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 چکیده
باشد. ایران میفوتبال  ۀهای پایثر بر کارایی مربیان و بازیکنان در ردهؤتحلیل عوامل م ،حاضر پژوهشهدف از 

 ۀشکل میدانی انجام گرفته است. جامعکه بهباشد میکاربردی مطالعات از نوع بوده و پیمایشی  این پژوهش،روش 

سفانه أکه مت تشکیل دادندفوتبال ایران سال(  23)زیر سنی جوانان و امید  ۀتمامی بازیکنان ردآن را آماری 

کوکران در شرایط استفاده از فرمول تعیین حجم  به. با این توجه باشدمیمورد تعداد آنان موجود ناطالعاتی در

حاضر پرسشنامه  پژوهشپرسشنامه گردیدند.  انتخاب پژوهش ۀعنوان نموننفر به 2000 ،بودن جامعهنامشخص

حاضر از روش های آماری تحلیل عاملی  پژوهش. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بود کارایی مربیان استاندارد

نتایج استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی  اس و اموس.اس.پی.سا اکتشافی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارهای

عوامل انگیزشی با  و ندوشها را شامل میاز واریانس درصد 89حدود  عاملچهار  مجموع،که در دهدمینشان 

که هستند ها حاکی از این ، یافتههمچنین .دداروی افزایش عملکرد بازیکنان ر ثیر را برأبیشترین ت، 503/0ثیر أت

 باشد؛میکشور  ۀهای پایوی کارایی مربیان فوتبال ردهر برثیر أبیشترین ت، دارای 489/0ثیر أعوامل انگیزشی با ت

وی کارایی خود و ر فوتبال کشور به اهمیت عوامل انگیزشی بر ۀهای پایشود مربیان ردهتوصیه می ،بنابراین

 توجه کنند.بازیکنان 
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 مقدمه
نظران ارائه های آن مطالب متنوع و گوناگونی توسط صاحبمربیگری و ویژگی ۀحرف ارتباط بادر 

 ۀاین حرفۀ کدام بخشی را به بحث دربارنیز هر یشناسی ورزشهای مختلف روانو کتاب است شده

 حور و رکن اصلی تیمم ،مربیان .(126: 1389محدث و همکاران، ) اندجذاب و دشوار اختصاص داده

قوی و  ۀدهندمربی سازمان ،عامل ورزشکار، مربی و تماشاگرسه  های ورزشی هستند و در بین

 ها و سبکنقش ۀدربرگیرند ،مربیگری اثربخش ،رواین؛ اززیربنای هر پیشرفت ورزشی یا تیمی است

 دراجتماعی( نقش مهمی دارد. )فردی و یمی های تهای گوناگون است. سبک مربیگری در پیامد

 اعضای که شودمی حاصل زمانی موفقیت و دارند متقابل کنش یکدیگر با افراد گروهی، هایورزش

 و رهبر عنوانبه مربی نقش که ستا اینجا و کنندمی کار هم با هماهنگی و مؤثر هایهشیو به تیم

 سزاییهب نقش هماهنگی و امانسج در او مربیگری سبک و شودمی مشخص بیشتر کنندههماهنگ

تنها سبب نه سبک رفتاری و روابط بین فردی مربیان .(27: 1389رمضانی نژاد و همکاران، ) دارد

 ۀکسب تجربیات مختلف ورزشکاران از رشت منجر بهبلکه  ،گرددگیری اجرای ورزشکاران میشکل

فوتبال نیز این شرایط حاکم  ۀدر رشت (.194: 2010و همکاران،  1بارسولومیو) شودورزشی خود می

بلکه مربیان نیز باید همیشه در اوج باشند و عملکرد عالی در  ،تنها بازیکناننه ،در ورزش. باشدمی

های تتوانایی و مهار ،شناسی خودتوانند با کنترل متغیرهای روانمی هاآننقش خود داشته باشند. 

: 2013و همکاران،  2گیمونو)دست یابند شانی خود را بهبود دهند و در شغل خود به نتایج درخ

یابی به کمک به بازیکنان جهت دستیکی از فاکتورهای بسیار مهم در موفقیت مربیان،  (.728

: 2011حیدری و همکاران، ) باشدشناسی میهای کامل جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی و روانمهارت

 وی ثیر رفتارهای صحیحأو ت باشد م داشتهثری در پیشرفت تیؤرسد مربی نقش منظر میبه (.2410

 ورزش تجربیات اساسبر (.12: 2007، 3چن) توجه استروی عملکرد ورزشکاران بسیار قابل

موفقیت  در ،اندبوده سرآمد مربیگری دانش لحاظ از هم و فنی لحاظ از هم که قهرمانی، مربیانی

 جمله مشاغل از مربیگری اند.نموده ایفا را ریثرتؤم نقش بازیکنان بهتر گروهی کار ۀارائ و هایشانتیم

ۀ ربتج و از دانش استفاده با کارآمد آید. مربینمیبر کسیهر ۀعهد از آن انجام که است ایپیچیده

-به مربی ،واقعدر. خود شود تیم موفقیت نهایت،در و ورزشکاران عملکرد بهبود موجب تواندمی خود

 و پیروزی شرایط از بزرگی بخش ۀکنندفراهم و ورزشکاران پیشرفت یزیربنا ۀسازند تیم، رهبر عنوان

