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Extended Abstract 

Summary 

The development and management of coach careers play an important role in the performance 

of athletes, and the development and success of the sports organizations. The purpose of this 

work was to provide a model to manage the career path of the Iranian sports coaches. Based on 

the proposed model, it can be stated that the role of the managers and sports organizations in 

the stability of the career path system of sports coaches is a must. 

Introduction 

Currently, coaching is at its most dynamic in history. The career development of coaches and 

the management of their career path can play an important role in the performance of athletes, 

and the development and success of the sports organizations. Despite being new, studies have 

been conducted, and models for frameworks in various fields have been proposed. However, 

these models do not comprehensively study the career management of sports coaches, and each 

one of them covers only one of these areas. Therefore, the present work was designed as a model 

to manage the career path of the sports coaches. 

Methodology and Approach 

This research work is of qualitative type, which uses the method of data theory (grounded 

theory) and the approach of Glaser (1992). Sampling was done by the snowball method. The 

data collection sources included the scientific resources and in-depth interviews (with 20 

researchers, resource management specialists, humanities, sports coaches and managers, and 

elite athletes). The validity was checked and confirmed by the interviewees, and then by the 

expert professors. 85% of the results obtained were obtained by calculating the reliability of the 

process retest. Data analysis was performed in the three stages of open, axial, and selective 

coding.  

Results and Conclusion  

In order to promote and advance the goals of sports organizations, the role of managers and the 

organization in the stability and stability of the career path system of sports coaches is essential, 

and can be used to develop and enhance the sports coaches and the managers' capabilities in 
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increasing the organizational productivity. Therefore, the model was designed in order to 

develop the capabilities of coaches and their careers and related developments. The results of 

open and selective codes identified 119 concepts and 28 main categories. At the level of 

selective coding, four main categories were explained: strategic, managerial, knowledge, 

operational; and at each level, the task divisions were explained. 
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 مقدمه

توسعه  یندهایآها، فر از حرفه یاریدر بس یب،ترت ینبه هم .است مهم بسیار صنایع وها نسازما افراد، موفقیت برای شغلی توسعه

 گرفته است. را در بر یریتیمد کرداست که عمل یو نهاد یقانون یها یاستس یهبر پااین فرآیندها معموال  د.شویم یزتجو یحرفه ا

 پایداری خود، نوبه به است که فردی حرفه پایه بر امر این زیرا است، مهم دیگری زمینه هر در چه و ورزش در چه شغلی، توسعه

 ورزشی، کار نیروی توسعه به توجه با ورزشیمربیان  حال این کند. با می تضمین را ها حرفه بلوغ همچنین و صنایع و ها سازمان

 از حمایت ،مربیگری در تعریف. (۲۰۱۳ ،۱شوند )داووسون و فلیپس می گرفته نادیده مدیران و ورزش گذاران سیاست توسط

 توانایی حداکثر با شکوفایی خود به رسیدن برای آنها ساختن توانمند و آنها درونی های شایستگی و استعدادها شناسایی برای افراد

ورزشی  مربیگری شغل بیان شده و به آینده یک عنوان در پژوهشی مربیگری به .(۲۰۱۳و همکاران، موغلی ) است خودشان های

 یشرفتدر مورد پبنابراین (. ۲۰۱۱ ،و همکاران ۲افی)د استبا نگاهی متفاوت و جدید نسبت به رویکرد سنتی آن پرداخته شده

 پایداری برای خاص های مهارت و دانش توسعه وجود دارد. یکم یاطالعات تجرب یند،فرا ینا یریتو نحوه مد یانمرب یحرفه ا

 ورزشی و ورزشکاران سیستم در موفقیت توجهی قابل سهم مربیان. است ضروری ماهر کار نیروی توسعه و سازمانی رشد صنعت،

 مربیان برای ای توسعه چنین کنند، می فراهم مسیرهای شغلی را و پشتیبانی و سازمانها که توسعه خالف بر حال، این با .دارند

های  شچال رشد با و مربیگری ارزش رشد اهمچنین ب (.۲۰۱۳ است )داووسون و فلیپس، نشده مشخص موارد از یک هیچ در

 مربیان کیفیت و رشد از اهیبرای آگ را رهامعیا از مشترک ۀیک مجموع به نیاز آن شرکای و ورزشی عۀجام نقش، این همراه

 ورزشکاران، والدین ورزشکاران، طرف از شدیدی تقاضای با کارکرده و مختلف افراد با ای فزاینده صورت به مربیان .ضروری دانستند

 تواند شامل می نقشها این که نمایند ایفا را نقشها انواع تا می رود انتظار مربیان . ازگردند آنها مواجه می طرفداران و مدیران

 مبنای یک بررا  خود های قابلیت دارند مسئولیت مربیان. گردد کار و کسب حتی مدیر و ورزشی روانشناس راهنما، مربیگری،

)انجمن بین  سازند آورده، برکنند می خدمت آنها که به ورزشکارانی را های خواسته کامل طور به تا دهند گسترش و بهبود مداوم

توسعه مسیر شغلی یک مزیت با توجه به تعاریف و اهمیت مربیان ورزشی می توان گفت  .(۲۰۱۲ ،۳مربیگری ورزشیالمللی 

گیری سریع از منابع بهرهبه رقابتی برای افراد و سازمانها است. توسعه مسیر شغلی بایستی یک نگاه بلندمدت داشته باشد و تنها 

، شهبازی)ابراهیمی و  الزمه این امر، توسعه همه سازمان است و نه فقط اشخاص موفق یا دارای پتانسیل موفقیت. تمرکز نکند

 و فرآیندها ها، برنامه به سازمانی، پشتیبانی یا شغلی مسیر توسعه برای سازمانی حمایت حوزه مسیر شغلی همچنین در .(۲۰۱۲

 کارایی .آورد می فراهم کارکنانش شغلی مسیرپیشرفت موفقیت افزایش و حمایت برای سازمان که شودمی اطالق کمکهایی

 راههای از یکی است کارکنان مهارت و دانش توسعۀ و آموزش گرو در انسانی منابع کارایی و انسانی منابع کارایی مستلزم سازمانها

از اینرو  .(۲۰۱۲)ابراهیمی و همکاران،  است کارکنان مهارتهای دانش و توسعۀ و آموزش انسانی، منابع در گذاری سرمایه اصلی

 ورزشی سازمانهای در مربیگری شغلی توسعه اجرا و سیاستگذاری اگرچه ،است ماهر مربیان به وابسته ورزش صنعت پایداری

 داشته مربیان زندگی و ورزش صنعت پایداری روی بر زیادی مخرب تاثیرات شدن گرفته نادیده این . است شده گرفته نادیده

، است قرارگرفته توجهی کم مورد ایسابقهبی طرز به کشور یورزش مربیان شغلی بنابراین توسعه مسیر. (۲۰۱۰، )داوسون است

 در موارد برخی در تنها نه شده، تدوین پیشین بدنی تربیت سازمان همت با که نیز مربیان آموزش اجرایی نامۀ آیین که طوری به

 ارزشیابی و آموزش برای .باشد امروز نسل نیازهای پاسخگوی نتوانسته ابعاد تمامی دره بلک روست، روبه هایی توقف با اجرا حین

 ،بدنی سابق تربیت سازمان سفارش به هرچند ،شود نمی استفاده دنیا روز طالعاتا اب و هماهنگ ،یکپارچه سیستم یک مربیان از

 هایرشته برای تخصصی طور به نامهیینآ این به توجه با فدراسیون هر. است شده تدوین مربیگری، مدت کوتاه های دوره نامۀ آیین

                                                           
1. Dawson and Philips 

2. Duffy 

3. International Sports Coaching Association 
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 از کارگروهی، (۲۰۰۵) بدنی تربیت سازمان آموزش معاونت .(۲۰۱۳، و همکاران معماری) است کرده طراحی ای نامه آیین خود

 توسعۀ راهکارهای بررسی منظور به رایزنی و مشاوره جهت متعددی جلسات کارگروه این داد تشکیل کشور ورزش مسئوالن

 مختلف مراکز از بازدید از پس و کشورها سایر آموزشی منابع بررسی با نهایت، در .نمودند برگزار کشور ورزش مربیان آموزش

 آغاز کانادایی مدرسان با زمانهم و شود کشور وارد کانادا آموزشی ۀبست که شد آن بر تصمیم کانادا، کشور در مربیان آموزش

 دالیل به اما دهد، پاسخ را کشور ورزش مربیان آموزش نیاز مقطعی طور به توانست ها فعالیت این اینکه به توجه با لیکن. گردد

 با آن همگامی تا شده موجب سیستمی رویکرد . عدمپابرجاست همچنان بخش این در کشور نیاز و نیافت استمرار مختلف

 روزرسانی به و تهامهار توسعۀ و مربیان آموزش جهان، سراسر در .گردد متعددی مواجه های اشکال با جهان پیشرفتۀ هایسیستم

 است شده تشکیل مربیان به رسانی خدمت راستای در زیادی مؤسسات و نهاسازما که ای گونه به دارد، ای ویژه اهمیت آنها

 از پس ۱مربیان مدت بلند توسعه برنامه ،ی پیشرو اقداماتی انجام داده انداین خصوص کشورها در .(۲۰۱۳ ،همکاران )معماری و

 ،۳دهد )وی و اولیری می ارائه مربیان شغلی مسیرهای برای بهینه راهنمای یک ،۲ورزشکاران مدت بلند توسعه برنامه چارچوب

 برای مربیان شایستگی و دانش مورد در تجدیدنظر و تأمل به نیاز ،متحده ایاالت در ورزشی مربیگری شغل رشد ادامه با(. ۲۰۰۶

