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مشکالت مربیان ورزش اراک و ارائۀ راهکارهای حل آنها
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تیام نستوهی ،4عابد حقدادی
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 1و  .5کارشناس ارشد تربیت بدنی
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چکیده
مربیان ورزش از مهمترین منابع انسانی در ورزش محسوب میشوند که به نظر ميیرسيد بيا
مشكالتی در حیطۀ مربیگری مواجه باشند .هدف کلی این تحقیق ،بررسی مشيكالت مربیيان
ورزش و یافتن راهکارهایی برای حل آن هاست .جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ مربیان ميرد فعيا
هیئتهای ورزشی شهرستان اراک بودند (در مجموع  991نفر) که بر اسياس جيدو بيرآورد
حجم نمونۀ مورگان  282نفر از آنها بهصورت تصادفی-طبقهای بهعنوان نمونۀ آماری انتخياب
شدند .از این تعداد 228 ،نفر ( 12درصد) نفر به پرسشنامۀ  52سؤالی محققساختۀ شناسيایی
مشكالت مربیان ( ) =2/85بر مبنای مقیاس پنج ارزشی لیكرت بهطور کامل پاسخ دادنيد .از
آزمون تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .یافتههای تحقیق نشيان ميی-
دهد مربیان شرکتکننده بهترتیب مشكالتی با سازمان های مرتبط ،سایر مربیان ،رسيانههيا،
اماکن و تجهیزات ورزشی ،شخصی و ورزشكاران دارند که بر فعالیت آنها تأثیر منفی دارد .بر
این اساس ،راهکارهایی مانند طراحی مسیر شغلی مربیان و ایجاد جوّ و فرهنگ کياری مببيت
بین مربیان نیز برای حل این مشكالت شناسایی شدند که به نظر میرسد میتوان با اسيتفاده
از آنها به رشد و بهبود زندگی کاری مربیان ورزشی کمک کرد.
واژگان کلیدی :مربی ورزش ،مشكالت شغلی ،راهكارهای اجرایی.
*نویسنده مسئو

