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هدف اين پژوهش ،تدوين الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ايران به روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبود .روش تحقیق کاربردی
از نوع توصیفی بود .که از تکنیک  063درجه استفاده شده است ،جامعه و نمونه آماری شامل رؤسا و مديران فدراسیون و باشگاهها ،مربیان تیمهای باشگاهی،
متخصصین رشته بسکتبال ،اساتید صاحب سبک در بسکتبال ،داوران ،بازيکنان ،گزارشگران ،اصحاب رسانه و لیدرها بودند .روش نمونهگیری بهصورت هدفمند
و گلوله برفی انتخاب شد .ابزار مورد استفاده مصاحبه و مطالعات کتابخانهای بود ،مصاحبه بهصورت نیمه ساختاريافته صورت گرفت .در تجزيه و تحلیل دادهها
ابتدا از افراد اجازه ضبط مصاحبه گرفته شده سپس مصاحبهها با استفاده از کدها باز شدهاند .در مرحله بعدی کدهای باز بهصورت کدهای محوری تعريف
شدند که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی عاملها دستهبندی شدند .نتايج نشان داد هفت عامل مديريتی ،ويژگیهای شخصیتی ،سوابق ورزشی و
ويژگیهای فردی ،توانايی فنی ،علم روانشناسی ،دانش و رفتار حرفهای و رهبری برای معیارهای انتخاب مربیان و پنج عامل فنی ،جسمانی و فیزيولوژيکی،
سابقه ،روانشناسی و جامعهشناختی برای معیارهای انتخاب ورزشکاران دستهبندی شدند.
کلید واژهها :ارزيابی ،بسکتبال ،سرمربی ،بازيکن ،تکنیک  063درجه ،تحلیل سلسله مراتبی.
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مقدمه
از بین فعالیتهای گوناگون ورزشی در سراسر دنیا ،بیترديد بسکتبال يکی از پرطرفدارترين ،پربینندهترين و پرمشارکتترين
فعالیت ورزشی است .در سالیان اخیر نتايج خیرهکننده بسکتبال ايران در عرصه آسیايی و جهانی و کسب نتايج نسبتاً خوب،
هواداران و تماشاگران زيادی را به اين رشته ورزشی جذب کرده است (سايت رسمی فدراسیون بسکتبال ايران .)1030 ،طرفداران
و تماشاگران بسکتبال بیشک جزو سرمايههای اصلی اين ورزش به شمار میروند .تماشاچیان افرادی هستند که برای تفريح،
سرگرمی ،هیجان ،رضايتخاطر ،شادمانی و پر کردن اوقات فراغت به تماشای مسابقهها میروند .با توجه به خصوصیات رفتاری
متفاوت آنان در موقعیتها و محیطهای متفاوت پاسخها و عکسالعملهای گوناگونی را در حین اجرای مسابقهها از خود نشان
میدهند؛ به عبارتی ديگر تماشاچیان افرادی هستند که به دلیل جذابیت فیزيکی يا کیفیت تیمی بهطور ارادی و با میل و رغبت
خود به تماشای مسابقهها میروند (بوژر ،جو و سانتورا.)121 :2312 ،1
بارها در ورزشگاههای ايران ديده شده حتی وقتی تیمی که در بازیهای قبلی نتايج خوبی گرفته است ،اگر به يکباره در
يک بازی کیفیت تیمی خوبی ارائه ندهد آماج حمالت کالمی هواداران در ورزشگاه میشوند .کیفیت تیمی از نظر درصد بردهای
تیم ،با کیفیت بودن تیم ،داشتن بازيکن ستاره ،جايگاه خوب تیم در جدول ردهبندی ،تاريخچه خوب تیم و با کیفیت بازی کردن
با تیم حريف تعريف میشود (فلتون و جئوت .)20 :2312 ،2کیفیت تیمی بهعنوان يکی از اجزاء تشکیل دهنده کیفیت محصول
در ورزش همیشه مهم بوده است (لی ،کیم ،کو و ساگاس .)24 :2313 ،0يوشیدا و جیمز )241 :2313( 4بیان داشتند که با
افزايش کیفیت تیمی میتوان رضايت هواداران را افزايش داد و هواداران را حفظ کرد .يوسیف و لی )6 :2332( 2در مطالعه لیگ
فوتبال مالزی بیان داشتند تسهیالت ورزشگاه و کیفیت تیم پیشبینی کنندههای قوی برای رضايت تماشاگران است .همچنین
آنها يکی از داليل احتمالی برای حضور بسیار ضعیف تماشاگران در ورزشگاهها را کیفیت پايین مسابقات فوتبال دانستند .پس
سازمانها ،باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی بايد به فکر جذب تماشاگر باشند چرا که بخشی از درآمد آنها از طريق حضور
تماشاگر حاصل میشود و همچنین میتوان به اين نکته اشاره کرد که حضور تماشاگر باعث جذاب بودن محیط ورزشی میشود
(فتحی ،الهی و صفاری .)62 :2316 ،و در نتیجه حامیان مالی و رسانهها استقبال ويژهای از جذابیت میکنند .يکی از راههای
جذب تماشاگر باال بردن کیفیت تیم با بهره بردن از سرمربی و کادر فنی خبره و بازيکنان درجه يک میباشد چون سرمربی و
بازيکن از منابع انسانی مهم فدراسیون و باشگاهها میباشند که نقش برجستهای در موفقیت سازمانهای ورزشی دارند؛
