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 چکیده
ضر، سنجیدن   پژوهش از هدف  سبت به رایانه  میزان حا جامعۀ . ل بودمربیان فوتبادر بین  کاربری، احساس نیاز و نگرش ن

در   باسواد  یان فوتبالمربس هدفمند و از میان در دستر  صورت بهیری گنمونهآماری مربیان فوتبال شهر اصفهان بودند که   
استفاده  هادادهری ، از ابزار پرسشنامه برای گردآوبا توجه به اهداف پژوهشصورت گرفت.  اصفهان حد دیپلم و باالتر شهر

  109در نهایت  نفر از مربیان فوتبال ارسال و  150بود و برای  TAC و FAITتلفیقی از دو پرسشنامۀ استاندارد     شد که 
ی  هابخشدر  اعتبار پرسشنامه با تکنیک تعیین همسانی درونی )آلفای کرونباخ(    پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد.     

منظور توصیف  توصیفی به آمد. تحلیل دستبه 78/0، و 72/0، 64/0، 94/0ترتیب برابر نگرش، دسترسی، کاربری و نیاز به
ان توسعع   طی برای تعیین میزان نگرش، دسععترسععی، کاربری و نیاز مربیوضعععیت فعلی نیازهای مربیان و تحلیل اسععتنبا

ست. ت     . رفت کاربهنمونه تک tآزمون  شده ا سنجیده  شنامه    نتایج با توجه به نمرۀ میانگین هر بخش  س حلیل اطالعات پر
شتر           سی به کامپیوتر بی ستر سبت به کامپیوتر مثبت، میزان د ساس مربیان ن شان داد که در مجموع اح س ،    حداز ن متو

  (.≥05/0Pمیزان کاربری کامپیوتر بسیار کم )ماهی یک بار( و احساس نیاز به کامپیوتر نسبتاً زیاد بود )
 

 

 یدیکل یهاواژه
.رایانه، کاربرد رایانه، مربیان فوتبال، نگرش، نیازسنجی
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 مقدمه

ورزشی برای تحلیل حرکات که دانشمندان و مربیان ، زمانی1970استفاده از رایانه در ورزش به دهۀ 

 1(. فریزر و دانیلسون1گردد )یمکردند، بریمی از رایانه استفاده گذارنمرهنخبه و کمک به  ورزشکاران

 (. 2خواهد شد ) 1980بینی کردند که رایانه ابزار مربیگری دهۀ یشپ( 1981)

امری مهم در  یافزارمنر و یافزارصورت سختی بهفناوراز آخرین دستاوردهای  یریگامروزه بهره

اطالعات ورزشی  دانش دریافت و انتقال(. 3) آیدیحساب مارتقای سطح ورزش کشورهای پیشرفته به

و انجام  گرهاحسی ساده تا کنترل هادادهزشی از بررسی های مختلفی را در علوم وریتفعالتوس  رایانه، 

 .(5) مربیگری است ،ی کاربرد علم رایانه در ورزشهااولین زمینه (. یکی از4گیرد )یمسازی را در بریهشب

مداوم  طوربهابزاری معمول و عمومی  عنوانبه تنهانهی اخیر، در کشورهای پیشرفته کاربرد رایانه هادههدر 

است که  در حال گسترش است، بلکه رایانه جزئی الینفک از زندگی مربیان فوتبال است. این در حالی

خصوص رایانه در کشور ما از سرعت کافی برخوردار نبوده است. استفاده از فناوری پیشرفت فناوری و به

ر مهمی در واند نقش بسیاتیمآموزشی برای بهبود مربیگری ابزار مهم و مؤثری است. فناوری آموزشی 

 (. 6آماده کردن مربیان با اطالعات روز دنیا داشته باشد )

مربی وظایف متعددی مانند طراحی تمرینات مناسب، ارزیابی مناسب از وضعیت بازیکنان، طراحی 

حمایت  نوعی از مربیتواند بهبرنامۀ مسابقاتی تیم و مدیریت بازیکنان دارد. رایانه در تمامی این موارد می

ها، توقعات و انتظارات، بدون یآگاهتر شدن محی  و رقابت فشرده و باال رفتن سطح کند. امروزه با پیچیده

 یسازآمادهمؤثر ادامه دهند.  طوربهخود  کار بهتوانند ینمداشتن اطالعات و دانش روز، مربیان ورزشی 