 مربیانی که به زمان، کار و روابط خود در .(176: 1391خشی و همکاران، ب) است تیم موفقیت

                                                           
1  . Bartholomew  

2  . Gimono  

3  . Chen 
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دیگر  که با است شوند. مربیگری شغلیدر فعالیت خود دچار مشکل می ،کنندمربیگری توجه نمی

ه از مسیر اصلی خود کصورتیمربی در ،باشد. در این شغلمی وتمتفا در جامعه ی موجودهاشغل

 مشاغلبایست افرادی نجیب و خوب را به جامعه تحویل دهد. این شغل از جمله خارج نشود می

نظر قرار داد که رضایت را نیز باید مد های متفاوتی دارد. اینباشد که نیاز به مهارتمی یسخت

: 2011خلج و همکاران، ) باشدها و مربیان میت ارزیابی عملکرد تیمعنوان عاملی جهورزشکاران به

وظیفه  هاآن .(2: 2011، 1مورلی و ولز)قرار دارند فشار زیادی  مربیان تحت ،در عصر حاضر (.3598

 ،امروزه (.7: 2005، 2باریک) های مجموعه آماده کننددن هدفانرسدارند ورزشکاران را برای به انجام

سازی امکانات، انجام سفرهای ای پیروزی در مسابقات، جذب و حفظ بازیکنان، فراهممربیان بر

و  3جود) کنندها جهت هدایت ورزشکاران تالش میمختلف کاری و اجرای بسیاری از برنامه

به نکات زیادی مربیان جهت موفقیت در مربیگری براین، الزم است  عالوه .(15: 1993همکاران، 

 ورزشکار مربیۀ رابط ،امروزه باشد.ورزشکار میـ  مربی ۀتوجه به رابط ،یکی از این نکاتتوجه نمایند. 

: 2011و همکاران،  4الفرنیری) است کرده جلب خودبه را ورزشی علوم پژوهشگران ۀفزایند توجه

به سمت شناسایی  ،رهبری در ورزشۀ گرفته در زمینانجام هایپژوهشاغلب  ،در گذشته (.146

های پاسخمنظور کسب موفقیت و های مربیان هدایت شده است تا بهترین حالت مربیگری بهویژگی

مدل رهبری و مربیگری دو . (311: 2002، 5هورن) مثبت روانی از سوی ورزشکاران مشخص گردد

 ،عنوان چارچوببه "ایمدل رهبری واسطه"و  "6مدل چندبعدی رهبری" با عنوانثر در ورزش ؤم

 توسط بعدی رهبریمدل چند گرفته در این حوزه را شامل شده است.انجام هایپژوهش بیشتر

 موقعیتی هایویژگی ثیرأت تحت مربیان رفتار مدل، این براساس ( ارائه گردید.1990) 7چالدوری

 اعضای هایویژگی و مربیگری ۀسابق و درجه سن، مانند یا مربی رهبر هایویژگی تیم، شرایط مانند

 موفقیت، مربیان رفتار ،نهایتدر و دارد قرار سطح بازیکنان و سابقه سن، مانند کارانورزش یا تیم

. (330 :1990چالدورای ) دهدمی تأثیر قرار تحت را گروهی انسجام حتی و مندیرضایت عملکرد،

                                                           
1. Morelli and Velez 

2. Baric 

3  . Judd  

4  . Lafreniere  

5  . Horn 

6. Multidimensional Model of Leadership 

7. Chelladurai 
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در این مدل اعالم  هاآن ( ارائه گردید.1989) 2اسمال و اسمیت توسطنیز  1ایمدل رهبری واسطه

تقویت مثبت، تشویق جهت رفع اشتباه احتمالی، دستورالعمل  :رفتار مربیان شاملچهار  ودند کهنم

هرچند بعد  .(1524: 1989ل و اسمیت، اسما) گردداصالحی و آموزش فنی سبب موفقیت رهبر می

و مدل کردند با هم ترکیب را عناصر هر دو مدل ( 1999)و همکاران  3لتزف ،از این دو مدل

( 1999فلتز و همکاران ) .(773: 1990فلتز و همکاران، )آوردند وجود را به "ثرؤم مربیگری"

، عوامل مربوط به ساخت عامل جای دادند: عوامل مربوط به انگیزشچهار  مربیگری موفق را در

شخصیت بازیکنان، عوامل مربوط به استراتژی بازی و عوامل مربوط به افزایش مهارت تکنیکی 

، مقیاسی جهت سنجش ،با این مدل هاآند. وشؤثر ختم مین عوامل به مربیگری مبازیکنان که ای

و  4بندورا "مدیآکارخود" از تئوری هاآننمودند. مدل  ایجادثر ؤکردن مربیگری مکردن و پیشنهادبنا

 .(768: 1990فلتز و همکاران، ) گرفته بود نشأت (1981) 5دنهام و میخایل "ثرؤمعلمی م"مدل 

 خود بازیکنان شناسیروان هایحالت و هابر مهارت توانندمی انگیزه ایجاد یا انگیزش طریق از مربیان

 هدایت نیز و مسابقه و بازی اجرای طول در مربیان توانایی مربیگری به بازی استراتژی بگذارند. راث 

می بهره نیکتک از شناختی هایمهارت آموزش در مربیان شود.می موفقیت مربوط سویبه بازیکنان

 به قادر را خود که شودمی مربوط مربی باور این به سازیشخصیت ینداربراین، فعالوه. گیرند

