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  هاي انفرادي و گروهی   ان ورزشی رشتهمربیمقایسه خودارزیابی عملکرد 

  هاي کشور دانشگاه
  2پور ، دکتر مهدي طالب 1محسن اسمعیلی

 

 چکیده 

این مقوله تا کنون در . کند هاي خود اظهار نظر می هاي ارزیابی است که در آن فرد در مورد توانایی خودارزیابی یکی از روش: هدف

ان ورزشی مربیهدف از این تحقیق مقایسه خودارزیابی عملکرد . هاي کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است ان دانشگاهمربیبخش 

این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است که به شکل میدانی انجام . باشد هاي کشور می دانشگاه هاي انفرادي و گروهی  رشته

. دادند هاي انفرادي و گروهی تشکیل می  هاي کشور در رشته هاي ورزشی دانشگاه ان تیممربیجامعه آماري این تحقیق را . شده است

  .گیري به شکل تصادفی ساده انجام شد و نمونه) n=124(حاسبه هاي کاکران م تعداد نمونه آماري با استفاده از فرمول

اي بود که روایی آن به وسیلۀ استادان تایید شده و پایایی آن با  محقّق ساختهنامه  پرسش ابزار گردآوري اطّالعات :شناسی روش

از جمع آوري اطّالعات از ادبیات  تحقیق با استفادهنامه  پرسش در تدوین. بدست آمد α=85/0استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

هاي  بندي شد که عبارت بود از مهارت فنی و تکنیکی، فعالیت ان در هفت بعد تقسیممربیتحقیق و روش نظر سنجی دلفی عملکرد 

ر ها در آما در تجزیه و تحلیل داده. و عضوگیري مربیهاي مدیریتی، مدل نقش  مالی، موفّقیت برنامه، روابط عمومی، مهارت

ها که از متغیرتوصیفی از میانگین، انحراف معیار و واریانس، جداول و نمودارها و در آمار استنباطی با توجه به غیر نرمال بودن 

همچنین جهت بررسی ارتباط . طریق آزمون کولوموگراف اسمیرنف بدست آمد از آزمون یو من ویتنی و فرید من استفاده شد

هاي انفرادي و گروهی در دو بعد مهارت   ان رشتهمربینتایج تحقیق نشان داد که . پیرمن استفاده شدها از ضریب همبستگی اسمتغیر

  )p>05/0(داري داشتند  فنی و عضوگیري اختالف معنی

ز ا).p<05/0(داري مشاهده نشد  ان زن و مرد در تعیین اهمیت ابعاد عملکردي تفاوت معنیمربینتایج تحقیق نشان داد بین : نتایج 

در .هاي مالی کمترین اهمیت را داشت بندي ابعاد عملکردي از نظر مجموع دو گروه بهد مهارت فنی باالترین رتبه و مهارت نظر رتبه

) p<05/0(داري وجود ندارد  هاي ورزشی گروهی بین سطح تحصیالت با هیچ یک از ابعاد عملکردي همبستگی معنی ان تیممربی

رابطه )  p= 040/0و  r= 18/0(و بعد عضوگیري )  p= 022/0و  r= 20/0(نفرادي با ابعاد مهارت مالی هاي ا  ان رشتهمربیولی در 

هاي انفرادي   ان رشتهمربیهاي با اهمیت از نظر هر دو گروه  متغیردر این تحقیق الگویی جهت تعیین عوامل و .داري وجود دارد معنی

  . و گروهی بطور کلی ارائه شده است

  

  .ان دانشگاهی، انفرادي، گروهیمربیخودارزیابی، : یديکلمات کل

  

  

  

   

 

 دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس .1

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد .2
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 قدمهم

گردد که تحقق  به یک فرایند ساختارمند براي جمع آوري و تفسیر اطّالعات اطالق می 1ارزشیابی یا ارزیابی

یکی از موضوعاتی که در بحث ارزشیابی مطرح ]. 1[نماید  اهداف مورد نظر برنامه و میزان آن را تعیین می

ان ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و هنوز مربیباشد مقوله خود ارزیابی است که تا کنون در بحث  می

یک تکنیک قوي براي بهبود  2خودارزیابی. نگرش جدي در حوزه ورزش دانشگاهی به آن شکل نگرفته است

]. 2[وزش به فراگیران در ارتباط است است و با اعتقاد وي در مورد توانایی اثر در آم مربیتوانمندي معلم یا 

اثربخش و کارآمد مطرح  مربیها و خصوصیات متعددي براي یک  ژگی گري ویمربیو  مربیهم اینک در مورد 

اند هر یک به نوعی یک یا تعدادي از گري انجام شدهمربیهاي مختلف   تحقیقاتی که در زمینه جنبه. است

هایی نظیر  در مقاله خود ویژگی 3رالف جی سابوك]. 3[دانند  گري مهم مییمربها را براي احراز پست  ویژگی

دهد  هاي رفتاري و ارزشیابی را مورد نظر قرار می هاي ارتباطی، ویژگی ریزي، دانش مهارتسازماندهی، برنامه

