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سطوح  یبرا یرفتار هایویژگیچارچوب توسعه  نیحاضر، تدو قیهدف تحق
 از روش هاداده آوریجمعو از لحاظ  یاکتشاف قیدر ایران است. روش تحق یگریمرب
 شامل تمام متخصصان حوزه یاستفاده شده است. جامعه آمار یفیو ک یکم ختهیآم

نفر بودند.  233تعداد  بهوزارت ورزش و جوانان و  یورزش هایفدراسیونآموزش در 
نفر انتخاب و  81و هدفمند  یگلوله برف گیرینمونهبا توجه به روش  یفیدر بخش ک

جدول  بر اساس زین یانجام شد. در بخش کم یبه اشباع نظر یابیمصاحبه تا دست
 انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش ایطبقه ینفر به روش تصادف 382مورگان 

 یی. روابود قیتحق یفیحاصل از مصاحبه بخش ک ختهساپرسشنامه محقق یکم
ازه آن با س ییو روا دیمربوطه رس نیپرسشنامه توسط متخصص ییو محتوا یصور

 یبر رو یماتمطالعه مقد کیدر  زیآن ن ییایشد. پا دیتائ یاکتشاف یعامل لیروش تحل
 با هاداده لیتحلشد.  دیکرونباخ تائ ایآلفجامعه با استفاده از آزمون  ینفر از  اعضا 23

 AMOSو  SPSS یآمار هایبستهبه کمک  یو استنباط یفیآمار توص هایروش
 یهابر توسعه دانش و مهارت مؤثرعامل  88نشان داد  هایافتهانجام شد.  32نسخه 
 دانش ،یتیریمد ،یشامل عوامل آموزش رانیدر ا یسطوح مربیگر یبرا یکاربرد

 ،سازیومیب ،یفرد ،یحقوق ،یو تکنولوژ زاتینظارت و کنترل، تجه ،یختارسا ،ییافزا
در توسعه  یاز نقش معنادار یوجود دارد که همگ هیو پا استعدادیابیو رسانه و  غاتیتبل

عه مدل توس ن،یبرخوردار بودند. همچن یگریسطوح مرب یبرا یرفتار هایویژگی
 یاسباز برازش من رانیدر ا یسطوح مربیگر یبرا یکاربرد یهادانش و مهارت
 .ردیقرار گ رانیدر ا یگرمربی اندرکاران مورد استفاده دست تواندمیبرخوردار بود و 

 هاي کليدي واژه
  .یگریمرب هایمهارت ،یگریسطوح مرب ،یگریمرب ،یمربدانش

 

 

 

 

 

The purpose of this study is to develop a framework for 

developing behavioral characteristics for coaching levels 

in Iran. The research method is a qualitative approach. The 

statistical population consisted of all specialists in training 

in sport federations and Ministry of Sport and Youth. In the 

qualitative section, 18 people were selected by purposeful 

snowball sampling and interviewed until theoretical 

saturation. In the quantitative section, according to 

Morgan's table, 217 people were selected by stratified 

random sampling. The research tool in the quantitative part 

was a researcher-made questionnaire obtained from the 

qualitative part of the research. The content validity of the 

questionnaire was confirmed by relevant experts and its 

construct validity was confirmed by exploratory factor 

analysis. Its reliability was also confirmed in a pilot study 

on 30 people using the Cronbach's alpha test. Data were 

analyzed by descriptive and inferential statistics using 

SPSS and AMOS version 23 statistical packages. The 

findings showed that 11 factors influencing the 

development of applied knowledge and skills for 

managerial levels in Iran include educational, managerial, 

knowledge-building, structural, supervision and control, 

equipment and technology, legal, individual, localization, 

advertising and media, and There are talents and 

foundations that all play a significant role in the 

development of applied knowledge and skills for 

managerial levels in Iran. Also, the model of applying 

knowledge and skills development for the managerial 

levels in Iran was a good fit and could be used by the 

coaching staff in Iran. 

Key words: Coaching, Coaching Levels, Coaching 

Skills, Knowledge 
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  همقدم

 هاسازمان رشد در دانش توسعة و مدیریت نقش امروزه،

 این توسعة در عمده عامل است. انکارناپذیر امری وجوامع

 و کارآمد انسانی است. نیروی انسانی منابع ها بخش

 ارتقای در مؤثر عوامل از یکی کشور، هر ورزش در متخصص

 به ویژه بحث مدیریت، (. دانش1است  ) آن  ورزش سطح

 اجتماعی زندگی با همراه که است موضوعی رهبری و هدایت

 آمیزموفقیت انجام. است آن مطرح بوده از پیش حتی و انسان

 و باشدمی کارآمد و صحیح مدیریت مستلزم گروهی کار هر

 نیاز رهبر یا مدیر به گروهی اهداف به دستیابی منظوربهافراد 

 اجرایی گرانوهدایت کنندگان تربیت (. مربیان،88) دارند

 نقش نخبه( هستند و تا )مبتدی سطوح تمامی در ورزشکاران

 آنان کنند.می ایفا ورزش پیشرفت در تأثیرگذاری و مهم بسیار

 رهبری نیز و ورزشی هایرشته آموزش اصلی ارکان از یکی

 و پرورش آموزش، در مهمی بسیار نقش و ندتیم هدایت و

 ورزش پیشرفت و هدایت کانون مربی دارند. ، ورزشکاران رشد

 همراه موفقیت با زمانی مربیان تالش است. ایجامعه هر

 و (. جایگاه1باشند ) مندبهره الزم ورزشی دانش از که است

 آنان شخصیت ویژگی و عملکرد از حاصل آثار و مربیان نقش

 قابل نقش مربیان که طوری است، به بسیار مهم در ورزش

 و رفتارهای فنی هایمهارت توسعة تیمی، پیشرفت در توجهی

 اکثر و خوب (. عملکرد2دارند ) بازیکنان فرهنگی و اجتماعی

 و هافنی، مهارت دانش از ناشی بازیکن یک هایموفقیت

 توانمی ،درواقع است. یمهارت چند و خبره مربی یک عملکرد

آموزش در سطوح مختلف مربیگری و در  نقش که کرد ادعا

زیادی دارد.  اهمیت و های کوتاه مدت مربیگری ارزشدوره

 تیم یک ضعف عملکرد مسئول را همواره مربیان مردم عموم

 را ستایش هاآن جایزه، گرفتن و برد صورت در و دانندمی

(. تحقیقات نشان دهنده 4د )دهنمی پاداش ایشان به و کرده

کاران مندی ورزششایستگی مربیگری با رضایتاین است که 

 عملکرد در سرمربیان نقش(. 8رابطه مثبت و معنی داری دارد )

