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Abstract  
The purpose of this study was to explore sports coaches’ role in guidence of athelets via 
an qualitative approach.. This study was applied in terms of purpose and was among the 
qualitative and multidisciplinary researches. In order to explore the concept of guidance 
of sports coaches, this study with a meta-combination approach, the findings of global 
studies and further, based on the use of phenomenology, has explored the lived 
experiences of sports coaches in relation to guidance. The meta-combination design was 
performed using the six-step method of Sandlowski and Barroso. The sources of data 
collection were five databases for foreign studies and two databases in Persian language. 
After collecting the data, the content analysis method was used for data analysis. The 
phenomenological design was performed using a seven-stage Klaizi model. The research 
instrument included semi-structured interviews, and participants in this section were 20 
sports coaches in the academic year 1401-1400. The sample selection was done through 
criterion purposive method, snowball technique and theoretical saturation.. The data in 
this section were analyzed using thematic analysis method. Based on the results of the two 
projects, the design of the role of guidance in the coaching skills of sports coaches was 
identified in the form of three main themes including developer, moral, and enabler. 
Therefore, a coach who is proficient in guidence techniques along with athletes can help 
them to achieve success and sports and professional goals in a correct, principled way. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
The definition of coaching is more comprehensive than just being a trainer or 

teacher, as coaches must demonstrate skills in practice, and plan and guide 

athletes. Other roles such as guidance, counseling, trainer, teacher, trainer or 

leadership have been introduced for the sports coach. A mentor acts as a teacher 

and mentor to the student, which leads to a mutually beneficial and professional 

relationship over time (1). In recent years, the term of guidance has become 

popular in sports coaching, which, in particular, has been associated with good 

and insightful performance in relation to the development of knowledge and 

expertise of educators. Mentoring is a social support mechanism that is considered 

to evaluate individual progress and shows the group social connection between 

the mentor and the learner (2). 
 

Methods 

This study was applied in terms of purpose and was among the qualitative and 

multidisciplinary researches. In order to explore the concept of guidance of sports 

coaches, this study with a meta-combination approach, the findings of global 

studies and further, based on the use of phenomenology, has explored the lived 

experiences of sports coaches in relation to guidance. The meta-combination 

design was performed using the six-step method of Sandlowski and Barroso. The 

sources of data collection were five databases for foreign studies and two 

databases in Persian language. After collecting the data, the content analysis 

method was used for data analysis. The phenomenological design was performed 

using a seven-stage Klaizi model. The research instrument also included semi-

structured interviews, and participants in this section were 20 sports coaches in 

the academic year 1401-1400. The sample selection was done through criterion 

purposive method, snowball technique and theoretical saturation. The data in this 

section were analyzed using thematic analysis method. 
 

Findings  
Based on the results of the two plans, coaches' roles for guidance of athletes were 

identified in the form of three main themes including developer, moral and 

enabler.  
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Figure1- Coaches' Roles for Guidance of Athletes 

 

Conclusion 
The result is that a coach who is proficient in instructional techniques along with 

athletes can help them to achieve success, and sports and professional goals in a 

correct, principled way. In general, in guidance programs, instructors have more 

seniority and expertise in a specific field than learners. There are few articles 

about coaches who spend a large part of their careers coaching athletes (4). 

However, the issue of guidance counselors is not very clear and there is a need for 

more research in this field. 
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 مقالة پژوهشی

 1ی فیک ۀمطالع  کیورزشکاران:  یدر ارشادگر ان یمرب   یها نقش
 

صدیقه ، 4سولماز خادمی، 3یجهرم ی رضا ناصر، 2فرهاد دریانوش، 1یمحمد یمهد

 6روستا فائزه ، 5شادی

 

 ( مسئول  سندهی)نو  رازی ش  دانشگاه  یآموزش  یزیربرنامه   و  تیریمد  بخش  اریدانش.  1

 راز یش  دانشگاه   تربیت بدنی  بخش  اریدانش.  2

 راز یش  دانشگاه   یدرس  یزیربرنامه   یدکتر.  3

 راز ی ش  دانشگاه  یدرس   یزیربرنامه   یدکتر  یدانشجو   .4

 راز ی ش  دانشگاه  یدرس  یزیربرنامه   کارشناس ارشد  .5

 ز یراش  هیفاطم  یزش عالومؤسسه آم  ،مشاوره   یکارشناسدانشجوی    .6
 

 16/06/1401تاريخ پذيرش:                           24/02/1400تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

بود. اين پژوهش از   کیفی  با رويکرد  ورزشکاران  یدر ارشادگر  انیمرب  یها نقشبررسی  هدف پژوهش حاضر،   

کاوش مفهوم برای  بود. در اين پژوهش  کیفی و از نوع چندروشی  های  پژوهشنظر هدف کاربردی، در زمره  

ورزش   مربیان  يافتهارشادگری  فراترکیب،  يک  بهرهبا  پشتوانه  به  ادامه  در  و  جهانی  مطالعات  از های  گیری 

با  . طرح فراترکیب  کرده استرا کاوش    در ارتباط با ارشادگری  مربیان ورزشپديدارشناسی، تجارب زيسته  

 ی داده برا  يگاهها، پنج پاداده  یمنابع گردآورانجام شد.    و باروسو  یساندلوسک  یامرحلهاستفاده از روش شش

برای    تحلیل مضمونها از روش  دادهپس از گردآوری    .بود  یداده به زبان فارس  يگاهو دو پا  یمطالعات خارج

ای کاليزی انجام شد. ابزار  مرحلهبا استفاده از الگوی هفت طرح پديدارشناسی  .سدیل استفاده  و تحل  يهتجز

  1401در سال    مربی ورزش  بیست  ، بخش   ينکنندگان در امشارکتو  بود    ساختاريافته مصاحبه نیمه  پژوهش

.  استفاده شد  یاشباع نظر  یارو مع  ی برفگلوله  یکتکن  ی، هدفمند مالک  يکرداز رو  هانمونه  انتخاب  یبودند. برا

براساس نتايج دو طرح،  .  گرفتصورت    با استفاده از روش تحلیل مضمونی اين بخش  هاداده  تحلیل  و  تجزيه

در  نقش   سه    ورزشکارانارشادگری  مربیان  قالب  اصلی در   توانمندساز و    مدار اخالق،  دهنده پیشرفت  نقش 
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  ورزشکاران در کنار    مربی مسلط بر تکنیک های ارشادگریوجود    گیری بايد گفت، در نتیجه.  شدشناسايی  

 . کندای ياری حرفه و ورزشی اهداف و موفقیت صحیح و اصولی در جهت رسیدن به طوربهها را آنتواند می

 

 ، پديدارشناسیارشادگری، ورزش  ، گریمربی کلیدی: واژگان

 

 مقدمه 
 رهبران   مربیان، .  است  مردم   و  ورزشکاران  مربیان،   برگیرنده   در   و  جامعه  گفرهن  از  مهمی   بخش  ورزش

  مربی  داشتن  بدون  ورزشکاری  هیچ  امروزی  پیشرفته  دنیای  در.  هستند  ورزشی  تیم  هر  اصلی  مدیران  و

