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 چکیده 

های ملی که موفقیت تیمایگونه؛ بههای ملی بسیار مهم استخاب مربیان و ورزشکاران برای تیم انت  ، امروزه

افراد   این  عملکرد  بنابراین، وابسته  به  شاخص  است؛  تدوین  هدف  با  پژوهش  و این  مربیان  انتخاب  های 

معة آماری پژوهش  . جا ها انجام شدام از این شاخصکد هر  اهمیت  ی و درجةرداربن تیم ملی وزنه ورزشکارا

وزنه رشتة  به  آگاه  وزنه برداریافراد  ورزشکاران  و  مربیان  فدراسیون  )مانند  مسئوالن  و  مدیران  برداری، 

داورا وزنه وزنهبرداری،  رسانه(  ن  اصحاب  و  نمونةبودبرداری  دو  ند.  در  تدوین   آماری  بخش  در  بود:  بخش 

در بخش ها تدوین شد؛  شد و شاخصنفر از افراد آگاه مصاحبه    20برای رسیدن به اشباع نظری با  ها،  شاخص

اهمیت شاخصتع شاخصیین درجة  نیز  تدوینها  پرسشبه  شدههای  از    70به    نامهصورت  به  نفر  آگاه  افراد 

شاخصوزنه این  اهمیت  درجة  تا  شد  داده  شودبرداری  مشخص    -الف:  بود  بخش  دو  در  نیز  کار  ابزار.  ها 

 مصاحبه   که  هاشاخص  تدوین  برای  ایکتابخانه  مطالعة  و  درجه  360  تکنیک  طریق  از  افراد  با  مصاحبه

  نامه پرسش  ورتصبه  شدهتدوین  ایهشاخص  نیز  پیمایشی  بخش  در  -ب  انجام شد؛  ساختارمندنیمه  صورتبه

تجزیه .شد  داده  افراد  به دادهوبرای  وتحلیل    تاپسیس   روش  از   شدهشناسایی   های گویه  بندیاولویت  ها 

که شاخص  .دش  استفاده داد  نشان  پژوهش  انتخابهنتایج  به    ای  اهمیت،  مربیان  فردی،    هایویژگیترتیب 

 هایشخصیتی و ویژگی  هایاجتماعی، ویژگی  ایهتاکتیکی، ویژگی  و  فنی  هایمدیریتی، ویژگی  هایویژگی

بودند.  و  ارتباطی ویژگی  انگیزشی  نیز  ورزشکاران  بخش  ویژگی  هایدر  تاکتیکی،    و  فنی  هایفردی، 

ویژگی  هایویژگی ویژگی  هایشخصیتی،  و  و  ارتباطی  هایمدیریتی،  اجتماعی،    هایویژگی  انگیزشی 

را  به اهمیت  بیشترین  درداشتترتیب  وزنه  ، نتیجهند؛  فدراسیون  میبه  پیشنهاد  انتخاب برداری  در  شود 

 ها توجه ویژه داشته باشد. ن شاخصمربیان و ورزشکاران به ای
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 مقدمه 
از مهم  یانسانعوامل    ،امروزه اثربخشی و  پیشرترین عوامل رشد و  یکی  وری ارتقای بهرهفت اهداف، 

سازمان میدر  محسوب  صاحبشوندها  سازمان  نظران  .  یک  در  دارند  از عقیده  بیش  انسانی  عوامل 

عوام نگهدال در شالودهسایر  تکمیل مأسازی،  و  عملکرد  و گسترش سطح  نقش  ری  موریت سازمان 

بهرهدار و  کیفیت  بهبود  و  عوامل  ند  به  فوری  در  درگیر  وابسته  انسانی  سازمان  تحول  و  رشد  رایند 

گیری نیروی شایسته  های شناخت استعدادها، انتخاب و به کارگذاری در حوزه ، سرمایهبنابراین  است؛

متفاوت   سطوح  عمدر  ارزیابی  درستسازمانی،  هدایت  و  مهارت  افزایش  و  انسانی،    لکرد  نیروی 

  ند انتخاب افراد برای مشاغل متفاوتردیدی نیست که فرایت  .(13،  2008  زاده،ابراهیم )  ضروری است

بهرهار و  اثربخشی  با  تنگاتنگی  ویژه آوری  تباط  پست  یک  انتخاب  برای  دارد.  سازمان   وجود  ،ن 

فویژگی در  شغل  آن  با  مرتبط  درصورتی های  است.  ضروری  داوطلب  رؤرد  سازمانکه  ها  سای 

وانند با استفاده از  تمی   ،داشته باشنددرنظر  یک پست ویژه  احراز  معیارهایی برای انتخاب کارکنان در  

 .(10،  1999سعادت، ) اد را انتخاب کنندشده افرمعیارهای ازپیش تعیین

  شدةتعییناندازهای ازپیش  ها برای دستیابی به اهداف و چشموزارت ورزش نیز همانند سایر سازمان

پست   خود احراز  برای  شایسته  افراد  انتخاب  متفاوت  به  وزارتخانه  نیاز  سازمانی  های  این  بر  دارد. 

و انتخاب مربیان    ،هااست و یکی از وظایف مهم فدراسیونناظر  های ورزشی  اجرای وظایف فدراسیون 

 و ورزشکار که نقش مربی تردیدی نیست    . (11،  2008زاده،  ابراهیم)  شایسته و الیق است ورزشکاران  

تیم موفقیت  فدراسیون در  اعضای  مؤثرترین  از  یکی  است.  انکارناپذیر  ورزشی    ،ورزشی  هایهای 

نمایی از دستاوردهای کل  ها برآیند عملکرد سازمان و آینة تمامعملکرد آنهای ملی هستند که  تیم

به است؛  ساکه  طوری فدراسیون  راهبردهای  و  اهداف  شکست  یا  یادشده موفقیت  ورزشی  در    زمان 

تیم شکست  یا  میپیروزی  ارزیابی  و  نمایان  ملی  از   .(5،  2004،  1)متزو  شودهای  یکی  ورزش  در 

تیم از  عوامل مهم در موفقیت  استفاده  با  تیم است. یک مربی کارآمد  مربی آن  های ورزشی، نقش 

تواند موجب توسعة عملکرد ورزشکاران و درنهایت تیم خود شود. مربیگری  خود میدانش و تجربة  

یک مربی باید از دانش    .یدآینماز عهدة هرکسی برن آ  دادنای است که انجامازجمله مشاغل پیچیده

در   رشتةتخصصی  همچنین،ور  زمینة  باشد.  برخوردار  خود  زمینه  زشی  در  مهارت  دارای  های  باید 

ارتباط  متفاوت تکنیکمدیریتی،  به  نسبی  تسلط  و  انگیزشی  تاکتیکی،  و  خود  ها  نسبی  های 

  در است ممکن که است استعدادی مربیگری(. 23، 2007 ،، گودرزی، حمیدی، یدالهی  باشد)شفیعی

  یک  هایویژگی  لحاظ  هر   از  باید   که   است  معلمی   درواقع   ورزش،  مربی .  باشد  نداشته  وجود  هرکسی

 اجراکننده   یک  به  شدهدهیسازمان  های کمک  ینی بپیش  شامل  مربیگری.  داشته باشد  را  واقعی   معلم

 
1. Matzo 
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انتخاب   ورزشی  در   هاآن  توسعة  و  رشد  به   کمک  راستای  در  اجراکنندگان  از  گروهی   یا که  است 

  :باشد  برخوردار  ایویژه  اهمیت  از  زیر  هایسؤال  به  گوییپاسخ  رسد می  نظربه  بنابراین،  ؛ اندکرده

 باید  هاگزینه   کدام  از  مربیان  انتخاب  در  کرد؟  انتخاب  را  مربی  ترینمناسب  و  بهترین  توانمی  چگونه

زاده،  )نمازی   جست؟سود    آنان  انتخاب  برای  مربیان  ارزشیابی  معیارهای  از  توانمی  آیا  کرد؟  استفاده

1997 ،11) . 

  مربیگری  . داندمی  مربیگری  و   تعلیم  اصالحات،   ورزش،  عامل  چهار  از  مشتق  را  مربیگریهاردی،  

 وابسته   عامل   دو   به  کارآمد   و  مؤثر  مربیگری  که  است  معتقد  وی.  است  تمرین  و   تعلیم  آموزش،  شامل

  یا  اجراکنندگان  بلندمدت  نیازهای  شناخت  و  اجراکننده  هایتوانایی  بیشترین  درک  و  کشف:  است

  خود  کار  در  مربی  یک  اینکه  برای  بر این باور است  مارتنز  ،راستا درهمین  .( 46،  1990،  1)هاردی  تیم

 مربیگری   شیوة  بهترین  از  استفاده  و   ورزشی  علوم  به  بودنواقف  نظیر  هایی ویژگی  باید   باشد،   موفق

همچنین،  ند سازگار  وی  اهداف  با  کهباشد     لحاظبه  را  هااولویتها،  برنامه  و  اهداف   تدوین  در  و 

  تنظیم  نیکو  نحو  به  فکر  انتقال  هنر  داشتن  و  خوب  مربیگری  برای  انگیزه  ورزشی،  دانش  دارابودن

  تسلط  باید  مربی  یک.  است  نیز  «رهبری »   منزلةبه   مربیگری  که  است  معتقد  ویعالوه،  به  کند.

  دهد  انجامرا    بزرگی  کارهای  خود  هایتوانایی  با   بتواند  و باشد    داشته  خود  ورزشکاران  بر  بسیاری

 دخیل   ورزشکاران  استرس  در  را  مربی  مربیگری  سبک(  2017)  2شارما  و   چاوال   . (320،  2004)رانر،  

و    است  مربیگری  حرفة  از   ناپذیرجدایی  بخش   کارکنان،  ارزیابی  . دانندمی ارزیابی  متغیرهای  به  و 

   . (44، 2013، 3، کیپروس، وروندو و کاکوس)کاپرینیش انتخاب کارکنان باید توجه شود

جوید و فردی است که تا  مربی، مدیری است که از علم و هنر مدیریت در ادارة تیم ورزشی سود می

از تمام  طوالنی در   نسبتاًزمانی    جه و کسب موفقیت طی یک دورةنتی  دستیابی به او  تالش است. 

