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 چکیده

های ایران های ورزشی دانشگاههای عملکرد مربیان تیمهدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی مؤلفه

 324)ورزش دانشگاهی شامل ورزشکاران  نفر از چهار گروه مرتبط با عملکرد مربیان 543تعداد بود. 

کننده در های ورزشی شرکت( تیمنفر 79نفر( و سرپرستان ) 41(، مدیران )نفر 99نفر(، مربیان )

 وهشنمونة آماری این پژ ،برگزار شد 1393دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان ایران که در سال 

نامة ای، مصاحبه و پرسشابخانهها مطالعات کتتشکیل دادند. روش گردآوری دادهرا 

حلیل تاز آزمون با استفاده ها خته بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. تحلیل دادهساپژوهشگر

افزار و برای طراحی مدل از نرم انجام شد 22نسخه . اس.اس.پی.افزار اسنرم ازطریقعاملی اکتشافی 

صصان متشکل از بندی معیارها از گروه متخبرای اولویت ،استفاده شد. همچنین 18نسخه  آموس

هشت عامل  ،ترتیببدیناستفاده شد.  .پی.اچ.ای گیری چندمعیارةهشت نفر با تکنیک تصمیم

 های مدیریتی، مدل نقش، موفقیت برنامه، حمایت از الگویهای ارتباطی، دانش فنی، مهارتمهارت

طریق تحلیل عاملی استخراج ای مالی ازهکارگیری نیروهای جدید و مهارتهورزشکار، ب -دانشجو

به مدیران ورزش دانشگاه توصیه  .شد و برازش آن تأیید شدترسیم  ند و مدل پژوهشو تأیید شد

 .یان به عوامل این مدل توجه کنندشود برای ارزشیابی عملکرد مربمی

 .ارزشیابی، عملکرد، مربیان، دانشگاه، المپیاد دانشجویی کلیدی: واژگان
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 مقدمه
که رح جامع ارزیابی عملکرد است و درصورتیترین مراحل طها یکی از مهمکارگیری شاخصتدوین و به

د، به بازیابی وضعیت ناستناد تدوین شوهارچوبی مشخص، علمی و قابلبا دقت و براساس اصول و چ

است که طیف گسترده مفهوم ارزشیابی چنان  .د شدنها منجر خواهموجود و کیفیت عملکرد نظام

عنوان مرکزی که وظیفة ها به، در سازمانگیرد. امروزهها را در برمیوسیعی از مقصدها و دیدگاه

های فردی با خوانی تالشاطمینان از هم ، برایعهده دارندهای بشری را بهخشیدن به فعالیتبنظم

ملکرد انسان اختصاص یافته بی عطور رسمی به ارزشیا، بخشی از فرایند کنترل بهشدههای تعیینهدف

های آن بخشی هر سازمانی انتخاب افراد شایسته برای پستهای مهم در موفقیت و اثراست. از عامل

شوند. های ورزشی محسوب میسازمان است. مربیان نیز یکی از عوامل مهم در موفقیت و شکست تیم

ها ری است تا با استفاده از آنهای مربیگانتخاب مربیان زبده مستلزم داشتن معیارها و ویژگی

مربیگری و  درمورد حرفةنظران . صاحبه شودای هدایت و رهبری تیم برگزیدبرترین فرد مناسب

ای اصلی و مرکزی محسوب چهره ،در محیط ورزش، مربی .اندمطالب متنوعی ارائه کردههای آن ویژگی

های ورزشکاران در ها و مهارتتوانایی برای افزایشرا هایی آوردن فرصتشود و مسئولیت فراهممی

(. مربیگری شامل 2010، 1عهده دارد )هاردمن، جونز و جونزی گوناگون فنی، بدنی و اخالقی برهازمینه

جمله های زندگی ازی، تاکتیکی و مهارتهای فنهدایت و رهبری ورزشکاران در یادگیری و آموزش

دراکو، کامبیتسیس، کاراکوسو و ) ها استمهارتکاران در اجرای این هماهنگی و راهنمایی ورزش

خص در ارتباط با ترین شکلیدیمربی که اند ها بیان کردهبسیاری از پژوهش(. 2006 ،2سیتزیستی

مربیان برای آموزش  ( تأکید کردند که2006دراکو و همکاران )(. 2007، 3روکس لیورزشکاران است )

کسب دانش ورزشی به  ،رواین؛ ازو تعلیم ورزشکاران خود نیازمند مهارت، تکنیک و تاکتیک هستند

( پیشنهاد 23، 2011، ایزدی و صالحی )ضروری است. محمدیر مناسب و کافی برای مربیان مقدا

الت پیچیده و محیط ر تحوغلبه ب های خود را با هدفدانش و مهارتمربیان ورزش باید  کردند که

 . روز کنندطور مستمر بهتغییر ورزش بههمیشه درحال

و  از یک آموزگار، استاد یان در ورزش متنوع و گوناگون است؛نقش مرباند که ها نشان دادهپژوهش

گیرنده و نیز ریز، تصمیمدهنده، برانگیزاننده، رهبر، برنامهسازمان دوست گرفته تا یک مشاور، مربی
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های اخالقی آموزشمربیان باید . (2012، 1اصلی تمامی دانش مرتبط با ورزش و تمرین است )زابومنبع 

گر حمایتو نقشی  مک و تشویق کنندخود ک هایرا ارائه کنند و ورزشکاران را در کسب همة ظرفیت

 (. 2010نفس ورزشکاران کمک کنند )هاردمن و همکاران، باشند و به ایجاد و تقویت اعتمادبهداشته 

برای داشتن یک عملکرد  عواملینیم یک مربی خوب به چه ن است که مشخص کال اصلی ایسؤ

-مربیان باید توانایی سازمانکه ( عقیده دارند 2013) 2مواِن و فدریچیمناسب و شایسته نیازمند است. 

تمرینی و حمایت از ورزشکاران  ، هدایت جلسات3هامدت و بلندمدت راهبرددهی، اجرا و ارزیابی کوتاه

حین تمرین و رقابت را داشته باشند و نیز توانایی مدیریت و هماهنگی منابع انسانی را دارا باشند. در

تمایز، کمک به تمرینی م کاران در توسعه و طراحی یک برنامةداشتن توانایی در کمک به ورزش

-مؤثر با ورزشکاران، استفاده و طراحی آزمون های جدید، برقراری ارتباطیمهارت ورزشکار برای توسعة

کرد ورزشی برای مربی یک تیم بینی عملهای ارزیابی برای نظارت بر پیشرفت و فرایند آموزش و پیش

مربیگری باید دارای  اساس، مربیان ورزشی برای موفقیت در (؛ براین41، 2012و، )زاب است موردنیاز

 های گوناگونی باشند. مهارت

به بخشیدن ان در کمک به ورزشکاران برای دستیابی به باالترین ظرفیت خود و تحققمربی امروزه،

با بررسی مطالعات گذشته  ،عالوهکنند. بههای ورزشی نقشی محوری ایفا میها و باشگاهاهداف تیم

های عملکردی مربیان ورزشی در طراحی مدلی از معیار های کمی درزمینةکه تالشد مشخص ش

ای سروکار دارند که تحصیلکرده هستند و دارای دانشگاهی شده است؛ زیرا، این مربیان با جامعهحوزة 

