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Abstract 

	
There is limited empirical efficacy evidence on the confluence of artificial intelligence (AI) 
andorganisational and life coaching. Coaching “works” but is often unavailable or unaffordable. 
AIcould scale coaching to reach a wider audience, however, we do not yet know how well 
AIcoaching “works”. This replication randomised controlled trial longitudinal study tested 
theefficacy of a chatbot AI coach called Vici. An experimental group (n=75) used Vici for 
sixmonths. Eight measurements on goal attainment, resilience, psychological wellbeing, 
andperceived stress were collected from the experimental and control group (n=94). Data 
wascollected at baseline, after each of the six chatbot usage months, and three-months later. 
Theexperimental group showed a statistically significant increase in goal attainment, while all 
othermeasures yielded non-significant results. Using AI, goal and control theories we interpret 
theseresults to indicate that AI coaching is effective in a narrow application, suggesting that AI 
coulddemocratise coaching in a cost-effective, scalable manner. 
 
Keywords: artificial intelligence coaching, AI coaching, chatbot coach, goal attainment, 
psychological wellbeing. 
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 چکیده

اثربخش " مربیگري وجود دارد. یو زندگ یسازمان يگری) و مربAI( یهوش مصنوع یدر مورد تالق یتجرب یاثربخش از يمحدود شواهد

تر ستردهبه مخاطبان گ یابیدست يرا برا مربیگري تواندیم ی. هوش مصنوعستیمقرون به صرفه ن ای ستیاما اغلب در دسترس ن "است
شده کنترل یطول ییکارآزما که یک مطالعه نیااثربخش است. چقدر  AI-coachingکه  میدانیحال، ما هنوز نم نی، با اتوسعه دهد

نفر)  75( یشیگروه آزما کی .می کند شیرا آزما Viciربات چت به نام  یهوش مصنوع یمرب کی یی، کارآاست شده همانند سازي
و استرس  یروانشناخت یستیبهز ،يبه هدف، تاب آور یابیدر مورد دست مقیاساستفاده کردند. هشت  Viciبه مدت شش ماه از 

 داده ها در ابتدا، پس از شش ماه استفاده از چت بات، و سه ماه بعد شد. ينفر) جمع آور 94و کنترل ( شیادراك شده از گروه آزما
 جینتا ارهایمع ریکه سا یبه هدف نشان دادند، در حال یابیرا در دست يداریمعن يآمار شیافزا شیروه آزماگ شد. يجمع آور از آن

که  میتا نشان ده میکنیم ریتفس یهوش مصنوعو  هدف و کنترل  يهايرا با استفاده از تئور جینتا نیا داشتند. يداریرمعنیغ
به  را يگریمرب تواندیم یکه هوش مصنوع یمدهینشان مهمچنین محدود مؤثر است، و  گستره ي کیدر  یهوش مصنوع يگریمرب
 .اثربخش گسترش دهدصرفه و بهمقرون یروش

 یروانشناخت یستیبه هدف، بهز یابیچت بات، دست یمرب ، AI يگریمرب ،یهوش مصنوع يگری: مربيدیکلمات کل

 

 مقدمه

با و ) 2020a، [ICF] يگریمرب یالملل نیب ونی(فدراس عیبا رشد سر يدالر اردیلیصنعت چند م کی مربیگري ،یالملل نیدر سطح ب

 22016؛ گروور و فورنهام، 2016 ،ي؛ بلکمن، موسکاردو و گر2018افراد (آتاناسوپولو و داپسون،  يگسترده و ثابت شده برا يایمزا
در همه جوامع مقرون به صرفه  ای) 2018و کاکس،  ي(شوکر ستیبه طور گسترده در دسترس ن مربیگريحال،  نیبا ا .می باشد )

 يها نهیخاص با هز یانسان يتخصص ها نیگزیتواند جا ی) که مAI( یهوش مصنوع .)2021 بورگ،ی(تربالنچ، پاسمور و ما ستین
 ).2018(آکماوقلو و رسترپو، باشد. يگریمربگسترش   يبالقوه برا رییتغ کیتواند  یکم شود، م اریبس

AI در  وجودنیباا). 2019، کاپالنو  نیهائنلاست (هبود اریبس خیزهايو  تشاهد اف 1950در دهه  گرفتهی شکلبه عنوان مفهوم

) 2017 ست،(کامفورودرمان بهداشت ،یروانشناس اي چونهاي یاورانهحرفه متعدد يهانهیدر زم یکاربرد هوش مصنوع ،ریاخ يهاسال
 .استي مورد توجه دوباره قرارگرفتهگریمرب اخیراًو 

 ریرد و ساف يبرا داریپا راتییتغ لیبا هدف تسه رجوعاربابو  یمرب نیب کیبهکی افتهیساختار يگفتگو کیعنوان بهي گریمرب
، هانياست (دداشته یتوجهرشد قابل يگریمرب پیرامون اتقی). تحق2014کاکس و کالترباك،  رووا،یشود (باچکیمفیتعر نفعانيذ

 نیا ت، ضرورباشدمی نهیدشوار و پرهز ي مستلزم تحقیقاتگریمرب یچاپ). اگرچه اثبات اثربخش دستدر  و نیلسون، هانيد ؛2021
یی ناربیز يهاسمیمکانو  ،ندهایپزشکان و درك عوامل، فرآ يادعاها دییتأ براي کند،میصدقهمانطور که در مورد درمان  قاتینوع تحق
 ،يگریمرب کارآمديبر  يفرد يهایژگیو يگذارریتأث به) که 2021). جونز، وودز و ژو (2016، (گروور و فورنهام ضروري است مداخالت

ی لشغ عملکرد يهاو جنبه ی،شغل يهانگرش ،یروانشناخت هیسرما شیبا افزا يگریمرب به ارتباط) که 2021و فونتس و دلو روسو (
وجوددارد که شواهد  عهمطالمتا يتعداد ،عالوهبه دانست. ریاخ و اثربخش شدهیطراحنمونه مطالعات خوبتوان از را می بردندپی



؛ بلکمن و 2018(آتاناسوپولو و داپسون،  دهندیمارائه ي خودهاافراد و سازمان يبرا يگریمرب پیامدهاي مثبت پیرامون ياکنندهقانع

 ).2014 انن،یو ون و رسمایب بوم،ی؛ ت2016 لوم،ی؛ جونز، وودز و گو2016؛ گروور و فورنهام، 2021، انهي؛ د2016همکاران، 

 يگریمربزمینه  در AI کارآمدي پیرامونشواهد وجود، نیوجوددارد. باا يگریمرب کارآمديدر مورد  يارسد توافق گستردهینظرمبه
و  يتورکانا ن،یبحاسن سلر،یگبه  دینکمراجعه(براي مثال  وجوددارد یکیو الکترون يمجاز يگریمرب پیرامون ینادر است. مطالعات

درنظرگرفت (تربالنچ،  یهوش مصنوع يگریمرب براي را هاتوان آنیاست و نم یانسان انیمطالعات شامل مرب نی)، اما ا2014واگنر، 

)، 2020؛ تربالنچ، 2020، یشرمولگراسمان و ( یبه مقاالت مفهوم دنظر محدوبهي گریمرب زمینهدر  یهوش مصنوع قاتی). تحق2020
ي کردهایروصرفاً  واسطهی بههوش مصنوع يهاتیموجود کاربرد ای)، 2020 ،تربالنچو  رزیلی(س تکنولوژي رشیمطالعات پذ

در  شوند،یمنیگزیجا یطورکامل با هوش مصنوعبه یانسان انیکه در آن مرب ی). مطالعات2021 بروش،-الیسشود ( یروانشناخت
 نسلم گافنی، مقاله مورد بحث قرارخواهندگرفت (به نیهستند و بعداً در ا ترجیرا ودرمانو بهداشت یروانشناسبا مرتبط  يهانهیزم

 ).دیمراجعه کن 2019و گراهام،  وافورد، لدزیش-لزیاستا، نکوئستیو، نزیادک ؛2019و تاي، 

نسبتاً محدود  )2018و کاکس ( يشوکرمشاهده  ی طبقسازمان ماتیدر تنظ ژهیوبه آن کاربردرشد افراد،  بر يگریمربباوجود تأثیر 
 که ندافتیدر )2021( و همکاران تربالنچ ، براي مثال،همانطور کهاین موضوع دانست؛ مقصر  را نهیهزتوان که تاحدودي می است

