
چگونه یک مربی غواصی خوب انتخاب کنیم ؟

در یک کالس دیاگرفتهشما آماده هستید و تصمیم 
دانید که طبق چه کنید ولی نمینامثبتغواصی 

هاي یک مربی غواصی خوب براي خودتان انتخاب مالك
.کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید

این هستید که یک مربی خوب داشته به دنبالپس اگر 
ي این کار باشید این دستورالعمل را بخوانید تا دلهره

.برایتان کم شود

اش را بررسی کنیدفیزیک بدنی
بروید که خودش اندام و هیکل متناسبی ندارد؟ این کار دقیقاً مثل این يایمرباین دیگر گفتن ندارد، اما چرا باید به سراغ 

ندارد. اگر مربی غواصی شما اندام و يایمعنه شما شکار یاد دهد! این انتخاب هیچ خوار را استخدام کنید تا بماند که یک گیاهیم
هایش خوب نیست، یا اینکه او حتی هیکل متناسبی نداشته باشد، یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد، یا اینکه نظرات و توصیه

!نتوانسته به خودش انگیزه دهد چه رسد به شما

را پیدا يایمربا براي رسیدن به هدفتان کمکی نخواهد بود، پس باید از خیر این شخص بگذرید و این اتفاقات به شميهردو
.هاي خودش را عملی کرده و نتیجه گرفته استکنید که حداقل نصیحت

شخصیتش را بررسی کنید
شما ارتباط نشمند باشد.هم مهم نیست که مربی شما چقدر داقدرآناگر شخصیت شما دو نفر باهم سازگاري نداشته باشد، 

است رممکنیغمستقیم با این مربی خواهید داشت، و امیدوارانه قرار است از او الهام بگیرید، پس اگر از این شخص خوشتان نیاید 
این اتفاقات رخ دهد. وقتی با شخصی مالقاتی داشته باشید احتمال زیاد باید شخصیت او را بشناسید، اما اگر نتوانستید 

.اش یا دیگران مشاهده کنیدرا احساس کنید، او را در حین تمرین و فعالیت و ارتباط با شاگردان فعلیشخصیتش 

را بررسی کنیداشیزشیانگسبک 
، نیست، بلکه باید در شما انگیزه هم ایجاد کنند، خیلی باید در این رابطه ماهر باشنداددادنیفقط شانها شغلمربیکهییازآنجا

.براي یک غواص خوب نیستاصالً دارند که این يگرینظامشما بگویند که در برخوردشان سبک ممکن است به

رسیدن به هدفتان کمک کند پس نباید در حق خودتان هیچ کوتاهی کنید، باید درراهشمارااگر نیازمند وجود کسی هستید که 
ي آموزش با شخصی که به شما سخت البته اگر ایدهبگیرد.شماراتواند در طول مسیر دست شخصی را انتخاب کنید که می

.ایدکار به خودتان هیچ کمکی نکردهغواصی را ترك کنید، آنگاه با اینکمکمگیرد باعث شود که شما می



هایش بپرسیددر مورد گواهینامه
داند ، میدیارفتهمربی غواصی به نزدش عنوانبهخواهید بدانید شخصی که عالوه بر شخصیت و سبک ایجاد انگیزه، مطمئناً می

.توانید، به شما بدهدخودتان هم میازآنچهکند! در کل قرار نیست چیزي بیش میکارچه

تواند باعث آسیب رساندن به شما شود، که اصالً خوب نیست.دهد را نداشته باشد، حتی میبعالوه اگر وي دانش آنچه انجام می
بسیار توصیه حالنیباابراي یک مربی خوب بودن الزام نیست، شدهشناختهگري معتبر و گواهی مربیاگرچه که داشتن مجوز یا

.هایی هستند کار نکنیدکه با اشخاصی که فاقد چنین گواهینامهمکنمی

اگر چیزي ندیدید، ید.بر دیوار بیابشدهنصبهاي وي را توانید اعتبارات و گواهیاگر یک مربی، محل کار شخصی دارد، احتماالً می
ها را به شما نشان دهد تا مطمئن شوید که وي یک مربی معتبر است. همچون هر گواهی دیگري، از وي بخواهید که آن

شوند، پس تاریخ انقضاي گواهی و همچنین مجاز بوده مربی به آموزش را تمدید میبارکیسال هرچندهاي ورزشی هم گواهینامه
فاقد مجوزاست یا شدهباطلسال پیش 30اشیگواهرسی نمایید تا مطمئن شوید شما توسط شخصی که هم با دقت بیشتري بر

.شویدآموزش است تمرین داده نمی

چند معرفی کننده بخواهید
باید چند معرف از وي بخواهید. اگرخواهید در مورد پیدا کردن یک مربی معتبر و واجد شرایط، کاري کامل انجام دهیداگر می
.اش مایل خواهند بود تا از وي تعریف و تمجید کنند، مربی خوبی باشد، مشتریان فعلی و گذشتهموردنظرمربی 

گذارند.و میل فهرستی از شاگردانش را به شما داد، پیگیري را متوقف نکنید! اغلب مردم، جلوتر از این قدم نمیباکمالاگر وي 
هاي داخل آن دانید ممکن است تمام شمارهکه میطورهمانداند! و این را میبردارکالهواقعاً تماسی برقرار نخواهند کرد؛ یک 

.ها را بررسی کنیدفهرست نامعتبر باشند، پس بهتر است که چند تا از آن

.هاي ساده را پی بگیرید تا اینکه براي انتخاب مربی خوب یک گام جلوتر باشیداین دستورالعمل

»»»گاه توقف هم نخواهد کردکند، بلکه هیچبراي رسیدن به هدفتان در شما انگیزه ایجاد میتنهانهکه يایمرب««« 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بینپیوندها : 

.باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میداري و رعایت اخالق حرفهشرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهالب این مقاله براي عالقهاستفاده از مطنامه : اجازه


