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 . 1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 . 2دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بابلسر ،مازندران ،ايران
 . 3دانشیار ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکیده
هدف از پژوهش حا ضر ،سنجیدن میزان کاربری ،اح ساس نیاز و نگرش ن سبت به رایانه در بین مربیان فوتبال بود .جامعۀ
آماری مربیان فوتبال شهر اصفهان بودند که نمونهگیری بهصورت در دسترس هدفمند و از میان مربیان فوتبال باسواد در
حد دیپلم و باالتر شهر اصفهان صورت گرفت .با توجه به اهداف پژوهش ،از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده
شد که تلفیقی از دو پرسشنامۀ استاندارد  FAITو  TACبود و برای  150نفر از مربیان فوتبال ارسال و در نهایت 109
پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد .اعتبار پرسشنامه با تکنیک تعیین همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در بخشهای
نگرش ،دسترسی ،کاربری و نیاز بهترتیب برابر  ،0/72 ،0/64 ،0/94و  0/78بهدست آمد .تحلیل توصیفی بهمنظور توصیف
وضعععیت فعلی نیازهای مربیان و تحلیل اسععتنباطی برای تعیین میزان نگرش ،دسععترسععی ،کاربری و نیاز مربیان توس ع
آزمون  tتکنمونه بهکار رفت .نتایج با توجه به نمرۀ میانگین هر بخش سنجیده شده ا ست .تحلیل اطالعات پر س شنامه
ن شان داد که در مجموع اح ساس مربیان ن سبت به کامپیوتر مثبت ،میزان د ستر سی به کامپیوتر بی شتر از حد متو س ،
میزان کاربری کامپیوتر بسیار کم (ماهی یک بار) و احساس نیاز به کامپیوتر نسبتاً زیاد بود (.)P≤0/05

واژههای کلیدی
رایانه ،کاربرد رایانه ،مربیان فوتبال ،نگرش ،نیازسنجی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09103101364 :

Email: f.ghiasian_2007@yahoo.com
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مقدمه
استفاده از رایانه در ورزش به دهۀ  ،1970زمانیکه دانشمندان و مربیان ورزشی برای تحلیل حرکات
ورزشکاران نخبه و کمک به نمرهگذاری از رایانه استفاده میکردند ،برمیگردد ( .)1فریزر و دانیلسون

1

( )1981پیشبینی کردند که رایانه ابزار مربیگری دهۀ  1980خواهد شد (.)2
امروزه بهرهگیری از آخرین دستاوردهای فناوری بهصورت سختافزاری و نرمافزاری امری مهم در
ارتقای سطح ورزش کشورهای پیشرفته بهحساب میآید ( .)3دانش دریافت و انتقال اطالعات ورزشی
توس رایانه ،فعالیتهای مختلفی را در علوم ورزشی از بررسی دادههای ساده تا کنترل حسگرها و انجام
شبیهسازی را در برمیگیرد ( .)4یکی از اولین زمینههای کاربرد علم رایانه در ورزش ،مربیگری است (.)5
در دهههای اخیر ،در کشورهای پیشرفته کاربرد رایانه نهتنها بهعنوان ابزاری معمول و عمومی بهطور مداوم
در حال گسترش است ،بلکه رایانه جزئی الینفک از زندگی مربیان فوتبال است .این در حالی است که
پیشرفت فناوری و به خصوص رایانه در کشور ما از سرعت کافی برخوردار نبوده است .استفاده از فناوری
آموزشی برای بهبود مربیگری ابزار مهم و مؤثری است .فناوری آموزشی میتواند نقش بسیار مهمی در
آماده کردن مربیان با اطالعات روز دنیا داشته باشد (.)6
مربی وظایف متعددی مانند طراحی تمرینات مناسب ،ارزیابی مناسب از وضعیت بازیکنان ،طراحی
برنامۀ مسابقاتی تیم و مدیریت بازیکنان دارد .رایانه در تمامی این موارد میتواند بهنوعی از مربی حمایت
کند .امروزه با پیچیدهتر شدن محی و رقابت فشرده و باال رفتن سطح آگاهیها ،توقعات و انتظارات ،بدون
داشتن اطالعات و دانش روز ،مربیان ورزشی نمیتوانند به کار خود بهطور مؤثر ادامه دهند .آمادهسازی
آموزش و مواد آموزشی براساس چندرسانهای و با استفاده از عناصر تعاملی ،زمانیکه موقعیتهای پیچیده،
پویا و واقعی باید ارائه شود ،مانند ورزش مدرن فوتبال مفید است ( .)5در رشتۀ فوتبال آقای گاس
هیدینگ 2سرمربی سابق باشگاه بارسلونا 3اسپانیا که سمت سرمربیگری تیم ملی کره را در جام جهانی
سال  2002کره و ژاپن بر عهده داشت ،یکی از رازهای موفقیت خود را مدیون بهرهگیری از رایانه میداند.
او از رایانۀ مجهز به نرمافزار تخصصی رشتۀ فوتبال برخوردار است و اغلب آن را بههمراه دارد؛ با استفاده
از این نرمافزار تاکتیکهای خود را مدلسازی میکند و در برابر تاکتیک احتمالی تیم حریف میآزماید.

