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 مقدمه

هزار سال  ها و از دوطور مشخص توسط چینیبه ،ارزشیابی در معنای غیررسمی و به مفهوم قضاوت در خصوص عملکرد افراد

یند آمانند سقراط نیز ارزشیابی )به صورت شفاهی( را به عنوان بخشی از فررفته است. معلمان یونانی کار میقبل از میالد به

لوم مختلف در عرصه نی عاترین مبایعنوان یکی از پایهگیری بهانـدازه امــروزه،. (2531)امیران،  بردندیادگیری به کار می

گذارد. شاید بتوان یکی از به میدان می گیری پاشود که اندازهشک، علم از زمانی آغاز میدستاوردهای بشری درآمده است. بی

 ی عملکرد خود به عنوانگیرگیری دانست. در این میان، اندازههای اصلی پیشرفته بودن جــوامع را همیــن جنبش انـدازهلفهؤم

به سازمان  شود. عملکردهایی که هم مربوطیک موضوع عمومی، عملکردهای مختلف موجود در صحنه کسب و کار را شامل می

عنوان چراغ راه و گیری عملکرد بهیندها، افراد، مشتریان و یا پیمانکاران آن است. از آنجا که اندازهآو هم مربوط به واحدها، فر

تصاد آن یعنی رشد اق سسات کشور و پیامدؤها و مناو رشد و توسعه پایدار سازم ،های مدیریتی مطرح استفعالیت یۀگر کلهدایت

گیری، تجزیه وتحلیل، مقایسه و انجام اقدامات الزم و ضــروری در ایــن زمینــه است، مبحث مرهون سنجش، اندازهملی 

 .(2533رحیمی، ) گیری عملکرد روز به روز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده استاندازه

 دهند تا بازخوردینان را مورد مشاهده قرار میارزیابی عملکرد فرآیندی است که از طریق آن مدیران و سرپرستان رفتار کارک

در فرهنگ تعلیم و تربیت کارآتر، ارزشیابی تحت عنوان فرآیند تحقیق دست آورند. ها بهدر مورد نقاط قوت و ضعف آنتشخیصی 

 (.2531راهانی،فگودرزی و  ) گیری تعریف شده استو تبیین یا قضاوت و داوری درباره ارزش و مقدار چیزی، با سنجش و اندازه

گیری و مقایسه میزان و نحوه توان فرایند سنجش و اندازهنظام ارزیابی عملکرد را می ،به طور کلی، ( معتقد است2533) رحیمی

های معین و در دوره زمانی یابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخصدست

 دانست. بازنگری، اصالح و بهبود مستمر آنمعین با هدف 

های ملی هندبال ایران با روش تحلیل مسیر؛ نشان در تحقیق خود با هدف مدل سازی ارزیابی مربیان تیم ،(2534) نصیری

ای ههای فنی، پیشینه ورزشی، ویژگیهای ملی نقش دارند که عبارتند از ویژگیداد که پنج عامل اصلی در ارزیابی مربیان تیم

عاملی سیستم ربیان. وی در بحث و بررسی مدل دههای فردی مهای انسانی و اجتماعی و ویژگیشخصیتی و اخالقی، ویژگی

ی، های شخصیتهای ویژگیهای ملی عاملگروه قهرمانان تیمدر ، کندهای ملی هندبال ارائه شده خود بیان میارزیابی مربیان تیم

های های اجتماعی به ترتیب در اولویتریزی، پیشینه ورزشی و ویژگیاخالقی، فردی، انسانی، برنامهآموزشی، مربیگری، مدیریتی، 

های شخصیتی، آموزشی، مدیریتی، اخالقی، مربیگری، فردی، انسانی، در گروه استادان به ترتیب ویژگی؛ انداول تا دهم قرار گرفته

یب در گروه مدیران به ترت ؛نداههای اول تا دهم قرار گرفته ترتیب در اولویتهای اجتماعی بریزی، پیشینه ورزشی و ویژگیبرنامه

اجتماعی  هایریزی، پیشینه ورزشی و ویژگیهای شخصیتی، آموزشی، مربیگری، مدیریتی، اخالقی، فردی، انسانی، برنامهویژگی

ی، های شخصیتی، مربیگری، مدیریتی ملی عوامل ویژگیهادر گروه مربیان تیم ؛اندهای اول تا دهم قرار گرفتهبه ترتیب در اولویت

های اول تا دهم قرار های اجتماعی به ترتیب در اولویتریزی، پیشینه ورزشی و ویژگیآموزشی، اخالقی، انسانی، فردی، برنامه

آموزشی، مربیگری، های شخصیتی، های ویژگیعامل ،گروه در این خصوص عبارت بودند از نظرات چهار ،در مجموع ؛اندگرفته

هم قرار های اول تا دهای اجتماعی که به ترتیب در اولویتریزی، پیشینه ورزشی و ویژگیمدیریتی، اخالقی، فردی، انسانی، برنامه

اند و سه گروه قهرمانان، های شخصیتی را در اولویت اول قرار دادهها ویژگیشود همه گروهطور که مالحظه میهمان. اندگرفته

های بعدی نیز با یکدیگر اختالف دارند. ولی در اند و در اولویتهای آموزشی را در اولویت دوم قرار دادهویژگی ،ادان و مدیراناست

های شخصیتی و اخالقی و آموزشی و مربیگری در باالی جدول قرار دارند و همچنین دیدگاه قهرمانان نظر غالب بوده ویژگی ،کل

ا هترین دلیل آن تعداد بسیار بیشتر آن به نسبت دیگر گروهجموع چهارگروه منطبق است که شاید اصلیهای مبا دیدگاه و کامالا 