کوچکترين تصمیم آنها میتواند عملکرد کل باشگاه و فدراسیون را تحت تأثیر قرار دهد (فريسن ،الن ،گالووای ،استنلی ،نويل
و رويز .)10 :2312 ،6مربیان و بازيکنان همواره در طول فصل توسط مديران ،رسانهها ،تماشاگران ،داوران و ساير مربیان ارزيابی
میشوند و نه فقط عملکرد شغلی ،بلکه انواع رفتارهای آنها بررسی میشود؛ پس به نفع فدراسیون و باشگاههاست که در انتخاب
سرمربی دقت الزم را به عمل آورند چون يک سرمربی خوب و خبره در انتخاب بازيکنان دقت عمل بااليی دارد همچنین
میتواند با در اختیار قرار دادن دانش باالی خود در جهت پیشرفت و رشد فنی و اخالقی بازيکنان به آنها کمک کند .بنابراين
تعیین معیارهای انتخاب سرمربیان و بازيکنان ضروری است .در واقع اگر مربی و بازيکن بدانند که مديران ،رسانهها ،تماشاگران،
داوران و ساير مربیان درباره رفتارها ،تصمیمگیریها و الگوهای ارتباطی او چگونه میانديشند و چگونه آنها را ارزيابی میکنند،
می توانند نظرات آنها را با عملکرد خود بسنجند و برای بهبود عملکرد خويش برنامهريزی کنند (داويس ،آپلبی ،داويس ،وزررل
و گوستافسون.)12 :2312 ،2
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سازمانهای امروزی در بازار جهانی ،بـا سطح بااليی از رقابت روبهرو بوده و در صورتی میتوانند موفق باشند که به برتری
رقابتی دست يافته و آن را حفظ نمايند .برتری رقابتی زمانی حاصل میشود که عامل اين برتری ،ويژگیهای ارزش ،کمیابی،
غیرقابل تقلید و بدون جانشینی را دارا باشند .بر اساس ديدگاه محققان ،کارکنان سازمان تنها منبعی هستند که از ويژگیهای
مذکور برخوردارند و از آنان بهعنوان شريک راهبردی و با ارزشترين سرمايه سازمان ياد میشود (اوزدمیر .)06 :2310 ،1بنابراين
با توجه به افزايش رقابت در بازارهای ملی و يا بینالمللی بايـد اذعان نمود که برتری رقابتی ،ايجاد ارزش ،تضمین رشد بلندمدت
و موفقیت بسیاری از سازمانها بهويژگیهای نیروی انسانی مانند دانش ،مهارت ،رفتار ،قابلیتها و تجارب کارکنان و ساير
توانايیها بستگی دارد .در اين راستا ،يکی از اهداف اصلی سازمانها جستوجوی راههای مناسب است تا بتوانند مجموعهای از
افراد و کارکنان را با توجه به شايستگیهای مورد نیاز سازمان برگزينند؛ چرا که گزينش منابع انسانی با صالحیت ،عاملی کلیدی
برای موفقیت سازمانهاست (گوستافسون ،دفرسه ،ماديگان .)22 :2312 ،2با اين وجود ،سازمانها از نظر رويهها و بودجه جهت
استخدام ،گزينش و جايابی کارکنان متفاوت هستند .برخی از سازمانها تصمیم به انتخاب بهترين داوطلب با بهکارگیری
رويههای سخت و هزينهبر میگیرند ،در حالیکه برخی ديگر تصمیم بـه پرکردن مشاغل به روش ارزان ،سريع و مبتنی بر
اطالعات بیان شده در برگههـای تقاضا مینمايند؛ حال آنکه هیچکدام از دو رويکرد فوق نمیتواند برای سازمان مفید باشد و
به نظر میرسد اين معیارهای گزينش هستند که میبايد ابتدا از هم تمییز داده شوند و از میان آنها معیارهای اساسی تعیین
شوند و سپس گزينش کارکنان بر اساس آنها صورت گیرد .زيرا همانطور که گفته شد ،در دنیای کنونی افزايش رقابت جهانی،
ادغام شرکتها و بازسازی صنعت به اين معناست که سازمانها از عهده هزينههايی که استخدام ،آموزش و اخراج کارمندان
ضعیف و نامناسب به همراه دارد ،برنمیآينـد و اغلب پی بردهاند که گزينش کارکنانی که فاقد توانايی و صالحیتهای اساسی
هستند ،عالوه بر اتالف وقت و جلوگیری از اهداف سازمانها در پیادهسازی راهبردهای سازمانی جهت دستيابی به چشمانداز،
هزينههای سنگینی را برای سازمان به همراه خواهد داشت (پورسعید ،آشوری .)22 :1030 ،بهعنوان نمونه کارکنان فاقد
صالحیت ،باعث بروز اشتباهات اساسی ،نیاز به نظارت دقیق و نیاز به آموزش برای بهدست آوردن صالحیت الزم برای شغل
مورد نظر میشوند؛ بنابراين در بین وظايف مديريت منابع انسانی ،گزينش دقیق و مناسبترين کارکنان بر اساس معیارهای
اساسی ،يکی از خطیرترين و چالشانگیزترين وظايف است و میتواند تأثیر بسزايی بر سازمان ،توان رقابتی و عملکرد آتی آن
داشته باشد (سادات خشوعی ،اوريزی و نوری .)01 :2310 ،بهعبارتی ديگر ،گزينش کارکنان يک مسئله مهم است که بهطور
قابل مالحظهای رقابتپذيری و عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد (آگاروال.)64 :2310 ،0
