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 کیدهچ
رسيد بيا   شوند که به نظر ميی ترین منابع انسانی در ورزش محسوب میمربیان ورزش از مهم

هدف کلی این تحقیق، بررسی مشيكالت مربیيان   مربیگری مواجه باشند.  ۀمشكالتی در حیط

مربیان ميرد فعيا     کلیۀآماری تحقیق  ۀامع. جهاست آنکارهایی برای حل ورزش و یافتن راه

بر اسياس جيدو  بيرآورد     که نفر( 991)در مجموع  های ورزشی شهرستان اراک بودندتئهی

آماری انتخياب   ۀعنوان نمونبه یا طبقه-تصادفیصورت بهها نفر از آن 282 مورگان ۀحجم نمون

شناسيایی   ۀساختمحققی سؤال 52 ۀنفر به پرسشنامدرصد(  12) نفر 228 . از این تعداد،شدند

 ازپاسخ دادنيد.  ور کامل طهبمقیاس پنج ارزشی لیكرت بر مبنای  (= 85/2) مشكالت مربیان

-ميی های تحقیق نشيان  استفاده شد. یافته ها دادهتحلیل تجزیه و برای تحلیل عاملی آزمون 

، هيا یان، رسيانه مرتبط، سایر مرب یها سازمانبا مشكالتی  ترتیبکننده بهمربیان شرکت دهد

بر . داردمنفی  تأثیر ها آنیت که بر فعال دارندورزشكاران اماکن و تجهیزات ورزشی، شخصی و 

ایجاد جوّ و فرهنگ کياری مببيت    و مانند طراحی مسیر شغلی مربیانکارهایی این اساس، راه

اسيتفاده  توان با می رسد یمبه نظر که  نیز برای حل این مشكالت شناسایی شدندبین مربیان 

  د.  کرزندگی کاری مربیان ورزشی کمک  بهبودو شد به رها  آناز 
 

 .های اجرایی، راهكارشغلی مربی ورزش، مشكالت :واژگان کلیدی
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 دمهمق
توسعه و گسترش ورزش در ابعاد برای های ورزشی عمومی و خصوصی امروزه، انواع سازمان

ها از ند. این سازماناای به فعالیت مشغولهمگانی و تفریحی، تعلیم و تربیتی، قهرمانی و حرفه

، منابع این بینگیرند. در هره مینفعان ورزش بخدمات به ذی منابع مختلف خود برای ارائۀ

  روند.شمار میهترین منبع بانسانی مهم

توان که در این مورد می اندی مواجه بودهمسائلمنابع انسانی با  ۀها در زمین، این سازمانحالبا این 

پذیری، ولیتئمدیره، مستئسازی، نقش هی: توانمندمربوط به کنترل و نظارت شامل مسائلاز 

بینی ای، پیششده در مقابل کارکنان حرفهکارکنان انتخاب ۀی، شفافیت، انتخابات، موازنپاسخگوی

جذب نیرو، چرخش  :کارکنان شامل ۀمربوط به ادار مسائلقبلی در برنامه و نبود نمایندگی؛ 

دهی، مدیریت شغلی و پاداش ۀها، ارزیابی شغل، آموزش، حقوق و پاداش، نحوشغلی، صالحیت

انگیزه، نقش ارضاکنندگی  نداشتنمربوط به مشارکت و تعهد شامل  مسائلرزیابی؛ های اسیستم

مربوط به تعارض در  مسائلبوروکراسی بر تعهد و وفاداری و  تأثیرها و منفی سنت تأثیرغیرمادی، 

مرتبط با قدرت و منطقی  مسائلدهی، از کارکنان و پاداش نکردن سازمان شامل ارتباطات، تقدیر

های ورزشی، نقش بارز منابع انسانی در موفقیت سازمان با وجود .در مدیریت نام بردنبودن آن 

 (.1) توجه و اهمیت به این منبع بسیار کمتر از حد مورد انتظار است

های ورزشی دارند، مربیان ورزش هستند که کننده در سازمانتعیین یاز منابع انسانی که نقش

