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 چکیده
 است که مربیان ملی کشور انتخابمعیارهای  اکتشافی تبیین مدل ،هدف از انجام این تحقیق

ادبیات تحقیق و  ی با مطالعه ،است. در بخش کیفیو کمی انجام شدهکیفی  در دو بخش

شد. در مربیان ملی شناسایی  انتخابجلسات بحث و بررسی با نخبگان، متغیرهای اثرگذار در 

 تعیین شد 315/5 و ضریب پایایی آن تهیهبسته  پاسخ سؤال 48 با ای  نامه پرسش کمی،بخش 

(53/5 P<)  ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان  مربی نخبه، مدیر، ورزشکار 285اختیار و در

مربیان  انتخابمعیارهای  اکتشافیمدل  و  ، تحلیلامهنپرسش 254 قرار گرفت و ورزش کشور

عامل بود.  چهارمربیان ملی متشکل از  انتخابمدل اکتشافی معیارهای آمد. دست بهملی 

 تأییدساختار تحلیل عاملی اکتشافی  آن،بر اساس  و را تأیید مدلاعتبار های برازش شاخص

 ،ارتباطی های مهارت ،رهبری های مهارتند از ا عبارتمربیان ملی  انتخاب معیار چهارد. ش

ابتدا در انتخاب مربیان ملی  .سوابق فنی و توان عملیاتی :فنی های مهارتو  ویژه های مهارت

 های ارتباطی مهارت شود. توجه می آنانهای فنی و سپس به توان اجرایی و عملیاتی  به مهارت

فنی و  های توان ویژگی بر مدیران ی هستند. همهدرجات اهمیت بعدی  درهای ویژه  و مهارت

 تأکید های رهبری و ارتباطی مربیان تهای مربیگری معتبر، مهار در سیستم، عضویت عملیاتی

های فنی مربی  ترین متغیر در تبیین مهارت ها مهم باالی مربیگری در تورنمنت ی تجربه ند.دکر

ترین متغیر در تبیین  و آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض مهم

 همراه بار خاب مربیان ملی بهدر انت مؤثرعوامل  شناسایی .های رهبری مربی است مهارت

  است.گشا  راه در مدیریت انتخاب مربیان ملی عاملی و ارزش هر متغیر

 ، مدل اکتشافیانتخابمربیان ملی،  :واژگان کلیدی

  Email:zh.memari@alzahra.ac.ir                                                                نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

است که ممکن است در هر کسی  یمربیگری استعداد نویسد می 1731 در سال نمازی زاده

های یک معلم  باشد. مربی ورزش، در واقع معلمی است که باید از هر جهت ویژگی وجود نداشته

یک شده به  های سازماندهی بینی کمک مربیگری شامل پیش از آن جایی که .واقعی را دارا باشد

در ورزشی که آنها  ی کنندگان در جهت کمک به رشد و توسعه کننده یا گروهی از اجرا اجرا

ای   ت زیر از اهمیت ویژهسؤاالگویی به  پاسخ رسد لذا به نظر می ؛ (1)، است اند انتخاب نموده

از  در انتخاب مربیان د؟ترین مربی را انتخاب کر توان بهترین و مناسب چگونه می: برخوردار باشد

توان از معیارهای ارزشیابی مربیان برای انتخاب آنان  ها باید استفاده کرد؟ آیا می کدام گزینه

( در کتاب مربیگری ورزشکاران، مربیگری را مشتق از چهار عامل 1891) 1هاردی سود جست؟

 های سازماندهی بینی کمک مربیگری شامل پیش داند. می اصالحا ت، تعلیم و مربیگری ورزش،

ها در آن ی رشد و توسعه کنندگان در جهت کمک بهکننده یا گروهی از اجرا یک اجرا به شده 

مربیگری شامل آموزش، تعلیم و تمرین است. وی  ،است. بنابراین ،اند ورزشی که انتخاب کرده

معتقد است که مربیگری مؤثر و کارآمد وابسته به دو عامل است: کشف و درک حداکثر 

( 1733) . خداداد (2) ده و شناخت نیازهای بلندمد ت اجراکنندگان یا تیمکنن های اجرا توانایی

 ،مربی باید از نظر تکنیکی و تاکتیکی که نویسد فوتبال خود می های نیز در کتاب آموزش مهار ت

کند  ری کند. وی در ادامه اظهار میورزشی مورد نظر را بشناسد تا بتواند خوب مربیگ ی رشته

رزشی موردنظر، شناخت انواع و ی های مورد نیاز در رشته ها و تکنیک ر تکه آگاهی از تمام مها

ها و مسابقا ت مختلف، همگی به  های مختلف در بازی های بازی، انتخاب استراتژی سیستم

در یادگیری  مؤثرمربی باید از عوامل  که شود. وی معتقد است شناخت موضوع مربوط می

ربیان، آگاهی آنان از عوامل کلیدی مربوط به توانایی باشد. همچنین، از وظایف م آگاهی داشته

 . (7ذینفعان است ) ی برقراری ارتباطا ت اجتماعی با کلیه

برای اینکه یک مربی در کار خود نویسد  در کتاب خود می  (2002) 2مارتنز در همین راستا

از بهترین استفاده  هایی نظیر واقف بودن به علوم ورزشی و موفق باشد، باید دارای ویژگی

ها را  ها، اولویت است، باشد. در تدوین اهداف و برنامهمربیگری که با اهداف وی سازگار  ی شیوه

و به نحو  دارا بودن دانش ورزشی، انگیزه برای مربیگری خوب و داشتن هنر انتقال فکربه لحاظ 

 ت و عواطف منظور وی از انتقال فکر، توانایی درک فوری افکار، احساسااحسن تنظیم کند، )

                                                           
1.Hardy  
2 . Martens  
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 به منزلۀ مربیگریکه  معتقد استهمچنین  وی  .ورزشکاران و نحوه انتقال فکر به آنان است(

رود. یک مربی باید تسلط بسیاری بر ورزشکاران خود داشته و بتواند با  شمار می نیز به "رهبری"

منظور  به( نیز در تحقیقی که 1791) شفیعی . (2) های خود کارهای بزرگی انجام دهد توانایی

های ملی شنا، شیرجه و واترپلو انجام داد، الگویی ارائه کرد که  الگو در انتخاب مربیان تیم ی ارائه

های  انسانی در باالترین رتبه و مهار ت -های عاطفی توجه به مهار ت ،بر مبنای آن به ترتیب

مدیریتی،  های های اجتماعی، مهار ت های فنی، ویژگی های شخصیتی، مهار ت منتهی به ویژگی

های بعدی  تیب در رتبهتر های ورزشی مربی به های فردی و مهار ت سوابق کاری مربی، ویژگی

های معیار ارزیابی و انتخاب  لفهترین مؤ یکی از مهم که معتقد استهمچنین وی  .قرار گرفتند

(. 3)است صحیح و قاطع هنگام بروز مشکل  گیری های تصمیم توانایی استفاده از روش ،مربیان

( نیز انتخاب یک مربی برای تیم مورد نظر از 1881) 1مک لین و زاکراجسک ی طبق گفته

ر، این امکان یرد. بنابراین، توجه به الگوی حاضگ ابی عملکرد وی در گذشته انجام میطریق ارزی

 سازد تا با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان، در انتخاب مربیان الیق و را فراهم می

ای تحت عنوان معیارهای  در مقاله (2000) 2. کاچ(1) کاردان نیز مورد استفاده قرار گیرند

اشاره  ،یان در سطوح مختلف باید توجه داشتانتخاب مربی، به معیارهایی که برای تمامی مرب

کند. وی معتقد است که این معیارها برای تمامی مربیان در سطوح مختلف و یا درجا ت  می

 این معیارها عبارتند از .استفاده است قابل ،ترین تا باالترین سطح ینیاز پا ،مختلف مربیگری

 رازداری های مربیگری نظیر داشتن ارزش ٬داشتن دانش سازمانی و شغلی در ارتباط با مربیگری

های شخصی نظیر  داشتن مهار ت، حضور اجرایی مربی ،عقاید و آزادی فرهنگی و جنسیتی

پذیری، گرمی و حرار ت،  طلبی، اعتماد به نفس، مسئولیت کردن، مبارزه دادن، مقایسه گوش

رگیری آنها در کا داشتن مهار ت و ابزار ارزیابی و به ٬خواری دردی و غم تمایل به کار، احساس هم

پذیری و  دارا بودن بلوغ شخصیتی ثابت و پایدار در منش و رفتار، انعطاف ،های مختلف موقعیت

راحی نقشه، ریزی و ط هتوانایی برنام ٬ی از اجراهای مختلفوسیع ی توانایی کار مؤثر در دامنه

 ،عنوان عوامل مدیریتی در مربیگری کارگیری و اجرا و رهبری به هها و ب تفسیر و تعبیر موقعیت

 (.3بودن مربی ) قابل اعتماد و مقتدر ،ها در آموزشهای یادگیری و استفاده از آن آگاهی از تئوری

نتخاب عنوان معیارهای ا معیارهای زیر را به (2003) 7تحده آمریکافدراسیون بسکتبال ایاال ت م

 ی سال تجربه 3است: در زمان انتخاب باید حداقل دارای  سرمربی تیم ملی معرفی کرده

                                                           
1. MacLean & Zakrajsek   
2. Stephan Couch  
3 . United States Basketball Federation of America 
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 ی سال تجربه 7مربیگری در هر یک از سطوح باشد، در زمان انتخاب باید حداقل دارای 

شده از سوی بسکتبال  تعارضی با مصالح تعیین سرمربیگری در هر یک از سطوح باشد، باید هیچ

های مربیگری، دانش بسکتبال، شخصیت،  باشد، باید با توجه به توانایی ایاال ت متحده نداشته

پذیری و دیگر شرایطی که ممکن است توسط بسکتبال آمریکا  نظم و انضباط، حس مسئولیت

( 2009ی در تیم دلتای جنوبی )(. معیارهای انتخاب مربیان هاک9) دتعیین شود، انتخاب شو

مربیگری و  ی های حل مسأله، توانایی تدریس، تجربه های بین فردی، مهار ت مهار ت عبارتند از