1. Fraser and Danielson
2. Guus Hiddink
3. FC Barcelona
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این مسائل بهخوبی بیانگر اهمیت رشد فناوری در ورزش است .باشگاههای معتبر فوتبال مانند رئال
مادرید 1،بایرنمونیخ 2،منچستریونایتد 3،آژاکس 4،یوونتوس 5،آرسنال 6،بارسلونا و ...کارشناسانی را به
استخدام در میآورند .این کارشناسان وظیفۀ تحلیل و بررسی عملکرد هر یک از بازیکنان تیم را بر عهده
دارند ( .)3با استفاده از نرمافزار رایانهای اطالعات کسبشده از موقعیت بازیکنان یک تیم شبیهسازی
میشود ،یعنی الگوهای موقعیت مستقل از زمین بازی ترسیم میشود ( .)7همچنین شبیهسازی به
بازیکنان بهخصوص مبتدیها ،تا حد زیادی در تمام جنبههای بازی میتواند کمک کند و اجرای آنها را
در دورۀ کوتاهی از زمان بهبود بخشد (.)8
در آموزش رسمی مربیان ،شواهدی دال بر نگرش مثبت آنها در مورد استفاده از آموزش چندرسانهای
به کمک رایانه وجود دارد ،اما هنوز بسیاری از مربیان جوان روش سنتی یادگیری براساس کتاب و
دستنوشته را به استفاده از برنامههای رایانهای مرتب با ورزش ترجیح میدهند ( .)9پژوهشهای قبلی
نشان دادند که تجربۀ قبلی افراد و ویژگیهای درکشدۀ آنها نسبت به نوآوری بر نحوۀ تصمیمگیری افراد
در مورد پذیرش فناوری مناسب تأثیر میگذارد (.)10
اوبراین و وایلد ) 1996(7در پژوهشی نگرش مدیران استرالیا در مورد استفاده از فناوری اطالعات را
بررسی کردند .نتایج نشان داد که تغییر مطلوبی در نگرش مدیران به سمت برنامههای آموزشی ،مدیریت
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
و خلق ایدههای جدید در سازمان تمایل داشتند (.)11
یافتههای کوکاک ) 2003( 8در مورد استفاده از رایانه در میان معلمان ورزش ،مدیران ورزش و
دانشآموزان ترکیه نشان داد که همۀ کاربران نگرش مثبتی به رایانه داشتند ،ولی مهارتهای آنها متفاوت
بود و با نگرش همبستگی نداشت .وی در نهایت بیان کرد برای توسعۀ حال و آیندۀ ورزش ترکیه به
استفاده از انواع فناوریهای مؤثر نیاز است (.)12
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
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یافتههای لیبرمن1و همکاران ( )2006در مورد مربیان باتجربه ،نشان داد که مربیان نخبه ،داشتن
ارتباط خوب با ورزشکاران را بهعنوان یکی از اهداف اصلی انتخاب کردند و اذعان داشتند در زمینۀ اهمیت