 هایتیم موفقیت و است ویژه ورزشی بصورت های تیم

 هاآن سرمربیان مؤثر و آمیز موفقیت رهبری از حاصل ورزشی،

 موجب مربیگری علوم و دانش در از طرفی تحول (.1است )

                                                                                                                                                    
1. Rafael 

2. Fairhurst 

 نیازمند ورزشی رشتة هر در مربی یک که است شده

 موفقیت برای روز به مربیگری دانش و چندگانه هایمهارت

 دبای ملی سطح در ویژه به مربیان انتخاب برای لذا، باشد؛

 ویس از ورزشی سوابق از فراتر گوناگون معیارهای و هاشاخص

 اشتند بر اساس این نتیجه. گیرد ارقر مدنظر کنندگان انتخاب

 چهاگر ملی و باشگاهی هایتیم در عضویت و ورزشی سوابق

ا کند اممی کمک مربیگری عرصة به ورود جهت را بازیکنان

 دهدمی قرار توجه مورد را اصل بنابراین این کافی نمی باشد؛

 ینا عالی درجات به رسیدن و مربیگری در موفقیت جهت که

 ستیمه جدیدی دیدگاه و بینش مربیگری، دانش نیازمند حرفه

 زمان رد بودن نخبه ملی، هایتیم در عضویت سابقة بر تکیه و

 فیکا مختلف میادین در قهرمانی عناوین کسب و بازیگری

 خود پژوهش در نیز (3382) همکاران و8 رافائل (.2باشد ) نمی

 عاد،اب تمامی در بازیکنان هایمهارت توسعة در را نقش مربیان

 قرار تأکید مورد شناختی های روانمهارت توسعة ویژه به

(، در تحقیق 3382و همکاران ) 3رستهفیر( همچنین 3) .دادند

خود تحت عنوان تجربه یادگیری و مربیگری مربیان پارالمپیک 

به این نتیجه رسیدن که که مربیان پارالمپیک با کسب دانش 

ولیت ورزشکاران های مربیگری خاص در زمینه معلو مهارت

ب ها موجمی توانند عملکرد بهتری داشته باشند. این چالش

کنندگان از طیف وسیعی از شرایط یادگیری شد تا شرکت

غیررسمی استفاده کنند، مثال در هنگام ورود به حوزه به طور 

کنند. پس از تبدیل شدن ای را دنبال میمستمر روابط مشاوره

های مربیگری برای رصتبه مربیان متخصص، با ایجاد ف

 کاشف و (. بنیان1مربیان مشتاق به ورزش خود بازگشتند )

 و زن ورزش مربیان حقوقی هایآگاهی تفاوت به که( 8232)

 پژوهش نتایج. کرد اشاره پرداخته ورزشی رویداهای در مرد

 آن رد شرکت کننده مربیان بیشتر که است آن از حاکی مذکور

 رویدادهای در خود حقوقی ظایفو از مناسبی آگاهی تحقیق،

 حسط جنسیت، به توجه با آگاهی این که اندداشته ورزشی

 بیانی هب. است بوده متفاوت آنها مربیگری تجربة و تحصیالت

 و ارشد کارشناسی مدارک دارای مربیان زن، مربیان دیگر،

 دانش ال،پانزده س از بیشتر مربیگری سابقة با مربیان و باالتر،

( 3383) 2سانتوس .(3داشتند ) مربیان دیگر از ریبیشت حقوقی

3. Santos 
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ای های حرفهادراک مربیان از شایستگی»در پژوهشی با عنوان 

مربی  242آوری نتایج مربوط به خودارزیابی اقدام به جمع« خود

(، 11/2ریزی ساالنه )های مرتبط با برنامهنمودند. شایستگی

و  ینهای تمرهای مرتبط با تشخیص موقعیتشایستگی

های آموزشی شخصی و مربیگری ( و شایستگی32/4مسابقه )

( سه شایستگی کلی مورد بررسی در این پژوهش بودند 13/2)

(83.) 

زمینه  در مطالعاتی و پژوهشی فقر دلیل از طرف دیگر به

 هایمهارت های مربیان و تبیین ها و مسئولیتشناسایی نقش

سطوح مختلف  برای بخصوص کشور، در مورد نیاز مربیگری

 را از حوزه خود موضوع پژوهش تا داشت آن بر را محقق آن،

 پهناور، عرصه این در نماید و انتخاب ورزش در منابع انسانی

دانش و مهارت های مؤثر در ارتقاء عملکرد و اثربخشی مربیان 

دهد. لذا، نظر به اهمیت  قرار کنکاش و بررسی مورد را ورزشی

یان و با توجه موفقیت رو به رشد و گستردگی بحث آموزش مرب

کشورهای پیشتاز ورزش، در امر مربیگری و نیاز روز افزون به 

مربیان حاذق به منظور حضور موفق ورزشکاران ایرانی در 

های فراوانی که هرساله عرصه های بین المللی ورزش و هزینه

در امر آموزش مربیان و استفاده از مربیان خارجی در 

رسد در این راستا و شود، به نظر میف میها صرفدراسیون

برای حصول اطمینان از ارتقاء عملکرد و اثربخشی مربیان 

الزم است، نقش ها و مسئولیت مربیان در سطوح  ورزشی

ح ها و وظایف مربیان در سطومختلف شناسایی شوند و فعالیت

مختلف مشخص شود. محقق با انجام این تحقیق به دنبال 

 هایویژگی توسعه سش است که چارچوبپاسخ به این پر

 مربیگری ورزشی چگونه است؟ سطوح برای رفتاری

 قیتحق روش

 از، کمی و کیفی هاداده آوریجمع نظر ازحاضر پژوهش 

همبستگی، از  – نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی

ی(، از کم -)کیفیاکتشافی آمیخته متوالی  استراتژی لحاظ

نگر  زمانی حال مقطع یدانی و به لحاظمداده  آوریجمعلحاظ 

لیه کجامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل می باشد. 