ذار گترین عوامل تأثیربا توجه به اینکه مربیان از مهمباشند. شناختی مختص به خود میشرایط جمعیت

برخی  ،(2013، 6؛ تئودورسکو2009، 5؛ گوردون4گراهام و رن شاوبر موفقیت ورزشکاران هستند )

های فنی برای های عاطفی و احساسی نیز درکنار مهارتمربیان باید از مهارتکه معتقدند  پژوهشگران

گذاری بیشتر بر ورزشکاران بهره بگیرند. مربیان باید با استفاده از ابزارهای مدیریتی به تغییرات تأثیر

کرد مربی  به نتیجة ورزشکار مربوط طرف عمل؛ زیرا، ازیکاساسی در رفتار و نگرش ورزشکاران بپردازند

عنوان یک فعالیت آموزشی به مربیگری به (2006دراکو  و همکاران )(. 2013تئودورسکو، شود )می

( خاطر 2007روکس )کند. لیتوسعه و پیشرفت ورزشکاران در حوزة ورزش کمک مینگرند که به می

شدن ؛ اما هر فردی برای تبدیلیا نیستترین مشاغل دنمربیگری لزومًا جزو سختکه  کندنشان می
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مهارت و توانایی  داشتن شدن به یک مربی نیازمند، تبدیلرواینه یک مربی، مناسب نخواهد بود؛ ازب

نیازمند  ،همچنین و بینش نسبت به خود و دیگران است ودر یک ورزش خاص همراه با دانش، خرد 

مسابقات دانشجویی در شناخت برترین اهمیت . با توجه به لبستگی عاطفی به ورزش استتعهد و د

کشور و حضور در مسابقات  عنوان نمایندةهای ملی دانشجویی بهدانشجویان ورزشکار و تشکیل تیم

مربیان بسیار ضروری است.  توجه برای ارزشیابی، توجه به معیارهای موردورزشی جهانی دانشجویان

ر خاصی از مربیان و قش گرفته در این حوزه بیشتر درمورد یک رشتة خاص هستندهای انجامپژوهش

های گذشته درمورد مربیان ند. پژوهشاکه در این پژوهش مربیان قشر دانشجویی هستند، هدف نبوده

مخاطب مرتبط با  بودن جامعةکردهبه جوان و تحصیلکه با توجه  دهنده آنندورزش دانشگاهی  نشان

( در مطالعة 1996) 1لینند. مکند متفاوت باشنتوااهی، معیارهای عملکردی مربیان میمربیان دانشگ

دانشجویان الگوپذیری  ،مثالعنوانره کرده است؛ بهروی مربیان دانشگاهی کانادا به این نکته اشاخود 

یا هدایتگر در زندگی درسی و عنوان الگو فی که مربی بههای مختلزیادی از مربیان خود دارند و نقش

است که ای نکتهاین مطلب اقشار ورزشکار متفاوت باشد. تواند با سایر شخصی دانشجویان دارد می

گرفته در این حوزه های انجامتفاوت کار را با سایر پژوهش و نیز به آن اشاره داردحاضر نتایج پژوهش 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مربیان  ،روایندهد؛ ازنشان می

های آموزشی برنامه تواند برای توسعةهای این مطالعه میان بود. یافتههای ورزش دانشگاهی ایرتیم

، به و همچنین برای ارزیابی عملکرد مربیان استفاده شودمدلی  وسعةهای مربیگری و ایجاد و تدوره

 .قوت خود کمک کندنقاطضعف و مربیان در شناخت نقاط

 

 پژوهش شناسیروش

، طراحی مدل صورت میدانی انجام شد. هدف کلی پژوهشپژوهش حاضر به روش پیمایشی و به

رهای عملکرد مربیان، پس از تدوین معیا بیان ورزش دانشگاهی بوده است. برایارزیابی عملکرد مر

ها و معیارهای الزم برای یک مربی دانشگاهی ، فهرستی از فعالیتت پژوهشمطالعة منابع نظری و ادبیا

نفر، فهرست  15جسته به تعداد نظران و مربیان بر، ازطریق مصاحبه با صاحبو سپس ندفراهم شد

شد ال تدوین سؤ 45ای با نامه، پرسشترتیب؛ بدینتکمیل و نهایی شد نامة پژوهشهای پرسشگویه

، با توزیع نظران و اساتید دانشگاهی رسید. همچنیننفر از صاحب 10آن به تأیید  و اعتبار محتوایی

و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ضریب  با پژوهش حاضرای مشابه نامه در جامعهپرسش اولیة

ارزشی لیکرت )یک مقیاس ششاساس نامه بردست آمد. پرسشهب α=  88/0 برابر با نامهپایایی پرسش

                                                           
1. Maclean 
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کامالً مخالفم؛ دو = مخالفم؛ سه = تاحدودی مخالفم؛ چهار = تاحدودی موافقم؛ پنج = موافقم؛ شش  =

طق انتخاب مبنا و من. این طیف براینهای آماری توزیع شدشد و بین نمونهطراحی  = کاماًل موافقم( 

طرف باقی بمانند؛ یان نتوانند بدهندگان تمایز ایجاد شود و آنیا مخالف پاسخشد که بین نظر موافق 

 543تعداد موافق یا مخالف اعالم کنند. طور دهندگان مجبور بودند نظر خود را یا بهپاسخ ،اساسبراین

 99نفر(، مربیان ) 324ورزش دانشگاهی شامل ورزشکاران ) نفر از چهار گروه مرتبط با عملکرد مربیان

کننده در دوازدهمین المپیاد رزشی شرکتهای و( تیمنفر 79نفر( و سرپرستان ) 41مدیران )(، نفر

تشکیل دادند. را  نمونة آماری این پژوهش ،برگزار شد 1393ورزشی دانشجویان ایران که در سال 

برابر و حداکثر  به روش تحلیل عاملی اکتشافی مورداستفاده )حداقل دوآماری با توجه  تعداد نمونة

ای با تخصیص متناسب صورت تصادفی طبقهگیری بهنهها( انتخاب شد و روش نمویهبرابر تعداد گو 10

 . نسخة1اس.اس.پی.افزار اسازطریق نرم اکتشافی استفاده از آزمون تحلیل عاملیبا  هابود. تحلیل داده

در آمار توصیفی  ،همچنیناستفاده شد.  18 نسخة 2افزار آموسانجام شد و برای طراحی مدل از نرم 20

شدن ها استفاده شد. در این پژوهش، پس از مشخصمیانگین و فراوانی ی مرکزی مانندهاشاخصاز 

شد و ها طراحی های زوجی مؤلفهای درقالب مقایسهنامهطریق تحلیل عاملی، پرسشها ازمؤلفه

ان اجرایی ورزش دانشگاهی در نظر و مدیرعلمی صاحبی هیئتاز اعضا نفریگروه هشت راختیادر

ده شد. وری و فدراسیون ورزش دانشگاهی قرار دات علوم، تحقیقات و فنابدنی وزاریتکل ترب ادارة

افزار با استفاده از نرمو  3مراتبیگیری فرایند تحلیل سلسلهنامه با استفاده از روش تصمیمسپس، پرسش

