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  چكيده
نفر از  132نسبت به كاربرد علم و فناوري اطالعات در ورزش، . ا.ا.هاي تيمي و انفرادي جمنظور بررسي نگرش مربيان ورزشبه
با سه ) 2006(فناوري اطالعات در ورزش اليبرمان، كاتز و سورنتينيو عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامة استاندارد نقش آنها به

درك ) اهميت علم و فناوري در كسب تجربة مربيگري و ج) نگرش كلي مربيان نسبت به رايانه و فناوري، ب) الف(بخش مختلف 
استفاده ) مستقل tعاملي تأييدي،  تحليل(ها از آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده. علم و فناوري در ورزش پاسخ دادند

عنوان اهداف اصلي ها نشان داد كه مربيان نخبه داشتن ارتباط خوب با ورزشكاران و كسب مدال در مسابقات را بهيافته. شد
ت دسهاي تيمي و انفرادي در مورد علم و فناوري تفاوت معناداري بههاي زن و مرد و مربيان ورزشبين ديدگاه. انتخاب كردند

هاي ورزشي رسد كه مربيان نخبه نسبت به اهميت كلي علوم ورزشي آگاهي داشته و در مورد استفاده از فناورينظر ميبه. نيامد
كنند، در ها استفاده مينگرش مثبتي دارند، ولي لزوماً اين نگرش مثبت را حتي زماني كه از فناوري اطالعات براي ديگر فعاليت

رو به فناوري خيلي مثبت است، ازايننسبت توان گفت كه نگرش در نهايت مي. دهندقابتي انتقال نميهاي ورزش رعمل به محيط
  .هاي موجود از ضروريات استپيدا كردن راهبردهايي براي ترغيب مربيان به استفادة عملي از دانش علمي و فناوري

 

  هاي كليديواژه

 .تيميهاي انفرادي و فناوري اطالعات، نگرش مربي، ورزش
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  مقدمه

كه اختراع ماشين بخار و وقوع انقالب صنعتي در گذشته موجب تحوالت گونهنظران همانبه اعتقاد صاحب
دانند، انقالب فناوري در عظيمي در زندگي كاري و شخصي افراد شد و اساساً علم مديريت را زائيدة آن دوران مي

  ).1(همراه داشته و دارد گي آدمي بههايي را در زندطور مشابه دگرگونيزمان حال نيز به

دهد و اين تحوالت، سرعت تغيير تصور ذهني آدمي نسبت به سازمان و فناوري اطالعات را افزايش مي
هاي ورزشي در زمينة فناوري اطالعات كند، راهبردهاي سازمانسرعت تغيير ميطوركه فناوري اطالعات بههمان

سئلة اساسي و سؤال مهم پيش روي همة مربيان ورزشي اين است كه در اين شرايط، م. شودنيز متحول مي
كارگيري فناوري اطالعات تشخيص دهند؟ زيرا افزايش توانند تفاوت كارايي با اثربخشي را در بهچگونه مي

وري را در هر سازمان ورزشي پديد افزاري، گسترش شبكة اينترنت، مجموعة بهرههاي نرمكامپيوترها و مجموعه
. بخشندوري را بهبود ميتنهايي و جدا از ديگران روند بهرهده است كه در آن، هر بخش يا هر مدير و مربي بهآور

دهند، مسئله اين است كه در نبود الگوي انجام مي) اثربخشي(اگرچه اعتقاد بر اين است كه همة كارهاي درستي 
  ).2(گيرد درستي انجام ميد كه همة كارها بهتوان ادعا كركارگيري فناوري اطالعات آيا ميكارساز در به

اي است كه در آن سرعت در حال رشد به سمت جامعهبيان داشتند اجتماع امروزي به 1نول و استراكر
. شوداطالعات و دانش هدف اصلي است، زير اين هدف به اجراي فناوري اطالعات و رشد علم نسبت داده مي

كه فناوري براي زنده ماندن گونهيابد و هماناطالعات و ابزارهاي آن توسعه ميكه استفاده از فناوري گونههمان
هاي در عرصة رقابت اساسي و مهم است، پس اهميت مسائل و مشكالت مربوط به فناوري اطالعات در سازمان

  ).3(يابد هاي ورزشي نيز افزايش ميويژه فدراسيونورزشي به

عنوان عاملي مهم و مؤثر در ور ارتقاي سطح مربيگري و عملكرد مربيان بهمنظاستفاده از فناوري اطالعات به
منظور موفق شدن در اين جهان پيچيده و پيوسته در بر اين، مربيان بايد بهعالوه). 4(ورزش شناخته شده است 

مراه شدن با منظور هبه). 5(شود، خود را آماده كنند هاي ورزشي را نيز شامل ميحال تغيير كه تكامل فناوري
  .روز كنندطور مداوم بههاي خود را نسبت به گذشته بهچنين تغييري، الزم است تا مربيان دانش و مهارت

                                                           
1 -  Knol and Sroker 
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تواند با فراهم كردن اطالعات كيفي براي مربيان و آماده كردن ابزارهاي ارزشمند يند ميآفناوري در يك فر
ها و هاي ورزشي با دستيابي به دادهين حال، مربيان تيمبا ا. در بهبود عملكرد ورزشكاران نقش كليدي ايفا كند

در آموزش رسمي مربيان، ). 1، 6(معنادار موافق نيستند   هاي ورزشي در يك مجموعةمنابع علمي با فناوري
اي به كمك رايانه وجود دارد، اما هنوزي شواهدي دال بر نگرش مثبت آنها در مورد استفاده از آموزش چندرسانه