Email: es70kh@yahoo.co.uk
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مقدمه
امروزه ،انواع سازمانهای ورزشی عمومی و خصوصی برای توسعه و گسترش ورزش در ابعاد
همگانی و تفریحی ،تعلیم و تربیتی ،قهرمانی و حرفهای به فعالیت مشغولاند .این سازمانها از
منابع مختلف خود برای ارائۀ خدمات به ذینفعان ورزش بهره میگیرند .در این بین ،منابع
انسانی مهمترین منبع بهشمار میروند.
با این حال ،این سازمانها در زمینۀ منابع انسانی با مسائلی مواجه بودهاند که در این مورد میتوان
از مسائل مربوط به کنترل و نظارت شامل :توانمندسازی ،نقش هیئتمدیره ،مسئولیتپذیری،
پاسخگویی ،شفافیت ،انتخابات ،موازنۀ کارکنان انتخابشده در مقابل کارکنان حرفهای ،پیشبینی
قبلی در برنامه و نبود نمایندگی؛ مسائل مربوط به ادارۀ کارکنان شامل :جذب نیرو ،چرخش
شغلی ،صالحیتها ،ارزیابی شغل ،آموزش ،حقوق و پاداش ،نحوۀ پاداشدهی ،مدیریت شغلی و
سیستمهای ارزیابی؛ مسائل مربوط به مشارکت و تعهد شامل نداشتن انگیزه ،نقش ارضاکنندگی
غیرمادی ،تأثیر منفی سنتها و تأثیر بوروکراسی بر تعهد و وفاداری و مسائل مربوط به تعارض در
سازمان شامل ارتباطات ،تقدیر نکردن از کارکنان و پاداشدهی ،مسائل مرتبط با قدرت و منطقی
نبودن آن در مدیریت نام برد .با وجود نقش بارز منابع انسانی در موفقیت سازمانهای ورزشی،
توجه و اهمیت به این منبع بسیار کمتر از حد مورد انتظار است (.)1
از منابع انسانی که نقشی تعیینکننده در سازمانهای ورزشی دارند ،مربیان ورزش هستند که
در سطوح و ردههای مختلف به ورزش خدمت میکنند و در ساختار نظری نهضت المپیک جزء
ادارهکنندگان ملی ورزش (ورزشکاران ،مربیان ،داوران) محسوب میشوند ()2؛ به عبارت دیگر،
امروزه نیازهای اساسی برنامههای سطح باالی تمرینی برای تربیت ورزشکاران نخبه شامل
مربیگری ،ورزشکاران ،ابزار و امکانات ،حمایت از ورزشکار ،حمایت مالی ،حمایت اداری و اجرایی
و مسابقه است (.)3
با وجود این ،امروزه مربیگری در ردۀ مشکلترین شغلها به حساب میآید و کار در این حرفه
بسیار دشوار است ( .)4در این زمینه بیان شده است که مربیان با مسائلی همچون نداشتن
حمایت مدیریتی ،نداشتن اطالعات مناسب ،انتقاد عمومی و حمایت نکردن جامعه ،حقوق
ناکافی ،مشکالت قانونی ،وقت کم و فشار کاری زیاد ،کالسهای پرجمعیت ،سنگینی بار
آموزش ،نداشتن انگیزه ،بازخورد و نظارت ناکافی ،نبود فرصت برای رشد شخصی و حرفهای
مواجه بودهاند .همچنین ،ساعات پیشبینی نشدهای نیز ممکن است برای آماده کردن تمرینات،
مرور نتایج بازیها ،طراحی رقابتهای بعدی ،مشاوره با ورزشکاران و امور روابط عمومی صرف
شود .اغلب مربیان برای موفقیت و پشت سر گذاشتن فصلی خوب تحت فشارند .بسیاری از
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مربیان به علت نداشتن کارنامۀ روشن پیروزی و ضعف کاری از کار برکنار میشوند و بعضی نیز
داوطلبانه پست خود را ترک میکنند یا در اثر فشارها و انتظارات فرسوده میشوند و دچار
سرخوردگی شده با دلسردی به فکر تغییر حرفه میافتند .این مسائل باعث کاهش کیفیت
آموزش ،برنامهریزی نامناسب ،رفتارهای خشک و نامنعطف ،تأثیر روی رفتار شاگردان ،احساس
بیارزشی ،بیخوابی ،فشار خون ،زخم معده و سایر عواقب میشوند (.)5
عالوه بر این ،نتایج تحقیق گولد و همکاران )2002( 1نشان داد نداشتن انگیزه و والدین از جمله
مشکالت فراروی مربیان بوده است (.)2
نتایج تحقیق آالین و همکاران ( )2005نشان داد جذب و بهکارگیری ورزشکاران از مهمترین
مشکالت مربیان است ( .)7در همین خصوص ،در تحقیق میناسیان و سرلک ( )1311گزارش
شده است مصرف این مواد نیروزا در میان ورزشکاران مورد بررسی بسیار شایع است و مردان
ورزشکار از عوارض جانبی آنها آگاهی اندکی دارند (.)1
نتایج تحقیق تنگا ( )1112نشان داد مربیان با مشکالت و چالشهایی همچون نداشتن وسایل و
امکانات کافی مواجه بودهاند ( .)3بر اساس تحقیق آلتاهانیه )2003( 2ورزشکارانی که مربیانشان
دارای تمرینات و امکانات زیاد بودند ،رضایت شغلی بیشتری داشتند و تحلیل رفتگی آنها کمتر
بود (.)1
نتایج تحقیق کمیسیون ورزش استرالیا ( )2010نشان داد مربیان به دالیلی همچون نداشتن
درک روشن از حیطهای که به آن وارد شدهاند ،مورد سوء استفاده قرار گرفتن ،عدم حمایت
سازمان مربوط از آنها ،قدردانی ضعیف از آنها و نگرانی دربارۀ تعهدات قانونی سیستم ورزش
را ترک میکنند ( .)10در این زمینه ،نتایج تحقیق رمضانی نژاد ( )1311نیز نشان داد مربیان از
نظر عوامل نگهدارندۀ شغل در حد متوسط قرار داشتند و میزان برخورداری از عوامل رفاهی
(نیازهای مادی و ایمنی) نقش بیشتری در تأمین عوامل نگهدارندۀ شغل مربیان داشت (.)1
نتایج تحقیق چاالدورای و اتسوکو ( )2003در مورد رضایت از همکاران نشان داد مربیان ژاپنی
رضایت کمتری از مربیان آمریکایی داشتند ( .)11نتایج تحقیق ثقفی ( )1374نیز نشان داد
حدود نیمی از مربیان ( 51درصد) روابط اجتماعی در حد متوسط 11 ،درصد رابطهای خوب
دارند و فقط  13درصد رابطۀ نامطلوب با سایر مربیان دارند (.)12
