
 
BRANDAFARIN JOURNAL OF MANAGEMEMNT 

Volume No.: 3, Issue No.: 31, Oct 2022 
P-ISSN: 2717-0683 , E-ISSN: 2783-3801 

Examining the roles of coaching experience and coach training on coaches’ 
perceived life skills teaching 

 
Samira Sadat Nobakhti 

Post DBA graduate of Tarjoman Oloom Higher Education Institute 
 

Abstract 
	
The present study examined the roles of coaching experience and coach training on coaches’ 
perceived life skills teaching. Canadian high school sport coaches (N1/41356) completed a 
demographic questionnaire and the Coaching life skills in sport questionnaire. Results suggested 
that coaches with more experience perceived themselves to discuss and practice life skills and 
transfer to a greater extent than coaches with less experience. No significant differences were 
observed based on whether coaches completed coach training, and the interaction effect between 
coaching experience and coach training was non-significant. Implications for coach education 
programs are discussed regarding training coaches to explicitly teach life skills through sport. 
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 بر آموزش  یو آموزش مرب يگرینقش تجربه مرب یبررس
 انیمرب یدرك شده زندگي هامهارت

 
میراسادات نوبختیس  

 علوم ترجمان عالی آموزش موسسه  Post DBAآموخته دانش
 

 چکیده
 انیمرب .پردازدیم انیمرب یدرك شده زندگ يهابر آموزش مهارت یو آموزش مرب يگرینقش تجربه مرب یپژوهش حاضر به بررس

 لیدر ورزش را تکم يگریمرب یزندگ يو پرسشنامه مهارت ها جمعیت شناختی) پرسشنامه N=1356کانادا ( يها رستانیورزش دب
و انتقال  نیرتم،بحث  شناخت بهتري از خود در زمینه، ترتجربه  کم انینسبت به مرب ترتجربه  با انینشان داد که مرب جینتا کردند.
و  مشاهده نشد ر،یخ ای گذارنده اندرا  گريیمرب یدوره آموزش نکهیبر اساس اتفاوت معناداري بین مربیان  .دارند یزندگ يهامهارت

به  نایآموزش مرب با توجه به یآموزش مرب يبرنامه ها يامدهایپ بود. رمعناداریغ یو آموزش مرب يگریتجربه مرب نیاثر متقابل ب
 .ردیگ یورزش مورد بحث قرار م قیاز طر یزندگ يمهارت ها حیآموزش صر منظور

 یورزش، کم ،یزندگ يهامهارت زنجیره ح،یصر ،یآموزش مرب ،یمرب رشد :هادواژهیکل
 

 مقدمه
 شامل که کند کمک نوجوانان 3اجتماعی روانی رشد به تواند می که است شده شناخته 2محیطی عنوان به 1یافته سازمان ورزش
 روانی 5هاي داشته عنوان به زندگی هاي مهارت ورزشی، پژوهشی روانشناسی ادبیات در .شود نیز می 4زندگی هاي مهارت توسعه

 مینهز در سازند می قادر را افراد که شوند می تعریف) احساسات تنظیم ها، تیمی هم با موثر ارتباط برقراري مانند( 6عملی اجتماعی
 زندگی هاي مهارت یادگیري فرآیند از کلیدي جزء یک 7انتقال مفهوم .شوند موفق) مدرسه جامعه، خانه، مانند( زندگی مختلف هاي
ن یک تمری حین در رهبري توانایی مانند( ورزش در مهارت یک کردن درونی و یادگیري عنوان به زندگی هاي مهارت انتقال با است؛
 کی براي بحث رهبري توانایی مثال عنوان به. (شود می تعریف ورزش، از فراتر مهارت همان تعمیم و کارگیري به سپس و) ورزشی
 مشارکت طریق از نوجوانان براي را زندگی هايمهارت کسب اهمیت ادبیات هاي پژوهشی، اخیر مرورهاي ).مدرسه در گروهی پروژه

 را ردف روان سالمت تقویت و رفاه تجارب اجتماعی، رشد تحصیلی، پیشرفت توانندمی هاییمهارت چنین چگونه اینکه و ورزشی
 .است کرده برجسته کنند، تسهیل
 9اگرتسلط هايمحیط از حمایت و ایجاد در خود موقعیت اساس بر که، اندشده شناخته والدینی غیر بزرگساالن عنوانبه 8مربیان

 .اساسی دارند نقش زندگی هايمهارت یادگیري فرآیند در ورزش، طریق از مثبت رشد نتایج ارتقايپیرامون 
 و توسعه صریح/ ضمنی 12پیوستار همکاران و11بین ورزش، طریق از زندگی هاي مهارت آموزش در مربیان 10تعمد میزان درك براي
 بحث) ج( مثبت، جو تسهیل) ب( ورزش، زمینه ساختار) الف: (است سطح شش داراي که داده اند بسط را زندگی هاي مهارت انتقال

 ورزشکاران همکاران، و بین گفته به. انتقال تمرین) و( انتقال بحث. ) ه( زندگی، هاي مهارت تمرین) د( زندگی، هاي مهارت مورد در
 رود، هنوزمی باال در پیوستار آنها مربیگري در حالی که رفتار زیرا دارند زندگی دارند زیرا هايمهارت یادگیري براي بیشتري شانس

 را زندگی هايمهارت و ورزشی هايمهارت که یافته،توسعه و سالم مربیگري فلسفه یک این بر عالوه. پردازندمی قبلی سطوح به

                                                
1. Organized Sport 
2. setting 
3. psychosocial 
4. life skills 
5. assets 
6. actionable 
7. transfer 
8. coaches 
9. mastery oriented environments 
10. intentional 
11. Bean 
12. continuum 



