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 ایران ای حرفه لیگفوتبال  های تیم عملکردبر  مربیانثبات  تأثیر

 3، محمد سلطانی2، فریدون تندنویس1هادوی فریده سیده
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 *ریزی گرایش مدیریت و برنامهخوارزمی دانشگاه . دانشجوی دکتری تربیت بدنی 1

 47/31/33تاریخ پذیرش:                                                                                42/31/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ایران ای حرفه لیگفوتبال  های تیم عملکردبر  مربیاناثر ثبات  تعیینپژوهش  اینهدف 

 -13در فصل  رحاض فوتبال تیم 31 شامل تحقیق آماری ۀمربوط به جامع های داده .است

 بایگانیمعتبر در  مدارکای از صورت میدانی و کتابخانهبه ایرانفوتبال  ای حرفه لیگ 3111

، تفاوت ویتنی  مانیو آزمون  از  استفاده باو  آوریفوتبال جمع فدراسیون لیگسازمان 

در  عملکرد ،تحقیق اینشد. در  تحلیل مربیثبات مربی و فاقد ثبات  ایدار های تیمعملکرد 

و ثبات  گل تفاضلو  خورده گل ،زده گل، مساوی، رتبه، برد، باخت، امتیاز قالب هشت شاخص

 تیم جدهه. از است شده بررسی مطالعه دموردر فصل  مربی تغییرعدم  یا تغییر قالب رد مربی

-دست درصد 77/77 که درحالی دارند،مربی  درصد ثبات 11/11 مطالعه مورد فصل در حاضر

. متوسط عمر مربیگری در فصل مورد اند داده تغییر فصل طول در را خود مربیانبار  یک کم

ایران در  ای حرفهفوتبال لیگ  های تیم. ثبات مربیان بر عملکرد استهفته  3/37مطالعه 

-=z ,31/4(، بُرد )z ,333/3=P=-12/4) (، رتبهZ ,344/3=P=-43/4) : امتیازهای شاخص

311/3=Pمساوی ،) (4/12-=Z ,333/3=Pتفاضل گل ،) (37/3-=Z ,323/3=P.مؤثر بوده است ) 

 بسیار ایرانفوتبال  ای حرفه لیگدر  مربیان تغییر یا ثباتیبی دهد میپژوهش نشان  های یافته

 نتایج ،شود میانجام  بهتر ورزشی نتایج کسبمنظور به مربیان تغییراگر چه  است. شایع

 است.اقدام  این نبودن اثربخش بیانگر تحقیق

  مربی، ثبات تیم، عملکردلیگ فوتبال ایران،  :واژگان کلیدی

 Email: d_soltani95@yahoo.com                                                             نویسنده مسئول:*
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 مقدمه
 ،عملکردبر  تغییراتگونه ایناثر  .دهندرا تغییر می مدیرانشان ،لکردعمبهبود  منظوربه ها سازمان

ز سه دهه  است کهورزش  محیطدر  پژوهشی از موضوعات قابل توجه ا  تحقیقپس 

ه تجربی ب لؤعنوان سهنوز  نی شناسیمهم در جامعه یا زما ریتو  سا ورزش  مدی

اقی نده است ب .1-3) ما فوتبال  های تیم مدیریتدر  ،سازمان مدیر رده باالیمانند ، مربی (

 عملکرد که کند میرا اتخاذ  استراتژیکو  اجرایی تصمیمات برخی؛ زیرا است حیاتی یعنصر

هر  برای، انگیزاندبرمی ،دهد می تمرینرا  بازیکنان مربی. (4 -8) دهد میقرار  تأثیررا تحت  تیم

، 11) گیرد می تصمیم تیم یباز های استراتژیو  ها تاکتیکدر مورد  و کند میمسابقه انتخاب 

 ها باشگاهاست  ممکن د،کنرا برآورده  عملکردنتواند انتظارات مربوط به  مربی که صورتیدر  .(9

 ای حرفه در فوتبال جایی مربیان و جابهاخراج  به هر حال، .کنند جاهجاب یا را اخراج مربی

 دهد. در مواقعی ی میواست که به دالیل متعدد ر ز موضوعات بدیهیاو  متداول ایپدیده

و اغلب به  دید صالحمربیان خود خواهان جدایی از تیم هستند و در مواقعی دیگر، مدیران به 