پیچیده،  هاییتکه موقعزمانی، عناصر تعاملی و با استفاده ازی امواد آموزشی براساس چندرسانه آموزش و

فوتبال آقای گاس  ۀدر رشت (.5، مانند ورزش مدرن فوتبال مفید است )پویا و واقعی باید ارائه شود

اسپانیا که سمت سرمربیگری تیم ملی کره را در جام جهانی  3سابق باشگاه بارسلونا سرمربی 2هیدینگ

. داندیرایانه م از یریگیکی از رازهای موفقیت خود را مدیون بهره ،کره و ژاپن بر عهده داشت 2002 سال

با استفاده  ؛مراه داردهاغلب آن را بهت و فوتبال برخوردار اس ۀافزار تخصصی رشتمجهز به نرم ۀاو از رایان

. آزمایدیو در برابر تاکتیک احتمالی تیم حریف مکند می خود را مدلسازی هاییکافزار تاکتاز این نرم

                                                           
1. Fraser and Danielson 

2. Guus Hiddink 

3. FC Barcelona 
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رئال  مانندفوتبال  معتبر یهای در ورزش است. باشگاهفناورنگر اهمیت رشد بیا یخوباین مسائل به

و... کارشناسانی را به  بارسلونا، 6آرسنال ،5یوونتوس، 4آژاکس ،3یونایتدمنچستر ،2مونیخیرنبا، 1مادرید

عهده  رد هر یک از بازیکنان تیم را برعملک بررسیتحلیل و  ۀ. این کارشناسان وظیفآورندیاستخدام در م

سازی یهشب یک تیماز موقعیت بازیکنان  شدهکسبای اطالعات یانهرا افزاربا استفاده از نرم(.  3)دارند 

سازی به یهشب(. همچنین 7شود )یمترسیم  یعنی الگوهای موقعیت مستقل از زمین بازیشود، یم

تواند کمک کند و اجرای آنها را یبازی م یهازیادی در تمام جنبه، تا حد هایخصوص مبتدهب بازیکنان

 .(8) از زمان بهبود بخشد یکوتاه ۀدر دور

ی اسانهچندردر آموزش رسمی مربیان، شواهدی دال بر نگرش مثبت آنها در مورد استفاده از آموزش 

تاب و گیری براساس کبه کمک رایانه وجود دارد، اما هنوز بسیاری از مربیان جوان روش سنتی یاد

ی قبلی هاپژوهش(. 9دهند )یمای مرتب  با ورزش ترجیح یانهرای هابرنامهرا به استفاده از  نوشتهدست

گیری افراد یمتصمر نحوۀ بشدۀ آنها نسبت به نوآوری های درکیژگیونشان دادند که تجربۀ قبلی افراد و 

 (.10گذارد )یمیر تأثدر مورد پذیرش فناوری مناسب 

( در پژوهشی نگرش مدیران استرالیا در مورد استفاده از فناوری اطالعات را 1996) 7اوبراین و وایلد

ی آموزشی، مدیریت هابرنامهبررسی کردند. نتایج نشان داد که تغییر مطلوبی در نگرش مدیران به سمت 

و رایانه وجود دارد. همچنین درک و نگرش مدیران نسبت به استفاده از فناوری اطالعات مثبت است و 

تمایل جدی به دریافت اطالعات جدید و انتشار آن در میان دیگر کارکنان دارند. بیشتر مدیران به نوآوری 

 (. 11های جدید در سازمان تمایل داشتند )یدهاو خلق 

( در مورد استفاده از رایانه در میان معلمان ورزش، مدیران ورزش و 2003) 8های کوکاکتهیاف

ی آنها متفاوت هامهارتآموزان ترکیه نشان داد که همۀ کاربران نگرش مثبتی به رایانه داشتند، ولی دانش

ترکیه به  بود و با نگرش همبستگی نداشت. وی در نهایت بیان کرد برای توسعۀ حال و آیندۀ ورزش

 (.12های مؤثر نیاز است )یفناوراستفاده از انواع 

                                                           
1. Real Madrid C.F.   

2. FC Bayern Munich  

3. Manchester United F.C. 

4. AFC Ajax 

5. Juventus F.C. 

6. Arsenal F.C 

7. O’Brien & Wilde 

8. Kocak 



 1398، بهار 1، شمارة 11ديريت ورزشی، دورة م                                                                                                  80