 در مربیان تحرك در عاملی مهم مطرح می شود که عنوانبه) 460. ص( بیند،می »مربیگري فراگیر و مساوي هاي پیگیر« عنوانبه
 .کند می هدایت را زندگی هاي مهارت آموزش نحوه و دارد نقش پیوستار
 بهبود براي یکپارچه فردي درون و فردي بین اي، حرفه دانش مداوم کاربرد" عنوان به را مربیگري اثربخشی 13گیلبرت کت و

 رویکرد این ).316. ص( کرده اند تعریف "خاص مربیگري هاي زمینه در ورزشکاران شخصیت و ارتباط نفس، به اعتماد شایستگی،
است  ذکر شایان. کند می برجسته را ورزش در آموزش و تجربه کسب براي مختلف هاي فرصت در شدن درگیر اهمیت 14یکپارچه

 مثال وانعن به. اندشده ها شناسایی پژوهش در مربیان اثربخشی بر مؤثر مهم متغیر دو عنوان به مربی آموزش و مربیگري تجربه که
 با تعامل و مربی و ورزشکار یک عنوان به تجربیات رسمی، آموزش طریق از را نوجوانان ورزش مربی یادگیري همکاران و 15لمیر

 ايه شیوه بهترین درك و ورزششان فرهنگ خرده در مربیان شدن اجتماعی به ورزش در قبلی تجربیات. کرده اند بررسی دیگران
 ار مربیان هايمهارت ها،ورزش سایر در مربیگري تجربه داشتن که است شده اثبات همچنین .می کند کمک دیگران از مربیگري
 با یسهمقا در دارند، کمتري مربیگري تجربه که مربیانی. دهند انجام رشته ورزشی خودشان را بهتر در مربیگري تا کندمی متنوع
 در شکالتم حل براي مثالً( بیشتري آموزشی نیازهاي و کمتر شایستگی داراي را خود دارند، بیشتري مربیگري تجربه که مربیانی
 زا باالتري سطوح دیده، آموزش مربیان با ورزشکاران که است داده نشان همچنین قبلی تحقیقات .دانندمی) جدید هايموقعیت
 در مروري همکاران و 16النگان. داده اند بروز را خود هاي تیمی هم و مربیان با تر قوي ارتباط و مثبت اجتماعی روانی هاي مهارت
 را محدودیت چندین و کردند بررسی را فردي بین مربی آموزشی مداخالت اثربخشی مورد در تحصیلی بورس نظام مند، طور

 عیفض ضعیف اعتبار با ابزارهایی از نکردند، ارزیابی آموزش از را قبل مربی رفتارهاي محققان موارد، بیشتر در. کردند شناسایی
 نوپا لیلد به شناختی روش مسائل است ممکن که کردند اذعان نویسندگان حال این با. نکردند استفاده نظریه از و کردند استفاده
 و ملیع تجربه آوردن دست به براي مربیان براي یادگیري هايموقعیت از وسیعی طیف ارائه نهایت در. باشند داده رخ موضوع بودن

 .شناسایی شده است مفید مربیان کلی پیشرفت براي خود، مربیگري دوران طول در آموزش
 هاي مهارت آموزش میزان توضیح در مهم متغیرهاي عنوان به مربی آموزش و مربیگري تجربه زندگی، هاي مهارت پیرامون اهمیت

 تجربهکم مربیان چگونه که می کند بحث 17کامیر دبیرستانی، ورزش زمینه در نوجوانان رشد بررسی در. اند شده شناخته زندگی
 ايبر است ممکن یا باشند اطالعبی زندگی هايمهارت آموزش در خود نقش از است ممکن ندارند مربیگري آموزش که کسانی یا/و

 به عمداً تواند می که مربی آموزش اهمیت بر اي اخیرا مقاله .باشند مجهز نشده ورزش طریق از زندگی هايمهارت صریح آموزش
 در والدین و ورزشی هاي سازمان توسط مربیان آن در که کند، کمک نوجوان ورزشکاران) زندگی هاي مهارت مانند( مثبت توسعه
 .کرده است تأکید شوند، می حمایت فرآیند طول
 مهارت مورد در مربیان توسط شده درك آموزش به احتماالً 19مربی آموزش و 18مربیگري تجربه که است شده مطرح ادعاهایی اگرچه
 قشن بررسی حاضر پژوهش هدف بنابراین. اند نشده اثبات تجربی شواهد بوسیله هنوز ادعاهایی چنین کند، می کمک زندگی هاي
 تهدای تحقیقی سؤال دو با مطالعه این. بوده است مربیان شده درك زندگی هايمهارت آموزش بر مربی آموزش و مربیگري تجربه
 ربیم آموزش آیا) ب( کند؟می بازي مربیان توسط شده درك زندگی هايمهارت آموزش در نقشی مربیگري تجربه آیا) الف: (شودمی

 بیشتر هايسال با مربیان) الف( که کردیم فرض ما کند؟می بازي مربیان توسط شده درك زندگی هايمهارت آموزش در نقشی
از  باالتري سطوح در را زندگی هايمهارت) سال 6-10 و سال 5( کمتر تجربه با مربیان به نسبت) سال 11( مربیگري تجربه

 از باالتري سطوح در را زندگی هاي مهارت که کنند می تصور. مربی آموزش در نقش مربیان) ب( و دهندمی آموزش هدفمندي
 .دهند می نسبت به مربیان آموزش ندیده، آموزش هدفمندي

 
 
 
 
 

 

                                                
13. Cote and Gilbert 
14. integrated approach 
15. Lemyre 
16. Langan 
17. Camire 
18. coaching experience 
19. coach training 