هاي نوشته را نسبت به استفاده از برنامهاز مربيان جوان روش سنتي يادگيري براساس كتاب و دست بسياري
هاي هاي قبلي نشان دادند كه تجربة قبلي افراد و ويژگيپژوهش). 7(دهند اي مرتبط با ورزش ترجيح ميرايانه
). 8(گذارد ش فناوري مناسب تأثير ميگيري افراد در مورد پذيرشدة آنها نسبت به نوآوري بر نحوة تصميمدرك
آموزان در مورد استفاده از رايانه در ميان معلمان ورزش، مديران ورزش و دانش) 2003( 1هاي كوكاكيافته

هاي آنها متفاوت بود و با به رايانه داشتند، ولي مهارتنسبت تركيه نشان داد كه همة كاربران نگرش مثبتي 
نهايت پيشنهاد كرد براي توسعة حال و آيندة ورزش تركيه به استفاده از انواع  وي در. نگرش همبستگي نداشت

  بيان داشتند كه نگرش كاركنان و كارمندان ) 1390(محمدي و همكاران ). 9(هاي مؤثر نياز است فناوري
و رابطة  ها مثبت استهاي ورزشي به فناوري اطالعات و استفاده از آن در اين سازمانهاي ستادي سازمانبخش

  ).1(نگرش با انتشار فناوري اطالعات را تأييد كردند 

در پژوهشي نگرش مديران استراليا در مورد استفاده از فناوري اطالعات را بررسي ) 1996(اوبراين و وايلد 
هاي آموزشي، مديريت و رايانه وجود نتايج نشان داد كه تغيير مطلوبي در نگرش مديران به سمت برنامه. كردند
همچنين درك و نگرش مديران نسبت به استفاده از فناوري اطالعات مثبت است و تمايل جدي به دريافت . دارد

هاي جديد در بيشتر مديران به نوآوري و خلق ايده. اطالعات جديد و انتشار آن در ميان ديگر كاركنان دارند
  ).10(سازمان تمايل داشتند 

هاي ورزشي، كمك به رشد ، هدف اصلي از مربيگري رشته)2004(مطابق نظر انجمن مربيگري استراليا 
هاي علمي نوآوري طور كلي در حوزة ورزش، تغيير نگرشي نسبت به استفادة فزاينده ازبه. كامل استعداد ورزشكاران است

ز بسياري از مربيان مبادرت به استفاده ا. و فناوري براي هر دو منظور آموزشي و مديريتي وجود داشته است
اند، اما تحقيقات خيلي كمي در مورد نگرش مربيان در زمينة فناوري و علوم فناوري در ميادين ورزشي كرده

                                                           
1  - Kocak 
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اي از مربيگري در ورزش و استفاده از همچنين هيچ گزارشي كه در آن بر حوزة ويژه. ورزشي صورت گرفته است
  ).11(تلفيق فناوري و علوم ورزشي تأكيد شده باشد، آورده نشده است 

 3و پادرون) 1992(و همكاران  2هاي هوانبا مشاهدة يافته) 1998( 1محققاني چون آكابا و كروباكاك
كه اذعان داشتند معلمان نگرش مثبتي به فناوري نداشتند، بر آن شدند تا نگرش معلمان در مورد ) 1993(

روش آموزشي مؤثري براي تدريس  تواندباوجوداين، معلمان نشان دادند كه فناوري مي. فناوري را بررسي كنند
 4براساس نياز به ارزيابي عيني نگرش معلمان نسبت به فناوري، گنزك و كريستنسن. هايي از درس باشدبخش

  ).15(پرسشنامة نگرش معلمان نسبت به فناوري اطالعات را توسعه دادند ) 1998(

داد كه مربيان نخبه داشتن ارتباط خوب با در مورد مربيان باتجربه، نشان ) 2006(هاي پيرمان و كاتز يافته
عنوان يكي از اهداف اصلي انتخاب كردند و اذعان داشتند مربيان نخبه در زمينة اهميت كلي ورزشكاران را به

هاي ورزشي نگرش مثبتي دارند، ولي لزوماً اين نگرش علوم ورزشي آگاهي داشته و در مورد استفاده از فناوري
هاي كنند، در عمل به محيطها استفاده ميه همگي از فناوري اطالعات براي ديگر فعاليتمثبت را حتي زماني ك

  ).16(دهند ورزش رقابتي انتقال نمي

منظور مربيگري در هاي چندي نيز بههاي ايجادشده براي اهداف آموزشي، فناوريدر مقايسه با تمام فناوري
، زماني كه دانشمندان و مربيان ورزشي براي 1970ورزش به دهة استفاده از رايانه در . اندوجود آمدهورزش به

فريزر و ). 17(گردد كردند، برميگذاري از رايانه استفاده ميتحليل حركات ورزشكاران نخبه و كمك به نمره
در حقيقت براي ). 18(خواهد شد  1980بيني كردند كه رايانه ابزار مربيگري دهة پيش) 1980(دانيلسون 

چيزي ). 19(اند ها، تحقيقات زيادي صورت گرفته و فناوري زيادي نيز رشد كردهكسب موفقيت در رقابتارتقاي 
  هاي فناوري در امر مربيگري ورزشي شناخته شده است، طور گسترده در ميان ديگر پيشرفتكه امروزه به

طور بيشتر مربيان هستند، بلكه بهها نه تنها در دسترس اين فناوري. افزارهاي كامپيوتري استافزار و نرمسخت
ها، تواند با ثبت حركات و تحليل تكنيكاين امر مي). 20، 21، 22(توانند عملكرد را افزايش دهند مستقيم مي

                                                           
1  - Akaba and Krubacak 
2  - Huan 
3  - Pardon 
4  - Knezek and Christensen 
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ريزي راهبردهاي آينده يا تسهيل در مديريت تجهيزات ورزشي ارزيابي ميزان پيشرفت آمادگي جسماني، برنامه
توانند از اين مربيان مي. انجام پذيرد) ريزي سفر و كنترل تمرين فصليها، برنامهمنتبندي تورنبراي مثال، زمان(

