
بزرگ شمشیربازی مربی یک اصلی ویژگیهشت   

(7/7/9911ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 ما رزندانف برای الگویی ،مقتدر های شخصیت عنوان به بلکه دهند، می یاد ما فرزندان به را شمشیربازی های مهارت تنها نه شمشیربازی مربیان

 پیروزی برای کسبتنها استانداردها  این از ، و نبایدمباشی باالیی رفتاری استانداردهای خواهان چنین باید والدین عنوان به ما. هستند

 .کنیم استفاده

 

 ینبهتر ورزشکار که شود می باعث تنها نه خوب مربی یک. می باشد پیچیده نقش یک شمشیربازی مربیان جمله از ورزشی مربی هر نقش

 یک و راهنما روانشناس، ،بدنساز نقش های خوب مربی یک. رساند می نیز خود ورزشی های توانایی حداکثر به را او بلکه د،باش عملکرد را داشته

 .را بازی می کند دوست

 .داشته باشند را خود ورزشکاران موفقیت برای مورد نیاز مشترک های ویژگی بایستی خوب مربیان ،مربوطه ورزش از فارغ

خوب  را خود ورزشکار ،هستند انگیزه ایجاد تواناییآنها دارای  .دارند خود ورزش مورد در عمیقی دانش که هستند رهبرانی بزرگ مربیان

 .هستند یثروم دارای روابط عمومی و به آنها برسانند، مداوم طور به دارند نیاز به آن شان ورزشکاران که را آنچه توانند می ،شناسند می

. اند کرده منتشر را بزرگ مربیان های ویژگی از لیستی( IOC) المللی المپیک بین کمیتةمانند  ملی و جهانی برجسته موسسات ورزشی از تعدادی

 .دارند همپوشانی هم با کامالً ها لیست اینهمة خوشبختانه و 

 ویژگی برجستة یک مربی ورزشی بزرگ 8

 :کند می منعکس را ورزشی بزرگ مربی یک اساسی های ویژگی که کرده ایم بندی جمع و آوری جمع را یلیست ما زیر در

 رهبری

 یتموفق به و ،برسد خود توانایی حداکثر به تا دهد می قدرت او به ،بخشد می الهام او به کند، می راهنمایی را ورزشکار یک عالی مربی یک

 .یابد دست
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 و ویقتش بابلکه  ،نیست یظاهر رهبر یک ها راهنمایی و دستورالعملبا دادن  تنها مربی یک. کنیم تفسیر جامع شکلی به را رهبری باید ما

 .است رهبر یکنیز  دوستیدر زمینة  مربی ضمن اینکه ،ی می کندرهبر از او در جنبه های باطنی نیز حمایت و ورزشکار از همدلی

 وشیک سخت ورزشکار از که یانمربی. دنبگذار هم احترام باید دنخواه می احترام که یانمربی. نیز رهبری می کند الگو سازی با خوب مربی یک

 برای خوبی ةشنوند باید هم انشخود دهند، گوش آنها به ورزشکاران دنخواه می که انیمربی. دنکن کار سخت باید نیز انودشخ دنخواه می

 .دنباش انش ورزشکاران

 وانشناختیر مسائل که هستند قلدرهایی آنها. نیستند رهبر کنند می تحقیرآنها را   و زنند می فریاد را خود ورزشکاران سر که پرخاشگری مربیان

 .بروز می کنند را خودشان احساسی و

 

 بصیر/  متفکر/  دانشمند

وبی به خ عالی مربی یک شود، حاصل مستقیم ةتجرب ازنباید  تنها دانشاین  .دارد یعمیق آگاهی دده می آموزش که ورزشی از بزرگ مربی یک

م ه را ورزش آن در پیروزی مورد نیاز برای های تاکتیک و ها استراتژی ضمن اینکه ،چیست موفقیت برای الزم اساسی های مهارتکه  داند می

 .دهد توضیح آنها را تواند می هم و فهمد می

 و تمایل دارد، خود آموزشی جدید های تکنیک ةتوسع و یادگیری به همیشه و. ااست العمر مادام متعلم یک همچنین عالی مربی یک

 ةزمین در تا کند می تالش عالی مربی یک. کند شرکت بطور مداوم گریمربی های کلینیک و اردوها در خود دانش یارتقا برای تا است آماده

 .باشد همیشه به روز کند، می پشتیبانی مربیگری روند از که اطالعاتی و تحقیقات

 .داند خود می مربیگری روند از بخشی بعنوان ن راآ، و کند می دنبال را تغذیه و روانشناسی دانش خود، ةکارنام حمایت از برای عالی مربی یک

 .بشود ورزشی بزرگ مربی یک خودکار طور بهنمی تواند  بزرگ ورزشکار یک که است یادآوری به الزم

 انگیزه

 حیاتیسیار ب ،عملکرد خود بهترین یبه اجرا ورزشکاران برانگیختن باعث که انگیزه، و شور انتقال برای اشتیاق با همراه مثبت نگرشداشتن 

 .تاس مربی یک موفقیت فرمول از بخشی انگیزه ایجاد و بخشیدن الهام در توانایی. رسند می برتری انگیزه به طریق از مربیان. است
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 خود که وقتی نه و گیریم می را نتیجه بهترین کنیم، تمرکز هدف یک به دستیابی روند روی هرگاه دهیم، می انجام زندگی در که کاری هر مانند