 

 

، نشان داد که مربیان نخبه، داشتن باتجربه( در مورد مربیان 2006و همکاران ) 1های لیبرمنیافته

یکی از اهداف اصلی انتخاب کردند و اذعان داشتند در زمینۀ اهمیت  عنوانبهارتباط خوب با ورزشکاران را 

 لزوماًهای ورزشی نگرش مثبتی دارند، ولی یفناورزشی آگاهی داشته و در مورد استفاده از کلی علوم ور

کنند، در یمها استفاده یتفعالکه همگی از فناوری اطالعات برای دیگر این نگرش مثبت را حتی زمانی

ه کاربری نتایج تحقیقات بیانگر این است ک(.  6دهند )ینمهای ورزش رقابتی انتقال ی محعمل به 

  .(1کامپیوتر تحت تأثیر نگرش است نه سن، تحصیالت و تجارب فردی )

( 2013) 2است. هاگیوارا و وولفسون هگرفت انجامی دیگری نیز در زمینۀ نگرش مربیان هاپژوهش

نگرش مربیان فوتبال به استفاده از مجازات در ژاپن و انگلستان را بررسی کردند که نتایج با توجه به 

فرهنگی و همچنین تغییرات مرتب  در مفاهیم فردگرایی در مقابل جمع، شرم و گناه، و ی بینهاتفاوت

 (. 13نگرش نسبت به رهبری تفسیر شد )

( در تحقیقی با هدف بررسی دانش، نگرش و مهارت مربیان دبیرستان در مورد ورزش 2016) 3پانتانو

وشش یستبی در دانش، نگرش و رفتار مربیان، ی جنسیتهاتفاوتۀ زنان و همچنین تعیین گانسه

داری بین جنسیت و مهارت مربیان مشاهده نشد. همچنین امعندبیرستان را مورد توجه قرار داد که تفاوت 

ی مربیگری و دانش مربیان مشاهده نشد. این هاسالای بین جنسیت مربیان، سن، تعداد هیچ همبستگی

تواند یموجود دارد و آموزش مربیان  گانهسهنش در مورد ورزش در دا هاشکافمطالعه نشان داد که 

( نیز تحقیقی در زمینۀ 2017و همکاران ) 4(. دلرو14باشد ) هاشکافای مهم برای پیشگیری از وسیله

نگرش، درک و نیاز حمایتی و نیاز مخالفت مربیگری و رفتار اخالقی نسبت به فوتبال انجام دادند که نتایج 

یل چندسطحی نشان داد که تنوع بسیاری در درک و نیاز حمایتی و نیاز مخالفت مربیگری از وتحلیهتجز

 (. 15بازی به بازی وجود دارد )

دهد که مربیان اهمیت یمنتایج ارزیابی نگرش مربیان مجرب نسبت به فناوری و علم ورزش هم نشان 

شی نظری مثبت دارند، اما لزوماً این نگرش و دربارۀ استفاده از فناوری ورز اندشناختهکلی علم ورزش را 

بسیاری از مربیان استفاده از  اگرچهکنند. ینمهای رقابتی ورزشی منتقل ی محمثبت را به تمرین و 

، ولی تحقیقات کمی در مورد نگرش مربیان نسبت به فناوری و علم اندکردهشروع  هاباشگاهها را در یانهرا

                                                           
1. Liebermann  

2. Hagiwara & Wolfson  

3. Pantano  

4. Delrue  
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این تحقیق در پی بررسی نگرش و عقاید مربیان فوتبال دربارۀ فناوری  (.6است ) هگرفت انجامورزش 

 اطالعات و استفاده از رایانه در زمینۀ مربیگری ورزشی است.

