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 ۀ. جامعاستفوتبال ایران  ای حرفهمربیان  زای استرس عوامل ۀمقایسحاضر،  پژوهشهدف از 

نفر از سرمربیان و مربیان شاغل در لیگ برتر و دسته یک فوتبال ایران  31را پژوهش آماری 

 33مربی ) 31در مجموع  وآماری انتخاب شد  ۀا جامعآماری برابر ب ۀ. نمونداد میتشکیل 

 ای حرفهمربیان  زای استرسعوامل  ۀساخت د( در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامۀ محققدرص

تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی  یدر فرآیندمبانی نظری  مطالعۀفوتبال با 

از آزمون تحلیل واریانس پژوهش  های فرضیهشناسایی شد. برای آزمون  عاملشش  ،اکتشافی

ضریب همبستگی پیرسون مستقل و  tنفرونی، آزمون ومکرر و آزمون تعقیبی ب گیری اندازهبا 

ترتیب عوامل مالی،  نشان داد بهپژوهش استفاده شد. نتایج  p ≥ 24/2 داری معنیدر سطح 

رقابتی  - و فنی نیزما ، فوریتگیری تصمیممدیریتی، انسجام تیمی، اختیار و  - سازمانی

 زای استرسطور خالصه، اولویت عامل  بیشترین نقش را در ایجاد استرس مربیان دارند. به

ل فنی و ئمسائل ساختاری، در مقایسه با که مسا دهد میمدیریتی نشان  -مالی و سازمانی

 به توجه بیشتری نیاز دارند. شناختی روان
 

 .لیگ برتر ،ای هحرف فوتبال مربیان، استرس، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
در روند طبیعی زندگی،  تنها افراد نهو  کند میرا تجربه  1هر انسانی در طول زندگی استرس

(، استرس از 1991) 2الزاروس از نظر ند.ا رس مواجهبلکه در محیط کار و سازمان نیز با است

 .(1) شود میاد ایج نیازهافرد به این  های پاسختعامل بین نیازهای موقعیتی، ارزیابی و 

یا  فیزیولوژیک یا روانی به وقایع یواکنشاسترس را  نیز (1999) 3فلدرکی و تنسشوی

مهم در تعریف استرس این است که باید محرک  . نکتۀ(2) کنند میبیرونی تعریف  های محرک

 ۀمطالعرا در  ها آن وضعیتو  امدهای استرس را از هم تفکیکاسترس، پاسخ استرس و پی

 ن هر یک از سه مفهومتبییبرای مختلفی  های مدل در همین زمینه، کرد. خصمشسترس ا

محیطی یا  زای استرسعوامل  فقط ،مدل مبتنی بر محرک دره شده است که استرس ارائ

شناسی  تحلیل روانی و روان های نظریهالبته در  .شود میمطالعه  )محرک استرس( خارجی

 .شوند میبررسی  رس نیز، پاسخ و پیامدهای استفیزیولوژیک

 مشاغل مختلف فراوانی در زای استرسعوامل  عادی و معمولی زندگی، های استرسعالوه بر 

 در هر زا استرس های عاملشناخت  بهفقط  نهکه سبب شده است  وجود دارد )استرس شغلی(

ن بلکه بررسی آ ،شودتر از شناخت پاسخ و پیامد استرس توجه )محرک استرس( بیش شغل

 های واکنش حتی شناخت دقیق و پیامدهای استرس است و ها پاسخ شناخت برمقدم 

روانی و ذهنی یا سایر سازوکارهای دفاعی در افراد به شناخت دقیق  ،سوماتیک ،فیزیولوژیک

 عوامل(، 1991) 4کوپر، هنری و استیفن تعریف بر اساس است. وابسته استرس های محرک

و  وضعیتنیازها و انتظارات فردی با  میان عادلعدم تحاصل  توان میرا  شغلی زای استرس

 .(3به نقل از )محیط شغلی دانست 

و مشکالت  مسائلبا نیز  ورزشی های تیمو  ها باشگاهشدن ورزش،  ای حرفهبا توسعه و  ،امروزه

اثر منفی  مربیاناست که بر  استرس یا فشار روانی ها آن ترین مهماز  که هستند رو روبه بسیاری

شاغل کنندگان در ورزش و افراد  شرکت نتایج تحقیقات بسیاری نشان داده است که. گذارد می

( 1994) 5ویلی مثالً ؛(4-9) کنند میزیادی را تجربه  زای استرسعوامل  در ورزش مانند مربیان

 کند میبیان  (2005) 1رایلی( و 9) داند میورزشی را مهارتی پیچیده  های تیم آمیز موفقیت ۀادار
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 .(10) اند شدهکه در متون علمی گزارش  استپرفشارتر از آن  ای حرفهجدید در سطح  مسابقات

مربیان از منابع انسانی ارزشمند و از ارکان اساسی در هر باشگاه یا تیم  ،مشاغل ورزشی میاندر 

دیگر در مقایسه با  مربیان فوتبال(، 1999طبق تحقیقات پزشکی ) .شوند میورزشی محسوب 

اضطراب  گوناگون هیجان و های شکل توان میبه آسانی  و (11دارند ) پرفشارتری زندگیمربیان 

 ها رسانه ۀوسیل به طورمستقیم به ها آنکه تصویر مشاهده کرد برد و باخت را در سیمای مربیانی 

 ،در کنار زمین تیمشانهنگام تماشای بازی  ی کهمربیان(. 12) شود میدر سراسر جهان پخش 

زخم معده، اختالالت  مختلفی مانند های ناراحتیبه  احتماالً، کنند میتجربه  را بسیاری استرس

 1سگویحتی ه (13) شوند مینیز دچار متابولیک و ضعف سیستم ایمنی بدن )پیامد استرس( 

 (.14مربیان معرفی کرده است ) بیشتر (، پیری زودرس را مشکل اصلی1999)

