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 چکیده
ور از روش هدف از این پژوهش، تدوین راهکارهاي توسعۀ کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان بود. به این منظ

. راهکارهاي ، استفاده شداستي کیفی (مطالعه و مصاحبه) و کمی (پرسشنامه) هاروشتحقیق آمیخته که ترکیبی از 
ارزشی لیکرت تنظیم و بین نمونۀ آماري (مدیران، کارشناسان در قالب پرسشنامۀ پنج هامصاحبهاز مطالعات و  شدهاستخراج

یت ورزشی که ر از استادان مدیرنف 7و مربیان ورزشی نخبۀ استان گلستان) توزیع شد. روایی محتواي پرسشنامه توسط 
نفر از نمونۀ آماري،  30یی آن در مطالعۀ مقدماتی روي یید شد و پایاتأگري سابقۀ تدریس و تحقیق داشتند، در حوزة مربی

دمن نشان داد که عوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی با استفاده از آزمون فری هادادهوتحلیل دست آمد. تجزیهبه 84/0
ترتیب بیشترین هاي آموزشی بهیتفعالیزي آموزشی، اجراي آموزش و استانداردسازي ربرنامهیازسنجی آموزشی، آموزش، ن

ز عوامل آموزش ااهمیت را در آموزش کیفی مربیان ورزشی استان گلستان داشتند. در ادامه، راهکارهاي متناظر با هریک 
 بندي شدند.یتاولومربیان، شناسایی و 
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 مقدمه
یکی از منابع  مد و متخصص در ورزش، از عوامل مؤثر در ارتقاي سطح ورزش است.انیروي انسانی کار

ل اند که در عمي ورزشی دارد، مربیان ورزشیهاسازماني در موفقیت ابرجستهانسانی که نقش 

ي مربیان سازآماده. قرار دهدیر تأثتواند عملکرد کل سازمان ورزشی را تحت یمین تصمیم آنان ترکوچک

 با هر نوع ي ورزشیهاسازمان و تمامی ايویژه اهمیت هاي متغیر ورزشی،یطمحبا  مواجهه ورزشی براي

اختصاص دهند  مختلف ابعاد در پرورش آنان به خود را برنامۀ و سرمایه، وقت بخش زیادي از باید مأموریتی

ي هابرنامهمنظور و علوم مختلف را بدانند و بدین هامهارت). مربیان ورزشی باید دامنۀ وسیعی از 1(

بر تسلط شده است تا این گروه از افراد عالوهین تدوآموزشی مربیان در تعداد زیادي از کشورهاي جهان 

ی و فلسفه در کنار مفاهیم رهبري و مدیریت شناسروانرزشی تا بر علوم مختلف مانند فیزیولوژي و تغذیۀ و

 ینترمهم ) مربیان2014( 1پالمر و جکسون نظر ). از2عنوان مربی موفق شناخته شوند (، بهشدهآموخته

 صدر در باید ورزش نظام در مربیان و حفظ تربیت و آموزش، روندیم شماربه ورزشکاران موفقیت عامل

ین ترمناسب باید مربیان توسعۀ براي است ) نیز معتقد1387( 2). هرناندز3باشد ( ورزشی هايیتاولو

 ).4برگزید ( آنها هايیتقابل و ارتقاي ملی مربیان افزایش تعداد در جهت را هایتفعال

یر آنها، تأثشوند؛ فارغ از میزان یمها نفر در جهان مربی یلیونم هرساله) 2012( 3به گفتۀ سالیوان

منظور آمادگی آنها در حال انتظارات و توقعات از آنها، تالشی جهانی در راستاي ایجاد نظامی جامع به

یباً در تمام تقرگري در اروپا کنند که مربییم) بیان 2016و همکاران ( 4). رزنده5شکل گرفتن است (

هزار مربی  50ش از ي اخیر بیهاسالکه در طوريکند، بهیمي شدن حرکت احرفهبه سمت  هاورزش

گري دلیل ماهیت اجتماعی مربیکماکان تعداد مربیان داوطلب به هرچندمزدبگیر در اروپا وجود دارد؛ 

براي تربیت مربیان در سطح جهانی در کشورهاي دنیا  کارا). ایجاد نظام آموزشی منسجم و 6بیشتر است (

زش با آن درگیرند؛ اما براي این چالش باید ور اندرکاراندستو مشکالتی است که  هاچالشاغلب یکی از 

ي اندیشید، زیرا اگر این ضعف برطرف نشود، کیفیت برنامۀ تربیت ورزشکاران پیشرفته تا حد زیادي اچاره

ي تربیت مربیان نیز هابرنامهکند. درست به همان اندازه که پرورش ورزشکاران مهم است، یمتنزل پیدا 
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یده دآموزشدهد که مربیان یم) نشان 2017و همکاران ( 1طالعات بالتر). نتیجۀ م7باید مهم باشد (

). به عقیدة مایرز 8ندیده دارند (یرات مثبت بیشتري روي ورزشکاران جوان نسبت به همتایان آموزشتأث

منظور و علوم مختلف را بدانند و بدین هامهارت)، مربیان ورزشی باید دامنۀ وسیعی از 2011و همکاران (

). براي نمونه، برنامۀ 9ي آموزشی مربیان در تعداد زیادي از کشورهاي جهان تدوین شده است (هاامهبرن

، 4در استرالیا، برنامۀ آموزش ورزش آمریکا 3گري ملیدر کانادا، برنامۀ مجوز مربی 2گري ملیمدرك مربی

یی با سطوح مختلف و محتواي هادورهیی مانند آموزش دیدن در کالس درس، هاشاخصهکه همگی در 

 درصدد) 2012ملی مربیگري ( اعتباربخشی طرح ارائۀ در ). استرالیا10اند (خود مشترك فردمنحصربه

 در ورزشکاران استرالیا و موفقیت پیشرفت عوامل از را طرح این شرکت در و است متخصص مربی تربیت

 سطح مربیگري ارتقاي براي مربیگري، ملی ربخشیاعتبا است. طرح داده قرار ملی و المللیینب رویدادهاي

کمیتۀ  توسط برنامه پردازد. اینیم مربوط يهابرنامه و اجراي تدوین به و شودیم اجرا ورزشی رشتۀ 70در 

کند یم مربیان برگزار ارتقاي را براي تخصصی و آموزشی يهابرنامه و تدوین شده است استرالیا ورزش