 بهبود جهت مربی یک آنچه مورد در راهنمایی ارائه منظور به که استانداردهایی. دارد وجود کیفیت با ورزشی تجارب از حمایت

 است کسانی برای همه سازی توانمند جهت ابزاری چارچوب و مربیگری، عملکرداستانداردهای  ،بداند باید مربیگری های شیوه

چارچوب  ۵مربیگریرابطه شورای بین المللی  این در .( ۲۰۲۰،و همکاران 4اوروی گانو) هستند مربیان رشد و مربیگری درگیر که

 یراهمچنین ب و مربیان ارزیابی و گواهینامه صدور تمرین، استانداردهایی برای ،برای این منظور. ارائه کرده است را مکانیسمی و

شده  ییشناسا یدارپا سیستمو کردبرنامه متمرکز توسعه عمل یکبه  ینه نیاززم یندر ا یورزش یگریبه حداکثر رساندن نقش مرب

 ،متحده ایاالت ،انگلستان ،استرالیا در این راستا درکشورهای پیشرو مانند (.۲۰۱۲ نجمن بین المللی مربیگری ورزشی،ا است)

 ارتقای و آموزش معیارهای و چارچوب مفهومی مربیان، سیستم آموزش کانادا، آفریقای جنوبی، برنامه بلندمدت مسیر شغلی و

 این سیستم رد .روزرسانی است به حال مربیگری در نظران حرفه ای در حوزه فعالیتصاحب و توسط شده  تدوین مربیان،

 های برنامه این و شده استتدوین  رشته هر ورزشکاران و مربیانوتوسعه  برنامۀپیشرفت آموزشی، های برنامه و معیارها آموزشی،

 تجربیات تبادل برای مربیگری معتقد است اگر چارچوب رسمیانجمن  بین المللی   .شود می ارائه نیز کشورها به سایر آموزشی

های فعالیتمطالعات علمی در حوزه رسد.  و توسعه می رشد به مربیگری سریعتر باشد، داشته وجود مربیان ای تهای حرفه مهار و

شغلی،  ، رضایتاخالقی آموزشهای تأثیر مربیگری، رهبری، رفتار های هایی مانند : سبکبسیار اندک و محدود به حوزه  مربیگری

 آموزش، برنامۀ مطالعۀ سرمربی ملی، انتخاب هایشاخص ملی، های تیم مربیان ارزیابی ،مربیگری و داوری های دوره ارزیابی

 تندنویس، انزهایی و حاجی ؛۱۹۹۸ ،7اکریچ و باربر ؛۲۰۱۳ همکاران، ؛ معماری و۲۰۱۳ ،و همکاران ۶دیک) بوده است ارتقا و ارزیابی

 توانند با شناسایی استعدادها و بخش مطالعات مدیریت مسیر شغلی محققان معتقدند که با بهره گیری از آن می . در(۲۰۱4

از منظر روانشناسی   آنتاثیرات همچنین به  افراد مزیت رقابتی ایجاد نمایند. پرورش افراد شایسته و باتجربه، برای سازمان و

 ،و همکاران ۸)زلین است بررسی شده ادراک و خودکارآمدی ،خوشبینی ،خودشکوفایی و نفس عزت مفاهیمی همچون. ندپرداخته ا

 ،و همکاران رضاییان ؛۲۰۱۵، ۹شین و ینا؛ چ۲۰۱۵ طریقیان، و آغاز ؛۲۰۱4 ،نسل سراجاوون و ش ؛۲۰۱۳ ،آهی و بجانی ؛۲۰۱۵

                                                           
1. Long Term Coach Development (LTCD) 

2. Long Term Athlete Development (LTAD) 

3. Way and O’leary 

4. Gano-Overway 

5. International Council for Coaching Excellence (ICCE) 

6. Deek 

7. Barber and Eckrich 

8. Zelin   

9. Chinand Shen 
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مدیریت مسیر پیشرفت شغلی  پژوهشی در زمینهنشان دهنده خالء  شده انجام پژوهشهای مرور(. ۲۰۱۱ ،و همکاران حاتم ؛۲۰۱۲

 .دارد وجود محدودی پژوهشهای مطالعه، مورد موضوع خصوص در دهد می نشان تحقیق ادبیات بررسی مربیان ورزشی می باشد.

. باشدنمی موجود اطالعاتی نیاز جوابگوی و باشد می محدود و اندک بسیار مربیگری هایفعالیت حوزه در علمی پژوهشهای ایران در

 وجود کشور ورزشی مربیان شغلی مسیر مدل ارائه خصوص در جامع پژوهش یک خالء مربیگری زمینه در پژوهشهایی باکمبود

 پیش از بیش توسعه حال در کشور در ورزشی، مربیان برای جامع مدلی ارائه و حوزه این به پرداختن ضرورت ،رواین از. دارد

. باشد می ایران ورزشی مربیان شغلی مسیر مدیریت پایدار توسعه سیستم برای مدلیارائه  پژوهش این منظور بدین. گردید نمایان

 ایجاد ایران ورزش توسعۀ و رشد روند بر سازنده تغییرات توان می که است ورزشی مربیان شغلی مسیر کردن سیستمی صورت در

مطالعات انجام جوانان و آیین نامه مربیگری وزارت ورزش و مطالعه  وموجود مسیر شغلی مربیان ورزشی وضعیت  بررسی با. کرد

یران وجود نداشته یا به شیوه ای غیر نظام مند یگری در امسیر شغلی مربمدیریت سیستم ، می توان گفت شده در داخل کشور

منطبق با استانداردهای  روز رسانیبه و یکاتژاستر، برنامه ریزی بلندمدت ،مسیر شغلیبا توجه به این اگر در . مدون اجرا می شود و

ناپذیری جبران مربیان کشور در رقابت با سایر کشورها دچار بحران و رکود حرفه ای رشد و توسعه  ،وجود نداشته باشدجهانی 

 رانیا یورزش انیمرب یشغل ریمس تیریمدمدل مناسب برای  تحقیق حاضر به دنبال این پرسش است که اینبنابر؛ خواهد شد

  ؟گونه استچ

 شناسیشرو

 پژوهش، بر حاکم پارادایم استقرایی؛ پژوهش، رویکرد کیفی؛ پژوهش، روش و نحوه کاربردی؛ پژوهش، ماهیت نظر از حاضر تحقیق

 معتقد ۱گلیزر. باشد می مصاحبه ای و، منابع کتابخانهها داده گردآوری منبع و بنیاد داده تئوری پژوهش، استراتژی ؛عملگرایی

 تدوین صدد در و شده میدان وارد باز ذهن با باید پژوهشگر و کرد شده تعیین قبل از یالگوی به محدود را خود نباید که است

 هایحوزه در پژوهشگر به که است اکتشافی و استقرایی پژوهشی روشاز داده ها،   برخاسته  ۀیا نظری ۲گراندد تئوری .باشد نظریه

 دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود و از پیش تعیین شده خود به تدوین تئوری اقدام نمایندمی امکان گوناگون موضوعی

ی محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید. در در این تحقیق فرایند کدگذاری به صورت کدگذاری باز، کدگذار (.۲۰۱7)خنیفر، 

ها به شیوه مصاحبهتطبیقی و  مطالعات ،ایمنابع کتابخانه و نی نظریمبامحتوا  تحلیل و ابتدای تحقیق همزمان با مطالعه

تر، کدگذاری در دو مرحله انجام گردید. های بیشتر و دقیقانجام گردید. به جهت اطمینان از دریافت داده ۳کدگذاری خط به خط

های عمیق به صورت کدگذاری خط به خط انجام مرحله اول به صورت کدگذاری موضوعی و در مرحله دوم همزمان با مصاحبه

ا و کدها انجام شد. در کدگذاری محوری و انتخابی با بررسی کدهای هسازی یادداشتشد. پس از کدگذاری هرکدام از منابع مرتب

باز به دست آمده، بر مبنای ارزیابی مداوم کدهای به دست آمده از منابع چندگانه و روابط متقابل آنها، از طریق چندین مرحله 

مقایسه ها شامل مقایسه مستمر بین دادههای سطح باالتر و مفاهیم قرار گرفتند. در فرایند تحلیل تحلیل به تدریج درون مقوله

در  یشرویبا پ قیتحق انیدر جر .های در حال ظهور انجام گردیدها به منظور شناسایی الگوها یا مضمونلحظه به لحظه داده

نهایتا در . قرار گرفت ییمورد شناسا یلاص یهامولفه منابع چندگانهبه دست آمده از  یکدهاتحلیل محتوا ومطالعه و با توجه به 

مک کند از این فرایند با محقق شدن اشباع نظری، بدین معنی که دیگر هیچ نوع اطالعات جدیدی که بتواند به توسعه نظریه ک

و  مفاهیم هاداده لیتحل قیاز طر یبه اشباع نظر دنی. بعد از رسد، طراحی مدل و نگارش آغاز گردیددرون شواهد استخراج نش

 شد.  ارائه یانیمدل پا تایشده و نها ییشناسا ایران مسیر شغلی مربیان ورزشیمدل ها مقوله

                                                           
1. Glaser 

2. Grounded Theory 

3. Line by Line Coding  
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در این پژوهش به دلیل ماهیت اکتشافی؛ به منظور کاهش و یا عدم مشکل در تحلیل یافته ها از رویکرد مثلث سازی یا سه گانه 

 از ناشی سوگیری، پدیده یک مطالعه در متعدد های نظریه و ها روش از هدفمند استفاده با کیتکندر این . شد استفاده ۱سازی

(.  ۲۰۱۱، و همکاران نشاننیکیابد ) می افزایش تحقیق های یافته نتایج اعتبار و می رسد حداقل به فردگرایانه دیدگاه های

