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 چکیده

، بیست کنندگانمشارکت، و ادیبندادهي ورزش ایران بود. روش تحقیق از نوع احرفههدف تحقیق حاضر، ارائۀ مدل پارادایمی مربیگري 
ي فوتبال، فوتسال، والیبال، هندبال، دوومیدانی، بدمینتون، بدنسازي، پرورش اندام، ژیمناستیک، هارشتهمربیان و ورزشکاران  از نفر

سرآمد بودند و ورزشکارانی انتخاب شدند که در سطح ملی و  فانیردهم ی و از نظرالمللنیبکاراته و شنا بودند. مربیان داراي مدارك 
تا زمان  هامصاحبهشدند.  عمیق و اکتشافی انتخاب يهامصاحبه برفی برايهدفمند و گلوله صورتبهی فعالیت داشتند. آنها المللنیب

ي نتایج پژوهش، استخراج ریپذانتقالافراد آگاه و منابع مکتوب، از طریق استفاده از  هاافتهاعتبار ی رسیدن به اشباع نظري ادامه پیدا کرد.
نشان  هاافتهاز کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شد. ی هاداده لیوتحلهیتجزمنظور انجام گرفت. به هاداده حداکثري و غیرتکراري

ي انهیزم)، عوامل 9گانه شامل عوامل علّی (ابعاد شش قالبدر مقولۀ اصلی  45و  مؤلفه 153کد مفهومی با تعداد  590تعداد  که دهدیم
بر توسعۀ نتیجه گرفت مربی باید عالوه توانیم) استخراج شد. 7) و پیامدها (13( گرمداخله)، شرایط 7)، راهبردها (1)، مقوله مرکزي (8(

ي متعددي که به هاتیفعال، وظایف و هانقشاجراي  ي و بافتی هم توجه کند و از دانش و هنر خود برايفردنیبعوامل فردي، به عوامل 
 نحو مطلوب استفاده کند. عهده دارد، به
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 مقدمه

ي نظري و هاجنبهي زیادي که از هایبررسبا وجود 

ن باور عمومی مبین آعملی به مربیگري در ورزش شده، اما 

است که مربیگري در ورزش هنوز فاقد مبناي مفهومی 

شنی در نباشد، زیرا اجماع رو آورتعجباست. شاید این امر 

وجود نیامده است مورد ماهیت خودمربیگري تاکنون به

مربیگري  دهدیم). دیدگاه جدید مربیگري نشان 23(

و  ودشیمي از ورزش است که توسط مربی ساخته احوزه

یی است که هدف آن، بهبود و ارتقاي هاتیفعالشامل 

فرایند  عملکرد است. با وجود این، مربیان تمایل دارند به این

هیت ). وقتی ما22کامًال متفاوتی نگاه کنند ( صورتبه

ي هاهیال، نیاز داریم از میریگیممربیگري ورزش را در نظر 

ا با هم ة تعامل آنهنحوي مورد نیاز و هایستگیشاو  هامهارت

باشیم  ي که بر ورزشکار دارند، آگاهی داشتهریتأثو متعاقباً 

 ،يگریدانش مرب ۀمؤلفسه  ياثربخش دارا يگریمرب). 16(

ي گریمربو  ي استگریورزشکاران و بافت مرب يبروندادها

و  يفردنیب ،ياکاربرد دانش حرفهورزش عبارت است از 

 نفس، کاراکتر واعتمادبه ،یستگیبهبود شا يبرا يفرددرون

 يگریمرب. از طرفی ژهیو يگریمرب يهاارتباط در بافت

شامل تعامالت افراد  کهاست  یاجتماع یتیفعال یورزش

 ،یاجتماع ينهادها ن،یورزشکاران، والد ان،یمثل مرب يادیز

 . )9( است ریدرگ عوامل ریو سا یدولت

دهد مربیان عامل مهم در رشد نتایج تحقیقات نشان می

و  هاچالشاند. در نتیجه، براي مواجهه با ورزشکاران موفق

ي خود را هاتیقابلرشد مداوم ورزشکاران، مربیان باید 

مداوم ارتقا دهند  طوربهي خود را هایستگیشاافزایش و 

) نشان داد مربی 2013و همکاران ( 1). تحقیق چیو 19(

(اتحادیۀ  NASPEدر  شدهدرجي هایستگیشاشایسته، 

حوزة  8) را که شامل 2005، 2ملی ورزش و تربیت بدنی

                                                           
1. Chiu 
2. National Association for Sport and Physical 
Education  

استاندارد براي شایستگی مربی از جمله فلسفه و اخالق، 

ي بدنی، رشد و توسعه، یاددادن و سازآمادهایمنی و آسیب، 

ي ورزشی، سازماندهی و هاکیتاکتو  هامهارتارتباطات، 

 ).    8، و ارزیابی است، دارد (کردناداره 

یی داشته باشد که سبب هاتیفیکمربی باید 

شود که شامل قابل  زیآمتیموفقبروندادهاي مربیگري 

ی بودن، باادب نیبشیپ، قابل بامالحظه بودناحترام بودن، 

، مدیر بودن و ماهربودن است. دوستانه بودنبودن، همدل و 

، گراعملربان، مربی باید دقیق، باشخصیت، مه

، دلسوز، متمرکز بر مراجع، بزرگوار و باهوش برخوردخوش

ي و خالقیت ریپذانعطافي و سیاسی، فردنیبباشد و درك 

داشته باشد. همچنین داراي مهارت برقراري رابطه و 

ارتباطات، سازماندهی، حل مسئله و ارزیابی خوب، سازگاري 

. کیفیت مورد بادقت و فعال باشد گوش دادنبا موقعیت و 

به دو دستۀ ابزاري و درونی تقسیم  توانیمنیاز مربیان را 

یی در هایژگیو عنوانبه توانیمي ابزاري را هایژگیوکرد. 

ي عملی و تکنیکی مربیگري تمرکز هاجنبهنظر گرفت که بر 

ی، سازماندهی و شناسوقتدارد (مثل داشتن صداي رسا، 

ي درونی هایژگیوداشتن ارتباطات قوي با ورزشکاران). 

ي ذهنی (اجتماعی، عاطفی هاجنبه عنوانبه تواندیم(ذاتی) 