اوزان حاصل از  مراتب گروهی برای محاسبة. با توجه به تحلیل سلسلهتحلیل شد 4اکسپرت چویس

کردن آن ، نرمالیزهزوجی از میانگین هندسی برای هر ردیف ماتریس و سپس هایسهاتریس مقایم

 دست آمد.هنرخ ناسازگاری مناسب ب ،ها استفاده شد. همچنینمیانگین
 

 نتایج

، ای مخدوش و ناقصهنامهآماری، پس از حذف پرسش شده در نمونةنامة توزیعپرسش 570مجموع از

 26/95ها نامهنرخ برگشت پرسش ،اساسبراین وتحلیل شدند؛شده تجزیهتکمیلنامة پرسش 543تعداد 

 .ستاده شده نشان داهای پژوهش نمونهشناختی اطالعات جمعیتدر جدول شمارة یک، بود. درصد 
 

                                                           
1. Spss 

2. Amos 

3. Analytical Hierarchy Process  
4. Expert Choice 
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 هاشناختی آزمودنیهای جمعیتویژگی -1جدول 

 
 هایویژگی

 شناختیجمعیت
 فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت

 32/55 295 مرد

 68/45 248 زن

 11/59 321 20 ـ 29

 83/22 124 30 ـ 39

 سن

 57/9 52 40 ـ 49

 47/8 46 باالتر و سال 50

 64/36 199 سال 3 از کمتر

 96/32 179 سال 6 تا 4

 ورزشی سابقة

 65/15 85 سال 10 تا 7

 31/10 56 سال 20 تا 11

 20/2 12 سال 20 از بیشتر

 20/2 12 پاسخ بدون

 32/47 257 بار اولین

 80/27 151 بار دومین

 هایرقابت در حضور تجربة

 المپیاد

 33/19 105 بار سومین

 86/3 21 بیشتر

 65/1 9 پاسخ بدون
 

اصلی ارزشیابی  کنندة، متغیرهای تبیینبا استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس

دهندة  کفایت نمونه و و بارتلت نشان 1های کایسرآزمون مشخص شدند. آمارةورزشی عملکرد مربیان 

ون کایسر بین صفر و یک آزم ل عاملی برای متغیرهای پژوهش است. آمارةبودن انجام تحلیمناسب

ها برای انجام تناسب داده دهندةقبول و نشانعنوان سطح قابلبه 7/0بیشتر از  و مقادیر متغیر است

، . همچنینبود 954/0ای این مطالعه برابر با کایسر بر لی اکتشافی است. مقدار آمارةل عامتحلی

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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ر انجام تحلیل ها دبودن دادهنشانگر دیگری برای مناسب 05/0دن آزمون بارتلت در سطح بومعنادار

 (.عاملی اکتشافی است )جدول شمارة سه

بندی ، از آزمون رتبههابرای هریک از گروهها کردن رتبة هریک از مؤلفهدر این پژوهش، برای مشخص

 شود.استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة دو مشاهده می فریدمن

 
 نتایج آزمون فریدمن به شکل مستقل در هر گروه -2جدول 

 متغیرها

 مدیران سرپرستان مربیان ورزشکاران

میانگین 

 رتبه
 رتبه میانگین رتبه رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

 1 43/7 1 55/5 1 25/6 5 83/4 مهارت تکنیکی

 8 10/3 8 99/2 7 98/2 8 53/2 های مالیمهارت

 2 49/5 2 44/5 3 10/5 1 44/5 موفقیت برنامه

 3 98/4 4 72/4 4 87/4 2 21/5 مهارت ارتباطی

 7 19/3 7 76/3 6 21/4 6 43/4 مهارت مدیریتی

 4 44/4 3 90/4 2 16/5 3 96/4 مدل نقش

 6 60/3 5 44/4 5 75/4 4 91/4 ورزشکار -دانشجو

کارگیری نیروی هب

 جدید
69/3 7 69/2 8 21/4 6 67/3 5 

 038/88 885/69  721/266 140/366 دوخی

 7 7 7 7 آزادی درجة

 001/0 001/0 001/0 001/0 سطح معنی داری
 

ها در مقایسه با ف نزد گروهتفاوت اهمیت معیارهای مختل ،بندی در هر گروهتوجه در رتبهنکتة قابل

 . یکدیگر است
 

 کرویت بارتلت نتایج آزمون -3جدول 

 954 کایزر مایر الکین                  

 آزمون کرویت بارتلت           

 933/15503 اسکوئرکای

 990 آزادی درجة

 1 داریسطح معنا

 

نامه در ارتباط با عوامل پرسش گویة 35از  یکاکتشافی نشان داد که هیچل عاملی بررسی نتایج تحلی

 45/0تر از عاملی مساوی یا بیش لحاظ داشتن بار، بهاصلی ارزشیابی عملکرد مربیان ورزشی دانشگاهی
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 801/0تا  543/0ها از بندی شدند. بار عاملی این حیطههشت عامل دسته و )معیار مبنا( حذف نشدند

رکیب معیارهای زیر آمده در این مطالعه از تدستهای به(. تعداد عاملبود )جدول شمارة چهارمتغیر 

ها براساس مقادیر انتخاب عامل -ها براساس مرور مقاالت؛ بشناخت اولیة تعداد عامل -تعیین شد: الف

شده. اقتباسهای قابلیت درک عامل -استفاده از معیار توصیف واریانس؛ د -بیشتر از یک؛ ج 1ویژة

گذاری این عوامل ند. نامدرصد واریانس را نشان داد 64/68شده در این پژوهش، عامل شناخته هشت

 ریزی شد. یک از عوامل پایهکنندة هرهای توصیفاس مفاد آیتماسبر
 

 لیهای اصتحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه -4جدول 

 بار عاملی هاگویه هامؤلفه
مقدار 

 واریانس

مقدار 

 ویژه

های مهارت
 ارتباطی

 621/0 ایجاد تعامل فکری با ورزشکاران

84/9 518/9 

احترام متقابل و روابط خوب میان مربی و 

 ورزشکاران
698/0 

 578/0 تعامل مثبت با ورزشکاران توسعة

 های مختلف جامعةحفظ روابط خوب با بخش

 دانشگاهی
613/0 

برنامه در ایجاد تصویری عمومی و مثبت از 

 دانشگاه
654/0 

 دانش فنی

 650/0 هاطول رقابتراهبردهای مناسب در اجرای

71/9 
657/6 

 

طول ها درکارگیری دانش مربوط به مهارتهب

 ها تمرینات و رقابت
645/0 

 704/0 طول تمرینات ها دراجرای تکنیک

طول تمرین برای شرح اطالعات مسابقه در

 بازیکنان
712/0 

 704/0 های ورزشکارانمهارت توسعة

 571/0 های ورزشکارانقابلیت سعةتو

 

های مهارت

 مدیریتی

های متعدد سازمانی برقراری تعادل بین خواسته

 توسط مربی
604/0 

41/9 284/3 
 728/0 انگیزشی در ورزشکاران ایجاد راهبردهای

 612/0 ؟های سازمانی خوبی برخوردار استآیا از مهارت

                                                           
1. Eigenvalue 
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را ورزشکاران به مسئولیت تقسیم وظیفه و مربی 

 .انجام می دهدمناسب  طوربه
618/0 

 های مختلف و تعیین هدف برایریزیبرنامه

 تمرینات و مسابقه 
708/0 

 694/0 کنترل و ارزیابی بر کار ورزشکاران 

     

