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 مقدمه

ها ب  عنوان هست  اصدلی فعدال در صدنعت ورزش، در جهدت بهبدود عملکدرد و حفد  رضدایت طرفدداران و مانی، باشگاهدر ورزش قهر

تدری در های بد ر ن  تنها در زمین مسابق ، بلک  رقابت و چالش ،ای سخت و دشوار بر عهده دارند و در این راستاخود، وظیف 2هواداران

توان تمامی این عوامدل را ک  می گذاردمیر اثعملکرد باشگاه بر . عوامل مختلفی وجود دارند ک  کنندخارج از زمین مسابق  را تجرب  می

و همکداران،  8آدلدر؛ 1112و همکداران،  1اوداسمدیریت باشگاه، کادر فندی و بازیکندان قدرار داد ) ،بندی کلی شاملدر قالب س  تقسیم

تسدب بد  نتدایج ضدعیا قدرار اولین عاملی ک  مورد توج  و من ، معموالًاستاران اددور از انتظار هوعملکرد باشگاه (. هنگامی ک  1128

مدورد بازخواسدت قدرار  ،عملکرد و نتدایج ضدعیا ب  طور منصفان  یا غیرمنصفان  ب  سببکادر فنی و سرمربی باشگاه است ک   ،گیردمی

دی پداووال ؛ 1128آدلر و همکاران، د )شومیر فنی باشگاه اخراج و برکناری سرمربی و کاد سبب ،بسیاری د و در نهایت در مواردنگیرمی

ندد و کمدیاین است ک  با برکناری سرمربی و تغییر کادر فنی، عملکرد و نتایج باشگاه چد  تغییراتدی  ترمهمموضوع (. 1121، 8و اسکوپا

یابدد و یدا تغییدری در ، روند رو ب  ن ول ادام  میگیرد یا در ادام  نتایج قبل از ایجاد تغییراتعملکرد باشگاه روند رو ب  رشد ب  خود می

عامدل اصدلی اخدراج و برکنداری  ،نتدایج و عملکدرد ندامطلوب ،اندی بسیاری نشان دادههادر حالی ک  پژوهش .آیدعملکرد ب  وجود نمی

برکنداری  ابعداد ،ای گذشدت هدپدژوهش. (1118، و همکداران 7؛ بِنِت1111، 2؛ سالمو و تیچمن2330، و همکاران 0تیرمربیان است )مَک

اندد و بد  تأثیر برکناری مربیان بر عملکدرد باشدگاه را بررسدی کدرده ،اند ک  بسیاری نی مربیان را از زوایای مختلا مورد توج  قرار داده

  .(1117، 3)بالداک و بولنِ  اندخت دامقایس  عملکرد و نتایج باشگاه قبل و بعد از برکناری مربیان پر

؛ دنددکلی اراو  کر وجود در این حیط  را در قالب س  رویکردهای م، تئوری  روی این موضوع( در اولین مطالع2328) 3سکاچگَمسون و ا

شود ک  متعاقب عملکرد و نتایج ضعیا، سرمربی و کادر فندی خدود هایی میشامل باشگاه ،21مشترک درکعنوان تئوری  ، بارویکرد اول

 تر، عملکرد رو بد  رشددی را تجربد  کننددکسب نتایج مطلوبوها رقابت ۀجابجایی اثربخش، در ادام ب  اینامید  اکنند تا برا بر کنار می

 2322تدا  2308های سالدر  22با بررسی این پدیده در لیگ ملی بیسبال آمریکا ،(2328گَمسون و اسکاچ ). (1112)اوداس و همکاران، 

مورد آن نسبت بردهای تیم و تعداد امتیازات کسب شده بهبدود داشدت   28، در مورد تعویض مربی در طول فصل 11از  ،دندگ ارش کر

تواند برای بهبود عملکرد و نتایج باشدگاه چداره سداز باشدد. در همدین تغییر کادر فنی متعاقب نتایج ضعیا می ،دهداست ک  نشان می

هدا در عملکدرد تدیم ،دادنددی در آمریکای شمالی گ ارش تعویض و برکناری مرب ۀبا بررسی پدید ،( نی 1112) 21دابسون و گوداردراستا 

 های برگ اری مسابقات مشهودتر بوده است.بهبود داشت  و این مسأل  در تغییر مربیان در بین فصل ،کندهمان فصلی ک  مربی تغییر می

برکنداری  ،دنددگد ارش کر 1118تدا  2333هدای ن سدالدر بی28با بررسی لیگ ملی هاکی آمریکا ،(1117و همکاران )28وایتهمچنین 

شود و حتی در بهبود عملکرد و نتایج باشگاه می سببتر در میان فصل، در کوتاه مدت تر و کم تجرب مربیان و ب  کارگیری مربیان جوان

ی بد  بررسدی در پژوهش ،نی  (1117) 20بالداک و بولنِ  .را در پی خواهد داشتها بهبود عملکرد باشگاه ،برخی موارد در انتهای فصل نی 

نشدان های لیدگ دسدت  یدک و دو بلژیدک ها پرداختند و با بررسی باشگاهکارایی و اثربخشی تغییرات مربیان با توج  ب  عملکرد باشگاه

                                                                 
1. Fans  

2. Audas 

3. Adler 

4. De Paola and Scoppa 

5. McTeer and White  

6. Salomo and Teichmann 
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9. Gamson and Scotch 

10. Common Sense Theory  
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کد  ایدن بهبدود در عملکدرد را  کنندپیدا میبازی( روند رو ب  رشدی  8ها پس از ایجاد تغییر در کادر فنی در کوتاه مدت )باشگاه ،دادند

هدا اگدر هدم نتایج این پژوهشگران نشدان داد کد  تغییدرات مربیگدری در باشدگاهالبت  توان نتیج  فعالیت کادر فنی جدید دانست. ینم

 بهبود عملکرد باشگاه گردد. سببتا در نهایت  ،اثربخش باشد، کارایی الزم را نخواهد داشت