وجود  هادانشگاهها و یونفدراسي، احرفه). در پرتغال سه مجراي آموزش مربی از طریق مراکز فنی 11(

، اندشدهگري در پرتغال وجود دارد که متناسب با سطح ورزشکاران درنظر گرفته دارد. چهار درجۀ مربی

گري یا مربی کارتازهجوان و  ي مربیان براي ورزشکارانسازآمادهي ابتدایی روي هادرجهکه طوريبه

ید دارند و درجات باال روي ورزشکاران سطوح باال و تأکعنوان یک دستیار در سطوح باالتر ورزش به

 ).  6( اندشدهگري متمرکز سرمربی

مربیان  به روزافزون نیاز و مربیگري امر ورزش در پیشتاز کشورهاي رشد به رو موفقیت به توجه با

 هايینههزبا توجه به  و المللی ورزشینب يهاعرصه در ایرانی ورزشکاران موفق حضور منظوربرجسته به

 رسدیم نظربه شود،یمهاي ورزشی صرف یاتهو  هایونفدراس آموزش مربیان در امر در هرساله که فراوانی

که مظفري طوريبهاست؛  کشور ورزش اساسی و نیازهاي حتمی ضروریات از ارتقاي کیفی مربیان ورزشی،

)، در تدوین راهبردهاي نظام ورزش قهرمانی ایران، یکی از راهبردهاي مهم نظام ورزش 1391و همکاران (

) به 1392). معماري و همکاران (12گري در ورزش کشور برشمردند (قهرمانی را ایجاد نظام نوین مربی

ورهاي منتخب (آمریکا، استرالیا، انگلستان و ورزش در کش مربیان ارتقاي و ارزیابی آموزش، برنامۀ مطالعۀ
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ارزیابی و  مفیدي در خصوص آموزش، يهادر ایران وزارت ورزش تالشکانادا) پرداختند و بیان کردند که 

 هايیستمتا همگامی آن با ساست رویکرد سیستمی موجب شده نبود ارتقاي مربیان انجام داده است؛ لیکن 

رویکرد سیستمی و هماهنگی  دادنشان تحقیق آنان تایج ن د.شومواجه  جهان با اشکال متعددي پیشرفتۀ

مربیگري ورزش کشور است و تأسیس بنیاد  از نیازهاي عاجل و جهانی مربیان ياقاره يهابا انجمن

 .)13( مربیان از ضروریات آن است المللیینب

 روزبهي آنان همواره هامهارتي توسعه و یادگیري را فراهم آورند تا هافرصتباید براي افراد  هاسازمان

یی با محتواي غنی و الزام هاآموزش). 14باشد ( هاسازمانهاي در حال تغییر یازمندينو متناسب با 

). هر سازمان بسته به شرایط و 15پاسخگویی افراد دربارة یادگیري، کلید موفقیت آموزش استعداد است (

کل یا بخشی از فرایند  هاسازمانگیرد. بعضی یم کاربهت خود راهکارهاي گوناگونی را براي آموزش امکانا

ي مختلفی مانند برگزاري کالس درس، استفاده هاروشاز  هاسازمانکنند. برخی یمسپاري آموزش را برون

) 2019( 1). دوسانتوس16(کنند یم، استفاده آنهاي مجازي یا ترکیبی از هاکالساز آموزش الکترونیک و 

هاي ورزشی برزیل براي توسعۀ آموزش مربیان یونفدراسي هابرنامهمنظور تحلیل محتواي پژوهشی به

گري، ي مربیهادورهگري، اهداف هاي مربییتمسئول، هاارزشیت، مأمور، اندازچشمانجام داد. اصول، 

، هادورهمتولی دوره، پیوسته یا مقطعی بودن  ، سازماندوره، شکل دوره، طول دوره، محتواي دورهزمینۀ 

هاي شرکت در شرطیشپي آنالین، مخاطبان هدف، فرایند انتخاب کاندیداهاي شرکت در دوره، هادوره

هاي یستمسو  هاروشعنوان مربی، ، تجربه بههادورهدوره، اجازة دانشجویان تربیت بدنی براي شرکت در 

گري در گري، فهرستی از مسائل و موضوعات مرتبط با مربیارزیابی، صدور اعتبارنامه و گواهینامۀ مربی

و همکاران  2). در این خصوص، کالري17هاي ورزشی بودند (یونفدراسهاي یتساوبتحلیل محتواي 

لمان، فرانسه، سوئیس، نروژ، ي رسمی آموزش مربیان سطوح باال در هفت کشور کانادا، آهابرنامه) 2014(

گري، اهداف و مقاصد هاي مربییگواهو صدور  هابرنامههلند و نیوزلند را از لحاظ نهادهاي مسئول 

گري ي مربیهادورهگري، شرایط ورود، ساختار، محتوا و نحوه ارزیابی گري، آمارهاي مربیي مربیهابرنامه

 ).18بررسی کردند (

ي هاکالسیان را به سه بعد کلیدي یادگیري رسمی (یادگیري در ) آموزش مرب2013دیویس (

گري) و یادگیري خصوصی (مانند تجربۀ هاي مربیینیککلیررسمی (مانند غگري)، یادگیري مربی

                                                           
1. Dos Santos 
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کند در میان این سه نوع یادگیري خصوصی یمبندي کرده و اظهار گري و کار با ورزشکار) دستهمربی

). 10ي مربی و رشد وي دارد (هامهارتی با ورزشکاران نقش مهمی در توسعۀ مرب نظرتبادلمانند بحث و 

ي رسمی آموزشی، تجارب هادوره) منابع مختلف یادگیري مربیان ورزشی را شامل 2017( 1گرینبرگ

کند یمگري، تجارب ورزشکاري، تعامل با مربیان دیگر، تجارب غیرورزشی، دانشگاه و اینترنت معرفی مربی

ي فوتبال برزیل را در سه زمینه هاباشگاههاي توسعۀ مربیان در ) راهبرد2019و همکاران ( 2زتو). تو15(

گري و جلسات آزاد)، و محورهاي مرتبط با آن شامل جلسات و مالقات (دستیاري مربی، بحث با کادر مربی

باشگاه (اهداف باشگاه، ) و ارکان هاباشگاهویژه با حمایت  طوربهي رسمی هادورهآموزش مستمر (شرکت در 

