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تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران  اثر شوک بررسیهدف از پژوهش حاضر 

تیم  178تمامی آماری ای بود. جامعه مقایسه -اروپا بود. روش تحقیق علی و پنج لیگ منتخب

 -33، 7883 -38، 7880 -3)ی منتخب در فصول ها لیگحاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و 

تیمی بودند که در طول فصل مسابقات لیگ مربی خود را  311نمونه آماری  بودند و( 7838

ها استفاده شد. نتایج برای تجزیه و تحلیل دادهقل تدند. از روش آماری تی مستغییر داده بو

اثر ها تغییر مربی بر عملکرد تیم ،ی منتخبها لیگدر لیگ برتر فوتبال ایران و  نشان داد که

توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث کلی، چنین میبه طور  .شوک داشت

شود که با داشتن ها پیشنهاد میبه مدیران باشگاهشود. مدت میبهبود عملکرد تیم در کوتاه

برنامه راهبردی اقدام به تغییرات الزم برای بهبود نتیجه گیری تیم کنند تا عالوه بر کسب 

 د.ندر بلند مدت نیز موفق باش دنبتوان ،دتمنتایج مورد انتظار در کوتاه

 لیگ برتر فوتبال اثر شوک، تغییر مربی، عملکرد تیم،: کلیدی واژگان
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 مقدمه
. شود می بیشتر روز هر ، زندگی  جریان در  استفاده مورد ابزار و تنوع تغییرات روند حاضر عصر در

  گذشته  قرن  یک در  حتی بشر افراد از  یک  هیچ  که ، است  حدی به  دگرگونی و  تغییرات  سرعت

 و شرق در جهانی رشد به رو تجارت و جهانی رقابت. ردک نمی را  تغییراتی  چنین  بینیپیش

 و کسب تمام برای ناپایدار شدت به فضایی توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهای در غرب،

 اقدامات اغلب و یافت نخواهد حیات ادامه سوم هزاره در سنتی رهبری. استکرده ایجاد کارها

زمانی که محیط مطمئن باشد،  .(33، ص. 1331غالمی، ) اند خورده شکست عمل در تغییر

اند. پذیر و پویا هستند. تحت این شرایط الگوهای ایستا کافیسازمان ها کمتر ارگانیک، انعطاف

کنند و یا فقط تغییر را در غالب مقایسه بین دو ایستا یا علت تغییر را بیان نمیاما الگوهای 

دهند. بنابراین به موازات سرعت در تغییرات و افزایش عدم اطمینان حالت ایستا، مدنظر قرار می

، ص. 1333نظرپوری، محیطی، الگوهای ایستا کافی نیستند و به چیزی بیش از آنها نیاز است )

های مخاطبان   بدنی و ورزش همراه با پیشرفت علم و دانش و تغییر نیازها و خواستهتتربی (.15

های متولی امور  است. این تغییرات بر روند کارهای سازمانخود، تغییرات شگرفی را پذیرا شده

است. بنابراین در این شرایط متحول مربوط به تربیت بدنی و ورزش تاثیرات فراوانی گذاشته

های ورزشی است تا سازمان خود را برای  تاکید بر تالش و کوشش مدیران سازمانبیشترین 

انجام تغییرات مناسب به منظور پاسخگویی به فعل و انفعاالت محیطی آماده سازند چرا که 

های  کردن اهداف با وضعیت روز و اصالح بهبود روشها، در گرو هماهنگ تداوم حیات سازمان

تواند دوام زیادی بیاورد و تغییر و خالقیت  ون بازسازی، سازمان نمیحصول این اهداف است. بد

فراهانی و دهقان قهفرخی،  آصفی، حمیدی، جاللیو نوآوری برای بقای هر سازمانی الزم است )

توان به انفجار علم،  های تغییر و تحول در سازمان وسیع است که می (. حوزه3، ص. 1333

کار، گسترش مشارکت، گرایش به گسترش اطالعات،  کهنگی شدید خدمات، تغییر ترکیب

فراهانی، اسدی و نگری و تفکر راهبردی و ایجاد بصیرت واحد اشاره داشت ) گرایش به آینده

تحول عبارت است از تغییر در محیط، ساختار، فناوری، یا افراد یک (. 33، ص. 1331آقاجانی، 

ریزی بدون مشکل ران نسبتاً ساده بود و برنامهسازمان. اگر تغییر و تحولی در کار نبود، کار مدی

شد. از کرد. مشکل مربوط به طراحی سازمان نیز حل میبود چرا که امروز با فردا فرقی نمی

آنجا که محیط باثبات بود، نیازی به تطبیق نبود. همینطور تصمیم گیری به شدت ساده بود 

بینی بود. به هر صورت تغییر قابل پیش گیری با قطعیت قریب به یقینچرا که پیامد هر تصمیم

یک واقعیت سازمانی است. رسیدگی به تغییر یکی از کارهای هر مدیری است. اما چه چیزی را 

-تواند تغییر دهد؟ حق انتخاب برای مدیران در یکی از این سه مقوله اساسی میهر مدیر می
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تغییر  .(33، ص. 1333، 1سنزورابینز و دی ) گنجد: تغییر ساختار، فناوری و نیروی انسانی

