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 چكيده

ساختاري  معادالت مدل از استفاده با ايران فوتبال برتر ليگ مربيان در رفتاري هاي آسيب گيري پژوهش حاضر با هدف تدوين مدل اندازه
 اهـداف  بـه  دسـتيابي  منظور به. گرفت انجام ميداني شكل به كه است تحليلي -توصيفي تحقيقات نوع از اين پژوهش .گرفته است انجام

 شـرايط  حـائز  كـه  ايـران  فوتبـال  خبـرة  مربيـان  از را منتخبي پژوهش آماري جامعة .شد استفاده ساخته محقق پرسشنامة از پژوهش
 از هـا داده وتحليـل  تجزيه براي. برفي انتخاب شدند گيري گلوله دادند كه با استفاده از نمونه  تشكيل بودند، تحقيق مورد نظر هاي شاخص

 توزيـع  وضـعيت  تشخيص براي Q-Q plot نمودار و از) ساختاري معادالت مدل( استنباطي ،...) و معيار انحراف ميانگين،( توصيفي آمار
 دانـش  عمـومي، شخصـيت،   هـاي  غيررسـمي، مهـارت   ارتباطات هاي هاي پژوهش مؤلفه با توجه به يافته .شد دهاستفا متغيرها نرماليتة

-طور كلي فدراسيون فوتبال مـي  به. دارد مربيان رفتاري شناسي آسيب بر معناداري و مثبت تأثير فردي اخالق مؤلفة و نگرش تخصصي،

مربيان و  به آموزش و سازي دقيق، فرهنگ نظارت و ها باشگاه در مميزي و نظارتي قوي و ايجاد ساختارهاي مند نظام ساختار تواند با ايجاد
 در ذهنـي  سرسـختي  يـا  شخصـيت  سازگاري محيط، با الزم پذيري انعطاف از مربيگري جرگة به ورود ابتداي در مربيان اينكه تشخيص
  .هاي رفتاري را در ايشان بگيرد از مشكالت و آسيب برخوردارند، جلوي بروز بسياري فوتبال در متفاوت هاي موقعيت با برخورد

  
  هاي كليدي واژه

  .هاي رفتاري، ايران، ليگ برتر فوتبال، مربيان، معادالت ساختاريآسيب
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  مقدمه
ترين ورزش در  امروزه فوتبال، پرطرفدارترين و محبوب