جوید تا  ای مدیریت و رهبری در تیم سود میهای جسمانی، روانی، فنی و تخصصی خویش برتوانایی

شاگردمهارت روانی  و  جسمانی  تاحدامکان اهای  را  گرو  نش  یک  قالب  در  و  برساند  حداکثر  ه  به 

رسد باید تاحدممکن در تمامی  نظر میبنابراین، به  نان را به اوج پیروزی رهنمون کند؛بازیکمنسجم  

روانی حیطه  و  روحی  تخصصی،  فنی،  باشد  های  توانمند  اجتماعی  و  انسانی  تمام  ،  از  بتواند  ابعاد  و 

حیطه  این  در  خویش  ببردوجودی  سود  دهد   ها  قرار  خویش  ورزشی  سازمان  خدمت  در    و 

تیم2013)  4گاملستر  .(7،  2007)زردتشتیان،   عملکرد  در  را  سرمربیان  نقش  مهم  (  ورزشی  های 

تیممی موفقیت  که  دارد  اعتقاد  و  موفقیتداند  رهبری  حاصل  ورزشی،  مؤهای  و  سرمربیان آمیز  ثر 

 
1. Hardy 

2. Chawla & Sharma 

3. Kaprinis, Kipreos, Vrondou & Kakkos 

4. Gammelsæter 
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کاشینستهاآن  ویلیامس .  و  فورد  موفقیتم(  2012)،  1،  و  مناسب  عملکرد  که  های  عتقدند 

  ، ین و همکارانکاش)  گیردها قرار میها، دانش فنی و عملکرد مربیان آنتأثیر مهارتورزشکاران تحت 

2012 ،1631) . 

تیم ن  ، های ملیدر    ، یابند المللی و جهانی حضور میمایندگان یک کشور در مسابقات بینجایی که 

مربی ورزشکار  نقش  کلبه  و  عامل  در  عنوان  بارها  دارد.  اهمیت  کشور  ملی  تیم  موفقیت  در  یدی 

ایم که وضعیت تیم خود را تغییر بودههای مربیانی  گیریهای ورزشی شاهد تصمیمهای رقابتصحنه 

نادرست نتیجة پیروزی خاطر یک تصمیم اند یا برعکس، بهاند و شکست را با پیروزی عوض کردهداده

داده  تغییر  اهمیتنشانوع  ضمواین    اند؛را  موفقیتدهندة  در  الیق  مربی  یک  تیمداشتن  های  های 

توان تنها با  نمی  و ورزشکاران  مورد انتخاب مربیاندر،  دیگرازسوی   . (4،  1996دباغیان،  )  ورزشی است

زیرا عواملی که باعث موفقیت و    ؛های اداری اقدام کرد معیارهای انتخاب کارکنان در پست  توجه به

ند، فراتر از این معیارها  شونهایت موفقیت تیم ملی یک کشور میو در  و ورزشکار  اثربخشی یک مربی 

مربی  هستند یک  ورزشکار  .  ویژگیو  دارای  باید  شایسته  و  منحصربهموفق  این های  باشد.  فردی 

... میشخصیتی، فردی، مدیریتی   ها در زمینةویژگی و  اجتماعی  توجه تواند مورد، فنی و تخصصی، 

نشدن در دستیابی به نتایج  تواند موجب موفقها میاز ویژگی  یککه نداشتن هر طوری؛ بهقرار گیرد

شود چاشمیرز.  (6،  2006فیعی،  ش)  مطلوب  و  فلتز  مربی   (2011)  2،  آمادگی  میزان  و  ،  تجربه 

امل موفقیت مربیان ذکر  عواز  های اجتماعی را  مهارت درک ورزشکاران و حمایت  ،های قبلی موفقیت

 .(79،  2011اند )میرز و همکاران، کرده

 برای  که  کنداشاره می  معیارهایی   به  مربی«  انتخاب  معیارهای»  عنوان   با  ایدر مقاله(  2000)  3کاچ 

آن    باید   متفاوت   سطوح  در  مربیان  تمامی  برای  معیارها  این  که  است  معتقد  وی.  داشت  توجهبه 

  شدنی استفاده  ترین تا باالترین سطحاز پایین  مربیگری  متفاوت  هایدرجه   یا  سطوح  در  مربیان  تمامی

  هایمربیگری، داشتن ارزش   زمینة  در  شغلی  و  سازمانی  دانش  داشتن  :از  ندعبارت  معیارها  این.  است

مهارت جنسیتی  و  فرهنگی  آزادی  مربی،  اجرایی  حضور  ، عقاید  رازداری  نظیر  مربیگری داشتن   ،

  و   گرمی  پذیری،مسئولیت  نفس،اعتمادبه  طلبی،مبارزه  کردن،مقایسه  دادن،گوش   نظیر  شخصی

به  ارزیابی  ابزار  و  مهارت  داشتن  خواری،غم  و  همدردی  احساس  کار،   به  تمایل  ،حرارت  کارگیری و 

  پذیریانعطاف  رفتار،  و   منش   در  پایدار  و   ثابت  شخصیتی  لوغداشتن ب،  های گوناگونموقعیت  در  ها آن 

برنامهمتفاوت  اجراهای  از  وسیعی  دامنة  در  کار  توانایی  و  تعبیر   و  تفسیر  نقشه،  طراحی  و  ریزی، 

  هاینظریه  از  آگاهی   ،مربیگری  در  مدیریتی   عوامل  عنوانبه  رهبری  و  اجرا  ، کارگیریبه  و   ها موقعیت

 
1. Cushion, Ford & Williams 

2. Myers, Feltz & Chase 

3. Couch 
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نیز درخور    آموزش  در  ها آن  از  استفاده  و   یادگیری مقتدرو  و  (.  9،  2000کاچ،  )   مربی  بودناعتماد 

مشخص شد که عبارت    جنوبی  دلتای  تیم   در  هاکی   مربیان  انتخاب  معیارهای  ، در پژوهشیهمچنین

 بازی،   و  مربیگری  تجربة  تدریس،  توانایی  ،مسئله  حل  هایمهارت  فردی،بین  هایمهارت:  از  بودند

  هاکی عبارت  دانش  معیار.  اشتیاق   و   عالقه  و   هاکی   دانش   قبلی،   عملکرد  سابقة  مربیگری،  گواهینامة

  درک   ، بازیکنان  انتخاب   و   شناسایی   توانایی  ٬هانآ  توسعة  نیازهای  و   بازیکنان  ارزیابی   توانایی   ست ازا

 دفاع  جاگیری،)  تیمی  بازیهای  سیستم  درک  ،ها آن  تدریس  توانایی  و  هاتاکتیک  اساسی،  هایمهارت

  قوانین،  درک   ، هارقابتدورة    طول  در   بازیکنان  سازیآماده،  آن  اجرای  درک راهبرد و نحوة  ، و حمله(

 فدراسیون تکواندوی استرالیا  (.2008،  1جنوبی دلتای  فدراسیون هاکی  )   ها  دستورالعمل  و  هاسیاست

برنامة2005) در    بیان پکن    المپیک  هایبازی  در  حضور  برای  ملی  تیم  تکواندوکاران  سازیآماده  ( 

داشته  شرایط  این  باید   سرمربیگری  پست  کاندیدهای  که  است  کرده   یا   بازی  تجربة:  باشند  را 

 تجربة   تکواندو، برجستة    ورزشکاران  موفق  مربیگری  سابقة)المللی  بین  سطوح  باالترین   در  مربیگری

  حامیان و  برگزارکنندگان  اهداف  از زیاد  درک  المللی،بین  مسابقات در حضور و کشور  از خارج به سفر

 مهارت )  تکواندو  زمینة  در  المللیبین  معتبر  افراد  و  هاسازمان  با  خوب  کاری  ارتباطات  ،(مسابقات

المللی  بین  هایشخصیت   و  افراد  جایگاه   از  مناسب  درک  دوم،  زبان  با   آشنایی  عالی،   زنیچانه  و  ذاکرهم

داشتن   دو،  سطح  مربیگری  باال، داشتن گواهینامة  سطح  مربیان  آموزش  و  نظارت  در  تجربه  ،تکواندو(

دا با کامپیوتر،  عالی   المللی، مهارتوری بینمدرک    روند   پیگیری  و   مستندسازی  در  توانایی   در کار 

  و  ارتباطات  برقراری  در  آن، مهارت عالی  ارائة  و  در تکواندو   دانش زیاد   ،ورزشکاران  پیشرفت  و  توسعه

  اولویت   از  بدنیتربیت   رشتة)  باالتر  یا  دیپلم  تحصیلی  مدرک  داشتن  افراد،  همة  به  گذاشتن  احترام

  سازگاری   توانایی  و  زیاد  پذیریانعطافتیم،    از  عضوی  نوانع به   کارکردن  برای  توانایی  ،(است  برخوردار

 .تغییرات با

 که   مریکا در این خصوص معتقد استبرداری آ(، مسئول کمیتة مربیان وزنه 2004)  2فرانک اکستن 

به عواملی از   نند ورزشکارانی شاخص تربیت کنند، بایدمد که بتواکارآ   برای تعیین و انتخاب مربیان

بلیت آموزش  زدایی، قاگروهی، سطح مهارت، توانایی استرسقبیل عادات کاری، شخصیت فردی و کار

 ر مربیان و ورزشکاران توجه کنند.ای، ظاهر و عادات فردی و پیگیری کاهمراه با تفکرات حرفه

  کشتی  مربیان  انتخاب معیارهای توسعة و  طراحی با هدف  پژوهشی(  2016)دشپند و سلطانی  ،رنگرز

دیدگاه  توجه  با   معیارها  این  اهمیت  درجة  تعیین  و  المللیبین   سطح  در  آزاد   و   مربیان  هایبه 

آن   گیرانکشتی دادند.  که    هاانجام  رسیدند  نتیجه  این  به  به    مانند  شناختیروان  هایمهارتباید 

 
1. South Delta Minor Hockey  

2. Frank Eckstein 
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 معیار   عنوانبه  مدیریتی،   هایمهارت  و   علمی  دانش،  ایانگیزه  هایویژگی  و  شخصیتی  هایویژگی

 . (47، 2016شود )رنگرز و همکاران،  توجه مهم بسیار

لی برای چند ورزش عیارهای انتخاب مربیان تیم مم  (2002)، امیرتاش و مظفری  کهندل  ،همچنین

ویژگی را  شخصیتیه گروهی  ویژگیادراکی-ای  مهارت،  اجتماعی،  عاطفی های  انسانی،  -های 

مهارت   -علمی های  ویژگی ویژگیتخصصی،  ویژگیهای مدیریتی،  و سوابق  های  های ورزشی،  فردی 

 . (12، 2002، و همکاران کهندل)  اندکاری ذکر کرده

 و   شیرجه  شنا،  ملی  هایتیم  مربیان  انتخاب  معیارهای(  2007، گودرزی، حمیدی و یدالهی )شفیعی

.  کردند  بررسی  هااستان   منتخب  و  باشگاهی  ملی،  هایتیم  مربی  809  دیدگاه  از  را  کشور  واترپلوی