اقدام ب  ایجاد تغییرات در  ،  باشگاه متعاقب نتایج و عملکرد نامطلوببیانگر شرایطی است کنام دارد و  2تئوری دور باطل، رویکرد دوم

باشگاه در شود، بلک  ضمن کسب نتایج ضعیا، کند و این تغییرات ن  تنها موجب بهبود وضعیت نمیکادر فنی و رهبری تیم می

های و ه ین  شودمیرایط و عملکرد بدتر از قبل کند، شگیرد ک  هر چ  بیشتر اقدام ب  ایجاد تغییرات در کادر فنی میشرایطی قرار می

در اولین ( 2328) 1گروسکی ،. در همین راستا(1112)اوداس و همکاران،  داین رخدادها خواهد ش ۀتنها ثمر ،مربیان برکناریهنگفت 

ها با متوسط امتیازاتی ک  اهمی ان تغییرات مربیان در باشگ ،با بررسی تغییرات مربیگری در لیگ ملی بیسبال آمریکا نشان دادپژوهش 

با بررسی تغییرات مربیگری در لیگ بسکتبال، نی  ( 2330-2338و همکاران ) 8اسکالی. رابط  معکوسی دارد ،آورنددر لیگ ب  دست می

بین  ،دندش کررها گ ابا بررسی تغییرات مربیگری در لیگ بسکتبال دانشگاه ،(2337) 8بیسبال و فوتبال و همچنین فی ل و دیتری

داری آورند، رابط  مثبت و معنیها در مسابقات لیگ ب  دست میثبات مربیگری با کارایی و نتایجی ک  باشگاه مدت زمان مربیگری یا

نشان  3فوتبال آمریکاملی با بررسی لیگ  ،نی  (2331) 7براونو  2با بررسی لیگ ملی بسکتبال آمریکا (1118) 0جیامباتیستا وجود دارد.

با بررسی  ،نی  (2373) و همکاران3آلِن اشت.گذییرات مربیان در میان فصل بر عملکرد و نتایج باشگاه تأثیر منفی خواهد تغ ،ندداد

بهبود عملکرد باشگاه در فصل آتی  سبب ،تغییرات مربی در لیگ ملی بیسبال آمریکا گ ارش نمودند ک  تغییرات مربی در پایان فصل

( در 2337اوداس و همکاران )همچنین  ؛دشوتضعیا نتایج باشگاه میباعث کاهش عملکرد و  ،ن فصلدر حالی ک  تغییرات میا شود،می

هایی ک  بحران و تعویض مربی تیم سازیباز ۀنحو ،نی ( در لیگ فوتبال هلند 1118) 21لیگ فوتبال انگلستان و برونشافد و تِرویل

هایی ک  اقدام ب  ک  در هر دو مورد باشگاه ندو نشان داد کردندمقایس   ند،بود هایی ک  مربی خود را تعویض نکردهبا تیم ،داشتند

بنابراین باید نسبت ب  کارایی راهبرد تعویض مربی در طول فصل، با شک و تردید  ؛ندتری داشتعملکرد ضعیا ،اندنمودهبرکناری مربی 

بررسی  ، باشده استتنها پژوهشی ک  در ایران انجام در ( 2833علیدوست قهفرخی و جاللی فراهانی )، در همین راستا. ندبرخورد کرد

 ،دوره در کل این ،نشان دادند ابتدایی این لیگ ۀ( در هفت دور22و تحلیل پدیده تعویض مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران )خلیج فارس

بهبود  نتیج  و کم اثر بود و سبببیییرات درصد تغ 70د ک  بیش از ربی خود را در طول فصل تعویض کرده بودنها مدرصد باشگاه 81

 .بوده دها نشنتایج یا ایجاد تغییرات مثبت و مستمر در باشگاه

هدا و عملکرد و نتایج یک باشگاه در زمین بازی بیشتر تحت تدأثیر ویژگدی، بر اساس آنک   است 21تئوری قربانی کردن ،سومین رویکرد

د شدد. بدر اسداس ایدن هباشند، تغییر در کادر فنی چاره ساز نخوا فیت الزم را نداشت کیو اگر بازیکنان  کیفیت بازیکنان است تا مربیان

ها و همچنین دلجویی از باشگاه و مدیرعامالن با آگاهی ب  این موارد در تالش برای منحرف کردن اذهان عمومی و رسان  مالکان ،تئوری

ای و هدواداران از دوش صر جلوه دادن کادر فنی و رهبری تیم، فشدار رسدان کنند تا با مقهواداران باشگاه اقدام ب  برکناری کادر فنی می

ره از لیگ برتدر با بررسی اطالعات پنج دو ،(1118) 28کونینگو مدیرعامالن باشگاه برداشت  شود. در همین راستا  سهام داران یا مالکان

                                                                 
1. Vicious Circle Theory 

2. Grusky  

3. Scully 

4. Fizel and D'Itri  
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6. NBA  
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ثیر آن بدر أتد افتد، ولیاتفاق میای است ک  بیشتر اوقات هبرکناری مربیان پدید ،کردگ ارش  2333تا  2338های سال فوتبال هلند در

هدا و هدواداران اقددام بد  کاهش فشدار رسدان  ،مدیران باشگاه ب  دالیل مختلفی مانند ،چندان روشن نیست و احتمال داردعملکرد تیم 

( 1لیدگ فوتبدال آلمدان )بوندسدلیگا رهدو 11با بررسی اطالعات مربوط ب   ،(1121) و همکاران 2فریکهمچنین  ؛برکناری مربیان کنند

حدالی کد   ، درکردند، بیشتر در معرض برکناری و اخراج قرار داشدتندتر فعالیت میهای مطرح و متمولمربیانی ک  در تیم ،نشان دادند

عدات سد  دوره از لیدگ بدا بررسدی اطال ،نی ( 1117) 8تنا و فارست مربیان سایر باشگاه از ثبات و امنیت شغلی باالتری برخوردار بودند.