  (.2005، 1)شورت و شورت   کند طی را صعود هایقله تواندنمی مقتدر و  آگاه

می محسوب  مرکزی  و  اصلی  چهره  مربی  ورزش،  محیط  فراهممربی  و    شوددر  آوردن مسئولیت 

تواناییهایی  فرصت افزایش  مهارتبرای  و  زمینه ها  در  ورزشکاران  و  های  بدنی  فنی،  گوناگون  های 

بر را  دارد  اخالقی  مراحل    عنوانبهمربیگری  (.  2018،  2دریسکا  و  توماس  )واکر،   عهده  مجموعه 

های خاص  و بهبود مهارتها به ورزشکار در یادگیری  که مربی باید از طریق آن   اس استشدهتعریف

ایفا  با توجه به نقش مروزه  ا(.  2014کمک کند )فتحی، عامری، جمیانی و قادرزاده،   هایی که مربی 

 اهمیت،  دلیل  همین  به  ؛ شودمی  انجام  کوتاه  و  فشرده  صورتبه  ی سازمانی هاآموزش  از  بسیاری،  کند می

  با(.  2020،  3سابیستون  و  بلوم  )فالکائو،  شودمی  احساس  پیش  از  بیش  کسب یک مهارت  بر  مربیگری

  پیچیده   هایمحیط  در  جدید  هایمهارت  کاربرد  به  قادر  تنهاییبه  افراد  ها،برنامه  فشرده  ماهیت  به  توجه

پیشرفت    برای  مشاوره   و   موردنیاز  های مهارتکسب    برای  مربیگری  اساس، این    بر   ؛ نیستند  متفاوت  و

 .  است الزمدر کار 

  خود  تعهدات  و   اهداف   در  ماندن   قدم  ثابت  برای  فردی  از  حمایت  و  مداوم  همراهی   فرایند   4مربیگری

جهت    برمیان  راهی  پیمودن  معنای  به  و  است   و   نقاط  کردننیرومند  و   تقویت  و   ترس  بر  غلبهدر 

 مربیگری  ، (2011)  6بنی و اوکونور   باور  به (.  2020،  5کوشین  و   )دونهام   است  اساسی   و   مهم   هایویژگی

تر  تجربهای به همراه پشتیبانی خود را به یک همکار کمآن یک فرد، تخصص حرفه   درفرایندی است که  

 
1. Short & Short 

2. Walker, Thomas & Driska 

3. Falcao, Bloom & Sabiston 

4. Coaching 

5. Downham & Cushion 

6. Bennie & O'Connor 
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از  ارائه می ای است که دادن به حرفه بلکه شکل  ؛اصالح عملکرد ضعیف نیست  مربیگریکند. هدف 

طریق آموزش نسل  از    یندهآدر  گذاری  سرمایهفرصتی برای    مربیگری  ،به بیان دیگر  ؛دار باشد آینده

است نوآوران  و  رهبران  تعریف  (.  2020موحسی،    و  نظری  زاده،  عروف  آبادی، نوک  )زمانی   بعدی 

زیرا مربیان    ؛ گرفتدهنده یا معلم در نظر  آموزش   عنوانبهرا    فرد تر از آن است که فقط  جامع  مربیگری

های  اران را هدایت کنند. نقشکورزشریزی کنند و  دهند، برنامه  نشانصورت عملی  هها را بباید مهارت

دهنده یا رهبری برای مربی ورزشی دهنده، معلم، تمرین، آموزش ه ، مشاور1ارشادگری دیگری ازجمله  

  گیریشکل  به  زمان  گذر  باکه    کندمی  عمل  شاگرد  حامی  و  معلم  یک  مانند  مربی  یک  است.  معرفی شده

  (.2020،   کوشین و  )دونهام شودمی منجر ایحرفه و متقابل  سودمند رابطه 

به  است  شده   رایج  ورزشی  مربیگری  در«  ارشادگری»  اصطالح  اخیر،  های سال  در   با  خاص  طورکه 

  ، ارشادگری  .است  بوده  همراه  مربیان  تخصص  و  دانش  توسعه  با  رابطه  در  روشنگرانه  و  خوب  عملکرد

گرفته  در  فردی   پیشرفت  ارزیابی   برای  که  است  اجتماعی -حمایتی  سازوکار   طارتباو    ودشمی  نظر 

 (. 2021، 2کلیمایتیس  و )مولن دهد می نشان را و یادگیرنده ارشادگری  میان گروهی اجتماعی

  تجربه شخصی  با   ،دارند  کمتری  تجربه  که  افرادی  به  و   است  خاص  دارای دانش  که  است  فردی  ارشادگر

  الگو،   نقش  درهمچنین    و   دهد افزایش می  را  افرادرضایتمندی    و   نفساعتمادبه  و   کند می  ککم  خویش

 خواهان   که  است  اطمینانقابل  و  هدایتگر  باتجربه،  فردی  ،ارشادگر  .گیردقرار می  کننده  حمایت  مشاور،

  ارشادگری  ، گفت  توانمی  درواقع  (.2022،  3)ساویوک، لیدر، لویس و گروم   است  فرد   موفقیت   ایجاد

  ؛ است  آموزشی  دوره  یک  از  ترکوتاه  بسیار  اوقات  گاهی  که  تفاوت  این   با  ؛است  آموزش  فرایند  همان

 منتقل   را  مهارت  و  دانش  عملی  طورهب  ارشادگرگیرد.  می  خود  به  غیررسمی  شکل  گاهی   کهایگونه به

دارای دو کارکرد    ارشادگری(.  2021،  4ساویوک   و   )لیدر  دهدمی  آموزش  را  کارکردن  کند و نحوهمی

و از طریق   کندایجاد میکار انگیزه  شکه در ورز   مرتبط با پیشرفتکارکردهای    ،: نخستاستاساسی  

را تسهیل   ورزشکارمسیر پیشرفت   .کندیادگیری انجام ورزش کمک می     ای به او درایجاد رابطه حرفه 

های ورزشی خود را ورزش و مهارتسازد که به بهترین نحو  را قادر می  ویبخشی  و با الهام  کندمی

های بین فردی روابط . این رفتارها جنبهاستاجتماعی -دومین کارکرد، کارکردهای روانی ؛انجام دهد 

  ندنکای را تقویت میفردی و حرفه   پیشرفتو حس ورزشکار از    دهندمیرا خطاب قرار    ارشادگری

 
1. Guidance 

2. Mullen & Klimaitis 

3. Sawiuk, Leeder, Lewis & Groom 

4. Leeder & Sawiuk 
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ارشادگری   هایکه برنامه  بر این باور هستند(  2003)  2استوارت و نولز(.  2021،  1اسداللهی   و  )دوین

مربیان برخوردار    .قرار دهد   ثیرأ تتحت  روانی   فرایندهای  بر  ثیرأ ت  از طریق  را  ورزشکاران  پیشرفت  تواندمی

توانمندی   جنبه  ارشادگریاز  و  رفتار  عملکرد،  میزان بر  به  ورزشکاران  هیجانی  و  انگیزشی  های 