  ای هویژگی  فنی،  هایمهارت  انسانی،-عاطفی  هایمهارت  شخصیتی،  هایویژگی  که  داد  نشان  نتایج

  ورزشی  های ویژگی  و   مربی   فردی  ای هویژگی  مربی،   کاری  سوابق  مدیریتی،   های مهارت  اجتماعی،

 (.12،  2007، همکاران  و شفیعیداشتند ) قرار اولویت در ترتیببه  ،مربی

در برخی از مشاغل ارتباط    .بسیار دشوار استیک پست سازمانی  انتخاب فرد شایسته و الیق برای  

  .نیاز دارد  اندک های  ای از ویژگیبه مجموعهن شغل تنها  که فرد برای احراز آ  ای استگونهکاری به

در برخی دیگر تجربه و    علم فرد اهمیت زیادی داشته باشد، در برخی از مشاغل ممکن است دانش و  

و  نیز  تعدادی  در  و  کاری  مهمیژگیسوابق  فرد  شخصیتی  و  رفتاری  بههای  است.  برای    ،حالهرتر 

یت  اهم  هایدرجه د  نتواناین معیارها می  .انتخاب مناسب یک شغل باید معیارهایی در اختیار داشت

 (15، 2002جوادین، سید)  یکسانی داشته باشند داشته باشند یا از نظر اهمیت درجة  متفاوتی

تنها    کارکنانای ارزیابی سنتی که  هت که در آن برخالف روش درجه نوعی ارزیابی اس  360ارزیابی  

ها و مدیران  رتبهیک شکل چرخشی توسط زیردستان، هم ، ارزیابی درشوندمیارزیابی توسط مدیران 

خاکارکنان  باالدست   عوامل  حتی  تهیهو  و  مشتریان  مثل  سازمان  از  میرج  انجام    .شودکنندگان 

بازوندزجواهری  و  عنوان    پژوهشی(  2011)  اده، محرابی  روش  »مقایسةبا  به  عملکرد  ارزیابی    نتایج 

بازخورد   و  رابطة  360سنتی  و  لرستان  درجه  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  رضایت  با  انجام    «آن 

  ، زیردستان، کارکنان  ای مرکب از چهار گروه شامل توجه به ماهیت موضوع پژوهش، نمونه. با  دادند

ه و  نمونهبیماران  روش  به  که  شد  تعیین  سهمیه مکاران  و  گیری  شد ای  انتخاب  تصادفی    ند.روش 

ن یعنی درجه و چهار منبع آ  360و بازخورد  بین نتایج ارزیابی به روش سنتی    که  ها نشان دادیافته

وجود دارد و ارزیابی   ی تفاوت معنادارارزیابکارمندان، ارزیابی مدیران و خود  ارزیابی همکاران، ارزیابی 

بازخ روش  تأ   360ورد  به  کارکنان  رضایت  بر  دارددرجه  بیشتری  همکارانز)جواهری   ثیر  و   ، اده 

2011 ،57) . 
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حاصل از ارزیابی عملکرد    خورد نتایج ز( در پژوهشی به بررسی میزان تأثیر با2015)  لطفی و نسبی

-2014های  ها این مدیران را در سالکی شیراز پرداختند. آنمدیران دانشگاه علوم پزش  درجة  360

که این    مدیر بود درجه ارزیابی کردند. جامعة آماری این پژوهش هفت    360ش بازخورد  به رو  2012

 418طرازان و زیردستان ارزیابی شدند. این پژوهشگران  ، همکاران، همها مدیران توسط خود، مافوق 

تکمیلپرسش اندازهنامة  ابزار  پژوهش  این  در  کردند.  گردآوری  را  پرسششده  استاندارد    امةنگیری 

وضعیت   و  کار برده شد به 360یران به روش بازخورد های مدارزیابی مهارتبود که برای  1مسترانگ آر

مربوط به وضعیت هر مدیر در دو مرحله نشان داد   نتایج ، نهایتهر مدیر در دو مرحله ارزیابی شد. در

یک  نتایج  که واریانس  تحلیل  آزمون  از  تفاوتحاصل  اول  مرحلة  در  نتای  طرفه  بین  را  ج  معناداری 

خودارزیابی و    دوم بین نتایج حاصل از، اما در مرحلة  ها نشان نداد خودارزیابی مدیران و دیگر گروه

بازخورد   ها تفاوت آماری معناداری مشاهده شد. براساس نتایج این پژوهش، ارائةارزیابی دیگر گروه

 (35، 2015نسبی،   و ی)لطف سزایی داشته استنتایج بر عملکرد مدیران تأثیر ب

الیق  یا ورزشکار توان برای انتخاب یک مربی معیارهای متعددی را می   ،شودکه مالحظه میطورهمان

انتخاب مربیان  درنظر گرفت.   برای  اینکه در کشور ما معیار مشخصی  به  تیم  و ورزشکاران  با توجه 

وزنه نداردملی  وجود  برای  انجام  ،برداری  پژوهشی  مربیان  نکردمشخصدادن  انتخاب  و    معیارهای 

وزنه  ورزشکاران ملی  به تیم  ضروری  میبرداری  درمورد  ،طرفیاز  رسد.نظر  مربی  بحث  و   انتخاب 

،  زیرا  عنوان یک مشکل اساسی مطرح است؛کشور به   ورزشی  های گوناگونتیم ملی در تیم  بازیکنان

ملی الگوی مناسب و مدونی را در اختیار ندارند  های  تیمو ورزشکاران  ن برای انتخاب مربیان  مسئوال

برداری نیز از این  کنند. فدراسیون وزنه را انتخاب می  ها نآ  ، و تنها با تکیه بر تجارب و سوابق قبلی 

نیست مستثنا  مربیان  امر  انتخاب  برای  ورزشکاران  و  همة  و  در  ندارد  ملی  خاصی  الگوی   ؛ سطوح 

یا  آشده است؟    یا ورزشکار  که چه عاملی باعث انتخاب یک مربی  شودمیرح  ط، این سؤال منتیجهدر

ع این مشکل تعیین معیارها رای رفزم برای احراز این سمت را داراست؟ بشده شرایط المربی انتخاب

های ملی را  تیم مربیان و ورزشکاران    هاآن   ریقط   از بتوان    رسد کهنظر می ضروری بههایی  و شاخص

حاضر   پژوهش  در  بنابراین،  کرد؛  و شاخص  درصددانتخاب  معیارها  شناسایی  و  انتخاب  کشف  های 

 .برداری هستیمتیم ملی از دید نخبگان ورزش وزنهمربیان و ورزشکاران 

 

 پژوهش روش
. با توجه به اینکه یفی بود که به شکل میدانی انجام شدروش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توص

افرادی بودند  پژوهش  ماری  آ   ، جامعةدرجه انجام گرفت  360تکنیک    از طریقحاضر  پژوهش   تمام 

 
1. Armestrang 
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س شغل  با  وزنهکه  ملی  تیم  بازیکنی  و  داشتندرمربیگری  ارتباط  ایران  و   ؛برداری  مربیان  مانند 

وزنه  وزنه ورزشکاران  فدراسیون  مسئوالن  و  مدیران  داوران  برداری،  اصحاب هوزنبرداری،  و  برداری 

 .هدفمند و دردسترس بود  ،یو در بخش کمّ  برفی بودگیری در بخش کیفی گلولهروش نمونه.  رسانه

  به   رسیدن  برای  هاشاخص  تدوین  بخش  درمشتمل بر دو بخش بود:    هاو تعداد آن  های پژوهشنمونه

  بخش   در  ؛شد   تدوین  هاشاخص  وشد    برداری مصاحبهبه وزنه  آگاه  افراد  از  نفر  20  با  نظری  اشباع

  افراد  از  نفر  70  به  نامهپرسش  صورتبه  شده تدوین  هایشاخص  نیز  ها شاخص  اهمیت  درجة  تعیین

پژوهش در  شود  مشخص  هاآن   اهمیت  درجة  تا  شد  داده  برداریوزنه  به  آگاه نمونة  تعداد و منابع   .

مصاحبه با    -الف  : نیز در دو بخش بود. ابزار کار  آمده استبخش کمّی و کیفی در جدول شمارة یک  

صورت  که مصاحبه بها  ه برای تدوین شاخصای  کتابخانه  درجه و مطالعة  360تکنیک  افراد از طریق  

نامه  صورت پرسش شده بههای تدوینشاخصدر بخش پیمایشی نیز    -ب  ارمند انجام شد؛ ساختنیمه 

داده شد.   افراد  تجزیهبه  دادهروش  اینوتحلیل  انجام شد  ها  ابتدا  گونه  پژوهش  که  ضبط   ازةاجتیم 

افراد  مصاح از  را  انجام  ند. گرفتشونده  مصاحبهبه  از  ها گوش  دقت به مصاحبه، بهمصاحبه  شدنپس 

مصاحبه کده  دادند، از  را  بازی  استخراای  کدهای  ج  ها  به  را  کدها  این  سپس  و    کالمیکردند 

شاخص کردند.تعریف    )شاخص( آن،  از  بپس  بهآدستههای  پرسشمده  یک  به  صورت  افراد  نامه 

تا اگر نیاز به کاهش یا افزایش شاخص  داده شد    ی برگشتبردارحوزة وزنهو نخبگان  شونده  مصاحبه 

شاخص در   هرها با توجه به اهمیت  به این شاخص   ها خواسته شدنآاز  ، انجام شود. همچنین،  بود

وزنه  انتخاب ملی  تیم  بازیکنان  و  جمع مربیان  از  پس  دهند.  امتیاز  دادهآبرداری  برای   ،هاوری 

گویهاولویت  شناساییبندی  رهای  از  شد    1تاپسیسوش  شده  روشاستفاده  از  یکی  های  که 

 گیری چندمعیاره است.تصمیم

 
 ی پژوهشهاتعداد و منابع نمونه -1جدول 

 ی تعداد نمونه در بخش کمّ تعداد نمونه در بخش کیفی  منبع

 21 6 مربیان 

 19 5 ورزشکاران 

 13 4 مدیران و مسئوالن فدراسیون 

 9 3 داوران 

 8 2 اصحاب رسانه 

 

 
1. TOPSIS 
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 نتایج 
مربیان و بازیکنان تیم ملی   قسمت اول وضعیت موجود انتخاب نتایج این پژوهش بر دو قسمت است:

میوزنه نشان  را  شاخصبرداری  حاوی  دوم  قسمت  و  مورددهد  و  های  مربیان  انتخاب  برای  نیاز 