. معیار دانش عالقه و اشتیاق و عملکرد قبلی، دانش هاکی ی مربیگری، سابقه ی بازی، گواهینامه

و نیازهای  زیابی بازیکنانایی ارتوان ٬توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان هاکی عبار ت است از

های  درک سیستم ٬آنها ها و توانایی تدریس های اساسی، تاکتیک ای آنها؛ درک مهار ت توسعه

دانش و درک بازی و  ،اجرای آن ی درک استراتژی و نحوه ،و حمله( ،)جاگیری،دفاع بازی تیمی

(. در 8ها ) ها و دستورالعمل تدرک قوانین، سیاسها؛  رقابت ی سازی بازیکنان در طول دوره آماده

مربیگری و  های سر برای پست (2008) 1فرم درخواست مربیگری فدراسیون ملی هاکی کانادا

 ی است. این موارد شامل سابقه دهبه مواردی چند اشاره ش ،های ملی مربیگری تیم کمک

ی، مدیریت تیم شده در مورد مربیگر های گذرانده مربیگری، سمینارها یا دوره ی تحصیلی، درجه

مربیگری در  ی بازی، باالترین سطح بازی، تجربه ی سال گذشته، تجربه 3یا رهبری تیمی در 

است،  عنوان مربی حاضر بوده سطوح باال، موقعیت شغلی کنونی، رویدادهای هاکی که در آن به

 ی هاکی، مشارکت در لیگ هاکی، فلسفه ی تجربیا ت سرپرستی یا مدیریت خارج از محدوده

عنوان  مربیگری، اهداف فردی از مربیگری، فلسفه و هدف از حضور در مسابقا ت جام جهانی به

از  تأییدمربی، ایجاد ارتباطا ت اثربخش بین مربیان و بازیکنان و سایر اعضای تیم و همچنین 

(. در فرایند انتخاب مربی تیم کرلینگ ایاال ت 10) است هاکی ی سوی اعضای سرشناس جامعه

کرلینگ معیارهای انتخاب را  ی ، اتحادیه(2010) 2های المپیک زمستانی ی بازیمتحده برا

ملی المپیک  ی شغلی توسط کمیته ی آمیز بررسی سابقه موفقیت تأییداست:  گونه بیان کرده این

ها اعتبار  ایان بازیماه بعد از پ 1معتبر که حداقل تا  ی بودن گذرنامهدارا ،ایاال ت متحده

بودن وضعیت جسمانی و دارا ،ها برگزاری بازی ی بودن در سرتاسر دورهدسترس در ،باشد داشته

طح باالی دانش تکنیکی و تاکتیکی بودن سها؛ دارا سالمت خوب و توانایی اجرای عملی مهار ت

و مقررا ت حاکم بر این  7آگاهی و درک عمومی از مقررا ت فدراسیون جهانی کرلینگ ،ورزش

                                                           
1. Men’s National Team Coaching Application 
2. U.S Curling Team 
3. World Curling Federation  )WCF( 
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آشنایی با  ،المللی ها در سطوح ملی و بین شده در مربیگری تیم ییدتأتجربه و توانایی  ،ورزش

شده در برقراری  تأییدتوانایی  ،این فدراسیونصالحیت  تأییدفرایند انتخاب بازیکنان و سیستم 

شده در  تأییدرکورد عملکرد  ،ارتباطا ت اثربخش و هماهنگ با ورزشکاران و دیگر اعضای تیم

مربیگری  ی سابقه ،ملی المپیک ی گ ایاال ت متحده یا کمیتهکرلین ی اتحادیه همکاری با

داشتن مدرک مربیگری سطح  ،های زنان یا مردان در حداقل یک رویداد المپیکی یا جهانی تیم

 ی ( در برنامه2009) 1(. فدراسیون تکواندوی استرالیا11) کرلینگ ایاال ت متحده ی اتحادیه 2

است که  های المپیک پکن، بیان کرده حضور در بازی سازی تکواندوکاران تیم ملی جهت آماده

بازی یا مربیگری در  ی کاندیداهای پست سرمربیگری باید دارای شرایط زیر باشند: تجربه

 ی تکواندو، تجربه ی مربیگری موفق ورزشکاران برجسته ی المللی )سابقه باالترین سطوح بین

کنندگان و  لی، درک باال از اهداف برگزارالمل ج از کشور و حضور در مسابقا ت بینسفر به خار

 ی المللی در زمینه ر بینها و افراد معتب ارتباطا ت کاری خوب با سازمانحامیان مسابقا ت( 

درک خوب از جایگاه افراد و زنی عالی، آشنایی به زبان دوم،  مذاکره و چانه  مهار تتکواندو )

 ی گواهینامه ،آموزش مربیان سطح باالتجربه در نظار ت و  ،(المللی تکواندو بینهای  شخصیت

مهار ت  عالی  ،گذاری و ایجاد انگیزهتوانایی در تأثیر ،المللی مدرک داوری بین، 2 مربیگری سطح

دانش  ،توانایی در مستندسازی و پیگیری روند توسعه و پیشرفت ورزشکاران ،در کار با کامپیوتر

ی  گذاشتن به همه احترام برقراری ارتباطا ت و های عالی در مهار ت ،آن ی باال در تکواندو و ارائه

ی مدرک تحصیلی دیپلم یا باالتر دارا ،توانایی برای کارکردن به عنوان عضوی از تیم ٬افراد

 پذیری باال و توانایی سازگاری با تغییرا ت انعطاف ٬بدنی از اولویت برخوردار است( تربیت ی رشته)

(12.) 

انجمن ورزشی دانشگاهی  کارگیری مربیان زن را برای ( فرایند به1882) 2پاستور و میکسی

جنسیت، موقعیت  ی چهار پارامتر عمده ،ها در این تحقیقاند. آن ر دادهمورد مطالعه قرا 7ملی

اند که از جمله  مربیگری و فاکتورهای استخدام را مورد بررسی قرار داده ی شونده، مرتبه پرسش

نتایج برد و  و بازی ی مربیگری، تجربه ی ثل تجربهفاکتورهای استخدام، سوابق کاندیداها م

 2(. تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده آمریکا17) کاندیداها بود ی شده در کارنامه باخت ثبت

عنوان شرایط  های المپیک ناشنوایان معیارهایی را به برای انتخاب سرمربی جهت حضور در بازی

توان به عضویت درتیم هندبال  که از آن جمله می است تخصصی و عمومی سرمربیان ذکر کرده

                                                           
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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ایاال ت های ناشنوایان ایاال ت متحده و تیم هندبال  ایاال ت متحده، فدراسیون ورزشناشنوایان 

 ی تجربه ،بازیکن اسبق تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده در المپیک ناشنوایان ٬متحد امریکا

بازی یا مربیگری در  ی تجربه ،نوایان ایاال ت متحدهمربیگری در تیم هندبال یا تیم هندبال ناش

(. 12) المللی، ملی یا باشگاهی اشاره کرد شنوایان ایاال ت متحده در سطح بینتیم هندبال نا

 ،نیازهای تیم ( مربیان خود را بر مبنای معیارهایی چون2008) 1فدراسیون ژیمناستیک بریتانیا

تجربه و  و ر شرایط با استرس و مسئولیت بسیار باالتوانایی رهبری، سازماندهی و کنترل تیم د

انجمن استادان بزرگ تکواندوی ایاال ت  (.13) کند انتخاب میالمللی  عملکرد در سطح بین

عضویت در انجمن  است: معیارهای زیر را مطرح کرده ،، جهت انتخاب مربی برتر سال2متحده

مصرف  ی عدم سابقه ،این انجمنکاری با هم ی استادان بزرگ تکواندوی ایاال ت متحده یا سابقه

اخالقی و عدم سوء خاطر مسائل غیر تنبیه به ی مربیگری، عدم سابقه ی مواد مخدر در دوره

عالی در آموزش و پرورش ورزشکاران تکواندو در سطوح  ی داشتن سابقه ،یکیفر ی سابقه

توجه به  ،القی تکواندوروشن در تکواندو و رعایت استانداردهای اخ ی داشتن فلسفه ٬پیشرفته

 ی های پیشرفته و تئوری ها ستمر از تکنیکم ی استفاده ،ورزشکاران ی جانبه همه ی توسعه

 ،بازی جوانمردانه ی بازیکنان حریف و آموزش فلسفه به کادر فنی، گذاشتن احترام ،مربیگری

نقش  ی رائها ،المللی تکواندو از طریق آموزش شاگردان نخبه ملی و بین ی  کمک به توسعه

های تکواندو و  المللی تکواندو، کمیته های بین رهبری در تکواندوی ایاال ت متحده و یا در رقابت

(. باربر 11) المللی جنبش تکواندو در سطح ملی و بین ی تعهد به توسعه ،های ورزشی یا سازمان

زشیابی مربیان بین ررفته در ا  کار هها و معیارهای ب ( در تحقیقی با عنوان روش1899) 7و اکریچ

( 7و2،1های  )در دسته انجمن ورزشی دانشگاهی ملیکار رفته توسط  ههای ب دانشگاهی، روش

برای چگونگی ارزیابی مربیانشان از سوی مدیران ورزش قهرمانی در مسابقا ت سراسری بسکتبال 

ابی مورد معیارهای ارزی ها و سه موضوع ورودی فردی، روشاند.  را مورد ارزیابی قرار داده

که توسط بازیکنان یا  2در فرم ارزیابی مربیان باشگاه فوتبال گراندتریس. آزمایش قرار گرفت

داشتن برنامه برای تمام فصل، توانایی مربی در  شود، مواردی نظیر ها تکمیل میوالدین آن

کنترل شدن مربی در تمرینا ت، داشتن  برقراری ارتباط با بازیکنان و والدین آنها، سروقت حاضر

ط روی تیم، یادگیری بازیکنان، ایجاد فضای شاد، تشویق بازیکنان در مواقع لزوم، شناسایی نقا

ها به بازیکنان، آموزش احترام گذاشتن به دیگر بازیکنان و کردن آن نیازمند بهبود و گوشزد

                                                           
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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با اعضای تیم حریف، داشتن دانش فنی الزم، آمادگی مربی در تمرینا ت، برقراری ارتباط خوب 

