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 های مربیان ورزشیشایستگی ۀنامپرسش ساخت و اعتباریابی

 

 3سمیرا فیضی ،2پورمهدی طالب، 1امیر منتظری

 
 * دانشگاه فردوسی مشهد دکتری مدیریت ورزشی،. 1

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد. 2

 دانشگاه شمال، آمل دکتری مدیریت ورزشی،. 3

 
 31/03/1395تاریخ پذیرش:                            02/12/1393 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
های مربیان ورزشی بود. ساخت و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزیابی و سنجش شایستگی ،پژوهشهدف از انجام این 

ن های مربیاشایستگی ۀساختپژوهشگر ۀنامگیری هدفمند انتخاب شدند و پرسشصورت نمونهمربی به 300 ،منظوربدین

. روایی باشدمیهمبستگی مطالعات و از نوع  بوده پژوهش، توصیفی ذکر است که اینشایان. نمودندورزشی را تکمیل 

مبتنی بر  تحلیل عاملی ۀوسیلآن به ۀنظر و روایی سازید صاحبتتوسط گروهی از اسا پژوهشصوری و محتوایی ابزار 

عامل قرار  هفتگویه در  29املی اکتشافی با چرخش متعامد، اساس تحلیل عبرتأیید گردید.  مدل معادالت ساختاری

 ذکر است کهشایان دادند.های مربیان ورزشی را تشکیل میواریانس شایستگی از درصد 64/68 این عوامل که گرفتند

نامه سؤالی پرسش 29عاملی  هفتاول و دوم و ضرایب آلفای کرونباخ از ساختار  ۀنتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتب

نیاز های موردشایستگیترین عوامل و مهم که پژوهشهای این یافته. ندنمودروایی و پایایی آن را تأیید  و حمایت کرده

ابزاری  ۀتهی های آموزشی مربیان ورزش ورای دورهریزی بتواند در طراحی و برنامهمی ،فراهم آورد را ورزشیمربیان 

 فاده قرار گیرد.مورد است هابرای ارزیابی عملکرد آن

 

 تحلیل عاملی، ورزش، ، شایستگیربیانم: کلیدی واژگان
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 مقدمه
 ارزش وو گردیده مطرح های اجتماعی ترین نهادعنوان یکی از مهمورزش به ،گذشتهۀ طی دو ده

های کننده به فعالیتعنوان یک عامل کمک. ورزش بهاست پیدا کردهاهمیت فراوانی در سطح جهان 

توجهی از اقتصاد در سطوح فردی، سازمانی و ملی عنوان بخش قابلی و خلق ثروت بهاقتصاد

 در میانکند که ورزش عنوان می 2سیوتسو تی(. 126، 2009، 1شناخته شده است )گلدمن و جانز

(؛ 239، 2012سیوتسو، )تی  قرار داردمیلیارد دالر  500صنعت بزرگ دنیا با ارزش تقریبی  20

، گروهیهای آن از رسانه ۀهای ورزشی همراه با پخش گستردا توجه به گسترش فعالیتب ،روایناز

 یافته است.توجهی افزایش ابلطور قای بهحرفه و مربیان محبوبیت و شهرت ورزشکاران

هایی آوردن فرصتو مسئولیت فراهم شودمحسوب میاصلی و مرکزی  ۀمربی چهردر محیط ورزش، 

های گوناگون فنی، بدنی و اخالقی را های ورزشکاران در زمینهها و مهارتبرای افزایش توانایی

هدایت و رهبری ورزشکاران در  :مربیگری شامل (.347، 2010، 3هاردمن، جونز و جونزد )برعهده دار

های زندگی از جمله هماهنگی و راهنمایی های فنی، تاکتیکی و مهارتیادگیری و آموزش

عنوان یک به مربیگری به (2006) 4و همکاران دراکو .باشدمیها ن مهارتورزشکاران در اجرای ای

نگرند )دراکو، ، میکندورزش کمک می ۀفعالیت آموزشی که به توسعه و پیشرفت ورزشکاران در حوز

اگرچه  که کندنشان میخاطرنیز  6روکس لی. (248، 2006 ،5کامبیتسیس، کاراکوسو و تی سیتزیس

، شدن به یک مربیبرای تبدیل هر فرد اما باشد؛مین دنیا ترین مشاغلسخت در میانمربیگری لزوماً 

شدن به یک مربی نیازمند مهارت و توانایی در یک ورزش خاص تبدیل ،روایناز مناسب نخواهد بود؛

تعهد و دلبستگی عاطفی به  و نیز داشتنهمراه با دانش، خرد و بینش نسبت به خود و دیگران 

مربیان  که کنندتأکید میو همکاران  دراکودر این ارتباط،  .(85، 2007)لی روکس،  باشدیمورزش 

کسب  ،روایناز ؛برای آموزش و تعلیم ورزشکاران خود نیازمند مهارت، تکنیک و تاکتیک هستند

، 2006)دراکو و همکاران،  باشدمیمقدار مناسب و کافی برای مربیان ضروری دانش ورزشی به

دانش و  بایستمیمربیان ورزش  که کنندپیشنهاد میمحمدی و همکاران  همچنین، .(246

طور به ،تغییر ورزش حالغلبه بر تحوالت پیچیده و محیط همیشه درمنظور های خود را بهمهارت

 . (23، 2011محمدی، ایزدی و صالحی، ) نمایند رسانیوزرمستمر به

                                                           
1. Goldman & Johns 

2. Tsiotsou 

3. Hardman, Jones & Jones 

4. Drakou 

5. Drakou, Kambitsis, Charachousou & Tsetzis 
6. Le Roux 
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سال  20ورزش در  های متعدد ورزشی، نقش مربیانسازی رشتهتجاریگرایی و ایبا توجه به حرفه

از خود  مربیانهای و مسئولیت های درک عملکردتوجهی تکامل یافته و بر روشطور قابلگذشته به

های مربیان ورزش اهمیت ها و صالحیتبنابراین، تحلیل و شناخت شایستگی ؛مؤثر بوده است

متنوع و گوناگون  ،نقش مربیان در ورزش (.542، 2008، 1ل و هارتننش، اسپرو) یافته استفراوانی 

دهنده، برانگیزاننده، ، مربی، سازماناز یک آموزگار، استاد و دوست گرفته تا یک مشاور و باشدمی

را شامل منبع اصلی تمامی دانش مرتبط با ورزش و تمرین  نیز گیرنده وریز، تصمیمرهبر، برنامه

مساعد آموزشی  محیطنیازمند مربیان ورزش  بر این باور است کهزابو  (.41 ،2012، 2)زابو شودمی

 .(43، 2012زابو، ) دنبال راهی برای تحریک و برانگیختن ورزشکاران خود باشندو باید بههستند 

 تمامیهای اخالقی را ارائه نمایند و ورزشکاران را در کسب آموزش بایستمیمربیان همچنین، 

گر داشته باشند و به ایجاد و تقویت و تشویق نمایند و نقشی حمایت یاری رساندههای خود انسیلپت

اظهار زابو زمینه، دراین (.346، 2010)هاردمن و همکاران،  نفس ورزشکاران کمک کنندبهاعتماد

نگر اهی آیندهدیدگ الزم استبلکه  ،تمرکز داشته باشد حال ریک مربی موفق نباید تنها ب که داردمی

کردن روزو برای به بوده های رسیدن به موفقیت در علم و فناوریپذیرای آخرین راهداشته باشد، 