 .استبرداری بازیکنان تیم ملی وزنه

کار  توان گفت که سازوبرداری میلی وزنهبرای شرح وضعیت موجود انتخاب مربیان و بازیکنان تیم م

ندارد   انتخاب وجود  برای  مناسبی  و  با توجه به شاخص  و معموالًمدون  اندک  انتخاب  صورت هایی 

تیم ملی وزنه  ؛گیردمی انتخاب سرمربی  رئ  اًبرداری صرفبرای مثال،  با با نظر  یس فدراسیون و دبیر 

شاخص توجه   برنامةبه  داشتن  مانند  تضمین    هایی  سابقةکاری،  داشتن  وزنه  د  مناسب  موفقیت،  ر 

پیشینةبرداری و  خوب  وجهة  داشتن  میمن  ،  انتخاب  ملی    شوداسب  تیم  ورزشکاران  انتخاب  و 

شود. با  رد فرد در مسابقات انتخابی توسط سرمربی انتخاب میورکبا توجه به    اًصرفبرداری نیز  وزنه

وجود دارد و اهمیت  برداری اب مربی و بازیکنان تیم ملی وزنههای اندکی که در انتخصدقت در شاخ

نیاز برای انتخاب های مورد، تعیین شاخصبرداریفقیت تیم ملی وزنهاین دو )مربی و بازیکنان( در مو

 ها ضرورت دارد.آن 

جدول دو های  در  از  ،  15  شمارة  تا   شمارة  حاصل  بشاخصنتایج  از  آدستههای  و  مصاحبهمده  ها 

کتابخوجست  منابع  در  او  ایانهجو  آنلویتو  مصاحبه هبندی  افراد  توسط    های شاخص  ، شوندها 

 ارائه شده است. برداریملی وزنه انتخاب مربی و بازیکنان تیم موردنیاز و مناسب برای
 

 تاپسیس با استفاده از روش  برداریانتخاب مربیان تیم ملی وزنه هایشاخص بندی نتایج اولویت -2جدول  

 رتبه امتیاز ا هشاخص

 1 33558/0 فردی های  ویژگی

 2 26466/0 های مدیریتی ویژگی

 3 19458/0 های فنی و تاکتیکیویژگی

 4 141/0 های اجتماعی ویژگی

 5 064183/0 های شخصیتیویژگی

 6 044263/0 های ارتباطی و انگیزشی ویژگی
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با استفاده از  برداری ان تیم ملی وزنهشاخص مدیریتی انتخاب مربیهای گویهبندی نتایج اولویت -3جدول 

 تاپسیسروش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

به نظم و انضباط کاری و حضور سر وقت در تمرینات  13611/0 1 و  منظم  تمرینات  حضور  در  موقع 

  اهداف فدراسیون آشنایی داشته  باتیم،  

اهداف    باشد با  مطابق  اهدافی  و 

حواشی    از  کند،  تعیینفدراسیون  

پیش  اختالفات  و  کند  در  آپرهیز  مده 

حل  تمرینات نیکو  نحو  به  وفصل  را 

برنامه  توضیح  خکند،  کاری  ود  های 

همراه برنامة برای  با  ورزشکاران  کردن 

را   آنچه  هر  داردکاری خود،  ذهن  ،  در 

برنامه به نظر  صورت  از  مشخص  های 

کند، ی  زمان شیو  معین  چه    ةبداند 

با را  بهرفتاری  ورزشکاران  با  کار  ید 

آ نیاز دگیرد،  را ورزشکاران  از نچه  ارند 

کند،  روش شناسایی  گوناگون  های 

ن، همکاران و  همواره عملکرد ورزشکارا

دهای نیاز  و عملکرخود را بررسی کند  

کند، گوشزد  را  اصالح  را  به    آنچه 

می مربی  اختیار  در  ،  ردگذافدراسیون 

استفاده  به خ  کند،درستی  زمان  ود  از 

کند،به استفاده  باید    درستی  مربی 

زمانی   را  تدارکاتی  اردوهای  کند  سعی 

برای  را  نتایج  بیشترین  که  کند  برگزار 

پیش ورزش مسابقات  و  رو    کاران 

   همراه داشته باشد.به

 کاری داشتن برنامة  12602/0 2

 برداری اهداف فدراسیون وزنهداف مربی با بودن اه همسو 10756/0 3

 درون تیم هایها و اختالفحواشی، حل تعارض کنترل 093728/0 4

5 081165/0 
مطلوببرنامه زمان  در  و  مناسب  اجرای  و    اردوهای  ریزی 

 تدارکاتی و  انتخابی

 بحرانی  وضعیت درست در  گیریتوانایی تصمیم 047948/0 6

 بازخورد مناسب   خود و ورزشکاران و ارائةی از کار ارزشیاب  044261/0 7

 اختیارمدیریت مناسب امکانات و منابع در  04309/0 8

 ایجاد سیستم ارزیابی رضایت ورزشکاران از عملکرد سرمربی  04082/0 9

10 037643/0 
  شرح  طبق   های ورزشکارانبرنامه  اجرای   بر  نظارت   و  کنترل

 وظایف 

 خود  کردن ورزشکاران در برنامةتوجیهتوانایی  035426/0 11

 های تشویقی و تنبیهیتوانایی استفاده از روش 035163/0 12

 ورزشکاران  انتظارات و نیازها تشخیص 031279/0 13

 مدیریت صحیح زمان  030409/0 14

15 029616/0 
به برای  مشخص  برنامة  یک  جدیدایجاد  نیروهای    کارگیری 

 مربی، بازیکنان، پزشک و ...( )مانند کمک

 مدت ت و بلندمد تاههای کوفداشتن هد 028381/0 16

 رهبری   هایشیوه  از  مناسب استفادة 026147/0 17

18 025235/0 

شناخت   ضعفها  قوتتوانایی  ارائة  ورزشکار  هایو  و  ان 

 حل راه
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با استفاده از  برداری صیتی انتخاب مربیان تیم ملی وزنهشخشاخص های گویهبندی  نتایج اولویت -4جدول 

 تاپسیسروش 

 های کالمیگزاره کدهای باز   امتیاز رتبه

هر   فکری  و  کاری استقالل داشتن 061575/0 1 را    بتواند  موقعیتیدر  خود  خشم 

آرامشش و  کرده  کند،   کنترل  حفظ    را 

دادن اعمال  همواره جو تمرین را با انجام

دارد،و   نگه  شاد  متفاوت  در    رفتارهای 

داشته  پشتکار  و    تمرینات  باشد 

افزای اعتمادبه را  خود  دهد، نفس    ش 

نکند و  متکی  به خود  فقط    سعی  باشد 

حوزه در  که  افرادی  با  همکاری  های  از 

سر    ، از او توانایی بیشتری دارندمتفاوت  

مشاوران تغذیه و  از    ال،ث؛ برای مباز زند

بگیرد،   کمک  با  ورزمکمل  را  شکاران 

شأکل از  دور  آنمات  قرار  ن  خطاب  ها 

به که  گونهندهد،  کند  رفتار  ای 

ت خود را با او  ورزشکاران بتوانند مشکال

  را   سعی کند هر آنچه   در میان بگذارند،

نزند، می و زیر حرف خود  بپذیرد    گوید 

رعایت  هموار را  صداقت  خود  کار  در  ه 

موق کند،   با  مواجهه  های  عیتدر 

کندب  گوناگون برخورد  قاطعیت  اگر  ا   ،

درمورتوصیه پزشکان  عیت  ضود  ای 

و  کنند، به آن عمل کند  ورزشکاری می

مواجه    سالمتی خطر  با  را  ورزشکاران 

عیتی خود را  ض نکند، سعی کند در هر و

ندهد، بی نشان  رخوت  و  با  ا  ب   میل 

مناسب    دادنانجام را    وضعیت رفتار 

را  ای  گونهبه او  ورزشکاران  که  بسازد 

بپذیرند،به الگو  دخالت  عنوان  دادن  از 

شخصی بازیکنان    اشنظر  انتخاب  در 

 .پرهیز کند

 داشتن صبر و شکیبایی  061381/0 2

3 058554/0 
  انتخاب  و  مربیگری   حرفة  و  کار  در  عدالت  داشتن

 ورزشکاران 

 جمله ورزشکاران گذاشتن به دیگر افراد از احترام 054187/0 4

 نفس داشتن اعتمادبه 051966/0 5

 تمرین  در شاد جو  ایجاد 051896/0 6

 خشم کنترل 048666/0 7

 داشتن پشتکار  047303/0 8

9 046624/0 
  مانند   متفاوت  هایحوزه  در  مشاوران  از  استفاده

 ... و ماساژ مکمل، تغذیه،

10 04487/0 
در   ورزشکار  از  حمایت  برای  الزم  شجاعت  داشتن 

 بحرانی   وضعیت

11 043845/0 
احساس   و  ورزشکاران  به  تعصب  و  تعهد  داشتن 

 مسئولیت

12 043295/0 
الگو برای  مناسب  رفتار  بین  داشتن  در  شدن 

 ورزشکاران 

 آمده در حین کار وجودتوانایی قبول اشتباهات به 042636/0 13

 انرژیپر 041201/0 14

15 038847/0 
باالتر   سطوح  به  رسیدن  برای  ورزشکاران  تشویق 

 موفقیت 

 داشتن صداقت کاری  038183/0 16

 . کندطور شفاهی بیان میپذیرش مسئولیت آنچه به 037042/0 17

 متفاوت های  توانایی شخصیت منطبق با موقعیت 032674/0 18

 های مهم گیریقاطعیت الزم برای تصمیمداشتن  032303/0 19

 توانایی جلب اعتماد ورزشکار  031982/0 20

21 024936/0 
تأ به  درموردکیتوجه  پزشکی  تیم  عیت  ضو  دهای 

 ورزشکاران 
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با  برداری یزشی انتخاب مربیان تیم ملی وزنه شاخص ارتباطی و انگهای گویهبندی نتایج اولویت -5جدول 