) با 2019و همکاران ( 3). کیامپولینی19بندي کردند (پیوسته و ارزیابی مربی) دسته بلندمدتگري مربی

ي مقیاس هابرنامهي آموزشی مربیان را در سه دسته هابرنامهگري، ي حوزة مربیهاپژوهشتحلیل محتواي 

ي مقیاس کوچک، هابرنامههاي آنان نشان داد در کوچک، مقیاس بزرگ و دانشگاهی تقسیم کردند. یافته

ي گروهی هابحث، هاکاربرگید روي نیازهاي خاص باشگاه یا سازمان ورزشی بوده و بازخورد حاصل از تأک

ي آموزشی مقیاس بزرگ، تمایل به هابرنامهمنبع یادگیري بوده است. در  کنندگانشرکتهاي یترواو 

ي هادورهگروهی سیاست غالب بوده و در ي آنالین در کنار بحث بینهاپلتفرماستفاده از فناوري و 

 ). 20مهم تشخیص داده شده است ( مسئله، استراتژي آموزش مبتنی بر شناسایی و حل محوردانشگاه

ي (حرفۀ آموزش، احرفهگري را در توسعۀ دانش ي آموزشی مربیهابرنامه) 2015و همکاران ( 4آرایا

ي فرددرونفردي (ارتباطات) و دانش یري فناوري)، دانش بینکارگبهیزي، ربرنامهرزشکارمحور، گري ومربی

 اثربخشی ) به ارزیابی1392). بخشنده و همکاران (21( انددانسته(خودیادگیري و بازخورد) مؤثر 

 رشته 8در  مربیگري يهادورهداد  نشان مدل کرك پاتریک پرداختند. نتایج براساس ي مربیگريهاکالس

 فوتبال يهارشته در برگزارشده يهاکالساز  کنندگانشرکت مربیگري يهاکالسمورد  بودند. در اثربخش

 و شنا میز، روي تنیس میدانی، و ایروبیک، دو و بدنسازي جسمانی، بدمینتون، آمادگی والیبال، فوتسال، و

 هندبال يهارشته در برگزارشده مربیگريي هادوره از کنندگانشرکتداشتند.  کامل رضایت غریق نجات

ي ملی آموزش مربی در پرتغال در هابرنامه) اظهار کرد که 2016). رزنده (1بسکتبال رضایت نداشتند ( و

شود و یممانند فوتبال مواجه  بانفوذهاي یونفدراسویژه از سوي به هامقاومتمرحلۀ اجرا با برخی 
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). 6ي آکادمیک، بسیار تئوریک است (هابخشهاي ورزشی معتقدند که آموزش مربیان در یونفدراس

که  کردند بیان مربیگري يهادوره کنندگانشرکت زمینۀ در تحقیقی ) در2012و همکاران ( 1نلسون

 تا شوند هارائ ترتیبی و آموزشی رویکردهاي با مرتبط و استفاده قابل باید و نبودند مناسب هادورهمحتواي 

 ). 22کنند ( درگیر را فعالی یادگیرندگان طوربه

عنوان یک مربی پرداختند ) به مطالعۀ موردي مسیر شغلی فلیپ فالمر به2013و همکاران ( 2گیریتی

یل دستیار، دستیار مربی و التحصفارغو روند رشد این مربی را در چهار مرحلۀ مهم شامل ورزشکاري، 

ین تجارب یادگیري را به دورة ورزشکاري در جوانی نسبت ترمهمبندي کردند. فالمر گري دستهسرمربی

گري ورزشی داند که او را در مسیر مربییمیل دستیار را نقطۀ عطف مسیر شغلی خود التحصفارغدهد. یم

ي فردي ورزشکار، هامهارتبی را توانایی رشد ین آموختۀ مرحلۀ دستیاري مرترمهمحفظ کرده است. 

گري، کند که در مرحلۀ سرمربییمداند و اظهار یمو موفق ورزشی  بلندمدتانسجام تیمی و اساس برنامۀ 

)، مشکالت مربیان 1392زاده و همکاران (يخسرو). 23ارتباط با ورزشکاران و مردم را یاد گرفته است (

عملکرد  ارزیابی شغلی، مسیر براي رفع آنها راهکارهایی مانند تدوین ورزشی اراك را بررسی کردند و

 مربیان يهاتالشاز  قدردانی مربیان، هايییتوانا و هامهارت ارتقاي مناسب، شغلی يهانقش اعطاي مربیان،

تحقیقاتی در خصوص آموزش  خأل). با مرور تحقیقات گذشته، 24جامعه را برشمردند ( به آنان معرفی و

 خورد.یمي توسعۀ کیفی آن در ایران به چشم هاراهمربیان و 

گري باالي افراد داراي مدرك مربی نسبتاًیت کمدر استان گلستان، بررسی وضع موجود، حکایت از 

مربی زن و مرد در سطوح مختلف  6500، در مجموع حدود 1394که در سال طوريدر ورزش دارد؛ به

نفر بوده است. در  2300که این تعداد  1384گري وجود داشته که نسبت به سال المللی مربیینبو ملی 

یباً سه برابر شده است. اما همزمان میزان فعال بودن تقریت مربیان ورزشی استان کمساله،  10بازة زمانی 

ي هادورهدلیل برگزاري گر، بهواقع بوده است. به بیان دی سؤالي این افراد همیشه مورد احرفهو نیز کیفیت 

هاي ورزشی در سالیان گذشته (که اغلب رویکرد درآمدزایی یأتهها و یونفدراسگري توسط مختلف مربی

، ولی اندکردهگري دریافت ، کارت مربیهادورهگونه ینا)، تعداد زیادي از افراد با شرکت در اندداشته

ي آموزشی هادورهدلیل پایین بودن و نادیده گرفتن استانداردهاي بسیاري از این افراد یا فعال نبوده یا به

گري بدون نظرسنجی و نیازسنجی، بدون ي آموزشی مربیهادورهي پایینی برخوردارند. احرفهاز کیفیت 

                                                           
1. Nelson 
2. Gearity 
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هاي ورزشی استان با کیفیت پایین اغلب با رویکرد یتاولودرنظر گرفتن نیازهاي واقعی و بدون توجه به 

شوند. بنابراین، این پژوهش بر شناسایی راهکارهاي توسعۀ کیفی آموزش مربیان در یمبرگزار درآمدزایی 

 استان گلستان متمرکز شده است.