تا آنجا كـه بسـياري از كشـورها در     المللي است، پهنة بين

عنوان ورزش ملي خـود معرفـي    تمام نقاط جهان، آن را به

كشور ايران نيز از اين موضوع مستثنا نيسـت و از  . اند كرده

ترين رشتة ورزشي  ترين و پرمخاطب عنوان جذاب فوتبال به

كشور مـا   شود ميگفته كه  نحوي  شود، به در كشور ياد مي

 جهت  از اينو  رددا آسيا ةقار ا در سطحبيشترين طرفدار ر

در فوتبـال   نـام  صاحببا كشورهاي اروپا و ديگر كشورهاي 

استقبال پرشور افراد در تمـامي سـنين در   . كند ميرقابت 

ــش ــش   بخ ــالت، دان ــال مح ــف فوتب ــاي مختل ــوزي،  ه آم

اي و موارد ديگر همه دليلي بر  دانشگاهي، قهرماني و حرفه

اساس، توجه و ريزبيني بـه تمـام   بر همين . ادعاي باالست

ــوارد تشــكيل ــتة ورزشــي پرمخاطــب    م ــن رش ــدة اي دهن

 مـوارد  به توجه با. كند ازپيش مهم و اساسي جلوه مي بيش

 توجـه  و اهميـت  جامعه در فوتبال نقش مورد در ذكرشده

 در فوتبـال  نفـوذ  از ناشـي  اجتمـاعي  و فرهنگي مسائل به

 طورجدي تـر بـه آن پرداخـت و در راسـتاي     بايد به جامعه

 هـاي كـاربردي   ريـزي  حل مشكالت مربـوط بـه آن برنامـه   

 مشكالت مربوط به مسائل اقتصادي در فوتبال،). 4(داشت 

 هاي اميد و بزرگسال در ميادين ملي، گيري تيم عدم نتيجه

 هـاي  افـزاري، ورزشـگاه   مشكالت در زمينة امكانات سـخت 

 بـه فوتبـال پايـه، گريـزان بـودن      توجهي يغيراستاندارد، ب

 دســت، از جملــه هــواداران از ورزشــگاه و مســائلي از ايــن 

 در. رونـد شـمار مـي   هاي موجود در رشتة فوتبال بـه  آسيب

 هـاي  ريزي در جهت آسـيب  بين توجه اساسي و برنامه اين 

 مربوط به مربيان كه از اركان اساسي ايـن رشـتة ورزشـي   

  .ولويت بااليي برخوردار استروند، از ا شمار مي به

 و توسـعه  بـه  كمـك  در مربيـان  گذشته تا به امروز، از

 مهمـي  ورزش، نقـش  جهـان  در ورزشـكاران  موفقيـت 

 تمرينات مانند راهنمايي مختلفي وظايف مربيان. اند داشته

 و مناسب بازخوردهاي و هادستورالعمل ورزشي، ارائه دادن

 همگـي  كه دارند ورزشكاران عملكرد و يادگيري بر نظارت

 بـه  بخشـيدن  تحقـق  منظور به و ورزشكاران به كمك براي

 مربيان اين، بر عالوه .اند شده طراحي  بالقوة آنها هاي توانايي

 همچـون آمـوزش   هـايي نقـش  ايفـاي  عهدة از بتوانند بايد

 برآيند بودن شناس روان و استراتژيست دادن، انگيزه دادن،

 هـاي  ها و باشگاهتيم مهم ركن و اصلي محور مربيان). 19(

 تماشـاگر،  و مربـي  ورزشـكار،  سه عامل بين در .اند ورزشي

 و قـوي  دهنـدة  سـازمان  يك عنوان به تيم رهبري در مربي

 مربيگـري،  در واقـع . شـود  مي مطرح پيشرفت هر زيربناي

 ورزش از مهمـي  بخـش   رهبـري  و است رهبري از شكلي

 عملكـرد  و ورزشـي  تـيم  موفقيـت  كـه  اي گونـه  اسـت، بـه  

  ).6(دهند  مي نسبت آن به را ورزشكار

 هـاي  باشـگاه  در متخصـص  نيروهـاي  عنـوان  به مربيان

 موفقيـت  و گسترش توسعة در كليدي عمدة نقش ورزشي

 .دارنـد  ورزشـكاران  سازي آماده و تربيت و ورزشي هاي تيم

 و هــا باشــگاه در رســمي مــدير عنــوان بــه مربيــان اگرچــه

 و كارهـا  انجـام  در اما شوند، نمي تلقي هاي ورزشي سازمان

-مـي  بهره مديريت هاي مهارت از شغلي وظايف فعاليت يا

 ابعـاد  در بـازيكن  و مربي ميان انساني مسئلة روابط. گيرند

 فعاليـت  هـر گونـه   در كـه  است مسائلي اهم از اي گسترده

ــد مــي آموزشــي چهــره و ورزشــي ــد مربيــان. نماي ــا باي  ب

 علـوم  زمينـة  در خصـوص  بـه  خـويش  دانـش  كـارگيري  به

 را گروهـي  هاي هدف شناسي روان و اجتماعي علوم انساني،

 عملكـرد  بـا  توانندمي مربيان. كنند برآورده جمع وسيلة به

 عـاطفي،  وابسـتگي  وفاداري، سبب خود مناسب و مطلوب

 بـه  اعتقـاد  گـروه،  اهـداف  بـه  دسـتيابي  بسيار براي تالش

 در امور، مشاركت آن، در عضويت به تمايل تيم، هاي ارزش

 ايجـاد  و باشـگاه  آن در عضـويت  واسطة به افتخار احساس

  ).2( شوند بازيكنان در تعهد
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 يــا محققــان مشــاوران، ســازماني، شناســي آســيب در

 كـاربردي  تحقيقي هاي روش و هاي مفهومي مدل مديران،

 كشـف  و سـازمان  جـاري يـك   وضعيت بررسي منظور به را

 بهبود عملكـرد  يا ها چالش با مقابله مشكالت، حل هاي راه

 سرماية انساني شناسي آسيب منظور به. )15( برند مي كار به

ــي  ــاي مختلف ــه  الگوه ــده ارائ ــت ش ــن در. اس ــا، اي  الگوه

 ارزيـابي  و بررسي زواياي مختلف از سازماني شناسي آسيب

مـدل   :از انـد  عبارت الگوهاي سازماني ترين مهم. است شده

بعدي وايزبورد، مدل توسـعة سـرماية انسـاني، مـدل      هفت

). 13(شـاخگي   شناسي هاريسون و مدل تحليل سـه  آسيب

شـاخگي انجـام    پژوهش حاضر براساس مـدل تحليـل سـه   

 را مـديريت  و سازمان هاي در اين مدل پديده. گرفته است 

 اي، زمينه و رفتاري، ساختاري عوامل دسته سه در توان مي

 بـه  اين مـدل  نامگذاري علت. كرد وتحليل جزيهت و بررسي

 سـاختاري،  عوامـل  بـين  ارتبـاط  كـه  است آن شاخگي سه

 رويداد يا پديده هيچ كه است اي گونه به اي و زمينه رفتاري

. گيرد قرار شاخه  سه اين تعامل از تواند خارج نمي سازماني

 و الزم نوع از شاخه سه  اين بين موجود روابط نوع در واقع،

 حيـات  واحد تنة از روييده شاخة سه  مثابة و به بوده ملزوم

 شاخه در شـكل  رابطة ميان اين سه ). 10( هستند سازمان

در اين تحقيق سعي شده است كه ابتدا ). 9(آمده است  1

  .شاخة رفتار در مربيان ليگ برتر فوتبال ايران بررسي شود

  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 شاخگي سه مدل. 1شكل 

 
 مربوط عوامل كلية رفتاري در اينجا، عوامل از منظور

-مي تشكيل را سازمان محتواي كه نيروي انساني است به

 سازماني، فرهنگ  به توان رفتاري مي عوامل از جمله. دهد

 سبك و ها ويژگي سازماني، تضاد كاركنان، هاي ويژگي

شده و  نظر به موارد گفته ).13(كرد  اشاره مديران رهبري

اهميت عملكرد مربيان در پيشرفت و توسعة فوتبال، 

شناسي و پرداخت به مواردي كه از سوي مربيان  آسيب

ازپيش ضروري  شود، بيشموجب كاهش عملكرد ايشان مي

با نگاهي به پيشينة تحقيق، مشخص  .نمايد ميجلوه 

طور مستقيم به موضوع مورد نظر  شود تحقيقي كه به مي

  .بپردازد، وجود ندارد

 مربيان رفتار دادند نشان )2001( 1 هورن آمروس و

 و موفقيت درك خودادراكي، انگيزش، بر طور مستقيم به

انگيزة  و است اثرگذار ورزشكاران پيشرفتي رفتارهاي

 ).17( دانستند مربي رفتار حاصل و نتيجه را ورزشكار

تحقيقات خود به اين  در) 2005( 2آمروس هولمبرك و

 و رفتار سبك متعدد، عوامل بين از نتيجه رسيدند كه

 همچنين. دارد ورزشكار بر انگيزش را اثر بيشترين مربي

                                                           
1. Amorose & Horn 
2. Hollemberk & Amorose 
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به  نياز ارضاي مانع اقتدارگرا رفتار كه شد مشاهده