9/ شماره 9/ سال 2931مدیریت منابع انسانی در ورزش/ پاییز و زمستان  معماری                                                                                 
 

31 

های فهرستی از حیطه ،ثر فوتبال در بخش ارزیابی عملکرد مربیانهای مربیگری مؤدر کتاب روش ،(2331)2براون .بوده است

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

 1ر و اکریچبارب .ارتباط، ارتباط با والدین، آمادگی جسمانی مناسب، مراقبت و پیشگیری از صدمات رایج، نوتوانی صدمات و ارزیابی

 رفته توسطکارههای بمربیان بین دانشگاهی، روشرفته در ارزشیابی  کارهها و معیارهای بدر تحقیقی با عنوان روش ،(2333)

NCAA شان از سوی مدیران ورزش قهرمانی در مسابقات سراسری برای چگونگی ارزیابی مربیان را (5و 1،2های )در دسته

رهای معیاو  هاسه موضوع مورد آزمایش قرار گرفت: ورودی فردی، روش در این پژوهش اند.بسکتبال مورد ارزیابی قرار داده

های های ورودی مدیران ورزشی از موارد ذیل تأمین شد. قهرمانان، خود ارزیابیها، بیشترین دادهارزیابی. پس از دریافت پاسخ

ترین ان مهمعنوهمربیان، دستیاران ارشد مدیران، سرپرستان دانشگاه در روند ارزشیابی، جلسات با مربیان و زیر نظر داشتن رقبا ب

 0ونالرس .(، معتقد است که یک مربی باید دانش الزم برای مربیگری را داشته باشد2334)5ادوارد .، امتیاز گرفتندهای ارزیابیروش

آگاهی از فنون،  ها به شرح زیر می باشند:کند؛ این ویژگیهای یک مربی خوب و کارآمد اشاره میخصوص ویژگیدر ،(2334)

توانایی ایجاد انگیزه در  ؛ایعملکردها به عنوان یک فرد حرفه قدرت درک؛ خودها و قوانین در رشته ورزشی ها، تاکتیکروش

ت بازیکنان در طول یک بازی توانایی راهنمایی و هدایی برخورد صحیح با پیروزی یا شکست؛ اعضای تیم و کمک به آنها برا

 ؛نانهای بازیکتوانایی تجزیه و تحلیل مهارت ؛آگاهی از عملکرد بدن ؛ها و احساسات بازیکنانالعملزا و شناسایی عکساسترس

 ،(2331) 3والتون. توانایی اداره جلسات تمرینی ؛های ورزشی و توانایی انجام اقدامات الزم برای پیشگیری از آنهاشناسایی آسیب

نظرات وینس  در همین راستا وی بهد. کنبه نظرات مربیان موفق در ارتباط با عوامل مؤثر در موفقیت یک مربی اشاره می

ها را مدیریت خوب توسط افراد عامل موفقیت مربیان در تیم ویکند، بود اشاره می 34که یکی از مربیان موفق دهه  6لومباردی

دانست، همچنین وی شکل رهبری را مطرح کرده وکلید موفقیت در مسابقات را مدیریت و رهبری خوب جدید در سطوح باال می

الت، داند: دانش بازخورد، تشویق، پاداش، حل مشکهای یک مربی در عمل را شامل موارد زیر می(، ویژگی2331) 4گرور .دانستمی

 موفقیت در جهتهای فوق های خود در زمینهوی معتقد است که یک مربی باید بتواند از مهارت .طلبی و توسعه عملکردمبارزه

تمرین،  ها، استفاده از ارزشیابی شخصی ووفق بودن بستگی به توسعه استراتژیکند که مربی مو همچنین بیان می بهره ببردتیم 

های معتقدند که برای کارآمد شدن، مربیان باید به روش ،(2333)3بانت و گیگینز. استفاده از بازخورد و آمادگی مربی دارد

آنها را توسعه دهند. سه روش عملی خودارزیابی هایی از مربیگری باشند که بتوانند خود توجه نمایند و به دنبال جنبه مربیگری

از  هاییثبت وقایع روزانه مربیگری، مطالعه از طریق مشاهدات ویدئویی و نهایتاا جنبه که به آنها اشاره شده است عبارتند از:

مربیان هنگام کار است که هایی از خودارزیابی ها همگی مثالرفتارهای مربیگری که بتوان آن را مورد آزمایش قرار داد. این روش

(، تحت 2336)  3در تحقیق لین و جسک. تواند مورد استفاده مربیان قرار گیرددر سطوح مختلف مدیریت، آموزش و ارتباطات می

های کانادا، ارزیابی عملکرد مربیان بر اساس معیارهای های ورزشی دانشگاهعنوان بررسی عوامل مهم در ارزشیابی مربیان تیم

کل، مدیران  که در نتایج تحقیق نشان دادند. های تربیت بدنی کانادا مورد بررسی قرار گرفتبی شغلی ویژه برای دانشکدهارزشیا

ارها بندی این معیهای مهمی در ارتباط با اولویتو مربیان عقاید مشابهی در مورد معیارهای مهم ارزیابی مربیان داشتند. اما تفاوت
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شش ویژگی مهم برای مربیان است که هم در انتخاب  ةنشان دهند به دست آمد که قیق فوقعد در تحشش بُ .وجود داشت

مربیان شایسته و هم در ارزیابی آنها نقش مهمی را دارند. انتخاب یک مربی برای تیم مورد نظر از طریق ارزیابی عملکرد وی در 

سازد تا با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد فوق در مربیان، گیرد. بنابراین، این الگو این امکان را فراهم میگذشته انجام می

نامه پرسش ،2333در سال  2ها، انجمن معلمان و مربیان شنای استرالیاعالوه بر این .به انتخاب مربیان الیق و کاردان کمک نماید