بخشی و ) بداند ورزش خصوصدر افراد دیدگاه تغییر و بازیکنان شخصیتی رشد بر تأثیرگذاری

ایجاد و مهارت بازیکنان  ۀتیم، مشاهد ۀتجربیات مربی، موفقیت اولی .(177: 1391همکاران، 

توسط والدین و  هامثال در مدارس یا دانشگاهعنوانبه ؛کننده از ورزشکارانگروهای اجتماعی حمایت

 .(425: 1988فلتز، ) افزایش کارایی مربیان باشد بهکننده های کمکتواند از دیگر متغیرنیز می غیره

های های مربیگری، سبکبیشتر بر شناخت ویژگی ،مربیگری ۀاخیر در زمین ۀده دودر  مطالعات

کلی در این مطالعات، مربی کارامد، فردی طوررهبری و الگوی رفتاری مربی متمرکز بوده است. به

های روانی مثبت در تیم را آمیز و واکنشمعرفی شده است که توانایی تغییر نتایج، اجرای موفقیت

ترین رهبری یکی از برجستههای داشتن مهارت .(183: 1390همکاران، شعبانی بهار و ) دارد

خلج و همکاران، ) شوددر مربیگری می هاموفقیت آن منجر به و باشدنیاز مربیان میهای موردمهارت

فرهنگی، جو ـ  از جمله مفاهیم اجتماعی یکه عوامل عنوان کرد( 2002هورن ) (.3599: 2011

 نفوذ ،له سن و جنسخصوصیات فردی مربیان و عواملی شخصی ورزشکاران از جم ،سازمانی

                                                           
1. Meditational Model of Leadership 

2. Smoll & Smith 

3. Feltz  

4  . Bendora 

5  . Denham & Mikhail 
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دارد. رفتار مربیان بر ارزیابی  هاآنبر رفتار  انتظارات، عقاید و اهداف مربیان ۀواسطغیرمستقیمی به

 پژوهشنتایج همچنین، . (26) گذار استاجرای تیم اثر نیزورزشکاران از رفتار مربیان خود و 

و 2میرز. باشگذار میاثر شکارانز( نشان داد رفتار مربیان بر انگیزش درونی ور2001) 1آموروسی

، خود پی بردند که درک ورزشکار از میزان سطح انگیزش خود پژوهشدر نیز ( 2006)همکاران 

       ( در2010) 3مک دونالدبراین، عالوه .دارد قوی در میزان رضایت از مربیان  مثبت و نسبتاً تأثیری

         ورزشکاران در رشد مربی تمرینات و یانگیزش جو لذت، نقش بررسی به خود پژوهش از بخشی 

  شرکت فردی رشد در اساسی نقشی ،لذت و انگیزشی جو که رسید نتیجه این به و پرداخت 

        جهت او هایبرنامه و مربی توسط لذت و انگیزشی جو داد نشان نتایج .ورزش دارد در  کنندگان

    خود به بررسی سبک مربیگری  مطالعات نیز در( 0052) 5( و آلفریمن2002) 4دکستر کند.می پیدا 

 .اعالم کردند بودن این رابطه رامعنادار و های مختلف پرداختندو موفقیت ورزشکاران خود در زمینه

 ،مناسب بین مربی و ورزشکار ۀنمودند که برقراری رابط گزارش (2012) 6هامپون و جاوتهمچنین، 

  دارد.  یر مثبتیثأدر مربیگری مربیان ت

) فرانکی به نمایش گذاشته شده است هاپژوهش رخیثر در بؤبین رضایت تیمی و مربیگری م ۀرابط

 (.53: 1986، 9؛ پارخوس و ویلیامز163: 1994، 8؛ مکویچوک و کروسمن396: 1998، 7و دابیت

    مربیان دارد. ثیر زیادی بر روی کارایی اینأکه تجربیات مربیان دانشگاهی ت نداهنشان داد هاپژوهش

متفاوت  غیرههای شخصی از جمله سن، جنس و حسب ویژگینیز بر دانشگاهی کارایی مربیان ،البته

کارایی بیشتری نسبت به  ،ند که مربیان مرد دانشگاهیاهنشان داد مطالعات ،مثالعنوانبه ؛است

 نیزو  (2: 2003، 11ن و کنت؛ سولیوا289: 2008و همکاران،  10)بوادلی دارندمربیان زن دانشگاهی 

سازی نسبت به مربیان توانایی بیشتری جهت کارایی در بعد شخصیتدارای  ،مربیان زن دانشگاهی

                                                           
1. Amoro 

2. Myers  

3. Mc Donald 
4. Dexter 

5. Alfermann 

6. Hampson & Jowett 

7. Franki and Dabbit 

8. Medwechuk and Crossman 

9. Parkhouse and Williams 

10  . Boadley  

11  . Sullivan and Kent 
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  های مربیگری سبک ۀنظر از مقایسصرف .(287 :2008 بوادلی و همکاران،) باشندمیمرد دانشگاهی 

 ،(2002) 2( و رنج1991) 1(، وستر و ویس1386(، حسینی )1383های مختلف مرادی )در رشته

. مربیگری موفق نمودندبین سبک مربیگری مربیان موفق و ناموفق مشاهده تفاوت معناداری را 