 چون يدرآمدکم ينرخ در کشورها نیانگیم یو حت دالردرساعت 300 کایآمرمتحدهاالتیدر ا ییاجرا يگریمرب نهیمتوسط هز
 يگریمرب يهانهیتوجه هزقابل به کاهش توانیم یهوش مصنوع يگریمرب با کاربرددالردرساعت است.  100حدود  ،یجنوبيقایآفر

 يدر کشورها ژهیوامر به نی. اآوردمبضاعت فراهکم افراد رايبي از آن را مندامکان بهره ماتخد نیا کردنیافت و با مردمیدست
محدود  یفراتر از دسترس يگریمرب يایگسترش مزا لیپتانس ی،هوش مصنوع يگریاست که مرب بدیهی. کندمی صدقتوسعه درحال

 ی کارآمد است.هوش مصنوع يگریمرب ایکه آ شودمیمطرحال ؤس نیا ،وجودنیادارد. با ی رافعل

-یابیتچت دسربات کیاز  ،یهوش مصنوع يگریمرب کارآمدي یابیارز سويبه نخستین گامدر دانش و برداشتن  خأل نیرفع ا منظوربه
ی پیشین که اکنون مرب-انسان )RCT( شدهکنترل یتصادف ییکارآزما یتا مطالعه طول میکرداستفاده Viciنام با  یگريهدف مرببه

 یو روانشناس یرفتارشناخت ،هدفبهیابیدست يهاهینظر ه رويشدانجام اصلیعه . مطالکنیمتکرار را قراردارد انیهمتای بررسمورد 
هدف . ا دارندرو کاهش استرس  يآورتاب ،سیهدف، رفاه روانشنابهیابیدست بخشیدنبهبود توانایی یانسان انیداد که مربنشان مثبت

گري یبه مرب یپرداختن به موضوع مهم دسترسمنظور به یهوش مصنوع یمرب کابعاد توسط ی نیبهبود ا میزان یمطالعه ما بررس
 .است

. مپردازیس میو استري آورتاب ،سیهدف، رفاه روانشنابهیابیدست یی انتخابچرا هیتوج به ابتدا .شودمیانجامسه هدف  با اتیمرور ادب
ر قدم و د. میکنیمیبررسی هوش مصنوع يگریمرب یی کارآمديچرابردن به منظور پیبهرا  يگریمرب يکارآمد ينظر یمبان سپس
 اي رگریپیامدهاي مطلوب مرب لیتسه در یهوش مصنوع یفعل يهاییتوانا پیرامون ریاخ قاتیاز تحق ی حاصلشواهد تجربآخر، 
 دهد.یملیحاضر را تشک قیتحق جینتا ریتفس يمبنا یمرور کل نی. امدهییمارائه

  يگریمربرسیده اثباتبهو پیامدهاي  ينظر توجیه

از  ي رارگیمرب اتقیتحقشمار  شید. افزابخشیمعیرا تسر دهیپداین مطالعه و درك  يتالش محققان براي گریمداوم صنعت مرب رشد
و  کریب انگ،یکومباراکاران،  یمشهود است. مرور اجمالي گریپیامدهاي مرب یو بررس يبندطبقه با هدف ریمتامطالعه اخ نیچند

 ،يورهرهو ب اشتغال ،فاهدا يبندتیاولو و نییتع ران،یافراد، روابط با مد تیریبه بهبود مد يگریداد که مرباننش 2008فرناندز در سال 

 همقولتوجه مثبت بر پنج قابل ریتأث ي باگریداد که مرب) نشان2014و همکاران ( بومی. متامطالعه تکندیمو گفتگو و ارتباطات کمک
، 2016( هدفمند. بلکمن و همکاران یمیو خودتنظ ؛شغلی يهامقابله؛ نگرش ؛ها. رفاه: عملکرد و مهارتشودمیهمراه يفرد سطحدر 

، یو اجتماع شناسیروان يهایستگیشا ی،بهبود تعادل کار/زندگ ی چونمجموعه پیامدهاي مثبت به ) در متامطالعه خود469. ص
مک به کات، رییثرتر با تغؤم سازگاري ي،فردنیب يهامهارتروابط، شبکه و  گسترش ،نفساعتمادبه شیافزا ت،یو قاطع یخودآگاه

 یافتند.دست رفتارها رییو تغ ،وضوح نقش ،به اهداف یابیو دست نییتع

ي ارهایعم نیترمناسب پیرامون اتیدر ادب ی، اجماع کميگریمرب بدیهی پیامدهاي مثبت باوجودکه  شودمیمشخص متامطالعات نیاز ا
؛ 2010چاپ؛ گرانت، پاسمور، کاوانا و پارکر،  دستدر  لسون،یهان و نيوجود دارد (د يگریپیامدهاي مرب یابیو ارز يبندطبقه



شامل  ئیجزسه يبندچارچوب طبقه کی) 2016موضوع، جونز و همکاران ( نیپرداختن به ا ي). برا2011 تر،ی؛ اسم2007 ،یکمک
 با معموالً یشناخت پیامدهايکه  اظهارداشتند. آنها دادندشنهادیپ يگریمرب پیامدهاي يبرا ی راعاطف و یمهارت ،یشناخت يهامقوله
 شینفس، کاهش استرس، افزااعتمادبه ،ياز جمله توسعه خودکارآمد يگریمرب يامدهایاز پ ياریشوند و بسیمتیهدا يگذارهدف
ی مثبت يامدهای) پ2018چارچوب، متامطالعه آتاناسوپولو و داپسون ( نیا ي. در راستای هستندعاطف تیماه داراي زهیو انگ تیرضا
 اگذاري رو هدف آوريتاببهبود و  (رفاه) یتعادل کار/زندگ شیمرتبط با کاهش استرس/اضطراب، افزا منحصراً یتوسعه شخص چون
 داد.نشان یمرب يبرا

 هواسطبه مطالعه حاضر شده)استرس درك ،يآورتاب ،سیروانشنا به هدف، رفاهیابی(دستي ریگاندازه يهاانتخاب سازه ن،یبنابرا
 نیها همچنسازه نی. اشودیمدیی) تأ2018آتاناسوپولو و داپسون ( يهاافتهی) و 2016جونز و همکاران ( يگریچارچوب پیامدهاي مرب

 نی؛ گرانت، کرت2020بروماندل و جوناس،  موهلبرگر، لر،یهدف (دبهیابیدست شیافزا و يگریمرب پیرامون دیگر مطالعاتمورد حمایت 

؛ گرانت و 2007 ،ینلیو ل یندجی؛ گوو2007و سوئن،  برانتدنکانت، ون تس،ی)، رفاه (دو2007؛ اسپنس و گرانت، 2009و برتون، 
، نسااردیگرانت، و ر ن،ی؛ گر2009(گرانت و همکاران،  يآور)، تاب2014و همکاران،  بومی؛ ت2007؛ اسپنس و گرانت، 2009همکاران، 

 يریاندازه گ يها. انتخاب سازهقرارگرفتند )2020ماتاوش، پومر و ترات ونکر،ی؛ 2009) و کاهش استرس (گرانت و همکاران، 2020
 .گرفتصورت انیهمتا یتحت بررس ی اکنونانسان انیمطالعه مشابه شامل مرب کیبا  جینتا میمستق سهیمنظور مقابه زیمطالعه حاضر ن

آن را  کارآمدياست که  يمتعدد ينظر هايربنایز يظهور، دارانو ياچندرشته یو عمل یقاتیتحق نهیزم کیعنوان به يگریبرم
. باشدیپژوهش حاضر م یاصل يهاهینظر از کنترل هیهدف و نظر هی). نظر2018و کاکس،  ي؛ شوکر2014(گرانت،  دهدیمحیتوض
هدف  هی). نظر2014؛ 2012کند (گرانت، یمزیمتمااي هاي یاورانهحرفه ریاست که آن را از سا يگریربهدف مشخصه مبهیابیدست
رد و هدف، سطح عملک يدشوار نیدارد. بدیتأک یدرون زهیاهداف به عنوان انگ جادیبه ا ازیاست که بر ن زشیبه انگ یکل کردیرو کی