کلی علوم ورزشی آگاهی داشته و در مورد استفاده از فناوریهای ورزشی نگرش مثبتی دارند ،ولی لزوماً
این نگرش مثبت را حتی زمانیکه همگی از فناوری اطالعات برای دیگر فعالیتها استفاده میکنند ،در
عمل به محی های ورزش رقابتی انتقال نمیدهند ( .)6نتایج تحقیقات بیانگر این است که کاربری
کامپیوتر تحت تأثیر نگرش است نه سن ،تحصیالت و تجارب فردی (.)1
پژوهشهای دیگری نیز در زمینۀ نگرش مربیان انجام گرفته است .هاگیوارا و وولفسون)2013( 2
نگرش مربیان فوتبال به استفاده از مجازات در ژاپن و انگلستان را بررسی کردند که نتایج با توجه به
تفاوتهای بین فرهنگی و همچنین تغییرات مرتب در مفاهیم فردگرایی در مقابل جمع ،شرم و گناه ،و
نگرش نسبت به رهبری تفسیر شد (.)13
پانتانو ) 2016(3در تحقیقی با هدف بررسی دانش ،نگرش و مهارت مربیان دبیرستان در مورد ورزش
سهگانۀ زنان و همچنین تعیین تفاوتهای جنسیتی در دانش ،نگرش و رفتار مربیان ،بیستوشش
دبیرستان را مورد توجه قرار داد که تفاوت معناداری بین جنسیت و مهارت مربیان مشاهده نشد .همچنین
هیچ همبستگیای بین جنسیت مربیان ،سن ،تعداد سالهای مربیگری و دانش مربیان مشاهده نشد .این
مطالعه نشان داد که شکافها در دانش در مورد ورزش سهگانه وجود دارد و آموزش مربیان میتواند
وسیلهای مهم برای پیشگیری از شکافها باشد ( .)14دلرو4و همکاران ( )2017نیز تحقیقی در زمینۀ
نگرش ،درک و نیاز حمایتی و نیاز مخالفت مربیگری و رفتار اخالقی نسبت به فوتبال انجام دادند که نتایج
تجزیهوتحل یل چندسطحی نشان داد که تنوع بسیاری در درک و نیاز حمایتی و نیاز مخالفت مربیگری از
بازی به بازی وجود دارد (.)15
نتایج ارزیابی نگرش مربیان مجرب نسبت به فناوری و علم ورزش هم نشان میدهد که مربیان اهمیت
کلی علم ورزش را شناختهاند و دربارۀ استفاده از فناوری ورزشی نظری مثبت دارند ،اما لزوماً این نگرش
مثبت را به تمرین و محی های رقابتی ورزشی منتقل نمیکنند .اگرچه بسیاری از مربیان استفاده از
رایانهها را در باشگاهها شروع کردهاند ،ولی تحقیقات کمی در مورد نگرش مربیان نسبت به فناوری و علم
1. Liebermann
2. Hagiwara & Wolfson
3. Pantano
4. Delrue
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ورزش انجام گرفته است ( .)6این تحقیق در پی بررسی نگرش و عقاید مربیان فوتبال دربارۀ فناوری
اطالعات و استفاده از رایانه در زمینۀ مربیگری ورزشی است.