ذکر است بهالزم. (43، 2012زابو، ) دانش خود در هر جلسه از آموزش و تمرین آمادگی داشته باشد

، سالم و شاد است تا بتواند کردن یک ورزشکار قویآماده ،یک مربی ورزش ۀترین وظیفمهمکه 

مهم، مربیان نیازمند  ۀمنظور تحقق این وظیفبهباشد.  یخوبی به رقابت بپردازد و بازیکن خوببه

 های خاصی هستند. ها و شایستگیصالحیت

سخت و  ،مورد معنای دقیق آن اجماعی وجود نداردکه دردلیل آنبه "شایستگی" ۀتعریف واژ

رفتارها، که  کنندعنوان می (2012) 3و همکاران استراوروپلوساین ارتباط، . در برانگیز استچالش

ممکن است  ای خاصزمینه آمیز درموفقیت برای اجرا و یا انجامنیاز ی موردهادانش و مهارت

، 2012، 4)استراوروپلوس، کیپرئوس، تریپولیتسیوتی و استریگاس نامیده شود عنوان شایستگیبه

که برای اجرای یک  ایهای ویژهکاربرد دانش و مهارتشایستگی را نیز  5و باکریج اینرنی مک (.122

)مک اینرنی و  اندتعریف نموده ،باشدمینیاز موردخاص  موقعیتیعملکرد مناسب و استاندارد در 

برداشت  ،شایستگی مربی که اعتقاد دارند (2011) و همکاران 6یرزامهمچنین،  .(21، 2012باکریج، 

ذکر شایان است. هارک ذهنی ورزشکار از توانایی مربی در اثرگذاری بر یادگیری و عملکرد آنو د

                                                           
1. Nash, Sproule & Horton 

2. Szabo 

3. Stravropoulos 

4. Stravropoulos, Kipreos, Tripolitsioti & Strigas 
5. McInerney & Buckeridge 
6. Myers 
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آمیز در ها و دانش مربیان که برای اجرای موفقیت، آن دسته از مهارتپژوهشدر این است که 

، )مایرز عنوان شایستگی مربیان در نظر گرفته شده استبه باشد،مینیاز ورزشی خاص مورد

 . (412، 2011، 1مپ و چِیسبیوچا

های گیریکه در تصمیم افرادیحتی ) طور معمولمربیان به بر این باور است که (2012زابو )

 فراگیر و جامعهای ها و شایستگیها، ظرفیتفاقد توانایی (العاده ماهر هستندای در ورزش فوقلحظه

مربیان باید توانایی که عقیده دارند نیز  (3201) 2فدریچین و وا. م(42، 2012)زابو،  باشندمی

ها، هدایت جلسات تمرینی و حمایت از مدت استراتژیمدت و بلنددهی، اجرا و ارزیابی کوتاهسازمان

توانایی مدیریت و هماهنگی منابع انسانی از ورزشکاران در حین تمرین و رقابت را داشته باشند و 

مانند هر انسانی، مربیان نیز دارای ترکیبی از ه (.248، 1320، 3)مواِن و فدریچی باشندبرخوردار 

که در تعامل با دیگران و انعکاس این حالیدر ( و40، 2012های مثبت و منفی هستند )زابو، ویژگی

ن و امو) نماینددانش مربیگری کسب میها را از طریق آموزش و اندوختن ، مهارتباشندمیتجربیات 

  .(242، 2013فدریچی، 

 ۀتوسعتمرینی متمایز،  ۀکمک به ورزشکاران در توسعه و طراحی یک برنامتوانایی  برخورداری از

های ارزیابی برای های جدید، برقراری ارتباطی مؤثر با ورزشکاران، استفاده و طراحی آزمونمهارت

وری ضربینی عملکرد ورزشی برای مربی یک تیم نظارت بر پیشرفت و فرایند آموزش و پیش

منظور موفقیت در امر مربیگری باید دارای اساس، مربیان ورزشی بهاین(. بر41 ،2012)زابو،  باشدمی

 های گوناگونی باشند. مهارت

های خود باور ها و قابلیتکه به تواناییمربیان برای این معتقد هستندنیز  (2013) فدریچین و امو

انتظار از های موردبا نیازها و خواسته بایستمیگسترش دهند د را های خوداشته باشند و شایستگی

عنوان ( 2006) ایرز و همکارانمهمچنین،  .(249، 2013ن و فدریچی، ا)مو آشنا شوند بازیکنان

های کلیدی مربیگری برای استمرار کار مربیان و بهبود و ارزیابی منظم از شایستگی که کنندمی

ورزشکاران و  ۀحیاتی و مهم در ساخت و توسع یعامل بوده وی مهم و ضرور ،مربیگری ۀتوسع

یابی به باالترین در کمک به ورزشکاران برای دست نقشی محوری را باشد. مربیانهای موفق میتیم

 نظرانصاحب کنند.های ورزشی ایفا میها و باشگاهاهداف تیم به بخشیدنخود و تحقق ظرفیت

دنبال های مربیگری خود توجه نمایند و بهشدن، مربیان باید به روشند که برای کارآمدهست معتقد

 . بخشندها را توسعه آنهایی از مربیگری باشند که بتوانند جنبه

                                                           
1. Myers, Beauchamp & Chase 

2. Moen & Federici 
 



 151                                                           ورزشی مربیان هایشایستگی نامۀپرسش اعتباریابی و ساخت
 

های شایستگی ارزیابی در ارتباط با اندکیهای تالش که با بررسی مطالعات گذشته مشخص گردید

در داخل کشور پیرامون ارزیابی  شدهنجاما هایپژوهشو بیشتر  مربیان ورزشی صورت گرفته است

منظمی و ؛ 1391نژاد، رضایی، خسروی و مالیی، رمضانیاست ) بودهعملکرد مربیان ورزشی 

 خلیق، اردمه و اکبر ییکاران، آقاصاحب ،نژادرمضانی ؛1393حمیدی و معماری،  ؛1392همکاران، 

های مربیان ورزشی شایستگی رزیابینظر به اهمیت و گستردگی بحث انتخاب و ا همچنین،. (1393

و با توجه به موفقیت رو به رشد کشورهای پیشتاز ورزش در امر مربیگری و نیاز روزافزون به مربیان 

های المللی ورزش و هزینههای ملی و بینمنظور موفقیت بیشتر ورزشکاران ایرانی در عرصهحاذق به

ها ها و فدراسیونها، باشگاهرزیابی مربیان در هیأتفراوانی که هر ساله در امر آموزش، انتخاب و ا

های مربیان ورزشی وجود ابزاری معتبر برای سنجش شایستگی که رسدنظر میشود، بهصرف می

از ضروریات حتمی و نیازهای اساسی ورزش  ورزش در جهان ۀمنظور همگامی با رشد و توسعبه

ساخت و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزیابی  با هدف پژوهشاین  ،روایناز ؛باشدمیکشور 

برای پژوهش های این یافتهاین احتمال وجود دارد که . صورت گرفتهای مربیان ورزشی شایستگی

ابزاری برای ارزیابی عملکرد مربیان  ۀهای مربیگری و ایجاد و توسعهای آموزشی دورهبرنامه ۀتوسع

 اخت نقاط ضعف و قوت خود کمک نماید. به مربیان در شناستفاده قرار گیرد و  مورد

 

