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 1ای لیگ برتر والیبال ایرانهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفهشاخص
 

 2نژاد، رحیم رمضانی1محمد علی صاحبکاران

 

 *دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد.1

 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن .2
 

  43/53/4333تاریخ پذیرش:                                                                        51/50/4333تاریخ دریافت: 

 چکیده
های ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ  برتگر والیلگای ایگران از هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص

نفر( و 31دیدگاه مربیان و ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمربیان و مربیان )

( بودند. نمونه آماری برابگر بگا 4334لی  برتر والیلای ایران سای ) نفر( شاغل در411ورزشکاران )

در پگژوهش حاضگر شگرکت درصگد(  03نفر ) 430جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، 

شاخص ارزیگابی عملکگرد سگرمربیان  13حاوی  ایپرسشنامه محقق ساختهکردند. ابزار تحقیق، 

. تنظگی  گردیگدمقیاس پنج ارزشی لیکرتگی ایت شده با بود که در یک مصاحله نیمه هدوالیلای 

نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه والیلای، روایی صوری و محتوایی نفر از اساتید صاحب 40ضمناً 

از روش (. α= 33/5آن را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونلاخ محاسله شد )

ها استفاده برای تحلیل دادهمتمایل )چرخش ابلیمین مستقی (  تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش

شاخص باقیمانده در شش عامل 34شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یازده شاخص حذف شدند و 

شگناختی، عامگل هگای روانارتلاطی، مهارت-های اجتماعیای، مهارتمدیریت تی ، روابط حرفه

بنگدی گردیگد. از دیگدگاه طلقگه 4تگر از زش ویژه بگزر های فنی، با ارسابقه و تجربه و مهارت

هگای ارتلاطی، مگدیریت تگی ، مهارت -های اجتماعیمهارت هایدهندگان به ترتیب عاملپاسخ

ترین ابعگاد ارزیگابی مه  ،ای و سابقه و تجربه ورزشیهای فنی، روابط حرفهشناختی، مهارتروان

ایجاد نظ  و انضلاط تیمی در تمرین و مسابقه در  عملکرد مربیان شناخته شد و همچنین شاخص

، با توجه به بنابرایناولویت اوی و شاخص ارتلاط با اصحاب رسانه در آخرین اولویت قرار داشتند. 

هگا ارتلاطی و عامل مدیریت تی ، ارزیابی ایگن مهگارت -های اجتماعیاولویت باالی عامل مهارت

 بسیار ضروری است.برای سرمربیان 

ارتلاطی، مدیریت  -های اجتماعیارزیابی عملکرد، سرمربی والیلای، مهارت کلیدی: نگاواژ

 شناختی و فنیهای روانتی ، مهارت

            Email: msahebkaran@yahoo.com                  *نویسنده مسئول:                                 

                                                 
ان با فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایراجرایی مقاله حاضر با استخراج از طرح پژوهشی تحت حمایت  .1

 انجام گرفته است. 0114/272شماره نامه 
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 همقدم
باشد می های ورزشی پرطرفدار و المپیکیال از رشتهوالیب ،های مختلف ورزشیرشته میاندر 

های اخیر رشد چشمگیری سال در. والیبال ایران نیز دارددوستان ای نزد ورزشجایگاه ویژه که

 شناخته شده است 92تا  61های گروهی طی سال ۀرشتترین عنوان موفقداشته است و به

های اخیر والیبال ایران سالا توجه به رشد . بدون شک ب(سایت رسمی فدراسیون والیبال ایران)

عوامل  نیاز مبرم به بررسی ها،این سال درها چنین تقویت ساختارهای لیگ و باشگاهو هم

یکی از عوامل عمده و اثرگذار در این  شود.و تاثیرگذار بر ورزش والیبال احساس میمختلف 

عملکرد سرمربیان این رشته کمک  ارزیابیزیرا،  ؛هستند ی باشگاهیهازمینه سرمربیان تیم

-میمهم  ایلهأمس مربیانسرانتخاب و ارزیابی . نمودآن خواهد  ۀشایانی به پیشرفت و توسع

 .های بعدی استفصل ایانتخاب سرمربیان بر ،هاهای مدیران باشگاهیکی از دغدغه باشد؛ زیرا

به محض شکست و  ،همچنین .ردوجود ندا که معیارهای مشخصی در انتخاب مربیان این ویژهبه

-عالوه .گرددمیو بالفاصله از سمت خود برکنار  شودبازخواست میمربی ، سرموفقیت تیم عدم

 ،روایناز ؛انتخاب مدیران نیز بیشتر شده استتعداد  ،با توجه به افزایش مربیان والیبالبراین، 

دارد تا کمترین اشتباه در  ازهایی نیشاخصبه  موجود از بین مربیان سرمربی امکان انتخاب

نوشادی، ) صحیح برداشته شود ،و اولین گام در موفقیت تیم انجام گیردانتخاب سرمربی تیم 

1866). 

عنوان های ورزشی نیز بهباشگاه باشد ومیصنعت ورزش  ، بخش مهمی ازایورزش حرفه

ارزیابی و ، نمیاایندر. قرار دارندمرکزی صنعت ورزش  ۀهست در های اقتصادی این صنعتبنگاه

خود جلب کرده را به پژوهشگرانمختلف صنعت ورزش توجه بسیاری از  منابعبررسی عملکرد 

، مربیان و مهمنابع انسانی م این یکی ازکه  .(2414؛ سانتوس، 2411پنگ و مینگ، )است

عملکرد کل تواند ها میترین تصمیم آنهای باشگاهی هستند که کوچکویژه سرمربیان تیمبه

مربیان،  .(1860پور، ، طالب1892رمضانی نژاد و همکاران، ) دتأثیر قرار دهرا تحت باشگاه

ن ها، مسئوالفصل تحت ارزیابی و قضاوت مدیران باشگاه، ورزشکاران، رسانه خاللهمواره در 

-میارزیابی بلکه انواع رفتارهای آنان  ،عملکرد شغلی تنهاهیأت و سایر مربیان قرار دارند و نه

 .باشدمیضروری و مهم  باشگاهارزیابی عملکرد سرمربیان های بنابراین، تعیین شاخص شود؛

ها و الگوهای ارتباطی او چگونه گیریرفتارها، تصمیم ۀواقع، اگر مربی دریابد که دیگران درباردر