ها و  کمک ی افتاده به مقاما ت ذیربط، ارائه رسانی در مورد وقایع اتفاق کمک مربیان، اطالع

گذاشتن برای تیم مورد ارزیابی قرار  مسابقه و وقت، های فردی در طول تمرینا ت راهنمایی

است. وی  سرمربی را مدنظر قرار دادههای یک  (، ویژگی1893) 1(. سابوک13) گیرند می

تعیین اهداف  :دکن را به شرح زیر بیان میباشد  هایی که یک مربی باید داشته یژگیترین و مهم

ورزشی خود،  ی ریزی، توانایی شناخت استعداد بازیکنان، داشتن دانش رشته تیمی و برنامه

توانایی در  داشتن برای هر چیزی و تیم، برنامهشناخت بازیکنان، توانایی در سازماندهی  درک و

یندی آهای مدیریتی مربی فر ر تمها(، 1733) بنا به اظهارا ت دباغیان. (19) تیمی ارزشیابی کار

شده استفاده  های تعیین های ورزشی به سوی هدف دادن به برنامه ه از آن برای جهتاست ک

ریزی، سازماندهی، رهبری و نظار ت که در مجموع  ود. اصطالح این فرایند به برنامهش می

ای فوق، عالوه بر فرایندهشود.  بخشد، اطالق می های ورزشی یک مربی را تحقق می دفه

شمار  های مربی به بندی نیز از مهار ت زشیابی، منابع قدر ت مربی و بودجهگیری، ار تصمیم

 است های رهبری ایشان دانسته های مربیان را مهار ت اولین ویژگی خبیری نیز .(18) آیند می

استایت  هاون مدیر بخش سالمت و تربیت بدنی دانشگاه الک (2002) 2مائتوزو  (.20)

ای مربیان برای  سازی حرفه نوان آمادهای با ع در مقاله ایاال ت متحده آمریکا 7پنسیلوانیا

های المپیک  های الزم برای موفقیت در بازی وانمندیبه بیان ت ٬(2001) 2های المپیکی ورزش

های  کند که ارتباطا ت انسانی مثبت، در چارچوب رقابت است. وی به این نکته اشاره می پرداخته

توانایی بیشتر  ،ی کمک فراوانی کندللملا تواند به موفقیت در برقراری ارتباطا ت بین المپیک می

های ایشان گردد و در  درک از سایر ملل و ارزش ی در ایجاد تعامل با دیگر افراد منجر به توسعه

مربیان نیز در صور ت برقراری نسان در سبک زندگی خود کمک کند. به تغییر نگرش ا ،نتیجه

توانند  مللی و سفر به سایر کشورها میال های بین ارتباط مثبت با سایر افراد در جریان رقابت

 ی ( در ارزیابی سالیانه2002) 3وایوناکی ی مدیر مدرسه (.21) موفقیت بیشتری کسب کنند

اهداف  ،مد ت )برای فصل پیش رو( گذاری کوتاه هدف دارد: تأکیدخود از سرمربیان بر موارد زیر 

نواحی  ،مد ت )برای کل برنامه(گذاری بلند هدف ٬تیم نقاط ضعف و قو ت ،و انتظارا ت این فصل

 ،های تغذیه برنامه ی قابل بهبود در طول برنامه، انتظارا ت خارج از فصل از بازیکنان، توسعه

                                                           
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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اعضای  توانایی برقراری ارتباط اثربخش با بازیکنان، کمک مربیان، ،های ارتباطی مهار ت

ق زمان تمرین، سازماندهی سازماندهی موف های سازمانی: مهار ت ،ها پشتیبانی، مدیریت و رسانه

های فردی و  )مهار ت دانش در مورد بازی ،و سازماندهی بودجه، ترانسپور ت و...ها  برنامه

های تیمی، مدیریت بازیکنان،  های فردی، درک استراتژی درک مهار ت ٬های تیمی( استراتژی

مربیگری  ایه در کتاب روش (1892) 1براون (.22) کاربرد دانش در جلسا ت تمرین و مسابقه

های مورد ارزیابی مربیان را  فهرستی از حیطه ٬ثر فوتبال در بخش ارزیابی عملکرد مربیانمؤ

است که عبارتند از: نقش مربی، سازماندهی، آگاهی از ورزش، آموزش مؤثر، مورد توجه قرارداده

ما ت رایج، انگیزه، ارتباط، ارتباط با والدین، آمادگی جسمانی مناسب، مراقبت و پیشگیری از صد

ریزی را  های برنامه ویژگی( نیز در تحقیق خود، 1793نصیری ) .(27نوتوانی صدما ت و ارزیابی)

ریزی  مد ت برای تیم ملی و برنامهو بلند مد ت، میانمد تهای کوتاه انداز و برنامه داشتن چشم

کردن دتوب و مستنشده و مکشده در جهت دستیابی به اهداف و شرح وظایف تعیینبندیزمان

ارزیابی مربیان و  ی ( در زمینه2000) 2ردموند(. 22) داند میها از سوی مربی  وقایع و برنامه

های توانایی در ایجاد سرگرمی و  که در آن به عامل درزشکاران جوان، طرحی را تدوین کرو

های  استفاده از روش، بر بازی جوانمردانه تأکیدتفریح و شوخی در تمرینا ت و ایجاد رقابت با 

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 

پذیری تیمی، حمایت از مؤسسه، باشگاه و تیم، حضور مربی ورزشکاران در ارتباط با مسئولیت

های  عالیتعنوان یک مدیر باشگاه یا مؤسسه برای فمربی به) تیم در تمامی طول فصل در کنار

چنین طبق معیارهای انتخاب سرمربی (. هم23) است( اشاره داشتهشود باشگاه استخدام می

نگرش مثبت و جوانمردانه ، ای مربیگری ی مربی باید فلسفه های نوجوانان کانادا، فوتبال تیم

را در اولویت قرار ندهد و  فقط برد و باخت و یط رقابتی دوستانه ایجاد کندحو مباشد داشته 

بر طبق اظهارا ت دیوید مارتین و  (.21) ها و اعتماد به نفس بازیکنان را توسعه دهد مهار ت

ترین کلمه برای تعریف چیزی که ما در جستجوی آن  سادهممکن است که  (1881) 7پیترکو

 (.23) بودن استمدیر طور ساده به "مربی بودن"باشد که ی این مفهوم  خالصه ،هستیم

انتخااب و   ،های ورزشی کی از وظایف اصلی و مهم فدراسیونی که نظران ورزشی معتقدندصاحب

ملکرد ایشان از سوی دیگار اسات؛   سو و سنجش و ارزیابی ع های ملی از یک گزینش مربیان تیم

                                                           
1 .Brown 
2. Redmond  
3.David Martin & Peter Coe  
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از  دهاد.  ر سطح ملی تحت تأثیر خود قارار مای  د همکاری مربیان را ی طوری که هرگونه ادامه به

به موازا ت رشد سریع  آنجا که رویکرد فعلی تشکیال ت ورزش جهان در آموزش و ارتقای مربیان،

 رشاد ساریع و متعاقاب آن    ای در ورزش رو به توسعه است، برای همگامی باا ایان   دیدگاه حرفه

 بقا ت بین المللی، نیازمناد توجاه باه   مسا ی پیروزی ورزشکاران و سربلندی ایران عزیز در عرصه

ویاژه مربیگاری ورزش    های ورزش، باه  حیطه ی ای در کلیه تحقیقا ت منسجم، کاربردی و توسعه

وزش و ارزشیابی ی در خصوص آممؤثرهای مفید و  در داخل کشور تالشکه با وجود این .هستیم

مربیاان از ساوی ساازمان    ماد ت آماوزش   های کوتاه های دوره ین نامهمربیان انجام شده و نیز آی

عدم تمرکز در این خصاوص گااه    ،استراکز آموزش مربیان ابالغ شدهتدوین و به م تربیت بدنی

ده، بلکاه طای   تنها موجب ورود نظرا ت شخصی در نتایج کار آموزش مربیان و ورزشاکاران شا   نه

گیاری در   یمشیابی عملکرد مربیان و نیز تصام و ارز متمادی توجه به معیارهای انتخابهای  سال

علمای و   ی از رویه ده و ضرورتاًته به سالیق افراد کرکار ایشان را امری وابس ی ادامه یا عدم ادامه

و  هدر رفتن منابع ماادی  است. این رویه یکی از عواملی است که موجب به دهکرمعتبری تبعیت ن

ا انتخااب مربیاان   ها  نجا که یکی از وظایف فدراسیوناز آشود.  غیر مادی کشور در این حوزه می

موضوع اصلی این تحقیق، تدوین معیارهاای گازینش مربیاان     ،های ملی است شایسته برای تیم

های منتخب المپیک در جمهوری اسالمی ایران است. انجام این تحقیق برای  های ملی رشته تیم

ق را داشته معیارهای علمی که برگرفته از نظر نخبگان بوده و بتواند حمایت ادبیا ت تحقی ی ارائه

ین قصاد  قا محق ضاروریا ت اسات.  لاذا   از  دست آمده باشد، های علمی معتبر به و بر مبنای روش

های ملی، اعضای هیئت علمی، کارشناساان   مربیان، مدیران، بازیکنان تیمبا بررسی نظر  دارند تا

 دست یابند.تبیین معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور به ورزشی و مرور ادبیا ت تحقیق 
 

 پژوهش روش

اکتشافی تبیین مدل است. هدف کلی آن  تحقیق حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته

مبتنی بر این مدل است. در بخش  تصمیما ت ی و ارائه مربیان ملی کشور انتخابمعیارهای 

متغیرهای ترین  ی و ادبیا ت مرتبط، فهرستی از مهمکیفی این تحقیق، پس از بررسی منابع نظر

تهیه و با دریافت نظر کارشناسی اساتید معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی در مطرح 

 ی نامه . پرسششدنامه اقدام  پرسش ی ، برای تهیهو مربیان و مدیران ارشد ورزش کشور دانشگاه

بارهای عاملی هر  ی و با محاسبه توزیع های تحقیق بین نمونه مقدماتیصور ت  بهمورد نظر 

