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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to evaluate the evaluation 

indicators of professional volleyball coaches in Iran using the Analytic 

Hierarchy Process (AHP). 
Methodology: The statistical population of the study included all the female 

and males head coaches and coaches employed in volleyball premier league 

of Iran. The sample contained number to statistical population and finally 56 

individuals participated in the study .The validity of the questionnaire the 

views and an opinion of academic experts and coaches experts of volleyball 

was approved. Reliability as well as inconsistency rate of 0.02 was evaluated 

and confirmed. For data analysis, Analytic hierarchy process (AHP) and 

Expert Choice11 software was used 

Results: The results showed that the main performance evaluation’s 

indicators of volleyball coaches in Iran premier league to the tactical skills 

(0.191), professional relationship (0.185), social-relationship skill (0.163), 

psychological skill (0.145), technical skills (0.119), team management 

(0.102) and experience and athletic background (0.096) requirements. 
Conclusion: Among the 42 indicators introduced, the indicators of the 

ability to pay attention to the team and convey their meaning to the players 

and consulting with assistants and assistant coaches have the highest weight, 

respectively, and the indicators of appropriate appearance and voting 

stability in decision making, respectively. The lowest weight from the point 

of view of professional volleyball coaches was Iran. 

Keywords: performance evaluation, volleyball coaches, tactical skills, 

professional relationship, social-relationship skill. 
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Extended Abstract 

Introduction and State of Problem  

The selection and evaluation of head coaches is an important issue, and in fact, one of 

the managers' concerns is the selection of head coaches, especially since there are no 

specific criteria for selecting coaches. Also, as soon as the team fails and does not 

succeed, the head coach is questioned and immediately dismissed from his position. In 

addition, due to the increase of volleyball coaches, the range of selection of managers 

has also increased (Kazemipour, Azmsha & Mehdipour, 2019). Therefore, the selection 

of coaches needs indicators so that the least mistakes are made in the selection and the 

first step in the success of the correct team is taken. On the other hand, one of the 

important and effective human resources in the success of sports organizations are the 

coaches of sports teams whose smallest decision can affect the performance of the 

whole club. Also, the behavior and performance of coaches are always evaluated and 

judged by club managers, athletes and media. Therefore, the existence of an evaluation 

system for sports coaches is inevitable (Jalali & Aghaei, 2019). The result of the present 

research is the purpose of this study was to evaluate the evaluation indicators of 

professional volleyball coaches in Iran using the Analytic Hierarchy Process (AHP). 
Methodology 

After reviewing the research, books, theses, sources and research articles about the 

subject under study, a researcher-made questionnaire was designed. This questionnaire 

with 42 questions includes seven criteria of team management, technical skills, tactical 

skills, social-communication skills, psychological skills, professional relationships and 

sports background and experience, each of which included several indicators. The 

measurement range of the questions is 9 options, where the number 1 means the same 

importance and the number 9 means the extremely high preference of two criteria 

compared to each other based on pairwise comparison. The statistical population of the 

study included all the female and males head coaches and coaches employed in 

volleyball premier league of Iran. The sample contained number to statistical population 

and finally 56 individuals participated in the study. The validity of the questionnaire the 

views and an opinion of academic experts and Coaches experts of volleyball was 

approved. Reliability as well as inconsistency rate of 0.02 was evaluated and confirmed. 

For data analysis, Analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice11 software was 

used.  

Results 
The results showed that the main performance evaluation’s indicators of volleyball 

coaches in Iran premier league to the tactical skills (0.191), professional relationship 

(0.185), social-relationship skill (0.163), psychological skill (0.145), technical skills 

(0.119), team management (0.102) and experience and athletic background (0.096) 

requirements. In addition, the results showed that the indicators, the ability to justify the 

team and convey its meaning to the players with weight (0.320), consulting with 

assistants and assistant coaches of the team with weight (0.310), the ability to convey 

technical tips to athletes with weight (0.304), The ability to analyze the opposing team 

in the match with weight (0.238), had the most weight among the performance 

evaluation indicators of coaches. 
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Discussion and Conclusion  

The purpose of this research was to identify, prioritize and weight the performance 

evaluation criteria of Iranian professional volleyball head coaches using the Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Due to the professionalization of Iranian volleyball, the cases 

that are known as the basis and indicators of the professionalism of the clubs in other 

countries of the world have not been paid attention to. One of these indicators that is of 

interest to the international volleyball federations of the world is the performance 

evaluation indicators of the professional head coaches of the premier league, and the 

application and expansion of this method in Iran is facing a serious problem. According 

to the results of the research, the exploratory criteria included tactical skills, 

professional relationships, social-communication skills, psychological skills, technical 

skills, team management, and the criteria of sports background and experience, each of 

which was used to select coaches and head coaches of the country's premier volleyball 

league. Under the influence Of course, in previous researches, especially inside the 

country, the priority of evaluation criteria and indicators has been given less attention. 
Among the 42 indicators introduced, the indicators of the ability to pay attention to the 

team and convey their meaning to the players and consulting with assistants and 

assistant coaches have the highest weight, respectively, and the indicators of appropriate 

appearance and voting stability in decision making, respectively. The lowest weight 

from the point of view of professional volleyball coaches was Iran. The results of the 

prioritization of the performance evaluation indicators of the coaches also showed that 

according to the coaches of the Iranian Volleyball Premier League, the hands of 

technical criteria had the most weight among the first ten indicators compared to other 

performance evaluation criteria, which can be He concluded that considering that in the 

prioritization of the requirements, the evaluation of the performance of the tactical 

criterion has the highest priority. Still, the technical criterion indicators such as the 

ability to transfer technical points to the athletes, the ability to attract and select the right 

players for the team, and Creativity and initiative in training programs, managers, 

supervisors, and coaches of clubs, should pay more attention because, from the point of 

view of coaches, this criterion is the basis of tactical criterion and includes its 

infrastructure. Also, the priority of the final ten performance indicators of the coaches of 

Iran's Premier Volleyball League clubs showed that, from the coach's point of view, the 

indicators of experience and sports experiences, such as the spirit of criticism, coaching 

degree, good physical condition, and the history of winning titles in the clubs, are the 

least important. among the performance evaluation indicators of coaches, the priority of 

these indicators can be justified in such a way that due to the updating of volleyball and 

also the ever-increasing change of volleyball science in all fields, perhaps young 

coaches who have recently Coached with lower coaching degrees and more up-to-date 

volleyball knowledge tend to be more effective than coaches with more experience and 

higher coaching degrees. In general, it can be concluded that experience and degree do 

not create an advantage for a coach at a professional level, and what is important is the 

efficiency and the relationship with the technical staff and players. 

