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 چکیده

ای در فوتبال است. نمونة آماری این  منظور انتخاب سرمربیان حرفه ها و طراحی الگویی بههدف پژوهش، مقایسة شاخص  

ست که  اتماشاگر   384خبرنگار ورزشی و   130مدیر،  38بازیکن،  210مربی،  379نفر شامل   1141پژوهش متشکل از  

سی و مورگان و به    ستفاده از جدول کرج صی ت     با ا صی شده صورت تخ شی    ناوبی برآورد  صیفی پیمای اند. روش تحقیق، تو

ستتاخته استتت که روایی محتوایی از طریق انظارنظر استتتادان  های تحقیق پرستتشتتنامة محققاستتت. ابرار گردآوری داده

  SPSSافرارهای ز نرمادانشگاه و سرمربیان فوتبال، روایی سازة آن با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و با استفاده 

  87/0و پایایی آن با ضتتریآ آلفای کرونباد در ستت    73/0در ستت    KMOانجام گرفته استتت که مقدار  AMOSو 

بندی معیارهای انتخاب، از آزمون تحلیل مانوا برای منظور اولویتها از آزمون فریدمن بهبرآورد شده است. در تحلیل داده  

در تحلیل مانوا، از تحلیل   آشتتکارشتتدهی هاتفاوتص شتتدن جایگاه شتتخهای آماری و برای مهای نمونهمقایستتة دیدگاه

شان می        ست. نتایج پژوهش ن شده ا ستفاده  بندی  دهد بین دیدگاه نمونة آماری در اولویتواریانس یکراهه در متن مانوا ا

ترتیآ وتبال بهای فترین شاخص در انتخاب سرمربیان حرفهاهمیتترین و کمهای انتخاب تفاوت وجود دارد و مظمشاخص

 عنوان بازیکن فوتبال است.های فنی و سابقة ورزشی بهمظارت
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 مقدمه

کشورهای  ی به خود جذب کرده که تعداداگونهبهفوتبال تنظا ورزشی است که تقریباً همة جمعیت جظان را 

(. فوتبال 1عضو است ) 193عضو بیش از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل با  209با  1عضو فیفا

پردازند و در بسیاری ( و افراد بسیاری از کشورهای مختلف به فوتبال می2ترین ورزش دنیاست )محبوب

یروزی در آن با غرور شود که شکست یا پعنوان یک پدیدة ملی به آن نگریسته میاز کشورهای جظان به

 250(. تعداد اعضای خانوادة فدراسیون جظانی فوتبال تقریباً بیش از 3ملی کشورها گره خورده است )

های سنی، سرمربیان، میلیون نفر است و این تعداد دربرگیرندة بازیکنان فوتبال مرد و زن در تمام رده

یاران داوری و همچنین گروه پرشکی است. فوتبال کادر مربیگری، مدیران و متولیان اجرایی، داوران و دست

بخشد و فوتبال بخشی از زندگی روزمرة آنظا شده است. به تمامی این اشخاص شوق لذت و شیفتگی می

دنبال بظبود و پیشرفت بازی خویش هستند و به همین دلیل از سرمربیان طور مداوم بهبازیکنان زیادی به

 (.4کنند )می برای انجام این کار تقاضای کمک

اند. توان ادعا کرد در فوتبال بیش از هر رشتة دیگری برای نقش سرمربی ارزش و اهمیت قائل شدهمی

دانند و در صورت برد و گرفتن جایره آنظا عموم مردم، همواره سرمربیان را مسئول عملکرد ضعیف تیم می

ای است ایند پیچیدة مربیگری تیم پدیدهسرمربی در فوتبال، فر کنند. با وجود جایگاه مظمرا ستایش می

(. در بیشتر 5روشنی شناخته نشده است )دهند، بهکه همچنان حتی نرد کسانی که مربیان را آموزش می

های ای از مظارتمنابع مربیگری شغلی مضاعف و سرمربی فردی توصیف شده است که باید مجموعه

اری هم بر این ای مربیگری اجرا کند. در حال حاضر بسیهارتباطی و مدیریتی را در دامنة وسیعی از نقش

های ظارتمباورند که نقش سرمربی در فوتبال امروزی از هدایت جلسة تمرینی فراتر رفته است و باید 

های ارتباطی و شناسی، آمادگی جسمانی و مظارتهایی مانند تاکتیکی، تکنیکی، روانگوناگونی در حوزه

 (. 4،2اجتماعی داشته باشد )

ویژه در ورزش مظمی مانند فوتبال، فقط یک الگوی انتخاب و سبآ پیچیدگی در مربیگری نوین بهبه

تواند رسیدن به دانش روشن از این فرایند را میسر سازد. مند و عینی از مربیگری میارزیابی نظام

کارامدی در مربیگری مند برای تشخیص اجرای مظم طورکه دانشمندان توجه خود را بر تالشی نظامهمان

ای معیارها و مسلط بودن به های فوتبال قارهاند، فدراسیون جظانی فوتبال و کنفدراسیونمتمرکر کرده

                                                           
1. International Federation of Association Football 
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اند. فدراسیون علوم خاصی را برای سرمربیان فوتبال در س وح مختلف مربیگری توصیف و تبیین کرده

آورد و نمایشی دست مینتایج خوبی به( معتقد است، پشت سر هر تیم بررگی که 2006جظانی فوتبال )

عنوان سرمربی مشاهده کرد توان یک شخص ممتاز و رهبر را بهدهد، میزیبا و باکیفیت از فوتبال ارائه می

(. کنفدراسیون فوتبال 4شناختی و آموزشی فوتبال تسلط دارد )های تکنیکی، تاکتیکی، روانکه بر جنبه

که یک سرمربی فوتبال باید دارا باشد، مدیریت برنامة تمرین، (، مظارت و دانشی را 2016) 1آسیا

ریری و تعیین اهداف، مدیریت و سازماندهی و هدایت جلسات تمرین، مظارت در ایجاد ارتباط، برنامه

های آماری وتحلیل و بررسیشناسی در ورزش، تجریهمظارت در هدایت تیم در مسابقه، آگاهی از روان

های یک بازیکن فوتبال ناشی از دانش فنی، رفتارها و ملکرد خوب و بیشتر موفقیت(. ع6کند )عنوان می

 (.7ای و چندمظارتی است )عملکرد سرمربی حرفه

های عملکرد یک تیم به متغیرهای اساسی مانند توانایی فنی مربیگری، تجربة مربیگری و مظارت

های ورزشی ویژه است و ان در عملکرد تیم(. نقش سرمربی8کند )ارتباطی مربی ارتباط مستقیم پیدا می

(. مربیگری و کار 9) هاستتیمآمیر و مؤثر سرمربیان های ورزشی حاصل از رهبری موفقیتموفقیت تیم

ای خاص است که فرد موردنظر جظت آن باید ای، شغل ویژه و حرفهکردن با ورزشکاران س   باال و حرفه

شناختی، مدیریتی و آمادگی در ابعاد مختلف فنی، اجتماعی، روان های گوناگون و متفاوتدانش و توانایی

ای (. مربیان حرفه10جسمانی را داشته باشد و انجام این کار تنظا در صالحیت مربیان خبره و کارامد است )

های تیمی و انفرادی دارند. ونایف و ای ورزشکاران رشتهنقشی اساسی در توسعة زندگی و ورزش حرفه