و شناختی) مربیگري در نظر گرفته شود و شامل حس 

ی، گشودگی ذهنی، شکیبایی و توانایی ایجاد طبعشوخ

و  هامهارت) 2007( 3). کریسفیلد7انگیزه است (

ي زیربنایی مربیگري را توانایی برقراري ارتباطات هاتیفیک

ي زیربرنامهو سازنده،  موقعبه، توانایی ارائۀ بازخورد مؤثر

، ایجاد و حفظ محیط مربیگري ایمن، لیوتحلهیتجزخوب، 

داشتن تفکر پژوهشی در کار مربیگري و داشتن انگیزش 

). 10و دانش مربیگري ذکر کرد ( هامهارتبراي افزایش 

ي خودشان را افرادي مستقل، قابل اعتماد، احرفهمربیان 

3. Crisfield  
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، باثبات، خالق و مقتدر 1منتقد-پاسخگو، مشتاق، خود

، داشتن دانش بودن زیربرنامه، مؤثر). یاد دادن 7( دانندیم

ي، رهبري، فردنیبی، ارتباطات نیگزهدفویژة ورزش، 

بصري تمرین، تخمین  لیوتحلهیتجزمراقبت کردن، توانایی 

، نظارت بر ورزشکاران، ارتباطات، موردنظربروندادهاي 

ي هاتیقابلي تمرین براساس هابرنامهسازماندهی، تطبیق 

 عنوانبهي یاددادن تکنیکی قوي هامهارتورزشکاران و 

). محققان 26ي مربیان بزرگ ذکر شده است (هایژگیو

ه نمایش ي کلیدي را که مربیان نخبهایژگیوورزشی 

که شامل توانایی رشد روابط قوي،  اندکرده، تشریح دهندیم

)، تعهد به یادگیري در طول 24مثبت و باز با ورزشکاران (

و انطباق در مواجهه با  منعطف بودن)، توانایی 13عمر (

) و توانایی یافتن عدم پیچیدگی در 11طیفی از سناریوها (

و همکاران  زادهيخسرو. است) 17ناپذیر (ینیبشیپمحیط 

ی، دوستهنیم) توکل به خدا، ورزش جوانمردانه، 1398(

ي، سالمت کار، انسجام و همدلی، ریپذقانونصداقت، 

 عنوانبهامانتداري، شجاعت، شفافیت مالی و روابط سالم را 

 ). 3ي منشور اخالقی مربیان شناسایی کردند (هاعامل

ابت، ) رق1995و همکاران ( 2در مدل مربیگري کوته

ي هایژگیوي شخصی مربی، هایژگیوتمرین، سازماندهی، 

ۀ مربیگري مؤلفشش  عنوانبهورزشکار و عوامل بافتی 

و همکاران  3). مدل آبراهام10ورزش ذکر شده است (

 عوامل ،)شخصی عوامل( مربی ۀ کلیديمؤلف) سه 2006(

عوامل موقعیتی) را در ( بافت و) اجتماعی عوامل( سهیم

  ). 10( داندیممربیگري ورزش دخیل 

) به این نتیجه 1398بابازاده پهلوانلو و همکاران (

 ي کاربرديهامهارت و دانش توسعۀ بر مؤثر رسیدند عوامل

 آموزشی، عوامل شامل ایران در مربیگري سطوح براي

 کنترل، و نظارت ساختاري، یی،افزادانش مدیریتی،

                                                           
1. Self-criticism  
2. Cote 

 ي، تبلیغاتسازیبوم فردي، حقوقی، تکنولوژي، و تجهیزات

). جاللی و آقایی 1پایه است ( و استعدادیابی و رسانه و

) در ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال تیم ملی به این 1398(

 يهایژگیو فنی، يهایژگیو مقولۀ پنج که نتیجه رسیدند

 يهایژگیورفتاري،  و اخالقی يهایژگیو شخصیتی،

 يهاشاخص مدیریتی يهایژگیو و ارتباطی -یشناختروان

 ).  2هستند ( فوتبال ملی يهامیت مربیان عملکرد ارزیابی

یکی از موضوعات مهم مربیگري ورزش، شناختی است 

ي مختلف و جوامع مختلف هابافتکه مربیان از 

ي هانمونه). شناخت 20در ورزش دارند ( کنندگانشرکت

یک گام  هاتیجمعاز این  کار مربیگري سرآمد براي هریک

و  کنندگانشرکتبحرانی در جهت ارتقاي کیفیت مسیر 

ی طیعبارت از مح مربیگري 4بافتسیستم مربیگري است. 

نامشهود  طیمح کو ی شودیاجرا م يگریکه در آن مرب است

 ).22است ( بر کار مربیگريکننده عمل یو شناخت یاجتماع

نوع  برحسبی، بافت ممکن است شناختتیجمعاز نگاه 

ورزش، سطح رقابت و سن، جنسیت و وضعیت 

ي بودن ورزشکاران توصیف شود. از منظر ارحرفهیغي/احرفه

با تعدادي زیادي از  فردمنحصربهعملکردي، یک بافت 

که بر هر فرد درگیر در مربیگري  شودیمعوامل مقایسه 

کی (مثل ي محیط فیزیهایژگیودارد. براي مثال،  ریتأث

ناپذیر (براي نمونه، ینیبشیپ)، متغیرهاي وهواآبشرایط 

عوامل تاریخی و  طورنیهمعملکرد حریف در مسابقه) و 

ي هاسنت، هارقابتفرهنگی (براي نمونه، سوابق تیم در 

داشته باشد. شاید  ریتأثتیمی) ممکن است بر کار مربیگري 

وضوح مورد اجماع قرار نگرفته، بههنوز مربیگري  نکهیادلیل 

). 14ي مختلف است (هابافتگستردگی حوزة عمل آن در 

3. Abraham 
4. Context  
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 يگریمرب میاز مفاه یمفهوم ی) چارچوب2002( 1لیل