  شدن با خطر سقوط ب  مواج ،هاان از سوی مدیران باشگاهترین دلیل اخراج و برکناری مربیمهم ،دند( گ ارش کر8فوتبال اسپانیا )اللیگا

کنندد. مدی اقدام ب  تغییر کادر فنی ،تر است و ب  همین دلیل مدیران ب  امید کسب نتایج بهتر و دور شدن از منطق  سقوطدست  پایین

های خانگی صورت گرفت و در کل تغییدری در رده باشدگاه و شواهد این پژوهش نشان داد ک  بهبود در عملکرد و نتایج باشگاه در بازی

 عملکرد کلی ایجاد نشد.

و کادر فنی خود  ها در ابتدا و همچنین در طی فصل اقدام ب  تعویض و برکناری سرمربیدر لیگ برتر فوتبال ایران نی  هر سال  باشگاه

ها، امید ب  کسب ترین علت برکناری سرمربیان باشگاه پذیرد. البت  مهمکنند ک  این تغییرات معموالً با اهداف مختلفی صورت میمی

زنند تا ، دست ب  تغییر میشوندی مواج  میک  مدیران باشگاه هنگامی ک  با عملکرد و نتایج دور از انتظار و مغایر است نتایج بهتر بوده

خود برسند. گاهی نی  تغییرات کادر فنی در پی  داف از پیش تعیین شدههو ب  ا باشند شاید از این طریق روند رو ب  رشدی داشت 

سلیق  و  یاکنند، متعاقبًا با ورود مدیریت جدید ثباتی را تجرب  میهایی ک  مدیریت بیدهد و باشگاهعامالن رخ می تغییر پیاپی مدیر

. در نهایت اینک  گاهی نی  سرمربی و کادر فنی باشگاه با اتمام قرارداد و حتی زودتر از کندکادر فنی نی  تغییر میری ی جدید، برنام 

اتمام قرارداد بنا ب  دالیل مختلا، مانند نتایج ضعیا کسب شده، اختالفات مالی و مساول شخصی و خانوادگی با قرارداد خود را با 

تیم فوتبال با توج  ب  اینک  هدایت و رهبری . با تمام این تفاسیر و (1112، 0)داوسون و دابسونکنند را ترک میاه باشگباشگاه فسخ و 

-اکثر باشگاهک   یج باشگاه داشت  باشد و از آنجاس ایی بر عملکرد و نتاتواند تأثیر بای مشغول ب  فعالیت است، میک  در یک لیگ حرف 

کنند و این دفعات اقدام ب  برکناری سرمربی و کادر فنی خود میها ب  باشگاههر سال نی  و شوند اداره میب  صورت دولتی  ایرانهای 

در  ،رسدب  نظر می . از طرف دیگر،کنندخود در تیم را پیدا ن تاکتیکیشود تا سرمربیان زمان کافی برای اعمال تفکرات باعث می عمل

 ،ایراندر لیگ برتر فوتبال  مربیانتأثیر تغییرات مکرر  ،استو قهرمانی کشور، ضروری  ایجهت کمک ب  پیشبرد اهداف ورزش حرف 

تواند ب  عنوان یک عامل کلیدی عملکرد و نتایج باشگاه را تحت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد ک  این تغییرات تا چ  حد می

ب   ،گذشت  لیگ برتر فوتبال ایران ۀای  اطالعات موجود در دوازده دورپژوهش حاضر در صدد است تا بر پ،  تأثیر قرار دهد. از این رو

 های فوتبال لیگ برتر ایران بپردازد.بر عملکرد تیمی باشگاه مربیگریثبات یا بررسی تأثیر تغییرات و 

 شناسیروش

 ،آمداری پدژوهش حاضدر ۀبدود. جامعدهای کاربردی پژوهش ءج  ،و از نظر هدف انجام ایمقایس  د نوع علیاز  ،روش انجام این پژوهش

آمداری نید   ۀبودندد و نموند 2831تدا  2831های برگ ار شده طی سال ۀدور 21های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در تمامی باشگاه

از  ،نید  هدای پدژوهشت مورد نیاز برای رسیدن ب  یافت فصل در لیگ برتر حضور داشتند. اطالعا 8ک  بیش از  استهایی باشگاه ،شامل

هدای اطالعداتی ورزشدی ، باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان و همچنین سایتفوتبال ایراناطالعات بایگانی شده در سازمان لیگ 

پرسپولیس تهران، استقالل تهران، سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فدوالد خوزسدتان، پداس  ،تیم شامل 23در کل استخراج شدند. 

قدم(، ابومسدلم مشدهد، پیکدان  -کرج(، فجر شهید سپاسی شیراز، ملوان بندر ان لی، صبا باطری )تهران -یپا )تهرانهمدان(، سا -)تهران

                                                                 
1. Frick  

2. Bundesliga  

3. Tena and Forrest 

4. Laliga  

5. Dawson and Dobson 
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سدورینت(، تراکتورسدازی تبرید ، دامداش  -شدهر ری -تهران(، استقالل اهواز، مس کرمان، برق شیراز، راه آهن )تهران -ق وین -)تهران

بررسدی اطالعدات اندد. لیگ برتر حضدور داشدت  گذشت  ۀدور 21دوره در  8بیش از  ،آبادان پگاه گیالن(، و نفت -گیالن )استقالل رشت

هدا سدال بد  سدال تمدامی باشدگاه مربیدانگذشت  لیگ برتر فوتبال ایران ب  صورتی انجام شد ک  تغییرات یا ثبات  ۀدور 21پژوهش در 

شدرایطی  ،در این پدژوهش مربیانر نظر گرفت  شد. منظور از ثبات بررسی و بهبود یا تن ل رتب  در هر سال نسبت ب  سال گذشت  نی  د

حدداقل یدک فصدل دیگدر نید  بد   سرمربیو است ده در انتهای فصل در سمت خود حف  کرخود را  سرمربیباشگاه،  مدیریتاست ک  