طبق گزارش هندریکس و همکاران ( )2000مربیانی که در سطح پایینی از سختی کار و
حمایت اجتماعی و سطح باالیی از مهارت مربیگری قرار داشتند ،استرس زیادی را متحمل شده
1 . Gould et al
2. Altahayneh. Z .
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بودند (.)13
در مجموع ،در بیشتر تحقیقات مربیان مورد بررسی به لحاظ زندگی شخصی و همچنین
وضعیت مربیگری با مسائل و مشکالت گوناگونی دست به گریبان بودهاند؛ به عبارت دیگر،
ضمن سنگین و دشوار بودن شغل مربیگری ،وضعیت کاری آنان نیز با مشکالت گوناگونی مواجه
است که سازمانهای مربوط در صدد کاهش و رفع آنها هستند.
با انجام این تحقیق امید میرود بتوان از طریق سازماندهی سیستم مربیگری و طراحی برنامه-
های مناسب به رفع برخی مشکالت مربیان و بهبود عملکرد مربیان کمک کرد؛ بنابراین پژوهش
حاضر بهمنظور توصیف و شناخت وضعیت مربیان ورزش شاغل در هیئتهای ورزشی اراک از
لحاظ مشکالت مربوط به مربیان ،ورزشکاران ،سازمانهای ورزشی مرتبط ،امکانات و تأسیسات،
رسانههای ورزشی و در نهایت راه حلهای این مشکالت انجام شده است؛ به عبارت دیگر ،این
تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که مربیان با چه مسائل و مشکالتی در حیطۀ
مربیگری خود مواجهاند و چه راههایی برای حل این مشکالت وجود دارد؟
روش پژوهش
این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش گردآوری دادهها از نووع توصویفی-
پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مربیوان ورزش مورد ( 334نفور) فعوال ،دارای
کارت مربیگری و شاغل در  33هیئت ورزشی شهرستان اراک بودند که بر اساس جدول برآورد
حجم نمونۀ مورگان 110 1نفر از آنها بهصورت تصادفی-طبقهای از هیئتها /رشتههای مختلف
ورزشی بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد .بر اساس مبوانی نظوری ،پیشوینۀ
تحقیق و نظر سنجی از متخصصان ورزش ،پرسشنامۀ  57سوؤالی شناسوایی مشوکالت مربیوان
تدوین شد .سپس  10نفر از اعضای هیئت علمی بوا ارائوۀ نظورات خوود و انجوام اصوالحاتی در
خصوص نگارش ،تجانس سؤاالت با اهداف تحقیوق ،تعوداد سوؤاالت و پیشونهادات خوود روایوی
محتوایی آن را بررسی کردند که در نهایوت  50سوؤال تأییود شود .بورای تعیوین روایوی سوازۀ
پرسشنامه و بهمنظور صحت حیطهبندی مؤلفههای ششگانۀ تحقیق نیز از تحلیل عامل تأییدی
استفاده شد که تأیید شود ( .)KMO= .691سوپس 30 ،پرسشونامه بورای مربیوان ارسوال و بوا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 2پایایی آن برابر   =0/15محاسوبه شود .پوس از توزیوع ابوزار
1. Morgan
2. chrunbach
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تحقیق ،از بین  110پرسشنامۀ ارسالی 121 ،پرسشونامه ( 71/22درصود) جموعآوری شود کوه
 101پرسشنامه ( 20درصد) قابل استفاده بود .برای شناسایی راهکارهای حول مشوکالت نیوز از
پرسشنامه استفاده شد .مانند پرسشنامۀ اول ،پوس از تودوین پرسشونامهای  50سوؤالی ،روایوی
محتوایی آن تأیید شد و تعداد سؤاالت آن به  42سؤال کاهش یافت .روایی سازۀ این پرسشنامه
نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد ( .)KMO= .670در هر دو پرسشنامه آزمونهوای
کفایت اندازۀ نمونهگیری  1 KMOو آزمون کرویت بارتلت 2نشان داد ،دادههای جمعآوری شوده
از طریق پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی مناسباند ( KMO< 0/2و .)P>0/50
سپس ،از طریق روش دلفی 3از  30نفر از استادان تربیت بدنی ،صاحبنظوران و مربیوان نخبوه
خواسته شد میزان اهمیت هر یک از راهکارهای پیشنهادی را مشخص کنند .در ایون بخوش ،از
میان  30پرسشنامۀ ارسالی 27 ،پرسشنامه ( 10درصد) جمعآوری شود کوه از میوان آنهوا 25
پرسشنامه ( 13/33درصد) قابل استفاده بود .در هر دو پرسشنامه بورای کموی کوردن وضوعیت
4
پاسخها از مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده شود .دادههوا در نورمافوزار آمواری SPSS-PC15
تجزیه و تحلیل شد .برای ارائۀ اطالعات توصیفی از شاخصهای فراوانی ،درصد ،و رسوم جوداول
استفاده شد .در تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیول عواملی بورای اولویوتبنودی مشوکالت اصولی
مربیان و شناسایی راهکارهای حل آنها در شش حیطۀ اصلی مورد بررسی استفاده شد.
نتایج
الف -برخی ویژگیهای فردی مربیان :یافتهها نشان داد  42/1درصد مربیان کمتر از  35سال
سن دارند 73/1 .درصد متأهل 21/4 ،درصد دارای فرزند 24/1 ،درصد بیکار 21/1 ،درصد دارای
تحصیالت تربیت بدنی 27 ،درصد دیپلم و فوق دیپلم 10/4 ،درصد دارای مدرک مربیگری
درجه سه و دو و  40درصد آنها کمتر از  5سال سابقۀ مربیگری داشتند.
ب – مشکالتی که بر عملکرد مربیان تأثیر داشته است :نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد
مربیان بهترتیب دارای مشکالتی با سازمانهای مرتبط ،سایر مربیان ،رسانهها ،اماکن و
تجهیزات ،شخصی و ورزشکاران بودهاند که بر فعالیت آنها تأثیر منفی داشته است (جدول .)1