 نتایج حاصله سپس .بین نمونه های آماری توزیع شدمجدداً نهایی تهیه و  ی هپرسشنام ،متغیر

مبنی بر این که  نامه  ت پرسشسؤاالبندی  دستهی  ارائهبرای  های آماری قرار گرفت. تحلیل مورد
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 ت مطرح در فرهنگ سؤاالاز مجموعه نامه  منطقی تعریف شده و آیا پرسشآیا ساختارهای 

  است: استفاده شده  از این تکنیک ،شود یا خیر پژوهش استخراج می ی آماری مربوط به جامعه

نامه از بار   ت پرسشسؤاالکه ضمن تعیین این که  شد افزار خواسته عنوان اولین گام از نرم به

های(  )عامل های ها را در دستهماندن در فهرست برخوردار است یا خیر، آن عاملی کافی برای باقی

های  بندی بندی نماید و بررسی کند که آیا دسته یا ت تحقیق، دستهی و نزدیک به ادبمنطق

های فوق،  یید شدن نتایج تحلیلأدر صور ت ت ،شده کفایت الزم را دارند یا خیر. در نهایت تعریف

ماتریس همبستگی بین همچنین  گردد. یید میأهای مورد نظر نیز ت نامه روایی محتوایی پرسش

ه در روابطی ک 1جدول ( در1889) 1نظر کوهنبر اساس  است. رائه شدها 1جدول  ت در سؤاال

ی  دهنده نشان ،اند. عالمت مثبت روابط شده ند با * نشان دادهدار هست معنی 01/0سطح احتمال 

توسط و م 3/0تا  7/0بین  کوچک، 7/0تا  1/0های بین  است. همبستگیجهت مستقیم رابطه 

 (.77) هستندقوی  3/0بزرگتر از 

 آوری اطالعات وش جمعابزار و ر 

 23ای با  نامه پرسش ،ادبیا ت تحقیق و بررسی نظرا ت صاحب نظران دانشگاهی ی پس از مطالعه

دند. تن از اساتید دانشگاه تأیید کر 3ی آن را ادست آمد که اعتبار محتو بسته به پاسخ سؤال

ستفاده از روش ای مشابه تحقیق حاضر و با ا نامه به جامعه پرسش ی چنین با توزیع اولیههم

جدداً پس از تحلیل نتایج کل و م تعیین 819/0نامه  ضریب پایایی پرسش ،آماری آلفای کرونباخ

لذا ابزار تبیین معیارهای انتخاب (. >P 01/0) قرار گرفت تأییدها، این ضریب پایایی مورد  داده

 برگرفته از ایران و ورزش فرهنگ سازمانیی بر اساس های منطق بیان ملی با دسته بندیمر

 دست آمد. ادبیا ت مرتبط به

 های آماری  روش

برای تعیین میزان اعتبار  19 ی نسخه 2افزار اس پی اس اس نرم از ٬ها در تجزیه و تحلیل داده

 در تحلیل عاملی استفاده شد. از تحلیل عاملی اکتشافی سنجی آزمون روایی نامه و پرسش

نامه  در پرسشینان از کسب حد نصاب حضور جهت اطم ،، بارهای عاملی هر متغیراکتشافی

طور  نامه را به توان متغیرهای پرسش لیل در جستجوی این است که آیا میمحاسبه شد. این تح

                                                           
1 .Cohen J  
2 . SPSS 
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 ت، یک مدل تحلیل سؤاالهمچنین برای کل  د.بندی کر های کوچک دسته دار در عامل معنی

مورد ها  عاملامل و نیز افتراق همگرایی متغیرها در هر ع ٬عاملی به اجرا درآمد. به این ترتیب

نامه  ای پرسش توان روایی سازه ها، می در صور ت وجود این ساختار قرار گرفتند. تأییدبررسی و 

برای استخراج  2(PAF) در این تحلیل از روش( 2000) 1بر اساس تینسلی و براوند. کر تأییدرا 

سازی کیزر(  و نرمالین )با دلتای صفر )واریماکس( ابلیم ها( و از روش دوران مایل ها )سازه عامل

KMO  . برای بررسی کفایت مدل شاخص(27) شد ها استفاده لفهبرای دوران مؤ
و نتایج   7

شاخص فوق وضعیت  3/0گرفت. در این مورد مقادیر بزرگتر از  آزمون بارتلت مورد استفاده قرار

در آزمون  P-Valueرتی که دهد و در صو ها نشان می مطلوب مدل تحلیل عاملی را برای داده

 KMOبرای شاخص  3/0د. مقادیر کمتر از شو وضوع تأیید میاین م ،باشد 03/0بارتلت کمتر از 

این شاخص مقادیر  3/0دهد و مقادیر باالتر از  تحلیل عاملی نامناسب را برای داده نشان می

  2وع مورد تحقیق() اشتراک گویه با موض کادهند. شاخص میزان اشتر قابل قبول را نشان می

های استخراجی برای هر گویه ارائه شد، در  گویی مدل بر اساس عامل برای تعیین میزان پیش

 د.شو ی مورد نظر کاندیدای حذف می هباشد، گوی 2/0صورتی که مقدار این شاخص کمتر از 

 ،به عبار ت دیگر .انتخاب شد 2/0برش  ی های مورد بررسی نقطه برای تعیین ماهیت عامل

ی مورد نظر  شدند که بار عاملی اختصاصی گویه هایی به یک عامل معین اختصاص داده گویه

ها بار عاملی بزرگتر از   یک از عامل هایی که در هیچ باشد و گویه 2/0برای آن عامل بزرگتر از 

ها  یک از گویه . لیکن در این تحقیق هیچ(همان منبع)نداشتند، کاندیدای حذف گردیدند  2/0

باقی  های مدل ها و تبیین عامل دا نکرده و همچنان در فهرست گویهط حذف از مدل را پیشرای

تبیین مدل در ها  عاملو متغیرهای تبیین کننده هریک از ها  عاملبر همین اساس،  ماندند.

 عاملی معرفی شد.  چهار، شناسایی و یک مدل مربیان ملی کشور انتخاباکتشافی معیارهای 

 نتایج

تشکیل های  مؤلفه وها  عامل، مربیان ملی کشور انتخابه اهمیت شناسایی مدل با توجه ب

 مدل در آفرینی، چیدمان و اثربخشی هر یک نقش و میزانهر عامل، بارهای عاملی  ی دهنده

مدل اکتشافی،  با استفاده از تحلیل عاملی و شناسایی کشورمربیان ملی  انتخابمعیارهای 

                                                           
1 .Tinsley, H.E.A.  and  Brown  
2 . Principal Axis Factoring(PAF) 
3  .Kazer Meier Olkin(KMO) 
4  .Communalities 
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این مدل های این تحقیق،  بر اساس یافته شد. ارائه ان ملی کشورمربیانتخاب معیارهای نظری 

ارتباطی و  های مهار تشامل که خود رهبری  های مهار تعامل مستقل بوده و شامل  2ثر از متأ

 ،ادامه. در است مربیان فنی شامل سوابق فنی و توان عملیاتی های مهار تویژه و  های مهار ت

الزم به ذکر است که  .است هر یک معرفی شده ی کننده عناصر مدل و متغیرهای تبیین

  اند. بارعاملی قرار گرفته قدرمطلق به ترتیبها  عاملاین  ی کننده متغیرهای تبیین

 

 مربیان انتخاب اکتشافی برای معیارهای نتایج تحلیل عاملی -1

 معیارهای انتخاب مربیان ی نامه مدل مفهومی پرسش

 باشد.  مک لین و زاکراجسک به صور ت زیر می الگوی نظری این مدل بر اساس مدل

 
 

 

 

 

 معیارهای انتخاب مربیان ی نامه مدل مفهومی پرسش -1مدل 

ی  ین صور ت که در مرحلها . بهای انجام شد تحلیل عاملی در یک فرایند دو مرحله ،در این مورد

نامه به ترتیبی که  پرسشموجود در این  سؤال 23اول این تحلیل یک ساختار دو عاملی برای 

 ت مربوط به هر یک از سؤاالی دوم، برای  . سپس در مرحلهشود، حاصل شد ر ادامه ارائه مید

ی اول یک تحلیل عاملی )یعنی دو تحلیل عاملی به ازای هر یک  های استخراجی در مرحله عامل

ای، یک تحلیل  هی اول( انجام شد. متناسب با این تحلیل عاملی دو مرحل های مرحله از عامل

 بودن این مدل را پوشش دهد. ای انجام شد تا دو مرحله  1دوم ی ییدی مرتبهأعاملی ت

 

                                                           
1 . Second Order CFA 

های ارتباطی مهار ت  

 توان عملیاتی

 سوابق فنی

های  مهار ت

   فنی

انتخاب مربیان تیم های  ی حوزه

یمل  

های رهبری  مهار ت

  
های ویژه مهار ت  
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عاملی انتخاب  4اول( برای ساختار مدل  ی )مرتبه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی - 

 جهت ارزیابی کفایت مدل ،مربیان

انتخاب مربیان، از  ی نامه عاملی اکتشافی پرسش  2کفایت مدل تأییدر این قسمت برای د

 است: خالصه شده 1و آزمون کرویت بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  KMOشاخص 

 مربیانعاملی انتخاب  2برای ساختار مدل  کرویت بارتلت و آزمون KMOنتایج شاخص . 1جدول 

1ها اُلکین جهت کفایت تعداد نمونه –میلر  -گیری کایزر شاخص اندازه  311/5  

مون بارتلتآز  

243/5128 خی دو  

df 155 

Sig/ 555/5  

 

و سطح معنی داری آزمون کرویت بارتلت برای مدل را نشان  KMOجدول فوق مقدار آماره 
( کفایت P < 03/0و برای آزمون بارتلت  KMO=  811/0های پژوهش، ) دهد. بر اساس یافته می

 شود. می تأییدمدل 

عاملی  4اول( در مدل  ی )مرتبه ها از عامل بررسی سهم واریانس هر یکنتایج 

 نامه انتخاب مربیان رسشپ

ها در  نتایج سهم واریانس هر یک از عاملپیشنهادهای مدیریتی،  ی در این قسمت برای ارائه
 است:   خالصه شده 2انتخاب مربیان محاسبه و در جدول  ی نامه عاملی پرسش 2مدل 