 (.  2021، 3کلیمایتیس  و )مولن گذارند اثر می چشمگیری

  د. روو اثربخشی آن، بخش مهمی از عملکرد ورزشی و موفقیت تیمی به شمار می  مربیگریعملکرد  

نیروهای  عنوان  بهمربیان    ،درواقع  .های ورزشی دارندباور بر این است که مربیان نقش غالب را در محیط 

های ورزشی و تربیت در توسعه گسترش و موفقیت تیمکلیدی های ورزشی نقش متخصص در باشگاه

آماده نقش کلیدی که مربی    د؛اران دارنکسازی ورزشو  ارشادگری و  این در حالی است که موضوع 

؛  لوانی دارند، مغفول مانده استتر انتقال منش پههای اخالقی، رفتاری و به بیان عامارشادگر بر آموزه 

های ورزشی به تعالی اخالقی و تزکیه نفس ورزشکاران منجر بر پیروزی در عرصه موضوعی که عالوه

  بط تمرانجام مطالعات    ضرورت  بنابراین  ؛خواهد داشت  را به همراه  ییهاخواهد شد و غفلت از آن آسیب 

با هدف بررسی   پژوهش حاضر  ،مرتبط  محدودیت مطالعاتدلیل  هو ب  با این رویکرد  .کندرا دوچندان می

 .ه استانجام شد نقش مربیان در ارشادگری ورزشکاران
 

   پژوهش  روش

بر این    ؛ انجام شده است  5پدیدارشناسی  طرحو    4با استفاده از دو طرح کیفی فراترکیباین پژوهش  

 صورت مجزا ارائه شده است.ها بهشناسی و یافتههای روشبخش ،اساس

انجام    ( 2007،  6باروسو  و   )سندلوسکی  ایمرحلهطرح فراترکیب برمبنای روش شش:  طرح فراترکیب  -1

 در  متخصص  نفر  یک  درسی،  ریزیبرنامه  متخصص  نفر  تیم فراترکیب با حضور دوبر این اساس،    ؛شد

مراحل زیر    و  تشکیل شد  فراترکیب  هایپژوهش  در  متخصص  نفر  یک  عالی ومدیریت آموزش    حوزه

 : انجام شد

  مربیگری   مهارت  در  ارشادگری  نقش  که  بود  این   پژوهش  اصلی  الؤس  :پژوهش سؤال تنظیم  -لاو مرحله

   ورزش چگونه است؟ مربیان

 
1. Devin & Asadollahi 

2. Stewart & Knowles 
3. Mullen & Klimaitis 

4. Meta-analysis 

5. Phenomenology 

6. Sandelowski & Barroso 
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پایگاه داده به  :  ادبیات مندنظام  وجویجست  -دوم مرحله پژوهش پنج  انگلیسی شامل  در این  زبان 

برای مطالعات خارجی   5« و »پروکوئست 4« ، »اشپرینگر3«، »ساینس دایرکت2«، »امرالد1« »اسکوپوس

جهاد   علمی  اطالعات  »پایگاه  و  کشور«  نشریات  »پایگاه  شامل  فارسی  زبان  به  داده  پایگاه  دو  و 

جست  برای  شدند.  انتخاب  پایگاهدانشگاهی«  این  در  مقاالت  واژهوجوی  از  نقشها   « کلیدی    های 

  2202تا    2020های  بازه زمانی سالو مقاالت مرتبط در  شد  استفاده    7« شورز  و » مربیان  6« ارشادگری

 ؛ شدآوری جمع 

منبع با    45درمجموع  ،ی مذکورها داده گاهی پا هیاول یجووپس از جست :  ارزیابی کیفیت -مرحله سوم

یند بازبینی شامل بررسی عنوان منابع، چکیده و محتوای  اشده به دست آمد. فرهای اشارهکلیدواژه

ها فارسی و انگلیسی، زمان انجام  متناسب با معیارهای پذیرش )زبان پژوهشها بود و در هر مرحله  آن 

صورت مقاله منتشرشده در  های ترکیبی یا کیفی به، پژوهش2022تا    2020  هایها از سالپژوهش

یند بازبینی منابع به شرح زیر ا. فرشدنامه منتشرشده( بررسی  مجالت، بخشی از یک کتاب و پایان

 :بود

نداشتند،  ارتباط  االت پژوهش  ؤها بررسی شد و منابعی که با سن منابع، چکیده و محتوای آن ابتدا عنوا

  شدند   گذاشته  کنار  ال پژوهشؤبا س  نداشتندلیل ارتباطمنبع به  دهکنار گذاشته شدند. در این مرحله  

  نویسندگان  به  مربوط  که  منابعی  از   مرحله  این  در  .شدند  بعد  مرحله  وارد   بیشتر  بررسی  برای  منبع  35  و

  این   به  ؛ماند   باقی  ترکامل  پژوهش  وشد    حذف  منبع  پنج  ، بودند  تکراری  هاییافته  دارای  یا  مشترک

 . ماند باقی منبع 30  ،درنهایت  و شد  حذف ،های تکرارییافته با  دیگر منبع پنج ،ترتیب

گام، حذف منابعی است  . هدف از این  شودارزیابی  شناختی مطالعاتدر قدم بعدی، باید کیفیت روش

ای که باید در تلفیق  بنابراین ممکن است مطالعه  ؛ها اعتماد نداشته باشد های آنکه پژوهشگر به یافته

باشد داشته  دلیل  ؛رد شود  ،وجود  ارزیابی حیاتی   ،به همین  و    فهرستکه  شد  استفاده   8ابزار  کامل 

بودن و تناسب پژوهش به کار برده  کاربردیدهد و برای تعیین اعتبار،  االت را ارائه میؤجامعی از س

 
1. Scopus 

2. Emerald 

3. Science Direct 

4. Springer 

5. ProQuest 

6. Role of Mentoring 

7. Sports Coaches 
8. Critical Appraisal Skills Program 
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بررسی دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات    برایالی  ؤسدهلیستی  چک   بنابراین  ؛(2011،  1)چنایل  شودمی

گیری، شامل بررسی اهداف پژوهش، منطق روش، طرح پژوهش، روش نمونهاالت ؤسکیفی تهیه شد. 