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett’s Test of Sphericity
3. Delphi method
4. Likert
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جدو  .2وضعیت کلی مشكالت مؤثر بر فعالیت مربیان
ردیف

1
2
3
4
5
2

مشكالت

بار عاملی

سازمانی
سایر مربیان
رسانهای
اماکن ورزشی
شخصی
ورزشکاران

0/125
0/753
0/731
0/211
0/517
0/417

ج -راهکارهای حل مشکالت فراروی مربیان :در جدول  2راهکارهای حل مشکالت اصلی مربیان
نشان داده شده است .نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،بوا اسوتفاده از چورخش واریمواکس
نشان داد  13مؤلفه که واریانس زیادی با متغیرهای تحقیق دارنود ،مویتواننود نماینودۀ 17/41
درصد از کل واریانس دادهها باشند و فقط  12/52درصد دادهها شناسایی نشدهاند.
جدو  .0راهکارهای حل مشكالت مربیان در حیطههای مختلف
حیطه

سازمانی

اماکن و
فضاهای
ورزشی

ورزشکاران

مشكل

بار عاملی

ساماندهی کالسهای اموزشی و تمرینی و استفاده از تمامی پتانسیلها

0/125

طراحی برنامۀ مسیر شغلی و آیندۀ کاری مربیان

0/717

تشکیل اتحادیۀ صنفی مربیان شهرستان

0/213

تدوین سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد مربیان

0/272

تعدیل قراردادهای مربیان با هیئتهای ورزشی و ادارات تربیت بدنی

0/251

ارتقای کیفیت دورهها و کارگاههای آموزشی

0/251
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0/233

تجهیز اماکن ورزشی به وسایل و امکانات گرمایی و برودتی

0/143

تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات ورزشی بر اساس نیازهای تمرینی