 منجر بهتواند این تغییرات می وشود مثبت بر روی ورزشکاران می ۀرات عمدتغیی ایجاد سبب

 ثیر مثبتی برأت ،رهای خودرفتا ۀواسطمربیان موفق به .گردد هانفس آنبهافزایش عملکرد و اعتماد

 دادنرخ رفتارهای مربیان موفق سبب ۀمطالع .(310: 2002هورن، ) گذارندوی ورزشکاران خود میر

در ابعاد مختلف از  هاآنعملکرد شدن بهتر باعثتواند شود و میثر بر روی ورزشکاران میؤاتفاقات م

 ،پردازده به بررسی کارآمدی مربیان میدر مطالعاتی کگردد.  غیرهنفس و بهاجرا، اعتمادجمله 

. (288: 2008بوادلی و همکاران، ) باشدپرداختن به درک ورزشکاران از رفتار مربیان بسیار مهم می

   می رفتارهای مربیان سوابق به کهمطالعاتی د کر اظهار خود پژوهشدر  (2007آموروس ) ،هرچند

     برای باید بلکه ،دنکن فراهم پژوهشگران و مربیان برای را مهمی نظری اطالعات باید تنهانه ،دنپرداز

طور که مشخص همان .دنباش مفید مربیگری آموزش هایبرنامه طراحی نظیر کاربردی هایپیگیری 

که در  است موضوعیمورد چگونگی موفقیت آنان در ورزش مربیان و بحث در ۀلأمس ،گردید

بندی نهایی منجر نگردیده است. اما به جمع ،ر گرفتهبحث قرا حدی موردمختلف تا هایپژوهش

در این  پژوهشیهیچ اند و فوتبال تمرکز کرده ۀرشتبر تعداد کمی  ها،پژوهشاز تمام این  ،همچنین

حالی است که اهمیت این ن در. ایفوتبال انجام نگردیده است ۀهای پایدر رده ،در درون کشورحوزه 

    حاضر به مربیان در  پژوهشامید است نتایج  ،لذا؛ ر کسی پوشیده نیستفوتبال ب ۀسنی در رشت ۀرد

 تالش باریکنان تیم خود موفقیت خود و مسیر در تا  کمک کندفوتبال کشور ایران  ۀهای پایرده

ثر بر کارآیی بازیکنان و ؤسعی در تحلیل عوامل م ،، با توجه به اهمیت موضوع پژوهشبنابراینکنند؛ 

  شده است.فوتبال کشور ایران  ۀهای پایهمربیان رد

 

 پژوهش شناسیروش
    تمامی بازیکنان فوتبال ردهباشد، پژوهش حاضر را که از نوع مطالعات پیمایشی می آماری ۀجامع

مورد تعداد آنان در اختیار سفانه آماری جامع درأکه مت تشکیل دادندکشور  های جوانان و امید

در مواقعی که تعداد  005/0با مقدار خطای کوکران  ۀتعیین حجم نمون اساس فرمول. بریستن

 ۀعنوان نموننفر به 384تعداد  جغرافیایی ۀاز هر منطق الزم بود ،باشدآماری مشخص نمی ۀجامع

       ،مختلف جغرافیای کشور ۀمنطقپنج  ازدسترس، گیری دراساس نمونهبر ؛ لذادنشو انتخاب پژوهش

                                                           
1  . Wester & Weiss 

2. Rang 
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  شهرهای  غرب،ۀ از منطقشهرهای تبریز و همدان  ،جنوب ۀاز منطقواز و بندرعباس شهرهای اه

عنوان شهر شهر تهران به نهایت،و در شرق ۀاز منطقکرمان و مشهد شمال،  ۀاز منطق ساری و رشت

شدن شهرهای پس از مشخص .عنوان شهرهای منتخب مشخص گردیدندمرکزی و پایتخت به

آوری گردید. جمع ،و پس از تکمیل توزیع گشتآماری  ۀبین نمون نامهپرسش 2000تعداد  ،منتخب

نامه مورد تجزیه و تحلیل پرسش 1989تعداد  ،های مخدوشنامهپس از جداسازی پرسش و نهایتدر

فلتز و همکاران  الیؤس 24 ۀنامپرسش ،حاضر مورداستفاده در پژوهش ۀنامقرار گرفت. پرسش

 ،نامهاین پرسش ۀطی انجام روایی ساز ،هرچند .اعتباریابی و رواسازی گردید مجدداًکه  بود (1999)

روند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته  بودن ازعلت نامناسبنامه بهال این پرسشؤس 24ال از ؤس دو

 اضافهنامه عملکرد بازیکنان به پرسش مورد بررسی عملکرد مربیان وال نیز درؤسشش  و ندشد

نظرات  ۀواسطبه نیز آنروایی صوری ال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ؤس 28، نهایتدر وگردید 

مورد  تحلیل عاملی اکتشافی ۀواسطبه آن نیز ۀسازروایی و  تأیید شد از اساتید دانشگاهی تعدادی

رار یید قأکرونباخ مورد ت آلفای ۀپس از محاسب نامهشپرسپایایی  ،همچنین .قرار گرفت بررسی

با آزمون تحلیل مسیر  آزمون تحلیل عاملی و ،هامنظور بررسی دادهبهبراین، عالوه(. α=83/0گرفت )

 .کار رفتبه 2و آموس 1اس پی اس اس هایافزار نرم استفاده از

 