ورزشی و وزارت  هایفدراسیونمتخصصان حوزه آموزش در 

حجم نمونه به نفر می باشند.  233ورزش و جوانان به تعداد 

مصاحبه  82روش اشباع اطالعاتی تعیین شد که بعد از 

رسید اما برای اطمینان، مصاحبه ها تا  اطالعات به اشباع

در این بخش  گیرینمونهادامه پیدا کرد. روش  81مصاحبه 

گلوله برفی و هدفمند بود. در بخش کمی نیز بر اساس جدول 

 گیرینمونهنفر برآورد شد و  382مورگان حجم نمونه حداقل 

ازه ابزار اند .انجام شد  ایطبقهدر این بخش به روش تصادفی 

 ی متغیرهای پژوهش شامل دو پرسشنامه اطالعاتگیر

سابقه  جنسیت، سن، آخرین مدرک تحصیلی،) دموگرافیک

پرسشنامه محقق  ( وشغلی و نوع مسئولیت در این تحقیق

ر ورزشی د مربیگری سطوح برای رفتاری هایویژگیساخته 

بود که حاصل از بخش کیفی تحقیق بوده و در قالب  ایران

د. روایی صوری پرسشنامه توسط طیف لیکرت تنظیم ش

متخصصین مربوطه در بخش کیفی تحقیق مورد تأیید قرار 

گرفت و روایی محتوایی آن نیز با استفاده از تحلیل عاملی 

تائیدی به تائید رسید. روایی سازه پرسشنامه نیز با روش تحلیل 

عاملی اکتشافی مورد بررسی و تائید قرار گرفت. همچنین 

نفر از  23در یک مطالعه مقدماتی بر روی  پایایی پرسشنامه

کرونباخ در  آلفایجامعه مورد مطالعه و با استفاده از آزمون 

محاسبه گردید که نشان از  23/3تمامی مولفه ها بیش از 

پایایی مناسب پرسشنامه دارد. پس از تائید روایی و پایایی 

 وپرسشنامه ها گردید  آوریجمعپرسشنامه، اقدام به توزیع و 

شده مورد تجزیه و تحلیل  آوریجمعدر نهایت پرسشنامه های 

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده  قرار گرفت.

از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش 

آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودارهای آماری از 

ن، انحراف شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگی

استاندارد، حداقل و حداکثر استفاده شد و در بخش آمار 

از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی )جهت تعیین استنباطی 

های کاربردی بر توسعه دانش و مهارت مؤثرو تدوین عوامل 

 و نهایتاآزمون تی تک نمونه ای (، برای سطوح مربیگری

و  SPSSرهای به کمک نرم افزا تحلیل معادالت ساختاری

AMOS  شد.استفاده  32نسخه 

 

 قیتحق یهاافتهی

درصد  3/23نتایج تحقیق در بخش توصیفی نشان داد که 
. همچنین، درصد مرد بودند 1/13زن و  های تحقیق از نمونه

سابقه و سال بودند  13تا  48 های تحقیق نمونهدرصد از  1/22
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سال  81باالی  یورزش ای یدرصد سابقه کار 4/21حالی که 

 نمونه درصد 3/22نشان داد که  هایافته. در همین راستا، داشتند
 1/31در حالی که  بودند دارای مدرک کارشناسی های تحقیق

درصد دارای مدرک  3/2درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 
درصد(  3/18) دکتری بودند و رشته تحصیلی اغلب نمونه

 تربیت بدنی و علوم ورزشی بود.
بر  ؤثرمدر بخش استنباطی تحقیق ابتدا جهت شناسایی عوامل 

مربیگری  سطوح برای رفتاری هایویژگی توسعه چارچوب

ورزشی در ایران از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. ابتدا 

 و بارتلت آزمون از نمونه حجم بودن کافی از اطمینان برای

   استفاده شد.  8بر اساس جدول  KMOو  خصشا

 و بارتلت  KMOآزمون . 8جدول 

 KMO 211/3آزمون 

 2χ 238/811 آزمون بارتلت

 38 درجة آزادی

Sig 38/3 

 211/3برابر  KMO، مقدار شاخص 8توجه به جدول  با
دهندگان( (، لذا تعداد نمونه )تعداد پاسخ1/3از  است )بیشتر

آزمون  sigباشد. همچنین مقدار کافی میبرای تحلیل عاملی 
دهد تحلیل عاملی است؛ که نشان می 31/3بارتلت، کوچکتراز 

 برای شناسایی ساختار الگو عاملی مناسب است.

 های تحقیقمقادیر ویژه و واریانس عامل. 3 جدول

 مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه اجزاء

درصد واریانس  یانسدرصد وار کل
 تجمعی

درصد  کل
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

1 9.802 9.802 9.802 9.802 9.802 9.802 

2 8.716 8.716 18.518 8.716 8.716 18.518 

3 8.518 8.518 27.036 8.518 8.518 27.036 

4 7.624 7.624 34.678 7.624 7.624 34.678 

5 4.290 4.290 38.968 4.290 4.290 38.968 

6 4.182 4.182 43.150 4.182 4.182 43.150 

7 3.219 3.219 46.369 3.219 3.219 46.369 

8 2.918 2.918 49.287 2.918 2.918 49.287 

9 1.902 1.902 51.189 1.902 1.902 51.189 

10 1.619 1.619 52.808 1.619 1.619 52.808 

11 1.394 1.394 54.202 1.394 1.394 54.202 

12 0.998 0.998 55.200    

13 0.908 0.908 56.108    

… … … …    

71 -4.778E-

17 

-4.778E-

17 

100.000    

مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد  8در جدول 
ها توسط هر عامل واریانس تجمعی تبیین شده از مجموعه داده

ن هایی از ایگزارش شده است. بر اساس معیار کیزر، تنها عامل
شوند که مقدار ویژه آنها باالتر از یک باشد جدول انتخاب می

ها از مجموع عامل ها با مقادیر کمتر از یک نیزو سایر عامل
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شوند و در نظر گرفته نخواهند شد. بنابراین با توجه حذف می
دهد که گویه های تحقیق حاضر نشان می 8به نتایج جدول 

توان از ترکیب این گویه ها، عامل بوده و می 88قابل تقلیل به 
ها با ترکیب جدید طراحی و بر ساختار جدیدی بر اساس عامل

