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 چكيده 

هدف تحقيق ارزشيابي كار مربيان خارجي و ارزشيابي ضرورت و نحوه استفاده از مربيان خاارجي در اراران ماي    

وري اطالعات مورد نياز ،از سه روش استفاده شده است . بعضي از اطالعات مورد نياز از طررق باشد . براي جمع آ

اند . استفاده از دو نوع پرسشنامه بساته و   آمدهمطالعه كتابخانه اي و بررسي مجالت و نشررات ورزشي به دست 

ماع آوري اطالعاات باوده    محقق ساخته ،كه به سبك مدل ليكرت تهيه و تنظيم شده اند ، دومين روش براي ج

است . سومين روش مورد استفاده ،مصاحبه با افراد مطلع و كارشناس در زمينه فوتبال مي باشاد . اعتباار راابي    

آلفاي گرونباخ و نظرخاواهي از متخصصاين و    آزمونپرسشنامه هاي محقق ساخته با دو روش، شامل استفاده از 

آلفاي گرونبااخ ، مقادار آلفاا باراي پرسشانامه ارزشايابي        زمونآافراد صاحب نظر صورت گرفته است . از طررق 

( و براي پرسشنامه ارزشيابي عملكرد كلي ، ضرورت و نحوه استفاده از مربيان 08/8)  08/8مربيان خارجي 

 آمارده ها و نتيجه گيري از روشهاي . براي بيان نتارج ، تجزره و تحليل داآمد( بدست 08/8) 08/8خارجي 

مان ورتناي و    u آزماون استنباطي )مجاوور كااي و    آمارتوصيفي ) ميانگين و انحراف معيار ، فراواني، درصد( و 

پرسشنامه در ماورد ارزشايابي عملكارد مربياان خاارجي ،       813كروسكال واليس ( بهره برداري شده است .تعدا 

ملكرد كلي ، ضرورت و نحوه استفاده از مربيان خاارجي ، جماع آوري و   پرسشنامه در خصوص ارزشيابي ع 848

 است .  آمدهمصاحبه نيز به اجرا در  08تعداد 

عهاده مربيگاري تايم هااي      1803تاا   1841مربي خارجي كه طي سالهاي  30در جرران ارن تحقيق ، عملكرد 

بوده اند ، مورد ارزشايابي رارار گرفتاه اسات .     باشگاهي  و تيم ملي بزرگساالن ، اميد ، جوانان و نوجوانان ارران 

است كه در مجموع عملكرد مربيان خارجي تيم هاي ملي بهتر از تيم هاي باشگاهي و  آننتارج تحقيق حاكي از 

عملكرد مربيان خارجي دوره ربل از انقالب بهتر از پس از انقالب مي باشد . در مقارسه مربيان خارجي كشورهاي 

در كل مربيان اهل كشورهاي روگسالوي ، انگليس ، آلماان و كرواساي عملكارد بهتاري      مختلف مشخص گردرد

نسبت به سارررن داشته اند . عالوه بر ارن، نتارج مشخص ساخت كه بين عملكرد فني )تواناري فناي( ، عملكارد   

ي وجاود دارد و  ارتباطي مربيان خارجي  تفاوت معناي دار -مدرررتي )تواناري مدرررتي( و مهارتهاي روانشناختي

 ماي  آنهاا  ارتبااطي –عملكرد فني آنها بهتر از دو مورد درگر و تواناري مدرررتي بهتر از مهارتهاي روان شاناختي  

ي عملكاااارد كيفااااي مربيااااان خااااارجي نشااااان داد كااااه مربياااااني هماننااااد        بررساااا . باشااااد



ق بوده وعملكرد رابل رياولي  ،راركوف،راجرز،برانكو،سوچ،گوجا،راگودرچ،جكيچ وبگوورچ دراكثر زمينه ها موف اوفارل

داشته اند. بعضي درگراز آنها منجمله ارورچ ،بالژورچ ،اسكينر،سوچ وراركوف در ارائه تفكارات و اراده هااي ناورن     

فوتبال در زمان خود ، موفق وخوب عمل كرده اند. از طرف درگر برخي از مربيان خارجي نيزدر استفاده از شيوه 

عداد رابي نيز بسيار موفق بوده اناد . از جملاه اران گاروه افاراد ماي تاوان باه         هاي جدرد و بدرع تمررني و است

اشاره كرد.بااارن حاال،در خصاوص بعضاي از مربياان خاارجي        …عبدوورچ،بگوورچ،گوجا،ليادرن،گده،گامبوش و

 ازربيل نمازوف،سابو،درميترو،كونوف،سولدو وكوردس آثارمشخص ودستاوردهاي رابل توجهي بدست نيامد.

نتارج نظر خواهي در مورد ضرورت استفاده از مربيان خارجي نشان مي دهد كه استفاده از مربيان خارجي        

به ترتيب در رده هاي تيم هاي ملي نوجوانان ، جوانان ، تيم هااي باشاگاهي ، تايم هااي امياد و بزرگسااالن از       

ياز نشاان دهناده اولورات در اساتفاده از      اولورت برخوردار است . اولورت بندي نحوه استفاده از مربيان خارجي ن

مربيان خارجي به ترتيب به عنوان تمررن را آموزش دهنده ،تئوررسين ،مشاور ،بدنساز و در نهارت سرمربي تايم  

هاي ارراني مي باشد .عالوه برارن ،در جرران ارن تحقيق مشخص گردرد كه از باين معيارهااي انتخااب مربياان     

بيگري ، مليت )كشور( ، فرهنگ و سنن ، حقوق دررافتي، ساابقه رهرمااني و زباان    خارجي نيز توجه به سابقه مر

چنين استنباط ماي شاود    آمدهمادري به ترتيب از اهميت زرادي برخوراست . بطور كلي ازمجموع نتارج بدست 

ما به دليل كه در شرارط كنوني استفاده از مربيان خارجي توانمند و مجرب براي توسعه فوتبال كشورالزم است ، ا

شرارط خاص فرهنگي ، اجتماعي و ارتباطي حاكم بر فوتبال ،استفاده از مربيان خارجي به شكل مدرر فناي تايم   

هاي ملي وباشگاهي ،نه سرمربي ،واستفاده ازتجارب ودانش آنان در زمينه تغيير نگرش و تفكار بازركناان ارراناي    

بي وارتقاء دانش وآگاهي مربيان داخلي ،موثرتر وبااثربخشي ،بكارگيري روشهاي تمررني به روز و نورن ،استعدادرا

بيشتري همراه خواهدبود.در ضمن،استفاده ازتجارب وشناخت مربيان بومي شارساته ،باور ه در ماورد تايم ملاي      

 بزرگساالن ،امري اجتناب ناپورر بوده وضررب موفقيت در ررابتها راافزارش مي دهد.
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