 انتخاب مربیان   ی نامه عاملی پرسش 2ها برای ساختار  یک از عاملبررسی سهم واریانس هر نتایج . 2جدول 

 عامل
 مجموع مربعات بارهای استخراج شده

 درصد فراوانی تجمعی درصد واریانس واریانس کل
فنی های مهار ت  32/521 81/343 81/343 

رهبری های مهار ت  3/451 2/541 15/334 
 

توان  دهد. ها را نشان میا و سهم تجمعی آنه واریانس عامل ی مقادیر ویژه ،جدول فوق
 درصد است. 883/10ها برابر  ویی این مدل بر اساس مجموع سهم واریانس عاملگ  پیش

                                                           
1 . Kaiser-Meyer-Olkin 
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عاملی انتخاب  4در مدل  اول( ی )مرتبه ها عاملی اختصاصی هر یک از عامل بارهاینتایج 

 مربیان

عاملی ارائه  2ها در مدل  های عاملی اختصاصی هر یک از عاملدر این قسمت، نتایج بار

کند که هر متغیر در تبیین عامل مورد نظر  هر بارعاملی مشخص می ،است. به عبار ت دیگر شده

 است: خالصه شده7است. نتایج مورد نظر در جدول  تا چه میزان سهم داشته
 

 لی انتخاب مربیانعام 2اول( در مدل  ی ها)مرتبه های عاملی اختصاصی هر یک از عاملنتایج نتایج بار. 7جدول

 ها گویه  
 های مهار ت

 فنی 

 های مهار ت

 رهبری 

  0/387   ها ها و تورنمنت کافی مربیگری در لیگ ی داشتن تجربه

  0/312 ای ای و ناحیه المللی، ملی، منطقه گری در مسابقا ت بینکافی مربی ی داشتن تجربه

  0/322   تناسب مدارک مربیگری مربی با سطح تیم ملی

های امید و جوانان در  ای باشگاهی و یا ردهه د موفقیت مربی در مقام مربی تیمدرص

 سطح ملی 
0/318  

  0/309     ها دهی فعالیت ریزی و سازمان توانایی برنامه 

  0/193 عنوان بازیکن های ملی و باشگاهی به حضور در تیم ی های تجربه تعداد سال 

  0/190      ورزشی مورد نظر ی کیفی در رشته توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان

  0/120 دار در گذشته لهأخالقی و کاری، و نداشتن سوابق مسحسن شهر ت ا

 یام آموزش، ارزیابی و ارتقاداشتن عضویت و مدارک معتبر مربیگری از یک نظ

 گریمربی
0/383  

  0/382 نتوانایی ارزشیابی بازیکنان و تعیین نیازهای آموزشی و تمرینی آنا

  0/391 سویی عالئق و اهداف مربی با اهداف فدراسیون مربوطه هم

  0/213 مندی از کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی تسلط مربی به بهره

آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض و تضاد )اختالفا ت بین 

    فردی(
 0/333 

 0/322       ش برای یکایک ورزشکاران تیمکارگیری سبک رهبری اثربخ توانایی به

 0/310  (ویژه انگلیسی تسلط مربی به زبان خارجی)به   

 0/301       توانایی گوش دادن فعال، برای درک نیازها و مشکال ت ورزشکاران و تیم   

 0/191      با سایرین)همکاران، مدیران، ورزشکاران( مؤثرتوانایی ایجاد ارتباط  

 0/138     توانایی برانگیختن ورزشکاران در آموزش، تمرین و مسابقه  

توانایی کنترل هیجان و غلبه بر عوامل بازدارنده و سخت، )قبل، حین و بعد از  

 رقابت( 
 0/119 

 0/112      گریو بازخورد از سایرین در کار مربیدریافت مشور ت، راهکار  ی سابقه

 0/110      او در آینده ی زنده به ورزشکار برای رشد و توسعهبازخورد سا ی توانایی ارائه

 0/102      با ورزشکاران و مدیران مؤثرتوانایی صحبت کردن واضح، صادقانه و 

 0/382                          راهکارهای الزم                                                          ی و ارائه انداز پیروزی و صعود تیم توانایی تبیین چشم 

 0/312      رعایت اصول بازی جوان مردانه و موازین ورزش عاری از مواد نیروزا و غیرمجاز
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طور که مالحظه  دهد. همان های دوران یافته را نشان می بارهای مربوط به عامل ،جدول فوق

است.  سؤالبین عامل و است. بار عاملی، ضریب همبستگی  عامل استخراج شده 23 ٬شود می

دهد. همچنین مقدار آن شد ت  را نشان می سؤالبین عامل و  ی مستقیم عالمت مثبت رابطه

 2یک ساختار  ،برای این حوزه ٬دهد. در نتیجه برای آن عامل( را نشان می سؤالرابطه )اولویت 

 برای هر عامل( حاصل شد. شده در جدول فوق  ت تعریفسؤاالعاملی )با 

 ی )مرتبه های استخراجی معیارهای انتخاب یابی پایایی )همسانی درونی( عاملارز نتایج

 با استفاده از آلفای کرونباخ  اول(

 است: ارائه شده 2های استخراجی در جدول  )همسازی درونی( عامل نتایج ارزیابی پایایی
 

 اول(   ی مربیان)مرتبه عاملی انتخاب 2های استخراجی برای ساختار  نتایج ارزیابی پایایی عامل .2جدول

 آلفای کرونباخ عامل ها
میانگین همبستگی میان 

ها آیتم  
 وضعیت پایایی

فنی های مهار ت  عالی 0/331 0/827 

رهبری های مهار ت  عالی 0/101 0/830 
 

 تأییدهای موجود در این حوزه  ی عامل ، پایایی همه2با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در جدول 

 شد.

فاکتور اول( جهت -دوم ی عاملی انتخاب مربیان  )مرتبه 4برای ساختار  EFA  نتایج

 ارزیابی کفایت مدل

جایی که در مدل مفهومی، ساختاری دو عاملی پیشنهاد شده که دوباره در هر عامل، دو  از آن

عامل وجود داشته باشد، الزم است تا ابتدا ساختار دو عاملی فاکتور اول و سپس ساختار دو 

 فاکتور دوم مورد بررسی تحلیل عاملی اکتشافی قرار گیرد. عاملی 

 فاکتور اول کرویت بارتلت و آزمونKMO  نتایج برای شاخص

انتخاب مربیان، از  ی نامه عاملی اکتشافی پرسش 2کفایت مدل  تأییددر این قسمت برای 

 است: هخالصه شد 3و آزمون کرویت بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  KMOشاخص 
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فاکتور اول(  -دوم ی مدل عاملی)مرتبه 2برای ساختار  کرویت بارتلت و آزمون KMOنتایج شاخص . 3جدول 
 انتخاب مربیان ی نامه پرسش

 

ها اُلکین جهت کفایت تعداد نمونه –میلر  -کایزرگیری  شاخص اندازه  833/0  

 آزمون بارتلت

813/7787 خی دو   

df 11 

Sig/ 000/0  

داری آزمون کرویت بارتلت برای مدل را نشان  و سطح معنی KMOق مقدار آماره جدول فو
( p < 03/0و برای آزمون بارتلت ) KMO=  833/0دهد. بر اساس یافته های پژوهش، ) می

 شود. می تأییدکفایت مدل 

در مدل  فاکتور اول( -دوم ی ها )مرتبه بررسی سهم واریانس هر یک از عاملنتایج 

 خاب مربیانعاملی انت 4

پیشنهادهای مدیریتی، نتایج سهم واریانس هر یک از عامل های  ی در این قسمت برای ارائه
 است:  خالصه شده 1انتخاب مربیان محاسبه و در جدول  ی نامه عاملی پرسش 2گانه در مدل  پنج

گویی  ن پیشدهد. توا ها را نشان میها و سهم تجمعی آن واریانس عامل ی مقادیر ویژه ،رزیجدول 

 .درصد است 212/11ها برابر  این مدل بر اساس مجموع سهم واریانس عامل

عاملی  1فاکتور اول( در ساختار مدل  -دوم ی ها)مرتبه بررسی سهم واریانس هر یک از عامل نتایج.  1جدول

 انتخاب مربیان

 4در مدل  فاکتور اول( -دوم ی ها )مرتبه بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملنتایج 

 عاملی انتخاب مربیان

عاملی ارائه  2در این قسمت، نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عامل ها در مدل 

کند که هر متغیر در تبیین عامل مورد نظر  عاملی مشخص می هر بار ،است. به عبار ت دیگر شده

 است: خالصه شده 3است. نتایج مورد نظر در جدول  تا چه میزان سهم داشته

ها عامل  
 مجموع مربعا ت بارهای استخراج شده

 تجمعیدرصد فراوانی  درصد واریانس واریانس کل
 39/121 39/121 3/073 سوابق فنی

 11/212 2/979 721/ توان عملیاتی
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عاملی انتخاب  2فاکتور اول( در مدل  -دوم ی ها)مرتبه املنتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از ع  .3جدول 

 مربیان  

 ها گویه
 فنی های مهارت

 توان عملیاتی سوابق فنی

 0/782 0/330   تناسب مدارک مربیگری مربی با سطح تیم ملی  

 0/220 0/329   ها ها و تورنمنت کافی مربیگری در لیگ ی داشتن تجربه  

ای و  المللی، ملی، منطقه گری در مسابقا ت بینکافی مربی ی داشتن تجربه  

 ای ناحیه
0/310 0/202 

 0/792 0/323 عنوان بازیکن های ملی و باشگاهی به حضور در تیم ی های تجربه تعداد سال

 0/233 0/328 دار در گذشته لهأحسن شهر ت اخالقی و کاری و نداشتن سوابق مس 

 0/791 0/787 همسویی عالئق و اهداف مربی با اهداف فدراسیون مربوطه 

 0/317 0/711 ن نیازهای آموزشی و تمرینی آنانتوانایی ارزشیابی بازیکنان و تعیی

بینی و درک صحیح از تاکتیک و استراتژی بازی و اجرای آن در  پیش 

    مسابقه
0/227 0/323 

 0/717 0/212      ورزشی مورد نظر ی توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان کیفی در رشته 