 های زیر، عددی را کهبه هر کدام از آیتمشود راجع خودارزیابی برای مربیان تدوین کرده است که در آن از مربیان خواسته می

ای هها نقاط ضعف خود را یادداشت کنند. آیتمدهند مشخص نمایند و در هر کدام از آیتمکنند ورزشکارانشان به آنها میفکر می

ندی؛ مو عالقهای؛ مقبولیت فنی؛ اشتیاق مذکور عبارتند از: شناخت ورزشکاران؛ سازماندهی قوی؛ صداقت؛ نگرش و عملکرد حرفه

شناسی؛ ثبات رأی؛ درک باال؛ شنونده خوب بودن؛ یاور ورزشکاران؛ القای اعتماد به نفس به ورزشکاران؛ کوشی؛ وقتسخت

برانگیزاننده؛ معلم خوب؛ تشویق کردن؛ زحمات ورزشکاران را ستودن، احترام گذاشتن به ورزشکاران؛ توجه به ورزشکاران و خوش 

کنند که ارزیابی بیان می ،ای با عنوان معیارهایی برای ارزیابی مربیان مدارس متوسطهدر مقاله (1443) 1هیل و پالسکی .اخالقی

باشد. ارزیابی منظم و سیستماتیک مربیان از اخراج یا استخدام مربی بر های مهم مدیران مدارس میمربیان یکی از مسئولیت

مربیان  ای رویالعادهشود که فشار فوقمربیان بر اساس برد و باخت باعث می کند. ارزیابیاساس نتایج برد و باخت جلوگیری می

ی مربیان ای براوارد شود تا به هر نحو ممکن برنده مسابقه باشند، در چنین شرایطی ممکن است که ورزشکاران تبدیل به وسیله

ر تمامی مدارس یکسان نیستند، بنابراین تمامی عالوه از آنجا که استعدادهای موجود درسیدن به اهدافشان شوند، بهدر جهت 

هبود در کند که نقاط قابل بعالوه ارزیابی منظم به مربیان کمک میمربیان از شانس یکسانی برای پیروزی برخوردار نیستند. به

نیز کم و بیش  ،(1444)5همچنین معیارهای ارزیابی ردموند .هایی برای رفع آن پیاده کنندهایشان را بشناسند و استراتژیبرنامه

 ،ودشمی بندیرهبری و ارتباطات مربی و نیز عامل دانش و معلمان مربیان دسته هایمهارتهایی چون تجارب فنی مربی، در عامل

مربیان را به  هایمهارت بندیدسته ( 1444) 0لیکن الیود ،ها اقدامی صورت نداده استبندی عاملهر چند که او نیز روی دسته

های مسابقات و تمرینات تقسیم نموده و متغیرهای مربیان را به حوزه هایمهارت ویگونه دیگری انجام داده است. به طوری که 

انجمن  .رهبری و ارتباطی مربیان مطرح نموده است هایمهارتها، دانش مربی، ارزیابی پیشنهادی خود را در حیطه تاکتیک

های مختلف منظور ارزیابی مربیان در ردهه های مختلف بنامه(، یک سری کامل از پرسش1444) 3کلمبیا کانادامربیان بریتیش 

ای، مربیان سطح باال، خود ارزیابی و که برای ارزیابی مربیان غیرحرفه باشدها در پنج نوع مینامهین پرسشارائه داده است. ا

ن که ایاند نامه زیر مجموعه شش ویژگی قرار گرفتهاالت این پرسشسؤاست.  شدهبندی ارزیابی از سوی ورزشکاران تقسیم

های ، مهارتهای ارتباط شخصیهای آموزشی، مهارتزمانی و تشکیالتی، مهارتسا هایمهارتهای ویژگی، ها به ترتیبویژگی

ها پنج نامهدهند. این پرسشارزیابی قرارمییتی مربی را مورد های شخصهای مدیریتی و ایمنی و مهارتارتباط گروهی، مهارت

 .شودبندی میجمعآوری و یا سرپرست و یا رئیس مربوطه جمع ارزشی بوده و درنهایت توسط مدیر فنی

و  عملیاتی هایمهارتهای رهبری، ها و تواناییتی به نوعی بر مهارتتوان نتیجه گرفت که اکثر منابع تحقیقادر مجموع می

 هایتمهاراند. مربیان برای برقراری ارتباط با ورزشکاران خود نیازمند دانش الزم در خصوص کید داشتهأی مربیان تفن هایمهارت

ه ار داشت کهای علمی برگرفته شده باشد، نمی توان انتظارتباطی الزم که از شیوه هایمهارتباشند. بدون داشتن رهبری می

یط مختلف تمرین و مسابقه، ارتباط صحیحی با ورزشکاران ایجاد نموده و در این شرایط ای مناسب و در شراآنان بتوانند به شیوه

فنی و عملیاتی  هایمهارتبتوانند اجرای استراتژی مختلف بازی را از ورزشکار خواسته و نتیجه الزم را بگیرند. درخصوص 

                                                           
1 - Australian Swimming Coaches & Teachers Association  

2 - Pluschke 

3 - Redmond 

4 - Lioyd 

5 - Coaches association of British Coloumbia 
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فنی و  هایند مربیان بدون داشتن صالحیتن معتقداشتند. به عبارت دیگر آناورزشکاران نیز مربیان و ورزشکاران اتفاق نظر د

عملیاتی در میدان  هایمهارتپیشینه ورزشی الزم قادر نخواهند بود به کار خود به عنوان مربیان نخبه ادامه دهند. در حوزه 

ابزارهای  ،عملیاتی و اجرایی خود تیم و ورزشکار را رهبری نمایند. در واقع هایمهارتتمرین و مسابقه نیز مربیان موظفند تا 