 لیهای اصتحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه -4جدول ادامة 

 بار عاملی هاگویه هامؤلفه
مقدار 

 واریانس

مقدار 

 ویژه

 مدل نقش

از سازمان )دانشگاه( خود  رفتار مربی معرف خوبی

 است.
646/0 

91/8 258/2 

نمایش و رفتار مناسب مربی در داخل و خارج از 

 زمین 
752/0 

 716/0 تاری خوبی برای ورزشکاران است.مربی الگوی رف 

ایجاد تعادل بین نیازهای ورزشی و علمی 

 ورزشکاران 
528/0 

 موفقیت برنامه

 652/0 ها برای مربی شدن در رقابتاهمیت برنده

70/8 212/2 

برابر حفظ جایگاه و رتبة تیم در مسابقات و در

 حریفان قدرتمند 
684/0 

 91/5 ای برای بردداشتن برنامه

 84/7 های تدارکاتی اهمیت شرکت در رقابت

گرفتن با ورزشکاران مبتدی برای اهمیت نتیجه 

 مربی
62/5 

حمایت از الگوی 

 -دانشجو 

 ورزشکار

 72/5 بودن ورزشکار برای مربی اهمیت دانشجو

51/7 805/1 

 26/5 کارگیری ورزشکاران مبتدی برای مربیهاهمیت ب

های انتظار مربی از ورزشکاران برای حفظ تالش

 علمی 
57/5 

کارگیری قوانین اخالقی توسط هاهمیت ب

 ورزشکاران برای مربی 
28/6 

کارگیری هب

 نیروهای جدید

اهمیت جذب ورزشکاران نخبه در دانشگاه برای 

 مربی 
65/6 64/6 514/1 



 1397زمستان و  پاییز، 15ربیتی شماره پژوهش در ورزش ت                                                                      40

 

استعداد برای ران باکارگیری ورزشکاهاهمیت ب

 مربی 
52/5 

 های مالیمهارت

 65/5 هابرای حمایت مالی از برنامهش مربی تال

52/5 158/1 
الی برای جذب منابع م تالش مربی برای

 های ورزشی تیم برنامه
68/5 

 41/5 های مالی برنامهتوجه مربی برای رسیدن به هدف
 

های وهش و شاخصبه استخراج مدل پژ آموسافزار تبیین معادالت ساختاری ، با استفاده از نرمدر ادامه

 برازش مدل پرداخته شد.

 
 آموسافزار ترسیمی استانداردشده براساس نرم مدل -1شکل 

 

 اند.های اصلی برازش مدل تدوین شدهشاخص ،پس از ترسیم مدل، در جدول بعدی
 

 های برازش مدل پژوهششاخص -5جدول 

 مدل شدةامتیاز کسب قبولحد قابل شاخص
 189/1 2کوچکتر از  اسکوئر به درجات آزادینسبت کای

 90/0 9/0باالتر از   1شدهشاخص برازش هنجار

                                                           
1. Normed Fit Index 
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 89/0 9/0باالتر از   1شاخص برازش نسبی
 92/0 9/0باالتر از   2شاخص برازش افزایشی
 91/0 9/0باالتر از   3شاخص برازش تطبیقی

 046/0 05/0کوچکتر از  RMSEA 4میانگین مجذور خطای میانگین ریشة

 ها(مناسب برای تعیین حجم نمونه)  5شاخص هلتر
) حداقل حجم  115

 نمونه(
554 

ها در شکل زیر نمودار مستخرج از بندی مؤلفه. برای اولویتپی.اچ.با توجه به استفاده از روش ای

 شود.افزار اکسپرت چویس مشاهده مینرم

 
 اکسپرت چویسافزار ها ازطریق نرمهای زوجی مؤلفهمودار مستخرج از مقایسهن -2شکل 

 

ن نرخ بوددست آمد که با توجه به کمترهب 09/0مراتبی برابر با نرخ ناسازگاری کلی تحلیل سلسله

. نتایج نشان های زوجی در این روش استبودن مقایسهدهندة مناسب، نشان1/0ناسازگاری از عدد 

ترین ارتباطی مهم مهارت ،نظران و مدیران سطح عالی ورزش دانشگاهیکه ازنظر گروه صاحبداد 

کمترین  کارزهیری دانشجویان ورودی جدید و تاکارگهو باست های دانشگاهی معیار انتخاب مربیان تیم

 اهمیت را دارند.
 

 گیریبحث و نتیجه
های های ورزشی در دانشگاههای عملکردی مربیان تیمدنبال تبیین و مقایسة مؤلفهاین مطالعه به

های مدیریتی، مدل نقش، موفقیت های ارتباطی، دانش فنی، مهارتمهارتکشور بود. هشت عامل 

طریق های مالی، ازکارگیری نیروهای جدید و مهارتهورزشکار، ب -برنامه، حمایت از الگوی دانشجو

 مدل پژوهش ،افزار آموس، با استفاده از نرمنهایتدر شدند و تأیید گردیدند.تحلیل عاملی استخراج 

                                                           
2. Rate Fit Index 

3. Incremental Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Root Mean Square Rrror of Approximation 

6. Hoelter 
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ویژة  های ارتباطی با مقدارعامل مهارتکه نشان داد  رازش آن تأیید شد. نتایج پژوهشو ب شدترسیم 

معنا کرد. این بدانهای ورزشی دانشگاهی را تبیین واریانس عملکرد مربیان تیماز درصد  84/9، 518/9

ب ساو من ه به شرایط خاص دانشگاه، وجود ارتباط درستاست که برای ورزشکاران دانشجو، با توج

ثیرگذاری خواهد داشت. مربیانی که در اهمیت بسیار زیاد و تأ بین مربی با ورزشکار و دیگران

 هایکاران تعامل مناسبی برقرار کنند و به احترامنظر فکری با ورزشهای ورزش دانشگاه نتوانند ازمحیط

. ی کسب کنندتوانند موفقیت چندانبا ورزشکاران متعهد نباشند، نمی متقابل و تعامالت سازنده

دیران ورزشی دانشگاه، سرپرست تنها با ورزشکاران، بلکه با منه ، داشتن ارتباطات مناسبهمچنین

ای موفقیت تیم و مربی د برتوانهای ورزشی میهای اداری و اجرایی مرتبط با تیمها و تمامی بخشتیم

بیشتر در خدمت پیشبرد  انگیزةکه دیگران از روی عالقه و با  شودکارساز باشد. این رابطه باعث می

داشته باشد، توضیح و شرح  هایی که مربی باید در این جهتاهداف تیم باشند. یکی از فعالیت

های تیم ورزشی است. ها با فعالیتآن های مختلف و آشناکردنهای تیم ورزشی برای بخشبرنامه

( بیان 1389شود. احمدی )بت میاط مثاز تیم ورزشی دانشگاه موجب توسعة ارتب تصویر مثبتایجاد 

