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چکیده
هدف از انجام این تحقیق ،تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور است که
در دو بخش کیفی و کمی انجام شدهاست .در بخش کیفی ،با مطالعهی ادبیات تحقیق و
جلسات بحث و بررسی با نخبگان ،متغیرهای اثرگذار در انتخاب مربیان ملی شناسایی شد .در
بخش کمی ،پرسشنامهای با  48سؤال پاسخبسته تهیه و ضریب پایایی آن  5/315تعیین شد
( ) P<5/53و در اختیار  285مربی نخبه ،مدیر ،ورزشکار ملی ،اساتید دانشگاه و کارشناسان
ورزش کشور قرار گرفت و  254پرسشنامه ،تحلیل و مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان
ملی بهدستآمد .مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی متشکل از چهار عامل بود.
شاخصهای برازش اعتبار مدل را تأیید و بر اساس آن ،ساختار تحلیل عاملی اکتشافی تأیید
شد .چهار معیار انتخاب مربیان ملی عبارتاند از مهارتهای رهبری ،مهارتهای ارتباطی،
مهارتهای ویژه و مهارتهای فنی :سوابق فنی و توان عملیاتی .در انتخاب مربیان ملی ابتدا
به مهارتهای فنی و سپس به توان اجرایی و عملیاتی آنان توجه میشود .مهارتهای ارتباطی
و مهارتهای ویژه در درجات اهمیت بعدی هستند .همهی مدیران بر ویژگیهای توان فنی و
عملیاتی ،عضویت در سیستمهای مربیگری معتبر ،مهارتهای رهبری و ارتباطی مربیان تأکید
کردند .تجربهی باالی مربیگری در تورنمنتها مهمترین متغیر در تبیین مهارتهای فنی مربی
و آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض مهمترین متغیر در تبیین
مهارتهای رهبری مربی است .شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب مربیان ملی بههمراه بار
عاملی و ارزش هر متغیر در مدیریت انتخاب مربیان ملی راهگشا است.
واژگان کلیدی :مربیان ملی ،انتخاب ،مدل اکتشافی
* نویسنده مسئول:

Email:zh.memari@alzahra.ac.ir
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مقدمه
نمازی زاده در سال  1731مینویسد مربیگری استعدادی است که ممکن است در هر کسی
وجود نداشتهباشد .مربی ورزش ،در واقع معلمی است که باید از هر جهت ویژگیهای یک معلم
واقعی را دارا باشد .از آن جایی که مربیگری شامل پیشبینی کمکهای سازماندهیشده به یک
اجراکننده یا گروهی از اجراکنندگان در جهت کمک به رشد و توسعهی آنها در ورزشی که
انتخاب نمودهاند ،است ( )1؛ لذا به نظر میرسد پاسخگویی به سؤاال ت زیر از اهمیت ویژهای
برخوردار باشد :چگونه میتوان بهترین و مناسبترین مربی را انتخاب کرد؟ در انتخاب مربیان از
کدام گزینهها باید استفاده کرد؟ آیا می توان از معیارهای ارزشیابی مربیان برای انتخاب آنان
سود جست؟ هاردی ) 1891( 1در کتاب مربیگری ورزشکاران ،مربیگری را مشتق از چهار عامل
ورزش ،اصالحا ت ،تعلیم و مربیگری میداند .مربیگری شامل پیشبینی کمکهای سازماندهی
شده به یک اجراکننده یا گروهی از اجراکنندگان در جهت کمک به رشد و توسعهی آنها در
ورزشی که انتخاب کردهاند ،است .بنابراین ،مربیگری شامل آموزش ،تعلیم و تمرین است .وی
معتقد است که مربیگری مؤثر و کارآمد وابسته به دو عامل است :کشف و درک حداکثر
تواناییهای اجراکننده و شناخت نیازهای بلندمد ت اجراکنندگان یا تیم ( . )2خداداد ()1733
نیز در کتاب آموزش مهار تهای فوتبال خود مینویسد که مربی باید از نظر تکنیکی و تاکتیکی،
رشتهی ورزشی مورد نظر را بشناسد تا بتواند خوب مربیگری کند .وی در ادامه اظهار میکند
که آگاهی از تمام مهار تها و تکنیکهای مورد نیاز در رشتهی ورزشی موردنظر ،شناخت انواع
سیستمهای بازی ،انتخاب استراتژیهای مختلف در بازیها و مسابقا ت مختلف ،همگی به
شناخت موضوع مربوط میشود .وی معتقد است که مربی باید از عوامل مؤثر در یادگیری
آگاهی داشتهباشد .همچنین ،از وظایف م ربیان ،آگاهی آنان از عوامل کلیدی مربوط به توانایی
برقراری ارتباطا ت اجتماعی با کلیهی ذینفعان است (. )7
در همین راستا مارتنز )2002( 2در کتاب خود مینویسد برای اینکه یک مربی در کار خود
موفق باشد ،باید دارای ویژگیهایی نظیر واقف بودن به علوم ورزشی و استفاده از بهترین
شیوهی مربیگری که با اهداف وی سازگار است ،باشد .در تدوین اهداف و برنامهها ،اولویتها را
به لحاظ دارا بودن دانش ورزشی ،انگیزه برای مربیگری خوب و داشتن هنر انتقال فکر و به نحو
احسن تنظیم کند( ،منظور وی از انتقال فکر ،توانایی درک فوری افکار ،احساسا ت و عواطف
1.Hardy
2 . Martens
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ورزشکاران و نحوه انتقال فکر به آنان است) .همچنین وی معتقد است که مربیگری به منزلۀ
"رهبری" نیز بهشمار می رود .یک مربی باید تسلط بسیاری بر ورزشکاران خود داشته و بتواند با
تواناییهای خود کارهای بزرگی انجام دهد ( . )2شفیعی ( )1791نیز در تحقیقی که بهمنظور
ارائهی الگو در انتخاب مربیان تیم های ملی شنا ،شیرجه و واترپلو انجام داد ،الگویی ارائه کرد که
بر مبنای آن به ترتیب ،توجه به مهار تهای عاطفی -انسانی در باالترین رتبه و مهار تهای
منتهی به ویژگیهای شخصیتی ،مهار تهای فنی ،ویژگیهای اجتماعی ،مهار تهای مدیریتی،
سوابق کاری مربی ،ویژگیهای فردی و مهار تهای ورزشی مربی بهترتیب در رتبههای بعدی
قرار گرفتند .همچنین وی معتقد است که یکی از مهمترین مؤلفههای معیار ارزیابی و انتخاب
مربیان ،توانایی استفاده از روشهای تصمیمگیری صحیح و قاطع هنگام بروز مشکل است (.)3
طبق گفتهی مک لین و زاکراجسک ) 1881( 1نیز انتخاب یک مربی برای تیم مورد نظر از
طریق ارزیابی عملکرد وی در گذشته انجام میگیرد .بنابراین ،توجه به الگوی حاضر ،این امکان
را فراهم می سازد تا با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ،در انتخاب مربیان الیق و
کاردان نیز مورد استفاده قرار گیرند ( .)1کاچ )2000( 2در مقالهای تحت عنوان معیارهای
انتخاب مربی ،به معیارهایی که برای تمامی مربیان در سطوح مختلف باید توجه داشت ،اشاره
می کند .وی معتقد است که این معیارها برای تمامی مربیان در سطوح مختلف و یا درجا ت
مختلف مربیگری ،از پایینترین تا باالترین سطح ،قابل استفاده است .این معیارها عبارتند از
داشتن دانش سازمانی و شغلی در ارتباط با مربیگری ٬داشتن ارزشهای مربیگری نظیر رازداری
عقاید و آزادی فرهنگی و جنسیتی ،حضور اجرایی مربی ،داشتن مهار تهای شخصی نظیر
گوشدادن ،مقایسهکردن ،مبارزهطلبی ،اعتماد به نفس ،مسئولیتپذیری ،گرمی و حرار ت،
تمایل به کار ،احساس همدردی و غمخواری ٬داشتن مهار ت و ابزار ارزیابی و بهکارگیری آنها در
موقعیتهای مختلف ،دارا بودن بلوغ شخصیتی ثابت و پایدار در منش و رفتار ،انعطافپذیری و
توانایی کار مؤثر در دامنهی وسیعی از اجراهای مختلف ٬توانایی برنامهریزی و طراحی نقشه،
تفسیر و تعبیر موقعیتها و بهکارگیری و اجرا و رهبری بهعنوان عوامل مدیریتی در مربیگری،
آگاهی از تئوریهای یادگیری و استفاده از آنها در آموزش ،قابل اعتماد و مقتدربودن مربی (.)3
فدراسیون بسکتبال ایاال ت متحده آمریکا )2003( 7معیارهای زیر را بهعنوان معیارهای انتخاب
سرمربی تیم ملی معرفی کرده است :در زمان انتخاب باید حداقل دارای  3سال تجربهی