 نتایج
در  .گردید اعتبارسازی و رواسازی مجدداً( 1999) فلتز و همکاران ۀنامپرسش پژوهش،در ابتدای 

         یرمیـ  برداری کیزراز آزمون کفایت نمونه ،برداریمنظور بررسی کفایت حجم نمونهبه و ابتدا

بودن حجم نمونه گر مناسبدست آمد که نشانهب 912/0میزان این آزمون  .الکین استفاده شد ـ

 بستگی بین مواد آزمون در جامعهکه مشخص شود هم برای این ،برای تحلیل عاملی است. سپس

 درصد 99صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج این آزمون در سطح  با برابر

بستگی کافی هم ،نامهاالت پرسشؤکه س دهدمینشان آزمون های این یافتهدار شد. ااطمینان معن

 پس. هستیم این پژوهشمجاز به استفاده از تحلیل عاملی در  ،بنابراین ؛تشکیل عوامل را داردبرای 

یک  پژوهشدر این ) االت نامناسب حذف شدندؤس ،با توجه به جدول اشتراکات و از این مرحله

                                                           
1. SPSS 

2. AMOS 
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های اصلی منجر به لفهؤتحلیل عاملی با روش م ،نهایتدر (.بودن حذف گردیدعلت نامناسبال بهؤس

از کل  رصدد 525/88عامل چهار  گردید. این یکباالتر از  ۀعامل با مقادیر ویژچهار  استخراج

 ها را تبیین نمودند.واریانس
 

 از چرخش پسشده های تبیینوع واریانسممجـ 1جدول 

 درصد تراکمی واریانس درصد واریانس ارزش ویژه عامل
 272/34 272/34 484/7 استراتژیک

 528/55 256/21 401/4 انگیزشی
 219/74 691/18 231/2 تکنیک

 525/88 306/14 870/1 سازیشخصیت

 

 د. بهیرس هاآنیک از در هر های پژوهشنوبت به قرارگیری گویه ،شدن تعداد عواملپس از مشخص

 جدول)مورد استفاده قرار گرفت  چرخش واریماکس ،بار مربوط به هر عامل ترراحت تشخیص منظور

 (.شماره دو

 عوامل و بار عاملی مربوطه ـ2 جدول

ره
ما

ش
 

 عوامل  

 هاگویه

 
را

ست
ا

ک
ژی

ت
 

 
ی

زش
گی

ان
 

 
ک

نی
تک

 

 
ت

صی
خ

ش
ی

از
س

 

 731/0 های تیم حریفبردن به استراتژیپی 1
   

 702/0 طول مسابقات گیری حیاتی درتصمیم 2
   

 659/0 تیم تنظیم استراتژی مناسب مسابقه، متناسب با استعدادهای 3
   

 632/0 طی مسابقاتحریف  تشخیص نقاط ضعف تیم 4
   

 597/0 طی مسابقاتحریف  یمتشخیص نقاط قوت ت 5
   

 521/0 قوت تیم خود در طول مسابقات رساندن نقاطحداکثربه 6
   

 482/0 های مختلف مسابقهتیم با موقعیت پذیریانطباقتوانایی  7
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 ـ عوامل و بار عاملی مربوطه2 جدولادامه 

ره
ما

ش
 

  
 هاگویه

 عوامل

 
ک

ژی
رات

ست
ا

 

 
ی

زش
گی

ان
 

 
ک

نی
تک

 

 
ت

صی
خ

ش
ی

از
س

 

 برانگیختن ورزشکاران 8
 

821/0 
  

 ورزشکاران نفس دربهایجاد اعتماد 9
 

801/0 
  

 ورزشکاران بینایجاد صمیمیت  10
 

732/0 
  

11 
های ورزشکاران برای انجام استراتژی سازی ذهنیآماده

  بازی
674/0 

  

 دهی انسجام تیمیشکل 12
 

602/0 
  

 تیمی نفسبهایجاد اعتماد 13
 

598/0 
  

 بازیکنان هایتوسعۀ توانایی 14
  

725/0 
 

 ورزشکاران در تشخیص استعداد 15
  

690/0 
 

 مهارت ورزشکاران تشخیص خطاهای موجود در 16
  

639/0 
 

 های خود به ورزشکارانمهارت دادننشان 17
  

548/0 
 

 مخصوص به ورزشکاران خود آموزش مناسب مهارت 18
  

478/0 
 

 به تیم خود ش اخالقی خوبایجاد نگر 19
   

641/0 

 خود ایجاد نگرش بازی جوانمردانه در بین ورزشکاران 20
   

597/0 

 ترویج ورزشکار خوب بودن 21
   

542/0 

 گذاشتن به دیگراناحترام ایجاد نگرش 22
   

491/0 
 

های استراتژیبردن به پی ،عوامل استراتژیک میاندر  ،دهدنشان می شماره دو طور که جدولهمان

های مختلف پذیری تیم با موقعیتانطباقین عامل و توانایی رتمهم، 731/0تیم حریف با بار عاملی 
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برانگیختن  نیز . در بین عوامل انگیزشیباشندمیترین عامل اهمیتکم، 482/0مسابقه با بار عاملی 

    کم، 598/0نفس تیمی با بار عاملی بهاعتماد ایجادو بوده ترین عامل مهم، 821/0ورزشکاران با بار 

ترین مهم، 725/0های بازیکنان با بار عاملی توانایی ۀتوسعهمچنین، . باشدمیترین عامل اهمیت