 را دروني انگيزش كاهش و شودمي ورزشكار پيوندجويي

زياد  ميزان به دادن دستور از كه مربياني. دارد همراه به

 در استقالل حس كاهش موجب كنند، مي استفاده

 اقتدارگرا رفتارهاي گيري، تصميم سبك. شوندمي ورزشكار

 طور به ورزشكار دروني انگيزش بر مربي، و دموكراتيك

 همكاران و 1بردلي). 23( است اثرگذار غيرمستقيم

 از ورزشكاران ادراكات« عنوان با در پژوهشي )2008(

 مدل براساس» راگبي اتحادية در رفتار مربيگري كارآمدي

 با را مربيگري كارامدي بين رابطة مربيگري، كارامدي

 و تأثيرپذيري خوشي، تعهد، تالش، از ورزشكاران درك

 اتحادية در خودشان ضداجتماعي و اجتماعي فوق رفتار

 از ورزشكاران هاي ارزيابي نتايج. كردند آزمايش راگبي

 دستورالعمل ارائة انگيزش،	داد شان نشان مربي توانايي

 در تأثير بسزايي جوانمردانه، بازي القاي و )آموزش(

 همكاران و 2فلتز ).18(داشتند  شده گيري اندازه متغيرهاي

 مربيان و مربيگري كارامدي« عنوان با را پژوهشي) 2009(

 تحقيق اين هدف. دادند انجام» جوانان ورزش داوطلب

 كارامدي براي داوطلب مربيان استفادة مورد منابع كشف

 سابقة كارامدتر، مربيان كه داد نشان نتايج. بود مربيگري

 ورزشكارانشان و داشتند، بيشتري بازيكني و مربيگري

 استراتژي كارامدي به نسبت ويژه به را بيشتري حمايت

رنگرز و همكاران ). 21(بودند  كرده درك تكنيكي و بازي

 هاي نتيجه گرفتند در مربيان كشتي مهارت) 2016(

 هاي ويژگي و شخصيتي صفات مانند شناختي روان

 مديريت هاي مهارت و علمي دانش همچنين و انگيزشي

). 27(است  شده  گرفته نظر در مهمي بسيار معيار عنوان به

 چالش بين روابط در بررسي) 2016(همكاران  و 3ديكسون

 در مربيگري رفتاري و شناختي هاي ارزيابي تهديد و

                                                           
1. Boardley 
2. Feltz 
3. Dixon 

فوتبال نشان دادند كه مربي بايد بتواند به  مربيان

زا كمك كند هاي استرسزيردستانش در كنترل موقعيت

كه در اين صورت موجب ارتقاي وجهة مثبت مربي خواهد 

در تحقيق خود به بررسي ) 2017( 4جووت ).20(شد 

-تأثير ارتباط مربي و بازيكن با تأكيد بر ارتباطات غير

از نظر جووت، ارتباط غيررسمي كه در . رسمي پرداخت

اينجا با عنوان ارتباط قلبي از آن ياد شده بود، موجب 

شود و از منظر كيفي موفقيت  تغيير در عملكرد وي مي

هايت پژوهشگر در اين در ن. وي را در پي خواهد داشت

تحقيق يك مدل ارتباطي مؤثر براي مربيان را پيشنهاد 

كند مربياني نيز تأكيد مي) 2017( 5كيمل). 24( كند مي

كنند، در كه از سبك مربيگري حمايتي استفاده مي

درازمدت موجب ارتقاي سطح سالمت جسمي و رواني 

  ).25(شاگردان خويش خواهند شد 

در پژوهش خود به ) 1389(ي داد زاده و حق خسروي

هاي مربيگري و ارتباط آن با بعضي  بررسي فعاليت

آموزش، . هاي شخصي در ايشان پرداختند ويژگي

ها، ايفاي نقش مربيگري، ارتباط با  سازماندهي فعاليت

بازيكنان، دانش فني، ارزيابي بازيكنان و مواردي از اين 

شمرده دست، از وظايف اصلي مربيان در اين تحقيق بر 

شده است كه قصور در هر يك از آنها موجب بروز 

  ).5(مشكالت متعدد در زمينة مربيگري خواهد شد 

براساس آنچه گفته شد، پرواضح است كه مربي وظايف 

يعني مربي بايد بتواند  متنوع و متعددي را بر عهده دارد؛

. هاي متعدد برآيد در مواقع گوناگون از عهدة ايفاي نقش

عنوان يك معلم، جديدترين  بايد بتواند به مربي فوتبال

. ها را به ورزشكاران خود انتقال دهد اطالعات و مهارت

هاي مؤثر، خالقانه و  نقشي برانگيزاننده داشته باشد و راه

آشنايي با . كار گيرد قطعي را براي پيشرفت بازيكنان به

هاي مشاوره و  هاي تشويق و تنبيه، آشنايي با روش سيستم
                                                           
4. Jowett 
5. Kimmel 
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وتحليل  هاي تجزيه طور آشنايي با مهارت ي و همينمددكار