كنند؟ هاي موجود استفاده ميشده نيست، اين است كه چرا مربيان از فناوريآنچه شناخته. توليدات سود ببرند
  ميل هستند؟يا برعكس چرا در استفاده از آنها بي

  طور معمول ثبت ها در طول فصل تمرين بهان در زمينة ادغام فناوريهاي كلي مربيها و ايدهاولويت
دربارة فناروي اطالعات و استفاده . ا.ا.هاي ملي جدنبال بررسي نگرش و عقايد مربيان تيماين تحقيق به. شوندنمي

  علمي و  هاي ملي در زمينة دانشدر بخش بعد، تعيين نگرش مربيان تيم. از آن در امر مربيگري ورزشي است
  .پردازيمها ميكارگيري اين دانش در ارتقاي نتايج رقابتبه

  

  تحقيق روش

هاي شامل كلية مربيان زن و مرد رشتهآن جامعة آماري . تحليلي بود –روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي 
ري تصادفي و گيبود كه با استفاده از نمونه 88 – 89در سال تحصيلي . ا.ا.هاي ملي جتيمي و انفرادي تيم

دليل مؤثر بودن اين انتخاب به. عنوان نمونه انتخاب شدندنفر از آنها به 132براساس جدول كرجساي و مورگان 
پرسشنامة . 1: گيري عبارتند ازابزار اندازه. هاي آنان در حوزة فناوري اطالعات در زمينة ورزش بوده استديدگاه

ساختة پرسشنامة محقق. 2؛ )2006(يبرمان، كاتز و سورنتينيو استاندارد نقش فناوري اطالعات در ورزش ال
  .هاي فرديويژگي

سپس فرد ديگري كه با . ابتدا پرسشنامة اصلي توسط يكي از متخصصان زبان انگليسي به فارسي ترجمه شد
با متن شده در پايان با مقايسة متن ترجمه. شده را به انگليسي برگرداندموضوع آشنايي نداشت، متن ترجمه

منظور تعيين روايي و پايايي اصلي و فرستادن متن انگليسي به نويسنده و تأييد آن توسط نويسندة پرسشنامه، به
نفر از مربيان باتجربه و نخبة  20پرسشنامه، تشخيص و برطرف كردن ابهامات احتمالي، مطالعة مقدماتي روي 

متخصص فناوري كه  2بدني و متصص تربيت 10سط تو(روايي صوري و محتوايي . استان كردستان انجام گرفت
) AGFL ،35  =df ،00/0  =P=  921/0( و روايي سازة آن از طريق تحليل عاملي تأييدي) همه آن را تأييد كردند
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همچنين براي تعيين پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه نتايج آن براي پرسشنامة مذكور . دست آمدبه
87/0  =α آمده از دستتوان گفت كه ضرايب آلفاي بهباتوجه به نتايج حاصل از آلفاي كرونباخ مي. مددست آبه

  .گيري از سازگاري داخلي خوبي برخوردارندميزان قابل قبولي برخوردار بوده و ابزارهاي اندازه

دهندگان خواسته شده بود تا اطالعات فردي پرسشنامه شامل سه بخش بود؛ در بخش اول از پاسخ
جنسيت، تأهل، سن، سطح تحصيالت، درجة مربيگري، سابقة مربيگري، نوع ورزش، سطح مربيگري و جمعيت (

ها نگرش كلي مربيان نسبت به رايانه) سؤال بود كه الف 27بخش دوم، حاوي . خود را كامل كنند) تحت آموزش
 .سنجيداوري در ورزش را ميدرك علم و فن) اهميت علم و فناوري در كسب تجربة مربيگري، ج) و فناوري، ب

اي از نوع مقياس ليكرت با پنج هاي خود را روي پرسشنامهدر اين قسمت، از مربيان خواسته شده بود تا پاسخ
بخش بعدي پرسشنامه شامل چهارده هدف مربيگري . امتيازدهي كنند) متا كامالً موافق ماز كامالً مخالف(سطح 

ترين پايين( 14تا ) باالترين هدف( 1ترتيب از بود تا اين اهداف را به دهندگان خواسته شدهبود كه از پاسخ
هاي مورد نياز رشتة ورزشي يا اهداف در نهايت از مربيان خواسته شده بود تا فناوري. بندي كنند، اولويت)هدف

ن را تكميل صورت حضوري به مربيان داده شد تا در زمان خاص خود آاين پرسشنامه به. تمريني را نام ببرند
هاي مورد استفاده در اين تحقيق ارائه در ضمن براي مربيان هيچ تعريف عملياتي از فناوري. كنند و تحويل دهند

هاي خام از آمار توصيفي و در بخش آمار بندي نمرهخالصه كردن و طبقه  منظور سازمان دادن،به .نشده بود
و از طريق  P 05/0مستقل در سطح معناداري  tو  ) يي سازهبررسي روا(استنباطي نيز از تحليل عاملي تأييدي 

  .استفاده شد 17نسخة  SPSSو  5/8  2 نسخة LISRELافزار نرم

رود تا نگرش كلي مربيان نخبه در مورد استفاده از درك دانش علمي و با بررسي اين تحليل آماري انتظار مي
  . در طول كار مربيگري مشخص شود) افزاريوترها و نرممثل ويديو، كامپ(اولويت در استفاده از اين فناوري 

ويژه در ارتباط با موفقيت براين، عالقه به درك اين موضوع كه چگونه ادراك مربيان با علم و فناوري، بهعالوه
دهندگان را نشان هاي فردي پاسختوصيف ويژگي 1جدول . شودورزشكاران در رقابت وابسته است، مشخص مي