]4 .[  

ر سازمان کنترل از امروزه همزمان با رشد و توسعه کارکنان و مدیران و بسط فرهنگ ارتقاء و کار تیمی د     

نظام بازرسی و کنترل سفت و سخت مدیریت بسیار . گردد درون یا خودکنترلی جایگزین کنترل از بیرون می

. کم رنگ شده و افراد آزادي عمل بیشتري دارند اما این امر به معنی هرج و مرج و بی بند و باري نیست

کند بدون این که بازرسی بر ها آماده می قیت بیشتر آنمسئولیت توام با اختیار کارکنان فضا را براي بروز خال

این نوع ارزیابی با ارزشهایی چون مدیریت خودمدار و تفویض اختیار سازگاري خواهد ]. 5[سیستم حاکم باشد 

  ].6[داشت و در مواقعی که هدف تعیین میزان پیشرفت است کاربرد زیادي دارد  

بی تحقیقات چندانی در حوزه ورزش انجام نشده ولی در رابطه با اگرچه در رابطه با موضوع خودارزیا     

بندي  در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی و اولویت) 1381(ان ورزشی مهدي کهندل مربیهاي  ارزیابی ویژگی

ان ملّی را در چهار رشته گروهی مربیهاي ملّی در چند ورزش گروهی، معیار انتخاب  هاي انتخاب تیم معیار

هایی از  هر بعد نیز شامل زیر مجموعه. بندي کرد دسته طبقه 8الیبال، بسکتبال و هندبال به فوتبال، و

هاي شخصیتی،  هاي ورزشی، ویژگی هاي اجتماعی، ویژگی این ابعاد شامل ویژگی. گري بودمربیهاي  ویژگی

سابقه کار و هاي عاطفی و انسانی،  هاي علمی و تخصصی، مهارت ژگی هاي مدیریتی، وی ادراکی، مهارت

محقّق نامه  پرسش گري با استفاده ازمربیبندي این ابعاد  درجه اهمیت و رتبه. است مربیهاي فردي  ویژگی

گري اختالف مربیبندي ابعاد  ان و ورزشکاران در رتبهمربینتایج تحقیق نشان داد که بین . شدمشخّص  ساخته

  ].7[شود  مشاهده می

ان مربیها و نحوه عملکرد  به بررسی توانایی) 1374(دالحمید احمدي در تحقیقی دیگر سید عب     

هاي  هاي ورزشی دانشگاه ان مرد تیممربینفر از  150وي در تحقیق از . هاي کشور پرداخته است دانشگاه

گري با مربیگري، سابقه مربیدار بین میزان تحصیالت، درجه  سراسر کشور به دنبال بررسی وجود ارتباط معنی

 

1 Assessment 
2 Self assessment 
3 Ralph jsabock 
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ان در مواجهه با مربیتوانایی انتقال پیام به ورزشکاران، توانایی ایجاد سبکبالی در ورزشکاران و نحوه عملکرد 

هاي تحقیق نشان داد که نحوه   نتایج حاصل از یافته. گري بوده استمربیمسائل و مشکالت موجود در حرفه 

اجهه با مسائل و مشکالت موجود در حرفه هاي کشور در مو هاي ورزشی دانشگاه ان تیممربیعملکرد اکثر 

گري با نحوه عملکرد مربیگري و درجه مربیهمچنین بین میزان تحصیالت، سابقه . گري خوب استمربی

  ].7[وجود داشته است داري  معنی گري رابطهمربیان در مواجهه با مسائل و مشکالت حرفه مربی

تن از  78ان ورزش دانشگاهی روي مربیوان مالحظاتی در مورد تحقیقی را با عن) 2005( 1مومفرد و جرالد     

هاي عملکرد  در این تحقیق برخی از معیار. ان بسکتبال و فوتبال دانشگاه مرکزي فلوریدا انجام دادندمربی

ـ شرطی سازي و  3ـ توسعه حرفه اي  2ـ ارتباطات   1ان از دیدگاه خودشان به ترتیب عبارت بود از مربی

 9ـ تسهیالت  8ـ برنامه ترفیع مالی  7هاي عملی  ـ کار 6ریزي  ـ برنامه 5ـ سازمان دهی و مدیریت  4تمرین

ان در مورد اینکه کدام کارها را باید مربیهمچنین هنگامی که از . ـ قوانین و جوابگویی 10ـ انتخاب شغل 

، سازماندهی و مدیریت %)79(باطات هاي ارت  ان متمایز انجام دهند سئوال شد بیشترین پاسخها در زمینهمربی

ها سئوال شده چه کارهایی را باید مشابه و یکنواخت  ، بود و هنگامی که از آن%)21(، انتخاب شغل %)41(

، شرطی سازي و %)59(، ارتباطات %)72(اي  هاي توسعه حرفه  ها در زمینه انجام دهند بیشترین تعداد پاسخ

  ].8[بود  %) 45(و قوانین و جوابگویی %) 59(تمرین 

 مربیهاکی آمریکا به این نتیجه رسید که مهارت تدریس  انمربیدر ارزیابی عملکرد ) 2005( 2استیوارت     