کرد تر شفاف یلیرا خ يگرینوع مرب سهارائه داد که  یورزش

 با که( ورزش درکنندگان شرکت يگریاز مرب اندعبارتو 

مشخص  هیپا يهامهارتدر ورزش و ارائۀ  تفعالی شروع

است)،  یحیکنندگان تفرشرکت صوصو مخ شودیم

 عیسر يریادگی(که با  يرشد ای ياتوسعه يگریمرب

ورزش مشخص  ةژیمسابقات و با رشدنیها و درگمهارت

و  دینسبتاً شد یعملکرد (که با آمادگ يگری) و مربشودیم

 طور خاص همراه است).به یدر مسابقات ورزش رشدنیدرگ

بر شناسایی تقاضاهاي عملکرد محیط ورزش، مربیان عالوه

الزم است تغییر نیازهاي ورزشکاران در طول رشدشان از 

 ).24کودکی تا بزرگسالی را هم بدانند (

مربیگري ورزش حوزة تحقیقی نسبتاً جدید دانشگاهی 

ي مفهومی متعددي هامدلسال گذشته  30است. در 

سیعی از مربیان انجام براساس تحقیق در مورد گسترة و

ي اندازهاچشمي مفهومی از هامدل). این 21گرفته است (

-رابطۀ مربی تئوریک مختلفی شامل رهبري، خبرگی،

ین ا. روشن است اندکردهورزشکار، انگیزه و آموزش ظهور 

اند، اما خطوط تحقیق براي درك پیچیدگی کار مربی مهم

اص از ي مفهومی روي یک جنبۀ خهاچارچوبتمرکز 

 کردن کیبارمربیگري، درك کلی ما از مربیگري را با 

 ). 9( کندیمدیدمان محدود 

ي هاحوزهي قبلی از مربیگري در برخی هاپژوهش

ي ورزش غفلت احرفهورزش و مربیگري از جمله مربیگري 

یی هامؤلفهغیر از به کندیمبه ما کمک  نگرکل. نگاه اندکرده

ي مرتبط با هامؤلفهکه به خود مربی مربوط است، سایر 

ي ورزش را هم در نظر بگیریم. از طرفی احرفهمربیگري 

به مربیگري ورزش داشته باشد و  انهیگراکلمدلی که نگاه 

ي مختلف دخیل در مربیگري را در نظر هامؤلفههمزمان 

گرفته باشد، هنوز در ایران ارائه نشده است. معدود 

                                                           
1. Lyle 

دارند یا حتی ندارند  انهیگراکلیی که تا حدي نگاه هامدل

در آمریکا و اروپا تهیه  گرفتهانجامي هاپژوهشهم براساس 

ي ورزشی هاطیمحکه شکاف بزرگی در سایر  اندشده

و  بومی کردیراه استفاده از رو نیدر ا. شوندیممحسوب 

کنندگان ورزشکاران و شرکت دگاهیو د انیمربدانش موجود 

در  دیرا مشخص کند که شا ییهامؤلفه تواندیر ورزش مد

 نیدر خارج از کشور تدو یکه همگ يگریمرب يهامدلسایر 

محققان  اساس، این بربه آنها اشاره نشده است.  ،اندشده

 را ایران ي ورزشاحرفهپارادایمی مربیگري  مدل قصد دارند

 آن را مشخص کنند.  ي سهیم درهامقولهدهند و  ارائه

آموزش  نرااندرکادستنتایج این پژوهش به مربیان و 

ي احرفهبر عوامل دخیل در مربیگري  کندیممربیان کمک 

ي هاحوزهورزش تمرکز کنند. این عوامل شامل موارد و 

ی در موفقیت مربیان نوعبهاند که هر کدام مختلف و متنوعی

 . از طرفیشوندیماثرگذارند و موجب رشد و بالیدگی آنها 

ی و که عوامل علّ دهدیمي این آگاهی را احرفهبه مربیان 

ا ري ورزش را بشناسند و آنها احرفهي مربیگري انهیزم

یشتر در کارشان ب گرمداخلهتوسعه دهند و در مورد عوامل 

 توجه کنند.    

 
 شناسی پژوهشروش

دهی چارچوب آنجا که پژوهش حاضر بر شکل از

آشکارسازي دانش  به ازیو ن دیتئوري تأک نیتدو ای یمفهوم

 ادیبنداده یۀنظرراهبرد حوزه دارد، از  نیضمنی خبرگان در ا

هدف از انتخاب یک مورد یا کلی  طوربهاستفاده شده است. 

هاي مورد تر پدیدهموارد در پژوهش کیفی، فهم عمیق

هاست و نه تعمیم از بررسی و در اغلب موارد، کشف نظریه

مطابق با  قیتحق نیا ريیگنمونه .)4( نمونه به جامعه

. شودیهدفمند محسوب م ريیگنمونه ،یفیهاي کروش

پژوهش شامل تمامی مربیان ورزش و  کنندگانمشارکت



 
 143                                                                                           ي ورزش ایراناحرفهارائۀ مدل پارادایمی مربیگري 

 

 

بودند  1397ي مرد و زن کشور در سال احرفهورزشکاران 

ي فوتبال، فوتسال، والیبال، هندبال، هارشتهکه در 

ش اندام، دوومیدانی، بدمینتون، بدنسازي، پرور

انتخاب  يبراژیمناستیک، کاراته و شنا فعالیت داشتند. 

با استفاده از هدفمند  ۀاز روش انتخاب نمون يآمار ۀنمون

براي مربیان مشمول  .شداستفاده برفی راهبرد انتخاب گلوله

 ،يگریمرب ۀسال سابق 10 حداقل داشتن در این تحقیق

سطح عملکرد،  ،یالمللنیدر سطح ب يگریکارت مرب

 فانیردهم يهاشنهادیو پ ت مرتبط با تربیت بدنیالیحصت

ورزش سال سابقۀ  10هم حداقل  رزشکاران، و براي وخبره

مداوم و/یا تجربۀ ورزش در سطوح ملی و  طوربه کردن

ارائۀ  ،هدف نکهیا لیدلبهی در نظر گرفته شد. المللنیب

زم است از ال ،است رانیا ي ورزشاحرفهي گریمرب يالگو

ورزش در سطح  مختلف يهاورزشکاران در رشتهمربیان و 

پس از بیان اهداف  ) استفاده شود.یمیو ت ي(انفراد ياحرفه

کنندگان با رضایت آگاهانه در این پژوهش، تمامی شرکت

مطالعه شرکت کردند. به آنها اطمینان داده شد که هنگام 

انتشار نتایج تمامی اطالعات فردي محرمانه باقی خواهد 

دلیل عدم ماند و بر خروج آزادانه در هر مرحله از مطالعه به

 شد.   دیتأکتمایل به ادامه همکاري 

 افتهیساختارمهین سؤاالتابزار تحقیق در این پژوهش، 

بود که توسط محقق براي ایجاد فضاي فکري مرتبط با 

مصاحبۀ عمیق با  صورتبهموضوع تدوین شید و 

کلی  صورتبهابتدا  سؤاالتانجام گرفت.  کنندگانشرکت

و بعد براي کشف زوایاي نهفتۀ نظریات،  شدیمعنوان 

 شوندگانمصاحبهي هاپاسخلی از بین ي احتماهاپرسش

. بعد از هر مصاحبه گرفتیماستخراج و مورد بحث قرار 

 هامصاحبهصوتی)  صورتبهنوشتاري و چه  صورتبه(چه 

تا زمان رسیدن به اشباع نظري  هامصاحبهي شد. سازادهیپ

                                                           
1. Credibility 

با کسب اجازه، رضایت  هامصاحبهادامه یافت. تمامی 

اطالعات و تعهدات  حرمانه بودنمآگاهانه، حفظ گمنامی، 

متوسط  طوربهاخالقی ضبط شد. مدت زمان هر مصاحبه 

 17اشباع نظري پس از مصاحبه با دقیقه انجام گرفت.  60

دیگر  ۀمصاحب 3 بیشتر، اناطمین برايحاصل شد، اما  نفر

کد  جادیاموجب آنها  لیوتحلهینیز انجام گرفت که تجز

 د. شن يدیجد یمفهوم

اري باز، از سه مرحلۀ کدگذ هاداده لیوتحلهیتجزبراي 

انتخابی و محوري استفاده شد. در کدگذاري باز، پس از 

 هامصاحبهي هر مصاحبه،کدهاي مفهومی از سازادهیپ

استخراج شد. در مرحلۀ کدگذاري محوري، کدهاي مفهومی 

 ببرچسدر قالب مفاهیم مشابه قرار گرفت و به هر گروه یک 

ي اصلی هامقوله، هامؤلفهو از تمامی  زده شد مؤلفهیا 

استخراج شد. در مرحلۀ کدگذاري انتخابی، براساس مدل 

در  شدهاستخراجي هامقولهپارادایمی استراوس و کوربین، 

ي که انهیزمبر پدیده، عوامل  رگذاریتأثقالب عوامل علی 

وامل عقرار دارد که بر راهبردها اثرگذار است،  در آنپدیده 

ر که به پدیده تعلق دارند و بر راهبردها اث رگمداخله

، پیامدهاي حاصل از جادشدهیا، راهبردهاي گذارندیم

ل ي مرکزي یا محوري در مدهامقولهراهبردها و همچنین 

 .قرار گرفتپارادایمی 

بدون دقت علمی، پژوهش (کمی یا کیفی) مطلوبیت 

یی براي افزایش مقبولیت هاروش. دهدیمخود را از دست 

 گرانلیتحلتحقیق پیشنهاد شده که شامل منابع متعدد، 

منظور ممیزي ). به5ي متعدد است (هاروشمتعدد و 

به  1پژوهش حاضر از چند راهبرد استفاده شد. باورپذیري

تحقیق براي محقق باورپذیر  يهاافتهی این معناست که آیا

. براي باورپذیري یکی (معادل روایی درونی است)یا نه  است

بعد از یک ماه دوباره کدگذاري و نتایج با  هامصاحبهاز 
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 85/0 آمدهدستبهمقایسه شد که ضریب  1ضریب اسکات

 2يریپذانتقالبود و نشان از قابلیت اتکا و باور نتایج دارد. 