 شناختی روانری، مربیان با مطالبات هیجانی و مربیگ دلیل اهمیت روابط انسانی در حرفۀ به

 های استرس ،شغلیشانماهیت  دلیل مربیان به تحقیقات نشان داده است. هستند رو روبهبسیاری 

 در درازمدت بر جسم و روان مربی اثرگذار باشد تواند میکه  کنند میزیاد و مختلفی را تجربه 

سازماندهی تمرینات، ارتباط  .استتنش پر های فهحردر فوتبال از ویژه  به ،مربیگری حرفۀ. (15)

، حفظ اطالعات ها رسانهورزشی، ارتباط با مدیران و  های رقابت، شرکت در ورزشکارانبا 

مربیان را بسیار دشوار کرده  مختلف روانی و مدیریتی وظایف های مهارتتخصصی و کسب 

مربیگری را شغلی با استرس با بررسی مطالعات مختلف،  (1993) 2کلی و گیل (.11-19)است 

 بسیار زیاد است  استرس ۀکه در این حرفه منابع بالقو اند دادهو نشان  اند کردهمعرفی  زیادبسیار 

نشان دادند نیز  (،2009) 4نیکول، مارچنت و پالمن ،( و لوی2002) 3و نیکولس ریچارد .(19)

یع و متنوعی از عوامل مربیگری خود با طیف وس دوراندر و سطح باال  ای حرفهمربیان 

که مربیان  تا جایی (21،20) کند میرا بیشتر  ها آنکه فشار کاری  شوند می رو روبه زا استرس

غل خود را به صورت سخت کاری و فرسودگی شغلی، ش موقعیتدلیل  بزرگ زیادی در دنیا به

 (.11، 22) اند کردهمی ترک موقت و حتی دائ

بر  ای اندازهورزشکاران و تا  استرسبر ت بیشتر تحقیقا ،ناسترس مربیابسیار  اهمیتبا وجود 

توجه شده است. نیز استرس مربیان اخیر به  ۀالبته در دو ده .اند کردهتمرکز  داوراناسترس 

و مشکالت اعضای تیم، فشار مسابقه،  ضعیف( نشان داد هفت عامل کیفیت 2000) 5لی مثالً
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در ساختار باشگاه و تراکم  یثبات بینایی بازیکنان، فشارهای محیطی، فشار باشگاه، کیفیت و توا

بر اساس  .(23)فوتبال چین بودند  ای حرفهمربیان  زای استرسکاری از عوامل عمده  ۀبرنام

درصد مربیان فوتبال برزیل ناامنی و عدم ثبات شغلی را  42(، 2002) 1تحقیق مارتورلی جونیر

فشار برای  (2003) 2بیردال (.24کردند )معرفی  شغلشانعامل اصلی استرس و مشکل اصلی 

مربیان فوتبال معرفی کرده است  زای استرسعامل  ترین مهمبرنده شدن و نداشتن وقت کافی را 

در تحقیقی با هدف شناسایی مشکالت نیز ( 2001) 3گیلماریو، مرینا، فرانسیسکو و سلسو(. 11)

پنج عامل مشکالت مالی، عدم ثبات  ترتیب والیبال ساحلی برزیل به ای حرفهشغلی در مربیان 

و مشکالت خانوادگی مرتبط با  ان، ساختار آموزشیدر حرفه مربیگری، پرداخت مطالبات بازیکن

 ترین رایج (2002) 4فری .(25)مربیان معرفی کردند  زا استرسشغل مربیگری را جزو عوامل 

، منابع استرس مربوط به ترتیب منابع استرس فردیمربیان دانشگاهی را به زای استرسعوامل 

وظیفه، عدم ثبات شغلی، انتظارات اطرافیان، کار در شهر و تیم جدید، فشار زمان، عوامل مربوط 

چهار عامل از دست نیز  (2009) 5تیموتیکلی و  (.21به مربیگری و نتایج مسابقه معرفی نمود )

 زای استرسعوامل  ترین مهمامه و تعامل با ورزشکاران را برد، فشار زمانی، موفقیت برن دادنِ

 زای استرسعوامل  (2009) 1ویِننسرگیل و  ،در جدیدترین تحقیق. (22)مربیان معرفی کردند 

منابع  وفوتبال آفریقای جنوبی را قبل از شروع جام جهانی فوتبال بررسی  ای حرفهمربیان 

ی و خارجعوامل مربوط به منابع و امکانات، فشارهای  ۀدر سه طبق را استرس مربیان

تحقیق نشان داد سه متغیر کمبود منابع،  های یافتهد. کردن بندی تقسیمداخلی  های ظرفیت

مربیان است و  میانترین منبع استرس در یشحساس ب های بازیصحیح و  ریزی برنامه نداشتن

 .(13)یکی از بازیکنان در اولویت آخر قرار داشتند  دیدگی آسیبسیاسی و  های دخالتدو متغیر 

را مطالعات اهمیت این (، 2002) 2مربیان، ویلیامز و کندال حوزۀا توجه به کمبود مطالعات در ب

 شناسی روانقیقات مدیریت و و توصیه کردند که حجم بیشتری از تح یادآوری روی مربیان

شدن ورزش فوتبال در  ای حرفه روندبا  ضمناً (.29) اختصاص یابدمربیگری  بهباید  ورزشی

 که شود میبیش از پیش احساس مختلف  های زمینهه مطالعات جدید علمی در نیاز ب کشور

مهم در  نکتۀاسترس و فشارهای شغلی در ورزش و کارکنان ورزشی است.  ،ها زمینهیکی از این 
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باید در هر ورزش خاص و  زا استرسعوامل  مطالعات مربوط به استرس این است که ۀزمین

برای شناخت  خوبیتحقیقات رو به تازگی  از این ؛(21د )شرایط حاکم به آن ورزش بررسی شو