تحلیل کرد. عامل های متناظر با گویه  ها رااساس آن داده
عوامل یی، دانش افزای، تیریمد، آموزشهای تحقیق شامل 

عوامل ی، و تکنولوژ زاتیتجه، نظارت و کنترلی، ساختار
و  و رسانه غاتیتبل، سازیبومیی، عوامل فردی، حقوق

 هاادهدبودند. در ادامه، پس از سنجش توزیع  هیو پا استعدادیابی
 بر اساس آزمون کلموگروف هادادهعی بودن توزیع و تائید طبی

اسمیرنف، نقش عوامل شناسایی شده با استفاده از آزمون تی 
 (.3تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفت )جدول 

 نتایج آزمون تی تک نمونه ای. 2جدول 

 آماره  

  متغیر

 k-s سطح معنی داری t درجه آزادی میانگین آماری  میانگین

 81/3 38/3 34/2 342 2 22/2 مدیریتی فتاریر عوامل

 13/3 38/3 84/2 342 2 32/2 تبلیغاتی و رسانه رفتاری عوامل

 81/3 38/3 21/1 342 2 23/2 عوامل استعدادیابی و توجه به ورزش پایه

 44/3 38/3 18/84 342 2 14/2 آموزش

 31/3 38/3 31/83 342 2 11/2 نظارت و کنترل

 82/3 38/3 43/3 342 2 13/2 تکنولوژیکی عوامل تجهیزاتی و 

 81/3 38/3 33/3 342 2 13/2 دانش افزایی

 11/3 38/3 31/1 234 2 82/2 عوامل فردی

 21/3 38/3 21/1 234 2 41/2 عوامل حقوقی

 48/3 38/3 28/2 342 2 21/2 عوامل ساختاری

 23/3 38/3 23/83 234 2 18/2 دانش سازیبومی

در  ، تمامی عوامل شناسایی شده3جدول  با توجه به نتایج

 در ایران مربیگری سطوح برای رفتاری هایویژگی توسعه

 د.نداری دارنقش معنی

در نهایت با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری اقدام به 

گری مربی سطوح برای رفتاری هایویژگی ترسیم مدل توسعه

 شد. 8به شرح شکل 

 

 

 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیبر توسعه  مؤثرل عواممسیرهای مدل . 4جدول 

رفتاری برای سطوح  هایویژگیبر توسعه  مؤثرعوامل مسیرهای مدل 
 مربیگری

ضرایب رگرسیونی 
 استاندارد

 T Pمقدار 
value 

 338/3 288/3 241/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیتوسعه  ˂---مدیریتی 

 338/3 181/2 114/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیوسعه ت ˂--- و رسانه غاتیتبل

رفتاری برای سطوح  هایویژگیتوسعه  ˂--- هیو ورزش پا یابیاستعداد
 مربیگری

182/3 133/2 338/3 

 338/3 321/83 341/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیتوسعه  ˂--- آموزش

 338/3 831/83 138/3 فتاری برای سطوح مربیگریر هایویژگیتوسعه  ˂--- نظارت و کنترل
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رفتاری برای سطوح  هایویژگیتوسعه  ˂---ی کیو  تکنولوژ زاتیتجه
 مربیگری

381/3 283/88 338/3 

 338/3 232/83 341/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیتوسعه  ˂---یی دانش افزا

 338/3 428/83 113/3 وح مربیگریرفتاری برای سط هایویژگیتوسعه  ˂---ی عوامل فرد

 338/3 431/3 133/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیتوسعه  ˂---ی عوامل حقوق

 338/3 311/83 123/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیتوسعه  ˂---ی عوامل ساختار

 338/3 112/83 112/3 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگیتوسعه  ˂---دانش  سازیبومی

 

 مربیگری سطوح برای رفتاری هایویژگی عهتوسبر  مؤثرعوامل مدل . 8شکل 

دهد، نتایج حاکی دهد، نتایج حاکی نشان مینشان می  88و شکل و شکل   22گونه که جدول گونه که جدول همانهمان

ی ی رفتاررفتار  هایهایویژگیویژگیبر توسعه بر توسعه   مؤثرمؤثرعوامل عوامل از این است که همه از این است که همه 

سطوح مربیگریبرای سططوح مربیگری و بار عاملی و بار عاملی   Tشناسایی شده از مقدار شناسایی شده از مقدار   برای 

بل قبولی و قطابطل قبولی و  ند و مثبتی برخوردارنطد و قا سعهبر توسطططعه  مؤثرمؤثرعوامل عوامل مثبتی برخوردار   بر تو

ند. ند. شوشومحسوب میمحسوب می  رفتاری برای سطوح مربیگریرفتاری برای سطوح مربیگری  هایهایویژگیویژگی

مه )جدول در ادامطه )جدول  شاخص( شطططاخص44در ادا های نیکویی برازش مدل ارائه های نیکویی برازش مدل ارائه ( 

توان گفت آیا مدل از برازش توان گفت آیا مدل از برازش آنها میآنها می  بر اساسبر اساسشده است که شطده است که 

 باشد یا خیر. باشد یا خیر. قابل قبولی برخوردار میقابل قبولی برخوردار می
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بر توسعه  مؤثرعوامل های برازش مدل شاخص. 5جدول 

 رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگی

مقادیر  های برازششاخص
 هاشاخص

 تفسیر

 - 41/113 کای اسکوآر )کای دو(

 - 321 درجه آزادی

نسبت کای اسکوآر به درجه 

 (χ2/dfآزادی )

 مطلوب 222/3

ریشه دوم میانگین خطای 

 (RMSEAبرآورد )

 مطلوب 311/3

 مطلوب 388/3 (CFIقی )شاخص برازش تطبی

شاخص برازش هنجار شده 

(NFI) 

 مطلوب 332/3

 مطلوب 331/3 (IFIشاخص برازش افزایشی )

ساسبر اسططاس های برازش مدل از مقدار های برازش مدل از مقدار شاخصشططاخص  44نتایج جدول نتایج جدول   بر ا

ید قططابططل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مططدل تحقیق تططأییططد  تأی مدل تحقیق  بل قبول و مطلوب برخوردار بوده و  قا

