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چكيده
هدف تحقیق ارزشیابی کار مربیان خارجی و ارزشیابی رورت و نحوه استفاده از مربیان خارجی در ایران
می باشد  .برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز ،از سه روش استفاده شده است  .بعضی از اطالعاات ماورد
نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی مجالت و نشریات ورزشی به دست آمده اند  .استفاده از دو نوع
پرسشنامه بسته و محقق ساخته ،که به سبک مدل لیکرت تهیه و تنظیم شاده اناد  ،دوماین روش بارای
جمع آوری اطالعات بوده است  .سومین روش مورد استفاده ،مصاحبه با افراد مطلع و کارشنا در زمینه
فوتبال می باشد  .اعتبار یابی پرسشنامه های محقق ساخته با دو روش ،شامل اساتفاده از آزماون آلفاای
گرونباخ و نظرخواهی از متخصصین و افراد صاحب نظار صاورت گرفتاه اسات  .از طریاق آزماون آلفاای
گرونباخ  ،مقدار آلفا برای پرسشنامه ارزشایابی مربیاان خاارجی  )   0/10 ( 0/10و بارای پرسشانامه
ارزشیابی عملکرد کلی  ،رورت و نحوه استفاده از مربیان خارجی  )   0/15( 0/15بدست آماد .بارای
بیان نتایب  ،تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از روشهای آمار توصیفی ( میانگین و انحاراف معیاار ،
فراوانی ،درصد) و آمار استنباطی (مجذور کای و آزمون  uمن ویتنی و کروسکال والایس ) بهاره بارداری
شده است .تعدا  589پرسشنامه در مورد ارزشیابی عملکرد مربیان خارجی  540 ،پرسشنامه در خصاوص
ارزشیابی عملکرد کلی  ،رورت و نحوه استفاده از مربیان خارجی  ،جمع آوری و تعداد  10مصاحبه نیاز
به اجرا در آمده است .
در جریان این تحقیق  ،عملکرد  91مربی خارجی که طی سالهای  8545تا  8519عهاده مربیگاری تایم
های باشگاهی و تیم ملی بزرگساالن  ،امید  ،جوانان و نوجوانان ایران بوده اند  ،مورد ارزشیابی قرار گرفته
است  .نتایب تحقیق حاکی از آن است که در مجموع عملکرد مربیان خارجی تیم های ملای بهتار از تایم
های باشگاهی و عملکرد مربیان خارجی دوره قبل از انقالب بهتر از پس از انقالب می باشاد  .در مقایساه
مربیان خارجی کشورهای مختلف مشخص گردید در کل مربیان اهل کشاورهای یوگساالوی  ،انگلایس ،
آلمان و کرواسی عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته اند  .عالوه بر این ،نتایب مشخص ساخت که بین
عملکرد فنی (توانایی فنی)  ،عملکرد مدیریتی (توانایی مدیریتی) و مهارتهای روانشناختی-ارتباطی مربیان
خارجی تفاوت معنی داری وجود دارد و عملکرد فنی آنها بهتر از دو مورد دیگر و توانایی مدیریتی بهتر از
مهارتهای روان شناختی –ارتباطی آنها می باشد .بررسی عملکرد کیفای مربیاان خاارجی نشاان داد کاه
مربیانی همانند اوفارل،رایکوف،راجرز،برانکو،سوچ،گوجا،یاگودی ،جکی وبگووی دراکتر زمینه ها موفق بوده
وعملکرد قابل قیولی داشته اند .بعضی دیگراز آنها منجمله ایوی ،بالژوی ،اسکینر،سوچ ورایکاوف در ارائاه
تفکرات و ایده های نوین فوتبال در زمان خود  ،موفق وخوب عمال کارده اناد .از طارف دیگار برخای از
مربیان خارجی نیزدر استفاده از شیوه های جدید و بدیع تمرینی و استعداد یابی نیز بسیار موفق بوده اند
 .از جمله این گروه افراد می توان باه عبدووی ،بگووی ،گوجا،لیادین،گاده،گامبوش و… اشااره کرد.باااین
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