0/771

تجهیز اماکن ورزشی به وسایل آموزشی و کمک آموزشی مناسب

0/725

ارتقای کیفیت وسایل و تجهیزات ورزشی

0/257

بهبود وضعیت بهداشت اماکن و تجهیزات ورزشی

0/230

تأمین امکانات رفاهی اولیه مانند رختکن و کمد شخصی برای مربیان

0/214

آموزش شیوههای تدوین اهداف ورزشی برای ورزشکاران

0/111

بهبود کیفیت تمرینات و مسابقات با رویکرد پیشگیری از آسیبهای ورزشی

0/733

ایجاد امکانات مناسب برای درمان و بهبود آسیبهای ورزشی ورزشکاران

0/732

افزایش آگاهی ورزشکاران از عواقب و مضرات مواد نیروزا

0/701

گسترش و بهبود روابط بین مربیان و والدین ورزشکاران

0/221
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مشكل

بار عاملی

تنظیم برنامههای تمرینی اماکن ورزشی با مشارکت مربیان رشتههای ورزشی
فراهم کردن امکانات رفاهی برای مربیان بهویژه ایاب و ذهاب آنها به اماکن
ورزشی
تنظیم تمرینات و مسابقات بر مبنای تقویمهای ورزشی ملی و بینالمللی
تشکیل صندوق حمایت از مربیان
انجام مصاحبههای رسانهای با مربیان موفق و فعال
انعکاس موفقیتهای رشتههای ورزشی در رسانهها
ترویج رشتههای ورزشی از طریق رسانهها
درج اطالعات و توانمندیهای مربیان موفق در وب سایتهای اینترنتی
سطح بندی و تقسیم وظایف مربیان بر اساس توانمندیهای آنها
تدوین برنامههای بلند مدت برای توسعۀ رشتههای ورزشی با مشارکت مربیان
برگزاری جلسات مشترک بین مربیان تازه وارد و مجرب بهمنظور انتقال
تجربیات
تدوین منشور اخالقی و شغلی مربیان
ایجاد جو و فرهنگ کاری مثبت در محیط کار مربیان