 زءکنند و در ساختار نظری نهضت المپیک جخدمت میهای مختلف به ورزش در سطوح و رده

 به عبارت دیگر، ؛(2) شوندکنندگان ملی ورزش )ورزشکاران، مربیان، داوران( محسوب میاداره

سطح باالی تمرینی برای تربیت ورزشکاران نخبه شامل  هایامروزه نیازهای اساسی برنامه

ورزشکار، حمایت مالی، حمایت اداری و اجرایی  مربیگری، ورزشکاران، ابزار و امکانات، حمایت از

 (. 3)است و مسابقه 

 حرفه این کار در آید وها به حساب میترین شغلمشکل ۀ، امروزه مربیگری در رداین با وجود

 نداشتنی همچون مسائلمربیان با شده است که  بیاندر این زمینه  (.4بسیار دشوار است )

حقوق  مناسب، انتقاد عمومی و حمایت نکردن جامعه، حمایت مدیریتی، نداشتن اطالعات

 رجمعیت، سنگینی باپر یها کالس، وقت کم و فشار کاری زیاد، کافی، مشکالت قانونینا

 یا حرفه، بازخورد و نظارت ناکافی، نبود فرصت برای رشد شخصی و هانگیز نداشتنآموزش، 

تمرینات،  کردنمکن است برای آماده ای نیز مبینی نشدهساعات پیشهمچنین، . انده بودهمواج

روابط عمومی صرف مور های بعدی، مشاوره با ورزشکاران و اها، طراحی رقابتمرور نتایج بازی

گذاشتن فصلی خوب تحت فشارند. بسیاری از ر شود. اغلب مربیان برای موفقیت و پشت س
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و بعضی نیز  شوند یمکنار رروشن پیروزی و ضعف کاری از کار ب ۀعلت نداشتن کارنام مربیان به

شوند و دچار یا در اثر فشارها و انتظارات فرسوده می کنند یمداوطلبانه پست خود را ترک 

باعث کاهش کیفیت  مسائلاین  .افتندر حرفه میا دلسردی به فکر تغییبسرخوردگی شده 

دان، احساس روی رفتار شاگر تأثیرهای خشک و نامنعطف، ریزی نامناسب، رفتارآموزش، برنامه

 (.5) شوند یمخوابی، فشار خون، زخم معده و سایر عواقب ارزشی، بیبی

و والدین از جمله  انگیزه نداشتن( نشان داد 2002) 1نتایج تحقیق گولد و همکاران عالوه بر این،

 (. 2روی مربیان بوده است )امشکالت فر

ترین رگیری ورزشکاران از مهمکاه( نشان داد جذب و ب2005نتایج تحقیق آالین و همکاران )

گزارش ( 1311) در همین خصوص، در تحقیق میناسیان و سرلک (.7) مشکالت مربیان است

و مردان  بسیار شایع استورزشکاران مورد بررسی  میاننیروزا در است مصرف این مواد شده 

 (.1) آگاهی اندکی دارند ها آنورزشکار از عوارض جانبی 

نداشتن وسایل و هایی همچون ( نشان داد مربیان با مشکالت و چالش1112نتایج تحقیق تنگا )

شان ورزشکارانی که مربیان (2003) 2(. بر اساس تحقیق آلتاهانیه3) اندبوده مواجهامکانات کافی 

کمتر  ها آنو تحلیل رفتگی  داشتندرضایت شغلی بیشتری ، درای تمرینات و امکانات زیاد بودندا

 (. 1) بود

 نداشتن( نشان داد مربیان به دالیلی همچون 2010) قیق کمیسیون ورزش استرالیانتایج تح

حمایت  عدمگرفتن، ر ، مورد سوء استفاده قرااند شدهای که به آن وارد درک روشن از حیطه

تعهدات قانونی سیستم ورزش  ۀو نگرانی دربار هاها، قدردانی ضعیف از آنسازمان مربوط از آن

نشان داد مربیان از نیز ( 1311) نتایج تحقیق رمضانی نژاد در این زمینه، (.10) کنندرا ترک می

میزان برخورداری از عوامل رفاهی ر داشتند و شغل در حد متوسط قرا ۀدارند نگهنظر عوامل 