های مختلف امری عادی و حتی ضروری است، اما چنانچه این تغییرات در مدیریت سازمان

(. 51، ص. 1333سرمد، ها خواهد بود )فواصل زمانی کوتاه انجام شود، عمالً به زیان سازمان

است. یکی از مسائلی ناک خیلی اغوا کننده، ولی بسیار خطر های کوتاه مدتپرداختن به فعالیت

گیرند، برقراری تعادل  عداد بسیار اندکی از آنها یاد میکه مدیران باید یاد بگیرند و متأسفانه ت

  ن امور کوتاه مدت و بلند مدت است.بی

 نتایج و هاتیم عملکرد بر پویایی این. است برخوردار ایتوجه قابل پویایی از ورزشی محیط

 تغییرات و روند گیرندمی قرار بررسی مورد زمان طی در نتایج که هنگامی. گذاردمی اثر هابازی

سقایی و ) است اهمیت حائز ورزشی مربیان و مدیران برای که شودمی کشف آنها در ایعمده

مربیان در عرصه میادین ورزشی دارای جایگاه واال و پر  (.37، ص. 1315نباتی،  غالمزاده

-چنان مهم است که از آنها به عنوان محور اصلی و سکاندار تیمباشند و نقش آنان اهمیتی می

شود. مربیان با اتکا به دانش، تجربیات و اطالعات خویش نقش اصلی را های ورزشی نام برده می

، 1331دهقان قهفرخی، ) کنندها به سکوهای افتخار ایفا میدر جهت رساندن ورزشکاران و تیم

ربیگری، یک مربی ممکن است تنها هدف خود را، داشتن در تعیین فلسفه و هدف م .(3ص. 

ها تنها پیروزی باشد، ای شاید هدف اصلی تیمرفهحیک تیم پیروز قرار دهد. امروزه در تیم های 

کردن به پیروزی ندارد و ای جز فکرای است که چارهزیرا شرایط ایجادشده برای مربی به گونه

کند، بالفاصله از سوی مدیران باشگاه، کنار گذاشته  اگر یک مربی چند باخت پیاپی را تجربه

شود. این عامل موجب شده است که مربیان عمدتاً پیروزی مدار باشند یعنی توجه خود را به می

پژوهشگران  (.1، ص. 1331معماری،  و حمیدینتایج بدست آمده معطوف کنند تا ورزشکاران )

اند. اول، تیمی که هیئت مدیره جدید شناسایی کردهکننده اخراج را نتا کنون دو عامل تعیی

دهد و دوم، اینکه  تیمی که به شدت تحت کند، احتمال اخراج مربی را افزایش میمنصوب می

گیرد  )به خصوص هنگام عملکرد ضعیف( به احتمال زیاد مربی خود را ای قرار میپوشش رسانه

 (.111 ، ص.5551، 5فریک، باروس و پرینزکند )اخراج می

مدیریتی و عملکرد سازمانی امری دشوار است  است که درک رابطه کلی بین تغییرثابت شده

 ترینیکی از مهم"ققان به عنوان و توسط بسیاری از مح( 353، ص. 1133، 3بیتی و زاجاک)

(. برای 131، ص1131، 7آلن، پانیان و لوتزاست )ذکر شده "ها مشکالت در مدیریت سازمان

                                                             
1 . Robbins & Decenzo 
2 . Frick, Barros and Prinz 
3 . Beatty  and Zajac 
4 . Allen, Panian  and Lotz 
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کنند تا تأثیر مربیان را بر عملکرد تیم تعیین کنند. سال است که محققان تالش می 15بیش از 

های پرداختن به این سوال، این است که به رابطه بین تغییر مربی و عملکرد تیم یکی از راه

ترین دالیل اخراج یک مربی بخاطر اثر توجه کنیم. در میان دالیل تغییر مربی، از جمله معمول

، نتایج را بهبود کند و در نتیجهیک مربی جدید در بازیکنان بهتر ایجاد انگیزه میشوک است: 

ک حاکی از آن است که ما به دنبال بهبود اثر شو .(113، ص. 5511، 1الگو پناس) بخشدمی

، 5برونشوفد و تیرویلبه تمام فصل لیگ هستیم ) تتر نسبیک دوره زمانی کوتاه عملکرد تیم در

( اشاره کردند که اثر شوک تغیر مربی در فوتبال بر 5553) 3بلداک و بولنس (.533، ص. 5553

کند که فرهنگ عامه نشان داده است ( بیان می5553) 7کونینگ عملکرد تیم تأثیر مثبتی دارد.

