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 چکيده

  360تکواندو با استفاده از بازخورد    یباشگاه ها  انیعملکرد مرب یابیارز  پژوهش،هدف از انجام این 

  پیمایشی – توصیفی  روش، نظر  از  و  كاربردی هدف،  لحاظ  به  پژوهش حاضربنابراین، . بود  درجه

تکواندو و   انیورزشکاران مرد تکواندو شهر داراب، مربكلیه  جامعه آماری این تحقیق شامل   است
به  1398-1397در بازه زمانی سال    تکواندو استان فارس و شهر داراب  اتیو كارشناسان ه  رانیمد

  (نفر در گروه كارشناسان   10و   ینفر در گره مرب  5  نفر در گروه ورزشکاران، 132)نفر   147تعداد 

جهت  .  استفاده شد (  1389پرسشنامه دهقان )  اطالعات مورد نیاز، از پرسشنامه  . برای گردآوریبود
یافته های    .استفاده شد  16نگارش    SPSSاز نرم افزار آماری  تحقیق،  دافها و اهتحلیل فرضیه  

داد  آنوای یک طرفه نشان  تکواندو شهر داراب در   یمرد باشگاه ها انیمرب  یابیارز  نیبتحلیل 

  انی ورزشکاران، مرب   دگاهیدرجه )از د  360  دگاهیبا استفاده از د  انیمرب  یتیریمد  یها  خصوص مهارت

(. اما در دیگر مولفه های  P  ،224/2=F=08/0<05/0)وجود دارد  یتفاوت معنادار   و كارشناسان(

معناداری وجود   آماری، تفاوت  شخصیتی نمونه  اجتماعی و  های  ویژگی  فنی،  مهارت های 

مرتبط    سوال  12از    در یک سوال  فقطنشان داد    سوالی  –كروسکال  آزمون  . نتایج  (P>05/0ندارد)
( تفاوت معنی داری بین دیدگاه  تیریو مد  ی رهبر  یها  وهیاستفاده از ش)های مدیریتی  با مهارت

  سوال مرتبط با مهارت  10در  افزون بر این    (.P=018/0)وجود دارد  و كارشناسان  انیورزشکاران، مرب

.  ( P>05/0)وجود ندارد  و كارشناسان  انیورزشکاران، مربفنی تفاوت معنی داری بین دیدگاه    های

ورزشکاران،  تفاوت معنی داری بین دیدگاه    یاجتماع  یها یژگیوسوال مرتبط با   9در  همچنین  

  یت ی شخص   ی ها  یژگیوسوال مرتبط با    9در  . در نهایت  (P>05/0)وجود ندارد  و كارشناسان  انیمرب

 .(P>05/0)وجود ندارد  و كارشناسان  انیورزشکاران، مربتفاوت معنی داری بین دیدگاه  

فنی، تیریمد  یها  مهارت  ،عملکرد  یابیارز :يديکل واژگان های  مهارت  های  ی، مولفه 

 .تکواندو  یباشگاه ها  انیمربویژگی های شخصیتی، ویژگی های اجتماعی، 
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 2یکوچ  ژنيب  مصطفی، 1منحصر  د يمج

 .جهرمدانشگاه آزاد اسالمی واحد  كارشناس ارشد تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی، 1
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم كارشناس ارشد تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی، 2

 

 نام نویسنده مسئول:

 منحصر  ديمج

تکواندو با استفاده از بازخورد   يباشگاه ها انيعملکرد مرب یابی ارز

بازه زمانی در  مربيان مرد شهر داراب  )مطالعه موردي:ه  درج  360

 (1398-1397سال 
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 قدمهم

بروز انواع  یبرا یساز نهیموجب زم، فیعملکرد ضع، در صورت  ورزش كشور متولی به عنوان سازمان  یبدن تیادارت ترب

 (.  1393راد و همکاران،   یشود)موسو یم یو فرهنگ  یاجتماع  یینارسا

برجسته ا یاز منابع انسان کی  یورزش  یها ونیدر فدراس مرب  تیدر موفق  یكه نقش    ژهیبه و  ،یورزش انیسازمان دارد، 

تحت   یورزش قهرمان  نهیها را در زم ونیفدراستواند عملکرد كل  یآن ها م  میتصم نیهستند كه كوچکتر یمل یها میت  انیمرب
به اطالع  یها ییكشف توانا نیگذشته، همچن یها یرفع و جبران كاست تكاركنان جه  نکهیقرار دهد. با توجه به ا ریتاث خود، 

ارزشمند است.  اریبس  یندیفرآ  یانسان  یرویعملکرد ن  یابیدارند، ارز  ازیعملکرد خود ن زانیاز انتظارات سازمان در مورد خود و م

و ارشاد كاركنان   ییراهنما  ،یابیدادند، اما امروزه هدف از ارز یرا به منظور كنترل كار كاركنان انجام م  یابیارز  کیكالس  رانیمد
   (.1394 ،عباسی و  زردشتیان،  خانمرادی)است  ییو كارا یاثر بخش  شیبه منظور افزا  یمشاركت گروه یبرا

وظا  نیهمچن انتخاب  یورزش  یها  ونیو مهم فدراس  یاصل فیاز  سو و  کیاز    یمل  یها  میت انیمرب  نشیگز  و كشور، 

دهد.   یقرار م ریتحت تاث یرا در سطح مل  انیمرب یاست و هر گونه ادامه همکار  گرید یاز سو شانیعملکرد ا  یابیسنجش و ارز
 (.1،2016داجر، جبهارت و گیتمایراست)  یضرور  یامر  انیعملکرد مرب  یابیارز  نیبنابرا

  شرفتیپ یكشورها یاسیس  یو حت یو فرهنگ  یاجتماع ،ینقش ورزش در توسعه اقتصاد  ریچشمگ شیافزا  بااز سوی دیگر  

از موارد مهم و مورد  یکیشده است.   لیتبد  ایدن  یدر كشورها زانیبرنامه ر کیاستراتژ یها  تیاز اولو  یکیورزش به   نهیدر زم

 یها میت یرو یگذار هیسرما  قیدر ورزش است كه از طر ینیآفر  ارو افتخ یالملل  نیب یفتح سکوها یورزش  زانیتوجه برنامه ر
مهم است  اریدارند و نقش آنان بس  یورزش یدر برنامه ها  ییواال  گاهیجا  انیراستا، مرب  نیشوند. در ا  لیتوانند به آن نا یم یمل

در  شیو اطالعات خو اتیتجرب  ش،با اتکا به دان انیشوند، مرب یم  یتلق  یورزش  یها میو سکاندار ت یكه به عنوان محور اصل

 (.  2009،  2كنند)برک یم فایرا ا یافتخار، نقش اصل یجهت رساندن ورزشکار به سکوها
از   عتایطب زین یورزش یمل  یها میت  انیو توسعه مرب یابیارز ،یموثر انتخاب، جذب، نگهدار ینظام ها  یریبکارگ  نیبنابرا

است.   ریعملکرد مناسب امکان پذ یابیارز ستمیس  کی  یساز  ادهیپ قیاز طر ارك نیبرخوردار است كه ا  یا ژهیمهم و و  گاهیجا

 یاز رو  نانهیش بدر حالت خو  ایو   یروابط شخص ،یرسانه ا یاهوهایه  یاز رو  انیعزل مرب  ایشود كه انتخاب    یاغلب مشاهده م

برد و یم یادیزعوامل   م،یریدر نظر بگ زیرا ن  نانهیاگر حالت خوش ب ی. حتردیگ یبرد و باخت صورت م   لی دخ باخت تواند در 
، رجوعی،  بهبودی  غیره()و   یاشتباهات داور  ،یدگید  بیآس  کنان،یاست )مانند سطح عملکرد باز  انیباشد كه خارج از كنترل مرب

   (. 1398،باغینیشجاعی  ، زارعی

آن    تیدر سازمان است و اهم  تیریمد  رهیزنج  یحلقه ها نیاز مهمتر  یکیعملکرد  یریسنجش و اندازه گافزون بر این 
 )دباغ و احمدی،  كرد  تیریتوان مد یكرد، نم یریمعتقدند آنچه را نتوان اندازه گ  تیریداست كه صاحبنظران دانش م یبه حد

1398). 