 پژوهش شناسیروش
و محوری های مهم سنجی ابزاری برای ارزیابی شایستگیساخت و روان از پژوهش حاضر،هدف 

از طریق  ،منظوربدین. صورت گرفتبا رویکردی کمی  پژوهشاین  ،روایناز ؛مربیان ورزشی بود

نفع )اساتید نظران و افراد ذیو مصاحبه با صاحب مقاالت متعدد علمیبررسی کتب دانشگاهی و 

ترین متغیرهای مطرح در ارتباط با فهرستی از مهم ۀبه تهی ،مدیریت ورزشی، مربیان و ورزشکاران(

 ،و از نظر تعدادبوده معتبر  ،لحاظ مستندات علمیمربیان ورزشی که به هایها و صالحیتشایستگی

مبنای گویه بر 60 هاو براساس آن الت داشتند، پرداخته شدبیشترین تکرار و تأکید را در مقا

و دریافت نظر  هاگویهپس از استخراج این  .گردیدنیاز مربیگری شناسایی های موردشایستگی

مورد روایی صوری و محتوایی در تن از اساتید مدیریت ورزشی( 12) نظرانکارشناسی صاحب

 ،کاماًل مخالفمیک: ارزشی لیکرت ) ششنهایی با مقیاس  ۀنامنامه و انجام اصالحات، پرسشپرسش

تهیه  (کاماًل موافقم شش: و موافقم پنج: ،حدودی موافقمتا چهار: ،حدودی مخالفمتا سه: ،مخالفم دو:

دهندگان که بین نظر موافق و یا مخالف پاسخ انتخاب شداین طیف بر این مبنا و منطق  .شتگ

دهندگان مجبور بودند نظر پاسخ ،اساساینبر .طرف باقی بمانندند بینتوان هاتمایز ایجاد شود و آن

، پایایی مقدماتی ۀیک مطالعدر  در ادامه وموافق و یا مخالف اعالم نمایند.  شکلبهخود را 
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 ،نهایت( برآورد شد و درα=973/0بستگی آلفای کرونباخ )نامه با استفاده از ضریب همپرسش

( های مربیانشایستگینامه )پرسشاصلی سؤاالت مشخصات فردی و بخش نامه در دو بخش پرسش

  .گردیدتوزیع  پژوهشهای بین نمونه

های سمنان و خراسان رضوی بود. برای مربیان ورزشی استان ۀشامل کلی پژوهشآماری این  ۀجامع

ها و یا بتدر رقا حضور و شرکت ۀتجرب. 1 :دو شاخص در نظر گرفته شد پژوهشهای انتخاب نمونه

 .2عنوان مربی و به المللی(بین و ، ملی، منطقه، استان)در سطح شهرستان مسابقات ورزشی

های پژوهش در تعداد نمونه ذکر است کهشایان. پژوهشبودن در امر مربیگری در زمان اجرای فعال

ها( تعیین گویه برابر 10برابر و حداکثر  دوها )حداقل اساس تعداد گویهروش تحلیل عاملی بر

 با استفاده از روش ها(برابر تعداد گویه پنج) مربی 300 رو،نایاز(؛ 58، 2011، 1گردد )کالینمی

 انتخاب شدند. پژوهش ۀعنوان نمونبههای مذکور( گیری هدفمند )طبق شاخصنمونه

ها استفاده شد. دادهبرای تجزیه و تحلیل نیز  22 ۀنسخ 3و آموس 2اس. اس. پی. افزارهای اساز نرم

های آمار توصیفی مانند فراوانی و نامه با استفاده از روشهای پرسشاطالعات خام حاصل از سؤال

های مرتبط ها و شناسایی شاخصبرای تحلیل ارتباطات میان شاخصو ارزیابی گشت درصد فراوانی 

اول  ۀتحلیل عاملی تأییدی مرتب سنجی ابزار از روش تحلیل عاملی اکتشافی وروان نیز با هر عامل و

 و دوم استفاده گردید. 
 

 نتایج
 233نهایت های مخدوش و ناقص، درنامهشده، پس از حذف پرسشتوزیع ۀنامپرسش 300از 

شناختی اطالعات جمعیتآماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  ۀعنوان نموننامه بهپرسش

 شان داده شده است. ن یک ۀدر جدول شمار پژوهشی هانمونه

 

 

 

 

                                                           
1. Kline 

2. SPSS 

3. Amos 
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 پژوهشهای شناختی نمونههای جمعیتـ ویژگی 1دول ج

 فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی
درصد 

 فراوانی

 جنسیت
 93/51 121 مرد

 07/48 112 زن

 سن

 46/24 57 20ـ29

 47/33 78 30ـ39

 75/25 60 40ـ49

 87/9 23 سال و باالتر 50

 45/6 15 بدون پاسخ

 مربیگری ۀتجرب

 63/23 55 سالسه کمتر از 

 88/21 51 سال ششتا  سه

 45/15 36 سال 10تا  هفت

 74/19 46 سال 20تا  11

 73/13 32 سال 20بیشتر از 

 57/5 13 بدون پاسخ

حضور در  ۀتجرب

 های ورزشیرقابت

 32/28 66 رسمیمسابقات غیر

 89/27 65 مسابقات در سطح شهرستان

 46/27 64 ایقات در سطح استانی و منطقهمساب

 01/9 21 مسابقات در سطح ملی

 28/1 3 المللیمسابقات در سطح بین

 04/6 14 بدون پاسخ

 

عوامل اصلی  ۀکنند، متغیرهای تبیین1با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد

و باقی گشت ارزش حذف ی متغیرهای بیبرخ ،در این روش .های ورزشی مشخص گردیدشایستگی

نشان از کفایت نمونه و  3و بارتلت 2های کایسرآزمون ۀ. آماربندی شدهای مرتبط گروهموارد در عامل

آزمون  ۀآمارذکر است که شایاندارد.  پژوهشبودن انجام تحلیل عاملی برای متغیرهای مناسب

و شناخته شده قبول عنوان سطح قابلبه 7/0از  کایسر بین صفر و یک متغیر بوده و مقادیر بیشتر

مقدار در این پژوهش،  که باشدمیها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی تناسب داده ۀدهندنشان

                                                           
1. Varimax Rotation 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartlet 
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نشانی دیگر برای  نیز 05/0بودن آزمون بارتلت در سطح بود. معنادار 928/0کایسر برابر با  ۀآمار

 (.شمارل دو )جدول عاملی اکتشافی استها در انجام تحلیل بودن دادهمناسب
 

 ـ نتایج آزمون بارتلت 2جدول 

 سطح معناداری آزادی ۀدرج (2χآزمون بارتلت ) ۀآمار

34/10727 1711 001/0 

 

خصوص در پژوهشسؤال  59مورد از  29که  دهدمیبررسی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان 

)معیار مبنا( در  45/0عاملی مساوی یا بیشتر از  ارلحاظ داشتن بهای مربیان ورزشی بهشایستگی

 استمتغیر ( 842/0) تا( 527/0) ها ازبار عاملی این حیطه که نداهبندی شدعامل دسته هفت

شده در تحلیل دلیل عدم ارتباط با مبانی نظری عامل ایجادسؤال نیز به 30(. شمارۀ سه)جدول 

های تعداد عامل از تحلیل عاملی خارج شدند.( 45/0) زداشتن بار عاملی کمتر ا ،عاملی و همچنین