شود. بروینشاف و تیر که جایگزینی مربی اثر شوک دارد و این اثر باعث بهبود عملکرد تیم می

دارند که اخراج مربی و توصیفش به عنوان کسی که قربانی دیگران شده ( بیان می5553ویل )

ترین راه به منظور ایجاد اثر شوک است. در طول چند بازی آینده، پس از اینکه است، آسان

مربی جدید جایگزین مربی قبلی شد، هیأت مدیره انتظار دارد که تیم عملکرد بهتری نسبت به 

تر نجات بدهد ک ممکن است یک تیم را از سقوط به دسته پایینقبلش داشته باشد. این اثر شو

تواند باعث شود که تیم مجوز ورود به مسابقات باشگاهی در سطح قاره را بگیرد. با یا حتی می

 1تیر ویل رسد.های اخراج و استخدامی به نظر نامعلوم میسیاستچنین این حال، اثربخشی 

یک مربی و انتصاب مربی  اخراجهای عمومی و مجالت فوتبال کرد که در رسانه( بیان5553)

شود. از جدید خیلی زیاد مورد توجه است و اغلب اشاره شده که این تغییر باعث اثر شوک می

کند که اثر رود که باعث بهبود عملکرد و نتایج تیم شود. تیر ویل اشاره میاین اثر انتظار می

شود اما این اثر در بلندمدت کوتاه مدت برداشت می های عمومی بسیارشوک بوسیله رسانه

  دوامی ندارد.

گیری اثر شوک، عملکرد تیم را در قبل و بعد از تغییر مربی با یکدیگر محققان برای اندازه

ثر شوک تغییر مربی بر گیری ا( برای اندازه5511الگوپناس )اند. برای مثال، مقایسه کرده

کرد که عملکرد تیم در نخستین مسابقه مربی جدید را با عملکرد تیم به این صورت عمل 

آخرین بازی مربی قبلی، دو مسابقه نخست مربی جدید را با دو مسابقه آخر مربی قبلی و چهار 

 مسابقه نخست مربی جدید را با چهار مسابقه آخر مربی قبلی مقایسه کرد.

                                                             
1 . Lago-Peñas 
2 . Bruinshoofd and Ter Weel 
3 . Balduck & Buelens 
4 . Koning 
5 . Ter Weel 
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( در مورد تغییر مربی سه تئوری را مورد بحث قرار دادند. طبق 1137) 1گامسون و اسکاچ

5عقل سلیم"تئوری 
و عملکرد را به صورت  روی عملکرد تیم تأثیر مثبت دارد ، تغییر مربی بر"

بخشد. برای یک تیم که در حال کسب نتایج ضعیف است، تغییر مربی ممکن متوالی بهبود می

ین توالی باشد. به عبارت دیگر، تغییر به خودی خود ممکن است تحریکی الزم برای شکستن ا

هایی است از لحاظ روانی و انگیزشی برای بازیکنان سودمند باشد، حتی اگر بطور عینی ویژگی

این  توضیحکنند تفاوتی با مربیان پیشین نداشته باشد. که مربیان جدید بر بازیکنان وارد می

 است. قبول کامل طور گذارد، به می یک تیم عملکرد برای  عمده تاثیرتیم  مربیکه  واقعیت

 با و کنند میرا اخراج ، او نتیجه در. است مسئول به حق او، دارد یضعیفعملکرد  زمانی که تیم

 عملکرد معمول طور به جدید مربی .شودبهتر  امید است که عملکرد جدید مربی یجایگزین

 اند بوجود آوردهاو  پیشینیان که یاشتباهات از تواند او می که از آنجا، برد می باال را یک تیم

3دور تسلسل"تئوری  .دشو مند بهره
الف تئوری قبلی است: جایگزینی ، به نوبه خود دقیقاً بر خ"

در نتیجه منجر به کاهش کند و  و ابهام، در تیم  تفرقه ایجاد میثباتی  مربی بدلیل افزایش بیسر

ایی که عملکرد ضعیف عامل اصلی تغییر است سازمان در یک شود. بنابراین، از آنج عملکرد می

 در درون ناکارآمدی مهم تواند عواقب می مربی مکررتغییرات  مارپیچ رو به پایین نزول می کند.

در  .ندک ایجاد بین فردی روابط رسمی شبکه اخالل در و نظارت بر مؤثر سبک بوسیلۀ تیم را

7مراسم قربانی"نهایت، تئوری 
ای بین تغییر مربی و عملکرد  از آن است که هیچ رابطهحاکی  "

تغییرات  است که مالکان باشگاه ه تغییر مربی فقط به عنوان پیامی برایوجود ندارد؛ و این ک

 اثر فرض بر این است که این، فوق های نظریهبرخالف  .دادن استمورد نیاز سازمانی در حال رخ

 و دیگر مربیکلی  هایسیاست دراز مدت،در  .است اهمیتبی نسبتاً تیم عملکرد بر مربی

 مربی اینجا)در  هستند مفید عاقالنه معامالت که حالیدر  .است تر به مراتب مهم باشگاه پرسنل

یک از طریق  استعداد، تولید (داصلی را نداشته باش مسئولیت اما کند مشورت ممکن است

در دراز  کنندهعامل تعیین ترینمهم، جوانانباشگاه  سیستم سازمان یافته و خوبی به پیشاهنگی

 توابع مدیریت برای چنین است، نگران به روز روز تاکتیکی تصمیمات ازکه  ای مربی .است مدت

 .پذیری را دارد حداقل مسئولیت

                                                             
1 . Gamson & Scotch 
2 . Common‐sense 
3 . Vicious‐circle 
4 . Scapegoating 
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در دوره زمانی  "بوندس لیگا"آلمان  فوتبال های لیگ( از داده5551و همکاران ) 1وشها