بوده « خوب»ا در انتقال پیام به ورزشکاران، هدانشگاه های ورزشیمربیان تیم کرد که توانایی غالب

رفتارهای مربوط به روابط عمومی از رفتارهای مهم برای یک  ( بیان کرد که1996) لیناست. مک

( 2008) 2و مارکو ( و گالو1999) 1دارد. شرمنخوانی هم ورزشی است که با نتایج پژوهش حاضر مربی

، آنکلبچ، ممرت، بالتس و اند. پلسنرن ابعاد عملکردی مربی معرفی کردهترییکی از مهمارتباطات را 

داری وجود دارد. و همبستگی تیمی رابطة معناکه بین رفتارهای مربی  کردند( اشاره 2009) 3کولب

شاهده م مطالعه وکه مربیان ورزشی مورددند در نیمی از زمانی ( بیان کر1996) 4تردول، کوت و برنارد

ند. یکی از نکات مهم در برقراری ارتباط، زیکنان یا کمک مربیان خود نداشتگونه تعاملی با با، هیچندبود

( 2012) 5، روبرت، والس و برناردکه اسمیتطوریبه ی توسط بازیکنان است؛درک رفتار و گفتار مرب

( 2015) 6و کیکاوا تر از رفتار مربی است. شیمازاکیوسیله ورزشکاران مهمهدرک رفتار مربی ب معتقدند

د و نثیرگذار باشتوانند در عملکرد ورزشکاران تأکه حتی ارتباطات غیرکالمی مربیان می نداشاره کرد

های مونه( با بررسی ن2015و همکاران ) 7. لوای ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی هستندمالکی بر

                                                           
1. Shermane 

2. Gallo   & Marco 

3. Plessner, Unkelbach,  Memmert,  Baltes & Kolb. 

4. Trudel, Cote & Bernard 

5. Smith, Roberts, Wallace & Forrester 

6. Shimazaki   & Kikkawa 

7. Lu 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812016529
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داشتن تعامالت مناسب و قابلیت که های ورزشی انفرادی بیان کردند ورزشکاران دانشجوی رشته

 شود. رس و افسردگی زندگی ورزشکاران میارتجاع مربیان باعث کاهش است

 و تکنیکی بود که با مقدار ویژة ثیرگذار بر عملکرد مربیان، داشتن دانش فنیدیگر تأ فاکتورهایاز 

قبولی توانند از دانش قابلریانس عملکرد مربیان را تبیین کرد. مربیان میوااز درصد  71/9، 657/6

امکان از دانش ، مربی باید تاحدحالبرخوردار باشند یا از یک تیم فنی درکنار خود بهره گیرند. درهر

 وسعةتوسعة مهارت تکنیکی ورزشکاران، ت فاکتورهایی مانند فنی برخوردار باشد. در این بعد،

دانش مربی  کارگیری مجموعةههای ورزشکار، بشناخت دقیق ظرفیت های جسمانی و روانی،قابلیت

، برای تیم مهم هستند. یکی از عواملی های مناسبو تاکتیک نات و مسابقه و انتخاب راهبردهادر تمری

. روزبودن دانش مربی استارزیابی کند، دارابودن مدارک مربیگری و به تواند دانش فنی مربی راکه می

نداشتن به یادگیری و کسب دانش نیازبیان ورزشی وجود دارد، احساس یکی از مشکالتی که در مر

 ،و همگام با زمان پیش نرود. همچنین دانش فنی مربیان قدیمی باقی بماندشود است که باعث می

تر ورزشکاران و اعتماد تواند موجب یادگیری سریعها توسط مربی میا و مهارتهتکنیکتوانایی اجرای 

های تخصصی و ویژگی -های علمی(، ویژگی1381کهندل ) های مربی شود. در پژوهشبه مهارت

ند شومهم موردنیاز مربی محسوب می فاکتورهایه مرتبط با دانش فنی مربی هستند، از ک ایورزشی

 ، رضائی، خسروی و مالیینژاد، رمضانیخوانی دارد. همچنینهمحاضر  ایج پژوهشکه این مطلب با نت

لکرد مربیان ورزشی عم ترین معیارهای ارزیابییکی از مهمهدایت و رهبری جلسات تمرین را ( 1392)

که به ( نشان داد 2012. نتایج پژوهش اسمیت )خوانی داردکه با نتایج این پژوهش هم اندعنوان کرده

، کرو و ها داشته است. والورزشکاران دانش فنی مربی نقش مهمی در پیشرفت عملکرد آن دةعقی

ترین وظیفة مربی مهم که مهارت تدریس ندرزیابی اثربخشی مربیان مطرح کرد( در ا2013) 1اودز

مهارت  ،(2015) و همکاران 2نظر انسمینگرز دانش فنی و تخصصی مربی است. ازرفته اگاست که نشأت

( 2014) 3کایااست.  ج پژوهش حاضرخوان با نتایهای یک مربی است که همترین وظیفهاز مهم تکنیکی

ت در زمان مناسب درس هایکارگیری تصمیمهعنوان توانایی مربی در بمعتقد است که مهارت فنی به

ی است که گیری درست توسط مربو داشتن دانش فنی یکی از معیارهای تصمیم .از رقابت است

 .  باشدهای مربی میمهارت مجموعة شود و از ضروریاتمنجر میبه موفقیت تیم ورزشی ، نهایتدر

ربیان ورزشی بود که با مقدار گذار بر عملکرد مدیگر تأثیرمتغیرهای های مدیریتی از مهارت فاکتور 

زیابی عملکرد مربیان را تبیین نکرد. هنر مدیریت در یک تیم واریانس اراز درصد  41/9، 284/3 ویژة
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دارد. مهارت ا میجمله مواردی است که ورزشکاران تیم ورزشی را به تبعیت از مربی تیم وورزشی از

ها وابط مناسب عوامل تیم و کسب نتیجة مطلوب می شود. مشاهدهرهبری باعث حفظ انسجام تیم، ر

در دانشگاه وجود دارند که های دیگری غیر از ورزشکاران، گروه کهد ندهها نشان میو یافته

ها را داشته این خواسته مربی باید توانایی برقراری تعادل بینی مختلفی از مربی تیم دارند. هاخواسته

یک مدیر باید دارای توانایی  ،. همچنینها را درحد توان حفظ کندباشد تا بتواند رضایت تمامی گروه

مقابل آن، تقاضای نتیجه فویض اختیار و دادن مسئولیت و دریزش برای ورزشکاران باشد. تایجاد انگ

ریزی و تعیین هدف در امور های مدیریتی مربی هستند. برنامهاز مهارت ،و فعالیت از ورزشکاران

ونقل، غذیه، آمادگی بدنی و سالمتی، حملمختلف تیم همچون تمرینات، مسابقات تدارکاتی، ت

، کنترل و ارزیابی نتیجة تیم و شناخت . همچنینت و غیره، از وظایف مهم یک مربی هستندمسابقا

ند. برخی پژوهشگران روشمار میی مربی بهای مدیریتمهارته ها جزواصالح آن ضعف و تالش براینقاط

از عنوان یکی های مدیریتی به( به مهارت1381؛ کهندل، 1380تبریزی، ؛ 1998، 1و اخریچ باربر)