ها تعداد عاملۀ : الف( شناخت اولیگردیداز ترکیب معیارهای زیر تعیین  پژوهشآمده در این دستبه

بیشتر از یک؛ ج( استفاده از معیار  1ۀاساس مقادیر ویژها براساس مرور مقاالت؛ ب( انتخاب عاملبر

عامل  هفتذکر است که بهالزمشده. های اقتباسلیت درک عاملتوصیف واریانس و د( قاب

 گذاری این عواملنام و بودندواریانس  از درصد 64/68 دهندۀنشان پژوهششده در این شناخته

 ریزی شد. یک از عوامل پایههر ۀکنندهای توصیفاساس مفاد آیتمبر

 
 های اصلیـ تحلیل عاملی مؤلفه 3جدول 

 هاگویه هاعامل
بار 

 عاملی

 مقدار واریانس

 شدهتبیین

مقدار 

 ویژه

 رهبری و انگیزش

(9/0=α) 

 53/0 های ورزشیدرک نیازها و خواسته

6/16 259/11 

 57/0 تشویق ورزشکاران به داشتن عملکردی بهتر

 52/0 شناسایی نقاط قوت و ضعف ورزشکاران

 50/0 مثال و اجرای حرکات ۀوسیلکردن بهراهنمایی

 67/0 برانگیختن و ترغیب ورزشکاران

 60/0 دادن تعهد نسبت به تیم و ورزشکارنشان

 7660 نفس در مربیگریبهداشتن اعتماد

 77/0 راهنمایی و رهنمود به ورزشکاران ۀارائ

 78/0 ای مؤثر و سالم با ورزشکارانبرقراری رابطه

 

                                                           
1. Eigenvalue 
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 های اصلیفهـ تحلیل عاملی مؤل 3جدول ادامه 

 هاگویه هاعامل
بار 

 عاملی

مقدار واریانس 

 شدهتبیین

مقدار 

 ویژه

 رقابتی ۀتجرب

(84/0=α) 

 52/0 ها در حین رقابتمدیریت تعارض و درگیری

12/10 162/2 
 7/0 حین مسابقههایی واضح به ورزشکاران دستورالعمل ۀارائ

 71/0 مواجهه با لحظات حساس بازی ۀنحو

 65/0 دادن شور و اشتیاق در حین رقابتننشا

 برقراری ارتباط

(8/0=α) 

 595/0 داشتن توانایی نوشتاری خوب

11/10 923/1 

 597/0 داشتن توانایی کالمی خوب

 55/0 کمک به ورزشکاران در حل مشکالت

 65/0 نمودن وظایف مربوط به مربیگریهماهنگ

 70/0 های سریعگیریتوانایی تصمیم

 دارائه بازخور

(83/0=α) 

 85/0 برقراری ارتباط به روشی واضح و مشخص

74/9 322/1 
 79/0 هایی سازندهدبازخور ۀارائ

 75/0 هایی هدفمنددبازخور ۀارائ

 63/0 تسهیل در بحث با ورزشکاران

بازاریابی و 

 بندیبودجه

(79/0=α) 

 76/0 تیم ۀرعایت و پایبندی به بودج

 84/0 ریزی و طراحی بودجهبرنامه 156/1 97/8

 58/0 جذب مشارکت در ورزش

 پشتیبانی و حمایت

(76/0=α) 

 79/0 هاکمک به ورزشکاران در حل مشکالت شخصی آن
77/6 047/1 

 71/0 هاای آنکمک به ورزشکاران در حل مشکالت حرفه

 ریزیبرنامه

(73/0=α) 

 83/0 فصلریزی در طول طراحی و برنامه
32/6 037/1 

 74/0 تمرینی ۀویژه و خاص برای هر جلس ۀداشتن برنام

 

های مربیان شایستگی ۀنامبه بررسی روایی سازه پرسش یدر ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی تأیید

عمومی و یابی معادالت ساختاری، توافق که در بین متخصصان مدلجاآنورزشی پرداخته شد. از

کند فراهم می را های برازندگی برآورد بهتری از مدلیک از شاخصکدام کهر ارتباط با ایندکلی 

؛ (86، 2011شود ترکیبی از سه تا چهار شاخص گزارش شود )کالین، وجود ندارد، پیشنهاد می

 ۀدو به درجهای نسبت خیهای برازندگی مطلق، شاخصحاضر از بین شاخص پژوهشدر  رو،ازاین

استفاده شد  2میانگین مجذور برآورد تقریب ۀو شاخص ریش 1(، شاخص نیکویی برازشdf/2χی )آزاد

 4شاخص برازندگی تطبیقیو  3یهای برازندگی تطبیقی، شاخص برازندگی هنجارشاخصو از بین 

                                                           
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Normed Fit Index (NFI) 
4. Comparative Fit Index (CFI) 
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ارائه های برازندگی برای شاخصمتفاوتی را  1های برشمالک ،متخصصان استفاده قرار گرفت. مورد

ها بین صفر و یک است، تغییرات آن ۀدر شاخص برازندگی تطبیقی که دامن ،مثالعنوانبه ؛اندکرده

 ۀدهندنشان( 9/0) مقادیر باالتر از است، برازندگی نسبی مدل ۀدهندنشان( 85/0) مقادیر باالتر از

لی خوب و عالی برازندگی خی ( بیانگر95/0) و مقادیر باالتر ازبوده  قبول مدلبرازندگی خوب و قابل

( 08/0) مقادیر کمتر از نیز میانگین مجذور برآورد تقریب ۀبرای شاخص ریش باشد.میمدل 

یک مدل  ۀدهندنشان( 06/0) کمتر از مقادیر و بوده بودن مدلقبول و معقولقابل ۀدهندنشان

نیز  آزادی ۀدو به درجشاخص خینسبت مورد . در(38، 1999، 2)هو و بنتلر باشدمی مناسب و خوب

( و برخی 68، 2011)کالین، اند دانستهقبول و خوب برخی از پژوهشگران مقادیر کمتر از سه را قابل

 ،3ن و فوگارتیل دانند )تری،بودن مدل میمعقول و مناسب ۀدهندمقادیر دو تا پنج را نشان ،دیگر

2003 ،128.)  

 ۀنامگیری پرسشکه مدل اندازه دهدمی ( نشانشمارۀ یک)شکل  4اول ۀنتایج تحلیل عاملی مرتب

اعداد و پارامترهای مدل معنادار  ۀو کلی بوده مناسب ،های مربیان ورزشیسنجش شایستگی

 حاکی ازاست که ارائه شده  شمارۀ چهارگیری در جدول های )تناسب( مدل اندازه. شاخصباشدمی

 . باشدمیبودن این مدل مناسب
 

 

 اول ۀش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبهای برازـ شاخص4جدول 

 شدهمقادیر مشاهده های برازششاخص

 32/1324 دو خی

 356 آزادی  ۀدرج

 05/0 سطح معناداری 

 72/3 آزادی  ۀدو به درجنسبت خی

 9/0 شاخص برازش هنجار بنتلر بونت 

 93/0 شاخص برازش تطبیقی

 067/0  میانگین مجذور برآورد تقریب ۀشاخص ریش

 85/0 شاخص نیکویی برازش 

                                                           
1. Cut of Points 

2. Hu & Bentler 

3. Terry, Lane & Fogarty 

4. First Order  
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 های مربیان ورزشیسنجش شایستگی ۀناماول تخمین استاندارد پرسش ۀـ مدل مرتب1شکل 