است.  تلقی شده مربیان ثبات با باشگاه ،فصل در سمت خود ابقاء شده باشد 1ک  حداقل  ایسرمربیدر مجموع  .مشغول باشد مربیگری

و رتب  باشگاه در لیگ متعاقدب هدر  نسبت ب  فصل گذشت  مربیانب  همین ترتیب رتب  باشگاه در لیگ، متعاقب هر فصل همراه با ثبات 

اسداس  ها در هر فصدل بدرباشگاه ،. بر همین اساس  استمورد مقایس  قرار گرفت ،نسبت ب  فصل گذشت  مربیانفصل همراه با تغییرات 

همدراه  انیمربتغییرات  ،دست  تقسیم شدند ک  شامل 8های لیگ برتر ب  و عملکرد و رتب  در همان فصل از رقابت مربیانتغییر یا ثبات 

و بهبدود در  مربیگریهمراه با تن ل در رتب  باشگاه )تغییرات منفی(، ثبات در  مربیانبا بهبود در رتب  باشگاه )تغییرات مثبت(، تغییرات 

تحلیدل  بدرای. در نهایدت اسدتو تن ل در عملکرد و رتب  باشگاه )ثبات منفی(  مربیگریتب  باشگاه )ثبات مثبت( و در نهایت ثبات در ر

و همچندین 8بدا آزمدون تعقیبدی گابریدل1طرفد ، تج ی  و تحلیل واریانس یک2اسمیرنوف د فولموگروکهای ، از آزموناطالعات پژوهش

 استفاده شد.  10/1داری کمتر از یدر سطح معن8مستقل تیآزمون 

 هایافته

ها با توزیع طبیعی تفاوت داری ب  دست آمده نشان داد ک  توزیع دادهاسمیرنوف با توج  ب  سطح معنی د فولموگرونتایج آزمون ک

 (.2)جدول های آماری پارامتریک استفاده شد از روش ،هاداری نداشت  و در ادام  نی  جهت تج ی  و تحلیل دادهمعنی

 هالموگراف اسمیرنوف برای بررسی توزیع دادهونتایج آزمون ک .6جدول 

 تغییرات مربیگری ثبات مربیگری ثبات منفی ثبات مثبت تغییرات منفی تغییرات مثبت 

 12/2 20/2 31/1 28/2 07/1 38/1 (Zآزمون ) آماره

 81/1 33/1 20/1 80/1 28/1 12/1 داریسطح معنی

ب  عندوان  هاباشگاه در این نفر 238 ،دوره 21نشان داد ک  در مجموع این مورد نظر باشگاه  23 سرمربیانها و تغییرات بررسی جابجایی

هدا ایجداد شدده بدود، تغییری ک  در باشدگاه 120این تعداد سرمربی از طریق  .در لیگ برتر فوتبال ایران مشغول فعالیت بودند سرمربی

و باشگاه فجر شهید سپاسی شدیراز تغییر  23با داماش گیالن و استقالل اهواز در این بین باشگاه فت  بودند. ها را بر عهده گرهدایت تیم

این در حالی بود ک  باشگاه داماش گدیالن و اسدتقالل اهدواز بدا وجدود  بیشترین تغییر و کمترین تغییر را داشتند. ،ب  ترتیب تغییر 8با 

  .(2 شکل) ها تجرب  کرده بودندنسبت ب  دیگر باشگاه را باز هم بیشترین تغییرات ،ت  اولها در لیگ دسسپری کردن برخی از سال

                                                                 
1.Kolomogorov Smirnov  

2. One Way Anova  

3. Gabriel  

4. Independent Sample t Test  
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 لیگ برتر ایران  ۀدور 21های فوتبال در باشگاه انسرمربی تغییرات .6 شکل

 87کد   دهددینشان مد ،دوره در لیگ برتر حضور داشتند 8باشگاهی ک  حداقل  23بررسی توصیفی ثبات و تغییرات سرمربیان تمامی 

ش رتبد  و عملکدرد شدده اسدت. از کاه سببمورد تغییرات مربیگری  03، در نقط  مقابل .مورد تغییرات مربیگری مثبت رخ داده است

کاهش رتب  و عملکرد شده اسدت.  سببمورد ثبات مربیگری  11 ،مورد ثبات مربیگری مثبت رخ داده است و در مقابل 83طرف دیگر، 

مربدوط بد  ثبدات منفدی ، درصد( و کمترین فراوانی 8/83مربوط ب  تغییرات منفی ) ،ک  بیشترین فراوانی شدص در یک نگاه کلی مشخ

 (.1جدول درصد( بوده است ) 28)

 های لیگ برتر فوتبال ایرانبررسی توصیفی ثبات و تغییرات سرمربیان باشگاه ـ2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 

 18 87 تغییرات مثبت

 8/83 03 فیتغییرات من

 7/18 83 ثبات مثبت

 28 11 ثبات منفی

 211 208 مجموع

همراه با بهبود  سرمربیهایی ک  تغییرات طرف  نشان داد ک  بین میانگین تغییر رتب  باشگاه تایج آزمون تج ی  و تحلیل واریانس یکن

داری وجود داشت. بر اساس بررسی اند، تفاوت معنیرا داشت  رتب ، تغییر همراه با تن ل رتب ، ثبات با بهبود رتب  و ثبات با تن ل رتب 

داری بر بهبود عملکرد داشت و تغییرات پیاپی باشگاه تاثیر زیاد و معنی کادر فنیمیانگین تغییرات رتب ، نتایج نشان داد ک  ثبات در 

 (.8داری در کاهش عملکرد و سیر ن ولی باشگاه داشت )جدول تأثیر معنی ،نی  سرمربیان
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 هاباشگاه انسرمربیمقایس  می ان تغییرات رتب  پس از تغییر یا عدم تغییر  .9جدول 