هاي بازيكنان، از  ها و قوت منظور كشف ضعف و ارزيابي به

طور  به. شود ديگر وظايف اصلي مربيان فوتبال قلمداد مي

انكارناپذير  كلي نظر به وضعيت كنوني فوتبال ايران و نقش 

هاي  آسيب وجود آمدن مشكالت و مربيان كشور در به

د رفتاري در فوتبال، پژوهش حاضر درصدد است تا با متعد

زا در حوزة رفتاري مربيان فوتبال و  برشمردن موارد آسيب

هاي  حل تدوين الگويي در اين زمينه و در نهايت ارائة راه

هاي  رفت از آسيب منظور برون كاربردي و عملياتي به

رفتاري موجود در فوتبال ايران، گامي در جهت اعتالي 

شك نتايج اين پژوهش، اطالعات  بي. ل كشور برداردفوتبا

رتبة فوتبال  مفيدي را در اختيار مديران و مسئوالن عالي

هاي فوتبال ايران  طور مربيان فعال در ليگ كشور و همين

  .دهدقرار مي
  

  روش تحقيق

همبستگي  -پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي

و از منظر  يابي معادالت ساختاري است كه به شيوة مدل

منظور  به. ها به شكل ميداني انجام گرفتهآوري داد جمع

ساخته  دستيابي به اهداف پژوهش از پرسشنامة محقق

هاي  اين پرسشنامه عوامل مؤثر بر آسيب. بهره گرفته شد

مقياس ارتباطات  رفتاري در مربيان را در شش خرده

هاي عمومي، دانش تخصصي، شخصيت،  غيررسمي، مهارت

گفتني است . سنجد مي و در نهايت اخالق فردي نگرش

تحليل عاملي (براي تأييد روايي ابزار از روايي سازه 

گيري  بهره(و روايي صوري و محتوايي ) اكتشافي و تأييدي

. استفاده شد) از نظر پنج تن از خبرگان مديريت ورزشي

 10(صورت كمي  ها به شايان ذكر است كه پرسشنامه

گفتني است پايايي پرسشنامه در  .شدندتعبيه ) ارزشي

تن از مربيان فوتبال  30يك مطالعة مقدماتي كه بر روي 

. محاسبه شد 79/0كشور انجام گرفت، با آلفاي كرونباخ 

ها را به تفكيك نشان  ميزان آلفاي كرونباخ مؤلفه 1جدول 

 .دهد مي

 

 هاي تحقيق مقياس ي به تفكيك خردههاي مربوط به آزمون پاياي آماره. 1جدول 

  آلفاي كرونباخ  خرده مقياس  شماره
  89/0  ارتباطات غيررسمي  1
  70/0  دانش و آگاهي  2
  75/0  شخصيت  3
  69/0  نگرش  4
  68/0  اخالق فردي  5
  81/0  هاي عمومي مهارت  6

 
هاي رفتاري موجود در پرسشنامه را به  آسيب 2جدول 

 .دهد مي تفكيك نشان

  شده هاي رفتاري استخراج آسيب. 2جدول 
 يررسميغارتباطات 

  ي با بازيكنانررسميغبرقراري ارتباطات 
  ي با رسانه و مطبوعاتررسميغبرقراري ارتباطات 
  هاي با هواداران و سرگروهررسميغبرقراري ارتباطات 
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  يررسميغها و دالالن ي با مدير برنامهررسميغبرقراري ارتباطات 
  ي با داورانررسميغبرقراري ارتباطات 

  و سياسيون ها باشگاهي با مديران و مسئوالن ررسميغبرقراري ارتباطات 
  شده هاي رفتاري استخراج آسيب. 2جدول ادامة 

  دانش و آگاهي
  توجه به مسائل تئوري صرف

  نداشتن مطالعات جانبي در حوزة فوتبال
  تجربيات گذشتهاكتفا كردن به 

  ييافزا دانشي ها كارگاهو ها  دورهنبودن و عدم شركت در  روز به
  شخصيت

  طرز بيان و گفتار نامطلوب
  ظاهر نامناسب مربيگري

  عدم اراده و پايمردي به اصول
  عدم سازگاري حرفه با شخصيت

  نگرش
  ي نادرست در مربيگريها ارزشباورها و 

  و نادرست ازحد شيباحساسات و عواطف 
  قصد و نيات رفتاري نامطلوب

  اخالق فردي
  عدم رعايت عدل و انصاف در مربيگري

  ي ديگرانها ارزشعدم احترام به 
  ي و مربيگريا حرفهعدم رعايت اخالق 

  ييراستگوعدم رعايت صداقت و 
  نبود بخشش و گذشت در مربيان

  ي در مربيانرازدارو  داري امانعدم رعايت 
  عمومي يها مهارت
  ي مديريتيها مهارت اشراف نداشتن به

  ي فني در مربيگري فوتبالها مهارتاشراف نداشتن به 
  ي رواني در مربيگري فوتبالها مهارتاشراف نداشتن به 

  
  : جامعه و نمونة آماري

جامعة آماري اين پژوهش را مربيان خبرة فوتبال ايران 

مـورد نظـر تحقيـق بودنـد،      هـاي  كه حائز شرايط شـاخص 

با توجه به نظر كارشناسان در اين زمينه و . داد تشكيل مي

طور هدف پژوهش، هر كـدام از مربيـاني كـه واجـد      همين

عنـوان مربـي خبـره محسـوب      تمامي شرايط زير بودند، به

  :شده و جزء جامعة آماري اين تحقيق محسوب شدند

 داراي سابقة مربيگري بيش از چهار سال .1

 Aي مدرك مربيگري درجة دارا .2

هـاي   حداقل سـابقة مربيگـري در يكـي از ليـگ     .3

 3و يـا ليـگ    2، ليـگ  1ليـگ برتـر، ليـگ    (فوتبال ايران 

 )فوتبال ايران

 كه داراي شرايط بـاال  نظر به شرايط باال، كلية مربياني

 .بودند، شناسايي و جامعة آماري تحقيق را تشـكيل دادنـد  

 صورت گيري به پژوهش، نمونهمنظور دستيابي به اهداف  به

 در پايان، با توجه بـه همكـاري مربيـان در   . برفي بود گلوله
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 هـاي قابـل   جهت انجام اين پژوهش و بازگشت پرسشـنامه 