کنندگان، مالحظات اخالقی، اعتبار تجزیه و تحلیل مشارکتها، رابطه پژوهشگر و  آوری داده روش جمع 

شد و برای   ها و ارزش پژوهش بود. هنگام استفاده از این ابزار، منابع مطالعهها، بیان واضح یافتهداده

در نظر گرفته شد. براساس مقیاس    پنج تا    یک امتیازی بین    زیاد، های  ویژگی  داشتنهر منبع به لحاظ  

«، خوب 50-41روش، هر منبع براساس درجه کیفی و مطابق طیف خیلی خوب »امتیازی این    50

بر این  ؛  بندی شد « دسته10-  0« و خیلی ضعیف »20-11«، ضعیف »30-21«، متوسط »31-40»

یند ارزیابی  امنبع در فر  28دلیل کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف شدند و  منبع به  دو اساس،  

مقاله امتیاز    ششمقاله امتیاز خوب و    10منبع امتیاز متوسط،    12د  پذیرفته شدند که از این تعدا

 ؛ خیلی خوب را کسب کردند

مقاله    28  وسته،یطور پ مرحله، پژوهشگران به   ن یدر ا:  های کیفیتجزیه و تحلیل داده  -مرحله چهارم

  یها مطالعات اصلمجزا که در آن  ییدرون محتوا ها افتهی به   یابیمنظور دستشده را بهییمنتخب و نها

انتخاب  مضامینبه استخراج    کرده وبار مرور    انجام شد، چند استخراج   ی. براکردند اقدام    یاز متون 

درمجموع   ،یگرفتن فراوان  با در نظر  ثیح  نیقرار گرفت. از ا  عملپژوهش مالک    یسؤال اصل  مضامین

 د؛شاستخراج  مضمون اصلیهفت 

 ؛ها ارائه شده استدر بخش یافته: یفیک  یهاافتهی بیترک -پنجم مرحله

یافتهاعتبار  -ششممرحله   کیفییابی  فر:  فراترکیب  های  سراسر  با  شد  تالش    فراترکیب  ندیادر  تا 

و در    شود  ی دقت طهموجود، مراحل پژوهش ب  یهانهیگز  یروشن برا  فیو توص  حاتیکردن توضفراهم

ابزارها از  الزم  شود.  هاپژوهش  یابیارز  برایمناسب    یزمان  فراترکیب  هاداده اعتبار  استفاده   بای 

سوسازی  مهو    4از طریق خودبازبینی پژوهشگران  3پذیریو انتقال  2پذیریاعتبار هایتکنیک  از  استفاده

تعیین   7 سوسازی پژوهشگرانمه و    هاداده آوری  با هدایت دقیق جریان جمع   6اعتمادپذیریو    5ها داده

 
1. Chenail 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Researchers' Self-Review 

5. Data Triangulation 

6. Dependability 

7. Investigator Triangulation 
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و ضریب  2کدگذار  دو  بین روش توافق (. همچنین برای اطمینان بیشتر از1978،  1گوبا   و  )لینکلن  شد

بدین صورت که پژوهشگر دیگری در حوزه تعلیم و تربیت بدون اطالع از نحوه ادغام    ؛ شد کاپا استفاده 

سپس با نتایج    کرد واقدام  بندی مفاهیم  حاضر، به دستهمطالعه  مضامین ایجادشده توسط پژوهشگران  

،  با توجه به تعداد مفاهیم ایجادشده مشابه و متفاوت   ، شده توسط پژوهشگران مقایسه شد. درنهایتارائه 

با   برابر  کاپا  شد  91/0ضریب  می  محاسبه  نشان  زیادی  اطمینان قابلیت از  پژوهش نتایج دهدکه 

 .  رندبرخوردا 

کتابخانه   یاطالعات  یهاگاهیمشورت با کارشناس ارشد پا   ،3ی فیتوص  یابیاعتبار  یدر پژوهش حاضر برا

ش  یمرکز دانشگاه  اسناد  مرکز  ارز  یجووجست   راز،ی و  بازنگر،  دو  توسط  حداقل  منابع    یابیمستقل 

  منظور بحث دربارهبه  ی پژوهش  می ت  ی هفتگ  هایمستقل هر گزارش حداقل توسط دو بازنگر و جلسه

راهبردها  دهی جوها و شکلوجست  جنتای برا  یجووجست  ی و اصالح  انجام شد.    یاب یاعتبار  یمنابع 

ارز  4ی ریتفس برا  ی ابیاز  و  بازنگر  دو  توسط  حداقل  گزارش  هر   5کیپراگمات  ی ابیاعتبار  یمستقل 

صدا  یمیت  یهانشست   ، (2007باروسو،    و  ندلوسکی اس) با  همچن  برگزاربلند    یتفکر   ی برا  نیشد. 

صورت که پژوهشگر   ن یبد  ؛کاپا استفاده شد   بیو ضر  ذاراز روش توافق بین دو کدگ  شتریب  نانیاطم

شده توسط پژوهشگران جادیا  میبدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاه   تیو ترب  م یدر حوزه تعل  یگرید

  سهیشده توسط پژوهشگران مقاارائه  م یسپس با مفاه  کرد و   اقدام  می مفاه  یبندحاضر، به دستهمطالعه  

محاسبه   835/0کاپا برابر با    بیشده مشابه و متفاوت، ضرجادیا  میتوجه به تعداد مفاه  اب  ،تیشد. درنها

 . رندبرخوردا یادیز نانیاطم تیپژوهش، از قابل  جینتا  دهدیکه نشان م شد

 طرح پدیدارشناسی   -2

« انجام ورزشکاران بیان کنید  تجارب خود را از ارشادگریال »ؤطرح پدیدارشناسی برای پاسخ به س

  هاتوصیف  ةهمخواندن دقیق   -1: بود  (1978)  6کالیزی  ایمرحله طرح بر مبنای الگوی هفتاین  شد.  

یافته شرکتو  مهم  و    هایعبارتاستخراج    - 2کنندگان،  های  پدیده،    هایجمله مهم  با    -3مرتبط 

کنندگان و مفاهیم  شرکت  هایتوصیفسازی  مرتب  -4شده،  مهم استخراج   هایجمله بخشی به  مفهوم 

 
1. Lincoln & Guba 

2. Intercoder Reliability 
3. Descriptive 

4. Interpretive 

5. Pragmatic 

6. Colaizzi 
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  -6جامع و کامل،    هایتوصیف شده به  نتاجاست  هایة نظرهمتبدیل    - 5های خاص،  مشترک در دسته 

 .  یمعتبرسازی نهای -7و  کامل پدیده به توصیف واقعی خالصه و مختصر یاهتبدیل توصیف

این  بالقوه  کنندگان  مشارکت های والیبال، بسکتبال،  ش استان فارس در رشته مربیان ورز  ،بخشدر 

از رویکرد    هانمونه   برای انتخاب.  بودند  1401  سال  در  مربیگریهندبال و فوتبال و دارای سطح سه  

تمایل به شرکت    مالک ورود،. شداستفاده  2و معیار اشباع نظری 1برفی، تکنیک گلولههدفمند مالکی 

دارای شرایط ورود   مربیاننفر از    یکبود. ابتدا    و مالک خروج، تمایل به خروج از پژوهش  در پژوهش

  های ورود به پژوهشمالک  برخوردار از  مربیان  سایر  تا  شد  خواسته  آنان   به پژوهش شناسایی شد. از

قالب یک صورت متن یا صوت در  شده بههای ارائهپاسخ  .مصاحبه شود  نیز  آنان   با   و  کنند   معرفی   را

 . شدمصاحبه اشباع  20های این بخش پس از که دادهبود  سازی و تجمیعمجموعه عیناً پیاده

در    دوباره شده  شناسایی  مضامین.  انجام شد   3ها با استفاده از روش تحلیل مضمونداده  تحلیل  و  تجزیه