 نتایجند تا ضمن جلوگیری از تکرار کن می جایی مربی جابه اقدامدنبال کسب نتایج ضعیف 

منظور فرار از به ها باشگاهموارد، مدیران  نامطلوب، به موفقیت و برد دست پیدا کنند. در برخی

بیشتر  حال، اینبا  .زنند میجایی مربی دست  به جابهها  انتقادات شدید هواداران و رسانه

 ها باشگاهو  است مربیاناخراج  اصلی دلیل ضعیف عملکرد کهباورند  اینپژوهشگران بر 

دامات در اق این تأثیر، ولی کنند ایجادبهبود  تیم عملکرددر  مربی تغییر طریقاز  امیدوارند

 (.11،1،1-11) نیست سویهیکمشخص و  ها تیم بعدی عملکرد

 ؛شیود  میی فوتبال  های تیمر مربی باعث بهبود عملکرد یتغی دهد مینشان  ها پژوهشنتایج برخی 

 عملکیرد از بهبیود   هایی نشانه( 1991) 1همکارانو  تیر مک( و 1994) 1فابیانیکعنوان نمونه به

 های داده( ، با استفاده از 1118)  3همکارانپائولو و  دی. یافتند مربی جاییهجاب نتیجۀدر  ها تیم

فصیل   را در هیر  مربییان  تغییرات(، 1118تا  1113 )از ایتالیا A سری لیگفصل  پنجمربوط به 

 مربییان  هیا  تییم درصید از   41 میانگینطور به بررسیمورد  ۀدر نمون  کهمطالعه و گزارش دادند 

انجام شیده   جدید مربیان مربیگریدرصد از مسابقات با  13اند.  داده یرتغیخود را در طول فصل 

جیدول( و   انتهای تیم 11درصد از  51) ضعیف عملکردبا  های تیم میاندر  بیشتر مربی تغییرو 

. افتید  میی جیدول( اتفیا     باالی تیم 11درصد از  15)تنها خوب  عملکردبا  های تیمبه ندرت در 

                                                           
1. Fabianic 
2. Mcteer, et al 
3. De paola, et al  
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 امتییازات  قبلیی  مربییان ، در مقایسیه بیا   جایگزین مربیان مربیگریتحت  ها تیم، میانگینطور به

 هیای  گیل و تعیداد   افیزایش  بیازی زده در هیر   های گلتعداد  اینکهضمن  ،کردند کسب بیشتری

 مربیی  دهید نشیان میی   کیه است یافتهبهبود  ها تیمتفاضل گل  نتیجهو در  داشته کاهشخورده 

 روی مربیی  تغیییر اثیر   ،را دارد. در مجمیو   تیدافعی و  تهاجمی های مهارتبهبود  توانایی جدید

تحیت   بیازی انجیام   هیا تییم  برای که طوریدار است بهیمعن آماریمثبت و از نظر  ،تیم عملکرد

 کمیسییون (. 1) دنبیال دارد ه بی  بیشیتر  امتیاز 3 الی 1مسابقه  11در هر  جدید مربی مربیگری

معتبیر   لییگ حاضیر در دو   ای حرفه های تیم کردعمل روی تیمثبات  تأثیر بررسیفوتبال اروپا با 

( ایتالییا  A سیری ( 1111-11( و فصیل ) 1112تیا   1998فصیل )از   9بیه میدت    انگلیساروپا )

،  دیگیر به فصل  ی، از فصلانگلیساول  لیگفصل  9حاضر در  تیم 181: از کهاست  کردهگزارش 

داشیتند.   مربیی  رتغیی (ها تیم درصد 12) تیم 49و  مربیثبات  ،ها تیم درصد 23 یعنی تیم 131

فصیل جایگیاه    پاییان در  ،مربیی ثبیات   دارای هیای  تیمبا  مقایسهدر  ،مربی تغییر دارای های تیم

 نتیایج  (.12) دسیت آوردنید  هبی  کمتیری  امتییاز زدند و  کمتری های گل ،کردند کسب تری پایین

 هیای  تییم ( 1111تا  1998( ، در طول مدت هفت فصل )از 1118) 1همکارانو  بالدوک تحقیق

 مربیی  اینکیه . ضمن دهد میرا نشان  تیم کیفیت روی جدید مربی ۀویژاثر  بلژیکفوتبال مردان 

تحیت   یافتهبهبود  تیمی کیفیت کهرا بهبود دهد  تیم( عملکرد) بندی رتبه تواند می زمانی جدید