تمام مشاغل بدون در نظر گرفتن سطح  یاساس برا نیاست و بر هم  انهیسازمان گرا یعملکرد مستلزم رفتارها یابیارزش

پ تاث یعامل انسان  یابیعملکرد به ارز  یابیاست. ارزش  یضرور یآن ها روند یدگیچیو  پردازد و   یم انهیسازمان گرا  راتیدر 
توان اعمال    یعملکرد را م  ماتیكه بر اساس آن تنظ   یل بازخوردعملکرد و شام  یرسم یابیارز  یبرا یاست از: روند تعبار

در پرورش ورزشکاران و  یاصل تیهستند كه مسئول یورزش انیمرب  یدیكل یاز منابع انسان  یکی  یورزش یكرد. در سازمان ها

به سکوها باشگاه ها  یم  فایافتخار را ا  یرساندن آن ها  عهده دارند و  ینیسنگ  تیمسئول انیمرب  زین  یورزش  یكنند. در  بر 
  نشیانتخاب و گز  ،یورزش یو مهم باشگاه ها  یاصل  فیاز وظا  یکی  نیباشد. همچن یعملکرد باشگاه ها م  ندیعملکرد آن ها برآ

 ریرا تحت تاث  انیمرب یهمکاراست و هر گونه ادامه    گرید یاز سو شانیعملکرد ا  یابیسو و سنجش و ارز  کیمناسب از   انیمرب

 (.1398،سلطانی، نجفی، )گلزاراست  یضرور  یامر  انیعملکرد مرب  یابیارز  نیدهد. بنابرا یقرار م

 
1 Gatmieir, N; Gebhardt, M; Dotger, B; 
2 Berk 

http://www.joas.ir/


 14 -33 ، ص1400 پاییز، 23پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

را   یو چگونه و  شندیاندیاو چگونه م  یارتباط  یها و الگوها  یریگ  میدرباره رفتارها، تصم گرانیكه د  ابدیاگر در  ،یمرب

)خود ارز  یشخص  یابیارزش  جیآنان را با نتا یتواند نظرات بازخورد یم  گرانید  یابیكنند )ارز یم  یابیارز زده و   وندی( پیابیخود 
به عملکرد خو یبرا  یمناسب یساز نهیبرنامه خود   یاز ابزارها یکیبه عنوان   ،یدرجه ا  360 یابی. ارزندیتدارک بب شیبهبود 

 یبرا یتواند بازخورد مناسب یدر ارتباط هستند، م  یكه با مرب  یمتفاوت  نفعانیاطالعات از ذ یعملکرد، با گردآور  یابیارز  دیجد

 (.1390،، معماری و حمیدی)حمیدی فراهم كند یمرب
 یاز چه روش نکهیآن وجود دارد، اما در مورد ا  یرو یاست و توافق همگان  یهیبد  یامر  انیعملکرد مرب یابیضرورت ارز

 میاست، سه  یتعاون یابیارزش ،یابینوع ارزش  نیكه بهتر نیاختالف نظر وجود دارد. با توجه به ا  رند،یقرار گ  یابیمورد ارز  انیمرب

عملکرد    شتریب لیو تما لیتر مسا  قیسازمان، موجب درک عم شرفتیپ  زانیكردن همه اعضا در كار سنجش م جهت بهبود 

 (.  1393راد و همکاران،   یدهند)موسو را انجام یابیارزش  یاست تا آن كه فقط افراد مافوقی و مراجع قدرت قانون
(  ان یو همتا  ردستانیاز همه افراد )سرپرستان، ز یاست كه خالصه بازخورد  یكامل  کلیس  ،درجه  360مدل بازخورد    ندیفرا

كند تا ادراک خود را در  یكند. بازخورد به افراد كمک م یشونده ارائه م  یابیفرد ارز یمختلف عملکرد برا یدر مورد جنبه ها

مح ارز  یكار  طیمورد  با ادراک  مقا  یابیشان،  خورد    یها  ستمیكنند. س  سهیكنندگان مهم  به دل  360باز  رواج   لیدرجه 
به مشکالت نیچنمسطح تر و هم یو سازمان یمیت  یساختارها د وجو یعملکرد سنت  تیریمد  یها  ستمیكه با س  یدر واكنش 

)نجاری  افتهیداشته، توسعه   ن در  (.1388،  نذر محمدیو  است  از س زیورزش تکواندو   یدرجه ا 360 یابیارز  ستمیاستفاده 

و   یآموزش  یزیربرنامه شان،یها ییها و توانا  یستگیباشگاه ها در خصوص شا انیمرب تیوضع  ییشناسا  رینظ  ییایتواند مزایم

  انیمرب بیآن ها، ترغ  فنقاط قوت و ضع  ییدر جهت شناسا انیارائه بازخور به مرب ان،یمرب یآموزش یبه برنامه ها  یجهت ده
بازخور  جیبر نتا  یمبتن یتوسعه فرد  یبرنامه ها  یبه طراح سالم   یرقابت یفضا جادیبرتر و ا انیمرب  ییدرجه، شناسا  360نظام 

 به دنبال داشته باشد.

  ،درجه   360آن ها با استفاده از روش بازخورد   یابیتکواندو به دنبال ارز  یمرد باشگاه ها  انینقش مهم مرببه نظر می رسد  
نظام ها  یکیبه عنوان  الزم را در جهت  یازخوردهانقاط قوت و ضعف آن ها ب  ییباشد تا بتواند با شناسا یم یابیارز  نینو یاز 

بررسی   کیهر   تیاهممیزان تکواندو و   یمرد باشگاه ها  انیمرب یابیمورد ارز  یخص هاشاتوسعه و پرورش آن ها فراهم كند.  

پژوهش حاضر،  شده، هدف از  به مسائل مطرح  باشگاه ها انیعملکرد مرب یابیارزگردد. با توجه  با    یمرد  تکواندو شهر داراب 

 می باشد.    درجه  360بازخورد روش استفاده از 

 

 نظري تحقيق مبانی

 :و اصول آن عملکرد یابیارز

، )هادوی ردیمی گبه طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار   نیآن كار كاركنان در فواصل مع  لهیوس  بهاست كه    یندیفرا

 سازی،  تونمند  اثربخشی،  كارایی،:  نظیر  عباراتی  قالب  در  و  عملکرد  جامع  سنجش فرایند به  (.1393  ،سلطانی و حسن زاده

  سازمان مدت  بلند  ای  برنامه ،ساختاری سازمانی،  وظایف و  اهداف  تحقق برای  مفاهیم و اصول چارچوب در  پاسخگویی  قابلیت

  شده مصرف امکانات كلیه مدیر كه  است این عملکرد ارزیابی  منظور دیگر  عبارت به یا  و شود  اطالق سازمان عملکرد ارزیابی
 كیفی  كمی  اهدافی به كه  شود  روشن  تا كند مقایسه قبول  مورد  معیارهای  اساس بر كار  بازدهی با  را  معنوی و  مادی  از  اعم

  با كه  سیستمی یک  از  استفاده با ارزیابی  برای  سیستماتیکی روش  هیچ  ها سازمان  اكثر.  خیر یا  است آمده  نائل  انتظار  مورد

 از نیمی كه  دهد می نشان  علمی  های بررسی.  ندارند  را  باشد  داشته خوانی  هم سازمان  استراتژیک اهداف  و سازمانی فرهنگ
  منابع  مدیران.  نیستند  قائل ارزشی  كاركنان  عملکرد  ارزشیابی برای  یا  هستند  عملکرد  ارزیابی سیستم  فاقد  صنعتی های  سازمان

 و مدیران  آشنایی  های  آموزش ارائه و ارزیابی  های سیستم  سازی پیاده و  طراحی  در را  حساس و برانگیز چالش نقش انسانی

 دارند  سازمان  استراتژی اهداف  به  دستیابی  و  عملکرد  انسانی، بهبود  منابع  توسعه  در  عملکرد  ارزیابی  كاربرد و  اهمیت  با  كاركنان

 (.3،2010: هاسلوود1391،حسن زادهو  نوشین فرد،  فرج پهلو)

 
3 Haselwood 

http://www.joas.ir/


 14 -33 ، ص1400 پاییز، 23پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 تصمیمات در  زیادی حد تا عملکرد  ارزیابی در اشخاص  بین ارزشیابی های  كاربرد  كه  معتقداند(  1996)4جکسون و شولر

  بر  فرد  خود  ارزشیابی  كاربردهای. شودمی  مربوط بازنشستگی  و  انتقال  ترفیع،،  حقوق  افزایش  جمله  از انسانی  منابع  مدیریت
  تاكید  آموزشی های  برنامه و مناسب های موقعیت  با  افراد تطابق  و  اشخاص وضعیت كردن مشخص وسیله  به شخص پیشرفت

  نتایج  یعنی.  شوند می مربوط سازمان  كل حفظ تحت عنوان كلی تر كاركرد  یک  به  عملکرد ارزیابی  سنتی وظیفه دو این.  دارند

 ای توسعه و آموزشی  نیازهای انسانی،  منابع نظام بخشی اثر مورد در  هایی  بصیرت  ایجاد سبب  كارمندان كل از  ارزیابی عملکرد
  تصمیمات  اساس عملکرد  ارزیابی  وقتی  سرانجام.  شود  می كاركنان  برای سازمان  اهداف  كردن  مشخص  و  سازمان  كل  برای

  متذكر كه  گونه همان.  كنند می  فراهم تصمیماتی چنین برای را سازی مستند و حقانیت گیرد، می قرار انسانی  منابع  مدیریت

 و  درست سیستم  از  استفاده با تواند  می سازمان.  كشدمی چالش به  را انسانی منابع مدیریت اقدامات قانونی،  الزامات گردید،

 قرار  ارزشیابی  مورد  باید  چیزی چه كه  این كردن  مشخص بنابراین.  كند  دفاع  خودش  از آن نتایج با و عملکرد ارزیابی  دقیق
  ارزیابی دقت و  صحت تا شود می  منجر دهد  انجام را  ارزشیابی  باید كسی چه  و  پذیرد صورت  ارزیابی  این  باید  زمانی  چه و گیرد

 (.1395 ،، احمدی و قاسمی)هادی نژاددهد افزایش  را  عملکرد
 

   درجه: 360بازخورد 

نظر ته  یها یستگیاز شا یروش فهرست نیكه در ا  است  یگروه یابیروش ارز ینوع افراد   یشود و از تمام  یم هیمورد 

بر اساس  یخواسته م  انیو مشتر ردستانیفرد در سازمان اعم از مافوق، همکاران، ز میرمستقیو غ  میمرتبط مستق شود تا او را 

ن یابیكنند. فرد ارز یابیشده ارز نییتع  یها یستگیشا فرآ ،یابیبه عنوان خود ارز زیشونده  نتا   یمشاركت م ندیدر    جی كند. 