 تاپسیس استفاده از روش 

 های کالمیگزاره کدهای باز  امتیاز رتبه

1 1523/0 
توانایی کنترل استرس خود و ورزشکاران در 

 مسابقه و تمرین  موقعیت

توانایی   باید  مؤثر  مربی  ارتباط  برقراری 

با  و روشن با ورزشکاران و هرکس را که  

، توانایی  داشته باشد  ،او در ارتباط است

باشد،   داشته  مناسب  گفتار  و  بیان  فن 

استرس خود را کنترل کند و  اول بتواند  

به ورزشکار  گونهبعد  که  کند  رفتار  ای 

دچار استرس نشود و چگونگی مقابله با  

ورزشکاران  به  را  دهد،    استرس  آموزش 

بی ورزشکار  از شکست  او  بعد  به  درنگ 

به کند و سعی کند  رفتار  گونهتوجه  ای 

اعتمادبه ورزشکار  که  نفس  کند 

  دست آورد،هخود را دوباره ب  رفتة ازدست

داشته  عالقه  مربیگری  و    به شغل  باشد 

با  دهد،  نشان  ورزشکاران  به  را    آن 

آشنایی  روانی  و  روحی  داشته    تمرینات 

ا  و  آنباشد  کند  هاز  توانایی  ،  استفاده 

با روزنامه ، رادیو  هابرقراری ارتباط مؤثر 

به   همواره  باشد،  داشته  را  تلویزیون  و 

انگیزه   با    بدهد، ورزشکاران  بتواند 

مناسبی   عاطفی  ارتباط  ورزشکاران 

 .برقرار کند

2 068038/0 
 غیرکالمی و کالمی ارتباطی وة استفاده از شی

 مناسب 

 مناسب  گفتار و بیان   فن داشتن 066135/0 3

 ثر با مربیان لیگ ارتباط مؤ 065677/0 4

 ورزشکاران  به ن آ انتقال و اندیشیمثبت 063131/0 5

 توانایی نوشتاری مناسب برای نوشتن برنامه  062306/0 6

 فنی کادر  و تیم اعضای  بین وحدت و همدلی ایجاد 062246/0 7

8 061555/0 
بازسازی نیروی روانی ورزشکاران بعد از مسابقه یا  

 باخت 

 ای مثبت ورزشکاران هتوجه و تأکید بر ویژگی 057395/0 9

 دادن به ورزشکاران توانایی در انگیزه 057331/0 10

 روانی  و روحی  تمرینات با  شناییآ 056934/0 11

 مند به مربیگری هعالق 055626/0 12

 ورزشکاران  ثر با مؤ ارتباط 053874/0 13

14 048352/0 
ن به  داشتن روحیة جنگندگی و رقابتی و انتقال آ

 ورزشکاران 

 ثر با رسانه ارتباط مؤ 045458/0 15

16 023648/0 
توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی و احساسی با  

 ورزشکاران 
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با   بردارینتخاب مربیان تیم ملی وزنهشاخص فنی و تاکتیکی اهای گویهبندی نتایج اولویت -6جدول 

 تاپسیس استفاده از روش 

 های کالمیگزاره باز  کدهای امتیاز رتبه

مربی باید تکنیک مناسب داشته باشد و   ها به ورزشکاران ها و تکنیکتوانایی انتقال تاکتیک 10161/0 1

باشد که  را داشته  توانایی  به    این  آن را 

دهد،   انتقال  و  قورزشکاران  وانین 

بین بشناسد مقررات  را  از    المللی  و 

را   حرکاتی  آن  باشد،  آگاه  آن  تغییرات 

وزنه در  که  باعث  بشناسد  برداری 

چگونگی  می  رسانی سیبآ و  شوند 

ها را بداند، علوم  پیشگیری از آن آسیب

تغذیه مانند  روانگوناگون  شناسی،  ، 

... را که مکمل ورزش  اولیه و    هایکمک

بهوزنه هستند،  ب برداری  و  شناسد  خوبی 

آن از  کند، بتواند  استفاده  رقبای    ها  با 

ورزشکاران آشنایی داشته باشد و بتواند  

کند،  آن تحلیل  را  تمرینات  ها  از 

می کسالت  باعث  که  شود  یکنواخت 

در   آموزشی  مفاهیم  نکند،  استفاده 

را وزنه خود  دانش  بشناسد،  را    برداری 

وزنه بهدرمورد  کند،برداری  را    روز  آنچه 

یادگیرنگرفتن می  باعث  ،  شودورزشکار 

و   کند  برطرفشناسایی  آن    کردنبرای 

وسایل   از  بتواند  کند،  سعی 

کند،کمک استفاده  این    آموزشی  مربی 

خود که  باشد  داشته  را    ش توانایی 

ور و  کند  اجرا  را  زشکاران  تکنیک 

به فقط  و  ببینند  تئبتوانند  وری  صورت 

 . توضیح ندهد

2 095466/0 
و تاکتیکی اختصاصی   های تکنیکیداشتن مهارت

 برداری در سطح باال وزنه

 رقبا   نالیزآ توانایی 084168/0 3

4 073286/0 
 المللی قوانین و مقررات روز در سطح بین اگاهی از

 

5 063108/0 
آشنایی با علومی مانند علم تمرین، تغذیه و  

 شناسی روان

 اولیه  هایکمک  با  شناییآ 059916/0 6

 برداریوزنه در خوانیجدول مهارت داشتن 058817/0 7

8 051291/0 
ی احتمالی و توانایی پیشگیری از  هاشناخت آسیب

 هانآ

 برداری ها در رابطه با وزنهآشنایی با داروها و مکمل 048229/0 9

 تمرینات متنوع توانایی در ایجاد  043224/0 10

11 042913/0 
  با شناییآ و یاددهی  نوین  هایروش از استفاده

 موزش آ اصول

12 042173/0 
توانایی ارزیابی پیشرفت ورزشکاران با توجه به ثبت  

 رکورد در تمرینات و مسابقات 

 موزشی آکمک وسایل  از استفاده توانایی 041278/0 13

 برداریوزنهتسلط کامل به مفاهیم آموزشی  040345/0 14

 برداری وزنه درمورد روز  دانش  و مطالعه 037926/0 15

 ورزشکار در یادنگرفتن توانایی کشف موانع  03478/0 16

 توانایی مناسب در اجرای تکنیک  029823/0 17

18 025659/0 
انایی کشف استعدادهای ناب در رشتة  تو

 برداری وزنه

 سازی ذهنیتوانایی تصویر 024884/0 19
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با استفاده از  برداری بیان تیم ملی وزنهشاخص اجتماعی انتخاب مرهای گویهبندی نتایج اولویت -7جدول 

 تاپسیسروش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

مربی   ورزشکاران  بین  مقبولیت  داشتن 19516/0 1 داشته  ورزشکاران  قبول  از  را  و  باشند 

حرف باشند،او  داشته  مجموعه  شنوی    ای به 

و ا جوانمردانه  بازی  مانند  صول 

غ  نکردناستفاده داروهای  اعتقاد  یراز  مجاز 

مجامع   با  مؤثری  ارتباط  بتواند  باشد،  داشته 

ورزشی مانند کمیتة ملی المپیک یا سازمان  

  توانایی پذیرش نقد و  بدنی برقرار کند،تربیت

به کار خو باشد،ایراد  در اجتماع    د را داشته 

باشد داشته  مناسبی  عمومی   ،تصویر  روابط 

 . مناسبی داشته باشد

 اجتماعی مناسب  از وجهة برخورداری   18152/0 2

 اجتماعی  انضباطداشتن  16533/0 3

 فدراسیون  نهادهای  سایر  با هماهنگی 11046/0 4

 ورزشی مجامع سایر   با  مناسب ارتباط داشتن 10336/0 5

6 062505/0 
فلسفة  و  به اصول  بازی    اعتقاد  مانند  مربیگری 

 جوانمردانه و مبارزه با دوپینگ

 مشارکتی  کار و نقدپذیری روحیة  داشتن 062191/0 7

 داشتن وقار، متانت و فروتنی 060222/0 8

 برخورداری از روابط عمومی خوب  059258/0 9

 

با استفاده از روش  برداری فردی انتخاب مربیان تیم ملی وزنهشاخص های گویهبندی نتایج اولویت -8جدول 

 تاپسیس

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

1 15208/0 
معتبر    مربیگری  مدرک   داشتن و  ملی 

 المللی بین

باید  مدرک مربیگری معتبری داشته باشد،    مربی 

خود    قبالً  المللی شناخته شده باشد،در سطح بین

ت موفقیتعضو  و  باشد  بوده  ملی  در  را  هایی  یم 

بینسط کشوروح  و  کردهالمللی  کسب  ،  باشد  ی 

باشد، روحی  و  است    دارای سالمت جسمی  بهتر 

دارای به  مربی  دانشگاهی  در  تحصیالت  خصوص 

اینترنت آشنایی  با  ته باشد،  داشبدنی  رشتة تربیت

  را بشناسد که با حرفة افزارهایی  داشته باشد و نرم

هستند  مربیگری   آنمرتبط  با  بتواند  کار  و  ها 

باشد، نداشته  عرف  ظاهر خالف  است    کند،  بهتر 

پایینم ابتدا در سطوح  تر مربیگری  ربی تیم ملی 

،  دست آورده باشدهکافی را ب  کرده باشد تا تجربة

باشدشغل   مربیگری  فقط  باید  شغل  و    مربی  در 

با مربی  است  بهتر  باشد،  نداشته  فعالیت    دیگری 

بهزبان متفاوت  آشنایی  های  انگلیسی  خصوص 

داشته باشد، مربی تیم ملی نباید سابقة دوپینگ 

کارنامة باشد  در  داشته  او   ،زیرا  ؛خود  اعتبار  از 

 . کاهدمی

2 11685/0 
زمان  بین  سطح  در  قهرمانی  در  المللی 

 ورزشکاری خود 

3 10276/0 
 سطوحی  ملی  سطح   در   مربیگری  از   قبل

 . باشد  کرده  طی را  ترپایین مربیگری از

 المللی مناسب برخورداری از وجهة بین 095222/0 4

 عضویت در تیم ملی  سابقة  086049/0 5

6 063019/0 
  ورزش  زمان  در  مناسب  رکوردهای  داشتن

 خود

 کاری مناسب   داشتن سابقة 058262/0 7

8 055002/0 
رشتة    تحصیالت  داشتن در  دانشگاهی 

 بدنی تربیت

9 05272/0 
آ از  داشتن  برخورداری  و  مادگی جسمانی 

 سالمت روحی و روانی 

10 05166/0 

های ها و تیممیزان کسب مدال در رقابت

 گذشته 
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با استفاده از   برداریفردی انتخاب مربیان تیم ملی وزنههای شاخص بندی گویهنتایج اولویت -8جدول  ادامة

 روش تاپسیس

 های کالمیگزاره کدهای باز  امتیاز رتبه

  افزارهای مرتبطو استفاده از اینترنت و نرم اشنایی  042708/0 11

 مربی  شخصی شکل ظاهری و جاذبة  040127/0 12

 خود  سابقة   در دوپینگ نداشتن 036435/0 13

 وقت ای و تمامصورت حرفهاشتغال به 030402/0 14

 انگلیسی  زبان   با  آشنایی 016717/0 15

 

 تاپسیسبا استفاده از روش  برداریانتخاب بازیکنان تیم ملی وزنه هایشاخص بندی نتایج اولویت -9جدول  