 (.  18) مثبت باشد تیمی کیفیت، جدید مربی

. در ایین  انددانسته ها تیم عملکردتر شدن ضعیفموجب  تغییر مربی را در مقابل، برخی محققان

 کیه  کیرد  گییری  نتیجه (NFL) 3فوتبال ملی لیگ های دادهبا استفاده از  1(1981براون )  زمینه،

 ؛شیود  میی منجیر  در طیول آن فصیل    بازی یکاز  بیش اندکیفصل به باخت  هر در مربی تغییر

 بیرای  تییم  مدیرۀ هیئتتوسط  4کردن قربانی رآیندف نوعی( مربی جاییهجاباقدام ) اینبنابراین  

( و 1111) همکیاران و  آییدا   (،1111) من تایچساالمو و  .ستها طرفداران و رسانه کردن آرام

 انید  کیرده گیزارش   عملکیرد  رویرا  مربی جاییهجاب منفی تأثیر نیز (1115) 1همکارانو  آیدا 

در  مربییان  تعویض ۀپدید تحلیلو  یبررسضمن  تحقیقیدر ( 1389) قهفرخیدوست علی(. 1)

متوسیط عمیر    کیه اسیت   کیرده بییان   (1382 تیا  1381)از برتیر  لیگ برگزاریطول هفت دوره 

همان  پایاندر درون فصل، دوباره در  مربیان تغییردرصد از  23. است هفته 11حدود  مربیگری

                                                           
1. Balduek, et al  
2. Brown 
3. National Football League (NFL) 
4. Scapegoating process 
5. Audas, et al 
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 ۀاخیراج آنیان پشیتوان    ییا  تغیییر  ویژههو ب مربیانانتخاب  نتیجهدر شده است؛  تغییرفصل دچار 

 وضیعیت در  شیوک  ایجیاد  ییا  تغییر برای تغییر فلسفۀ ۀپایبر  بیشترندارد و  کارشناسیو  علمی

خیود را   مربییان  کیه  هیایی  تیم .شود میمدت انجام کوتاهو  مقطعیصورت آن هم به ،تیم بحرانی

 (.19) اند داشتهبهتری ن عملکرد ،اند داده تغییر

 و (1113) 1تروییل برون شیوفت و   ،(1111و  1111) 1کونینگ یروهشگرانی نظژگفتنی است، پ

 هیای  لییگ فوتبیال   هیای  تییم  عملکیرد بیر   مربی جاییهجاباثر  ۀبا مطالع (1115) 3میانو ماکسی

 .  (15) نکردند گزارش را دارییمعن تأثیر ایتالیاو  بلژیکآلمان، 

 جایی مربیان وجود دارد کیه هجاب اخراج و زهای زیادی ا نمونه نیزفوتبال ایران  ای حرفهدر لیگ 

ضیرورت   و در میورد  بیوده  ای لحظهزده و های شتاب یگیر اغلب براسا  تصمیم رسد میبه نظر 

 متفاوتی وجیود داشیته اسیت    نظرهای ها اظهار تیم ۀعملکرد آیند آن بر تأثیرگونه اقدامات و این

ای  گونیه  بیه  نییز فوتبال ایران  ای حرفهحاضر در لیگ  های باشگاه بیشتر. ساختار مالی (11،11)

عمومی، بیدون قیید و شیرط و حسیابگری،      ۀبودج واستفاده از اعتبارات دولتی  دلیلبهاست که 

که به اعتقاد بسییاری از   ندکن میاقدام  هاجایی آنهاستخدام بازیکن و مربی یا اخراج و جاب برای

، 11ها را به دنبیال دارد )  فی بازی، هدر رفتن منابع مالی، کاهش عملکرد و افت کینظران صاحب

ضیمن   د.را به دنبیال دار  ها تیم عملکرد کیفی، افت مربیان ثباتیبی کهورند با اینبر  برخی. (13

 تغیییرات  ایین موارد  برخیدر  و حتی نیستشده کارشناسی ایراندر فوتبال  مربیان تغییر اینکه

 مطلوبی تأثیر ها تیم عملکردو  نتایجهبود ب در عمالًشده و  ها تیم های هزینه افزایشفقط موجب 

جدایی از تیم، طبق قرارداد، به دنبال دریافت حقیو   پس از  نیزشده اخراج مربیان ت.نداشته اس

که در همان میدت   ، در حالیهستندمانده تا پایان قرارداد و دستمزد خود برای مدت زمان باقی