 مجذور میانگین انحراف استاندارد میانگین تغییر رتبه 
آماره آزمون 

(F) 
 داریسطح معنی درجه آزادی

 23/1 23/8 تغییرات مثبت

70/718 32/38 8 112/1 
 31/1 -82/8 تغییرات منفی

 31/1 08/8 مثبت ثبات

 88/1 -10/8 ثبات منفی

منفدی نشدان داد کد  بدین مید ان  مثبت و ثبدات منفی، ثبات مثبت، تغییرات نتایج آزمون تعقیبی گابریل با مقایس  دو ب  دو تغییرات

ها پس از انجام تغییدرات باشگاه دار است و برخیمعنی ،اختالف رتب  و عملکرد باشگاه در تغییرات مثبت با تغییرات منفی و ثبات منفی

ثبدات مثبدت بدا تغییدرات منفدی و ثبدات اختالف رتب  و عملکرد باشگاه در  همچنین بین می ان ؛ندداشتعملکرد بهتری  ،سرمربیاندر 

و  یدرات مثبدتبین ثبات مثبت و تغی البت د. شان بهتر بوعملکرد  ،ندثبات داشت کادر فنیها ک  در دار است و برخی باشگاهمعنی ،منفی

نسدبت بد   ،ها با ثبات مثبدتداری وجود نداشت، هر چند ک  می ان عملکرد باشگاهتفاوت معنی ،همچنین تغییرات منفی با ثبات منفی

 (.8)جدول  ها با تغییرات منفی نی  بهتر بودنسبت ب  باشگاه ،ها با ثبات منفیو می ان عملکرد باشگاه ها با تغییرات مثبتباشگاه

 هاباشگاه سرمربیانمقایس  زوجی می ان تغییرات رتب  پس از تغییر یا عدم تغییر  .4جدول 

 داریسطح معنی اختالف میانگین هاگروه

 112/1 03/7 تغییرات منفی تغییرات مثبت

 33/1 -88/1 ثبات مثبت

 112/1 88/2 ثبات منفی

 112/1 -38/7 ثبات مثبت تغییرات منفی

 80/1 -20/2 ثبات منفی

 112/1 77/2 ثبات منفی ثبات مثبت

تدأثیر مثبدت و  و همچنین سرمربیانبا ادغام تاثیر مثبت و منفی تغییرات ها، در ادام  بررسی تاثیر تغییرات مربیگری بر عملکرد باشگاه

بدر عملکدرد  کدادر فندی بین تداثیر تغییدرات و ثبدات ،مستقل نشان داد تیو مقایس  آن با یکدیگر، نتایج آزمون  سرمربیانثبات  منفی

گذشت  لیدگ برتدر  ۀدور 21(. همان طور ک  مشاهده شد، بر اساس بررسی اطالعات 0وجود داشت )جدول داری تفاوت معنی ،هاباشگاه

دوره در لیگ برتر حضدور داشدتند، بد  طدور  8باشگاهی ک  حداقل  23در تمامی  سرمربی ها پس از تغییرفوتبال ایران، عملکرد باشگاه

 23در تمدامی  مربیگدریدر حالی ک  عملکدرد باشدگاه در شدرایط ثبدات  ،بندی لیگ برتر بودکاهش رتب  در جدول رده 83/2نگین میا

بنددی لیدگ برتدر بدود. نتدایج بهبود رتب  در جدول رده 23/2دوره در لیگ برتر حضور داشتند، ب  طور میانگین  8باشگاهی ک  حداقل 

 سدببداری بد  طدور معندی مربیگریثبات  ،نشان داد مربیگریتغییرات رتب  در شرایط تغییر و ثبات  با مقایس  ،مستقل نی  تیآزمون 

داری بدر تداثیر منفدی و معندی ،باشدگاه کادر فنیبندی مسابقات لیگ برتر شد و در مقابل تغییر در بهبود عملکرد باشگاه در جدول رده

 داشت.بندی مسابقات لیگ برتر عملکرد باشگاه در جدول رده

 های فوتبال لیگ برتر ایراندر باشگاه سرمربیانمقایس  تاثیر تغییرات و ثبات .ـ7جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره تی اختالف میانگین استانداردانحراف میانگین تغییر رتبه 

 21/8 23/2 مربیگریثبات 
22/1- 07/8- 201 112/1 

 18/8 -83/2 مربیگریتغییر در 
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 گیرینتیجهو  بحث

 8/83)مدورد  03 در کد  نشدان داددر لیگ برتدر حضدور داشدتند  ۀدور 8باشگاهی ک  حداقل  23تمامی  تغییرات سرمربیان دربررسی 

تغییدرات  ،(درصدد 18) مدورد 87در فقدط  ،باشگاه شدده اسدت و در نقطد  مقابدلکاهش رتب  و عملکرد  سبب ،سرمربی تغییردرصد( 

بهبدود رتبد  و عملکدرد  سدبب ،ثبات مربیگری درصد( 7/18) مورد 83 از طرف دیگر،است.  باشگاه شدهملکرد بهبود عسبب  ،مربیگری

نید   کاهش رتب  و عملکرد شده است. در یک نگداه کلدی سبب ،ثبات مربیگریدرصد(  28)مورد  11تنها و در مقابل  باشگاه شده است

درصدد( بدوده  28مربوط ب  ثبدات منفدی ) ،درصد( و کمترین فراوانی 8/83ک  بیشترین فراوانی مربوط ب  تغییرات منفی ) شدمشخص 

ثیر مثبت و منفی تغییدرات سدرمربیان و همچندین تدأثیر مثبدت و منفدی ثبدات ادغام تأهای پژوهش از طریق تحلیل یافت  ضمنا است.