0/132
0/121
0/211
0/274
0/171
0/135
0/117
0/754
0/113
0/137
0/123
0/777
0/213

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد مربیان مشکالت متعددی با سازمانهای ورزشی ذیربط دارند .این نتایج با
تحقیقات تنگا ( ،)3کمیسیون ورزش استرالیا ( ،)10مؤسسه ورزش بریتانیا ( ،)14بورگی (،)15
سجادی ( )12و رمضانی نژاد ( )1مبنی بر نداشتن امنیت شغلی ،برخوردار نبودن حمایتهای
مختلف سازمانی و قدردانی ضعیف ،حقوق دریافتی ،سازماندهی ضعیف در محیط کار و آموزش
مربیان همخوانی دارد ،ولی با نتایج تحقیق کانادا ( )17و نصری ( )11مبنی بر انعقاد
قراردادهای شفاف و عادالنه ،ارزیابی عملکرد ،داشتن شرح وظایف روشن ،برنامههای مناسب
ارتقاء و درآمد مربیگری و وجود موقعیت شغلی مناسب مربیگری در برخی استانها ناهمخوان
است.
عواملی همچون تمام وقت به کار مربیگری پرداختن ،حمایت مناسب و مطلوب از مربیان ،کار با
تعداد کمی از ورزشکاران و فراهم آوردن فرصت کافی و واقعی برای افزایش توان ورزشکاران از
عوامل موفقیت در ورزش محسوب میشوند ( .)3طبق نتایج تحقیق راهکارهایی چون ساماندهی
کالسهای آموزشی و تمرینی ،طراحی برنامۀ مسیر شغلی مربیان ،تشکیل اتحادیۀ صنفی
مربیان ،تدوین سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد مربیان ،تعدیل قراردادهای مربیان ،ارتقای
کیفیت دورههای آموزشی و تدوین نظام پاداش و جبران خدمات برای حل مشکالت سازمانی
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مربیان پیشنهاد شده است.
نتایج تحقیق نشان داد مربیان شرکتکننده در ارتباط با سایر مربیان رشتۀ ورزشی خود
مشکالتی دارند .این نتایج با یافتههای تحقیقات چاالدورای ( )1و سید عامری ( )11مبنی بر
نداشتن همکاری و تفاهم با سایر مربیان ،نیز نارضایتی از همکاران در محیط کار و وجود
تعارض در میان مربیان رشتۀ ورزشی همخوانی دارد.
یکی از معیارهای اساسی اثر بخشی سازمانها ،سطح و چگونگی انسوجام بوین کارکنوان یعنوی
میزان دوست داشتن یکدیگر ،خوب کار کردن با یکدیگر ،برقراری ارتبواط مناسوب و هماهنوگ
کردن کوششهاست ( )11که بر این اساس ،بیشتر سازمانها برای رهبری رفتار کارکنوان خوود
مقررات اخالقی تدوین کردهاند ( .)20طبق نتایج تحقیق ،سطحبندی و تقسیم وظوایف ،تودوین
برنامههای بلندمدت توسعۀ رشتههای ورزشی با مشارکت مربیان ،برگزاری جلسات مشترک بین
مربیان تازه وارد و مجرب ،تدوین منشور اخالقی و شغلی مربیوان ،ایجواد جوو و فرهنوگ کواری
مثبت در محیط کار مربیان راهکارهایی برای حل این مشکالت است.
نتایج تحقیق نشان داد مربیوان شورکتکننوده بوا مشوکالتی در خصووص رسوانههوای جمعوی
مواجهاند .این نتایج با یافتههای تحقیقات تنگا ( )3مبنی بر نبوود حمایوت اجتمواعی از مربیوان
همخوانی دارد ،ولی با نتایج تحقیق آلتاهیه ( )1در همین خصوص ناهمخوان است.
رسانهها بهعنوان یک واسطۀ اجتماعی مهم بر مردم تأثیر میگذارند ( )21و به منبع غالب
شکلگیری واقعیتهای اجتماعی در جوامع تبدیل شدهاند ( .)22عالوه بر این ،در دنیای ورزش
برای رسیدن به اوج و تعالی ارتباط بین ذینفعان ورزش نقشی اساسی دارد ( .)3طبق نتایج
تحقیق ،انجام مصاحبههای رسانهای با مربیان موفق و فعال ،انعکاس موفقیتهای رشتۀ ورزشی
در رسانهها ،ترویج رشتههای ورزشی از طریق رسانهها ،درج اطالعات و توانمندیهای مربیان
موفق در وب سایتهای اینترنتی راهکارهایی برای حل این مشکالت است.
نتایج تحقیق نشان داد مربیان شرکتکننده مشکالتی در خصوص اماکن ورزشی دارند .این
نتایج با یافتههای تحقیقات تنگا ( ،)3مرکز ملی مدیریت و توسعۀ ورزش کشور ( )23و سجادی
( )12مبنی بر میادین و تأسیسات محدود ،کیفیت نامطلوب امکانات و زیرساختهای تمرینی و
نبود عوامل تمرینی مناسب همخوانی دارد ،ولی با نتایج تحقیق آلتاهیه ( )1مبنی بر وجود
میادین و تأسیسات مناسب ناهمخوان است.
کمبود تأسیسات و تجهیزات مناسب از عوامل محدودکنندۀ پیشرفت ورزشکاران است؛ بنابراین
مدیران ورزشی باید تجهیزات تمرینی را ارتقاء دهند و محیط تمرینی مثبتی را بهوجود آورند
( .)3طبق نتایج تحقیق ،تجهیز اماکن ورزشی به امکانات گرمایی و برودتی ،تدارک وسایل و
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تجهیزات ورزشی بر اساس نیازهای تمرینی ،تجهیز اماکن به وسایل آموزشی و کمک آموزشی