-های برتر برای مدت زمان طوالنی( استفاده کردند. آنها دریافتند که مربیان تیم1133-1113)

همچنین  مانند. آنهاهای پایین جدول باقی میهای میان جدول یا تیمتری نسبت به مربیان تیم

و  5آئوداس .اخراج مربی دارد های تیم تاثیر منفی بر احتمالدریافتند شمار متوسط برد

بررسی  در لیگ فوتبال انگلیس ( رابطه بین عملکرد تیم و تغییر مربی را1113همکاران )

شوند. کردند. آنها دریافتند که مربیانی که سابقه مربیگری بیشتری دارند، دیرتر اخراج می

( 5511پناس )گو ال .همچنین تغییرات مربی اثرات مضری بر عملکرد تیم در کوتاه مدت دارد

( را 1113-5553های فوتبال در لیگ اسپانیا )مربی در میانه فصل بر عملکرد تیمتأثیر تغییر 

و در کوتاه  دارد اثر شوک بررسی کرد. او دریافت که تغییر مربی در میانه فصل بر عملکرد تیم

پیزر و  .استتأثیر ولی تغییر مربی در دراز مدت بی شودمدت باعث بهبود نتایج تیم می

( را تجزیه و 1131-1111ای انگلیس )( اثرات تغییر مربی در فوتبال حرفه5555) 3فرانکلین

)اثر  مدتط فصل باعث بهبود نتایج در کوتاهتحلیل کردند. آنها دریافتند که تغییر مربی در اواس

همچنین کند. داری پیدا نمیاشود ولی موقعیت تیم در جدول رده بندی تغییر معنمی شوک(

دریافتند که اگر تغییر مربی در خارج فصل صورت گیرد هم بهبود نتایج و هم بهبود موقعیت 

های لیگ فوتبال هلند ( از داده5553برونشاف و تیر ویل ) .تیم در جدول را به همراه دارد

 نتیجه گرفتند که چیزی بعنوان اثر شوک در تغییر مربی وجود ندارد و مربیان را اغلب بعنوان

 اند. ئوری مراسم قربانی را تایید کردهاند و تاست نسبت دادهکسیکه قربانی دیگران شده

ارزیابی  در لیگ فوتبال هلند ( تأثیر اقتصادی اثر تغییر مربی بر عملکرد تیم را5553کونینگ )

و یابد. اکند همیشه بهبود نمیکرد. او به این نتیجه رسید که عملکرد تیم وقتی مربی تغییر می

همچنین دریافت که در برخی موارد عملکرد مربی جدید نسبت به مربیان پیشین خود که 

( 1133-5557( در لیگ فوتبال هلند )5553تیر ویل ) .بوداخراج شده بودند، بدتر نیز شده

شود؟ او دریافت که اخراج مربی بررسی کرد که آیا اخراج مربی باعث بهبود عملکرد تیم می

( اخراج 5515فریک و همکاران ) .ی در عملکرد تیم بدنبال نداشته استبهبود قابل توجه

آلمان را با روش ترکیبی لوجیت تجزیه و تحلیل کردند. آنها  یدر بوندس لیگا فوتبال سرمربی

دریافتند که هر دو عامل دستمزد مربی و لیست دستمزد تیم در توضیح احتمال اخراج 

دار هستند. همچنین دریافتند که تجارب مربی و درصد بردهای ا)داوطلبانه یا اجباری( معن

                                                             
1 . Hautsch 
2 . Audas 
3 . Peiser & Franklin 
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 55های ( از داده5551) و همکاران 1دهند. باروسمربی هر دو احتمال اخراج را کاهش می

استفاده کردند و برخی از  متغیرهای  بوندس لیگای آلمان ( 5555/5553-1131/1135) فصل

نظر از سطح ریافتند که صرفررسی کردند. آنها دشد ، بمستقل را که تا کنون نادیده گرفته می

-، مدت زمان طوالنیرند نسبت به مربیان با پرداخت کم، مربیانی که دستمزد باالتری دامربی

کنند بسیار سرمربیانی که برای یک تیم بسیار بزرگ کار می در مقابلمانند. تری باقی نمی

علیدوست و جاللی . شوند، اخراج میکنندهای کوچک کار میبرای تیمتر از مربیانی که سریع

-1333( به بررسی پدیده تعویض مربی در لیگ برتر فوتبال ایران در هفت دوره )1331)

تغییر  35تیمی که مربی خود را تغییر داده بودند،  71( پرداختند. آنها دریافتند که در 1335

تغییر در طول فصل داشتند(،  ها چند)برخی تیم ها صورت گرفته بودروی نیمکت مربیگری تیم

تغییر برای فصل بعد نیز پابرجا مانده بود. همچنین دریافتند که  13که از این تغییرات فقط 

 55همچنین متوسط عمر مربیگری در لیگ برتر را نتیجه بود. درصد تغییرات بی 31بیش از 

 .هفته گزارش کرد

( از تعداد 553عداد کشورهای عضو فیفا )ای که ت جهان بدون فوتبال قابل تصور نیست، به گونه