های مربی خبره، رشد شخصیتی ورزشکار و افرایش درک ورزشی، ارتقای دانش فنی و مظارتهای نقش

های حرکتی و تشویق های انتخابی، ارتقای س   و تعداد برنامهگیریها و تصمیمتاکتیکی، توسعة مظارت

ای، بیان حرفهمنظور ارزیابی مر( به2007) 2(. انجمن مربیان بریتیش کلمبیا11) استبه تداوم در یادگیری 

های ای، خودارزیابی مربیان و ارزیابی توسط ورزشکاران پرسشنامهمربیان س   باال، مربیان غیرحرفه

های سازمانی و تشکیالتی، هایی مانند مظارتها ویژگیمختلفی را طراحی کرده است. در این پرسشنامه

های مدیریتی و ایمنی گروهی، مظارتهای ارتباط های ارتباط شخصی، مظارتهای آموزشی، مظارتمظارت

 (. 12شود )هایی جظت ارزیابی مربیان استفاده میعنوان شاخصهای شخصیتی بهو مظارت

                                                           
1. Asian Football confederation (AFC) 

2. Coaches Association of British Columbia 
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های مختلفی مانند ها و ویژگیای فوتبال باید شاخصمنظور ارزیابی و انتخاب مربیان حرفهبه

های شخصیتی و ای مربیگری، ویژگیههای فنی، دیدگاههای اجتماعی، ویژگیهای فردی، ویژگیویژگی

شود و عنوان سرمربیان کامل نام برده می(. از مربیان موفق در فوتبال به13روانی مدنظر قرار گیرد )

های اصلی فوتبال )تاکتیک، تکنیک، آمادگی جسمانی هایی مانند تجربه و دانش باال در تمام بخشویژگی

ارگیری بازیکنان، ساخت فرهنگ تیمی م لوب، برقراری ارتباط کشناسی(، مظارت در استخدام و بهو روان

(. نقش مربیان در 14) استها و داشتن تفکر راهبردی و برنامة بلندمدت برای مربیان الزم خوب با رسانه

 استشناختی مورد تأکید های روانویژه توسعة مظارتهای بازیکنان فوتبال در تمام ابعاد بهتوسعة مظارت

(15.) 

تواند در ها میی داشته باشد. این ویژگیفردمنحصربههای سرمربی موفق و شایسته باید ویژگییک 

تواند مورد توجه های شخصیتی، فردی، مدیریتی، دانش فنی و تخصصی، اجتماعی و ارتباطی میزمینه

رسیدن ها ممکن است موجآ عدم موفقیت سرمربی در که نداشتن هر یک از ویژگییطوربهقرار گیرد، 

های های ملی فوتبال یا باشگاهتیم رأسای در شک انتخاب سرمربیان حرفه(. بی16به نتایج م لوب شود )

. بر این استأیید و مقبولیت باشد، بسیار خ یر و دشوار تهای گوناگون مورد بررگ فوتبال که از جنبه

ای فوتبال اهمیتی رمربیان حرفهمنظور انتخاب سها و طراحی الگویی بهاساس شناسایی و مقایسة شاخص

های بررگ های فوتبال و باشگاهیونفدراسهای زنجیرة مدیریت در ین حلقهترمظمویژه دارد و یکی از 

علم مدیریت معتقدند هر آنچه را نتوان  نظرانصاحآحدی است که آید و اهمیت آن بهشمار میبه

منظور انتخاب ها و طراحی الگویی بهیی شاخصتوان مدیریت کرد. عدم شناساگیری کرد، نمیاندازه

های گراف بر جامعة فوتبال، موجآ بر تحمیل هرینهای در فوتبال ایران عالوهسرمربیان اصل  و حرفه

های دار شدن عواطف و احساسات تماشاگران در دو بخش ملی و باشگاهی شده است. چنانکه انتخابخدشه

المللی در های باشگاهی و ملی در رویدادهای بینیل اصلی شکست تیمنادرست سرمربیان در فوتبال از دال

که تیم ملی فوتبال ایران تشکیل شد و فوتبال در  1320. برای نمونه از سال استطول سالیان متمادی 

مربی داخلی و خارجی مسئولیت رهبری  51ای جدید و تازه به خود گرفت، تاکنون بیش از ایران چظره

ماه  16دهندة متوسط عمر مربیگری در تیم ملی تا اند که نشانایران را بر عظده داشته تیم ملی فوتبال

ماه است. در بخش  30های ملی کشورهای صاحآ فوتبال که متوسط عمر مربیگری در تیماست. درحالی

ه هفت 17باشگاهی نیر متوسط عمر مربیگری برای سرمربیان فعال در لیگ برتر فوتبال ایران در حدود 
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های معتبر اروپایی است و تمامی این موارد حاکی از تر از استانداردهای رایج در لیگاست که بسیار پایین

 های مظم و الگویی مشخص در فوتبال ایران است.انتخاب سرمربیان بدون در نظر گرفتن شاخص

امعة بازیکنان، با توجه به اینکه جامعة فوتبال متشکل از جامعة مدیران ورزشی، جامعة مربیان، ج

های متفاوت و م ابق ها شاخصجامعة خبرنگاران ورزشی و جامعة تماشاگران است و هر کدام از این بخش

رو ینازادهند، ای فوتبال مدنظر قرار میمنظور انتخاب سرمربیان حرفهبا س   دانش و عالیق خود را به

طراحی الگویی جظت انتخاب سرمربیان  ها در تالش برایاین پژوهش پس از شناسایی و مقایسة شاخص

طور خاص در تالش برای یافتن های جامعة فوتبال است و بهای در فوتبال از دیدگاه تمامی بخشحرفه

بر مدنظر قرار دادن ای فوتبال عالوهپاسخ مناسآ برای این پرسش است که در انتخاب سرمربیان حرفه

 الگویی برای انتخاب کمک بگیریم.ها، از چه ابراری و ها و شاخصبرخی ویژگی

 

 شناسی پژوهشروش

 روش تحقیق

پیمایشی و از نظر هدف کاربردی  -با توجه به موضوع و هدف این پژوهش، روش تحقیق حاضر توصیفی

عبارت دیگر ی کاربردی، توسعة دانش کاربردی در یک زمینة خاص است، بههاپژوهشبود. هدف از 

 شود.کاربرد عملی دانش هدایت میعلت های کاربردی بهپژوهش

 جامعه و نمونة آماری تحقیق

ها و ایم، از دیدگاههای انتخاب بودهبا توجه به این مظم که درصدد شناسایی جامع و فراگیر شاخص

نظرهای تمام خانوادة فوتبال شامل مدیران، مربیان، بازیکنان، خبرنگاران ورزشی و تماشاگران، استفاده 

امعة آماری مربیان تحقیق با توجه به استعالم از کمیتة آموزش فدراسیون فوتبال در سال . ج1شده است. 

1390( ،23000N=( نفر مربی با درجات مختلف مربیگری )A,B,C,Dدر س   کشور مشغول فعالیت ) اند

 370عنوان نمونه انتخاب شدند و از این تعداد ( نفر به=379nای )گیری تصادفی طبقهکه با نمونه

. جامعة آماری بازیکنان تحقیق، شامل تمامی بازیکنان فعال در لیگ برتر 2پرسشنامة معتبر استخراج شد. 