روش تحقیق
هدف از پژوهش حاضر ،سنجیدن میزان کاربری ،احساس نیاز و نگرش نسبت به رایانه در بین مربیان
فوتبال است .جامعۀ آماری مربیان فوتبال شهر اصفهان بود که نمونهگیری بهصورت در دسترس هدفمند
و از میان مربیان فوتبال باسواد در حد دیپلم و باالتر شهر اصفهان صورت گرفت .پرسشنامۀ مربوطه برای
 150نفر از مربیان فوتبال ارسال و در نهایت  109پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد .مربیان فوتبال
پرسشنامههایی را که شامل پنج بخش اطالعات عمومی ،احساس شخصی در مورد رایانه ،میزان دسترسی،
میزان کاربری و نیازسنجی بود ،تکمیل کردند .بخش اول شامل  8پرسش مربوط به اطالعات شخصی
مانند سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،درجۀ مربیگری ،سال شروع مربیگری ،نوع و مدت کالسهای
آموزشی رایانه میشد .بخش دوم مربوط به احساس شخصی نسبت به رایانه و شامل  10پرسش دوقطبی
 7رتبها ی بود .در بخش سوم میزان دسترسی فعلی مربیان به رایانه ،اینترنت و پست الکترونیک با 7
پرسش دوگزینهای (بلی و خیر) سنجیده میشد .میزان کاربری (بخش چهارم) با  5پرسش و با گزینههای
لیکرت هر روز ،دو روز یک بار ،هفتهای یک بار ،ماهی یک بار و هرگز عالمتگذاری شده بود .بخش آخر
نیازسنجی شامل  8پرسش براساس مقیاس پنجقسمتی لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخالف طراحی
شده بود .پرسشنامۀ مورد استفاده تلفیقی از دو پرسشنامۀ استاندارد 2TAC 1،FAITبود ( .)16 ،17روایی
پرسشنامه از طریق بررسی محتوا صورت پذیرفت .اعتبار (همسانی درونی) پرسشنامه از طریق اندازهگیری
آلفای کرونباخ بهدست آمد .بدینترتیب ضریب آلفا برای قسمتهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم پرسشنامه
بهترتیب برابر 0/72 ،0/64 ،0/94و  0/78بهدست آمد .این ضرایب کامالً مطابق انتظار براساس نوع
پرسشنامه بود و همسانی درونی بخشهای موردنظر را تأیید کرد .هدف پرسشنامه این بود که نگرش
عمومی مربیان در زمینۀ استفاده یا لزوم استفاد ه از رایانه و ارجحیت آنها برای استفاده از رایانه در امور
آموزشی و تمرینات درک شود.