( 1)آماتور مربیان و ( 5) بدنی دبیران تربیت ،(4) مشاغل ورزشی مانند داوران زای استرسعوامل 

آماتور صورت گرفته  مربیانتحقیقاتی روی نیز در خارج از کشور  ه است.در کشور انجام شد

محدود  ای اندازهبه تحقیقات  ای حرفهمربیان  زای رساستعوامل  ۀدر زمیناما  ،(11 ،21است )

با توجه  بنابراین ؛(13، 24، 29) اند کردهاست که برخی محققان از این وضعیت اظهار شگفتی 

ساختاری  وضعیتهمچنین و  ای رسانه، فشار شغلی موقعیتران و شدن فوتبال در ای ای حرفهبه 

 فوتبال های لیگمربیان شاغل در ال مطرح شد که این سؤ (30-34و مدیریتی فوتبال در ایران )

را در فوتبال  خاصی زای استرسعوامل  نانآ هستند و آیا رو روبه زایی استرسعوامل چه با ایران 

و  زا استرسنخستین گام در مدیریت و مقابله صحیح با عوامل  اًضمن .کنند میایران تجربه 

 در زمینۀچون تاکنون  ( و35ت شغلی است )و مشکال زا استرسآگاهی از عوامل  پیامدهای آن

 ۀاین مطالع ،است شدهتحقیقی انجام ن ایران فوتبال ای حرفهمربیان  زای استرسعوامل  ختشنا

دیدگاه سرمربیان و مربیان لیگ برتر و از  «محرک استرس» بر اساس مدل مبتنی بر مقدماتی

 .شد انجامدسته یک 

 پژوهش  روش
 92آماری این تحقیق  جامعۀ .است ای مقایسه - یو علّ توصیفیات تحقیقاز نوع  پژوهش حاضر

لیگ برتر و دسته یک  های تیمدر  ای حرفهنفر از سرمربیان و مربیانی بودند که به صورت 

 ها تیمبا پژوهش در زمان اجرای  مربیانفعالیت داشتند. این  1399 -99فوتبال ایران در سال 

عنوان سرمربی و مربی  فوتبال هر استان به های هیئتدر  ها آن و قرار داد ندقرار داد رسمی داشت

فته شد و با توجه به تعداد رآماری در نظر گ ۀبرابر با جامعپژوهش  آماری نمونۀ ثبت شده بود.

نفر و تعداد  19تعداد سرمربیان لیگ برتر  ،حاضر در لیگ برتر و دسته یک فوتبال های تیم

تیمی حضور داشتند و  14تیم در دو گروه  29یگ دسته یک نیز نفر بودند. در ل 19مربیان نیز 

سرمربیان و  ۀنفر بودند. پرسشنامه بین کلی 29نفر و تعداد مربیان نیز  29تعداد سرمربیان 

 تحلیل شد. درصد( تجزیه و 29مربی و مربی )سر 22در نهایت تجارب  مربیان توزیع شد و

عوامل  در زمینۀ ای جداگانه مطالعۀ درکه  بود  ساخته محقق یا پرسشنامه پژوهشابزار 

پرسشنامه شامل دو بخش بود که بخش فوتبال ایران استاندارد شد.  ای حرفهمربیان  زای استرس

مربیگری، سابقه و میزان تحصیالت را  فردی مربیان شامل سن، درجۀ های ویژگیاول 

خصوص  بهو ، منابع پژوهشی . در بخش دوم نیز پس از مرور تحقیقات، کتبکرد میگیری  اندازه
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، (CIS) 1فوتبال و منابع استرس مربیان ای حرفهمربیان  زای استرسعوامل  ۀپرسشنامدو 

 ۀت به صورت مصاحبسؤاال. در مرحله بعد (13، 22) آماده شد سؤال 20با  ای اولیه ۀپرسشنام

 در مرحلۀهایی شد. ن سؤال 29 وفوتبال تکمیل  ۀنفر از مربیان با سابق 15با  2هدایت شده نیمه

 تاداناس نفر از چهارپس از اعمال نظرات و پیشنهادهای ، محتواییو  صوری روایی ییدتأ

 مربیگری در لیگ برتر و چهار مربی با سابقۀروانشناسی و  تاداناسنفر از  دومدیریت ورزشی، 

 سؤال 29 اب زا استرس های عاملمنظور شناسایی  به نهایی ۀپرسشنام تحصیالت دانشگاهی دارای

 ای مطالعه در( 4 ۀبا نمر تا بسیار زیاد صفر ۀبا نمر )از هیچ ارزشی لیکرت پنجدر مقیاس 

 .ایران قرار گرفتفوتبال مربیگری در لیگ برتر و دسته یک  ۀمربیان با سابق در اختیارجداگانه 

و  یر می – کیسرمنظور اطمینان از کافی بودن نمونه از معیار  پیش از انجام تحلیل عاملی، به

با استفاده  استفاده شد. 4( و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلتKMO) 3اکلین

 سؤال 21 حذف و 35/0علت بار عاملی کمتر از  به سؤالهفت  از روش تحلیل عاملی اکتشافی

لی تحقیق و بار عام در نهایت، با توجه به پیشینۀشد.  بندی تقسیمو شناسایی  عاملشش در 

(، سؤال 23رقابتی ) - فنی زای استرسن شش عامل ت، با نظر متخصصاسؤاالبرخی بیشتر 

(، سؤال 9) گیری تصمیم(، اختیار و سؤال 14(، انسجام تیمی )سؤال 11مدیریتی ) - سازمانی

 در هایی موقعیت ۀدهند هر عامل نشان( معرفی شد. سؤال 5( و مالی )سؤال 4زمانی )فوریت 

 نیز ثبات درونی کلی پرسشنامه. کرد میبرای مربیان ایجاد استرس  کهت مربیگری اسشغل 

91/0=r  14/0بین  زا استرسهر یک از عوامل و ثبات درونیr=  93/0تاr= .نهایتدر  برآورد شد ،