 

 ی پژوهششناسروش

 هاداده. براي گردآوري استي کیفی و کمی هاروشروش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است که ترکیبی از 

هاي موردنظر از دو ابزار مصاحبه (مرحلۀ کیفی) و پرسشنامه (مرحلۀ کمی) استفاده شد. در بخش اول، داده

هاي اینترنتی، اي (بررسی مقاالت علمی معتبر و اطالعات موجود در پایگاههاي کتابخانهبا استفاده از روش

نظر مسلط متخصصان و افراد صاحب هاي کیفی با نخبگان،ها، مجالت و نشریات مختلف) و مصاحبهکتاب

 هاي کیفی، همزمان از طریق مصاحبهآوري شد. با عنایت به مبانی نظري پژوهشبر موضوع پژوهش جمع

ها انجام گیري از یافتهترتیب تلخیص، عرضه و نتیجهتحلیل و کدگذاري آنها نیز انجام پذیرفت. سپس به

توسعۀ کیفی آموزش مربیان ورزشی منجر شد. از روش  گرفت که به شناسایی فهرست نهایی راهکارهاي

هاي اصلی ها در طبقههاي کیفی استفاده شد. به این ترتیب، دادهوتحلیل دادهتحلیل مضمون براي تجزیه

و نام طبقه داده شد. در  که کلی، مفهومی و انتزاعی بود، قرار گرفتند. هر بار تغییرات الزم در مورد محتوا

هاي اصلی و فرعی، محتوا و ها و آنچه در قالب طبقهرضایت مشترك دربارة معناي داده نهایت به احساس

ها نشان داده شدند. در بخش نام آنها نمود یافته است، دست یافته شد که این مضامین در بخش یافته

گرفتند، یمکه افرادي که مورد مصاحبه قرار طوريبرفی استفاده شد، بهیري گلولهگنمونهکیفی از روش 

مصاحبه تا رسیدن  12کردند و تعداد یمنفرات بعدي را که در موضوع پژوهش اطالعات داشتند، معرفی 

ي که در سه مصاحبۀ آخر، راهکار جدیدي براي توسعۀ کیفی مربیان اگونهبهبه اشباع نظري انجام گرفت، 

در قالب پرسشنامۀ  هامصاحبه از شدهاستخراجورزشی استان گلستان ارائه نشد. در نهایت راهکارهاي 

ۀ نیازسنجی آموزشی، مؤلف) در پنج 1386الگوي مدیریت منابع انسانی سلطانی ( براساسارزشی لیکرت پنج

هاي آموزشی یتفعالیزي آموزشی، اجراي آموزش، ارزیابی اثربخشی آموزشی و استانداردسازي ربرنامه

نفر از استادان مدیریت ورزشی که در حوزة  7). روایی محتواي پرسشنامه توسط 25تنظیم شدند (

نفر از نمونۀ  30یید شد و پایایی آن در مطالعۀ مقدماتی روي تأگري سابقۀ تدریس و تحقیق داشتند، مربی

دست آمد. در بخش کمی (پرسشنامه)، جامعۀ آماري پژوهش را مدیران، کارشناسان و به 84/0آماري، 

تخمین زده شد. براي  نفر 100 آنهاتعداد که دادند یتشکیل ممربیان ورزشی نخبۀ استان گلستان 



، تابستان 2، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                          588
1399  

 

پرسشنامه  92پرسشنامۀ توزیعی،  100ي استفاده شد که در نهایت از شمارکلیري از روش گنمونه

یید تأمنظور ییدي بهتأاز آزمون تحلیل عاملی  هادادهوتحلیل درستی برگشت داده شد. براي تجزیهبه

بندي راهکارهاي توسعۀ کیفی آموزش مربیان ورزشی استفاده یتاولومنظور فریدمن به آزمونو از  هاسازه

 شد.

 

 هاافتهی

ییدي را در خصوص روایی سازه راهکارهاي توسعۀ کیفی مربیان تأنتایج آزمون تحلیل عاملی  1شکل 

 دهد.یمنشان 

 
 کیفی مربیان ورزشی توسعۀراهکارهاي  ییديتأ. نتایج آزمون تحلیل عاملی 1شکل 

 
 دهد.یم، معناداري ضرایب مسیر مدل را نشان 2شکل 
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 کیفی مربیان ورزشی توسعۀ. ضرایب معناداري مسیرهاي مدل 2شکل 

 
، تنها یک عامل (تعیین محتواي متناسب با نیازهاي آموزشی) آمدهدستبهبا توجه به ضرایب معناداري 

 شود.یماز راهکارها کنار گذاشته 

و  CR>0.7 ،AVE>0.5 ،Alpha>0.7دهد که همگی (یمي برازش مدل را نشان هاشاخص، 1جدول 

rho-A>0.7.از مقادیر مطلوب برخوردارند ( 

 
 راهکارهاي توسعۀ کیفی مربیان ورزشی مدل برازش يهاشاخص .1 جدول

 rho-A CR AVE آلفاي کرونباخ متغیر
 83/0 96/0 95/0 95/0 متغیر مکنون

 65/0 89/0 88/0 83/0 آموزشی نیازسنجی
 63/0 93/0 93/0 91/0 یزي آموزشیربرنامه

 60/0 88/0 84/0 83/0 اجراي آموزش
 87/0 95/0 92/0 92/0 ارزیابی اثربخشی آموزش

 85/0 94/0 93/0 91/0 هاي آموزشییتفعالاستانداردسازي 
 

 دهد.یمي آموزش مربیان ورزشی را نشان هامؤلفه، اهمیت 2جدول 
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 . عوامل آموزش مربیان ورزشی2جدول 
 2Chi Sig اولویت میانگین رتبه عوامل

 دوم 20/3 نیازسنجی آموزشی

23/46 001/0 
 سوم 89/2 یزي آموزشیربرنامه

 چهارم 72/2 اجراي آموزش
 اول 78/3 ارزیابی اثربخشی آموزش

 پنجم 41/2 هاي آموزشییتفعالاستانداردسازي 
 

یزي آموزشی، اجراي آموزش و ربرنامهعوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی آموزش، نیازسنجی آموزشی، 

ترتیب بیشترین اهمیت را در آموزش مربیان ورزشی گلستان هاي آموزشی بهیتفعالاستانداردسازي 

 داشتند.