-ایین  .(19، 14، 11)کنید  نگفتی پرداخیت  ه ۀزمان باشگاه مجبور است برای مربی جدید هزین

های سنگین مالی، وجهه و اعتبار ورزش کشور را در مراجع و  ضمن تحمیل هزینه گونه اقدامات،

)در  ثبیات  ثیرأتی پژوهش تیالش شیده اسیت     ایندر  اینبنابر دهد؛کاهش میالمللی مجامع بین

 شود.  بررسی ایران ای حرفه لیگفوتبال  های تیم عملکرد بر مربیان( تغییرمقابل 

 

                                                           
1. Koning 
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 پژوهشروش

و  اسنادیبه روش  تحقیق های داده کهاست  ای مقایسه - توصیفیپژوهش حاضر از نو  

عنوان منبع اطالعات( فوتبال )به فدراسیون لیگسازمان  بایگانیاز اسناد معتبر در  ای کتابخانه

لیگ  89 -1388لیگ نهم یعنی فصل  این پژوهش زمانی ۀمحدود .(15) است دهشآوری جمع

فصل کنینده در تییم فوتبال شرکیت 18شامیل  آن آمیاری ۀو جامع ای فوتبال ایرانحرفه

-ههای بمنظور سامان دادن به اطالعات خام و نیز خالصه کردن و توصیف اندازهبه .است مذکور

درصد،  آمده در مورد متغیرها از آمار توصیفی )میانگین، حداقل، حداکثر، انحراف معیار،دست

 های تیمثبات مربی و  دارایهای  تفاوت عملکرد تیم بررسیمنظور به وانوا  نمودار و جدول( 

ند اپژوهش حاضر عبارت متغیرهایویتنی استفاده شده است.  مانیواز آزمون  مربیفاقد ثبات 

ر در ه و اتفاقی مربی 1تغییرات نامنظم پژوهشگران برخیطبق نظر  .عملکردو  از: ثبات مربی

اسا ، در  اینبر  شود. جایی منجر می ترین واریانس عملکرد در طول فرآیند جابهبیشبه فصل، 

نامنظم مربی در فصل مورد مطالعه  ثباتیبی یاثبات مربی در قالب  ثبات  نیزپژوهش  این

 در که هایی تیم) مربیثبات  دارای های تیم عملکرد که ترتیب اینبه گیری شده است اندازه

 مربیفاقد ثبات  های تیم عملکرد( با اند ندادهانجام  خود مربیاندر  تغییریرد مطالعه، فصل مو

عملکرد شده است.  مقایسه (اند داده رمطالعه تغیی را در فصل مورد خود مربیان که هایی تیم)

تفاضل  وگل خورده  گل زده، ،مساوی باخت، رتبه، برد، امتیاز، :شامل هشت شاخص نیز تیم

در لیگ  .استلیگ  نهاییبندی خورده( تیم در جدول رده های گل منهایزده  یها گل) گل

ه، یک و صفر امتیاز تعلق ترتیب، سایران در حال حاضر برای هر برد، تساوی و باخت به ای حرفه

 کلشده در مجمو  امتیازات کسببندی نهایی لیگ بر اسا  و جایگاه هر تیم در رتبهگیرد می

 .شود میین فصل تعی های بازی

 نتایج

در و  1388 -89ایران در فصل  ای حرفهفوتبال لیگ  های تیمثبات مربیان  1در جدول  

 از ،شود میگونه که  مشاهده همان .ارائه شده است این جدولمرتبط با  ای دایرهنمودار  ،1نمودار

رصد د 52/55و  دارند ها ثبات مربی درصدتیم 33/33 تیم حاضر در فصل مورد مطالعه، 18

 مربی تغییر اولیناست  گفتنی .اند دادهخود را در طول فصل تغییر  مربییک بار  کمدست ها تیم

                                                           
1. Irregular  
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 بوده است. (لیگ پایانو دوم )دو هفته قبل از  سی ۀآن در هفت آخرینو  لیگپنجم  ۀدر هفت

 از .( انجام شده استجایگزین) جدید مربیان مربیگریفصل تحت  های بازی کل زادرصد  21

 و باالیی نیمۀ در درصد 33 ، حدوداند کرده جاهجاب فصل طول در را خود مربیان که تیمی 11