ای گیری تصادفی طبقهکه از این تعداد با نمونه است( نفر =450N)دورة یازدهم( فوتبال ایران به تعداد )

(210n=به ) جامعة آماری 3دست آمد. ة معتبر بهپرسشنام 205عنوان نمونه انتخاب شدند و از این تعداد .

مدیران تحقیق تمامی مدیرانی تشکیل بودند که سابقه و تجربة فعالیت در س وح باالی مدیریت فوتبال 

های فوتبال که دارای تیم در لیگ برتر فوتبال هستند، مدیران عامل را دارند، شامل رؤسای هیأت
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( نفر =38Nفوتبال. در مجموع جامعة آماری این بخش ) های لیگ برتر و مدیران ارشد فدراسیونباشگاه

( انتخاب شدند که =38nعنوان نمونة آماری )است که با توجه به کوچک بودن حجم جامعه، کل جامعه به

. جامعة آماری خبرنگاران ورزشی شاغل در فوتبال در 4پرسشنامة معتبر استخراج شد.  35از این تعداد 

نفر  (=200N( گرفته، )AIPSستعالم از فدراسیون جظانی خبرنگاران ورزشی )این تحقیق با استناد به ا

عنوان نمونه انتخاب شدند که در نظایت ( به=130nای )گیری تصادفی طبقهکه از این تعداد با نمونه است

ق . با توجه به فراوانی زیاد تماشاگران، در این تحقی5دست آمد. پرسشنامة معتبر به 125از این تعداد 

( نفر است، در نظر =100000Nترین عدد جدول کرجسی و مورگان که )جامعة آماری تماشاگران بررگ

عنوان نمونه انتخاب شدند و در ( به=384nای )گیری تصادفی طبقهگرفته شد که از این تعداد با نمونه

 دست آمد.پرسشنامة معتبر به370نظایت از این تعداد 

 گیریابزار اندازه

منظور ساخت پرسشنامه مراحل ساخته است. بههای تحقیق پرسشنامة محققردآوری دادهابرار گ

منظور آگاهی از نظرهای خبرگان و کارشناسان این ها بهمتعددی طی شده است. در مرحلة گردآوری داده

رسی ای، ضمن برها و متغیرهای مؤثر در انتخاب سرمربی حرفهرشتة ورزشی در مورد میران اهمیت ویژگی

وتحلیل مقاالت متعدد داخلی و خارجی، رجوع به ها و جروات مربیگری در حوزة فوتبال، تجریهکتاب

روز مربیگری فوتبال هستند و مصاحبه و مشورت با دهندة اطالعات بههای معتبر که ارائهسایتوب

عالیت هستند، ین س وح دارای سابقة فباالترکارشناسان خبره و مربیان م رح فوتبال کشور که در 

ی سؤال 77یید اکثریت آنان قرار گرفت، در قالآ پرسشنامة اولیة تأها که مورد ها و ویژگیترین شاخصمظم

یید نظایی تأبرای تعیین اعتبار صوری در اختیار متخصصان و کارشناسان این رشته قرار گرفت و برای 

ی برای تعیین روایی سازه و پایایی توزیع نفر از جامعة آمار 250پرسشنامه، پس از اعمال اصالحات بین 

 شد. 

نفر از استادان با سابقة تربیت بدنی، کارشناسان فوتبال و مربیانی  40روایی صوری پرسشنامه توسط 

. نظرهای این افراد در مورد اند، انجام شده استهای ملی داشتهکه سابقة مربیگری در لیگ برتر و تیم

های تحلیل ت اخذ و در پرسشنامه اعمال شد. روایی سازة پرسشنامه با آزمونمحتوا و نحوة نگارش سؤاال

است. در تحلیل عاملی نجام گرفته ا AMOSو  SPSSافرارهای عاملی اکتشافی و تأییدی و با استفاده از نرم

در ( استفاده شده است. KMOگیری از آزمون کیرر مایر الکین )منظور بررسی کفایت نمونهاکتشافی به

گیری است دست آمد که حاکی از کفایت نمونهبه 73/0( برابر با KMOگیری )این پژوهش کفایت نمونه



 451                                                         ای فوتبالسرمربیان حرفه ها و طراحی الگوی انتخابمقايسة شاخص 

 

 

ها توانایی عامل شدن را دارند، از آزمون توان به تحلیل عاملی پرداخت. برای بررسی اینکه آیا دادهو می

توان تشکیل  هادادهاین است که دهندة باشد، نشان ترکوچکبارتلت استفاده شد. نتیجة این آزمون هرچه 

و نتیجة این آزمون با توجه به س    29/7عامل را دارند. در این پژوهش مقدار آزمون بارتلت برابر 

ی اصلی و چرخش هامؤلفهعوامل نظفته در این آزمون با روش تحلیل ( پذیرفته شد. P<001/0داری )معنا

و  1ی ویژة باالتر از هاارزشته در آزمون با توجه به عامل نظف 15واریماکس استخراج شد. در این مدل 

ی انتظایی و با توجه به آزمون هاعاملدست آمد، ولی با توجه به قدرت تبیین کم نمودار طرح سنگریره به

دست آمد. برای اینکه عامل به 9یره تحلیل عاملی با دستور استخراج سنگرشیآ دامنه در نمودار طرح 

تحلیل  AMOS افرارنرمشوند، با استفاده از یمیید تأهایی مة نظایی چه عاملمشخص شود در پرسشنا

یید تأعامل اصلی مورد شناسایی در تحلیل عاملی اکتشافی در این مرحله  9عاملی تأییدی انجام گرفت که 

شناختی م ابق با هر بخش نمونة های جمعیتشدند و پرسشنامة تحقیق در دو بخش شامل بخش ویژگی

های فنی؛ های شخصیتی؛ مظارتهای فردی؛ ویژگیشاخص اصلی انتخاب که )ویژگی 9ی و آمار

شناختی؛ های روانعنوان بازیکن؛ سوابق مربیگری؛ مظارتهای مدیریتی؛ سوابق ورزشی بهمظارت

های مربیگری(، طراحی شد. برای پایایی پرسشنامه نیر از آزمون های ارتباطی و اجتماعی؛ دیدگاهمظارت

 .است 87/0آلفای کرونباد استفاده شده که برای کل پرسشنامه برابر با 

 های آماریروش

. از آزمون کولموگروف اندشده( آزمون =05/0αهای تحقیق در س   )یهفرضدر این پژوهش تمامی 

 بندیمنظور تعیین اولویت، از آزمون فریدمن بههادادهمنظور تعیین طبیعی بودن توزیع اسمیرنوف به

های نمونة ( برای مقایسة دیدگاهMANOVAهای انتخاب و از آزمون تحلیل واریانس چندراهه )شاخص

بین  MANOVAدر آزمون  آشکارشدهی هاتفاوتآماری استفاده شده است و برای اینکه مشخص شود 

 MANOVA( در متن ANOVAهای انتخاب است، از آزمون آنالیر واریانس یکراهه )یک از شاخصکدام

های انتخاب از دیدگاه نمونة آماری استفاده شده است. در نظایت برای مشخص شدن جایگاه تفاوت شاخص

 از آزمون پیگردی شفه استفاده شد. 