  .دهدمي
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  آمار توصيفي ويژگي هاي فردي پاسخ دهندگان به تفكيك جنس – 1دول ج

  مدرك تحصيلي  نوع ورزش  جنسيت
  سن

    سال   
)M±SD(  

سابقة 
 مربيگري
  سال

)M±SD(  

درجة   سطح مربيگري
  مربيگري

  ملي  درصد  تعداد  مدرك  انفرادي  تيمي  درصد  تعداد  جنس
(%)n  

  يباشگاه 
(%)n  

  بين الملل
(%)n 

  8/20  10  كارشناسي  9  7  3/33  16  زن

4/5±56/33  9/4 ±6/12  

)2/81(13    )8/18(3  )8/93(15  

  23  9  7/67  32  مرد
 كارشناسي
ارشد و 
  دكتري

38  2/79  )2/81(26  )8/118(6  )8/93(30  

  

 ددرصد مرد هستند كه از اين تعدا 7/67درصد مربيان زن و  3/33، دهد مي شانن 1كه جدول گونههمان
درصد آنها در ورزش انفرادي مشغول به مربيگري بودند كه اين تعداد  2/56ورزشي تيمي و درصد زنان در  8/43

دهندگان نيز از نظر مدارك تحصيلي و وضعيت علمي، پاسخ. درصد بود 9/71و  1/28ترتيب براي بخش مردان به
سطح تحصيلي مربيان ارشد و دكتري بودند كه اين مقدار بيانگر باال بودن درصد داراي مدرك كارشناسي 2/79

  .هاي ملي استبيانگر جوان بودن قشر مربيان تيم) 56/33(آمده در بخش سن دستمقادير به. نخبه است

دهندگان اين دهد كه پاسخهاي فردي در بخش سابقة مربيگري نشان ميآمدة حاصل از دادهدستنتايج به
). سال 6/12 ± 9/4(سطوح مختلف برخوردار بودند از تجربة ورزشي خوبي در امر مربيگري در ) مربيان(تحقيق 

اي فعال در امر مربيگري در سطوح مختلف درگير بودند، اما اطالعات فردي نشان داد كه همة مربيان به گونه
 2/56درصد زنان و  75. كنندعنوان شغل دوم نگاه ميدرصد آنها مربيگري نيست و به آن به 80شغل اصلي 

درصد مردان نيز به امر مربيگري در بخش  8/43درصد زنان و  25ي در بخش جوانان و درصد مردان به مربيگر
درصد مربيان در سطح  2/81هاي بخش سطح مربيگري نشان دادند كه همچنين داده. بزرگساالن مشغول بودند

ي درجة نفر دارا 30و  15ترتيب كنند كه از اين ميزان بهدرصد در سطح باشگاهي مربيگري مي 8/18ملي و 
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المللي هستند كه اين نتايج بيانگر باال بودن سطوح آموزش مربيان در ايران و اهميت دادن مربيگري بين
  .هاي متولي ورزش به اين امر استسازمان

نگرش در زمينة فناوري و . 1: رود كه نتايج اين مقاله سه حوزة اصلي مورد عالقه را روشن سازدانتظار مي
شدة فناوري و علم در اهميت درك. 3آگاهي از فناوري و دانش علمي در عمل، . 2ربيگري، علوم ورزشي در امر م
نتايج  2جدول . شوندهاي مورد عالقه به چهار سؤال ويژه تقسيم ميهركدام از اين حوزه .ارتقاي نتايج ورزشي

 .دهدآمده براي هر كدام از اين سؤاالت را به تفكيك جنسيت نشان ميدستبه

هاي مربيان زن و مرد در مورد هر سه حوزه تفاوت اندكي با دهد، ديدگاهنشان مي 2ونه كه جدول گهمان
همة مربيان بر اين باورند كه فناوري نقش كليدي در امر مربيگري دارد و بسياري از آنها ابراز . همديگر دارد

بسياري از ). درصد مردان 53 درصد زنان و 56(كنند داشتند كه در استفاده از فناوري، احساس آرامش مي
جويي اند كه استفاده از فناوري در امر مربيگري مفيد است و در طول زمان نيز موجب صرفهمربيان گزارش داده

ها كنند كه استفاده از رايانه و ديگر فناوريآنها همچنين تأييد مي). درصد مردان 59درصد زنان و  65(شود مي
و ) مربي مرد 32نفر از  20مربي زن،  16نفر از  12(امر مربيگري مناسب است  وتحليل حركات دربراي تجزيه

 50(هاي حركتي ورزشكاران مفيد است طور عملي براي كمك به مربي در ارتقاي سطح مهارتاين فناوري به
  ).درصد زنان و مردان

بهبود عملكرد ورزشكاران  هاي علمي درباتوجه به مفيد بودن دانش علمي، مربيان معتقدند كه نتايج پژوهش
و اينكه تمام مربيان بايد دانش و آگاهي شخصي در ) درصد از مردان 90درصد زنان و  8/68(حائز اهميت است 

نفر از ميان  28مربي زن و  16نفر از ميان  9(ته باشند شمورد بيومكانيك و ديگر علوم كاربردي در ورزش را دا
هاي درصد مربيان مرد بر اين باورند كه آگاهي و دانش در مورد پاسخ 60درصد مربيان زن و  63). مربي مرد 32

اند كه از فناوري براي كه بسياري از مربيان گزارش كردهفيزيولوژيك ورزشكاران حائز اهميت است، درحالي
از مربيان  ، اما بيش از نيمي)مربي مرد 32نفر از  21مربي زن و  16نفر از  14(كنند اهداف مديريتي استفاده مي