متوسط عمر مربیگری در فصل . دارند قرار بندیرده جدول پایینی نیمۀ در درصد 52 حدود

 .استهفته  1/15مورد مطالعه 
 

 89 -1388ای ایران در فصل  فوتبال لیگ حرفه های باشگاه.  ثبات مربیان 1جدول 

 درصد فراوانی تعداد تغییر (1و 1ثبات و تغییر) نام تیم

 33/33 5 - 1 ذوب آهن اصفهان

 - 1 سایپا کرج

 - 1 فوالد مبارکه سپاهان

 - 1 استقالل تهران

 - 1 تراکتورسازی تبریز

 - 1 پیکان قزوین

 52/55 11 1 1 ملوان بندر انزلی

 1 1 مس کرمان

 1 1 صبای قم

 1 1 شاهین بوشهر

 1 1 پا  همدان

 1 1 فوالد خوزستان

 1 1 پرسپولیس تهران

 1 1 استیل آذین

 1 1 شهرری آهن راه

 1 1 مقاومت سپاسی شیراز

 1 1 ابومسلم خراسان

 1 1 استقالل اهواز
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33%

67%

                      

                     

 

 بات مربیان ث ریدر متغ ها میت. نمایش تصویری 1 شکل

 

هشت شاخص  ایران در ای حرفهفوتبال حاضر در فصل مورد مطالعه لیگ  های تیمعملکرد  1در جدول 

 چنین توان میشده کسب امتیاز مبنایو بر  نرمال فراوانی توزیعبندی با توجه به طبقه .ارائه شده است

چهارده  دارد، «عملکرد خوب»)ذوب آهن(  تیم یک و «عملکرد عالی»)سپاهان(  تیم یککه  کرد تفسیر

  .دارند« عملکرد ضعیف( »18و  12 های ردیفو دو تیم )« عملکرد متوسط( »15 الی 3 های ردیفتیم )

با انحراف  15/41و  31، 52برابر با:  ترتییببه لیگشده در کسب امتیاز میانگینو  کمترین ،بیشترین

 جدول انتهای تیمو درصد  58/51 لیگن گفت قهرما توان می دیگربه عبارت  است؛ 11/11 معیار

شده کسب امتیازدرصد  ۀمقایس .اند آوردهدست را به کسبقابل  امتیازات بیشتریندرصد از  41/19

 81/51 مربیثبات  دارای های تیم ،نشان داد مربیفاقد ثبات  های تیمو  مربیثبات  دارای های تیمتوسط 

خارج  کسبقابل  امتیازات بیشتریندرصد از  1/39خانه و داخل  کسبقابل  امتیازات بیشتریندرصد از 

درصد از  31/43توانسته بودند  مربیفاقد ثبات  های تیم که حالیدر  اند،دست آوردهبهرا از خانه 

-بهخارج خانه را  کسبقابل  امتیاز بیشتریناز درصد  31/11و داخل خانه  کسبقابل  امتیاز بیشترین

 دست آورند.
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 ای فوتبال ایران  لیگ حرفه 89-1388های حاضر در فصل  ملکرد تیم. ع1جدول 

 مساوی باخت برد نام تیم ردیف

 گل

 وضعیت عملکرد امتیاز رتبه

 تفاضل خورده زده

 52 1 32 31 52 1 11 19 سپاهان 1
عالی)امتیاز بیشتر از 

55) 

1 
ذوب آهن 

 اصفهان
15 13 1 48 19 19 1 51 

تا  51خوب)امتیاز 

55) 

 19 3 12 31 49 2 11 15 استقالل تهران 3
 

4 
پرسپولیس 

 تهران
13 14 2 45 41 5 4 13 

 

 11 1 5 49 11 8 13 13 استیل آذین 1
 

 48 5 2 41 11 11 9 13 صبای قم 5
 

 42 2 1 41 43 9 14 11 تراکتورسازی 2
 

 45 8 -1 13 48 11 11 11 سایپا کرج 8
 

 متوسط 41 9 -1 15 11 14 9 11 مس کرمان 9

 (51تا  35)امتیاز از  41 11 -3 34 31 11 11 9 فوالد خوزستان 11

 41 11 -4 44 41 9 14 9 پیکان قزوین 11
 

11 
ملوان بندر 

 انزلی
11 11 11 31 42 15- 11 41 

 