و  بازخورد ،تعهد، زیبرانگچالش، و وضوح تی) پنج اصل شفاف1990( التهام و). الك 2002تالش رابطه وجوددارد (الك و التهام، 
(آستین و ونکوور،  مطلوب هستند پیامدهاي ایحاالت  یدرون نمودکنند. در اصل، اهداف یمانیب گذاريهدف يرا برا پیچیدگی کار

). گرانت 2006است (گرانت،  یمیخودتنظ لیتسه يبرا یمیسعنوان مکانبه يگریمرب مرتبط باهدف  هی). نظر388، ص. 1996

که در آن افراد اهداف را  باشدمیمتمرکز بر هدف  یمیاز خودتنظ يندیدر هسته خود فرآ يگری) معتقد است که مرب2006(
را بر اساس  اقدام يهابرنامه اید و اهداف دارن نظارت شرفتیپبر ، کنندمیو اجرا داده را توسعه یعمل يها، برنامهکنندمینییتع

مدت) و دور (کوتاه کیمثال اهداف نزد براياز اهداف،  گوناگونی). انواع 1998 نر،یدهند (کارور و اشنایمرییتغ شرفتیبازخورد و پ
نظارت بر  ندید که فرآدهیمشنهادید و پپردازیهدف م نظریه به تمجید از کنترل نظریه). 2006(بلندمدت) وجوددارد (گرانت، 

گ، ، چاننی(هارک منجرشود شرفتیو اقدامات به پ، لیاهداف به اقدامات تبد کند کهمیکمک گذارد. نظارتیمریتأثهدف  شرفتیپ
 .)2016 ران،یکانر، کالر، بن و ش چ،یپرستو

 

 و مربیگري هوش مصنوعی

 2016) در سالیان اخیر شهرت زیادي کسب کرده است که احتماال بدلیل معرفی انقالب صنعتی چهارم در سال AIهوش مصنوعی (
ترین کشف بشر است چون می تواند روي تمامی جنبه هاي زندگی ما اثر بگذارد  مهم AI). برخی معتقدند که 2017است (شواب 

از فناوري ها از جمله بینایی کامپیوتري، پردازش زبان، رباتیک،  مجموعه اي). هوش مصنوعی بصورت 2018(آسموگلو و رسترپو 
 ).2017اتوماسیون فرایند و عوامل مجازي تعریف می شود که می توانند کارکردهاي شناختی انسان را تقلید کنند (بوگین و هازان 

در یک به سیستم هایی اشاره دارد که فقط برخی وظایف را  ANI) فرق دارد چون ANIاین اصطالح با هوش مصنوعی محدود (

) به سیستم هایی اشاره دارد که حداقل مانند بشر هوشمند AGIزمینه محدود انجام می دهند. هم چنین هوش مصنوعی عمومی (
ایی اشاره دارد که در ) نیز به سیستم هASIهستند و می توانند یادگیري را در زمینه هاي مختلف انجام دهند. ابر هوش مصنوعی (

در  ASIو خصوصا  AGI). 2017، سیائو و یانگ 2015، شاناهان 2014اکثر ابعاد عملکرد بهتري نسبت به انسان دارند (بوستروم 
پیشرفت هایی را داشته است و نتایج  ANIمراحل اولیه خود هستند و به نظر می رسد در آینده نزدیک نیز تکامل نمی یابند. اما 



سیستم هاي  ).2018ننده اي در کاربردهاي خاص مانند تشخیص سرعت و ماشین هاي خودران نشان داده است (پانتا امیدوارک

هستند و بصورت نرم افزارهاي پیچیده بر اساس دانش تخصصی تعریف  ANIپیشرفته که در این پژوهش استفاده می شوند نوعی 
، تالنگ، 2012در یک موضوع محدود ارائه دهند (چن، هسو، لیو و یانگ  می شوند که می توانند راهکارهاي خوبی براي حل مسائل

 ).2018کالیا، ووکویچ، پاندیتا و سینگ 

باید براي ایجاد سیستم هاي  ANIبا در نظر داشتن محدودیت هاي موجود براي هوش مصنوعی کلی، سیستم هاي پیشرفته 

) بعنوان یک پلتفرم فناوري براي ایجاد ANI(نوعی  1در حال حاضر ربات هاي سخنگو ).2020استفاده شوند (تربالنک  AIمربیگري 
). ربات هاي سخنگو بصورت برنامه هاي کامپیوتري تعریف 2020استفاده می شوند (تربالنک  AIسیستم هاي مربیگري مبتنی بر 

). 2019بران ارتباط برقرار می کنند (چانگ و پارك می شوند که از طریق زبان طبیعی یا بواسطه متن، صوت و یا هر دو آنها با کار
به  AIمیزان تشابه یک موجودیت  بررسی). 2018این ربات ها می توانند حضور فیزیکی داشته باشند یا غیرفیزیکی باشند (آرائوخو 

انسان (یا انسان پنداري) بسیار مهم است چون روي جنبه هایی نظیر تاب آوري (دي ویسر، مونفورت، مک کندریک، اسمیت، مک 
 ) اثر می گذارد.2015(ریوا، ساچی و برامبیال  2) و تناوب شرط بندي2016نایت، کروگر و پاراسورامان 

 راندمان مربیگري مبتنی بر هوش مصنوعی

براي کسب اطالعات درباره راندمان  راندمان هوش مصنوعی در حوزه مربیگري مانند این پژوهش بسیار نادر است.تحقیق درباره 
می پردازیم که هوش مصنوعی در آنها بیشتر  ، ما به دو حوزه تخصصی روانشناسی و بهداشتAIاحتمالی سیستم مربیگري مبتنی بر 

 در روانشناسی و بهداشت را بررسی می کنیم. AIمرور کنیم، دو مثال از کاربرد بررسی شده است. قبل از اینکه دو فرامطالعه رو 

مبتنی بر درمان  AI) در واقع راندمان یک سیستم 2018پژوهش انجام شده توسط فولمر، جورین، جنتیل، الکرینک و راوس (

می  AIد. این محققان دریافتند که ) را براي کاهش عالئم افسردگی و اضطراب در دانشجویان بررسی کرCBTشناختی رفتاري (
هفته) را در جامعه آماري نسبت به گروه کنترل کاهش دهد. آنها نتیجه  4هفته) و اضطراب (پس از  2تواند عالئم افسردگی (پس از 

در حوزه بهداشت و درمان نیز گریر،  RCTمی تواند یک عامل درمانی کم هزینه و در دسترس باشد. در یک پژوهش  AIگرفتند که 
در افراد جوان پس از درمان سرطان  پیامدهاي کلیدي سالمت روان ) امکان بهبود2019رامو، چانگ، فو، موسکویتز و هاریتوتوس (

آزمایش هفته، گروه  4را با ارائه مهارت هاي روانشناختی مثبت از طریق یک ربات سخنگو بررسی کردند. آنها فهمیدند که پس از 
 نسبت به گروه کنترل اضطراك کمتري داشتند اما هیچ تغییر فاحشی (مثبت یا منفی) در میزان افسردگی آنها دیده نشد.

) در مورد 2019در روانشناسی انجام شد. اولین فرامطالعه توسط التی و همکارانش ( AIدو فرامطالعه براي مرور کلی راندمان 
. دانشجویان بود سردگی، اضطراب و سالمت روانمان دانشجویان انجام شد که هدف آن تغییر افمداخالت دیجیتالی روي بهداشت در

برنامه انجام شده براي ایجاد تغییرات روانشناختی مطلوب بطور کامل یا نسبی موثر بودند ولی کیفیت این  89آنها دریافتند که اکثر 
) انجام شد توانایی عامل هاي درمانی موجود 2019انسل و تاي (پژوهش جاي بحث داشت. دومین فرامطالعه که توسط گافنی، م

مورد آن  8پژوهش انجام شده ( 13براي درمان مشکالت مربوط به سالمت روان را بررسی کرد. این محققان دریافتند که تمامی 

RCT  بود) کاهش اندوه روانشناختی را نشان می دادند. پنج مورد از پژوهش هايRCT وه روانشناختی را نسبت کاهش شدید اند
هیچ اثر خاصی را نشان ندادند. این محققان نتیجه گرفتند که راندمان  RCTبه گروه کنترل گزارش کردند در حالی که سه پژوهش 

مقبولیت مداخالت انجام شده روي مشکالت سالمت روان توسط این عامل ها امیدوار کننده است ولی براي نشان دادن راندمان و 
براي درمان مشکالت مربوط به سالمت روان کارآمد  AIطرح هاي تجربی قوي تري نیاز است. بنابراین معلوم می شود که آنها به 

 است و احتماال در زمینه مربیگري نیز مفید باشد.