 رتبه امتیاز ها  شاخص

 1 33333/0 های فردی ویژگی

 2 26667/0 تاکتیکیهای فنی و ویژگی

 3 2/0 ای شخصیتیهویژگی

 4 13333/0 ی مدیریتی هاویژگی

 5 066667/0 های ارتباطی و انگیزشی ویژگی

 6 061251/0 های اجتماعی ویژگی

 

با استفاده از برداری تی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنهشاخص مدیریهای گویه بندی نتایج اولویت -10جدول 

 تاپسیسروش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

رعایت   نظم و انضباط در تمرین و مسابقه  16967/0 1 را  نظم  مسابقه  و  تمرین  در  باید  ورزشکار 

به و  یابد، موقکند  تمرینات حضور  و    ع در مسابقات 

نبا حواشی  ورزشکار  از  و  شود  حواشی  اسیر  ید 

کند،  به دوری  خود  وجودآمده  برای  باید  ورزشکار 

به این هدف برای خود  هدفی تعیین کند و با توجه  

وبرنامه بر  ریزی کند  را که  این  آنچه  به  ای رسیدن 

هدف الزم است انجام دهد، از زمان در اختیار خود  

ایی که خارج  ه زمان  صورت منطقی استفاده کند،به

ریزی  تمرین را متوقف نکند و با برنامه  ،از اردو است

ادامه   تمرینات خود  به  با مربی  و هماهنگ  مناسب 

تغذیه مناسبی برای خود داشته باشد و  دهد، برنامة  

 باشد.با سرمربی در این خصوص هماهنگ 

 داشتن هدف در زندگی  15041/0 2

 تمرینات حضور به موقع در  13048/0 3

4 11024/0 
قوت شناخت  ضعف  ها توانایی    های و 

 خود

 مناسب تغذیه  داشتن برنامة  09/0 5

 توانایی کنترل حواشی اطراف خود  07221/0 6

 مناسب شرح وظایف خود دادنانجام 058498/0 7

 توانایی ارزیابی کار خود  05174/0 8

9 046328/0 
مناسب زمان استراحت و    داشتن برنامة 

 خواب 

10 045822/0 
اختیار   زمانی که در  از  استفادة منطقی 

 دارد.
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با  برداری ن تیم ملی وزنههای شاخص مدیریتی انتخاب بازیکنابندی گویهنتایج اولویت -10جدول  ادامة

 استفاده از روش تاپسیس 

 های کالمیگزاره کدهای باز  امتیاز رتبه

11 042305/0 
برنامة زمان  داشتن  در  تمرین  های  مناسب 

 خارج از اردو 

در و  کند  ارزیابی  را  خود  کار  صورت    بتواند 

نقص آن را اصالح کند، ورزشکار تیم ملی باید  

واب و استراحت مناسبی داشته باشد،  خ  برنامة

به خود  دردسترس  امکانات  مناسب    صورتاز 

 استفاده کند. 

12 019262/0 
در منابع  و  امکانات  از  به  استفاده  دسترس 

 نیکو نحو 

 ریزی برای زندگی خود داشتن برنامه 013031/0 13

 

با استفاده  برداری زنهشاخص شخصیتی انتخاب بازیکنان تیم ملی وهای گویهبندی نتایج اولویت -11جدول 

 تاپسیس از روش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

نشود داشتن پشتکار در تمرینات  15669/0 1 ناامید  تمرینات  و    در  جدیت  با  و 

دهد،   ادامه  خود  تمرینات  به  پشتکار 

انجامن اعتمادبه با  و  باشد  داشته    دادنفس 

باشد،  شاد  تمرینات  در  مناسب  به    رفتار 

آ قو و  بگذارد  احترام  مقرارات  و  را  نانین  ها 

ورزش   به  کند،  تعصب  وزنهرعایت  برداری 

باشد،  می  داشته  سر  او  از  اشتباهی  ،  زنداگر 

بردارد، گام  آن  اصالح  برای  و  بپذیرد  را    آن 

خرج به  خالقیت  تمرینات  در  ورزشکار    اگر 

دیر میدهد،  خسته  ک  شود،تر  ه  ورزشکاری 

موفق کند،  جلب  خود  به  را  مربی  تر  اعتماد 

هم مربی،  به  باید  ورزشکار  و  تیمیاست،  ها 

باید  کادر   ورزشکار  بگذارد،  احترام  فنی 

باشد،   داشته  حواس  صداقت  نباید  ورزشکار 

فعالیت متوجه  را  تمرین  خود  از  خارج  های 

تمرینات   صرف  را  خود  حواس  تمام  و  کند 

تمرینات    کند، در  همیشه  باید  ورزشکار 

 . پرانرژی و فعال باشد

2 13849/0 
و   تمرینات  در  شکیبایی  و  صبر  داشتن 

 مسابقات 

 داشتن صداقت و راستگویی  12098/0 3

 بودن در حین تمرین و مسابقه شاد 064627/0 4

 نفس داشتن اعتمادبه 063536/0 5

 پایبندی به قوانین و مقررات  060536/0 6

 داشتن رفتار مناسب  057592/0 7

8 057072/0 
قب پیشتوانایی  اشتباهات  هنگام  آول  در  مده 

 کار 

 خشم کنترل 056072/0 9

 داشتن خالقیت در حین تمرین  053018/0 10

11 05297/0 
مربی،  احترام ازجمله  افراد  دیگر  به  گذاشتن 

 ها و کادر فنیتیمی هم

 برداریبه ورزش وزنهداشتن تعهد و تعصب  035879/0 12

 توانایی جلب اعتماد مربی نسبت به خود  031772/0 13

 بودن فعالپرانرژی و  031202/0 14

 پرتیمقابله با حواس 019559/0 15
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با  برداریشی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنهشاخص ارتباطی و انگیزهای گویهبندی  نتایج اولویت -12جدول 

 تاپسیس استفاده از روش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

درهر   داشتن انگیزه برای تمرین و مسابقه  15328/0 1 مربی  که  صحبتبار    کردن حال 

صحبتاست به  دل  و  جان  با  او  ،  های 

به در  سعی  دهد،  پردن  سخاطرگوش 

مربی  هایش  صحبت با  و  باشد  داشته 

همواره برای    ،ارتباط مناسب برقرار کند

باشد،ت داشته  انگیزه  مسابقه  و  با    مرین 

مربیان دیگر نیز ارتباط داشته باشد و از  

آن استفاده  تجربیات  با  کند،  ها 

دی  مناسبی  ورزشکاران  ارتباط  نیز  گر 

باشد،  داشته    داشته  مثبتی  دید  همواره 

باشد،مثبتو  باشد   مربی  ب   اندیش  ه 

وزنه ورزش  به  که  دهد  برداری  نشان 

بتواند    است،  دمنهعالق باید  ورزشکار 

را نیاز دارد، از طریق صحبت و  آنچه  هر

بوگگفت با مربیان و کادر فنی  دست  هو 

با مربیان    کردن از طریق صحبتاورد و  

 .و کادر فنی ارتباط برقرار کند

 های مربی دادن فعال به صحبتگوش 13712/0 2

3 1216/0 
در   خود  استرس  کنترل  و    موقعیت توانایی  مسابقه 

 تمرین 

 برداری مند به ورزش وزنههعالق 10691/0 4

 ارتباط مناسب با مربی  076161/0 5

 ها مهارت در ارتباط مناسب با رسانه 063644/0 6

7 06184/0 
برای   کشور  مربیان  دیگر  با  ارتباط  ایجاد  توانایی 

 ها نآاستفاده از تجربیات 

 دیگر ورزشکاران تیم  با مهارت در ارتباط مناسب  059808/0 8

9 054594/0 
مسئوالوانایت با  مناسب  ارتباط  برقراری  ن  ی 

 فدراسیون 

 رقابتی داشتن روحیة 039971/0 10

 مهارت در ارتباط مناسب با کادر فنی  038139/0 11

12 037236/0 
صحبت با  توانایی  بهتر  ارتباط  برای  واضح  کردن 

 مربیان 

 اندیشی مثبت 034249/0 13

 توانایی بازسازی روانی خود پس از مسابقات 015451/0 14

 

با  برداری کی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنهشاخص فنی و تاکتیهای گویه بندی نتایج اولویت -13جدول 

 تاپسیس استفاده از روش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

وزنهمهم مناسب  رکوردهای  داشتن 20643/0 1 در  اصل  داشتن  برداری  ترین 

است، مناسب  از  ورز   رکورد  باید  شکار 

تاکتیکنظر   و  اختصاصی  تکنیک  های 

وزنه قرار  در  باالیی  سطح  در  برداری 

و   باشد  عصبیاز  داشته  -هماهنگی 

مناسبی تکنیک    عضالنی  اجرای  برای 

باشد، باید    برخوردار    با ورزشکار 

خالف  خطا موارد  و  تکنیکی  های 

 مقررات آشنایی داشته باشد.

2 17591/0 
مهارت تاکتیکی  هاداشتن  و  تکنیکی  اختصاصی  ی 

 برداری در سطح باال وزنه

 برداری ها در حوزة وزنهآشنایی با داروها و مکمل 15624/0 3

 المللی قوانین و مقررات روز در سطح بین اگاهی از 13053/0 4

 عضالنی -داشتن هماهنگی عصبی 10517/0 5

6 080673/0 

های احتمالی و توانایی پیشگیری از  شناخت آسیب

 حین تمرین یا مسابقه ان در 
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 برداریکی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنههای شاخص فنی و تاکتیبندی گویهنتایج اولویت -13جدول  ادامة

 با استفاده از روش تاپسیس

 های کالمیگزاره کدهای باز  امتیاز رتبه

باید   برداری وزنه درمورد  روز به دانش  و مطالعه 065707/0 7 را  ورزشکار  خود  دانش  همیشه 

وزنه بهدرمورد  ورزشکار    کند،  روزبرداری 

را داشته باشد  باید توانایی کشف هر آنچه  

ا که   و باعث  تکنیک  یادگیری  در  ختالل 

 شود. برداری میهای وزنهتاکتیک

 سازی ذهنیتوانایی تصویر 052837/0 8

 در یادنگرفتن توانایی کشف موانع  026497/0 9

10 021458/0 
و   تغذیه  تمرین،  علم  مانند  علومی  با  آشنایی 

 شناسی روان

 

با استفاده  برداری عی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنهشاخص اجتماهای گویهبندی نتایج اولویت -14جدول 