1. Faculty Attitudes Toward Information Technology
2. Teachers' Attitudes Toward Computer
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طبیعی بودن توزیع دادهها از طریق آزمون کولموگرف-اسمیرنوف انجام گرفت .تحلیل توصیفی
به منظور توصیف وضعیت فعلی نیازهای مربیان و تحلیل استنباطی برای تعیین میزان نگرش ،دسترسی،
کاربری ،و نیاز مربیان توس آزمون  tتکنمونه بهکار رفت .سطح معناداری برای همۀ آزمونها برابر 0/05
در نظر گرفته شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
اطالعات جمعیتشناسی مربیان فوتبال شرکتکننده در تحقیق در جدول  1و وضعیت سطح مربیگری
آزمودنیها در شکل  1آمده است .این اطالعات از حیث طبیعی بودن دادهها بررسی شد و بر این اساس
اطالعات اصالح و پاالیش شد .تحلیل نتایج بر پایۀ چهار زمینۀ اصلی احساس شخصی نسبت به رایانه،
میزان دسترسی ،میزان کاربری و نیازسنجی بود .برای سنجیدن این موارد از آزمون  tتکنمونه استفاده
شد (جدول  .)2نتایج بهدستآمده از این تحلیل به قرار زیر است:
 .1احساس شخصی نسبت به رایانه :نتایج نشان میدهد که مربیان فوتبال از حیث احساس شخصی
نسبت به رایانه ،از لحاظ آماری بهطور معناداری نمراتی باالتر از میانگین  4داشتهاند ( .(P ≤0/05به این
معنا که مربیان فوتبال در مجموع به رایانه احساس مثبتی داشتهاند.
 .2میزان دسترسی :مربیان فوتبال از حیث میزان دسترسی به رایانه ،از لحاظ آماری بهطور معناداری
نمراتی باالتر از میانگین  0/5داشتهاند ( .(P ≤0/05به این معنا که در مجموع میزان دسترسی مربیان
فوتبال به رایانه بیشتر از متوس بوده است.
 .3میزان کاربری :نتایج بیانگر این بود که مربیان فوتبال از حیث میزان کاربری رایانه ،از لحاظ آماری
بهطور معناداری نمراتی پایینتر از میانگین  3داشتهاند ( .(P≤0/05به این معنا که در مجموع میزان
کاربری رایانه توس مربیان فوتبال در سطح بسیار کم و (ماهی یک بار) بوده است.
 .4نیازسنجی :احساس نیاز به رایانه در مربیان فوتبال با توجه به اینکه نتایج نمراتی باالتر از میانگین
 3را نشان میدهد ،نسبتاً زیاد بوده است (.(P ≤0/05
در جدول  ،1در قسمت تحصیالت  0برای زیر دیپلم 1 ،برای دیپلم 2 ،برای فوقدیپلم 3 ،برای
لیسانس 4 ،برای فوقلیسانس و  5برای دکتری ،در بخش سطح مربیگری  1برای درجه سه 2 ،برای درجه
دو 3 ،برای درجه یک 4 ،برای سطح ملی و  5برای سطح بینالمللی و در بخش مدت شرکت در کالسهای
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رایانه  1برای اصالً 2 ،برای کمتر از سه ماه 3 ،برای سه تا چهار ماه 4 ،برای پنج تا شش ماه و  5برای
بیش از شش ماه است.
جدول  .1توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی افراد مورد بررسی
انحراف