 خالصه و فرضیات

                                                
1 Chatbot  
2 Gambling frequency  



در زمینه هاي مرتبط  AIکلی و راندمان کنونی  AI، قابلیت هاي AIبا در نظر داشتن بحث ها و نتایج راندمان مربیگري مبتنی بر 
 با مربیگري می توانیم فرضیات زیر را در این پژوهش ارائه دهیم.

براي بهبود دستیابی به هدف، سالمت روانشناختی، تاب آوري و کاهش  Viciتحت عنوان  AIهدف ما این است که توانایی یک مربی 

می توانند پیامدهاي مربوط به سالمت و روان را نسبت  AIتایج نشان داد که عامل هاي ن تنش وارد شده به کاربران را بررسی کنیم.
این  Viciاثربخش باشد. یکی از محدودیت هاي  Viciما یعنی  AIبه گروه کنترل بهبود بخشند. بنابراین انتظار داریم که مربی 

و به همین دلیل کارآیی آن به یک موضوع  است که بر اساس سیستم تخصصی و اصول هوش مصنوعی محدود طراحی شده است
 خاص یعنی کمک به دستیابی به هدف مورد نظر محدود می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که:

 دستیابی به هدف در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود. سهولتاز لحاظ آماري باعث  AI: استفاده از مربی 1فرضیه 

و تاب آوري را بهبود  می تواند سالمت روان AIم شده در زمینه بهداشت و سالمت روان نشان داده اند که شماري از تحقیقات انجا

 CBTاستفاده شده در این تحقیقات براي انجام روش درمان  AIرا کاهش دهد. سیستم هاي  وارد شده به افراد بخشد و تنش
براب بهبود وضعیت روانشناختی طراحی  Viciختی می گذارد. اگرچه طراحی شده اند که اثر مثبتی روي بسیاري از عالئم روانشنا

ز طریق مردم ا بهشده  دادهنشده بود ولی رابطه مثبتی بین تندرستی و کسب هدف وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که بازخورد 
ر، المت و تندرستی آنها شود (کوستندستیابی به هدف می تواند به آنها کمک کند تا بر مشکالت غلبه کنند و نهایتا منجر به س

فقط به کسب هدف کمک می  Vici). بنابراین اگرچه 2002، سوننتگ 2009، نیمیک، ریان و دکی 2002لکیس، پاورز و چیکوین 
 کند ولی انتظار داریم که در موارد زیر نیز نقش داشته باشد:

 گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می شود. روانماري باعث بهبود سالمت از لحاظ آ AI: استفاده از مربی 2فرضیه 

بتواند به آنها کمک کند چون به گونه اي طراحی  Viciدر مورد دو پارامتر دیگر یعنی تاب آوري و تنش درك شده نیز انتظار نداریم 
آوري و تنش درك شده ) و تاب Viciنشده است که به بهبود آنها کمک کند و هیچ رابطه مشخصی بین کسب هدف (تمرکز اصلی 

وجود ندارد. ما این پارامترها را بدین دلیل در نظر گرفتیم که پژوهش ما در واقع همانندسازي یک پژوهش درباره راندمان مربیگري 
 توسط انسان است که این جنبه ها را اندازه گیري می کند. بنابراین دو فرضیه نهایی ما عبارتند از:

 از لحاظ آماري باعث بهبود تاب آوري گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نمی شود. AI: استفاده از مربی 3فرضیه 

 از لحاظ آماري باعث کاهش تنش درك شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمی شود. AI: استفاده از مربی 4فرضیه 

 روش پژوهش

 شرکت کنندگان

این پژوهش فرستاده شد که این افراد شامل دانشجویانی بود که در یک دانشکده یک دعوتنامه از طریق ایمیل به شرکت کنندگان در 
کسب و کار در بریتانیا تحصیل می کردند. این رشته تحصیلی شامل مدیریت بازرگانی، اقتصاد، بازاریابی، گردشگري، مدیریت حوادث 

دانشجو به اولین پرسشنامه  268شد. در مجموع و علوم لجستیک بود. هم چنین فرصت هاي شغلی براي افزایش مشارکت پیشنهاد 
را  AI) که مربیگري مبتنی بر n = 134ما پاسخ دادند که بصورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه تجربی یا آزمایش (

را دریافت نمی کنند. پس از برآورد اولیه،  AI) که هیچ گونه مربیگري n=134دریافت می کنند و یک گروه کنترل یا بدون مداخله (
شرکت  121شرکت کننده که در گروه آزمایش بودند با ربات سخنگو تعامل داشتند و پرسشنامه دوم را پاسخ دادند در حالی که  97

ده حذف شدند شرکت کننده دیگر در گروه آزمایش در مرحله گردآوري دا 22کننده در گروه کنترل به پرسشنامه دوم پاسخ دادند. 
نفر در گروه  75درصد دانشجویان زن) شامل  56شرکت کننده ( 168شرکت کننده در گروه کنترل نیز حذف شدند که جمعا  27و 

دو گروه از نظر توزیع سن یا جنسیت ) بود و sd=4.96سال ( 22نفر در گروه کنترل بدست آمد. میانگین سنی آنها  94آزمایش و 
 انی نداشتند.شرکت کنندگان تفاوت چند



بدست آید باید طراحی پژوهش به نحوي باشد که شرکت کنندگان نفهمند آیا درمان دریافت کرده اند یا  3براي اینکه یک اثر تلقینی
). به همین منظور ما نمی توانیم این اثر را در پژوهش خود بررسی کنیم چون دانشجویان فورا پس از شروع 2015نه (وامپولد و ایمل 

دسترسی ندارند.  AIقرار می گیرند. دانشجویان در گروه کنترل نیز از این موضوع خبر دارند که به مربی  Viciزیر نظر مربی آزمایش 

)، به گروه کنترل برگه اي داده شد که اطالعات الزم درباره 2012براي اینکه توقعات پژوهش برآورده شوند (کالگیري و اسمیت 
ب آوري و تنش درك شده را به آنها می دهد. هم چنین به آنها گفته شد تا اهدافی را شناسایی کسب هدف، سالمت روانشناختی، تا

 ماه آینده به آنها برسند. 10کنند که می خواهند در 

روي هشت نقطه زمانی بین دو گروه  Mixed Factorial MANOVAرا بر اساس آنالیز  4تواناز نظر اندازه نمونه، ما یک آنالیز 

) انجام دادیم. یک فرامطالعه نشان داد که مربیگري 2007(فال، اردفلدر، النگ، بوچنر  G*Power 3.1.9.7ده از برنامه و با استفا
). از این رو براي 2021تأثیر اندکی روي متغیرهایی نظیر سالمت روانشناختی در مقایسه با کسب هدف دارد (دي هان و نیلسون 

نالیز توان بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش قبلی در شناسایی تأثیر مربیگري روي تمامی مقیاس هاي اندازه گیري شده، یک آ
2ηp  = اندازه اثر مورد سالمت روانشناختی انجام شد. تحقیق پیشین درباره تأثیر مربیگري روي سالمت روانشناختی نشان دهنده

لیز نشان داد که براي شناسایی ) که بعنوان یک مبنا براي آنالیز استفاده می شود. این آنا2019بود (دي هان، گري و بونیول  033.
 Nشرکت کننده نیاز داریم. اندازه واقعی نمونه ما در این پروژه ( 126به  05/0و درجه آلفاي  8/0اندازه اثر داده شده با یک توان 

 بررسی فرضیه درصد را براي شناسایی اندازه اثر ارائه می دهد که یعنی اندازه نمونه ما در این پژوهش براي 90) یک احتمال 169 =
 ها مناسب است.