 و سنجدبخود  ملکردع با ها راتواند نظرات آنمی کننداندیشند و چگونه وی را ارزیابی میمی

 .(1869دهقان قهفرخی، )ریزی کند برنامه آنبرای بهبود 
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یا مفهوم  1. ارزیابی عملکرد استاجتناب ناپذیرمربیان ورزش نیز برای وجود نظام ارزیابی 

است هر سازمان ترین عوامل موفقیت در تحقق اهداف تر آن مدیریت عملکرد از کلیدیجامع

های توسعه برنامه ریزی و اجرایاساسی برای برنامه یملکرد، اقداممدیریت ع .(1866نصیری، )

از نیز  )مانند ورزشکاران و مربیان باشگاه( و ارزیابی عملکرد کارکنان ،انسانی سازمان

. (1861، میرسپاسی، 8، کلی و همکاران2گونارتان و پلیس) آیدشمار میکارکردهای آن به

 .1هاستو شاخص 2هامالک ،0ها یا معیارهااستاندارد دشوارترین بخش سیستم ارزیابی تعیین

به عبارتی، کند یا گیری را مشخص میسطح مطلوب و بهینه موضوع مورد اندازه ،استاندارد

توانند استاندارد البته، انتظارات و اهداف نیز می. آوردبوجود می ی آتیهایی برای پیامدهارمون

انسانی با مفهوم حداقل شایستگی و خبرگی معرفی شده  مورد نیرویتلقی شوند که این امر در

اساس آن، میزان ارزیابی هستند که برهایی از پدیدۀ موردها یا جنبهویژگی ،هااست. مالک

این (. 1867نژاد، نژاد و رمضانیهمتی)شود ارزیابی میاستاندارد  شدن بهیابی یا نزدیکدست

( معتقد است که 1864بازرگان ) شوند.ندارد نیز نامیده میگیری استاهای اندازهها، عاملمالک

صورت کامالً کمی و عینی و یا دقیق و جزئی جهت ای است که بهمشخصه ،نشانگر یا شاخص

یکی از سازد. رود و وضعیت یک یا چند عامل را آشکار میکار میها بهقضاوت دربارۀ مالک

 گام دراولین  باشد کهها میشاخصها یا نشانگر ، تعیینعملکرد در ارزیابیاقدامات اولیه 

کارآمد برای انتخاب مربیان و ی راهنما و ابزار تواندمی و شودمحسوب میگیری درست تصمیم

ها، ارزیابی عملکرد سازمان درها . بنابراین شاخص(1864بازرگان،)باشد  سرمربیان خبره

مرکز مطالعات )ها افزایش دهد با تقویت شاخصوری سازمان را سازد تا بهرهمدیریت را قادر می

 (.1862و تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، 

است. در همین مورد  شده ها و خصوصیات متعددی برای مربی کارآمد و اثربخش مطرحویژگی

طلبی و توسعه عملکرد را ( دادن بازخورد، تشویق، پاداش، حل مشکالت، مبارزه1992) 7گرور

های مربی ( ویژگی1996) 6گاندی. (1992گرور، ) داندی یک مربی میهاترین ویژگی مهم

کردن، مشاور بودن و الگو بودن موفق و کارآمد را گوش دادن، رهبری کردن، معلّم بودن، هدایت

                                                 
1. Performance Evaluation 

2. Gunaratne & Plessis 

3. Kelly et al 

4. Standards 

5. Criteria 

6. Indicators 

7. Gerver 

8. Gondi 
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عامل تقسیم  12 بههای مورد نیاز مربی را ( ویژگی2440) 1مارتنز. (1996گاندی، ) داندمی

ها در ورزشی، استفاده از بهترین شیوه مربیگری، تنظیم اولویت که شامل آگاهی از علوم کرده

های ارتباطی، ها، داشتن انگیزه، توانایی انتقال فکر، آشنایی با مهارتتدوین اهداف و برنامه

ریزی تمرین، های انگیزشی، سازماندهی و برنامهآشنایی با اصول تشویق، استفاده از مهارت

های اجرا شده، آشنایی با اصول آموزش مهارت و رزشکاران و برنامهارزشیابی از فعالیت خود و و

توانایی  بردر داخل کشور نیز برخی از محققان . (2441میرز، ) است ورزشکاراننحوه یادگیری 

ها و نحوه عملکرد ( توانایی1870اند. مثاًل احمدی )های شغلی مربیان متمرکز شدهو شایستگی

های مربیان کشتی را از دیدگاه ( ویژگی1861اهی کشور و تبریزی )های دانشگمربیان مرد تیم

البته از نتایج تحقیقات  .(1861تبریزی، ) ی مورد مطالعه قرار دادندمربیان و بازیکنان تیم ملّ 

 می توان در ارزیابی مربیان استفاده کرد.

از کشور های ارزیابی مربیان در داخل و خارج شاخصی در خصوص تدوین بسیارتحقیقات 

ها ابعاد مربیگری و مالک انتخاب مربیان انجام شده است. البته در بسیاری از پژوهش

سابقه نظری و ( 1992) 2لین و چالدورایها مکترین آنمدر مه که بندی شده استاولویت

های ارزیابی مند را در این زمینه مرور و فقدان شاخصهای پژوهشی پراکنده و غیر نظامتالش

، 4پیامدهای شخصی، 3ها شش عامل پیامدهای تیمیآن .مربیان را یادآوری کردند عملکرد

و  7رفتارهای اجرایی حفظ و نگهداری، 6رفتارهای کاری غیرمستقیم، 5رفتارهای کاری مستقیم

های کانادا معرفی کردند و این را برای ارزیابی عملکرد مربیان دانشگاه 8رفتارهای روابط عمومی

ه دستۀ پیامدهای رفتاری، فرآیند رفتاری مرتبط با کار و فرآیند رفتاری مرتبط با عوامل را در س

با ( 1996) 9باربر و اکریج . (1992لین و چالدورای، مکحفظ و نگهداری سازمان قرار دادند )

مدیر ورزشی و برگزاری جلسات با مربیان و تماشای مسابقات ورزشی،  869بررسی نظرات 

رزیابی عملکرد مربیان بسکتبال و دو و میدانی شناسایی کردند که شامل هفت عامل را برای ا