  ].9[شود  شناخته می مربیبه عنوان مهمترین وظیفه 

 NCAAان دانشکده اي مربیبه تحقیقی با عنوان حمایت مدیریتی ورزشکاران و ) 2006( 3دونال پاستور     

هایی از مدیریت ورزشی است که  ان براي شناسایی و ارزیابی اهمیت حوزهمربیپرداخت که بیان کننده درك 

آیتم  46اهمیت  NCAAان دانشکده اي مربینفر از  173در مجموع . ممکن است فراهم آورنده حمایت باشد

مدیریت برنامه، تصمیم گیري، هاي مهم عبارت بودند از  شاخص. نمودندمشخّص  رانامه  پرسش موجود در

ان مربینتایج نشان داد که بین . عدم تبعیض در محیط کاري، حقوق و فواید شغلی، حمایت از برنامه و ارزیابی

مشاهده شد ولی در بعد حمایت از برنامه داري  معنی بخش یک و سه در بعد محیط کاري بدون تبعیض تفاوت

   ].10[مشاهده نشد  داري  معنی تفاوت

و بازیکن پرداختند و  مربیدر تحقیقی به بررسی رابطه بین ) 2005( 4در همین رابطه بکر و سالومون     

ها وجود دارد و ارتباط بهتر با افزایش عملکرد مناسبتر  نتایج بیانگر آن بود که سه سطح رابطه بین آن

  ]. 11[داري داشته است   ورزشکاران رابطه معنی

بندي بعضی  گري به تحقیقی با عنوان اولویتمربیهاي  براي ارزشیابی معیار) 1380( همچنین رضا تبریزي     

جامعه آماري این تحقیق را . گیران سطح ملّی کشور پرداخت ان و کشتیمربیان از دیدگاه مربیهاي  از ویژگی

هاي انتخاب  یارمع. دادند هاي ملّی کشتی آزاد و فرنگی تشکیل می کشتی گیر حاضر در تیم 30و  مربی 20
 

Gergly1 & Mumford 
Stewart2 
3 Pastore Donnal 
4 Becker & Salomon 
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هر بعد نیز شامل زیر . بندي شدند گري دستهمربیبعد اصلی  8ان ملّی کشتی آزاد و فرنگی در مربی

هاي علمی ـ  ویژگی: گري عبارت بودند ازمربیابعاد . شدندگري میمربیهاي  هایی از ویژگی مجموعه

هاي شخصی و فردي  ، ویژگیهاي ورزشی، سوابق کاري هاي عاطفی ـ انسانی، ویژگی تخصصی، مهارت

نتایج نشان داد که در . هاي مدیریتی هاي شخصیتی ـ ادراکی و مهارت هاي اجتماعی، ویژگی ، ویژگیمربی

  ].12[داري وجود دارد   گري اختالف معنیمربیبندي ابعاد  ان و کشتی گیران حاضر در تحقیق در رتبهمربیبین 

باید در کار خود به آن توجه داشته  مربیها و ابعادي که یک  صدر واقع این تحقیق در پی آن است تا شاخ

این روش ارزیابی . سازدمشخّص  ها را به این ابعاد ان معرفی کرده و میزان اهمیت و توجه آنمربیباشد به 

ان بر دهند و نمی تو هاي مختلفی کار خود را انجام می  ان به عنوان افرادي که با سبکمربیتواند در مورد  می

ها به طور محدود کننده و بسته نظارت داشت مفید واقع شود، اگرچه خودارزیابی در ترکیب با سایر  آن

امروزه ارزشیابی از . دهد ان ارائه میمربیهاي ارزیابی نتایج کاملتري به مدیران و افراد ناظر به کار  روش

ان از موضوعات مورد توجه مدیران مربیز هاي مورد نیا شایستگی، عملکرد، دانش و توانایی و سایر ویژگی

تواند  هاي مناسب براي انجام این مهم هستند و این تحقیق می ورزشی است و همه مدیران به دنبال روش

هاي انتخاب شده در این تحقیق با توجه به مطالعه کتب، مقاالت و  متغیر. کمک کننده در این امر باشد

  .ان انتخاب شده استمربید گوناگون کار موضوعاتی مربوط به وظایف و ابعا

  به طور کلی این تحقیق به دنبال پاسخ به این سئواالت است

هاي کشور در  هاي ورزشی انفرادي و گروهی دانشگاه  ان رشتهمربیبین خودارزیابی داري  معنی آیا تفاوت -1

  ابعاد عملکردي مختلف وجود دارد؟

 هاي انفرادي و گروهی چگونه است؟  ان رشتهربیممیزان اهمیت ابعاد عملکردي در  -2

  گري با ابعاد مختلف مربیگري و درجه مربیبین جنسیت، میزان تحصیالت، سابقه داري  معنی آیا رابطه

 هاي کشور وجود دارد؟ هاي انفرادي و گروهی دانشگاه  ان رشتهمربیعملکردي  -3

  

 روش تحقیق

جامعه آماري تحقیق را . است که به شکل میدانی انجام گرفته استتحقیق حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی 