( بیشتر است. در بیشتر کشورها فدراسیون فوتبال 115کشورهای عضو سازمان ملل )

را به خود اختصاص  تلویزیونیشترین پخش یترین فدراسیون ورزشی است. این ورزش ب بزرگ

فوتبال به صنعتی  های اخیر، شود. در دهه داده است و به بازیکنان آن بیشترین پول پرداخت می

 555المللی فوتبال بیشتر از  چند میلیارد دالری تبدیل شده است و طبق آمار فدراسیون بین

درصد از مبادله  3میلیون فوتبالیست فعال در سراسر جهان وجود دارد. صنعت فوتبال در حدود 

، 1311نقشبندی، یوسفی و صادقی بروجردی، و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است )

با توجه به مطالب فوق و اهمیت حرفه مربیگری در ورزش و بخصوص رشته فوتبال و (. 33

تغییر مربی بر عملکرد تیم در  اثر شوککمبود تحقیقات در این زمینه، محقق بر آن شد که 

این مطالعه عبارت است  سواالترا بررسی کند.  های منتخب اروپا و لیگ ایران فوتبال لیگ برتر

آیا  است؟ چگونهبرتر فوتبال ایران و لیگ  اروپا ی منتخبها لیگمیانگین عمر مربیگری در  از:

- اثر شوک میبر عملکرد تیم تغییر مربی  ی منتخب اروپا و لیگ برتر فوتبال ایرانها لیگدر 

  ؟ذاردگ

 

 

                                                             
1 . Barros 
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 شناسی روش
جامعه این  .استای مقایسه -علی از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن پژوهش حاضر

، 5553ـ1)ی منتخب در فصول ها لیگتیم حاضر در لیگ برتر ایران و  375پژوهش، تمامی 

تیمی بودند که در طول فصل مسابقات مربی  133بودند و نمونه آماری  (5515ـ11، 5551ـ15

 ای و مراجعه به وبها با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانهخود را تغییر داده بودند. داده

 .(3و ویکیپدیا 5، ساکرنت1های کاپس سایت) آوری شدندهای رسمی مربوط جمعسایت

اثر شوک به این موضوع اشاره دارد که نتایج کوتاه با توجه به مبانی نظری و ادبیات تحقیق 

ماه آخر مربی قبلی چگونه است؟  1ماه اول( مربی جدید )عملکرد تیم( نسبت به نتایج  1مدت )

 اقدام گردید: 1موضوع با توجه به شکل  برای بررسی این
 

 
 

مسابقه  7و  5، 1گیری عملکرد تیم، درصد امتیازات بدست آمده توسط تیم ها در برای اندازه

 :گرفتقبل و بعد از تغییر مربی محاسبه شد. این محاسبات با استفاده از فرمول زیر انجام 

     

  

  
     

 درصد امتیازات بدست آمده توسط تیم در   بازی   

 امتیازات کسب شده توسط تیم در   بازی    

 تعداد مسابقات   

تواند می در   بازی کسب کند      کل امتیازاتی که تیم 

استفاده مستقل(  tهای آمار توصیفی و آمار استنباطی )ها از روشتجزیه و تحلیل داده برای

 ( اجرا شد.13)نسخه  7اس اس پی اسنرم افزار شد. این محاسبات از طریق 

                                                             
1 . Cups 
2 . Soccernet 
3 . Sikipedia 
4 . SPSS 
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 نتایج
با هایی که تغییر داشته اند، را نشان می دهد. تعداد تغییرات مربی و تعداد تیم 1جدول شماره 

 1ن تغییرات مربی و لیگ یدر هر سه فصل لیگ برتر ایران بیشتر ،این جدول هاییافتهتوجه به 

تغییر  17را داشته است. همچنین در مجموع لیگ برتر ایران با فرانسه کمترین تغییرات مربی 

 دارای بیشترین تغییرات مربی است.
 

 اند هایی که تغییر داشته داد تیمتعداد تغییرات مربی و تع -1جدول 

 لیگ

 فصل
 مجموع

 5515ـ11 5551ـ15 5553ـ51

تعداد تیم 

هایی که 
تغییر مربی 

 داشته اند

تعداد 

تغیرات 
 مربی

تعداد تیم 

هایی که 
تغییر مربی 

 داشته اند

تعداد 

تغیرات 
 مربی

تعداد تیم 

هایی که 
تغییر مربی 

 داشته اند

تعداد 

تغیرات 
 مربی

تیم 
 ها

تغییرات 
 مربی

 17 35 13 3 13 15 57 15 )ایران(برتر لیگ 
پرمیر لیگ 

 1)انگلیس(
3 1 1 1 1 1 13 11 

 53 57 3 3 1 3 15 1 5اللیگا )اسپانیا(

 75 35 15 15 13 15 11 3 3سری آ )ایتالیا(
 53 51 15 1 15 3 1 1 7بوندسلیگا )آلمان(

 15 11 7 7 3 3 1 7 1)فرانسه( 1لیگ 

 

و درصد کل  بر حسب تعداد مسابقه میانگین عمر مربیگری در سه فصل را 5جدول شماره 

لیگ برتر با توجه به جدول کمترین عمر مربیگری مربوط به  نشان می دهد. هفته های هر لیگ

است و بیشترین عمر مربیگری  ی لیگهادرصد کل هفته 11/77 میانگین ( با5553-51)ایران 

های لیگ است. درصد کل هفته 37/33( با میانگین 5551-15فرانسه ) 1مربوط به لیگ 

های لیگ دارای کمترین درصد کل هفته 15میانگین با لیگ برتر ایران همچنین در مجموع 

های لیگ دارای بیشترین درصد کل هفته 13/31فرانسه با میانگین  1عمر مربیگری و لیگ 

 عمر مربیگری است.