آیا انتقال استنباط  نکهیاکه معادل روایی بیرونی است یعنی 

افزایش  منظور. بهیگر وجود دارداز یک بستر به بستر د

سعی  و استفاده جنس دو هر حضور از هادادهانتقال  قابلیت

از لحاظ سن، رشته و سطح تحصیالت  االمکانیحت که شد

 آیا اگربه معنی این است که  3باشند. اتکاپذیري متفاوت

ها افتهیبه همین  ،درا انجام ده دیگري کدگذاري فرد

براي اتکاپذیري از یکی از استادان  رونیازایا نه.  رسدیم

را مجدد کدگذاري کنند  هامصاحبهدرخواست شد یکی از 

آمده است. در  دستبهآیا نتایج یکسان  تا مشخص شود

پژوهشی  يهاافتهیکه  است میزانی 4نهایت تأییدپذیري

 هادادهها از دل افتهیآیا واقعاً  عبارتییا به ر استیدپذأییت

نفر 3براي تأییدپذیري  ).5است یا نه ( آمده دستبه

و مدل را بررسی کردند و تمامی  هاافتهکدها، ی نظرصاحب

ارائه شد تا متخصصان خبره  جزبهجز  صورتبهمراحل 

نظرشان را در مورد مدل ارائه کنند، که همگی مدل را تأیید 

کردند. شایان ذکر است روش کدگذاري در پژوهش حاضر 

 ام گرفت.دستی انج صورتبه

 
 هایافته

کد مفهومی در  590در مرحلۀ کدگذاري باز تعداد 

کشف  هادادهو ابعاد آنها در  هایژگیوشناسایی و  هامصاحبه

 ).1استخراج گشد (جدول  هامصاحبهو از 

 و کدهاي مفهومی در کدگذاري باز شدهاستخراجي از مفاهیم انمونه. 1جدول 
 یکد مفهوم شدهاستخراجمفاهیم 

م دانش شرط اصلی براي مربیگري است و اگر مربی دانش تئوریک و عملی الز
لی ي دیگه هم عاهاجنبهدر رشتۀ ورزشی تخصصیشو نداشته باشه هرچند از 

 رسالتشو خوب انجام بده تونهینمباشه بازم 

 . دانش مربیگري1
 . دانش تئوریک 2
 . دانش عملی3

 مربی باید دانش کافی براي مربیگري داشته باشه الزمه نکهیاعالوه بر 
در  ي مثبتیم داشته باشه و از لحاظ شخصیتی، روانی و اجتماعی همهایژگیو

 سطح باالیی باشه و در جامعه یک وجهه موجه داشته باشه

 ي مثبتهایژگیو. داشتن 1
 ي شخصیتیهایژگیو .2
 ي روانیهایژگیو .3
 ي اجتماعیهایژگیو .4

رزشو بعضیا میخوان تکنیکاي یه و کنهیمهدف هر فرد برا شرکت در ورزش فرق 
 کنن کنن و بعضیا میخوان وزن کم رتیقویاد بگیرن بعضیا میخوان بدنشونو 

 در ورزش کنندگانشرکت. هدف 1
 ي ورزشیهاکیتکن. یادگیري 2
 . کاهش وزن3

 که اون فرد مربیه سطح دهینمصرف داشتن کارت مربیگري سطح باال نشون 
ه پایگاه باالییه و الزمه استاندارهایی براي شغل مربیگري تعریف بشه. الزمه ی

 وجود داشته باشه تا مشخصات کلیۀ مربیاي ورزش کشور در اون هاداده
 از اطالعات اون براي اهداف مختلف استفاده بشهي و بعد آورجمع

 . داشتن کارت مربیگري1
 استانداردهاي شغلی مربیگري کردنمشخص. 2
ها براي ثبت مشخصات کلیۀ . ایجاد پایگاه داده3

 مربیان
رس داشتن تجهیزات مناسب یکی از ملزومات تمرینه و اگه این وسایل در دست

بر کیفیت  تونهیمآموزش خوبی ارائۀ بدن کیفیت سالن  توننینممربیا نباشن 
 تونهیم زدنرجهیشکار مربی تاثیر بذاره. اگه اصطکاك کف سالن زیاد باشه تو 

 باعث ایجاد آسیب بازیکنان بشه. 

 . تجهیزات مناسب1
 . کیفیت تأسیسات ورزش2
 

در مرحلۀ کدگذاري محوري براي هر دسته از کدهاي 

 طوربهها مؤلفهدر نظر گرفته شد و  مؤلفهمفهومی یک 

                                                           
1 . Scott 
2. Transferability 

بهبود یافتند و با کدهاي مفهومی پیوند داده شده  مندنظام

در مرحلۀ  .شناسایی شد مؤلفه 153و در نهایت تعداد 

3. Dependability 
4. Confirmability 
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 هامقولهي و بهبود سازکپارچهکدگذاري انتخابی، فرایند ی

مقوله استخراج  45، تعداد هامولفهگرفت و براساس  صورت

 ).2شد (جدول 

 هامولفهشده از ي استخراجهامقوله. 2جدول 

 هامقوله هامولفه
دانش مربیگري، دانش تئوریک، دانش عملی، قابلیت انتقال دانش به شاگردان، فلسفۀ مربیگري، عشق به 

ي شخصی، هایژگیوي مربی، هایژگیوي مرکزي، هاارزشکار مربیگري، داشتن تفکر هنرمندانه، باورها و 
 ي اجتماعی. هایژگیوي روانی، هایژگیو

 عوامل فردي

رهبري، مهارت -ارتباطی، مهارت ادراکی-آموزشی، مهارت انسانی-فنی ي مربیگري، مهارتهامهارت
، نفعانيذ، رابطه با هارسانهسیاسی، روابط اجتماعی، رابطه با ورزشکاران، رابطه با همکاران، رابطه با 

 فرهنگی، رفتارهاي ویژة مربی.-اجتماعی، رفتارهاي حمایتی-رفتارهاي مربیگري، رفتارهاي هدایتی

 فردي عوامل بین

ي اجتماعی هایژگیوي فرهنگی شاگردان، هایژگیوی شاگردان، شناختتیجمعي هایژگیوشاگردان، 
، هدف افزایش لذت بردنشاگردان، هدف ورزش، هدف قهرمانی، هدف درمانی و بازتوانی، هدف تفریح و 

ي یا احرفهوري، سطح ي، استانی و کشامنطقهي، امحلهآمادگی جسمانی، سطح رقابت، سطح رقابت 
 ي پایه یا بزرگساالن.هامیتي، سطح ارحرفهیغ

 عوامل بافتی
 
 

ي مربیگري، تدوین استانداردهاي شغلی هاتیفعالایجاد یک مرکز کشوري و دائمی در کشور براي پیشبرد 
مخصوص مربیان ورزش کشور،  هادادهی پایگاه روزرسانبهي مختلف، تهیه و هاحوزهبراي مربیان ورزش در 

 یی که کشورمان پتانسیل این کار را دارد.هارشتهتالش براي اعزام مربیان به سایر کشورها در 

 ایجاد مرکز مربیگري ورزش کشور 
 

یی افزادانشي هادورهیادگیري مداوم، داشتن تحصیالت مرتبط با ورزش، داشتن تحصیالت عالیه، شرکت در 
دستیار در کنار مربیان باتجربه کار  عنوانبهذ کارت مربیگري سطح باال، کارآموزي، مربیگري، پیگیري اخ

کردن، گرفتن مشورت از مربیان باتجربه، داشتن ارتباطات خوب با مربیان باتجربه، داشتن روحیۀ 
زبان انگلیسی، مطالعۀ مقاالت مرتبط با رشتۀ ورزشی تخصصی، انجام کار پژوهشی  بلد بودنپژوهشگري، 

 در حوزة مربیگري خود.