در اين میان ،يکی از اين سازمانهايی که نیروی انسانی در آن نقش اساسی ايفا میکند و مديران منابع انسانی بايد در
گزينش نیروهای خود دقت الزم را داشته باشند ،فدراسیونهای ورزشی هستند؛ زيرا در بازار رقابتی امروز ،ايجاد فدراسیونی
برتر ،قابل اعتماد ،مطمئن و سودآور در سطح ملی و بینالمللی نیازمند نیروی انسانی توانمند و ماهر بوده و بدون ترديد در
فدراسیون بسکتبال نیز که دنبال ارتقای توان رقابتی خود است ،نیروی انسانی بهعنوان يک سرمايهی با ارزش تلقی میشود و
فعالیتهای نیروی انسانی آن ،چه سرمربیان و کادر فنی و چه بازيکنان مورد توجه سرپرستان و مديران است .بنابراين تعیین
معیارهای اساسی انتخاب نیروی انسانی و ارائه الگويی جامع و ترکیبی از تجزيه و تحلیلهای عینی و ذهنی و متناسب با اين
مشاغل ،الزم و ضروری است؛ زيرا اين امر میتواند تأثیر بسزايی در گزينش بهینه ،يافتن قواعد معنیدار برای راهبردهای
استخدام ،تسهیل فرآيند تصمیمگیری ،کاهش زمان آموزش بازيکنان ،کاهش استعفا سرمربیان ،غیبت و پیشبینی رفتار شغلی
و عملکرد آتی سرمربیان و بازيکنان و در نهايت اثربخشی عملکرد سازمان بگذارد .به همین منظور ،برای يافتن الگويی مناسب
با ويژگیهای فوق پرسشهايی مطرح است که هدف پژوهش حاضر پاسخگويی دقیق به آنهاست:
 -1معیارهای اساسی گزينش سرمربی و بازيکنان تیم ملی بسکتبال کدامند؟
1. Ozdemir
2. Gustafsson, DeFreese & Madigan
3. Aggarwal
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 -2آيا میتوان براساس معیارهای منتخب ،الگـوی شايسـتگی بـرای گـزينش سرمربی و بازيکنان تیم ملی بسکتبال در
فدراسیون بسکتبال ارائه نمود؟
همانطور که ذکر شد در بین رشتههای مختلف ورزشی ،بسکتبال از رشتههای ورزشی پرطرفدار و المپیکی است و جايگاه
ويژهای در بین ورزش دوستان دارد .بدون شک با توجه رشد سالهای اخیر بسکتبال ايران و همچنین تقويت ساختار لیگ و
باشگاهی ،می توان بر نقش عوامل مختلف پرداخت که يکی از اين عوامل عمده و اثرگذار سرمربیان و بازيکنان هستند .در اين
رابطه تدوين معیار انتخاب سرمربیان و بازيکنان کمک شايانی به پیشرفت و توسعه آنها خواهد کرد زيرا علیرغم حرفهای شدن
لیگ و توسعه بسکتبال در سطح اول ،انتخاب سرمربیان و بازيکنان هنوز بهعنوان مسئلهای مهم باعث شده که به محض
شکست و عدم موفقیت تیم در يک مسابقه سرمربی و بازيکن زير سؤال بروند .همچنین يکی از دغدغههای مديران باشگاهها
و فدراسیون انتخاب سرمربی و در کنار آن اين دغدغه نیز برای مربی در انتخاب بازيکن وجود دارد ،به خصوص اينکه معیارهای
مشخصی در انتخاب مربیان وجود ندارد ،ضمناً با توجه به افزايش مربیان و بازيکنان بسکتبال تعداد انتخاب نیز بیشتر شده است.
از اينرو امکان انتخاب از بین مربیان و بازيکنان به معیارهايی نیاز است تا کمترين اشتباه در انتخاب آنها انجام گرفته و اولین
گام موفقیت تیم صحیح برداشته شود.
معیار مشخصهای است که بهصورت کامالً کمی و عینی يا دقیق و جزيی جهت قضاوت درباره مالکها بهکار میرود و
وضعیت يک يا چند عامل را آشکار میسازد (نوشادی .)22 :2333 ،تعیین معیارها يا شاخصها نقش مهمی در اصالح عملکرد
موضوع مورد ارزيابی دارد .تحقیقات بسیاری در خصوص تدوين معیارهای انتخاب و ارزيابی مربیان در داخل و خارج کشور
صورت گرفته ولی در جستجوهای به عمل آمده تحقیقی در مورد تدوين معیارهای انتخاب بازيکنان پیدا نشد .پنگ و مینگ1
( )61 :2311تحقیقی درباره معیارهای انتخاب سرمربیان ووشو انجام و نشان دادند نظام انتخاب سرمربیان تیم ووشو در سطح
اول خود ،دارای چهار شاخص مديريت تمرينات ،مديريت تدارکات تیم ،مديريت بازیها و مديريت بازيکنان است؛ همچنین 12
زيرمعیار نیز در سطح دوم قرار گرفت .باست ،رامسی ،چان )122 :2312( 2در تحقیق خود توانايی ارائه خدمات با کیفیت ،کار
تیمی ،مهارتهای ارتباطی ،توانايی يادگیری ،مهارتهای مديريتی و رهبری و پشتیباتی از ارزشها و اهداف سازمانی را بهعنوان
ويژگیها و خصوصیات نیروی انسانی برای گزينش برشمردند .آگاروال ( )06 :2310در تحقیق خود مهارتها و دانش فنی،
مهارتها و دانش مديريت فناوری ،مهارتها و دانش کسب و کار و مهارتهای مديريتی و میان فردی را بهعنوان معیارهای
گزينش نیروی انسانی معرفی نمود .در يکی از جديدترين تحقیقهای انجام شده مییر و جین )11 :2310( 0تحقیقی با عنوان