تشکیل ) نفر 180(و گروهی ) نفر 240(هاي انفرادي   هاي کشور در رشته هاي ورزشی دانشگاه  ان تیممربی

 مربی 70گروهی و  مربی 54نفر شامل  124(هاي کاکران  تعداد نمونه آماري با استفاده از فرمول. دادند می

نامه  پرسش ابزار گردآوري اطّالعات. گیري به شکل تصادفی ساده انجام شد بدست آمد و نمونه) راديانف

محقّق ساخته اي بود که روایی آن به وسیلۀ اساتید رشته تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با 

هاي ورزشی  ان تیممربییق بر روي پس از انجام آزمایشی تحق) α=85/0(استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

  .دانشگاه فردوسی مشهد بدست آمد
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تحقیق با استفاده از جمع آوري اطّالعات از ادبیات تحقیق و روش نظرسنجی دلفی نامه  پرسش در تدوین     

 ها مورد ارزیابی بندي شد و با مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه اهمیت آن ان در هفت بعد دستهمربیعملکرد 

  :این ابعاد عبارت بودند از. ان قرار گرفتمربی

  .از نظر تکنیکی و تاکتیکی باید دارا باشد مربیهایی است که یک  دربرگیرنده فعالیت: 1مهارت فنی -1

. هاي گوناگون است جهت جذب منابع مالی براي تیم از قسمت مربیشامل تالش : 2هاي مالی فعالیت -2

هیچ نقشی در جذب منافع مالی ندارد ولی  مربینمایند  بسیاري از افراد تصور میشایان ذکر است اگر چه (

 ].13)  [اند و نقش او را در جذب این منابع مورد توجه قرار داده مربیبرخی از منابع جدید هنر 

 .براي پیروزي و کسب نتیجه است مربیو مدون از طرف مشخّص  داشتن یک برنامه:  3موفقیت برنامه -3

با اقشار مختلفی است که در ارتباط با تیم نقش دارند  مربیهاي ارتباطی  شامل مهارت: 4روابط عمومی -4

 هاي جمعی و جامعه  شامل ورزشکاران، مدیران، رسانه

 .باشد می... دربرگیرنده فعالیتهایی از جمله سازماندهی، انگیزش، رهبري و : 5هاي مدیریتی مهارت -5

در زندگی ورزشکار در داخل و خارج از زمین  مربیدر برگیرنده میزان تاثیري است که : 6مربیمدل نقش  -6

 .ورزشی دارد

گیري ورزشکاران نخبه و با  به طور کلی شامل میزان اهمیت کار با دانشجویان و به کار: 7عضوگیري -7

 .استعداد است

هاي گروهی و   بال و هندبال به عنوان رشتههاي فوتبال، بسکتبال، والی  ان رشتهمربیدر این پژوهش      

هاي انفرادي مد   هاي تنیس روي میز، شنا، دوومیدانی، جودو، کاراته و کشتی آزاد به عنوان رشته  ان رشتهمربی

 .نظر قرار گرفتند

  وش تجزیه و تحلیل آمارير

، جداول )میانگین(مرکزي هاي  و شاخص) واریانس و انحراف معیار(هاي پراکندگی  در آمار توصیفی از شاخص

ها که از طریق آزمون کولوموگراف متغیرفراوانی و نمودارها و در آمار استنباطی با توجه به غیر نرمال 

آزمون یو من ویتنی براي تشخیص . شد از آزمون یو من ویتنی و فریدمن استفاده شدمشخّص  اسمیرنف

همچنین . ها مورد استفاده قرار گرفتمتغیربندي  بهتفاوت میانگین بین دو گروه و آزمون فریدمن براي رت

  .ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شدمتغیربراي بررسی ارتباط بین 

  

 نتایج تحقیق

 

1 Technical skill 
2 Fundraising 
3 Program success 
4 Relationship 
5 Administrative skill 
6 Role model 
7 Recruit 
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سال و حداکثر  22حداقل سن این گروه . باشد سال می 36هاي کشور  ان ورزشی دانشگاهمربیمیانگین سنی 

  .سال بوده است 56

 2/20همچنین . اند درصد زن بوده 7/42ان مرد و مربیدرصد  3/57بوط به جنسیت نشان داد هاي مر  یافته     

  .اند درصد متاهل بوده 8/79هاي ورزشی مجرد و  ان تیممربیدرصد 

هاي   درصد در رشته 5/56هاي گروهی و   ان در رشتهمربیدرصد  5/43نتایج بیانگر آن بود که حدود      

درصد غیر تربیت  46ان تربیت بدنی و مربیدرصد  54همچنین رشته تحصیلی . اند کردهگري میمربیانفرادي 

  .بدنی بوده است

% 8/25لیسانس، % 5/60فوق دیپلم، % 1/8ان داراي مدرك دیپلم،مربی% 4/2همچنین نتایج نشان داد      

  .دکتري بودند% 2/3فوق لیسانس و 

درجه ملّی و % 3/15، 1درجه % 1/16، 2درجه % 4/27، 3ن درجه امربی% 1/37گري مربینتایج نشان داد درجه 