 (. 1) شغل مربیان داشت ۀدارند نگهمین عوامل أ)نیازهای مادی و ایمنی( نقش بیشتری در ت

( در مورد رضایت از همکاران نشان داد مربیان ژاپنی 2003) ای و اتسوکونتایج تحقیق چاالدور

( نیز نشان داد 1374) نتایج تحقیق ثقفی(. 11) مریکایی داشتندآرضایت کمتری از مربیان 

 ای خوبدرصد رابطه 11درصد( روابط اجتماعی در حد متوسط،  51) حدود نیمی از مربیان

 (. 12)دارند وب با سایر مربیان نامطل ۀدرصد رابط 13و فقط  دارند

مربیانی که در سطح پایینی از سختی کار و  (2000) هندریکس و همکارانطبق گزارش 

حمایت اجتماعی و سطح باالیی از مهارت مربیگری قرار داشتند، استرس زیادی را متحمل شده 

                                                                                                                   
1 . Gould et al 

2. Altahayneh. Z .  
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 (.13) بودند

ی شخصی و همچنین به لحاظ زندگتحقیقات مربیان مورد بررسی  بیشتردر مجموع، در 

به عبارت دیگر،  اند؛گوناگونی دست به گریبان بودهت و مشکال مسائلبا وضعیت مربیگری 

نیز با مشکالت گوناگونی مواجه  انکاری آن وضعیتضمن سنگین و دشوار بودن شغل مربیگری، 

  هستند. ها آنمربوط در صدد کاهش و رفع  یها سازماناست که 

-رود بتوان از طریق سازماندهی سیستم مربیگری و طراحی برنامهمی با انجام این تحقیق امید

پژوهش  کرد؛ بنابراینکمک و بهبود عملکرد مربیان مشکالت مربیان برخی  رفعهای مناسب به 

های ورزشی اراک از تئمنظور توصیف و شناخت وضعیت مربیان ورزش شاغل در هیبهحاضر 

سیسات، های ورزشی مرتبط، امکانات و تأان، سازمانلحاظ مشکالت مربوط به مربیان، ورزشکار

به عبارت دیگر، این  ؛شده استهای این مشکالت انجام های ورزشی و در نهایت راه حلرسانه

 ۀو مشکالتی در حیط مسائلکه مربیان با چه  است سؤالتحقیق به دنبال یافتن پاسخ این 

 مشکالت وجود دارد؟ هایی برای حل اینند و چه راهامربیگری خود مواجه

  پژوهش روش
-از نووع توصویفی   ها دادهاین تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش گردآوری 

دارای   ،نفور( فعوال   334مورد ) ورزش مربیوان   کلیۀشامل تحقیق آماری  ۀجامع .استپیمایشی 

ساس جدول برآورد بر اورزشی شهرستان اراک بودند که  ئتیه  33در و شاغل  کارت مربیگری

مختلف  یها رشته/ ها ئتیهاز  یا طبقه-تصادفی صورتبه ها آناز نفر  110 1مورگان ۀحجم نمون

 آماری انتخاب شدند. عنوان نمونۀبهورزشی 

 پیشوینۀ مبوانی نظوری،   بر اساس ساخته استفاده شد. از پرسشنامۀ محقق ها دادهبرای گردآوری 

شناسوایی مشوکالت مربیوان    ی سوؤال  57 ۀ، پرسشنامورزشن متخصصاو نظر سنجی از  تحقیق

در  نظورات خوود و انجوام اصوالحاتی     ارائوۀ بوا   علمی ئتیهنفر از اعضای  10 تدوین شد. سپس

روایوی  ت و پیشونهادات خوود   سوؤاال ت با اهداف تحقیوق، تعوداد   سؤاالخصوص نگارش، تجانس 

 ۀروایوی سواز  ی تعیوین  بورا . تأییود شود   سوؤال  50که در نهایوت   کردندبررسی را محتوایی آن 