 روند کار

نمرات متغیرهاي جغرافیایی، مستقل و  T1نقطه  انجام شد. 2020تا سپتامبر  2019بازه زمانی از اکتبر  8گردآوري داده ها در 

واهند تا یک ماه از هم فاصله دارند و از شرکت کنندگان در هر دو گروه می خ T7تا  T2وابسته را قبل از پژوهش نشان می دهد. 
در آخر هر ماه، پرسشنامه مشابهی را پر کنند که متغیرهاي مستقل و وابسته را اندازه گیري می کند. گروه آزمایش باید قبل از 

و نقطه نهایی گردآوري  T7استفاده کنند. یک فاصله زمانی سه ماهه بین  AIتکمیل پرسشنامه ماهانه خود حداقل یکبار از مربی 
استفاده  AIوجود داشت. حین این بازه زمانی، شرکت کنندگان در گروه آزمایش می توانند بصورت داوطلبانه از مربی  T8داده یعنی 

کنند. هر دو گروه کنترل و آزمایش پرسشنامه هاي مشابهی را پر می کنند و این پرسشنامه ها در زمان یکسان به این دو گروه ارسال 
خواسته شد تا دو هدفی را مشخص کنند که قصد دارند در مدت پژوهش روي آنها کار کنند.  می شوند. هم چنین از شرکت کنندگان

هر دانشجو از اطالعات منحصر بفردي براي ورود به نظرسنجی استفاده می کند که به آنها اجازه می دهد تا بتوانند اهداف اصلی خود 
 آوري براي دانشجویان می فرستد تا پرسشنامه را پر کنند.را ببینند و به پرسشنامه پاسخ دهند. یکی از محققان پیام یاد

 AIمربی 

Vici  که مربیAI  استفاده شده در این پژوهش است در واقع یک ربات سخنگوي سفارشی و مبتنی بر متن است که بر اساس
 DAICد. چارچوب ) و روي برنامه تلگرام کار می کن2020) طراحی شده است (تربالنک AI(طراحی مربی هاي  DAICچارچوب 

کارآموز را با بهترین کارهاي ربات سخنگو تلفیق کند. این چارچوب پیشنهاد -می تواند جنبه هاي مربیگري انسان از نظر رابطه مربی
باید به نحوي طراحی شود که فقط یک کار مربیگري را انجام دهد  AI، مربی ANIمی دهد که بدلیل محدودیت هاي موجود براي 

تنها یک هدف داشته  Vici).  این توصیه براي این بود که طراحی 2020اصول طراحی سیستم پیشرفته باشد (تربالنک و در راستاي 

بر اساس این حقیقت  Viciانتخاب دستیابی به هدف بعنوان تمرکز اصلی  باشد یعنی یک ربات سخنگو براي دستیابی به هدف باشد.
دارد ولی کسب هدف چیزي است که مربیگري را از سایر حرفه هاي مشابه متمایز است که اگرچه مربیگري پیامدهاي مثبت زیادي 

باید بر اساس تئوري هاي مربیگري  AIاین است که مربی  DAIC). یک پیشنهاد دیگر چارچوب 2014، 2012می کند (گرانت 
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 GROW) و مدل مربیگري 2007 ، التام و لوك2014از نظریه کسب هدف (گرانت  Viciاثبات شده طراحی شود. به همین دلیل، 
 استفده می کند.

به کاربران کمک می کند تا هدف  Viciاین است که به مردم کمک کند تا به هدف خود دست یابند.  Viciتنها هدف مربیگري 
خود را شناسایی کنند، کارهاي الزم براي دستیابی به آن را تشخیص دهند، پیشرفت خود در زمینه دستیابی به این هدف مشاهده 

 به کاربران کمک می کند تا اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود Viciکنند و در صورت لزوم کارهاي خود را تنظیم کنند. هم چنین 

از طریق دو نوع مربیگري می تواند در کسب هدف به کاربران  Vici) و هر دو آنها را دنبال کنند. 2007را متمایز کنند (التام و لوك 
). 2011پیروي می کند (گرانت  GROWکمک کند: هدف گذاري اولیه و بررسی پیشرفت خود. هدف گذاري اولیه از مدل مربیگري 

) از 2003) و توسط وایت مور معروف شد (2001ط گراهام الکساندر معرفی شد (وست و میالن توس 1984این مدل که در سال 
این مراحل تشکیل شده است: شناسایی هدف، بررسی واقع بینانه بودن هدف، شناسایی گزینه هاي موجود براي دستیابی به آن 

ت حاصل شده براي دستیابی به اهداف کوتاه و هدف، میل و تعهد براي کسب هدف مورد نظر. بررسی پیشرفت کاري نیز پیشرف
ساعت شبانه  24در  Viciبلندمدت را ثبت و ارزیابی می کند و به کاربر اجازه می دهد تا هدف خود را بصورت داوطلبانه تغییر دهد. 

 روز و کل روزهاي هفته در اختیار گروه آزمایش بود.

 مقیاس ها

 و موارد استثنا گزارش می شوند که شامل موارد زیر می شوند. در این پژوهش تمامی مقیاس ها، دستکاري ها

 کسب هدف

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که کسب هدف بعنوان خواسته این مقاله بر اساس مقیاس ارائه شده در مقاله گرانت و همکارانش 
زمان روي آنها کار می کنند را بنویسند مناسب است. از شرکت کنندگان در این پژوهش خواسته شد دو هدفی که با گذشت  )2009(

و به آنها گفته شد که این هدف ها باید چالش برانگیز باشند یعنی یا هدف جدیدي باشند و یا هدفی باشند که دستیابی به آن در 
 نديگذشته دشوار بوده است. سپس شرکت کنندگان دو هدف خود را بصورت جداگانه از لحاظ میزان موفقیت و دشواري رتبه ب

درصد (موفقیت کامل) بود در حالی که مقیاس دشوار بودن  100کردند. نمره موفقیت بین صفر درصد (عدم دستیابی به هدف) و 

نقطه اي لیکرت بصورت خیلی آسان تا خیلی دشوار تنظیم شده بود. سپس نمرات دستیابی به هدف با ضرب  7اهداف در مقیاس 
دن هر هدف و ایجاد یک نمره میانگین بین دو هدف براي بدست آوردن یک مقیاس ترکیبی کردن نمرات موفقیت با نمره دشوار بو

 محاسبه شدند.

 سالمت روانشناختی

براون، تنانت، تنانت، پالت، پارکینسون -) (استوارتWEMWBSادینبرو (-نویسندگان از نسخه طوالنی مقیاس سالمت روان وارویک

آیتمی در واقع سالمت روان آنها را با  14) براي تعیین سالمت روان شرکت کنندگان استفاده کردند. این مقیاس 2009و ویچ 

است. مثالی » زمان هادر همه «تا » در هیچ زمانی«نقطه اي اندازه گیري می کند که این مقیاس از  5استفاده از یک مقیاس لیکرت 
 93/0نشان داد که آلفاي کرونباخ  WEMWBSاز این مورد بصورت زیر است: من احساس آرامش می کنم. آنالیز همسانی درونی 

 است که حاکی از همبستگی درونی باالي نتایج است.