مدل تحلیل عاملی اکتشافی شايستگی مربیان به ترتیب پنج عامل استراتژی بازی ،شرايط فیزيکی ،فنی ،انگیزشی و
شخصیتسازی را شناسايی کردند .در تحقیقات داخلی نیز میتوان به تحقیق نصیری و همکاران ( )22 :1022اشاره کرد که
نشان دادند ويژگیهای مربیگری ،ويژگیهای آموزشی ،ويژگیهای اخالقی ،ويژگیهای مديريتی ،روابط اجتماعی ،روابط
انسانی ،ويژگیهای فردی و سابقه به ترتیب مهمترين عوامل مؤثر در تعیین مربی هندبال هستند .روحانی و همکاران (:1031
 .)22به بررسی شاخصهای انتخاب مربیان باشگاههای لیگ برتر فوتبال ايران پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که معیارهای
فنی  -آموزشی ،رفتاری و تربیتی ،مديريت تیمی و فردی ،حفظ آرامش و ارتقای تیم و عامل سابقه و تجربه به ترتیب مهمترين
معیارهای در انتخاب و ارزيابی عملکرد مربیان فوتبال شناخته شدند .همچنین حمیدی و همکاران ( )2 :1033ابعاد ارزيابی
عملکرد مربیان ملی کشور را بررسی و پنج عامل توانايیهای فنی ،مهارتهای رهبری و مديريتی ،مهارتهای ويژه ،مهارت
ارتباطی و توان عملیاتی را شناسايی کرد .اسدی و همکاران ( )14 :1032در تحقیقی با عنوان طراحی و تدوين معیارهای انتخاب
مربیان تیمهای ملی شطرنج به اين نتیجه رسیدند که در اولويتبندی ابعاد مربیگری تیمهای ملی شطرنج ،به ترتیب مهارتهای
مديريتی ،مهارتهای فنی ،ويژگیهای شخصیتی ،مهارتهای عاطفی -انسانی ،ويژگیهای اجتماعی ،ويژگیهای فردی ،سوابق
1. Peng & Ming
2. Bassett, Ramsey & Chan
3. Myers & Jin
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مربیگری و سوابق ورزشی اهمیت دارند .در مرتبطترين تحقیق منظمی و همکاران ( )23 :1032معیارهای ارزيابی عملکرد
مربیان را در  43شاخص و در قالب چهار مؤلفه اصلی شامل مهارتهای مديريتی ،مهارتهای فنی ،ويژگیهای شخصیتی و
ويژگیهای اجتماعی تدوين کرد .صاحبکاران و رمضانینژاد ( ،)41 :1034شاخصهای ارزيابی عملکرد سرمربیان حرفهای لیگ
برتر والیبال ايران را مورد تحقیق قرار دادند؛ نتايج تحقیق آنها نشان داد که عاملهای مهارتهای اجتماعی  -ارتباطی ،مديريت
تیم ،مهارتهای روانشناختی ،مهارتهای فنی ،روابط حرفهای و تجربه ورزشی مهمترين ابعاد شناخته شدند و همچنین شاخص
ايجاد نظم و انضباط تیمی در تمرين و مسابقه در اولويت اول و شاخص ارتباط با اصحاب رسانه در آخرين اولويت قرار داشتند.
يکی از راههای تدوين معیارهای انتخاب فرد برای انتخاب يک شغل و منصب استفاده از تکنیک  063درجه میباشد .فرآيند
بازخورد  063درجه بهعنوان يک سیستم توسعه ،بهسرعت در حال رشد است .بسیاری از سازمانها بر اين باور هستند که اعضای
سازمان بايد از بینش ديگران درباره کارها و رفتارشان مطلع باشند و خودشان نیز بهعنوان يک عنصر کلیدی در فرآيند مداخله
و مشارکت داشته باشند .يکی از مباحث اساسی در کشور ما ،فقدان سیستم ارزيابی عملکرد در سازمانها است که باعث ايجاد
مشکالتی برای کارکنان ،مديريت و سازمانها شده است .عمده توانايی بازخورد  063درجه در سازمانها ،بهکارگیری کارکنان،
مديران و در پارهای موارد کارکنان زيردست در فرآيند ارزيابی است که در نتیجه آن ،سازمانها میتوانند سیستم جامع ارزيابی
عملکرد مؤثری را بهکار گیرند و ضمن ارزيابی صحیح از عملکرد کارکنان ،مسیر ترقی مناسب برای افراد برنامهريزی کنند.
بازخورد  063درجه يکی از نظامهای نوين ارزيابی در سازمانهای پیشرو جهانی محسوب میشود که با گردآوری نظرات از
ذینفعان متفاوت در پی آن است تا بهصورت صحیحتر و واقعیتری عملکرد و توانمندیهای افراد مورد نظر را ارائه دهد .ارزيابی
 063درجه روشی است که در آن فهرستی از معیارهايی از نظر تمامی افراد مرتبط مستقیم و غیرمستقیم فرد اعم از مافوق،
همکاران ،زيردستان و مشتريان تهیه میشود و مديران و مسئوالن براساس شايستگیهای تعیین شده از بین افراد مورد نظر
مناسبترين گزينه انتخاب خواهد شد .با توجه به اينکه در تحقیقات گذشته برای معیارهای انتخاب بازيکنان تحقیقی صورت
نگرفته و همچنین تحقیقات صورت گرفته در معیارهای انتخاب مربیان بهصورت کامل و جامع نیست بنابراين تحقیق حاضر با
هدف تدوين معیارهای انتخاب سرمربی تیم ملی و بازيکنان تیم ملی صورت گرفت و از تکنیک  063درجه استفاده شد تا تمامی
جوانب مورد پوشش قرار گیرد.