طای برآوردشطططود. مقططدار ریشطططه میططانگین مربعططات خطططای برآوردمیمی عات خ یانگین مرب شه م قدار ری   شود. م

((RMSEA با ) با ) و و   33//311311مقدار مقدارCFI   هستند.هستند.  33//388388با مقدار با مقدار 

 

 یریگجهینت و بحث
همانطور که پیشتر نیز بیان شد، نقش مربیان ورزشی در 

موفقیت ورزشکاران و تیم های ورزشی بر همگان مبرهن است 

 با میتوانند که هستند این مربیانو می توان بیان داشت که 

 عملکرد موجبات توسعة خود، تجربه و دانش از استفاده

تیم های ورزشی شوند. با این حال، در  نهایت در و ورزشکاران

کشور هنوز به درستی مشخص نیست که در برنامه های توسعه 

کاربردی مربیان چه عواملی باید مد نظر  هایمهارتدانش و 

قرار گیرد، لذا محقق بر آن شد در این تحقیق به شناسایی این 

 هایمهارتتوسعه دانش و عوامل پرداخته و در نهایت مدل 

، هاافتهیبا توجه به  کاربردی مربیگری در ایران را تدوین نماید.

 رفتاری برای هایویژگیبر توسعه  مؤثرعامل  88در کشورمان 

وامل عیی، دانش افزای، تیریمد، سطوح مربیگری شامل آموزش

عوامل ی، و تکنولوژ زاتیتجه، نظارت و کنترلی، ساختار

و  و رسانه غاتیتبل، سازیبومیی، فردعوامل ی، حقوق

که به منظور بهبود وضعیت  وجود دارد هیو پا استعدادیابی

ررسی و در بمربیگری در کشور بایستی مورد توجه قرار گیرند. 

تحلیل مسائل مختلف و موضوعات گوناگون اجتماعی از اصل 

ن نتیجه ایتوان غافل شد و آن را نادیده گرفت. مدیریت نمی

(، کاظمی 8233نتیجه تحقیقات منظمی و همکاران ) بخش با

(، حمیدی و 8233(، هنری و همکاران )8233پور و همکاران )

غفلت و ( همسو بود. 3383( و سانتوس )8233همکاران )

نادیده گرفتن این موضوع به معنی غافل شدن از ریشه مسائل 

العلل مشکالت است. با گذشت زمان و بویژه در جوامع و علت

اهمیت اصل مدیریت آشکارتر شده و در  ،چیده امروزیپی

تحلیل و کنکاش مسائل مختلف اجتماعی، بیش از پیش خود 

وضعیت ورزش کشور، چه مثبت و چه  کشاند.را به رخ می

از نوع و نحوه مدیریتی که بر آن حاکم است منفی، بازتابی 

 است. سایر موضوعات و اجزاء تقریبا فرع بر این قضیه و معلول

 بهترین ،آن هستند. در دنیای رقابتی امروزی صنعت ورزش

باشگاه ها و حتی کشورها را از لحاظ ورزش، باشگاه ها و 

خبره و  و مربیان که از مدیران دهدمیکشورهایی تشکیل 

عوامل مدیریتی به خوبی  هاآنمتخصص استفاده کرده و در 

اجرا می شوند؛ لذا برای پیشرفت روز افزون ورزش کشور از 

 رفتاری برای سطوح مربیگری، هایویژگیتوسعه جمله 

همچون ثبات مدیریت در عوامل مدیریتی  پیشنهاد می شود

ورزشی و ایجاد  هایفدراسیونروسای کمیته های آموزش 

 مد شته های مختلفبانک اطالعاتی از مربیان ورزشی در ر

وع با شردر همین راستا، باید توجه داشت که  .گیردنظر قرار 

های های ورزشی با تشدید رقابتقرن بیست و یکم، سازمان

انگاری در خصوص جهانی، شکاف شدید درآمدی، سهل

ی های کافتأسیسات و زیربناها، رکود اقتصادی، فقدان مهارت

ی، کالت و مسائل اقتصادبا مش متخصص و ...و نیروی انسانی 

ا اهمیت ؛ لذکنندوپنجه نرم میسیاسی و اجتماعی فراوانی دست

تبلیغات و توجه به رسانه ها، بیش از پیش بر مدیران 

از طریق جلب  چراکهی ورزشی مشخص شده است. هاآنسازم

توجه رسانه ها می توان از مزایای بسیار آن همچون حمایت 

، می توان از بستر رسانه ها به های مالی بهره گرفت. همچنین

منظور توسعه آگاهی و نیز ارتقای آموزش مربیان ورزشی بهره 

جست و دانش به روز مربیگری را به سادگی در اختیار مربیان 

کشور قرار داده و زمینه ارتقای کمی و کیفی دانش و 

نتیجه این بخش با نتیجه آنان را فراهم نمود.  هایمهارت

( و میرز 8212(، نصیری )8233همکاران ) تحقیقات حمیدی و
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که تبلیغات و  دهدمیو نشان  ( همسو بود3388و همکاران )

توجه به رسانه ها رابطه مثبتی با توسعه مربیگری دارد؛ بر این 

اساس پیشنهاد می شود که با توجه بیشتر به مربیان ورزشی 

موفق در رسانه ها، برندسازی مربیان موفق رشته های مختلف 

و به طور کلی توجه رسانه ای به امر مربی و مربیگری، مقدمات 

 استعدادیابی ورزشیبهبود این عامل فراهم آید. از طرف دیگر، 

به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی است که بسیار در ورزش 

استعدادیابی ورزشی در کشف و هدایت و  مطرح گردیده است

زایی برخوردار ورزشکاران به سطوح قهرمانی از اهمیت بس

نتیجه این بخش با نتیجه تحقیقات حمیدی و همکاران است. 