 دهد.یم، راهکارهاي توسعۀ نیازسنجی آموزشی مربیان ورزشی استان گلستان را نشان 3جدول  

 نیازسنجی آموزشی مربیان ورزشی استان گلستان توسعۀ. راهکارهاي 3جدول 

میانگین  هایهگو
 رتبه

2Chi sig 

 43/2 تعیین مدرسان برتر متناسب با نیازهاي آموزشی

72/24 001/0 
مربیان، مدیران و ورزشکاران جهت تعیین نیازهاي نظرسنجی از 

 04/2 آموزشی

 91/1 تعیین نیازهاي آموزشی مربیان در سه بازه کوتاه، میان و بلندمدت
 59/1 ي آموزشی اثربخشهادورهتعیین امکانات مورد نیاز براي 

 
تعیین مدرسان برتر متناسب با نیازهاي آموزشی، نظرسنجی از مربیان، مدیران و ورزشکاران جهت 

ترتیب به بلندمدتتعیین نیازهاي آموزشی و تعیین نیازهاي آموزشی مربیان در سه بازة کوتاه، میان و 

 ند.بیشترین اهمیت را در توسعۀ نیازسنجی آموزشی براي مربیان ورزشی استان گلستان داشت

 .دهدیمي آموزشی مربیان ورزشی استان گلستان را نشان زیربرنامه، راهکارهاي توسعۀ 4جدول 

ي مختلف دراستان گلستان، کسب اطالع کامل از هارشتههاي ملی یمتتالش براي میزبانی اردوهاي 

ۀ همکاري متقابل ناممتفاهالمللی و اعزام و حمایت از مربیان استان و انعقاد ینبگري ملی و ي مربیهادوره

یزي آموزشی براي مربیان ورزشی استان ربرنامهترتیب بیشترین اهمیت را در توسعۀ با مراکز آکادمیک به

 گلستان داشتند.
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 آموزشی مربیان ورزشی استان گلستان یزيربرنامه توسعۀ. راهکارهاي 4جدول 

میانگین  هایهگو
 رتبه

2Chi sig 

ي مختلف در هارشتههاي ملی یمتتالش براي میزبانی اردوهاي 
 63/5 استان

09/85 001/0 

المللی و ینبگري ملی و ي مربیهادورهکسب اطالع کامل از 
 02/5 اعزام مربیان

 87/4 ۀ همکاري متقابل با مراکز آکادمیک و دانشگاهینامتفاهمانعقاد 
منظور برگزاري المللی بهینبدعوت از مربیان مطرح ملی و 

 52/4 ي آموزشیهادوره

بر شرایط عالوه هادورهتعیین شرایط خاص براي ورود به 
 46/4 هایونفدراس

 30/4 هاي ورزشیهیأت بلندمدتمدت و تنظیم تقویم آموزشی کوتاه
تعیین و تخصیص بودجۀ مشخص براي آموزش مربیان در ادارة 

 89/3 هاي ورزشییاتهکل و 

و  بلندمدتهاي معتبر آموزشی کوتاه و ینامهگواهطراحی 
 30/3 ي آنانگذارارزش

 
 .دهدیم، راهکارهاي توسعۀ اجراي آموزش مربیان ورزشی استان گلستان را نشان 5جدول 

 
 اجراي آموزش مربیان ورزشی استان گلستان توسعۀ. راهکارهاي 5جدول 

 هایهگو
میانگین 

 رتبه
2Chi sig 

منظور حضور در ها بهیونفدراسشناسایی مدرسان برتر و رایزنی با 
 57/3  هادوره

24/39 001/0 

ي آموزشی تخصصی (کار با وزنه، تغذیه، دوپینگ، هاکارگاهبرگزاري 
 15/3 پیکرسنجی و...)

 04/3 ي آموزشی مجازي (از طریق وب) براي مربیان استانهادورهبرگزاري 
دي، کتاب، جزوات یس، افزارنرمي (اچندرسانهتشکیل بانک اطالعات 

 67/2 و...)براي مربیان

 57/2 ي دانش و تجربۀ مربیانگذاراشتراكیشی و اندهمي هانشستبرگزاري 
 

ي هاکارگاه، برگزاري هادورهمنظور حضور در ها بهیونفدراسشناسایی مدرسان برتر و رایزنی با 

ي آموزشی مجازي (از هادورهآموزشی تخصصی (کار با وزنه، تغذیه، دوپینگ، پیکرسنجی و...) و برگزاري 
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ترتیب بیشترین اهمیت را در توسعۀ کیفیت اجراي آموزش مربیان ورزشی استان گلستان طریق وب) به

 داشتند.

 .دهدیمگلستان را نشان ، راهکارهاي توسعۀ ارزیابی اثربخشی آموزش مربیان ورزشی استان 6جدول 
 

 استان گلستان . راهکارهاي توسعۀ ارزیابی اثربخشی آموزش مربیان ورزشی6جدول 

 هایهگو
میانگین 

 رتبه
2Chi sig 

 26/2 ي آموزشیهادورهي اثربخشی هاشاخصتدوین 

42 001/0 
هاي واقعی وعدم یابیارزانجام  در خصوصتأکید بر مدرسان 

 07/2 شایستگیقبولی افراد فاقد 

ي نظرسنجی در خصوص اثربخشی هافرماستفاده از نتایج 
 67/1 ي آموزشیهادوره

 
هاي واقعی یابیارزانجام  در خصوصي آموزشی، تأکید به مدرسان هادورهي اثربخشی هاشاخصتدوین 

ي هادورهي نظرسنجی در خصوص اثربخشی هافرموعدم قبولی افراد فاقد شایستگی و استفاده از نتایج 

ترتیب بیشترین اهمیت را در توسعۀ کیفیت ارزیابی اثربخشی آموزشی مربیان ورزشی استان آموزشی به

 گلستان داشتند.

ي آموزشی مربیان ورزشی گلستان را نشان هاتیفعال، راهکارهاي توسعۀ استانداردسازي 7جدول 

 .دهدیم
 

 آموزشی مربیان ورزشی استان گلستان هايیتفعالاستانداردسازي  توسعۀ. راهکارهاي 7جدول 

 هایهگو
میانگین 

 رتبه
2Chi sig 

 مثالًي آموزشی (هاکارگاهو  هادورهرعایت استانداردهاي آموزشی در 
 93/1 نسبت مدرس به مربی، امکانات و...)