Keywords: Keywords: performance evaluation, volleyball coaches, tactical 

skills, professional relationship, social-relationship skill. 
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 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 03، پیاپی دومسال یازدهم، شماره 
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 مقاله پژوهشی    

با  رانیا بالیوال ایحرفه انیمرب یابیارز هایشاخص یدهو وزن یبندتیاولو ،ییشناسا

 (AHP) استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 4، مسعود دارابی3یحانیمد رمح، 2 نژادیرمضان میرح ،1*صاحبکاران یمحمد عل

 
 03/93/9011: پذیرش تاریخ                     82/30/9011: دریافت تاریخ     

 چکیده

با استفاده از  رانیا بالیوال ایحرفه انیمرب یابیارز هایشاخص یهدف از پژوهش حاضر، بررس :هدف

 ( بود.AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )

جامعه  .استپیمایشی -پژوهش با توجه به هدف كاربردی و از نظر روش توصیفیاین  :شناسیروش

با  نمونه آماری برابر كه بودندر لیگ برتر والیبال ایران بیان زن و مرد شاغل دشامل كلیه مرآماری 

 ،ابزار تحقیق نفر در پژوهش حاضر شركت كردند. 60در نهایت،  ولی ،نظر گرفته شد جامعه آماری در

ارزشی  1سؤال  28در قالب موضوع و پیشینه  پایه مبانی نظریبر  بود كه ایپرسشنامه محقق ساخته

و  خبرگان دانشگاهی نفر 92 ها و نظراتطراحی شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاهی لیکرت

ارزیابی و  38/3مربیان با سابقه والیبال مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز با نرخ ناسازگاری 

ها تحلیل داده برای Expert Choice11( و نرم افزار AHPتایید شد. از تحلیل سلسله مراتبی )

 .استفاده شد

به ترتیب ای والیبال ایران بیان حرفههای ارزیابی مرمالکترین نتایج نشان داد كه مهم :هایافته

(، 900/3ارتباطی )-های اجتماعی(، مهارت926/3ای )(، روابط حرفه919/3های تاكتیکی )مهارت

( و سابقه و تجربه 938/3(، مدیریت تیم )991/3ی )های فنمهارت (،926/3شناختی )های روانمهارت

 .باشند( می310/3ورزشی )

 ،به بازیکنان پیام مربیتوجه به تیم و انتقال توانایی های ، شاخصشاخص 28از میان  :گیرینتیجه

وضعیت ظاهری  هایشاخصبه ترتیب دارای بیشترین وزن و تیم  مشاوره با دستیاران و كمک مربیان

ای والیبال ایران به ترتیب دارای كمترین وزن از دیدگاه مربیان حرفهگیری ثبات رأی در تصمیم وب مناس

 .دندوب

 .یارتباط -یاجتماع ،یاروابط حرفه ،یکیتاكت یهامهارت بال،یوال انی، مربیابیارز های کلیدی:واژه
  

، گیالن ،گیالندانشگاه مدیریت ورزشی  استاد .8 ، ایرانخراسان جنوبی ،رجندیدانشگاه ب یورزش تیریمد اریاستاد. 9

. دانشجوی دكتری مدیریت 2.ایران بجنورد، بجنورد، دانشگاه زشی،ور علوم گروه انسانی، علوم دانشکده استادیار. 0 ایران

 ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
rmsahebkaran@birjand.ac.i دۀ مسئول:نشانی الکترونیک نویسن *
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 مقدمه
مختلف صنعت های بخش 9ارزیابیو بررسی 

ورزش از مسائل مهّمی است كه امروزه توجه 

 محققان بسیاری را به خود جلب كرده است

(Gruettner, 2019; Peng & Ming, 

های ورزشی نیز بخش اصلی باشگاه. (2011

توان سطوح سازمانی این صنعت هستند كه می

شامل آن را در سه سطح سلسله مراتبی 

د فنی و بازیکنان قرار دا باشگاه، كادرمدیریت 

(Adler, Berry, & Doherty, 2013). 

اگر چه در ارزیابی عملکرد باشگاه باید هر سطح 

ر طور همزمان مورد بررسی و ارزیابی قرابه 

هنگامی كه عملکرد باشگاه دور از اما ، گیرند

كه مورد  سطحیانتظار است، معموالً اولین 

، كادر فنی شودو ارزیابی می گیردتوجه قرار می

و سرمربی باشگاه است كه به طور منصفانه یا 

گیرند و در غیرمنصفانه مورد بازخواست قرار می

اخراج و بركناری  نیز سببیاری موارد بس

 ,.Adler et al)شود و كادر فنی می سرمربی

های این موضوع در مورد برخی رشته .(2013

ورزشی توسعه یافته و موفق ایران مانند رشته 

والیبال از  چون ،والیبال بسیار مهم است

دار و المپیکی است كه های ورزشی پرطرفرشته

دوستان دارد. والیبال ای نزد ورزشجایگاه ویژه

های اخیر رشد چشمگیری ایران نیز در سال

ترین رشته گروهی عنوان موفقداشته است و به

شناخته شده است.  10تا  20های طی سال

عوامل  در این روند رسدضمنا به نظر می

ده و یکی از عوامل عم دارند كهنقش ی تلفمخ

 های باشگاهی هستند. اثرگذار سرمربیان تیم

                                                  
1. Evaluation 

 است یانتخاب و ارزیابی سرمربیان مسئله مهم

، انتخاب های مدیرانیکی از دغدغهدر واقع و 

های سرمربیان است به خصوص اینکه مالک

مشخصی در انتخاب مربیان وجود ندارد. 

م موفقیت تیم، همچنین به محض شکست و عد

رود و بالفاصله از سمت سرمربی زیر سؤال می

گردد. ضمناً با توجه به افزایش خود بركنار می

انتخاب مدیران نیز بیشتر دامنه مربیان والیبال، 

 & ,Kazemipour, Azmsha) شده است

Mehdipour, 2019)رو، انتخاب . از این

هایی نیاز دارد تا كمترین مربیان به شاخص

اشتباه در انتخاب انجام گیرد و اولین گام در 

. از طرف موفقیت تیم صحیح برداشته شود

در  و اثرگذاریکی از منابع انسانی مهم  ،دیگر

های های ورزشی، مربیان تیمموفقیت سازمان

ها ترین تصمیم آنهستند كه كوچک ورزشی

را تحت تأثیر قرار  باشگاهتواند عملکرد كل می

 همیشهمربیان، رفتار و عملکرد همچنین دهد. 

تحت ارزیابی و قضاوت مدیران باشگاه، 

، وجود بنابراین قرار دارند. هارسانه و ورزشکاران

نظام ارزیابی برای مربیان ورزش اجتناب 

 .(Jalali & Aghaei, 2019) ناپذیراست

ارزیابی نیروی انسانی عبارت است از تعیین 

درجه كفایت و لیاقت كاركنان از لحاظ انجام 

ها در سازمان بول مسئولیتوظایف محوله و ق

طور عینی و سیستماتیک كه این ارزیابی به

 (Hemmatinejad, 2008)گیرد انجام می

به سمت استفاده  هر سازمانیدادن در سوقكه 

كننده کتواند كمصحیح و بهینه از منابع می

نیز باشد. فرآیند ارزیابی عملکرد سرمربیان 

 در نیل به عنوان یکی از نیروهای اثربخشبه

، اگر همچنینضروری است.  باشگاهاهداف 
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مربی دریابد كه دیگران درباره رفتارها، 