 هاینظام مند تحقیقات و مصاحبهمبانی نظری و مرور ، وضعیت موجودو تحلیل بررسی  با یساز یهسه سو یکردرو بنابراین از طریق

  پرداخته شد.در مورد مسیر شغلی مربیان ورزشی به جمع آوری اطالعات  یافته ساختار نیمه

 . دش داده پاسخ ریز موارد رینظ یاساس سواالت یبرخ به پژوهش نیا در

 گونه است؟چ رانیا یورزش انیمرب یشغل ریمس تیریمدمناسب برای یک مدل  (۱

  باشند؟  ارتباط درگریکدی با چگونه مدل یهامولفه و است ییهامولفه چه یدارا مدل نیا (۲

باشند. می ورزشکاران و مربیان ورزشی، مدیران انسانی، منابع مدیریت متخصصین از متشکل پژوهش این کنندگان مشارکت بنابراین

 در پژوهشی کار یا ترجمه تألیف،دارای  کارشناسی ارشد ودکتری یا تحصیالت  دارای افراد ،مصاحبه شوندگان انتخاب مالک

 ها نمونه انتخاب برای که بوداجرایی و تدریس  سابقه و همچنین شغلی و منابع انسانی و مدیریت ورزشی مدیریت مسیر زمینه

 سایر که شد خواسته شونده مصاحبه از مصاحبه اتمام از پس که صورت بدین گردید. استفاده برفی گلوله گیری نمونه روش از

 ۲۰ با مطالعه این در .یافت ادامه ها داده نظری اشباع تا اطالعات آوری جمع و نمایند معرفی محقق به را زمینه این در خبرگان

 بیستم مصاحبه تا اطمینان برای اما شد؛ مشاهده دریافتی در اطالعات تکرار بعد، به چهاردهم مصاحبه از که شد انجام مصاحبه نفر

 در سؤاالتی طرح با مصاحبه .بود رسیده اشباع به و بوده تکراری کامالً ها داده بعد به شانزدهم مصاحبه از هرچند یافت، ادامه

 انجام از پس می شد طرح شونده مصاحبه براساس پاسخ هایی دیگر ها پرسش و شد می آغازپژوهش  مولفه هایعوامل و  مورد

محدوده جغرافیایی پژوهش برای مربیان ورزشی  گرفت. صورت مدل گذاری پایه منظور داده ها به تحلیل تجزیه مصاحبه، هر

 ایران می باشد.

 هاشونده مصاحبه شناختی جمعیت هایویژگی. 1 جدول

 حوزه پژوهشی / اجرایی
 تعداد

 سابقه تدریس سابقه اجرایی / ورزشی تحصیالت
 مرد زن

 سال ۱۹تا    ۶ سال ۱7تا   4 دکتری ۶ ۲ انسانیمدیریت منابع 

 سال ۱۶تا  ۱۰ سال ۲۰تا  ۱۵ دکتری /کارشناسی ارشد ۲ ۱ مربیان ورزشی

 سال ۱۲تا    ۵ سال ۱۰تا    4       دکتری ۵ ۲ مدیریت ورزشی

 سال   ۸تا    4 سال ۱۶تا    ۸ ارشد کارشناسی/ دکتری ۱ ۱ ورزشکاران

که معادل روایی و شود می استفاده  ۲روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکولن و گوبابررسی برای های کیفی پژوهش در

 پذیری، انتقال ،()باورپذیری بدین منظور و بر پایه این روش چهار معیار موثق بودن و اعتبار؛ پایایی در تحقیقات کمی است

 .(۲۰۱۲ ،زادهعباس) ارزیابی در نظر گرفته شدجهت  و تأیید پذیری یاطمینان پذیر

 

 

                                                           
1. Triangulation 

2. Lincoln and Guba 
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 محاسبه پایایی دو کد گذار. 2جدول 

 درصد پایایی بین دو کدگذار تعدادعدم توافقات تعداد کل توافقات تعدادکل کدها شماره مصاحبه

۱p 4۸ ۲۱ ۲ ۸7 

۲p ۵۳ ۲۲ ۱ ۸۳ 

 ۸۵ ۳ 4۳ ۱۰۱ کل

 هاهیافت

 روش، داده های این انجام برای انجام شده است. به سطر سطر با روش تحلیل حاضر، پژوهش درداده ها  تحلیل و تجزیه مراحل

 هامقوله عنوان با تری کلی های در دسته و شد مشخص پژوهش با مرتبط مفاهیم و شدند تحلیل منابع چندگانه از آمده دست به

 میان یکنواختی به رسیدن و ها مقوله ویژگی ابعاد، کشف شامل آمده که دست به های مقوله پروراندن برای سپس  .گرفتند قرار

 مجموع نشان داد در، شده گردآوری کیفی های داده باز کدگذاری از حاصل نتایج. شدند بعدی انتخاب نمونه های پاسخ هاست،

 به تبدیل مشابه کدهای برخی تجمیع و تکراری کدهای حذف با مرحله دو در که گردید شناسایی اولیه کد 4۹۶ اول مرحله در

 .گردید شناسایی اولیه مفهوم مورد ۳۰۰ تعداد نهایت در و اولیه باز کد 4۶۳

 تلخیص نمونه کدگذاری باز برآمده از ادبیات  .3جدول 

 کدهای باز گزاره منبع

تحقیقات در 

زمینه مدیریت 

مسیرشغلی و 

 مربیان ورزشی

 توسعه های فرصت از گیری بهره به کارکنان شغلی مسیر یریتمد

 را امکان این سازمان به نهایت در و برانگیخته ،آموزش قبیل از شغل

 شایسته کارکنان طریق این از و ردیابی را مشاغل میان روابط تا میدهد

سازمان  کند.. شناسایی ها توانایی با متناسب شغلی پیشرفت برای را

ارزشمند،با آموزش ،توسعه و ارزیابی   اهداف به دستیابی در را افراد

 ی توسعه مدیریت ودرنهایت کارکردهای حمایت و پشتیبانی نماید

 سبب را باالتر اثربخشی و ها حرفه تصدی شغلی، شغلی،رضایت مسیر

در مطالعات انجام شده محققان معتقدند که با بهره گیری  شود. می

از مدیریت مسیر شغلی می توانند با شناسایی استعدادها وپرورش 

افراد شایسته و باتجربه، مزیت رقابتی برای سازمان وافراد ایجاد 

  کارکنان شغلی مسیر یریتمدتاثیرات مطالعات دیگری که به نمایند.

 و نفس عزت . مفاهیمی همچونته استپرداخاز منظر روانشناسی 

بیان  ادراک می پردازد و و خودکارآمدی ، خوشبینی ، خودشکوفایی

 جایگاه کارساز، راهبردی عنوان به شغلی، مسیر مدیریتمیکند که 

 کارکنان خودشکوفایی و نفس عزت نیازهای تامین در ای ویژه

 مسیر مدیریت کارکردهای .دارد فرد و سازمان همزمان وپیشرفت

 عاملی شغلی، پیشرفت مسیر وآموزش توسعه ارزیابی، شامل شغلی

 هستند. شغلی پیشرفت مسیر از رضایت در موثر بسیار

 ، تغییر آنها درک و مربیان یادگیری بر مربیان آموزشی برنامه تأثیر

 در را اتفاقی یادگیری تجربه این حالیکه در مربیگری، های شیوه در

یادگیری و آموزش مربیان به  دهد. می قرار بلندمدت یادگیری یک

دلیل اهمیت و توسعه کار حرفه ای آنها  در تحقیقی مورد بررسی قرار 

 شایستگی که کرد بینی پیش توان می مربیگری، توسعه گرفته است.

 آید. می دست به مربیگری تجربیات آستانه که افتد می اتفاق زمانی

 شخصی رشد به متعهد که هستند بلندمدت یادگیرندگان مؤثر مربیان

 می گسترش رسمی آموزش برنامه هر از فراتر آنها توسعه و هستند

 شغلی پیشرفت مسیر توسعه های برنامهو  یابىارز -

 هاادستعداقابتر و پیشرفت اىبر برابر فرصتى -

 شغلی مهم و سابقه تجارب شایستگی، -

 استعدادها وپرورش افراد شایسته شناسایی  -

 مزیت رقابتی برای سازمان وافراد -

  خودکارآمدی، خودشکوفایی منظر روانشناسی ، -

 راهبردی کارساز شغلی، مسیر مدیریت -

 توسعه آموزش ارزیابی، شامل مسیرشغلی مدیریت -

 فرد و سازمان همزمان پیشرفت -

 مدت دراز در ها سازمان پایداری و توسعه -

 سازمان _ فرد تناسب و شغل _ فرد تناسب -

 استعدادها با کار نمودن متناسب -

 ارزشمند اهداف به دستیابی پشتیبانی در -

 اخالق وارتقای وری ، انگیزه بهره افزاش -

 رسمی نیمه یا رسمیمال کا فعالیتهای -

  مشاوره و هدایت ارزیابی مراکز آموزش، های دوره -

 تضادوعملکرد  مدیریت مربیگری وهدایت -

 مربیان آموزشی برنامه -

 بلندمدت ویکپارچه سازی یادگیری دیدگاه -

 توسعه کار حرفه ای -

 شود سازگار و بازنگری مداوم یادگیری محیط -

 ارتقاء مربیگری توسعه و -

 شایستگی -

 مربیگری تجربیات آستانه -

 رسمی غیر و رسمی آموزش -

 آستانه فعالسازی -
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 ارکان ورزش از ارتقای مربیان و ارزیابی آموزش، نظام مطالعۀ یابد.