 روش
 اندازه گیري ها ها و رویه
 در اعتبارسنجی پروژه یک از بخشی عنوان به حاضر مطالعه. شد اخذ 20اتاوا دانشگاه از اخالقی تاییدیه ها، داده آوري جمع از قبل

ورزشی  مدرسه ،21آلبرتا مدارس ورزشی انجمن یعنی کانادا، هاي ایالتی دبیرستان ورزشی انجمن سه با که شد انجام بزرگتر مقیاس
 هب یعنی( دبیرستان گرفت، صورت تحقیق که استانی سه در. شد انجام 23منیتوبا هاي دبیرستان ورزشی انجمن و ،22کلمبیا بریتیش
 سالگی 14 تا 13 سن در معموالً نوجوانان که شودمی شامل را 12 تا 9 هايکالس از) شودمی شناخته نیز دبیرستان پایه دوم عنوان
 همه از اصلی لیست یک ورزشی انجمن هر. رسانندمی پایان به سالگی 18 تا 17 در را 12 کالس پایه و شوندمی 9 کالس وارد

 تهیه ودخ مربوطه استان در) راگبی یخ، روي هاکی صحرایی، دوي مانند( دبیرستانی هاي ورزش مربیگري براي شده نام ثبت مربیان
 دعوت آنها از و) نفر 12،685( کرد ایمیل اصلی هاي لیست در موجود مربیان همه براي را اي نامه دعوت تحقیقاتی تیم. کردند
 رسشنامهپ) الف: (بود بخش دو شامل پرسشنامه این. کنند تکمیل را آنالین پرسشنامه بسته یک و کنند شرکت مطالعه در کرد

 شده داده توضیح زیر در تفصیل به دو هر ؛Q-CLSS( 24ورزش در مربیگري زندگی هاي مهارت پرسشنامه) ب( و دموگرافیک

 .کردند تکمیل را پرسشنامه مربیان از نفر) 1356( درصد 10.7 مجموع در). است
 

 ت،یسسن، جنموارد زیر از شرکت کنندگان پرسیده شد:  هشت سوال جمعیت شناختی در رابطه با .شناختی جمعیت پرسشنامه
در آن تخصص دارند، جنسیت ورزشکارانی که مربی  تعداد ورزشهایی که ،(سال) يگریسابقه مرب ،یلیتحص آخرین مدرك ت،یقوم

)، n=260سال؛ 5یا خیر. سابقه مربیگري به سه بخش سابقه کم ( آنها بوده اند، و اینکه آیا دوره آموزشی مربیگري را گذرانده اند

گروه از  دسته بندي برگرفتهاین  که)، n=471؛ ≥سال 11)، یا سابقه باال دسته بندي شد (n=182سال؛  10تا  6سابقه متوسط (
 نامهیگواه برنامه ی قبل براي مربیان کم سابقه و با سابقه انجام شده بود.ورزش یروانشناس قاتیدر تحقی است که بندیهاي مشابه

ی م، مختص آموزش مربیان است انیمرب يکانادا برا یآموزش مل یبرنامه رسم نمایانگر نکهیبا توجه به ا )NCCP( یمل يگریمرب
 .ردآو یم فراهم انیمرب براي یستگیبر سطح و شا یمبتن یساختار آموزش یک قیاز طردر کانادا را  یرسم ، آموزشNCCP. باشد

 ومسئوالنه  يگریمرب يها وهیش تدوینبر  با تمرکز و چند ورزشی آموزشهاي مختص یک ورزش ارائه يبرا یآموزش يکارگاه ها
وجود  انیمرب يبرا NCCP قیاز طر یزندگ يمهارتها مختص هايآموزش امکان ارائهدر حال حاضر، . دنشو یبرگزار م ،اخالق مدار

 دست کمکه  یانی(مربیا بله ) n = 270شرکت نکرده بودند؛  NCCPدر  اصالکه  یانی(مربدو صورت خیر به  انیآموزش مرب ندارد.
 دسته بندي شد.  )n = 643شرکت کرده بودند؛  NCCPدوره در  کیدر 

در  يچه حد تا انیکند که مرب یم یابیارزگویه اي  CLSS-Q27 36 .ی در ورزشزندگ يها مهارت يگریمربپرسشنامه 
و همکاران  25بین عینی-یضمن وستاریپ 10 شامل يو از لحاظ نظرش، آگاهی و اختیار دارند؛ ورز قیاز طر یزندگ يآموزش مهارتها

 روانسنجیو از ویژگیهاي  شود یم میتقس اسیمق زیربه پنج  CLSS-Qمی باشد. ی زندگ يتوسعه و انتقال مهارتهادر رابطه با 
ست: اصل هر گویه این ا   . برخوردار است) و همگرا افتراقیاعتبار  ،اینواریانس تغییر ناپذیري یا ،يصور روایی(به عنوان مثال  خوبی

) 91.=∝گویه است ( 17داراي  مثبت، یجو ورزش کمک به ایجاد یکو  سازماندهی اس،یمق زیر نیاول. "به عنوان یک مربی، من "
توسعه  امکانکند و  کمکتجارب مثبت  به کسب کهمشوق را ایجاد کرده اند  فی نفسهامن و  طیمح کی آیا که از مربیان می پرسد

مهارتهاي زندگی مربوط می شود  بحث در مورد که بهدومین زیرمقیاس  )."کرد دقیقبا عمل" براي مثال(فراهم آورد روابط مثبت را 

در ورزش  یزندگ يبه مهارتها پرداختن يبرا آگاهانه اي را يتالشها که آیا) که از مربیان می پرسد 89.=∝است ( گویه 5داراي 

