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بررسی عملکرد و ثبات مربیان تیم هاي فوتبال لیگ حرفه اي ایران

1محمد سلطانی

2همحمد تقی حسن زاد

3محمود علیزاده

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی ثبات مربیان و عملکرد تیمهاي فوتبال لیگ حرفه اي ایران می باشد. داده هاي مربوط 

لیگ حرفه اي فوتبال ایران به صورت 1388-89به جامعه آماري تحقیق، شامل هیجده تیم فوتبال حاضردرفصل 
مان ویت نی ، تفاوت عملکرد Uستفاده از آزمون  اي از اسناد معتبر بایگانی سازمان لیگ جمع آوري و با اکتابخانه

هاي داراي ثبات مربی و فاقد ثبات مربی ، تحلیل شد. عملکرد به عنوان نتایج ورزشی پایان فصل ، در قالب هشت تیم
شاخص: امتیاز ،رتبه ، برد ،باخت، مساوي،گل زده،گل خورده ،تفاضل گل و ثبات مربی درقالب تغییر یا عدم تغییر مربی 

ه، بررسی شده است. در فصل مورد مطالع

یافته ها:
درصد تیمها  فاقد 67/66درصد تیمها داراي ثبات مربی و 33/33از هیجده تیم حاضر در فصل مورد مطالعه،

تیمی که 12% ازکل بازیهاي فصل ، تحت مربیگري مربیان جدید(جایگزین) انجام شده است. از 71ثبات مربی هستند. 
% در نیمه پایینی جدول رده 67% آنها در نیمه باالیی و حدود 33جابجا کرده اند، حدود مربیان خود را در طول فصل

% 82/65هفته می باشد. تیمهاي داراي ثبات مربی،1/16بندي قرار دارند. متوسط عمر مربیگري در فصل مورد مطالعه 
% 35/22%  امتیاز داخل و 35/43الی که، %  امتیازات خارج از خانه را کسب کرده اند ، در ح5/39امتیازات داخل خانه و 

هاي فوتبال لیگ امتیازات خارج خانه توسط تیمهاي فاقد ثبات مربی کسب شده است. ثبات مربیان بر میزان عملکرد تیم
)، 13/2z=-،033/0=p)، برد (z،019/0=p=-34/2) ، رتبه(z،022/0=p=- 29/2اي ایران در شاخص هاي : امتیاز(حرفه

) مؤثر بوده است.z،049/0=p=-96/1)، تفاضل گل(z،011/0=p=- 2/54مساوي(
یافته هاي پژوهش نشان می دهد که تغییر مربیان در لیگ حرفه اي فوتبال ایران، بسیار شایع است. با این حال 

درراستاي کسب نتایج ورزشی بهتر اثربخش نبوده است.

رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه اي استان تهران -دکتري مدیریت و برنامه ریزي در تربیت بدنی و ورزش . ١
مدیریت و برنامه ریزي در تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتري . ٢
دانشجوي دکتري مدیریت و برنامه ریزي در تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه خوارزمی. ٣
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واژه هاي کلیدي: 
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