ها و الگوهای ارتباطی او چگونه گیریتصمیم

كنند، اندیشند و چگونه وی را ارزیابی میمی

ها برای بهبود عملکرد نظرات آناز  دتوانمی

 ,Ramezaninejad)ریزی كند خویش برنامه

Rezai Soufi, KHOSRAVI, & 

Mallaie, 2013). از اقداماتی كه در  یکی

 9هاستشود، تعیین شاخصارزیابی استفاده می

كه نقش مهمی در اصالح عملکرد نظام ارزیابی 

. (Dehghan Ghahfarkhi, 2010)دارد 

 ،گیری درست و منطقیاولین گام در تصمیم

تواند های ارزیابی است و میشناخت شاخص

ما و ابزار كارآمد برای انتخاب نهعنوان رابه

مربیان و سرمربیان خبره مورد استفاده قرار 

های اصلی یک ها، قادرند جنبهگیرد. شاخص

آوری مدارک صریح و نظام را در قالب جمع

روشن نشان دهند و مشخص سازند كه چه 

هایی از نظام مورد ارزیابی به اقدامات بخش

ا، مدیریت هاصالحی نیاز دارد. بنابراین شاخص

وری سازمان را با تقویت سازد تا بهرهرا قادر می

 .(Zarei, 2018)ها افزایش دهد شاخص

های های مختلفی در تعیین شاخصروش

شده است. یکی از این  ارزیابی مربیان پیشنهاد

ها و خصوصیات متعددی ویژگیبررسی  ،هاروش

برای مربی كارآمد و اثربخش مطرح است كه 

( دادن 9111) كینالشده است. در همین مورد، 

بازخورد، تشویق، پاداش، حل مشکالت، 

ترین طلبی و توسعه عملکرد را مهممبارزه

 ,Kinlaw) داندهای یک مربی میویژگی

های مربی ( ویژگی9112) 8. گاندی(1997

موفق و كارآمد را گوش دادن، رهبری كردن، 

كردن، مشاور بودن و الگو معلّم بودن، هدایت

                                                  
1. Indicators 

2. Gondi 

های مورد ژگی( وی8332) 0مارتنز .داندبودن می

كه  است مالک تقسیم كرده 96نیاز مربی را به 

آگاهی از علوم ورزشی، استفاده از بهترین شیوه 

ها در تدوین اهداف و مربیگری، تنظیم اولویت

ها، داشتن انگیزه، توانایی انتقال فکر، برنامه

های ارتباطی، آشنایی با اصول آشنایی با مهارت

ی انگیزشی، هاتشویق، استفاده از مهارت

ریزی تمرین، ارزشیابی از سازماندهی و برنامه

های اجرا فعالیت خود و ورزشکاران و برنامه

شده، آشنایی با اصول آموزش مهارت و نحوه 

  گیرد.را دربر می یادگیری ورزشکاران

تحقیقات بسیاری در خصوص تدوین 

های ارزیابی مربیان در داخل و خارج از شاخص

است. البته در بسیاری از كشور انجام شده 

ها، ابعاد مربیگری و مالک انتخاب پژوهش

ترین بندی شده است كه در مهممربیان اولویت

( سابقه 9116) 2لین و چالدورایها مکآن

های پژوهشی پراكنده و نظری و تالش

مند را در این زمینه مرور و فقدان نظامغیر

 یرهای ارزیابی عملکرد مربیان را یادآوشاخص

 ,MacLean & Chelladurai) كردند

، 6ها شش مالک پیامدهای تیمیآن .(1995

، 1، رفتارهای كاری مستقیم0پیامدهای شخصی

، رفتارهای اجرایی 2رفتارهای كاری غیرمستقیم

 93رفتارهای روابط عمومیو  1حفظ و نگهداری

های را برای ارزیابی عملکرد مربیان دانشگاه

كانادا معرفی كردند و این عوامل را در سه 

ی مرتبط با هادستۀ پیامدهای رفتاری، فرآیند

                                                  
3. Martens 

4. Maclean & Chelladurai 

5. Team product 

6. Person product 

7. Direct behavior 

8. Indirect behavior 

9. Administrative maintenance  

10. Public relation behavior 
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مرتبط با حفظ و نگهداری های كار و فرآیند

( با 9112) 9سازمان قرار دادند. باربر و اكریج

و برگزاری مدیر ورزشی  021بررسی نظرات 

جلسات با مربیان و تماشای مسابقات ورزشی، 

هفت مالک را برای ارزیابی مربیان بسکتبال و 

دو و میدانی شناسایی كردند كه شامل مالک 

های مدیریتی، موفقیت، های فنی، مهارتمهارت

ورزشکار، -روابط عمومی، ارتباط مربی

های اجرایی، الگو بودن و حمایت مهارت

بیان بسکتبال و مالک رشد مری ورزشکار برا

بازیکن، روابط عمومی، موفقیت، الگو بودن، 

مدیریت مالی، دانش و مهارت برای مربیان دو و 

 ,Barber & Eckrich) میدانی بودند

یجه رسید تن( به این 8331. باروون )(1998

های ورزشی میشیگان از دانش كه مربیان لیگ

های های اولیه و آسیبكافی در خصوص كمک

 ,Barron, Powell) ورزشی برخوردار نیستند

Ewing, Nogle, & Branta, 2009) .

های ( با بررسی شاخص8399پنگ و مینگ )

، نشان دادند سیستم های ووشوارزیابی تیم

های ووشو در سطح اول ارزیابی عملکرد تیم

مدیریت تمرینات،  مالکخود، دارای چهار 

مدیریت تداركات تیم، و مدیریت رقابت و 

 ,Peng & Ming) بازیکنان تیم است

نیز در  شاحص 91. همچنین تعداد (2011

و همکاران  8ریزوندیسطح دوم قرار گرفت. 

 یهاشاخص یابیارزپژوهشی به ( در 8391)

پرداختند و  در توسعه فوتبال انیعملکرد مرب

، یو آموزش یرفتار یهالفهموكه  ندنشان داد

و  یو فرد یمیت تیری، مدیمیحفظ و ارتقا ت

 فوتبال شرفتیبا پ یو آموزش یفن یهامهارت

                                                  
1. Barber & Eckrich 

2. Rizvandi 

 .(Rizvandi, 2019) دندار یداریمعن رابطه

( ارزیابی 9012جاللی و آقایی )، ایراندر 

( 9011عملکرد مربیان، دهقانپوری و همکاران )

انسجام گروهی مربیان و عملکرد تیمی و 

( توسعه موفقیت 9011نادریان و همکاران )

 مربیان فوتبال را بررسی كردند

(dehghanpouri, siavashi, vosadi, & 

nazemi, 2020; Jalali & Aghaei, 

 هاها و مالکاین ویژگیاز  ،. به طوركلی(2019

 ارزیابی مربیانو  هااستخراج شاخصتوان در می

استفاده كرد. همچنین حمیدی و همکاران 

( ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملّی 9018)

های فنی، كشور را بررسی و پنج مالک توانایی

های و مدیریتی، مهارت های رهبریمهارت

بر های ارتباطی و توان عملیاتی را ویژه، مهارت

 & ,Hamidi, Memari) دشمردن

Hamidi, 2012). روحانی و همکاران 

های با تحلیل مالكی شاخص نیز (9018)

های لیگ برتر ارزیابی عملکرد مربیان باشگاه

های عوامل فوتبال ایران نشان دادند كه شاخص

آموزشی، رفتاری و تربیتی، مدیریت تیمی -فنی

و فردی، حفظ و ارتقای تیم و مالک سابقه و 

ترین عوامل ارزیابی تجربه به ترتیب مهم

 ,Rohani) ندهستملکرد مربیان فوتبال ع

Talebpour, Ramezaninejad, & 

Benar, 2013). 