1. MacLean & Zakrajsek
2. Stephan Couch
3 . United States Basketball Federation of America
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مربیگری در هر یک از سطوح باشد ،در زمان انتخاب باید حداقل دارای  7سال تجربهی
سرمربیگری در هر یک از سطوح باشد ،باید هیچ تعارضی با مصالح تعیینشده از سوی بسکتبال
ایاال ت متحده نداشتهباشد ،باید با توجه به تواناییهای مربیگری ،دانش بسکتبال ،شخصیت،
نظم و انضباط ،حس مسئولیتپذیری و دیگر شرایطی که ممکن است توسط بسکتبال آمریکا
تعیین شود ،انتخاب شود ( .)9معیارهای انتخاب مربیان هاکی در تیم دلتای جنوبی ()2009
عبارتند از مهار تهای بین فردی ،مهار تهای حل مسأله ،توانایی تدریس ،تجربهی مربیگری و
بازی ،گواهینامهی مربیگری ،سابقهی عملکرد قبلی ،دانش هاکی و عالقه و اشتیاق .معیار دانش
هاکی عبار ت است از توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان ٬توانایی ارزیابی بازیکنان و نیازهای
توسعهای آنها؛ درک مهار تهای اساسی ،تاکتیکها و توانایی تدریس آنها ٬درک سیستمهای
بازی تیمی (جاگیری،دفاع ،و حمله) ،درک استراتژی و نحوهی اجرای آن ،دانش و درک بازی و
آمادهسازی بازیکنان در طول دورهی رقابتها؛ درک قوانین ،سیاستها و دستورالعملها ( .)8در
فرم درخواست مربیگری فدراسیون ملی هاکی کانادا )2008( 1برای پستهای سرمربیگری و
کمکمربیگری تیمهای ملی ،به مواردی چند اشاره شدهاست .این موارد شامل سابقهی
تحصیلی ،درجهی مربیگری ،سمینارها یا دورههای گذراندهشده در مورد مربیگری ،مدیریت تیم
یا رهبری تیمی در  3سال گذشته ،تجربهی بازی ،باالترین سطح بازی ،تجربهی مربیگری در
سطوح باال ،موقعیت شغلی کنونی ،رویدادهای هاکی که در آن بهعنوان مربی حاضر بودهاست،
تجربیا ت سرپرستی یا مدیریت خارج از محدودهی هاکی ،مشارکت در لیگ هاکی ،فلسفهی
مربیگری ،اهداف فردی از مربیگری ،فلسفه و هدف از حضور در مسابقا ت جام جهانی بهعنوان
مربی ،ایجاد ارتباطا ت اثربخش بین مربیان و بازیکنان و سایر اعضای تیم و همچنین تأیید از
سوی اعضای سرشناس جامعهی هاکی است ( .)10در فرایند انتخاب مربی تیم کرلینگ ایاال ت
متحده برای بازیهای المپیک زمستانی ،)2010( 2اتحادیهی کرلینگ معیارهای انتخاب را
اینگونه بیان کردهاست :تأیید موفقیتآمیز بررسی سابقهی شغلی توسط کمیتهی ملی المپیک
ایاال ت متحده ،دارابودن گذرنامهی معتبر که حداقل تا  1ماه بعد از پایان بازیها اعتبار
داشتهباشد ،در دسترسبودن در سرتاسر دورهی برگزاری بازیها ،دارابودن وضعیت جسمانی و
سالمت خوب و توانایی اجرای عملی مهار تها؛ دارابودن سطح باالی دانش تکنیکی و تاکتیکی
ورزش ،آگاهی و درک عمومی از مقررا ت فدراسیون جهانی کرلینگ 7و مقررا ت حاکم بر این