 

 روش تحقیق

مربیان در بین  کاربری، احساس نیاز و نگرش نسبت به رایانهمیزان حاضر، سنجیدن پژوهش از هدف 

در دسترس هدفمند  صورتبهیری گنمونهجامعۀ آماری مربیان فوتبال شهر اصفهان بود که . فوتبال است

اصفهان صورت گرفت. پرسشنامۀ مربوطه برای  در حد دیپلم و باالتر شهر باسواد مربیان فوتبالو از میان 

یان فوتبال پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. مرب 109نفر از مربیان فوتبال ارسال و در نهایت  150

یی را که شامل پنج بخش اطالعات عمومی، احساس شخصی در مورد رایانه، میزان دسترسی، هاپرسشنامه

پرسش مربوط به اطالعات شخصی  8یازسنجی بود، تکمیل کردند. بخش اول شامل نمیزان کاربری و 

ی هاکالست مانند سن، جنسیت، میزان تحصیالت، درجۀ مربیگری، سال شروع مربیگری، نوع و مد

پرسش دوقطبی  10شد. بخش دوم مربوط به احساس شخصی نسبت به رایانه و شامل یمآموزشی رایانه 

 7ی بود. در بخش سوم میزان دسترسی فعلی مربیان به رایانه، اینترنت و پست الکترونیک با ارتبه 7

های ینهگزپرسش و با  5ا شد. میزان کاربری )بخش چهارم( بیمای )بلی و خیر( سنجیده ینهدوگزپرسش 

ی شده بود. بخش آخر گذارعالمتی یک بار، ماهی یک بار و هرگز  اهفتهلیکرت هر روز، دو روز یک بار، 

ی لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخالف طراحی قسمتپنجپرسش براساس مقیاس  8یازسنجی شامل ن

(. روایی 16، 17بود ) FAIT1، TAC2ستاندارد شده بود. پرسشنامۀ مورد استفاده تلفیقی از دو پرسشنامۀ ا

یری گاندازهپرسشنامه از طریق بررسی محتوا صورت پذیرفت. اعتبار )همسانی درونی( پرسشنامه از طریق 

ی دوم، سوم، چهارم و پنجم پرسشنامه هاقسمتترتیب ضریب آلفا برای آمد. بدین دستبهآلفای کرونباخ 

آمد. این ضرایب کامالً مطابق انتظار براساس نوع  دستبه 78/0و 72/0، 64/0، 94/0ترتیب برابر به

را تأیید کرد. هدف پرسشنامه این بود که نگرش  موردنظری هابخشپرسشنامه بود و همسانی درونی 

ه از رایانه و ارجحیت آنها برای استفاده از رایانه در امور عمومی مربیان در زمینۀ استفاده یا لزوم استفاد

 آموزشی و تمرینات درک شود. 

                                                           
1. Faculty Attitudes Toward Information Technology 

2. Teachers' Attitudes Toward Computer 
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اسمیرنوف انجام گرفت. تحلیل توصیفی -از طریق آزمون کولموگرف هادادهطبیعی بودن توزیع 

منظور توصیف وضعیت فعلی نیازهای مربیان و تحلیل استنباطی برای تعیین میزان نگرش، دسترسی، به

 05/0برابر  هاآزمونرفت. سطح معناداری برای همۀ  کاربهنمونه تک tاربری، و نیاز مربیان توس  آزمون ک

 در نظر گرفته شد.

 

 ی تحقیقهاافتهنتایج و ی

و وضعیت سطح مربیگری  1در تحقیق در جدول  کنندهشرکتشناسی مربیان فوتبال یتجمعاطالعات 

بررسی شد و بر این اساس  هادادهآمده است. این اطالعات از حیث طبیعی بودن  1ها در شکل یآزمودن

اطالعات اصالح و پاالیش شد. تحلیل نتایج بر پایۀ چهار زمینۀ اصلی احساس شخصی نسبت به رایانه،  

مونه استفاده نتک tیازسنجی بود. برای سنجیدن این موارد از آزمون نمیزان دسترسی، میزان کاربری و 

 از این تحلیل به قرار زیر است:  آمدهدستبه(.  نتایج 2شد )جدول 

دهد که مربیان فوتبال از حیث احساس شخصی یم. احساس شخصی نسبت به رایانه: نتایج نشان 1

این به  ≥ P).05/0) اندداشته 4معناداری نمراتی باالتر از میانگین  طوربه، از لحاظ آماری رایانهنسبت به 

 .اندداشتهمعنا که مربیان فوتبال در مجموع به رایانه احساس مثبتی 

معناداری  طوربه. میزان دسترسی: مربیان فوتبال از حیث میزان دسترسی به رایانه، از لحاظ آماری 2