مورد در كه دهد مرور مطالعات نشان می

وح ها و سطهای ارزیابی مربیان در رشتهشاخص

. در تفاوت بسیاری وجود داردمختلف ورزشی 

واقع ارزیابی مربیان هر رشته ورزشی در هر 

ای، آماتور و سطحی )ملی، باشگاهی، حرفه

. در ی نیاز داردهای خاصشاخصبه غیره( 
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همین رابطه و با توجه به كمبود مطالعات در 

 9ای، ویلیامز و كندالمورد مربیان حرفه

مربیان را توسعه دادند  (، مطالعات روی8331)

و توصیه كردند كه حجم بیشتری از تحقیقات 

 مدیریت ورزشی باید به مربیگری اختصاص یابد

(Williams & Kendall, 2007) رو این. از

و با توجه به توسعه لیگ والیبال كشور، پژوهش 

ها و ترین مالکآن است تا مهم حاضر بر

های ارزیابی مربیان والیبال را از دیدگاه شاخص

مربیان و بازیکنان شاغل در لیگ برتر والیبال 

ایران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به متفاوت 

، فلهای ارزیابی در تحقیقات مختخصبودن شا

این سؤال اصلی مطرح است كه از چه 

های عنوان شاخصتوان بههایی میشاخص

های لیگ واحد، جهت ارزیابی سرمربیان باشگاه

بندی برتر والیبال ایران استفاده نمود و اولویت

های روشضمنا ها چگونه است؟این شاخص

بندی مختلفی جهت شناسایی و اولویت

استفاده قرار  های ارزیابی عملکرد موردشاخص

ها، ترین این روشاز معروف كه گرفته است

 AHPیا  8مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

است. این مدل برای اولین بار توسط توماس ال 

این  از و استفاده گسترده ساعتی معرفی گردید

دهنده كارا بودن سال گذشته، نشان 83مدل در 

های بندی شاخصاین روش جهت اولویت

كه  وجود داردامّا تحقیقات كمی  ی است،ارزیاب

های برای اولویت شاخص AHPدرآنها از مدل 

باشد. لذا انجام این  شدهاستفاده ارزیابی مربیان 

اطالعات مناسبی را برای  دتوانمیپژوهش 

برای را و بستر الزم  گیری مسئولینتصمیم

 فراهم كند.والیبال  مربیگریارتقاء 

                                                  
1. Williams & Kendall 

2. Analytical Hierarchy process (AHP) 

 پژوهش شناسیروش

از نظر هدف، كاربردی است و به  حاضروهش پژ

پیمایشی است. در این -توصیفی ،لحاظ روش

ها و شناسایی، پژوهش به منظور گردآوری داده

های ارزیابی دهی شاخصبندی و وزناولویت

ای لیگ برتر والیبال ایران، عملکرد مربیان حرفه

( AHPمراتبی )از تکنیک فرایند تحلیل سلسله

مرور تحقیقات، كتب،  پس ازاست. استفاده شده 

ها، منابع و مقاالت پژوهشی دربارۀ نامهپایان

ای ساختهموضوع مورد بررسی، پرسشنامۀ محقق

سؤال شامل  28طراحی شد. این پرسشنامه با 

های فنی، مدیریت تیم، مهارت الکهفت م

 –های اجتماعیهای تاكتیکی، مهارتمهارت

وابط تی، رشناخهای روانارتباطی، مهارت

ای و سابقه و تجربه ورزشی است كه هر حرفه

بودند. طیف شاخص  چندكدام نیز شامل 

ای است گزینه 1گیری سؤاالت به صورت اندازه

به  1به معنی اهمیت یکسان و عدد  9كه عدد 

نسبت به  الکالعاده زیاد دو ممعنی ترجیح فوق

بر این  اساس مقایسۀ زوجی است.یکدیگر بر

، هاشاخصبه هر یک از دگان اسخ دهنپ اساس،

اساس د كه جمع كل این اوزان بردهنوزنی می

محاسبه و به هر مالک تخصیص  AHPتکنیک 

 شود.داده می

با توجه به  های این پژوهششاخصها و الکم

استخراج شدند و مورد  پیشینۀ تحقیقمبانی و 

تأیید خبرگان آگاه به حیطۀ پژوهش قرار 

ها با استفاده از دیدگاهه پرسشنامگرفتند. روایی 

استادان متخصص در حوزۀ نفر از  92و نظرات 

مدیریت ورزشی، فناوری اطالعات و بازاریابی، 

اصالح شد و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن 

ارزیابی شد و مورد  38/3هم با میزان ناسازگاری 

جامعۀ آماری این پژوهش  تأیید قرار گرفت.
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یبال در بخش برتر والیان لیگ شامل تمام مرب

با  مردانو بانوان بود كه از این بین سهم  مردان

توجه به حضور دوازده تیم در لیگ برتر والیبال 

با حضور  بانوانو در بخش  نفر( 22) 9011سال 

نفر( است. از این تعداد با توجه به  90تیم ) 2

تمام افراد به عنوان  ،محدود بودن جامعه آماری

اب شدند و پرسشنامه امعه انتخماری از جنمونه آ

ها قرار داده شد. پرسشنامۀ پژوهش در اختیار آن

فدراسیون والیبال ایران، دو الی سه  همکاریبا 

روز قبل از مسابقاتی كه بر طبق تقویم مسابقات 

منتشر شده بود با حضور در هتل محل اسکان 

پرسشنامه  03توزیع گردید. در نهایت تعداد 

 60داد فقط از این تعده شد كه برگردان

پرسشنامه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل بود. در 

این پژوهش عالوه بر تکنیک تحلیل 

 Expertافزار( از نرمAHPمراتبی )سلسله

Choice  نیز برای تجزیه و تحلیل  99نسخه

 ها استفاده شد.داده

 پژوهش هایافتهی

ر ها دبرای مشخص كردن تعداد مطلوب مولفه

ریزه مورد استفاده نگكیو نمودار سشناسی روش

گیرد؛ تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با قرار می

شود. با ها توسط این نمودار نشام داده میعامل

توجه به نظر و دیدگاه خبرگان، به طور مجموع 

شناسایی شدند كه  9عامل باالتر از عدد  0تعداد 

ز كل درصد ا 100/26این شش عامل حدود 

 (.8)شکل  دهندا پوشش میها رعامل

 
 رانیا بالیبرتر وال گیل انیعملکرد مرب یابیارز یهامراتبی شاخصدرخت سلسله .1شکل

شود به مشاهده می 9طور كه در شکل همان

( Aهای تاكتیکی )های مهارتمالکترتیب 

 6رای ( داBای )شاخص، روابط حرفه 6شامل 

( Cارتباطی )–یهای اجتماعارتشاخص، مه

( Dشناختی )های روانشاخص، مهارت 0دارای 

 6( دارای Eهای فنی )شاخص، مهارت 0شامل 

شاخص و در  1( شامل Fشاخص، مدیریت تیم )

( دارای Gنهایت مالک سابقه و تجربه ورزشی )

  شاخص بودند. 2
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 رانیا بالیبرتر وال گیل انیعملکرد مرب یبایارز هایمالک هب مربوط اصلی هایهای مالکوزن .2شکل 

 

های مهارتهر یک از هفت مالک های فرعی وزن

های (، مهارتBای )، روابط حرفه(A)تاكتیکی 

های (، مهارتCارتباطی )-اجتماعی

(، Eهای فنی )(، مهارتDشناختی )روان

( و مالک سابقه و تجربه ورزشی F) مدیریت تیم

(G)  بر این اساس. آمده است 8 شکلدر، 

 مالکكه  نشان داد پژوهشهای یافته

و اصلی  مالک، (A)های تاكتیکی مهارت"

های ارزیابی عملکرد در شاخصاولویت اول 

سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران است، و 

های مهارت"، "(Bای )روابط حرفه" هایمالک

های مهارت"، "(Cارتباطی )-اجتماعی

، "(Eی فنی )ٍهاهارتم "، "(Dشناختی )وانر

سابقه و تجربه "و مالک  "(Fمدیریت تیم )"

های ترتیب از دیگر اولویتبه "(Gورزشی )

های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر مالک

 .هستندوالیبال ایران 

های مهارت های مالکشاخصوزن فرعی بررسی 

ه دهد ك، نشان می9( در جدول Aتاكتیکی )

ز تیم از توانایی آنالیسطح آگاهی مردم  شاخص

های (، اجرای تاكتیکA4مقابل در مسابقه )