1. Men’s National Team Coaching Application
2. U.S Curling Team
(3. World Curling Federation )WCF
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ورزش ،تجربه و توانایی تأییدشده در مربیگری تیمها در سطوح ملی و بینالمللی ،آشنایی با
فرایند انتخاب بازیکنان و سیستم تأیید صالحیت این فدراسیون ،توانایی تأییدشده در برقراری
ارتباطا ت اثربخش و هماهنگ با ورزشکاران و دیگر اعضای تیم ،رکورد عملکرد تأییدشده در
همکاری با اتحادیهی کرلینگ ایاال ت متحده یا کمیتهی ملی المپیک ،سابقهی مربیگری
تیمهای زنان یا مردان در حداقل یک رویداد المپیکی یا جهانی ،داشتن مدرک مربیگری سطح
 2اتحادیهی کرلینگ ایاال ت متحده ( .)11فدراسیون تکواندوی استرالیا )2009( 1در برنامهی
آمادهسازی تکواندوکاران تیم ملی جهت حضور در بازیهای المپیک پکن ،بیان کردهاست که
کاندیداهای پست سرمربیگری باید دارای شرایط زیر باشند :تجربهی بازی یا مربیگری در
باالترین سطوح بینالمللی (سابقهی مربیگری موفق ورزشکاران برجستهی تکواندو ،تجربهی
سفر به خارج از کشور و حضور در مسابقا ت بینالمللی ،درک باال از اهداف برگزارکنندگان و
حامیان مسابقا ت) ارتباطا ت کاری خوب با سازمانها و افراد معتبر بینالمللی در زمینهی
تکواندو (مهار ت مذاکره و چانهزنی عالی ،آشنایی به زبان دوم ،درک خوب از جایگاه افراد و
شخصیتهای بینالمللی تکواندو) ،تجربه در نظار ت و آموزش مربیان سطح باال ،گواهینامهی
مربیگری سطح  ،2مدرک داوری بینالمللی ،توانایی در تأثیرگذاری و ایجاد انگیزه ،مهار ت عالی
در کار با کامپیوتر ،توانایی در مستندسازی و پیگیری روند توسعه و پیشرفت ورزشکاران ،دانش
باال در تکواندو و ارائهی آن ،مهار تهای عالی در برقراری ارتباطا ت و احترامگذاشتن به همهی
افراد ٬توانایی برای کارکردن به عنوان عضوی از تیم ،دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا باالتر
(رشتهی تربیتبدنی از اولویت برخوردار است) ٬انعطافپذیری باال و توانایی سازگاری با تغییرا ت
(.)12
2
پاستور و میکسی ( )1882فرایند بهکارگیری مربیان زن را برای انجمن ورزشی دانشگاهی
ملی 7مورد مطالعه قرار دادهاند .آنها در این تحقیق ،چهار پارامتر عمدهی جنسیت ،موقعیت
پرسششونده ،مرتبهی مربیگری و فاکتورهای استخدام را مورد بررسی قرار دادهاند که از جمله
فاکتورهای استخدام ،سوابق کاندیداها مثل تجربهی مربیگری ،تجربهی بازی و نتایج برد و
2
باخت ثبتشده در کارنامهی کاندیداها بود ( .)17تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده آمریکا
برای انتخاب سرمربی جهت حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان معیارهایی را بهعنوان شرایط
تخصصی و عمومی سرمربیان ذکر کردهاست که از آن جمله میتوان به عضویت درتیم هندبال
1 .Taekwondo Federation of Australia
)2. Donna.L.Pastore & William.G.Meacci (1994
3 .National Collegiate Athletic Association
4 .USA deaf team head coach selection
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ناشنوایان ایاال ت متحده ،فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ایاال ت متحده و تیم هندبال ایاال ت
متحد امریکا ٬بازیکن اسبق تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده در المپیک ناشنوایان ،تجربهی
مربیگری در تیم هندبال یا تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده ،تجربهی بازی یا مربیگری در
تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده در سطح بینالمللی ،ملی یا باشگاهی اشاره کرد (.)12
فدراسیون ژیمناستیک بریتانیا )2008( 1مربیان خود را بر مبنای معیارهایی چون نیازهای تیم،
توانایی رهبری ،سازماندهی و کنترل تیم در شرایط با استرس و مسئولیت بسیار باال و تجربه و
عملکرد در سطح بینالمللی انتخاب میکند ( .)13انجمن استادان بزرگ تکواندوی ایاال ت
متحده ،2جهت انتخاب مربی برتر سال ،معیارهای زیر را مطرح کردهاست :عضویت در انجمن
استادان بزرگ تکواندوی ایاال ت متحده یا سابقهی همکاری با این انجمن ،عدم سابقهی مصرف
مواد مخدر در دورهی مربیگری ،عدم سابقهی تنبیه بهخاطر مسائل غیراخالقی و عدم سوء
سابقهی کیفری ،داشتن سابقهی عالی در آموزش و پرورش ورزشکاران تکواندو در سطوح
پیشرفته ٬داشتن فلسفهی روشن در تکواندو و رعایت استانداردهای اخالقی تکواندو ،توجه به
توسعهی همهجانبهی ورزشکاران ،استفادهی مستمر از تکنیکها و تئوریهای پیشرفتهی
مربیگری ،احترامگذاشتن به کادر فنی ،بازیکنان حریف و آموزش فلسفهی بازی جوانمردانه،
کمک به توسعهی ملی و بینالمللی تکواندو از طریق آموزش شاگردان نخبه ،ارائهی نقش
رهبری در تکواندوی ایاال ت متحده و یا در رقابتهای بینالمللی تکواندو ،کمیتههای تکواندو و
یا سازمانهای ورزشی ،تعهد به توسعهی جنبش تکواندو در سطح ملی و بینالمللی ( .)11باربر
و اکریچ )1899( 7در تحقیقی با عنوان روشها و معیارهای بهکار رفته در ارزشیابی مربیان بین
دانشگاهی ،روشهای بهکار رفته توسط انجمن ورزشی دانشگاهی ملی (در دستههای 2،1و)7
برای چگونگی ارزیابی مربیانشان از سوی مدیران ورزش قهرمانی در مسابقا ت سراسری بسکتبال
را مورد ارزیابی قرار دادهاند .سه موضوع ورودی فردی ،روشها و معیارهای ارزیابی مورد
آزمایش قرار گرفت .در فرم ارزیابی مربیان باشگاه فوتبال گراندتریس 2که توسط بازیکنان یا
والدین آنها تکمیل میشود ،مواردی نظیر داشتن برنامه برای تمام فصل ،توانایی مربی در
برقراری ارتباط با بازیکنان و والدین آنها ،سروقت حاضرشدن مربی در تمرینا ت ،داشتن کنترل
روی تیم ،یادگیری بازیکنان ،ایجاد فضای شاد ،تشویق بازیکنان در مواقع لزوم ،شناسایی نقاط
نیازمند بهبود و گوشزدکردن آن ها به بازیکنان ،آموزش احترام گذاشتن به دیگر بازیکنان و
1. Gymnastics Federation of Great Britain
2 .United States Taekwondo Grandmasters Society
)3. Heather Barber ٬Jean Ecrich (1988
4. Grand Terrace Community Soccer Club
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اعضای تیم حریف ،داشتن دانش فنی الزم ،آمادگی مربی در تمرینا ت ،برقراری ارتباط خوب با
کمک مربیان ،اطالعرسانی در مورد وقایع اتفاقافتاده به مقاما ت ذیربط ،ارائهی کمکها و
راهنماییهای فردی در طول تمرینا ت ،مسابقه و وقتگذاشتن برای تیم مورد ارزیابی قرار
میگیرند ( .)13سابوک ،)1893( 1ویژگیهای یک سرمربی را مدنظر قرار دادهاست .وی
مهمترین ویژگیهایی که یک مربی باید داشتهباشد را به شرح زیر بیان میکند :تعیین اهداف
تیمی و برنامهریزی ،توانایی شناخت استعداد بازیکنان ،داشتن دانش رشتهی ورزشی خود،
درک و شناخت بازیکنان ،توانایی در سازماندهی تیم ،برنامهداشتن برای هر چیزی و توانایی در
ارزشیابی کار تیمی ( .)19بنا به اظهارا ت دباغیان ( ،)1733مهار تهای مدیریتی مربی فرآیندی
است که از آن برای جهتدادن به برنامههای ورزشی به سوی هدفهای تعیینشده استفاده
میشود .اصطالح این فرایند به برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و نظار ت که در مجموع
هدفهای ورزشی یک مربی را تحقق میبخشد ،اطالق میشود .عالوه بر فرایندهای فوق،
تصمیمگیری ،ارزشیابی ،منابع قدر ت مربی و بودجهبندی نیز از مهار تهای مربی بهشمار
میآیند ( .)18خبیری نیز اولین ویژگیهای مربیان را مهار تهای رهبری ایشان دانستهاست
( .)20مائتوزو  )2002( 2مدیر بخش سالمت و تربیت بدنی دانشگاه الکهاوناستایت
پنسیلوانیا 7ایاال ت متحده آمریکا در مقالهای با عنوان آمادهسازی حرفهای مربیان برای
ورزشهای المپیکی ٬)2001( 2به بیان توانمندیهای الزم برای موفقیت در بازیهای المپیک
پرداختهاست .وی به این نکته اشاره می کند که ارتباطا ت انسانی مثبت ،در چارچوب رقابتهای
المپیک میتواند به موفقیت در برقراری ارتباطا ت بینالمللی کمک فراوانی کند ،توانایی بیشتر
در ایجاد تعامل با دیگر افراد منجر به توسعهی درک از سایر ملل و ارزشهای ایشان گردد و در
نتیجه ،به تغییر نگرش انسان در سبک زندگی خود کمک کند .مربیان نیز در صور ت برقراری
ارتباط مثبت با سایر افراد در جریان رقابتهای بینالمللی و سفر به سایر کشورها میتوانند
موفقیت بیشتری کسب کنند ( .)21مدیر مدرسهی وایوناکی )2002( 3در ارزیابی سالیانهی
خود از سرمربیان بر موارد زیر تأکید دارد :هدفگذاری کوتاهمد ت (برای فصل پیش رو) ،اهداف
و انتظارا ت این فصل ،نقاط ضعف و قو ت تیم ٬هدفگذاری بلندمد ت (برای کل برنامه) ،نواحی
قابل بهبود در طول برنامه ،انتظارا ت خارج از فصل از بازیکنان ،توسعهی برنامههای تغذیه،
1 .Sabock
2 .Dr. Matthew G. Maetozo
3 .Lock Haven State ٬ Pennsylvania
4.The professional preparation of coaches for olympic sports
5 .Waunakee
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مهار تهای ارتباطی ،توانایی برقراری ارتباط اثربخش با بازیکنان ،کمک مربیان ،اعضای
پشتیبانی ،مدیریت و رسانهها ،مهار تهای سازمانی :سازماندهی موفق زمان تمرین ،سازماندهی
برنامهها و سازماندهی بودجه ،ترانسپور ت و ،...دانش در مورد بازی (مهار تهای فردی و
استراتژیهای تیمی) ٬درک مهار تهای فردی ،درک استراتژیهای تیمی ،مدیریت بازیکنان،
کاربرد دانش در جلسا ت تمرین و مسابقه ( .)22براون )1892( 1در کتاب روشهای مربیگری
مؤثر فوتبال در بخش ارزیابی عملکرد مربیان ٬فهرستی از حیطههای مورد ارزیابی مربیان را
مورد توجه قرارداده است که عبارتند از :نقش مربی ،سازماندهی ،آگاهی از ورزش ،آموزش مؤثر،
انگیزه ،ارتباط ،ارتباط با والدین ،آمادگی جسمانی مناسب ،مراقبت و پیشگیری از صدما ت رایج،
نوتوانی صدما ت و ارزیابی( .)27نصیری ( )1793نیز در تحقیق خود ،ویژگیهای برنامهریزی را
داشتن چشمانداز و برنامههای کوتاهمد ت ،میانمد ت و بلندمد ت برای تیم ملی و برنامهریزی
زمانبندیشده در جهت دستیابی به اهداف و شرح وظایف تعیینشده و مکتوب و مستندکردن
وقایع و برنامهها از سوی مربی میداند ( .)22ردموند )2000( 2در زمینهی ارزیابی مربیان و
ورزشکاران جوان ،طرحی را تدوین کرد که در آن به عاملهای توانایی در ایجاد سرگرمی و
تفریح و شوخی در تمرینا ت و ایجاد رقابت با تأکید بر بازی جوانمردانه ،استفاده از روشهای
رهبری مؤثر و هدایت تیمی و وجود الگوی مثبت برای ورزشکاران ،برقراری ارتباط مناسب با
ورزشکاران با توجه به انتظارا ت و اهداف تیمی و نیز دادن بازخوردهای تشویقی ،تشویق
ورزشکاران در ارتباط با مسئولیتپذیری تیمی ،حمایت از مؤسسه ،باشگاه و تیم ،حضور مربی
در کنار تیم در تمامی طول فصل (مربی بهعنوان یک مدیر باشگاه یا مؤسسه برای فعالیتهای
باشگاه استخدام میشود) اشاره داشتهاست ( .)23همچنین طبق معیارهای انتخاب سرمربی
فوتبال تیمهای نوجوانان کانادا ،مربی باید فلسفهی مربیگریای ،نگرش مثبت و جوانمردانه
داشته باشد و محیط رقابتی دوستانه ایجاد کند و فقط برد و باخت را در اولویت قرار ندهد و
مهار تها و اعتماد به نفس بازیکنان را توسعه دهد ( .)21بر طبق اظهارا ت دیوید مارتین و
پیترکو )1881( 7ممکن است که سادهترین کلمه برای تعریف چیزی که ما در جستجوی آن
هستیم ،خالصهی این مفهوم باشد که "مربی بودن" بهطور ساده مدیربودن است (.)23
صاحبنظران ورزشی معتقدند که یکی از وظایف اصلی و مهم فدراسیونهای ورزشی ،انتخااب و
گزینش مربیان تیمهای ملی از یکسو و سنجش و ارزیابی عملکرد ایشان از سوی دیگار اسات؛
1 .Brown
2. Redmond
3.David Martin & Peter Coe
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بهطوری که هرگونه ادامهی همکاری مربیان را در سطح ملی تحت تأثیر خود قارار مایدهاد .از
آنجا که رویکرد فعلی تشکیال ت ورزش جهان در آموزش و ارتقای مربیان ،به موازا ت رشد سریع
دیدگاه حرفهای در ورزش رو به توسعه است ،برای همگامی باا ایان رشاد ساریع و متعاقاب آن
پیروزی ورزشکاران و سربلندی ایران عزیز در عرصهی مسابقا ت بین المللی ،نیازمناد توجاه باه
تحقیقا ت منسجم ،کاربردی و توسعهای در کلیهی حیطههای ورزش ،باهویاژه مربیگاری ورزش
هستیم .با وجود اینکه در داخل کشور تالشهای مفید و مؤثری در خصوص آموزش و ارزشیابی
مربیان انجام شده و نیز آیین نامههای دورههای کوتاهماد ت آماوزش مربیاان از ساوی ساازمان
تربیت بدنی تدوین و به مراکز آموزش مربیان ابالغ شدهاست ،عدم تمرکز در این خصاوص گااه
نه تنها موجب ورود نظرا ت شخصی در نتایج کار آموزش مربیان و ورزشاکاران شاده ،بلکاه طای
سالهای متمادی توجه به معیارهای انتخاب و ارزشیابی عملکرد مربیان و نیز تصامیمگیاری در
ادامه یا عدم ادامهی کار ایشان را امری وابسته به سالیق افراد کرده و ضرورتاً از رویهی علمای و
معتبری تبعیت نکردهاست .این رویه یکی از عواملی است که موجب بههدر رفتن منابع ماادی و
غیر مادی کشور در این حوزه میشود .از آنجا که یکی از وظایف فدراسیونهاا انتخااب مربیاان
شایسته برای تیمهای ملی است ،موضوع اصلی این تحقیق ،تدوین معیارهاای گازینش مربیاان
تیمهای ملی رشتههای منتخب المپیک در جمهوری اسالمی ایران است .انجام این تحقیق برای
ارائهی معیارهای علمی که برگرفته از نظر نخبگان بوده و بتواند حمایت ادبیا ت تحقیق را داشته
و بر مبنای روشهای علمی معتبر بهدست آمده باشد ،از ضاروریا ت اسات .لاذا محققاین قصاد
دارند تا با بررسی نظر مربیان ،مدیران ،بازیکنان تیمهای ملی ،اعضای هیئت علمی ،کارشناساان
ورزشی و مرور ادبیا ت تحقیق به تبیین معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور دست یابند.
روش پژوهش
تحقیق حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفتهاست .هدف کلی آن تبیین مدل اکتشافی
معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور و ارائهی تصمیما ت مبتنی بر این مدل است .در بخش
کیفی این تحقیق ،پس از بررسی منابع نظری و ادبیا ت مرتبط ،فهرستی از مهمترین متغیرهای
مطرح در معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی تهیه و با دریافت نظر کارشناسی اساتید
دانشگاه و مربیان و مدیران ارشد ورزش کشور ،برای تهیهی پرسشنامه اقدام شد .پرسشنامهی
مورد نظر بهصور ت مقدماتی بین نمونههای تحقیق توزیع و با محاسبهی بارهای عاملی هر
متغیر ،پرسشنامهی نهایی تهیه و مجدداً بین نمونه های آماری توزیع شد .سپس نتایج حاصله
مورد تحلیلهای آماری قرار گرفت .برای ارائهی دستهبندی سؤاال ت پرسشنامه مبنی بر این که
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آیا ساختارهای منطقی تعریف شده و آیا پرسشنامه از مجموعه سؤاال ت مطرح در فرهنگ
مربوط به جامعهی آماری پژوهش استخراج میشود یا خیر ،از این تکنیک استفاده شدهاست:
بهعنوان اولین گام از نرمافزار خواستهشد که ضمن تعیین این که سؤاال ت پرسشنامه از بار
عاملی کافی برای باقیماندن در فهرست برخوردار است یا خیر ،آنها را در دستههای (عاملهای)
منطقی و نزدیک به ادبیا ت تحقیق ،دستهبندی نماید و بررسی کند که آیا دستهبندیهای
تعریفشده کفایت الزم را دارند یا خیر .در نهایت ،در صور ت تأیید شدن نتایج تحلیلهای فوق،
روایی محتوایی پرسشنامههای مورد نظر نیز تأیید میگردد .همچنین ماتریس همبستگی بین
سؤاال ت در جدول  1ارائه شدهاست .بر اساس نظر کوهن )1889( 1درجدول  1روابطی که در
سطح احتمال  0/01معنیدار هستند با * نشان دادهشدهاند .عالمت مثبت روابط ،نشاندهندهی
جهت مستقیم رابطه است .همبستگیهای بین  0/1تا  0/7کوچک ،بین  0/7تا  0/3متوسط و
بزرگتر از  0/3قوی هستند (.)77
ابزار و روش جمعآوری اطالعات
پس از مطالعهی ادبیا ت تحقیق و بررسی نظرا ت صاحب نظران دانشگاهی ،پرسشنامهای با 23
سؤال پاسخبسته بهدست آمد که اعتبار محتوای آن را  3تن از اساتید دانشگاه تأیید کردند.
همچنین با توزیع اولیهی پرسشنامه به جامعهای مشابه تحقیق حاضر و با استفاده از روش
آماری آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی پرسشنامه  0/819تعیین و مجدداً پس از تحلیل نتایج کل
دادهها ،این ضریب پایایی مورد تأیید قرار گرفت ( .) P<0/01لذا ابزار تبیین معیارهای انتخاب
مربیان ملی با دسته بندیهای منطقی بر اساس فرهنگ سازمانی ورزش ایران و برگرفته از
ادبیا ت مرتبط بهدست آمد.
روشهای آماری
در تجزیه و تحلیل دادهها ٬از نرمافزار اس پی اس اس 2نسخهی  19برای تعیین میزان اعتبار
پرسشنامه و آزمون رواییسنجی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در تحلیل عاملی
اکتشافی ،بارهای عاملی هر متغیر ،جهت اطمینان از کسب حد نصاب حضور در پرسشنامه
محاسبه شد .این تحلیل در جستجوی این است که آیا میتوان متغیرهای پرسشنامه را بهطور