طور منظم در امر مربيگري از مربيان مرد ادعا كردند كه از فناوري به) 32از  26(درصد  90و ) 16ا  8(زن 
  .كننداستفاده مي
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  نتايج پرسشنامه متناسب با حوزه هاي منتخب – 2جدول 

  سؤاالت مربوط به هر بخش
  *نمره ها

  مد ميانه  ميانگين و انحراف استاندارد
  مرد  زن  مرد  نز  مرد زن

  نگرش كلي در زمينة فناوري اطالعات و رايانه.1
 به اعتقاد من فناوري در مربيگري نقش دارد.  
 ها براي تجزية حركات در  استفاده از رايانه و ديگر فناوري

  . امر مربيگري مناسب است
  هنگام استفاده از فناوري رايانه در ورزش احساس راحتي

  .مي كنم
 جويي  ريزي و امور مربيگري موجب صرفه رنامهرايانه در ب

  . در زمان مي شود

  
34/0 ± 9/4  

  
44/0 ± 75/4  

  
60/0 ± 31/4  
51/0 ± 5/4  

  
42/0 ± 8/4  

  
42/0 ± 78/4  

  
63/0 ± 28/4  
77/0 ± 28/4  

  
5  
  
5  
  
4  
4  

  
5  
  
5  
  
4  
4  

  
5  
  
5  
  
4  
4  

  
5  
  
5  
  
4  
4  

اهميت دانش علمي و فناوري اطالعات در كسب .2
  ي تجربة مربيگر

    درك كامل سيستم حركتي و عملكرد آنها هنگام تمرين به
  .موفقيت مربيگري ارتباط دارد

     دانش وآگاهي مربي در مورد پاسخ هاي فيزيولوژيكي حائز
  .اهميت است

  مربيان بايد داده ها و اطالعات بيومكانيكي ورزشكاران را
  .جمع كنند و بالفاصله به كار گيرند

 ناوري رايانه براي تجزيه و تحليل عملكرد استفاده از ف
 .ورزشي ورزشكاران مناسب است

  
  

47/0 ± 68/4  
  

50/0 ± 62/4  
  

51/0 ± 56/4  
  

48/0 ± 68/4  

  
  

67/0 ± 46/4  
  

49/0 ± 40/4  
  

64/0 ± 18/4  
  

46/0 ± 72/4  

  
  
5  
  
4  

  
5  
  
5  

  
  
5  
  
4  

  
5  
  
5  

  
  
5  
  
4  

  
4  

  
5  

  
  
5  
  
4  

  
4  

  
5  

  عات در ورزش درك در زمينة علم و فناوري اطال.3
    علم و پزوهش در ورزش، عملكرد و اجراي ورزشكاران را

  . بهبود مي بخشد
   ري عملكرد يفكر مي كنم كه علم و فناوري به اندازه گ

ورزشكار كمك مي كند، اما نتايج اين اندازه گيري با درك 
  . مربي فاصله دارد

   ي فناوري هاي پيشرفته براي افزايش مهارت هاي حركت
  .ورزشكاران مفيدند

    دانش و آگاهي مربيان از بيومكانيك و ديگر علوم كاربردي
  . در ورزش به منظور افزايش عملكرد اهميت دارد

  
48/0 ± 97/4  

  
51/0 ± 56/4  

  
  

52/0 ± 56/4  
  

50/0 ± 62/4  

  
37/0 ± 72/4  

  
62/0 ± 14/4  

  
  

62/0 ± 44/4  
  

48/0 ± 66/4  

  
5  
  
5  
  
  
4  

  
5  

  
5  
  
5  
  
  
4  

  
5  

  
5  
  
4  

  
  
5  
  
5  

  
5  
  
4  

  
  
5  
  
5  

  كامالً موافقم -5موافقم ، = 4مطمئن نيستم، = 3مخالفم، = 2كامالً مخالفم، = 1مقياس  *

بندي كنند، نتايج نشان داد دهندگان خواسته شد اهداف مربيگري را از ديدگاه خود اولويتكه از پاسخزماني
هاي عاطفي همچون داشتن ل در مسابقات و جنبهكه باالترين اهداف از ديدگاه مربيان زن و مرد كسب مدا

  ).3جدول (ارتباط خوب با ورزشكاران با مشاهدة بهبود نسبي در عملكرد است 
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منظور بررسي مشكالت فراروي، كسب ها نشان داد اهدافي مانند اجازه دادن به متخصصان ورزشي بهيافته
ستفاده از خدمات دارويي و علمي براي پيشگيري از مهارت در برنامة آموزش كامپيوتر براي امور مربيگري و ا

  ).3جدول (ترين اهداف بود هاي مزمن از ديدگاه مربيان جزء پايينديدگيآسيب

  رتبه بندي اهداف مطابق با نظرهاي مربيان تيم هاي ملي در ورزش هاي تيمي و انفرادي - 3جدول 

  اهداف
  نمره ها

  مد ميانه  ميانگين و انحراف استاندارد
  مرد  زن  مرد  زن  مرد زن

  1  1  1  1  28/4 ± 18/0   6 ± 76/2  برقراري ارتباط خوب با ورزشكاران
  2  2  2  2  31/2 ± 49/2  56/2 ± 85/2  كسب مدال در مسابقات

  3  3  3  5  94/6 ± 69/3  06/5 ± 91/2  )اجرا(مشاهدة بهبود نسبي در عملكرد 
  4  4  5  4  41/6 ± 23/3  56/3 ± 09/1  درك چگونگي عملكرد و وظايف بدني در عمل 

  5  5  6  5  34/7 ± 77/3  25/5 ± 02/2  استقبال از ديدگاه مثبت مردم نسبت به ورزشكارانتان
  6  6  6  6  94/6 ± 686/3  06/5 ± 78/2  )اجرا(درك اصول تئوريكي عملكرد 