 ها وجود داشتثیر تغییرات و ثبات کادر فنی بر عملکرد باشگاهداری بین تأتفاوت معنی ک  دادنشان ، سرمربیان و مقایس  آن با یکدیگر

عملکدرد  در حدالی کد  ،بندی لیگ برتر بدودکاهش رتب  در جدول رده 83/2 ،نگینها پس از تغییر سرمربی ب  طور میاعملکرد باشگاهو 

 بندی لیگ برتر بود. هبود رتب  در جدول ردهب 23/2 ،گینباشگاه در شرایط ثبات مربیگری ب  طور میان

هدای ورزشدی اگر چ  تغییر استراتژی و تاکتیک یا تغییر بازیکنان و حتی برخی از عوامل تیمی در ورزش و باشگاهبا توج  ب  این نتایج، 

ت تدیم در موقعیدت سدازمانی بسیار طبیعی است و در ذات و ماهیت ورزش قراردارد، اما سرمربی ب  عنوان یکی از ارکان اصدلی مددیری

و همکداران،  2)جدارا بسدیار حسداس اسدت او، تغییدر های غیر ورزشدیسازمانحتی بر خالف تغییر مدیریتی دیگر  خاصی قرار دارد ک 

یا مربیگری با رشد و پرورش کارکنان پیوند خورده و از نهداد ورزش وام و  1همان طور ک  در پیشین  مدیریت، مفهوم کوچینگ. (1121

های تیمی نی  ثبات و داشدتن فرصدت کدافی در مربیگدری طراحی و اجرای استراتژی اریت گرفت  شده است، برای پرورش ورزشکار وع

سدمبولیک یدا  ها از تغییر مددیران بد  طدور نمدادین یدابرخی سازمان ،هاست. البت  ممکن استتر از مدیریت دیگر سازمانمهم ،ورزش

هدای ورزشدی کداربرد و تواندد در تدیمو درون سازمان استفاده کنند، ولی تعمیم این پیش فرض نمیهای بیرون واکنشی نسبت ب  فشار

 چون این نوع تغییر در دراز مدت ب  نفع تیم نخواهد شد. ،توجیهی داشت  باشد

داری ری بد  طدور معندیثبدات مربیگد ،و ثبات مربیگری نشان داد با مقایس  تغییرات رتب  در شرایط تغییر ،مستقل نی  تینتایج آزمون 

تداثیر منفدی و  ،و در مقابل تغییدر در کدادر فندی باشدگاه ه استبندی مسابقات لیگ برتر شدبهبود عملکرد باشگاه در جدول رده سبب

 مدثال ؛مختلفی همخوانی دارد هایپژوهش این یافت  با نتایج بندی مسابقات لیگ برتر داشت.داری بر عملکرد باشگاه در جدول ردهمعنی

رابط  معکوسی  ،آورندها با متوسط امتیازاتی ک  در لیگ ب  دست میمی ان تغییرات مربیان در باشگاه ،(2328گروسکی ) طبق مطالعات

اعتقاد داشتند ( نی  2331و براون ) ،(1118جیامباتیستا ) ،(2337فی ل و دیتری ) ،(2330-2338اسکالی و همکاران )همچنین . داشت

. گدذاردمدیتأثیر منفی  ،تغییرات مربیان بر عملکرد باشگاه و بخشدرا بهبود می ی ورزشیهاباشگاه عملکردکارایی و  ،ثبات مربیگری ک 

طبدق همچندین  ؛شدودمدیتغییرات میان فصل باعث کاهش عملکرد و تضعیا نتدایج باشدگاه  ،دندبیان کر( نی  2373آلِن و همکاران )

ا شک و تردیدد برخدورد کدرد. از طدرف سبت ب  کارایی راهبرد تعویض مربی در طول فصل، بباید ن ،(2337اوداس و همکاران )مطالعات 

تعدویض مربیدان  ۀ، با بررسی و تحلیل پدیدد( در تنها پژوهش داخلی2833انی )در همین راستا علیدوست قهفرخی و جاللی فراه دیگر،

هدا درصد باشگاه 81 ،دوره 7، گ ارش نمودند ک  در مجموع این ابتدایی این لیگ ۀدر لیگ برتر فوتبال ایران )خلیج فارس( در هفت دور

بهبود نتایج یدا ایجداد تغییدرات  نتیج  و کم اثر بود و سببییرات بیدرصد تغ 70مربی خود را در طول فصل تعویض کردند ک  بیش از 

هدای بد  ندام ثبدات مددیریت را در سدازمان توان اصل مسلم و پذیرفت  شده جهانیبنابراین می ؛ده استها نشمثبت و مستمر در باشگاه

 ها تعمیم داد.مختلا ورزشی مانند باشگاه

                                                                 
1. Jara 
2. Coaching 
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در  کادر فنی و سرمربی باشدگاه مبنی بر اینک  تغییر ،(2328 ،گروسکی) 2تئوری دور باطل بر اساس رویکردنتایج پژوهش حاضر تحلیل 

تواند بد  نمیمربیگری و تغییر پیاپی سرمربی و مربیان باشگاه  تغییرات ،دهد، نشان میشودکاهش عملکرد باشگاه می سبباغلب موارد 

ثبداتی در واقع شود و ب  علت ایجاد شرایط بدی تیم مفیدعنوان یک راهکار برای خروج باشگاه از شرایط بحرانی و همچنین بهبود نتایج 

تواند روند شود، بلک  میبهبود عملکرد نمی سببها در اغلب موارد ن  تن ،های هنگفت جابجایی سرمربیانباشگاه، عالوه بر تحمیل ه ین 

دهدد کد  تعدویض مربیدان شداید البت  شواهد موجود در لیگ برتر ایران نشان مدی رو ب  ن ول و عملکرد نامطلوب را در پی داشت  باشد.