روش پژوهش
تحقیق حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی انجام شد .جامعه تحقیق را رؤسا و مديران فدراسیون و
باشگاهها ،مـربیان تیمهای باشگاهـی ،متخصصین رشتـه بسکتبال ،اساتید صاحب سـبک در بسکتبال ،داوران ،بازيکنان،
گزارشگران ،اصحاب رسانه و لیدرها به تعداد  143نفر تشکیل میدادند که از اين تعداد  133نفر بهصورت تصادفی طبقهای
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در مرحله اول با روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی و براساس تکنیک  063درجه به
 12نفـر از متخصصـان مراجعه و از طريق مصاحبه عمیـق بـه شناسـايی شـاخصهای اصـلی انتخـاب مربیان و بازيکنان تیم
ملی بسکتبال پرداخته شد .روش تجزيه و تحلیل دادهها به اين صورت بود که ابتدا از مصاحبه کدهای باز استخراج میشد در
مرحله بعدی کدهای باز بهصورت کدهای محوری تعريف و در آخر کدها در هفت عامل مديريتی ،ويژگیهای شخصیتی ،سوابق
ورزشی و ويژگیهای فردی ،توانايی فنی ،دانش و رفتار حرفهای ،علم روانشناسی و رهبری بهعنوان شاخصهای انتخاب مربیان
و پنج عامل فنی ،جسمانی و فیزيولوژيکی ،سابقه ،روانشناسی و جامعهشناختی بهعنوان شاخصهای انتخاب ورزشکاران
دستهبندی شدند .روايی صوری و محتوايی پرسشنامههای تهیه شده توسط  6نفر از متخصصین و اساتید مديريت ورزشی تأيید
شد .سپس اين شاخصها در يک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخصهای شناسايی
شده بهوسیله نرمافزار  Expert Choice11و بر مبنای روش  AHPمـورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
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یافتهها
نحوه توزيع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت جنسیت نشـان داد کـه  22درصد نمونـه تحـت بررسـی زن ( 22نفـر) و 22
درصد آنها مرد ( 22نفر) بودند .افراد با سن باالی  43سال با  03/2درصد بیشترين فراوانی را داشتند .وضعیت نمونههای تحقیق
بر اساس تأهل نشان داد که  12درصد نمونـه تحت بررسی مجرد ( 12نفر) و  22درصد متأهل ( 22نفر) بودند .همچنین 3
درصد دارای مدرک زير لیسانس 02 ،درصد دارای مدرک لیسانس 01 ،درصد دارای مدرک فوق لیسـانس و  22درصـد مدرک
دکترا داشتند .و در نهايت نحوه توزيع نمونه تحت بررسی بـر اساس سابقه مديريت نشان داد که افراد با سـابقه مديريت  6الی
 12سال با  42/2درصد بیشترين فراوانی را داشتند .معیارهای انتخاب مربیان تیم ملی بسکتبال در هفت عامل مديريتی (16
زيرمعیار) ،ويژگیهای شخصیتی ( 3زيرمعیار) ،سوابق ورزشی و ويژگیهای فردی ( 2زيرمعیار) ،توانايی فنی ( 12زيرمعیار) ،علم
روانشناسی ( 16زيرمعیار) ،دانش و رفتار حرفهای ( 10زيرمعیار) و رهبری ( 2زيرمعیار) دستهبندی شدند.
برای شناسايی شاخصهای انتخاب سرمربی و بازيکنان تیم ملی بسکتبال از مصاحبه بهروش اشباع نظری استفاده شد .نتايج
حاصل از مصاحبهها طبق جدول يک و دو دستهبندی شد.
جدول  :1شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی بسكتبال
رديف