گروهی  بحث  مصاحبه  با   4متمرکز   جلسة  مربیان  روی    شد بررسی  شده  حضور  درنهایت  مقوالت  تا 

توافق   شده  با.  شوداستخراج  اخالقی  و    مالحظات  اهمیت  درمورد  الزم  توضیحات    های هدفارائة 

، اطمینان دیگراننظرات به  نکردن، افشامشخصات فردی نکردناجبار در پاسخ، دریافت نبودپژوهش،  

بهبود کیفیت پژوهش و    برایاً  های صوتی پس از یادداشت، استفاده از نتایج نظرات صرفاز حذف فایل

تفسیر و برداشت پژوهشگران از   درستیاطمینان از    . برایشد رعایت    شوندگانمصاحبهاطالع نتایج به  

دوباره  تفسیرها    درستیو  شد  با وی تماس گرفته    دوباره  در صورت نیاز،  ، کنندهاظهارات هر شرکت 

    و درصورت نیاز تغییرات الزم انجام شد.  شد بررسی

نیز  هاداده  اعتبار پدیدارشناسی  خودبازبینی   تأییدپذیری هایتکنیک  از  استفاده بای  طریق  از 

با هدایت دقیق جریان جمع اعتمادپذیری  و  پژوهشگرپژوهشگران  و همسوسازی  اطالعات   ان آوری 

.  ه در اختیار متخصص دیگری قرار داده شد مصاحبپرسشنامه  ران، متن  گتعیین شد. عالوه بر پژوهش

توسط   شدهمقوالت استخراج با  و مقایسة    شدههای ارائه پاسخمقوالت فرعی از    پس از استخراج دوباره

و متخصص موضوعی    بین   ، همسوییپژوهشگران پژوهشگران  میزان   ایجاد شد. نگرش  تعیین  برای 

استفاده   آلفای کریپندورف  از   که  داد نشان مضامین مطلوبیت را درمورد  84/0  مقدار  و  شدپایایی 

 است.  تحلیل قبولقابل پایایی دهندهنشان

 
1. Snowball 

2. Theoretical Saturation 

3. Content Analysis 

4. Focused Group 
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 نتایج 
های دو بخش پس از  و یافتهه  صورت مجزا ارائه شدها نیز بهبا توجه به اجرای مستقل دو طرح، یافته

 یکدیگر در قالب یافته نهایی گزارش شده است. ادغام با  

 های فراترکیبیافته -1

نظر گرفته شد که این مضامین براساس در  مضمونعنوان  به  هاپژوهششده از  تمام عوامل استخراج 

بندی  مضمون پایه طبقه   هفتورزش، در    مربیان  مربیگری  مهارت  در  ارشادگری  نقش  مفاهیم مرتبط با

 .ارائه شده است  شماره یکشدند. نتایج در جدول 
 فراترکیب ازشده استخراج مضامین -1 جدول

Table 1- Themes extracted from metacomposition  

 پايه مضامین 

Basic themes 
  References منابع

 گرایی پیشرفت

Progressivism 

)  1دوین  و همکاران )2022و همکاران  تقوی  )  2(، گوش 2020(،  و   3(، فرد 2020و همکاران 

( )  4(، سالیناس 2020همکاران  و      6(، لفبور2020و همکاران )  5(، ساویوک 2020و همکاران 

دیکسون 2020)همکاران   کلو 2021)  7(،  و  بروار  پارکر (،  2021)  8(،  و  (،  2020)   9واگستاف 

 ( 2020) 11(، لی و وو 2021) 10هالمن و برمن 

 معاشرت علمی 

Scientific 

association 

(، لفیور و  2020(، فرد و همکاران )2020همکاران )  و  (، گلپایگانی2022صفدری و قارونه )

( لیدر 2020همکاران   ،)12  ( همکاران  )2021و  همکاران  و  ساویوک  گرانت 2020(،  و   13(، 

(، واگستاف  2021بروار و کلو )(،  2021(، دیکسون )2020)  14کوسن   و  (، لیدر2020همکاران )

 ( 2020(، لی و وو )2020و پارکر )

  

 
1. Devin 

2. Ghosh 

3. Fard 

4. Salinas 

5. Sawiuk 

6. Lefebvre 

7. Dixon 

8. Breuer & Klewe 

9. Wagstaff & Parker 

10. Hallmann & Beermann 

11. Lee & Woo 

12. Leeder 

13. Grant 

14. Leeder & Cushion 
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 فراترکیب ازشده استخراج مضامین -1 جدولادامة 
Table 1- Themes extracted from metacomposition  

 پايه مضامین 

Basic themes 
  References منابع

 نگرش   بهبود

attitude 

Improvement 

(، لیدر و  2020همکاران )(، گوش و 2022دوین و همکاران )(، 2022صفدری و قارونه )

 ( 2020(، لی و وو )2021(، بروار و کلو )2021(، دیکسون )2021همکاران )

 الگودهی 

Modeling 

(،  2020(، سالیناس و همکاران )2021پور و همکاران )(، ابراهیمی2021نیرومند و همکاران )

 (  2020(، واگستاف و پارکر ) 2021(، بروار و کلو )2021(، دیکسون )2020) 1هاج  و فراینا 

 حمایتگری 

Patronage 

(،  2020هاج ) و (، فراینا2020) 2(، گروبر 2020(، گلپایگانی و همکاران )2020صابر )  و دیبا

 ( 2021) 3بیرمن   و برویر  (، هالمن،2020لفیور و همکاران )(،  2022ساویوک و همکاران )

 خودکارآمدی 

Efficacy 

(، لیدر و  2020(، سالیناس و همکاران )2020(، گوش و همکاران )2020رحیمی و همکاران )

(،  2021)  و همکارن  (، هالمن 2020لفیور و همکاران )(،  2020هاج )  و   فراینا (،  2021همکاران )

 ( 2020) لی و وو

 هدایتگری 

Guidance 

لفیور و  (، 2020(، فرد و همکاران )2022(، دوین و همکاران ) 2020گلپیگانی و همکاران )

داگالس و  (، 2021(، لیدر و همکاران )2022(، ساویوک و همکاران ) 2020همکاران )

 ( 2021) هالمن و همکارن (، 2020(، واگستاف و پارکر )2020داگالس )

 

 های پدیدارشناسییافته -2

س با  »ؤمصاحبه  اصلی  ارشادگرال  از  را  خود  ب   یتجارب  های  پاسخ.  شدآغاز    «دیکن  انیورزشکاران 

با  .  شدسازی  و پس از مصاحبه عیناً پیادهشد  کنندگان ضبط  یا با اجازه شرکت  شد  شده مکتوبارائه 

های مستقل در قالب مضامین پایه شناسایی شدند  همه ایده،  شدههای انجاممصاحبه  ه و تحلیلمطالع

 اختصاص   قبلی  مضمون  همان  از  قبلی،   هایپاسخ  در  مشابه  با مضامین  هاییبخش   وجود  صورت  درو  

، هریک از مضامین پایه به همراه شماره دودر جدول    . شد  استفاده  شواهد مفهومی  عنوان  به شده  داده

 .تعدادی از شواهد مفهومی مربوطه ارائه شده است

 
 

 

 

 
1. Fraina & Hodge 

2. Gruber 

3. Hallmann, Breuer & Beermann 
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 ورزش از مصاحبه با مربیان شدهاستخراجمضامین  -2  جدول

Table 2. Themes extracted from interviews with sports coaches 

ی که بتونه با راهنمایی و  کارورزش« »شه شاگرد خودآگاهی نسبت به خودش پیدا کنهباعث می»
شه  می  حاصلاین رفتار    از  خودآگاهی که»   «شهبهترین بازیکن می  ،ارشادگری به خودآگاهی برسه

 «.شهمیش باعث پیشرفت

“It makes the student gain self-awareness” “An athlete who can achieve 
self-awareness with guidance will become the best player." “The self-
awareness that results from this behavior makes him progress."  