 تاب آوري

تا » شدیدا مخالف«نقطه اي از  7آیتمی است که توسط یک مقیاس لیکرت  6) یک مقیاس BRS( 5مقیاس تاب آوري مختصر

هایی نظیر شامل آیتم BRS). مقیاس 2008محاسبه می شود (اسمیت، دالن، ویگینز، تولی، کریستوفر و برنارد » شدیدا موافق«
را  77/0نیز یک آلفاي کرونباخ  BRSبود. آنالیز همسانی درونی » تمایل دارم فورا پس از زمان هاي دشوار به حالت اول برگردم«

 نشان داد که همسانی درونی نتایج قابل قبول است.
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 تنش درك شده

) اندازه گیري PSSدر این پژوهش توانستیم سطح تنش درك شده توسط شرکت کنندگان را با استفاده از مقیاس تنش درك شده (
آیتمی است که سطح تنش زا بودن حوادث در  10مقیاس  ).  این مقیاس در واقع یک1983کنیم (کوهن، کامارك و مارملستین 

تعیین می کند. مثالی از این آیتم ها بصورت زیر » غالبا«تا » هیچ گاه«نقطه اي از  5یکماه اخیر را با استفاده از یک مقیاس لیکرت 
نباخ نی این مقیاس نیز یک آلفاي کرواست: غالبا چگونه توانسته اید آزردگی خاطر خود در زندگی را کنترل کنید؟ آنالیز همسانی درو

 را نشان داد که حاکی از همسانی درونی باالي نتایج است. 85/0

در تمامی مقیاس ها استفاده شدند تا توزیع نرمال مقیاس ها بدلیل ماهیت متفاوت  6ویلک-شاپیرو توجه داشته باشید که تست هاي
 در دو گروه مورد نظر از یک توزیع نرمال منحرف نمی شوند. دام از مقیاس هاآنها را ارزیابی کند. این تست ها نشان داد که هیچ ک

 نتایج

داده هاي بدست آمده از نظرسنجی ها بررسی شدند تا وجود روابط احتمالی بین این متغیرهاي وابسته مشخص شود. همبستگی 
بستگی متوسط با همدیگر دارند به نحوي پیرسون روي کل نمونه نشان داد که سالمت روان، تاب آوري و تنش درك شده یک هم

(همبستگی با تنش منفی) است. اما کسب هدف به هیچ کدام از این متغیرهاي وابسته ربط نداشت.  -64/0تا  5/0آنها بین  rکه 
ماتریس هاي همبستگی براي متغیرهاي مختلف را نشان می دهد. این همبستگی ها نشان می دهند که کسب هدف بصورت  1جدول 

 MANOVAمی شود در حالی که سالمت روان، تاب آوري و تنش درك شده در یک  مستقل از سایر متغیرهاي وابسته اندازه گیري
که ممکن است بدلیل چندین بار تست کردن متغیرهاي مربوط به هم ایجاد شود جلوگیري  7گروهیآنالیز می شوند تا از خطاهاي 

 شود. 

 روه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود.از لحاظ آماري باعث سهولت دستیابی به هدف در گ AI: استفاده از مربی 1فرضیه 

پاسخ داده  1با استفاده از مقیاس دستیابی به هدف بین دو گروه انجام شد تا به فرضیه  Mixed Factorial ANOVAیک آنالیز 
 2ηp, < 0.001p (7, 973) = 4.44, f  =رابطه آماري مهم بین زمان و گروه وجود دارد یعنی شود. این آنالیز نشان داد که یک 

رابطه آماري به ما اجازه می دهد تا آنالیز بعدي روي هر گروه را با گذشت زمان انجام دهیم و مقایسه بین گروه ها را  این. 0.031
در هر نقطه زمانی انجام دهیم. هر دو گروه افزایش اولیه دستیابی به هدف را در سه ماه اول نشان دادند و طبق مقایسه زوجی و 

، گروه p = 0.005، این افزایش براي هر گروه در سه ماه از لحاظ آماري قابل توجه بود (گروه آزمایش: Bonferroniاصالح شده 
. اما ربات d = 0.03و  p = 0.82). عالوه بر این، گروه ها در این نقطه زمانی تفاوت چندانی با هم نداشتند یعنی p = 0.01کنترل: 

اه موثر بود به نحوي که کسب هدف در گروه آزمایش شدیدا بهبود یافته بود در حالی که م 3پس از استفاده بمدت  AIسخنگوي 
، تفاوت بین گروه ها پس از تصحیح AIدر گروه کنترل تغییري نکرده بود. در انتهاي پروژه و سه ماه پس از پایان مربیگري 

Bonferroni  از لحاظ آماري قابل توجه بود به نحوي کهp = 0.005  وd = 0.6  مقادیر متوسط و انحراف 1است (شکل .(
 آورده شده است. 2استاندارد این متغیرها با گذشت زمان در جدول 

براي شناسایی هر گونه پتانسیل در گروه ها را آنالیز  AIبرحسب تعداد دفعات استفاده از ربات سخنگوي  AIما استفاده از مربی 

) توانستیم یک AIجلسه مربیگري  6ربات در دو گروه مساوي بر اساس میانگین آنها ( کردیم. با تقسیم کردن میزان استفاده از این
 ,t(73) = -2.24, p = 0.028تفاوت معنادار را در کسب هدف (و نه در هیچ کدام از متغیرهاي وابسته دیگر) شناسایی کنیم یعنی 

d = 0.52 62/17. کسب هدف در گروهی که استفاده کمتر را داشت بطور میانگین )sd = 32.5 افزایش یافته بود در حالی که (
 ) بود.sd = 34.16( 62/37بیشتر استفاده کرده بود  AIاین عدد در گروهی که از مربی 
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تأثیر فوري روي کسب هدف نمی گذارد. اما استفاده از این ربات با گذشت زمان  AIاین یافته ها نشان می دهند که ربات سخنگوي 
منجر به تأثیر قابل توجهی می شود که حتی سه ماه پس از انتهاي پروژه نیز اثرات آن باقی مانده بود. کسب هدف در گروه آزمایش 

ود. نتایج نشان می دهد که استفاده متداول از این مربی درصد ب 24درصد افزایش یافته بود در حالی که این عدد در گروه کنترل  55

AI  باعث افزایش دستیابی به هدف ازT1  تاT8 .را تأیید می کند. 1بنابراین یافته هاي این آنالیز فرضیه  می شود 

 آنالیز شدند چون همبستگی Mixed Factorial MANOVAمتغیرهاي سالمت روان، تاب آوري و تنش درك شده نیز توسط 

 Mixedمتوسطی با هم دارند. اگر پیشرفت هایی در این سه متغیر وابسته بین دو گروه وجود داشت آنگاه می توانیم از آنالیز 
Factorial MANOVA  استفاده کنیم. اما این آنالیز نتوانست یک رابطه آماري مهم را بین زمان و گروه ها نشان دهد چونΛ 

= 0.092ηp.94, = p (21, 119) = 0.56, f = 0.91,  .،تست هاي تک متغیري انجام شده روي هر متغیر وابسته  عالوه بر این
و تنش  p = 0.89؛ سالمت روانی: p = 0.8نتوانست هیچ رابطه خاصی بین گروه ها و زمان این سه متغیر نشان دهد (تاب آوري: 

 ).p = 0.91درك شده: 

استفاده شده در این پژوهش  AIپیشنهاد می دهد که ربات سخنگوي  Mixed Factorial MANOVAنتایج کم اهمیت آنالیز 
 تأیید می شوند. 4و  3رد شده ولی فرضیه هاي  2تأثیري روي سالمت روان، تاب آوري یا تنش درك شده ندارد. بنابراین فرضیه 

در هر دو گروه انجام دادیم. دو دیگر روي ماهیت اهداف آنالیز کیفی  یک روي کسب هدف، AIبا در نظر داشتن تأثیر مثبت مربی 
نویسنده سعی کردند هدف اول را بصورت مستقل آنالیز کنند تا مضمون هدف، نوع پیامد (هدف واضح یا مبهم) و کوتاه مدت بودن 

ابان بین ارزیماه) مشخص شود. پایایی بین ارزیابان آنالیز تشابه بسیار باالیی را  6ماه) یا بلند مدت بودن هدف (بیشتر از  6(کمتر از 

، κ 0.96 =براي مضمون هدف، پیامد هدف و زمان بندي کسب هدف به ترتیب  8هر سه گروه نشان داد به نحوي که کاپاي کوهن
κ = 0.90 و κ = 0.87 .است 

 )، اهداف% 21)، خودآموزي (%42مضمون اهدافی که شناسایی شدند به موارد زیر مربوط بودند: اهداف پژوهشی شرکت کنندگان (

). اکثر اهداف واضح و قابل % 5/0) و مربوط به خانواده (%1)، اهداف مالی (%2)، سایر موارد (%17)، سالمت و تندرستی (%18شغلی (
درصد نمرات را در سال اول کسب کنند  75تا «. براي مثال هدف برخی شرکت کنندگان بصورت زیر بود: )%65اندازه گیري بودند (

 ».ماه) بودند 6بلند مدت (بیشتر از درصد از اهداف نیز  55و 

تناسب نوع اهداف، پیامد و زمان بندي کسب اهداف در دو گروه تست شدند تا وجود هر گونه رابطه بین اهداف و گروه ها مشخص 
ه تخصیص یافتشود. اما آزمون مربع کاي هیچ رابطه معناداري بین اهداف را نشان نداد که یعنی اهداف بطور مشابه بین هر دو گروه 

 اند.