 پرورش در مهمی نقش و تیم اند هدایت و رهبری درآموزش، اصلی

 انجمن با هماهنگی و سیستمی رویکرد .کنند می ایفا ورزشکاران

 کشور ورزش عاجل مربیگری نیازهای از مربیان جهانی و ای قاره های

 . است

 مربیگری دانش -

 توسعه شخصی و رشد به متعهد -

 آموزش استراتژیهای  آموزش و نظام  -

 مربیگری های دوره ارزیابی -

  ورزشکاران پرورش -

 سیستمی رویکرد -

 ایتلخیص نمونه کدگذاری باز برآمده از مبانی نظری و  منابع کتابخانه .4 جدول

 کدهای باز گزاره منبع

 

 مبانی نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه منابع انسانی، آموزش مدیریت منابع انسانی ، چون در ابتدا مفاهیمی 

و بهسازی ،ارزیابی عملکرد، مدیریت مسیر شغلی ،پیشرفت مسیر شغلی مورد 

 نظام پروژههای شاملانسانی  منابع توسعه نظامهای گیرد.بررسی قرار می

 عملکرد ارزیابی ، راهه( )کار رشد شغلی مسیر کارکنان، آموزش جامع

 میباشد. کار انضباط و آینده رهبران پرورش و ارزیابی کارکنان، وشایستگی

توسعه مسیر پیشرفت شغلی ، تضمین همنوایی برنامه ریزی مسیر پیشرفت 

شغلی افراد و فرآیند های مدیریت مسیر پیشرفت شغلی سازمان جهت 

درون  یطیعوامل مح یک پیوند بهینه بین نیازهای فرد و سازمان است تحقق

 ی, فرهنگ سازمان ی, منابع مال یعوامل شامل ساختار سازمان ین: ا یسازمان

 .باشند یسازمان م یریتسازمان هستند که در کنترل مد یریتمد یوهو ش

 ی, عوامل اقتصاد یشامل عوامل فرهنگ:  یبرون سازمان  یطیعوامل مح

عوامل  ینا ییراتبوده و تغ یمنابع انسان یریتکه موثر بر مد  یاسیوعوامل س

 شغلی پیشرفت مسیر مدیریت باشد. یسازمان نم یریتدر کنترل مد

 را ضعف خود و قوت ها،نقاط عالیق،ارزش کارکنان آن در که فرآیندی است

 بر و شناسند می را خود کاری موجود تهدیدات و ها فرصت و نموده بررسی

 استراتژی بعدی گام در و کرده تنظیم را خود شغلی مسیر آن اهداف اساس

 کنند. تالشی می طراحی را شده تعیین از پیش اهداف کسب منظور به هایی

 ارزشها، گرایشها، مهارتها، از اطالع برای فرد سوی از آگاهانه است

 به مربوط اهداف تشخیص و دستاوردهایش و انتخابها فرصتها،محدودیتها،

 را افراد شغلی، ریزی اهداف برنامه این به رسیدن برنامه ریزی برای و شغل

 و هدفگذاری گیری، تصمیم شایستگی، کسب ضمن تا میسازد قادر

مداخله کوتاه  یک یصورت اساس یگری بهمرب بیامیزند. یکدیگر با را عملگرایی

و  یادگیریکه   .روشیخاص یمدت با هدف بهبود عملکرد و توسعه رقابت

انجام کار  یدهد همانطور که روش و نحوه ها یتا رو سازدیتوسعه را قادر م

 شود. یبهتر م

 یمنابع انسان یزیبرنامه ر -

 آموزش و توسعه -

 یروابط انسان یمتنظ -

 عملکرد یابیارز -

 آموزش جامع نظام -

 وشایستگی عملکرد ارزیابی -

 آینده رهبران پرورش و ارزیابی -

 کار انضباط -

 پیشرفت مسیر سیستمهای در نقش سازمانها -

 محیط متغیر با انطباق -

 انسانی نیروی بهسازی و آموزش -

 محیط باتغییرات متناسبافزایش کارایی  -

 یدارو پا یکو اداره استراتژ یریتمد -

 موثر یداخل یطعوامل مح -

 یفرد یها یژگیو -

 کار یروین یها یژگیو -
 یبرون سازمان یطیعوامل مح -
 یعوامل فرهنگ -

 یعوامل اقتصاد -

 یو مقررات حکومت ینقوان -

  مستمر فرآیند یک انسانی منابع ریزی برنامه -

 سازمان ینظام آموزش و استراتژ ینب یوندپ -

 آموزش، توسعه -

 یارتقاء سطح دانش و آگاه -

   یشغل یارتقاء سطح مهارتها -

 سازمان یبرا یرقابت یتمز یجادا -

 یابیخود ارزو عملکرد  یابیارز -

 توانمند سازی  -

 استانداردهای عملکرد مربیگری -

 مداوم یفیتبهبود ک -

 شغلی مسیر مشاوره -

 اجرایی عملکرد ارزیابی -

 بهبود عملکرد -

 یتوسعه رقابت -

 و توسعه یادگیری -
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 کدگذاری باز برآمده از مصاحبهنمونه  تلخیص  .5 جدول

 کدهای باز گزاره منبع

مجموعه  یتوسعه منابع انسانمدیریت مسیرشغلی برای می توان بیان کرد که  P1,P2مصاحبه 

که هنوز  یو استعدادها هایتقابل شوندیکه باعث م است یندهاییو فرآ هایتفعال

 یتوسعه منابع انسانوقتی بحث  .شکوفا شوند اندنکرده  یدافرصت شکوفا شدن پ

 یکاستراتژ یندهآ مطرح میشود. برنامه ریزی برای یمحور یندهآ به میان می آید

 باید انجام شودیک مدیریت منابع انسانی استراتژ یو اجرا یسازمان طراح

استاندار  ،استاندارد  یدر منابع انسان یگذار یهسرماشغلی  رهمچنین در مسی.

تعهد سایر عوامل که می توان شناسایی کرد مانند: .عوامل مهمی می باشند  یساز

 مستمر بر آموزش و توسعه ترنظا، توسعه  یابیارز ،نسبت به توسعه  سازمان

درواقع  مدیریت . می باشد و بعد آموزش قبلعملکرد  یابیارز ی ومنابع انسان

 ییکه به رشد و شکوفا یندهاییو فرآ هایتمجموعه فعال مسیر شغلیتوسعه 

 . شودیمنجر م ریجیتد

 یتوسعه منابع انسان -

 و استعدادها  هایتقابلیی شکوفا  -

 یندهاییو فرآ هایتفعال -

 محور یندهآ یتوسعه منابع انسان -

 یکاستراتژ یندهآ برنامه ریزی -

 یکاستراتژ یو اجرا یطراح -

 استاندارد یدر منابع انسان یگذار یهسرما -

 یاستاندار ساز -

 یک منابع انسانیاستراتژ مدیریت -

 توسعه یابیارز -

 و بعد آموزش قبلعملکرد  یابیارز -

 یتوسعه منابع انسان یاستاندار ساز -

 یبه توسعه منابع انسان تعهد سازمان -

 مستمر بر آموزش و توسعه  ترنظا -

 ریجیتد ییرشد و شکوفا -

یابد  ءرتقاا یسطح خود آگاهدر مسیر شغلی آنها باید   یتوسعه منابع انسانبرای  P3,P4  مصاحبه

 یکردروو  یستمیتفکر سو  یتوسعه منابع انسان یستمس  نیز یک ءابرای این ارتقو 

 توسعه شغلی  ،همچنین با تاکید یدار ضروری است .توسعه پا در جهت  گرا یندفرا

برای دانش افزایی باشد . بستر و فرهنگ مناسب  یجادا باید باشد . دانش محور 

 یرقابت یتمز موجبات یمنابع انسان پیشرفت شغلی ینکهبه ا دارم  اعتقاد همچنین

منابع شغلی توسعه ی عوامل در هرصورت با شناسای .را فراهم می نمایدهر سازمان 

 یو اثربخش یتدر موفق یدیمل کلواع ینمهمتر می توان فهمید که ازی انسان

 .سازمان است یدارپا یرقابت یتسازمان و مز

 یسطح خود آگاه ءرتقاا -

 یتوسعه منابع انسان یستمس  -

  یستمیتفکر س -

 گرا یندفرا یکردرو -

 یدارتوسعه پا -

  دانش محور  -

 بستر و فرهنگ مناسب یجادا -

 دانش افزایی -

 سازمان یرقابت یتمز -

 شغلیتوسعه شناسایی عوامل  -

 یمنابع انسانشغلی توسعه  -

 یتدر موفق یدیمل کلواع -

 سازمان یاثربخش -

 یدارپا یرقابت یتمز -

 مدل اساس بر عمل این ،شداستفاده  باز کدگذاری از شده ایجاد های طبقه بین رابطه برای برقراری کدگذاری، از مرحله این در

این  در دهی فرآیند ارتباط اساس دهد. انجام سهولت به را نظریه فرآیند تا کند کمک می پرداز نظریه به شد. انجام پارادایم

 مشابه کدهای درتمامی ایجاد شدند که هایی مقوله و ها گروه محوری، باکدگذاری. دارد قرار ها طبقه گسترش و بسط مرحله بر

 از مطلبی تا گردید مقایسه متون با و شد بازبینی دوباره شده ایجاد کدهای تمامی راستا، این در. قرارگرفتند خود خاص گروه در

مقوله اصلی شناسایی  ۲۸مفهوم و  ۱۱۹محوری و با توجه به نزدیکی موضوعی و مفهومی در کدگذاری از حاصل نتایج .نیفتد قلم

 شده است.
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 محوری مقوالت به محوری کدهای تبدیل دوم مرحله تلخیص .۶ جدول