آموزش مناسب مهارت مخصوص به  ،این عوامل میانباشد. در عامل در بین عوامل تکنیک می

                          . در بین عوامل گزارش شده استین عامل تراهمیتکم، 478/0ورزشکاران خود با بار عاملی 

بوده ترین عامل مهم، 641/0نگرش اخالقی خوب به تیم خود با بار عاملی  ایجاد نیز سازیشخصیت

 .باشدمیترین عامل اهمیتکم، 491/0با بار عاملی  به دیگران گذاشتننگرش احترام ایجادو 

فوتبال کشور و  ۀهای پاییک از این عوامل بر عملکرد بازیکنان ردهن اهمیت هرمنظور بررسی میزابه

از روش تحلیل مسیر  ،فوتبال کشور ۀهای پایثیر این عوامل بر بهبود عملکرد مربیان ردهأت نیز

 نمایش داده شده است. شماره سه و چهار استفاده گردید. نتایج این آزمون در جداول 
 

 فوتبال کشور ۀهای پایعملکرد بازیکنان ردهیرها بر اثرات متغ ـ3 جدول
 

 اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اداریسطح معن t ۀمقدار آمار رهامتغی

 372/0 ندارد 372/0 001/0 962/13 عوامل استراتژی

 503/0 ندارد 503/0 001/0 267/19 عوامل انگیزشی

 195/0 ندارد 195/0 003/0 412/8 عوامل تکنیک

 101/0 ندارد 101/0 005/0 102/5 سازیوامل شخصیتع
 

ثیر را أبیشترین ت، 503/0 با ضریب اثر کلی عوامل انگیزشیدهد نشان میسه  جدولطور که همان

 گذارد. می فوتبال کشور ۀهای پایکارایی بازیکنان ردهبر انتخاب 
 

 ال کشورفوتب ۀهای پایکارایی مربیان ردهاثرات متغیرها بر  ـ4جدول 
 

 اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم سطح معناداری t ۀمقدار آمار متغیرها

-عملکرد بازیکنان رده

 فوتبال ۀهای پای
 408/0 ندارد 408/0 001/0 980/14

 282/0 095/0 187/0 003/0 057/8 عوامل استراتژی
 489/0 124/0 365/0 001/0 523/16 عوامل انگیزشی

 137/0 042/0 095/0 005/0 781/4 عوامل تکنیک

 072/0 021/0 051/0 005/0 981/3 سازیعوامل شخصیت
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بیشترین  ،489/0با ضریب اثر کلی  عوامل انگیزشیدهد نشان می شماره چهارجدول طور که همان

-که پیاده با توجه به این ،همچنیندارد. فوتبال کشور ایران  ۀهای پایکارایی مربیان ردهثیر را در أت

 ،لذا ؛گرددسازی سبب موفقیت بازیکنان میسازی عوامل استراتژی، انگیزشی، تکنیک و شخصیت

. در شودموفقیت و کارایی مربیان  منجر بهتواند نیز می هااین موفقیت بازیکنان یا بهبود عملکرد آن

های در ردهسبب کارایی مربیان ، 408/0ثیر أجدول باال مشخص گردید که بهبود عملکرد مربیان با ت

 حاضر را به نمایش گذاشته است. پژوهشمدل نهایی  شماره یک،شکل  گردد.فوتبال می ۀپای

 

 
پژوهشمدل  -1شکل   

 

های با توجه به شاخص پژوهش مدل مجموع،در ،دهدنشان می شماره یکطور که شکل همان

 دهد.برازش نیکویی مدل مناسبی را نشان می ،سنجش
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 گیریو نتیجه بحث
ها را شامل از کل واریانس درصد 89عامل حدود چهار  مجموع،حاضر نشان داد که در پژوهشنتایج 

را ثر بر کارایی مربیان ؤاز عوامل مدسته چهار  ،خود پژوهشدر نیز ( 1999) فلتز و همکاراند. وشمی

بر کارایی  مؤثر از عوامل حیاتی ،نشان داد که عوامل انگیزشیپژوهش حاضر . نتایج ندمعرفی نمود

تر باشد. این عامل حتی از بهبود عملکرد بازیکنان نیز مهمهای پایه در فوتبال کشور میمربیان رده

 . است

صورت جداگانه پی بردند به دخو مطالعات( در 1385) و مرادی (2006) همکاران میرز وهمچنین، 

ترین مهم ها،مناسب با آن ارتباطیجاد ا نیزکه عوامل انگیزشی و ایجاد انگیزش در بین ورزشکاران و 

ثر و حاوی رفتارهای ؤارتباط منیز ( 2011و همکاران ) 1الفرنیا باشد.عامل در کارایی مربیان می

های مربیان با برخورداری از تکنیکفرایند مربیگری معرفی کردند.  ۀانگیزشی را اساس و شالود

را به حداکثر های بازیکنان توانند تواناییمی راحتیافزایش انگیزش در بین ورزشکاران خود به

در موفقیت و عملکرد مربیان را  ینقش مهم ،ترهای سنی پایینویژه در ردهبهبرسانند. ایجاد انگیزش 

که عاملی مهم بر افزایش اینبرحاضر نشان داد ایجاد انگیزش عالوه های پژوهشیافتهکند. ایجاد می

و  بگذاردثیر أت کارایی مربیان بر شکل مستقیمبهاین قابلیت را دارد که  ،باشدعملکرد بازیکنان می

 ۀهای پایدر رده ی کهالزم و ضروری است مربیان ،بنابراین ؛عنوان مربیان موفق جلوه دهدرا به هاآن

بین در  به بهترین شکلو  یرندها را فرا گتکنیک این ،باشندفوتبال کشور ایران مشغول به فعالیت می

ها فوایدی برای تیم، بازیکنان و خود مربیان اجرای این تکنیک ،شکبی بازیکنان خود اجرا نمایند.