 

 های پژوهشیافته

درصد دارای  6/37درصد و  7/45ترتیآ با مدرک تحصیلی لیسانس در نمونة آماری مدیران و مربیان به

درصد، در بخش خبرنگاران ورزشی  2/52بازیکنان مدرک تحصیلی دیپلم با بیشترین فراوانی و در بخش 
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درصد بخش  2/39درصد و در بین تماشاگران مدرک تحصیلی دیپلم با  9/46مدرک تحصیلی لیسانس با 

درصد از مربیان دارای  13های پژوهش حاکی از آن است که دهند. یافتهاعظم نمونة آماری را تشکیل می

درصد از مربیان در س    27درصد از مربیان در س   لیگ برتر و  23در س   ملی،  تجربة مربیگری

دهد میانگین تجربة مدیریت در فوتبال مدیران ها نشان میهستند. در نمونة آماری مدیران یافته 1لیگ 

در  سال 3تا  1دهند بازیکنان دارای سابقة بازی ها نشان می. همچنین یافتهاستسال  16 کنندهشرکت

درصد بازیکنان  50دهند و بیش از درصد بخش اعظم نمونة آماری را تشکیل می 9/54لیگ برتر با فراوانی 

 دارای سابقة بازی در تیم ملی بررگساالن هستند. 

های مدیران، مربیان، بازیکنان، خبرنگاران ورزشی و تماشاگران منظور مقایسة دیدگاهدر این پژوهش به

استفاده شده که نتایج  MANOVAای فوتبال از آزمون نتخاب سرمربیان حرفههای ادر مورد شاخص

 ارائه شده است. 1آزمون در جدول 

 

های مديران، مربیان، بازيکنان، منظور مقايسة ديدگاهبه MANOVA. نتايج آزمون 1جدول 

 خبرنگاران و تماشاگران

 Fخطای  Fفرضیة  Fمقدار  ارزش نام آزمون
سطح 

 داریمعنا

 001/0 380/4 36 536/21 602/0 اثر پیالی

 001/0 094/4 36 599/23 494/0 المبدای ویلکر

 001/0 362/4 36 512/25 842/0 اثر هتلینگ

 001/0 095/1 9 312/69 570/0 ریشه روی ترینبررگ
 

داری ( تفاوت معنا≥001/0Pداری )شود، با توجه به س   معنامشاهده می 1طورکه در جدول همان

های انتخاب سرمربیان های مدیران، مربیان، بازیکنان، خبرنگاران و تماشاگران در شاخصبین دیدگاه

بین  MANOVAدر آزمون  آشکارشدههای ای فوتبال وجود دارد. برای اینکه مشخص شود تفاوتحرفه

استفاده شد  MANOVAتن در م( ANOVA)یانس یکراهه وارهای انتخاب است، از تحلیل کدام شاخص

 (.2)جدول 
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 MANOVAدر متن  ANOVA. نتايج آزمون 2جدول 

 های انتخابشاخص
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

داری سطح معنا

(001/0P<) 

 001/0 626/26 436/406 4 720/1745 های فردیویژگی

 001/0 208/58 222/940 4 889/3760 های شخصیتیویژگی

 001/0 480/23 559/351 4 234/1406 های فنیمظارت

 001/0 647/12 259/359 4 037/1437 های مدیریتیمظارت

 001/0 368/23 678/96 4 710/386 سوابق ورزشی

 001/0 781/39 992/256 4 968/1027 سوابق مربیگری

 001/0 412/36 227/183 4 909/732 شناختیوانرهای مظارت

های ارتباطی مظارت

 اجتماعی
720/3558 4 680/889 917/30 001/0 

 001/0 870/18 805/90 4 220/363 های مربیگریدیدگاه

 

های ( و آماره>001/0P)داری شود، با توجه به س وح معنامشاهده می 2که در جدول گونههمان

های فنی (، مظارت=208/58Fهای شخصیتی )(، ویژگی=626/26Fهای فردی )آزمون در ویژگی

(480/23F=مظارت ،)( 647/12های مدیریتیF=( سوابق ورزشی ،)368/23F= سوابق مربیگری ،)

(781/39F=مظارت ،)های روان( 781/39شناختیF=مظارت ،)( 917/30های ارتباطی و اجتماعیF= و )

ای فوتبال یان حرفههای انتخاب سرمربداری در شاخص( تفاوت معنا=870/18Fهای مربیگری )دیدگاه

از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج  هاتفاوتوجود دارد. از همین رو برای مشخص شدن جایگاه 

های فردی بین نظر مدیران با بازیکنان، مربیان با بازیکنان و تماشاگران آزمون شفه نشان داد که در ویژگی

های داری وجود دارد. در ویژگیرزشی تفاوت معناو خبرنگاران، بازیکنان با تماشاگران و خبرنگاران و

شخصیتی بین نظر مدیران با تماشاگران و خبرنگاران ورزشی، مربیان با بازیکنان و تماشاگران و خبرنگاران 

های فنی بین ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. در مظارت خبرنگارانورزشی، بازیکنان با تماشاگران و 

های مدیریتی بین داری وجود دارد. در مظارتران، بازیکنان با تماشاگران تفاوت معنانظر مربیان با تماشاگ

داری نظر مربیان با تماشاگران و خبرنگاران ورزشی، بازیکنان با تماشاگران و خبرنگاران ورزشی تفاوت معنا

نان و تماشاگران، مشاهده شد. در سوابق ورزشی بین نظر مدیران با مربیان و بازیکنان، مربیان با بازیک

داری مشاهده شد. در سوابق مربیگری بین نظر یکنان با تماشاگران و خبرنگاران ورزشی تفاوت معناباز

مدیران با خبرنگاران ورزشی، مربیان با تماشاگران، بازیکنان با تماشاگران، تماشاگران با خبرنگاران ورزشی 
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ختی بین مدیران با بازیکنان، مربیان با تماشاگران و شناهای روانتفاوت معناداری وجود دارد. در مظارت

های داری وجود دارد. در مظارتخبرنگاران ورزشی، بازیکنان با تماشاگران و خبرنگاران ورزشی تفاوت معنی

ارتباطی و اجتماعی مدیران با تماشاگران، مربیان با تماشاگران، بازیکنان با تماشاگران و خبرنگاران ورزشی، 

های مربیگری بین نظر مربیان با داری مشاهده شد. در دیدگاهن با خبرنگاران ورزشی تفاوت معناتماشاگرا

داری وجود دارد. در این تماشاگران، بازیکنان با تماشاگران، تماشاگران با خبرنگاران ورزشی تفاوت معنا

ز آزمون فریدمن استفاده ای در فوتبال اهای انتخاب سرمربیان حرفهبندی شاخصمنظور اولویتپژوهش به

 (.3شد )جدول 

 