ورزشکار،  -های مدیریتی، موفقیت، روابط عمومی، ارتباط مربی های فنی، مهارتعامل مهارت

 های اجرایی، الگو بودن و حمایت ورزشکار برای مربیان بسکتبال و عامل رشد بازیکن،مهارت

                                                 
1. Martens 

2. Maclean &Chelladurai 

3. Team Product  

4. Person Product 

5. Direct Behavior  

6. Indirect Behavior 

7. Administrative Maintenance   

8. Public Relation Behavior 

9. Barber & Eckrich 
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و بودن، مدیریت مالی، دانش و مهارت برای مربیان دو و میدانی روابط عمومی، موفقیت ، الگ

شش مؤلفه ( 2447) 1. همچنین انجمن مربیان بریتیش کلمبیا(1996باربر و اکریچ، )بودند 

 هایمهارت ،یارتباط شخص هایمهارت ،یآموزش هایمهارت ،یالتیو تشک یسازمان هایمهارت

برای ارزیابی را  یمرب یتیشخص یاهو مهارت ینمیو ا یتیریمد هایمهارت ،یارتباط گروه

 جهینت نیبه ا( 2449) 2نبارو .(2447انجمن مربیان بریتیش کلمبیا، ) مربیان شناسایی کرد

و  هیاول هایدر خصوص کمک یاز دانش کاف های ورزشی میشیگانمربیان لیگ که دیرس

دیگری  ی( در پژوهش4142) 8و سانتوس (2449بارون، ) ستندیبرخوردار ن یورزش یهابیآس

 26/8ساالنه ) یزریمرتبط با برنامه هاییستگیشاشان داد که ن یمرب 808 یابیخودارز نتایج

( و درصد 47/0و مسابقه ) نیتمر هایتیموقع صیمرتبط با تشخ هاییستگی(، شادرصد

های اصلی هر مربی  یستگیشا از( درصد 19/8) یگریو مرب یشخص یآموزش هاییستگیشا

با ( 2411) 0مینگپنگ و مینگ ها،در یکی از جدیدترین پژوهش. (2414سانتوس، ) ندهست

های ووشو سیستم ارزیابی عملکرد تیم ندنشان داد ،های ووشو های ارزیابی تیمشاخصبررسی 

در سطح اول خود، دارای چهار شاخص مدیریت تمرینات، مدیریت تدارکات تیم، و مدیریت 

پنگ و ) زیرمعیار نیز در سطح دوم قرار گرفت 17است. همچنین تعداد  رقابت و بازیکنان تیم

 ، شرایط فیزیکی،( پنج عامل استراتژی بازی2418و همکاران ) ز(. میر2411، مینگ مینگ

و  میرز) کردند از شاخص های ارزیابی مربیان معرفیرا  سازیانگیزشی و شخصیت فنی،

  .(2418، همکاران

ی چند های ملّ های انتخاب مربیان تیم( مالک1861و همکاران ) کهندلنیز داخل کشور در 

بندی ارزیابی ابعاد ( اولویت1861پور و اسماعیلی )طالب، (1861کهندل، ) رشته ورزشی

(، 1861شفیعی ) ،(1861کهندل و همکاران، ) های کشورهای ورزشی دانشگاهمربیگری در تیم

 وحدتو  (1861شفیعی و گودرزی، )شیرجه و واترپلو  ی شنا،های ملّ الگوی انتخاب مربیان تیم

که  دیرس جهینت نیکشور به ا یدانیدو و م انیمرب یابیارز هایشاخص نی( در تدو1861)

 بیبه ترت یتیشخص هاییژگیو و یاجتماع هاییژگیو ،یفن هایمهارت ،یتیریمد یهامهارت

( نیز به طراحی مدلی 1866) نو همکارا. نصیری (1861وحدت، ) را دارند تیاهم نیشتریب

. 2ی مربیگری هایژگیو. 1 پرداختند وی هندبال ایران های ملّ برای ارزیابی مربیان تیم

. 1ی شخصیتی هایژگیو. 2ی مدیریتی هایژگیو. 0ی اخالقی هایژگیو. 8ی آموزشی هایژگیو

                                                 
1.Coaches’ Association of British Columbia (CABC) 

2. Barron 

3. Santos 

4. Peng & Mingming 
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را  ریزی. برنامه14. پیشینه ورزشی و 9ی فردی هایژگیو. 6. روابط انسانی 7روابط اجتماعی 

. (1866نصیری و همکاران، ) ابعاد ده گانه ارزیابی مربیگری در وضعیت مطلوب معرفی کردند

های لیگ برتر های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهبررسی شاخص ا( ب1892) و همکارانروحانی 

دیریت تیمی آموزشی، رفتاری و تربیتی، م-های عوامل فنینشان دادند که شاخصفوتبال ایران 

ترین عوامل ارزیابی عملکرد عامل سابقه و تجربه به ترتیب مهم و فردی، حفظ و ارتقای تیم و

 معماریو همچنین حمیدی . (1892روحانی و همکاران، مربیان فوتبال شناخته شدند )

های فنی، و پنج عامل تواناییی کشور را بررسی ( ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان مل1898ّ)

های ارتباطی و توان عملیاتی را های ویژه، مهارتهای رهبری و مدیریتی، مهارتمهارت

در جدیدترین پژوهش انجام شده پیغمبری و  .(1898حمیدی و معماری، شناسایی کرد )

عملکرد  یابیعوامل موثر بر ارز نییتع( در پژوهشی با عنوان  2412همکاران نیز در سال )

 یژگیوبه این نتیجه رسیدند که  رانیا یاسالم یووشو جمهور ونیفدراس یمل یهامیت انیمرب

 رانیا یووشو مل میت انیعملکرد مرب یابیعوامل ارز نهیپس زم ،یگریو مرب یفن ،یارتباط یها

 (.2412پیغمبری و همکاران، ) هستند

( با الگوگیری از تحقیقاتی که در زمینه 1892) و همکاران ترین پژوهش، منظمیدر مرتبط

ی والیبال را در های ملّ ابی مربیان وجود داشت، معیارهای ارزیابی عملکرد برای مربیان تیمارزی

های فنی، های مدیریتی، مهارتو در قالب چهار مؤلفه اصلی شامل مهارتشاخص  04

با وجود  .(1892منظمی و همکاران، ) کردهای اجتماعی تدوین های شخصیتی و ویژگیویژگی

های ارزیابی عملکرد مربیان در شاخصهای بسیاری تفاوتدهد که نشان میمرور مطالعات  ،این