 

ها( شده )سؤاالت( و متغیرهای مکنون )عاملبرای بررسی معناداری ارتباط بین متغیرهای مشاهده

باید از شاخص تی برای تعیین  ،هبلک .اساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کردتوان برنمی

پارامترها و شاخص تی )الزم به ۀ (. مشاهد102، 2011کالین، ) بهره بردمعناداری ضرایب مسیر 

بین  ۀمورد رابطشود( درنشان داده می C.Rافزار آموس با این شاخص در نرم که توضیح است

( 96/1) سؤاالت باالتر از تمامیدر دهد که مقدار تی نشان می های مربوطمقیاسسؤاالت با خرده
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ای که گونهبه باشد؛میهای مربوط معنادار بین سؤاالت و عامل ۀحاکی از وجود رابط این امر وبوده 

 های خود هستند.شده )سؤاالت( قادر به پیشگویی عاملمتغیرهای مشاهده تمامی

 1دوم ۀش تحلیل عاملی تأییدی مرتبتر، از رویابی به ساختار عاملی دقیقمنظور دستدر ادامه و به

ها گونه مدل. در اینباشدمیها رسیدن به یک روش معنادارتر از داده ه،این شیواز استفاده شد. هدف 

 ۀفرض بر آن است که خود متغیرهای مکنون در واریانس مشترک ناشی از یک یا چند عامل مرتب

. آیندشمار میاول به ۀهای مرتبعامل عامل دوم، ۀهای مرتبدیگر، عاملعبارتباالتر هستند. به

نامه و تأیید وجود بودن ساختار عاملی پرسشمناسب ۀاز این روش برای مطالعذکر است که شایان

اساس، اینبر(. 43، 2011کالین، شود )استفاده می ههای مربوطهای ادعایی سازنده یا پژوهشمؤلفه

اول با عامل  ۀمرتبۀ شدمقیاس تأییدخرده هفتنظور بررسی ارتباط مابزار و به ۀبرای تأیید روایی ساز

 و (شمارۀ دو)شکل  گردیددوم اجرا  ۀهای مربیان ورزشی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبشایستگی

و بوده مناسب  ،های مربیان ورزشیشایستگی ۀنامگیری پرسشنتایج نشان داد که مدل دوم اندازه

گیری در های برازش )تناسب( مدل اندازه. شاخصباشدمیمدل معنادار و پارامترهای  داعدا تمامی

های ، مقادیر شاخصشمارۀ پنجنتایج جدول با مطابق نشان داده شده است.  پنج شمارۀ جدول

اول  ۀهای مربیان ورزشی همانند مرتبشایستگی ۀنامدوم پرسش ۀگیری مرتببرازندگی مدل اندازه

بودن برازش و مطلوب ،نتیجههای برازندگی )تناسب( و دربودن شاخصقبول و مناسبنشانگر قابل

 .باشدمیگیری مدل اندازه

 
 دوم ۀهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبـ شاخص5جدول 

 شدهمقادیر مشاهده های برازششاخص

 6/1620 دو خی

 370 آزادی  ۀدرج

 05/0 سطح معناداری 

 38/4 زادی آ ۀدو به درجنسبت خی

 88/0 شاخص برازش هنجار بنتلر بونت 

 91/0 شاخص برازش تطبیقی

 077/0 میانگین مجذور برآورد تقریب ۀشاخص ریش

 83/0 شاخص نیکویی برازش 

 

                                                           
1. Second order 
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 همگی باالتر از ،ها با عامل باالتر از خودمقیاسبین خرده ۀمورد رابطمقادیر شاخص تی در ،همچنین

مجموع، نتایج تحلیل عاملی . درباشدمیها معنادار بین آن ۀی از وجود رابطاست که حاک( 96/1)

 ۀقبول و بسیار خوبی در جامعقابل ۀنامه از روایی سازکه این پرسش دهدمیاول و دوم نشان  ۀمرتب

 ایرانی برخوردار است. مربیان

 
 ی مربیان ورزشیهاسنجش شایستگی ۀنامدوم تخمین استاندارد پرسش ۀـ مدل مرتب2شکل 

 

پایایی  و از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار استفاده شدبراین، عالوه

پایایی  ،(. همچنینα=931/0دست آمد )به( 931/0) معادلمبنای آلفای کرونباخ نامه برکلی پرسش

ۀ دهندآمده نشاندستمقادیر به ،اساساینمتغیر بود. بر( 9/0) تا( 735/0) یک از عوامل نیز ازهر

. باشدمیهای هر عامل قبول برای پایایی ابزار و وجود ارتباط نسبتاً باال در بین گویهقابل یسطح
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در جدول شمارۀ  .دهدپایایی این عوامل را افزایش نمی ،هایک از گویهحذف هیچ ذکر است کهشایان

 نشان داده شده است. لیلیاز نظر تح یک از عواملشش، ضریب آلفای هر
 

 نامهیب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی پرسشاـ نتایج ضر 6جدول 

 ضریب آلفا تعداد سؤاالت هامقیاسخرده

 9/0 9 رهبری و انگیزش

 84/0 4 رقابتی ۀتجرب

 8/0 5 برقراری ارتباط

 83/0 4 دبازخور ۀارائ

 79/0 3 بندیبازاریابی و بودجه

 76/0 2 نی و حمایتپشتیبا

 73/0 2 ریزیبرنامه

 

 گیریبحث و نتیجه
ابزاری برای  ۀهای محوری مربیگری برای ساخت و توسعدنبال شناسایی شایستگیبه پژوهشاین 

رقابتی، برقراری ارتباط،  ۀجربتهفت عامل رهبری و انگیزش،  که در آن ها بودسنجش این شایستگی

گشت  استخراجریزی از طریق تحلیل عاملی حمایت و برنامه و بندیودجهو ب ، بازاریابیدبازخور ۀارائ

 . گردیدو تأیید 

واریانس از درصد  6/16 (،259/11ۀ )رهبری و انگیزش بود که با مقدار ویژ ،اولین عامل

ها و شایستگی ۀکننداین عامل منعکس ۀگوی نهکرد. های مربیان ورزشی را تبیین میشایستگی

منظور شناخت بهمربیان ورزشی الزم است که رهبری برای مربیان است.  تلفمخ هایصالحیت

تشویق و هدایت  و های ورزشی؛ نمایش تعهد، اعتماد، شور و اشتیاق برای ورزشنیازها و خواسته

های رهبری باشند. ها و شایستگیها، صالحیتدارای ویژگی ،روابطی سالم ۀورزشکاران برای توسع

تأثیر است که در آن یک نفر، گروهی از افراد را برای کسب یک هدف مشترک تحتفرایندی  رهبری

یابی به اهدافی خاص مهم و حیاتی برای کمک به ورزشکاران در دست یعامل ،روایناز؛ دهدقرار می

مربی در رأس یک  که دنداراظهار می( 2013) 1ماری و یانگهانکوک، استیدر این ارتباط،  .باشدمی

)هانکوک،  عهده داردرب خود یابی به اهدافهدایت ورزشکاران را در دست ۀوظیف ،ورزشیتیم 

مهارت رهبری برای یک  که دریافت نیز (2007) 2روکس . لی(127، 2013ماری و یانگ، استی

                                                           
1. Hancock, Ste-Marie & Young 

2. Le Roux 
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گذاری برای های هدف. همچنین، مهارت(91، 2007)لی روکس،  صالح ضروری استمربی ذی