( و فیرورست و همکاران 3382(، سیولول و همکاران )8233)

شناخت بهتر و دقیق تر استعدادها و تعیین . ( همسو بود3382)

های الزم برای این شناخت به منظور پرهیز از روند مالک

ن که حاصلی جز هدر دادن آزمایش و خطا در گزینش ورزشکارا

منابع انسانی، وقت و انرژی را در بر ندارد ضرورت پیدا می 

. این موضوع در رابطه با مربیان نیز مصداق دارد هرچند کند

که اندکی تفاوت با استعدادیابی ورزشکاران دارد. جریان 

و اغلب  دهدمیمربیگری معموال در سنین باالتر رخ 

ران ورزشی خود، اقدام به شرکت ورزشکاران پس از اتمام دو

 هایمهارتدر دوره های مربیگری و یادگیری فرآیندها و 

مربیگری می کنند. لذا پیشنهاد می شود این فرآیند را 

سیستماتیک تر نموده و به ورزشکاران در سنین پایین تر 

مربیگری را آموزش دهند و یا اینکه مربیان تیم  هایمهارت

ا به مربیان جوان و مستعد بسپارند تا های پایه و نونهاالن ر

 احتمال توسعه مربیگری در کشور بیشتر می شود.

 اثربخشیعالوه بر موارد فوق، بایستی توجه داشت که 

یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک 

ه نتیجه این بخش با نتیجها نیروی انسانی است. ترین آنمهم

(، حمیدی و همکاران 8233)تحقیقات معماری و همکاران 

( و فیرورست و همکاران 3382(، سیولول و همکاران )8233)

های ورزشی یکی از منابع . در فدراسیون( همسو بود3382)

ای در موفقیت سازمان دارد، مربیان انسانی که نقش برجسته

های ملی هستند که کوچکترین ورزشی، به ویژه مربیان تیم

لکرد کل فدراسیون را در زمینه ورزش تواند عمتصمیم آنها می

قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. مربی، فردی است که از طریق 

های حساب شده و منظم، کاربرد یک سلسله فعالیت

استعدادهای جسمانی، حرکتی، فکری، اجتماعی و اخالقی را 

ا و هکند؛ لذا تواناییدر وجود فراگیران و آموزندگان شکوفا می

انسان توسط مربی تقویت شده و به صورت  نیروهای فطری

مشخص است که کسب یابد. بنابراین مطلوب تکوین می

مربیان  هایمهارتمختلف و توسعه قابلیت ها و  هایمهارت

نیازمند آموزش های تخصصی الزم است که پیشنهاد می شود 

این آموزش ها با شرکت در دوره های تخصصی و سطح باالی 

ه های تخصصی تسهیل شود. همچنین، مربیگری و دیگر دور

-ازمانس مزیت رقابتی نصیبپیشنهاد می شود نظر به اینکه 

هایی خواهد شد که بتوانند در بازار کسب و کار بهتر از دیگران 

مجموعه ای متشکل از شایسته ترین و درخشان ترین 

، استعدادهای انسانی را کشف و جذب نموده و توسعه دهند

شور در جذب و نگهداشت بهترین باشگاه های ورزشی ک

ون هیچ نوع توسعه ای بدحال آنکه  .مربیان کشور کوشا باشند

خش با نتیجه این ب. توجه به ارزیابی صحیح امکان پذیر نیست

(، حمیدی و 8233نتیجه تحقیقات معماری و همکاران )

به توسعه  ( همسو بود.3383( و سانتوس )8233همکاران )

 و وجود به سوی وضعیت مطلوبحرکت از وضعیت م معنای

عیت تا وضاست؛ لذا  ارزیابی یعنی شناسایی وضعیت موجود

امکان حرکت به سوی وضعیت مطلوب  نشودموجود شناسایی 

امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، مربیان ورزشی با توجه به 

ا هحساسیت و اهمیت کارشان عالوه بر آنکه باید دارای ویژگی

صر به فردی باشند، پیشنهاد می شود که های منحو شایستگی

ها ضمن نظارت دقیق بر عملکرد آنها، عملکردشان فدراسیون

را با یک روش ارزیابی مناسب سنجیده و با شناسایی نقاط قوت 

و ضعف آنان، بازخوردهای الزم در جهت توسعه و بهینه سازی 

 صدور بر عملکرد آنان را فراهم نمایند؛ همچنین، با تمرکز

 و مدون تحت نظامی مربیگری صالحیت هی نامه هایگوا

 صورت مربیان و ارزیابی آموزش بر کافی مند، نظارت روش

 گیرد.

 هایمهارتبر توسعه دانش و  مؤثریکی دیگر از عوامل 

عملکردی مربیان ورزشی را عوامل تجهیزاتی و تکنولوژیکی 

نتیجه این بخش با نتیجه تحقیقات میرز و . دادمیتشکیل 

بر . ( همسو بود3333( و آرنسون و سالمون )3388کاران )هم

توسعه  اصلی هایپایهکسی پوشیده نیست که یکی دیگر از 

را تجهیزات ورزشی و  دانش و مهارت مربیان هر رشته ورزشی
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 .دهدمیتشکیل  هاآننوین بکار رفته در  هایتکنولوژی

 هایتخزیرسا، برای پیشرفت در هر امری، ابتدا بایستی درواقع

را  هازیرساختاین  تریناصلیآن فراهم آید که یکی از 

دانش و . در رابطه با دهدمیامکانات و تجهیزات تشکیل 

بایستی بیان داشت که امکانات  مربیگری ورزشی هایمهارت

و  مجهز، تجهیزات تمرینی هایسالنو تجهیزاتی نظیر 

سعه ، وسایل آموزشی و کمک آموزشی و ... برای توآموزشی

از طرفی، عالوه بر وجود این امکانات، بایستی . نیاز است هاآن

ه داشت نیز توج هااستانبه تقسیم و توزیع این امکانات در کل 

ممکن است بخش اعظم این امکانات در پایتخت و  چراکه

فاقد حداقل  هاشهرستانوجود داشته باشد اما  هااستانمراکز 

های ایجاد سالننابراین باشند. ب توسعه مربیگرینیازهای 

ایجاد مراکز ورزشی متعدد تمرین چند منظوره به تعداد کافی و 

درسطح مرکز و بخش های  آموزش مربیانو با کیفیت برای 

پیشنهاد می شود. از سوی دیگر، نباید فراموش مختلف کشور 

کرد که دانش افزایی و توانمندسازی مستمر مربیان الزمه 

خواهد بود. این نتیجه با نتیجه ارتقای سطح کیفی آنان 

(، گل محمدی و همکاران 8231تحقیقات اندام و روح پرور )

 ( و رافائل و همکاران8233معماری و همکاران )(، 8234)