تکرار و تمرین مهارتهاي زیر مقیاس سوم،  )." یزندگ يمهارتها در موردورزشکاران  توضیح به"(به عنوان مثال داده اند یا خیر انجام 

را براي ورزشکاران  در ورزشی زندگ يمهارتها يریکارگبه  فرصت از مربیان می پرسد آیا گویه است که 4داراي  )87.=∝زندگی (
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 خصوصبحث در چهارمین زیرمقیاس،  )."يگریدر برنامه مرب یزندگ ياهمهارت افزودن"(به عنوان مثال یا خیر  کرده اندفراهم  خود

به انتقال  پرداختن يبرا راآگاهانه اي  ياهتالش ایکه آ پرسدیم انیاز مرب )93.=∝گویه است ( 5داراي  ،یزندگ يانتقال مهارتها

 خارج از ورزش يها نهیزمتوضیح به ورزشکاران در مورد "(به عنوان مثال داده اند یا خیر از ورزش انجام  خارج یزندگ ياهمهارت

 ،یندگز ياهانتقال مهارت نیتمر). در پایان، پنجمین زیرمقیاس، تکرار و "و بیان کردرا منتقل  یزندگ يهامهارتها در آنمی توان که 

 یزندگ يتا مهارتها کرده اند فرصتهایی را فراهمورزشکاران خود  يبرا از مربیان سوال می کند آیا که )89.=∝گویه است ( 5داراي 

ه زمیناز  یزندگ يهاتانتقال مهار براي و حمایت از آنها ورزشکاران به  کمک"مثال راي (ب رندیورزش به کار گ زمینه هاي از را خارج

شده موافقم) استفاده  کامال( 6مخالفم) تا  کامال( 1از  يا نمرهشش  اسیمق کیاز در اینجا  )."ورزش به زندگی خارج از ورزشهاي 

 ،. CFI =902. ،SRMR =056(هستند  یبا نمونه فعلمدل  خوب ، بیانگر برازشCLSS-Q یروان سنج خصوصیات .است

RMSEA =060.2409.610 [p < 0.001])= 2 x SB.062], –[90% CI = .057 دار  یمعنگویه ها همه  يبرا یعامل . بار
بود  باالیی برخوردار از قابلیت اطمینان اسیمقکل  يبرا یدرون متغیر بود) و همسانی 0.86تا  0.55(بین بود 0.32و باالتر از 

)∝=.95 .( 
 تجزیه و تحلیل داده ها

نشان دادند که سن  هیاول یفیتوص هايآمار شد. انجام SPSS 25با استفاده از  دگرگونیو  یفیتوص. تحلیلهاي هیاول يهالیتحل

داراي مدارك تحصیلی ) و %86.1( سفید پوست و )،%64.1)، اکثرا مرد (SD=11.6سال بود ( 44شرکت کنندگان بطور متوسط 

) % 9/19( بالی)، وال% 7/20بسکتبال (داشتند عبارتند از:  در آن تخصص که ورزشهایی ). شایع ترین%88.7بعد از دبیرستان بودند  (

مختص هر  يورزشها ای ،)٪25پسران ( فقط ،)٪29.1دختران ( مختص فقط ورزشهايشرکت کنندگان . )% 1/10( یدانیو دو و م

) %17.2( چند ورزش ایسه  ای) %25.8)، دو (%57( کیمربیگري که  کردند اعالم آنها ند.داده بود تعلیم را )٪31.6( دو جنسیت 

 اعالم کردند که %68.8) و SD=10.2سال بود ( 13.6آنها بطور میانگین  يگریسابقه مرب .اند داشته بر عهده یلیسال تحص را طی
 شرکت کرده اند.   کانادا  )NCCP( یمل يگریمرب نامهیبرنامه گواه قیاز طر یآموزش مرب برنامه در
 هر یک از گویه يبراي گمشده درصد داده ها .ندقرار گرفت یبررس مورد گمشدگی يو الگوها گمشده ي، درصد داده هااز آن پس

 یداده ها به طور تصادفنشان دادند که  تلیل MCAR ياآزمونهو )، M =.23%(متغیر بود  ٪1.0و  0.1 نیب CLSS-Q يها
 ا باهاسیهمه مقدر ادامه، نرمال بودن  .گرفتند قرار مورد عملچندگانه  جانهیبا استفاده از  گمشده يها داده بودند.از دست رفته 

 یعال± 1.0 نیبو چولگی  یدگیکش ریمقاد براي مثال(  قرار گرفت يغربالگرمورد ارزیابی و   جورج و مالري خط مشی استفاده از 

کاي اجرا شدند تا  مجذور هايلیو تحل هاي تیآزموندر نهایت،  ).بودند قبول مورد ±2.0به  کینزد ریمقادو ؛ در نظر گرفته شدند
شده  بیان یشناخت تیجمع ریاز هشت متغ کیهر مورد در  يگریتجربه مرباز نظر آموزش مربی و  انیمربمشخص شود که آیا 

 رددر مو توجهی قابل هايتفاوت ،يگریمرب سابقه يبراکاي  مجذورو  تی آزمون لیو تحل هیتجز قیاز طریا خیر.  تفاوت داشتند
، و آخرین مدرك تحصیلی  = p14.845, –t(808.06) > (001.، سن   41.374, p < .001  2x= (N = 1007 ,1) تیجنس

t(870.09) = –10.04, p < .001  کاي،   مجذور هايلیو تحل هاي تیآزمونمشاهده شد. در خصوص آموزش مربی نیز، از طریق