 تاپسیس از روش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

سابقة رزشکار  و دوپینگ سابقة   نداشتن 17108/0 1 است  بهتر  ملی    تیم 

باید  د ورزشکار  باشد،  نداشته  وپینگ 

هم فنیتیمیبه  کادر  مربیان،  و    ها، 

در   بگذارد،  احترام  رقیب  ورزشکاران 

وقار باید  ورزشکار  و  رفتار  متانت   ،

اصول   به  بزند،  موج  فروتنی 

غیرمجاز  استفاده داروهای  از  نکردن 

نقد باشد،  اگر  پایبند  و  باشد  پذیر 

از می  اشتباهی  سر  را  زنداو  آن   ،

داشته  بپذیرد،   خوبی  عمومی  روابط 

 . باشد

 اجتماعی  باطضان  16217/0 2

 هاتیمیداوران، مربیان و سایر هم به  احترام 14635/0 3

 اجتماعی مناسب  برخورداری از وجهة  12982/0 4

 داشتن وقار، متانت و فروتنی 11436/0 5

 مبارزه با دوپینگ  فلسفةاعتقاد به اصول و   080116/0 6

 ها بیان و ورزشکاران سایر تیماحترام به مر  073307/0 7

 نقدپذیری  روحیة داشتن 064633/0 8

 برخورداری از روابط عمومی خوب  04082/0 9

 هامربیان و هم تیمی با محترمانه  و مؤدبانه رفتار 017336/0 10

 

با استفاده از  برداری دی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنهشاخص فرهای گویهبندی نتایج اولویت -15جدول 

 تاپسیسروش 

 های کالمیگزاره باز کدهای  امتیاز رتبه

1 17083/0 
مادگی جسمانی و برخورداری  دارای آ

 از سالمت روحی و روانی 

باشد سالم  جسمانی  نظر  از  باید  دچار    ورزشکار  و 

نظر  آسیب از  نباشد، همچنین  رودیدگی  و  انی  روحی 

نباشد، مشکالت عضالنی مانند کف پای    دچار مشکل 

باشد دری  صاف یا زانوی ضرب بر عملکرد    نداشته  که 

تأ ورزشکار  میمثبت  یا    ،گذاردثیر  مدال  میزان کسب 

ای گذاشته در انتخاب ورزشکاران  ه موفقیت در رقابت

ظاهری ورزشکاران باید مناسب   از نظر   تأثیرگذار است،

  ف عرف نداشته باشند.هری خالو ظا باشند

2 15616/0 

تیپویژگی ورزشکاران های    سنجی 

ت عضالنی مانند کف  )نداشتن مشکال

 (پای صاف و ...

 عضویت در تیم ملی پایه  سابقة  1388/0 3

 ها رقابت  در مدال  کسب  تعداد 12186/0 4

 خود  شدن ایحرفه  برای تالش 10624/0 5
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با برداری ههای شاخص فردی انتخاب بازیکنان تیم ملی وزنبندی گویهاولویتنتایج  -15جدول  ادامة

 استفاده از روش تاپسیس 

 های کالمیگزاره کدهای باز  امتیاز رتبه

ای وقت در اختیار تیم باشد تمام 092504/0 6 داشته  با  آشنایی  کامپیوتر  با  کار  چگونگی  و  نترنت 

و    باشد، باشد  آزاد  مسابقه  و  تمرین  برای  او  وقت 

وقت در اختیار تیم ملی باشد، بهتر است ورزشکار  متما

ورزشکاری  های ملی پایه عضویت داشته باشد،  در تیم 

موفق  که باشد  آشنا  انگلیسی  زبان  استبا  بهتر    تر  و 

بینمی مجامع  با  برقرار  تواند  ارتباط  داورها  یا  المللی 

 .کند

 داشتن ظاهری مناسب  076089/0 7

 مدال در مسابقات لیگ  کسب  سابقة  06626/0 8

 شنایی با کامپیوتر و اینترنت آ 063598/0 9

10 0076717/0 

انگلیسی  آ زبان  با  ارتباط  شنایی  برای 

 المللی با سرمربی و مجامع بین

 

 گیریبحث و نتیجه 
؛ زیرا، مسئوالن است  برانگیزبسیار دشوار و چالشهای ورزشی کاری  انتخاب مربیان ملی فدراسیون 

سرمربی تیم ملی انتخاب کنند.    را برای  تعداد زیادی از مربیان داخلی یا حتی خارجی  باید  مرتبط

معیارهای انتخاب کارکنان در    توان تنها با توجه بهمورد ارزیابی انتخاب مربیان نمی، دردیگرازسوی 

نهایت موفقیت ث موفقیت و اثربخشی یک مربی و درعواملی که باع   ،زیرا؛  های اداری اقدام کردسمت 

می کشور  یک  ملی  معیارها هستند.تیم  این  از  فراتر  دارای    شوند،  باید  شایسته  و  موفق  مربی  یک 

منحصربهویژگی باشد های  ویژگی  که  فرد  زمینةاین  در  اجتماعی،    ها  فنی،  مدیریتی،  شخصیتی، 

می  ... و  موردارتباطی  گیرتتواند  قرار  بهدنوجه  هرای گونه؛  نبود  ویژگیکه  از  مییک  موجب ها  تواند 

یک ،  داخل یا خارج کشور  هایبراساس پژوهش .ربی در رسیدن به نتایج مطلوب شودمنشدن  موفق

شاخص و  معیارها  باید  ملی  تیم  ورزشکار  یا  متعددی  مربی  بدونهای  باشد.  انتخاب  داشته  شک، 

برداری  های مهم فدراسیون وزنه از تصمیم  برداری و ورزشکاران تیم ملی یکیوزنهسرمربی تیم ملی  

و   درنظر  کردن انتخاباست  بدون  افراد  این  شاخصنادرست  توانمندگرفتن  مربی  یک  باعث   های 

تیم ملی میوجودهب و  فدراسیون  برای  مداوم  آمدن مشکالتی  تغییر  تیم ملی  شود.  مربیگری  سمت 

 فردی اصلح است. کردنانتخاب ی معتبر برایشاخصدهندة نبود برداری نشان وزنه

مربیان و ورزشکاران تیم ملی های انتخاب  اگر وضعیت کنونی فدراسیون در حوزة معیارها و شاخص

ها و معیارهای که شاخص  رسیم، به این نتیجه میمقایسه کنیم  ری را با نتایج این پژوهشبرداوزنه

بیشتر و    زشکاران تیم ملی بسیار محدود استبرداری برای انتخاب مربیان و ورکنونی فدراسیون وزنه 

  بودن مربیوقتتمام  و  گذشته مربی  شدةهایی مانند تجربة مربیگری مربی، افتخارات کسب از شاخص 

وپینگ و نظم و  هایی مانند رکورد فرد، نداشتن د شاخصنیز  در انتخاب ورزشکاران  د.  شواستفاده می
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  مربیان و ورزشکاران تیم ملی انتخاب    فنی برای  ، از نظر کمیتة. همچنینرودکار مید بهانضباط فر

برای انتخاب   متفاوتی  هاینشان داد معیارها و شاخص  ج این پژوهشآنکه نتای؛ حالشوداستفاده می

انتخاب مربیان در حوزة  برداریمربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنهموفق   های  ویژگی، چه در بخش 

ویژگی  18)  مدیریتی  ویژگی  21)  های شخصیتیشاخص(،  انگیزشیشاخص(،  و  ارتباطی    16)  های 

های  شاخص( و ویژگی)نُه    های اجتماعیشاخص(، ویژگی   19)  های فنی و تاکتیکیشاخص(، ویژگی 

انتخاب بازیکنان در حوزة ویژگیشاخص( و چ  15)  فردی شاخص(،    13)  های مدیریتیه در بخش 

های فنی  شاخص(، ویژگی   14)  های ارتباطی و انگیزشیشاخص(، ویژگی  15های شخصیتی )ویژگی

تاکتیکی ویژگی   10)  و  اجتماعی شاخص(،  ویژگی  10)  های  و  فردیشاخص(  شاخص(    10)  های 

فق مربیان و ورزشکاران  انتخاب مو  برداری برایتوانند در موفقیت فدراسیون وزنه میکه  وجود دارد  

 د. نثر باشم ملی مؤتی

 کشور   برداریوزنه ورزش    موجود  عیتضو  در  و   پژوهش  این  هایسؤال  به  گویانپاسخ  دیدگاه   از

  های مهارت   به  ابتدا  که  است  ایگونهبه  مربیان  انتخاب  بر  حاکم  شرایط   که  گرفت  نتیجه  توانمی

تاکتیکی،    هایمهارت  کهدرحالی  شود؛می  توجه  مربیان  مدیریتی   توان  به   سپسو    فردی و  فنی 

شخصیتی، انگیزشی  اجتماعی،  و   مقایسة   از.  برخوردارنداهمیت    بعدی   هایدرجه   از  آنان  ارتباطی 

  مربیان  انتخاب  عوامل  هایرتبه   مقایسة  به  نتوان  شاید  یخارج  های پژوهش  باپژوهش    این  نتایج

  هایی ویژگیبر    مدیران  همة  درمجموع  که   دریافت  توانمی  العاتطم   این  نتایج   بررسی  از  پرداخت، اما 

و  مربیگری  هایسیستم  در  ها آن  عضویت  مربیان،  عملیاتی  و   فنی  توان  چون  هایمهارت  معتبر 

صورت نسبی با  شده در این پژوهش بههای تعیینشاخص  .اندکرده  تأکید  مربیان   ارتباطی  و  رهبری

و همکاران(،  2000)  و همکاران  (، کهندل2000)  کاچ  العاتط نتایج م و  و    (2013)  منظمی  رنگرز 

هم2016)همکاران   شاخص  .ستراستا(  از  هرکدام  که  داشت  توجه  تعیینباید  بههای  صورت  شده 

 دارند. جداگانه اهمیت و ارزش زیاد

دهد که دیدگاه مشترکی بین متخصصان برای  از سوی متخصصان نشان می  شدههای تعیینشاخص

دارد مربیان وجود  برای  تعیین  برای  2004)  مارتینز  ،مثال؛  مربیان(  دانش ورزشی،   ،تعیین  داشتن 

دهی  های ارتباطی، ارزیابی، سازماننایی با علوم ورزشی، داشتن انگیزة مربیگری، آشنایی با مهارتشآ

برنامه را  و  تربیت  ذکرریزی  ملی  انجمن  همچنین،  است  متحدة  کرده  ایاالت  ورزشی  علوم  و  بدنی 

استانداردهایی  2009)  مریکاآ مربیان  تعیین  برای  فلرا  (  قبیل  اخالاز  و  و  سفه  ایمنی  مربیگری،  ق 

از آسیب  ارتباطات اجتماعی، جسمانی، رشد و بالندگی، روش    عیتضودیدگی،  پیشگیری  تدریس و 