ر های رهبری است که مربی را در کااز ابزار عملیاتی به واسطه ابزارها و مؤلفهگیری ربی در زمین تمرین و مسابقه بهرهمدیریتی م

ی عملکرد مربیان و با توجه به موفقیت رو به رشد لذا نظر به اهمیت و گستردگی بحث انتخاب و ارزشیابدهند. خود یاری می

ای همنظور حضور موفق ورزشکاران ایرانی در عرصهنیاز روزافزون به مربیان حاذق بهو  ،کشورهای پیشتاز ورزش در امر مربیگری

یان خارجی در از مرب های فراوانی که هر ساله در امر آموزش، انتخاب و ارزشیابی مربیان و استفادهورزش و هزینهالمللی بین

رسد که بازنگری نظام انتخاب و ارزشیابی عملکرد مربیان موجود به منظور همگامی با رشد شود، به نظر میها صرف میفدراسیون

 تحلیل شکاف از ضروریات حتمی و نیازهای اساسی ورزش کشور باشد. لذا محققین در صددند تا با ،و توسعه ورزش در جهان

های ممربیان تی رزیابیمعیارهای ا در استفاده از وضع موجود و مطلوب این حوزه، به بررسی فاصلۀ میان نظرانمیان دیدگاه صاحب

ضمن فراهم آوردن شرایط انتخاب مربیان کارآزموده و شایسته و افزایش سهم ورزش کشور در صرفه جویی مادی پرداخته،  ملی

 .های جهانی به این طریق سهمی داشته باشندتر ورزش ایران در عرصهرح، در حضور پررنگاز اجرای این طو غیرمادی حاصل 

 شناسیروش

ای را در های اعتبار سازهگویه که تمامی شاخص 53با نامه پرسشانجام شده است.  و پیمایشی روش توصیفیتحقیق حاضر به

مبتنی بر اهداف  سپس نتایج حاصله .توزیع شد تحقیقهای نمونهبین به دست آورده بود،  ،(2531) مطالعۀ حمیدی و همکاران

 های آماری قرار گرفت.مورد تحلیل این مقاله

 آوری اطالعاتابزار و روش جمع

های روایی، کلیه شاخص ،(2531) بود که در مطالعۀ حمیدی و معماریال پاسخ بسته ؤس 53ای با نامهپرسشابزار تحقیق شامل 

  .بود340/4با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ معادل ضریب پایایی پرسش نامه  .کسب کرده استاعتبار و اعتبار سازه را 

 های آماری روش

شد. در این تحلیل معیارها  انجام 2تحلیل واریانس چند متغیره ازدر معیارهای مورد بررسی با استفاده  گانهپنج هایگروهمقایسۀ 

هر یک از معیارها به صورت جداگانه  ،گروه توسط آزمون المبدایویلکس مقایسه شد و سپس در ادامه پنجبه صورت همزمان در 

تینسلی ) کار رفتها، بهی تعقیبی متناسب با این تحلیلهاگروه مقایسه شدند که در این مورد نیز تحلیل واریانس، و آزمون 3در 

 نرمالاز توزیعی های ارزیابی عملکرد، نامهدر پرسش های مربوط به معیارهای وضعیت مطلوبدادهاز آنجایی که (. 1444براون، و 

با انجام  الیسو ـوالیس و آزمون تعقیبی کروسکالـ کروسکال ، تحلیل ناپارامتریگانهپنج هایگروه مقایسۀ برای ،برخوردار نبود

ودها، ها و کمبشناسایی چالشبرای  ها در وضعیت مطلوب،بودن داده با توجه به غیرنرمال همچنین رفت.کار تعدیل بونفرونی به

تفاده دار ویلکاکسون اسعالمتـ  از آزمون ناپارمتری رتبه گانهپنج هایگروه مطلوب به تفکیکموجود و  دو وضعیت ۀمقایسو نیز 

 .شد

 

 

 

                                                           
1 - Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
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 هایافته

میانگین  2طبق اطالعات جدول ، مربیان در دو وضعیت موجود و مطلوب عملکرد های ارزیابیشاخصخالصه آمار توصیفی برای 

، و در وضعیت مطلوب 23/5، در وضعیت موجود( 3تا  2) از امتیازات داده شده پاسخگویان به معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان 

 .باشدمی 36/0

 معیارهای ارزیابی  پاسخگویان به پرسشنامه هایگروه هاینتایج توصیفی دادهخالصه ـ 9جدول 

هاشاخص  حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین 

23/5 های معیارهای ارزیابی عملکرد در وضعیت موجودداده  30/4  44/2  33/0  

36/0 های معیارهای ارزیابی عملکرد در وضعیت مطلوبداده  03/4  15/1  44/3  

بین وضعیت مطلوب معیارهای  ،معیارهای ارزیابی هاینامهی پرسشهاشاخص میان ،همبستگی پیرسوننتایج آزمون بر اساس 

 نشدداری مشاهده طه همبستگی معنی( رابr=403/4) ارزیابی عملکرد مربیان و وضعیت موجود معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان

(442/4= P.) ترین امتیاز و معیارهای ارزیابی کارشناسان پایین ،موجودهای وضعیت در بخش گویه ،1 اطالعات جدول طبق

معیارهای ارزیابی اساتید دانشگاه  ،های وضعیت مطلوباند. در بخش گویهاختصاص داده به خود رابازیکنان باالترین امتیاز 

 .انداختصاص داده به خود ترین امتیاز و مربیان باالترین امتیاز راپایین

ارزیابی براساس گروه  معیارهای پاسخگویان به پرسشنامه هایوهگر هایداده نتایج توصیفی ـ2جدول  