 یدییتأاز تحلیل عامل نیز تحقیق  ۀگان ششهای مؤلفهبندی منظور صحت حیطهپرسشنامه و به

بوا  و ارسوال   بورای مربیوان  پرسشونامه   30 ،سوپس  (.KMO= .691)تأیید شود  که  استفاده شد

ابوزار  پوس از توزیوع   . دشو محاسوبه   = 15/0برابر آن پایایی  2آلفای کرونباخ باستفاده از ضری

                                                                                                                   
1. Morgan 

2. chrunbach 
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 د کوه شو آوری د( جموع درصو  22/71پرسشونامه )  121ارسالی،  ۀپرسشنام 110، از بین تحقیق

از نیوز  کارهای حول مشوکالت   برای شناسایی راه. درصد( قابل استفاده بود 20ه )پرسشنام 101

ی، روایوی  سوؤال  50 ایپوس از تودوین پرسشونامه   اول،  ۀپرسشناممانند استفاده شد. پرسشنامه 

این پرسشنامه  ۀروایی سازکاهش یافت.  سؤال 42ت آن به سؤاالیید شد و تعداد تأمحتوایی آن 

 یهوا  آزموندر هر دو پرسشنامه (. KMO= .670) بررسی شد یدییتأنیز از طریق تحلیل عاملی 

آوری شوده  جمع یها داده ،نشان داد 2و آزمون کرویت بارتلت KMO 1گیری نمونه ۀکفایت انداز

 (.<50/0Pو   KMO> 2/0) ندارای انجام تحلیل عاملی مناسبباز طریق پرسشنامه 

و مربیوان نخبوه    نظوران  صاحبتربیت بدنی،  اندتانفر از اس  30 از 3روش دلفیاز طریق ، سپس

از در ایون بخوش،   ند. کنمشخص کارهای پیشنهادی را خواسته شد میزان اهمیت هر یک از راه

 25 هوا  آن میوان کوه از   شود آوری د( جمعدرص 10پرسشنامه ) 27ارسالی،  ۀپرسشنام 30 میان

ردن وضوعیت  کو ی بورای کم و  در هر دو پرسشنامه  .درصد( قابل استفاده بود 33/13پرسشنامه )

  SPSS-PC15 آمواری  افوزار در نورم  هوا داده استفاده شود.  4ارزشی لیکرتپنج  از مقیاس ها پاسخ

رسوم جوداول   و فراوانی، درصد،  یها شاخصاطالعات توصیفی از  ۀارائبرای شد. تحلیل تجزیه و 

اصولی  بنودی مشوکالت   بورای اولویوت  تحلیول عواملی   از  ها دادهل تجزیه و تحلیدر د. شاستفاده 

 استفاده شد. مورد بررسی اصلی  ۀیطح ششدر  ها آنحل کارهای راهشناسایی و مربیان 

 نتایج
سال  35 کمتر ازبیان مردرصد  1/42نشان داد  ها افتهیفردی مربیان:  یها یژگیوبرخی  -الف

دارای درصد  1/21 ،درصد بیکار 1/24 ،فرزنددارای درصد  4/21 ،لأهمتدرصد  1/73ند. رسن دا

مدرک مربیگری دارای درصد  4/10، فوق دیپلم و دیپلمدرصد  27 ،تربیت بدنیتحصیالت 

 ند.مربیگری داشت ۀسابق سال 5کمتر از  ها آندرصد  40و دو و  درجه سه

نشان داد تحلیل عاملی نتایج آزمون : داشته است تأثیرکه بر عملکرد مربیان مشکالتی  –ب 

اماکن و ، ها رسانهسایر مربیان، مرتبط،  یها سازمانترتیب دارای مشکالتی با مربیان به

 .(1)جدول  داشته استمنفی  تأثیر ها آنیت که بر فعال اند بودهورزشکاران و  شخصی، تجهیزات

 

 

                                                                                                                   
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

3. Delphi method  

4. Likert 
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 ثر بر فعالیت مربیانؤمشكالت م وضعیت کلی .2 جدو 

 بار عاملی مشكالت ردیف

 125/0 سازمانی 1

 753/0 سایر مربیان 2

 731/0 یا رسانه 3

 211/0 اماکن ورزشی 4

 517/0 شخصی 5

 417/0 ورزشکاران 2

 