 200هاي مخـدوش،   وتحليل و جداسازي پرسشنامه تجزيه

وتحليل شدند و نمونة نهـايي پـژوهش را    پرسشنامه تجزيه

 .تشكيل دادند

  : هاي آماري روش
ميـانگين،  (ها از آمار توصـيفي  داده وتحليل تجزيه يبرا

مــدل معــادالت (و آمــار اســتنباطي  )...انحــراف معيــار و 

 ضـمن . شـد  اسـتفاده  05/0در سطح معناداري ) ساختاري

 توزيـع  وضعيت تشخيص براي Q-Q plotنمودار  از اينكه

شايان ذكر اسـت، كليـة   . شد استفاده متغيرها نرمال بودن

ــاري  ــهمحاســبات آم ــرم ب ــاي  وســيلة ن و  SPSS20افزاره

LISREL.50 انجام گرفت.  

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

سـال و   67هـا بيشـترين سـن مربيـان      براساس يافتـه 

در ايـن ميـان   ). 45 ±8/10( سـال بـود   29كمترين آنهـا  

سـال و   10تـا   6درصـد   3/28سـال،   5تا  1 درصد 7/11

سـال   11ها سـابقة بـازي بيشـتر از     درصد آزمودني 3/48

تا  4درصد افراد داراي سابقة مربيگري بين  7/26. داشتند

درصـد از مربيـان داراي سـابقة مربيگـري      3/73سال و  8

ــيش از  ــد  8ب ــز بودن ــال ني ــد  7/1). 73/0±6/3( س درص

درصـد در سـطح ملـي،     5المللي،  ها در سطح بين آزمودني

درصـد در ليـگ برتـر     3/28درصد در سطح اسـتاني،   7/1

درصـد در   3/23، 1درصـد در ليـگ    3/33ور، فوتبال كشـ 

درصد ايشان در سطح فوتبال پايـه مشـغول    7/6و  2ليگ 

ها فاقد  درصد آزمودني 20تقريباً ). 1/2±4/7( اند به فعاليت

درصد ديگر داراي اين مهـم در   80كسب مقام قهرماني و 

 7/6). 49/0±5/1( انـد  طول دوران مربيگري خود نيز بوده

ــدر  ــد داراي م ــپلم، درص ــدرك   25ك دي ــد داراي م درص

 7/21درصــد داراي مــدرك ليســانس،  7/41ديــپلم،  فــوق

درصـد از   5ليسانس و در نهايـت   درصد داراي مدرك فوق

ايشــان داراي مــدرك تخصصــي دكتــري نيــز بودنــد      

ها فقط شغل مربيگري  درصد آزمودني 3/53). 9/3±94/0(

 درصـد مشـاغل   15درصد آنان شغل آزاد،  7/26داشتند و 

درصـد آنهـا در ديگـر مشـاغل فعاليـت       5اداري داشتند و 

درصـد مربيـان داراي    40تقريبـاً  ). 96/0±8/1( كردند مي

درصد  60ها و  عضويت در كانون مربيان ايران و شهرستان

  ).46/0±6/1( ديگر فاقد اين عضويت نيز هستند

 Q-Qبراي تعيين وضـعيت نرماليتـة داده از نمـودار    

plot ها در وضـعيت   ، داده2نظر به شكل . نيز استفاده شد

  .نرمال قرار دارند

  
 
  

 Q-Q plot نمودار. 2شكل 
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اسميرنوف نيز توزيع -گفتني است آزمون كولموگروف

شود،  مشاهده مي  3ها را چنانكه در جدول  طبيعي داده

  .كند تأييد مي

  اسميرنوف-كولموگروف آزمون. 3جدول 
 K-S آزمون  

  سطح معناداري  درجة آزادي  آماره
شناسي رفتاري مربيان  آسيب

  فوتبال
50/0  199  200/0  

  

 به ساختاري معادالت از استفاده با قسمت اين در

  .شود يم پرداخته شده يآور جمعهاي داده بررسي

و مقادير  مسير ضرايب ترتيب نمودار ، به4و  3اشكال 

مربوط به مدل معادلة ساختاري را به نمايش  t آمارة

  .دنگذار يم

  
  مسير ضرايب نمودار. 3شكل 
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  ساختاري معادلة مدل به مربوط t آمارة مقادير. 4شكل 

  
از  آمده دست به، خالصة نتايج 4و  3با توجه به اشكال 

. است شده  دادهنشان  4شده در جدول  مدل برازش

 )t(كه گفته شد، مسيرهايي كه مقدار آمارة تي طور همان

  .باشد، معنادارند -96/1يا  96/1بيشتر از  آنها
  

  ي رفتاري مربيانشناس بيآسبر  مؤثرنتايج تحليل مسير عوامل . 4جدول 
1ضريب مسير مسير رديف  نتيجه tآمارة  

شناسي رفتاري مربيان فوتبال آسيب ←ارتباطات غيررسمي  اول  96/0  42/3  معنادار است 

شناسي رفتاري مربيان آسيب ← عمومي هاي مهارت دوم  82/0  91/3  معنادار است 

شناسي رفتاري مربيان آسيب ← شخصيت سوم  45/0  41/3  معنادار است 

شناسي رفتاري مربيان آسيب ← تخصصي دانش چهارم  53/0  46/2  معنادار است 

شناسي رفتاري مربيان آسيب ←نگرش  پنجم  42/0  64/2  معنادار است 

شناسي رفتاري مربيان آسيب ←فردي اخالق ششم  71/0  47/5  معنادار است 

  
  .دهد هاي برازش مدل را نشان مي شاخص 5جدول 

                                                           
1. Path Coefficient 
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  هاي برازش مدل شاخص. 5جدول 
CFI IFI AGFI GFI NFI  RMSEA χ2/df  