های ملّی که ورزشکاران در تیمبا توجه به این  .وجود داردها و سطوح مختلف ورزشی رشته

و در اصل، مربیان باشگاهی نقش تربیت و  هستندبرای مدت محدودی زیر نظر مربیان 

 و همکاران در ادامه تحقیق منظمیاین . بنابرر عهده دارندای را بسازی ورزشکاران حرفهآماده

در هایی برای شناسایی و انتخاب سرمربیان باشگاهی تدوین گردد. شاخص الزم است (1892)

ای، آماتور و ی، باشگاهی، حرفهواقع ارزیابی عملکرد مربیان هر رشته ورزشی در هر سطحی )ملّ

تر دقیقح سطهر های مورد نیاز مربیگری در شاخصی نیاز دارد تا های خاصشاخصبه غیره( 

و با توجه به داخل کشور  ای. با توجه به کمبود مطالعات در مورد مربیان حرفهکاربردی شود

های ارزیابی ترین معیارها و شاخصور، پژوهش حاضر بر آن است تا مهمتوسعه لیگ والیبال کش

مورد بررسی  اران لیگ برتر والیبال ایرانو ورزشکعملکرد سرمربیان والیبال را از دیدگاه مربیان 

سؤال  ،ارزیابی عملکرد در تحقیقات مختلفهای قرار دهد. با توجه به متفاوت بودن شاخص
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ارزیابی عملکرد سرمربیان  توان جهتهایی میاصلی پژوهش حاضر این است که از چه شاخص

 ها چگونه است؟این شاخص بندیویتهای لیگ برتر والیبال ایران استفاده کرد و اولباشگاه

 شناسی روش
پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه  –های توصیفی پژوهش حاضر از نوع پژوهش

با  اند.( تشکیل داده1891تیم حاضر در لیگ برتر والیبال کشور سال ) 12مربیان و بازیکنان 

برابر  14و حداکثر دو ل عاملی حداقل های تحقیق در روش تحلیتوجه به این که تعداد نمونه

شود، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته میتعداد متغیرهای تحقیق در نظر گرفته 

 100ورزشکاراننفر( و تعداد  20) نفر 12و مربیان  12شد و با توجه به این که تعداد سرمربیان 

 62نفر ) 186والیبال و در مجموع  شکارورز 110سرمربی و مربی و  20نفر بودند، در نهایت 

 درصد( شرکت کردند.

ها، امهنای بود که از مرور تحقیقات، کتب، پایانپرسشنامه محقق ساخته ،پژوهشاولیه ابزار 

سؤاالت در یک مصاحبه  ،. در مرحله بعدشاخص بدست آمد 76، با منابع و مقاالت پژوهشی

قرار گرفت که  بیان و کارشناسان با سابقه والیبالنفر از مر 14 در اختیار 1نیمه هدایت شده

شاخص ارزیابی عملکرد مربیان والیبال نهایی شد. در مرحله تأیید روایی  02پرسشنامه با  نهایتاً 

نظر دانشگاهی اساتید صاحبنفر از  16 صوری و محتوایی، پس از اعمال نظرات و پیشنهادهای

والیبال و دارای تحصیالت دانشگاهی، پرسشنامه نهایی و مربیان و کارشناسان با سابقه در رشته 

ارزشی لیکرتی )از بسیارکم  2 های ارزیابی عملکرد مربیان در مقیاسبه منظور شناسایی عامل

ایرانی  ورزشکاران( در اختیار مربیان با سابقه مربیگری و پنجتا بسیار زیاد با نمره  یکبا نمره 

رار گرفت.پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینان از شاغل در لیگ برتر والیبال ایران ق

( و برای تعیین KMO:667/4) 2ر، الکینیها از معیار کایرز، میکافی بودن تعداد نمونه

( استفاده شد. چون مقدار = سطح معناداری 441/4) 8همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت

 دست آمد،به سطح معناداری (>42/4Pمقدار ) بود و نیز 1/4تر از بزرگ کی. ام. اوشاخص 

و تعداد  را داشتندهای ساخته شده اعتبار الزم استفاده از تحلیل عاملی مناسب بود و عامل

با چرخش  0از روش تحلیل عاملی اکتشافیبود. همچنین ها نیز برای تحلیل عاملی کافی نمونه

های ارزیابی عملکرد مربیان والیبال و )چرخش ابلیمین مستقیم( برای شناسایی عامل 2متمایل

                                                 
1. Semi-Structured Interview 

2. Kaiser- Meyer-Oklin  

3. Bartlett's Test of Sphericity 

4. Exploratory Factor Analysis 

5. Direct Oblimin Rotation 
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به دلیل بار شاخص  11پرسشنامه اولیه، شاخص  02از بین  .روایی ساختاری ابزار استفاده شد

باقیمانده با توجه شاخص  81)معیار مبنا( از تحلیل عاملی حذف شدند و  04/4عاملی کمتر از 

ند. با توجه به نظر متخصصین، تأیید گردید04/4تر از به پیشینه پژوهش و بار عاملی بیش

 پنجای )شاخص(، روابط حرفه ششهای شناسایی شده در شش طبقه مدیریت تیم )عامل

 شششناختی )های روانشاخص(، مهارت چهارارتباطی ) –های اجتماعی شاخص(، مهارت

شاخص( شناسایی و  ششهای فنی )شاخص(، مهارت چهارشاخص(، سابقه و تجربه ورزشی )

از واریانس ارزیابی عملکرد مربیان را تبیین کرد  % 68/17د. مجموع این شش عامل، معرفی ش

     ثبات درونی کلی پرسشنامهمتغیر بود. 68/4تا  04/4ها از های آنکه بار عاملی شاخص

98/4 r=   11/4و ثبات درونی هر یک از عوامل ارزیابی عملکرد بینr=  60/4تاr= برآورد شد. 