گویه در شش  21فوتبال ایران با  ای حرفهمربیان  زای استرسعوامل  ۀشد استاندارد پرسشنامۀ

 آماری پژوهش قرار گرفت. ۀعامل در اختیار جامع

به در بین فصل و تعطیالت مختلف  ها باشگاهبا مربیان و  قبلی های هماهنگیبا  ها پرسشنامه

 ها دادهوری آ وزیع و جمعسازی پرسشنامه و تاستاندارد شد. آوری و جمع صورت حضوری توزیع

 44 وگ برتر لینفر(  14) مربی ونفر(  14) سرمربی 29 در کل طول کشید.ماه  10بیش از 

 های روشاز  شرکت کردند. مطالعه نهاییدر لیگ دسته یک  نفر( 22) مربی و نفر( 22) سرمربی

از  و متغیرها اهمیت میزان تعیینو  شناختی جمعیت های ویژگی ارزیابی برای توصیفیآمار 

و مربیان  زای استرس های عاملشناسایی برای  1با چرخش متعامد 5روش تحلیل عاملی اکتشافی

                                                                                                                                        
1. Coaching Issues Survey (CIS) 

2. Semi-Structured interview 

3. Kaiser- Meyer-Oklin measure of Samplingadequacy 

4. Bartlett's test of Sphericity 

5. Exploratory factor analysis 



  59  ای فوتبال ایران زای مربیان حرفه مقایسۀ عوامل استرس

فرضیات  ،11 ۀنسخ SPSS افزار نرم با استفاده ازاستفاده شد.  پژوهش روایی ساختاری ابزار

 از طریق اسمیرنوف( - آزمون کولموگروف در ها دادهتوزیع با توجه به طبیعی بودن ) پژوهش

ضریب و مستقل  tنفرونی، آزمون ومکرر و آزمون تعقیبی ب گیری اندازهتحلیل واریانس با 

نفرونی وعلت استفاده از آزمون ب. ندشد بررسی ≥05/0p داری معنییرسون در سطح همبستگی پ

 بود.و خطای نوع اول قابلیت این آزمون در تعدیل درجات 

 نتایج

(، =5/45M±SD±91/2مربیان ) سنیمیانگین فردی مربیان نشان داد  های ویژگیتوصیف 

مربیگری  ۀسابقو میانگین کل ( =04/3M±SD±21/2در پست کنونی )ۀ مربیگری سابقمیانگین 

مربیان  زای استرستوصیف اولویت کلی متغیرهای  ( بود.=11/10M±SD±93/1در فوتبال )

پشت سر  های باختدر پرداخت مطالبات بازیکنان تیم،  تأخیرفوتبال ایران نشان داد متغیرهای 

به تعویق انداختن قضاوت داور و  ۀکافی برای سفر و انجام مسابقات لیگ، نحو ۀهم، نبود بودج

 بودند. ضمناً زا استرس ی عمدهمتغیر  پنجه ترتیب وعده داده شده به بازیکنان، ب های پاداش

بازی، حضور  ۀجدید به فوتبال، پخش زنددیگر، ورود فناوری  های تیماختالف با مربیان 

 هایغیرمت ترین اهمیت صدر جدول به ترتیب کم های تیمبازیکنان سرشناس در تیم و بازی با 

 .(1)جدول  فوتبال ایران است لیگ برتر و دسته یکاز دیدگاه مربیان  زا استرس
 

 زای مربیان های استرس ترین گویه ترین و کم اهمیت مهم .2جدول 

 میانگین ±انحراف استاندارد  گویه کلی تیاولو

 9/2±92/0 تأخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان تیم 1

 9/2±92/0 های پشت سر هم باخت 2

 91/2±94/0 نبود بودجۀ کافی برای سفر و انجام مسابقات لیگ 3

 19/2±91/0 نحوۀ قضاوت داور 4

 19/2±94/0 های وعده داده شده به بازیکنان به تعویق انداختن پاداش 5

 29/1±05/1 های صدر جدول بازی با تیم 12

 21/1±12/1 حضور بازیکنان سرشناس در تیم 19

 05/1±14/1 یپخش زندۀ باز 19

 01/1±11/1 ورود فناوری جدید به فوتبال 20

 91/0±94/0 های دیگر اختالف با مربیان تیم 21

تیار و مدیریتی، انسجام تیمی، اخ -سازمانی ،عامل مالی دادنشان  پژوهش های یافته
                                                                                                                                        
1. Varimax rotation 
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مربیان  زای استرسعوامل  ترین مهمترتیب  رقابتی به - زمانی و فنیفوریت ، گیری تصمیم
 بینمکرر( نشان داد  های گیری اندازهنتایج آزمون آنووا )ضمناً  .بودند ایرانفوتبال  ای فهحر

 یجنتا .(2)جدول  وجود دارد داری معنیفوتبال تفاوت  مربیان ۀکلی زای استرساولویت عوامل 
فقط  ،با یکدیگر نشان داد زا استرسهر یک از عوامل زوجی  ۀدر مقایس ینفرونوب یبیتعقآزمون 

 داری یمعنتفاوت  زا استرسعوامل  ۀبا کلیرقابتی و عامل مالی  - فنی یزا استرسعامل  ینب
 (.3)جدول  مشاهده نشد داری یمعنتفاوت  سایر عوامل با یکدیگر ۀولی در مقایس ،وجود دارد

 

 زای مربیان مقایسۀ عوامل استرس .1جدول 
 اولویت 
 عوامل

 عوامل 
 زا استرس

 ±انحراف استاندارد 
 F نگینمیا

 درجۀ 
 آزادی

 سطح 
 داری معنی

 1/2±21/0 عامل مالی اول

19/29 5 *001/0 

 29/2±19/0 مدیریتی -عامل سازمانی  دوم

 22/2±11/0 عامل انسجام تیمی سوم

 15/2±91/0 گیری عامل اختیار و تصمیم چهارم

 05/2±12/0 عامل فوریت زمانی پنجم

 1/1±19/0 رقابتی -عامل فنی  ششم
* 05/0 p ≤ 

 