. به این معنا که در مجموع میزان دسترسی مربیان ≥ P)05/0) اندداشته 5/0نمراتی باالتر از میانگین 

 تبال به رایانه بیشتر از متوس  بوده است. فو

یث میزان کاربری رایانه، از لحاظ آماری از حنتایج بیانگر این بود که مربیان فوتبال  . میزان کاربری:3

. به این معنا که در مجموع میزان ≥P)05/0) اندداشته 3تر از میانگین یینپامعناداری نمراتی  طوربه

 ان فوتبال در سطح بسیار کم و )ماهی یک بار( بوده است. کاربری رایانه توس  مربی

ینکه نتایج  نمراتی باالتر از میانگین ااحساس نیاز به رایانه در مربیان فوتبال با توجه به  یازسنجی:ن. 4

 . ≥ P)05/0دهد، نسبتاً زیاد بوده است )یمرا نشان  3

برای  3یپلم، دفوقبرای  2برای دیپلم،  1برای زیر دیپلم،  0، در قسمت تحصیالت 1در جدول 

برای درجه  2برای درجه سه،  1برای دکتری، در بخش سطح مربیگری  5یسانس و لفوقبرای  4لیسانس، 

ی هاسکالالمللی و در بخش مدت شرکت در ینببرای سطح  5برای سطح ملی و  4برای درجه یک،  3دو، 
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برای  5برای پنج تا شش ماه و  4برای سه تا چهار ماه،  3برای کمتر از سه ماه،  2، اصالًبرای  1رایانه 

 بیش از شش ماه است.

 شناختی افراد مورد بررسیجمعیت هاییژگیوتوصیف . 1جدول 

 میانگین یرهامتغ
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی دامنه حداکثر حداقل

 -186/0 461/0 48 68 20 523/10 58/36 سن )سال(

 -984/0 356/0 5 5 0 094/1 02/2 تحصیالت

 36/3 66/1 40 41 1 250/7 11/10 تجربه )سال(

 254/0 956/0 4 5 1 21/1 19/2 سطح مربیگری

مدت شرکت در 

 ی رايانههاکالس
29/2 229/1 1 5 4 950/0 111/0- 

 

 
 هایآزمودن یگری. سطح مرب1شکل 

 

 نسبت به رايانه یازسنجین، نتايج از حیث احساس شخصی، میزان دسترسی، میزان کاربری. 2جدول 

 متغییر
انحراف ± میانگین 

 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 tآزمون      
T                   Sig 

71/5  احساس شخصی نسبت به رایانه ± 969/0  705/1  061/17  00/0  

248/0 میزان دسترسی  ± 68/0  180/0  567/7-  00/0  

14/2  میزان کاربری ± 704/0  861/0-  537/12-  00/0  

یازسنجین  73/3  ± 490/0  731/0  357/15  00/0  
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نمایندۀ بدترین  1که یطوربهی دوقطب، احساس شخصی نسبت به رایانه مقیاس 2در جدول 

به معنای  0به معنای دسترسی و  1، در متغیر میزان دسترسی هااحساسنمایندۀ بهترین  7و  هااحساس

ی یک بار، اهفتهبرای  3برای دو روز یک بار،  2برای هر روز،  1عدم دسترسی، در متغیر میزان کاربری 

یعنی خیلی  1 کهیطوربه امتیازی،پنج یازسنجی، لیکرتنبرای هرگز و در متغیر  5برای ماهی یک بار و  4

 نی خیلی کم است.یع 5زیاد و 

 

 یریگجهینتبحث و 

در حال گسترش است. این پیشرفت  سرعتبهای )مثل ورزش( رشتهینبهای ینهزمای در یانهراهای یتفعال

، استخراج اطالعات( هادادهی، مفاهیم مدیریت اطالعات )پایگاه افزارنرمی، افزارسختهای ینهزمدر همۀ 

(. تحقیقات در 18ی( قابل رؤیت است )اچندرسانهی )اینترنت، آموزش الکترونیکی، ارسانهو کاربرهای 

های مختلف ورزشی، مشخص کرده است مدلسازی یکتکنزمینۀ بررسی تأثیر رایانه و مدلسازی در آموزش 

از ی بسیاری برای استفاده هاتالشیابند. یممداوم تکامل و توسعه  طوربهای در اجراهای ورزشی یانهرا