1 .Cohen J
2 . SPSS
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معنیدار در عاملهای کوچک دستهبندی کرد .همچنین برای کل سؤاال ت ،یک مدل تحلیل
عاملی به اجرا درآمد .به این ترتیب ٬همگرایی متغیرها در هر عامل و نیز افتراق عاملها مورد
بررسی و تأیید قرار گرفتند .در صور ت وجود این ساختارها ،میتوان روایی سازهای پرسشنامه
را تأیید کرد .بر اساس تینسلی و براون )2000( 1در این تحلیل از روش ( 2)PAFبرای استخراج
عاملها (سازهها) و از روش دوران مایل (واریماکس) ابلیمین (با دلتای صفر و نرمالسازی کیزر)
برای دوران مؤلفهها استفاده شد ( .)27برای بررسی کفایت مدل شاخص  KMO7و نتایج
آزمون بارتلت مورد استفاده قرارگرفت .در این مورد مقادیر بزرگتر از  0/3شاخص فوق وضعیت
مطلوب مدل تحلیل عاملی را برای دادهها نشان میدهد و در صورتی که  P-Valueدر آزمون
بارتلت کمتر از  0/03باشد ،این موضوع تأیید میشود .مقادیر کمتر از  0/3برای شاخص KMO
تحلیل عاملی نامناسب را برای داده نشان میدهد و مقادیر باالتر از  0/3این شاخص مقادیر
قابل قبول را نشان میدهند .شاخص میزان اشتراک ( اشتراک گویه با موضوع مورد تحقیق)2
برای تعیین میزان پیشگویی مدل بر اساس عامل های استخراجی برای هر گویه ارائه شد ،در
صورتی که مقدار این شاخص کمتر از  0/2باشد ،گویهی مورد نظر کاندیدای حذف میشود.
برای تعیین ماهیت عاملهای مورد بررسی نقطهی برش  0/2انتخاب شد .به عبار ت دیگر،
گویههایی به یک عامل معین اختصاص دادهشدند که بار عاملی اختصاصی گویهی مورد نظر
برای آن عامل بزرگتر از  0/2باشد و گویههایی که در هیچیک از عاملها بار عاملی بزرگتر از
 0/2نداشتند ،کاندیدای حذف گردیدند (همان منبع) .لیکن در این تحقیق هیچیک از گویهها
شرایط حذف از مدل را پیدا نکرده و همچنان در فهرست گویهها و تبیین عاملهای مدل باقی
ماندند .بر همین اساس ،عاملها و متغیرهای تبیین کننده هریک از عاملها در تبیین مدل
اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور ،شناسایی و یک مدل چهار عاملی معرفی شد.
نتایج
با توجه به اهمیت شناسایی مدل انتخاب مربیان ملی کشور ،عاملها و مؤلفههای تشکیل
دهندهی هر عامل ،بارهای عاملی و میزان نقشآفرینی ،چیدمان و اثربخشی هر یک در مدل
معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،مدل

1 .Tinsley, H.E.A. and Brown
)2 . Principal Axis Factoring(PAF
)3 .Kazer Meier Olkin(KMO
4 .Communalities
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نظری معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور ارائه شد .بر اساس یافتههای این تحقیق ،این مدل
متأثر از  2عامل مستقل بوده و شامل مهار تهای رهبری که خود شامل مهار تهای ارتباطی و
مهار تهای ویژه و مهار تهای فنی شامل سوابق فنی و توان عملیاتی مربیان است .در ادامه،
عناصر مدل و متغیرهای تبیینکنندهی هر یک معرفی شدهاست .الزم به ذکر است که
متغیرهای تبیینکنندهی این عاملها به ترتیب قدرمطلق بارعاملی قرار گرفتهاند.

 -1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای معیارهای انتخاب مربیان
مدل مفهومی پرسشنامهی معیارهای انتخاب مربیان
الگوی نظری این مدل بر اساس مدل مک لین و زاکراجسک به صور ت زیر میباشد.
سوابق فنی
مهار تهای
فنی
توان عملیاتی
حوزهی انتخاب مربیان تیم های

مهار تهای ارتباطی

ملی
مهار تهای رهبری

مهار تهای ویژه

مدل  -1مدل مفهومی پرسشنامهی معیارهای انتخاب مربیان

در این مورد ،تحلیل عاملی در یک فرایند دو مرحلهای انجام شد .بهاین صور ت که در مرحلهی
اول این تحلیل یک ساختار دو عاملی برای  23سؤال موجود در این پرسشنامه به ترتیبی که
در ادامه ارائه میشود ،حاصل شد .سپس در مرحلهی دوم ،برای سؤاال ت مربوط به هر یک از
عاملهای استخراجی در مرحلهی اول یک تحلیل عاملی (یعنی دو تحلیل عاملی به ازای هر یک
از عاملهای مرحلهی اول) انجام شد .متناسب با این تحلیل عاملی دو مرحلهای ،یک تحلیل
عاملی تأییدی مرتبهی دوم 1انجام شد تا دو مرحلهایبودن این مدل را پوشش دهد.