مربیان مشکالت اصلی حل کارهای راه 2 ولدر جد: روی مربیاناکارهای حل مشکالت فرراه -ج

بوا اسوتفاده از چورخش واریمواکس      ،تحلیل عاملی اکتشافینتایج آزمون  .است  شدهنشان داده 

 41/17 ۀنماینود  تواننود  یمو که واریانس زیادی با متغیرهای تحقیق دارنود،   مؤلفه 13نشان داد 

 اند. شناسایی نشده ها دادهدرصد  52/12 فقط باشند و ها دادهاز کل واریانس درصد 
 

 مختلف یها طهیحشكالت مربیان در مکارهای حل راه .0جدو  

 عاملیر با مشكل حیطه

 سازمانی

 125/0 ها لیپتانساموزشی و تمرینی و استفاده از تمامی  یها کالسساماندهی 

 717/0 کاری مربیان ۀمسیر شغلی و آیند ۀطراحی برنام

 213/0 صنفی مربیان شهرستان ۀتشکیل اتحادی

 272/0 کرد مربیانو ارزیابی عمل نظارتتدوین سیستم 

 251/0 ورزشی و ادارات تربیت بدنی  یها ئتیههای مربیان با تعدیل قرارداد

 251/0 آموزشی یها کارگاهو  ها دورهارتقای کیفیت 

 233/0 تدوین نظام پاداش و جبران خدمات مربیان

اماکن و 

فضاهای 

 ورزشی

 143/0 یتجهیز اماکن ورزشی به وسایل و امکانات گرمایی و برودت

 771/0 تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات ورزشی بر اساس نیازهای تمرینی 

 725/0 تجهیز اماکن ورزشی به وسایل آموزشی و کمک آموزشی مناسب

 257/0 و تجهیزات ورزشیوسایل ارتقای کیفیت 

 230/0 بهداشت اماکن و تجهیزات ورزشی وضعیتبهبود 

 214/0 مانند رختکن و کمد شخصی برای مربیانامکانات رفاهی اولیه  نیتأم

 ورزشکاران

 111/0 تدوین اهداف ورزشی برای ورزشکاران یها وهیشآموزش 

 733/0 ورزشی یها بیآسبهبود کیفیت تمرینات و مسابقات با رویکرد پیشگیری از 

 732/0 ورزشی ورزشکاران  یها بیآسمناسب برای درمان و  بهبود  امکاناتایجاد 

 701/0 افزایش آگاهی ورزشکاران از عواقب و مضرات مواد نیروزا

 221/0 گسترش و بهبود روابط بین مربیان و والدین ورزشکاران



  273  ها کارهای حل آن مشكالت مربیان ورزش اراک و ارائه راه

 عاملیر با مشكل حیطه

شخصی و 

 خانوادگی

 132/0 ورزشی یها رشتهتمرینی اماکن ورزشی با مشارکت مربیان  یها برنامهتنظیم 

به اماکن  ها آناب و ذهاب ای ژهیوبهفراهم کردن امکانات رفاهی برای مربیان 

 ورزشی

121/0 

 211/0 المللی ورزشی ملی و بین یها میتقومبنای بر  تنظیم تمرینات و مسابقات

 274/0 تشکیل صندوق حمایت از مربیان 

 یا رسانه

 171/0 با مربیان موفق و فعال یا رسانه یها مصاحبهانجام 

 135/0 ها رسانهورزشی در  یها رشته یها تیموفقانعکاس 

 117/0  ها رسانهورزشی از طریق  یها رشتهترویج 

 754/0 اینترنتی یها تیسامربیان موفق در وب  یها یتوانمنددرج اطالعات و 

سایر مربیان 

 ورزشی ۀرشت

 113/0  ها آنهای م وظایف مربیان بر اساس توانمندیسطح بندی و تقسی

 137/0 ورزشی با مشارکت مربیان  یها شتهر ۀبلند مدت برای توسع یها برنامهتدوین 

منظور انتقال برگزاری جلسات مشترک بین مربیان تازه وارد و مجرب به

 تجربیات

123/0 

 777/0 تدوین منشور اخالقی و شغلی مربیان

 213/0 ایجاد جو  و فرهنگ کاری مثبت در محیط کار مربیان

  گیرینتیجهبحث و 
. این نتایج با دارند ربط یذورزشی  یها سازمانبا شکالت متعددی مربیان م نتایج نشان داد