(، استفاده از A5والیبال در تمرینات )

های متناسب هر بازی ها و تاكتیکاستراتژی

(A2توانایی آنالیز تاكتیک ،)( های والیبالA3 )

( A1و توانایی رشد تاكتیکی بازیکنان تیم )

های وزن د.انای بیشترین وزن بودهترتیب داربه

بیانگر  نیز( Bای )روابط حرفه های مالکشاخص

ترتیب مشاوره با دستیاران و  این است كه به

(، ارتباط با مدیران و B1كمک مربیان تیم )

(، ارتباط با مربیان سایر B4مسئولین باشگاه )

بیان مسائل یا  (، توانایی مصاحبه وB5ها )تیم

ا اصحاب ( و ارتباط بB2الیبال )های وگزارش

 ( دارای بیشترین وزن بودند.B3ه )رسان

 9در شکل مورد استفادهمعادل اختصارات  .1جدول 

ک
ال

م
ی

ها
 

ی
یاب

رز
ا

 

ن 
وز

ک
ال

م
 ها

 اصطالحات هاشاخص
وزن 

 شاخص

 919/3های مهارت
 A1 922/3 توانایی رشد تاكتیکی بازیکنان تیم

 A2 830/3 هر بازی های متناسبها و تاكتیکاستفاده از استراتژی
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 A3 830/3 های والیبالتوانایی آنالیز تاكتیک تاکتیکی

 A4 802/3 توانایی آنالیز تیم مقابل در مسابقه

 A5 832/3 های والیبال در تمریناتاجرای تاكتیک

روابط 

 ایحرفه
926/3 

 B1 093/3 مشاوره با دستیاران و كمک مربیان تیم

 B2 922/3 ی والیبالهایا گزارشبیان مسائل  ی مصاحبه وتوانای

 B3 930/3 ارتباط با اصحاب رسانه

 B4 912/3 ارتباط با مدیران و مسئولین باشگاه

 B5 912/3 هاارتباط با مربیان سایر تیم

های مهارت

-اجتماعی

 ارتباطی

900/3 

 C1 923/3 رفتار مؤدبانه و محترمانه با ورزشکاران تیم

 C2 910/3 رچگی تیمحفظ، انسجام و یکپا

 C3 930/3 داشتن رابطه دوستانه با بازیکنان در خارج از تیم

 C4 931/3 احترام به مربیان تیم مقابل

 C5 908/3 احترام نسبت به داوران

 C6 083/3 توانایی توجیه تیم و انتقال منظور خود به بازیکنان

های مهارت

 شناختیروان
926/3 

 D1 909/3 در ورزشکاران طلبیوحیه مبارزهایجاد انگیزه و ر

بازسازی روانی و كنترل استرس بازیکنان هنگام و قبل 

 مسابقه
D2 918/3 

 D3 992/3 توانایی استفاده از پاداش و تنبیه در مواقع الزم

 D4 923/3 توانایی كنترل عصبانیت و پرخاشگری خود

 D5 890/3 ورزشکاران درماد و نفوذ توانایی جلب اعت

های بازیکنان به شیوه ها و قوتنشان دادن ضعف

 درست
D6 881/3 

های مهارت

 فنی
991/3 

 E1 930/3 )بازیکن سازی( معرفی ورزشکاران شاخص تربیت و

 E2 900/3 های والیبال به ورزشکارانتوانایی آموزش تکنیک

 E3 886/3 مرینیهای تخالقیت و ابتکار در برنامه

 E4 881/3 ی جذب و انتخاب بازیکنان مناسب برای تیمنایتوا

 E5 032/3 توانایی انتقال نکات فنی به ورزشکاران

 938/3 مدیریت تیم

 F1 322/3 گیریثبات رأی در تصمیم

 F2 900/3 ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و مسابقه

 F3 992/3 كل تیمو گزینی برای هر ورزشکار هدف

 F4 982/3 ن شرح وظایف ورزشکارانییتع

 F5 961/3 مدت، میان مدت و بلندمدتهای كوتاهتدوین برنامه

 F6 911/3 ای تیمتوانایی كنترل مسائل حاشیه

ریزی مناسب در فصل مسابقه و فصل داشتن برنامه

 استراحت
F7 838/3 
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سابقه و 

تجربه 

 ورزشی

310/3 

 G1 311/3 نتقادپذیریروحیه ا

 G2 322/3 درجه مربیگری

 G3 313/3 هاسابقه كسب عنوان در باشگاه

 G4 912/3 سخت كوشی و اعتماد به نفس در مربیگری

 G5 999/3 های ملی و باشگاهیسابقه عضویت در تیم

 G6 316/3 وضعیت ظاهری مناسب

 G7 961/3 قاطعیت و صداقت

 G8 882/3 بالبه روز در خصوص والی مطالعه و دانش

 

 های مالکشاخصهایی كه برای هر كدام از وزن

( به دست Cارتباطی )-های اجتماعیمهارت

كه توانایی توجیه تیم و  دهدنشان میآمده است 

(، حفظ، C6انتقال منظور خود به بازیکنان )

(، رفتار مؤدبانه و C2انسجام و یکپارچگی تیم )

م نسبت حترا(، اC1ا ورزشکاران تیم )محترمانه ب

(، احترام به مربیان تیم مقابل C5به داوران )

(C4 و داشتن رابطه دوستانه با بازیکنان در )

ترتیب دارای بیشترین  به (C3خارج از تیم )

هر كدام از  وزن همچنین بودند. و اهمیت وزن

( Dشناختی )های روانمهارت های مالکشاخص

های ها و قوتنشان دادن ضعف دهد كهنشان می

(، توانایی جلب D6رست )بازیکنان به شیوه د

(، بازسازی D5اعتماد و نفوذ در ورزشکاران )

روانی و كنترل استرس بازیکنان هنگام و قبل 

(، توانایی كنترل عصبانیت و D2مسابقه )

(، ایجاد انگیزه و روحیه D4پرخاشگری خود )

و توانایی  (D1طلبی در ورزشکاران )مبارزه

( D3زم )اداش و تنبیه در مواقع الاستفاده از پ

و اهمیت را ترتیب دارای بیشترین وزن  به

  داشتند.

های مهارت ،مالک پنجم ارزیابی عملکرد مربیان

های شاخصهر كدام از  وزنبود كه  (Eفنی )

به ترتیب توانایی انتقال  دهدنشان می این مالک

(، توانایی جذب و E5نکات فنی به ورزشکاران )

(، E4م )بازیکنان مناسب برای تی انتخاب

(، E3های تمرینی )خالقیت و ابتکار در برنامه

های والیبال به ورزشکاران توانایی آموزش تکنیک

(E2و تربیت ومعرفی ورزشکاران شاخص ) 

 ( دارای بیشترین وزن بودند.E1سازی( ))بازیکن

 خصشا نیز( Fمدیریت تیم )در مورد مالک 

سب در فصل مسابقه و ریزی مناداشتن برنامه

(، توانایی كنترل مسائل F7استراحت ) فصل

های (، تدوین برنامهF6ای تیم )حاشیه

(، تعیین F5مدت، میان مدت و بلندمدت )كوتاه

(، ایجاد نظم و F4شرح وظایف ورزشکاران )

(، F2انضباط تیمی در تمرین و مسابقه )

( و F3ار و كل تیم )گزینی برای هر ورزشکهدف

( به ترتیب F1گیری )میمرأی در تصثبات 

را داشتند. نهایتاً در مالک هفتم بیشترین وزن 

ترتیب  ( ، بهGسابقه و تجربه ورزشی )یا مالک 

مطالعه و دانش به روز در خصوص شاخص 

(، سخت كوشی و اعتماد به نفس G8والیبال )