ی بدا کدادر مددیریت باشدگاه نید  های خارجی تنها ب  دلیل عملکرد ضعیا نبوده است و ب  اختالفات و تعارضات کادر فنخالف باشگاهبر

های ایران ایجاد گردد ک  سرمربی نی  بخشی از کدادر یدا تدیم این فرهنگ در مدیریت باشگاه ،در صورتی ک  الزم است ؛شودمربوط می

کدرد.  ا و تکالیفی جدیدی را برای ایجاد انسدجام مددیریتی بد  ایشدان محدولیتوان وظاهمین راستا نی  می رد مدیریت باشگاه است و

 .(2328)گروسکی،  های موفق جهان تجرب  شده استموضوع مهمی ک  در بسیاری از باشگاه

 و یا بهبود رتب  سبب در آنها هایی ک  تغییرات سرمربینشان داد ک  بین میانگین تغییر رتب  باشگاه های پژوهشتحلیل یافت نتایج 

داری وجود داشت. نتایج نشان داد ک  ثبات کادر ، تفاوت معنیشده استتب  تن ل ر یابهبود رتب  و  عثثبات باو همچنین تن ل رتب  

ر کاهش عملکرد بداری تأثیر معنی ،و تغییرات پیاپی سرمربیان در باشگاه نی  داری بر بهبود عملکرد داردو معنیتاثیر زیاد  ،فنی باشگاه

ک   غییر سرمربی نشان دادتپس از منفی  مثبت و ثبات نفی، ثباتمثبت، م مقایس  دو ب  دو تغییرات ضمنا و سیر ن ولی باشگاه داشت.

 تغییرها پس از دار است و برخی باشگاهرتب  و عملکرد باشگاه در تغییرات مثبت با تغییرات منفی و ثبات منفی، معنی بین می ان تفاوت

ثبات مثبت با تغییرات منفی و ثبات های دارای  ان اختالف رتب  و عملکرد باشگاههمچنین بین می ؛درمربیان عملکرد بهتری داشتنس

. در حالی ک  بین ثبات مثبت و تغییرات شان بهتر بودعملکرد  ،ندها ک  در کادر فنی ثبات داشتهدار است و برخی باشگامنفی، معنی

ها با ثبات مثبت باشگاهداری وجود نداشت، هر چند ک  می ان عملکرد تفاوت معنی ،مثبت و همچنین تغییرات منفی با ثبات منفی

بنابراین  ؛ها با تغییرات منفی نی  بهتر بودها با ثبات منفی نسبت ب  باشگاهها با تغییرات مثبت و می ان عملکرد باشگاهنسبت ب  باشگاه

و حداقل دهد می شود، تغییرات مربیگری نی  در برخی اوقات عملکرد را بهبودها میبهبود عملکرد باشگاه سببهر چند ثبات مربیگری 

البت  این بهبود موقتی است و پس از سپری شدن تاثیرات  تا خود را از فشارهای موجود برهاند. سازد.تیم را از وضعیت بحرانی خارج می

ب  طور تلویحی تغییر سرمربیان در فرهنگ ورزش این  ضمناً گردد.می ب  وضعیت قبلی بر آنی و فوری تغییر سرمربی، تیم مجدداً

ثیر بیشتری أکرده است ک  سرمربیان نسبت ب  هم  عوامل مدیریتی، منابع مختلا و غیره اهمیت و ت ءاین اصل را القا هوم و احتماالًمف

 بر عملکرد تیم دارد، اما تاکنون هیچ استداللی مشاهده نشده است ک  چرا در شرایط بحرانی و تن ل عملکرد تیم نباید دیگر عوامل فنی

 ی( و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرند.)مانند مدیر فن

تواندد مدیدر برخی موارد تغییر کادر فنی متعاقب نتایج ضعیا در این زمین  تأکید دارد ک  ( 2328گَمسون و اسکاچ )مستمر  مطالعات

ها در همدان فصدلی کد  تیمک  عملکرد  اعتقاد داشتند( نی  1112برای بهبود عملکرد و نتایج باشگاه چاره ساز باشد. دابسون و گودارد )

های برگ اری مسابقات مشهودتر بوده است. همچنین وایدت بهبود داشت  و این مسأل  در تغییر مربیان در بین فصل ،کندمربی تغییر می

 سدببت تر در میان فصل، در کوتاه مددتر و کم تجرب ک  برکناری مربیان و ب  کارگیری مربیان جوان عنوان کردند( 1117و همکاران )

 ،ها پس از ایجاد تغییر در کادر فنی در کوتداه مددتباشگاه ،( نی 1117بالداک و بولنِ  )طبق نظر شود. بهبود عملکرد و نتایج باشگاه می

توان نتیجد  فعالیدت کدادر فندی جدیدد دانسدت. البتد  نتدایج ایدن روند رو ب  رشدی را خواهند داشت ک  این بهبود در عملکرد را نمی

بهبدود  سدببباشد، کدارایی الزم را نخواهدد داشدت تدا در نهایدت  موثرها اگر هم ن نشان داد ک  تغییرات مربیگری در باشگاهپژوهشگرا

 عملکرد باشگاه گردد.

                                                                 
1. Vicious Circle Theory 
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تد  گرفهدای مختلدا ورزشدی صدورت ک  در رشدت ی قبلی هااکثر پژوهش وهای این پژوهش نتایج و یافت  ،همان طور ک  مشاهده شد

هدا ای بدر بهبدود عملکدرد باشدگاهتواند تأثیر مثبت و تعیین کننددهکند ک  ثبات در مربیگری باشگاه میی  حمایت میاز این فرض ،است

ناگفتد  تواند شرایط و عملکدرد باشدگاه را بهبدود بخشدد. تغییرات مربیگری احتماالً در شرایط خاص و در کوتاه مدت میداشت  باشد و 

های ورزشی تغییدر ال امداً ندامطلوب و ها و همچنین سازماندر خصوص مدیریت تغییر در سازمان های مختلانماند ک  بر اساس تئوری

ند تا از کنمی ب  ایجاد تغییر در ارکان و سطوح مختلا سازمان بر اساس نیاز و شرایط موجود اقدامگاهی ها ناخوشایند نیست و سازمان

های متغیر و نامطمئن مهیا کنند. با این حال شواهد نشان م رکود، همسویی با محیطاین طریق زمین  را برای ایجاد نوآوری، پویایی، عد

تواندد کنندد، ثبدات در کدادر فندی مدیهای مختلدا شدرکت مدیای ورزشی ک  ب  طور مداوم در لیگهای حرف دهند ک  در باشگاهمی