1 .Second Order CFA
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 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (مرتبهی اول) برای ساختار مدل  4عاملی انتخابمربیان ،جهت ارزیابی کفایت مدل
در این قسمت برای تأیید کفایت مدل 2عاملی اکتشافی پرسشنامهی انتخاب مربیان ،از
شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  1خالصه شدهاست:
جدول  .1نتایج شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت برای ساختار مدل  2عاملی انتخاب مربیان
شاخص اندازهگیری کایزر -میلر – اُلکین جهت کفایت تعداد نمونهها

آزمون بارتلت

1

5/311

خی دو

5128/243

df

155

Sig/

5/555

جدول فوق مقدار آماره  KMOو سطح معنی داری آزمون کرویت بارتلت برای مدل را نشان
میدهد .بر اساس یافتههای پژوهش KMO = 0/811( ،و برای آزمون بارتلت  ) P> 0/03کفایت
مدل تأیید میشود.
نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها (مرتبهی اول) در مدل  4عاملی
پرسشنامه انتخاب مربیان
در این قسمت برای ارائهی پیشنهادهای مدیریتی ،نتایج سهم واریانس هر یک از عاملها در
مدل  2عاملی پرسشنامهی انتخاب مربیان محاسبه و در جدول  2خالصه شدهاست:
جدول  .2نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها برای ساختار  2عاملی پرسشنامهی انتخاب مربیان
مجموع مربعات بارهای استخراج شده
عامل
درصد فراوانی تجمعی
درصد واریانس
واریانس کل
81/343
81/343
32/521
مهار تهای فنی
15/334
2/541
3/451
مهار تهای رهبری

جدول فوق ،مقادیر ویژهی واریانس عاملها و سهم تجمعی آنها را نشان میدهد .توان
پیشگویی این مدل بر اساس مجموع سهم واریانس عاملها برابر  10/883درصد است.

1 . Kaiser-Meyer-Olkin
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نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملها (مرتبهی اول) در مدل  4عاملی انتخاب
مربیان

در این قسمت ،نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملها در مدل  2عاملی ارائه
شدهاست .به عبار ت دیگر ،هر بارعاملی مشخص میکند که هر متغیر در تبیین عامل مورد نظر
تا چه میزان سهم داشتهاست .نتایج مورد نظر در جدول 7خالصه شدهاست:
جدول .7نتایج نتایج بار های عاملی اختصاصی هر یک از عاملها(مرتبهی اول) در مدل 2عاملی انتخاب مربیان
گویهها
داشتن تجربهی کافی مربیگری در لیگها و تورنمنتها
داشتن تجربهی کافی مربیگری در مسابقا ت بینالمللی ،ملی ،منطقهای و ناحیهای
تناسب مدارک مربیگری مربی با سطح تیم ملی
درصد موفقیت مربی در مقام مربی تیمهای باشگاهی و یا ردههای امید و جوانان در
سطح ملی
توانایی برنامهریزی و سازماندهی فعالیتها
تعداد سالهای تجربهی حضور در تیمهای ملی و باشگاهی بهعنوان بازیکن
توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان کیفی در رشتهی ورزشی مورد نظر
حسن شهر ت اخالقی و کاری ،و نداشتن سوابق مسألهدار در گذشته
داشتن عضویت و مدارک معتبر مربیگری از یک نظام آموزش ،ارزیابی و ارتقای
مربیگری
توانایی ارزشیابی بازیکنان و تعیین نیازهای آموزشی و تمرینی آنان
همسویی عالئق و اهداف مربی با اهداف فدراسیون مربوطه
تسلط مربی به بهرهمندی از کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی
آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض و تضاد (اختالفا ت بین
فردی)
توانایی بهکارگیری سبک رهبری اثربخش برای یکایک ورزشکاران تیم
تسلط مربی به زبان خارجی(بهویژه انگلیسی)
توانایی گوش دادن فعال ،برای درک نیازها و مشکال ت ورزشکاران و تیم
توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با سایرین(همکاران ،مدیران ،ورزشکاران)
توانایی برانگیختن ورزشکاران در آموزش ،تمرین و مسابقه
توانایی کنترل هیجان و غلبه بر عوامل بازدارنده و سخت( ،قبل ،حین و بعد از
رقابت)
سابقهی دریافت مشور ت ،راهکار و بازخورد از سایرین در کار مربیگری
توانایی ارائهی بازخورد سازنده به ورزشکار برای رشد و توسعهی او در آینده
توانایی صحبت کردن واضح ،صادقانه و مؤثر با ورزشکاران و مدیران
توانایی تبیین چشمانداز پیروزی و صعود تیم و ارائهی راهکارهای الزم
رعایت اصول بازی جوان مردانه و موازین ورزش عاری از مواد نیروزا و غیرمجاز

مهار تهای
فنی

مهار تهای
رهبری

0/387
0/312
0/322
0/318
0/309
0/193
0/190
0/120
0/383
0/382
0/391
0/213
0/333
0/322
0/310
0/301
0/191
0/138
0/119
0/112
0/110
0/102
0/382
0/312
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جدول فوق ،بارهای مربوط به عاملهای دوران یافته را نشان میدهد .همانطور که مالحظه
میشود 23 ٬عامل استخراج شدهاست .بار عاملی ،ضریب همبستگی بین عامل و سؤال است.
عالمت مثبت رابطهی مستقیم بین عامل و سؤال را نشان میدهد .همچنین مقدار آن شد ت
رابطه (اولویت سؤال برای آن عامل) را نشان میدهد .در نتیجه ٬برای این حوزه ،یک ساختار 2
عاملی (با سؤاال ت تعریفشده در جدول فوق برای هر عامل) حاصل شد.
نتایج ارزیابی پایایی (همسانی درونی) عاملهای استخراجی معیارهای انتخاب (مرتبهی
اول) با استفاده از آلفای کرونباخ

نتایج ارزیابی پایایی (همسازی درونی) عاملهای استخراجی در جدول  2ارائه شدهاست:
جدول .2نتایج ارزیابی پایایی عاملهای استخراجی برای ساختار  2عاملی انتخاب مربیان(مرتبهی اول)
عامل ها

آلفای کرونباخ

میانگین همبستگی میان
آیتمها

وضعیت پایایی

مهار تهای فنی
مهار تهای رهبری

0/827
0/830

0/331
0/101

عالی
عالی

با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در جدول  ،2پایایی همهی عاملهای موجود در این حوزه تأیید
شد.
نتایج  EFAبرای ساختار  4عاملی انتخاب مربیان (مرتبهی دوم-فاکتور اول) جهت
ارزیابی کفایت مدل

از آن جایی که در مدل مفهومی ،ساختاری دو عاملی پیشنهاد شده که دوباره در هر عامل ،دو
عامل وجود داشته باشد ،الزم است تا ابتدا ساختار دو عاملی فاکتور اول و سپس ساختار دو
عاملی فاکتور دوم مورد بررسی تحلیل عاملی اکتشافی قرار گیرد.
نتایج برای شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت فاکتور اول

در این قسمت برای تأیید کفایت مدل  2عاملی اکتشافی پرسشنامهی انتخاب مربیان ،از
شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  3خالصه شدهاست:
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جدول  .3نتایج شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت برای ساختار  2مدل عاملی(مرتبهی دوم -فاکتور اول)
پرسشنامهی انتخاب مربیان
شاخص اندازهگیری کایزر -میلر – اُلکین جهت کفایت تعداد نمونهها

آزمون بارتلت

0/833

خی دو

7787/813

df

11

Sig/

0/000

جدول فوق مقدار آماره  KMOو سطح معنیداری آزمون کرویت بارتلت برای مدل را نشان
میدهد .بر اساس یافته های پژوهش KMO = 0/833( ،و برای آزمون بارتلت () p> 0/03
کفایت مدل تأیید میشود.
نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها (مرتبهی دوم -فاکتور اول) در مدل
 4عاملی انتخاب مربیان
در این قسمت برای ارائهی پیشنهادهای مدیریتی ،نتایج سهم واریانس هر یک از عامل های
پنجگانه در مدل  2عاملی پرسشنامهی انتخاب مربیان محاسبه و در جدول  1خالصه شدهاست:
جدول زیر ،مقادیر ویژهی واریانس عاملها و سهم تجمعی آنها را نشان میدهد .توان پیشگویی
این مدل بر اساس مجموع سهم واریانس عاملها برابر  11/212درصد است.
جدول . 1نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها(مرتبهی دوم -فاکتور اول) در ساختار مدل  1عاملی
عاملها
سوابق فنی
توان عملیاتی

واریانس کل
3/073
/721

مجموع مربعا ت بارهای استخراج شده
درصد واریانس
39/121
2/979

درصد فراوانی تجمعی
39/121
11/212

انتخاب مربیان

نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملها (مرتبهی دوم -فاکتور اول) در مدل 4
عاملی انتخاب مربیان

در این قسمت ،نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عامل ها در مدل  2عاملی ارائه
شدهاست .به عبار ت دیگر ،هر بار عاملی مشخص میکند که هر متغیر در تبیین عامل مورد نظر
تا چه میزان سهم داشتهاست .نتایج مورد نظر در جدول  3خالصه شدهاست:
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جدول  .3نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملها(مرتبهی دوم -فاکتور اول) در مدل  2عاملی انتخاب
مربیان
مهارتهای فنی

گویهها

تناسب مدارک مربیگری مربی با سطح تیم ملی
داشتن تجربهی کافی مربیگری در لیگها و تورنمنتها
داشتن تجربهی کافی مربیگری در مسابقا ت بینالمللی ،ملی ،منطقهای و
ناحیهای
تعداد سالهای تجربهی حضور در تیمهای ملی و باشگاهی بهعنوان بازیکن
حسن شهر ت اخالقی و کاری و نداشتن سوابق مسألهدار در گذشته
همسویی عالئق و اهداف مربی با اهداف فدراسیون مربوطه
توانایی ارزشیابی بازیکنان و تعیین نیازهای آموزشی و تمرینی آنان
پیشبینی و درک صحیح از تاکتیک و استراتژی بازی و اجرای آن در
مسابقه
توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان کیفی در رشتهی ورزشی مورد نظر
توانایی برنامهریزی و سازماندهی فعالیتها
داشتن عضویت و مدارک معتبر مربیگری از یک نظام آموزشی ،ارزیابی و
ارتقاء مربیگری