(، G7(، قاطعیت و صداقت )G4در مربیگری )

ی و باشگاهی های ملابقه عضویت در تیمس

(G5( روحیه انتقادپذیری ،)G1 درجه ،)

ها (، سابقه كسب عنوان در باشگاهG2مربیگری )

(G3( و وضعیت ظاهری مناسب )G6 دارای )

بررسی اولویت ده شاخص  د.نبیشترین وزن بود

های ارزیابی اول و ده شاخص آخر شاخص
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ربیان لیگ برتر دهد كه از نظر ممربیان نشان می

های مربوط به امور فنی شاخص ،ایرانوالیبال 

كادر مربیان و به ویژه سرمربی بیشترین اهمیت 

در ارزیابی مربیان دارد. ضمناً ده شاخص آخر 

سابقه و تجربه ورزشی سرمربی را  تقریباً ویژگی

 (.8گیرد )جدول در بر می

 

 

 ناریا بالیبرتر وال گیل انیعملکرد مرب یابیارز هایشاخص تیاولو .2جدول

 تیاولو
وزن هر  اصطالحات های ارزیابی عملکرد مربیانشاخص

 شاخص

 C6 083/3 توانایی توجیه تیم و انتقال منظور خود به بازیکنان اول

 B1 093/3 مشاوره با دستیاران و كمک مربیان تیم دوم

 E5 032/3 توانایی انتقال نکات فنی به ورزشکاران سوم

 A4 802/3 بل در مسابقهتوانایی آنالیز تیم مقا چهارم

 E4 881/3 توانایی جذب و انتخاب بازیکنان مناسب برای تیم پنجم

 G8 882/3 مطالعه و دانش به روز در خصوص والیبال ششم

 D6 881/3 های بازیکنان به شیوه درستها و قوتنشان دادن ضعف هفتم

 E3 886/3 تمرینیهای خالقیت و ابتکار در برنامه هشتم

 D5 890/3 ایی جلب اعتماد و نفوذ در ورزشکارانانتو نهم

 A5 832/3 های والیبال در تمریناتاجرای تاكتیک دهم

 G5 999/3 های ملی و باشگاهیسابقه عضویت در تیم و سه یس

 C4 931/3 احترام به مربیان تیم مقابل و چهار یس

 B3 930/3 ارتباط با اصحاب رسانه و پنج یس

 E1 930/3 سازی()بازیکن معرفی ورزشکاران شاخص تربیت و و شش یس

 C3 930/3 داشتن رابطه دوستانه با بازیکنان در خارج از تیم و هفت یس

 G1 311/3 روحیه انتقادپذیری و هشت یس

 F1 322/3 گیریثبات رأی در تصمیم و نه یس

 G2 322/3 درجه مربیگری چهل

 G6 316/3 ی مناسبوضعیت ظاهر کیو  چهل

 G3 313/3 هاسابقه كسب عنوان در باشگاه و دو چهل
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 بحث و نتیجه گیری

بندی و هدف این پژوهش شناسایی، اولویت

های ارزیابی عملکرد شاخصها و مالکدهی وزن

ای والیبال ایران با استفاده از سرمربیان حرفه

( بود. با AHPمراتبی )یند تحلیل سلسلهآفر

یران، عمالً ای شدن والیبال اه حرفهتوجه ب

مواردی كه در دیگر كشورهای دنیا به عنوان 

ها شناخته ای بودن باشگاهمبنا و شاخص حرفه

اند. یکی از این شوند، مورد توجه قرار نگرفتهمی

های جهانی ها كه مورد توجه فدراسیونشاخص

های ارزیابی عملکرد شاخص والیبال دنیاست

 باشد كهای لیگ برتر میسرمربیان حرفه

با  ایرانكارگیری و گسترش این روش در به

اساس نتایج رو است. برمشکل جدی روبه

های مهارتشامل  اكتشافیهای پژوهش، مالک

-های اجتماعیای، مهارتتاكتیکی، روابط حرفه

های شناختی، مهارتهای روانارتباطی، مهارت

جربه فنی، مدیریت تیم و مالک سابقه و ت

م به طریقی انتخاب هر كدا بودند كه ورزشی

مربیان و سرمربیان لیگ برتر والیبال كشور را 

های در پژوهشالبته دهند. تحت تأثیر قرار می

 هامالک اولویتخصوص در داخل كشور، به قبلی

مورد توجه قرار  كمترهای ارزیابی شاخص و

  است. گرفته

تاكتیکی های با توجه به نتایج پژوهش، مهارت

های ارزیابی مالکا در بین باالترین اولویت ر

كسب كرده است. در این بخش سطح آگاهی 

مردم از توانایی آنالیز تیم مقابل در مسابقه، 

های والیبال در تمرینات، استفاده اجرای تاكتیک

های متناسب هر بازی، ها و تاكتیکاز استراتژی

وانایی رشد های والیبال و تتوانایی آنالیز تاكتیک

ترین ترتیب مهم به ،ان تیمتاكتیکی بازیکن

جا اند. از آندر این بخش مطرح شده هاشاخص

ها و سبک بازی و نحوه آنالیز و كه كلیه آموزش

 شاخصگذارد و ارنج مربیان بر ورزشکاران اثر می

های تاكتیکی ورزشکار، نقش مهارت-مربی

ز نظر دهد، مربیان باید امربیان را نشان می

ری و تمرینات، سبک و شیوه خاص مربیگ

های مثبت را در خود پرورش دهند. ویژگی

های مطالعه و مقایسه متغیرهای مالک مهارت

هایی مانند توانایی تاكتیکی نشان داد ویژگی

های والیبال، استفاده از آنالیز تاكتیک

های متناسب برای هر ها و تاكتیکاستراتژی

لعه ز تیم مقابل در مسابقه، مطابازی، توانایی آنالی

و دانش به روز در خصوص والیبال، توانایی رشد 

تاكتیکی بازیکنان تیم، توانایی توجیه تیم و 

انتقال منظور خود به ورزشکاران و توانایی جلب 

شود كه اعتماد و نفوذ در ورزشکاران سبب می

مطالعه در مورد والیبال مدرن و به روز جهان و 

رنج در های آنالیز و اها و شیوهکآشنایی با سب

ارزیابی عملکرد مربیان والیبال اهمیت بسیار 

باالیی پیدا كند. آشنایی و تسلط مربی در 

های تاكتیکی برای تجزیه و تحلیل تیم مهارت

حریف و انتخاب بهترین ارنج برای رویارویی آن 

های بسیار مهم مربیگری است و تأثیر از جنبه

 ,Sahebkaran)وی دارد  بسزایی در موفقیت

2013  &Sahebkaran et al, 2015) میرز .

های ( در بیان اهمیت مالک مهارت8330)

تاكتیکی در ارزیابی عملکرد مربیان اظهار 

كند تشویق و ایجاد اعتماد به نفس در می

ها از الزامات تبازیکنان برای توسعه مهار

ت و آن را به عنوان ابزاری برای مربیگری اس

داند. بنابراین یک ارتقاء بازیکنان و مربیان می

مربی والیبال برای موفقیت خود و تیم بایستی 

های مختلف برای افزایش در استفاده از استراتژی

و حفظ انگیزه و همچنین برانگیختن به موقع 
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 ,Myers) اشته باشدبازیکنان توانایی الزم را د

Feltz, Maier, Wolfe, & Reckase, 

2006). 