 خود آگاهی

Self-awareness 

با شاگردام همیشه خشک رفتار می» اگه  ،کنم سر تمرینمن  یا   ولی  بدونم شاگردی مشکل داره 
 . یکی از شاگردام خیلی تمرکز نداشت سر تمرین  های شغلی مثالً سردرگمه با راهنمایی حتی تو زمینه

مشکل داره و با شناختی  آمیز متوجه شدم که تو انتخاب رشته  های محبتبعد با شوخی و صحبت
ا  ههای ورزشکارشه مسائل بین شاگرد و حاشیهباعث می»  «که من داشتم به شاگردم کمکش کردم

 «.حل بشه

“I always treat my students seriously during training, but if I know that a 
student has problems or is confused, even in career fields, for example, 
one of my students did not focus much on training. Then, with jokes and 
kind words, I realized that he had a problem in choosing a major, and I 
helped my student with the knowledge I had.” “It will solve the issues 
between the students and the margins of the athletes." 

 حل مسائل

Problem-
solving  

من معتقدم که « » شه صد در صد وقتی مثل یه دوست باشیم با شاگردامون باعث پیشرفتشون می» 
بتونن   ،ها استفاده کننبتونن از تجربه  ،که بخوان بتونن با من صحبت کنن  زمانشاگردام هر جا و هر  

و همیشه تو همه جا پشتشون   بیرون از تمرین یه دوستمو  من موقع تمرین مربیشونم    .مشورت بگیرن
هر جا که گرفتار شدن من حمایتشون کردم و این باعث شده که خودشونو بیشتر نشون بدن   وبودم

ارن رو  ذو بدون استرس و بدون اضطراب و با حال خوب به کارشون ادامه بدن و تمرکزشون رو ب
صد در صد بیشتر خودشو »   « ردام از وقتی این کارو کردم بیشتر پیشرفت کردنشاگ  .پیشرفتشون

تو زندگی   ،ترهموفق   تو ورزش ،  ترهتو درسش موفق  .پیشرفت بهتری دارهو  حالش بهتره    .دوس داره
 «. ترهاحساسی موفق 

“When we are like friends with our students, it makes them progress so 
much” “I believe that my students can talk to me wherever and whenever 
they want, can use experiences, can get advice. I am their coach during 
training and a friend outside of training, and I was always behind them 
everywhere, and I supported them wherever they got caught, and this 
made them show themselves more and continue their work without stress 
and anxiety and with a good mood, and focus their progress. My students 
have improved since I did this” “He loves himself so much. He is better 
and making better progress. He is more successful in his studies, he is 
more successful in sports, he is more successful in his emotional life” 

 پیشرفت گرایی 

Progressivism 
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Table 2. Themes extracted from interviews with sports coaches 

خودتون ورزشکار با اخالقی   .مربی موفق اونه که بتونه شاگردهای موفق و با اخالقی پرورش بده» 
شاگرد درس اخالق داد   هشه بموقع تمرین نمی« »م یاد گرفتماهستید و اینو همیشه گفتید از مربی

و  دارم  نگه میرو  بعد از تمرین من عادت دارم شاگردام  .  مشاورش باشییا  یا منتور باشی واسش  
 « دمدرس زندگی یادشون می

باشهوقتی که ورزشکاری اخالق ورزشی    »  باشهخوش  ،داشته  بدونه    ،مشکالتش حل بشه  ،اخالق 
 «.  شههاش اهمیت قائل میکسی واسه دغدغه ،دهکسی بهش اهمیت می

“A successful teacher is the one who can raise successful and moral 
students. You are an athlete with morals and you always said this, I 
learned it from my coach”” "During training, you cannot teach morals to 
a student, or be a mentor or advisor to him. After training, I have a habit 
of holding my students and teaching them life lessons.” “When an athlete 
has sportsmanship, good manners, his problems are solved, he knows that 
someone cares about him, someone cares about his concerns.”  

 خوش اخالقی

good-
temperedness 

شن یا حس میکنن کسی هست که هیجاناتشو و احساساتش شه که حس کنن درک میباعث می» 
این    .تونه پیشرفتی هم کنهنمی،  بزنهوقتی جوونی نتونه حرف  »  « شنوهیهاش رو مو همه دغدغه

می  رابطه باعث  دوطرفه  جوونخوب  که  راحتشه  برسنها  خودشکوفایی  به  بتونن  »تر  اسمشو « 
میذمی و  راهنمایی  مشاوره  ارم  و  راهنمایی  این  با  دنیا  شاگردای  تمام  که   خودشونو   توننمیگم 
ی عالوه بر مربی نیاز به یه نفر داره هر ورزشکار»   « رسنمی  خودشکوفایی  به  و   کنن   پیدا  عبارتیبه

باشه مشاورش  نمی  ؛که  مربی  ببه عبارتی  اون حرفهتونه شاید  بایدخاطر  که  باشه  شنوی  ،  داشته 
نقدر بهش اهمیت بدن که حال خوب و بدش واسه  وولی وقتی شاگردی ا  ،شاگرد خیلی کارا کنه

 «.های جدید هم کسب کنهمهارتهاشو نشون بده و تونه مهارت بهتر می ، کسی مهم باشه

“It makes them feel understood or feel that there is someone who hears 
their emotions and all their concerns.”” When a youth cannot speak, he 
cannot progress. This good mutual relationship makes it easier for young 
people to achieve self-fulfillment.” I call it guidance and I say that all the 
students in the world can find themselves with this guidance and advice 
and reach self-fulfillment.” “Every athlete besides the coach needs 
someone to be his advisor; In other words, the coach can't make the 
student very efficient, maybe because of the listening skills he should 
have, but when a student cares about him so much that his good and bad 
mood is important to someone, he can show his skills better and acquire 
new skills.”   

 اییخود شکوف

Self-
fulfillment 
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Table 2. Themes extracted from interviews with sports coaches 

صد در صد  »   «تری نسبت به بقیه داشته باشمخداروشکر باعث شده شاگردای مستقل و با اراده» 
 «.تر به راهشون ادامه بدنشه با استقالل پرورش پیدا کنن و بتونن مستقلباعث می

“Thanks God, it has made me have more independent, strong-willed 
students than others” “It fully makes them grow up with independence and 
can continue their way more independently." 