 مفاهیم مقوله ها

 مربیگری تخصص توسعه مربیگری توسعه

 مربیگری عملکردکاری افزایش

 مداوم ای حرفه توسعه

 شغلی پیشرفت مسیر توسعه

 مربیگری توسعه و آموزش

  ها سازمان پایداری ارتقاء و توسعه پایدار ارتقاء و توسعه ریزی برنامه

 یکپارچه کارراهه نظام

 آگاهی و دانش توسعه ریزی برنامه

 سازی توانمند ریزی برنامه

 کاری های تجربه توسعه

 شایستگی توسعه

 رسمی آموزش پیوسته یادگیری و آموزش

 خدمت ضمن آموزش

 یادگیری های برنامه

 پیوسته یادگیری های برنامه و آموزشی منابع استاندارد

 غیررسمی آموزش

 آموزش جامع نظام

 آموزش استراتژیهای

 ها برنامه مداوم کیفیت بهبود کیفیت بهبود و مربیگری استانداردهای

 مداوم ای حرفه توسعه

 ها برنامه و آموزشی منابع بهبود استاندارد

 مربیگری عملکرد استانداردهای

 درجه۳۶۰ عملکرد ارزیابی عملکرد ارزیابی

 اجرایی عملکرد ارزیابی

 اثربخشی ارزیابی

 وشایستگی عملکرد ارزیابی

 ارزیابی خود

 سیستمی رویکرد ریزی برنامه سیستمی رویکرد با ریزی برنامه

 مربیگری گرایی ای حرفه فرآیند

 مربیگری به یکپارچه رویکرد

 مربیان مدت بلند توسعه چارچوب

 مربیان روانشناختی های ویژگی ارتقای سازی توانمند و سازی ظرفیت

 سازمانی عملکرد ارتقای

 فنی و اجتماعی و انسانی های ویژگی

 مربیان های انگیزه و نگرشها وتغییر سازی ظرفیت

 مربیان سازی توانمند

 توسعه در مربی پذیری انعطاف

تولید  بنیادی، پردازی نظریه است. هدف پردازی نظریه اصلی مرحله انتخابی ، کدگذاریکدگذاری قبلی مرحله دو نتایج براساس

 طبقه هر شدند. مربوط یکدیگر به منظم طور به ها طبقه نظریه، به ها تحلیل تبدیل برای  پدیده. صرف توصیف نه است نظریه

 فهم حسب بر پژوهشگر مرحله این گردید. در ارائه روایت یک چارچوب در روابط آن شد و داده ربط ها طبقه دیگر به محوری
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 انتخابی، در مرحله کدگذاریارائه کرد.  نهایی نظریه و روایتی صورت به را پارادایم مدل چارچوب مطالعه مورد پدیده متن از خود

 .صورت گرفت . تئـوری تصـفیۀ و سـازی یکپارچـه فراینـد

  ایران ورزشی مربیان  شغلی مسیر مدیریت پارادایمی مدل

 داده تشخیص را خود های نیازمندی( ورزشی هایسازمان و ایران ورزشی مربیان) هدف جامعه حاضر تحقیق نتایجبا استفاده از 

 مسیر مدیریت در مدیران اصلی وظایف از یکی. آیند برمی پیشرفت و موفقیت کسب صدد در آمده بدست های مؤلفه به توجه با و

 گرفته کار به دارند نیاز مربیان و سازمان که هایی روش و وظایف انجام برای بتواند که است، کاربردی سیستم طراحی شغلی

 افزایش برای. است ضروری ورزشی مربیان شغلی مسیر سیستم ثبات و پایداری در ورزشی های سازمان و مدیران نقش .شود

 اختیار در صحیح منابع و اطالعاتباید  ورزشی، سازمان اهداف تحقق و ورزشی مربیان توسعهسازمان،  اثربخشی و وری بهره

 مسیر مدیریت مدل به دستیابی پژوهش این اصلی هدف .گردید ارائه کلی مدلی نظریه، گسترش و بسط برای. قرارگیرد مدیران

 مربیان شغلی مسیر زمینه در موجود ادبیات با که است مفهومی مدل یک صرفًا شده ارائه مدل. است ایران ورزشی مربیان شغلی

 در. باشد پذیر کنترل تا است شده طراحی صورتی به مدل بنابراین. باشد می منطبق ها نظریه تحلیل و تجزیه سطوح و ورزشی

 چارچوب ایران، ورزشی مربیان مسیرشغلی مدیریت مطالعه، مورد پدیده متن از پژوهشگران فهم براساس شده سعی پژوهش این

 سیستم یک ورزشی مربیان شغلی مسیر مدیریت مدل. شود داده نشان ترسیمی ۱ شکل به روایتی صورت به پارادایم مدل

 زیربنای نیاز، مورد سطوح از متشکل ورزشی مربیان شغلی مسیر مدیریتی سیستم این در. باشدمی پیشرفته مدیریت اطالعات

 شغلی مسیر مدیریت مدل. سازد می محقق را شده ارائه مدل اهداف که است مدل این هایخروجی درنهایت و آن ضروری و الزم

 ۱ شکل در .شد تبیین عملیاتی سطح و دانشی سطح مدیریتی، سطح راهبردی، سطح:  اصلی سطح چهار در ورزشی مربیان

 که ایوظیفه نظر از دیگری تقسیمات سطح هر در سپس. است شده ذکر نمایند توجه بدان باید مدیران که مدل اصلی سطوح

 بلند ریزی برنامه سیستمی، رویکرد با ریزی برنامه مربیگری، توسعه استراتژیک مدیریت :شامل راهبردی سطح. شد بیان دارد

 توسعه و آموزش برنامه مربیگری، شغلی سطوح تحلیل و تجزیه اطالعات، و فناوری مدیریت: مدیریتی سطح. مربیگری مدت

 و آموزش پایدار، ارتقاء و توسعه ریزی برنامه: دانشی سطح انسانی؛ منابع نگهداری و حفظ ریزی برنامه استانداردها، بر مبتنی

 مسیر ارزیابی استعدادیابی، ،(منتورینگ) مربی استاد عملکرد، بازخورد: عملیاتی سطح مستمر؛ تربیت و پرورش پیوسته، یادگیری

 است شده تهیه و طراحی روشی به ورزشی مربیان شغلی مسیر مدیریت سیستم سطوح بنابراین. گردید تبیین شغلی؛ پیشرفت

 گیرندمی بهره کاربردی های سیستم از مربیان و مدیران که آنجایی از. نماید کمک مربیان و مدیران وظایف اجرای برای بتوانند که

 زیرساخت، ترویج و استقرار برنامه مدل این در. شود گرفته نظر در باید آنها آینده و حال ارتباطاتی و اطالعاتی نیازهای بنابراین

 و پایداری برای. باشد می عملکرد ارزیابی و سازی توانمند ظرفیت چارچوب، توسعه و رسانی روز به: شامل بنایی زیر های سکو

 طراحی مدل چارچوب اساس. باشد می نیاز مورد عملکرد بلندمدت و دائمی بازخورد ورزشی مربیان شغلی مسیر طرح اجرای ثبات

. باشدمی رسانی روز به و شغلی مسیر توسعه درجهت نهایی بازخورد و ها زیرساخت روز، اطالعاتی منابع با همگامی و ارتباط شده

 همچون آمدهدست به های مولفه با سیستم این در مدل خروجی .شود می موجب را مربیان پایدار توسعه و پیشرفت که

 مسیر توسعه مدل اهداف که المللی بین مرجع چارچوب مربیگری، توسعه رقابتی، مزیت کیفیت، بهبود و مربیگری استانداردهای

 .گردیدتبیین باشندمی ورزشی مربیان شغلی
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  شغلی مربیان ورزشی مدل مدیریت مسیر .1 شکل

 

 

 

 

 توسعه مربیگری استراتژیکمدیریت  •

 برنامه ریزی با رویكرد سیستمی •

  مربیگری مدتبرنامه ریزی بلند  •

 

 سطح راهبردی

 مدیریت فناوری و اطالعات •

 تجزیه و تحلیل سطوح شغلی مربیگری •

 برنامه آموزش و توسعه مبتنی بر استانداردها •

 منابع انسانیبرنامه ریزی حفظ و نگهداری  •

 

 سطح مدیریتی

 پایدار توسعه و ارتقاءبرنامه ریزی  •

 پیوسته آموزش و یادگیری •

 مستمرپرورش و تربیت  •

 

 سطح دانشی 

 عملكرد بازخورد •

 استاد مربی )منتورینگ( •

 استعدادیابی •

 ارزیابی مسیر پیشرفت شغلی •

 ارزیابی عملكرد •

 

 سطح عملیاتی 

استانداردهای مربیگری و  •

 کیفیت بهبود

 مزیت رقابتی •

 توسعه مربیگری  •

 المللی چارچوب مرجع بین •

 برنامه استقرار و ترویج
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 گیرینتیجه و بحث

 افقی، پیشرفت فرصت و شود می بررسی شغلی مدیریت و شغلی مسیر ریزی برنامه بخش دو اساس بر شغلی مسیر توسعه مفهوم

 پیشرفت مسیر هایسیستم در مهمی نقش سازمانها (.۲۰۱۵وهمکاران، صفرزاده) دهد می منابع انسانی به وجهی دو و عمودی

 پشتیبانی یا شغلی پیشرفت مسیر توسعه برای سازمانی حمایت عنوان با که شغلی پیشرفت مسیر مدیریت. کنند می ایفا شغلی

 مسیر موفقیت افزایش و حمایت برای سازمان که میشود اطالق کمکهایی و فرآیندها ها،برنامه به میشود، اختهشن نیز سازمانی

 ۱ درشکل که همانگونه(. ۲۰۱۵ همکاران، و رضاییان  ؛۲۰۱۱ ، همکاران و کونگ) آورد می فراهم کارکنانش شغلی پیشرفت