 ی مربیانزا استرسیسۀ هر یک از عوامل مقانتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای  .9جدول 
 داری یمعنسطح  ها یانگینمتفاوت  زا استرسعامل  

 رقابتی -فنی 

 001/0* -12/0 مدیریتی -سازمانی  

 001/0* -12/0 انسجام تیمی

 001/0* -54/0 گیری یمتصماختیار و 

 001/0* -45/0 فوریت زمانی

 001/0* -1 مالی 

 مدیریتی -سازمانی 

 1 05/0 انسجام تیمی 
 1 12/0 گیری یمتصماختیار و  

 2/0 22/0 فوریت زمانی
 001/0* -32/0 مالی 

 1 02/0 گیری یمتصماختیار و   

 انسجام تیمی
 9/0 12/0 فوریت زمانی

 001/0* -39/0 مالی 

 گیری یمتصماختیار و 
 1 09/0 فوریت زمانی

 001/0* -45/0 مالی 
 001/0* -55/0 مالی فوریت زمانی

 *05/0 p ≤ 
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نشان بین سرمربیان و مربیان هر دو لیگ  زا استرسعوامل  ۀمقایس درمستقل  tآزمون  یجنتا

و  رقابتی و انسجام تیمی در سرمربیان لیگ برتر - فنی یزا استرساولویت عوامل  فقط بین ،داد

، در مقایسه سرمربیان لیگ دسته یک ،به عبارت بهتر ؛داشتوجود  داری یمعندسته یک تفاوت 

در نظر رقابتی و انسجام تیمی  - عامل فنی تری برای استرساولویت بیش با سرمربیان لیگ برتر

 باسرمربیان لیگ برتر  یزا استرسبین اولویت سایر عوامل البته . (1)نمودار  ندبودگرفته 

سرمربیان و کمک مربیان  یزا استرسعوامل  ۀکلی همچنین بین اولویت دسته یک وربیان سرم

 .مشاهده نشد داری یمعندسته یک تفاوت سرمربیان و کمک مربیان  بالیگ برتر 

 

 بین سرمربیان لیگ برتر و لیگ دسته یک زا استرسمقایسۀ عوامل  .2شکل 
 

با  زا استرسعوامل  ینبزمانی فوریت ر عامل فقط دنشان داد  یرسونپ یهمبستگآزمون  یجنتا

با کل  زا استرساما بین سایر عوامل  ،(4د )جدول ردا وجودضعیفی  کل سابقۀ مربیگری رابطۀ

مربیان با سابقه مربیگری در پست  یزا استرسعوامل  ینبمربیگری مربیان و همچنین  ۀسابق

 مشاهده نشد. داری یمعن ابطۀکنونی ر
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 با کل سابقۀ مربیان در دوران مربیگری زا استرسوامل رابطۀ ع .5جدول 
 زا عامل استرس ضریب همبستگی تعداد داری سطح معنی

 رقابتی -فنی    12/0 22 3/0
 مدیریتی -سازمانی  12/0 22 14/0

 انسجام تیمی   2/0 22 09/0
 گیری اختیار و تصمیم -01/0 22 59/0

 فوریت زمانی 25/0 22 03/0*

 مالی  12/0 22 14/0

 *05/0 p ≤ 

 گیری بحث و نتیجه
 زای استرسعوامل  ترین مهم ،صلی تحقیقا سؤالدو و در پاسخ به  پژوهش های یافته ۀپایبر 

اختیار و  انسجام تیمی، مدیریتی، -امل مالی، سازمانیوترتیب ع همربیان فوتبال ایران ب

(، 1395) رجائیانو  زاده حرممتحقیق . در بودرقابتی  - زمانی و فنیفوریت ، گیری تصمیم

(، لوی و 2009کلی و همکاران )(، 2002(، ریچارد و همکاران )2001گیلماریو و همکاران )

مدیریتی، مالی، فوریت زمانی  - عوامل سازمانی (2009(، سرگیل و همکاران )2009همکاران )

ست که بدون در نظر گزارش شده ا مربیان زای استرس ۀعمدعنوان عوامل  رقابتی نیز به - و فنی

این اگرچه  .(1، 13، 20، 21، 25، 22) گرفتن اولویت با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد

اهمیت و  توان نمی، مربیان است غلبشیوع و یکسانی این عوامل در ا دهندۀ موضوع نشان

از مربیان  بیان کرد که توان میبنابراین  ؛اولویت عامل مالی و مدیریتی را در کشور نادیده گرفت

حاضر عالوه بر عوامل  پژوهشدر  کهویژه این به ،برند میرنج  مسائل فنیاز بیشتر  این عوامل

عنوان دو عامل  نیز به گیری تصمیممذکور، عوامل انسجام تیمی و اختیار و  ۀشناخته شد

ره دیگر به این عوامل اشاجدید مربیان فوتبال ایران گزارش شدند که در تحقیقات  زای استرس

 بیشتردر  ؛ زیراشوند می. این دو عامل جدید از فرآیندهای مهم تیمی محسوب نشده بود

نیز  گیری تصمیماختیار  و ها تیمعاملی اساسی در پیروزی و موفقیت تحقیقات انسجام تیمی 

شاید عامل انسجام تیمی . (31) معرفی شده استمربی  رکن در اجرای دستورات ترین مهم

باشد که امکان کار گروهی و هبستگی تیم مرتبط با تکلیف یا وظیفه و ای فرهنگی  لهمسئ

 .کند میدرون تیم کمرنگ  همبستگی اجتماعی را در بیرون و

یان کمتر گیری قدرت مدیریتی مربکار هاقتدار مربیان و ب رسد میبا توجه به عامل چهارم به نظر 