های مطرح و مهم از نظر از دیگر مالک

های شاخصبین نظران و خبرگان، در صاحب

ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال 

ای در ایران، كم رنگ بودن مالک روابط حرفه

ارتباط، موضوعی مهم در مربیگری  هاست.باشگاه

و اجتماعی مربیان ای است و به رسالت حرفه

 شود و كامالً قابل توجیه است كه از مربوط می

متخصصین والیبال با اهمیت باشد.  نظر گروه

زیرا روابط و رفتار مربی به طور مستقیم بر رفتار 

، 9پیترسونگذارد )و روابط ورزشکاران اثر می

(. بنابراین، مربیان نیز باید توانایی ارتباطی 8393

تا بتوانند مدیران  مناسب داشته باشند

های متعددی را برای جذب سرمایه و شركت

 های ورزشی همانند رشتهگرفتن اسپانسر تیم

والیبال آقایان به سمت خود جلب كنند. از 

توان بدین گونه نیز به این طرفی دیگر می

موضوع پرداخت كه به دلیل اینکه ما در رشته 

ا به ایم كه آن رای راه یافتهوالیبال به حیطه

كنند، پس باید قلمداد میای عنوان ورزش حرفه

تمام روابط خود اعم از رابطه بین هر ورزشکار با 

ترین نوع ارتباط در یک ورزشکار دیگر كه ساده

آید تا روابطی همچون فدراسیون به لحاظ می

روابط با دیگر كشورهای صاحب نام در تمام 

م ای سازیهای این ورزش را توسعه و حرفهبخش

ی خود بیش از پیش تا بتوانیم به سیر صعود

 ادامه دهیم. 

همچنین نتایج پژوهش بیانگر این مسئله است 

توانند ارتباطی نیز می -های اجتماعیكه مهارت

های به عنوان یک مالک جدی در شاخص

                                                  
1. Peterson 

ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال 

كشور مطرح باشند. در كل یک مربی كه از 

خوش  ارتباطی همچون-ای اجتماعیهمهارت

بودن و احترام گذاشتن به ورزشکارانش  اخالق

های ورزشی از برخوردار باشد در تمام رشته

شود كه ورزشکارانش جمله والیبال باعث می

مطیع اوامر و دستورات او باشند و نقش رهبر را 

مربیان بزرگی  ،ها ایفا كند. برای مثالبرای آن

ه هایی كال كوبا در مصاحبههمچون مربیان والیب

ها صورت گرفته است بر این امر اذعان از آن

داشتند كه ما برای انتخاب یک تیم، ابتدا به 

هایی كه روحیات و روابط تقریباً یکسان خانواده

كنیم تا در نسبت به یکدیگر را دارند رجوع می

های مدیریتی متفاوتی برای هدایت تیم، سبک

توان با نکنیم. پس می ها اعمالمربیگری آن

روابط های مالکجه به اولویت تقریباً یکسان تو

ارتباطی از نظر  -های اجتماعیای و مهارتحرفه

دهندگان به این امر واقف بود كه این دو پاسخ

مالک شناسایی شده برای سرمربیان لیگ برتر 

والیبال ایران ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و 

را برای یک مربی ایفا  اینقش كامل كننده

بنابراین تهیۀ طرحی جامع در سازمان  كنند.می

های آموزشی لیگ برتر به منظور برگزاری كالس

جهت ارتقاء فنون ارتباطی در جامعه مربیان 

والیبال و در كل خانواده بزرگ والیبال اعم از 

مسئولین، داوران، مربیان و ورزشکاران ضروری و 

با توجه به اینکه اعضای  رسد.الزم به نظر می

خصوص مدیران نیز ها، بههیئت مدیرۀ باشگاه

 را هاگیرینقش اصلی و كلیدی در بیشتر تصمیم

های خود بر عهده دارند، تغییر در مورد باشگاه

های قدیمی ها نسبت به سیستمنگرش و باور آن

های نوین در ارتباطی و نگاهی تازه به شیوه

ها قرار گیرد.تور كار آنباشگاه خود باید در دس
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شناختی های رواندر این پژوهش مالک مهارت

انتخاب سرمربیان  هایمالک نیز به عنوان یکی از

 هایشاخصلیگ برتر والیبال كشور مطرح شد 

های ها و قوتاین مالک نشان دادن ضعف

بازیکنان به شیوه درست، توانایی جلب اعتماد و 

روانی و كنترل نفوذ در ورزشکاران، بازسازی 

کنان هنگام و قبل مسابقه، توانایی استرس بازی

كنترل عصبانیت و پرخاشگری خود، ایجاد انگیزه 

طلبی در ورزشکاران و توانایی و روحیه مبارزه

 ترتیباستفاده از پاداش و تنبیه در مواقع الزم به

اند. در این زمینه الزم دارای بیشترین وزن بوده

شی در زمینۀ استفاده از است دانش مربیان ورز

این بخش ارتقا یابد و نیز از طرق مختلف از 

رسانی، اقدامات آموزشی و از همه جمله اطالع

تر، توجه به نکاتی از جمله جلب اعتماد و مهم

بازسازی روانی و  نفوذ در ورزشکاران و توانایی

كنترل استرس بازیکنان هنگام و قبل مسابقه و 

ن، طلبی در ورزشکارامبارزهایجاد انگیزه و روحیه 

 در دستور كار متولیان امر قرار گیرد. 

های فنی، با توجه به نتایج پژوهش مهارت

ارزیابی  هایمالکاولویت پنجم را در بین 

عملکرد سرمربیان حاضر كسب كرده است. 

های پژوهش باید گفت اساس یافتهبر

های شغلی یا اصل دهندگان شایستگیپاسخ

د و اناغل را به خوبی شناختهش-تناسب شغل

ای دانند كه در دنیای تخصص و ورزش حرفهمی

ها را در خود رشد و ارتقا مربیان باید این ویژگی

دهند همچنین این استنباط را با توجه به 

توان داشت بندی شده میاولویت پنجمین مالک

كه مربیان لیگ برتر ایران از مراحل اولیه سطح 

بال و فراگیری سطوح پایه رشد و توسعه والی

اند و نیز با توجه به رشد والیبال عبور كرده

تیم  0روزافزون والیبال در ایران و صعود به جمع 

 برتر والیبال جهان برای اولین بار در لیگ جهانی

توان اذعان داشت كه مربیان ، می8392سال 

ایرانی در حال حاضر از لحاظ فنی به این توانایی 

كه در ه تمریناتی را طراحی كنند اند كرسیده

های طراز اول مسابقات به راحتی بتوانند با تیم

دنیا به رقابت بپردازند و فاصله محسوسی بین 

های سایر ها با دیگر مربیان شاغل در لیگآن

كشورهای قدرتمند جهان وجود ندارد. از طرف 

اندركاران ورزش مانند مدیران، دیگر، همۀ دست

، باید هاها و باشگاهفداران تیمها و طررسانه

های فنی مربیان را مورد بررسی و شایستگی

قضاوت قرار دهند. در حقیقت قدرت فنی مربی 

ای برای دست اندركاران و شاخص پذیرفته شده

متخصصان مدیریت و روانشناسی ورزش است. 