  7  7  7  7  21/8 ± 92/3  75/8 ± 91/2  اندازه گيري بسيار دقيق عملكرد و كاربرد نتايج 
  8  8  8  8  44/8 ± 33/3  69/8 ± 27/2  استفاده از دانش علمي براي بهتر شدن مربي 

  9  9  10  11  84/9 ± 63/2  44/11 ± 96/1  سهيم كردن موفقيت شما به عنوان يك مربي با گروه علمي
كنترل تغييرات فصلي در عملكرد هنگام استفاده از 

  وسايل واقعي 
84/3 ± 06/9  81/3 ± 50/7  10  7  10  10  

  11  11  8  11  88/7 ± 28/3  13/10 ± 25/2  استفاده از فناوري براي بهبود عملكرد
اجازه دادن به متخصصان ورزشي به منظور بررسي 

  مشكالت فراروي 
63/3 ± 50/10  29/3 ± 16/11  9  8  12  12  

  13  13  12  12  16/8 ± 01/4  87/6 ± 77/4  مهارت در برنامة آموزش كامپيوتر براي امور مربيگري 
ستفاده از خدمات دارويي و علمي براي پيشگيري از ا

  آسيب ديدگي هاي مزمن
97/1 ± 19/12  23/3 ± 90/10  13  12  14  14  

  

هاي تيمي و هاي مربيان نخبة زن و مرد همراه با ورزشتر اين موضوع، ديدگاهبراي بررسي بيشتر و عميق
 مستقل نشان داد كه بين  tنتايج آزمون  .مستقل مقايسه شد tانفرادي در مورد علم و فناوري از طريق 

هاي تيمي و انفرادي در مورد علم و فناوري تفاوت معناداري وجود ندارد هاي زن و مرد و مربيان ورزشديدگاه
 ).4جدول (
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  ارتباط ميانگين هاي دو گروه در مورد علم و فناوري اطالعات - 4جدول 
 شاخص آماري

  گروه
 Pارزش  tارزش  ميانگين و انحراف معيار

  03/45  ± 36/1  مربيان مرد  113/0  98/2  75/44  ± 82/5  مربيان زن 
  56/43  ± 92/6  ورزش هاي انفرادي  213/0  55/2  69/43  ± 41/8  ورزش هاي تيمي 

 

از  92درصد  با درجة آزادي  5در سطح اطمينان ) t ،55/2  =t=  98/2ترتيب به(شده محاسبه tچون مقدار 
 گيريم كه بين شود و نتيجه ميتر است، فرضية صفر تأييد ميبزرگ) t=  96/1(ول بحراني جد tمقدار 

  .هاي تيمي و انفرادي ارتباطي وجود نداردهاي مربيان زن و مرد و مربيان ورزشديدگاه

 

  گيريبحث و نتيجه

ورت گرفته، ولي تنها هايي صبراي استفاده از آموزش به كمك كامپيوتر در تربيت بدني و علوم ورزشي تالش
در دو دهة اخير آن هم با رشد كامپيوترهاي با كاربري آسان و دسترسي گسترده به كامپيوترهاي شخصي، اين 

پژوهشگران چندي اذعان داشتند مربيان ورزشي قصد دارند تا با احتياط از ). 23، 24(امر فراگير شده است 
  ).25(هاي ورزشي استفاده كنند ي براي بهبود عملكرد در رقابتعنوان ابزارسازي بهاي و شبيهمدلسازي رايانه

  درصد مربيان داراي مدرك تحصيلي  2/79هاي فردي نشان داد كه هاي مربوط به ويژگييافته
دهندگان در اين دهندة باال بودن سطح تحصيالت پاسخارشد و دكتري هستند، اين مسئله نشانكارشناسي

يق، تحقيقي در اين زمينه يافته نشد، اما باتوجه به اينكه افراد تحصيلكرده و در پيشينة تحق. پژوهش است
هاي آني و متقابل با همديگر و ديگر ورزشكاران از طريق پست براي ايجاد تماس) مربي ورزشي(متخصص 
، )1(دنيا ، فراهم كردن جديدترين اخبار و اطالعات در زمينة مسائل مربوط به ورزش در ايران و )26(الكترونيك 

، )27(ها و مجالت ورزشي فراهم كردن خدمات پرسش و پاسخ در زمينة موضوعات تخصصي، تهيه و ارائة روزنامه
گيري ، باال بردن قدرت تصميم)28) (برخط(صورت آن الين هاي صوتي بههاي آموزشي و ويديويي يا فايلفيلم
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توان گفت سطح تحصيالت فناوري اطالعات دارند، پس مي نياز به... و) 29(وري و كارايي در زمينة افزايش بهره
  .آيدحساب ميمربيان يكي از عوامل مهم در اين زمينه به

  توان گفت كه دهندگان ميپاسخ) 6/12 ± 9/4(و سابقة مربيگري ) 56/33 ± 4/5(باتوجه به سن 
منظور آموزش و جذب نيروي اي بهريزي پايههاي ورزشي به برنامهويژه فدراسيونهاي ورزشي كشور بهسازمان

  ).1، 33، 34(اند اي مبذول داشتهبراي آموزش بيشتر ورزشكارانشان توجه ويژه) مربي(متخصص ورزشي 

هاي تيم بسياري از مربياني كه در پژوهش اخير شركت داشتند، همگي نخبه بوده و به اماكن ورزشي و كمپ
كنند كه در كار با كامپيوتر براي استفادة شخصي احساس راحتي ميآنها اذعان داشتند . اندملي دسترسي داشته