 در یورزش یانمرب یشغل یرمسزمینه مدیریت  در که داد ها نشان داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج ،است شده داده نمایش

 ۲4 و شده تبیین یاتیعمل سطح و یسطح دانش یریتی،مدسطح  ی،راهبرد مقوله اصلی شامل: سطح چهار ورزشی های سازمان

 پژوهش این های یافته که ونهگ همان .شودمی  پرداخته پژوهش این های یافته تبیین به ادامه در .موثرند امر این در مولفه آنها زیر

در این مدل سیستم  باشد.یم یشرفتهپ یریتاطالعات مد یستمس همانند یورزش یانمرب یشغل یرمسمدیریت مدل  ارائه داد، نشان

 ینا ییهان هاییآن و خروج یالزم و ضرور یربنایزیاز، متشکل از سطوح مورد ن یورزش یانمرب یشغل یرمس یریتمدارائه شده 

 سطح ،اصلی سطح چهاردر  یورزش یانمرب یشغل یرمسمدیریت  مدل که اهداف مدل ارائه شده را محقق می سازد. است مدل

 ورزشی یانمرب یشغل یرمسح مورد نیاز مدیریت ارائه شده است .که سطو یاتیعمل سطح و یسطح دانش یریتی،مدسطح  ی،راهبرد

که بتواند در سطوح مختلف سازمان  ی است،کاربرد یکی از وظایف  اصلی مدیران  طراحی سیستم می باشد. یورزشسازمان  در

بدان توجه  یدبا یرانکه مدمدل  یاصل سطوح ۱در شکل .دارد به کار گرفته شود یازکه سازمان ن ییو روش ها یفانجام وظا یبرا

 نشان پژوهش این های تبیین شد. یافته دنکه دار اییفهاز نظر وظ یگرید یماتتقسسطح  هر در سپس .شده است یند ذکرنما

مربیگری  ریزی بلند مدتبرنامه و مدیریت استراتژیک توسعه مربیگری، برنامه ریزی با رویکرد سیستمی ،داد، سطح راهبردی شامل

مدیریت فناوری و اطالعات، تجزیه و تحلیل سطوح شغلی مربیگری، برنامه  ،. همچنین یافته ها در سطح مدیریتی شاملمی باشد

برنامه  ،است. یافته ها درسطح دانشی شامل آموزش و توسعه مبتنی بر استانداردها، برنامه ریزی حفظ و نگهداری منابع انسانی

سطح عملیاتی  مستمر می باشد.در انتها یافته ها درپرورش و تربیت پیوسته،  آموزش و یادگیریپایدار،  توسعه و ارتقاءریزی 

 در که تحقیقاتی تعداد می باشند. شغلیارزیابی مسیر پیشرفت ، استعدادیابی، )منتورینگ( استاد مربیعملکرد،  بازخورد ،املش

 که است شده اشاره تحقیقاتی به زیر در ولی است، شمار انگشت و محدود شده، انجام یورزش یانمرب یشغل یرمسمدیریت  زمینه

 سطح چهار .است بوده نظر مورد متغیرهای در یکسانی نتایج دارای تحقیق، های یافته با مطابقت و و همخوان بودن برهمسو عالوه

 .یرتبیین شدبه شرح ز یان ورزشیمرب یشغل یراز مدل مس یریو بهره گ یریتاستفاده مد یبرا یدیکل

 سطح راهبردی

 یراهبرد سطحمنظور از  باشد.های تاثیرگذار بر مدیریت مسیر شغلی مربیان ورزشی سطح راهبردی میلفهترین مؤیکی از مهم

بطوری که  .باشد یم یورزش یانمرب یشغل یرسازمان با استفاده از مدل مس یها و هدف ها یتتحقق مامور یچگونگ یبررس

به صورت موثر و کارا  ی مربیگریها یتدر سازمان فعال یبترت ینبد .خود دست یابد مدتف بلنداهدابه سازمان را قادر می سازد 

هدایت شدن  یبه سمت جهانآنرا  می توان یورزش یگریمرب یشغل یرمس در  رویکردی سیستمیو با برنامه ریزی  .شوند یانجام م

در  .را داشته باشد یالملل ینب یطمح با رقابتشدن و  یجهان یاستراتژبرای الزم  یدرک و آگاه تواندیم یورزش سازمان کرد.

مدیریت استراتژیک توسعه مربیگری،  ،این سطح به سه مقوله اصلیاز سطح راهبردی موثر شناسایی گردید، این پژوهش وظایفی 

طبقه بندی شده است. طبقه بندی ابعاد از تجزیه و تحلیل  ،مربیگری برنامه ریزی با رویکرد سیستمی، برنامه ریزی بلند مدت

 هادادههایی است که پژوهشگر در طول گردآوری و کدگذاری باز تا ارتباط دادن بین مقوالت وتدوین نهایی تئوری تالشداده ها 
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 و همسو خارج و داخل در شده انجام های پژوهش های یافته پژوهش با از بخش این طبق فرایند پژوهش انجام داده است. نتایج

 .دهند می قرار یرتحت تاث یمرا به طور مستق یمنابع انسان یریتمد یها یتو فعال یفها که وظا یژگیو مهمترین .است همخوان

 .کنند یم یگذار یهسازمان را پا یها یو کنترل خود دارند و اهداف و استراتژ ریاامور سازمان را در اخت کلیه ی،عال یریتمد

سازمان هستند  یریتمد یوهو ش یفرهنگ سازمان ی،منابع مال ی،عوامل شامل ساختار سازمان ینا ،یدرون سازمان یطیعوامل مح

که موثر  یاسیعوامل س و یعوامل اقتصاد ی،شامل عوامل فرهنگ: یرون سازمانبعوامل  باشند. یسازمان م یریتکه در کنترل مد

 شغلی، مدیریت در(. ۲۰۱7 )رسولی، باشد یسازمان نم یریتعوامل در کنترل مد ینا ییراتبوده و تغ یمنابع انسان یریتبر مد

 عالی مرجع نقطه یک استراتژیک مدیریت .است مختلف جهت های یافتن اساسی جنبه آنها تطبیق و مشترک بخشهای تعریف

همچنین  (.۲۰۲۰،  ۱وراگا)ف کنید هدایت واحد مسیر یک به را بخش و منطقه چندین همزمان تا کند می کمک شما به که است،

توسعه مسیر پیشرفت شغلی  پژوهش نتایج با همسان نتایجی به شیپژوه در ،(۲۰۱7رسولی ) و ( ۲۰۱۲همکاران )و  رضائیان

و نگهداری کارکنان مستعد و جذب بیشتر به منظور  در گذشته توسعه مسیر پیشرفت شغلی .یافت تدس راهبردی ای نظریه

تصویب زندگی کاری آنان به کار گرفته می شد. در سالهای اخیر توسعه مسیر پیشرفت شغلی به دالیل متعددی همچون نظریه 

برای حفظ مزیت رقابتی به کارکنان دانشی با کیفیت منعطف وابستگی بیشتری پیدا کرده  ،دلیل اول .راهبردی مطرح شده است

برای ظهور توسعه مسیر پیشرفت شغلی به مثابه یک موضوع راهبردی ، تغییر نگرش کارکنان بسیار ماهر نسبت  ،اند. دلیل دوم

 یافته های .نیاز مربوط می شود که باید از توان کل نیروی کار بهره برداری شود به شناخت این ،به کارفرمایان است. دلیل سوم

 مربیگری توسعه بررسی به نیاز ،از بودند عبارت ها بحث این تمرکز. کرد آغاز مربیان با را فرآیند یک ،ایرلند بسکتبال تحقیقی در

 ایرلند بسکتبال مربیان شآموز توسعه به منجر. است مربیگری توسعه برای استراتژیک اهداف توسعه به توجه با مربی آموزش و

به طور  یآموزش مرب .همسو و همخوان است ،( 7۲۰۱)   و همکاران ۲کوه ایرلند بسکتبال مربیان پژوهش هایبا یافته .است شده

چالش ایجاد  ینامهو صدور گواه یگریآموزش مرب یستمس یکبا ارائه  توسعه ورزش شناخته شده است. یبرا یدیکل به عنوان کل

در چارچوب  یگریمرب یها ییو انتقال توانا یانآموزش مرب یفیتبه ک مربوطجداگانه، مسائل  راهبردی یندفرآ یکمی کند. در 

و  ۳کاشین) یرندگیمورد توجه قرار م یلیکار و مدارک تحص یروین یاروپا در مورد مهارت ها یهاتحاد یهادر بحث تر یعوس

 ورزشکاران، مدت بلند توسعه چارچوب از پس که است 4مربیان مدت بلند توسعه برنامه مربیگری کشور کانادا، .(۲۰۱۰ ،همکاران

مروز در سراسر دنیا مقوله آموزش ا مدت مربیان، بلند سعهدهد. فلسفه تو می ارائه بهینه مربی شغلی مسیرهای برای راهنما یک

جستجوی روش هایی بهتر برای ارتقای سطح کیفی آموزش مربیان  ده مبدل گشته و به صورت مداوم درمربیگری به امری پیجی

 عامل ترین ارزش با که ددگر می بمحسو نمازسا هر اىبر تژیکاترــسا منبع انىــنسا بعمنا (.۲۰۱۵می باشند )وی و اولری، 

 همکاران و ۵زلین با پژوهش های ده استبو نمازهرسا قابتىر مزیت هیندزا صلىا منبع و نمازسا هر سرمایه مهمترین و تولید

  .است همخوان و ( همسو۲۰۱۲)آهی و بجانی  (،۲۰۱۵)

 سطح مدیریتی

ورزشی انجام  سازمانتوسط مطابق با طرح  پیشرفت مسیرشغلی مربیان  ورزشی  که  برنامه ها و فعالیت هایی یریتیمد سطح

 یابرهای ورزشی که  سازمان ی یا حمایت پشتیبان یفرآیندها و ها برنامه .دنبه یک سری اهداف مشترک دست یابتا  می گیرد.