 حداکثر حداقل کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین گروه ها شاخص ها

 وضعیت موجود

 معیارهای ارزیابی

2312/5 مربیان  33213/4  224/4  263/2-  66/2  40/0  

1345/5 مدیران  33353/4  213/4-  314/4-  52/2  33/0  

5530/5 بازیکنان  43412/4  546/4-  053/4-  05/2  36/0  

4313/5 اساتید دانشگاه  33633/4  115/4-  564/4-  52/2  44/0  

3363/1 کارشناسان  43362/4  251/4-  243/4-  44/2  65/0  

 وضعیت مطلوب

 معیارهای ارزیابی

6030/0 مربیان  03126/4  455/1-  603/3-  52/1  44/3  

6232/0 مدیران  53261/4  330/4-  230/4  32/5  44/3  

3130/0 بازیکنان  36310/4  322/2-  040/5  34/1  44/3  

2442/0 اساتید دانشگاه  32323/4  552/2-  335/4  15/1  44/3  

3065/0 کارشناسان  04633/4  303/2-  143/0  40/1  44/3  
 

های مختلف، از تحلیل واریانس یک طرفه و داری تفاوت میانگین متغیرهای مورد بررسی در گروهمعنی ۀهمچنین برای مقایس

 ـهای تعقیبی توکی و جیمزز آزمونهای ناهمگن( و متناسب با آنها افورساید )برای واریانس ـ های نیرومند ولچ و براونآزمون

 بر این اساس ها بررسی شود تاها، الزم بود همگنی پاسخهتفاوت بین گروداری برای بررسی معنی همچنین هاول استفاده شد.

 ها ارائه شده است.انس دادهد. لذا در جدول ذیل نتایج آزمون همگنی واریآزمون مناسب انتخاب شو
 

های ارزیابی به پرسشنامهگروه ها پاسخگویان بر اساس  هایداده نتایج آزمون همگنی ـ3جدول   

Sig df2 df1 آزمون لیون  

243/4  041 0 343/2  وضعیت موجود معیارهای ارزیابی 

244/4  041 0 216/3  وضعیت مطلوب معیارهای ارزیابی 
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 (موجود وضعیت) ملی هاییمت مربیان ارزیابی معیارهای اولویت

(؛ توان 36/1) ویژه هایمهارت(؛ 15/5) (؛ توان فنی63/5) رهبری هایمهارتشامل رهای مورد بررسی به ترتیب اولویت معیا

اساس بر. استفاده شداز آزمون فریدمن  هااولویت داریتعیین معنیبرای  .باشدی( م52/1) ارتباطی هایمهارت( و 34/1) عملیاتی

معیار تفاوت  3های حاصل برای بین رتبهدهد، به دست آمد که نشان می 354/240ل دو معادشاخص کای ،آزمون این نتایج

ان مورد بررسی یعنی توان فنی، تو معیارسه بین به دو نیز نشان داد  تعقیبی دو (. نتایج مقایسۀ>43/4Pداری وجود داشت )معنی

دو معیار توان عملیاتی و لیکن (. >43/4P) داری وجود داشتارتباطی از دیدگاه پاسخگویان تفاوت معنی هایمهارتعملیاتی و 

 (.<43/4P) دیگر نشان ندادندبا یک را داریتفاوت معنیویژه  هایمهارت

 (مطلوب وضعیت) ملی هایتیم مربیان ارزیابی معیارهای اولویت

 ویژه هایمهارتمیانگین رتبه  دهدنشان میاستفاده شد. نتایج  فریدمنآزمون از ، مربیان رزیابیادهی به معیارهای به منظور رتبه

 برایاما بوده است.  (33/1) ارتباطی هایمهارت( و 31/1) (، توان عملیاتی43/5) فنی(، توان 15/5) رهبری هایمهارت (،13/5)

دوی  هدو ب زمون تعقیبی فریدمن برای مقایسۀمعیار و آ 3 از آزمون فریدمن برای مقایسۀ ها نیزداری تفاوت رتبهتعیین معنی

دو اخص کایش ،بر اساس نتایج آزمون فریدمن استفاده شد.بت نگه داشتن سطح خطا ثا یار با انجام تعدیل بونفرونی به منظورمع

و  .(>43/4P)داری وجود داشت معیار تفاوت معنی 3های حاصل برای هبین رتبدهد، به دست آمد که نشان می 132/44معادل 

 هایهارتمرهبری و  هایمهارت، های توان فنیبین معیار از دیدگاه پاسخگویان، به دو نیز نشان داد کهتعقیبی دو  نتایج مقایسۀ

ارتباطی  هایمهارت)اجرایی( و   فوق و معیارهای توان عملیاتی (. اما بین مجموعه<43/4Pداری وجود نداشت )ویژه تفاوت معنی

 .(>43/4P) مشاهده شدداری تفاوت معنی

 (مطلوب وضعیت) ملی هایتیم مربیان ارزیابی معیارهای درباب گانهپنج هایگروه میان دیدگاه تفاوت

زم است تا به ترتیب به بیان الهایی با هم دارند، یان چه تفاوتگانه پاسخگوپنج هایگروه هایاین که دیدگاهدر پاسخ به 

سی نرمال برای برر کالموگراف ـ اسمیرنوف نتایج آزمون نیکوی برازش های توصیفی معیارهای ارزیابی به تفکیک معیارها،شاخص

، و نتایج آزمون هاگروهی همزمان معیارها دررای مقایسهنتایج آزمون چند متغیره ب ،هاها به تفکیک گروهدادهبودن توزیع 

معیارها به تفکیک هر  های توصیفیبه بیان شاخص 0در جدول  .ها پرداخته شودمعیارها در گروه یکروسکالوالیس برای مقایسه