بند  یابیحاصل از كل ارز  (.  1394، و نسبیشود )لطفی  یبه فرد بازخور داده م  یو به صورت گزارش  یها جمع 
  بسیار  كننده  شركت  برای  تواند  می  كه  دارد  قرار  «عملکردی بازتاب»  مبنای  بر  درجه 360  ارزشیابی  از  حاصل نتایج

  درجه  360  ارزشیابی  یک  نتایج  اینکه برای.  دهد می  ارائه او  به را قوتش  و  ضعف نقاط از آگاهی  و  بازخورد  نوعی  و  باشد ارزشمند

 را شده ریزی  برنامه  استراتژی  یک  باید كننده شركت و  شود حفظ دهنده تمرین مربی  یک وسیله  به كه است نیاز،  باشد  مؤثر
 در  را  رهبری  كلیدی  های توانایی  های  قوت  و  ها ضعف درجه 360  ارزشیابی. دهد  پیشنهاد  ضعف  نقاط  كردن برطرف  برای

، شیخ طاهری،  روزبهانیكند)می  ارائه ها آن بهبود برای را شده ریزی برنامه  مداخله یک پیشنهاد و  كند می  شناسایی سازمان

 .  (1390،مبارک قمصری، رنگرزجدی،  فرزندی پور

. رود می كار  به  اصالح برای و آیدمی دست به  شغل  خود از كه  شغل عملکرد  به مربوط اطالعات  از است  عبارت بازخورد
 و مشتریان مستقیم تمامی و گیرد می انجام گروهی صورت به كه است ارزشیابی سیستم نوعی از عبارت درجه  360 بازخورد

  شغلی  عملکرد از  واقعی برداشتی تا  كنند  می  شركت  فرآیند  این در همکاران  و  مرئوس رئیس، از  اعم  سازمان در  فرد غیرمستقیم

 تماس از پیماید، می را كامل دایره یک فرد  كارهای ارزشیابی این در  است؛ ابزار  و متد  یک درجه  360 بازخورد  .كنند ارائه  را
،  كند  می برقرار همکاران و  باالتر مقامات  با  كه  هائی تماس تا  ها  نامه برداشتن و  پست  محل  به رفتن دارد،  دیگران  با او كه  هائی

  بیشتر  در ولی رسد،  می  25  به عدد این گاهی  و  باشد  نفر چهار یا سه تواند می  ها ارزیاب تعداد.  گیرند می  قرار  نظر مد همه

  بازخورد  مورد  در دیگر  تعریفی  در. شودمی گرفته  كارمند یا كارگر  هر  مورد  در نفر 15  تا 5  از اطالعات گونه این  ها سازمان

 در كه  افرادی  از نام بدون  و  محرمانه  بازخوردی كاركنان، آن  در كه  است فرآیندی با  سیستم یک كه  است آمده درجه 360
  )گلزار  است مستقیم های گزارش و ها رده هم كاركنان، مدیر، طرف از بازخورد  این. دهند می ارایه  كنند، می كار شان اطراف

 (.1398 و همکاران،
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 (1379 کهندل،) درجه 360 ارزیابی  و سنتی  ارزیابی  :1شکل

 :است زیر های  مزیت  دارای  حداقل، درجه  360 بازخورد روش هافمن نظر  طبق بر

 از •دهد. می  افزایش را مشتریان  به  دهی خدمات بر  تمركز  •. كند می تعریف را سازمانی  های  شایستگی  و ها مهارت •

 و داده كاهش را سازمانی مراتب سلسله  •. آورد  می  پدید  را  باال مشاركت  با كاری نیروی  •.  كند می  پشتیبانی گروهی ابتکارات
می  ارزشیابی  را سازمان  در  توسعه و پیشرفت  نیازهای •. برد  می بین  از  را پیشرفت  موانع •. كند می  تر  را روان  امور جریان

 ای  ساده اجرایی مراحل •. سازد می  مشخص را عملکردها  خطوط و خط  •.كند می  جلوگیری  تعصب و  تبعیض بروز از •  .كند

 (.  1388 منظمی،) دارد

  بازخورد  مشابه منظوره  چند  بازخوردهای  از  زیر،  اساسی  دلیل  پنج  به  ها  سازمان  كه  است  كرده  خاطرنشان(  1994)  5براكنة
 :  كنند می  استفاده ای درجه  360

 های  الیه بردن بین از  مشاركتی،  مدیریت قدرت، و اختیار  تفویض همچون  نوین مسائل مکمل ها،  سیستم  گونه این -1

 .هستند گروهی كار  بر تاكید و  مدیریتی  متعدد

 در بویژه  ها،  سازمان  سنتی  ارزشیابی  های  روش  در  موجود  های محدودیت  برخی فاقد  منظوره، چند  بازخوردهای -2

 .هستند كنترل از وسیعی  طیف

  مسئولیت  احساس  و  پاسخگوئی  افزایش ارزشیابی  خصوص در كاركنان،  زیرنظرگرفتن مثل ارزشیابی های روش دیگر  -3

 .اند نبوده موفق ها،  بررسی  نتایج پیگیری زمینه در  مدیران

  آن  نتایج و  باشد  خاص  سازمانی  مخصوص كه كرد طراحی  نحوی  به  توان می را ای درجه  360  بازخورد  سفارشی ابزار  -4

 .دهد افزایش سازمان،  نهائی اهدافی به  رسیدن در را ارشد  رهبران نفس  به اعتماد سطح  بتواند

 منجر  مختلف، منبع  چند از  اطالعات  گردآوری  زیرا هستند، تر  پذیرفتنی  درونی  لحاظ  از  شاخصی  چند های ارزشیابی  -5
  به تواند  می  گیرد،  می صورت  منبع  چندین  از  استفاده با  ارزشیابی  اینکه به  توجه با. شود  می  تری  بینانه  واقع نمائی ژرف به

  دریافت موفقیت برای  هائی  پایه  توانند  می  نهایت در كه  كند  می ارائه را  هائی شاخص روش، این.  شود منجر افراد  دید گسترش

  با  آنان، شغلی  رشد  و  پیشرفت مسئولیت  كه سازد  می  متقاعد را  افراد شیوه، این.  باشند ارزشیابی  فرآیند در  اطالعات  كنندگان

 .(1397و اخوان،  عظیمیاناست) سریع و ساده ارزان، بسیار  آن  اجرای  اینکه  نهایت در.  هاست آن خود
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  کی برخوردار باشد و به آموزش فنون و تکن  یرشته ورزش  کی  یكه از دانش تخصص  شود یگفته م یبه فرد  ورزش : یمرب

 (.1394،  یپردازد)كشان یم  یورزش یها میت  یو رهبر  تیبا هدا یرشته ورزش  کی یها
 

  :یفن مهارت هاي

كه در بر دارنده    ییهاتیبه خصوص فعال ،یورزش  تیفعال  کیاست كه مستلزم درک و تسلط فرد در  ییها مهارت منظور
نجار، محمودیانی،  حسین،ابراهیمی پور)باشد  یها م  کیها، طرز عمل و تکن ندیها، فرآ  وهیش نیت، وفایی  و  امامیان،  زمردی 

 این  .باشد  می  خود  ورزشی رشته  فنون و  ها  تکنیک  به  مربی  تسلط  و احاطه شامل  مربی  فنی  های  مهارت  (.1394،  حقیقی

 مهارت  در  كه اهدافی.  باشد  می كارش  در موفقیت برای  مربی  یک های  تکنیک  و  عمل طرز  ها،  فرایند ها، روش  شامل  ها مهارت

 از مربی  ارزشیابی •. تمرین جلسه یک  اجرای  برای الزم  تجهیزات  تدارک و  تهیه •  :از  عبارتند شوند  می دنبال تکنیکی  های
  توسعه  و رشد •.  مسابقات اساس جدول بر تمرینی ریزی  برنامه  و تیم مسابقات جدول تهیه • شده انجام مسابقات و تمرینات

  برنامه اهداف  به توجه  با مناسب و  صحیح تصمیمات گرفتن  •. مسابقات در مشاركت برای  سازماندهی •. تیمی فلسفه و اهداف

 .و مسابقات  ها  برنامه  پایانی  با اولیه مراحل از  رهبری و  هدایت •

  صحیح بکارگیری و بازی  مختلف های سیستم و ها  استراتژی  با  آشنایی  تیمی، های  تاكتیک  و ها  تکنیک از مربی آگاهی

 مورد در  جامع  اطالعات داشتن. است مربی دانش  های  ویژگی  از ورزشکاران  به  مفاهیم  این انتقال و مسابقه و تمرین در آن ها

 درک و  شناخت نیز  و عمل  در آن ها بکارگیری توانایی  و  جدید  های یافته  مقررات،  و قوانین  از  آگاهی  و  خود  ورزشی رشته

، والدمن، اتواتر و اتواتر)  شود  می  محسوب مربی  بخشی  اثر  در های مربیمهارت  از یکی عنوان به  خود، ورزشی  رشته ساختار
 (.2007 ،6كارتیر

  اطالعات فناوری از گیریبهره  و خود ورزشی  رشته  مطالعات و  ها  یافته  زمینه در روز  به  دانش:  اطالعات فناوری از استفاده

 ورزشکاران. نیازهای  با متناسب تمرینی الگوهای  اجرای و طراحی:  بودن خوبی دهنده  تمرین: راستا این در
   فراگیرندگان  به ها مهارت و مطالب  انتقال  قابلیت:  تدریس توانایی

 از  آگاهی و  سنی  هایرده  تمام در  مربیگری تجربه  داشتن  از  است  عبارت:  سنی  های گروه  تمامی  در  مربیگری  قابلیت 