 پیگیري تعالی در مربیگري ورزش
 

ي آموزش مختلف در آموزش تکنیک متناسب با هاروشو استفاده از  آشنا بودنتمرین، آموزش تکنیک، 
ي ورزش، هاکیتاکتبا  آشنا بودنب براي اصالح تکنیک، تکنیک، ارائۀ بازخوردهاي مناس اصالحشاگردان، 

ي مقدماتی و پیشرفته ورزش، افزایش آمادگی جسمانی عمومی شاگردان، افزایش آمادگی هاکیتاکتآموزش 
 جسمانی تخصصی شاگردان، ارتقاي نقاط ضعف آمادگی جسمانی شاگردان.

 
 موقعیت تمرین 

 
 

نی براي مسابقه، آمادگی روحی و روانی براي مسابقه، تنظیم آمادگی لجستیک براي مسابقه، آمادگی بد
فهرست بازیکنان براي مسابقه، مهیاکردن محل مسابقه در شرایط میزبانی، مهیاکردن مقدمات و ملزومات 

ورزشکار یا تیم، پیروزي در  مدنظرسفر براي مسابقات خارج از خانه، راهبرد، تاکتیک، رسیدن به هدف 
ورزشکار یا تیم حریف، انتخاب تاکتیک  لیوتحلهیتجزو دستیابی به سطوح باالتر رقابت، مسابقه، کسب مقام 

ي جایگزین براي شرایطی که تاکتیک اول توسط حریف خنثی هاکیتاکتمناسب براي هر مسابقه، داشتن 
تراحت ي مناسب، استفاده از زمان اسهاضیتعو، انتخاب بازیکنان متناسب با مسابقه، استفاده از شودیم
 مدنظریی، رسیدن به هدف گراجهینتو استفاده از تاکتیک مناسب در برابر هر یک از حریفان،  موقعبه

 ورزشکار یا تیم، پیروزي در مسابقه، کسب مقام، دستیابی به سطوح باالتر رقابت.

 موقعیت مسابقه
 

ي و انتخاب ریکارگبهي براي یک جلسه، هفته، ماه، فصل، سال یا چند سال، زیربرنامهي، زیربرنامهمدیریت، 
ي بازیکنان و هاتیمسئولوظایف و  مشخص کردنورزشکاران، دستیاران و کادر پشتیبانی تیم، سازماندهی، 

همکاران، آرایش بازیکنان در تمرین، آرایش وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تمرین، هدایت، نظارت و 
بازبینی مداوم عملکرد ورزشکاران و همکاران، استفاده از قدرت در هدایت ورزشکاران و همکاران، نظارت بر 

ن و سنجش استاندارد عملکرد ورزشکاران، تعیین اجراي مقررات توسط ورزشکاران و همکاران، ارزیابی، تعیی
و سنجش استانداردهاي اخالقی و رفتاري براي ورزشکاران، تعیین و سنجش میزان دستیابی به 

 نقاط قوت و ضعف و اصالح نقاط ضعف. مشخص کردن، شدهمشخصاستانداردهاي 

 مدیریت
 

ي شناختی، هاجنبهۀ ورزشکار یا تیم از انیگراکلورزشکاران، رشد  دادن نیتمرمعلمی، آموزش ویژة ورزش، 
نیازهاي ورزشکار یا تیم، نقش بدنساز، نقش مشاور، نقش فنی،  برآورده کردنعاطفی و روانی، شناسایی و 

 
 نقش مربی
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نقش مددکار اجتماعی، نقش متخصص تندرستی، نقش الگوي اخالقی، داشتن سیما و تیپ بدنی مناسب، 
جتماع، عدم اشتهار به موارد منفی در جامعه، شهروند خوب رفتار و اخالق مناسب در محیط ورزش و ا

 از هر نظر براي ورزشکاران. الگو بودنبودن، 
انگیزة شاگردان، نیازهاي شاگردان، فشارهاي والدین، فشارهاي مدیران و مسئوالن، حمایت یا فشارهاي  

در فنی با هم و با کلیۀ شاگردان، رابطۀ هواداران، همکاري و همدلی همکاران و کادر فنی، رابطۀ خوب کا
، سطح مهارتی حریفان، شیوة بازي حریف و رعایت بازي جوانمردانه توسط آنها، عدالت هارسانهخوب با 

 داوران، تبحر داوران. 

 يافزارانسانعوامل 
 

مناسب  اتسیتأستجهیزات مناسب و استاندارد از جمله توپ و وسایل مورد نیاز براي اجراي ورزش، وجود 
براي اجرا و تمرین ورزش از جمله سالن تمرینی، سالن تمرین با وزنه، زمین چمن و فضاهاي باز؛ استاندارد 

 مثل نور، کف، تهویه.  ساتیتأسبودن امکانات داخل 

 يافزارسختعوامل 
 

ي شرایط جوي مثل باد، رگذاریتأثي عوامل محیطی بر اجراي ورزش مثل آلودگی هوا، ترافیک؛ رگذاریتأث
بر اجراي ورزش، فرهنگ جامعه، فرهنگ تیمی یا ورزش، موضوعات ایمنی در ورزش،  دینور خورشباران یا 

 اماکن ورزشیدر  امنیت

 عوامل محیطی
 

، مدل پارادایمی را هامؤلفهاز  شدهاستخراجي هامقوله

در ادامه پس از ارائۀ مدل مفهومی پژوهش  تشکیل داد.