 بحث

براي کمک به کسب هدف) براي بهبود کسب هدف، سالمت روان، تاب  AI(یک ربات سخنگوي  Viciقابلیت  RCTاین پژوهش 
آوري و تنش درك شده در مردم را بررسی کرد. مربیگري بعنوان یک حرفه کمکی در حال رشد است چون کارآیی آن در حوزه هاي 

تا چه اندازه می تواند به بهبود این موضوعات  AIع این پژوهش تأیید شده است. فهمیدن اینکه یک مربی مختلف از جمله چهار موضو
 کمک کند باعث می شود تا از آن براي مخاطبان بیشتر استفاده کنیم.

ه هدف در گروه توانست دستیابی ب Vici) ربات 1سه یافته اصلی این پژوهش که به بحث بیشتر نیاز دارند شامل موارد زیر است: 
عملکرد  پس از سه ماه فقط در زمینه کسب هدف در گروه آزمایش Vici) کاربران 2آزمایش را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشد؛ 

نتوانست به شرکت کنندگان کمک کند تا تاب آوري و سالمت روان خود را بهبود بخشند  Vici) ربات 3)؛ T4بهتري را نشان دادند (
 اهش دهند.و تنش خود را ک
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را ارائه می دهد. اوال نظریه  Viciنشانه هایی از عملکرد  9براي تفسیر نتایج خود به نظریه هدف و کنترل برمی گردیم. نظریه کنترل
کنترل پیشنهاد می دهد که فرایند نظارت روي پیشرفت هدف اثر می گذارد. نظارت روي هدف باعث می شود تا اهداف عملی شوند 

است. پس از هدف  Vici). نظارت یکی از شاخصه هاي اصلی ربات 2016انگ، پرستویچ، کانر، کلر، بن و شیران (هارکین، وب، چ

 مشخص شود. Viciمربوط به نظارت پیوسته بر اهداف و پیشرفت آنها است تا اثربخشی  Viciگذاري اولیه، تمامی تعامالت بعدي با 

دوما تناوب نظارت بر پیشرفت دستیابی به اهداف تأثیر مثبتی روي کسب هدف دارد (براي مثال مقاله آچاریا، الچی، استریکا، استین 
؛ شروود، کرین، مارتینسون، اندرسون، هایز، اندرسون، 2013؛ کوگلین، گولیون، برانتلی، استونز، باك، چامپاگن و اپل 2011و بوك 

ببینید). نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که مسأله تناوب براي نظارت مبتنی بر هوش  را 2013سنسو و جفري 

 تعامل دارند معموال دستیابی به هدف بیشتري دارند. Viciصدق می کند. شرکت کنندگانی که بیشتر با مصنوعی 

ف باعث افزایش دستیابی به آنها می شود. یکی از ) نشان داد که ثبت فیزیکی اهدا2016سوما  فرامطالعه هارکین و همکارانش (
این است که به مردم کمک کند تا با نوشتن هدف خود در سیستم ربات سخنگو به هدف خود دست یابند.  Viciاهداف اصلی 

 فسیر کرد.در نظارت بر هدف گذاري و کسب هدف را می توان از طریق پویایی نظریه کنترل ت Viciبنابراین به نظر می رسد قابلیت 

نیز تفسیر کرد. کسب هدف توسط توانایی کاربر، تعهد به هدف، بازخورد درباره پیشرفت  10این نتایج را می توان به کمک نظریه هدف
در مرحله هدف گذاري و  ).2007هدف، پیچیدگی هدف و فاکتورهاي بیرونی مانند منابع مورد نیاز تعدیل می شود (التام و لوك 

سواالت واضحی می پرسد که به کاربر کمک می کنند تا واقع بینانه بودن هدف خود را درك کنند، تعهد خود  Viciپیشبرد هدف، 
به کاربران کمک می کند تا اهداف خود را به اهداف بلند  Viciرا بسنجند، منابع مورد نیاز و در دسترس را نیز بشناسند. هم چنین 

باعث می شود تا بازخورد بدست آمده از یک هدف کوتاه مدت به شخص کمک مدت و کوتاه مدت طبقه بندي کنند. هدف گذاري 
). هدف گذاري اهداف 1999کند تا واقع بینانه بودن هدف خود و همسو بودن آن با هدف بلندمدت را تشخیص دهند (التام و سیجت 

 Viciک می کند، در نتیجه قابلیت کوتاه مدت باعث می شود تا بازخورد بیشتر و منظم تري بدست آید که به کسب هدف کلی کم
 در بهبود دستیابی به هدف را تفسیر می کند.

در بهبود کسب هدف موثر است. این بینش می تواند  Viciشواهد قوي در نظریه هدف و کنترل وجود دارند که نشان می دهند چرا 

را تأیید کند. این چارچوب توصیه می کند  )Vici(استفاده شده براي ایجاد  DAICپیشنهادات مفهومی ارائه شده توسط چارچوب 
 ).2020باید با استفاده از مدل هاي نظري و دقیق طراحی شوند (تربالنک  AIکه مربیان 

) عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل T4فقط در زمینه کسب هدف پس از سه ماه ( Viciدومین یافته مهم این است که کاربران 
را داشته اند در گروه آزمایش نسبت به  Viciیعنی زمانی که کاربران اولین تعامل خود با  T2ر داشتند. در حقیقت کسب هدف د

گروه کنترل پایین تر است. این پدیده را می توان به کمک نظریه هاي هدف و کنترل تفسیر کرد. شرکت کنندگان در گروه کنترل 
کاربران به کمک تالش هاي خود در سه ماه اول توانستند پیشرفت  هیچ بازخورد فعالی را نداشتند. پس از هدف گذاري هدف اولیه،

هایی را در زمینه کسب هدف بدست آورند. اما بدلیل نبود بازخورد و حمایت، پیشرفت آنها نهایتا کاهش یافت که این یافته ها با 
، شروود و همکاران 2013کاران ، کوگلین و هم2011پیش بینی هاي نظریه کنترل و هدف همراستا هستند (آچاریا و همکاران 

پیشرفت خود در زمینه دستیابی به هدف را پس از سه ماه بدلیل نظارت و بازخورد فراهم شده  Vici). از طرف دیگر، کاربران 2013

 سواالتی درباره مرتبط و متناسب بودن کارهاي انجام شده براي دستیابی به هدف Viciتوسط ربات سخنگو شاهد بودند. هم چنین 
براي کاربران  T2می پرسد که به کاربران کمک می کند تا برنامه هاي اجرایی خود را بهینه کنند. کاهش اولیه دستیابی به هدف در 

Vici  می تواند بدین دلیل باشد کهVici  به کاربران کمک می کند تا نسبت به گروه کنترل، درك بهتر و واقع بینانه تري نسبت به
دانستن اینکه براي دستیابی به یک هدف به چه چیزي نیاز است ممکن است باعث کند شدن پیشرفت  د.اهداف خود داشته باشن

). یافته 2007اولیه شود. اما در بلندمدت، اهداف مشخص و واقع بینانه باعث دستیابی به اهداف بیشتر خواهند شد (التام و لوك 
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پیامدهاي مربیگري نیز قابل توجه اند چون در مربیگري توسط انسان، روي  AIهاي بدست آمده درباره نقش تعداد جلسات مربیگري 

به نظر می  AI). در مربیگري 2014شواهد محدودي وجود دارند که تأثیر تعداد جلسات مربیگري را نشان دهند (تیبوم و همکاران 
 رسد که جلسات بیشتر کارآمدتر هستند ولی این نظریه باید بیشتر بررسی شود.