 یابی استقالل

Independence 

می»  اعتمادبباعث  هستن  مهم  و  دارن  اهمیت  کنن  حس  که  میهشه  باالنفسشون  »ره  نقدر  وا« 
 «.ها تصور کننتونن خودشون رو تو بهترین حالتراحتی میره که بهنفسشون باال می هاعتمادب

“It makes them feel important and their self-confidence increases” “Their 
self-confidence increases so much as they can easily imagine themselves 
in the best situations." 

 نفس هاعتمادب

Self-
confidence 

 

 نهایی  یافته -3

 مربیان ورزش   از تجاربشده  مضامین حاصلاز طرح فراترکیب و    شدهاستخراج بندی مضامین  با جمع

ارائه   شماره سهدر جدول    ورزشکاران  یدر ارشادگر  انیمرب  یهانقش  و حذف موارد مشترک، درنهایت

 . ه استشد
 

 ورزشکاران  یدر ارشادگر انیمرب یهانقش -3 جدول

Table 3- The roles of coaches in guiding athletes 
 مضامین اصلی 

Main Theme 
 مضامین پايه 

Basic Theme 

 پیشرفت دهنده 

The developer 

 گراییپیشرفت 

Progressivism 
 معاشرت علمی

Scientific association 
 الگودهی

Modeling 
 حمایتگری 

Patronage 
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Table 3- The roles of coaches in guiding athletes 
 مضامین اصلی 

Main Theme 

 مضامین پايه 

Basic Theme 

 اخالق محور 

Ethics-oriented 

 اخالقی خوش 

Good-temperedness 
 هدایتگری 

Guidance 
 نفس ه اعتمادب

Self-confidence 
 نگرش   بهبود

Attitude improvement 

 توانمندساز 

Enabler 

 خودآگاهی

Self-awareness 
 حل مسائل 

Problem-solving 
 خودکارآمدی 

Efficacy 
 یابیاستقالل 

Independence 
 خودشکوفایی

Self-fulfillment 
 

 . ه استشد تدوین  شماره یکصورت شکل بهمدل مفهومی پژوهش 
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 ورزشکاران  یدر ارشادگر انیمرب یهانقش -1 شکل
 

 گیریو نتیجه  بحث
در   که  بود  کیفی  با رویکرد  ورزشکاران  یدر ارشادگر  انی مرب  یهانقشهدف پژوهش حاضر، بررسی  

یک عنصر    ،ارشادگری  شد.  مدار و توانمندساز شناساییدهنده، اخالق قالب سه نقش اصلی پیشرفت

افتد  زمانی اتفاق می  ارشادگریهای توسعه مربیگری در نظر گرفته شده است.  مهم فزاینده در برنامه

اعتماد تکامل  زمانی که یک رابطه قابل  . زشکار وقت بگذاردوربا رغبت برای رشد شخصی    مربی که  

هدف  (.  2011،    1فدریچی  و   )موئنشود  میتقلید  شوند و از رفتار  یابد، نیازها و عالیق برآورده میمی

 بود.   کاوش مفهوم ارشادگری مربیان ورزش  ،این مطالعه

بیشتر مربیان در طول دوران   .بود  دهنده پیشرفتاولین نقش مربی در ارشادگری ورزشکاران، نقش  

با تجربه  به   ؛ ندوشمی  ارشادگریتر  ورزشی خود توسط مربیان  ارزشمندی  بینش  درنتیجه، دانش و 

دوین و همکاران،  )  کردشایانی خواهد  ها کمک  آن  مربیگریگیری فلسفه  که به شکل  آورند میدست  

ها  . هنگامی که آن (2020دهد )فرد و همکاران، میها را افزایش های عملکرد آن و تمام جنبه ( 2022

 کنند میشروع  ورزشکاران و مربیان جوان    ارشادگریبه سطحی از تخصص در زمینه خود رسیدند، به  

 و   است  ورزشکاران  عملکرد  توسعهو    تسهیل  ،ورزشی  مربیگری  کلی  هدف  (.2020)تقوی و همکاران،  

 در   مربی  شایستگی  و  مهارت  دانش،  به  توجهی  درخور  طوربه   آمیزموفقیت  نتایج  ،رسدمی  نظر  به

  را   خود  موقعیت  خوب،  ارشادگر  مربی   که  کندمی  عنوان  (2019) پالمر  دارد.  بستگی  خاص  هایحوزه 

 
1. Moen & Federici 

پیشرفت

دهنده

توانمندساز

اخالق 

مدار
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نمی  ارشادگر  را  خود  او  تعبیر  به  و   کشدنمی  شاگرد  رخ  به   ارشادگر   را  او  دیگران  بلکه  ؛کندمعرفی 

  عامل  سه  به  ،مربیگری  عومل مؤثر در  از  خود  تحلیل  و  تجزیه  در  (2009)  1گیلبرت  و  کوته.  بینندمی

  هایمهارت  آموزش  نحوه  و   ورزشی  علوم  محتوایی  دانش )  یاحرفه عوامل    - 1:  کنندمی  اشاره   اصلی

 فردی  بین عوامل    -3  و (  مربی  یک  تأمل  و   آگاهی   چگونگی   دانش)   فردیدرونعوامل    -2    ،(ورزشی

 .(مربیان  سایر و ها رسانه بازیکنان، مانند دیگران با ارتباط نحوه دانش)

را می  انمربی  ارشادگری  به ورزشی  غیررسمی طبقه   عنوانبه طور گسترده  توان  یا   بندی کرد رسمی 

غیررسمی در مربیگری ورزشی رایج است و به روابط ارشادگری  (.  2013لونزدیل،    و  بلیک  )النگان، 

برای  های آموزشی رسمی توسط یک هیئت ورزشطبیعی و بدون ساختار اشاره دارد. درمقابل، برنامه

های رسمی ارشادگری مربی ورزشی شوند. برنامهنظارت بر توسعه نیروی کار مربی طراحی و ارائه می

برنامه با  همسو  اغلب  سازمانی  تعییندرحالی  ؛شوندمیهای  بودجه  با  تکه  میأ شده  با  مین  و  شوند 

اندازهشاخص کلیدی  عملکرد  میهای    برنامه   رسمی،  یادگیری  منابع  بر عالوه  روازاین  ؛ شوندگیری 

(.  2009،  2راین   و  الیل   ترودل،   )مالت،  باشد   غیررسمی  یادگیری  هایفعالیت  شامل   باید  مربی  آموزش

  حمایت   و  فراگیر به  کمک   هدف  با  یادگیری،  در   تعاملی   رویکرد   هایراهبرد  از  یکی  عنوانبه  ارشادگری

 برونر  گینفورث،  گاکین، مک )ایوانز،  کندمی ایفا مهمی نقش آموزشی اهداف  به دستیابی جهت در او،

می(  2006)  4اندرهیل (.  2015،  3کوته  و که  بیان   مسیر   در  پیشرفت  و  توسعه  بر  ارشادگریکند 

 ارتقای  نفس، عزت  و  اطمینان  افزایش  انزوا،   احساس  کاهش  در  ارشادگری  نقش   .است  ثرؤم  شدنایحرفه 