خوانی همحاضر  با نتایج پژوهشاین مطلب که  انداشاره کرده های ملیهای انتخاب مربیان تیمشاخص

های یدگاه ورزشکاران شیوهاز د ،درصد از مربیان 41 ( بیان کردند که2005دارد. مومفورد و گرگلی )

، کاستلو و گیمنولعة مطا(. نتایج 2014، 2دوبرسکو) یکدیگر دارند دهی و مدیریت متفاوتی باسازمان

ل از فصل و بعد از فصل های مدیریتی و رهبری مربیان، قبد که مهارتدن( نشان دا2012) 3مارسن

های آموزشی دورهها در سبک رهبری مربیان باید برای آن تغییر ند و برایداری با هم ندارتفاوت معنا

  .برقرار کرد

 258/2 ژةو مقدار وی 91/8واریانس عملکرد مربیان با مقدار  کنندة، چهارمین متغیر تبیینمدل نقش

شود. یک مربی دانشگاهی نقش مربی به داخل زمین محدود نمیبود. مفهوم این متغیر آن است که 

 دهندةصورتی باشد که نشانوع رفتار و اعمال وی باید بهو ن عنوان نمایندة یک سازمان علمی استبه

گرفته از این موقعیت تواند نشأتدانشگاهی باشد. حتی نوع پوشش می دیک فر هایشخصیت و ویژگی

د. رفتار مربی در داخل و نیاببا پایان زمان تمرینات پایان نمیباشد و وظایف و تعهدات مربی فقط 

کاران کلی، ورزشطورماعی و علمی و ورزشی وی باشد. بهخارج از زمین باید متناسب با موقعیت اجت

خاطر هبودن بنگرند. نقش الگورفتاری میراهنما و الگوی  عنوان یک معلم،یان ورزشی بههمواره به مرب

ای که . مربیکنندشکار همواره با یکدیگر برقرار میارتباطات نزدیک و مستمری است که مربی و ورز

بین و  ار را در تمامی مسائل ورزشی و غیرورزشی هدایت کندتواند ورزشکدارای این مهارت باشد می
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ریزی کند و مختلف ورزشکار تعادل برقرار کند. مربی باید براساس نیازهای ورزشکار برنامهنیازهای 

مدیران نیز باید به اهمیت نقش مربی برای ورزشکاران توجه ها برآید. صدد رفع آنای درطور شایستهبه

که مسئلة اشاره کردند  ( در بررسی وضعیت مربیان استرالیا2013) 1داشته باشند. داوسون و فیلیپس

گذاران ورزشی نظر سیاست، ازر ورزشکاران دارندمربیان باوجود نقش مهمی که مربیان دشغلی  توسعة

 ،در بسیاری از موارد که ند( بیان کرد2015)و همکاران  2و کوت اریکسونشود. نادیده گرفته می

های مختلفی نقشدر این ارتباط، رود و از ارتباط معلم و شاگردی فراتر میارتباط بین مربی و ورزشکار 

ند. با توجه به اینکه جامعة آماری این پژوهش ورزشکاران دانشجو بودند، متغیر مطرح شود نتوانمی

را با سایر مطالعات نتایج  ه است و این موضوع مقایسةکمتر استفاده شد هامدل نقش در سایر پژوهش

که روابط بین  ند( نشان داد2015) 3، ترولود، گوستاوسن و دیسکاسگادور . پژوهشکندیدشوار م

 میزان رابطةچه بر افسردگی ورزشکاران داشته باشد؛ یعنی هرداری تواند تأثیر معنامربی و ورزشکار می

، واقعررو هستند. دهتر باشد، ورزشکاران با افسردگی کمتری روبمربی با ورزشکاران بیشتر و صمیمی

نباید صرفا ارزیابی است و ارزیابی رنظر و ها زیبلکه تمامی رفتارهای آن ،تنها عملکرد شغلی مربیاننه

 .انجام شودها باخت و رداساس نتایج و تعداد ببر

از مدیران ورزشی این  . بسیاریرد مربیان، موفقیت برنامه استثیرگذار بر عملکدیگر تأمتغیرهای از 

هند و موفقیت مربیان در کسب دارزیابی عملکرد مربیان ورزشی مدنظر قرار می معیارتنها عامل را 

مربی تیم خواهد بود. در این ها در حفظ یا تغییر مدرک عمل آن ،مناسب و برد در مسابقات نتیجة

شدن برای اند. اهمیت برندهبا این عامل مدنظر قرار گرفتههای دیگری نیز در ارتباط پژوهش، گویه

. برخی از مربیان ر از میزان تالش ورزشکاران، موردتوجه مربیان استنظمربی موضوعی است که صرف

و تالش فراوان بدون کسب نتیجه  دنبال کسب نتیجه هستندفظ جایگاه خود تنها بهخاطر حهنیز ب

ند (. این مربیان سعی دار1386، و طالب پور اسمعیلیها نخواهد داشت )اهمیت چندانی برای آن

ای ته این هدف منوط به داشتن برنامهالب کنند یا بهبود دهند؛جایگاه تیم را در جدول مسابقات حفظ 

های تدارکاتی . اهمیت شرکت در رقابتد و کسب نتیجه در مسابقات استشده برای برتعیینازپیش

 اتجربه برایبشک مربیان ت که در ارتباط با این عامل موردتوجه است و بدوناس از موارد دیگری

گیری با ورزشکاران ضوع توجه خاص دارند. اهمیت نتیجهسنجش میزان آمادگی تیم خود به این مو

 طول دوران دانشجویی محدود است و فاصلة. با توجه به اینکه دیگر این عامل استهای مبتدی از گویه

های یدی عضو تیمدها ورزشکاران جمپیادهای دانشجویی دو سال است، در بیشتر دورهبرگزاری ال
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اند و د را از زمان دانشجویی آغاز کردهدوران ورزشی خو . بسیاری از این ورزشکارانشوندورزشی می

گرفتن با این ورزشکاران و میزان استفاده شود. حال، نتیجهعنوان ورزشکاران مبتدی یاد میها بهاز آن

گیری بستگی دارد. اگر نتیجهبه نظر مربیان اه موضوعی است که ها در ترکیب تیم ورزشی دانشگاز آن

  سعی خواهند کرد درحد توان از ورزشکاران با سابقه و تجربةمعموالً ،اهمیت باشدبرای مربیان بسیار با

 ،ورزشکاران برایشان در اولویت باشد شتر در ترکیب تیم استفاده کنند؛ ولی مربیانی که کسب تجربةبی

دیدگاه  ( بیان کرد که1996لین )دهند. مکورزشکاران دانشجو قرار می فرصت را دراختیار این معموالً

ل این عام ،نظر مدیراننسبت به موفقیت برنامه تفاوت معناداری با یکدیگر دارد و ازمدیران و مربیان 

، داشتن راهبردهای بازی با نظر ورزشکاراناهمیت بیشتری دارد. برخی پژوهشگران اشاره کردند که از

 و (. ماتر2011، 1، بوچامپ و چیسمیرزترین بعد موردنیاز یک مربی است )نتیجه، مهمکسب  هدف

ای باعث افزایش تقاضا های یک تیم در سطح حرفهکه موفقیت برنامهدند ( معتق2014) 2پاولفسکی