91/0  92/0  92/0  91/0  93/0 072/0  51/1 

  

 مسير بين ارتباطات ، ضريب4جدول  و ها افتهنظر به ي

فوتبال برابر با  مربيان رفتاري يشناس بيآس و غيررسمي

 آمارة همچنين مقدار. است مثبت مقداري كه است 96/0

. است بيشتر 96/1است كه از  42/3 برابر با )t(تي 

 كه گرفت نتيجه توان يم درصد 95بنابراين با اطمينان 

و  است معنادار 05/0 خطاي سطح در مسير ضريب اين

 و غيررسمي وجود رابطة معنادار و مثبت بين ارتباطات

و  شود يم دأييتفوتبال  مربيان رفتاري يشناس بيآس

 و مثبت تأثير يررسميغ ارتباطات ةمؤلفگفت  توان يم

  .دارد مربيان رفتاري يشناس بيآس بر معناداري

 و عمومي يها مهارتمسير بين  ضريب ها افتهنظر به ي

 كه است 82/0فوتبال برابر با  مربيان رفتاري يشناس بيآس

 برابر با )t(تي  آمارة همچنين مقدار. است مثبت مقداري

بنابراين با اطمينان . است بيشتر 96/1است كه از  91/3

 در مسير ضريب اين كه گرفت نتيجه توان يم درصد 95

و وجود رابطة معنادار و  است معنادار 05/0 خطاي سطح

 رفتاري يشناس بيآس و عمومي يها مهارتمثبت بين 

 ةمؤلفگفت  توان يمو  شود يم دأييتفوتبال  مربيان

 بر معناداري و مثبت تأثير عمومي يها مهارت

  .دارد مربيان رفتاري يشناس بيآس

مسير  ، ضريب3براساس نتايج  اين تحقيق و جدول  

فوتبال برابر  مربيان رفتاري يشناس بيآس و بين شخصيت

 همچنين مقدار. است مثبت مقداري كه است 45/0با 

. است بيشتر 96/1است كه از  41/3 برابر با )t(تي  آمارة

 كه گرفت نتيجه توان يم درصد 95بنابراين با اطمينان 

و  است معنادار 05/0 خطاي سطح در مسير ضريب اين

 يشناس بيآس و وجود رابطة معنادار و مثبت بين شخصيت

 ةمؤلفگفت  توان يمو  شود يم دأييتفوتبال  مربيان رفتاري

 رفتاري يشناس بيآس بر معناداري و مثبت تأثير شخصيت

  .دارد مربيان

 و تخصصي مسير بين دانش ضريب ها افتهبر پاية ي

 كه است 53/0فوتبال برابر با  مربيان رفتاري يشناس بيآس

 برابر با )t(تي  آمارة همچنين مقدار. است مثبت مقداري

بنابراين با اطمينان . است بيشتر 96/1است كه از  46/2

 در مسير ضريب اين كه گرفت نتيجه توان يم درصد 95

و وجود رابط معنادار و  است معنادار 05/0 خطاي سطح

 مربيان رفتاري يشناس بيآس و صصيتخ مثبت بين دانش

 دانش ةمؤلفگفت  توان يمو  شود يم دأييتفوتبال 

 رفتاري يشناس بيآس بر معناداري و مثبت تأثير تخصصي

  .دارد مربيان

مسير بين  ، ضريب3جدول  براساس نتايج تحقيق و

 42/0فوتبال برابر با  مربيان رفتاري يشناس بيآس و نگرش

 )t(تي  آمارة همچنين مقدار. است مثبت مقداري كه است

بنابراين با . است بيشتر 96/1است كه از  64/2 برابر با

 ضريب اين كه گرفت نتيجه توان يم درصد 95اطمينان 

و وجود رابطة  است معنادار 05/0 خطاي سطح در مسير

 مربيان رفتاري يشناس بيآس و معنادار و مثبت بين نگرش

 تأثير نگرش ةمؤلفگفت  توان يمو  شود يم دأييتفوتبال 

  .دارد مربيان رفتاري يشناس بيآس بر معناداري و مثبت

 مسير بين اخالق ، ضريب3جدول  و ها افتهنظر به ي

 71/0فوتبال برابر با  مربيان رفتاري يشناس بيآس فردي و

 )t(تي  آمارة همچنين مقدار. است مثبت مقداري كه است

بنابراين با . است بيشتر 96/1است كه از  47/5 برابر با

 ضريب اين كه گرفت نتيجه توان يم درصد 95اطمينان 

و وجود رابطة  است معنادار 05/0 خطاي سطح در مسير

 رفتاري يشناس بيآس فردي و معنادار و مثبت بين اخالق
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 اخالق ةمؤلفگفت  توان يمو  شود يم دأييتفوتبال  مربيان

 رفتاري يشناس بيآس بر معناداري و مثبت تأثير فردي

  .دارد مربيان

  