در مسیر ارتقاي  صادرشدهي آموزشی هادورههاي یگواهاهمیت دادن به  22/0 3
 07/2 مربیان

استانداردها (نسبت  نظر گرفتنگري با دري آموزشی مربیهادورهبرگزاري 
 2 مناسب مربی به ورزشکار و...)

 
ي هادورهدر مسیر ارتقاي مربیان، برگزاري  صادرشدهي آموزشی هادورههاي یگواهاهمیت دادن به 

نسبت مناسب مربی به ورزشکار در استان و...) و  مثالًاستانداردها ( نظر گرفتنگري با درآموزشی مربی
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نسبت مدرس به مربی، امکانات و...)  مثالًي آموزشی (هاکارگاهو  هادورهرعایت استانداردهاي آموزشی در 

هاي آموزشی مربیان ورزشی استان یتفعالترتیب بیشترین اهمیت را در توسعۀ کیفیت استانداردسازي به

 تان داشتند.گلس

 

 يریگجهینتبحث و 

در این پژوهش مشخص شد که عوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی آموزش بیشترین اهمیت را در توسعۀ 

ي هادورهآموزش مربیان ورزشی استان گلستان داشتند. این نتیجه با توجه به شرایط فعلی برگزاري 

براي  کنندهشرکتیت افراد کمبر  هادورهگري ورزشی دور از ذهن نیست؛ از این نظر که اغلب در این مربی

هاي واقعی از آنان صورت یابیارز، کنندگانشرکتشود و براي جلب رضایت یمید تأکدرآمدزایی بیشتر 

رسند و این یمدرجات باالتر گري به ي مربیهادورهگیرد و مربیانی با کیفیت پایین صرف حضور در ینم

ي هادورهشود. باال بودن درصد قبولی افراد در یمي تربیت ورزشکاران هابرنامهمسئله سبب تنزل کیفیت 

درصد بنابر اعالم ادارة کل ورزش و جوانان گلستان) شاهدي بر این ادعاست. این در حالی  96گري (مربی

تر مثل کانادا، يجددرصد براي کشورهایی با معیارهاي  )، این2014است که طبق نتایج تحقیق کالري (

درصد بوده است. مربیان براي دریافت  93و  80، 73، 70، 60ترتیب فرانسه، سوئیس، نروژ و آلمان به

یید مدرس دوره بگذرانند؛ در کشورهاي تأگري در هلند و سوئیس باید یک دوره کارورزي را با مدرك مربی

 کنندگانشرکتتکالیفی را در قالب پروژه انجام و ارائه دهند. در آلمان ضمن اینکه  فرانسه و کانادا باید

بر آزمون کنند. در نروژ عالوهیمباید سه آزمون کتبی، شفاهی و عملی را بگذرانند و تکالیفی را نیز ارائه 

 بلندمدتیکرد روزه زیر نظر مدرس درنظر گرفته شده است. این رو 200کتبی و شفاهی یک دوره کارورزي 

گري سبب شده تا هزینۀ کمتري براي آموزش مربیان غیرفعال انجام ي آموزشی مربیهادورهو اجرایی به 

در کشورهاي آلمان، هلند، نروژ، نیوزلند،  هادورهافزایش یابد. طول مدت این  هادورهگیرد و اثربخشی این 

ین تربلندمدتی است که در استان گلستان در ماه بوده است، این در حال 36تا  24سوئیس و کانادا بین 

در کشورهاي کانادا، فرانسه، آلمان و هلند  هادورهبه یک هفته رسیده است. هزینۀ این  هادورهحالت این 

هزار یورو به ازاي هر مربی  23؛ در سوئیس این هزینه تا استهزار یورو به ازاي هر مربی  10تا  7بین 

در کانادا، آلمان و سوئیس  هادورهشوند. این یمصورت رایگان پوشش داده ها بههینهزرسد و در نیوزلند یم

یل التحصفارغ 20یل داشته، ولی در کشورهاي هلند، نروژ و نیوزلند زیر التحصفارغ 1200تا  600بین 

در نروژ و  1974در آلمان از سال  مثالًباشد که  هادورهداشته است که البته دلیل آن شاید قدمت بیشتر 
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شده و دقیقی براي یرفتهپذ). از طرفی، در ایران و گلستان، معیارهاي 17( اندشده شروع 2011از سال 

ي نظرسنجی موجود نیز در هافرمگري وجود نداشته و نتایج ي آموزشی مربیهادورهارزیابی اثربخشی 

ي هادوره). بنابراین براي توسعۀ ارزیابی 1گیرند (یمي بعدي کمتر مورد توجه قرار هابرنامهتنظیم 

ها یابیارزي دقیق و علمی تدوین و نتایج حاصل از هاشاخصشود که معیارها و یمگري، پیشنهاد مربی

گري، لحاظ شوند. ضمن اینکه، در ارزیابی نهایی مربیان براي اعطاي مدرك مربی هادورهیزي ربرنامهدر 

 نمرات واقعی بدون ارفاق لحاظ شوند. استانداردهاي باال و

ترین گام یاساسدومین عامل مؤثر در توسعۀ آموزش مربیان ورزشی، نیازسنجی آموزشی بود. اولین و 

در آموزش نیروي انسانی، اجراي صحیح و مبتنی بر واقعیت نیازسنجی است. نیازسنجی در حقیقت سنگ 

و استفاده مؤثر از  هابرنامهص اهداف، محتواي زیرین ساختمان آموزش است و همۀ تصمیمات در خصو

منظور از نیاز آموزشی، آن دسته از نیازهایی است دهد. یمیر قرار تأثسایر منابع و امکانات محدود را تحت 

شوند. یدانشی، مهارتی و نگرشی مطرح م ةنیازها در حوز گونهینکه از طریق آموزش قابل رفع هستند. ا

ین راهکار، تعیین مدرسان برتر متناسب با نیازهاي آموزشی مربیان ورزشی ترممهدر عامل نیازسنجی، 

ي آموزشی نقش بسیار هادورهدهد که عملکرد مدرسان یم) نشان 1395بود. مطالعات فتحی واجارگاه (