 گیری شکل  استرس،  کاهش  تحقیقاتی،  توانمندی  و  تفکر  بهبود  مسئله،  حلتوانایی    و  خوداندیشی

  های حوزه  در  ،اضطراب  کاهش   و   شخصی  و   علمی   رشد  بهتر،   تحصیلی  عملکرد  مثبت،  هاینگرش

 موفقیت   برای  کلیدی  شایستگی  ،اثربخش  ارشادگری  طورکلی،به  . است  شده  تأیید  آموزشی  مختلف

  .دارد نیز شاگردان روانی و  روحی سالمت در مهمی   بسیار نقش و است ایحرفه 

  عامالن  بین   ارتباط  و   تعامل   بر  تربیتی  و  تعلیم  هر  اساس بودن مربیان بود.  محوراخالق   ،دوم  مضمون

 شاگردان   طورکلی،به.  نیست  محدود  شاگرد   و   استاد  رابطه  به  امر  این  و  است  استوار  یادگیری  و  یاددهی

 استنلینگ،  )گسدال،  است  اساتیدشان  و   آموزشی  محیط  از  صرف  یادگیری  فراتر از  که  دارند  نیازهایی

  های گروه و  افراد اجتماعی و  روانی حمایت جویوجست در شاگردان(. 2019، 5اوموندسن و سولستاد

 
1. Côté & Gilbert 
2. Mallett, Trudel, Lyle & Rynne 

3. Evans, McGuckin, Gainforth, Bruner & Côté 

4. Underhill 

5. Gjesdal, Stenling, Solstad & Ommundsen 
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  تناسب  الزمه  ، هاآن  تک تک  با   فردی  ارتباط  برقراری  و   توجه  و  شاگردان  به  هستند. احترام  گوناگونی 

 بر صمیمیت عالوه  تواندمی  موضوع  این  .است  محوری  فراگیر  امر  تحقق  و  فراگیران  با  آموزشی  هر فعالیت

 تجارب  با  اغلب  ورزشی  مربی  ارشادگری  مزایای  .آورد  فراهم  شاگردان  برای  را  استقالل  فرصت  بیشتر،

  حمایت  و  هدایت  محل  در  خود  مربیگری   محیط  در  که  است  مرتبط  مربی  معتبر  و  تجربی  یادگیری

ووپاسخگوب  محترمانه،  رفتار  شامل  توجه  هایمهارت  .شود   به  کامل  توجه  با  دادنگوش  توانایی  دن 

  ها مهارت  این   . دهدمی  را  شدندرک  و   شدنشنیده  شدن، دیده  احساس  ورزشکار  به  که   است  ایشیوه 

بین مربی و فراگیر    رابطه  در  امنیت  احساس  و  اعتماد  ایجاد  باعث  زیرا  ؛رسندمی  نظر  به  مهم  بسیار

  کند  شرکت گووگفت  در تا   سازندمی قادر  را ورزشکار همچنین ها این مهارت(. 2009، 1)بکر  شوندمی

 روابط  توسعه  و  ایجاد از  پس ،ارشادگری یندافر پیشرفت  کند. با  بررسی دقتاب  را خود شخصی رشد  و

دارند.    ایفزاینده   اهمیت  تأثیرگذار  هایمهارت   توجه،  هایمهارت  از  مربی   استفاده  با  ورزشکار  و  مربی

  گذارد می  تأثیر  ورزشکاران  آگاهی  و  رفتار  انگیزه،  بر  که  است  سؤاالتی  از  استفاده  شامل  هامهارت  این

  های مهارت  درمجموع،  .است  ضروری  فردی  عملکرد  رشد  درمورد  جدید   هایدیدگاه  کشف  برای  که

  ورزش   کیفیت  در  ،ورزشکار  و  مربی  روابط  ایجاد  برای  تأثیرگذاری  هایمهارت   و  مربیان  توجه

 (.  2017، 2)مورالکن، لرن و پدرسن رسدمی نظر به کنندهتعیین

  دو   با  فردی  توانمندسازی  ،کنندگانمشارکت  دیدگاه  طبق  ی مربیان بود کهتوانمندساز  ،آخر  مضمون

 مضمون  این  جنبه  یک از  هرکدام که  شد   توصیف  خودکارآمدی   و   یابیاستقالل  دهنده سازمان  مضمون

ایجاد حس استقالل   تحمل،   و  صبر  قدرت  افزایش  فردی،   هایتوانمندی  ارتقای   .دادند   پوشش   را  کلی 

گروهی،  بهبود  تحصیلی،  انگیزه  افزایش  پذیری،مسئولیت   و   نفس، اعتمادبه  سطح  ارتقای  سازگاری 

  هایدیگر جلوه  از  ،مربی   با  ارتباط  در  شاگرد  فعاالنه  هاینقش  گیریعهدهو به  همکاری  به  تمایل  افزایش

 بر   مؤثر  عوامل  از  خودکارآمدی،ورزش است.    مربیان  مربیگری  مهارت  در  ارشادگری  نقش  توجه  درخور

  و  آیند  کنار  بهتر  زاتنش  با شرایط  تا  کند می  کمک  هاآن   به  و  شودمی  محسوب  فرد  روانی  متالس

  تالش   در  باشند،   داشته  قبول  بیشتر  را   خود  هایافراد توانایی  هرچه  . باشند   داشته  کمتری  روانی  آسیب

و  انجام  از  معموالً  افراد.  هستند  ترمصمم  خود   ، هاستآن  توانایی  از  فراتر  که  هاییموقعیت  وظایف 

قضاوت  که  هستند  هاییفعالیت  دنبالبه  و  کنندمی  خودداری   دارند  را  آن  انجام  توانایی  خود،  در 

 (. 2020)رحیمی و همکاران، 

 
1. Becker 

2. Møllerløkken, Loras & Pedersen 
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در   بیشتری  تخصص  و  بودنارشد  خاص  ایزمینه   در  انمربی  ،ارشادگری  هایبرنامه  درطورکلی،  هب

 را   خود  حرفه  از  زیادی  بخش  کهوجود دارد  مربیانی    درمورد  کمی  مقاالت  .دارند  انفراگیر  مقایسه با

  یروشن و واضح نظر چندان ارشادگر، مربیان موضوع حال،بااین ؛کنندمی ورزشکاران ارشادگری صرف

 شود: به مربیان پیشنهاد می بنابراین ؛استنیاز تحقیقات بیشتر در این زمینه  انجام نیست و به
 ؛ های ورزشی را در زمان ارتکاب اشتباه ورزشکاران بیان کنندمهارت-

   ؛رفتارهای واکنشی انضباطی را در حین تمرین و مسابقه مدنظر قرار دهند -

 اند.  پذیرفتهباشند که ورزشکاران پایبند ای از اصول اخالقی به مجموعه -
 

 تشکر و قدردانی 
که در انجام   شیرازدانشگاه    شناسیتربیتی و روان  دانشکده علوم  محترم  معاونت آموزشی  واز ریاست  

 . شودقدردانی میتشکر و  کردند، پژوهش همکاری این 
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