 در فوتبال ایحرفهی انتخاب سرمربیان هاشاخص بندیاولويت. نتايج آزمون فريدمن در 3جدول 

 مجموع تماشاگران خبرنگاران بازيکنان مربیان مديران نمونه آماری

 اولويت میانگین میانگین های انتخابشاخص

 5 94/4 94/4 97/4 84/4 98/4 5 های فردیویژگی

 2 93/7 88/7 85/7 04/8 91/7 97/7 های شخصیتیویژگی

 1 97/8 97/8 97/8 95/8 98/8 9 های فنیمظارت

 4 09/6 22/6 03/6 05/6 08/6 09/6 های مدیریتیمظارت

 9 1 1 1 1 1 1 سوابق ورزشی

 8 90/2 42/3 68/2 94/2 55/2 94/2 سوابق مربیگری

 6 15/3 84/2 10/3 59/3 32/3 90/2 شناختیهای روانمظارت

های ارتباطی مظارت

 اجتماعی
94/6 01/7 96/6 11/7 92/6 98/6 3 

 7 1/3 81/2 29/3 08/3 16/3 16/3 های مربیگریدیدگاه

 

ای در فوتبال از های انتخاب سرمربیان حرفهشود، شاخصمشاهده می 3که در جدول گونههمان

. 3های شخصیتی؛ . ویژگی2های فنی؛ . مظارت1ترتیآ اولویت شامل: بهدیدگاه تمامی نمونة آماری 

های . مظارت6های فردی؛ . ویژگی5های مدیریتی؛ . مظارت4های ارتباطی و اجتماعی؛ مظارت

عنوان بازیکن است. در . سوابق ورزشی به9. سوابق مربیگری؛ 8های مربیگری؛ . دیدگاه7شناختی؛ روان

های تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل بندی گویهولویتاین پژوهش برای ا

 است:

درصد(،  92/8) تاکتیکی یخوانی باال با سرعت باال و یافتن راهکارهاقدرت بازی. 1های فنی: مظارت

تسلط کامل به مفاهیم آموزشی فوتبال )تکنیک، تاکتیک، . 3درصد(،  78/8) مظارت در چیدمان بازیکنان. 2
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یند اتوانایی در فر. 5درصد(،  60/8) مظارت در ساختن تیم قدرتمند. 4درصد(،  76/8) شناسی و ...(روان

 جدید در فوتبال یهاافتهی ةنیدانش روز در زم تسلط بر. 6درصد(،  28/8) در جریان مسابقه مربیگری

شناسایی بازیکنان مستعد و . 8درصد(،  04/8) های گوناگون فوتبالی با سبکآشنای 7درصد(،  13/8)

تمرینات مناسآ  طراحی توانایی در. 9درصد(،  73/7) مناسآ ةمد به شیواقابلیت در انتخاب بازیکنان کار

 .11درصد(،  60/7) جظانی ی،اقاره ،شناخت کامل از فوتبال کشور. 10درصد(،  69/7) با اهداف و نیازها

عنوان مدرس برای توانایی تدریس و آموزش به. 12درصد(،  21/7) قابلیت آموزش و پیشرفت بازیکنان

درصد(،  06/5) افرارهای کاربردیآشنایی با فناوری اطالعات و استفاده از نرم. 13درصد(،  06/5) مربیان

. شخصیت قاطع و 1 های شخصیتی:درصد(. ویژگی 05/5ی )آموزشکمک. توانایی استفاده از وسایل 14

. فردی 3درصد(،  44/7باال در حرفة مربیگری ) نفساعتمادبه. دارای 2درصد(،  46/7مسلط بر تیم )

. رعایت نظم و انضباط 4درصد(،  40/7شده )گرفته به عظدههای پذیر و متعظد در قبال مسئولیتیتمسئول

 85/6و رفتار در ارتباط با دیگران ). صداقت و راستگویی در کالم 5درصد(،  19/7ای )فردی و حرفه

. روحیة 7درصد(،  45/6) واردشده. قابلیت خودکنترلی و مقاومت در برابر فشار روانی 6درصد(، 

. 9درصد(،  15/6گروهی ) صورتبه. روحیة همکاری و کار 8درصد(،  24/6طلبی )خواهی و توفیقبرنده

. شخصیت 11درصد(،  97/5. فردی با دیدگاه مثبت )10 درصد(، 07/6انرژیک و فعال و دارای انگیرة باال )

درصد(.  02/5. دارا بودن قدرت رهبری )12درصد(، و 76/5گرم و قابلیت کسآ احترام و حمایت دیگران )

 ن سرمربی ملیأدارا بودن فن بیان و مظارت در سخنرانی در خور ش. 1های ارتباطی اجتماعی: مظارت

فردی با قابلیت برقراری روابط  .3درصد(،  70/6) سازی و جنجالیهپرهیر از حاش .2درصد(،  95/6)

برقراری  .5درصد(،  25/6) های اجتماعیاحترام و رعایت فرهنگ و الترام .4درصد(،  41/6) المللیبین

درصد(،  71/5) ایمقبولیت اجتماعی و رسانه .6درصد(،  10/6) ارتباط خوب و سازنده با مربیان باشگاهی

یافتن روشی برای فراهم ساختن شرای ی که  .8درصد(،  70/5) محبوبیت اجتماعی و نامیخوش .7

ارتباطی شفاهی و  ةاستفاده از شیو .9درصد(،  70/5) بازیکنان در مورد وی احساس خوبی داشته باشند

ارتباط برقراری . 11درصد(، و  16/5) ایارتباطات معقول رسانه .10درصد(،  25/5) غیرشفاهی مناسآ

 ایجاد نظم و انضباط تیمی و فردی. 1های مدیریتی: درصد(. مظارت 09/5) سازنده و معلمانه با بازیکنان

کنترل و نظارت  .3درصد(،  35/6) تعیین ونایف و مسئولیت بازیکنان و گروه مربیگری .2درصد(،  19/7)

شخصی برای  ةتفاده از قدرت جاذباس. 4درصد(،  31/6) تمرینی طبق اهداف یهامستقیم بر اجرای برنامه

دستیابی به  منظوربهصحی  از گروه مربیگری  ةانتخاب و استفاد .5درصد(،  75/5) نفوذ در ورزشکاران
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، مدتانیمدت، م)کوتاه یافتنیو دست نانهیبتعیین اهداف واقع .6درصد(،  68/5) شدهنییداف تعها

 74/4) در مقاطع مختلف (گروه مربیان و ورزشکاران، ودخ)ارزشیابی از کار  .7درصد(،  34/5) بلندمدت(

ایجاد سیستم .9(، 56/4) فوتبال ةانداز مشترک در ورزشکاران و همکاران و جامعایجاد چشم .8درصد(، 

ها و مکتوب و مستند کردن فعالیت .10درصد(، و  54/4) ارزیابی رضایت ورزشکاران از عملکرد سرمربی

دارا بودن آمادگی  .2درصد(،  19/6. فردی باهوش )1های فردی: درصد(. ویژگی 52/4) تجربیات مربیگری

. دارای حداقل تحصیالت دانشگاهی برای سرمربیگری تیم ملی 3درصد(،  54/5) جسمانی و روانی م لوب

راستگی داشتن آ .5درصد(،  01/5المللی ). تسلط، حداقل به یک زبان بین4درصد(،  19/5)لیسانس با باال( )

. 7درصد(،  51/3سال ) 60تا  45. فردی با سنی بین 6درصد(،  85/4) ناهری از لحاظ تیپ بدنی و قیافه

شناختی: های رواندرصد(. مظارت 58/2. خارجی بودن سرمربی )8درصد( و  13/3ی )سرمربایرانی بودن 

درصد(،  10/3) در مسابقات حساسروانی تیم  یسازتوانایی آرام .2درصد(،  26/3) توانایی کنترل بحران. 1