، (15) (، بورگی14) بریتانیا ورزشسسه ؤم(، 10) کمیسیون ورزش استرالیا(، 3) تنگا تحقیقات

 یها تیحما برخوردار نبودن ،نداشتن امنیت شغلیمبنی بر ( 1) رمضانی نژاد و (12سجادی )

آموزش و  سازماندهی ضعیف در محیط کار ،حقوق دریافتی ،و قدردانی ضعیف مختلف سازمانی

انعقاد مبنی بر ( 11) ( و نصری17ولی با نتایج تحقیق کانادا ) ،همخوانی داردمربیان 

مناسب  یها برنامهقراردادهای شفاف و عادالنه، ارزیابی عملکرد، داشتن شرح وظایف روشن، 

ناهمخوان  ها استانب مربیگری در برخی شغلی مناس موقعیتارتقاء و درآمد مربیگری و وجود 

 است. 

، کار با تمام وقت به کار مربیگری پرداختن، حمایت مناسب و مطلوب از مربیانعواملی همچون 

تعداد کمی از ورزشکاران و فراهم آوردن فرصت کافی و واقعی برای افزایش توان ورزشکاران از 

ساماندهی  کارهایی چونراه تایج تحقیقطبق ن (.3) شوند یممحسوب در ورزش عوامل موفقیت 

ی صنف ۀمسیر شغلی مربیان، تشکیل اتحادی ۀ، طراحی برنامموزشی و تمرینیآ یها کالس

ارتقای  ،بیان، تعدیل قراردادهای مربیانارت و ارزیابی عملکرد مر، تدوین سیستم نظمربیان

سازمانی ل مشکالت برای حتدوین نظام پاداش و جبران خدمات و آموزشی  یها دورهکیفیت 
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 شده است.پیشنهاد مربیان 

ورزشی خود  ۀسایر مربیان رشت با در ارتباط کنندهمربیان شرکت نتایج تحقیق نشان داد

( مبنی بر 11) و سید عامری( 1) تحقیقات چاالدورای یها افتهی. این نتایج با مشکالتی دارند

و وجود  از همکاران در محیط کارنیز نارضایتی  ،همکاری و تفاهم با سایر مربیان نداشتن

 دارد. همخوانی ورزشی  ۀمربیان رشت میانتعارض در 

 ، سطح و چگونگی انسوجام بوین کارکنوان یعنوی    ها سازمانیکی از معیارهای اساسی اثر بخشی 

و هماهنوگ   مناسوب ارتبواط  برقراری ، با یکدیگر کار کردنخوب ، میزان دوست داشتن یکدیگر

ود برای رهبری رفتار کارکنوان خو   ها سازمانبیشتر ه بر این اساس، ( ک11) هاست کوشش کردن

، تودوین  بندی و تقسیم وظوایف سطح، طبق نتایج تحقیق(. 20) اند کردهمقررات اخالقی تدوین 

، برگزاری جلسات مشترک بین ورزشی با مشارکت مربیان یها رشتهۀ بلندمدت توسع یها برنامه

نشور اخالقی و شغلی مربیوان، ایجواد جوو  و فرهنوگ کواری      ، تدوین ممجرب مربیان تازه وارد و

 است.حل این مشکالت کارهایی برای راهمثبت در محیط کار مربیان 

جمعوی   یهوا  رسوانه کننوده بوا مشوکالتی در خصووص     نتایج تحقیق نشان داد مربیوان شورکت  

مواعی از مربیوان   حمایوت اجت  نبوود مبنی بر  (3) تحقیقات تنگا یها افتهی. این نتایج با اند مواجه