در این  آید.شمار میعاملی مهم به هاآن یابی به اهدافورزشکاران در دست هدایت و راهنمایی

 دلیلای بهموفقیت یک ورزشکار تا اندازهکه  اندعنوان کرده( 2013هانکوک و همکاران )ارتباط، 

ای مؤثر، تسهیل در فرایند هدستورالعمل ۀتوانایی مربی در داشتن مهارت رهبری از طریق ارائ

و ایجاد روابط مثبت با  های فردیتفاوت شناختنفس در ورزشکاران، بهدایجاد اعتما گذاری،هدف

 1و همکاران ویمنهمچنین،  .(129 ،2013)هانکوک و همکاران،  باشدمییک از ورزشکاران هر

داشتن  ،بنابراین باشد؛میتشویق ورزشکاران امری مهم و حیاتی  که بر این باور هستند (2010)

، 2010، 2)ویمن، سالمونی و هال نمایدت و شایستگی رهبری برای مربیان ورزشی ضروری میمهار

که رهبری موفق مربیان ورزشی برای این کنندپیشنهاد مینیز ( 2009)و همکاران  3ترنینیچ .(39

 نمایند به ایجاد روابطی قوی با والدین ورزشکاران الزم است اقدامدر میان ورزشکاران جوان باشند، 

عالوه بر کند که ( توصیه می2012زابو )براین، عالوه (.105، 2009، 4)ترنینیچ، پاپیچ و ترنینیچ

توانایی برانگیختن از  بایستمیمد و واجد صالحیت آ، یک مربی کاربودن توانایی رهبریدارا

های قابلیت انگیزشی یک مربی ورزشی به برداشت. (42، 2012)زابو،  باشد برخوردار ورزشکاران

 هاآن شناختیروان هایها و مهارتدادن نگرشتأثیر قرارمربی خود از تحت ورزشکاران از توانایی

که بر این باور است  (2012) 5مارتنزدر این ارتباط، . (412، 2011یرز و همکاران، ا)م اشاره دارد

، 2012)مارتنز،  کافی برانگیخته شوند ۀرسند که به اندازصورتی به موفقیت میرورزشکاران ماهر د

ورزشکاری و رشد اجتماعی و  ۀمنظور توسعه و ترویج روحیرود بهاز مربیان ورزشی انتظار می. (345

، 2006باشند )مایرز و همکاران، برخوردار های انگیزشی مؤثری مهارت ازاحساسی ورزشکاران، 

های مهم و ضروری در مربیگری ورزشی ، شایستگیهای رهبری و انگیزشیمهارت ،بنابراین ؛(245

 (1393حمیدی و معماری )( و 2006مایرز و همکاران ) های پژوهشیافتهاین نتیجه با  هستند.

های رهبری را عاملی مهم در معیارهای نیز مهارت (1393حمیدی و معماری ) باشد.میسو هم

  اند.دانستههای ملی یان تیمانتخاب مرب

( 162/2) ۀگویه و با مقدار ویژ پنجمدیریت محیط رقابت با رقابتی و یا توانایی  ۀتجربدومین عامل، 

اهمیت  ۀدهندکرد. این عامل نشانرا تبیین می شایستگی مربیان واریانساز درصد  12/10 که بود

تمامی مربیان ورزشی های ورزشی است. ترقاب حینمدیریت و حمایت ورزشکاران توسط مربیان در 

                                                           
1. Wiman 

2. Salmoni & Hall 

3. Trninić 
4. Papić & Trninić 
5. Martens 
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 ارائههای ورزشی به ورزشکاران های روشن و نکات مهم باید حین رقابتکه دستورالعملبر سر این

های ورزشی کردن ورزشکاران و یا تیمرود در آمادهاز مربیان ورزشی انتظار می. شتندشود، توافق دا

سازی مدیریت اثربخش فرایند آمادهی داشته باشند. مهارت و توانایی کاف ،برای رقابت و مسابقه

های ورزشی در ها برای راهنمایی و هدایت ورزشکاران و یا تیمتاکتیک ۀتوسع نیزورزشکاران و 

با  یافتهاین  (.99، 2009)ترنینیچ و همکاران،  بااهمیت استمسابقه برای مربیان ورزشی بسیار 

نیز داشتن استراتژی از سوی مربی  ها. آنباشدمیهمسو  (2006مایرز و همکاران ) پژوهشنتایج 

ویمن و همچنین، ند. اههای مهم مربیان ورزشی قلمداد کردیکی از شایستگی را برای زمان مسابقه

منظور انجام رقابتی موفق در بهمربیان توانمند و شایسته  که دارنداظهار می (2010همکاران )

ارائه به ورزشکاران خود های تکنیکی، عمومی و تاکتیکی را رالعملدستوبایست می محیط مسابقه

صالحیت برای افزایش اثربخشی مربیگری خود مد و باآمربیان ورزشی کاراست  الزمبنابراین،  نمایند؛

  .(58، 2010، ویمن و همکاران) باشند برخوردار رقابتی ورزشکاران ۀکردن تجربتوانایی مدیریت از

سومین عامل ( 923/1ۀ )درصدی و مقدار ویژ 11/10گویه و واریانس  پنجاری ارتباط با توانایی برقر

اهمیت  ۀکنندمنعکس گرفته در این عاملهای قراربود. گویه های مربیان ورزشیاز شایستگی

 داشتناهمیت با در رابطه مربیان ورزشیچند هرمربیگری هستند. کار برقراری ارتباط در 

نظر اتفاق هاآن کردن به ورزشکاران در حل مشکالتری و کالمی خوب و کمکهای نوشتامهارت

 بودند، داللت بر اهمیت بسیار زیاد ترین بار عاملیدو گویه از این عامل که دارای باال اما ؛دارند

باید  یک مربی .دارندسریع و هماهنگی بین وظایف مرتبط با مربیگری  هایگیریتوانایی تصمیم

 و دیگر افراد تیم و باشگاه روابط مثبت و مؤثری هاآن ، والدینمربی خود، ورزشکارانکمک بتواند با

، مربیان باید باشگاه نفع بیرونی و مدیریتداشتن تعامالت با افراد ذی عالوه بربرقرار نماید.  را

های تواناییکه ورزشکاران بتوانند به طوریبه ؛ارتباطی استثنایی با ورزشکاران خود داشته باشند

نژاد و همکاران ( و رمضانی1393حمیدی و معماری ) هاییافتهبا امر  اینخود دست یابند.  ۀبالقو

 ازهای ارتباطی و روابط عمومی ترتیب مهارتبه پژوهشدو  این. در باشدمیهمسو  (1392)

نینیچ و همکاران تردر این ارتباط، بودند. شده ربیان ورزشی برشمرده ممعیارهای ارزیابی عملکرد 

های که دارای ویژگیدلیل اینیک از ورزشکاران بههر که انددر پژوهش خود گزارش کرده (2009)

های ارتباطی مختلف و گوناگونی از جانب مربی خود فردی هستند، خواستار مهارتبهمنحصر

 اند کهداشتهاظهار  نیز (1201) و همکاران 1جانسون. (102، 2009، ترنینیچ و همکاران) باشندمی

بر این  ها، آنهمچنین .شدن به یک مربی موفق استمهم در تبدیل عنصری ،توانایی برقراری ارتباط