 رشد از  مقطع هر در حركتی و  روانی و  جسمانی نیازهای

  مشغول  مربیگری  به آن  در كه ورزشی  های تکنیک و  ها مهارت  اجرای در مربی  مطلوب تسلط: مربی  ورزشی  مهارتهای
  بدنی زبان از  استفاده و كالمی های پیام  عنوان تحت متفاوت  های  سرعت و  مختلف  های تن  با كردن  صحبت  از استفاده .است

  مربیان كه  باشند  می  موثر  ارتباط ایجاد  مهم  ابزار از  غیركالمی های پیام عنوان  تحت سر،  و  چشم حركات  اشاره، و  ایما نظیر

 (.1387  سعادت،)ببرند سود  احسن  نحو  به ها تکنیک  این از  بتوانند  باید

 :شود توجه زیر مهم  نکات  به  باید ورزشکاران  با  موثر ارتباط ایجاد برای

  چند  از  استفاده  گروه  برای مناسب زبان  از  استفاده -  پیام  گیرنده  و  فرستنده بین  خبری  منبع نوع  هر  كردن  كم -الف

 -  موثر  ارتباط ایجاد  برای مسئولیت قبول -  رو  در رو  ارتباط از  استفاده -  مزاحم منابع حذف  - ممکن  حد در  ارتباطی  كانال

 (.1382 ،یاحسان و  انیكوزه چ،  ی)گودرز  پیام  گیرندگان های  پاسخ  به كردن گوش
  به  مسابقات  در  موفقیت  و عملکرد  بهبود  جهت  در  تالش  برای  ورزشکاران  در انگیزه  ایجاد:   انگیزشی  های  مهارت: ب 

 نیروی  یک عنوان به آن  از  توان  می انگیزش  از ساده تعریف یک عنوان  به.  است شده  ذكر  مربیان  در  مهم مهارت یک عنوان

  انگیزش:  است شده  آورده  زیر  در انگیزه ایجاد  های روش  از برخی. برد  نام  دهد، می  سوق  هدفی  سمت به  را  فرد كه  درونی
  وظایف تا  دارند  خاص تصمیمی خود و  لیاقت و درونی جوشش  یک هستند، درونی و ذاتی  های  انگیزه  دارای كه  افرادی:  درونی

 اهدافی جزء موفقیت و دستی چیره تصمیمی، خود  شایستگی،  خصوصیات.  رسانند  انجام  به موفقیت مسیر در دستی چیره  با را

 مسابقه  به  آن ها عشق همانا مسابقات  در ورزشکاران  شركت  علت  ورزش در. شوند می  برانگیخته  درون  از كه  است اشخاصی
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 فر، ی)سپهرنمایند تقویت  ورزشکاران  در  را  انگیزه نوع  این بتوانند  باید مربیان. شود  می  ناشی درونی  انگیزه  یک  از كه  است

1397.) 

 ها  تقویت این. گیردمی نشات  منفی  و  مثبت  های تقویت طریق  از  و دیگران طرف  از  انگیزش نوع این: بیرونی انگیزش

 نوع این كه زمانی. عمومی  تشخیص  تحسین،: مثل باشند، ملموس غیر یا  و  پول  ها، نشان شبیه باشند،  ملموس است  ممکن

 و است كمتر قبلی نوع  از  انگیزش این  تاثیر و  نامند می بیرونی های پاداش عنوان تحت را آن ها شوند، می دریافت ها تقویت
 .شود  رنگ كم تدریج  به است ممکن

  با مناسب  جسمانی  توان  بودن دارا و  تیمی  های  برنامه  واجرای  نظارت برای مربی  مطلوب  بدنی آمادگی:  جسمانی آمادگی

 (.2007 ،7ایوانویچ)است  مشغول مربیگری  به آن در كه ورزشی  به توجه

، نیبا قوان  ییآشنا ،یورزش  یاز علوم تخصص یمهارت كاربرد فنون، آگاه ،یمرب یکیو تاكت  یکیپژوهش، دانش تکن  نیا در
مرب قابل  ،یگریمدارک و مدارج  دوپ  ،یسن  یدر گروه ها  یگریمرب تیمطالعه به روز،  به زبان خارج نگ،یآگاهی از   ،یتسلط 

بلند    ناتیتمر  یدر طراح ییتوانا   یمرب  کی یفن  دانش در عمل بعنوان مهارت های یریدر بکارگ ییو توانا مدتكوتاه مدت و 

 در نظر گرفته شده اند.
 

  :یتیریمد مهارت هاي

شود.  یشده استفاده م نییتع  یهدف ها یبسو  یورزش یجهت دادن به برنامه ها یاست كه از آن برا یندیمنظور فرآ

  (.1389،و همکارانشود )شفیعی  یو نظارت اطالق م  یرهبر  ،یسازمانده ،یزیبه برنامه ر  ندیفرآ نیا

 تمرینی  جلسات كند،  تنظیم  را  فصل  های  برنامه  جدول كه  است  ریزی برنامه نیازمند  مربی  زمانی:  ریزی برنامه: الف
.  نماید   فراهم آن  امثال  و ورزشی  هایمسافرت برای  را الزم تداركات كند، مشخص  را  فصلی  های  هدف  دهد، افزایش را  سالیانه

  كسانی  یا  كسی  چه  و  باشد  باید  چگونه  ها  آن ترتیب گیرد،  صورت  باید اقدامی  چه  كه شود  می  بینی  پیش  ریزی،  برنامه  طریق از

 ترتیب  چه  با اهداف  این  اینکه  درباره  جدید  تصمیمات اتخاذ و  ها  هدف  تعیین  بعنی  ریزیبرنامه.  گیرند  عهده  بر را امور  انجام  باید
 (.1387 ، )فالحاست  مربیان  موفقیت كسب  عوامل ترین  ارزنده  از  یکی ریزی  برنامه.  شوند محقق ای  نتیجه چه  با و

 را  ها فعالیت این  كه  افرادی  شود،  می انجام  كه هایی ۔فعالیت  بین ارتباطات  هماهنگی  به سازماندهی سازماندهی:: ب

 گرفتن نظر  در  بدون.  شود می  اطالق آیند، می  كار  به  ها هدف  تحقق  برای كه فیزیکی عوامل  از دسته آن  و دهند  می انجام

  بازیکنان میان را  تیمی های مسئولیت كه  بیاموزد  است الزم  باشد،  می ورزشی های  فعالیت  از سطحی چه در مربی یک  اینکه
 (. 1379  ،)كهندلكند استفاده  ای  شایسته  بطور  انسانی نیروی و  زمان از  كه شد  خواهد  باعث  عمل  این.  كند  تقسیم افراد  سایر و

  با  موثری  ارتباط  كه كند  می حکم  مربی  وظیفه.  باشد  ۔می  ورزشکاران  رهبری  و  هدایت مربی  وظیفه اولین:  رهبری:  ج

 در  ورزشی  انگیزه  ایجاد:  از عبارتند  رهبری  حیطه  در  مربی  وظایف. نماید  برقرار  خود  همکار  مربیان  و  ورزشکاران،  مسئوالن
 مربی،  یک  رهبری  وظایف انجام  برای.  ناسازگاری ها بررسی و  تغییرات ضروری ایجاد  آنان، با  شایسته  روابط  ایجاد  ورزشکاران،

 توسط  كه  است  رهبری  های  شیوه  ترین  مطرح  از(  اقتضایی)موقعیتی   رهبری  سبک.  دارد  وجود  مختلفی  رهبری  روش های

 شرایطی  و موقعیت  به  رهبری،  و هدایت  مختلف  های  روش از  استفاده كه  معتقدند آنان. است شده  مطرح 8بالنچارد و  هرسی

 را  رهبری  های سبک  از یکی شده ایجاد شرایط به  توجه  با مدیر  باید  و  دارد بستگی است گرفته  قرار آن  در(  مربی) مدیر كه
 .  نماید انتخاب  پیروان هدایت برای

 كردن  شکوفا  معنی  به  پرورش،  با  تربیت.  است  شده  مشتق  «تربیت»  واژه  از «مربی»  واژه  كه  است  این  امر  حقیقت

 ها،  دانستنی انتقال  ها،  یافته عرضه  صورت به  آموزش حاصل  تربیت،.  است  فرد طبیعی  های توانایی  یا  و بالقوه  استعدادهای
 می اساس  این  بر.  كند  مبدل  فرهیخته  انسان  به را فرد تا است  صدد در  كه است  استعدادهایی  بکارگیری و  تجربیات  سازماندهی

 از  كه  است  فردی  مربی،.  شود  می تعبیر  مربی به  است  افراد  آموزش  و تربیت  تعلیم،  دار عهده  كه  فردی  گرفت، نتیجه  توان
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 در  را  اخالقی و اجتماعی  فکری،  حركتی،، جسمانی  استعدادهای  منظم،  و شده حساب  های  فعالیت سلسله  یک كاربرد طریق

 مطلوب  صورت  به  و شده  تقویت  مربی توسط  انسان  فطری  نیروهای و  ها  توانایی  لذا كند؛  می  شکوفا  آموزندگان  و فراگیران وجود
  مربی یک. شودمی خوانده  ورزش مربی  است، فوق مسائل دار عهده  ورزشی های مجموعه در كه  فردی حال،.  یابد می تکوین

 تک  هدایت و راهنمایی بر عالوه  كه  چرا است،  گریبان  به دست بیشتری معضالت و مشکالت  با  گروهی فعالیت های در ورزش

  الزمه  هماهنگی  و هدایت  این  و  اوست  عهده به نیز اعضا  تمامی میان  هماهنگی  ها، آن  عملکرد توسعه  و  بهبود  و  افراد  تک
 . است  مربی  شخص موفقیت و  كامیابی