، و t(1133) = 5.641, p < .001، سن  27.555, p < .001 2x = (N = 1354 ,1)تیجنس در مورد توجهی قابل هايتفاوت
تفاوت هیچ   یشناخت تیجمع يرهایمتغ دیگر مشاهده شد. در مورد t(666.801) = 6.173, p < .001آخرین مدرك تحصیلی 

ر د یمکک يرهایبه عنوان متغ تحصیلی مدرك آخرینسن و  ت،یجنس در تحلیلهاي اصلی ما ،بدین ترتیب نشد. دیده قابل توجهی
 بود. یمرب 913شامل  ی مااصل يهالیتحل درنمونه مورد استفاده  نظر گرفته شدند. با احتساب داده هاي گمشده، اندازه

و آموزش  يگریمرب سابقه یاصل اثر یابیارز يبرا جداگانه ايبطور  )ANCOVA( انسیکووار یعاملهاي لیتحل. اصلی تحلیلهاي
، پنج ند. بدین ترتیباجرا شد یزندگ ياتهاز آموزش مهار انیمرب درك میزانبر  ریمتغ دو نیا متقابل  اثر نیو همچن یمرب

ANCOVA اسیمق زیرهر  يبرا بطور جداگانه اي عاملی CLSS-Q .آموزش  متغیرهاي مستقل شامل ل،یهر تحل يبرا اجرا شد

ی زندگ ياهاز آموزش مهارت مربیان درك بودند، و میزان سال) 11 ایسال  10تا  6سال،  5≤(ي گریمرب سابقه و )ریخ ای(بله  یمرب

به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جنسیت، سن و آخرین مدرك تحصیلی  )CLSS-Q هاياسیمق زیر طبقشده  ارزیابی(
 ياهلیبر تعداد تحل 0.05 يمقدار آلفابنفرونی استفاده شد و  حیتصح از ،Iنوع  يکنترل خطاها يبرانیز جزو متغیرهاي کمکی بودند. 



در نظر  01.، هاANCOVA يبرا معنی داريسطح  ،بدین ترتیب شد. تقسیم) متغیر پنج یعنیمستقل ( ریهر متغ يراب اجرا شده
 گرفته شد. 

 نتایج
 مثبت یجو ورزش کمک به ایجاد یکو  : سازماندهیIزیر مقیاس 

 ,F(2, 904) = 2.188 ،يگریمرب سابقهاز  معنی داري یاثر اصل چیه ی،لیتحص مدرك آخرینسن و  ت،یپس از کنترل جنس
p > .05، = .005  یا آموزش مربیF(1, 904) = 0.015, p > .05 ،< .001   کمک به ایجاد یکو  در مورد سازماندهی 
 = (904 ,2) ناچیزي وجود داشت اثرتعاملی یو آموزش مرب يگریمرب سابقه نیب  ن،یعالوه بر امشاهده نشد.  مثبت یجو ورزش

0.163, p > .05,  < .001 F. 
 : بحث در مورد مهارتهاي زندگی2زیر مقیاس 

 ,p = .001,  = .016 F(2 صیلیتح آخرین مدركسن، و  ت،یپس از کنترل جنسي گریمرب سابقه قابل توجهی از یاصل اثر
ی پس از تصحیح بنفرونی نشان داد که تعقیب یزوج ساتیمقامشاهده شد.  براي بحث در مورد مهارتهاي زندگی ,7.557 = (904

بطور  (M = 5.13, SE = 0.06, p < .001)در مقایسه با مربیان با سابقه باال  (M = 4.80, SE = 0.06) کم سابقه انیمرب
 = M = 4.97, SE) متوسط سابقهبا  انیمرب نیبعمدي و آگاهانه اي بسیار کمتر در مورد مهارتهاي زندگی صحبت می کردند. 

 = p > .05,  < .001 F(1, 904) ،یآموزش مرب. مشاهده نشد معنی داريتفاوت زیاد، کم و  سابقهبا  یانیو مرب (0.07
بر ادراك مربیان  F(2, 904) =1.044 p > .05,  = .002،یو آموزش مرب يگریمرب سابقه نیب اثر متقابل نیو همچن 0.169

 از بحث در مورد مهارتهاي زندگی اثر معنی داري نداشتند. 
 . تکرار و تمرین مهارتهاي زندگی3زیرمقیاس 

 ياهمهارت نیتمر ي تکرار وبرا صیلیتح آخرین مدركسن، و  ت،یپس از کنترل جنس يگریمرب سابقه قابل توجهعمده و  تاثیر

ه کم سابق انیمربنشان داد که  یتعقیب یزوج ساتیمقامشاهده شد.  F(2, 904) = 6.376, p = .002,  = .014 یزندگ

(M = 3.75, SE = 0.08)  در مقایسه با مربیان با سابقه باال(M = 4.17, SE = 0.08, p < .002)  بطور عمدي و آگاهانه
 سابقهبا  یانیو مرب (M = 3.93, SE = 0.09) متوسط سابقهبا  انیمرب نیباي کمتر به تمرین مهارتهاي زندگی می پرداختند. 

