
به نام خداوند بخشنده
مهربان 



نقش مربی



ندو جنبه ارتباط ورزشکارا
را نیز اول ،آنکه ارتباط تنها شامل ارسال پیام نیست ، بلکه دریافت پیام

معموال ، مربیان بیشتر به مهارت در سخنرانی      . شامل می شود 

معروف اند تا مهارت های شنیدن 

 حالت های . دوم ، ارتباط متشکل از پیام های کالمی وغیرکالمی است

خصمانه ، ابزار خوشحالی باحالت چهره ، حرکات مرعوب کننده و 

.کارهایی حاکی از مهربانی همه شکل هایی از ارتباط غیر کالمی اند 



نگام دربرقراری ارتباط با ورزشکارا6

 مرحله اول:

 که می خواهید انتقال( اندیشه ، احساسات ، مقاصد ) افکاری

. دهید 

 مرحله دوم :

 این افکار را به پیامی مناسب برای انتقال تبدیل کنید.



 مرحله سوم  :

 پیام خود را به طرق کالمی یا غیر کالمی بیان کنید.

 مرحله چهارم :

 ورزشکار پیام را دریافت می کند

 مرحله پنجم:

 توای تفسیر پیام به ادراک ورزشکار از مح. ورزشکار پیام را تفسیر می کند

.پیام و قصد شما بستگی دارد 

 مرحله ششم  :

 ورزشکار به تفسیر خود از پیام پاسخ درونی می دهد.



چرا گاهی ارتباط ناکارآمد است 
1–محتوایی که مربی می خواهد مبادله کند ، مناسب موقعیت نیست .

2– آنچه مورد نظر مربی است منتقل نمی شود.

3– ورزشکار پیام را دریافت نمی کند ، زیرا توجه ندارد .

4–ت ورزشکار فاقد مهارت کافی در شنیدن یا دریافت غیر کالمی اس .

5-   ورزشکار محتوای پیام را می فهمد ، اما منظور پیام را سو تعبیر

. می کند 

6–پیام هایی که مربی در زمان های مختلف می فرستند با هم مغایرت

. ورزشکار در مورد مفهوم پیام سر در گرم  می شود . دارند 



انواع مربیان 
:مربی شگفت انگیز 

رفته که او یاد نگ. مربی شگفت انگیز هرگز اشتباهش را نمی پذیرد

.نمی توان احترام را طلب کرد ، بلکه باید آن را کسب کرد 



مربی مخالف خوان 

 او مکرر از ورزشکاران

خود انتقاد می کند در باور

”  ز او گفتن کلمات محبت آمی

.نیست ” مربی مابانه 



او مدام ورزشکارانش را : مربی قاضی 

ارز یابی می کند بجای آنکه به آنها 

آموزش دهد 

مطالب باالتر از سطح : مربی استاد 

بازیکنان یا فوق العاده پراکنده



مربی دمدمی مزاج   ، مربی زبان باز ، مربی خشک



بهبود مهارت های ارتباطی در نقش مربی

 افزایش اعتبار در ارتباطات

 ارتباط با رویکردی مثبت

 ارسال پیام های غنی از اطالعات

 ثبات در ارتباطات

 یادگیری نحوه شنیدن

 بهبود ارتباط غیر کالمی



از رهنمودهای زیر پیروی کنید تا ارتباط 
.بهتری داشته باشید 

او  می به ورزشکار اطالعات ویژه بدهید که در اصالح اشتباهش کمک
.  کنید 

یقین قبل از قضاوت درباره رفتار ورزشکاران علت اقدامات آنان را به
.دریابید 

ابانه وقتی ورزشکار می داند اشتباه کرده است از اظهار نظرهای ارزی
.خوداری کنید 



کسب مهارت گوش دادن 

 مربیان گاهی به ضعف در

ا شنیدن دچار می شوند زیر

:

1– آن قدر به فرمان دادن

مشغولند که به دیگران 

مجال صحبت نمی دهند 



2– فکر می کنند که همه چیز را می دانند

 را اساس مربی گری فهمیدن ورزشکار است باید حرف آنان: دکتر واکر

.گوش کرد واحساس آنها را درک نمود 



ان توصیه به مربی

.نیاز به شنیدن را درک کنید 

.بر شنیدن تمرکز کنید 

.حرف ورزشکارتان را قطع نکنید 

.به حقوق ورزشکار خود در مطرح کردن نظراتش احترام بگذارید 



(بخش است5شامل )طبقه بندی ارتباط غیرکالمی 

 ژست ها وحرکات : حرکات بدن

دست ، سر ، پا و چین پیشانی    

می تواند اطلالعات زیادی مبادله 

.کند 

 شامل فیزیک ، : ویژگی ظاهری

جذابیت ، قد ، وزن 



 ه شامل دست ب: رفتارهای تماسی

ن شانه زدن ، دست کسی را گرفت

، دست را روی شانه ورزشکار 

گذاشتن 

 دا ، شامل کیفیت ص: ویژگی صدا

تن صدا و نوسان صدا 

 ن شامل فاصله بی: وضعیت بدن

ا شما و دیگران ، وضیت بدن شم

برای مثال دست به سینه ... و

به ایستادن که حاکی از عدم تمایل

. گفتگو است 



با سپاس 
از 
شماتوجه 