ایجاد تمرکر ذهنی در بازیکنان در هنگام  .4درصد(،  07/3. قدرت دادن انگیره و تظییج بازیکنان )3

 58/2) استفاده از تمرینات ذهنی جظت افرایش عملکرد تیمی و فردی .5درصد(، و  00/3) مسابقات

استفاده  .2درصد(،  46/3) رفته و نوین در فوتبالهای پیشدارای دیدگاه .1های مربیگری: درصد(. دیدگاه

 .4درصد(،  97/2) اعتقاد به بازی هجومی همراه با کسآ نتیجه .3درصد(،  02/3) ولوژی در فوتبالناز تک

 شخصی در مربیگری ةصاحآ فلسف .5درصد(، و  83/2) گراییکارگیری استعدادها و اعتقاد به جوانبه

کسآ عنوان و  .2درصد(،  53/3) خوب و روشن در مربیگری ةپیشین.1 درصد(. سوابق مربیگری: 72/2)

در کسوت  های داخلیبه موفقیت یابیدست .3درصد(،  11/3) عنوان مربیالمللی بهمقام در مسابقات بین

 ةتجرب .5درصد(، و  01/3) های ملیتربیت و معرفی ورزشکاران شاخص به تیم .4درصد(،  05/3سرمربی )

های . عضویت در تیم1درصد(. سوابق ورزشی:  30/2ی )مربعنوان کمکبه حداقل یم ملیمربیگری در ت

المللی . کسآ عضویت با تیم ملی بررگساالن در مسابقات بین2درصد( و  53/1عنوان بازیکن )ملی به

 درصد(. 47/1بازیکن ) عنوانبه

 

 یریگجهینتبحث و 

بسیاری از کشورهای پیشرفته بر افرایش س   عملکرد ورزشکاران در  دیتأکمیالدی  1980دهة  اواخراز 

های جامع آموزشی تربیت مربیان و از سوی دیگر المللی، از یک سو موجآ تدوین برنامهمسابقات بین

یی هاتالشمنظور انتخاب مربیان در آن کشورها شده است. تاکنون موجآ در نظر گرفتن اصولی خاص به
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هایی برای انتخاب مربیان ورزشی در م العات توصیف و اصولی جظت طراحی شاخص منظور تبیین،به

( 1386های شفیعی و همکاران )توان به پژوهشکه می(. همچنان12،17-22خارجی انجام گرفته است  )

(، اسماعیلی و 16، شیرجه و واترپلو )«های ملیطراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم»با عنوان 

های ورزشی بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمبررسی، اولویت»( با عنوان 1386پور )لآطا

طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان »( با عنوان 1387) زادهمیابراه(، 23« )های کشوردانشگاه

بی مربیان ی ارزیاسازمدلتحلیل و »( با عنوان 1388(، نصیری و همکاران )24« )های ملی ش رنجتیم

طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان »( با عنوان 1389(، تاجیک )25« )های ملی هندبال ایرانتیم

تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال »( با عنوان 1392( و منظمی و همکاران )26« )تکواندو

 (، اشاره کرد.27« )کشور

منظور های بسیاری بهها و محتاج مظارتو دربرگیرندة نقش دهیچیپمربیگری فوتبال کار متنوع، پویا و 

ای در فوتبال بیش از موفقیت در این ونیفه است. از همین رو در راستای انتخاب سرمربیان خبره و حرفه

ای منظور انتخاب و ارزیابی مربیان حرفهی پیشین متکی بود. بههادهههای سنتی توان به روشاین نمی

 (. 28قرار گیرد ) کنندگانانتخابهای استاندارد مدنظر ویژه و شاخصهای باید شاخص

های پستای برای منظور انتخاب سرمربیان حرفهها و پارامترهای مشخص بهشاخصعدم شناسایی 

مربی  51بیش از  تاکنون 1320مظمی مانند سرمربی تیم ملی فوتبال ایران موجآ شده است از سال 

ی گوناگون و متفاوت فوتبال از هاسبکمربی خارجی با  15داخلی و خارجی در بخش مربیان خارجی و 

مربی  1مربی انگلیسی،  1مربی مجارستانی،  2مربی برزیلی،  2مربی از کرواسی،  4های مختلف )یتمل

 دارعظدهمربی از پرتغال (  1وگسالوی و مربی از ی 1مربی از شوروی،  1اتریشی،  1مربی ایرلندی،  1المانی، 

که عمر متوسط یدرصورتماه برسد،  16این سمت شوند، و عمر متوسط مربیگری در تیم ملی ایران به 

ماه است. در بخش باشگاهی  30مربیگری در کشورهای صاحآ فوتبال مانند ایتالیا، آلمان و اسپانیا حدود 

های گراف و بیظوده بر تحمیل هرینهتخاب سرمربیان عالوهمنظور انهایی مشخص بهنیر فقدان شاخص

درپی سرمربیان و پایین آمدن عمر مربیگری در فوتبال باشگاهی شده است، یپموجآ تعویض و برکناری 

 25/17که میانگین عمر مربیگری در لیگ برتر فوتبال ایران برای سرمربیان خارجی در حدود یطوربه

بیش از دهد که تحقیقات نشان میطوریهفته است. به 15/17رانی در حدود هفته و برای سرمربیان ای

یج یا ایجاد نتااثر بوده و به بظبود نتیجه یا کمیبها های سرمربیان جدید از جانآ باشگاهدرصد انتخاب 75

بدون  کند که انتخاب مربیانها نینجامیده است و بر این م لآ تأکید میتغییرات مثبت و مستمر در تیم
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های الزم صورت گرفته است و این تغییرات مربیان در نظر گرفتن معیارهای مشخص و انجام کارشناسی

 (.29ها نداشته است )یی و عملکرد تیمبر کاراتأثیر م لوبی 

ای در فوتبال منظور انتخاب سرمربی حرفهدهد بهشواهد تحقیقی محققان داخلی و خارجی نشان می

 این تحقیق با هدف شناسایی(. 4،6،10،11دی شناسایی و مدنظر قرار گیرد )های متعدباید شاخص

های ای فوتبال انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای انتخاب سرمربیان حرفهشاخص

 اندعبارتترتیآ اولویت ای فوتبال از دیدگاه و نظر کلیة جامعة آماری تحقیق بهانتخاب سرمربیان حرفه

های . مظارت4های ارتباطی و اجتماعی، . مظارت3های شخصیتی، . ویژگی2های فنی، . مظارت1 از:

. سوابق مربیگری 8های سرمربی، . دیدگاه7شناختی، های روان. مظارت6های فردی، . ویژگی5مدیریتی، 

هایی که های انتخاب این تحقیق با شاخصکه شاخصیطوربهعنوان بازیکن. . سوابق ورزشی به9و 

( 2016( و کنفدراسیون فوتبال اروپا )2016(، کنفدراسیون فوتبال آسیا )2006فدراسیون جظانی فوتبال )

گیرند، همخوانی و جروات مربیگری برای یک سرمربی کامل در فوتبال نوین امروزی در نظر می هاکتابدر 

کند و معتقد است مربی باید اعالم می فیفا مربیان فوتبال امروزی را مربیان چندمظارتی(. 4،6،14دارد )