) بیان 2019( 1). گلن و الوالی26دارد ( هادورهآمیز آموزش و استقبال از این یتموفقي در اجراي مؤثر

صورت مناسبی که مدرسان نقش مهمی در توسعۀ مربیان دارند، ضروري است خودشان به آنجاکنند از یم

صورت خالق، جذاب و مرتبط با محیط کار و را به هادورهکه مدرسان ). درصورتی27آموزش ببینند (

وظایف  تنهانهکه طوريخواهد داشت، به هادورهیر مثبتی بر اجراي تأثمسائل آن برگزار کنند، این امر 

دهند یمي احتمالی در اهداف و منابع را نیز پوشش هاضعفکنند، بلکه یمخوبی اجرا شده را بهمحول

یید تأي و گذارصحهگري، دستاوردها و ي سنوات تجربۀ مربیهاشاخص)، 2015( 2). کوه و چو26(

ی در خصوص نظرسنج). همچنین 28ي انتخاب مدرسان پیشنهاد کردند (هاشاخصعنوان متخصصان را به

از راهکارهاي مهم توسعۀ کیفی  بلندمدتمدت و مدت، میاننیازهاي آموزشی و تعیین نیازهاي کوتاه

گري ي آموزشی مربیهادوره) محتواي 2012نیازسنجی آموزشی مربیان ورزشی بود. نلسون و همکاران (

فعالی درگیر کنند، ضعیف ارزیابی کرده بودند  طوربهرا  کنندگانشرکتوانسته بودند را از این نظر که نت
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ي هابرنامهکند که انتقادهاي زیادي از سوي مربیان وجود دارد که یم) بیان 2019( 1). هرتینگ22(

د دهنیمیی را ترجیح هابرنامهکند که مربیان ورزشی یمآموزشی بیش از حد نظري هستند. وي عنوان 

). موریس 29محور باشند (یر (به لحاظ زمان، مکان و محتواي دوره) و تمرینپذانعطافکه غیرمتمرکز، 

سازي بدنی، آنالیز تکنیک، تمرینات ) دریافتند که مربیان اصالح تکنیک، آماده2014( 2ایتون و کوپو

 اندکردهگري گزارش مربیي هادورهین نیازهاي ترمهمهاي ورزشی را یبآسقدرتی، ایمنی و پیشگیري از 

گري ورزشی نیاز به کرد براي بهبود کیفیت مربی خاطرنشان) 2007( 3). همچنین ورگاس تانزینگ30(

 ).  31در خصوص نیازهاي مربیان است ( دارادامهي آموزشی پیوسته و هابرنامهطراحی 

ستان گلستان بود. از یزي آموزشی، سومین عامل مهم توسعۀ کیفی آموزش مربیان ورزشی اربرنامه

شود و قرار دادن آنان ینمگري محدود ي مربیهادورهکه یادگیري مربیان ورزشی تنها به برگزاري  آنجا

هاي ورزشی، تعامل با مربیان و ورزشکاران برجسته و حضور در یمتگري هاي ویژه مانند مربییتموقعدر 

سازي تواند یادگیري آنان را تقویت کند، بنابراین راهکارهاي کیفییممجامع آکادمیک و ورزشی 

) منابع مختلف یادگیري مربیان 2017تواند متنوع باشد. براي نمونه گرینبرگ (یمیزي آموزشی نیز ربرنامه

گري، تعامل با مربیان دیگر، تجارب غیرورزشی، دانشگاه ي رسمی آموزشی، تجارب مربیهادورهرا شامل 

) آموزش مربیان را به سه بعد کلیدي یادگیري رسمی 2013). دیویس (15کند (یمینترنت معرفی و ا

گري) و یادگیري هاي مربیینیککلیررسمی (مانند غگري)، یادگیري ي مربیهاکالس(یادگیري در 

وصی کند یادگیري خصیمبندي کرده و اظهار گري و کار با ورزشکار) دستهخصوصی (مانند تجربۀ مربی

یی هابرنامه). از جمله 10دارد ( هامهارتمربی با ورزشکاران نقش مهمی در توسعۀ  نظرتبادلمانند بحث و 

توان به میزبانی یمیی بیشتري داشته است، کاراکه از دیدگاه نمونۀ آماري تحقیق حاضر، جذابیت و 

هاي ملی از یمتزبانی اردوهاي ي مختلف در استان گلستان اشاره کرد. میهارشتههاي ملی یمتاردوهاي 

تواند در توسعۀ مربیان ورزشی استان نقش داشته باشد؛ اول اینکه، میزبانی اردوها احتمال یمچند نظر 

بر شایستگی مربیان دهد که عالوههاي ملی را افزایش مییمتگري یري مربیان استان در کادر مربیکارگبه

هاي ورزشی استان یأتهباطات و اعمال نفوذ مدیران و رؤساي تا حدود زیادي نیز وابسته به قدرت ارت

هاي تمرینی مربیان برتر و همچنین مشاهدة اجراي ورزشکاران سطوح باال یوهش؛ دوم اینکه، مشاهدة است
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ۀ یک کالس آموزشی عملی براي مربیان استان باشد؛ سوم اینکه، مربیان استان از مثاببهتواند خود یم

ي خود و هامهارتها و یستگیشاتوانند یمهاي ملی یمتهایشان در برابر یمتابقۀ طریق تمرین و مس

یید تأي عملکرد و نیازهاي آموزشی خود را تشخیص دهند. در هاشکافهایشان را به آزمون بگذارند و یمت

گري مربی هاي یادگیريیتموقعبا مربیان برتر را از  رودررو) ارتباط 2007و همکاران ( 1این مطلب، رایت

گري یک مکان یادگیري هم که محیط مربی آنجا) نیز معتقدند از 2013( 2). کاشن و نلسون32داند (یم

رو مدرسان نیز باید نیازهاي رشد و یادگیري مربیان را در این محیط براي ورزشکار و هم مربی است، ازاین

المللی ینبي ملی و هادوره). راهکار جذاب دیگر، حمایت از اعزام مربیان ورزشی استان به 33درنظر بگیرند (

جاي توانند بهیمهاي ورزشی یأتهو  هاسازمان، هادورهبه هزینۀ زیاد برگزاري . با توجه استگري مربی

، این هزینه را صرف اعزام مربیان کنندگانشرکتي انبوه با کیفیت پایین هادورهتحمل هزینۀ برگزاري 