بندي نكردند و اما بسياري از آنها مهارت در برنامة آموزش مربيگري به كمك كامپيوتر را جزء اهداف برتر اولويت
ها بر يافتهاين . كردندطور مؤثري از كامپيوتر براي تمرين آموزش ورزشكاران استفاده ميدرصد آنها به 60تنها 

  هاي كامپيوتري و اطالع از اينكه فناوري كامپيوتر و شده در زمينة برنامههاي مثبت بيانحسب نگرش
). 19، 23(آور است ها سهيم هستند، تعجبتر در رقابتافزارهاي كاربردي در مربيگري و كسب نتايج مطلوبنرم

آموزش مربيگري به كمك كامپيوتر و ديگر ابزارهاي  هاي قبلي مربيگري به استفاده ازشايد بتوان گفت آموزش
كه مربيان به تلفيق علوم ورزشي و فناوري عالقة زيادي درحالي). 23، 34(فناوري ورزشي منجر نشده است 

شده با عناصر مورد نياز براي استفاده از دانش علمي و فناوري و با ريزينشان دادند، شايد آموزش رسمي و برنامه
در نتيجه، ). 19، 23(هاي علمي براي آنها فراهم نشده است و بدون مداخلة متخصصان و تكنسين روش مستقل

) 33، 34(وتحليل و تركيب دانش علمي ها، تجزيهآوري عيني دادهجاي تأكيد بر راهبردهايي بر پاية جمعآنها به
در اين حالت براساس دانش اجتماعي ( تر، بايد راهبردهاي جايگزين را براي موفقيتاهميتهاي كمبا ديگر جنبه
  .رشد دهند) و روانشناسي

در چند سال اخير براي بهبود فناوري اطالعات، ابزارهاي تحليل عالئم و تشويق مربيان براي استفاده از اين 
هايي صورت گرفته است عملكرد ورزش رقابتي، تالشبه شان نسبت  ها و توسعة آنها مطابق با دانشفناوري

)30.(  

دهندگان انتخاب عنوان يكي از اهداف برتر توسط پاسخباتوجه به اينكه داشتن ارتباط خوب با ورزشكاران به
جاي عوامل فيزيولوژيك و طور معمول روي عوامل روانشناسي بهشده است، جاي تعجب نيست كه مربيان به
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ربيان و ورزشكاران در خالل تمرين و عوامل روانشناسي در رابطة بين م. بيومكانيك تأكيد بيشتري داشته باشند
اين وضعيت ). 28(طور معمول براي حفظ وضعيت شخصي مربيان حائز اهميت است رقابت اساسي بوده و به

ها و دهي نگرششود و همين مسئله به شكلها ميشخصي مربيان است كه باعث موفقيت آنها در رقابت
در اين تحقيق، ). 19، 23(كند تري هستند كمك ميسطوح پايين ي كه دريويژه آنهاراهبردهاي ديگر مربيان، به

دهد كه با وجود قابليت دسترسي آسان، استفاده از آن براي هاي گروهي از افراد موفق و نخبه نشان ميپاسخ
  رفت، استفاده اي كه انتظار مياهداف ديگر و بيان نگرش مثبت و سازندة مربيان از فناوري و علم به اندازه

  ).30(شود مين

اين نتيجه با نتايج . گونه تفسير كردتوان اينعنوان هدف دوم را مياما انتخاب كسب مدال در مسابقات به
هاي توان اين امر را به تفكر حاكم بر سازمان، ولي مي)16(گرفته در اين زمينه همخواني ندارد تحقيقات انجام

هاي ملي زير نظر فدراسيون مربوط و ن داشت كه چون مربيان تيمو اذعا) 1، 23(متولي ورزش در ايران ربط داد 
ها هاي حاكم بر اين سازمانكنند و آن ديدگاهو كميتة ملي المپيك فعاليت ميوزارت ورزش و جوانان به تبع آن 

ن هاي ورزشي را تحت تأثير قرار خواهد داد، شايد انتخاب اي، فدراسيون)كسب مدال بيشتر در ميادين ورزشي(
توان صحبت كرد و نيازمند البته با اطمينان در اين زمينه نمي. هدف توسط مربيان به همين تفكر بازگردد

  .تحقيقات بيشتري است

هاي شما براي تحت تر توسط مربيان مسن و باتجربه، افزايش تالشبا تحت تأثير قرار گرفتن افراد جوان
ها، عادات و منظور تغيير نگرشبه ،بنابراين. اهميت استتأثير گذاشتن كارهاي اين دسته از مربيان حائز 

تر را نسبت به موضوع علم و فناوري تغيير تر و باتجربهرفتارهاي مربيان جوان، ابتدا بايد تجربيات مربيان مسن
  ).19، 25، 28(دهيد 

دست آمده شي بهنخبه ورز و هاي نمونة نسبتاً كوچكي از مربيان موفقهاي اين تحقيق براساس پاسخيافته
افراد موجود در اين گروه، . بنابراين نتايج و پيشنهادهاي اين دسته را بايد متناسب با اين جامعه تفسير كرد. است

درصد آنها داراي درجة  85اي كه گونهبه. ديده بودندطور معمول مجرب، داراي تحصيالت باال، نخبه و آموزشبه
هاي ملي و باشگاهي المللي رشتة ورزشي خود بودند و همگي در تيمي بينهاالمللي از فدراسيونمربيگري بين

همين . المللي و المپيك صاحب مدال بودندايران به فعاليت مشغول بودند و ورزشكاران آنها در سطح ملي، بين
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امر مربيگري و تجربه تأثير زيادي بگذارند، اگرچه اين مربيان در دهد كه روي مربيان كممسئله به آنها اجازه مي
هاي بازاريابي موجود براي متقاعد كردن اند، و جزء بهترين نمايندهكسب مدال به موفقيت دست پيدا كرده