اثر  نیو همچن p > .05,  < .001 F(1, 904) = 0.018 ،یآموزش مربد. مشاهده نش معنی داريتفاوت  هیچ زیاد،کم و 

 از انیبر درك مربهیچ اثر معنی داري  F(2,904) =1.990 p > .05,  = .004 یو آموزش مرب يگریمرب سابقه نیب متقابل
 . نداشت یزندگ ياهمهارت تکرار و تمرین

 یزندگ يانتقال مهارتها خصوصبحث در : 4زیرمقیاس 

 = p <.001,  = .023 F صیلیتح آخرین مدركو  جنسیت سن، پس از کنترل ي گریمرب سابقه قابل توجهی از مهم و اثر
 M)کم سابقه  انیمربکه  نددادتعقیبی نشان  یزوج ساتیمقامشاهده شد.  براي بحث در مورد انتقال مهارتهاي زندگی ,10.641

= 4.24, SE = 0.08)  مربیان با سابقه متوسط  نسبت به(M = 4.58, SE = 0.09, p = .010) و داراي سابقه باال(M = 
4.75, SE = 0.07, p <.001)  بسیار کمتر به بحث در مورد انتقال مهارتهاي زندگی می پرداختند.  بطور عمدي و آگاهانه اي

 جهی از نظرقابل تو . عالوه براین، هیچ اثردمشاهده نش معنی داريتفاوت ، هیچ سابقه باالبا  یانیو مرب متوسط سابقهبا  انیمرب نیب

 F(2, 904)ی و آموزش مرب يگریمرب سابقه نیب متقابل اثر ای F(1, 904) = 0.211, p > .05,  = < .001آموزش مربی 
=0.914, p > .05, = .002  .مشاهده نشد 

 یزندگ ياهانتقال مهارت نیتمر: تکرار و 5زیرمقیاس 
تقال ان نیتمر ي تکرار وبرا صیلیتح آخرین مدركسن، و  ت،یپس از کنترل جنس يگریمرب سابقه قابل توجهو  مهم اثردر آخر، 

داراي  سابقه  انیمربتعقیبی نشان دادند که  یزوج ساتیمقامشاهده شد.  F= 16.324, p <.001,  = .035 یزندگ ياهمهارت

و داراي سابقه  (M = 3.71, SE = 0.10, p = .021)نسبت به مربیان با سابقه متوسط   (M = 3.37, SE = 0.09)کم 

عالوه عمدا  براي انتقال مهارتهاي زندگی به ورزشکاران خود تالش کمتري می کردند.   (M = 4.08, SE = 0.08, p <.001)باال
، عمدا کمتر به تکرار و تمرین انتقال  . p =014 نسبت به مربیان داراي سابقه باال متوسط سابقهبا  یانیمربمشخص شد که  ن،یبر ا



 نیب متقابل اثر ای F(1, 904) = 0.667, p > .05,  =.001مهارتهاي زندگی به ورزشکاران خود می پرداختند. آموزش مربی 

تاثیر چندانی بر درك مربیان از تمرین انتقال  F(2, 904) =1.538, p > .05, = .003ی و آموزش مرب يگریمرب سابقه
 مهارتهاي زندگی نداشت. 

 
 بحث

تا هد را افزایش می دورزش  یروانشناس دانش گستره ،کانادا مقطع  دبیرستان در انیاز مرب یمطالعه حاضر با استفاده از نمونه بزرگ
ایید در ت نتایج ما .قرار دهد یبررس را مورد یزندگ يآموزش مهارتها بر درك مربیان از یو آموزش مرب يگریمربو سابقه نقش تجربه 

آگاهانه  ه پایین، تا حد زیادي بطوریی دارند نسبت به مربیان داراي سابقباال ی که سابقهانیمربفرضیه اول این مطالعه، نشان داد که 
 یدتایمطرح شده را  يادعاها وديتا حد ج،ینتا نیا. پردازند یو انتقال آنها م یزندگ يدر مورد مهارتها و بحث نیتمرو دانسته اي به 

آموزش  همزمانبخوبی بطور را  یزندگ ياهو مهارت یورزش يهاتکه چگونه مهار رندیبگ ادی انیمرب مدتی طول می کشد تا که ندی کم
می دانند  یذاتا ضمن ندیفرآ کیرا به عنوان  یزندگ ياهانتقال مهارت )سابقهکم  انیمرب خصوص(به  انیاز مرب یبرخ نکهیو ا دهندب

 . ددارن ازین چندانی آگاهانه و دانستۀکه به توجه 
تکرار  مرین وبه ت تمایل، کم و متوسط سابقهبا  انیاز مرب شتریبی توجهبه طور قابل  باال سابقه داراي انیمرب مشاهده شد هازآنجاییک

به دست آمده ) 5 اسیمق زیر( یزندگ يانتقال مهارتها نیتمرتکرار و  در مورد قابل توجهی جینتا، انتقال مهارتهاي زندگی دارند
آنها این توانایی را در خود می بینند رسد که  یبه نظر م ،می آورند به دست طی سالهارا  يگریتجربه مرب انیهمانطور که مرباست. 

 افزایش ،ینکهمهمتر ا .ببرندبه کار را در ورزش  آموخته شده زندگی ياهکنند تا مهارت فراهمورزشکاران  يرا برا یطیتوانند شراب که
 حیآموزش صر يبرا الزم ياییهتوانابرخورداري مربیان از  نمی تواند نشاندهندهخود  يبه خود ،ي با گذشت سالهاگریتجربه مرب

 ،یه مربمدل توسعتوجه به با آموخته اند. خود  يگریمرب مربیان در طی مدت که است بیانگر چیزهایی، باشد. بلکه یزندگ ياهمهارت
 وختنآم برايرا  بیشتري يوقت و انرژ ،هنوز در اول راه هستندکه  داراي سابقه کمتر انیاست که مرب نیا یاحتمال حیتوض کی 32

 و زمان و ظرفیت موثر)، هاينیتمر آسانتر کردننحوه  يریادگی براي مثال( ندی کنمصرف  يگریمرب هیاصول اول تیرینحوه مد
 یستگیاش خوبی ازدر مراحل  که باالسابقه  بای انی، مربشناختی کمتري را براي آموزش مهارتهاي زندگی در نظر می گیرند. در مقابل