 39 13 1 32 32 13 11 9 شاهین بوشهر 13
 

 38 14 -8 44 35 13 11 9 آهن شهرری راه 14
 

 38 11 -8 44 35 14 11 9 پا  همدان 11
 

 32 15 -11 41 34 13 13 8 مقاومت  شیراز 15
 

 ضعیف 31 12 -11 11 35 15 11 2 ابومسلم مشهد 12

 (31-31) 31 18 -11 51 38 18 9 2 استقالل اهواز 18
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، رتبه، برد، باخت، امتیاز یعنی عملکرد گانۀ هشت های شاخصبا در نظر گرفتن  3در جدول  
تفاوت  بررسیمنظور بهمان ویتنی یونتایج آزمون  ، گل خورده و تفاضل گل، گل زدهمساوی

. با بررسی تفاوت ارائه شده است مربیفاقد ثبات  های تیمثبات مربی و  دارایهای  عملکرد تیم
 شود میمشاهده  فوتبال ای حرفهدر لیگ  مربیو فاقد ثبات  مربیثبات  دارای های تیم عملکرد
 z=-19/1) امتیاز های شاخص در مربیفاقد ثبات  های تیمثبات مربی و  یدارا های تیمعملکرد 

,111/1=p)34/1) ، رتبه-=z ,119/1=p( بُرد ،)13/1,z=- 133/1=p(مساوی ،)1/14-=z 
,111/1=pو  تفاضل گل ) (95/1-=z ,149/1=p)  ین ترتیب که میزان به ا دارند داریمعنتفاوت

، بیشتر است ،مربی ثابت در طول فصل مورد مطالعهدارای  ایه تیمبُرد، تفاضل گل و امتیاز در 
دریافت  توان می. بوده است بیشترفاقد ثبات مربی  های تیمکه میزان مساوی و رتبه در  در حالی

 های شاخصایران در  ای حرفهفوتبال لیگ  های تیمثبات مربی بر عملکرد  تأثیربا توجه به که 
منجر  ها تیم بهتر عملکرد بهثبات مربیان درون فصل  ،و رتبهمساوی، تفاضل گل، امتیاز  بُرد،
 .شود می

 های فاقد ثبات مربی های دارای ثبات مربی و تیم . عملکرد تیم3جدول 

 داری سطح معنی Zمیزان  Uمیزان  ها مجمو  رتبه ها میانگین رتبه تعداد وضعیت مربیان عملکرد تیم

 برد
 11/29 11/13 5 ثبات

11/13 13/1- 133/1 
 11/91 53/2 11 تغییر

 باخت
 51 33/11 5 ثبات

31 42/1- 534/1 
 119 أوت-19 11 تغییر

 مساوی
 31 1 5 ثبات

9 14/1- 111/1 
 141 21/11 11 تغییر

 گل زده
 25 52/11 5 ثبات

12 28/1- 124/1 
 91 91/2 11 تغییر

 گل خورده
 38 33/5 5 ثبات

12 28/1- 124/1 
 133 أوت-11 11 تغییر

 تفاضل گل
 28 13 5 ثبات

11 95/1- 149/1 
 93 21/2 11 تغییر

 امتیاز
 11/81 18/13 5 ثبات

11/11 19/1- 111/1 
 11/89 45/2 11 تغییر

 رتبه
 31 33/1 5 ثبات

11 34/1- 119/1 
 139 18/11 11 تغییر
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 گیری نتیجهو  بحث

 که طوریهب ،استدر طول فصل  مربیان ثباتیبی ۀگسترد زمانی ۀدامن دهندۀاننش تحقیق نتایج

 برخی با مقایسه در تداوم دارد. پایانی های هفتهشرو  و تا  لیگ آغازین های هفتهاز 

مشهود  ایران فوتبال ای حرفه لیگدر  مربیان شدید ثباتیبی نیز  کشور زاخارج  های پژوهش

اول  لیگفصل  9حاضر در  تیم 181از  فوتبال اروپا کمیسیون تحقیقدر  عنوان نمونه،به است؛

 یا داشتند ربیم تغییردرصد  12و  مربیثبات  ها تیمدرصد  23، دیگربه فصل  ی، از فصلانگلیس

خود را در  مربیان ها تیمدرصد از  41 میانگینطور ( به1118)  همکارانپائولو و  دی در مطالعه

 تیم حاضر در فصل مورد مطالعه 18پژوهش از  اینر د که حالیدر  بودند داده تغییرطول فصل 

خود را در  مربییک بار  کمدست ها تیمدرصد  52/55و  داشتندها ثبات مربی تیم درصد 33/33

درصد از  13( 1118) همکارانپائولو و  دی ۀدر مطالع ،طرفیاز بودند.   دادهطول فصل تغییر 