 نتایج
درصد 12 کنندگان پژوهش نشان داد که مربیانشناختی شرکتهای جمعیتژگیبررسی وی

درصد از  11دادند. همچنین دهندگان را تشکیل میدرصد از پاسخ 62و ورزشکاران 

درصد در سطح جهانی سابقه 19درصد در سطح آسیایی و  02ورزشکاران در سطح ملّی 

درصد، در سطح  71تیب در سطح ملّی رقهرمانی داشتند. سابقه قهرمانی مربیان نیز به ت

درصد بود. توصیف وضعیت تحصیلی  12درصد و در سطح جهانی  01آسیایی 

دهندگان نشان داد که بیشتر ورزشکاران دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم و پاسخ

دهندگان بیشتر مربیان دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند. توصیف وضعیت سنی پاسخ

 است.سال  22/02و مربیان سال  22/20داد که میانگین سنی ورزشکاران  نیز نشان

از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل برای شناسایی ساختار عوامل اصلی ارزیابی 

عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران استفاده شد و شش عامل مدیریت تیم، روابط 

شناختی، تجربه و سابقه ورزشی های روانمهارت ارتباطی، -های اجتماعی ای، مهارتحرفه

 68/17مشخص شد. مجموع این شش عامل،  یکهای فنی با ارزش ویژه بزرگتر از و مهارت

 04/4ها از های آناز واریانس ارزیابی عملکرد سرمربیان را تبیین کرد که بار عاملی عامل %

سایی شده نیز با استفاده از ضریب (. ضریب پایایی عوامل شنایکمتغیر بود )جدول  68/4تا 

گویه به  11چنین، مشخص شد. هم α=60/4تا  α=11/4همبستگی آلفای کرونباخ بین 

 مبنا( از پرسشنامه اصلی حذف شدند.)معیار  04/4دلیل دارا بودن بار عاملی کمتر از 
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 برتر والیبال ایرانهای ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه شاخص -1جدول 

ل
وام

ع
 

ف
دی
ر

 

 های پرسشنامهشاخص
انحراف 
 ±استاندارد
ی میانگین

امل
 ع
بار

فا 
 آل
ب
ری
ض

ن  
یی
 تب

س
یان
وار

ده
ش

 

 مدیریت تیم

1 
ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و 

 مسابقه
61/4±21/0 724/4 

60% 49/82 

 706/4 98/8±92/4 گیریثبات رأی در تصمیم 2

 162/4 98/8±69/4 ی هر ورزشکار و کل تیمگزینی براهدف 8
 221/4 96/8±60/4 تعیین شرح وظایف ورزشکاران 0
 212/4 41/0±97/4 ای تیمتوانایی کنترل مسائل حاشیه 2

1 
ریزی مناسب در فصل داشتن برنامه

 مسابقه و فصل استراحت
92/4±14/0 094/4 

روابط 
 ایحرفه

 629/4 68/8±41/1 فس در مربیگرینسخت کوشی و اعتماد به 7

77% 41/10 
6 

توانایی مصاحبه و بیان مسائل یا 
 های والیبالگزارش

41/1±99/8 176/4 

 119/4 14/0±91/4 وضعیت ظاهری مناسب 9
 247/4 21/8±91/4 ارتباط با اصحاب رسانه 14

 067/4 99/8±96/4 ارتباط با مدیران و مسئولین باشگاه 11

های ارتمه
 –اجتماعی 
 ارتباطی

 194/4 10/8±40/1 رفتار مؤدبانه و محترمانه با ورزشکاران تیم 12

70% 49/1 
18 

داشتن رابطه دوستانه با بازیکنان در خارج 
 از تیم

62/4±14/0 181/4 

 121/4 16/0±79/4 احترام به مربیان تیم مقابل 10

 272/4 91/8±98/4 احترام نسبت به داوران 12

های مهارت
 شناختیروان

 712/4 71/8±42/1 توانایی انتقال نکات فنی به ورزشکاران 11

68% 77/2 

 198/4 24/0±67/4 ایجاد انگیزه در ورزشکاران و حفظ آن 17

16 
بازسازی روانی و کنترل استرس بازیکنان 

 )قبل و حین مسابقه(
49/1±99/8 166/4 

19 
اش و تنبیه در مواقع توانایی استفاده از پاد

 الزم
96/4±99/8 292/4 

24 
های ها و تاکتیکاستفاده از استراتژی

 متناسب برای هر بازی
62/4±77/8 247/4 

 061/4 40/0±98/4 های والیبالتوانایی آنالیز تاکتیک 21

تجربه و 
سابقه 
 ورزشی

 722/4 18/0±61/4 درجه مربیگری 22

11% 28/8 
 178/4 12/0±96/4 هاوان در باشگاهسابقه کسب عن 28

 121/4 20/8±42/1 های ملّی و باشگاهیسابقه عضویت در تیم 20

 047/4 26/8±41/1 های والیبال در تمریناتاجرای تاکتیک 22

 80/8 %61 742/4 09/8±40/1های والیبال به توانایی آموزش تکنیک 21های مهارت
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 ورزشکاران فنی
 196/4 91/8±90/4 های تمرینیابتکار در برنامه خالقیت و 27

26 
توانایی جذب و انتخاب بازیکنان مناسب 

 برای تیم
79/4±17/0 279/4 

 280/4 76/8±42/1 قاطعیت و صداقت 29

84 
های بازیکنان ها و قوتنشان دادن ضعف
 به شیوه درست

92/4±69/8 066/4 

81 
خص تربیت و معرفی ورزشکاران شا

 (بازیکن سازی)
61/4±12/0 018/4 

 

جهت متناسب بودن انددازه  KMOآزمون 
 نمونه

 7/66  

آزمون بارتلت جهت درست بدودن تفکیدک 
P≤ 441/4  عامل ها   

ضدددددریب آلفدددددای کرونبددددداخ کدددددل 
های ارزیددابی عملکددرد پرسشنامۀشدداخص

 سرمربیان
 98%  

 

ترین عامل ارزیابی عملکرد دهندگان مهمهای توصیفی، از دیدگاه پاسخبر اساس یافته

ترین اهمیت( و کم41/0±12/4ارتباطی آنان است ) –های اجتماعی سرمربیان، عامل مهارت

ای از ، خالصهدو (. در جدول11/8±19/4عامل مربوط به عامل تجربه و سابقه ورزشی بود )

 یان شده است.های ارزیابی عملکرد سرمربیان بترین عاملاهمیتترین و کممهم
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نهای ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ایرا. اولویت عامل2جدول   

 

 اولویت

ها مربوط به عامل
ارزیابی عملکرد 

 سرمربیان
 میانگین ±انحراف استاندارد

  