عامل

فراوانی اشاره شده

1
2
0
4
2
6
2

مديريتی
ويژگیهای شخصیتی
سوابق ورزشی و ويژگیهای فردی
توانايی فنی
علم روانشناسی
دانش و رفتار حرفهای
رهبری

16
2
10
22
2
13
2

با توجه به نتايج جدول يک عاملهای توانايی فنی و دانش و رفتار حرفهای بیشـترين اشـاره را در میـان مصـاحبهشـوندگان
داشتند.
جدول  :2شاخصهای انتخاب بازیكنان تیم ملی بسكتبال
رديف

عامل

فراوانی اشاره شده

1
2
0
4
2

توانايی فنی
جسمانی و فیزيولوژيکی
سابقه
جامعه شناختی
علم روانشناسی

21
12
13
6
12

با توجه به نتايج جدول دو عاملهای توانايی فنی و علم روانشناسی بیشـترين اشـاره را در میـان مصـاحبهشـوندگان داشتند.
از تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرمافـزار اکسـپرت چويس  11برای اولويتبنـدی شـاخصهای انتخـاب سرمربی
تیم ملی بسکتبال استفاده شد .نتايج حاصل از پرسشنامهها طبق جدول سه و چهار بهدست آمد.
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جدول  :3نتایج حاصل از نرمافزار  Expert Choice 11برای انتخاب سرمربی تیم ملی بسكتبال
مؤلفه

مديريتی

مديريتی
ويژگیهای شخصیتی
سوابق ورزشی و
ويژگیهای فردی
توانايی فنی
علم روانشناسی
دانش و رفتار حرفهای
رهبری

ويژگیهای
شخصیتی

0/12
2/16

2/23

4/12
2/02
4/32
2/33

0/12
1/22
0/43
1/22

سوابق ورزشی و
ويژگیهای فردی

0/22
2/22
0/10
2/13

توانايی
فنی

0/62
4/22
0/22

دانش و رفتار
حرفهای

علم
روانشناسی

2/24
2/62

رهبری

2/22

جدول  4وزن شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال را نشان میدهد.
جدول  :4وزن شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی بسكتبال
مؤلفه

وزن

مديريتی
ويژگیهای شخصیتی
سوابق ورزشی و ويژگیهای فردی
توانايی فنی
علم روانشناسی
دانش و رفتار حرفهای
رهبری

3/163
3/362
3/322
3/223
3/323
3/202
3/132

بـا توجه به نتايج جدول چهار از ديدگاه نمونه آماری تحقیق مؤلفه «توانايی فنی» با  3/223بیشترين وزن و مؤلفه
«ويژگیهای شخصیتی» با  3/362کمترين وزن را داشتند.
از تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرمافزار اکسـپرت چويس  11برای اولويتبندی شاخصهای انتخاب بازيکنان تیم
ملی بسکتبال استفاده شد .نتايج حاصل از پرسشنامهها طبق جدول پنج و شش بهدست آمد.
جدول  :5نتایج حاصل از نرمافزار  Expert Choice 11برای انتخاب بازیكنان تیم ملی بسكتبال
مؤلفه

توانايی فنی

توانايی فنی
جسمانی و فیزيولوژيکی
سابقه
جامعه شناختی
علم روانشناسی

4/22
0/60
2/02
2/42

جسمانی و فیزيولوژيکی

2/12
0/32
0/26

سابقه

1/22
2/21

جدول  6وزن شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال را نشان میدهد.