 ها پرداخته شده است:یک از گروه

 (وضعیت مطلوبتوصیفی معیارهای ارزیابی مربیان ) هایشاخص ـ4جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین گروه معیارها

 وضعیت مطلوب توان فنی

 43/0 -30/2 05/4 63/0 استاد دانشگاه

 -23/4 -30/4 50/4 63/0 مدیر

 13/5 -34/2 36/4 33/0 مربی

 33/4 -52/2 32/4 14/0 کارشناس

 31/1 -13/2 53/4 34/0 بازیکن

 وضعیت مطلوب توان عملیاتی

 44/6 -25/1 03/4 61/0 استاد دانشگاه

 12/2 -34/4 53/4 33/0 مدیر

 51/5 -43/2 33/4 32/0 مربی

 33/4 -13/2 46/4 23/0 کارشناس

 43/5 -35/2 03/4 34/0 بازیکن

 های ویژهوضعیت مطلوب مهارت
 45/3 -25/1 35/4 64/0 استاد دانشگاه

 31/4 -14/2 03/4 33/0 مدیر
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)تسلط به زبان انگلیسی و 

 کامپیوتر(

 30/3 -51/1 63/4 33/0 مربی

 55/2 -36/2 41/2 23/0 کارشناس

 44/2 -00/2 04/4 65/0 بازیکن

های وضعیت مطلوب مهارت

 رهبری

 01/5 -35/2 33/4 60/0 استاد دانشگاه

 44/4 -10/2 05/4 64/0 مدیر

 55/3 -23/1 63/4 33/0 مربی

 -12/4 -33/4 43/4 24/0 کارشناس

 43/0 -36/2 31/4 62/0 بازیکن

های وضعیت مطلوب مهارت

 ارتباطی

 40/0 -45/2 33/4 33/0 استاد دانشگاه

 02/4 -33/4 32/4 32/0 مدیر

 42/1 -42/2 34/4 54/0 مربی

 45/4 -33/4 43/2 33/5 کارشناس

 01/2 -26/2 64/4 53/0 بازیکن

 (.<43/4Pموارد  تایید شد )برای همۀ  0تنها در گروه  ها، نرمال بودن توزیع دادهکالموگراف ـ اسمیرنوفبر اساس نتایج آزمون 

در ناپارامتری معادل  هایاز آزمون، هاهگروها در همۀنرمال بودن توزیع دادهلزوم ارامتری، با توجه به پ هایاما برای انجام تحلیل

از  با استفاده داشت،معادل ناپارامتری وجود ن از آنجایی که آزمون، تحلیل یک متغیره استفاده شد. اما در تحلیل چند متغیره

 استفاده شد.  والیس کروسکال آزمون ناپارامتری از ها،متناظر با داده هایرتبه

 )وضعیت مطلوب( هادر گروهی ارزیابی مربیان همزمان معیارها نتایج آزمون چند متغیره برای مقایسه

 پرداخته شده است: هامعیارها در گروه ی همزمانآزمون چند متغیره برای مقایسهبه بیان نتایج  6در جدول

 )وضعیت مطلوب(هادر گروه ی ارزیابی مربیانهمزمان معیارها ۀآزمون چند متغیره برای مقایسنتایج  ـ6جدول 

 هاآزمون
شاخص مقدار 

 آزمون
F 

درجه آزادی 

 صورت

درجه آزادی 

 مخرج
P-Value 

Pillai's Trace 434/4  604/2  444/14  444/2640  454/4  

Wilks' Lambda 311/4  601/2  444/14  364/2514  454/4  

Hotelling's Trace 435/4  602/2  444/14  444/2336  454/4  

Roy's Largest Root 401/4  552/5 (b) 444/3  444/042  446/4  

داری گانه تفاوت معنیپنج هایزمان میان گروهای فوق برای معیارهای ارزیابی مربیان به طور همهبر اساس نتایج حاصل از آزمون

 ها از آزمون ناپارامترینرمال بودن آنهر یک از معیارها و با توجه به غیردر ادامه برای بررسی انفرادی  (.>43/4P)وجود داشت 

 والیس استفاده شد. وسکالرک

 هامعیارها در گروه ةنتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایس

والیس برای مقایسه  داری وجود داشت، از آزمون کروسکالتفاوت معنیگانه پنجهای های گروهاز آن جایی که در میان پاسخ

 ارائه شده است: 4و  6معیارها استفاده شده است. نتایج این آزمون در جداول

 (وضعیت مطلوب) عیارهای ارزیابی مربیانمقایسه م جهت والیس های توصیفی آزمون کروسکالنتایج شاخص ـ6جدول 

 IQR میانه تعداد گروه معیارها

 وضعیت مطلوب توان فنی
 35/4 34/0 213 استاد دانشگاه

 64/4 34/0 40 مدیر
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 61/4 45/0 224 مربی

 34/4 04/0 12 کارشناس

 61/4 64/0 40 بازیکن

 وضعیت مطلوب توان عملیاتی

 64/4 34/0 213 استاد دانشگاه

 44/4 44/0 40 مدیر

 44/4 44/0 224 مربی

 63/4 54/0 12 کارشناس

 35/4 33/0 40 بازیکن

 های ویژهوضعیت مطلوب مهارت

 )تسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر(

 34/4 44/3 213 استاد دانشگاه

 43/4 43/0 40 مدیر

 36/4 43/0 224 مربی

 33/4 34/0 12 کارشناس

 36/4 43/0 40 بازیکن

 های رهبریوضعیت مطلوب مهارت

 64/4 44/3 213 استاد دانشگاه

 64/4 35/0 40 مدیر

 64/4 44/3 224 مربی

 44/2 55/0 12 کارشناس

 64/4 64/0 40 بازیکن

 های ارتباطیوضعیت مطلوب مهارت

 64/4 64/0 213 دانشگاهاستاد 

 64/4 64/0 40 مدیر

 44/2 64/0 224 مربی

 34/2 55/0 12 کارشناس

 44/2 55/0 40 بازیکن

 )وضعیت مطلوب( هادر گروه معیارهای ارزیابی مربیان ۀمقایس جهت والیس کروسکال متریآزمون ناپارانتایج  ـ3جدول 