 ناهمخوان است. ( در همین خصوص 1) ولی با نتایج تحقیق آلتاهیه ،داردهمخوانی 

به منبع غالب ( و 21) گذارند یم تأثیراجتماعی مهم بر مردم  واسطۀعنوان یک به ها رسانه

 (. عالوه بر این، در دنیای ورزش22) اند شدهاجتماعی در جوامع تبدیل  یها تیواقعگیری شکل

(. طبق نتایج 3) نفعان ورزش نقشی اساسی داردبرای رسیدن به اوج و تعالی ارتباط بین ذی

ورزشی  ۀرشت یها تیموفقبا مربیان موفق و فعال، انعکاس  یا رسانه یها مصاحبهانجام  ،تحقیق

مربیان  یها یتوانمند، درج اطالعات و ها رسانهورزشی از طریق  یها رشته، ترویج ها رسانهدر 

 است.     برای حل این مشکالت  کارهاییراه اینترنتی یها تیساق در وب موف

. این دارنددر خصوص اماکن ورزشی  یکننده مشکالتمربیان شرکت نتایج تحقیق نشان داد

 ( و سجادی23) ورزش کشور ۀمرکز ملی مدیریت و توسع ،(3) تحقیقات تنگا یها افتهینتایج با 

و  ای تمرینیهساخت، کیفیت نامطلوب امکانات و زیرمحدود اتسیتأسمیادین و مبنی بر ( 12)

وجود مبنی بر ( 1) ولی با نتایج تحقیق آلتاهیه ،داردهمخوانی عوامل تمرینی مناسب  نبود

 ناهمخوان است. مناسب  ساتیتأسمیادین و 

 ؛ بنابراینپیشرفت ورزشکاران است ۀو تجهیزات مناسب از عوامل محدودکنند ساتیتأسکمبود 
 وجود آورندهتمرینی مثبتی را بمدیران ورزشی باید تجهیزات تمرینی را ارتقاء دهند و محیط 

تجهیز اماکن ورزشی به امکانات گرمایی و برودتی، تدارک وسایل و  ،طبق نتایج تحقیق(. 3)



  282  ها کارهای حل آن مشكالت مربیان ورزش اراک و ارائه راه

، تجهیز اماکن به وسایل آموزشی و کمک آموزشی ات ورزشی بر اساس نیازهای تمرینیتجهیز
بهداشت اماکن و تجهیزات  وضعیتقای کیفیت وسایل و تجهیزات ورزشی، بهبود مناسب، ارت
شده  پیشنهادبرای حل این مشکالت مربیان در محل تمرین امکانات اولیه  نیتأمو ورزشی 
 است. 

تحقیقات  یها افتهیاین نتایج با  .اندنتایج تحقیق نشان داد مربیان با مشکالتی شخصی مواجه

دوری مبنی بر ( 25) اوکونر و بنیو (، 24) (، مارلن و جنیفر3) (، تنگا7) آالین و همکاران

 کردنبرآورده  و ،تعادل بین مربیگری و خانواده ، نبودنظمی در زندگی خانوادگیبی ،مسافت

 .داردهمخوانی رضایت خانواده و سایر تعهدات 

و   رونود به شمار مین عامل موفقیت ورزشکارا( مربیان مهم ترین 1313) از نظر جکسون و پالمر
(. طبوق  3) ورزشی باشد یها تیاولوآموزش، تربیت و حفظ مربیان در نظام ورزش باید در صدر 

، فراهم کردن امکانات نی اماکن ورزشی با مشارکت مربیانتمری یها برنامهتنظیم ، نتایج تحقیق
 یهوا  میتقوو مبنوای  بور  ورزشوی   یهوا  تیو فعال، تنظیم ایاب و ذهاب ژهیوبه ،ی برای مربیانرفاه

برای حل این مشکالت کارهایی راهتشکیل صندوق حمایت از مربیان و  المللیورزشی ملی و بین
  است. 