 اول
های عامل مهارت

 ارتباطی –اجتماعی 
65/0±06/4 

 04/4±67/0 عامل مدیریت تیم دوم

 سوم
های عامل مهارت

 شناختیروان
66/0±00/4 

  

 00/4±76/0 های فنیعامل مهارت چهارم
 73/3±70/0 ایعامل روابط حرفه پنجم

 ششم
عامل سابقه و تجربه 

 ورزشی
66/0±66/3 

 

ترین شاخص در ارزیابی های توصیفی نشان داد، از دیدگاه پاسخ دهندگان مهمهمچنین یافته

( و 21/0±61/4خص ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و مسابقه است )عملکرد مربیان شا

 (. 09/8±40/1ها مربوط به ارتباط با اصحاب رسانه بود )ترین آناهمیتکم

 

 بحث و بررسی
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر والیبال ایران 

( نه عامل 1861پور و اسماعیلی )بندی کرد، در صورتی که طالبطبقهتوان در شش عامل را می

(، رمضانی ندژاد و همکداران 1861(، کهندل )1861(، شفیعی )1861ارزیابی عملکرد، تبریزی )

(، 1992لدین و چدالدورای )( هشت عامل ارزیابی عملکدرد، مدک1996(، باربر و اکریچ )1892)

( و حمیددی و 2189(، روحدانی و همکداران )1867)(، نصدیری 1991) 1لین و زاکراجسکمک

و ( 1892)و همکداران ( و منظمدی1869( پنج عامل ارزیابی عملکرد، دهقدان )1898) معماری

 چهار عامل مهم در ارزیابی عملکرد مربیدان را شناسدایی کردندد.( 2412) پیغمبری و همکاران

                                                 
1.McLean & Zakrajsk 
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لدین و (، مدک1992الدورای )لین و چ(، مک1864(، تبریزی )1861در پژوهش کهندل ) ضمناً

( 1892( و رمضدانی ندژاد و همکداران )1869(، دهقدان )1861(، طالب پور)1991زاکراجسک )

ارتباطی، و سابقه و تجربه ورزشدی  –های اجتماعی آموزشی، مدیریت تیم، مهارت –عوامل فنی 

غیرهدای تبیدین به عنوان عوامل عمدۀ ارزیابی عملکرد مربیان شناسایی شدند که با توجه به مت

؛ ایدن موضدوع تدا خدوانی داردکننده عوامل ارزیابی عملکرد مربیان با نتایج پژوهش حاضدر هدم

مربیان است. البته در پدژوهش  ارزیابیاین عوامل در اهمیت حدودی نشان دهنده یکسان بودن 

مدل شدناختی از عواهدای روانای و مهارتحاضر عالوه بر عوامل مذکور، دو عامل روابدط حرفده

های دیگر این عمدۀ ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر والیبال ایران شناسایی شد که در پژوهش

رسدد عوامل با توجه به متغیرهای تبیین کننده آن با اسامی مختلف بیان شده است. به نظر می

های مختلف ممکن است بده دلیدل متغیرهدای جدیدد و بندی عوامل در پژوهشتفاوت در طبقه

هدا و یدا ماهیدت های ورزشی مختلف، تنوع عاملپرسشنامه، ترکیب مربیان رشته سؤاالتتعداد 

 های ورزشی باشد.رشته
ند که ارزش بیشتری داشتشاخص  81شاخص ارزیابی عملکرد سرمربیان،  02در این تحقیق از 

ه تشکیل دهنددهای شاخص بندی شدند.با استفاده از تحلیل عاملی در شش عامل ارزیابی طبقه

واریددانس متغیددر ارزیددابی عملکددرد سددرمربیان را نشددان داد و چددون اغلددب  %49/82عامددل اول،

سنجید، عامل مددیریت آن رفتارهای اجرایی و مدیریتی مربی برای حفظ تیم را میهای شاخص

هدای ورزشدی ( نامگذاری شد. در این عامل مربی از توانایی جهت دادن به برنامدهα=60/4تیم )

ریدزی، سدازماندهی، کند. این فرآیند به برنامههای تعیین شده استفاده میهدف برای رسیدن به

مطالعده و مقایسده متغیرهدای  ،طدور کلدی(. به 1861وحدت، شود )رهبری و نظارت اطالق می

و انضدباط تیمدی در  دهد متغیرهایی مانندد ایجدادنظمکننده عامل مدیریت تیم نشان میتبیین

گزینی برای هر ورزشکار و کدل تدیم، تعیدین گیری، هدفأی در تصمیمتمرین و مسابقه، ثبات ر

ریدزی مناسدب در ای تیم، داشتن برنامدهشرح وظایف ورزشکاران، توانایی کنترل مسائل حاشیه

هدای فصل مسابقه و فصل اسدتراحت، در ارزیدابی عملکدرد مربیدان مهدم هسدتند و شایسدتگی

صمیمات مهم در مربیگدری شدیوه مربیگدری اسدت. دهد. یکی از تمدیریتی مربیان را نشان می

 هایو استراتژکننده این است که مربی چگونه تصمیم بگیرد کدام مهارت شیوه مربیگری تعیین

را آموزش دهد، چگونه سازماندهی الزم را بدرای تمدرین یدا مسدابقه بده انجدام برسداند، از چده 

هدا گیدریتر در تصمیمد و از همه مهمهایی برای به نظم در آوردن ورزشکاران استفاده کنروش

(. اتخدا  تصدمیمات سدریع و درسدت در 1968، 1گراهامچه نقشی برای ورزشکاران قائل است )

                                                 
1.Graham 
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های ریزیمربیگری به خصوص در زمان مسابقات بسیار حائز اهمیت است و مربی باید در برنامه

های فصلی را افزایش و هدف های فصل را تنظیم، جلسات تمرینی سالیانه رازمانی جدول برنامه

، هدامیدر ت ورزشدکارانموفقیدت  رسدد از عوامدلقبل از شروع فصل مشخص کند. بده نظدر می

کلید موفقیت در مسدابقات را مددیریت و رهبدری  ودر سطوح باال  مربیانمدیریت خوب توسط 

یژگی مهم ، به یک و(1968) گراهام مطالعات. (2418، 1)آدلر و همکاران داندیخوب مدیریت م