مناسب ،ارتقای کیفیت وسایل و تجهیزات ورزشی ،بهبود وضعیت بهداشت اماکن و تجهیزات
ورزشی و تأمین امکانات اولیه در محل تمرین مربیان برای حل این مشکالت پیشنهاد شده
است.
نتایج تحقیق نشان داد مربیان با مشکالتی شخصی مواجهاند .این نتایج با یافتههای تحقیقات
آالین و همکاران ( ،)7تنگا ( ،)3مارلن و جنیفر ( ،)24و اوکونر و بنی ( )25مبنی بر دوری
مسافت ،بینظمی در زندگی خانوادگی ،نبود تعادل بین مربیگری و خانواده ،و برآورده کردن
رضایت خانواده و سایر تعهدات همخوانی دارد.
از نظر جکسون و پالمر ( )1313مربیان مهم ترین عامل موفقیت ورزشکاران به شمار میرونود و
آموزش ،تربیت و حفظ مربیان در نظام ورزش باید در صدر اولویتهای ورزشی باشد ( .)3طبوق
نتایج تحقیق ،تنظیم برنامههای تمرینی اماکن ورزشی با مشارکت مربیان ،فراهم کردن امکانات
رفاهی برای مربیان ،بهویژه ایاب و ذهاب ،تنظیم فعالیوتهوای ورزشوی بور مبنوای تقوویمهوای
ورزشی ملی و بینالمللی و تشکیل صندوق حمایت از مربیان راهکارهایی برای حل این مشکالت
است.
نتایج تحقیق نشان داد مربیان شرکتکننده با مشکالتی در خصوص ورزشکاران مواجهانود .ایون
نتایج با یافتههای تحقیقات گزارش تحقیقی کانوادا ( ،)22گولود و همکواران ( )2و میناسویان و
سرلک ( )1مبنی بر وجود برخی مسوائل مورتبط بوا ورزشوکاران ،مواجوه شودن ورزشوکاران بوا
آسیبهای ورزشی و شیوع مواد نیروزا در میان ورزشکاران همخوانی دارد.
داشتن استعداد ویژه ،انگیزۀ قوی و ارادۀ شرکت در تمرینات سخت از ویژگویهوای ورزشوکاران
موفق است .یافتن چنین اشخاصی و تشویق آنها برای پرداختن به تمرین از چالشهای عمودۀ
مربیان است ( .)3طبق نتایج تحقیق ،آموزش شیوه های هدفچینوی بورای ورزشوکاران ،بهبوود
کیفیت تمرینات و مسابقات برای پیشگیری از آسیبهای ورزشی ،ایجاد امکانات مناسوب بورای
درمان و بهبود آسیبها ،افزایش آگاهی ورزشکاران از عواقب و مضرات مواد نیروزا و گسوترش و
بهبود روابط بین مربیان و والدین ورزشکاران راهکارهای حل این مشکالتاند.
در مجموع ،مربیان از ارکان اصلی سازمانهای ورزشیاند .بر این اساس باید نیازهوا ،انتظوارات و
مسائل آنها به درستی تجزیه و تحلیل شود و با اهداف و مقاصد سوازمانی مطابقوت داده شوود
( .)1در این خصوص هرناندز ( )1317معتقد است بورای پیشورفت مربیوان بایود مناسوبتورین
فعالیتها را برای افزایش مربیان ملی و ارتقای قابلیتهوای آنهوا برگزیود ( .)2بورای مودیریت
منابع انسانی دو رویکرد مطرح شده است .رویکورد مودیریت کارکنوان کوه اساسوا بور قووانین و
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مقررات شغلی تمرکز دارد و به موضوعاتی مانند روابط کارکنان و مودیریت ،حقووق و بهورهوری
میپردازد .در رویکرد توسعۀ سرمایه انسانی ،سازمانها ترجیحا بهصورت سیستمهای تعاونی بوه
تصویر کشیده میشوند که از طریق توجه ویژه بوه سورمایهگوذاریهوای خواص روی کارکنوان،
عملکرد آنها را ارتقاء میدهد ( .)1بر این اساس ،بررسی مشکالت مربیان میتواند در جلوگیری
از نارضایتی ،تغییر وضوعیت محویط کوار مربیوان و مسوئولیتپوذیری دسوتانودرکاران نقشوی
تعیینکننده داشته باشد ( .)1در این راستا ،بسیاری از کشورها تحوالتی بنیادی مانند بوازنگری
نظام آموزشی ،ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش در سیستم مربیگری ورزش خود بهوجود آوردهاند
تا بتوانند به بهترین عملکرد و به بهترین نتایج در ورزش دست یابند (.)27
در این تحقیق نیز برای کمک به حل این مشکالت در شش حیطوۀ موورد مطالعوه راهکارهوایی
(جدول  )2ارائه شده است که برخی از آنها مانند تدوین مسیر شغلی ،نظارت و ارزیابی عملکرد
مربیان ،اعطای نقشهای شغلی مناسب ،ارتقای مهوارتهوا و توانواییهوای مربیوان ،قودردانی از
تالشهای مربیان و معرفی آنها به جامعه و برگزاری مصاحبههای خروج با مربیانی کوه از کوار
کنارهگیری میکنند با نتایج تحقیق کمیسیون ورزش استرالیا ( )21-31همخوانی دارند .امیود
است سازمانهای ذیربط نیز از نتایج این تحقیق برای کمک به حول مشوکالت مربیوان ورزش
بهره گیرند و زمینۀ پیشرفت ،ارتقاء و موفقیت آنها در زمینه مربیگری فراهم شود.
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