رایانه در آموزش تربیت بدنی و ورزش صورت پذیرفته است. با وجود این، کمتر از پانزده سال است که 

ی افزارهانرمدر جهان صنعتی به نتیجه رسیده است. این توفیق مدیون دسترسی عمومی به  هاتالشاین 

کن است به عوامل مختلفی . استفاده از رایانه در ورزش مم(19)ای است یانهراکاربردی و قابل استفادۀ 

 .  (6) مربوط باشد ی قبلی، منابع درآمد، امکان مشاوره و تجربیات قبلی با رایانههاآموزشمانند سطح 

پژوهش حاضر نشان داد که مربیان  احساس شخصی مثبتی به رایانه داشتند که با نتایج تحقیق 

ها با وجود توسعۀ . این یافته(6 ،11، 12همخوانی داشت ) اوبراین و وایلدو همکاران،  لیبرمنکوکاک، 

مربیان باید خودشان را برای  چراکهرسد، یمنظر منابع و هماهنگی آنها با آموزش مربیگری منطقی به

یشان بیشتر از قبل هامهارتروز کردن دانش و موفق بودن در جهان مداوم در حال تغییر، آماده کنند و به

وجود آورده و ۀ دیگر  این است که شکاف بزرگی بین تغییرات و ابتکاراتی که فناوری بهضروری است. نکت

فراد برای سازگاری و وفق یافتن با این امربیان و ورزشکاران وجود دارد. مسئله این است که ظرفیت 

تعامل گذارد، اما یمتغییرات متفاوت است. ترس از تغییرات در پذیرفتن فناوری در سطح شخصی تأثیر 

 یافته بخش مهمی از فرایند پذیرش تغییرات است.سازمانبین جامعه، اقتصاد و عوامل 

میزان دسترسی به کامپیوتر برای مربیان بیشتر از متوس  بود. با این حال  میزان کاربری کامپیوتر 

(. 6انی داشت )و همکاران همخو لیبرمنبسیار کم )ماهی یک بار( بود. این یافته با نتایج تحقیق  در آنان
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ۀ استفاده از ابزارهای فناوری از جمله رایانه و اینترنت در نحویک توضیح ممکن این است که  مربیان به  

های یفناورها و مربیگری آشنا نیستند. براساس این نظریه، مربیان ورزشی نیازمند سازگاری با این راهبرد

یانی هنوز روش سنتی آموزش مربیگری را بیشتر ۀ حائز اهمیت این است که برخی مربنکتجدید هستند. 

ترین رسد در ایران بزرگنظر میدهند. به هر حال، بهیمای ترجیح یانهرای مبتنی با برنامۀ هاروشاز 

اند. از طرف دیگر، ها نوشته شدهها با آن زبانالمللی باشد که برنامههای بینمشکل، ناآشنایی مربیان با زبان

طلبد که در گام میانبر برای افزارها نیز خارج از توان بیشتر مربیان ایرانی است. اینها میقیمت برخی نرم

سازی شوند و با قیمت مناسب در افزارهای منتخب ترجمه و بومیسرعت نرمها، بهماندگیجبران عقب

 اختیار کاربران ایرانی قرار گیرند. مطالعۀ حاضر از این نظر در کشور پیشگام است.

در جهان مدرن ساس نیاز مربیان نسبت به کامپیوتر بیشتر از متوس  بود. این در حالی است که اح

این نتیجه با  .شودیدر سطح وسیعی استفاده م، رایانه ورزشی رشتۀمنظور دستیابی به برتری در امروز، به

انند ابزار مربیگری از دهۀ تویمبینی کردند  کامپیوترها یشپمطابقت دارد که  فریزر و دانیلسونهای یافته

(. در حقیقت، بیشتر احساس نیاز به فناوری و رایانه برای افزایش نیل به موفقیت 2به بعد باشند ) 1980

 افزارسختو  افزارنرمی ورزشی است. امروزه مشخص شده است که در مربیگری ورزشی هارقابتدر 

مستقیم  طوربهتوانند یمبرای مربیان در دسترس است، بلکه  فق نهای، از بین دیگر ابزارهای فناوری یانهرا

ها، ارزیابی پیشرفت آمادگی، یکتکنتوانند با ثبت حرکات و بررسی یمبرای بهبود اجرا استفاده شوند. اینها 

، هارقابتیزی ربرنامهیلۀ مدیریت سادۀ تسهیالت )مانند وسبههای آینده یا یاستراتژیزی ربرنامه

خصوص در هاین موضوع ب(. 18روند ) کاربهیزی سفرها، نمایش تمرینات فصل( برای عملکرد بهتر ربرنامه

تر ملموس کند،یتمایز بین برنده و بازنده را مشخص م، سطوح قهرمانی که کمترین برتری نسبت به حریف

های جدید یفناوراع با وجود این شرای ، مربیان حق دارند که احساس نیاز زیادی به استفاده از انو است.