ها و ی، ارتباط مناسآ با رسانهشناسجامعهشناختی، های روانهای فنی و تاکتیکی، مظارتدارای مظارت

 د.های مدیریتی باشمظارت

یل دلبهبندی شده است و مقیاس اصلی طبقهخرده 9در واقع معیارهای انتخاب این پژوهش در 

ای های انتخاب یک سرمربی حرفههای ورزشی با فوتبال، گستردگی شاخصایر رشتههای ناشی از ستفاوت

( 1386) همکارانهای شفیعی و پژوهشهای انتخاب در یک شاخص با نتایج در فوتبال یا ادغام شاخص

 ادهزمیابراههای کشور، های ورزشی دانشگاه( در تیم1386پور )در شنا، شیرجه و واترپلو، اسماعیلی و طالآ

( در تکواندو و منظمی 1389( در هندبال ایران، تاجیک )1388( در ش رنج، نصیری و همکاران )1387)

 در والیبال تفاوت دارد. ( در والیبال 1392و همکاران )

را که نشان از وجود تفاوت بین دیدگاه  MANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در متن 

ای های انتخاب سرمربیان حرفهمدیران، مربیان، بازیکنان، تماشاگران و خبرنگاران ورزشی در مورد شاخص

توان ناشی از تفاوت در س   تحصیالت، میران متفاوت دانش هر بخش از نمونة آماری در فوتبال دارد، می

های دانست. نتایج آزمون فریدمن نشان داد مظارت هانگرشز نحوة تفکر و از مقولة مربیگری و تفاوت در طر

( 1عنوان بازیکن فوتبال با میانگین )ین شاخص و سوابق ورزشی بهترمظمعنوان ( به97/8فنی با میانگین )

ای فوتبال از دیدگاه تمامی افراد منظور انتخاب سرمربیان حرفهترین شاخص بهیتاهمکمعنوان به
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ین شاخص، ترمظمعنوان های فنی بهدهندة نمونة آماری شناسایی شده است. انتخاب عامل مظارتیلکتش

ین ترمظمدهد. مربیان خبره های فنی را در موفقیت مربیان فوتبال امروزی نشان مینقش برجستة مظارت

توسعة دانش فنی ی در ابرجستهمنبع اطالعاتی دانش فنی در حوزة فوتبال هستند و این مربیان نقش 

های رشتة ها و تکنیکهای فنی شامل احاطه و تسلط کامل سرمربی به تاکتیک(. مظارت30فوتبال دارند )

بینی یشپهای بازی و قدرت های بازی، احاطة کامل بر انواع سبکورزشی خود است. تسلط بر سیستم

های فنی شامل (. مظارت31) استهای فنی سرمربی ین شاخصترمظمنفرات و چیدمان تیم حریف از 

وتحلیل فردی بازیکنان، تعیین استراتژی و تاکتیک هر بازی گیری، تجریهیمتصمهای خوانی، مظارتبازی

(. 21است ) شده عنوانها و عملکردهای بازیکنان در رقابت برای برتری بر حریف یمتصمو آگاهی از 

های ربیگری خود دانش سرمربی را شامل مظارت( در جروات م2016همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا )

ها در فوتبال، توانایی چیدمان یکتاکتی گوناگون فوتبال، آشنایی با هاسبکتخصصی در فوتبال، آشنایی با 

( که با 32،6کند )وتحلیل یک مسابقة فوتبال عنوان میخوانی و تجریهبازی، بازیین زمبازیکنان در 

 ن پژوهش همخوانی دارد.های فنی ایهای مظارتگویه

ای های انتخاب سرمربیان حرفه( آخرین اولویت از شاخص1عنوان بازیکن با میانگین )سوابق ورزشی به

فوتبال را به خود اختصاص داد. تحول در دانش و علوم مربیگری موجآ شده یک مربی در هر رشتة 

برای موفقیت  هکچنانی موفقیت باشد. روز براو دانش مربیگری به چندگانههای ورزشی نیازمند مظارت

های فراتر از تکیه بر های بررگ باید شاخصهای ملی یا باشگاهویژه در س   تیمای بهسرمربیان حرفه

(، کنفدراسیون 2006مدنظر قرار گیرد. فیفا ) کنندگانانتخابچشمگیر از سوی  هرچندسوابق ورزشی 

( در جروات مربیگری خود به این نکته اشاره 2016آسیا )( و کنفدراسیون فوتبال 2015فوتبال اروپا )

های بررگ، اگرچه بازیکنان را برای های ملی و باشگاهکنند که داشتن سوابق ورزشی و عضویت در تیممی

منظور موفقیت دهند که بهکند، از طرفی این اصل را مورد توجه قرار میورود به عرصة مربیگری کمک می

ن به درجات عالی در این حرفه نیازمند دانش مربیگری، بینش و دیدگاه جدیدی در مربیگری و رسید

های ملی، بازیکن نخبه بودن در گذشته و کسآ عناوین قظرمانی در است و اتکا به سابقة عضویت در تیم

(. یکی از علل مظمی که موجآ شده شاخص سوابق 4،32،33یست )نوجه کافی یچهبهمیادین مختلف 

نوان بازیکن از دیدگاه نمونة آماری در اولویت آخر قرار گیرد، تجربة ناموفق استفاده از بازیکنان عورزشی به

 های استاندارد و معتبر است.عنوان سرمربی بدون در نظر گرفتن شاخصهای ملی بهسرشناس و سابق تیم
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 ای فوتبالالگوی انتخاب سرمربیان حرفه

نشان داده شده است.  1ای در شکل الگویی برای انتخاب سرمربیان حرفههای تحقیق، با توجه به یافته

های انتخاب تا الگوی انتخاب، بیانگر میران اهمیت آن شاخص است. چنانچه در این الگو فاصلة شاخص

هر شاخص تا الگوی انتخاب فاصلة کمتری داشته باشدة بیانگر میران اهمیت آن شاخص در انتخاب 

 هاست.در فوتبال نسبت به سایر شاخصای سرمربیان حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای در فوتبال. الگوی انتخاب سرمربیان حرفه1شکل 

 

یلة آن وسبهشده، به نظام ارزشی و دستورالعملی نیاز است که یطراحبا توجه به نظری بودن الگوی 

ای فوتبال را انتخاب کرد. نظام ارزشی و دستورالعمل انتخاب سرمربیان حرفه ای دربتوان سرمربیان حرفه

 در فوتبال به شرح ذیل است:

های ای در فوتبال با توجه به یافتههای انتخاب سرمربیان حرفهطورکه مالحظه شد، شاخصهمان

هایی است که برای یک بعد اصلی طراحی و تدوین شد. هر شاخص انتخاب دارای گویه 9تحقیق در 

الرامی  های آن برای نفرات کاندید مظم وهمراه گویههای انتخاب بهای داشتن تمام شاخصسرمربی حرفه

شود، که شرط عنوان یک گذرگاه و مرحله دیده میهای انتخاب بهاست. در این الگو هر یک از شاخص

های مربیگری آن گذر است و عدم احراز یکی از مظم عبور از یک گذر به گذر بعدی داشتن تمام گویه
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شود، به خروج از این بعدی می بر اینکه مانع رفتن فرد کاندید به گذرهای مربیگری در هر گذر، عالوهگویه

 الگوی انتخاب منجر خواهد شد. 