 آنها. اگر نتیجه اهداف نه بپردازند و عملکردی اهداف به بیشتر شان ورزشکاران که شوند می باعث بزرگ مربیان. دهیم قرار توجه مورد را هدف

 وانندت نمی آنها که چیزی ،دهد می انجام حریفآنچه  روی بر نه ،شوند متمرکز کنند کنترل توانند می آنچه بر که آموزند می خود ورزشکاران به

 .کنند کنترل

 .کند می کمک ورزشکاران در انگیزه ایجاد به سرگرمی. کند کننده سرگرم و بخش لذت را تمرین چگونه که داند می عالی مربی یک

 

 برای او ارزش قائل می شود و گذارد می احترام ورزشکار به را می شناسد، ورزشکار

 !نیست یکی همه اندازة

 ناسبمت را تمرینات چگونه که داند می عالی مربی یک. شناسد می خوبی به را شان احساسات و ،ضعف و قوت نقاط ورزشکاران، عالی، مربی یک

 .برساند حداقل به را شضعف و نقاطرا به حداکثر  او قوت نقاط کند تا طراحی ورزشکار خود با

 ار خود مربیگری سبک عالی مربی یک. را تشکیل می دهد مربیگری در برتری از مهمی بخش ورزشکار هر تفاوتم ویژگی های از آگاهی

 ارورزشک یک برای است ممکن اما کند، خوب عمل ورزشکار یک با است ممکن فریاد و داد. کند می طراحی خود ورزشکاران از یک هر با متناسب

 .باشد داشته ویرانگری عواقب دیگر

 هم ورزشکار برای مربی یک. بگیرد را خود جلوی باید وقت چه و آورد فشار باید موقع چه داند می و است، همدل و یکدل بزرگ مربی یک

 .است مشاور یک هم و مربی

 کمیتة جهانی المپیک ".است خوب مربی یک عهده به ورزشکار ضعف و قوت نقاط احساسات، به توجه"

 گذارد می اشتراک به را خود در حین آموزش دانش

 چرا و هست کاری چه انجام حال در که بفهمد ورزشکار تا دهند آموزش خود ورزشکار به که است این آنها وظیفه که دانند می مربیان بهترین

 .دهد می توسعه را ورزشکاران آموزش روند دانش این. دهد می انجام را کار این
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 .هستیم آن انجام به قادر بیشتری بسیار ةانگیز با بفهمیم، را کار یک انجام دالیل وقتی می گوید که سلیم عقل

 است و درستکار قوی دارای شخصیت منضبط،

 .کند می اجرا منصفانه و مداوم طور به را قوانین این و کند، می وضع رفتاری قوانین خود ورزشکاران خوب برای مربی یک

 رسانی پیام در پیگیرثبات و 

 های ویژگی این مورد در پیام ارسال در باید او کنند، استفاده آن از ورزشکارانش خواهد می مربی که عملکردهایی و ها نگرش ترسیم برای

 .باشد قدم ثابت مطلوب

 موثر ارتباط برقراری های مهارت

 کند، می منتقلخود  ورزشکار هب مناسب ارتباطاز طریق  واضح طور به را اهداف این و کند، می تعیین را مشخصی اهداف عالی مربی یک

 ،حیتصال ،اعتبار از خوب مربی یک. کند می تصدیق را موفقیت و ،کند می تقویت را اصلی کلیدی های پیام دهد، می ارائه سازنده هایبازخورد

 .است برخوردار اقتدار و احترام

 .کند استقبال هابازخورد و نظرات از و دهد گوش دلسوزانه که باشد، خوبی شنونده باید همچنین مربی

 یم؟ببین خود باشگاه مربیان در را ها ویژگی این ةهم که باشیم داشته انتظار باید آیا ما

 .دگیر می کارب ،خود توانایی حداکثر هب شمشیرباز رساندن برای را ها ویژگی این از بسیاری خوب مربی یک ورزشکاران، سن از نظر صرف

ی هایربازشمش آشکار داشتن کمبود رغم علی ،"ستاره" مربیان داشتن بدون کوچک های باشگاه از برخی بینیم می که است دالیلی از یکیابن 

 .کنند می ایجاد رای موفق بسیار و رقابتی بسیار بازیکنان تمرین، برای کافی

 برخوردار تخصوصیا این تمام از که شمشیربازی مربی یک. باشیم بین واقع شمشیربازی مربی در رابطه با خود وضعیت کودک ارزیابی در باید ما

. اند هنکرد را کار این دیگر برخی و اند کرده کار سخت ها ویژگی این ةتوسع برای شمشیربازی مربیان از برخی. باشد به ندرت پیدا می شود

ک ی ،را برآورده می سازد شما شمشیرباز و شما انتظارات آیا او و دارد قرار طیفاین  کجای در شما کودک شمشیربازی مربیتشخیص اینکه 

 .است شخصی تصمیم

 قابل فتپیشربنابراین  دارد، وجود نسبی موفقیت مسابقات در او شمشیربازی های توانایی در و از تمرین خود لذت می برد، شما شمشیرباز اگر

 .قرار دارید خوبی وضعیت در فعالًشما  احتماالً پس دارد، وجود ای مالحظه

 