 ی ورزشی داشته باشند. افزارهانرماز جمله رایانه و 

نتایج این مطالعه نشان داد که برخالف وجود نگرش مثبت هنوز از رایانه برای امر مربیگری استفاده 

ی ورزشی موجود در این زمینه افزارهانرم. 1توان دو دلیل ذکر کرد: یمشود. در این خصوصینمچندانی 

علت ناآشنایی با زبان رو مربیان بهی دیگر ورزشی به زبان فارسی تولید نشده و ازاینهارشتهیا حتی 

ی ورزشی، مربیان را در هاسازمان. مدیریت ناکارامد حاکم بر 2برند؛ ینم کاربهی موجود آن را افزارهانرم

کند. درست است که یمبر رایانه محدود ی آموزشی مبتنیهاروش یطور کلبهو  افزارهانرماستفاده از 

یری از فناوری آموزشی صورت گرفته است، اما گبهرهی آموزشی و هاروشاقداماتی برای بهبود و اصالح 
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های یرساختزهای نوین و فناوری اطالعات به یفناوری هرچه بیشتر از امکانات بالقوۀ وربهرهبرای 

ی افزارهانرمرسد ترغیب مربیان برای کاربرد یمنظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بیشتری نیاز است. به

های ورزشی در جهان ضروری یشرفتپیشان مطابق با هادانشبودن  روزبهورزشی در زمینۀ مربیگری برای 

ین اهداف ترمهمهای مناسب، یکی از یژاستراتها و یکتاکتبر آموزش بازیکنان برای انجام باشد. عالوه

ی هامؤلفهشود، امروزه به یمکه مشاهده طورهمانمربیگری برقراری ارتباط مناسب با بازیکنان است و 

سبب گسترش ینبدشود. یمی نسبت به عوامل فیزیولوژیکی یا بیومکانیکی بیشتر اهمیت داده شناختروان

تواند نقطۀ شروع یمشود، یمهبود ارتباط بین بازیکنان و مربیان های آموزشی که موجب بیفناورو توسعۀ 

مناسبی برای استفاده از کاربرد فناوری باشد. درک مفید بودن ابتکارات جدید و سادگی استفاده از آنها 

و  یمدال ناکاریدال ینترد  از مهمیشاموجب ریختن ترس از آنها و پذیرفتن فناوری توس  فرد است. 

  ادشده باشد.یا غفلت از فنون و دستاوردهای یگانگی ین بی، همما آورم آموزشی و ماللنظا اندک بازده
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Abstract 

The aim of this study was to assess the use, needs, and attitudes of soccer 

coaches towards computer. The statistical population consisted of football 

coaches of Isfahan city. The sample was selected from literate soccer 

coaches (diploma and higher) of Isfahan city by convenience purposive 

sampling method. According to the research objectives, a questionnaire 

which was the combination of two standard questionnaires (FAIT, TAC) was 

used for data collection. This questionnaires was sent to 150 football coaches 

and finally 109 questionnaires were completed and returned. The reliability 

of the questionnaire was determined using internal consistency technique 

(Cronbach’s alpha) which was 0.94, 0.64, 0.72 and 0.78 for attitude, 

accessibility, use and needs respectively. Descriptive analysis was used to 

describe the current needs of coaches and statistical analysis was used to 

determine attitudes, accessibility, use, and the needs of coaches by one-

sample t test. The results were measured by mean scores in each section. 

Statistical analysis of data gathered by the questionnaire revealed that in 

general, coaches' feeling toward computer was positive, accessibility of 

computer was higher than average, use of computer was very low (once a 

month) and feeling to need a computer was relatively high (P≤ 0.05). 
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