در فلسفه  تامل و تفکر يبرا الزم یشناخت يفضاکه   دارندبرخور کارایی الزم از مربیگري هیاصول اولدر ، قرار دارند ه نوآورانهو توسع
 يبرا يشتریب قاتیتحق الزم است عالوه براین،   .براي آنها فراهم می آوردرا  یزندگ يهامهارت صریح يو توسعه راهبردها يگریمرب

 نسبت انیمربتوجه درك مشاهده شده در  ياهتفاوتانجام شود تا  يگریمرب سابقه اساسی يرهایمتغ یمطالعه و بررس جینتا تبیین
 داده شود.  حیتوض بطور دقیق تري و انتقال آنها یزندگ ياهبه مهارت

 یزندگ يآموزش مهارتها در توانمندي آنهانحوه درك  خصوصدر  دهیدنآموزش  ای دهیآموزش د انیمرب نیب يدار یتفاوت معن
را در   )NCCP( یمل يگریمرب نامهیبرنامه گواهآموزش  انیمربکه  و همکاران دریافتند تروتیر ،قبل قاتیدر تحق مشاهده نشد.

 آورعوامل استرس  بین تعادلبرقراري  نحوه و همچنین ، هدف تعیین (مانند آموزش نحوه یزندگ ياتهآموزش مهار شیوه آموختن
رفاه براي افزایش را  یچند ورزش آموزش يدر کانادا فرصتها NCCPگرچه  .می دانستند و سودمند دی) را مفبه جوانان یدر زندگ

خاص بر توسعه و انتقال را با تمرکز  یآموزش اما هنوز ارائه می دهد )یاخالق ماتی، اتخاذ تصم+ توانمندي براي مثالورزشکاران (
 ياتهبه مهار امیمستقکه   )NCCP( یمل يگریمرب نامهیبرنامه گواه مربوط بهمطالب کمبود    .ارائه نکرده است یزندگ يمهارتها
آموزش  تیبر اساس وضع انیمرب نیب هیچ تفاوتی چرا در مطالعه حاضرکه  مبین این امر باشد وديممکن است تا حد، پردازدب یزندگ

 ریخ ایپاسخ بله  با دو آن بخش بنديو  یآموزش مرببراي   NCCP صرفا استفاده از عنوان، وجود نیبا اه است. آنها مشاهده نشد
 بررسی انیمرب متفاوتی از آموزشاشکال ممکن است  ،بعدي مطالعاتدر  شود. می در نظر گرفته این مطالعه تیمحدود به عنوان
صرف، بهتر شناسایی زمان و مقدار م ، مدت ماهیتمانند  ییرهایآنها در رابطه با متغ یزندگ ياهآموزش مهارت ياییهتواناشود تا 

 شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. 
 Project SCOREو  Coaching for Life Skill، مانند  یزندگ يمهارتها ی مختلفی را در موردآموزش يمحققان برنامه ها

 يبا سازمانها دیمحققان بادر ادامه،  .دارد یتهاییمحدود ویژه يبرنامه ها نیا ی بهاما دسترس  ! و اجرا کرده اند تدوین انیمرب يبرا
 یبآموزش مر ياه برنامه بهآنها  افزودن و یزندگ ياهمهارت مختصمطالب  تدوین يو برا ارتباط برقرار کنند انیآموزش مرب متصدي
 ي، همکارآوردفراهم می  آنها را يگریمراحل حرفه مرب همهدر  انیمرب گسترده یدسترس امکان ) کهNCCPبزرگ (مانند  اسیدر مق
 یزندگ يمهارتها آگاهانهآموزش  در خصوص یمرب يادیتعداد ز تعلیم برايرا  قابل توجهی مزایايتواند  یم فعالیتهایی نیچن .کنند
 یمل يگریمرب نامهیبرنامه گواهدر  یمطالعه حاضر مختص آموزش مرب جینتا نکهیبا اذعان به احاصل کند. ما ورزش  قیاز طر



)NCCP(   ،صرف نظر  ،یزندگ ياهآموزش مهارت يبرا آگاهانه يکردهایرو پذیرشتا با هدف  میکن یم قیرا تشو انیهمه مرباست
 خود (سال)، به شکلهاي مختلفی به آموزش و کسب دانش بپردازند.  يگریمرب سابقهاز 

ی زندگ ياهآموزش مهارت درك مربیان از در ینقش مهم ،یو آموزش مرب يگریمرب سابقه نیب اثر متقابل هر چند به نظر نمی رسد
  بگیرند به عهدهرا  باید آن انیاست که مرب يا دهیچیپی فرایند زندگ ياهمهارت صریح که آموزشداشته باشید  داشته باشد، اما توجه

 یبانیپشت يساختارهاممکن است به  از آنجاییکه مربیان سطح باالتري از تجربه مربیگري را به دست می آورند، براي این کار و
می توان انتظار  ,ی زندگ ياهو آموزش مهارت یآموزش مرب تیاهم خصوصدر  پیشین مطالعاتبر اساس کنند.  پیدا ازین یآموزش

 افتهی، وجود نیبا اکنند.  استفاده NCCPخود از آموزش  يگریشروع حرفه مرب برايداشت که مربیانی که سابقه کمتري دارند، 
 سابقها ب یانیمربدر مطالعه حاضر،  استنباط کرد که اینگونه توان یم تا حدودي د.ی دهنرا نشان نم چنین چیزيحاضر  تحقیق يها

ربیان م، به درستی استفاده کنند. خود طیدر مح یآموزش مرب يدوره هادانش بدست آمده در از  نتوانندممکن است  يگریمرب پایین
 قیه از طرک محسوسی يالهممکن است از دستورالعم ،يگریمرب یکل ياهو مهارت يگریمرب یقبل تجربه کم سابقه به دلیل نداشتن