سوابق فنی

توان عملیاتی

0/330

0/782

0/329

0/220

0/310

0/202

0/323

0/792

0/328

0/233

0/787

0/791

0/711

0/317

0/227

0/323

0/212

0/717

0/393

0/121

0/282

0/112

جدول فوق ،بارهای مربوط به عاملهای دوران یافته را نشان میدهد .همانطور که مالحظه
میشود 2 ،عامل استخراج شدهاست .بار عاملی ،ضریب همبستگی بین عامل و سؤال است.
عالمت مثبت رابطهی مستقیم بین عامل و سؤال را نشان میدهد .همچنین مقدار آن شد ت
رابطه (اولویت سؤال برای آن عامل) را نشان میدهد .در نتیجه ،برای این حوزه یک ساختار 2
عاملی (با سؤاال ت تعریفشده در جدول فوق برای هر عامل) حاصل شد.
نتایج ارزیابی پایایی (همسانی درونی) عاملهای استخراجی موجود در هر حوزهی
ساختار  4عاملی انتخاب مربیان ،با استفاده از آلفای کرونباخ

نتایج حاصل از ارزیابی پایایی (همسانی درونی) عاملهای استخراجی موجود در هر حوزه در
جدول  9ارائه شدهاست:
جدول  .9نتایج ارزیابی پایایی عاملهای استخراجی موجود در هر حوزه ساختار  2عاملی انتخاب مربیان
عامل ها

آلفای کرونباخ

سوابق فنی
توان عملیاتی

0/939
0/808

میانگین همبستگی میان
آیتمها
0/320
0/119

وضعیت پایایی
عالی
عالی
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با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در جدول  ،3پایایی همهی عاملهای موجود در این حوزه تأیید
شد.
نتایج  EFAبرای ساختار  4عاملی انتخاب مربیان (مرتبهی دوم-فاکتور دوم) جهت
ارزیابی کفایت مدل

در این قسمت برای تأیید کفایت مدل  2عاملی اکتشافی پرسشنامهی انتخاب مربیان ،از
شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  8خالصه شدهاست:
جدول  .8نتایج شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت برای ساختار  2عاملی پرسشنامه انتخاب مربیان
شاخص اندازهگیری کایزر -میلر – اُلکین جهت کفایت تعداد نمونهها

آزمون بارتلت

0/822

خی دو

2711/372

df

39

Sig/

0/000

جدول فوق مقدار آماره  KMOو سطح معنیداری آزمون کرویت بارتلت برای مدل را نشان
میدهد .بر اساس یافتههای پژوهش KMO = 0/822( ،و برای آزمون بارتلت ) p> 0/03
کفایت مدل تأیید میشود.
نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها در مدل  4عاملی(مرتبهی دوم-فاکتور دوم)
پرسشنامهی انتخاب مربیان

در این قسمت برای ارائهی پیشنهادهای مدیریتی ،نتایج سهم واریانس هر یک از عاملهای
پنجگانه در مدل  2عاملی پرسشنامهی انتخاب مربیان محاسبه و در جدول  10خالصه
شدهاست:
جدول  .10نتایج شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت برای ساختار  2عاملی پرسشنامهی انتخاب مربیان
عاملها
مهار تهای رهبری
مهار تهای ویژه

واریانس کل
3/872
0/800

مجموع مربعا ت بارهای استخراج شده
درصد واریانس
11/019
1/827

درصد فراوانی تجمعی
11/019
13/821

جدول فوق مقادیر ویژهی واریانس عاملها و سهم تجمعی آنها را نشان میدهد .توان
پیشگویی این مدل بر اساس مجموع سهم واریانس عاملها برابر  13/821درصد است
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نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملها (مرتبهی دوم -فاکتور دوم) در مدل 4
عاملی انتخاب مربیان

در این قسمت ،نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عامل ها(مرتبهی دوم -فاکتور دوم) در
مدل  2عاملی ارائه شده است .به عبار ت دیگر هر بارعاملی مشخص میکند که هر متغیر در
تبیین عامل مورد نظر تا چه میزان سهم داشته است .نتایج مورد نظر در جدول  11خالصه
شدهاست:
جدول  .11نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملها(مرتبهی دوم -فاکتور دوم) در مدل  2عاملی انتخاب
مربیان
گویهها
توانایی به کارگیری سبک رهبری اثربخش برای یکایک ورزشکاران
تیم
توانایی ارائهی بازخورد سازنده به ورزشکار برای رشد و توسعهی او در
آینده
توانایی گوش دادن فعال برای درک نیازها و مشکال ت ورزشکاران و
تیم
توانایی برانگیختن ورزشکاران در آموزش ،تمرین و مسابقه
آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض و تضاد
(اختالفا ت بین فردی)
توانایی صحبت کردن واضح ،صادقانه و مؤثر با ورزشکاران و مدیران
سابقهی دریافت مشور ت ،راهکار و بازخورد از سایرین در کار
مربیگری
توانایی کنترل هیجان و غلبه بر عوامل بازدارنده و سخت ،قبل ،حین
و بعد از رقابت
توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با سایرین (همکاران ،مدیران ،ورزشکاران)
توانایی تبیین چشمانداز پیروزی و صعود تیم و ارائهی راهکارهای الزم
رعایت اصول بازی جوانمردانه و موازین ورزش عاری از مواد نیروزا و
غیرمجاز
تسلط مربی به زبان خارجی(بهویژه انگلیسی)
تسلط مربی به بهرهمندی از کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی

مهار تهای رهبری
مهار تهای ویژه
مهار تهای ارتباطی
/913

0/301

0/922

0/223

0/922

0/319

0/973

0/272

0/922

0/337

0/909

0/302

0/900

0/282

0/393

0/317

0/333
0/378

0/321
0/322

0/322

0/210

0/312
0/101

0/830
0/912

جدول فوق بارهای مربوط به عاملهای دوران یافته را نشان میدهد .همانطور که مالحظه
میشود 2 ،عامل استخراج شدهاست .بار عاملی ،ضریب همبستگی بین عامل و سؤال است.
عالمت مثبت رابطهی مستقیم بین عامل و سؤال را نشان میدهد .همچنین مقدار آن شد ت
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رابطه (اولویت سؤال برای آن عامل) را نشان میدهد .در نتیجه ،برای این حوزه یک ساختار 2
عاملی (با سؤاال ت تعریفشده در جدول فوق برای هر عامل) حاصل شد.
نتیجهی ارزیابی پایایی (همسانی درونی) عاملهای استخراجی با استفاده از آلفای
کرونباخ

نتایج این ارزیابی در جدول  12ارائه شدهاست:
جدول  .12نتایج ارزیابی پایایی (همسانی درونی) عاملهای استخراجی با استفاده از آلفای کرونباخ
فاکتور

آلفای کرونباخ

میانگین همبستگی میان
آیتمها

وضعیت پایایی

مهار تهای رهبری
مهار تهای ویژه

0/832
0/989

0/121
0/913

عالی
خوب

با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در جدول فوق ،پایایی همهی عاملهای موجود در این حوزه
تأیید شد.
نتیجهی حاصل از پیگیری تحلیل عاملی اکتشافی مدل  4عاملی انتخاب مربیان ،طی فرآیند
دو مرحلهای