کان مدیریت باشگاه در این زمینه تداخل نان است. شاید سایر اعضا یا ارمورد انتظار آ ۀاز انداز

 دلیل به ،بین تحقیقات زا استرساولویت عوامل  تفاوت در رسد می نظربه  ضمناً وظیفه دارند.
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؛ در مقایسه با سایر کشورها باشد ایران های باشگاهضعف در ساختار سازمانی، مدیریتی و مالی 

از  .اولویت باالتری قرار داشتنددر  الیعامل م مدیریتی و - سازمانی عامل پژوهشاین  چون در

ورزشی  های رشتهممکن است به ترکیب مربیان  زا استرستفاوت در اولویت عوامل  طرف دیگر،

(، روی مربیان 2009( و سرگیل و همکاران )2000لی ) ۀفقط مطالع چون ؛مختلف مربوط شود

 .(13، 23) بود انجام شدهفوتبال 

. بود عامل مالیمربیان،  میان کلیۀدر  زا استرسعامل  ینتر مهمحاضر نشان داد  پژوهشنتایج 

          در شغل مربیگری زا استرسعنوان عامل مهم  عامل به این تحقیقات بیشتردر  تقریباً

گزارش شده  نیزفوتبال ایران  های باشگاهمشکالت مالی در و همچنین  (13، 20، 25، 32، 39)

در روند فقط  نهه مشکالت مالی و تالش برای برطرف کردن آن توجه ب بنابراین ؛(32، 34)است 

که متغیرهای مربوط به  طور همان. گذارد می نیز اثر ، بلکه در کاهش استرس مربیانکار تیمی

طوری که از پنج  به زیکنان بودتوجه مربیان بیشتر به مشکالت مالی با ،دهد میعامل مالی نشان 

 شود میو بودجه مربوط بازیکنان مالی  مسائله متغیر به زای اصلی مربیان، س متغیر استرس

و  شود میآنان  ۀیزبازیکنان باعث کاهش انگ های پاداشمطالبات و  نشدن پرداخت (.1 )جدول

را بر ، تماشاگران و مدیریت ای رسانهو نتایج ضعیف نیز فشار  گذارد می منفی ربر نتایج تیم اث

رزش کشور ما عموماً و فوتبال خصوصاً متکی به دولت و جا که و. از آندهد میافزایش مربیان 

و  ها پرداختدر  تأخیرفوتبال همیشه با مشکالت مالی و  های تیمدولتی است،  های کمک

 ۀنحومدیریت، ساختار نامناسب باشگاهی،  یثبات بیچنین هم .ندا مطالبات ورزشکاران مواجه

البته نیازهای  .(30، 31، 33) مشکل اضافه کردبه این  توان میو غیره را نیز  ها تیمکسب درآمد 

مدیرت مالی از طریق با  اند توانسته ها آنولی  سایر کشورها نیز وجود دارد، های باشگاهمالی در 

نظارت  احتماالًرو  از این زشی از استرس این متغیرها بکاهند؛و بازاریابی ور ای رسانهحق پخش 

راه برای حل  ترین مهماولین و  توان میرا در کشور  فوتبال های باشگاهخصوصی شدن بر روند 

ورود بخش خصوصی سبب رونق اقتصادی  چون ؛دانست و مالی مشکالت ساختاریاز برخی 

 های روشیک از  هیچ چند هرورزش در بسیاری از کشورها و رفع مشکالت مالی شده است. 

ت ساختاری، مدیریتی، دولتی و دالیل مشکال درآمدزایی در فوتبال مدرن امروز، در کشور ما به

. (34) شود میانحصاری بودن ورزش و صدا و سیما اجرا شدنی نیست یا در حد ضعیف اجرا 

چون  ؛دانند می زا استرسدالیل فنی و روانی، عامل مالی را  مربیان به رسد میطور کلی به نظر  به

دستورات فنی و تاکتیکی مربی  توانند نمیانگیزه و ناراضی از حمایت مالی باشگاه  ورزشکاران کم

 اجرا در آورند. مرحلۀرا به 

این نتیجه با نتایج . مدیریتی گزارش شده است - مربیان عامل سازمانی زا استرسدومین عامل 
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( و 1395و همکاران ) زاده محرم(، 2000) مِیربرگکاسیس و (، 1993تحقیق دانیل چاک )

مدیریتی در  - عامل سازمانی. (1، 21، 29، 39) همخوانی داشت (2002ریچارد و همکاران )

مختلف ورزشی  های رشتهمربیان در  زای استرس ۀعوامل عمد ءتحقیقات دیگر نیز جز بیشتر

      تفاوت وجود دارد زا استرسبین عوامل مختلف  ،بندی اولویتگزارش شده است. البته در 

ایجاد مدیریتی در  - سازمانی املثیر عوأتاهمیت  ۀدهند ، نشاناین موضوع. (13، 20، 23، 22)

دلیل  ممکن است به زا استرسعوامل  بندی اولویت، تفاوت در در عین حال .مربیان استاسترس 

رزشی کشورهای دیگر باشد. ضمن و های باشگاهو قوانین حاکم بر ورزش و  وضعیتتفاوت در 

ر و سایر تحقیقات حاض پژوهشمدیریتی در  - به متغیرهای اصلی عامل سازمانی که توجهاین

متوالی،  های باختامنیت شغلی،  نداشتنمتغیرهایی مانند فشار برای برنده شدن،  دهد مینشان 

، میت نوالئمس نیب یچند دستگ، میوالن تئمس یاز سو یکاف تیعدم حما، قضاوت داور ۀنحو

 عوامل وانعن ی از سوی مربیان مختلف بهگروه های رسانهفشار ، رهیمد ئتیدر کادر ه یثبات بی