 0/121 0/393     اه دهی فعالیت ریزی و سازمان توانایی  برنامه   

ی، ارزیابی و داشتن عضویت و مدارک معتبر مربیگری از یک نظام آموزش 

 گریارتقاء مربی
0/282 0/112 

طور که مالحظه  دهد. همان های دوران یافته را نشان می بارهای مربوط به عامل ،جدول فوق

است.  سؤالل و است. بار عاملی، ضریب همبستگی بین عام عامل استخراج شده 2 ،شود می

دهد. همچنین مقدار آن شد ت  را نشان می سؤالی مستقیم  بین عامل و  عالمت مثبت رابطه

 2برای این حوزه یک ساختار  ،دهد. در نتیجه برای آن عامل( را نشان می سؤالرابطه )اولویت 

 شده در جدول فوق برای هر عامل( حاصل شد.  ت تعریفسؤاالعاملی )با 

 ی های استخراجی موجود در هر حوزه ایایی )همسانی درونی( عاملارزیابی پ نتایج 

 عاملی انتخاب مربیان، با استفاده از آلفای کرونباخ 4ساختار 

های استخراجی موجود در هر حوزه در  )همسانی درونی( عامل نتایج حاصل از ارزیابی پایایی

 است: ارائه شده 9 جدول
 عاملی انتخاب مربیان   2ی استخراجی موجود در هر حوزه ساختار ها نتایج ارزیابی پایایی عامل. 9جدول 

 آلفای کرونباخ عامل ها
میانگین همبستگی میان 

ها آیتم  
 وضعیت پایایی

 عالی 0/320 0/939 سوابق فنی
 عالی 0/119 0/808 توان عملیاتی
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 تأییداین حوزه های موجود در  ی عامل ، پایایی همه3با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در جدول 
 شد.

فاکتور دوم( جهت -دوم ی عاملی انتخاب مربیان  )مرتبه 4برای ساختار  EFA نتایج

 ارزیابی کفایت مدل

انتخاب مربیان، از  ی نامه عاملی اکتشافی پرسش 2کفایت مدل  تأییددر این قسمت برای 
 است: صه شدهخال 8و آزمون کرویت بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  KMOشاخص 

 

 نامه انتخاب مربیان   عاملی پرسش 2برای ساختار  کرویت بارتلت و آزمون KMOنتایج شاخص  .8جدول 

ها اُلکین جهت کفایت تعداد نمونه –میلر  -گیری کایزر شاخص اندازه  822/0  

 آزمون بارتلت

372/2711 خی دو  

df 39 

Sig/ 000/0  

 

داری آزمون کرویت بارتلت برای مدل را نشان  نیو سطح مع KMOجدول فوق مقدار آماره 
( p < 03/0و برای آزمون بارتلت  KMO=  822/0های پژوهش، ) دهد. بر اساس یافته می

 شود. می تأییدکفایت مدل 

فاکتور دوم(  -دوم ی عاملی)مرتبه 4ها در مدل  بررسی سهم واریانس هر یک از عاملنتایج 

 انتخاب مربیان ی نامه پرسش

های  پیشنهادهای مدیریتی، نتایج سهم واریانس هر یک از عامل ی ن قسمت برای ارائهدر ای
خالصه  10انتخاب مربیان محاسبه و در جدول  ی نامه عاملی پرسش 2گانه در مدل  پنج
 است:  شده

 انتخاب مربیان ی نامه عاملی پرسش 2برای ساختار  کرویت بارتلت و آزمون  KMOنتایج شاخص  .10جدول 

ها ملعا  
 مجموع مربعا ت بارهای استخراج شده

 درصد فراوانی تجمعی درصد واریانس واریانس کل
رهبری های مهار ت  3/872 11/019 11/019 

ویژه های مهار ت  0/800 1/827 13/821 
 

دهد. توان  ها را نشان می ها و سهم تجمعی آن واریانس عامل ی جدول فوق مقادیر ویژه
 درصد است 821/13ها برابر  ساس مجموع سهم واریانس عاملگویی این مدل بر ا پیش
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 4فاکتور دوم( در مدل  -دوم ی ها )مرتبه بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عاملنتایج 

 عاملی انتخاب مربیان

فاکتور دوم( در  -دوم ی در این قسمت، نتایج بارهای عاملی اختصاصی هر یک از عامل ها)مرتبه
کند که هر متغیر در  ه است. به عبار ت دیگر هر بارعاملی مشخص میعاملی ارائه شد 2مدل 

خالصه  11تبیین عامل مورد نظر تا چه میزان سهم داشته است. نتایج مورد نظر در جدول 
 است: شده

 

عاملی انتخاب  2فاکتور دوم( در مدل  -دوم ی ها)مرتبه های عاملی اختصاصی هر یک از عاملنتایج بار. 11جدول 

 مربیان

 ها گویه
 رهبری های مهار ت

 ویژه های مهار ت ارتباطی های مهار ت

توانایی به کارگیری سبک رهبری اثربخش برای یکایک ورزشکاران   

      تیم
/913 0/301 

او در  ی بازخورد سازنده به ورزشکار برای رشد و توسعه ی توانایی ارائه  

     آینده
0/922 0/223 

برای درک نیازها و مشکال ت ورزشکاران و  توانایی گوش دادن فعال  

      تیم  
0/922 0/319 

 0/272 0/973    توانایی برانگیختن ورزشکاران در آموزش، تمرین و مسابقه 

آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض و تضاد   

    )اختالفا ت بین فردی(
0/922 0/337 

 0/302 0/909     با ورزشکاران و مدیران مؤثردقانه و توانایی صحبت کردن واضح، صا  

دریافت مشور ت، راهکار و بازخورد از سایرین در کار  ی سابقه 

     مربیگری
0/900 0/282 

توانایی کنترل هیجان و غلبه بر عوامل بازدارنده و سخت، قبل، حین   

 و بعد از رقابت 
0/393 0/317 

 0/321 0/333     سایرین )همکاران، مدیران، ورزشکاران( با مؤثرتوانایی ایجاد ارتباط  

 0/322 0/378 راهکارهای الزم                                                                                  ی و ارائهانداز پیروزی و صعود تیم  توانایی تبیین چشم 

زش عاری از مواد نیروزا و مردانه و موازین ورزی جوانرعایت اصول با  

     غیرمجاز
0/322 0/210 

 0/830 0/312 (ویژه انگلیسی تسلط مربی به زبان خارجی)به    

 0/912 0/101 مندی از کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی تسلط مربی به بهره  

ه طور که مالحظ دهد. همان های دوران یافته را نشان می جدول فوق بارهای مربوط به عامل

است.  سؤالاست. بار عاملی، ضریب همبستگی بین عامل و  عامل استخراج شده 2 ،شود می

دهد. همچنین مقدار آن شد ت  را نشان می سؤالی مستقیم  بین عامل و  عالمت مثبت رابطه
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 2برای این حوزه یک ساختار  ،دهد. در نتیجه برای آن عامل( را نشان می سؤالرابطه )اولویت 

 شده در جدول فوق برای هر عامل( حاصل شد.  ت تعریفالسؤاعاملی )با 

های استخراجی با استفاده از آلفای  ایایی )همسانی درونی( عاملی ارزیابی پ نتیجه

 کرونباخ

 است: ارائه شده 12نتایج این ارزیابی در جدول 

 ای کرونباخهای استخراجی با استفاده از آلف نتایج ارزیابی پایایی )همسانی درونی( عامل .12جدول 

 آلفای کرونباخ فاکتور
میانگین همبستگی میان 

 ها آیتم
 وضعیت پایایی

رهبری های مهار ت  عالی 121/0 832/0 

ویژه های مهار ت  خوب 913/0 989/0 

های موجود در این حوزه  ی عامل با توجه به مقدار آلفای کرونباخ در جدول فوق، پایایی همه

 شد. تأیید

مربیان، طی فرآیند عاملی انتخاب  4ری تحلیل عاملی اکتشافی مدل حاصل از پیگی  ی نتیجه

 ای دو مرحله

ای بر  طی یک فرایند دو مرحله 12الی  1های موجود در جداول  بندی با توجه به این که دسته

عاملی  2عاملی ) 2ای این حوزه در قالب یک ساختار  د، روایی سازهاساس مبانی نظری تایید ش

 شود. عاملی( تایید می 2ک ساختار یو برای هر عامل 

های  ی اول معیارهای سطح اول یعنی سوابق فنی، توان عملیاتی، مهار ت در این مدل در مرتبه

های فنی )شامل سوابق  های ویژه وجود دارند، سطح دوم این مدل مهار ت ارتباطی و مهار ت

های ویژه( را در  مهار ت های ارتباطی و های رهبری )شامل مهار ت فنی، توان عملیاتی( و مهار ت

های فنی و  معیارهای انتخاب مربیان )شامل مهار ت ،گیرد و در نهایت در سطح سوم بر می

ی انتخاب  حوزه ،دو مرحلهگیرند. در واقع معیارهای سطح اول در  رهبری( قرار میهای  مهار ت

ی سوم  ملی درجهپذیری و میزان آن از تحلیل عا کنند. برای بررسی تبیین مربیان را تبیین می

  متناسب با سطوح تعریف  شده استفاده شد.
 