با توجه به این که دستهبندیهای موجود در جداول  1الی  12طی یک فرایند دو مرحلهای بر
اساس مبانی نظری تایید شد ،روایی سازهای این حوزه در قالب یک ساختار  2عاملی ( 2عاملی
و برای هر عامل یک ساختار  2عاملی) تایید میشود.
در این مدل در مرتبه ی اول معیارهای سطح اول یعنی سوابق فنی ،توان عملیاتی ،مهار تهای
ارتباطی و مهار تهای ویژه وجود دارند ،سطح دوم این مدل مهار تهای فنی (شامل سوابق
فنی ،توان عملیاتی) و مهار تهای رهبری (شامل مهار تهای ارتباطی و مهار تهای ویژه) را در
بر میگیرد و در نهایت در سطح سوم ،معیارهای انتخاب مربیان (شامل مهار تهای فنی و
مهار تهای رهبری) قرار میگیرند .در واقع معیارهای سطح اول در دو مرحله ،حوزهی انتخاب
مربیان را تبیین میکنند .برای بررسی تبیینپذیری و میزان آن از تحلیل عاملی درجهی سوم
متناسب با سطوح تعریف شده استفاده شد.
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سوابق فنی
یافتههای این تحقیق درتأیید حضور متغیر تناسب مدارک مربیگری مربی با سطح تیم ملی ،بافرایند انتخاب مربی تیم کرلینگ ایاال ت متحده برای بازیهای المپیک زمستانی  ،2010در
خصوص داشتن مدرک مربیگری سطح  2اتحادیهی کرلینگ ایاال ت متحده ( )11و یافته های
شفیعی ( )1791در رابطه با داشتن باالترین مدرک مربیگری مورد تأیید فدراسیون ()3؛ همسو
است .لذا میتوان نتیجه گرفت که داشتن مدارک مربیگری در سطح تیم ملی نشانگر اهمیت
مربیگری تحت نظار ت یک سازمان بینالمللی در خصوص صدور و اعتبار مدارک صادره در باب
مربیگری ،بهویژه در سطح ملی است.
یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر داشتن تجربه کافی مربیگری در لیگها وتورنمنتها با نظر مدیران فدراسیون تکواندوی استرالیا ( )2009تجربهی بازی یا مربیگری در
باالترین سطوح بینالمللی و تجربه در نظار ت و آموزش مربیان سطح باال ( )12همسو است.
همچنین یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر داشتن تجربهی کافی مربیگری در
مسابقا ت بینالمللی ،ملی ،منطقهای و ناحیهای با اظهارا ت پاستور و میکسی ( )1882که به
بررسی تجربهی مربیگری در سوابق مربیان پرداخته اند ( ،)17همسو است .بدیهی است که
سوابق بازی و مربیگری مربیان ملی در تیمهای ملی و مسابقا ت با اعتبار ملی و بینالمللی،
فضای فکری و عملیاتی مربیان را در تیمهای ملی به گونهای فراهم میکند که جهانی
بیاندیشند و جهانی عمل کنند.
یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر تعداد سالهای تجربه حضور در تیمهای ملی وباشگاهی به عنوان بازیکن با نظرا ت مدیران تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده آمریکا در
خصوص تجربهی مربی به عنوان بازیکن اسبق تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده در المپیک
ناشنوایان و تجربهی بازی یا مربیگری در تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده در سطح
بینالمللی ،ملی یا باشگاهی ( )12و فدراسیون ژیمناستیک بریتانیا ،مبنی بر تجربهی مربی در
سطح بینالمللی( ،)13همسو است .همچنین در شرایطی که میزان حضور و مشارکت مربیان
امروز به عنوان بازیکن در تیمهای ملی بر روی عملکرد آنان اثر داشته و میتواند کارآمدی
ایشان را ارتقا دهد ،انتخاب مربیان میتواند از این منظر نیز مد نظر قرار گیرد.
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 یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر حسن شهر ت اخالقی و کاری ،و نداشتن سوابقمسالهدار در گذشته با انجمن استادان بزرگ تکواندوی ایاال ت متحدهکه عدم سابقهی مصرف
مواد مخدر در دورهی مربیگری ،عدم سابقهی تنبیه به خاطر مسائل غیر اخالقی و عدم سوء
سابقهی کیفری را مورد تأکید قرار داده و مؤسسهی رفتار حرفهای و اخالقی مربی در همهی
زمانها را الزم دانسته است ( ،)11همسو است .بهطوری که رعایت اصول و کدهای اخالقی به
شایستگی در فهرست یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در انتخاب مربیان قرار میگیرد .همچنین
یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر همسویی عالئق و اهداف مربی با اهداف فدراسیون
مربوطه با نتایج باربر و ایکریچ ( )1889که بر روی استخدام مربیان دانشگاهی کار کردند ،در
نظر گرفتن عالیق جامعه و دانشگاه(سازمان) در برنامههای مربی()13؛ و در مجموع تأکیدهای
متعدد در بحث مدیریت عملکرد بر لزوم نزدیک شدن اهداف کارکنان با اهداف سازمان تأکید
شده است ،همسو میباشد .به نظر میرسد که این همسویی در موفقیت و همگرایی فدراسیون،
مدیران و مربیان ،در مجموع در موفقیت تیم به منصهی ظهور میرسد.
توان عملیاتی
 یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر توانایی ارزشیابی بازیکنان و تعیین نیازهایآموزش ی و تمرینی آنان با معیارهای انتخاب مربیان هاکی در تیم دلتای جنوبی ( )2009که
معتقدند مربیان باید توانایی ارزیابی بازیکنان و نیازهای توسعهای آنها را داشته باشند ( )8و نیز
در فرم ارزیابی مربیان باشگاه فوتبال گراندتریس بر شناسایی نقاط نیازمند بهبود و گوشزد
کردن آن ها به بازیکنان ( )11همسو است .همچنین یافتههای این تحقیق در تأیید حضور
متغیر پیش بینی و درک صحیح از تاکتیک و استراتژی بازی و اجرای آن در مسابقه با اظهارا ت
خداداد ( )1733که اظهار داشته برای مربی آگاهی از تمام مهار تها و تکنیکهای مورد نیاز در
ورزش مورد نظر ،شناخت انواع سیستمهای بازی ،انتخاب استراتژیهای مختلف در بازیها و
مسابقا ت مختلف از ضروریا ت موفقیت است و همچنین مک لین و زاکراجسک ( )1881کاربرد
مهار تهای بین فردی و استراتژیها و تاکتیکهای مناسب برای افزایش عملکرد ورزشکاران
گروهی و انفرادی بهعنوان یک مجموعه را بهعنوان مهار تهای در ارتباط مستقیم با وظیفه ،در
فهرست معیارهای ارزشیابی مربیان گنجاندند ( ،)1همسو است .از سوی دیگر ،یافتههای این
تحقیق در تأیید حضور متغیر توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان کیفی در رشتهی ورزشی
مورد نظر با سابوک ( )1882که بر توانایی مربی در شناخت استعداد بازیکنان و درک و
شناخت صحیح از مهار تها و تواناییهای ایشان تأکید داشته ( ،)19همسو است .همچنین،
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یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر توانایی برنامهریزی و سازماندهی فعالیتها ،با
اظهارا ت مارتنز ( )2002که برنامهریزی را از ارکان مربیگری و جزو مهار تهای مدیریتی یک
مربی میداند ( )2و الگوی نظری مهار تهای مدیریتی پیشنهادی شفیعی ( )1791که کنترل و
نظار ت ،توانایی ایجاد نظم ،برنامهریزی فصلی از بعد مهار تهای مدیریتی را از امتیاز باالیی
برخوردار میداند و بر اساس این الگو درجا ت اهمیت هر یک از زیر مجموعههای بعد
مهار تهای مدیریتی را مورد توجه ویژه قرار می دهد ( ،)3همسو است .در ادامه ،یافتههای این
تحقیق در تأیید حضور متغیر داشتن عضویت و مدارک معتبر مربیگری از یک نظام آموزش،
ارزیابی و ارتقاء مربیگری با یافتههای شفیعی ( )1791که در پایاننامهی خود از داشتن باالترین
مدرک مربیگری و عضویت وی در یک نظام آموزشی مربیان یاد کرده ( )3و معیارهای انتخاب
مربی برای تیم شنای آلبرتای کانادا ( )2008تمامی افرادی که بهعنوان مربی فرم ثبتنام
رسمی را پر میکنند باید به صور ت کامل برنامهی گواهینامهی ملی مربیگری کانادا را در
رشتهی شنا گذرانده یا دارای مدرک معادل در برنامهی جدید "جریان رقابت ،زمینهی توسعه"
گواهینامهی ملی مربیگری کانادا باشند ( ،)19همسو است .لذا توانایی مربیان در ارزشیابی
بازیکنان بهمنظور تعیین نیازهای تمرینی و آموزشی آنان از جملهی عوامل مهم در انتخاب
مربیان منظور میشود .همچنین توان استعدادیابی ،برنامهریزی انتخاب بهترین تاکتیکهای
تیمی نیز از عناصر مهم در انتخاب مربیان شایسته مد نظر قرار میگیرد.
مهار تهای ارتباطی
 یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر توانایی بهکارگیری سبک رهبری اثربخش براییکایک ورزشکاران تیم ،تحقیق با نظر دباغیان ( )1733که بر لزوم کسب مهار تهای رهبری
مربیان تأکید داشته ( ،)18خبیری ( )1737که اولین ویژگیهای مربیان را مهار تهای رهبری
ایشان دانسته ( )20همسو است .به همین ترتیب ،یافتههای این تحقیق در تأیید حضور
متغیر توانایی ارائهی بازخورد سازنده به ورزشکار برای رشد و توسعهی او در آینده با
نظر شفیعی ( )1791که دادن بازخورد مناسب و به موقع به اعضای تیم توسط مربی را از
معیارهای انتخاب مربیان دانسته ( )3همسو است .همچنین یافتههای این تحقیق در تأیید
حضور متغیر توانایی گوش دادن فعال برای درک نیازها و مشکال ت ورزشکاران و تیم با نظر
مائتوزو در تأکید بر توانایی بیشتر در ایجاد تعامل با دیگر افراد که منجر به توسعهی درک از
سایر ملل و ارزشهای ایشان میشود و نیز نظر مدیران مدرسه وایوناکی ( )2002در ارتباط با
درک مهار تهای فنی ورزشکاران از سوی مربیان ( )13همسو است .در ادامه ،یافتههای این
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تحقیق در تأیید حضور متغیر توانایی برانگیختن ورزشکاران در آموزش ،تمرین و مسابقه با
نظر براون ( )1892که توانایی دادن انگیزه به ورزشکاران را در فهرست معیارهای ارزیابی مربیان
قرار داد ( )22نیز یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر آشنایی با فن مذاکره و توانایی در
اعمال مدیریت تعارض و تضاد (اختالفا ت بین فردی) با نظر مائتوزو ( )2002که در بیان نتایج
تحقیق خود مینویسد که مربی باید از طریق کنترل عاطفی ،مذاکرهی اثربخش و توانایی
مذاکره و دیدار با افراد مختلف ارتباطا ت بینالمللی خود را تقویت کند ( )21همسو است .لذا در
تأیید حضور متغیر توانایی صحبت کردن واضح ،صادقانه و مؤثر با ورزشکاران و مدیران با نظرا ت
خداداد ( )1733که در خصوص ویژگیهای یک مربی خوب مینویسد که توانایی مربی در
برقراری ارتباط و صحبت کردن مؤثر ،مهم است ( )7و همچنین معیارهای انتخاب مربیان هاکی
در تیم دلتای جنوبی توانایی صحبت کردن به صور ت باز و صادقانه با ورزشکاران ( )8همسو
است .میتوان نتیجه گرفت که مهار تهای ارتباطی مربیان برای استفادهی مفید و مناسب از
سبکهای رهبری ،توانایی گوش دادن فعال و مدیریت تعارض و حل مسائل میان اعضای تیم از
جمله عوامل بسیار اثرگذار در انتخاب مربیان سطوح باالی ملی و حرفهای است.
 یافتههای این تحقیق در تأیید حضور متغیر سابقهی دریافت مشور ت ،راهکار و بازخورد ازسایرین در کار مربیگری با نظرا ت اورلیک ( )1891دربارهی مشور ت کردن ،آگاهی دادن و
حمایت کردن مربی با سایر اعضای کادر مربیگری ( )21و مندرجا ت فرم درخواست مربیگری
فدراسیون ملی هاکی کانادا دربارهی تصمیمگیری مربی راجع به برنامهی تاکتیکی بازی و
مشور ت مربی با سایر مربیان ( )10همسو است .همچنین یافتهها در تأیید حضور متغیر توانایی
کنترل هیجان و غلبه بر عوامل بازدارنده و سخت ،قبل ،حین و بعد از رقابت با اظهارا ت خبیری
( )1737که در کتابش مینویسد مربیان برای کنترل هیجانا ت ،استرسها و فشار ناشی از
تمرین و مسابقه باید توانایی الزم را داشته باشند ( )20همسو است .وی معتقد است که آگاهی
داشتن مربی از راههای کاهش استرس در ورزشکاران ،میتواند فشارهای هیجانی ناشی از
تمرین و مسابقه را کم کند و به تخلیهی هیجانا ت ایشان منجر شود .یافته در تأیید حضور
متغیر توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با سایرین (همکاران ،مدیران ،ورزشکاران) با اظهارا ت دباغیان
( )1733که معتقد است مربی باید از چندین کانال ارتباطی با ورزشکاران استفاده کند و در این
میان ارتباط رودررو اهمیت ویژهای دارد ( )18همسو است .لذا یافته در تأیید حضور متغیر
توانایی تبیین چشمانداز پیروزی و صعود تیم و ارائهی راهکارهای الزم با یافتههای شفیعی
( )1791مبنی بر توانایی مربی در ایجاد چشمانداز مشترک برای سازمان متبوع ،همکاران و
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ورزشکاران ( )3و یافتههای نصیری ( )1793در خصوص داشتن چشمانداز و برنامههای کوتاه،
میان و بلندمد ت برای تیم ملی و برنامهریزی زمانبندیشده در جهت دستیابی به اهداف و
تهییج ورزشکاران در هنگام تمرین و بهویژه در مسابقا ت برای کسب پیروزی ( )22همسو است.
بهطوری که در تأیید حضور متغیر رعایت اصول بازی جوانمردانه و موازین ورزش عاری از مواد
نیروزا و غیرمجاز میتوان نتایج را همسو با یافتههای رد موند ( )2000در خصوص توانایی مربی
در ایجاد سرگرمی و تفریح و شوخی در تمرینا ت و ایجاد رقابتانگیز با تأکید بر بازی جوانمردانه
( )23و معیارهای انتخاب سرمربی فوتبال تیمهای نوجوانان کانادا در ارتباط با نگرش مثبت و
جوانمردانهی مربی ( )21دانست .از دیگر مهار تهای ارتباطی میتوان به یافتههای این تحقیق و
یافتههای سایر محققان ٬از جمله برقراری ارتباط با سایر مربیان سطح باال ،توان کنترل
هیجانا ت به واسطهی روشهای ارتباطی مؤثر در رهبری تیم و توانایی مربی در ارائهی
راهکارهای فنی و سایر ارتباطا ت الزم در مربیگری تیم اشاره کرد.