متغیرها

میانگین

سن (سال)

36/58

10/523

تحصیالت

2/02

1/094

0

تجربه (سال)

10/11

7/250

1

41

سطح مربیگری

2/19

1/21

1

5

4

2/29

1/229

1

5

4

مدت شرکت در
کالسهای رايانه

استاندارد

حداقل

حداکثر

دامنه

چولگی

کشیدگی

20

68

48

0/461

-0/186

5

5

0/356

-0/984

40

1/66

3/36

0/956

0/254

0/950

-0/111

شکل  .1سطح مربیگری آزمودنیها
جدول  .2نتايج از حیث احساس شخصی ،میزان دسترسی ،میزان کاربری ،نیازسنجی نسبت به رايانه
اختالف
میانگین  ±انحراف
آزمون t
متغییر
میانگین
استاندارد
Sig
T
احساس شخصی نسبت به رایانه

5/71 ± 0/969

1/705

17/061

0/00

میزان دسترسی

0/248 ± 0/68

0/180

-7/567

0/00

میزان کاربری

2/14 ± 0/704

-0/861

-12/537

0/00

نیازسنجی

3/73 ± 0/490

0/731

15/357

0/00
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در جدول  ،2احساس شخصی نسبت به رایانه مقیاس دوقطبی بهطوریکه  1نمایندۀ بدترین
احساسها و  7نمایندۀ بهترین احساسها ،در متغیر میزان دسترسی  1به معنای دسترسی و  0به معنای
عدم دسترسی ،در متغیر میزان کاربری  1برای هر روز 2 ،برای دو روز یک بار 3 ،برای هفتهای یک بار،
 4برای ماهی یک بار و  5برای هرگز و در متغیر نیازسنجی ،لیکرت پنجامتیازی ،بهطوریکه  1یعنی خیلی
زیاد و  5یعنی خیلی کم است.
بحث و نتیجهگیری
فعالیتهای رایانهای در زمینههای بینرشتهای (مثل ورزش) بهسرعت در حال گسترش است .این پیشرفت
در همۀ زمینههای سختافزاری ،نرمافزاری ،مفاهیم مدیریت اطالعات (پایگاه دادهها ،استخراج اطالعات)
و کاربرهای رسانهای (اینترنت ،آموزش الکترونیکی ،چندرسانهای) قابل رؤیت است ( .)18تحقیقات در
زمینۀ بررسی تأثیر رایانه و مدلسازی در آموزش تکنیکهای مختلف ورزشی ،مشخص کرده است مدلسازی
رایانهای در اجراهای ورزشی بهطور مداوم تکامل و توسعه مییابند .تالشهای بسیاری برای استفاده از
رایانه در آموزش تربیت بدنی و ورزش صورت پذیرفته است .با وجود این ،کمتر از پانزده سال است که
این تالشها در جهان صنعتی به نتیجه رسیده است .این توفیق مدیون دسترسی عمومی به نرمافزارهای
کاربردی و قابل استفادۀ رایانهای است ( .)19استفاده از رایانه در ورزش ممکن است به عوامل مختلفی
مانند سطح آموزشهای قبلی ،منابع درآمد ،امکان مشاوره و تجربیات قبلی با رایانه مربوط باشد (.)6
پژوهش حاضر نشان داد که مربیان احساس شخصی مثبتی به رایانه داشتند که با نتایج تحقیق
کوکاک ،لیبرمن و همکاران ،اوبراین و وایلد همخوانی داشت ( .)6 ،11 ،12این یافتهها با وجود توسعۀ
منابع و هماهنگی آنها با آموزش مربیگری منطقی بهنظر میرسد ،چراکه مربیان باید خودشان را برای
موفق بودن در جهان مداوم در حال تغییر ،آماده کنند و بهروز کردن دانش و مهارتهایشان بیشتر از قبل
ضروری است .نکتۀ دیگر این است که شکاف بزرگی بین تغییرات و ابتکاراتی که فناوری بهوجود آورده و
مربیان و ورزشکاران وجود دارد .مسئله این است که ظرفیت افراد برای سازگاری و وفق یافتن با این
تغییرات متفاوت است .ترس از تغییرات در پذیرفتن فناوری در سطح شخصی تأثیر میگذارد ،اما تعامل
بین جامعه ،اقتصاد و عوامل سازمانیافته بخش مهمی از فرایند پذیرش تغییرات است.
میزان دسترسی به کامپیوتر برای مربیان بیشتر از متوس بود .با این حال میزان کاربری کامپیوتر
در آنان بسیار کم (ماهی یک بار) بود .این یافته با نتایج تحقیق لیبرمن و همکاران همخوانی داشت (.)6
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یک توضیح ممکن این است که مربیان به نحوۀ استفاده از ابزارهای فناوری از جمله رایانه و اینترنت در
مربیگری آشنا نیستند .براساس این نظریه ،مربیان ورزشی نیازمند سازگاری با این راهبردها و فناوریهای
جدید هستند .نکتۀ حائز اهمیت این است که برخی مربیانی هنوز روش سنتی آموزش مربیگری را بیشتر
از روشهای مبتنی با برنامۀ رایانهای ترجیح میدهند .به هر حال ،بهنظر میرسد در ایران بزرگترین