فناوری و اطالعات،  این سطح با چهار مقوله اصلی: مدیریت .مربیان انجام می گیرد یشغل موفقیت افزایش مربیگری و حرفه هتوسع

                                                           
1.  Farago 

2. Koh  

3. Cushion 

4. Long-term Coach Development 

5. Zelin 
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تجزیه و تحلیل سطوح شغلی مربیگری، برنامه آموزش و توسعه مبتنی بر استانداردها ، برنامه ریزی حفظ و نگهداری منابع انسانی 

طبقه بندی شد. سپس طبقه بندی ابعاد از تجزیه و تحلیل داده ها و کدگذاری باز تا ارتباط دادن بین مقوالت وتدوین نهایی 

این سطح مدیریت اجرایی  طبق فرایند پژوهش انجام داده است . هاشهایی است که پژوهشگر در طول گردآوری دادهتئوری تال

 این از و کنند بازی را  مربی نقش یک تالشند در و رهبری می اندیشند از فراتر نقشهایی به سازمانهای ورزشی می باشد که مدیران

 هاییافته پژوهش با از بخش این . نتایجشوند موجب را کار اختیاری ترک کاهش و اخالق ارتقای و وری، انگیزه بهره افزاش سبب راه

 افراد، موفقیت برای شغلی توسعه نتایج پژوهشی بیان می کند است. همخوان و همسو خارج و داخل در شده انجام های پژوهش

شود که بر  یم یزتجو یتوسعه حرفه ا یندهایاز حرفه ها، فرا یاریدر بس یب،ترت ینبه هم .است مهم بسیار صنایع و ها سازمان

همچنین در  .(۲۰۱۳، ۱داووسون و فلیپس) گرفته استرا در بر  یریتیمد کرداست که عمل یو نهاد یقانون یها یاستس یهپا

 شده آغاز فرآیندهای زیرا است، مهم نیز زندگی اولیه مراحل در بلکه است، ضروری کار بازار در تنها نه شغل مدیریت پژوهشی

 منابع مدیریت در جدید ای شاخه شغلی، پیشرفت مدیریت .(۲۰۲۰ فاراگو،) شوند جایگزین توانند نمی بعداً جوانی سالهای در

 مسیر بلکه نباشد، اتفاقی میگیرند عهده به سازمان در افراد که مشاغلی سلسله» تا است شده بیان هدف این با که است انسانی

 پژوهشی نتایج (.۲۰۱۵ همکاران، صفرزاده و)«  گردد ریزی طرح معین هدفی بنابر و درست منطقی اساس بر سازمان، در شغلی

الزمه  یقتآموزش در حق .آموزش است یقآن از طر یها یتل و فعا مراحل ی،و طراح ینوآور یریتمد یندفرآ ،کند می بیان

 ،عبارتند از یمنابع انسان یردم یعموم یفوظا .شود یم سست ها یندفرآ ینا یها یهاست و بدون آموزش پا یریتیمد یها یندفرآ

حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با استفاده از منابع در  یچگونگ ،یزیر برنامه و کنترل. یتهدا ،یسازمانده ،یزیبرنامه ر

 ،هدایت باشد. یمختلف م یبخشها ینب یو هماهنگ یاراتو اخت یتمسئول یینتع ،کار یمشامل تقس ،سازماندهی است. دسترس

از  یریجلوگ ،برنامه ها یابیجهت ارز یارمع یمشامل تنظ ،کنترلباشد. یو ارتباطات در سطح سازمان م یزشانگ ی،شامل رهبر

 (.۲۰۱7 ،)رسولی است همخوان و همسواین پژوهش که با یافته های باشد یم یانحرافات احتمال یبرا یانحرافات و اقدامات اصالح

. دارند مربیگری های سیستم در مهمی نقش افراد این بنابراین،. دهند می پشتیبانی و آموزش مربیان به مربیان دهندگان توسعه

 آموزش را افراد این موثر طور به توان می چگونه. است جدید نسبتاً مفهومی مربی دهندگان توسعه رسمی آموزش حال، این با

 اصلی هدف. کنیم جمع بازخورد ۲المللی بین مربیگری آموزش برنامه یک در کنندگان شرکت از که داشتیم را فرصت این ما. داد

 بین ارتباط براساس آینده المللی بین مربیگری آموزش برنامه برای هایی توصیه ارائه و بازخورد این گذاشتن اشتراک به مقاله این

 برنامه کنندگان هماهنگ و کنندگان شرکت مصاحبه با مقاله این ثانوی هدف. است مربوطه ادبیات و کننده شرکت بازخورد

و  ۳)کمپبل دهند ارائه المللی بین مربیگری آموزش برنامه در خود تجربیات مورد در بیشتری بینش توانند می که است،

 مسیر توسعه اصلی تمرکز داد ارائه حاضر پژوهش نتایج با نتایج همسان پژوهشی در( ۲۰۱۲و همکاران ) رضائیان .(۲۰۲۰،همکاران

 فرد نیازهای بین بهینه پیوند یک تحقق جهت مدیریت سازمان، فرایندهای و طرح ریزی افراد همنوایی تضمین شغلی را پیشرفت

تأکید  ،می گیرد انجام سازمان توسط که فعالیت هایی و برنامه ها بر بیشتر مدیریت ،می داند. یافته های این پژوهش سازمان و

 اهداف سری یک به که را و طرح هایی می دهد مطابقت سازمانی نیازهای با را کارمند ترقی مسیر طرحهای سازمان مدیریت .دارد

 دربرنامه آنها گرفتن جای و کارکنان ارتقای زمینه دقیق، کارشکافی با شغلی مسیر مدیریت .می کند اجرا می یابد دست مشترک

مصاحبه  .نمایدمی فراهم است، سازمان آنها در خدمت سنوات طی در کارکنان خدمتی پیشرفت وضعیت بیانگر که را، راهه کار

امروزه مدیریت بر مسیر  داشتند. تأکید پیشرفت مسیر شغلی مربیگری ورزشی اهمیت مدیریت در به حاضر نیز پژوهش گانشوند

                                                           
1. Dawson and philips 

2. Coach Developer Training Program (CDTP) 

3. Campbell 



  1شماره  /8سال  /1399مدیریت منابع انسانی در ورزش/ زمستان 

 

199 

 شغلی پیشرفت مسیر بر مدیریت نبود .از دیدگاه کارکنان دارای اهمیت بسیاری است پیشرفت شغلی هم از دیدگاه سازمان و هم

 و آموزش جهت شده صرف منابع اثربخشی عدم ،انسانی نیروی کم تعهد ،متخصص انسانی نیروی کمبود، موجب سازمان دیدگاه از

 سازمانها بیان می کند که ژوهش های انجام شده با این نتایجپدر  ( ۲۰۱۳) هیآ همانطور که ،انسانی می شود نیروی توسعه

 به دستیابی در را افراد شغلی، پیشرفت مدیریت مسیر کارکردهای .کنندمی ایفا شغلی پیشرفت مسیر مدیریت در مهمی نقش

 یبرا خدمت ضمن آموزش های دوره تصویب و شغلی مسیر مدیریت در دیده آموزش مدیران انتصاب. کندمی یاری ارزشمند اهداف

 تصدی شغلی، رضایت شغلی، مسیر توسعۀ مدیریت نماید، کمک زمینه این در موجود مشکالت به حل تواند می کارکنان، و مدیران

 شغلی پیشرفت مسیر (. مدیریت۲۰۱۱ همکاران، و حاتم ؛۲۰۱۲همکاران ، شود )رضاییان و می سبب را باالتر اثربخشی و ها حرفه

 پیشرفت مسیر ارزیابی -۱،سه فعالیت میدانند شامل را سازمانی شغلی پیشرفت مسیر مدیریت ن،همکارا و کونگ مدل براساس

 توانایی این کارکنان، شغلی پیشرفت مسیرهای سنجش شغلی. پیشرفت مسیر آموزش -۳شغلی پیشرفت مسیر توسعه -۲ شغلی

 همچنین. کنند بازسازی درستی به را مشاغل افراد، و خود نیازهای میان هماهنگی ایجاد با تا دهدمی ورزشی هایسازمان به را

 شد بررسی هماهنگ ساختار و مدیریت تعهد و کارراهه نظام توسعه در شغلی کارراهه نظام توسعه و یکپارچگی یتحقیق در

 .هستند همخوان و همسو (۲۰۱۲،و همکاران سلطانی ؛۲۰۱4،و همکاران فتحی)

 سطح دانشی 

توسعه پایدار  می باشد. فرآیندها و برنامه بلندمدت و مزیت رقابتی برای آنها و سازمان های ورزشی مسیر شغلی مربیان ورزشی

 یبرنامه ها یاجرا و یهته یریتمد یفوظا یناز مهمتر می نماید. مربیان ورزشی در جهت رشد و تعالی را فراهم شغلی مسیر

آموزش و  سیستم ینب یوندپ یبرا یضرورت مهممستمر  یفیتبهبود ک .باشد یسازمان ممربیان در یشغل یماتتعل آموزش و

پیوسته،  آموزش و یادگیریپایدار،  ارتقاء توسعه وبرنامه ریزی  ،این سطح با سه مقوله اصلی .باشد یسازمان م یکاستراتژبرنامه 

طبقه بندی ابعاد در سطح دانشی از تجزیه و تحلیل داده ها و کدگذاری باز تا  مستمر طبقه بندی شده است.پرورش و تربیت 