مهار تهای ویژه
 در تأیید حضور متغیر تسلط مربی به زبان خارجی (بهویژه انگلیسی) ،منابع مستقیمی بهدست محققان نرسید .لیکن در موارد متعددی بر لزوم توان مربی در برقرار ارتباط مناسب با
ورزشکاران و سایر اعضای کادر فنی تیم تأکید شدهاست .لذا مهار ت زبان انگلیسی برای
کشورهای غیر انگلیسیزبان همچون ایران بسیار مهم است و موجب برقراری ارتباطا ت
بینالمللی مناسب مربی و نیز ارتباط با دیگر اعضای کادر فنی که به زبان فارسی آشنا نیستند،
میشود .همچنین در صورتی که مربی غیرانگلیسیزبان به این زبان آشنا باشد ،برای برقراری
ارتباط مناسب با ورزشکاران فارسیزبان و آشنا به زبان انگلیسی نیز میتواند مؤثر و مفید باشد.
از این رو می توان نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق با تحقیقا ت مرتبط با مهار ت مربی در
برقراری ارتباط مناسب با ورزشکاران از جمله لین و زاکراجسک ( )1( )1881و خداداد ()1733
( ،)7همسو است .همچنین یافتهها در تأیید حضور متغیر تسلط مربی به بهرهمندی از کامپیوتر
و وسایل کمک آموزشی حاکی از آن است که مهار ت استفاده از کامپیوتر در بسیاری از حوزهها،
از جمله آموزش ،تحلیل اجرای بازیکنان و نیز تحلیل تاکتیکهای تیم و تاکتیک اجرای
بازیکنان و حتی در برقراری ارتباط مناسب مربی با بازیکنان ،ارتباطا ت بینالمللی مربی و ارتباط
با کادر فنی و دریافت جدیدترین یافتهها از اینترنت به یاری مربیان میآید .با توجه به درصد
توجه باالیی که پاسخگویان به این گزینه دادهاند ،میتوان نتیجه گرفت که حضور این مؤلفه در
پرسشنامهی انتخاب مربیان از موارد الزم باشد .همچنین فدراسیون تکواندوی استرالیا ()2009
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مهار ت عالی در کار با کامپیوتر را از مهار تهای ضروری مربیان دانسته است ( .)12به نظر
میرسد که این یکی از مهار تهای جدید است که بهویژه برخی رشتهها به آن توجه کردهاند.
نتیجهگیری
از دیدگاه پاسخگویان به سؤاال ت این تحقیق و در شرایط موجود ورزش کشور ،در مجموع
میتوان نتیجه گرفت که شرایط حاکم بر انتخاب مربیان بهگونهای است که ابتدا به مهار تهای
فنی و سپس به توان اجرایی و عملیاتی مربیان توجه میشود؛ در حالی که مهار تهای ارتباطی،
و مهار تهای ویژهی آنان از درجا ت اهمیت بعدی برخوردارند .از مقایسهی نتایج این تحقیق با
ادبیا ت تحقیق خارج از کشور شاید نتوان به مقایسهی رتبههای عوامل انتخاب مربیان پرداخت؛
لیکن از بررسی نتایج این تحقیقا ت میتوان دریافت که در مجموع همهی مدیران ویژگیهایی
چون توان فنی و عملیاتی مربیان ،عضویت ایشان در سیستمهای مربیگری معتبر ،مهار تهای
رهبری و ارتباطی مربیان را مورد تأکید قرار داده اند .اما مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق
شفیعی ( )1791نشان میدهد که مهار تهای عاطفی و انسانی مربیان در راس معیارهای
انتخاب است و مهار تهای بعدی در مراتب بعد قرار گرفتهاند؛ لیکن مهار تهای مورد توجه در
این تحقیق به مهار تهای فنی و اجرایی مربیان اهمیت بیشتری را دادهاست .شاید این تفاو ت
در نتایج مربوط به جامعهی آماری گسترده در این تحقیق در مقایسه با تحقیق شفیعی باشد
که فقط روی مربیان و ورزشکاران رشتهی شنا کار کردهاست .همچنین با تردید میتوان این
تفاو ت در نتیجهگیری را به تفاو ت مهار ت مربیگری در رشتهی شنا با بقیهی رشتهها دانست.
نکتهی قابلتعمق دیگر در نتایج این تحقیق ،همسویی نظرا ت صاحبنظران در انتخاب مربیان
ملی است که به نظر میرسد تفاو ت چندانی با سایر کشورها و سایر رشتههای ورزشی
نداشتهباشد .لیکن آنچه موفقیت یا عدم موفقیت مربیان ملی را رقم میزند ،تنها معطوف به
انتخاب اصلح و کار مربیگری وی در تیم نیست و عناصری چون محیط سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی نیز در این راه اثرا ت مشهودی دارند .به نظر میرسد که اصالح روندها و عدم مداخال ت
مدیران در تصمیمگیریها و نیز نظار ت مناسب در عملکرد تمامی افراد درگیر در آمادهسازی
تیمها نیز از سایر عناصر اثرگذار در موفقیت تیمهاست که انجام تحقیقا ت بیشتری را میطلبد.
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Abstract
The present study was conducted with propose of determining the Explanatory
Iranian Elite Sport Coach selection Criteria. For this purpose, this study was
conducted in two qualitative and quantitative parts. A questionnaire consists of
25 components & 0.968 for reliability was prepared (P< 0.01).. For collecting
the data, were asked 450 people as elite athletes, elite coaches, and managers
with high experience in athletics sport, experts and professors. Due to this, 407
questionnaires were completed. After analyzing the data, Iranian elite sport
coach selection criteria has been made. Results showed that due to this analysis,
there are 4 factors that have the most important at the Iranian elite sport coach
selection criteria. The variables & loading of each to introduce each factor have
been identified. Goodness’s of Fitness of the model have been accepted & then
the model has accepted. The most important factors & variables have been
identified to present for managers. The 4 factors were leadership skills including
communication skills and specific skills and technical skills, including technical
and operational capacity. Correlation between the items in the leadership skills
is 0.576 and in the technical skills equivalent to 0.601.Conditions governing the
coach selection is the way that first the technical skills and then operational
skills of the coaches be considered. However, communication skills, and
specific skills are in later grades of importance. The results of this study can be
found that all managers have stressed on technical and operational capabilities
characteristics, membership in the prestigious coaching systems, and leadership
and communication skills of the coaches. Having high coaching experience in
the Leagues and Tournaments is the most important variable in determining the
technical skills of coach and Ability to manage conflict is the most important
variable in determining technical & leadership skills of the coach. Identifying
factors for coach selection with factor load & value of each variable in
managing of national Sport coach selection pave the way for decision makers in
selecting coaches.
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