 توان فنی

 )وضعیت مطلوب( 

 توان عملیاتی

 )وضعیت مطلوب( 

 های ویژهمهارت

 )وضعیت مطلوب( 

 رهبری هایمهارت

 )وضعیت مطلوب( 

 های ارتباطیمهارت

 )وضعیت مطلوب( 

 

 دومقدار شاخص کای 644/24 163/22 352/24 445/21 513/20

 درجه آزادی 0 0 0 0 0

 سطح معناداری 452/4 410/4 451/4 422/4 446/4

گانه پنج هایمعیارهای مورد بررسی میان گروه ۀبرای معیارهای ارزیابی مربیان در هم ،ای فوقهآزمونبر اساس نتایج حاصل از 

 هاگروه و به منظور مقایسۀ دو به دوی داشتن نرخ خطانگاهبرای ثابت در همه موارد، (.>43/4P)داری وجود داشت معنیتفاوت 

ارشناسان اساتید و ک هایمربیان با گروه برای معیار توان فنی بین گروه از: عبارتندها که نتایج آن استفاده شد یبیتعق آزمون از

برای معیار توان عملیاتی  (.<43/4Pار نبود )دها این اختالف معنیولی برای سایر گروه (>43/4P)داری وجود داشت اختالف معنی

ها با یکدیگر این ولی میان سایر گروه (>43/4P)داری وجود داشت اساتید اختالف معنی )اجرایی( بین گروه مربیان با گروه

داری وجود داشت اساتید اختالف معنی ویژه بین گروه مربیان با گروه هایمهارت(. برای معیار <43/4Pار نبود )داختالف معنی

(43/4P<) ددیگر این اختالف معنیها با یکولی میان سایر گروه( 43/4ار نبودP>.)  رهبری بین گروه  هایمهارتبرای معیار

ها )مربیان، مدیران، بازیکنان و کارشناسان( ولی میان سایر گروه (>43/4P)داری وجود داشت ها اختالف معنیاساتید با سایر گروه

اساتید اختالف  ارتباطی بین گروه مربیان با گروه هایمهارتبرای معیار  (.<43/4Pار نبود )دبا یکدیگر این اختالف معنی

 . (<43/4Pار نبود )ددیگر این اختالف معنیها با یکولی میان سایر گروه (>43/4P)داری وجود داشت معنی
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 گیریبحث و نتیجه

های پاسخگویان به معیارهای انتخاب مربیان به دست نیامد. مطلب زیادی تحت عنوان بررسی تفاوت دیدگاه ،در ادبیات تحقیق

وی با نتایج تحقیق حاضر  جرهبری، فنی و ارتباطی را در یک رده از اولویت قرار داد و از این نظر نتای هایمهارت ،(2533)شفیعی

 در مجموع نظرات چهارگروه بر معیارهای ارزیابی مربیان هندبال تحقیق کرد و گزارش داد ،(2534) نصیری .هم سو است

های شخصیتی، آموزشی، های ویژگیاز عامل عبارتندهای ارزیابی مربیان عامل ،)ورزشکاران، اساتید دانشگاه، مربیان و مدیران(

های اول تاولویهای اجتماعی که به ترتیب در ریزی، پیشینه ورزشی و ویژگیمربیگری، مدیریتی، اخالقی، فردی، انسانی، برنامه

 ،(2534) مربیان اشاره کرد. بنا به اظهارات نصیری های شخصیتیوی در بیان نتایج تحقیق خود به ویژگی اند.تا دهم قرار گرفته

اولویت معیار ارزیابی را بر روی معیارهای شخصیتی مربیان  ،تمامی پاسخگویان اعم از مربی، ورزشکار، مدیر و استاد دانشگاه تقریباا

طور گانه فوق را به 24اگر بتوان عوامل  .های پاسخگو متفاوت بوددهی در گروهها ترتیب اولویتنهاده و در مورد سایر ویژگی

مدیریتی و  هایمهارتهای فنی مربیان مقدم بر ویژگی ،(2534) توان نتیجه گرفت در مدل نصیریبندی نمود، میذهنی دسته

به لحاظ . اندقرار داشتههای بعدی اجتماعی و ارتباطی ایشان در اولویت هایمهارترهبری ایشان بوده و سوابق ورزشی مربی و 

 هایمهارتفنی مربیان قبل از  هایمهارتاز این نظر که  ،(2534) های نصیریبندی معیارهای ارزیابی مربیان، یافتهاولویت

سویی نتایج تحقیق شفیعی، شاید هم .سویی کمتری داردمدیریتی ایشان مد نظر قرار گرفته، با نتایج تحقیق حاضر هم

بودن انجام سه تحقیق از لحاظ زمانی بودن محل انجام تحقیق و نزدیکبهو تحقیق حاضر مربوط به مشا (2536،2534)نصیری

ها و فرهنگ حاکم در اند و این مقدار زمان برای تغییر نگرشسال از یکدیگر انجام شده 0باشد. چرا که هر سه تحقیق با فاصله 

لیکن در این تحقیق تمامی پاسخگویان به جز اساتید در ارائه اولویت  ؛ار باشدتواند چندان اثرگذهای ملی نمیارزیابی مربیان تیم