 ) در پژوهشی در خصوص تدارك آموزش براي مربیان در انگلستان،2013مستعد و برجسته کنند. نلسون (

). 22کند (یمعنوان یک پیشنهاد مطرح ي ورزشی را بههارشتهبورس مربیان در کشورهاي پیشرو در 

ینکه ایررسمی مربیان، ضمن غ) نیز در بررسی آموزش رسمی در مقابل آموزش 2009و همکاران ( 3مالت

عنوان یک به داند، بورسیۀ تحصیلی مربیان ورزشی رایمتلفیق و ترکیب این دو سیستم را حالت مناسب 

 ).     34کند (یمراه رسمی پیشنهاد 

عنوان شود و بهیممربوط  هادورهاجراي آموزش، به فراهم کردن شرایط و امکانات برگزاري با کیفیت 

منظور یري مدرسان برتر بهکارگبهچهارمین عامل مهم آموزش مربیان شناخته شد. پس از شناسایی و 

ي آموزشی هاکارگاهیشتر در مورد اهمیت آن صحبت شد)، برگزاري پ ي آموزشی (کههادورهحضور در 

شناسی، استعدادیابی، پیکرسنجی و... از راهکارهاي مهم تخصصی مانند کار با وزنه، تغذیه و دوپینگ، روان

در این حوزه بود. اگر شرط موفقیت ورزشکار را برخورداري از آمادگی مطلوب جسمانی، فنی و روانی 

شوندگان، در وضعیت موجود، مربیان ورزشی استان به لحاظ دانش فنی از ق نظرهاي مصاحبهبدانیم، طب

که طوريهاي روانی کمتر است، بهیآمادگ، ولی دانش و مهارت آنان در خصوص برخوردارندسطح باالتري 

ان ي مربیهاضعفی از شناخترواني هامهارتمصاحبه، در ده مصاحبه، فقدان دانش و  12از مجموع 

ي آموزشی رسمی هادوره) محتواي 2012و همکاران ( 4شده بود. به عقیدة گالوان برشمردهورزشی 
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ي علوم زیستی مانند فیزیولوژي و تغذیۀ ورزشی است و علوم اجتماعی هارشتهگري اغلب به نفع مربی

اجتماعی مربیان -هاي روانییژگیو) نیز 2012). در تحقیق دهقان قهفرخی (35شوند (یمنادیده گرفته 

و  هاکارگاه). این کمبود باید از طریق برگزاري 36کمتر ارزیابی شده بود ( آنهای فنهاي یژگیونسبت به 

گري در حال حاضر این ي مربیهادورهي آموزشی تخصصی و علمی برطرف شود. یکی از مشکالت هادوره

گري، آموزش رسمی مربیان مانی بین دو درجۀ مربیي ورزشی در فاصلۀ زهارشتهاست که در بیشتر 

ي تخصصی معین هادورهتواند گذراندن تعدادي از یمشود. یکی از راهکارهاي احتمالی یمنادیده گرفته 

هاي ینیککل) نیز، سمینارها و 2007عنوان شرط ورود به درجۀ بعدي باشد. رایت و همکاران (و انتخابی به

 ).  32( اندبردههاي یادگیري مربیان نام یتعموقگري را یکی از مربی

هاي آموزشی، آخرین عامل توسعۀ کیفی آموزش مربیان ورزشی گلستان بود. یتفعالاستانداردسازي   

کند. تعداد زیاد یممنظور از استاندارد، رعایت حدود معیارهایی است که حداقلی از کیفیت را تضمین 

 آنهاظر گرفتن استانداردهاي الزم مانند امکانات کافی، از کیفیت بدون درن هادورهدر  کنندگانشرکت

رسد. یمنظر کاهد. کامل کردن تعداد ساعاتی که براي هر دوره درنظر گرفته شده است، ضروري بهیم

ي آموزشی باید مهم شمرده شود، هاکارگاهو  هادورههمچنین در مسیر ارتقاي شغلی مربیان، شرکت در 

عنوان شرط الزم ارتقاي مربیان اهمیت داده شود. این استانداردها هاي آموزشی صادره بهیاهگوبنابراین به 

) 2013گري در کشورهاي مختلف، متفاوت است. مورگان و همکاران (برحسب رشتۀ ورزشی و درجۀ مربی

تاه و در در فضایی جدا از محیط تمرین، در زمان کو معموالًگري، ي رسمی مربیهادورهبیان کردند که 

ي کمی را هافرصتبا هم فاصله دارند و  هاسالو حتی  هاماهشوند که اغلب یمچند مرحلۀ کوتاه برگزار 

 ).  37کنند (یمگري فراهم براي تسهیل پیوند دانش جدید با عمل مربی

نظام آمایش ورزشی،  براساسگري در استان ي آموزشی مربیهادورهشود که یمدر نهایت پیشنهاد 

ي درآمدزایی هاجنبهها و راهبردهاي کالن ورزش استان و نیازهاي آموزشی واقعی مربیان به دور از یاستس

شایستگی  براساسبندي افراد متقاضی یتاولوو  هادورهیی با تدوین شرایط خاص شرکت در گرامدركو 

آن عملکرد مربیان و ورزشکاران  تبعبهدرخواست و اجرا شود تا کیفیت آموزش مربیان ورزشی ارتقا یابد و 

 بهتر شود.
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Abstract 
The aim of this study was to introduce policies of qualitative development of 
sport coaches’ education in Golestan province. Mixed research method 
(qualitative (study and interview) and quantitative (questionnaire) methods) 
was used in the study. The identified policies from the studies and interviews 
were formulated in a 5-point Likert scale. Questionnaires were distributed 
among the statistical sample (elite sport managers, experts and coaches in 
Golestan province). The content validity of the questionnaire was confirmed 
by 7 sport management professors who had a teaching and research career in 
coaching. The reliability was obtained in a pilot study on 30 subjects from 
the statistical sample (0.84). Data were analyzed by Friedman test which 
showed that those factors related to the evaluation of educational 
effectiveness, educational needs assessment, educational planning, 
educational implementation and standardization of educational activities 
were the most important in qualitative education of sport coaches in 
Golestan province. Then, policies in line with each factor of coaches’ 
education were identified and prioritized. 
 
Keywords 

Coaching, education, educational needs assessment, educational planning, 
educational standardization.  
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