  .نامعتبر بوده است% 4باالتر و 

  .سال بوده است 11ان حدود مربیگري مربینتایج نشان داد میانگین سابقه      

هاي انفرادي و گروهی   ان رشتهمربیدر بخش آمار استنباطی میانگین رتبه ابعاد مختلف عملکردي در      

. هاي انفرادي و گروهی بوده است  ان رشتهمربیگري براي مربیشان دهنده میزان اهمیت هر یک از ابعاد ن

  .نشان داده شده است 1و نمودار شماره 1نتایج مربوط در جدول شماره 

  

  ان منتج از آزمون یو من ویتنیمربیمیانگین رتبه ابعاد عملکرد : 1جدول شماره 
  متغیر

 

 عضو گیري مدل نقش مهارت مدیریتی روابط عمومی موفّقیت برنامه هارت مالیم مهارت تکنیکی
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 69 53 70 54 68 54 70 54 69 54 70 53 70 54 تعداد
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 رتبه
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87/
89

 

54/
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63/
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42/
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56/
80

 

مجموع 

میانگین 

 رتبه

36/
33

12
 

5/
68

63
 

09/
41

09
 

6/
64

06
 

3/
43

17
 

26/
62

47
 

08/
43

21
 

4/
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36
 

98/
48

52
 

72/
52

84
 

02/
52

72
 

4/
58

39
 

63/
55

49
 

64/
55
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  هاي منتج از آزمون یو من ویتنی  آماره: 2جدول شماره 

  متغیر  

 

مهارت 

 تکنیکی

مهارت 

 مالی

موفّقیت 

 برنامه

روابط 

 عمومی

مهارت 

 مدیریتی

مدل 

 نقش

عضو 

 گیري

 240/2 594/2 982/2 726/2 722/2 602/2 792/1 یو من ویتنی

 990/9 034/1 073/1 001/4 998/3 876/3 067/3 ویلکاکسون
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Z 382/4 ـ 884/2  ـ 706/1  ـ 396/0  ـ 251/1  ـ 267/1  ـ 671/1  ـ  

سطح معنی 

 داري

001/0 095/0 205/0 211/0 692/0 088/0 004/0 

    

هاي  متغیردر نظر گرفته شد نتایج نشان داد  α= 05/0داري این تحقیق برابر  با توجه به این که سطح معنی   

  .اردداري د هاي ورزشی انفرادي و گروهی تفاوت معنی ان تیممربیگیري بین دو گروه  مهارت تکنیکی و عضو

  

  
  هاي ورزشی انفرادي و گروهی ان تیممربیها در متغیرمیانگین رتبه : 1نمودار شماره 

  

ان مربیهاي تحقیق به طور کلی از دیدگاه دو گروه  متغیردر این تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن      

  .باشد می  3بندي شد که طبق جدول شماره  رتبه

  

  لی ابعاد عملکردي منتج از آزمون فریدمنبندي ک رتبه: 3جدول شماره 

 رتبه کلی میانگین رتبه ابعاد عملکردي

 1 35/7 مهارت تکنیکی

 7 28/2 مهارت مالی

 4 55/4 موفّقیت برنامه

 2 27/7 روابط عمومی

 3 22/6 مهارت مدیریتی

 6 91/2 مدل نقش

 5 42/4 عضو گیري
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هاي ورزشی دانشگاه داراي باالترین رتبه  ان تیممربینتایج نشان داد مهارت تکنیکی در مجموع دو گروه     

  . باشد اهمیت بوده و بعد مهارت مالی کمترین اهمیت را دارا می

. دار هستند بندي داراي اختالف معنی نتایج آزمون فریدمن بیانگر آن بود که ابعاد عملکردي از نظر رتبه     

  )4جدول شماره(

  

  هاي آزمون فریدمن   آماره: 4جدول شماره 

 124 تعداد

 755/921 مجذور کاي

 6 درجه آزادي

 001/0 سطح معنی داري

  

داري مشاهده  ان زن و مرد در تعیین اهمیت ابعاد عملکردي تفاوت معنیمربینتایج تحقیق نشان داد بین      

  ).p<05/0(نشد 

هاي ورزشی گروهی بین سطح تحصیالت با هیچ یک از ابعاد عملکردي همبستگی  ان تیممربیدر      

= 022/0و  r= 20/0(با ابعاد مهارت مالی  متغیرهاي انفرادي این   ان رشتهمربیداري وجود ندارد ولی در  معنی

p  ( و بعد عضوگیري)18/0 =r  040/0و =p  (داري دارد همبستگی  معنی.  

هاي گروهی   ان رشتهمربیگري با بعد موفّقیت برنامه در مربیبوده است که بین سابقه نتایج بیانگر آن      

هاي انفرادي با هیچ یک از ابعاد   ان رشتهمربیولی در ) r ،037=p= 33/0. (داري وجود دارد همبستگی معنی

  ).p<05/0(داري نداشت  رابطه معنی

گري مربیگري با هیچ یک از ابعاد مربیهاي گروهی بین درجه   ان رشتهمربینتایج حاکی از آن بود که در      

هاي انفرادي با ابعاد مهارت تکنیکی   ان رشتهمربیولی در ) p<05/0. (داري وجود ندارد همبستگی معنی

)25/0 =r  005/0و =p ( و روابط عمومی)25/0=r  004/0و =p (شود داري مشاهده می همبستگی معنی.  