جامعه شناختی

2/36

علم روانشناسی
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جدول  :6وزن شاخصهای انتخاب بازیكنان تیم ملی بسكتبال
مؤلفه

وزن

توانايی فنی
جسمانی و فیزيولوژيکی
سابقه
جامعه شناختی
علم روانشناسی

3/223
3/222
3/123
3/142
3/122

با توجه به نتايج جدول شش از ديدگاه نمونه آماری تحقیق مؤلفه «توانايی فنی» با  3/223بیشترين وزن و مؤلفه «سابقه»
با  3/123کمترين وزن را داشتند.

بحث و نتیجهگیری
در اولويتبندی ابعاد و عوامل مؤثر در انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال عوامل توانايی فنی ،دانش و رفتار حرفهای و مديريتی
به ترتیب با داشتن وزن  3/202 ،3/223و  3/163سه عامل مهم و تعیینکننده بهشمار میروند و عاملهای ويژگیهای
شخصیتی و سوابق ورزشی و ويژگیهای فردی با داشتن وزن  3/362و  3/322در ردههای آخر معیارهای مؤثر انتخاب سرمربی
تیم ملی بسکتبال قرار داشتند .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهای مییر و جین ( ،)2310صاحبکاران و رمضانینژاد ()1034
و منظنمی و همکاران ( )1032همخوان بود .منظنمی و همکاران ( )1032در تحقیق خود نشان دادند که عاملهای مديريت
تیم ،مهارتهای روانشناختی ،مهارتهای فنی و رفتار حرفهای مهمترين ابعاد در انتخاب سرمربی تیم ملی میباشند .همچنین
نتايج اين تحقیق با تحقیق شفیعی ( )1026و نصیری و همکاران ( )1022ناهمخوان بود .در اين تحقیقات ،مهارتهای مديريتی
در اولويت چهارم و پنجم به بعد هستند .نصیری و همکاران ( )1022تحقیق خود را در حوزه هندبال انجام دادهاند و به اين
نتیجه رسیدند ويژگیهای اخالقی و آموزشی در انتخاب سرمربی مهم هستند .به نظر میرسد ويژگی متفاوت رشته ورزشی
بسکتبال در کشورمان با ساير رشتههای ورزشی با توجه به اينکه طرفداران زيادی دارد باعث شده که مسئولین بیشتر به فکر
باشند و بُعد مديريتی ،شاخصهای فنی و رفتار حرفهای را در اولويت قرار دهند تا يک سرمربی را انتخاب کنند که با کمترين
میزان خطا در مسابقات حضور يابند چرا که والتون ( )1332عامل موفقیت مربیان در تیمها را مديريت خوب میداند .همچنین
وی کلید موفقیت در مسابقات را مديريت و حفظ آرامش بازيکنان و کادر فنی گزارش کرده است.
ويژگیهای شخصیتی و سوابق ورزشی و ويژگیهای فردی کمترين وزن را به خود اختصاص دادند که اين نتیجه با نتايج
اکثر تحقیقات قبلی صاحبکاران و رمضانینژاد ( ،)1034اسدی و همکارن ( ،)1032منظنمی و همکاران ( )1032و باست و
همکاران ( )2312همخوان بود .صاحبکاران و رمضانینژاد ( ،)1034شاخصهای ارزيابی عملکرد سرمربیان حرفهای لیگ برتر
بسکتبال ايران را مورد تحقیق قرار دادند؛ نتايج تحقیق آنها نشان داد که عاملهای مهارتهای اجتماعی  -ارتباطی ،مديريت
تیم ،مهارتهای روانشناختی ،مهارتهای فنی ،روابط حرفهای و سابقه ورزشی مهمترين ابعاد شناخته شدند .به نظر میرسد
يک مربی وقتی در سطح بینالمللی و در کشورهای صاحب سبک و قدرتمند بسکتبال جهان بهعنوان سرمربی انتخاب میشود
مطمئناً سابقه و تجربه گرانبهايی را همراه خود به يدک میکشد و افرادی که در تعیین و انتخاب مربی نقش دارند اين عامل را
در اولويت آخر قرار میدهند چون میدانند کسی که در سطح بینالمللی مشهور باشد و دارای رسم و آوازه بینالمللی است
مطمئناً به دلیل سابقه خوبی بوده که در تیمهای قبلی نشان داده است.
در بخش دوم تحقیق نتايج نشان داد که به عقیده نمونه تحقیق ما ،سرمربی تیم ملی برای انتخاب بازيکن در اولويت اول
به مسائل فنی دقت میکند و سعی میکند بازيکنی را انتخاب کند که نسبت به بازيکنان هم پست خود از بار فنی بااليی