                                                             
1 . Premier league (England) 
2 . La liga (Spain) 
3 . Serie A 
4 . Bundesliga (Germany) 
5
 . League 1 (France) 
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میانگین عمر مربیگری بر حسب تعداد مسابقه ) اعداد داخل پرانتز میانگین عمر مربیگری بر حسب  -5جدول 
 ر کشور که به درصد بیان شده است(گ در هتعداد کل هفته های لی

 لیگ

 فصل
 مجموع

 5515ـ11 5551ـ15 5553ـ51

 لتعداد ک
مربیان 

)جدید و 
 قدیم(

میانگین عمر 
مربیگری بر 

حسب تعداد 
 مسابقه

 لتعداد ک
مربیان 

)جدید و 
 قدیم(

میانگین عمر 
مربیگری بر 

حسب تعداد 
 مسابقه

 لتعداد ک
مربیان 

)جدید و 
 قدیم(

میانگین عمر 
مربیگری بر 

حسب تعداد 
 مسابقه

میانگین 

عمر 
 مربیگری

 *برتر لیگ 
 )ایران(

75 11 (77.11)% 31 
13 

(15)% 
31 

11 
(11.33)% 

13 
(15)% 

پرمیر لیگ 

 )انگلیس(
51 

51 

(31.33)% 
51 

35 

(33.17)% 
51 

35 

(33.17)% 

53 

(33.33)% 
 اللیگا

 )اسپانیا(
35 

51 

(31.33)% 
51 

53 

(33.75)% 
53 

53 

(31.51)% 

51 

(31.33)% 
 سری آ

 )ایتالیا(
31 

51 

(31.33)% 
33 

51 

(11.53)% 
35 

57 

(33.11)% 

53 

(35.15)% 
 *بوندسلیگا

 )آلمان(
53 

53 

(31.71)% 
53 

55 

(37.35)% 
35 

55 

(13.35)% 

53 

(33.37)% 

 1لیگ 
 )فرانسه(

51 
35 

(33.17)% 
53 

33 
(33.37)% 

57 
31 

(31.13)% 
31 

(31.13)% 

 تیمی هستند. 55 ی انگلستان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیاها لیگتیمی و  13و بوندسلیگای آلمان برتر ایران * لیگ 
 

با توجه به  دهد.ی منتخب را نشان میها لیگدر  تغییر مربی بر عملکرد تیم اثر شوک 3 جدول

در لیگ برتر ایران، تفاوت عملکرد تیم در اولین مسابقه مربی جدید با آخرین مسابقه  جدول

. عالوه بر این، در لیگ برتر ایران تفاوت ( = P ، 313/3t≤551/5) استهمربی قبلی معنادار شد

 ، P≤551/5عملکرد تیم در دو مسابقه نخست مربی جدید با دو مسابقه آخر مربی قبلی )

113/3t = 5.551چهار مسابقه نخست مربی جدید با چهار مسابقه آخر مربی قبلی )( و≥P ، 

333/7t = ) تفاوت عملکرد تیم در ی اروپایی نیز ها لیگهمچنین در . ه استمعنادار شدنیز

مقایسه اولین مسابقه مربی جدید با آخرین  بجز در تمامی موارد زمان مربی جدید با مربی قبلی

ه ( معنادار شدP<51/5در سطح ) فرانسه، 1و لیگ  انگیس میر لیگپر مسابقه مربی قبلی در

 .است
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 ی منتخب و لیگ برتر فوتبال ایرانها لیگدر  تغییر مربی اثر شوک -3جدول