  گيري بحث و نتيجه
بر پاية نتايج از ارتباط غيررسمي از سوي مربيان 

موجب آسيب در وضعيت رفتاري مربيان ليگ برتر فوتبال 

گردد؛ گفتني است برقراري اين ارتباطات در  ايران مي

مثابة انجام كاري خارج از بازي  ميادين ورزشي به

برقراري ارتباط ). 14(شود  محسوب مي 1جوانمردانه

-ها، مديربرنامه نامطلوب و غيررسمي با بازيكنان، سرگروه

ها، مديران و مسئوالن و  ، رسانه)دالالن(هاي غيررسمي 

. شود ها محسوب مي گونه ارتباط سياستمداران از جمله اين

از اندازه به بعضي بازيكنان در جهت برقراري  توجه بيش 

ف كنترل بازيكنان ديگر، ايجاد دايرة قدرت و ارتباط با هد

ها توسط مربيان از جمله مواردي  مراتب در تيم سلسله

. شود مشاهده مي هاي فوتبال كشور  است كه در باشگاه

ها از جمله مواردي است كه با  ارتباط غيررسمي با سرگروه

صورت  توجه به حجم حساسيت نسبت به آن، كمتر به

شعارهاي غيراخالقي در . شده است علمي به آن پرداخته 

شود،  جهت رد يا پذيرش اشخاص كه از سكوها شنيده مي

). 16( شود هاي اين آسيب را متذكر مي يكي از نشانه

هرچند بايد متذكر شد كه هيچ سند و مدرك رسمي دال 

ارتباط غيررسمي . بر اثبات اين ارتباط در دسترس نيست

الن فوتبالي، از ديگر ها و دال و نامطلوب با مديربرنامه

اين افراد . شود هاي مهم در اين زمينه محسوب مي آسيب

نشده مشغول به فعاليت  طور غيررسمي و ساماندهي كه به

و كسب درآمد در فوتبال كشورند، با برقراري ارتباط با 

ها ضربات  بازيكنان، مربيان و حتي مديران باشگاه

. اند د كردهناپذيري بر پيكرة فوتبال كشور وار جبران

                                                           
1. Fair play 

ها براي  مربياني كه نظر به عدم ثبات شغلي در باشگاه

ماندگاري در فوتبال كشور با اين افراد ارتباط غيررسمي 

، يكي از چندين مواردي است كه )14(كنند  نيز برقرار مي

سازي و آموزش به  فرهنگ. توان به آن اشاره داشت مي

هاي قوي مند و داراي بازو مربيان، ايجاد ساختار نظام

نظارت دقيق فدراسيون  ها و نظارتي و مميزي در باشگاه

فوتبال و وزارت ورزش و جوانان با هدف نظارت بر عملكرد 

توان با عملياتي  هايي است كه مي مربيان از جمله پيشنهاد

ساختن آنها از ميزان اين آسيب در وضعيت رفتاري 

  .مربيان تا حدي جلوگيري كرد

هاي عمومي در مربيان  مهارت ها نبود نظر به يافته

. شود موجب آسيب در وضعيت رفتاري ايشان مي

هايي است  هاي عمومي در مربيان، مجموعه مهارت مهارت

منظور عملكرد بهتر و با هدف رسيدن  كه مربي فوتبال به

آشنايي با  ).26(گيرد  كار مي به مقاصد تيمي به

گيزشي و هاي ارتباطي، ان هاي انتقال دانش، مهارت مهارت

هاي تشويق  طور فقدان آشنايي با مهارت مديريتي و همين

ذكري است كه آسيب را در وضعيت   و تنبيه از موارد قابل

شك نداشتن اولويت در  بي. كند رفتاري مربيان ايجاد مي

افزارها  اهداف، نبود مطالعات جنبي، استفاده نكردن از نرم

يا مشاوره با كارگيري  عدم به آموزشي و هاي كمك و فيلم

متخصصان از جمله مواردي است كه اين آسيب را در 

سازي فراگيري اين  نهادينه. شوندمربيان فوتبال سبب مي

طور كميتة  ها از سوي فدراسيون فوتبال و همين مهارت

آموزش فدراسيون فوتبال، گنجاندن دروس بر مبناي 

هاي پرورش  هاي عمومي در كالس آموزش و تمرين مهارت

افزايي  هاي دانش تقاي مربيان، برگزاري كالس و كارگاهو ار

هاي  هاي عمومي مربيان در هيأت با هدف ارتقاي مهارت

ها، همكاري با دانشگاه و  فوتبال استان و شهرستان

مؤسسات آموزشي در اين زمينه و در نهايت طراحي و 

هاي وارده  تواند بخشي از آسيب هاي آموزشي مي ارائة بسته
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نبايد از ياد برد كه احساس . ينه را بهبود بخشددر اين زم