. متغیرهدای (1968)گراهام،  است بعد مدیریتی و رهبری و آن ارزیابی کندیدر مربیان اشاره م

( بدا تأکیدد بدر کنتدرل و نظدارت، تواندایی ایجداد نظدم، 1861هدای شدفیعی )این عامل با یافته

 ریدزی مربیدان،( در بعد برنامه1898) معماری( و حمیدی و 1861شفیعی، ریزی فصلی )برنامه

انداز و برنامه برای جذب ورزشکاران و آشنایی کامل به قوانین و مقررات و روحدانی داشتن چشم

،بدا عندوان ازیجدذب ورزشدکاران مدورد ن یداشتن طرح و برنامه بدرا( در بعد 1892و همکاران)

( از 1861های ارزیابی عملکرد همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر با پدژوهش وحددت )شاخص

عامل شناسایی شده همخوان است. بندابراین، مربیدان نیدز بایدد تواندایی مددیریتی  لحاظ اولین

های پرحاشیه والیبال کشور را مدیریت و رهبری کنند. ایدن مناسبی داشته باشند تا بتوانند تیم

، محققدان بزرگدی ایهای اخیر مدیریت ورزش حرفهای مهم است که در نظریهموضوع به اندازه

هدای مددیریت و رهبدری مربیدان را شناسدایی ، چدالدورای و غیدره سدبک2رنمانند کارل و هو

 اند.کرده

از واریانس متغیر )ارزیابی عملکرد( را تبیین کرد و چون اغلب  %41/10های عامل دوم، شاخص

شدد، بدا عندوان عامدل روابدط ای مربدی مربدوط مدیهای آن به رفتارهای کاری و حرفهشاخص

های این عامل شامل، سخت کوشی و اعتمداد بده نفدس شاخص شد.( معرفی α=77/4ای )حرفه

هدای والیبدال، وضدعیت ظداهری مناسدب، در مربیگری، توانایی مصاحبه وبیان مسائل یا گزارش

باشگاه بود که به ترتیب بیشترین واریانس  مسئولین و مدیران با رسانه، ارتباط اصحاب با ارتباط

رسد، وضعیت ظاهری مناسب به کیفیت ارتبداط مربدی بدا این عامل را تبیین کردند. به نظر می

گذارد. ارتباط، موضدوعی مهدم در مربیگدری اسدت و بده خود و نحوه ارتباط با دیگران تأثیر می

 نظدر گدروه شود و کامالً قابل توجیه اسدت کده ازای و اجتماعی مربیان مربوط میرسالت حرفه

تدار مربدی بده طدور مسدتقیم بدر رفتدار و روابدط پاسخ دهنده با اهمیت باشد. زیدرا روابدط و رف

( و 1892گذارد. متغیرهای این عامل با یافته های رمضانی ندژاد و همکداران )ورزشکاران اثر می

 ،(2444) 8(، اسدتفان1996در بعدد روابدط عمدومی مربیدان، بداربر و اکدریچ ) (1866نصیری )
                                                 
1.Adler 

2.Karl & Horn 

3. Stephan  
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مربیدان نیدز بایدد تواندایی ارتبداطی همسو بود. بنابراین،  (2412و پیغمبری ) (2441) 1اسننان

های متعدددی را بدرای جدذب سدرمایه و گدرفتن مناسب داشته باشند تا بتوانند مدیران شرکت

 والیبال آقایان به سمت خود جلب کنند. های ورزشی همانند رشتهاسپانسر تیم

ین واریانس متغیر ارزیابی سرمربیان را تبی %49/1های تشکیل دهنده عامل سوم، شاخص

های آن به رفتارهای محترمانه مربی برای رشد و ارتقا ورزشکاران کردند و چون شاخصمی

های تبیین ( نام گرفت. شاخصα=70/4ارتباطی ) -های اجتماعی شد، عامل مهارتمربوط می

کننده این عامل به ترتیب، رفتارمؤدبانه و محترمانه با ورزشکاران تیم، احترام نسبت به داوران، 

رام به مربیان تیم مقابل، داشتن رابطه دوستانه با ورزشکاران درخارج از تیم، ارتباط با احت

 با عامل بدست آمدهارتباطی مربی است.  -های اجتماعی ها در قالب مهارتتیم مربیان سایر

و  (، منظمی1866(، نصیری )1996هایی همچون باربر و اکریچ )نتایج پژوهش

( در خصوص توانایی برقراری ارتباط 1869( و دهقان )1869(، تاجیک )1892)همکاران

 ها، کادر فنی و دیگر مربیان همخوان است.اثربخش با رسانه

های ایدن عامدل واریانس متغیر ارزیابی را نشان داد و چون اغلب شداخص % 77/2عامل چهارم، 

ابقه بدود، عامدل مربوط به بحث ایجاد اعتماد به نفس و نیز بازسدازی رواندی قبدل و بعدد از مسد

عامدل  کننددهی تبیدینرهدایمتغ سدهیمقا ( نامگدذاری شدد.α=68/4های روان شناختی )مهارت

دهد که توانایی انتقال نکات فنی بده ورزشدکاران، یدر پژوهش نشان م شناختیهای روانمهارت

حدین روانی و کنترل استرس بازیکنان )قبدل و  ایجاد انگیزه در ورزشکاران و حفظ آن، بازسازی

هدای ها و تاکتیکمسابقه(، توانایی استفاده از پاداش و تنبیه در مواقع الزم، استفاده از استراتژی

هدای توانندد در جهدت مهارتهدای والیبدال مدیمتناسب برای هر بازی و توانایی آنالیز تاکتیک

یج، مربدی شناختی تیم برای یک نیم فصل و یا تمام فصل مؤثر باشند. با توجه بده ایدن نتداروان

های خود را در راستای اهداف باشگاه طراحدی باید به اهداف باشگاه متعهد باشد و رفتار و برنامه

( در خصوص توانایی مشداوره بدا 1869(، و دهقان )1866(، نصیری )1996کند، باربر و اکریچ )

 کادر فنی و دیگر مربیان همخوان است.