یند پژوهش انجام داده آطبق فر تدوین نهایی تئوری تالشهایی است که پژوهشگر در گردآوری داده ها بین مقوالت وارتباط دادن 

 پژوهشی نتایج است. همخوان و همسو خارج و داخل در شده انجام های پژوهش های هیافت پژوهش با از بخش این . نتایجاست

مطلوب در  یرفتارها یجادا ینو همچن یشغل ، ی فنیها مهارت ی،سطح دانش و آگاه ءاست در جهت ارتقا ییتالشها و کوششها

ین )رسولی و مع مشخص اهداف یاو با هدف  یوستهپ و پشت سرهم،منظم  مرتب، یاتعمل لسلهس یک. انجام سازمان یککارکنان 

 یجادا یعنیرساند. آموزش  یتبالقوه را به فعل یاستعدادها ینا یآموزش و توسعه منابع انسان یقطرتوان از  یم همچنین (.۲۰۱7،

 یندعبارت است از فرا یو توسعه منابع انسان آموزش. مهارت و نگرش ،ارتقاء دانش یقدر رفتار فرد از طر یدارنسبتا پا ییراتتغ

 یاهداف و راهبردها یدر راستا یففرد در انجام بهتر وظا یها یستگیشا یتجهت تقو یشغل ینگرش و مهارتها ،ارتقاء سطح دانش

 دانش مورد در تجدیدنظر و تأمل به نیاز ورزشی، مربیگری شغل رشد ادامه با (.۲۰۱۵ و همکاران، )صفرزاده یاپو یطسازمان در مح

 هفت با  هماهنگ، کیفیت با  مربیگری چارچوب. دارد وجود کیفیت با ورزشی تجارب از حمایت برای مربیان شایستگی و

 مورد در راهنمایی ارائه منظور به که است استانداردهایی شامل این، بر عالوه. کندمی مستند را ورزشی مربیان اصلی مسئولیت

 های شیوه بهبود جهت( فردی درون دانش و فردی بین دانش ، ای حرفه دانش مثال، عنوان به) بداند باید مربی یک آنچه

 همکارانو  ۲کونگدر پژوهشی همسو و همخوان می باشد.  (۲۰۲۰ و همکاران، ۱اوروی )گانو انجام شده متحده ایاالت در مربیگری

های مند اطالعات و اندوختهمعنای در دسترس قرار دادن نظام که به دادند ارائه حاضر پژوهش نتایج با نتایج همسان (۲۰۱۱)

ها بتوانند کار روزمره خود ها هستند، قرار گیرند تا آنای که به هنگام نیاز، در اختیار افرادی که نیازمند آنعلمی است، به گونه

                                                           
1  . Gano-Overway 

2. Kong 
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نجام دهند. مدیریت دانش، شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر ا

 است ممکن و است تمرکزم سازمان و افراد شغلی پیشرفت مسیر باشد. نیازهایها و تجارب در سازمان میپخش و تطبیق بینش

 شغلی پیشرفت مسیر مشاوره و هدایت برای ارزیابی مراکز  آموزش، های دوره شامل رسمی نیمه یا رسمیمال کا فعالیتهای درقالب

 کارکنان نگاه از است ممکن سازمان، در کارکنان برای شغلی پیشرفت مسیر توسعه های برنامه مانند هایی برنامه آوردن فراهم .باشد

مسیرهای پیشرفت حرفه  مطالعهیافته های پژوهشی  .شود تفسیر آنها رفاه و مشارکت برای سازمان شدن لئقا ارزش معنای به

 فرد که است ویژه شغل ای،یک حرفه و باال سطح ورزشکاران با کارکردن و مربیگری .مربیگری باید مختص مفهوم مربیگری باشند

 جسمانی آمادگی و مدیریتی شناختی، روان اجتماعی، فنی، مختلف ابعاد در متفاوتی و گوناگون های توانایی و دانش باید نظر مورد

) ان و همکار ۱گیلبرت طورکههمان است کارامد و خبره مربیان صالحیت در تنها کار، این انجام و باشد داشته آن انجام منظور به را

 .در تحقیق خود بیان کردند ( ۲۰۰۶

 سطح عملیاتی

 یکار یآن رفتارها یلهاست که به وس یندیدر سازمان هاست. فرآ یبود عملکرد انسانو به سنجش مشاهده، یی،شناسا یندفرآ

 یندنمایحاصله را ثبت م یجنتا د.نکن یم یابیشده ارز یمتنظ یشاز پ یارهایآنها با مع یسهمقا و سنجش یقرا از طر مربیان ورزشی

 یجاز نتا یمنف یابراساس بازخورد مثبت  ات مربیانیخصوص یصتشخ روش. دنرسان یمورزشی سازمان  مدیریتبه اطالع  را و آنها

 مربیان یارفتاره یشامل تمام که ینمع زمانی در فاصله مربیان ورزشیعملکرد  یرس. براست یفوظا یدر چگونگ آنان عملکرد

، استاد مربی)منتورینگ(عملکرد، بازخورد ،این سطح با چهار مقوله اصلی شود. یم یدر آن دوره زمان شاندر ارتباط با کارکرد

طبقه بندی شده است. طبقه بندی ابعاد در سطح عملیاتی از تجزیه و تحلیل داده ها  ارزیابی مسیر پیشرفت شغلی، استعدادیابی

طبق  تدوین نهایی تئوری تالشهایی است که پژوهشگر در طول گردآوری داده ها و کدگذاری باز تا ارتباط دادن بین مقوالت و

 همسو و خارج و داخل در شده انجام های پژوهش های یافته پژوهش با از قسمت این فرایند پژوهش انجام داده است. نتایج

 و آنها درونی های شایستگی و استعدادها شناسایی برای افراد از حمایت مربیگری ،کندنتایج پژوهشی بیان می است. همخوان

 مربیگری المللی بین انجمن) است خودشان های توانایی حداکثر با شکوفایی خود به رسیدن برای آنها ساختن توانمند

د و همچنین داننآگاه مدیرانی هستند که اهمیت پیشرفت شغلی و حرفه ای کارکنان را می مدیران حمایت گر و (.۲۰۱۱ورزشی،

آگاه بر این مسئله هستند که کارکنان خوشنود و کارآمد در سازمان ادامه همکاری خواهند داشت دراصل مسئول اساسی برنامه 

تواند به  یم یترق یرمشاوره مس .تواند کمک نمایدریزی مسیر شغلی خود کارکنان می باشند. سازمان در این مورد فقط می

 یرونب در درون و یرشغلیمس یفرصت ها یسهمقا ین امکانهمچن فهم بهتراستعداد وحوزه عالقه آنان و کارکنان در درک و

ها و عملیات سازمان ها که پردازش فعالیتیافته های ارائه شده این پژوهش (. 2016، صالحی)رسولی و  سازمان،فراهم سازد

 ین براسازما یرسم یرو غ یاقدامات رسمرا بعهده دارند. مدیریت منابع انسانی و ها هماهنگ سازی و هدایت فعالیت یتمسئول،

 مدیریت در مهمی نقش سازمانها به اهداف سازمان . یابیجهت دست یستگیو توسعه مهارت و شا یو گروه یدفر ییکارا شیافزا

 کندمی یاری ارزشمند اهداف به دستیابی در را افراد شغلی، پیشرفت مدیریت مسیر کارکردهای .میکنند ایفا شغلی پیشرفت مسیر

 پیشرفت مسیرهای سنجش .است همخوان و همسو ( 2011 همکاران ) و حاتم (، 2012)همکاران  رضاییان وبا پژوهش های 

 درستی به را مشاغل افراد، و خود نیازهای میان هماهنگی ایجاد با تا میدهد ورزشی سازمانهای به را توانایی این کارکنان، شغلی

 وساختار مدیریت وتعهد کارراهه نظام درتوسعه شغلی کارراهه نظام وتوسعه یکپارچگی تحقیقی در همچنین. کنند بازسازی

 دهد می نشان پایان نتایج در .هستند همخوان همسوو( ۲۰۱۲وهمکاران، ؛ سلطانی۲۰۱4،و همکاران فتحی) شد بررسی هماهنگ

                                                           
1. Gilbert 
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 یاد های هزمین اجرای در ط را مهیاکنند. همچنینشرای باید برخی ، خود مربیان توانمندسازی منظور به های ورزشی سازمان که

 یابی دست برای زیر شرایط به توان می این پژوهش، در آمده دست های به یافته توجه به با..گیرند کار به را خود تالش تمامی شده

 ،نمود اشاره ورزشیمربیان توسعه و توانمند سازی  به

 برخوردار باشند.  پویا نظام های یک ویژگی از ورزشی سیستم مربیگری ورزشی باید های در سازمانـ 

 شود. ااجر و تصویب باید پذیر انعطاف استاندارد و هایدستورالعمل و ها نامه آئینـ 

 گردد. ایجاد سازمان در شغلی مربیان ورزشی مسیر سطوح تمامی ارزیابی و نظارت سیستمـ 

 ،گردد می ارائه زیر پیشنهادات آمده، بدست نتایج راستای درهمچنین 

توسعه  امل موثر برشود با رویکردی چند بعدی عوبا توجه به پویایی و تعامل عوامل موثر بر مربیگری ورزشی، پیشنهاد میـ 

 مربیان ورزشی مورد بررسی قرار گیرند.

راهکارهای رشد و توسعه مربیان ورزشی بانوان  ،شودحوزه مربیان ورزشی بانوان پیشنهاد می با توجه به کم بودن مطالعات درـ 

 مورد مطالعه قرار گیرد. 

های آموزش مربیان شود قابلیتآموزشی، پیشنهاد می سیستمبا توجه به پتانسیل باالی آموزش مربیان ورزشی برای بهبود ـ 

 ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. 
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