نتیجه 

 آزمون

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
 لیگ تی

درصد امتیازات کسب شده 
توسط تیم در قبل و بعد از 

 تغییر مربی

دار امعن  337/53  *551/5  153 313/3 برتر )ایران(لیگ    

مقایسه اولین مسابقه مربی 

جدید با آخرین مسابقه 

 مربی قبلی

 دارامعن

 نیست
177/13  115/5  33 375/1  پرمیر لیگ )انگلیس( 

دارامعن  333/33  *551/5  15 335/3  ال لیگا )اسپانیا( 

دارامعن  333/33  *551/5  33 131/1  سری آ )ایتالیا( 

دارامعن  533/33  *551/5  15 315/3  بوندسلیگا )آلمان( 

دار امعن

 نیست
777/11  515/5  55 515/1 )فرانسه( 1لیگ    

دارامعن  535/11  *551/5  11 113/3 برتر )ایران(لیگ    

مسابقه نخست  5مقایسه 
مسابقه  5مربی جدید با 

 آخر مربی قبلی

دارامعن  333/55  *513/5  31 135/5 )انگلیس(پرمیر لیگ    

دارامعن  135/53  *551/5  15 535/7  ال لیگا )اسپانیا( 

دارامعن  151/33  *551/5  31 511/3  سری آ )ایتالیا( 

دارامعن  757/37  *551/5  11 133/7  بوندسلیگا )آلمان( 

دارامعن  331/53  *573/5  55 155/5 )فرانسه( 1لیگ    

دارامعن  353/11  *551/5  33 333/7 )ایران(برتر لیگ    

مسابقه نخست  7مقایسه 
مسابقه  7مربی جدید با 

 آخر مربی قبلی

دارامعن  313/55  *5.551  33 311/5  پرمیر لیگ )انگلیس( 

دارامعن  335/55  *551/5  15 533/7  ال لیگا )اسپانیا( 

دارامعن  135/57  *551/5  31 357/1  سری آ )ایتالیا( 

دارامعن  335/53  *551/5  73 335/3  بوندسلیگا )آلمان( 

دارامعن  353/55  *513/5  51 331/5 )فرانسه( 1لیگ    
 

 بحث و نتیجه گیری 
الیل ترین دافتد. از جمله معمولق میتغییر مربی پدیده ای شایع است که در فوتبال زیاد اتفا

تغییر مربی بر عملکرد تیم را  اثر شوکاست. این مطالعه  "اثر شوک"تغییر یک مربی به خاطر 

 .کندبررسی میاروپا  منتخبی ها لیگلیگ برتر ایران و در 

 13با توجه به سوال اول تحقیق، متوسط عمر مربیگری در سه فصل لیگ برتر فوتبال ایران 

( نیز متوسط عمر مربیگری در هشت دورۀ نخست 1331مسابقه بود. علیدوست و همکاران )

 همچنین و مسابقه گزارش کردند 55)با استثنا گرفتن از تیم فجر سپاسی( لیگ برتر فوتبال را 

مربی اواسط فصل بعد از  3مربی که موفق شدند قهرمان لیگ شوند،  3از بین  هآنها دریافتند ک

را  . از دالیل پایین بودن متوسط عمر مربیگری در فوتبال ایرانسمت خود کنار گذاشته شدند



 3131، بهمن و اسفند 72مطالعات مدیریت ورزشی شماره                              00

 

 

)فریک و همکاران،  هاهای عجوالنه مدیران باشگاهها و قضاوترسانهفشار فشار هوادران،  توانمی

های حاضر در . در حالی که بیشتر تیمعنوان کردنتایج ضعیف و مقطعی مربیان درباره  (5551

بر ثبات مربیان برای نتیجه گیری در بلند مدت تاکید دارند. برای مثال  ی معتبر اروپاییها لیگ

سال  کرد که مربیانشانهایی مانند منچستریونایتد و آرسنال انگلیس اشارهبه تیممی توان 

نی در لیگ برتر انگلیس را کسب بیشترین عنوان قهرما و را بر عهده دارندتیم  رهبریهاست 

 کرده اند.

و لیگ برتر فوتبال  ی منتخبها لیگتحقیق در طول سه دوره متوالی  دومبا توجه به سوال 

 الگو پناسهای . این یافته با نتایج پژوهشدارداثر شوک ، تغییر مربی بر عملکرد تیم ایران

 "عقل سلیم"داشت و همچنین این یافته تئوری  همخوانی (5555و فرانکلین )پیزر و  (5511)

در مقابل با  کند.را تایید می مثبت داردکه بیان می دارد تغییر مربی بر عملکرد تیم تاثیری 

که بیان داشتند تغییر ( 5553و برونشاف و تیر ویل ) (1113آئوداس و همکاران ) نتایج پژوهش

آئوداس و این ناهمسویی با پژوهش  دارد، مغایر بود.ن یتاثیر در کوتاه مدت مربی بر عملکرد تیم

-های جامبازیگیری عملکرد تیم احتمال دارد به این دلیل باشد که آنها برای اندازه همکاران

اروپایی ی ها لیگبا توجه به اینکه تغییر مربی بر عملکرد تیم در . اندمحاسبه کردهحذفی را نیز 

اثر شوک داشته، می توان چنین نتیجه گیری کرد که مربیان جدید در و لیگ برتر فوتبال ایران 

یک ماه اول شروع به کار نسبت به مربیان قبلی در یک ماهه آخر حضورشان در تیم، در 

ش . شاید یکی از دالیل این موضوع تال(5511)الگو پناس،  اندبازیکنان بهتر ایجاد انگیزه کرده

های خود به مربی جدید برای قرارگرفتن در ترکیب اصلی تیم بازیکنان برای نشان دادن توانایی

باشد که در آنها ایجاد انگیزه و رقابت می کند. یکی دیگر از عواملی که می تواند دلیل اثر شوک 