 های بازی کل زادرصد  21 تحقیق ایندر  که صورتیدر  انجام شده جدید مربیانمسابقات با 

 مورد نظر و های تاکتیک اینکهبا توجه به  انجام شده است. جایگزین مربیان مربیگری با فصل

 مربیاندر  یشدید ثباتیبی چنینوجود  است،متفاوت  مربیان مورد استفادۀ بازیکناننو   حتی

موضو  از  این .شود میمنجر  هاتیم یاصل ترکیبو  ها بازی سبکدر  مکرر تغییراتبه  ها تیم

 هماهنگی برای تمرینو  جدید مربی تفکراتبا  آشنایی برای کافینبود زمان  دلیلبهسو  یک

در  که ی دست نیابدمشخص و هماهنگ بازی سبکبه  فوتبال تیمشود موجب می تیم اعضای

 تیم اعضایرقابت ناسالم  ، بهدیگر سویرا به دنبال دارد و از  ها بازی فنی کیفیت، افت نهایت

 تیمو احسا  تعلق به  تیمیبه انسجام  ،منجر شده اصلی ترکیبگرفتن در  رمنظور قرابه

قبل نیز بیانگر روند رو به  های فصل مشابه در های میانگینبا  نتایج مقایسۀ .کند میوارد  آسیب

 طوریهب استال ایران فوتب ای حرفهحاضر در لیگ  های تیممربی در  (تغییر) ثباتیافزایش بی

پژوهش  اینطالعه در هفته و در فصل مورد م 11در طول هفت فصل  مربیگریعمر  میانگین که

متداول و مرسوم  ای شیوهرا به  مربیانو اخراج  تغییردر درازمدت،  ،موضو  این. است 1/15

-می تبدیل تیمدیری های ضعف برخی نتقاد هواداران و سرپوش گذاشتن براز ا مدیرانفرار  برای

 ؛زند میبه هم  های مناسبو اجرای تمرین ریزی برنامه را برای مربیانو فرصت  تمرکزو کند 

 ثباتیشده، از روند رو به افزایش بیذکرنامطلوب  نتایجاز  جلوگیری است برای ضروری ،بنابراین

 شود.  جلوگیریفوتبال ایران  ای حرفهلیگ  های تیممربیان در  تغییرو 

در طول فصل مورد مطالعه  دارای عملکرد عالی و خوب های تیم دهدنشان میاضر پژوهش ح

با عملکرد متوسط و ضعیف  های تیمثباتی و تغییر مربی در در حالی که بی ،ثبات مربی داشتند
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 تایچ( و ساالمو و 1118) همکارانپائولو و  دیبا نتایج پژوهش  که از این نظر روی داده است

نتیجه گرفت که دلیل اصلی تغییر مربی درون  توان می ؛ بنابرایننی داردهمخوا (1111من )

 ست.ها تیم عملکردبهبود  برایتالش  یا ثباتی، ضعف عملکردفصل و بروز بی

بهتر  مربیفاقد ثبات  های تیم عملکرداز  داریمعنی طوربهثبات مربی  دارایهای  عملکرد تیم

من  تایچ(، ساالمو و NFLفوتبال ) ملی لیگن در نتیجه با نتایج تحقیقات براو این .است

 ایتالیا A سریو  انگلیسمعتبر  لیگفوتبال اروپا در دو  کمیسیون( و نتایج تحقیق 1111)

لیگ فوتبال  94 -1993فصل  رنتایج مطالعات ون دالن د با این حال، با .همخوانی دارد

 دی(، 1991) همکارانو  تیر مک( و 1994) فابیانیک(، 1118) همکارانو  بالدوکانگلیس، 

ج این پژوهش وجود همخوانی و ناهمخوانی بین نتای ( همخوانی ندارد.1118) همکارانپائولو و 

جایی مربیان در عملکرد بهمتفاوت تغییر و جا تأثیرات دهندۀنشان تواند میبا سایر تحقیقات 

گفت اثر تغییر مربیان  نتوا میبه عبارت دیگر  ؛تحت بررسی باشد های لیگحاضر در  های تیم

مقابل  های تیمزمان تغییر، کیفیت  ر عملکرد توسط برخی متغیرها نظیرفوتبال د های تیم

عنوان میزبان بهها فرهنگی لیگ، تعداد بازی وضعیتمربیگری مربیان قبلی و جایگزین،  هنگام

 و بیرون تیم جایی از درونهیا میهمان تحت مربیگیری مربیان قبلی و جایگزین و نو  جاب

 های تیمدر تحقیقات مشابه عواملی نظیر کیفیت  شود میبنابراین پیشنهاد  ؛شود میتعدیل 

ین کنترل عنوان میزبان یا میهمان تحت مربیگیری مربیان قبلی و جایگزتعداد بازی به و مقابل

ایی از جهو نو  جاب مطالعه فرهنگی لیگ وضعیت ،مربی رزمان تغیی شود و برخی متغیرها مثل

 درون و بیرون تیم در تحقیق وارد شود. 