همسو بود. این محققان بیان می دارند که شایستگی های 

موجب بهبود کارایی و اثربخشی آنان  تواندمیمختلف مربیان 

 مربیان ورزشینی سازی دانش و تخصص آموزش و غشود. لذا 

 هایفدراسیون یکی از مهم ترین مباحثی است که مدیران

 .باید به آن توجه نموده و در مسیر تامین آن اقدام نمایند ورزشی

ر هایی که بشدانش )معرفت( عبارت است از مجموعه دانستنی

های قدیم دانش گیرد. در زمانبرای زندگی خود از آنها بهره می

انش توانست بیشتر دبشر محدود بود و گاهی حتی یک نفر می

بشری را در حافظه خود جای دهد. اما به تدریج با رشد 

 هایهای بشر طبقه بندی شدند و حوزهمعلومات، دانستنی

 هاآنسازم مختلف و تخصصی دانش شکل گرفت و امروزه

را بر اساس دانش و تخصص ویژه به کار  خودمنابع انسانی 

. از آنجایی که مربیان ورزشی یکی از مهم ترین گیرندمی 

ورزشی را تشکیل می دهند، الزم  هایفدراسیونمنابع انسانی 

است که فرایند توانمندسازی و دانش افزایی آنان نیز به صورت 

 علمی و دقیق انجام گیرد. لذا پیشنهاد می شود که با شرکت

 ارتقای ه،بازآموزی ساالن و علمی همایش های در مربیان

 مورد فناوریهای و نیز اجرایی امور و تحقیقات کیفی سطح

مربیگری، توانمندسازی مربیان ارتقا یابد. بعالوه  امر در استفاده

بایستی توجه داشت که مربیان به عنوان مغز متفکر تیم های 

فردی و شخصیتی خاصی نیز  هایویژگیورزشی الزم است از 

ان یک الگوی مناسب ورزشکاران برخوردار باشند تا هم به عنو

تحت آموزش خود را ترغیب نمایند و هم در انجام وظایف 

 نتیجه این بخش با نتیجه تحقیقات پهلوانمحوله موفق باشند. 

(، 8233(، کاظمی پور و همکاران )8231شریف و همکاران )

( و 3382(، رافائل و همکاران )8233منظمی و همکاران )

بایستی رفتار  ( همسو بود. مربیان3383کاشین و همکاران )

 و در ورزشکاران را از جنبه ذهنی و بدنی مورد توجه قرار دهند

نهایت بتوانند در رقابت های مهم از جمله المپیک به موفقیت 

های شایانی دست یابند. به همین دلیل است که کشورهای 

پیشرو در ورزش از بهترین مربیان برای تیم های ورزشی و 

ن خود بهره می برند. حال آنکه اغلب مربیان موفق ورزشکارا

فردی ویژه ای برخوردارند که این ویژگی ها  هایویژگیاز 

آنان را در دستیابی به موفقیت های حرفه ایشان یاری می 

رساند. یکی از این ویژگی ها را داشتن سابقه و تجربه و دانش 

التری ا. بدون شک مربیانی که از تجربه بدهدمیباهم تشکیل 

در مربیگری برخوردارند و در کنار این تجربه، موفقیت های 

متعددی را نیز به دست آورده اند، افراد قابل اتکاتری برای 

ورزشکاران و تیم های ورزشی محسوب می شوند. همچنین، 

داشتن جاذبه فردی برای ورزشکاران، داشتن سوابق ورزشی و 

برای مربی و داشتن  قهرمانی برای مربی، دارا بودن هوش باال

ان مربی تواندمیتعهد و اخالق برای مربی مواردی هستند که 

را به افراد موثرتری در تیم تبدیل نمایند. بر این اساس، پیشنهاد 

شخصی نامبرده در انتخاب و انتصاب  هایویژگیمی شود که 

مربیان ورزشی کشور لحاظ شوند. در کنار این عوامل، وجود و 

ر ب تواندمیل حقوقی مرتبط با مربیان نیز مهیاسازی عوام

با  نتیجه این بخشباشد.  مؤثرارتقای سطح کیفی آنان نیز 

(، میرصفیان 3381نتیجه تحقیقات محمدی نژاد و میرصفیان )

( و سینگ و سورجالل 3388(، میرز و همکاران )3381)

قانونی عبارت است از حقوقی و محیط . ( همسو بود3383)

قانونی که هر سازمان در آن به فعالیت فضای سیاسی و 

، تمدیریپردازد. قوانین دولتی و دولت، توازن قدرت، ثبات می

های رسمی، حقوق قانونی میزان اثربخشی روابط با سازمان



 844 8231 پاییز، 32مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

 

وکارها، ی دولت برای دخالت در کسبسازمان، میزان اجازه

های سیاسی حاکم بر کشور و بخش خصوصی و اتحادیه قدرت

ها به نوبه انند بر محیط قانونی تأثیر بگذارند. این مولفهتوها می

خود تحت تأثیر عملکردهای قانون و مقررات، تصمیمات 

حقوقی، نظرات تصمیم گیرندگان و تفسیر قوانین قرار می 

 مربیگریگیرند. بر همین اساس، محیط حقوقی در توسعه 

رسانه های جمعی با . در این راستا، ورزش اهمیت می یابد

 دتوانمی مربیان و عملکرد آناناثرگذاری و تاثیرپذیری از 

را تحت تاثیر قرار  مربیگری در ورزشمحیط حقوقی توسعه 

از طریق نقش های اطالع رسانی و نیز آموزشی  چراکهدهد 

رسانه ها این امر میسر می شود. رسانه ها با انتشار اخبار مربوط 

یج آن در ورزش و ترو حرفه ای در مربیگری به اصول اخالق

به راحتی می توانند موجبات بهبود و توسعه محیط حقوقی 

را فراهم نمایند و اخالقیات پسندیده را در  مربیگری ورزشی

میان عموم فرهنگ سازی نمایند. همچنین، با توجه به 

حرفه ای، رسانه ها از این طریق  مربیانمعروفیت و مقبولیت 

در حوزه های مختلف می توانند اقدام به تبلیغات مناسب 

مربیگری، شان و  هایمهارتاجرایی،  هایمهارتهمچون 

؛ لذا پیشنهاد می شود که مربیان و و ... بنمایند مقام مربیگری

باشگاه های کشور با حفظ ارتباطات مناسب با رسانه های، از 

پتانسیل های مثبت این ابزار وسیع به طور بهینه استفاده 

زه ها حوکی از موانع پیش روی توسعه نمایند. از طرف دیگر، ی

ی ورزشی در کشور را عوامل هاآنسازمو جنبه های مختلف 

، هانآساختاری تشکیل می دهند که بایستی با مرتفع ساختن 

جه نتیی ورزشی فراهم آید. هاآنسازمهمه جانبه زمینه توسعه 

(  همسو 3333این بخش با نتیجه تحقیق آرنسون و سالمون )

ظر می رسد که برنامه های تدوین شده برای بسیاری به ن. بود

کشور با ساختار آن فدراسیون ها تطابق ندارد  هایفدراسیوناز 

و هماهنگی الزم بین مدیران میانی و اجرایی نیز نامناسب 

ساختار ناکارآمد و شاید مهم تر از موارد یاد شده بتوان  است.