تنهایی برای به ،ای عالی برای مسابقههای فنی و داشتن طرح و برنامهدانش و مهارت باور هستند که

                                                           
1. Johnson 
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به ورزشکاران ی برقراری ارتباط و انتقال اطالعات توانای از باید هاآن ،بلکه .باشدنمیمربیان کافی 

 دریافت (1993) 2سولیوانبراین، عالوه .(129، 2011، و همکاران 1جانسون) باشند برخوردارخود 

 بستگی وجود داردهم ،رد باالی تیمهای ارتباطی بین فردی پیشرفته و عملکبین مهارت که

 بوده وآمیز بسیار ضروری طات مؤثر برای مربیگری موفقیتبرقراری ارتبا. (87، 1993، سولیوان)

های مختلف از قبیل ارتباط های برقراری ارتباطی مؤثر را در موقعیتها و تواناییمربی باید شایستگی

 (2013) و همکاران 3چالمرز. (223، 2004)مارتنز،  با ورزشکاران، مربیان دیگر و والدین داشته باشد

که پیام مربی توسط تعیین و تشریح اهدافی روشن و واضح و اطمینان از این اند کهدهعنوان کر نیز

روشی  ،روایناز ؛باشدمیبرقراری ارتباط در درستی دریافت شده است، یک ویژگی مهم ورزشکاران به

که نماید باید در سطحی باشد می خود اقدام به برقراری ارتباط با ورزشکاراناز طریق آن که مربی 

چالمرز، سوروجالل ) درستی و وضوح از سوی ورزشکار دریافت گرددشده از سوی مربی بهپیام ارسال

بر این عقیده هستند که  (2004)و همکاران  5هوگرورستزمینه، دراین. (183، 2013، 4هوراپو دی

، 6منپدر فلیر و کو هوگرورست، ون) باشدمیچیزی بیش از انتقال اطالعات  ،برقراری ارتباط

اثرگذاری بر رفتار و تمرکز بر  ،برقراری ارتباط از هدف اصلیذکر است که شایان .(290، 2004

راستای تغییرات رفتاری است. این مفهوم در مربیگری ورزشی حاکی از تغییر رفتار ورزشکاران در

میزان موفقیت و  اند که( عنوان کرده2003) 7وینبرگ و گولددر این ارتباط،  باشد.بهبود عملکرد می

وینبرگ و ) است هاآن ناکارآمدو یا  کارآمد ارتباطات سطح برقراری دلیلبهاغلب  ،یا شکست مربیان

 .(153، 2003، گولد

 ۀمربوط به عامل ارائ( 322/1ۀ )درصد تبیین واریانس و مقدار ویژ 74/9چهارمین عامل با میزان 

و نیز بحث و گفتگو با  دمحور بازخورو هدف واضح، ساختارمند ۀارائ ۀبود. چهار گوی دبازخور

توانایی برقراری ارتباط  از آن ،بخشورزشکاران در این عامل قرار گرفتند. باالترین بار عاملی در این 

در  دبازخور .شتگویه داتوسط مربی به سبکی ساده و واضح بود که نشان از اهمیت معنادار این 

 پژوهشای مورد مطالعه و طور گستردهآید که بهشمار میمهم به ۀیک پدید ،مربیگری ورزشی ۀحوز

در  دبازخور شحاکی از اهمیت نق زمینهایندر هاپژوهشآمده از دستقرار گرفته است. شواهد به

 (هانمودن موقعیتارزیابی یک مربی و تجسمخود)از دو منبع داخلی  دمربیگری ورزشی است. بازخور

                                                           
1. Johnson 

2. Sullivan 

3. Chalmers 

4. Surujlal & Dhurup 

5. Hoogervorst 

6. Van der Flier & Koopman 

7. Weinberg & Gould 
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)ویمن و  شودناشی می (فتن از مربیان و یا منابعی مانند والدینگرمشورت) خارجیمنبع یک و 

با  یمثبت ارتباط ،کافی مؤثر، مثبت، حامی و حاوی اطالعات، سازگار دبازخور (.42، 2010همکاران، 

اطالعاتی سازنده با روشی مثبت به  ۀارائ ۀوسیلمربیان به .افزایش عالقه، لذت و شایستگی دارد

بردن شکاف بین بینو از هاتوانند به تصحیح سریع خطاهای آنمی هاعملکرد آن درموردورزشکاران 

دهند و نیز به بهبود ورزشکاران خود انجام می هاخواهند و آنچه آنآنچه مربیان از ورزشکاران می

  .(88، 2012، 1)گریگوری و لوی کمک نمایند

 های پژوهشیافتهبا  که این امر بندی بودودجهبازاریابی و ب ،شدهپنجمین عامل استخراجبراین، عالوه

نیز امور مالی را یکی از معیارهای ارزیابی  هان. آباشدمیهمسو  (1392نژاد و همکاران )رمضانی

های ها و شایستگیگرفته در این عامل با تواناییهای قرارگویهعملکرد مربیان دانسته بودند. 

. کردتبیین می( 156/1ۀ )واریانس را با مقدار ویژ از درصد 97/8 و بود مرتبط ریزی و بازاریابیبودجه

داشتن شایستگی و صالحیت مربیان ورزشی در اهمیت ۀدهندگرفته در این عامل نشانقرار ۀسه گوی

رسد شایستگی نظر میبهتیم و یا باشگاه است.  ۀبودجۀ بندی و رعایت برنامامر بازاریابی و پای

دیگر این عامل  ۀتر از دو گویتوجهی مهمطور قابلبه ،ریزی بودجهطراحی و برنامهمربیان ورزشی در 

بندی بوده است. این توانایی دارای باالترین بار عاملی در عامل بازاریابی و بودجه ،زیرا ؛باشد

محور تکامل یافته و بیش از هر زمان دیگری کارونهادهایی کسب سویهای ورزشی بهسازمان

های بیشتری برای مربیان شده است. لیتشدن مسئواند. این موضوع منجر به اضافهگرا شدهسودمند

 ها، از مربیانهای مدیریتی را ایفا نمایند. در این نقشمربیان نقش که ستزم اال در برخی موارد

ی وجهه و تصویر سازمان از طریق راهبردها یارتقابندی و به روند بودجه رودانتظار می ورزشی

باید  ،از سازمان را ترسیم نمایند یبتوانند تصویر مثبت هاکه آنبازاریابی مؤثر کمک نمایند. برای این

، تصویر مثبت یک سازمان ورزشی ذکر است کهشایانزمینه راهنمایی و هدایت شوند. اینخوبی دربه

 ،گونه که ذکر شدهمان ،روایناز ؛دارد بستگی های وابسته به آنبه عملکرد ورزشکاران و یا تیم

  کنند.مهم را ایفا میزمینه نقشی حیاتی و اینمربیان در

های پشتیبانی و مربوط به شایستگی( 047/1ۀ )درصد واریانس و مقدار ویژ 77/6ششمین عامل با 

 شده توسط مربی در حل مشکالت شخصی وحمایت و پشتیبانی ارائه ۀتنها دو گوی و حمایت بود

یک  ،در این عامل قرار گرفتند. مربیان اعتقاد داشتند که حمایت از ورزشکارانشکاران ای ورزحرفه

 وجهیچند ماهیتاین موضوع در  و برای مربیان ورزشی است نیازمهم و موردتوانایی و شایستگی 