 وجود فرض  پیش  یک.  است  فعالیت  یک السی تسو و ترتیب  وی  هدف دهد می  آموزش  را  ورزشکارانش مربی  كه هنگامی

 در  گیرنده یاد فرصت این در.  دارد  یادگیرنده  اعمال  نتایج پیشگیری  برای را  الزم دانش  و  تجربه معلم عنوان  به مربی كه  دارد

  مربی تعلیم  در.  باشد می ای گسترده مفاهیم  ارتباط  شامل  تعلیم. آورد  خواهد  بدست را الزم  شایستگی  فعالیت  با  مهارت  اجرای
 های شیوه  از  استفاده  .دارد  بستگی نیز كار انجام و تمایل  آن ها  از  استفاده  چگونگی بلکه را  مفاهیم  تنها  نه كه كند می سعی

  با  و دارند قرار  سطحی چه در  آمادگی نظر  از ورزشکاران كه  دارد بستگی  مهم موضوع این به نیز مربی  توسط  رهبری  مختلف

 و  رهبری سبک از  مربی آگاهی و آشنایی حال هر به. شود  استفاده فوق  های شیوه  از شده ایجاد  های موقعیت و آن به توجه
 می محسوب  ورزشکاران با  مناسب  ارتباط  ایجاد و وی موفقیت در مهم  عامل  یک  بعنوان رهبری و  هدایت شیوه  بهترین  انتخاب

 . (9،2008: نو1396 یی و نجف زاده،ای)ذكرگردد

  پیش  برنامه طبق  ورزشی  های  برنامه مراحل  تمام آیا  كه  دارد  توجه موضوع این به مربی، كنترل و نظارت در: نظارت: د

  با  نتایج  این سپس  گیرند، می  قرار سنجش مورد  كار  نتایج ابتدا.  شود می مشاهده مرحله  سه نظارت  مرحله در. خیر  یا رود می
 تفاوت اولیه اهداف با  نتایج  این  چنانچه  درنهایت  و گردد می مقایسه است، شده  اصالح ریزی  برنامه  مرحله  در  كه هایی ۔هدف

 (.1394)طحان، گیرد باید اقدامات اصالحی انجام  باشند، داشته  عمده

  اتخاذ.  باشد می  مشکل حل  برای  متعدد های حل راه  بین  از حل  راه  بهترین  انتخاب  شامل گیری تصمیم:  گیری تصمیم:  ه
  نمونه،  برای. باشد  می  برخوردار  چشمگیری  اهمیت  از مسابقات  زمان  در خصوص به مربیگری  در  صحیح  و سریع  تصمیمات

  نیز مدیریت در.  شود می  محسوب مربی  مهم وظایف  از آن تغییر با نتیجه  حفظ  برای ورزشکار یک تعویض  در مربی  تصمیم

  حل  راه و نظرات از  فقط  یا تصمیم گیری،  برای  مدیر ها روش این در. دارد مختلفی های روش مشکل حل برای گیری تصمیم

 های  روش از  استفاده.  می كند  استفاده نیز مشکل حل  برای دیگران  های حل  راه و  نظرات  از یا و كندمی  استفاده  خود  های
 گیری تصمیم  هایروش از  استفاده نیز مربیگری در. دارد ها  شیوه  این  از فرد آشنایی میزان  به بستگی  گیری، تصمیم  مختلف

 .باشد سهیم مربی بخشی اثر و  موفقیت در  زیادی حدود تا تواند می گوناگون، های  موقعیت و شرایط به توجه  با  مختلف

  عملکرد  پیشرفت  میزان  از  مربی  آگاهی  برای.  است  شده  انجام  اعمال  تحلیل  و  تجزیه  فرایند  ارزشیابی:  ارزشیابی:  ز
  مربی  خود عملکرد از با  و ورزشکاران عملکرد از  تواند می ارزشیابی. شود  می  استفاده ارزشیابی  از  آنان،  موفقیت  و ورزشکاران

 خواهد  ارائه  مربیان  به  آینده  های  ریزیبرنامه  برای  را  مفیدی  اطالعات  ارزشیابی،  از  حاصل  نتایج.  شود  انجام

 (. 1395ی،)سلطاننمود

بکارگ جادیا ییتوانا،  پژوهش نیا در نظارت بر اجرا  یرهبر یها  وهیش  یرینظم و انضباط،   ،یورزش  یبرنامه ها  یموثر، 

موقع از ه استفاده ب ییو انتظارات ورزشکاران، توانا ازهاین صیتشخ ییورزشکارن، توانا یابیارز  ،یاستفاده از قدرت جاذبه شخص

 در نظر گرفته شده اند. یمرب  کی  یتیریمد عنوان مهارت های  به یریگ میو قدرت تصم هیپاداش و تنب ستمیس

باشد)اصانلو،    یفرد م  کی  یو روان  یرفتار های  ۔یژگیمجموعه و  ،یتیشخص یها  یژگیمنظور از و : یتيشخص يها یژگیو

 یظاهر  تیو جذاب  یرازدار ،یشیو پشتکار، مثبت اند یاعتماد به نفس، سخت كوش ت،یپژوهش، ابتکار و خالق  نیا  در  (.1397
نظر گرفته شده اند.  یمرب  کی  یتیشخص  یها  یژگیبه عنوان و  در 
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 (.1398،  ییبرد )ابوالعال یبکار م یفرد انیكه شخص در تعامالت م ییها آن دسته از مهارت : یاجتماع يها یژگیو

به ورزشکار، م نیا در وقت  ز،یآم  نیورزشکار، عدم استفاده از كلمات توه  ختنیبرانگ  ییتحمل، توانا زانیپژوهش، احترام 

با د یبرقرار ییتوانا ،یاجتماع تیمقبول ،یشناس  یاجتماع یها یژگیبه عنوان و یالملل  نیدر مجامع ب  تیو عضو گرانیارتباط 

 در نظر گرفته شده اند. یمرب  کی

 مطالعات پيشين. مروري بر 1 جدول

 یافته ها هدف محقق 

 جیلیان

(2019) 

به كمک   تیم هاكی  ارزیابی مربیان

 درجه(  360روش بازخورد چند منبع)

شناختی های روانهای اخالقی و رفتاری، ویژگیویژگیبه ترتیب،  

بیشترین تاثیر بر عملکرد    های مدیریتیو ارتباطی و ویژگی

 مربیان داشته اند.

 شرودینز

(2018) 

تحلیل مولفه های عملکرد در مربیان  

 درجه  360بیسبال با روش بازخورد 

مهارت  در سطح متوسط قرار دارد.  مربیان بیسبال یعملکرد كل

های فنی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اجتماعی به  

درجه كسب   360ترتیب بیشترین نمرات را در ارزیابی با بازخورد 
 كردند.

  پانگ

(2017) 

حرفه  یها  یستگیاز شا انیمربادراک 

 خود  یا

 یهایستگیساالنه، شا یزیر  مرتبط با برنامه  یها  یستگیشا
  یستگیو مسابقه و شا نیتمر یها تیموقع صیمرتبط با تشخ

مورد   یكل یستگیسه شا یگریو مرب  یشخص  یآموزش یها

بودند.  نیدر ا یبررس  پژوهش 

مک كارتی و 

 توماس
(2016) 

 یروانشناس  دگاهیاز د یگریمرب  یابیارز

  نهیدر زم  یاندك قاتیتنها تحق  ،یگریداشتن مرب  تیعموم  رغمیعل

لحاظ و  ژهیاثربخش به و  یگریعوامل موثر بر مرب  یها یژگیاز 

 ،یگریمرب یابیدر ارز  یدیانجام شده است. سه عامل كل یروان
 و نگرش بودند.  یادراك  یعامل شناخت ،یشخص  نیب وابطسبک ر

مک مت و 
  سالینگر

(2015) 

درجه در   360نقش بازخورد   یبررس
 سازمان شرفتیكمک به رهبران در پ

تواند به شکل  یكه دارد م  ییبسزا  رینوع بازخورد با تاث نیا
 در سازمان ها گردد.  یرهبر یندهایسبب بهبود فرا یمناسب

 فوستر و لو

(2015) 

  360تنظیم مهارت مدیران با بازخورد 

 درجه

در   رانیمد یمهارت ها نیاز مهمتر یکیدرجه    360بازخورد 

در   یباشد كه نقش اساس یمختلف م  یها  طیسازمان ها و مح

 در مشاغل مختلف را بر عهده دارد. زیمورد ن یتنظیم مهارت ها

جاللی و 
 نجف آقایی

(1398) 

های  بندی شاخصشناسایی و اولویت

ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان  
های ملی فوتبال جمهوری اسالمی  تیم

  360با استفاده از روش بازخورد  ایران

 درجه

نشان داد كه پنج مقوله ن ،  "های فنیویژگی"تایج این تحقیق 

،  "های اخالقی و رفتاریویژگی"، "های شخصیتیویژگی"

  "های مدیریتیویژگی"و   "شناختی و ارتباطیهای روانویژگی"
های ملی فوتبال بودند.  ارزیابی عملکرد مربیان تیمهای  شاخص

های ارزیابی  برای یک بازیکن تیم ملی فوتبال نیز، شاخص

های اخالقی  ویژگی"، "های فنیویژگی"عملکرد شامل سه مقوله  

 .باشندمی  "های شخصیتیویژگی"و   "و رفتاری

كشاورز و 

 همکاران

(1397) 

تحلیل عوامل موثر بر كسب كرسی 

بین المللی ورزش توسط  های 
  360با روش بازخورد   نمایندگان ایران

ه ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی،  ب
ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان  
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ها، یئت علمی دانشگاه)ه درجه
مدیران، ورزشکاران و نمایندگان  