= 021/0و  r= 32/0(هاي مدیریتی  هاي گروهی بین وضعیت تاهل با بعد مهارت  زشی رشتهان ورمربیدر      

p  ( و مدل نقش)30/0=r  033/0و =p  (یداري وجود داشته و در  رابطه معنیهاي   ان ورزشی رشتهمرب

  .داري وجود دارد رابطه معنی)  p=017/0و  r= 21/0(انفرادي بین وضعیت تاهل با بعد عضوگیري 

هاي ورزشی انفرادي و گروهی   ان رشتهمربیدر نهایت بین رشته تحصیلی با ابعاد مختلف عملکردي      

  ).p<05/0. (داري مشاهده نشد تفاوت معنی

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي کاري خود قرار دهند همواره مورد توجه بوده و تحقیقات   ان و وظایفی که آنان باید در برنامهمربیعملکرد 

در این تحقیق پس از بررسی مطالعات . اند ان را از ابعاد مختلف بررسی نمودهمربیگون موضوع عملکرد گونا
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ان مربیبیشتر با آن سر و کار دارد انتخاب و از طریق خود  مربیگذشته سعی شد ابعاد عملکردي که یک 

این تحقیق مقایسه این ابعاد بین  با توجه به این که یکی از اهداف. شودمشخّص  ها میزان اهمیت و توجه آن

هاي انجام گرفته نشان داد   هاي کشور بوده است بررسی هاي ورزشی انفرادي و گروهی در دانشگاه ان تیممربی

ان مطالعات قابل توجهی در مربیکه در این حوزه تحقیقات چندانی انجام نشده بود، اگر چه در مورد گروه کلی 

  ].12،7[ شده است   داخل و خارج از کشور انجام

تقریبا جوان ) سال  36(هاي ورزشی کشور  ان تیممربینتایج تحقیق بیانگر آن بود که میانگین سنی      

  .ان پشتوانه خوبی براي آینده ورزش دانشجویی استمربیباشد و ادامه فعالیت این  می

درصد  86وده است طوریکه حدود ان ورزشی دانشگاهی کشور در حد قابل قبولی بمربیسطح تحصیالت      

ان داراي تحصیالت بیشتر همچنان مربیاگرچه نیاز به . اندداراي مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده

افزایش . شود گري باال در جامعه ورزش دانشگاهی احساس میمربیان با درجه مربیباقی است به عالوه نیاز به 

تواند  هایی است که می هاي بازآموزي یکی از فعالیت  برگزاري دوره ان در رشته تخصصی خود بامربیدانش 

باشد که با  سال می 10ان در حدود مربیگري مربیعالوه بر این سابقه . مورد توجه مدیران ورزشی قرار گیرد

  .ها دارد ان نشان از تجربه مناسب آنمربیتوجه به جوان بودن نسبی 

ود که در بین ابعاد عملکردي مختلفی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج تحقیق بیانگر آن ب     

هاي ورزشی انفرادي و گروهی در دو بعد مهارت تکنیکی و عضوگیري با یکدیگر اختالف  ان تیممربیدو گروه 

هاي   تهان رشمربیهاي تکنیکی براي  این اختالف تا حدي بوده است که مهارت). p>05/0(داري داشتند  معنی

هاي گروهی کمترین میانگین رتبه را دارا بود که   ان رشتهمربیانفرادي باالترین میانگین رتبه را داشت و براي 

هاي انفرادي به واسطه ماهیت   ان رشتهمربیشاید . نشانگر تفاوت نگرش این دو گروه به این وظیفه بوده است

اران خود در رابطه هستند افزایش تکنیک و دانش فنی دهند و به صورت مجزا با ورزشک کاري که انجام می

ورزند ولی در  دانند و به آن اهتمام می ان میمربیورزشکاران خود را بسیار با اهمیت تر از توسعه دیگر وظایف 

باشند و انجام وظایفی غیر  هاي گروهی به واسطه این که تعدادي از ورزشکاران در ارتباط با یکدیگر می  رشته

باشند،  ان اهمیت کمتري براي آن قائل میمربیهاي تکنیکی باید مورد توجه قرار گیرد  شد مهارتاز ر

اند صرفا مسائل تکنیکی و نه تاکتیکی بوده  ان از این بعد داشتهمربیرود برداشتی که این  همچنین احتمال می

مهارت به معنی بکارگیري  این. در نقطه مقابل مهارت فنی و تکنیکی، بعد عضوگیري قرار دارد. است

هاي جدید و اهمیت کار با دانشجویان به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه و همچنین به کارگیري  نیرو

هاي ورزشی   با توجه به این که در رشته. هاي ورزشی دانشگاهی است ورزشکاران نخبه و با استعداد تیم