. مشکالت مدیریتی و سازمانی (21، 32) م در مربیگری گزارش شده استزا و دائ استرساصلی 

وضعیت فوتبال کشور نیز همخوانی دارد.  ۀدربار (1391ردی )در تحقیق حاضر با گزارش کُ

 مندی ضابطه روشن و استراتژیاز ایران در فوتبال  مدیران( 1391ردی )کُ های یافتهطبق 

حضور افراد سیاسی  ،کنند میگرفته و عمل  تصمیم شخصی سالیقاساس  و بر کنند نمی پیروی

 مدیرانعنوان  فوتبال باشند به حامی که این جای افراد به)احتماالً این  ها باشگاهاصلی  ۀبدندر 

 گیری بهره عدم(، کنند میو هم در اجرا دخالت  تصمیم رمتخصصان هم د جای و به اجرایی

هر گونه از  پرهیزقاطع و  های گیری تصمیم برای ای حرفه و علمی های کمیتهل از فوتبا مدیریت

و  فدراسیون سایرؤ یو استعفا برکناری) فوتبال کشور مدیریتثبات در  بی، ای سلیقهعملکرد 

عملکرد( باعث مشکالت مدیریتی و  ارزیابیو بدون  نطقیمغیرفوتبال به شکل  های باشگاه

 .(34)فوتبال کشور شده است  ماندگی عقبور و سازمانی در فوتبال کش

فوتبال ایران گزارش شد.  ای حرفه مربیاندر  زا استرسعامل سومین  نیز یمیعامل انسجام ت

 ۀچند مطالعه و مقایستحقیقات دیگر گزارش نشده است، هرچنین عاملی با این عنوان در 

استرس مربیان  ۀحیطت در حاضر با سایر تحقیقا پژوهشمتغیرهای عامل انسجام تیمی در 

، کنانیباز گیزیانگ بی، میت قیتعل ای نیتمر یلیتعطمتغیرهایی مانند  دهد مینشان  ای حرفه

 یزیر و طرح یاساس های مهارت یدر اجرا کنانیباز ثباتی بیی، دیکل کنانیباز یدگید بیآس

رهایی در تحقیق . چنین متغیکاهد میاز انسجام تیمی  و مشکالت تردد یطوالن یسفرهای و باز

(، سرگیل 2002ریچارد و همکاران )(، 2002(، فری )2001، گیلماریو و همکاران )(2000) یل

عنوان عوامل  به (2009همکاران )لوی و  ( و2009(، کلی و همکاران )2009و همکاران )
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، 21، 23، 25-22) حاضر هماهنگ استپژوهش مربیان گزارش شده است که با  زای استرس

جام تیمی از عوامل عمده در همدلی اعضای تیم و موفقیت تیمی در تحقیقات مختلف انس. (20

رو توجه به متغیرهای این عامل و تالش برای کاهش و حل  از این (؛31) گزارش شده است

مربیان با آرامش خاطر به هدایت تیم بپردازند و در  شود میمشکالت تیم در بعد انسجام موجب 

شکالت کمتری مواجه شوند. پیامد توجه و مدیریت این بخش از مشکالت تیم با م ریزی برنامه

کار و هم در موفقیت گروهی  ۀهم در کاهش استرس مربی و حفظ انرژی او برای ادام ،تیمی

 .شود میآشکار 

در  تأخیرمربیان فوتبال ایران نشان داد متغیرهای  یزا استرستوصیف اولویت کلی متغیرهای 

سفر و انجام  یبرا ینبود بودجه کاف، پشت سر هم یها باخت، میت کنانیمطالبات باز پرداخت

، کنانیوعده داده شده به باز یها پاداشانداختن  قیبه تعو، قضاوت داور ۀنحو، گیمسابقات ل

، میوالن تئمس یاز سو یکاف تیعدم حما، کنانیباز انگیزگی بی، میت قیتعل ای نیتمر یلیتعط

 یمال تینبود بودجه و حماو  (میت یباز یبرا فیضع یاب داورهاداوران )انتخ تهیعملکرد کم

از دیدگاه مربیان  زا استرس ۀعمدمتغیر  10به ترتیب  مناسب یمسابقات تدارکات یبرگزار یبرا

مدیریتی،  - متغیرهای عامل سازمانی دهد یمفوتبال ایران است. مرور متغیرها نشان  یا حرفه

فوتبال ایران دارد. این  یا حرفهمربیان  میانیشترین تکرار را عامل مالی و عامل انسجام تیمی ب

 مشکالت ساختاری، مالی و مدیریتی در فوتبال ایران است. ۀدهند نتایج نشان

عوامل  رقابتی و انسجام تیمی بین اولویت - نشان داد فقط در دو عامل فنی نتایج تحقیق

به نحوی که  وجود داشت، داری یمعنسرمربیان لیگ برتر و لیگ دسته یک تفاوت  یزا استرس

این  شتر از سرمربیان لیگ برتر بود.سرمربیان لیگ دسته یک بی شیوع این دو عامل در میان

بیشتر به لیگ  ها رسانهن ورزشی و والفدراسیون، مسئنتیجه احتماالً به این دلیل است که توجه 

نظم مسابقات و تامین نیازهای و کمبودهای فنی و برگزاری م ها خواستهبرتر است و کمتر به 

که شاید سرمربیان شاغل در . ضمن اینکنند یممادی، روانی و معنوی لیگ دسته یک توجه 

و تجارب کمتری از سرمربیان لیگ  ها یتقابلغیر فنی  های ییتواناعد فنی و لیگ دسته یک از بُ

را  شان یمیته انسجام برتر دارند و در نتیجه در برابر فشارهای فنی و رقابتی و فشارهایی ک