 (صاحب كرسی ورزش

المللی ورزشی نقش های بینكرسیهای موثر در كسب مولفه
 .دارند

 

 روش تحقيق
شامل ورزشکاران  آن  یجامعه آمار  .است پیمایشی –  توصیفی  روش،  نظر  از  و كاربردی  هدف، لحاظ به پژوهش حاضر

مرب  شهرمرد تکواندو  بازه زمانی سال    تکواندو استان فارس و شهر داراب اتیو كارشناسان ه  رانیتکواندو و مد  انیداراب،  در 

در  یمرد حرفه ا یمرب 5ورزشکار مرد تکواندو،  200بودند كه تعداد آنان بر اساس اطالعات كسب شده شامل   1397-1398
گروه  کینفر به تفک  147بر اساس جدول مورگان تعداد  یو كارشناس تکواندو بودند. نمونه آمار ریمد  10و  یرشته ورزش نیا

:    باشد. ینفر در گروه كارشناسان( م  10و   ینفر در گره مرب 5 نفر در گروه ورزشکاران،  132ها )  ابزار پژوهش عبارت است از 

مهارت  ،یفن یمهارت ها یدر قالب چهار مولفه اصل  انیمرب  یژگیو  40پرسشنامه    نیدر ا : ( 1389) دهقانپرسشنامه  

  نی تدو  کرتیل یارزش  5 اسیو در مق یخبر یبه صورت جمله ها یاجتماع یها  یژگیو و  یتیشخص یها  یژگیو  ،یتیریمد یها

پاسخگو به    10تا   1كنند. در پرسشنامه حاضر سواالت   یابیجنبه ها ارز  نیرا از ا یخواسته شده تا مرب  انیشده و از  مربوط 

به مهارت ها  20تا   11سواالت  نیباشد و همچن  یم یفن یمهارت ها یبررس مربوط به    30تا   21سواالت    ،یتیریمد یمربوط 
سواالت    یتیشخص  یژگیو به و  40تا    31و  استا  نیا  ی. روابدباش  یم  یاجتماع  یهایژگیمربوط  نظر    دی پرسشنامه توسط 

پا ردیگ  یقرار م  یمورد بررس  یدانشگاه   ییا یقرار خواهد گرفت. پا دییمرونباخ مورد تا یآن با استفاده از محاسبه آلفا  ییایو 

) قیپرسشنامه در تحق نیا   ییا یپا زانیخود م قی( در تحق1393راد و همکاران) یبدست آمده بود. موسو  82/0(  1389دهقان 
 گزارش نمودند.    85/0پرسشنامه را  نیا

 

 یافته ها

  2در جدول    ی و مدرک تحصیلیتعداد سابقه قهرمانتوزیع فراوانی بر حسب و   1  جدول درشناختی  جمعیت ویژگی های

 ارائه  3در جدول   و كارشناسان  انیورزشکاران، مرب  دگاهیعملکرد از د  یابیارزهای  شاخص های آمار توصیفی مربوط به مولفهو 

 شد:

 ی سن و سابقه ورزش: متغير هاي توصيف1جدول 

 ميانگين و انحراف معيار ویژگی ها تعداد

147 
 24/38  ±  23/11 سن )سال(

 54/21  ±  43/7 سابقه ورزشی)سال(

 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعيت تحصيلی و تعداد سابقه قهرمانی : 2جدول

 درصد فراوانی گزینه ها ویژگی ها

 مدرک تحصيلی

 9/29 44 دیپلم و زیر دیپلم

 19 28 فوق دیپلم

 1/40 59 لیسانس

 9/10 16 فوق لیسانس

 100 147 كل

 3/31 46 فاقد مقام

 66 97 استانی
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تعداد سابقه 

 قهرمانی

 7/2 4 كشوری

 100 147 كل

 نمونه آماري دگاهیعملکرد از د ی ابیارزشاخص هاي آمار توصيفی مولفه هاي   3جدول

 نرمالیتی معناداری انحراف استاندارد  ±میانگین تعداد نمونه گروه                       مولفه

 یتیریمد یمهارت ها

 824/3  ±54/0 5 انیمرب

 674/3  ±86/0 10 كارشناسان 115/0

 423/3  ±21/1 132 ورزشکاران

 یفن یمهارت ها

 89/1  ±12/0 5 انیمرب

 148/2  ±15/0 10 كارشناسان 342/0

 327/2  ±27/1 132 ورزشکاران

 یاجتماع یها یژگیو

 642/3  ±43/1 5 انیمرب

 425/3  ±3/1 10 كارشناسان 121/0

 274/3  ±24/1 132 ورزشکاران

 یتیشخص یها یژگیو

 754/3  ±74/1 5 انیمرب

 312/3  ±24/1 10 كارشناسان 273/0

 542/3  ±03/1 132 ورزشکاران

 نمونه آماري دگاهیاز د مولفه هاي ارزیابی عملکرد: مقایسه نتایج  4جدول 

 
 تکواندو شهر داراب در خصوص مهارت یمرد باشگاه ها انیمرب  یابیارز نیبیافته های تحلیل آنوای یک طرفه نشان داد  

 وجود دارد یتفاوت معنادار  و كارشناسان(  انیورزشکاران، مرب  دگاهیدرجه )از د  360  دگاهیبا استفاده از د  انیمرب  یتیریمد یها

(05/0>08/0=P  ،224/2=F  اما در دیگر مولفه های .) مهارت های فنی، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی نمونه آماری، تفاوت

ندارد)  (P>05/0معناداری وجود 

 ی تیریمد ياز سواالت مهارت ها کیدر رابطه با هر  نمونه آماري دگاهید سهیمقا:  5جدول

 معنی داري درجه آزادي آماره خی دو رتبه گروه سوال 

نظم و انظباط در  جادیا ییتوانا

 یورزش طيمح

 51/23 مربی

 14/22 کارشناس 789/0 2 42/0

 98/20 ورزشکار

و  يرهبر يها وهياستفاده از ش

 تیریمد

 65/25 مربی

 72/24 کارشناس 018/0 2 657/8

 23/18 ورزشکار

 انسیوار ل يتحلنتایج 

 طرفه کی

 يمهارت ها

 یتیریمد

 يمهارت ها

 یفن

 يها یژگیو

 یاجتماع

 يها یژگیو

 یتيشخص

 F 224/2 96/0 57/0 74/0آماره 

 57/0 43/0 52/0 08/0 معنی داري
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از کار خود و ورزشکاران  یابیارز

 دوره هر انیدر پا

 36/26 مربی

 54/25 کارشناس 156/0 2 45/3

 17/22 ورزشکار

بر اجرا  ميکنترل و نظارت مستق

 یورزش يبرنامه ها

 65/22 مربی

 74/24 کارشناس 231/0 2 74/4

 32/23 ورزشکار

 يبرا یاستفاده از قدرت شخص

 نقوذ در ورزشکاران

 عالقه جادیا و

 65/27 مربی

 87/29 کارشناس 145/0 2 32/3

 54/25 ورزشکار

 تیرضا یابیارز ستميوجود س

 يورزشکاران برا

 یمرب

 17/20 مربی

 65/19 کارشناس 786/0 2 69/1

 32/17 ورزشکار

و  ازهاين صيتشخ یيیتوانا

 انتظارات ورزشکاران

 63/25 مربی

 11/27 کارشناس 642/0 2 458/0

 47/24 ورزشکار

پاداش  ستمياستفاده از س ییتوانا

 هيو تنب

 26/28 مربی

 12/29 کارشناس 356/0 2 125/2

 54/26 ورزشکار

به موقع در  يريگ ميتصم ییتوانا

 هنگام مواجه با

 بحران

 85/19 مربی

 54/21 کارشناس 267/0 2 634/3

 23/20 ورزشکار

خال  يازهايتوجه به ن یچگونگ

 ورزشکاران

 54/22 مربی

 32/20 کارشناس 549/0 2 697/0

 84/19 ورزشکار

کامل از  یداشتن دانش و آگاه

 ها کيتکن

 17/25 مربی

 65/24 کارشناس 795/0 2 654/0

 32/23 ورزشکار

رده  یدر تمام يگر یمرب تيقابل

 یسن يها

 42/17 مربی

 34/21 کارشناس 243/0 2 214/3

 98/19 ورزشکار

 

با مهارت سوال 12از   در یک سوال  فقطنشان داد    5نتایج جدول و   یرهبر  یها وهیاستفاده از ش)های مدیریتی مرتبط 

بین دیدگاه  تیریمد  (.P=018/0)وجود دارد  و كارشناسان  انیورزشکاران، مرب( تفاوت معنی داری 
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 ی فن ياز سواالت مهارت ها کیدر رابطه با هر  نمونه آماري دگاهید سهیمقا: 6جدول 