های ورزشی دانشگاهی مصداق شود. اگر چنین چیزی در تیممیمبتدی در مشارکت ورزشی در سطح 

ش و های ورزشی دانشگاه باعث ایجاد انگیزموفقیت برنامه در تیمکه توان مدعی شد ، میداشته باشد

کی از یافزایش حضور شود که افزایش مشارکت دانشجویان غیرورزشکار یا ورزشکاران مبتدی می

 .   ها استاهداف اصلی مدیران و مسئوالن ورزشی دانشگاه

عملکرد  واریانساز درصد  51/7و تبیین  805/1 ویژةر ورزشکار با مقدا -حمایت از الگوی دانشجو

که در  ود. یک مربی ورزشی باید درک کندبحاضر  شده در پژوهشدیگر بررسی فاکتورهایمربیان از 

های ورزشی شرایط متفاوتی از محیطانشگاهی مشغول به فعالیت شده است؛ محیطی که محیط د

ثیرگذار است. های ورزشی نیز تأط دانشگاه بر محیطو جو علمی حاکم بر محی خارج از دانشگاه دارد

که مربی باید به اهمیت آن پی ببرد و با توجه هایی است رعایت ادب، اخالق و فرهنگ علمی از ویژگی

کمی دارند  های دانشگاهی سابقةاشاره شد، اغلب ورزشکاران در تیم که قبالَطور. همانبه آن عمل کند

های این بستگی دارد. یکی از گویهکار مربی  های ورزشی به فلسفةدر تیمها کارگیری آنهو میزان ب

ج از متغیری که شاید مربیان خار های علمی است؛حفظ تالش عامل، انتظار مربی از ورزشکاران برای

یعنی مربی دانشگاهی به اهمیت کسب علم و دانش  فضای دانشگاه هیچ توجهی به آن نداشته باشند؛

هایی که مربی به ورزشکاران درجهت حفظ و تقویت بنیة علمی د. توصیهواقف باش توسط ورزشکاران

اهمیت این نشانگر میزان  ،های یادگیری علمیها در ایجاد فرصتو همراهی و کمک به آن کندمی

با توجه به فرهنگ دانشگاهی، ضرورت رعایت نکات و آداب اخالقی  ،. همچنینمتغیر نزد مربی است
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کارانی که دارای مهارت ورزشی باشند، . در این دسته از مربیان، داشتن ورزشاستضروری برای مربیان 

 ،که ذکر شدطور. همانقبول نیستبرای کسب علم و تحصیل باشند قابلهای الزم ولی فاقد شایستگی

 های چندانی برای مقایسةبه اینکه این فاکتورها مختص جامعة دانشگاهی هستند، پژوهشبا توجه 

بی مربیان ورزش دانشگاهی در ( در بررسی خودارزیا1386) و طالب پور ند. اسمعیلینتایج یافت نشد

در محیط دانشگاهی، توجه به عامل  در هر دو دسته ورزشکه  ندهای انفرادی و تیمی نشان دادرشته

در بررسی  (1420) 1و جرنی . رزانیاقشر دانشجویی برای مربیان اهمیت دارد تحصیالت و اهمیت کار با

ود که وجود تعهد در مربیان باعث بهب نددانشجو و مربیان خود بیان کرد -بین ورزشکارارتباطات 

کارگیری و ه، ببراینشود. افزونبه روابط میدهی ت، تمرین و تشویق کار تیمی و شکلاشتراک اطالعا

یک تیم ورزشی  یجةتواند نقش مهمی در کسب نتجذب نیروهای جدید ماهر فاکتوری است که می

پردازد که یک مربی در سطح تیم دانشگاه به چه میزان مسئله می، این عامل بدینواقع. درداشته باشد

توانند در داخل یا دهد؛ این دانشجویان مییان ورزشکار در سطح خوب اهمیت میبه جذب دانشجو

ود دارند ویانی در دانشگاه وجدانشجشود ، مشاهده می. در برخی مواقعخارج از دانشگاه تحصیل کنند

های ین بازیکنان ممکن است عضو باشگاهحضور در تیم ورزشی دانشگاه ندارند. ا که رغبتی برای

جذب و  شناسایی این بازیکنان و تالش برای توانند بادانشگاهی باشند. مربیان میمختلف ورزشی غیر

ی تحصیلی که ها، بورسیه. همچنیننندکارگیری آنان، به ارتقای سطح کیفی تیم دانشگاه کمک کهب

اختیار مربیان تواند ورزشکارانی باکیفیت را در، میدهندآور میها به ورزشکاران قهرمان و مدالدانشگاه

ها های دیگر برای انتقال به سایر دانشگاهاضایی که برخی ورزشکاران دانشگاهتق ،قرار دهد. همچنین

میزان  داشته باشد.بتواند بازیکنان بهتری دهد تا مربی تیم دانشگاه میدارند، این امکان را دراختیار 

دهندة اهمیت این عامل برای مربی است. ، نشانبردکار میهبین بتالش و اهمیتی که مربی دراین

مربیان بین دیدگاه  ،ورزشکار کارگیری دانشجویان نخبةهمورد بکه در ند( نشان داد1388اسمعیلی )

؛ دهندذب این دانشجویان بسیار اهمیت میاری وجود دارد و مربیان به جشی تفاوت معنادو مدیران ورز

توانند در کسب نتیجة مطلوب بسیار تأثیرگذار باشند؛ اگرچه مدیران زیرا، عقیده دارند این بازیکنان می

اران ( در پژوهشی که روی ورزشک2015) 2و چینک بلدگتاهمیت کمتری برای این عامل قائل هستند. 

همیشگی ورزشکاران در مسابقات  کارگیریهبکه  ندنتیجه گرفت ،ندم دادانجادانشجوی رشتة هاکی 

عنوان را تنزل خواهد داد و الزم است در برخی مواقع بهها نفس آنبهعنوان بازیکن ذخیره، اعتمادبه

شود در مسابقاتی که یه میتوص ، به مربیان نیزرواینبت از بازیکنان ذخیره استفاده شود؛ ازبازیکن ثا
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و  . براونطور ثابت استفاده کنند، از بازیکنان ذخیره بهلحاظ نتیجه برای تیم داردبه اهمیت کمتری

ر یک تیم ورزشی، کارگیری ورزشکاران نخبه دهبرای جذب و بکه ند نک( پیشنهاد می2015)همکاران 

یازهای شخصی ورزشکاران مثل باید به رفع ن ،شناخت موانع موجود در این راه بردانشگاه عالوه

های اجتماعی و مالی پذیری علمی، حمایتو نیازهای خارجی همچون انعطافهای شخصی آگاهی

 توجه داشته باشد.  