و کارکرد  هامؤلفه، به تشریح هر یک از 1حاضر در شکل 

 پرداخته شده است. شدهنیتدوالگوي 

 
 ي ریگجهینتبحث و 

ي ورزش احرفهمربیگري به ارائۀ مدل  پژوهش حاضر

براي ارائۀ  ادیبنپرداخت. براي این منظور از روش دادهایران 

الگو استفاده شد و مدل ارائه از فرایندهاي کدگذاري ناشی 

 يهادست آمد. نتایج تحلیل دادهاز مصاحبه با نخبگان به

مربیگري ها، ارائۀ مدل پارادایمی کیفی حاصل از مصاحبه

 مؤلفه 153کد مفهومی،  590تعداد ي ورزش ایران با احرفه

گانه شامل عوامل علی ابعاد شش در قالبمقولۀ اصلی  45و 

)، 7)، راهبردها (1)، مقوله مرکزي (8ي (انهیزم)، عوامل 9(

 بود.) 7)، پیامدها (13( گرمداخلهشرایط 

عوامل مختلفی نقش دارند  ي ورزشاحرفهدر مربیگري 

که نقش بعضی از این عوامل مستقیم و نقش برخی 

ی که بر عوامل علّ اند ازمل عبارتغیرمستقیم است. این عوا

 ؛گذارندیم ریتأث ماًیاصلی مستقة محوري و پدید ۀمقول

 ةکه عوامل و بسترهایی هستند که پدید يانهیعوامل زم

راهبردها  ؛رگذارندیاصلی در آن قرار دارند و بر راهبردها تأث

محوري  ةخاصی که از پدید يهاکنشها با برهمهمان کنش

است که در پاسخ به  ییهايهمان استراتژ و شودیمنتج م

گر که شرایط عوامل مداخله ؛شودیاصلی اتخاذ م ةپدید

ند که بر راهبردها اثرگذارند و پیامدها که اعمومی يانهیزم

حاصل از انتخاب راهبردها هستند و نتایج  يهایخروج

مرکزي یا محوري  يها. مقولهباشندیناشی از راهبردها م

اصلی که اساس پژوهش  ةذهنی از پدید يهاکه صورت

است.
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 ي ورزش ایراناحرفه. مدل پارادایمی مربیگري 1شکل 
 

ي ورزش شامل سه عامل احرفهعوامل علّی مربیگري 

ي به مواردي فرددروني و بافتی بود. عامل فردنیبفردي، 

کنند.  1اشاره دارد که نیاز است مربیان بر روي آنها بازتاب

ي احرفهي اتوسعه-خودبازتاب شامل داشتن قابلیت 

خودکار از طریق خودآموزي منظم است و مربی باید آنها را 

در سه گروه دانش مربیگري، فلسفۀ  ) و7رشد دهد (

ي مربی قرار گرفت. از منظر هایژگیومربیگري و 

ۀ خبرگی مربی در مثاببهدانش مربیگري  کنندگانشرکت

 دادن نیتمرمنظور کار مربیگري بود که مربیان از آن به

                                                           
1. Reflect  

ي آمادگی هامؤلفهورزشکاران براي رشد تکنیکی، افزایش 

در مدل و  کنندیمجسمانی و موفقیت ورزشکاران استفاده 

ۀ اصلی مؤلف) هم دانش یکی از سه 2009کوته و گیلبرت (

بنیاد کاري و تمایل و  عنوانبهفلسفۀ مربیگري  ).9است (

ذکر  کنندگانشرکتعشق به کار مربیگري از آن یاد شد. 

کردند فلسفۀ مربیگري زیربناي همۀ کارهایی است که مربی 

، هاارزششامل اهداف، اقدامات و  تنهانهو  دهدیمانجام 

و  هاتیفیکبلکه یک رویکرد مربیگري است که زیربناي 

که در چند مطالعه  کندیمي شخصی را توصیف هامهارت

 ايعوامل زمینه
 رزیابی)ا، سازماندهی، هدایت و يریکارگبه، يزیربرنامهمدیریت ( -
 خالقی)، الگوي اییگراتخصصنقش مربی (معلمی،  -
 
 

 
 عوامل علی

عوامل فردي  -
(شامل دانش 

مربیگري، فلسفۀ 
مربیگري، و 

 مربی) يهایژگیو
 عوامل -
(شامل  يفردنیب

 يهامهارت
مربیگري ورزش، 
روابط اجتماعی، 

رفتارهاي 
 مربیگري) 

وامل بافتی ع -
(شامل شاگردان، 

هدف ورزش، 
 سطح رقابت)

 مقولۀ مرکزي
 يهالفهؤم -

 مربیگري
 ورزش ياحرفه

 
 

 اهبردهار
ورزش  ياحرفه ایجاد مرکز مربیگري -

(ایجاد مرکز کشوري و دائمی در کشور 
براي پیشبرد فعالیت هاي مربیگري، 

تدوین استانداردهاي شغلی براي مربیان 
هاي مختلف، تهیه و ورزش در حوزه

ها مخصوص روزرسانی پایگاه دادهبه
مربیان ورزش کشور، تالش براي اعزام 

هایی که مربیان به سایر کشورها در رشته
 کشورمان پتانسیل این کار را دارد)

ي احرفهی در مربیگري پیگیري تعال -
 ورزش

(یادگیري مداوم، کارآموزي، داشتن 
 پژوهشگري) ۀروحی

  
 

 

 پیامدها
تمرین  -

(پیشرفت در 
تکنیک، پیشرفت 
تاکتیکی، افزایش 
 آمادگی جسمانی)

مسابقه (آمادگی  -
جستیک براي ل

مسابقه، راهبرد، 
تاکتیک و 

 )ییگراجهینت
 

 

 گرمداخلهشرایط 
 ، همکاران، اصحاب رسانه، حریفان، داوران) نفعانيذ(شاگردان،  يافزارانسانعوامل 

 (تجهیزات، تاسیسات) يافزارسختعوامل  -
 )اماکن ورزشیدر  امنیت ، ایمنی در اماکن،فرهنگ تیمی یا ورزش، نوع ورزش، شرایط جوي(عوامل محیطی  - 
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ي هایژگیو). 3 ،8، 10شده است ( دیتأکهم به این مورد 

مربیان در سه گروه شخصی، روانی و اجتماعی قرار گرفتند. 