. با توجه به این  مدیریت و ارزیابی، معرفی کرده است  دهی و، سازمانهاهای ورزشی و تاکتیکمهارت

زشی و پژوهشگران برای تعیین های ورانجمنتوان تشخیص داد که وجوه مشترکی بین  مثال می دو
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کردند    نظران و متخصصان بیان. در این پژوهش صاحبها و معیارهای مربیگری وجود داردشاخص

برای وزنه  مربی  ملی  تیم  مربیگری  سمت  باید احراز  فنی، ویژگی  برداری  مدیریتی،  فردی،  های 

واجتماعی شخصیتی  عقیدة  ،  به  باشد.  داشته  را  با    ،نظرانصاحب  ارتباطی  نتواند  مربی  یک  اگر 

خود پیام  ورزشکار  او  به  و  کند  برقرار  درارتباط  مهارتهای  آموزش  یا  عملکرد  جهت  در  های  ست 

ه ورزشکار پیام و  مربی نیاز دارد دریابد ک  تواند یک مربی مؤثر و قوی باشد.نمی  عاقط،  خاص را بدهد 

کرده درک  را  ازاین است  منظورش  نتو  ،رو؛  مربی  ورزشکار  اگر  با  درستی  ارتباط  کنداند   ،برقرار 

 از  و   کنند  استفاده  واقعیت  این  از  باید  مربیان  بنابراین،  ؛تواند مقاصد و نیات خود را منتقل کندنمی

 راهبرد  ریزی  برنامه  و   اهداف  طراحی  در  مشکالت،  و  مسائل  در  ورزشکاران  کردنشریک   طریق

تمام  .باشند  داشته  مشارکت در  رویکرد  مؤاین  سنی  طبقات  میی  قادر  را  مربی  و  است  تا  ثر  کند 

نظر دافی را برای تیم و ورزشکاران درکه مربی نباید اه  کنترل امور را حفظ کند، اما باید توجه کرد

باشد ورزشکاران  توان  از  خارج  که  مربی  بگیرد  یک  اگر  اقدامی  .  انجچنین  ورزشکاران را  دهد،  ام 

چار سرخوردگی شوند. مربیان  و د  رسیدن به آن مأیوس شده سختی هدف از    خاطرممکن است به

در  ویژگی  باید  را  تیم  بتوانند  که  باشند  داشته  واالیی  رهبری  و  مدیریت  به  راستای  های  رسیدن 

ورزشکاران اعمال نفوذ کند؛  دهد که در  هبری مربی به او این امکان را میاهداف کمک کنند. نقش ر

بودن باید  ند. هر مربی برای موفقرسیدن به اهداف تالش کن  ر جهتداوطلبانه د  ها که آن ایگونه به

  اگر یک مربی دارای سجایای اخالقی باشد  .منش اخالقی و شخصیتی را از خود بروز دهد ها و ویژگی

تواند الگوی مناسب اخالقی و  ، میکندبرخورد های انسانی با ورزشکار خود با احترام و رعایت ارزشو 

مهم این است که یک مربی به ارزیابی عملکرد خود و ورزشکاران   شخصیتی برای ورزشکاران باشد.

از این طریق اطمینان حاصل   دست   ،نظر گرفته استکند که به اهدافی که برای تیم دربپردازد تا 

 یافته است یا خیر.

باید   موفق  آعالوهمربیان  و  فنون  اجرای  بر  تسلط  و  بر  در  موزش  کافی  تجربة  به  مربیگریداشتن   ،

مربی    ، (9200)  1مالت   براساس پژوهش  . روحی و روانی ورزشکاران توجه ویژه داشته باشندخصایص  

مهارت های روحی و روانی ورزشکار آشنایی داشته باشد.  های روانی نظیر انگیزش و  باید با شاخص

همکاران  شفیعی  العةط م  با  پژوهش  این  نتایج  مقایسة نشان2007)  و    های مهارت  که  دهدمی  ( 

 قرار   بعد  مراتب  در  بعدی  هایمهارت  و  قرار دارند  انتخاب  معیارهای  سرأ  در  مربیان  انسانی  و  عاطفی

  داده بیشتری اهمیت مربیان فردی های مهارت  به پژوهش   این در موردتوجه های مهارت  اما ،اندگرفته

  مربوط   شفیعی  العةطم  با  مقایسه  درپژوهش    این  آماری  ةجامع  به  نتایج  در  تفاوت  این  شاید.  است

  تردید   با  ،همچنین.  داده است  شنا پژوهش انجام  رشتة  ورزشکاران  و  مربیانکه وی در زمینة    باشد

 
1. Mallett 
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 برداری وزنه   رشتة  با  شنا  رشتة  در  مربیگری  مهارت  در  تفاوت  به  را  گیرینتیجه   در  تفاوت  این  توانمی

 .دانست مربوط

تیم  وزنهورزشکاران  ملی  میهای  محسوب  ملی  تیم  حیاتی  اجزای  از  تیم شونبرداری  ورزشکاران  د. 

ویژگی باید  شاخصملی  و  باشند   ییها ها  عهدة   داشته  از  نیکو  نحو  به  بتوانند  دادن  انجام  تا 

مرزی دارند تا در مسابقات ورزشی برونها توقع  ن برآیند که مربیان و فدراسیون از آهایی  مسئولیت 

های ویژگی،  های انتخاب ورزشکارانشاخصشده در زمینة  های انجامدر بیشتر پژوهشموفق باشند.  

  . (2017و همکاران،    1)ادنان ت، اکسیژن مصرفی، سرعت و ... بررسی شده است  جسمانی مانند قدر

پژوهش  متخصصاسعی    رضحا  در  از  نظرخواهی  با  و  شد  وزنه صاحبن  ورزش  حوزة    ،برداری نظران 

انتخاب در های جسمانی(  بر ویژگی )عالوهنیاز ورزشکاران  وردمتر  کلیای  هها و ویژگیشاخص برای 

وزنه ملی  شودتیم  تدوین  شش    .برداری  پژوهش،  این  نتایج  برابراساس  کلی  انتخاب شاخص  ی 

وزنه ملی  تیم  این  ورزشکاران  از  هریک  که  شد  تعیین  شاخص  شاخصبرداری  چندین  از  خود  ها 

شده شاخص  . اندتشکیل  بهاین  کلی  عبارتهای  اولویت  تاکتیکی،    :از  بودند   ترتیب  و  فنی  فردی، 

و   انگیزشی  و  ارتباطی  مدیریتی،  اجتماعی.شخصی،  این   نیز  نتایج  پژوهش نتایج   چو   العات طم  با 

برداری برای ورزشکاران وزنه   ر،ضپژوهش حا با توجه به نتایج  .  راستاستهم  (2013)  هانگو   (2011)

در  انتخاب باید  ملی  تیم  در  فردیویژگی زمینة  شدن  و  شاخص  ،های  مناسب  جسمانی    آمادگی 

های فنی  ویژگی  . دررا مدنظر قرار داده و به آن اهمیت بیشتری دهند مناسبمادگی روحی و روانی آ

برداری های وزنهها و تاکتیکهای مناسب و توانایی اجرای تکنیک رکوردبه شاخص  و تاکتیکی باید  

داشتن پشتکار و صبر در تمرینات از    ، های شخصی. در ویژگیباشند  ح باال توجه بیشتر داشتهدر سط

شاخصمهم درهمچنین  . هاستترین  مدیریتیویژگی  ،  شاخصمهم  های  در    ،ترین  انضباط  و  نظم 

انگیزة زیاد و گوشهاتمرین و مسابقه است. در ویژگی انگیزشی داشتن  ارتباطی و  دادن فعال به  ی 

مربیصحبت  همچنین،    های  است.  بیشتری  اهمیت  ویژگیدارای  سابقة در  نداشتن  اجتماعی    های 

 . ها هستندترین شاخصاز مهم دوپینگ و انضباط اجتماعی 

ای تعیین مربیان و ورزشکاران  های ورزشی برها و فدراسیون توان گفت ارگانگیری کلی میدر نتیجه 

انتخاب فردی شایسته و   شاید بتوان گفت  .ارند در پیش دهای ملی راهی بسیار پیچیده و مشکل  تیم

،  رو؛ ازاینممکن است، غیرن باشدشده از سوی متخصصاهای تعیینامی شاخصتم  کارآمد که دارای

برگزینند که بیشتر این   و ورزشکار تیم ملی   فردی را برای احراز سمت مربیگری  باید اندرکاران  دست

ن برای تعیین ها و پیگیری زیاد مسئوالدادن پژوهشاین امر مستلزم انجام  .داشته باشد ها را  شاخص

  ،مقدمهقسمت در های ذکرشده و پژوهش ؛ بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهشچنین افرادی است

 
1. Adnan 
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 برداری مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنهدر تعیین  مسئولین فدراسیون وزنه برداری    شودتوصیه می

که   کنند  اقدام  افرادی  گزینش  شاخص به  بیشترین  تعییندارای  معیارهای  و  سوی ها  از  شده 

 المللی باشیم. های بینبرداری در رقابتتیم ملی وزنه شاهد پیشرفت و موفقیتد تا متخصصان باشن
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Abstract 

Today, it's important to select coaches and athletes for national teams so that the success 

of the national teams depends on the performance of these people. As a result, this study 

aimed to develop indicators for the selection of coaches and athletes of the national team 

of weightlifting and the degree of importance of each of these indicators. The statistical 

population of the study was knowledgeable individuals in the field of weightlifting and 

the statistical sample was divided into two sections, which were compiled in the section 

for the development of indicators for reaching theoretical saturation with 20 

knowledgeable interviewers and indicators. In the section on determining the importance 

of indicators, the indexes were compiled by a questionnaire to 70 people who were 

informed about weightlifting to determine the importance of these indicators. The tool was 

also divided into two sections: (a) Interviews with individuals through the 360 degree 

technique and a library study for compiling indicators that was semi-structured. B) In the 

survey section, the indexes were compiled by questionnaires. The TOPSIS method was 

used to analyze the data and prioritize the identified items. The results of the research 

show that the indicators of the selection of educators in order of importance were 

individual characteristics, management characteristics, technical and tactical 

characteristics, social characteristics, personality traits and communication and 

motivational characteristics. In the athletes' section, individual characteristics, technical 

and tactical characteristics, personality traits, managerial characteristics, communication 

and motivational characteristics, and social characteristics were most important, 

respectively. As a result, the Weightlifting Federation is recommended to focus on the 

selection of coaches and athletes. 

 

Keywords: 360 Degree Technique, Performance Evaluation, Selection Index, 

Weightlifting. 
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