   83                                                               تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور

 

  معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور اکتشافی بحث و بررسی پیرامون مدل
 

 سوابق فنی

با ، گری مربی با سطح تیم ملیتناسب مدارک مربی متغیر حضور تأییدهای این تحقیق در افتهی-

در  ،2010های المپیک زمستانی  حده برای بازیتیم کرلینگ  ایاال ت متفرایند انتخاب مربی 

و یافته های  (11) متحده ایاال ت کرلینگ ی اتحادیه 2 سطح مربیگری مدرک خصوص داشتن

سو  ؛ هم(3) فدراسیون تأیید مورد مربیگری مدرک باالترین در رابطه با داشتن (1791) شفیعی

سطح تیم ملی نشانگر اهمیت  توان نتیجه گرفت که داشتن مدارک مربیگری در لذا می. است

المللی در خصوص صدور و اعتبار مدارک صادره در باب  مربیگری تحت نظار ت یک سازمان بین

 ویژه در سطح ملی است.   به ،مربیگری

ها و  گری در لیگداشتن تجربه کافی مربیحضور متغیر  تأییدهای این تحقیق در  افتهی-

 در مربیگری ای بازی ی تجربه( 2009) اندوی استرالیافدراسیون تکوبا نظر مدیران  ها تورنمنت

سو است.  هم (12) باال سطح مربیان آموزش و نظار ت در المللی و تجربه بین سطوح باالترین

کافی مربیگری در  ی داشتن تجربه حضور متغیر تأییددر های این تحقیق  یافتههمچنین 

که به  (1882) یپاستور و میکس اظهارا تبا  ای ای و ناحیه المللی، ملی، منطقه مسابقا ت بین

 که بدیهی است .سو است مه (،17) مربیگری در سوابق مربیان پرداخته اند ی بررسی تجربه

المللی،  ی و مسابقا ت با اعتبار ملی و بینهای مل مربیان ملی در تیم سوابق بازی و مربیگری

کند که جهانی  فراهم می ای های ملی به گونه فکری و عملیاتی مربیان را در تیمفضای 

 بیاندیشند و جهانی عمل کنند.

های ملی و  های تجربه حضور در تیمتعداد سال حضور متغیر تأییددر  های این تحقیق یافته-

در  تیم هندبال ناشنوایان ایاال ت متحده آمریکابا نظرا ت مدیران باشگاهی به عنوان بازیکن 

 المپیک در متحده ایاال ت ناشنوایان هندبال تیم اسبق مربی به عنوان بازیکن ی خصوص تجربه

 سطح در متحده ایاال ت ناشنوایان هندبال تیم در مربیگری ای بازی ی ناشنوایان و تجربه

 در مربی ی تجربه مبنی بر ،فدراسیون ژیمناستیک بریتانیاو  (12) باشگاهی ای ملی المللی، بین

 انیطی که میزان حضور و مشارکت مربیهمچنین در شرا .سو است هم، (13)المللی بین سطح

تواند کارآمدی  و می های ملی بر روی عملکرد آنان اثر داشته امروز به عنوان بازیکن در تیم

 تواند از این منظر نیز مد نظر قرار گیرد. را ارتقا دهد، انتخاب مربیان می ایشان
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کاری، و نداشتن سوابق حضور متغیر حسن شهر ت اخالقی و  تأییدهای این تحقیق در  یافته -

 مصرف ی سابقه که عدمانجمن استادان بزرگ تکواندوی ایاال ت متحده با دار در گذشته الهمس

 سوء عدم و اخالقی غیر مسائل خاطر به تنبیه ی سابقه عدم مربیگری، ی دوره در مخدر مواد

 ی همه در مربیاخالقی  و ای حرفه رفتار ی مؤسسه قرار داده و تأکیدی را مورد کیفر ی سابقه

رعایت اصول و کدهای اخالقی به طوری که  به .سو است ، هم(11) ها را الزم دانسته است زمان

 گیرد. همچنین ثرگذار در انتخاب مربیان قرار میترین عوامل ا تگی در فهرست یکی از مهمشایس

اف فدراسیون سویی عالئق و اهداف مربی با اهد هم حضور متغیر تأییدهای این تحقیق در  یافته

در که بر روی استخدام مربیان دانشگاهی کار کردند،  (1889)  باربر و ایکریچمربوطه با نتایج 

های تأکیدو در مجموع  ؛(13)مربیهای  در برنامهو دانشگاه)سازمان( جامعه گرفتن عالیق  نظر

 تأکیدن متعدد در بحث مدیریت عملکرد بر لزوم نزدیک شدن اهداف کارکنان با اهداف سازما

سویی در موفقیت و همگرایی فدراسیون،  این هم که رسد به نظر می .باشد سو می شده است، هم

 رسد. ی ظهور می در مجموع در موفقیت تیم به منصه مدیران و مربیان،

 توان عملیاتی

توانایی ارزشیابی بازیکنان و تعیین نیازهای  حضور متغیر تأییدهای این تحقیق در  یافته -

که ( 2009ی و تمرینی آنان با معیارهای انتخاب مربیان هاکی در تیم دلتای جنوبی )آموزش

و نیز  (8) ها را داشته باشندای آن رزیابی بازیکنان و نیازهای توسعهمعتقدند مربیان باید توانایی ا

بر شناسایی نقاط نیازمند بهبود و گوشزد  در فرم ارزیابی مربیان باشگاه فوتبال گراندتریس

حضور  تأییدهای این تحقیق در  یافتههمچنین . سو است هم (11) دن آن ها به بازیکنانکر

با اظهارا ت  بینی و درک صحیح از تاکتیک و استراتژی بازی و اجرای آن در مسابقه پیش متغیر

های مورد نیاز در  ها و تکنیک آگاهی از تمام مهار تبرای مربی  که اظهار داشته (1733) خداداد

ها و  های مختلف در بازی های بازی، انتخاب استراتژی رد نظر، شناخت انواع سیستمورزش مو

کاربرد ( 1881) مک لین و زاکراجسک همچنین وفقیت است واز ضروریا ت م مسابقا ت مختلف

رد ورزشکاران های مناسب برای افزایش عملک ها و تاکتیکبین فردی و استراتژی های مهار ت

در ارتباط مستقیم با وظیفه، در  های مهار تعنوان  را به ن یک مجموعهعنوا گروهی و انفرادی به

های این  یافتهاز سوی دیگر،  .سو است هم ،(1) فهرست معیارهای ارزشیابی مربیان گنجاندند

ورزشی  ی رشته توانایی شناسایی و انتخاب بازیکنان کیفی در حضور متغیر تأییدتحقیق در 

بر توانایی مربی در شناخت استعداد بازیکنان و درک و  ( که1882سابوک )با   مورد نظر

همچنین،  .سو است هم، (19) داشته تأکیدهای ایشان  توانایی ها و شناخت صحیح از مهار ت
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با  ،ها دهی فعالیت ریزی و سازمان برنامهتوانایی  حضور متغیر تأییدهای این تحقیق در  یافته

مدیریتی یک  های مهار تا از ارکان مربیگری و جزو ریزی ر که برنامه (2002) اظهارا ت مارتنز

که کنترل و  (1791) های مدیریتی پیشنهادی شفیعی الگوی نظری مهار ت و (2) داند مربی می

را از امتیاز باالیی های مدیریتی ریزی فصلی از بعد مهار ت ظار ت، توانایی ایجاد نظم، برنامهن

های بعد  اهمیت هر یک از زیر مجموعه داند و بر اساس این الگو درجا ت برخوردار می

های این  یافته ،در ادامه. سو است هم، (3) های مدیریتی را مورد توجه ویژه قرار می دهد مهار ت

گری از یک نظام آموزش، داشتن عضویت و مدارک معتبر مربی حضور متغیر تأییدتحقیق در 

خود از داشتن باالترین  ی نامه ر پایانکه د (1791های شفیعی ) با یافتهارزیابی و ارتقاء مربیگری 

معیارهای انتخاب  و (3) یک نظام آموزشی مربیان یاد کرده مدرک مربیگری و عضویت وی در

نام فرم ثبتعنوان مربی  تمامی افرادی که به (2008مربی برای تیم شنای آلبرتای کانادا )

را در ملی مربیگری کانادا  ی گواهینامه ی هباید به صور ت کامل برنام کنند رسمی را پر می

 "توسعه ی جریان رقابت، زمینه"جدید  ی شنا گذرانده یا دارای مدرک معادل در برنامه ی رشته

توانایی مربیان در ارزشیابی ا لذ .سو است هم ،(19) باشند ملی مربیگری کانادا ی گواهینامه

انتخاب  م درعوامل مه ی ههای تمرینی و آموزشی آنان از جملازیمنظور تعیین ن بازیکنان به

های  ریزی انتخاب بهترین تاکتیک همچنین توان استعدادیابی، برنامه .شود مربیان منظور می

 گیرد. ته مد نظر قرار میتیمی نیز از عناصر مهم در انتخاب مربیان شایس

 ارتباطی های مهار ت 

ک رهبری اثربخش برای کارگیری سب توانایی به حضور متغیر تأییدهای این تحقیق در  یافته -

رهبری  های مهار تکه بر لزوم کسب  (1733)نظر دباغیان  تحقیق با ،یکایک ورزشکاران تیم

رهبری  های مهار تهای مربیان را  که اولین ویژگی (1737) خبیری ،(18) داشته تأکیدمربیان 

حضور  تأییدهای این تحقیق در  یافتهبه همین ترتیب،  .استسو  هم (20) ایشان دانسته

با  او در آینده ی بازخورد سازنده به ورزشکار برای رشد و توسعه ی توانایی ارائه متغیر

تیم توسط مربی را از  اعضای به موقع به و مناسب بازخورد دادنکه  (1791) شفیعی نظر

 تأییدهای این تحقیق در  یافته همچنین .استسو  هم (3) معیارهای انتخاب مربیان دانسته

ر و مشکال ت ورزشکاران و تیم با نظ ابرای درک نیازه توانایی گوش دادن فعال حضور متغیر

درک از  ی منجر به توسعه که توانایی بیشتر در ایجاد تعامل با دیگر افرادبر  تأکیددر مائتوزو 

در ارتباط با  (2002) وایوناکی مدرسه و نیز نظر مدیران شود می های ایشان سایر ملل و ارزش

های این  یافتهدر ادامه،  سو است. هم (13) فنی ورزشکاران از سوی مربیان ایه مهار تدرک 
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 با توانایی برانگیختن ورزشکاران در آموزش، تمرین و مسابقه حضور متغیر تأییدتحقیق در 

توانایی دادن انگیزه به ورزشکاران را در فهرست معیارهای ارزیابی مربیان  که (1892) براون نظر

آشنایی با فن مذاکره و توانایی در  حضور متغیر تأییدهای این تحقیق در  یافتهنیز  (22) قرار داد

در بیان نتایج  که (2002) مائتوزونظر  با  اعمال مدیریت تعارض و تضاد )اختالفا ت بین فردی(

 توانایی و اثربخش ی مذاکره عاطفی، کنترل طریق از مربی باید نویسد که تحقیق خود می

در لذا  .سو است هم (21) کند تقویت را المللی خود بین ارتباطا ت مختلف با افراد دیدار و مذاکره

با نظرا ت  با ورزشکاران و مدیران مؤثرتوانایی صحبت کردن واضح، صادقانه و  حضور متغیر تأیید

توانایی مربی در  نویسد که های یک مربی خوب می که در خصوص ویژگی (1733) خداداد

معیارهای انتخاب مربیان هاکی همچنین  و (7) ، مهم استمؤثرحبت کردن برقراری ارتباط و ص

سو  هم (8) ورزشکاران با صادقانه و باز صور ت به کردن صحبت توانایی در تیم دلتای جنوبی

مفید و مناسب از  ی های ارتباطی مربیان برای استفاده توان نتیجه گرفت که مهار ت می است.