مشکل ،ناآشنایی مربیان با زبانهای بینالمللی باشد که برنامهها با آن زبانها نوشته شدهاند .از طرف دیگر،
قیمت برخی نرم افزارها نیز خارج از توان بیشتر مربیان ایرانی است .اینها میطلبد که در گام میانبر برای
جبران عقبماندگیها ،بهسرعت نرمافزارهای منتخب ترجمه و بومیسازی شوند و با قیمت مناسب در
اختیار کاربران ایرانی قرار گیرند .مطالعۀ حاضر از این نظر در کشور پیشگام است.
احساس نیاز مربیان نسبت به کامپیوتر بیشتر از متوس بود .این در حالی است که در جهان مدرن
امروز ،بهمنظور دستیابی به برتری در رشتۀ ورزشی ،رایانه در سطح وسیعی استفاده میشود .این نتیجه با
یافتههای فریزر و دانیلسون مطابقت دارد که پیشبینی کردند کامپیوترها میتوانند ابزار مربیگری از دهۀ
 1980به بعد باشند ( .) 2در حقیقت ،بیشتر احساس نیاز به فناوری و رایانه برای افزایش نیل به موفقیت
در رقابتها ی ورزشی است .امروزه مشخص شده است که در مربیگری ورزشی نرمافزار و سختافزار
رایانهای ،از بین دیگر ابزارهای فناوری نهفق برای مربیان در دسترس است ،بلکه میتوانند بهطور مستقیم
برای بهبود اجرا استفاده شوند .اینها میتوانند با ثبت حرکات و بررسی تکنیکها ،ارزیابی پیشرفت آمادگی،
برنامهریزی استراتژیهای آینده یا بهوسیلۀ مدیریت سادۀ تسهیالت (مانند برنامهریزی رقابتها،
برنامهریزی سفرها ،نمایش تمرینات فصل) برای عملکرد بهتر بهکار روند ( .)18این موضوع بهخصوص در
سطوح قهرمانی که کمترین برتری نسبت به حریف ،تمایز بین برنده و بازنده را مشخص میکند ،ملموستر
است .با وجود این شرای  ،مربیان حق دارند که احساس نیاز زیادی به استفاده از انواع فناوریهای جدید
از جمله رایانه و نرمافزارهای ورزشی داشته باشند.
نتایج این مطالعه نشان داد که برخالف وجود نگرش مثبت هنوز از رایانه برای امر مربیگری استفاده
چندانی نمیشود .در این خصوصمیتوان دو دلیل ذکر کرد .1 :نرمافزارهای ورزشی موجود در این زمینه
یا حتی رشتهها ی دیگر ورزشی به زبان فارسی تولید نشده و ازاینرو مربیان بهعلت ناآشنایی با زبان
نرمافزارهای موجود آن را بهکار نمیبرند؛  .2مدیریت ناکارامد حاکم بر سازمانهای ورزشی ،مربیان را در
استفاده از نرمافزارها و بهطور کلی روشهای آموزشی مبتنیبر رایانه محدود میکند .درست است که
اقداماتی برای بهبود و اصالح روشهای آموزشی و بهرهگیری از فناوری آموزشی صورت گرفته است ،اما
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برای بهرهوری هرچه بیشتر از امکانات بالقوۀ فناوریهای نوین و فناوری اطالعات به زیرساختهای
 بهنظر میرسد ترغیب مربیان برای کاربرد نرمافزارهای. اقتصادی بیشتری نیاز است، اجتماعی،فرهنگی
ورزشی در زمینۀ مربیگری برای بهروز بودن دانشهایشان مطابق با پیشرفتهای ورزشی در جهان ضروری
 یکی از مهمترین اهداف، عالوهبر آموزش بازیکنان برای انجام تاکتیکها و استراتژیهای مناسب.باشد
 امروزه به مؤلفههای،مربیگری برقراری ارتباط مناسب با بازیکنان است و همانطورکه مشاهده میشود
 بدینسبب گسترش.روانشناختی نسبت به عوامل فیزیولوژیکی یا بیومکانیکی بیشتر اهمیت داده میشود
 میتواند نقطۀ شروع،و توسعۀ فناوریهای آموزشی که موجب بهبود ارتباط بین بازیکنان و مربیان میشود
 درک مفید بودن ابتکارات جدید و سادگی استفاده از آنها.مناسبی برای استفاده از کاربرد فناوری باشد
 شاید از مهمترین دالیل ناکارامدی و.موجب ریختن ترس از آنها و پذیرفتن فناوری توس فرد است
. همین بیگانگی یا غفلت از فنون و دستاوردهای یادشده باشد،بازده اندک نظام آموزشی و ماللآور ما
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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 onesample 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).
Keywords
Attitude, computer, computer use, football coaches, need analysis.
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