کاربران کمک کند تا سالمت روان، تاب آوري و تنش درك شده خود نتوانست به  Viciه مهم این پژوهش این است که سومین یافت
در بهبود سالمت روان کاربران موفق باشد چون نظریه هدف پیشنهاد می دهد که هدف  Viciرا بهبود بخشند. ما انتظار داریم که 

، سوننتاگ 2009، نیمیک و همکاران 2002گذاري و دستیابی به هدف تأثیر مثبتی روي سالمت شخص دارد (کوستنر و همکاران 
ی انسانی روي هدف، تمرکز و پیامدهاي ). در مربیگري انسان، اگرچه تمرکز اصلی روي کسب هدف است ولی حضور یک مرب2002

 ).2016کارآموز باخبراند (دي هان و همکاران -مداخله اثرگذار است. مربیان انسانی خوب از اهمیت نظارت بر رابطه قوي بین مربی
د همانند یک نمی توان Viciاین رابطه قوي می تواند اثر مثبتی روي جنبه هایی نظیر سالمت کاربران داشته باشد. این حقیقت که 

روي کسب هدف است و  Viciرابطه انسانی باشد به ما می گوید که چرا شاهد اثر جانبی دستیابی به هدف نیستیم. تمرکز اصلی 
نبود همدلی انسانی و آگاهی زمینه اي به ما می گوید که چرا شاهد هیچ پیشرفتی در زمینه تاب آوري و کاهش تنش درك نشده 

می توانند باعث بهبود سالمت روان، تاب آوري و کاهش تنش  AIروانشناسی وجود دارد که سیستم هاي  نیستیم. شواهدي در حیطه
بر اساس مدل هاي نظري و روانشناختی  AI). این سیستم هاي 2019، التی و همکاران 2019درك شده گردند (گافنی، مانسل و تاي 

 بر اساس نظریه هدف) هستند. Viciبا پیامدهاي مربوطه (همانند نحوه ایجاد  CBTمانند 

 حاصل از پژوهشدانش نظري 

را بهتر می کند. نظریه هدف چنین بیان می کند که  AIاین پژوهش درك ما از رابطه بین مربیگري و نظریه هدف به همراه نظریه 
با هدف گذاري اهداف مشخص و چالش برانگیز (ولی نه خیلی دشوار)، تعهد به فرایند کار و گرفتن بازخورد بطور منظم می توان 

). این پژوهش 2006 ). ارتباط نظریه هدف با مربیگري انسان نیز بررسی شد (گرانت1990کسب هدف را بهبود بخشید (لوك و التام 
درك ما از کاربرد نظریه هدف در مربیگري را بیشتر کرده و نشان می دهد یک الگوریتم یادگیري ماشین که نظریه هدف را با دقت 

 اجرا کند می تواند پیامدهاي مربیگري مثبتی ارائه دهد و کاربرد نظریه هدف در مربیگري را توسعه بخشد.

به شکل سیستم هاي پیشرفته می تواند یک کارکرد را بخوبی اجرا کند (بوستروم  AIبرد محدود نیز می گوید که کار AIنظریه 
محدود و سیستم هاي  AIارائه شده در این پژوهش بر اساس همین  AI). مربی 2017، سیائو و یانگ 2015، شاناهان 2014

یک رویکرد متمرکز را پیشنهاد می دهد (تربالنک با  AIطراحی شده است که ایجاد مربی هاي  DAICپیشرفته موجود در چارچوب 
در  AIرا بیشتر می کند و درك ما از کاربرد  AIدرك نظري ما از محدودیت هاي فناوري  Vici). اثربخشی مثبت مربی 2020

 مربیگري را بهبود می بخشد.

 کاربردهاي عملی

است. مربیگري مزایایی براي مردم دارد ولی بسیار از افراد به در تسهیل فرایند دستیابی به هدف بسیار امیدوارکننده  Viciتوانایی 
این خدمات دسترسی ندارند که دلیل آن دسترسی محدود به مربیان ماهر و هزینه هاي باالي استفاده از خدمات آنها است. تا به 

) ICFیون بین المللی مربیگري (، اطالعات بدست آمده از بزرگترین منبع مربیگري در جهان یعنی فدراس2020امروز یعنی آگوست 

هزینه متوسط سازمان دهی  ).ICF ،2020نفر در آفریقا شرکت دارند ( 2000عضو آنها، کمتر از  42786نشان می دهد که از بین 
). دسترسی پایین و هزینه باالي مربیگري 2021دالر آمریکا در ساعت است (تربالنک و همکاران  100مربیگري در آفریقا تقریبا 

، مقیاس پذیري آن، دسترسی همیشگی و Viciباعث می شود تا اکثر مردم در آفریقا نتوانند از آن بهره ببرند. هزینه ایجاد نسان ا
 براي افرادي که در حال حاضر به آن دسترسی ندارند ممکن شود. AIراندمان تأیید شده آن باعث می شود تا استفاده از مربی 

خدمات مربیگري را می پردازند، مربیگري معموال بدلیل هزینه باال مختص کارکنان پا به سن گذاشته حتی در سازمان هایی که هزینه 
می تواند با فراهم کردن یک خدمات پایه براي کارکنان جوان تر باعث توسعه این سرویس شود. کارکنانی که به  AIاست. مربیگري 

تعهد دارند می توانند از یک مربی انسانی گران تر در مراحل بعدي بهره ببرند چون این افراد معموال کسانی  AIفرایند مربیگري 



هستند که بدنبال حداکثر سرمایه گذاري در این زمینه هستند. این سازوکار به افزایش بازگشت سرمایه در مربیگري بکار گرفته شده 
 در سازمان ها کمک می کند.

 پیشنهاداتی براي پژوهش هاي بعديمحدودیت ها و 

این پژوهش دو محدودیت کلی دارد. اوال، شرکت کنندگان دانشجویان کارشناسی بودند که همین باعث می شود تا تعمیم بخشی 
 بهره ببرند ولی حیطه هاي دیگري نظیر AIنتایج به عموم مردم امکان پذیر نباشد. در حالی که دانشجویان ممکن است از این مربی 

را فراتر از محدوده  AIبنابراین واجب است که مربیگري  در آنها استفاده کرد. AIمحل کار نیز وجود دارند که می توان از مربیگري 
آموزش عالی بررسی کنیم. دوما ما فقط نمرات ارائه شده توسط شرکت کنندگان را بررسی کردیم که جا را براي سوگیري باز می 

خود شرکت کنندگان یک پدیده رایج در مربیگري است که معموال مورد انتقاد قرار می گیرد. مقیاس  کند. گزارش نمره ها توسط
هاي علمی و عینی می توانند اعتبار نتایج این پژوهش را تأیید کنند. این محدودیت ها را می توان تاحدودي به کمک طراحی تحقیق 

 رف کرد.) و اندازه نسبتا بزرگ نمونه مورد نظر برطRCT(طولی، 

باید بررسی شود. آیا  AIبراي تحقیقات بعدي در این زمینه نیز دو پیشنهاد کلی داریم. اوال اثربخشی رابطه بین مربیان انسانی و 

نسبت به یک مربی انسانی به تنهایی کارآمدتر است و چه عواملی روي این رابطه اثر دارند؟  AIترکیبی از یک مربی انسانی و مربی 
کافی نبود یک مربی انسانی براي برطرف کردن مشکالت  AIهمزمان و همزمان باید بررسی شوند که در آنها، اگر مربی مدل هاي غیر

که روي پارامترهاي متعدد بجز کسب هدف تمرکز دارند (مانند سالمت روان) باید  AIباقی مانده در دسترس است. دوما مربیان 
 طولی استفاده کنند. RCTیشنهاد می شود که تمامی این تحقیقات از طرح هاي استفاده شوند و راندمان آنها بررسی شود. پ
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را بپردازند. مطالعه  یمرب کی نهیتوانند هز یحال، همه نم نیدهد. با ا یجامعه ارائه م يرا برا ياثبات شده متعدد يایمزا مربیگري
از  یبه کاربران در جنبه خاص تیتوانسته است با موفقاست   یچت ربات هوش مصنوع یمرب کیکه ، Viciدهد که  یما نشان م

ام گ یهوش مصنوع مربیگري يکارآمد مربوط به، کمک کند. شواهد "خود یبا طراح قبه هدف، مطاب یابیدست شیافزا "يگریمرب
 .، می باشدپرداخت آن را ندارند ییکه معموالً توانا يبه افراد سیسرو نیا يایو ارائه مزا عمومی کردن مربیگريدر جهت  یبزرگ
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