. کمبود بودجه و ندکردهای مالی نیز ازجمله مسائلی هستند که عملکرد مربیان را تبیین مهارت

در ورزش  رو است،هروب هاهایی که کشور با آنا توجه به تحریممشکالت مالی چندین سال است که ب

که در بسیاری از موارد طوریبه هستند که ورزش دانشگاهی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ مطرح

شوند. بسیاری رو میهای روبسابقات دانشگاهی با مشکالت عدیدههای ورزشی حتی برای اعزام به متیم

ید های ورزشی باند و مدیران تیمهای مالی به وظایف مربی مرتبط نیستکه مهارت از مربیان معتقدند

دنبال کسب این ، مربیان باید بهنظر مدیران دانشگاهیکه طبق صورتیاین تکلیف را انجام دهند؛ در

های ورزشی توجه به اینکه در بسیاری از تیم (. با1386، و طالب پور اسمعیلیمهارت باشند )

ای وجود ندارد، بسیاری از وظایف های باشگاهی در سطح حرفهدانشگاهی، ساختاری همچون تیم

در که رسد نظر میدرستی وجود ندارد. بهشوند و تفکیک وظایف بهمختلط با هم انجام می صورتهب

شد. این تیم بادنبال جذب منابع مالی برای های دانشگاهی، مربی، خود باید تاحدودزیادی بهسطح تیم

شده جامهای انهای موردنیاز و هزینههای مدون از هزینههای منظم و برنامهوظیفه نیز با ارائة گزارش

پذیر خواهد بود؛ البته ل مناسب با مدیران دانشگاه امکانداشتن ارتباط و تعامنیز برای تیم و 

تواند خود به ایجاد ارتباط ای تیم وجود داشته باشد، مربی میکه امکان جذب حامی مالی برصورتیدر

توانند در مربیان می ،واقعسئوالن ورزشی دانشگاه اقدام کند. دربا حامیان با هماهنگی م

های دستیابی به این هدف را طراحی گذاری کنند و راههای تیمی، برای امور مالی نیز هدفریزیبرنامه

اصالحات الزم را انجام دهند. میزان اهمیتی  وکنند شده را ارزیابی ، میزان کار انجامنهایتکنند و در

ارت در عملکرد مربیان اهمیت این مهدهندة که این کار برای مربیان ورزشی دانشگاهی دارد، نشان

یعنی مربیان  ثیرگذاری زیادی نداشته است؛است که در این پژوهش همچون برخی دیگر از متغیرها تأ

امور تیم همچون تمرینات و غیره قرار دهند و انجام امور مالی سایر عقیده دارند باید تمرکز خود را بر 

البته  خوانی دارد؛( هم1388اسمعیلی )پژوهش با نتایج این یافته که  دیگر واگذار کنندافراد را به 

در برخی کشورهای پیشرفته نیز گاهی موضوع کمبود منابع مالی تنها به کشور ایران محدود نیست و 

 ندهای غیرانتفاعی کشور آلمان نشان داد( در بررسی باشگاه2011) 1و بروئر کرشود. ویمالحظه می
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رو ههمچون منابع انسانی، منابع مالی و منابع تجهیزاتی روب ها همواره با کمبود برخی منابعکه باشگاه

شند که حق پی افزایش منابع درآمدی خود باها باید درباشگاه ، وی بیان کرد کههمچنینهستند. 

د. مدیریت نراهکارها باش نند ازجملة اینتواهای اقتصادی میها و فعالیتعضویت، حق خدمات، هدیه

رخی وانند در بتبین میاشد که مربیان دراینپی تنوع منابع درآمدی خود بها نیز باید درورزش دانشگاه

ان بازاریابی مصاحبه با کارشناس ( ازطریق2001) 1. برت و اسلکاز راهکارها ایفای نقش کنند

ای و نرخ مشارکت دو عامل مهمی های رسانهفعالیتکه های ورزشی غیرانتفاعی کانادا دریافتند سازمان

تواند با حضور پررنگ خود شوند. یک مربی میمی های ورزشیهستند که موجب جذب حامیان به تیم

آن مربی در تیم ورزشی ر حضور خاطههای مختلف و ارتباط مناسب موجب جذب حامیان بدر رسانه

خاطر شخصیت هخود را دارند و بسیاری از هواداران ب ، مربیان محبوب هواداران ویژة. همچنینشوند

های ورزشی مربیان تیمکه شود . پیشنهاد میشوندمیتیم ورزشی به هواداری از  مندمربی، عالقه

ی را برای تیم منابع مالکنند سعی  ،نداختیار دارستفاده از ابزارهای مختلفی که دردانشگاهی نیز با ا

های بود که شاخص افزار آموس بیانگر اینج تحلیل عاملی با استفاده از نرم. نتایورزشی خود جذب کنند

شده در این پژوهش مطرح فاکتورهایع و معنادار است؛ یعنی دفاآمده از طراحی مدل، قابلدستهب

د. برای نگرفته شو کارههای کشور بعملکرد مربیان ورزشی دانشگاهعنوان مدلی در ارزیابی نند بهتوامی

توان ها( نمیهای مکنون )عامل( و متغیرهاشده )سؤالداری ارتباط بین متغیرهای مشاهدهبررسی معنا

بلکه باید از شاخص تی برای تعیین معناداری این  کوچکی ضرایب قضاوت کرد؛ اساس بزرگی یابر

(. مشاهدة پارامترها و شاخص تی )این شاخص در 102، 2011کرد )کالین، یر استفاده ضرایب مس

، های مربوطمقیاسها با خردهشود( درمورد رابطة بین سؤالنشان داده می .C.Rافزار آموس با نرم

بوده است که حاکی از وجود رابطة معنادار  96/1باالتر از  هادهد که مقدار تی در همة سؤالنشان می

( قادر به هاشده )سؤالکه همة متغیرهای مشاهدهایگونههای مربوط است؛ بهها و عاملبین سؤال

مربیان ورزشی دانشگاهی توانند عملکرد ها نیز می، عاملنهایتهای خود هستند که درگویی عاملپیش

حکایت های ارتباطی و دانش فنی از برتری مهارتها بندی مؤلفه، رتبهبینی کنند. همچنینرا پیش

قعیت، سایر فاکتورها چه با توجه به موتوجه بیشتری به آن شود؛ اگردر ارزیابی عملکرد داشت که باید 

ه به نتایج و مدل با توجکه شود انشگاه توصیه میورزشی دنیز باید مدنظر قرار گیرند. به مدیران 

، . همچنیناه استفاده کنندهای ورزشی دانشگکارگیری و استخدام مربیان تیمهبمستخرج از پژوهش، از 

شده در پژوهش ، از ابعاد مختلف مطرحهای ورزشی دانشگاه هستنداکنون در خدمت تیممربیانی که هم

 . و نتایج آن استفاده کنند
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Abstract 
The aim of this research was explaining and comparing the coach's performance 

in university sport teams in Iran. Sample encompassed four groups associated with 

coaches’ performance, including 324 athletes, 99 coaches, 41 managers and 79 

supervisors, (total = 543) presented in the 12th National intercollegiate 

competitions, held 2014 in Iran. The data collection method was library research, 

interview and researcher-made questionnaire whose validity and reliability were 

confirmed. For data analysis was utilized exploratory factor analysis by SPSS 

software and used AMOS software for designing model. In order to the criteria, a 

group of experts (N=8) prioritize coaches' performance criteria by decision-

making technique of AHP. Eight dimensions including communication skills, 

technical knowledge, management skills, role model, program success, supporting 

the student-athlete model, recruiting new athletes, and financial skills were 

deducted by using exploratory factor analysis method. The research model was 

designed and fitted. we recommended to collegiate sports managers to apply this 

model for assessment of coaches' performance.   
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