از جمله  ها،آنصمیمیت در  ونفس بهاعتماد ایجاددر بر خواهد داشت. برانگیختن ورزشکاران، 

نیز به  دیگری مختلف هایپژوهشدر ند. اهمهم تلقی شدحاضر  پژوهشکه در  باشدی میهاتکنیک

در نفس بهاعتماد ایجادنمود که  بیان (2002)هورن  ،مثالعنوانبه ؛ها اشاره شده استاین تکنیک

نیز به برانگیختن  (2006) و همکاران گردد. میرزمی هاسبب افزایش عملکرد آن ،بازیکنان

که سبب افزایش اینبرعالوهکه برانگیختن ورزشکاران  ندو اعالم داشت ندورزشکاران اشاره نمود

؛ شودمیاز عملکرد مناسب مربیان خود نیز  هاآنافزایش درک  ، منجر بهگرددمی هاآنبازدهی 

خوبی گرفته در این حوزه بهانجام هایپژوهش بیشترلزوم توجه به عوامل انگیزشی در  ،بنابراین

 .استمشخص 

پور و کاظمی. باشدمیل استراتژی عوام ،حاضر پژوهشاز دیگر عوامل مهم بر کارایی مربیان در 

جمله توانایی تشخیص  از های فنی مربیانخود پی بردند که مهارت پژوهش( در 1392همکاران )

                                                           
1. Lafernia  
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( 2009) 1باشد. چو و تینگزونۀ فوتبال میدر رشت هانیاز آنترین مهارت موردمهم ،حریف استراتژی

رسد مربیان فوتبال نظر میبه دی مربیان دارد.ثیر مهمی بر کارامأپی بردند که عوامل استراتژی ت نیز

      تدوین یک استراتژی مناسب  نیزتوانایی تشخیص استراتژی تیم حریف و با  ،های پایهدر رده

جهت کند. بیهای سنی نیز صدق میاین امر در دیگر رده د موفقیت خود را تضمین نمایند.نتوانمی

راهنمای به هان یک آنالیزور قوی قرار دارد که مسئولیت که در کنار تمامی مربیان بزرگ ج نیست

 لذا، ؛حریف را بر عهده داردتیم بردن به استراتژی پی نیزو  یتیم خود تدوین استراتژیدر  مربیان

 های مربوط به استراتژی را تقویت نمایند.های پایه باید توانایی خود در مهارتمربیان در رده

در  عاملترین کم اهمیت ،سازیمل شخصیتار مشخص گردید که عحاضپژوهش در  براین،عالوه

 ۀباشد. توانایی مربیان در زمینکشور میفوتبال  ۀهای پایمربیگری موفق در ردهکارایی بازیکنان و 

سازی استراتژی متناسب با شرایط تشخیص استراتژی تیم حریف و پیاده نیزاستراتژی و تدوین 

 سازی در مل شخصیتاع بودناهمیت کم ،مهم ۀلأاما مس ،باشدسی میاز عوامل مهم و اسا ،تیمی

به  ،های پایهرسد که در فوتبال ردهنظر میبه باشد.ایران میفوتبال  ۀهای پایمربیگری موفق در رده

شدن در دنبال برندهبهبیشتر شود و مربیان و ورزشکاران ۀ اخالق ورزشی کمتر اهمیت داده میلأمس

( به این مهم 1388فوالدیان و همکاران ) پژوهشمختلفی از جمله  مطالعاتدر باشند. میمسابقات 

طلبی و میل به رقابتهای دچار حالت ،های پایه از جمله جواناناشاره شده است که ورزشکاران رده

سازی عاملی مهم شخصیت پژوهش،حالی است که در چندین باشند. این درپیروزی بیش از حد می

چو و تینگزون پژوهش  ها،پژوهشاین  ۀاست. از جمل شده عنوانر موفقیت ورزشکاران و مربیان د

مدی آثیر مهمی بر کارأت ،سازی و استراتژیپی بردند که عوامل شخصیت هانآ. باشد( می2009)

خود پی بردند که عوامل  پژوهش( در 2003)و همکاران  2تونسینگ ،مربیان دارد. همچنین

طور خودکار از طریق شخصیت به. هستندی و انگیزشی از عوامل مهم بر کارایی مربیان سازشخصیت

های ارزش است که مربیان ۀهای پایدار و مصرانشود، بلکه تنها از طریق تالشورزش ساخته نمی

                                                                   ورزشکاران در   ترین فرد بهعنوان نزدیکمربیان به .شودو ظاهر می مثبت در ورزشکاران فرا گرفته

ایند تا اهمیت رفتارهای اخالقی را افزایش داده و به ورزشکاران کمک نم دنتوانمی میادین ورزشی