نياز، تالش و سختكوشي مربيان فوتبال كشور براي 

ها قبل از موارد پيشنهادشدة باال،  فراگيري اين مهارت

  .رسد نظر مي الزامي به

ناسازگاري شخصيت در مربيان ديگر از عواملي است  

. آورد كه آسيب را در وضعيت رفتاري مربيان به ارمغان مي

 تفكر هاي شيوه و رفتار از معيني شخصيت كه الگوهاي

كند  مي تعيين محيط با را شخص سازگاري نحوة كه است

. شود ، از عوامل مهم در مربيگري فوتبال محسوب مي)12(

تواند سازگار  شخصيت ميبراساس نظر انديشمندان 

شود كه  ناسازگاري زماني مطرح مي. باشد ناسازگارانه يا

قادر نباشد تفكر و رفتار خود را با محيط و تغييرات  مربي

زماني در شخصيت  ناسازگاريبنابراين،  ؛آن تطبيق دهد

 ناپذير انعطافرفتارهاي ناسازگار و  دهد كه مربيان رخ مي

توجهي  بي. مشاهده شود ها در برخورد با محيط و موقعيت

ظاهر مناسب، طرز بيان و شيوايي كالم ناهنجار در  به 

هاي حساس، پايبند نبودن به اصول و استانداردها،  موقعيت

نفس در برخورد با افراد، وجود احساسات،  عدم حفظ عزت

هايي  نشده از مثال ازحد و كنترل يشهيجانات و عواطف ب

وجود آمدن اين آسيب در  توان در خصوص به است كه مي

تشخيص اينكه مربيان در ابتداي ورود به . مربيان ذكر كرد

پذيري الزم با محيط، سازگاري  جرگة مربيگري از انعطاف

هاي  شخصيت يا سرسختي ذهني در برخورد با موقعيت

تواند تا حدودي از ايجاد  ند، ميمتفاوت در فوتبال برخوردار

  .اين آسيب در مربيان فوتبال كشور جلوگيري كند

با تأييد تأثير مثبت و معنادار دانش تخصصي بر 

شناسي رفتاري، آسيب اين مؤلفه بر وضعيت رفتاري  آسيب

ضعف يا نبود دانش . شود مربيان فوتبال كشور نمايان مي

صلي ايشان در تخصصي در مربيان فوتبال كه از وظايف ا

ماندگي فوتبال كشور  شود، در عقب مربيگري محسوب مي

). 22(نسبت به ديگر رقباي منطقه تأثير دوچندان دارد 

هاي متفاوت مربيگري و رهبري،  آشنا نبودن با شيوه

توجهي به مباحث تئوري و نظري سامانمند در فوتبال،  بي

ها و  ها، تكنيك عدم توانمندي در آموزش مهارت

هاي تخصصي مرتبط با فوتبال، نداشتن ارزيابي و  يكتاكت

اعتنايي به شركت  طور بي و همين آناليز از تمرين و مسابقه

هاي آموزشي، از جمله  افزايي و كارگاه هاي دانش در كالس

هرچند . شده در اين بخش است هاي شناسايي آسيب

تواند  ها در وضعيت مربيان مي وجود آمدن اين آسيب به

وپرورش ايشان از سوي فدراسيون  عدم آموزشريشه در 

فوتبال و كميتة آموزش اين فدراسيون داشته باشد، ولي 

شده  اين بدين معنا نيست كه مربيان در زمينة موارد گفته

  .تقصير باشند بي

بر پاية نتايج نگرش ناصحيح در مربيان موجب آسيب 

نگرش . شود در وضعيت رفتاري مربيان فوتبال كشور مي

صورت  است، به فكر در ثابت نسبتاً روش طور كلي هكه ب

 هاي موضوع ها، گروه افراد، به نسبت رفتار و احساس

شود و  تعريف مي محيط در اي حادثه هر گونه اجتماعي يا

نظر به وجود سه عنصر شناختي، احساسي و گرايش به 

بنا بر تعريف ). 3(عمل، اهميت بسياري در افراد دارد 

شرط رفتار  عنوان يك عامل دروني و پيش نگرش به مذكور،

. طور دقيق بررسي و تحليل شود در مربيان فوتبال، بايد به

بر همين اساس عدم شناخت درست از وقايع و اتفاقات 

نشده و  پيراموني، در پي آن احساسات و عواطف كنترل

ازحد و در نهايت گرايش به عادات ناهنجار و نامطلوب  بيش

هاي  توان از جمله آسيب ا ميدر مربيان فوتبال ر

مربياني كه تنها با . شده در اين زمينه معرفي كرد شناسايي

اند، مربياني  اهداف مادي پاي به عرصة مربيگري گذاشته

پندارند،  گيري مي كه تنها بازيكنان را مقصر عدم نتيجه

حقوق تماشاچيان و هواداران   مربياني كه احترامي براي

مربياني كه اعتقادي به فوتبال پايه فوتبال قائل نيستند، 

، ...كنند و  ندارند و فرصتي براي حضور جوانان فراهم نمي
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ذكر در فوتبال كشور است كه در اثر  از جمله موارد شايان 

  .شود نگرش ناصحيح در مربيگري ناشي مي

هاي پژوهش رعايت نكردن اخالق براساس يافته

بال كشور را فردي، آسيب در وضعيت رفتاري مربيان فوت

اخالق به مجموعه رفتارهاي عرفي و قانوني . در پي دارد

متناسب با محيط جامعه اشاره دارد و اخالق فردي و 

اخالق فردي ). 1(توان از انواع آن نام برد  اجتماعي را مي

هاي اخالقي  ترين عناصر اخالقي است كه به ارزش از مهم

ان، عدالت، ايم. مربوط به حيات فردي انسان اشاره دارد

روند  شمار مي نفس از جمله اخالقيات فردي به صبر و عزت

اخالقي  نظر به تحقيقات گستردة محققان، بي). 7، 11(

حرمتي و رفتارهاي زشت و ناپسند از سوي  مانند دروغ، بي

مشاهده   ورزشكاران، مربيان و ساير افراد درگير در آن قابل

هاي  محيط عنوان مانع پيشرفت و آسيب در است و به

ويژه رشتة ورزشي فوتبال محسوب  اي ورزش به حرفه

عنوان يكي از اركان اين  مربيان فوتبال به). 8(شود  مي

تقصير  اخالقي در آن بي رشتة ورزشي در نمايش بي

هاي ديگران،  احترام نگذاشتن به باورها و ارزش. نيستند

اي و بازي جوانمردانه از سوي  رعايت نكردن رفتار حرفه

ربيان، رعايت نكردن امانتداري و نبود رفتار نيك در م

هاي وارده در اين  توان از آسيب بعضي مربيان فوتبال را مي

  . زمينه بر پيكرة فوتبال كشور نام برد

ذكر است، دسترسي به مربيان درجة  در پايان شايان 

پر كردن  يك فوتبال كشور، در جهت همكاري و

قيق داخلي با توجه به ها، كمبود پيشينة تح پرسشنامه

هاي تحقيق  جديد بودن عنوان پژوهش از جمله محدوديت

  .رفت شمار مي به
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