ي شخصی به مواردي مربوط بود که مربی براي هایژگیو

را داشته  هایژگیوکار متعهدانه و دشوار مربیگري باید این 

ي ابزاري کاسیدي و همکاران هایژگیوباشد که معادل 

ي روانی هامؤلفهي روانی شامل هایژگیو). 7) است (2009(

بود که مربیان باید در تمرین و مسابقه آنها را مدیریت و 

مستقیمی بر  ریتأثشرایط روانی مربی  چراکهحفظ کنند، 

ورزشکاران دارد و شامل ثبات هیجانی و هوش هیجانی باال، 

ي هایژگیوباال و اضطراب کم بود.  نفساعتمادبهداشتن 

با هم مراوده دارند  هاانسانیی که هاعرصهاجتماعی در همۀ 

ي ورزش هم از جملۀ احرفهو مربیگري  کنندیمیا کار 

و شامل شنونده خوب  ریناپذاجتنابۀ مؤلفآنهاست، یک 

که با  استبودن، تعامل و برقراري رابطۀ مثبت با دیگران 

 ). 6، 7( ندچندین مطالعه همسو هست

ي مربیگري، هامهارتي شامل سه مقولۀ فردنیبعوامل 

روابط اجتماعی و رفتار مربیگري و عواملی است که مربی 

مستقیم یا  طوربهي ورزش با سایر افراد احرفهدر مربیگري 

انجام  خألغیرمستقیم با آنها تعامل دارد. مربیگري در 

، بلکه در تعامل و رابطه با سایر افراد انجام دگیرینم

کار دیگري به یک سري و همانند هر شغل یا  دپذیریم

شامل  هامهارتها نیاز دارد. این مهارت و شایستگی

ارتباطاتی، -ي انسانیهامهارتآموزشی، -ي فنیهامهارت

ي سیاسی بود. هامهارترهبري و -ي ادراکیهامهارت

براي برقراري رابطه با گروهی از افراد  هامهارتمربیان از این 

و  هارسانهاران، از جمله ورزشکاران، همکاران، هواد

. آنها رهبرانی هستند که براي کنندیماستفاده  نفعانيذ

رفتار درستی داشته باشند، هم از تشویق  کنانشانیباز نکهیا

و در کنار این رفتارهاي  کنندیمو هم تنبیه استفاده 

مربیگري سعی دارند خودشان از رفتارهاي منفی اجتناب 

ن مورد اشاره شده است کنند که در مطالعات دیگر هم به ای

ي سیاسی شامل داشتن هامهارت). 1، 8، 10، 19، 25(

نفوذ و ي ارتباطی، رابطه با مدیران، افراد صاحبهاشبکه

ي و نفوذ بر دیگران بود. مربیان و ورزشکاران در رگذاریتأث

یکی از نقاط قوت مربیان  عنوانبهسطح ملی از این مهارت 

 ). 15، 16اسم بردند (

بافتی نشان داد مربیان با افراد متنوعی کار عوامل 

و  هاخواستههر گروه که اهداف متفاوتی دارند و  کنندیم

که  کنندیمنیازهاي خود را دارند و هدف خاصی را دنبال 

 تواندیممربیان باید آنها را برآورده سازند. هدف ورزش 

یا  اندامتناسبقهرمانی، تفریحی، درمانگري، ماجراجویی، 

و  يارحرفهیغتفریحی،  تواندیمسالمتی باشد. سطح رقابت 

دنبال رقابت افراد به اصالًي باشد یا احرفهقهرمانی یا 

نباشند، بلکه براي تفریح و سرگرمی در ورزش شرکت 

 ). 24) است (2002که همسو با چارچوب مفهومی لیل ( کنندیم

در این مطالعه دو مقولۀ راهبردي ایجاد مرکز مربیگري 

ي احرفهي ورزش کشور و پیگیري تعالی در مربیگري احرفه

اظهار داشتند نیاز  شوندگانمصاحبهورزش مشخص شد. 

ي هاتیفعالاست یک مرکز دائمی در کشور براي پیشبرد 

ي شود تا این شغل ساختار اندازراهي ورزش احرفهمربیگري 

یک شغل مطرح شود.  عنوانبهي به خود بگیرد و تریرسم

ي ورزش احرفهتدوین استانداردهاي شغلی براي مربیگري 

به  تواندیمي مختلف هارشتهعام و تخصصی در  طوربه

پیشرفت این شغل کمک کرده و آن را ساماندهی کند. آنها 

از مربیان ورزش کشور  هادادهاظهار داشتند نبود یک پایگاه 

 محسوس است و این مسئله سبب شده است تا کامالً

رشد و تعالی در پتانسیل فعلی این حرفه مشخص نباشد. 

مربیگري شامل سه مفهوم یادگیري مداوم، کارآموزي و 

عنوان  کنندگانمشارکتداشتن روحیۀ پژوهشگري بود. 

ي ورزش، کلید بقا و بهبود احرفهکردند رشد مداوم مربیان 

ي است که یادگیري در مرکز گريافهحرکیفیت مربیگري و 

آن قرار دارد و یادگیري مداوم از طریق شرکت در 
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و جلسات با  هاکنفرانس، هاکارگاهي مربیگري، هاکالس

که مطابق با نظریۀ یادگیري در  دیآیمدست سایر مربیان به

). کارآموزي به 13، 12) است (2009طول عمر جارویس (

ي پیش مربیان باتجربه، شرکت در تمرینات سایر شاگرد

، و کنندهمشاهده عنوانبهمربیان خبره  ژهیوبهمربیان و 

دستیار مربیان سطح باال بودن اشاره داشت. مشاهدة مربیان 

باسابقه و باتجربه بودن، در کنار مطالعه و تحصیل علوم 

روند رشد و تعالی مربی را تسریع کند که  تواندیممرتبط 

). 16) است (2018ي کلی و همکاران (هاافتههمسو با ی

داشتن روحیۀ پژوهشگري شامل تسلط به زبان انگلیسی، 

مطالعۀ مقاالت روز مرتبط با حوزة مربیگري، استفاده از 

نتایج مقاالت در کار مربیگري چه از لحاظ فنی و چه از 

شناسی و موارد مرتبط با لحاظ موارد غیرفنی مثل روان

 . استي ورزشکاران در یک نوع ورزش خاص هایژگیو

 دستیاران، نفعان،ذي ي (شاگردان،افزارانسانسه عامل 

 وها سالنافزاري (هواداران)، سخت حریفانو رسانه، اصحاب

مناسب) و محیطی  ملزومات و تجهیزات ورزشی، اماکن

 ایمنی در اماکن ورزشی و هوا، آلودگی اقلیمی، (تغییرات

در  گرمداخلهي هامقوله عنوانبهورزشی)  اماکن در امنیت

ي ورزش ذکر شدند. تمامی افرادي که با احرفهمربیگري 

مربی درگیرند، این پتانسیل را دارند که در کار او تداخل 

ایجاد کنند. ورزشکاران با نداشتن یا کمبود انگیزه، داشتن 

روابط نامناسب با همدیگر و نداشتن تمرکز به علل مختلف 

از جمله  نفعانيذدر کار مربی مداخله کنند.  توانندیم

با ایجاد فشار بر  توانندیممدیران و از طرفی هواداران هم 

روي مربیان، کار او را دچار اختالل کنند. همچنین 

با عدم انجام  توانندیمدستیاران مثل مربیان بدنساز هم 

تیم در موعد مقرر سبب  آماده نبودنمثل  فشانیوظادرست 

 هارسانهایجاد تداخل در کار مربی شوند. در دنیاي امروز 

ي هاتیفعالبا  توانندیمدارند و  هاورزشنقش مهمی در 

ي یا از مربی حمایت کنند یا تمرکز او را بر ارسانهمختلف 

هم بزنند. در فضاي رقابت، هم داوران و هم حریفان این 

التی را براي قابلیت را دارند که با نوع بازي یا قضاوت، مشک

 مربیانِ مقابل، ایجاد کنند. 

ي به فضاي فیزیکی اجراي ورزش و افزارسختمقولۀ 

تجهیزات و وسایل و ملزومات مورد نیاز اجراي یک ورزش 

و ایمن بودن  استاندارد بودناشاره دارد. این مقوله شامل 

محل و وسایل و تجهیزات کار است. وجود توپ و سایر 

ش استاندارد و مناسب از نیازهاي ملزومات و همچنین کف

اولیۀ اجراي یک ورزش ذکر شد که در کیفیت کار مربی 

 زیادي داشته باشد.     ریتأث تواندیم

نوع ورزش  محیط ورزش شامل شوندگانمصاحبهاز دید 

فرهنگ ، )، شرایط جويورزش بودن يانفرادتیمی یا (

اماکن ورزشی در  ورزش یا تیم، موضوعات ایمنی و امنیت

زیادي بر مربیگري ورزش دارد.  ریتأثبود که 

مداوم باید  طوربهاظهار داشتند مربیان  کنندگانشرکت

محیط تمرین را با نیازهاي شاگردان تطبیق دهند. در این 

است، شرایط و افرادي  رگذاریتأثبر کار مربی  آنچهمیان، 

 توانندیمباشند. آنها  رگذاریتأثبر ورزش  توانندیماست که 

وهوایی، ترافیک) یا قابل خارج از کنترل (مثل شرایط آب

کنترل (فرهنگ تیمی و امنیت) باشند که مربی باید آنها را 

 .هم در نظر بگیرد

ي مدیریت و نقش مربی براي مربیگري انهیزمدو مقولۀ 

مربی باید همانند یک مدیر عمل ي ورزش ذکر شد. احرفه

ي، زیربرنامهک مدیر اعم از ي یهاتیفعالکند و تمامی 

ي، سازماندهی، هدایت و ارزیابی را اجرا کند که ریکارگبه

نقش مربی شامل ). 8، 23متناظر با برخی مطالعات است (

یی و نقش الگوي رفتاري بود. گراتخصصنقش معلمی، نقش 

ي مختلفی را براي مربیان هانقش کنندگانمشارکت

ي ورزش پیشنهاد کردند، اما بیشتر آنها موافق بودند احرفه

مشهودترین نقش مربیان، نقش معلمی است. مربی به 

ي تکنیکی، تاکتیکی یا دانش در مورد هاجنبهورزشکاران 
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و در کنار آن،  دهدیمۀ خاص از آن ورزش را آموزش جنب