در پیشبرد اهداف و  مربیتواند به  با سطح باالتر می گروهی تعداد زیادي بازیکن وجود دارد، وجود بازیکنان

از اینرو این بعد داراي میانگین . هاي ورزشی به دیگر بازیکنان کمک کند حتی نشان دادن برخی از مهارت

هاي انفرادي، چون با بازیکنان بطور مجزا رابطه دارند میانگین   ان رشتهمربیدر مقابل . رتبه باالیی بوده است

البته در تمامی ابعاد دیگر نیز بین دو گروه از نظر میانگین تفاوت . ندان باالیی در این حوزه نداشتندرتبه چ

این بخش از نتایج تا حد زیادي با نتایج . داري باشد وجود داشت ولی در حدي نبوده است که به شکل معنی
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کهندل ابعاد مختلف از جمله همخوانی دارد اگرچه در تحقیق )  2006(و دونال پاستور )  1381(کهندل 

  .ان و ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفتمربیمهارت تکنیکی بین دو گروه 

هاي انفرادي در ابعاد مهارت مالی، موفّقیت برنامه   ان رشتهمربیشد که مشخّص  همچنین با توجه به نتایج     

توان بدین نکته اشاره کرد که از  رت مالی میدر بعد مها. هاي باالتري داشتند  و روایط عمومی میانگین  رتبه

، مربیهاي گروهی از جمله فوتبال یا والیبال از لحاظ پستهایی همچون  آنجا که ساختار تشکیالتی ورزش

ان کمتر به موضوع فعالیت در جهت جذب منابع براي آن مربیتر بوده، مشخّص  ، سرپرست و مدیرمربیسر

هاي انفرادي بخصوص در حوزه دانشگاهی در بسیاري از موارد مشاهده شده   رشتهاند ولی در  تیم توجه داشته

در حوزه  مربیداده و  به همراه یک یا دو بازیکن کاروان یک دانشگاه را در مسابقات تشکیل می مربیکه 

ی و البته در بین این ابعاد وظیفه روابط عموم. مسائل مالی نیز مجبور بوده است فعالیت داشته باشد

با تعداد  مربیهاي گروهی  با توجه به این که در ورزش. باشد هاي مربوط به آن جالب توجه می مهارت

هاي   ان رشتهمربیهاي گوناگون برخورد دارد ولی این وظیفه از نظر   بیشتري از افراد با شخصیت و روحیه

براي این بعد بسیار گسترده تر از رابطه تنها البته حوزه تعریف شده . انفرادي میانگین رتبه باالتري داشته است

تواند  شود که می ها را شامل می هاي مربوط و حتی جامعه و رسانه باشد و تمامی گروه با گروه ورزشکاران می

   .علت این اختالف را توجیه نماید

هاي مدیریتی در بین   هاي ابعاد متوجه خواهیم شد که بعد مهارت  با مشاهده جدول و نمودار میانگین رتبه     

بندي کلی ابعاد از نظر دو گروه رتبه  ان داراي میانگین رتبه بسیار نزدیکی بوده است و در رتبهمربیدو گروه 

ان به اهمیت وظایفی همچون یرنامه ریزي، مربیاین بدان معنی است که همه . سوم اهمیت را داشته است

به طور قطع ورزشکاران نیز . ان هستند واقفندمربیبف مدیریتی سازماندهی، انگیزش و کنترل که در حوزه وظا

داراي  مربی. انی که در کار مدیریتی خود نظم داشته و به اصول آن واقف هستند تبعیت بیشتري دارندمربیاز 

نیز به چنین ) 1374(تواند بهتر از عهده رفع مشکالت و موانع برآید که احمدي  هاي مدیریتی می مهارت

  .ی اشاراتی داشته استنتایج

نتایج بیانگر آن بود که بطور کلی و از دیدگاه هر دو گروه، ابعاد مهارت تکنیکی و فنی، روابط عمومی،      

مهارت مدیریتی، موفّقیت برنامه، عضوگیري، مدل نقش و مهارت مالی به ترتیب اهمیت قرار داشتند و 

مهارت تدریس به )  2005(در تحقیق استیوارت . بوده استدار  اختالف رتبه ابعاد نیز از نظر آماري معنی

شناخته شده بود که اگرچه بطور مستقیم یکی از ابعاد این تحقیق نبود ولی  مربیعنوان مهمترین وظیفه 

   .مربوط دانش و با این نگاه نتایج دو تحقیق همخوانی دارند مربیتوان آن را به مهارت و دانش فنی  می

داري مشاهده  ان زن و مرد در تعیین اهمیت ابعاد عملکردي تفاوت معنیمربیق نشان داد بین نتایج تحقی     

  .کند هاي تیمی و افرادي زنان نیز این رتبه ابعاد صدق می  ان رشتهمربییعنی در . نشد

لی که هاي ورزشی گروهی رابطه اي بین میزان تحصیالت با ابعاد عملکردي مشاهده نشد در حا  در رشته     