 معنی داري درجه آزادي آماره خی دو رتبه گروه سوال 

 یو اطالع از علوم تخصص ییآشنا

 45/23 مربی

 01/25 کارشناس 651/0 2 32/1

 12/22 ورزشکار

 يگر یداشتن مدرک معتبر مرب

 41/21 مربی

 41/20 کارشناس 412/0 2 56/1

 98/19 ورزشکار

 دانش يريبه کار گ ییتوانا

 17/27 مربی

 09/26 کارشناس 617/0 2 98/0

 12/27 ورزشکار

و مقرارت  نيبه قوان ییآشنا

 یکنون

 03/18 مربی

 64/18 کارشناس 214/0 2 99/0

 23/17 ورزشکار

 هياول يکمک ها یبا مبان ییآشنا

 36/21 مربی

 14/19 کارشناس 128/0 2 89/1

 65/20 ورزشکار

محاز  يبا مکمل ها ینسب ییآشنا

 مجاز ريو غ

 43/24 مربی

 12/26 کارشناس 214/0 2 32/1

 17/23 ورزشکار

 یو طراح يزیدر برنامه ر ییتوانا

 کوتاه نیتمر

 65/20 مربی

 15/19 کارشناس 365/0 2 41/1

 32/20 ورزشکار

 مطلوب یجسمان یداشتن آمادگ

 65/23 مربی

 41/20 کارشناس 654/0 2 93/0

 71/21 ورزشکار

 یز بان خارج کیبه  یتسلط نسب

 21/21 مربی

 65/19 کارشناس 236/0 2 54/1

 49/20 ورزشکار

 داشتن مطالعه و دانش به روز

 31/24 مربی

 98/21 کارشناس 896/0 2 72/1

 42/20 ورزشکار

 
بین دیدگاه    های  سوال مرتبط با مهارت  10نشان داد كه در  6نتایج جدول   و   انیورزشکاران، مربفنی تفاوت معنی داری 

 .(P>05/0)وجود ندارد  كارشناسان
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 ی اجتماع يها ی ژگیاز سواالت و کیدر رابطه با هر  نمونه آماري دگاهید سهیمقا:  7جدول

 معنی داري درجه آزادي آماره خی دو رتبه گروه سوال 

 احترام به ورزشکاران

 65/24 مربی

 11/23 کارشناس 214/0 2 54/2

 74/22 ورزشکار

نسبت به  يريسخت گ

 ورزشکاران

 41/21 مربی

 77/19 کارشناس 126/0 2 12/1

 84/20 ورزشکار

خ ارتباط وپاس يبرقرار ییتوانا

 ییگو

 03/23 مربی

 41/22 کارشناس 432/0 2 35/1

 12/22 ورزشکار

 در کار کردن با ییتوانا زانيم

 گرانید

 74/20 مربی

 32/20 کارشناس 62/0 2 54/1

 11/19 ورزشکار

 ورزشکاران ختنيبرانگ ییتوانا

 62/20 مربی

 72/21 کارشناس 231/0 2 98/0

 41/21 ورزشکار

 نيعدم استفاده از کلمات توه

 زيآم

 04/21 مربی

 89/19 کارشناس 126/0 2 53/1

 15/21 ورزشکار

 یمرب یوقت شناس

 44/23 مربی

 06/22 کارشناس 652/0 2 79/1

 42/20 ورزشکار

 تيمورد احترام بودن و مقبول

 62/20 مربی

 32/21 کارشناس 236/0 2 93/0

 14/21 ورزشکار

 و یالمل نيدر مجامع ب تیعضو

 یجهان

 36/22 مربی

 41/21 کارشناس 128/0 2 76/1

 54/20 ورزشکار

 
بین دیدگاه    یاجتماع یها  یژگیوسوال مرتبط با    9نشان داد كه در   7  نتایج جدول   انیورزشکاران، مربتفاوت معنی داری 

 .(P>05/0)وجود ندارد  و كارشناسان
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 شخصيتی  يها ی ژگیاز سواالت و کیدر رابطه با هر  نمونه آماري دگاهید سهیمقا:  8جدول 

 معنی داري درجه آزادي آماره خی دو رتبه گروه سوال 

 يداشتن اعتماد به نفس باال برا

 يگر یمرب

 84/21 مربی

 54/20 کارشناس 246/0 2 51/2

 65/21 ورزشکار

 و مبتکر ایخالق پو یداشتن ذهن

 74/23 مربی

 14/23 کارشناس 365/0 2 12/1

 65/21 ورزشکار

 

 و پشتکار یسخت کوش

 05/20 مربی

 42/19 کارشناس 428/0 2 36/2

 65/19 ورزشکار

 ميو انتقال مفاه سیتدر ییتوانا

 84/23 مربی

 65/21 کارشناس 512/0 2 99/0

 42/22 ورزشکار

و سنگ  يامانت دار يرازدار

 صبور بودن

 52/21 مربی

 43/20 کارشناس 215/0  45/1

 74/20 ورزشکار

به  يداشتن نگرش حرفه ا

 يگريمرب

 87/19 مربی

 42/18 کارشناس 328/0  23/1

 79/18 ورزشکار

کنترل استرس و آرام  ییتوانا

 يساز

 05/21 مربی

 87/20 کارشناس 216/0 2 89/0

 32/19 ورزشکار

 يظاهر تيداشتن جذاب

 54/17 مربی

 01/19 کارشناس 145/0 2 24/1

 12/19 ورزشکار

 یشیمثبت اند هيداشتن روح

 17/23 مربی

 42/23 کارشناس 423/0 2 73/1

 11/22 ورزشکار

 
كه در    8نتایج جدول  با  9نشان داد  مرتبط  بین دیدگاه  یتیشخص  یها  یژگیوسوال  معنی داری  ورزشکاران، تفاوت 

ندارد  و كارشناسان  انیمرب  .(P>05/0)وجود 
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 نتایج

 ي تکواندو شهر داراب در خصوص مهارت ها يمرد باشگاه ها انيمرب ی تفاوتابیارزنتایج فرضيه اول که به 

عملکرد    یابیارز( به  1389گودرزی و همکاران)  با تحقیقات،  ،پرداخت درجه 360 دگاهیبا استفاده از د انيمرب یتیریمد

بازخورد   بالیوال یمل  یها  میت انیمرب كه    لیو تحل هیتجز  جینتاپرداختند.   درجه 360با استفاده از روش  نشان داد  داده ها 

وجود   05/0  یدر سطح معنادار  یتیریمد  یدر خصوص مهارت ها  یمورد بررس  یگروه ها  یابیارز جینتا  نیب  یتفاوت معنادار

پژوهش شامل    یتکواندو بود. جامعه آمار  یمل  یها  میت  انیدرجه عملکرد مرب  360  یابیارز( به  1394. كشانی و همکاران)نداشت
و در دو بخش    یسن یرده ها  هیتکواندو در كل یمل یها میت  رانیسرپرستان و مد  ان،یو مرب  انینفر از ورزش كاران، سرمرب  100

، همخوانی وجود ندارد یدار  یدرجه اختالف معن  360بازخور    نیها نشان داد كه ب  افتهی  .پرداخت  1392و بانوان در سال    انیآقا

  یاب یخراسان بزرگ با استفاده از مدل ارز  یبدن  تیترب یعملکرد اداره ها  یابی( به ارز1390)یعماد عشقدارد و با نتایج تحقیق، 
  دگاهیو از د  یتیریت مدهشت مهار یبر مبان  یبدن تیترب  یاداره ها  رانیها در خصوص عملکرد مد  افتهی درجه پرداخت.  360

نشان داد كه ب  ریكارمندان و خود مد  ان،یمافوق، مشتر  رانیشامل مد نفعیچهار گروه ذ در   نفعانیذ نیا  یابیارز  جینتا نیاداره 

به  دار  ودوج  یتفاوت معنادار  رانیمد  یتیریمد  یمهارت ها یابیارز می توان  ندارد. از دالیل عدم این همخوانی  همخوانی  د، 

های مربوط به یک نظام مطلوب  شاخص  تفاوت های مولفه ای و ساختاری و زیر مقیاسی در دو مطالعه مورد بررسی اشاره كرد.
ترین   اساسی  نماید. جهت تدوین یک نظام ارزشیابی فراهم می الزمبرای اتخاذ تصمیمات  ارزشیابی عملکرد، مبنای مناسبی را

  های  (. مهارت1394و همکاران،  ابراهیمی پور)ارزیابی قرار گیرد  نوع عملکردی باید موردانتخاب در این زمینه این است كه چه 

استفاده  تعیین  های  هدف  سوی به  ورزشی  های برنامه به  دادن  جهت  برای  آن  از  كه  است  فرایندی  مربی، مدیریتی  شده، 
 تحقق را مربی  یک ورزشی های  هدف مجموع در  كه نظارت و رهبری  ریزی، سازماندهی،  برنامه  به  فرایند  این  اصطالح. شودمی

نژاد و همکاران،  می  اطالق بخشند،  می منابع قدرت   یابیارزش  ،یریگ  میفوق، تصم  یها ندیعالوه بر فرآ(.  1395شود)هادی 

بودجه بند یمرب  نیاول( از این رو 2011: نرمانسل،1394و همکاران، لطفی)ندیآیبه شمار م یتیریمد یمهارت ها  از زین یو 
باشدورزشکاران م  یو رهبر  تیهدا یمرب  فهیوظ موثر  یحکم م  یمرب  فهوظی.  ی  با مسئوالن، ورزشکاران و   یكند كه ارتباط 

  ستهیبط شاروا  جادیدر ورزشکاران، ا یورزش  زهیانگ جادیا  شامل  یرهبر طهیدر ح  یمرب  فی. وظادیهمکار خود برقرار نما  انیمرب

متفاوت    گریکدیها با  مهارت نیا  تیماه(. همچنین  1394ی،كشاناست) های  ناسازگار یو بررس یضرور راتییتغ جادیبا آنان، ا

برخ تریقو  ها مهارت  از یممکن است در برخ یمرب کیاست و  بطور  های ژگیها و و مهارت نیا  یباشد. وقت  فیضع یو در  را 
 و همکاران،  خوش بخت)شوند یبا هم خنث  گریگروه با ادراكات گروه د  کیممکن است ادراكات  میدهی  قرار م  یبررس مورد  یكل

1394).   