هم ب  طدور غیدر مسدتقیم و بدا اثرگدذاری بدر متغیرهدای کارکردهای مثبتِ مختلفی داشت  باشد تا از این طریق هم ب  طور مستقیم و 

 زمین  را برای وقوع نتایج بهتر و در نهایت بهبود اثربخشی و کارایی باشگاه فراهم نماید.  ،میانجی مختلاِ مؤثر

-زنندد، مدین مدیاهمیت ثبات مربیگری دست ب  تعویض پیاپی مربیا آگاهی ازحال اینک  ب  چ  دلیلی مدیرعامالن و مالکین باشگاه با 

 238باشدگاه مدورد نظدر،  23لیگ برتر فوتبدال کشدورمان و در  ۀدور 21در  ،تواند دالیل مختلفی داشت  باشد. همان طور ک  اشاره شد

ها را بر عهدده گرفتد  بودندد و ایدن مسدأل  هدایت تیم ،جابجایی 120سرمربی مشغول ب  فعالیت بودند ک  این تعداد سرمربی از طریق 

، قابدل تأمدل دیگدر البتد  نکتد های سازمان نیافت  و عجوالن  در انتخاب و برکناری سرمربیان و کدادر فندی دارد. گیریتصمیم نشان از

 ،باشدگاه در زمدین بدازی عملکدرد و نتدایج ،تئدوریطبق این  ووجود دارد  (2328،گروسکی) تئوری قربانی کردنرویکردی است ک  در 

نباشند، تغییدر در کدادر فندی چداره  کیفیت الزم را نداشت فیت بازیکنان است تا مربیان و اگر بازیکنان ها و کیبیشتر تحت تأثیر ویژگی

با آگاهی بد  ایدن مدوارد بدرای منحدرف ب  عنوان ذینفعان اصلی تیم مالکان باشگاه و مدیرعامالن ، د شد. بر اساس این تئوریهساز نخوا

کنند تا با مقصر جلوه دادن کدادر اقدام ب  برکناری کادر فنی می ،ی از هواداران باشگاهها و همچنین دلجویکردن اذهان عمومی و رسان 

( 1118کونیندگ )ن و مدیرعامالن باشدگاه برداشدت  شدود. در همدین راسدتا اای و هواداران از دوش مالکفنی و رهبری تیم، فشار رسان 

چنددان روشدن نیسدت و  ،افتد ک  تداثیر آن بدر عملکدرد تدیم نید فاق میای است ک  بیشتر اوقات اتبرکناری مربیان پدیده ،دکر عنوان

همچنین فریدک و  ؛ها و هواداران اقدام ب  برکناری مربیان کنندکاهش فشار رسان  ،مدیران باشگاه ب  دالیل مختلفی مانند ،احتمال دارد

کردند، بیشتر در معرض برکناری و اخراج قرار عالیت میتر فهای مطرح و متمولک  مربیانی ک  در تیم اعتقاد داشتند( 1121همکاران )

 از ثبات و امنیت شغلی باالتری برخوردار بودند.  ،داشتند و این در حالی بود ک  مربیان سایر باشگاه

یکدی  ،هاگاهدر باش مربیگریثبات  ،رسدهای پیشین ب  نظر میو پژوهش و نتایج این پژوهش رویکردهاا در نظر گرفتن تمامی بنابراین ب

با علم ب  اینکد  تغییدرات متضدمن بهبدود عملکدرد و  هاباشگاهمدیرعامالن ن و اعملکرد است و مالکبهبود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر 

 ؛پروراننددک  در سدر مدیبرسند زنند تا از این طریق ب  اهداف دیگری می کادر فنی و سرمربینتایج باشگاه نخواهد بود، دست ب  تغییر 

جهت بهبود عملکرد باشگاه و تثبیت و حفد  موقعیدت باثبدات، هنگدام  ،شودهای کشور پیشنهاد میهمچنین ب  مدیران ورزشی باشگاه

-های ندوین تصدمیم، ضمن صرف زمان کافی، با حساسیت باال و کاربرد مدلسرمربی و کادر فنیهای کلیدی نظیر انتخاب گیریتصمیم

، گیری را ب  حداقل رسانده تدا باشدگاهمی ان خطای تصمیم ،سرمربیهای مناسب برای انتخاب اخصگیری و همچنین در نظر گرفتن ش

پویدایی مدیریتی باید بدر مربیگری و نتایج تغییرات  ضمناً های اشتباه متضرر نشوند.گیریبازیکنان، طرفداران و اسپانسرها در اثر تصمیم

ثیر أبهبود عملکرد موقتی و کاهش رتب  چگون  تحدت تد ،ره بررسی شود تا آشکار گردد، هویت، رضایت و غیتعهد انسجام، ،مانند گروهی

تدر بررسدی محققان بعدی بر پای  یکی از رویکردهای تغییر این موضوع را ب  طور دقیدق ،شودپیشنهاد می ضمناً تیمی است. لاین عوام

 کنند.
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Abstract 

Objective: The purpose of the present study was to investigate the impact of coach changes 

on the performance of football clubs in the Iranian premier league.  

Methodology: The statistical community of the present study contained all the clubs that 

participated in 12 seasons of Iranian football clubs premier league from 2001 to 2013. The 

whole data was extracted from the archive of Iran premier league organization and the Foolad 

Mobarakeh Sepahan sport club. Improvement or degradation of football clubs in each season 

compared to the previous season based on coach changes or stability was investigated. The 

data was analyzed with one-way Anova using the Gabriel post hoc test and the independent 

sample t-test in a significance lower than 0.05.  

Results: The results obtained demonstrated that coach stability had a significant effect on the 

improvement of performance, and successive changes of coaches had a significant impact on 

degradation of performance. These results showed that the coach changes caused a 1.48 

decline in their rank on the league schedule, and coach stability caused a 1.19 improvement in 

their rank on the league schedule.  

Conclusion: Generally, analysis of the results supported the hypothesis that coach stability 

provided enough time for employing new players and implementation of their tactics and 

work philosophy that eventually improved the performance of the clubs. 
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