و در  شایع بسیار مربیان ثباتیبیو  تغییر ایران ای حرفه لیگفوتبال  های تیمدر مجمو ، در 

 برخی روی مربیانمثبت ثبات  تأثیربا توجه به . است افزایشرو به  پیشین های فصلبا  مقایسه

 نتیجه کسباز  غیر اهدافیبا  یا مربیان ییرتغ که گرفت نتیجه توان می ،عملکرد های شاخص

 شود میانجام  مدیریتحفظ  برای دیگران کردن قربانیو  ها رسانه فرار از انتقاد هواداران، نظیر

 اثربخشی دالیلیبه بهتر بنا نتایج کسبو  ضعیف نتایجاز  جلوگیری منظورصورت انجام بهرد یا

و  علمی ۀاخراج آنان پشتوان یا تغییر ویژهو به انمربیانتخاب  ،دیگربه عبارت  ؛الزم را ندارد

، تیم بحرانی وضعیتدر  شوک ایجاد یا تغییر برای تغییر ۀفلسف ۀپایبر  بیشترندارد و  کارشناسی

( 1388) قهفرخیدوست علی که اینتیجه .شود میمدت انجام کوتاهو  مقطعیصورت آن هم به

 بنابراین ؛است رسیدهبه آن  ایرانبرتر  لیگفوتبال  های تیم مربیان تغییر پدیدۀ بررسیدر  نیز

-و برنامه مربیان برایثبات با محیط ایجاد برای گیرتصمیمو افراد  مدیران که رسد میبه نظر 

 ی، ضمن ارتقاشیوه این. نندکاقدام  مربیان جاییهجاب یااستخدام منظور مناسب به ریزی
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در و  اقتصادی عملکرددر  ،اضافی های هزینهز ا جلوگیری دلیلبه ها باشگاه ورزشی عملکرد

 بین زیادتوجه به مشابهت  اب ،دیگر سویثر خواهد بود. از ؤم نیز ها باشگاه کارآیی نهایت

ورزش مورد نظر  که ایجامعه های سازمانموجود در  رفتارهایبا  ورزشی های محیط رفتارهای

-مشاهده ثباتیبی رسد میبه نظر  (،1111 همکاران)طبق نظر ولف و  شده است بررسیدر آن 

 نیز ورزشی های سازمان ویژهبه ،ها سازمان مدیریتبه فوتبال  های تیم مربیان میانشده در 

انجام  ای پیشگیرانهخصوص اقدامات  اینو الزم است در  قابل تسری و تعمیم باشد باشد می

 شود.
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of coach stability on 
performance of Iranian pro league football teams. related data to statistical 
population of study, including 18 football teams operated in 2009-2010 
season of Iranian pro league, collected from valuable archival database in 
league organization of football federation(as source of information) and the 
performance differences between teams with and without coach stability 
analyzed by using U mann- whitney test. In this study, performance as 
sporting results achieved by teams in the end of season, identified in form of 
8 indexes (indicators): points, rank, win, loss, draw, goal scored, goal 
conceded and goal difference. And coach stability, the second variable 
defined as no replacement of coach in given season by teams.  33/33 percent 
of 18 teams had coach stability and 66/67 percent of teams replaced their 
coaches during given season at least once. Average period of coaching in 
given season was 16/1 weeks. Coach stability was affected the performance 
of football teams in indicators: Points (z=-2/29, p=0/022), Rank (z=-
2/34,p=0/019), Win(z=-2/13, p=0/033), Draw(z=-54/2,p=0/011) and Goal 
differences(z=-1/96, p=0/049). The results indicated that coach change in 
Iranian pro-league football teams is very common. However the act of coach 
replacement conduct because of achieving well sporting results, but the 
results show this act is not effectiveness.  

KeyWords: Iranian football pro league, Team, Performance, Coach 

Stability  
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