. ایون  انود مواجه در خصوص ورزشکارانکننده با مشکالتی نتایج تحقیق نشان داد مربیان شرکت
و میناسویان و   (2) ن، گولود و همکوارا  (22حقیقات گزارش تحقیقی کانوادا ) ت یها افتهینتایج با 
مواجوه شودن ورزشوکاران بوا      ،مورتبط بوا ورزشوکاران    مسوائل برخی وجود مبنی بر ( 1) سرلک

  .داردهمخوانی  ورزشکاران و شیوع مواد نیروزا در میانورزشی  یها بیآس
 انورزشوکار  یهوا  یژگو یوشرکت در تمرینات سخت از  ۀقوی و اراد ۀاستعداد ویژه، انگیزداشتن 

 ۀعمود  یها چالشبرای پرداختن به تمرین از  ها آنفتن چنین اشخاصی و تشویق یا موفق است.
بورای ورزشوکاران، بهبوود    چینوی  هدف یها وهیشآموزش  ،طبق نتایج تحقیق (.3) مربیان است

ای بور مناسوب   امکاناتورزشی، ایجاد  یها بیآسپیشگیری از برای کیفیت تمرینات و مسابقات 
گسوترش و  و  و مضرات مواد نیروزایش آگاهی ورزشکاران از عواقب ، افزاهادرمان و بهبود آسیب

 . اندحل این مشکالت کارهایراهبهبود روابط بین مربیان و والدین ورزشکاران 

اساس باید نیازهوا، انتظوارات و    نیا رب. نداورزشی یها سازمانمربیان از ارکان اصلی ، در مجموع

 ود و با اهداف و مقاصد سوازمانی مطابقوت داده شوود   به درستی تجزیه و تحلیل ش ها آن مسائل

 نیتور  مناسوب بایود   بورای پیشورفت مربیوان   ( معتقد است 1317) هرناندز خصوص(. در این 1)

بورای مودیریت    (.2) برگزیود  هوا  آن یهوا  تیقابلها را برای افزایش مربیان ملی و ارتقای فعالیت

اساسوا  بور قووانین و     کوه  ریت کارکنوان منابع انسانی دو رویکرد مطرح شده است. رویکورد مودی  
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وری مقررات شغلی تمرکز دارد و به موضوعاتی مانند روابط کارکنان و مودیریت، حقووق و بهوره   

بوه   تعاونی یها ستمیسصورت به حا یترج ها سازمانسرمایه انسانی،  ۀ. در رویکرد توسعپردازد یم

خواص روی کارکنوان،    یهوا  یگوذار که از طریق توجه ویژه بوه سورمایه   شوند یمتصویر کشیده 

در جلوگیری  تواند یم، بررسی مشکالت مربیان اساسر این ب (.1) دهد یمرا ارتقاء  ها آنعملکرد 

 یانودرکاران نقشو  پوذیری دسوت  تیمسوئول محویط کوار مربیوان و     وضوعیت از نارضایتی، تغییر 

مانند بوازنگری  تی بنیادی بسیاری از کشورها تحوالدر این راستا، (. 1) داشته باشد  کننده تعیین

 اند آوردهوجود هدر سیستم مربیگری ورزش خود بنظام آموزشی، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش 

 (. 27) تا بتوانند به بهترین عملکرد و به بهترین نتایج در ورزش دست یابند

یی کارهوا راهموورد مطالعوه    شش حیطوۀ در برای کمک به حل این مشکالت نیز در این تحقیق 

تدوین مسیر شغلی، نظارت و ارزیابی عملکرد مانند  ها آناست که برخی از  شده ارائه( 2 جدول)

مربیوان، قودردانی از    یهوا  ییتوانوا و  هوا  مهوارت شغلی مناسب، ارتقای  یها نقشمربیان، اعطای 

ر خروج با مربیانی کوه از کوا   یها مصاحبهو برگزاری  به جامعه ها آنمربیان و معرفی  یها تالش

امیود   دارند.همخوانی ( 21-31)  با نتایج تحقیق کمیسیون ورزش استرالیا کنند یمگیری کناره

به حول مشوکالت مربیوان ورزش     از نتایج این تحقیق برای کمکنیز  ربط یذ یها سازماناست 

 .شوددر زمینه مربیگری فراهم  ها آنپیشرفت، ارتقاء و موفقیت  ۀگیرند و زمینبهره 
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