 .کنند یم، استرس بیشتری را تجربه دهد یمتحت تاثیر قرار 

تفاوت  سرمربیان لیگ برتر و سرمربیان لیگ دسته یک یزا استرسبین اولویت سایر عوامل 

سرمربیان و  یزا استرسیک از عوامل  چنین بین اولویت هیچمشاهده نشد. هم داری یمعن

 دلیل به تواند یمشت. این نتایج دانوجود  داری یمعنتفاوت  ه یکمربیان لیگ برتر و لیگ دست

به نحوی که بیشتر مربیان باشد  در شغل مربیگری فوتبال در کشور زا استرسشیوع عوامل 
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بیان بدون توجه به عبارت دیگر، سرمربیان و مر ؛اند کردهتجربه  شان یگریمربرا در طول  ها آن

و این  کنند یمرا تجربه  ها استرسطور مشابه این  رمربیان بهچنین مربیان و سو هم به نوع لیگ

 این نتیجه مطابق با نتایج کلی .شود یمفوتبال مربوط  یها رقابتموضوع به ماهیت و حساسیت 

 است که نشان( 2009) همکاران و لوی و( 2002) همکاران و ریچارد ،(1993) همکاران و

 زا استرس عوامل از متنوعی و وسیع طیف با خود ریمربیگ حرفه طول در یا حرفه مربیان دادند

گفت مربیان فوتبال  توان میپژوهش،  های یافته پایۀطور کلی بر  به. (19-21) شوند یم رو روبه

 زای استرسعوامل  ،کنند میدر دو لیگ معتبر فوتبال کشور فعالیت  ای حرفهایران که به صورت 

عد فراوانی ر بُچه د ،عوامل وی که مقایسۀ اولویت کلیۀبه نح کنند میفراوان و متنوعی را تجربه 

این عوامل در بین  ، نشان از تجربۀبین سرمربیان و مربیان هر دو لیگ عد مقایسۀو چه در بُ

 مربیان فوتبال کشور دارد. ۀکلی

مربیگری در پست  ۀمربیگری مربیان فوتبال و سابق ۀسابقبا کل  زا استرسعوامل  ۀرابطبررسی 

 ۀمربیان با کل سابق یزا استرسبین عوامل زمانی فوریت شان داد که فقط در عامل کنونی ن

مربیان  ۀسابقیعنی احتماالً با افزایش  ؛ضعیفی مشاهده شد ۀمربیگری آنان در فوتبال رابط

. این نتیجه بر شود یمزمانی در آنان بیشتر  های یتمحدوو  ها یتفور یزا استرستجربه عامل 

 همکارانو  ( و کاسیس1993چاک )دانیل  (،1999ستکی و همکاران )ویشن خالف نتایج

. احتماالً مربیان با (21)همخوانی داشت  (2002، اما با نتایج فری )(2، 29، 39) ( بود2000)

 ۀتجرب ها سالرا طی  عاملو ارزش این  ترند حساسزمانی  های یزیر برنامهنسبت به  تر سابقه

مربیگری  ۀسابق. ضمناً بین سایر عوامل با کل اند کردهدرک  شان یمیتمربیگری در کار و نتایج 

مربیگری در پست  ۀسابقمربیان با  یزا استرسیک از عوامل  در فوتبال و همچنین بین هیچ

 نژاد و محمدی ، همتینژاد یرمضان مشاهده نشد. این نتایج با نتایج داری یمعن ۀرابط شان یکنون

مربیان با سنین مختلف نیز در تحقیق  یزا استرسعوامل  ینب. (5)همخوانی دارد  (1393)

مربیان در تحقیق حاضر  بیشترمیانگین سنی  البتهمشاهده نشد.  داری یمعن ۀحاضر رابط

و همکاران  نژاد یرمضانو  (2002) یفرخالف نتایج تحقیقات  برنزدیک به هم بود. این نتیجه 

معموالً افراد با افزایش  دهد یمسترس نشان هر چند مرور مبانی نظری ا. (5، 21) است( 1393)

از مربیان خواسته شده بود که فقط در این پژوهش ، شوند یمکمتر دچار استرس  ،سن و تجربه

رو احتماالً تفاوت در نتایج و عدم ارتباط  از این ؛را بیان کنند شان یکنونت استرس در پس ۀتجرب

 کرد. بین سن و سابقه را در تحقیق حاضر بتوان توجیه

با توجه به  ،داده شد یحتوض فوتبال ایران یا حرفهمربیان  یزا استرسعوامل  ینتر متداولچه اگر

مدیریتی  - مالی، سازمانی مربیان عامل یزا استرسعوامل  ینتر مهمنتایج تحقیق که نشان داد 
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(، 1393الهی )خبیری و ، (1391) یکردو با مرور نتایج تحقیقات  و عامل انسجام تیمی است

 خبیری (، الهی، گودرزی و1393(، الهی و پورآقایی )1393جاللی، گودرزی، خبیری و اسدی )

در مورد مشکالت و وضعیت ساختاری، مدیریتی، مالی و  (1395خبیری )جلیلیان و  ( و1395)

نتیجه گرفت که بیشتر انرژی  توان یمفوتبال ایران  یها باشگاهامکانات و نیروی انسانی در 

که این موضوع باعث از دست  شود یمفنی غیر مسائلفوتبال در ایران صرف  های یمتمربیان 

  عظیم در فوتبال کشور و منحرف شدن از اهداف تعیین شده خواهد شد ۀرفتن این سرمای

مالی و  یها خواستمین مدیریتی و تأ - رو توجه به مشکالت سازمانی از این ؛(34-30، 40)

شغلی  های ینهزممنظور رفع مشکالت و فراهم کردن  به تر یقدق های زییر برنامهامکاناتی تیم با 

 های یتموفقحداکثری از ظرفیت این نیروی متخصص و  ۀاستفادمربیان فوتبال کشور، امکان 

 .کند یمفوتبال کشورمان را بیشتر  المللی و بین داخلی
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