یانس متغیر ارزیابی را مشخص کرد و به وار %28/8، های تشکیل دهنده عامل پنجمشاخص

های تشکیل دهنده این عامل به توانایی مربی در کسب مقام و عضویت در دلیل این که شاخص

( نام گرفت. α=11/4شد، عامل سابقه و تجربه ورزشی )مربوط می مّلی و باشگاهی هایتیم

سابقه کسب عنوان در  دهد که درجه مربیگری ومتغیرهای تبیین کننده این عامل نشان می

دهندگان ها بیشترین اهمیت را در ارزیابی عملکرد مربیان والیبال را از دیدگاه پاسخباشگاه

                                                 
1. Stenan 
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های های ملّی و باشگاهی و نیز اجرای تاکتیکداشته است در حالی که سابقه عضویت در تیم

رهای این عامل با والیبال در تمرینات کمترین اهمیت را برای پاسخ دهندگان داشته است. متغی

( همخوان است. 1864) (، تبریزی1867(، نصیری )1861(، شفیعی )2444های استفان )یافته

از  (،1898) معماریهای حمیدی و همچنین عامل شناسایی شده در پژوهش حاضر با یافته

تجارب، سوابق و  (.1898حمیدی و معماری، دیدگاه مربیان و ورزشکاران همخوانی دارد )

تواند از عوامل آورند، میدست میی که مربیان در زمان ورزشکاری و در زمان مربیگری بهنتایج

(. همچنین 1866نوشادی، مؤثر در ارزیابی مربی و لزوم تجربه مربیگری در سطوح باال باشد )

های علمی باال، دانش الزم برای مربیگری و به روز رسانی اطالعات مربیان در موفقیت و مهارت

رسد درجه مربیگری به نظر می . بنابراین( 2446کلی و همکاران، بی مربیان مؤثر هستند )ارزیا

درصد موفقیت و میزان تجربه مربی ، مالک مناسبی  شاخص بسیار مهمی باشد، لیکنمالک 

 ءتوان جززند. هر چند سابقه و تجربه مربیگری را مینیست و به کار مربیان لطمه می

مربیان قرار داد. البته سابقه و تجربه همیشه به معنای کیفیت فنی  های کیفی انتخابشاخص

اند مربیان نیست، چون مربیان جوان و تازه کار بسیاری در والیبال وجود دارند که توانسته

 های خود را به خوبی در مربیگری نشان دهند.شایستگی

را تبیین کرد. با توجه واریانس متغیر ارزیابی  % 80/8های تشکیل دهنده عامل ششم، شاخص

های آن توانایی مربی در آموزش و تربیت ورزشکاران را برای تیم نشان به اینکه اغلب شاخص

آموزش  دهد توانایی( نامیده شد. این موضوع نشان میα=61/4فنی )های داد، عامل مهارتمی

، توانایی جذب و های تمرینیورزشکاران، خالقیت و ابتکار در برنامه های والیبال بهتکنیک

های ها و قوتانتخاب ورزشکاران مناسب برای تیم، قاطعیت و صداقت، نشان دادن ضعف

 فراوانی تأثیر ،(سازی بازیکن)شاخص  ورزشکاران معرفی و ورزشکاران به شیوه درست، تربیت

این و برای ارزیابی عملکرد مربیان والیبال بسیار مهم است. متغیرهای  شتهدابر انتخاب مربی 

(، شفیعی 2440الت متحده آمریکا )اهای ارزیابی فدراسیون تنیس روی میز ایعامل با شاخص

 و همکاران (، منظمی2447(، اتحادیه مربیگری بریتیش کلمبیا )1996(، باربر و اکریچ )1861)

( همخوان است. بر اساس 1892( و روحانی و همکاران )1898)ریمعما(، حمیدی و 1892)

 –های شغلی یا اصل تناسب شغل پاسخ دهندگان شایستگی بیان کردوهش باید های پژیافته

ای مربیان باید این دانند که در دنیای تخصص و ورزش حرفهاند و میشاغل را به خوبی شناخته

های همچنین این استنباط را با توجه به ششمین عامل . ها را در خود رشد و ارتقا دهندویژگی

ان داشت که مربیان لیگ برتر ایران از مراحل اولیه سطح رشد و توسعه تومی شناسایی شده

 اند و نیز با توجه به رشد روزافزون والیبال دروالیبال و فراگیری سطوح پایه والیبال عبور کرده
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و حضور در لیگ  91تیم برتر والیبال جهان برای اولین بار در سال  12ایران و صعود به جمع 

عان داشت که مربیان ایرانی در حال حاضر از لحاظ فنی به این توانایی توان ا جهانی، می

های طراز اول اند که تمریناتی را طراحی کنند که در مسابقات به راحتی بتوانند با تیمرسیده

های سایر ها با دیگر مربیان شاغل در لیگدنیا به رقابت بپردازند و فاصله محسوسی بین آن

اندرکاران ورزش مانند مدیران، وجود ندارد. از طرف دیگر، همۀ دست کشورهای قدرتمند جهان

های فنی مربیان را مورد بررسی و قضاوت باید شایستگی هاو باشگاه هاها و طرفداران تیمرسانه

ای برای دست اندرکاران و قرار دهند.در حقیقت قدرت فنی مربی شاخص پذیرفته شده

رسد که این عامل بستر ش است. همچنین به نظر میمتخصصان مدیریت و روانشناسی ورز

ساز موفقیت و ای و فنی ورزشکاران فراهم کند و زمینهمناسبی برای رشد و ارتقای سطح حرفه

کامیابی تیمی شود و البته آموزش و رشد تمام ابعاد ورزشکاران نیز به توانایی تخصصی و فنی 

های ملّی ( روی مربیان تیم1861و همکاران ) مربی وابسته باشد. البته، نتایج پژوهش شفیعی

سومین عاملی بود که شناسایی شد و همچنین در پژوهش  ،های فنیشنا نشان داد که مهارت

عاملی بود ومین های فنی، د( ویژگی2447( و انجمن مربیان بریتیش کلمبیا )1861کهندل )

یی شد. به طورکلی، که شناسایی شد در حالی که در پژوهش حاضر ششمین عامل شناسا

شود که برای ارزیابی عملکرد سرمربیان والیبال کشور به ترتیب بیشتر از پیشنهاد می

های ارتباطی، مدیریت تیم، مهارت –های اجتماعی های مهارتهای مربوط به عاملشاخص

های مربوط به عامل روابط های فنی استفاده شود و شاخصشناختی و سپس مهارتروان

 تواند در این ارزیابی مهم تلقی شوند. و سابقه ورزشی نمی ایحرفه
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