ر کند و تا سایباشد این است که سبک، ترکیب و تاکتیک تیم با آمدن مربی جدید تغییر می

 گیرد.نسبت به قبل بهتر نتیجه میتیم در کوتاه مدت تیم ها بتوانند آن را آنالیز کنند، 

ک در کوتاه مدت باعث بهبود عملکرد تیم واثر ش ند( بیان کرد5553همانطور بلداک و بولنس )

ند که اثر شوک در بلند مدت نکاشاره می( 5511و الپو پناس )( 5553می شود ولی تیر ویل )

گیری کرد که تغییر در مجموع، با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین نتیجهندارد. دوامی 

گیرد می تواند اثر مربی در شرایطی که تیم در بحران قرار گرفته و نتایج خیلی ضعیفی می

اما برای تغییر مربی باید . از این بحران خارج کند در کوتاه مدت شوک به تیم وارد کند و تیم را

کرد چرا که اگر در این مورد هیأت رئیسه و رئیس باشگاه عجله کنند و خیلی زود با احتیاط 

شاید تیم به نتایج مورد انتظار دست پیدا نکند  ،چند باخت در ابتدای فصل دست به تغییر بزنند

( نیز دریافت که در برخی موارد عملکرد 5553کونینگ ) و بحران در تیم شدیدتر از قبل شود.
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در چنین  .استمربی جدید نسبت به مربیان پیشین خود که اخراج شده بودند، بدتر نیز شده 

شود زیرا نه تنها نتایج خوبی کسب نکرده بلکه شرایطی تیم دچار ضررهای مالی فراوانی می

 هزینه های گزافی بابت تغییر مربی پرداخت کرده است.

ی میزبانی، کیفیت تیم، انگیزه بازیکنان. این های این مطالعه عبارت بودند از: مزایامحدودیت

 عوامل در این مطالعه کنترل نشدند.

شود که با داشتن برنامه کارشناسی شده اقدام به تغییرات الزم ها پیشنهاد میبه مدیران باشگاه

گیری تیم کنند تا تیم عالوه بر کسب نتایج خوب و مورد انتظار در کوتاه برای بهبود نتیجه

توانند در برای مثال، مدیران می موفق باشد و به ثبات الزم برسد. در بلند مدت نیز اندبتو مدت

کند، مربیانی تر تیم را تهدید میشرایطی که تیم دچار بحران شده و خطر سقوط به لیگ پایین

اند در شرایط بحرانی تیم را از خطر سقوط نجات دهند را استخدام کنند که در گذشته توانسته

توانند به بازیکنان ز مربیانی استفاده کنند که قدرت نفوذشان در بازیکنان زیاد است و مییا ا

در پایان، هر چند که اثر  انگیزه دهند و روحیه بازیکنان را برای کسب نتایج بهتر باال ببرند.

این نکته را نباید شود ولی شوک تغییر مربی باعث بهبود عملکرد تیم در کوتاه مدت می

شود که مربیان نتوانند برنامه راهبردی خود را فراموش کرد که تغییرات پیاپی مربی باعث می

( بیان کردند 5555همانطور که پیزر و فرانکلین ) برای نتیجه گیری در بلند مدت پیاده کنند؛

تغییر مربی در خارج از فصل عملکرد تیم را بهبود می بخشد، بر اساس یافته پژوهش پیزر و 

شود که مدیران، تغییر مربی های این تحقیق پیشنهاد میکلین و همچنین بر اساس یافتهفران

تیم را در خارج فصل انجام دهند تا مربیان فرصت کافی برای پیاده کردن برنامه راهبردی 

داشته باشند و از اثر شوک تغییر مربی در طول فصل فقط زمانی استفاده کنند که تیم دچار 

 کند.ته پایین تر آن را تهدید میر سقوط به دسبحران شده و خط

دانستیم این بود که تغییر مربی بر  آنچه که در رابطه با موضوع پژوهش از تحقیقات گذشته می

ای در رابطه با اثر شوک تغییر مربی صورت نگرفته  عملکرد تیم تاثیر دارد یا نه و تحقیق جامع

 بود.

های منتخب اروپایی، تغییر مربی بر  وتبال ایران و لیگاین تحقیق نشان داد که در لیگ برتر ف

 عملکرد تیم ها اثر شوک دارد و اطالعات جدیدی را به حیطه این موضوع اضافه گردانید.
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Abstract 
The purpose of present study was the examination of the shock effect of 
managerial change on team performance in Iran pro league and five selected 
European leagues. The research method of study was causal-comparative. 
The population of study were all 340 teams present in Iran pro league and 
Selected Leagues in seasons (2008-09, 2009-10, 2010-11) and the sample of 
study were 133 teams that had changed their coach during competition 
season. For analysis of data, statistical method of independent sample t-test 
was used. The results of independent sample t-test showed that managerial 
change on teams performance in Iran pro league and selected leagues had the 
shock effect. Overall, it can be concluded that managerial change improves 
the team performance in the short term during the season. To the clubs 
managers suggests that with have a strategic plan do necessary change to 
improve the resulting of the team, so that the team not only obtain short term 
expected results but also be successful in long term. 
Key words: Managerial change, Team performance, Shock effect, Football 
pro league 
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