آمدن با شکست و کنار ۀپذیری، احترام، کار گروهی، تشخیص درست از نادرست و نحومسئولیت

                                                           
1. Chu & Tingzon 

2. Tonsing  
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الزم  ،بنابراین ؛ثیر شرایط دیگر را در خود تقویت نماییدأارهای اجتماعی و تموفقیت با وجود فش

به ) پیروزی در مسابقات دنبالبهفوتبال کشور به این امر توجه نمایند و  ۀیهای پامربیان رده است

بایست جوانان فوتبالیست را از همان فوتبال کشور ما می ۀهای پایمربیان رده باشند. (هر صورت

جامعه ارائه به ورزشکاران کاملی را  ،های پایین با مسائل اخالق ورزشی آشنا نمایند تا در آیندههرد

از عوامل مهم در کارایی بازیکنان و  ،مل تکنیکاحاضر مشخص گردید که ع پژوهشدهند. در 

که  تاسضروری  ،بنابراینعنوان نشد؛ اهمیت نیز یک عامل بی ،چند این عاملهر ؛باشدمربیان نمی

های رده درکه ورزشکاران صورتیرسد درنظر میداشته باشند. به نیز به این عاملنگاهی نیم ،مربیان

کمتر دچار مشکالت  ،سالهای سنی باالتر و بزرگدر رده ببینند،آموزش کودکان و نوجوانان درست 

 به عهدهحساسی را  ۀوظیفپایه های سنی مربیان فوتبال کشور ایران در رده .خواهند گردیدتکنیکی 

                                                 تنها سبب آسیبنه ،سنی ۀبه حساسیت شغلی خود در این رد نسبت بودنتفاوتبی شک،بیدارند. 

 ،بنابراین سازد؛رو میرا نیز با مخاطره روبه مربیبلکه پیشرفت  ،گرددبه ورزشکاران می رسیدن

حدی که در بازیکنان را فرا گرفته و تا ثر بر کارایی خود وؤکه مربیان تمامی عوامل م ضروری است

 ۀکمتر کسی پوشیده است که موفقیت آیند رب ،سازی نمایند. امروزهرا پیاده ها آن ،توان دارند

الن های بزرگسا. توجه کامل به تیمقرار داردفوتبال  ۀهای پایفوتبال ایران در دست جوانان و رده

صورت نیاز به اما در ،آورد همراهرا به  یهایموفقیت ممکن است ،صورت مقطعی فوتبال کشور به

، راستاایننمود. دراتخاذ کشور ۀ فوتبال پای ۀکلی به رد یدیدبایست مدت میکسب موفقیت در دراز

  ایت دقت در بحثنه، باشدترین متولی فوتبال ایران میالزم است فدراسیون فوتبال کشور که اصلی

طور فوتبال کشور را داشته باشد. این توجه به ۀهای پایمربیان شاغل در رده ویژهبهمربیان  آموزش

حاضر مورد توجه  پژوهشهای آتی فوتبال کشور خواهد شد. امید است نتایج حتم باعث موفقیت

فوتبال  ۀهای پایبال در ردهسازی فوتر علمیدثر ؤگردد و گامی م واقع مربیان و مدیران فوتبال کشور

 گردد. محسوب کشور

گذشته به خوبی مشخص نموده بودند که عوامل متعددی تاثیر  هایپژوهشدر حوزه عملکرد مربیان 

                        به این جمع بندی رسیده بودند که چهار عامل استراتژیک، هاپژوهشگذار می باشد. در اکثر 

      ت سازی می تواند سبب توسعه عملکرد مربیان و ورزشکاران گردد. اینانگیزشی، تکنیک و شخصی

در حالی است که در سنین مختلف و همچنین در رشته های ورزشی مختلف میزان اهمیت هر یک 

 از این عوامل مشخص نگردیده است.

در  حاضر نشان داد که در رده های پایه در ورزش فوتبال عوامل انگیزشی نقش بسزایی پژوهش

بهبود عملکرد مربیان و ورزشکاران را دارا می باشد. بر این اساس مربیان در رده های پایه به 

 از جمله خصوص مربیان رشته فوتبال می بایستی بیش تر از هر چیزی به عوامل انگیزشی
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توجه  ورزشکاران بین صمیمیت ایجاد و ورزشکاران در نفس به اعتماد ایجاد ،ورزشکاران برانگیختن

 نمایند.
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Abstract 

 
The purpose of the present paper is to analyze factors affecting the efficiency of 

football coaches and players at basic level in Iran. In terms of methodology, the 

study is an applied survey research carried out in the form of field study. The 

population of the study consists of all young and Omid (under 23) football 

players in Iran, but, unfortunately, their number was not known to us due to lack 

of information. Therefore, the Cochran formula for infinite population was used 

to determine the sample size which consisted of 2000 individuals. The research 

instrument used in this study was questionnaire of Feltz and et al (1999) that was 

re-validated using exploratory factor analysis. The resulting data were analyzed 

using statistical methods of exploratory factor analysis and path analysis by 

SPSS and AMOS software. Factor analysis results showed that in general four 

factors accounted for about 89% of the variances. The results of the present 

study showed that motivational factors had the highest impact (0.503) on 

increasing player efficiency. The results also showed that motivational factors 

had the highest positive effect (0.489) on the efficiency of football coaches at 

basic levels in Iran. Therefore, it is recommended that basic level football 

coaches in the country find out the importance of motivational factors on their 

own and their players’ efficiency. 
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