عالوه براین، الزم استفاده کنند. جوانان  و توسعه از رشد تیحما يبرا آورده اند،به دست  مختص مربیان یزندگ ياهمهارت آموزش 

 یم یآموزش نیچگونه چندر این خصوص که انجام شود تا  "آموزش مربی"در  موارد شاملاست تحقیقاتی براي بررسی دقیق تر 
 ، درك بهتري حاصل شود. نقش داشته باشد یزندگ يهاآموزش مهارت از انیدرك مرب نحوهتواند در 

 
 ندهیآ پژوهشهايها، و تیمحدود ،یعمل مصادیق

موزش آچه  ،یزندگ ياهمهارت مختص هايآموزش از علی الخصوصممکن است  انیرسد که مرب ینظر م به ارائه شده، جینتا به توجه با
 درونکه در  یمهم وظیفه نسبت به خود یآگاه شیافزا يبرا راهیبه عنوان  ،مربیگري همتا یررسمیغ برنامه و چه یانمرب یرسم

 تیاهم مربیان را در خصوص دیبا غالبا یآموزش این روند .مند شوند بهره ،دارند بر عهدهورزشکاران  یزندگ ياهمهارت يریادگی
 يا کپارچهی طرزبه  هابه موجب آن هر دو نوع مهارتکه  يریفراگ ياهتیبه عنوان فعال یزندگ يهاو مهارت ورزش يگریمرب ياهمهارت

راي باذعان داشته اند آنها  يگریمرب يها وهیدر ش انیمرب سابقهبه نقش  قبل مطالعاتکه یدر حالآگاه سازد.  ،شوند یآموزش داده م
مثال، اي رب .تعمیم بخشید یزندگ يمهارتها يگریمرب يها وهیش زمینهرا در  مطالعات می توان این اينامهزندگیبررسی ویژگیهاي 

با  هدر رابط انیمرب نامهزندگیچگونه  که تا دریابند را اقتباس کرده اند يریادگی يها هینظر خصوصدر  جارویس مطالعهمحققان 
 يهارتهاو م زندگی ي(به عنوان مثال در توسعه مهارتها ا و دانشهمهارت)، یمرب کیورزشکار، به عنوان  کیآنها (به عنوان  یقبل سوابق
در را می توان  که طی سالها به دست آمده اند )یمرب کیا و باورها (به عنوان مثال در مورد نقش آنها به عنوان هارزش، و )ورزشی
د نقش عوامل مختلف نتوان یمآتی  قاتیتحق مطالعه حاضر، يها افتهر اساس یبیگري درك کرد. مرب يریادگی نحوهمورد 
 قرار دهند.   یبررس گی را موردزند ياهآموزش مهارت درك مربیان از ) دريگریمرب يمثال ارزشهابراي ( اينامهزندگی

 رستانیدب انیمرب اول اینکه، نمونه ما علی رغم اینکه بزرگ بود،  مختصاین مطالعه محدودیتهایی دارد که باید به آنها اذعان شود. 
با وجود دوم اینکه،  .تعمیم داداز آن  خارجدر سراسر کانادا و  انیمرب نمی توان آن را به بدین ترتیبو  در سه استان کانادا بود

 یشناخت تیجمع يرهایمتغ یبررسو این امر بر لزوم  شود اشارهبه اندازه کوچک اثرات  الزم است مشاهده شد، مهمی که يتفاوتها
دارد  احتمال ،یبونفرون حیاستفاده از تصح تاکید دارد. مورد سوم، علیرغم تر یقطعایج نت ي دستیابی بهبرا در تحقیقات آینده انیمرب
عدم مشارکت در آموزش  ایمشارکت  دو بخشآموزش به چهارم اینکه، بخاطر انجام این مطالعه،  .داشته باشدوجود  1نوع  يخطا که

 NCCP هاي دورهیک از   کدام که نکردند تصریح  انیکه مرب یمعنبدین  شد، میتقس )NCCP( یمل يگریمرب نامهیبرنامه گواه
 یزندگ يمهارتها به NCCPآموزش  ن،یعالوه بر ا .بودنشده ی توجیه آموزش مرب شکلهاي دیگرو مشارکت در را گذرانده اند 

به همین  کرد،یرا محدود م می شدانجام  ی که بایدیاهبود و استنباط یمطالعه مقطعاین  طرح مورد آخر اینکه،   .ندارد ارتباطی
   .میکن تعییناثرات را  سوگیري میتوانینم دلیل

 یزندگ ياهآموزش مهارت ي خود براياز رفتارها انیمرب درك رییتغ یچگونگ بررسی يبرا خصوصبه  نده،یآ ی درطول قاتیتحقانجام 
 مختص آموزش ایکنند که آ یبررس وانندت یاز مداخله م و بعد به عنوان مثال، مطالعات قبل خواهد بود. سودمند ،زمان در طی
 یاد نایمرب به که یبرنامه ریزانآموزش  نیهمچن .ریخ ایدارد  تاثیري یزندگ هاياز آموزش مهارت انیمرب تصوربر  یزندگ ياهمهارت

راي ورزش (ب نفعانیذ درك سهیمقا .باید مورد توجه قرار گیرد ،دهند آموزش بطور صریحی را یزندگ يچگونه مهارتها می دهند
 تلفیمخ چشم اندازهايهایی را از نشیب ی، می تواندزندگهاي و انتقال مهارت توسعه در مورد با درك مربیان )والدین ،ورزشکارانمثال 

 ی ارائه دهد.زندگ يمهارتها يریادگیآموزش و  يندهایفرآ مشارکت در یچگونگدر رابطه با 
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