 

 ي تکواندو شهر داراب در خصوص مهارت ها يمرد باشگاه ها انيمرب ی تفاوتابیارزکه به  دومنتایج فرضيه 

  بالیبرتر وال  گیل  انیمرب  ی( كارآمد1390) یبخشش  با تحقیقات،،  پرداخت درجه 360 دگاهیبا استفاده از د انيمرب فنی

بعد ارز دگاهیرا از د بین ارزیابی عملکرد مربیان نشان نداد. دهقان  كرد. یابیورزشکاران در چهار   نتایج تفاوت معنی داری را 

  بین  كه  دریافت  درجه  360 بازخورد  روش از  استفاده  با  ایران  والیبال ملی  های  تیم  مربیان  عملکرد  ارزیابی  در(  1389) قهفرخی

  مدیریتی، مهارتهای  خصوص  در  والیبال  ملی هایتیم  مربیان  ارزیابی  خود و  سرپرستان همکار،  مربیان ورزشکاران،  ارزیابی  نمرات
، ندارد، همخوانی دارد و با نتایج تحقیق وجود  معناداری تفاوت  شخصیتی های ویژگی اجتماعی، مهارت های فنی، مهارت های

 درجه  360 بازخورد روش به  بیرجند دانشگاه  بدنی تربیت اساتید ارزیابی هدف با را  تحقیقی(  1392)  همکاران و بخت خوش

باالتر    یابیخودارز  جیگروه ها اختالف معناداری وجود داشت و نتا  نینشان داد كه از نظر ارزیابی عملکرد ب  جینتا  .دادند انجام را
به تفاوت در نوع ارزیابی اشاره كرد.گروه ها قرار داشت  گریاز د ندارد. از دالیل عدم این همخوانی می توان   مهارت ، همخوانی 

 ها، روش شامل  ها مهارت این  .باشد  می خود  ورزشی رشته فنون و  ها  تکنیک به مربی  تسلط و احاطه شامل مربی فنی  های

از   یمرب  ی. آگاه(1390و همکاران، اصغری زادهباشد)می  كارش در  موفقیت برای  مربی  یک های تکنیک و  عمل طرز ها،  فرایند

بکارگ یمختلف باز  یها ستمیها و س  یبا استراتژ ییآشنا  ،یمیت  یها کیها و تاكت کیتکن و  نیها در تمر آن حیصح یریو 
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و  میمفاه  نیمسابقه و انتقال ا مرب  یها  یژگیبه ورزشکاران از  نذر محمدی، نجاری)است  یدانش  به عبارت دیگر  .  (1388و 

نیاز برای اجرای  منظور توان به كار بردن ابزار، شیوه باشد  ها و دانش مورد  به روز بودن دانش و اطالعات،  )امور توسط فرد می 
نظارت و كنترل، حمایت و  به كارگیری فناوری های برنامه ریزی، حسن سابقه كار،  كارها،  پرسنل،    نوین در اجرای  دفاع از 

به زبان هدف تسلط  خارجی، سازماندهی، توان  شایسته های  پاداش و تنبیه، ساالری گذاری،  بهینه منابع، قدرت  ، تخصیص 

  دی جد  یها  افتهیو مقررات،   نیاز قوان  ید و آگاهخو  یداشتن اطالعات جامع در مورد رشته ورزش(.  2017)پانگ،  (ریسک پذیری
ن یریبکارگ ییو توانا به عنوان    یشناخت و درک ساختار رشته ورزش زیآنها در عمل و  در اثر  یمرب  یها از مهارت یکیخود، 

 .شود یمحسوب م یمرب  یبخش

 

 ي ها ویژگیتکواندو شهر داراب در خصوص  يمرد باشگاه ها انيمرب ی تفاوتابیارزکه به  سومنتایج فرضيه 

عنوان مدل سازی  ی( پژوهش1388)  یرینص  تحقیقات،،  پرداخت درجه 360 دگاهیبا استفاده از د انيمرب اجتماعی با 

بین شاخص های ارزیابی شده عملکرد نشان   هندبال كشور انجام داد. یمل یها  میت  انیارزیابی مرب نتایج تفاوت معنی داری را 

  والدین  ورزشکاران،  همکاران،  و مربیان سایر  توسط مربی ارزیابی پرسشنامه  از  استفاده  با كرد  بیان(  1387)  نژاد  نداد. همتی

  ارزیابی  فرآیند در  گام اولین وی.  كرد كسب مربی  عملکرد  درباره  زیادی  اطالعات  توان  می  خودارزیابی) مربی  خود و ورزشکاران
با نتایج تحقیق، قرائی معرفی  فردی  و سازمانی فلسفه بیان را مربیان  خود  تحقیق  در(  1384) پور می كند، همخوانی دارد و 

نتایج درجه  360  بازخور  روش  به  ساپکو شركت مدیران های شایستگی  ارزیابی هدف  با كه   كه  داد  نشان مطالعه  این  پرداخت، 

بودند، همخوانی   كرده  ارزشیابی  باالتر معناداری  صورت  به  دیگر گروه  سه  به  نسبت را  خود های  شایستگی  ساپکو  شركت  مدیران

 اجتماعی  های  ویژگی  ندارد. از دالیل عدم این همخوانی می تون به تفاوت در مولفه های ارزیابی شده و نوع ارزشیابی اشاره كرد.
  به  توان  می  را مربیگری  در  ها مهارت  برد. اینمی بکار  فردی میان  تعامالت در  شخص  هستند، كه  هاییمهارت   از  دسته آن

ظور  (. من1394  ی و همکاران،دیص) انسانی منجر شود های مهارت و وظیفه، و  عاطفه  احساس  انگیزشی،  ارتباطی، های مهارت

به كمک با همکاران   توانایی فرد جهت همکاری و انجام دادن كار  و ایجاد ارتباط  شركت در فعالیتهای  )دیگران یا همفکری 
انتقال دانش، تجربه و مهارت، شركت   سازمان، رفتار و برخورد مناسب با همکاران و ذینفعان، آموزش، یادگیری و رشد،  اجتماعی

)گتمیر و  (سازیكاری بردـ برد، تیم  انگیزه در كاركنان، ایجاد هماهنگی، ایجاد محیط فعال و موثر در جلسات، توانائی ایجاد

  .شوند  گرفته  فرا  باید كه  دارد  مهمی ویژه  های تکنیک و  شود گرفته یاد تواند  می كه  است  مهارتی (. ارتباط2016  همکاران،

 توجه جلب  برای كه  است  كالمی  و  شفاهی  امواج  از  كاملی  دامنه  بلکه  نیست،  كالمی  موضوع یک  تنها  ارتباط  باید گفت كه
   (.2011: كیم،1394و همکاران،  خوش بختمی شوند)  استفاده  اطالعات انتقال

 

ویژگی هاي تکواندو شهر داراب در خصوص  يمرد باشگاه ها انيمرب ی تفاوتابیارزکه به  چهارمنتایج فرضيه 

  مربیان  های  شایستگی(  2006) همکاران و مایر با تحقیقات،،  پرداخت درجه 360 دگاهیبا استفاده از د انيمرب شخصيتی

كشانی و   كرد و نتایج تفاوت معنی داری را در مولفه های شایستگی نشان نداد.  ارزیابی ورزشکاران نظر  از را دانشگاهی ورزشی

عملکرد مرب 360 یابیارز( به  1394همکاران) نفر از   100پژوهش شامل    یتکواندو بود. جامعه آمار  یمل  یها  میت انیدرجه 

و   انیو در دو بخش آقا  یسن  یهارده هیتکواندو در كل یمل  یها  میت رانیسرپرستان و مد ان،یو مرب انیان، سرمربورزش كار

و  ، همخوانی داردوجود ندارد یدار یدرجه اختالف معن  360بازخور   نیها نشان داد كه ب  افتهی  .پرداخت  1392بانوان در سال  
  با  پارسیان  شهرستان  بدنی تربیت  معلمین  عملکرد  ارزیابی هدف  با را  تحقیقی(  1393) همکاران و راد  موسویبا نتایج تحقیق، 

 همچنین. دارد  قرار متوسط  سطح  در  بدنی  تربیت معلمین كلی عملکرد كه  داد نشان  نتایج .دادند  انجام درجه 360 بازخورد

 .دارد  وجود  معناداری  آماری  تفاوت آموزان  دانش  و دروس سایر معلمین  مدارس، مدیران با  بدنی  تربیت معلمین  دیدگاه بین
منظور  ی،فرد یژگیو همخوانی ندارد. از دالیل عدم این همخوانی می توان به تفاوت در جامعه آماری تحت بررسی اشاره كرد.

(آراستگی ظاهر، رعایت شعائر، ، صداقت، انتقادپذیر، انعطاف پذیری، فن بیان  اسالمیو رفتار   قالاخ  رفتار و خصوصیات فردی 

فرد، شامل    یک روانی  و رفتاری  های  ویژگی  است. مجموعهو سخن گفتن، صراحت و قاطعیت در گفتار و رفتار، قابل اعتماد بودن
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بطور كل  های ژگیو نیا  یوقت(.  1397شوند)اصانلو، ویژگی های شخصیتی آن فرد می ممکن   میدهی قرار م  یمورد بررس  یرا 

با ادراكات کیاست ادراكات   در زم  یبا هم خنث  گرید  گروه  گروه    یاب یارز  نیو پشتکار، مسئول  یسخت كوش نهیشوند. مثال 
  داشتند.  انیو مرب  ورزشکاران از  یبهتر  یابیارز  نیمسئول  س،یتدر  ییتوانا  زانیم  نهیو ورزشکاران داشتند و در زم  انیمرب از  یبهتر

 .و ورزشکاران داشتند  نیمسئول  از یبهتر  یابیارز  انیمرب  یشیمثبت اند هیدر روح  گریاز طرف د
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