و کند های مربیان را برای رفاه ورزشکاران توصیف میاین عامل نگرانی د.شومنعکس می هاآن کار

                                                           
1. Gregory & Levy 
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(. 42، 1980، 1دهد )چالدورای و صالحنشان می را در ارضای نیازهای فردی ورزشکاران هاهدف آن

منجر به ایجاد و خلق محیطی  ای و شخصی ورزشکارانحمایت و پشتیبانی مربی از نیازهای حرفه

نایی توا بایست ازمی . مربیان ورزشی(251، 2013ن و فدریچی، اموشود )می هامثبت در بین آن

باشند برخوردار  ایهای مشارکتی حرفهورزشکاران خود از طریق تشکیل گروهاز کمک و حمایت 

که در آن ممکن است ای و قهرمانی داشتن در یک رقابت در سطح حرفه(. شرکت42، 2012)زابو، 

ضوع که این موصورتیدرو  زایی باشداسترس ۀتواند تجربمید، نورزشکاران تحت فشار شدیدی باش

برای خود ورزشکار در  را تنها ممکن است نتایج خطرناکینه ،خوبی شناسایی و بررسی نشده باشدبه

مربی تیم باید  ،. در چنین شرایطیبگذارد تأثیر نیزممکن است بر عملکرد تیم بلکه پی داشته باشد، 

های الزم را تها و حمایخوب تبدیل شده و راهنمایی ۀبرای حل مشکل ورزشکار خود به یک شنوند

  ارائه نماید.

درصد  32/6های مربیان ورزشی با میزان شده از شایستگیآخرین عامل استخراج ،ریزیبرنامه

گر توانایی و شایستگی گرفته در این عامل بیانهای قراربود. گویه( 037/1ۀ )واریانس و مقدار ویژ

یک از جلسات ریزی دقیق هربرنامه ،ینبندی دقیق تمرینات و همچنریزی و زمانمربیان در برنامه

یکی از وظایف  ریزی(، برنامه2000) 2اسمیت و کرونج یافتۀاساس . برباشدمیتمرینی ورزشکاران 

. این امر شامل (74، 2000، اسمیت و کرونج) مدیران برای تعیین مأموریت و اهداف سازمان است

 ۀد. این مفهوم در عرصباشوظایف میز برای انجام نیاهای کسب اهداف و منابع موردشناسایی راه

 خواهند ومی برای پیشرفت تعیین آنچهنیازمند مربیان ورزشی  است که معنابدینمربیگری ورزشی 

اهداف تمرینی خود را تنظیم نمایند  ،آن مطابق باکه بتوانند طوریبه ؛تجسم نتایج نهایی آن هستند

مربیان  که ندهست معتقد (2010)و همکاران  4سانتوز براین،عالوه (.63، 2005و همکاران،  3)باتس

اساس ریزی دقیق، ساختارمند، ایمن، هدفمند و مناسب جلسات تمرینی برورزشی باید قادر به برنامه

در  .(68، 2010، 5)سانتوز، مسکیتا، گراچا و روسادو ها و استعدادهای ورزشکاران باشندرشد، توانایی

نیاز برای موفقیت های کلیدی موردیکی از شایستگی که دریافت نیز (2008) 6وود باط،این ارت

 باشدها و مواد آموزشی و تمرینی ورزشکاران میبرنامهسازی، طراحی و تفسیر دقیق آماده ،مربیان

 ،ریزیمهبرنا که کنندعنوان می (2010) و همکاران راستا، سانتوزاین. در(143، 2008)وود، 

مربیان ورزشی برای  ،روایناز ؛نیاز برای یک مربی شایسته و مجرب استترین صالحیت موردمهم

                                                           
1. Chelladurai & Saleh 

2. Smit and Cronje 

3. Bates  

4. Santos 

5. Mesquita, Graҫa & Rosado 

6. Wood 
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 برخوردار ریزی دقیق جلسات تمرینیبرنامه از توانایی بایستمییک مربیگری مؤثر و مناسب  ۀارائ

 . (69، 2010)سانتوز و همکاران،  باشند

ها و اعتباریابی ابزاری برای سنجش شایستگیساخت و  پژوهش،این  از هدفدرمجموع، 

نیاز و مهم های موردهای مربیان ورزشی بود. این ابزار به شناخت و شناسایی شایستگیصالحیت

های تواند برای تنظیم برنامهمی پژوهشنتایج این  ،نماید. همچنینمربیگری ورزشی کمک می

 هاهای آنی عملکرد مربیان با توجه به تواناییابزاری برای ارزیاب ۀآموزشی مربیان ورزشی و توسع

ها و تأهی گرددنمودن این ابزار پیشنهاد میمنظور کاربردیراستا و بهایندر .مورد استفاده قرار گیرد

کارگیری مربیان ورزشی با استفاده از این ابزار اقدام به سنجش های ورزشی در ابتدای بهباشگاه

 وطریق شناسایی شده این تا نقاط قوت و ضعف مربیان از  ایندنم هاآن هایها و صالحیتشایستگی

ها و باشگاه ،همچنین .های ورزشی شوندها و باشگاهتأمربیان واجد صالحیت جذب هی ،از این طریق

توانند با استفاده از این ابزار به ارزیابی مربیان خود پرداخته و پس از شناسایی های ورزشی میتأهی

های آموزشی مختلف برای تقویت نقاط ها و دورهاقدام به برگزاری کالس ،هاآنف و قوت نقاط ضع

 بردن نقاط ضعف مربیان نمایند. بینقوت و از

های درک عملکرد و بر روشدر مطالعات گذشته، پژوهشگران  در پایان باید اذعان نمود،

ارزیابی منظم از  ت کهمشخص شده اسهمچنین، ؛ اند تأکید کرده های مربیانمسئولیت

های کلیدی مربیگری برای استمرار کار مربیان و بهبود و توسعۀ مربیگری، عاملی حیاتی و شایستگی

این پژوهش های در همین راستا، یافتهباشد. های موفق میمهم در ساخت و توسعۀ ورزشکاران و تیم

ها آن و شناسایی نمودورزشی  های مربیانسنجش شایستگیرا برای  های محوری مربیگریشایستگی

هفت عامل رهبری و انگیزش، تجربۀ رقابتی، برقراری ارتباط، ارائۀ بازخورد، بازاریابی و  را در

 . بندی نمودطبقهریزی بندی و حمایت و برنامهبودجه
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Abstract 
The Purpose of this research study was to construct and validate competency scale for 

sport coaches. For this purpose, 300 coaches, recruited via purposive sampling, 

completed a researcher-made sport coaches’ competencies questionnaire. The method 

applied in this research was descriptive-correlation. Content and face validity of the 

questionnaire were confirmed by an expert university panel, and construct validity was 

evaluated using the confirmatory factor analysis based on structural equations. Based on 

exploratory factor analysis with varimax rotation, 29 items were devided into 7 factors. 

Total variance of these factors explained 68.64% variance of sport coaches’ 

competencies. Results showed that first-order and second-order confirmatory factor 

analysis and Cronbach’ alpha coefficient supported the 7-factor and 29-item structure of 

the questionnaire, and confirmed construct validity, internal consistency and temporal 

reliability. The findings of the study provide important insights into the competencies 

required of sport coaches. The findings of this study can be implemented to develop 

training programs for sport coaches and develop performance appraisal tools. 
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