توانند در جذب  ان با تحصیالت باالتر قائل به این موضوع بودند که میمربیهاي ورزشی انفرادي   در رشته

داري  منابع فعالیت داشته باشند اگرچه ضریب همبستگی به دست آمده چندان زیاد نیست ولی رابطه معنی
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ان داراي تحصیالت مربیته است و داري داش همچنین تحصیالت با بعد عضوگیري رابطه معنی. داشته است

هاي گروهی با   در رشته. باالتر خواهان به خدمت گرفتن ورزشکاران با استعداد بیشتر و مهارت باالتر بودند

هاي مختلف حمله و دفاع تاثیر مهمی در برد تیم دارند، این رابطه  توجه به این که تاکتیک تیمی و استراتژي

  . قابل توجیه است

داري مشاهده نشد در  گري با ابعاد عملکردي رابطه معنیمربیهاي انفرادي بین سابقه   ان رشتهربیمدر      

انی که تجربه بیشتري در امر مربیدار بود و  هاي گروهی با بعد موفّقیت برنامه رابطه معنی  حالیکه در رشته

  . برد تیم تاکید داشتندگري داشتند به داشتن یک برنامه مدون و از پیش تعیین شده براي مربی

داري وجود  هاي انفرادي همبستگی معنی  ان رشتهمربیهاي مدیریتی در  گري با بعد مهارتمربیبین سابقه 

ان با افزایش سابقه خود، اهمیتی که براي انجام وظایفی همچون سازماندهی، مربییعنی p >05/0داشت 

  .شوند بیشتر خواهد شد برنامه ریزي، کنترل و ارزیابی ورزشکار قائل می

هاي گروهی با هیچ یک از ابعاد عملکردي   ان رشتهمربیگري در مربینتایج بیانگر آن بوده است که درجه      

هاي انفرادي با ابعاد مهارت تکنیکی و روایط عمومی رابطه   ان رشتهمربیداري ندارد ولی در  رابطه معنی

به درجه ملّی و باالتر نقش و اهمیت دانش  3گري از درجه مربیات یعنی با افزایش درج. دار بوده است معنی

کند ولی توضیح این که  فنی و مسائل مربوط به امور تخصصی تکنیکی و تاکتیکی اهمیت بیشتري پیدا می

نیست اگرچه مقدار ضریب مشخّص  هاي گروهی این رابطه بدست نیامده چندان  ان رشتهمربیچرا در 

  .باشد ده پایین میهمبستگی بدست آم

هاي مدیریتی و مدل نقش رابطه  هاي گروهی بین وضعیت تاهل با ابعاد، مهارت  ان رشتهمربیدر      

هاي مربوط به   شاید بتوان این نتیجه را چنین بیان کرد که افراد متاهل به خاطر نقش. داري وجود دارد معنی

دهند و  گی این نقشها را به میدان ورزش گسترش میوالدین بودن و مدیریت و کنترل فرزندان و امور زند

هاي  ها به عنوان الگو در زندگی براي فرزندان دارند براي ورزشکاران خود نیز در تیم همچنین نقشی که آن

داري  گیري رابطه معنی هاي انفرادي بین وضعیت تاهل با بعد عضو  همچنین در رشته. گیرند ورزشی بکار می

   .لی مقدار ضریب قابل توجه نمی باشدمشاهده شده است؛ و

داري مشاهده نشد، یعنی  نتایج نشان داد در هر دو گروه بین رشته تحصیلی با ابعاد عملکردي رابطه معنی     

  .ان رابطه اي بین مدرك رشته تربیت بدنی یا غیر تربیت بدنی با ابعاد وجود نداردمربیدر 

ان بسیار گسترده است و این مربیهاي انسانی از جمله   حوزهشایان ذکر است تحقیق و پژوهش در      

کند و امیدوار  ها را به محقّقین توصیه می ها و نمونه پژوهش، تحقیق بیشتر در مورد سایر ابعاد و یا سایر رشته

از . گري به ورزش دانشگاهی کمک کننده باشدمربیاست توانسته باشد در شناخت وظایف و اهمیت وظایف 

هاي ورزشی دانشگاه است،  ان براي تیممربیهاي مدیران ورزشی دانشگاهی جذب   که یکی از دغدغه آنجا

  . رسان باشد تواند در این راه یاري توجه به الگوي کلی اشاره شده در ذیل می
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  :هیان ورزشی دانشگامربیبندي ابعاد عملکردي  الگوي کلی رتبه: 1شکل شماره 

  

  .)فاصله نزدیکتر به خط افقی به معنی اهمیت بیشتر است(

این الگو با توجه به میانگین رتبه کلی دو گروه تهیه شده و فاصله نزدیکتر به خط افقی نشان دهنده اهمیت 

بدین ترتیب مهارت فنی به عنوان مهمترین و مهارت مالی به عنوان کم اهمیت ترین . باشد بیشتر مولفه می

  .شود ان شناخته میمربیلفه عملکردي مربوط به مو

مهارت 

 روابط عمومی

 مهارت

مدیریتی

 موفقیت برنامه

 عضوگیري

 مدل نقش

 مهارت مالی
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