برخوردار باشد .در اولويتبندی ابعاد و عوامل مؤثر در انتخاب بازيکنان تیم ملی بسکتبال عوامل توانايی فنی ،جسمانی و
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فیزيولوژيکی و علم روانشناسی به ترتیب با داشتن وزن  3/222 ،3/223و  3/122سه عامل مهم و تعیینکننده بهشمار میروند
و عاملهای جامعهشناختی و سابقه با داشتن وزن  3/142و  3/123در ردههای آخر معیارهای مؤثر انتخاب بازيکنان تیم ملی
بسکتبال قرار داشتند .قطعاً سرمربی تیم ملی به دنبال بازيکنی است که توانايی بازيکنان در بازی کردن در پستهای مختلف
را داشته باشد ،در حین بازی از تعادل بااليی برخوردار باشد ،در اجرای تکنیکها و فنون سرعت عمل داشته باشد ،قدرت دست
و شانه و چابکی بااليی داشته باشد ،هنگام زدن اسپک زيرکی به خرج دهد و از دست حريف استفاده کند ،در دفاع روی تور
ماهر باشد .کم اهمیتترين عامل نیز سابقه و تجربه بازيکن است که مورد انتظار نیز میباشد چرا که سن قهرمانی در رشتههای
ورزشی گروهی مثل بسکتبال زياد نیست و مثل بعضی رشتههای ورزشی مثل شطرنج نیست و يا میتوان گفت مثل بعضی
بازيکنان ديگر مثل دروازبان فوتبال نیست ،چرا که در بسکتبال بازيکن بايد همیشه در فرم و شرايط عالی قرار داشته باشد و از
سرعتعمل ،چابکی و تکنیک و تاکتیک بااليی برخوردار باشد تا به تیم ملی دعوت شود پس سابقه زياد مهم نیست ،همچنین
امکان دارد سرمربی در طی يک فصل مسابقاتی با توجه به اهداف تاکتیکی خود و فدراسیون بسکتبال از چند تیم استفاده کند
و چند چهره و پديده را به بسکتبال ملی و بینالمللی معرفی کند.
در جمعبندی نهايی ،بايد گفت که تمامی محققین با بررسی معیارهای انتخاب مربیان ،اهمیت اين معیارها و تأثیر آنها بر
موفقیت مربیان را مورد توجه قرار دادهاند .بديهی است هر کدام از اين معیارها در موفقیت مربیان و بازيکنان نقش دارند و اگر
عاملی از تعداد زيرمعیار کمتری برخوردار است به اين معنا نیست که اهمیت ناچیزی در انتخاب مربی و بازيکن دارد .در اين
تحقیق سعی شده است تا ابزار مناسبی برای شناسايی معیارهای مؤثر در انتخاب مربیان و بازيکنان تدوين شود که دربرگیرنده
تمامی ويژگیها مهم مورد نظر باشد .به نظر میرسد در مقوله انتخاب سرمربی و بازيکنان تیم ملی و ضرورت نگاه عادالنه و
پژوهشمحور به اين موضوع و مقتضیات حاکم بر فدراسیون بینالمللی بسکتبال ،توجه به نتايج اين تحقیق و ساير تحقیقاتی
که در اين حوزه انجام شدهاند ،اجتنابناپذير است .بهويژه توجه کافی به عوامل روانشناسی ،مديريتی و فنی در انتخاب سرمربی
و فنی و جسمانی در انتخاب بازيکن بهعنوان مهمترين معیارها از ديدگاه نمونه آماری تحقیق ،نیازمند توجه جدی است.
بیترديد نتايج تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده گروهها و افرادی که بهطور مستقیم در انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال
و همچنین مورد استفاده سرمربی تیم ملی جهت انتخاب بازيکنان تیم ملی قرار گیرد .پژوهشگران تالش نمودهاند با استفاده از
تکنیک  063درجه به روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو مصاحبه با تمامی افرادی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم با
سرمربی و بازيکنان تیم ملی در ارتباط هستند دستهبندی مناسبی از معیارهای مؤثر در انتخاب سرمربی و بازيکنان تیم ملی
بسکتبال تهیه و تدوين کنند مطالعات بعدی میتوانند با توجه به اهمیت و ضرورت اين کار ،آن را در ديگر فدراسیونها اجرا
کنند.
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