وان تگونه که از نتایج به دست آمده میکید بیشتری داشتند. همانأهای عملیاتی مربیان تمعیارهای ارزیابی بر عامل ویژگی

ف را که شاید بتوان این اختال گاه مطرح شده است.استنباط نمود، در اکثر موارد بیشترین اختالف نظر بین مربیان و اساتید دانش

در دو گروه مربیان و اساتید آشکار شده مربوط به اختالف نظری دانست که مربوط است به، بین آن چه هست و آن چه باید 

ر های ملی و آن چه که ددر تیم هامسابقات و ارزیابی ارتباط مستقیم با فضای حاکم بر به دلیل داشتن باشد. در واقع مربیان 

و از این منظر همواره در آن  دارندها و اذهان عمومی قابل طرح است، در صف مقدم و در دید مستقیم ذینفعان قرار برابر رسانه

شان، شده از سوی تیمکسب و پاسخگو بودن در برابر اذهان عمومی و مسئوالن و نتایجچه که هست و آن چه که باید باشد 

ه مدیریت در حوز انهای متفاوتی با اساتید دانشگاه که در واقع از حوزه عمل کمی فاصله داشته و احتماالا بیشترین دانش آندگاهدی

ه رود کاحتمال آن می ،شند. به عبارت دیگرگردد، داشته بالب و مقاالت در حوزه نظری باز میعملکرد و ارزیابی مربیان به مطا

جوانب مدیریت  ۀگیری و کلیرفته از آن چه که مبانی نظری مبتنی بر مدیریت عملکرد و مدیریت تصمیمنظرات اساتید بیشتر برگ

 ادوارد .نامه اثرگذار بوده باشداالت پرسشؤدر پاسخگویی به س اننماید، بوده و مطالعات ایشان بر روی گرایشات آنایجاب می

 ، الیود(1444) ، ردموند(2333) باربر و ایکریچ، (2333) بانت و گیگز ،(2331) ، والتون(2331) ، گرور(2334) ، الرسون(2334)

هایی را نیز بر روی ارزیابی مربیان تحقیق نموده و متغیرها و عامل، (1444) ، انجمن معلمان و مربیان شنای استرالیا(1444)

ا هها و تعیین میزان اهمیت هر یک از عاملعاملخر این ألیکن به لحاظ تقدم یا ت .اندسو با نتایج این تحقیق، معرفی نمودههم

 ،(2336) لیکن لین و جسک. باشداند. لذا نتایج تحقیق آنان با نتایج تحقیق حاضر قابل مقایسه نمیای را گزارش ننمودهنتیجه

ازده مستقیم مربیگری، ب نمودند: رفتارهایدرجه اهمیت معیارهای ارزیابی مربیان را به ترتیب گزارش در ارزیابی عملکرد مربیان، 

، رفتارهای روابط عمومی و بازده شخصی که به ترتیب در ، رفتارهای غیرمستقیم مربیگری، رفتارهای حمایتی و مدیریتیتیمی

به جهت این که هر دو ، (2336) اولویت اول تا ششم قرار گرفتند. از این منظر نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق لین و جسک
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 مدیریتی و رهبری هایمهارتاجرایی را مقدم بر  هایمهارتهای مرتبط با وظیفه مربیگری یعنی توان عملیاتی و رتحقیق رفتا

 د.باشسو میاند، همدانسته

 در ارزیابی فعلی مربیان، به توانچنین است که ، تحقیق بیان نمود پاسخگویان آنچه که می توان از مجموع نظراتدر مجموع 

عدی بویژه مربیان نیز در کنار توان عملیاتی و اجرایی مربیان در اولویت  هایمهارتشود. حتی فنی آنان اهمیت بیشتری داده می

ان و مدیران ویژه از آن جهت در اولویتی برابر با توان عملیاتی مربیان قرار دارد که مربی هایمهارترسد قرار دارد. به نظر می

ی توان نتیجه گرفت که در فضای فعلی ارزیابکند. میوان اجرایی مربیان کمک شایانی میها به توسعه تمعتقدند این گونه مهارت

 هایمهارتای بر توسعه ارتباطی مربیان که مقدمه هایمهارتمربیان، بخش فنی از حساسیت باالیی برخوردار است. همچنین 

 اولویت بعدی توجه ارزیابان قرار دارد. رهبری ایشان است در
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Abstract  

Objective: The purpose of this study was the analysis of expert’s views on the challenges of 

National coach evaluation with decision-oriented approach.  

Methodology: This study was conducted on descriptive survey way.  A questionnaire consists 

of 35 components that have been used by Hamidi & Memari (2012). For collecting the data, 

were asked 450 people as professors, and elite athletes, elite coaches, and managers with high 

experience in athletics sport, and experts that were active in first and second ranked federations. 

Finally, 407 questionnaires were analyzed. 

Results: Coach Evaluation priority was leadership skills & technical skills, and special skills 

& practical skills have been equal priority, and finally, communication skills were final priority. 

In the desired status, difference between the five groups at all examined criteria was significant 

(P<0.05). In this assessment, there were not correlations between current and optimal status in 

these assessments (P<0.001). In other word, special and practical skills of coaches are 

considered with equal priority and the last criterion is their communication skills. Whereas most 

coaches are evaluated on their leadership skills, according to findings, it’s appropriate that this 

assessment be made based on their special skills and their leadership skills. 

Conclusion: Most coaches are evaluated based on their leadership skills, but according to the 

result of view, that is better, their especial skills and leadership skills, and subsequently based 

on their technical skills and operational skills are the next priorities. 

Keywords: Points of view, Technical skills, Leadership Skills, National Coach Performance, 

Evaluation. 
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