الگو براي ورزش و جوانان و فدراسیون

سازي رویکرد سیستمی و بلندمدت استفاده شود. پیاده

فرایند شان داد نپایانی باید گفت که تحقیق  ۀعنوان نتیجبه

از هاي خاص خود را دارد. پیچیدگیآموزش مربیان ورزشی 

سو، نظام آموزش  آید که از یکگونه برمینتایج تحقیق این

هاي توسعۀ مربیگري ورزشی باید مربیگري حاکم بر برنامه

ن با یک نظام سازگار با نیازهاي روز مربیان و ورزش مدر

 رسد رویکردنظر میتعویض شود. از سوي دیگر، به

 مربیان جهانی و ايقاره هايانجمن با هماهنگی و سیستمی

 باشد.  کشور ورزش عاجل مربیگري نیازهاي از

شده در این پژوهش افق امید است الگوي ارائه

تري را در خصوص ابعاد مفهوم مهم تربیت مربی در وسیع

ن و مدیران و اورزش ترسیم نموده باشد و بر فهم محقق

هوم بیفزاید. این مجریان امور نسبت به ابعاد و زوایاي این مف

تواند براي آموزش و توسعۀ مربیگري ورزشی الگو می

اي آینده در مورد هراهی براي پژوهش ۀاستفاده شود و نقش

مربیگري ورزشی فراهم کند. لیکن شاید نتوان تمامی 

هاي ورزشی را در یک قالب واحد جاي داد و ممکن رشته

هایی تهاي ورزشی مختلف تفاویند آموزش رشتهااست فر

رسد نظر میبهرو ازاینهرچند جزئی با هم داشته باشند. 

هاي مختلف نیاز است سازي این الگو در ورزشبراي پیاده

و پیشنهادهاي خبرگان، متخصصان مدیریت  هااز نظر

هاي آموزش و توسعۀ آموزش، مدیران برگزارکنندة دوره

هایی که در این زمینه مربیگري هر رشته و نیز نتایج پژوهش

استفاده کرد تا اصالحات و/یا تغییراتی در  گیردانجام می

هاي الگوي پیشنهادي لحاظ شود. یکی دیگر از محدودیت

مورد  ةفی امکان تفاسیر مختلف از پدیدهاي کیپژوهش

پذیریم که تفسیر ما می بررسی است. با این منطق،

مطالعه در این پژوهش تنها یکی  مورد ةگرفته از پدیدصورت

از تفاسیر ممکن و پذیرفتنی در این مورد است. از سوي 

نقص نبوده و نیازمند نقد و دیگر، هر پژوهشی خالی از 

مند کافانه توسط دیگر محققان عالقهارزیابی مجدد و موش

بنیاد داده ۀاست. پژوهش حاضر با استفاده از نظری

رو به پژوهشگران ایناجرا شد. ازاي) کالسیک (زمینه

هاي آینده شود در پژوهشمند این حوزه پیشنهاد میعالقه

هاي پژوهش هاي تحقیق کیفی و نیز روشاز دیگر روش

هاي پژوهش حاضر یج را با یافتهآمیخته استفاده کنند و نتا

و الگوي  هایافته یشنقد و پاال ۀتا زمین کنندمقایسه 

 شده مهیا شود.ارائه

 ر و قدردانیکتش

دانند از تمامی بزرگواران خود می ۀنویسـندگان وظیف

ند. همچنین کنکننده در این پژوهش تشکر شرکت

در  هاي ارزندة آقاي مهدي دهقانی کهوسیله از کمکبدین

قدردانی  ،رسان ما بودندتحلیل نتایج این پژوهش یاري

 شود.می
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Abstract 
The process of sports coach education and development (SCED) is complex and dynamic. The 
purpose of this investigation was to develop a model for SCED framework. For this purpose, an 
emergent (emerging) grounded theory approach was used to explore what aspects and factors are 
important in SCED, and how the education, evaluation and development of sports coaching should be.  
Themes on SCED were derived from a qualitative study. Data collection was performed through 
semi-structured and in-depth interviews with experienced experts involved in coach education (N = 18 
expert interviewees) who selected by using a purposeful sampling procedure. The transcripts of 
interviews were read and then coding was done. Synthesizing the main themes led to the development 
of a model, consisting important aspects of SCED. The most important elements of the model include: 
recruitment and admission; educational administration; the process of coaches’ development and 
promotion; long-term coach education; continuous feedback; trained advanced coach; as well as 
barriers. The model can be used in sports coach education and development and provide road maps 
for future research on sports coaching. 
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