هاي رقابتي است، پس تجربه كه هدفشان ارتقاي علوم ورزشي، فناوري اطالعات و آيندة ورزشمربيان جوان و كم
  .سادگي پر كنندن فناوري و اجراي آن در ورزش را بهبايد بر نحوة آموزش تمركز داشته باشند تا شكاف بي

عنوان عاملي كه در مربيگري هاي تحقيق نشان داد كه مربيان موفق و نخبه، فناوري و علم ورزش را بهيافته
هاي با اين حال، تفاوت در پاسخ. اندكند، درك كردهو دستيابي به عملكرد باالي ورزشكاران نقش مهمي ايفا مي

دهندگان يكسان پاسخ ها نشان داد كه اين عقيده در بينه به سؤاالت مرتبط با نقش فناوري و علم در انواع ورزششدداده
ها ممكن است به عواملي همچون سطح آموزش قبلي مربي، منبع استفاده از علم و فناوري در انواع ورزش. نيست
، دسترسي به مشاوران در زمينة فناوري و علم )لبياي در مقابل مربيگري داوطمربيگري حرفه ،براي مثال(درآمد 

هاي كاربردي و با وجود شواهدي كه فناوري هاي مستمربراساس مصاحبه. و تجربة قبلي با فناوري وابسته باشد
 هاي موجودفناوري رسد كه بيشتر مربيان از انواعنظر ميآيند، بهحساب ميمنابع ارزشمندي براي مربيان و ورزشكاران به

  ).4، 5(اطالع هستند يا حتي چگونگي استفاده از آنها بي

). 32(هاي رقابتي، چه چيزي گفته شده مهم نيست، بلكه چه كسي گفته حائز اهميت است در ورزش
  اغلب آنها در امر آموزش مربيان . اي خام هستندهاي حرفهالمللي مدلمربيان سطح باال، موفق، ملي و بين

اي در سلسله مراتب مربيگري از نگرش مربيان نخبه و حرفه. تر در بسياري از كشورها درگيرندتجربهتر و كمجوان
بنابراين نگرش آنها در زمينة فناوري اطالعات و علم در ورزش قوياً در ميان . يابدباال به سمت پايين انتقال مي

  ). 31(وجود خواهد آورد وگوهايي بهتجربه بحث و گفتمربيان كم

كه نگرش به سمت فناوري خيلي سازنده است، الزم است راهبردهايي را پيدا كنيد تا مربيان را به ونهگهمان
 رويتوانند همچنين مربيان مي. هاي موجود در كار عملي ترغيب كنداستفاده از دانش علمي و فناوري
  اينكه دانش، تحقيقات و متخصصان ورزشي از . هاي موجود تأثير بگذارندورزشكاران در استفاده از فناوري

روي هر نوع راهبردي مستلزم تمركز . نتيجه و غيرقابل استفاده باشد، نگرانندشان بيهاي در حال توسعهتالش
عالوه براين، هزينه، زمان و موضوعات عملي كه با ). 33(نيازهاي مربيان، ورزشكاران و متخصصان ورزشي است 

  ).32(ادله قرار گيرند عهاي مورد نياز بايد در ما رشد فناوريشوند نيز بخوب نگه داشتن ارزيابي مي
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هاي تيمي و انفرادي در مورد علم هاي زن و مرد و مربيان ورزشهاي تحقيق نشان داد كه بين ديدگاهيافته
اما . ها را بررسي كند، يافت نشداگرچه در ادبيات، تحقيقي كه اين ديدگاه. و فناوري ارتباط معناداري وجود ندارد

، نوع امكانات و تجهيزات )34(توان به نوع آموزش، سطح مربيگري، مدرك تحصيلي اين عدم معناداري را مي
ربط داد كه ... و) 1(، فضاي حاكم بر نوع آموزش در ايران، انواع فناوري مورد استفاده )19(ورزشي مورد استفاده 

ضرورت . گونه تفاوتي وجود نداشته باشدو فناوري هيچهاي اين دو دسته در زمينة علم سبب شده تا بين ديدگاه
  .تحقيقات بيشتر در اين زمينه مورد تأكيد است

استفاده و اثر فناوري و علم  ويتوان گفت كه بخش اصلي از هر برنامة آموزش مربيگري بايد ردر نهايت مي
اي باشد كه مربيان را در به گونهآموزش مربيگري بايد . ها و نقش متخصصان ورزشي تأكيد داشته باشددر ورزش

تر، در براين، براي تأثير فوريعالوه. هاي عادي مربيگري تشويق كندعنوان بخشي از برنامهاستفاده از فناوري به
شود تا آموزش عملي بر پاية علم و فناوري به مربيان خيلي مجرب و موفق ارائه شود، زيرا آنها ابتدا پيشنهاد مي

رشد منابع خالق و تركيب آن با . تر ارائه شودتجربهعنوان نمونه به افراد كمتواند بههستند كه مي هاييحامل پيام
هايي كه رابطة بين مربي و گيرد، و فناوريطوركه در بسياري از كشورها انجام ميآموزش مربيگري، همان
ل، تأكيد بر آموزش مربيان موفق در با اين حا. دهند، ممكن است نقطة شروع خوبي باشدورزشكار را افزايش مي

اين مسئله . تواند پيشنهاد بعدي باشدمدت ميعنوان يك هدف كوتاهاستفادة عملي از فناوري و دانش علمي به
هاي تمريني از طريق ها و برنامهتجربه كه تمايل به پذيرش روشممكن است روي نگرش و تجربة مربيان كم

  .شده توسط مربيان نخبه دارند، تأثير بسيار آني داشته باشدئههاي فردي ارادنبال كردن نمونه
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