یکی از دالیل ابهام در تقسیم وظایف جهت اجرای برنامه را 

اصلی عدم اجرای موفق برنامه های راهبردی فدراسیون ها 

دانست. زمانی که در تقسیم وظایف کارکنان یک سازمان 

ابهاماتی وجود داشته باشد، بدون شک کارکنان نمی توانند به 

نحو شایسته به ایفای نقش پرداخته و در اجرای صحیح برنامه 

، ضعف بخش های همچنینها با مشکل مواجه می شوند. 

ورزشی و نیز عدم وجود  هایفدراسیونمختلف موجود در 

کمیته هایی مانند کمیته آموزش در هیات های ورزشی استانی 

و دسترسی دشوار آنان به مدرسان تراز اول رشته های مختلف 

ورزشی، بستر الزم برای توسعه مربیگری در کشور را دچار 

اد می شود ضعف های یمشکل نموده است؛ بنابراین پیشنهاد 

شده مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گرفته و در جهت 

بیشتر تالش نمایند. در نهایت الزم است  هاآنمرتفع ساختن 

دانش مربیگری در کشور، بسیاری از فرهنگ  سازیبومیبا که 

های ملی و محلی را در ورزش های مختلف به ورزشکاران 

خش نتیجه این بروز اکتفا نکرد. انتقال داده و صرفا به دانش 

. البته ( همسو بود8233با نتیجه تحقیق حمیدی و همکاران )

این بدان معنا نیست که تمامی دانش و اصول روز مربیگری را 

کنار گذاشته و تنها به دانش محلی و بومی پرداخت بلکه منظور 

این است که دانش روز مربیگری را با دانش بومی تلفیق نموده 

گرفت. حال آنکه، شاید تمامی رشته  هاآنیجه ای بهتر از و نت

های ورزشی ظرفیت استفاده از دانش بومی را نداشته باشند اما 

در برخی رشته های ورزشی مانند کشتی می توان این کار را 

به نحو احسن انجام داد. به عنوان نمونه، به سادگی با شرکت 

نیز می توان  در دوره های مربیگری کشتی در سطوح عالی

مشاهده کرد که بر برخی از فنون اصیل ایرانی تاکید خاصی 

نمی شود در حالی که مربیان کشور می توانند با آموزش این 

فنون ویژه به ورزشکاران ملی، آنان را برای رقابت های بین 

المللی بهتر آماده سازند. بر این اساس پیشنهاد می شود که با 

دوره های مربیگری، احیای جایگاه  توجه به آمایش سرزمین در

آموزشی در  هایروش سازیبومیمربیان سنتی و قدیمی و 

 مربیگری، زمینه توسعه این عامل در کشور فراهم شود.

 نشان داد کهنتیجه مدل معادالت ساختاری در نهایت، 

اری رفت هایویژگیتوسعه  بر مؤثر شناسایی شدهعوامل همه 

و بار عاملی  Tتحقیق از مقدار  در این برای سطوح مربیگری

 وسعهت چارچوب عوامل اصلیقابل قبولی و مثبتی برخوردارند و 

 محسوب در ایرانمربیگری  سطوح برای رفتاری هایویژگی

های مختلف برازش مدل از مقدار شاخص. همچنین، شوندمی

 .قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید شد

کلی می توان بیان داشت که در عصر در یک جمع بندی 

ای پیچیده و چند بعدی تبدیل شده حاضر، ورزش به پدیده

است که توسعه آن مستلزم توجه به تمام آن ابعاد است. شناخت 
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مربیان در کشور به عنوان یکی از ارکان مسایل و مشکالت 

نیازمند نگاهی علمی و تجربی است  اصلی توسعه ورزش کشور

ه بری است کاستفاده از تجارب جهانی راه میان و در این مسیر

تواند هزینه دستیابی به توسعه را کاهش دهد. بدون شک، می

در کشور از یک سو و افت و  دانش مربیگریرشد و توسعه 

تنزل آن از سویی دیگر، ریشه در عوامل متعددی دارد، که 

چه که مسلم تعیین سهم هریک از آنان مشکل خواهد بود. آن

به یک  تواناین است که هیچ موفقیت یا شکستی را نمی است

علت خاص دانست. پس جای هیچ گونه تردیدی نیست که 

مطالعه علمی و شناسایی مشکالت موجود در این حوزه از یک 

سو و تالش برای مرتفع ساختن این مشکالت توسط مسؤلین 

 آمیز خواهداز سوی دیگر در ارتقای هرچه بیشتر آن موفقیت

. حال آنکه، باید توجه داشت که جامعه تحقیق را بود

 تشکیل داده اند و به راستی و مربیان خبره کشورمتخصصان 

 هایویژگیتوسعه و راهگشای موفقیت  تواندمینظر آنان 

د باشد. بنابراین به نظر می رس رفتاری برای سطوح مربیگری

یکی از بهترین  تواندمیتوجه به نظرات این متخصصان، 

ی مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در رابطه با هاهداد

کشور باشد. از طرف برنامه های ارتقای مربیگری در اجرای 

دیگر، مدلسازی معادالت ساختاری نیز موید این موضوع بوده 

ه توسعکه عوامل شناسایی شده می توانند در  دهدمینشان 

ا با لذبوده و  مؤثر رفتاری برای سطوح مربیگری هایویژگی

استفاده از نتایج این تحقیق می توان به ارتقای هرچه بیشتر 

 .امیدوار بود مربیگری رشته های مختلف ورزشی در کشور
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