رسد كه این مالک بستر همچنین به نظر می

ای و حرفهمناسبی برای رشد و ارتقای سطح 

ساز موفقیت راهم كند و زمینهفنی ورزشکاران ف

و كامیابی تیمی شود و البته آموزش و رشد تمام 

ابعاد ورزشکاران نیز به توانایی تخصصی و فنی 

 هایشاخصمربی وابسته باشد. از این بین 

توانایی انتقال نکات فنی به ورزشکاران، توانایی 

تیم و  جذب و انتخاب بازیکنان مناسب برای

های تمرینی به دلیل برنامه خالقیت و ابتکار در

تواند از جمله نکاتی تر، میداشتن وزن بیش

 ها توجه بیشتر شود.باشد كه باید به آن

های مطرح و مهم از نظر از دیگر مالک

 هایبین مالکنظران و خبرگان، در صاحب

ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال 

. در هاستمدیریت تیم در باشگاهایران، مالک 

ریزی مناسب در فصل این بخش داشتن برنامه

مسابقه و فصل استراحت، توانایی كنترل مسائل 

مدت، های كوتاهای تیم، تدوین برنامهحاشیه

مدت و بلندمدت، تعیین شرح وظایف میان
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ورزشکاران، ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین 

ی هر ورزشکار و كل گزینی براو مسابقه، هدف

گیری به ترتیب دارای بات رأی در تصمیمتیم و ث

 اند.بیشترین وزن بوده

یکی از تصمیمات مهم در مربیگری شیوه 

كننده این مربیگری است. شیوه مربیگری تعیین

است كه مربی چگونه تصمیم بگیرد كدام مهارت 

ها را آموزش دهد، چگونه سازماندهی و استراتژی

ام برساند، از ای تمرین یا مسابقه به انجالزم را بر

 هایی برای به نظم در آوردن بازیکنان چه روش

ها گیریتر در تصمیماستفاده كند و از همه مهم

چه نقشی برای ورزشکاران قائل است 

(Noshadi, 2009; Tajik, 2010)  اتخاذ

تصمیمات سریع و درست در مربیگری به 

ر حائز اهمیت صوص در زمان مسابقات بسیاخ

های زمانی ریزیاست و مربی باید در برنامه

های فصل را تنظیم، جلسات جدول برنامه

های فصلی را تمرینی سالیانه را افزایش و هدف

رسد قبل از شروع فصل مشخص كند. به نظر می

ها، یکی از عوامل موفقیت بازیکنان در تیم

یان در سطوح باال و مدیریت خوب توسط مرب

موفقیت در مسابقات را مدیریت و رهبری كلید 

داند. تحقیقات گراهام خوب مدیریت می

(، ویژگی مهم در مربیان را آشکار كرد و 9120)

. بنابراین، تآن ارزیابی بعد مدیریتی و رهبری اس

مربیان نیز باید توانایی مدیریتی مناسبی داشته 

حاشیه والیبال كشور های پرباشند تا بتوانند تیم

یریت و رهبری كنند. این موضوع به را مد

های اخیر ای مهم است كه در نظریهاندازه

مدیریت ورزشی، محققان بزرگی مانند كارل و 

های مدیریت و هورل، چالدورای و غیره سبک

 اند.رهبری مربیان را شناسایی كرده

در این پژوهش مالک سابقه و تجربه ورزشی نیز 

لکرد از دیدگاه ارزیابی عم مالکان آخرین به عنو

سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران  مربیان و

بندی شد. تجارب، سوابق و نتایجی كه اولویت

مربیان در زمان ورزشکاری و در زمان مربیگری 

تواند یکی از عوامل مؤثر در آورند، میدست میبه

ارزیابی مربی و لزوم تجربه مربیگری در سطوح 

 ,Gruettner, 2019; nasiri)باشد باال 

Khabiri, Sajjadi, & Kazem Nezhad, 

2009; Talebpour, 2005) همچنین .

های علمی باال، دانش الزم برای مربیگری مهارت

و به روز رسانی اطالعات مربیان در موفقیت و 

 ,Kelly, Ang)ارزیابی مربیان مؤثر هستند 

Chong, & Hu, 2008) با توجه به اولویت

تر از همه مطالعه و دانش به روز ، بیشهاشاخص

در خصوص والیبال و سخت كوشی و اعتماد به 

همی هستند، لیکن، م شاخصنفس در مربیگری 

رار دادن وضعیت ظاهری مناسب و سابقه مالک ق

های ها به عنوان شاخصكسب عنوان در باشگاه

 عیار سنجشعملکرد موفق برای مربیان، م

زند. مناسبی نیستند و به كار مربیان لطمه می

توان جزو هر چند سابقه و تجربه مربیگری را می

اد. البته های كیفی انتخاب مربیان قرار دشاخص

همیشه به معنای كیفیت فنی  سابقه و تجربه

كار مربیان نیست، چون مربیان جوان و تازه

اند بسیاری در والیبال وجود دارند كه توانسته

های خود را به خوبی در مربیگری شایستگی

 نشان دهند.

های گذشته تنها شاید بتوان گفت كه در دهه

وده است كه دغدغه فدراسیون والیبال ایران این ب

یه را در بین ورزشکاران و مربیان های پامهارت

اكنون با توجه به ولی هم توسعه دهد،

های دقیقی كه توسط مدیران مجربریزیبرنامه
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فدراسیون والیبال ایران در زمینۀ رشد و آموزش 

های اخیر صورت گرفته این نقیصه طی سال

برطرف گردیده و سبب ارتقاء و توسعه چشمگیر 

به نحوی كه تمام لیبال در ایران شده است وا

های متخصصین والیبال دنیا را به خود نگاه

معطوف كرده، به صورتی كه از والیبال ایران به 

در دنیا یاد 9013ای از سال عنوان یک تیم حرفه

 شود.می

های ارزیابی عملکرد بندی شاخصنتایج اولویت

گ برتر مربیان نیز نشان داد كه از نظر مربیان لی

 های مالک فنی بیشترین اخصوالیبال ایران، ش

وزن را در بین ده شاخص اول نسبت به سایر 

توان های ارزیابی عملکرد دارا بود، كه میمالک

بدین گونه استنباط كرد كه با توجه به اینکه در 

ها ارزیابی عملکرد مالک بندی مالکاولویت

باید به تاكتیکی باالترین اولویت را داراست، ولی 

فنی همچون توانایی انتقال های مالک شاخص

نکات فنی به ورزشکاران، توانایی جذب و انتخاب 

بازیکنان مناسب برای تیم و خالقیت و ابتکار در 

های تمرینی، مدیران، سرپرستان و مربیان برنامه

ها، توجه بیشتر كنند چون از لحاظ باشگاه

تیکی مربیان این مالک پایه و اساس مالک تاك

شود. همچنین را شامل می بوده و زیربنای آن

اولویت ده شاخص پایانی ارزیابی عملکرد مربیان 

های لیگ برتر والیبال ایران نشان داد كه باشگاه

های مالک سابقه و از نظر گروه مربیان شاخص

تجربه ورزشی همچون روحیه انتقادپذیری، 

درجه مربیگری، وضعیت ظاهری مناسب و سابقه 

مترین اهمیت را در ها كب عنوان در باشگاهكس

های ارزیابی عملکرد مربیان داراست بین شاخص

ها را توان بدین گونه اولویت این شاخصكه می

توجیه كرد كه با توجه به بروز شدن والیبال و 

تغییر روزافزون علم والیبال در همه همچنین 

ها، چه بسا مربیان جوانی كه به تازگی به زمینه

تر و یگری پایینت مربیگری با درجات مربسم

روزتر والیبال دارند نسبت به مربیانی كه علم به

سابقه بیشتری و درجه مربیگری باالتری دارند 

گونه توان بدینتر باشند. در كل میاثربخش

بندی كرد كه سابقه و درجه مزیت برای جمع

آورد و ای بوجود نمییک مربی در سطح حرفه

گی رابطه مهم است كارایی و چگون آن چیزی كه

 . باشدبا كادر فنی و بازیکنان می
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