. نقش دهدیمي زندگی را نیز به شاگردان یاد هامهارت

شامل بدنساز، مشاور، فنی، مددکار اجتماعی یی گراتخصص

اذعان داشتند  کنندگانشرکتو متخصص تندرستی بود. 

 عنوانبهمربیان فقط معلم نیستند، بلکه افرادي هستند که 

. کنندیمیک مدل یا الگوي رفتاري براي ورزشکاران عمل 

اخالقی، اجتماعی، تحصیلی، بدنی و ...  تواندیماین الگو 

 ). 18، 26باشد (

ي ورزش شامل تمرین و احرفهدو پیامد مربیگري 

یک  عنوانبهبه تمرین  کنندگانشرکتمسابقه بود. همۀ 

با این امر موافق  ۀ حیاتی مربیگري اشاره داشتند ومؤلف

بودند که تمرین عبارت از رشد و بهبود افراد در هر موقعیت 

مشتمل بر آموزش  تواندیمورزشی است و این رشد 

ي هر ورزش و افزایش آمادگی هاکیتاکتو  هاکیتکن

در سایر تحقیقات هم مربیان بعد از تمرین  جسمانی باشد.

، حرکات هاکیتکن، هاکیتاکتبدنی به آموزش راهبردها، 

 ). 6، 23ي انجام بازي اشاره شده است (هاروشنمایشی و 

مسابقه شامل آمادگی لجستیک براي مسابقه، راهبرد، 

یی بود. آمادگی لجستیک براي مسابقه گراجهینتتاکتیک و 

شامل آمادگی بدنی براي مسابقه، آمادگی روحی و روانی 

براي مسابقه، تنظیم فهرست بازیکنان براي مسابقه، مهیا 

کردن محل مسابقه در شرایط میزبانی، و مهیاکردن 

مقدمات و ملزومات سفر براي مسابقات خارج از خانه بود. 

ب بازیکنان متناسب با مسابقه، استفاده تاکتیک شامل انتخا

و  موقعبهي مناسب، استفاده از زمان استراحت هاضیتعواز 

استفاده از تاکتیک مناسب در برابر هریک از حریفان بود. 

ورزشکار یا تیم حریف، انتخاب  لیوتحلهیتجزراهبرد شامل 

ي هاکیتاکتتاکتیک مناسب براي هر مسابقه، و داشتن 

ي شرایطی بود که تاکتیک اول توسط حریف جایگزین برا

 مدنظریی شامل رسیدن به هدف گراجهینت. شودیمخنثی 

ورزشکار یا تیم، پیروزي در مسابقه، کسب مقام و دستیابی 

در  کنندگانشرکتبه سطوح باالتر رقابت بود. از منظر 

و  هاکیتکن، هامهارتتحقیق، مسابقه محلی براي ارائۀ 

ي امسابقهي هم مربیان و هم ورزشکاران بود. هر هاتیقابل

به آمادگی نیاز دارد و مربی موظف است ورزشکاران یا تیم 

ي قبل هاتیفعالآمادگی شامل  نیارا براي آن آماده کند. 

آماده از رقابت، کنترل رقابت، و در نهایت پایان رقابت و 

بیان داشتند  کنندگانشرکتبراي رقابت بعدي است.  شدن

ي مسابقه هاکیتاکته مربیان قبل از رقابت باید راهبردها و ک

را آماده کنند و به اطالع ورزشکاران برسانند و در حین 

رقابت آنها را برسی کنند و در صورت لزوم در آنها تغییراتی 

 وجود آورند تا بهترین نتیجه را کسب کنند. به

مربیان  دهدیمشان در نگاه کلی، مدل تحقیق حاضر ن

باید خودشان را براي کار مربیگري آماده کنند. این آمادگی 

در مطالعات قبلی کمتر  آنچهباشد.  جانبههمهباید جامع و 

جامع  طوربهیی بود که هامؤلفهمورد توجه قرار گرفته است، 

 مؤلفهبه فرد مربی مرتبط بود. بیشتر مطالعات بر روي یک 

ن امر سبب شده بود به مربیگري از متمرکز شده بودند. ای

خیلی مورد  هامؤلفهیک زاویه نگاه شود. از طرفی بعضی 

توجه قرار گرفته بود (مثل دانش مربیگري) که البته 

داشتند،  دیتأکدر تحقیق حاضر هم بر آنها  کنندگانشرکت

در مربیگري ورزش  آنچهاما موارد دیگري را هم ذکر کردند. 

مطلوب شاگردان یا ورزشکاران است، مشهود است، برونداد 

خواه در میدان رقابت باشد خواه در فضاي ورزش تفریحی 

و سالمتی. براي دستیابی به این مهم، مربیان نیاز دارند 

متعادل کنترل  طوربههمانند رهبر ارکستر، همۀ عوامل را 

و بر آنها نظارت کنند و خودشان را ارتقا دهند تا بتوانند 

 شودیمبیشتر به ورزشکاران خدمت کنند. پیشنهاد 

ي دیگري در سطح کشور تکرار هانمونهمطالعات دیگري با 

این مطالعه را به یک گروه از  توانیمشود. همچنین 

یک رشتۀ  ي تیمی یا انفرادي) یاهاورزش(مثالً  هاورزش

ورزشی خاصی محدود و اجرا کرد.  
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Abstract 
The aim of this study was to provide a paradigm model of professional sport coaching 
in Iran. Method of research was grounded theory, and participants included 20 coaches 
and athletes in football, futsal, volleyball, handball, track and field, badminton, body 
building, fitness, gymnastics, karate and swimming. The coaches had international 
credentials and excellence, and those athletes were selected who competed nationally 
and internationally. They were selected by purposive and snowball sampling methods 
for in-depth and exploratory interviews. The interviews continued until reaching 
theoretical saturation. The findings were verified by experts, written sources, 
transmissibility of research results, maximum and non-repetitive extraction of data. 
Open, axial and selective coding was employed to analyze the data. The finding 
indicated that 590 conceptual codes with 153 indicators and 45 main topics within the 
framework of 6 aspects: causal factors (9), contextual factors (8), central topic (1), 
strategies (7), intervening conditions (13) and consequences (7) were extracted. It can 
be concluded that coaches should pay attention to interpersonal and contextual factors 
in addition to the development of individual factors, and should optimally use their 
knowledge and art to perform their various roles, responsibilities and activities. 
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