دادن فعال و مدیریت تعارض و حل مسائل میان اعضای تیم از های رهبری، توانایی گوش  سبک

 ای است. فهجمله عوامل بسیار اثرگذار در انتخاب مربیان سطوح باالی ملی و حر

و بازخورد از دریافت مشور ت، راهکار  ی سابقه حضور متغیر تأییدهای این تحقیق در  یافته -

 و دادن آگاهی کردن، مشور ت ی ربارهد (1891ک )اورلیبا نظرا ت  گریسایرین در کار مربی

فرم درخواست مربیگری  مندرجا ت و( 21) کردن مربی با سایر اعضای کادر مربیگری حمایت

 و بازی تاکتیکی ی برنامه راجع به گیری مربی تصمیم ی درباره فدراسیون ملی هاکی کانادا

توانایی  حضور متغیر ییدتأدر ها  همچنین یافته .استسو  هم (10) مربیان مشور ت مربی با سایر

 با اظهارا ت خبیریکنترل هیجان و غلبه بر عوامل بازدارنده و سخت، قبل، حین و بعد از رقابت 

ها و فشار ناشی از  استرس مربیان برای کنترل هیجانا ت،نویسد  در کتابش میکه  (1737)

آگاهی  که عتقد استوی م .استسو  هم (20) تمرین و مسابقه باید توانایی الزم را داشته باشند

تواند فشارهای هیجانی ناشی از  می، های کاهش استرس در ورزشکاران از راه مربی داشتن

 حضور تأییدیافته در  .منجر شود ایشان هیجانا ت ی د و به تخلیهنک تمرین و مسابقه را کم

 دباغیان ارا تاظه با ورزشکاران( مدیران، با سایرین )همکاران، مؤثرتوانایی ایجاد ارتباط  متغیر
مربی باید از چندین کانال ارتباطی با ورزشکاران استفاده کند و در این  معتقد استکه  (1733)

 حضور متغیر تأییدیافته در لذا  .است سو هم (18) ای دارد اهمیت ویژهمیان ارتباط رودررو 

 شفیعی های فتهبا یا راهکارهای الزم ی و ارائه انداز پیروزی و صعود تیم یین چشمتوانایی تب

 و همکاران متبوع، سازمان برای مشترک انداز چشم ایجاد مربی در تواناییمبنی بر ( 1791)
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، های کوتاه انداز و برنامه داشتن چشمدر خصوص ( 1793)های نصیری  یافته و (3) ورزشکاران

و  دافشده در جهت دستیابی به اه بندی ریزی زمان مد ت برای تیم ملی و برنامه بلند میان و

 است.سو  هم (22) ویژه در مسابقا ت برای کسب پیروزی در هنگام تمرین و به ورزشکارانج ییته

رعایت اصول بازی جوانمردانه و موازین ورزش عاری از مواد  حضور متغیر تأییددر  طوری که به

 مربی ییتوانا در خصوص( 2000) رد موند های یافته باسو  توان نتایج را هم مینیروزا و غیرمجاز 

 بر بازی جوانمردانه تأکیدانگیز با  در ایجاد سرگرمی و تفریح و شوخی در تمرینا ت و ایجاد رقابت

نگرش مثبت و در ارتباط با  های نوجوانان کانادا انتخاب سرمربی فوتبال تیم معیارهای ( و23)

های این تحقیق و  توان به یافته های ارتباطی می از دیگر مهار تدانست.  (21) مربی ی جوانمردانه

از جمله برقراری ارتباط با سایر مربیان سطح باال، توان کنترل  ٬های سایر محققان یافته

 ی یی مربی در ارائهدر رهبری تیم و توانا مؤثرهای ارتباطی  روش ی هیجانا ت به واسطه

 د.شاره کراراهکارهای فنی و سایر ارتباطا ت الزم در مربیگری تیم 

 ویژه های مهار ت
منابع مستقیمی به ، ویژه انگلیسی( )به تسلط مربی به زبان خارجی حضور متغیر تأییددر  - 

دست محققان نرسید. لیکن در موارد متعددی بر لزوم توان مربی در برقرار ارتباط مناسب با 

نگلیسی برای است. لذا مهار ت زبان ا شده تأکیدورزشکاران و سایر اعضای کادر فنی تیم 

است و موجب برقراری ارتباطا ت زبان همچون ایران بسیار مهم  نگلیسیکشورهای غیر ا

 ،که به زبان فارسی آشنا نیستند المللی مناسب مربی و نیز ارتباط با دیگر اعضای کادر فنی بین

 برای برقرارید، زبان به این زبان آشنا باش . همچنین در صورتی که مربی غیرانگلیسیشود می

 و مفید باشد. مؤثر تواند مینیز  زبان و آشنا به زبان انگلیسی ران فارسیارتباط مناسب با ورزشکا
توان نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق با تحقیقا ت مرتبط با مهار ت مربی در  می از این رو

 (1733) خداداد و (1) (1881لین و زاکراجسک ) از جمله برقراری ارتباط مناسب با ورزشکاران
مندی از کامپیوتر  تسلط مربی به بهره حضور متغیر تأییدها در  یافته نهمچنی .است سو هم ،(7)

 ،ها ه از کامپیوتر در بسیاری از حوزهمهار ت استفاد و وسایل کمک آموزشی حاکی از آن است که

های تیم و تاکتیک اجرای  رای بازیکنان و نیز تحلیل تاکتیکاز جمله آموزش، تحلیل اج

رتباط المللی مربی و ا رتباط مناسب مربی با بازیکنان، ارتباطا ت بینبازیکنان و حتی در برقراری ا

با توجه به درصد آید.  اینترنت به یاری مربیان می ها از ترین یافتهبا کادر فنی و دریافت جدید

لفه در ور این مؤحض که توان نتیجه گرفت اند، می گویان به این گزینه داده توجه باالیی که پاسخ

 (2009فدراسیون تکواندوی استرالیا )همچنین  مربیان از موارد الزم باشد.تخاب ان ی نامه پرسش
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. به نظر (12) ضروری مربیان دانسته است های مهار تعالی در کار با کامپیوتر را از مهار ت 

 . اند ها به آن توجه کرده ویژه برخی رشته جدید است که به های مهار تاین یکی از  که رسد می

 گیری نتیجه

در مجموع  ،و در شرایط موجود ورزش کشور  ت این تحقیقسؤاالگویان به  دیدگاه پاسخاز 

 های مهار تای است که ابتدا به  گونه توان نتیجه گرفت که شرایط حاکم بر انتخاب مربیان به می

ارتباطی،  های مهار تدر حالی که  شود؛ یی و عملیاتی مربیان توجه میو سپس به توان اجرا فنی

نتایج این تحقیق با  ی آنان از درجا ت اهمیت بعدی برخوردارند. از مقایسه ی ویژه ایه مهار تو 

های عوامل انتخاب مربیان پرداخت؛  رتبه ی ادبیا ت تحقیق خارج از کشور شاید نتوان به مقایسه

هایی  مدیران ویژگی ی توان دریافت که در مجموع همه ن از بررسی نتایج این تحقیقا ت میلیک

 های مهار تهای مربیگری معتبر،  تی مربیان، عضویت ایشان در سیستمفنی و عملیاچون توان 

قرار داده اند. اما مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق  تأکیدرهبری و ارتباطی مربیان را مورد 

عاطفی و انسانی مربیان در راس معیارهای  های مهار ت که دهد نشان می (1791) شفیعی

مورد توجه در  های مهار تلیکن  اند؛ عدی در مراتب بعد قرار گرفتهب ایه مهار تانتخاب است و 

است. شاید این تفاو ت  فنی و اجرایی مربیان اهمیت بیشتری را داده های مهار تاین تحقیق به 

آماری گسترده در این تحقیق در مقایسه با تحقیق شفیعی باشد  ی در نتایج مربوط به جامعه

توان این  است. همچنین با تردید می ار کردهشنا ک ی اران رشتهکه فقط روی مربیان و ورزشک

 ها دانست. هرشت ی شنا با بقیه ی شتهری در رگیری را به تفاو ت مهار ت مربیگ تفاو ت در نتیجه

خاب مربیان نظران در انت سویی نظرا ت صاحب تعمق دیگر در نتایج این تحقیق، هم قابل ی نکته

های ورزشی   ت چندانی با سایر کشورها و سایر رشتهرسد تفاو ملی است که به نظر می

تنها معطوف به  ،زند عدم موفقیت مربیان ملی را رقم میباشد. لیکن آنچه موفقیت یا  نداشته

انتخاب اصلح و کار مربیگری وی در تیم نیست و عناصری چون محیط سیاسی، فرهنگی و 

ا و عدم مداخال ت اصالح رونده که رسد یه اثرا ت مشهودی دارند. به نظر ماجتماعی نیز در این را

سازی  لکرد تمامی افراد درگیر در آمادهها و نیز نظار ت مناسب در عم گیری مدیران در تصمیم

  طلبد. ت که انجام تحقیقا ت بیشتری را میهاس ایر عناصر اثرگذار در موفقیت تیمها نیز از س تیم
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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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