 ای در يک تیممنظور انتخاب سرمربیان حرفهیازدهی به نفرات کانديد بهامتنحوة 

آمده است، وزن  4 های انتخاب با توجه به فرمول زیر و م ابق آنچه در جدولبه هر یک از شاخص

 داده می شود:

Weight= Mean Rank I / ∑ Mean Rank 
 

 های انتخاب.ای تمام شاخصهای رتبهای شاخص موردنظر / جمع میانگینوزن= میانگین رتبه

 

 های مربیگریوزن شاخص ة. محاسب4جدول 

های انتخابشاخص یارتبهمیانگین    وزن 

97/8 های فنیمظارت  19/0  

92/7 های شخصیتیویژگی  18/0  
98/6 های ارتباطی و اجتماعیمظارت  16/0  

11/6 های مدیریتیمظارت  14/0  
94/4 های فردیویژگی  11/0  

17/3 شناختیهای روانمظارت  07/0  
05/3 های مربیگریدیدگاه  07/0  

86/2 سوابق مربیگری  60/0  

025/0 1 سوابق ورزشی  

 

های انتخاب یک سرمربی های شاخصهر یک از گویه .به هر فرد کاندید سرمربیگری با توجه به1

ی زیر و م ابق گذارارزشای در فوتبال م ابق با س حی که در آن ویژگی قرار دارند و براساس نظام حرفه

 شود.آمده است، امتیاز داده می 5در جدول  آنچهبا 

 
 ی انتخابهاشاخصهای به هريک از گويه یازدهیامت ة. نحو5جدول 

 امتیاز ظرسطح موردن

 5 عالی
 4 خوب
 3 متوسط

 2 ضعیف
 1 خیلی ضعیف
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شود. برای مثال برای ی انتخاب در مقدار وزن هر شاخص ضرب میهااز شاخص.امتیاز هر یک 2

ها در زیرشاخص است، اگر فرد کاندید در تمامی زیرشاخص 5شناختی که دارای های روانشاخص مظارت

امتیاز از این شاخص کسآ کند، باید  25را برای هر زیرشاخص و در مجموع  5س   عالی باشد و امتیاز 

ضرب شود تا امتیاز آن فرد در این شاخص  شدهمشخصین شاخص که در جدول این امتیاز در وزن ا

منظور محاسبة ها محاسبه شود. بهمنظور تجمیع با سایر شاخصاین امتیاز به 6مشخص  و در جدول 

 شود.در باال توضی  داده شد، عمل می آنچهامتیاز نظایی هر شاخص برای افراد کاندید م ابق 

هر یک از نفرات کاندید برابر است با حاصل جمع امتیازها در هر شاخص و  .مجموع امتیازاهای3

 آمده است: 6م ابق آنچه در جدول 

 

 هاشاخصهر کانديد در تمامی  هایامتیاز ة. محاسب6جدول 

1امتیاز کانديد سرمربیگری   2امتیاز کانديد سرمربیگری    

   های فردیویژگی

   های شخصیتیویژگی

   های فنیمظارت

   های مدیریتیمظارت

   سوابق ورزشی

   سوابق مربیگری

   شناختیروانهای مظارت

   های ارتباطی اجتماعیمظارت

   های مربیگریدیدگاه

   هاجمع نهايی امتیاز

 
عنوان ، شخص کاندید سرمربیگری که بیشترین امتیاز را کسآ کرده است، به6با توجه به جدول 

توان س   و جایگاه مربیگری آن فرد را نیر می 7شود. حال با کمک جدول ین فرد انتخاب میترشاخص

س   و جایگاه هر یک از کاندیدهای مربیگری را  7جدول  واقعبهبا توجه به امتیاز نظایی مشخص کرد. 

در فوتبال ای کند و نتیجة حاصل از آن، مسئوالن امر را در انتخاب سرمربی حرفهتوصیف و تبیین می

 یاری خواهد رساند.
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 سطح مربیگری یگذارارزش. نظام 7جدول 

 

 

 

 

 
 

های بررگ فوتبال که از های ملی یا باشگاهتیم رأسعنوان سرمربی در شک انتخاب بظترین فرد بهبی

و مقبولیت باشد، کاری بسیار خ یر و دشوار است. در حال حاضر عملکرد  دییتأهای گوناگون مورد جنبه

های فوتبال در سراسر جظان ها و فدراسیونای، توصیفی از دستاوردهای باشگاهسرمربیان در فوتبال حرفه

ی ورزشی در پیروزی هاسازمانها یا اهداف کالن این ا شکست در استراتژیموفقیت ی کهیطوربهاست، 

واض  است که یک سرمربی  رونیازاشود. ای در مست یل سبر منعکس مییا شکست سرمربیان حرفه

های هایی مانند دانش فنی فوتبال، ویژگیی در زمینهفردمنحصربههای ای باید دارای ویژگیموفق و حرفه

های مربیگری باشد که نداشتن هر یک از های ارتباطی و دیدگاههای مدیریتی، مظارتظارتشخصیتی، م

بی سرمر انتخاب کند. در واقعها همانند سدی در تقابل برای رسیدن به موفقیت انعکاس پیدا میویژگی

 صورتبهادی های فوتبال است و این انتخاب تبعات زیترین تصمیمات فدراسیون و باشگاهای یاز مظمحرفه

توان نتیجه گرفت، طراحی و تدوین های ورزشی دارد. بنابراین میمثبت یا منفی بر این سازمان

ای دارد و برای انتخاب سرمربیان ای در فوتبال اهمیت ویژهمنظور انتخاب سرمربیان حرفههایی بهشاخص

ی و افرارسختی از امکانات ریگبظرههای بررگ فوتبال که با های ملی یا باشگاهتیم رأسای در حرفه

های آن ملت یا تماشاگران آن تیم ، آرزوها و خواستهآمالی موجود توانایی جامه پوشاندن به افرارنرم

 های ویژه و الگویی مدرن هستیم.ی از شاخصمندبظرهباشگاهی را داشته باشند، نیازمند 
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Abstract 
 

The aim of this study was to compare the criteria and design a pattern to select 

professional head coaches in football. The sample consisted of 1141 subjects 

including 379 coaches, 210 players, 38 managers, 130 sport journalists and 

384 spectators who were selected using Krejcie and Morgan Table by interval 

method. The research methodology was descriptive-survey and a researcher-

made questionnaire was used to collect data; its content validity was examined 

through the viewpoints of university professors and football head coaches and 

its construct validity was examined through exploratory and confirmatory 

factor analysis tests using SPSS and AMOS software. The value of KMO was 

at 0.73 and its reliability was equal to 0.87 with Cronbach’s alpha coefficient. 

For data analysis, Friedman test was used to prioritize selective criteria. 

MANOVA analysis test was used to compare the subjects’ viewpoints and 

one-way ANOVA in the context of MANOVA was used to determine the 

location of the differences in MANOVA. The results showed a difference in 

the subjects’ viewpoints on prioritizing selective criteria. The most and least 

important criteria to select professional football head coaches were technical 

skills and work experience as a football player. 

 

Keywords  
Designing criteria, football coaches, Iran football, professional head 

coaches, selective pattern. 
 

                                                           
Corresponding Author: Email:Kazemipour,ahmad@gmail.com ; Tel: +989120143638  


