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 چکیده
های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تعیین درجۀ  هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین شاخص

نمونۀ آماری این پژوهش را . باشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است ها می ن شاخصاهمیت ای

مدیر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  33بازیکن و  212مربی،  363: نفر شامل 726

نامه محقق ساخته است های پژوهش، پرسشابزار گرد آوری داده . اند صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده و به

که روایی محتوایی، صوری و سازه آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در 

مورد  دهد که بین دیدگاه مدیران، مربیان و بازیکنان در نتایج پژوهش نشان می. برآورد گردید( 36/2)سطح 

ای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونۀ ه های انتخاب تفاوت وجود دارد و شاخص شاخص

های  مهارت  های ارتباطی و اجتماعی،  مهارت های شخصیتی،  ویژگی های فنی،  مهارت: ترتیب شامل آماری به 

سوابق مربیگری و سوابق   های مربیگری،  دیدگاه  شناختی،  های روان مهارت  های فردی،  ویژگی  مدیریتی، 

 . باشد عنوان بازیکن فوتبال می ی بهورزش

 های مربیگری، تیم ملی، مربیان فوتبال فوتبال ایران، شاخص :واژگان کلیدی

                                                   Email: kazemipour.ahmad@gmail.com: نویسنده مسئول*
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 مقدمه
معموالً در هر ملتی در سطوح مختلف انجام  که بوده ترین ورزش در تمام دنیا محبوب ،فوتبال  

ای که  گونه  به .ترین ورزش دنیا تبدیل شده است به فراگیرو امروزه،  (2222ریلی، )شود  می

 (عضو 132 )بیشتر از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل  (عضو 226 ) تعداد کشورهای عضو فیفا

های  و در بسیاری از کشور پردازند ه فوتبال میهای مختلف ب افراد بسیاری به شکل .باشد می

شود که شکست و یا پیروزی در آن با غرور  ملی به آن نگریسته می ۀعنوان یک پدید جهان به

 .(1332صدر، )ها گره خورده است  ملی کشور

فدراسیون جهانی  ۀتعداد اعضای خانواد": کند عنوان می ، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال1بالتر

 های سنی، رده تمامبازیکنان فوتبال مرد و زن در ۀ برگیرند در کهمیلیون نفر است  252 فوتبال

گروه پزشکی  نیزمدیران و متولیان اجرایی، داوران و دستیاران داوری و  کادر مربیگری، مربیان،

 ۀبخشی از زندگی روزمر داده،شوق لذت و شیفتگی  ورزش ما به تمامی این اشخاص،. باشد می

ای  حالی که عده در. ه استگردیدعالقه برای اوقات فراغت تبدیل  به تفریحی مورد و شدهها  آن

کار مطرح  و عنوان یک کسب ای دیگر به عده ایبر ،ندنک دنبال می تفریحعنوان یک  فوتبال را به

دنبال بهبود و پیشرفت بازی خویش هستند و  طور مداوم به بازیکنان زیادی به .شود می

 .(2227فیفا، ) کنند از مربیان برای انجام این کار تقاضای کمک می ،لدلی همین به

فوتبال بسیار ر دجایگاه و نقش مربیان فوتبال و آثار حاصل از عملکرد و ویژگی شخصیت آنان 

های فنی و  مهارت ۀدر پیشرفت تیمی، توسع یتوجه قابل طوری که مربیان نقش به. مهم است

( 2212)و همکاران  2کاشین(. 2212، کاشین)ازیکنان دارند رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ب

های یک بازیکن فوتبال ناشی از دانش فنی،  عملکرد خوب و اکثر موفقیت که ندهست معتقد

توان ادعا کرد که در فوتبال  می ،واقعدر. مهارتی است رفتارها و عملکرد یک مربی خبره و چند

عموم مردم همواره . اند ش و اهمیت قائل شدهدیگری برای نقش مربی ارز ۀبیش از هر رشت

ها را  آن ،صورت برد و گرفتن جایزه  دانند و در مربیان را مسئول عملکرد ضعیف یک تیم می

 . دهند پاداش می  کرده و به ایشانستایش 

 پست آن با مرتبط های ویژگی از سلسله یک داشتن ،ویژه پست انتخاب فردی اصلح در یک برای

های معتبر و  از شاخص استفاده با توانند می مدیران طور که همان .است ضروری لبداوط در فرد

ویژه انتخاب نمایند  پست شکل صحیحی برای احراز یک    افراد را به ،شده تعیین  پیش  از

 هایی شاخص ،توان با توجه به اهمیت مربیان در ورزش می اینرو  از .(1337شفیعی و همکاران، )

                                                           
1. Bellater  

2. Cushin 
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بودن  نظران و متفکران معیارها و مسلط صاحبکه  چنان. مربیان در نظر گرفترا جهت انتخاب 

 .ندا ههای گوناگون توصیف و تبیین کرد به علوم خاصی را برای مربیان در سطوح مختلف ورزش

 ،ای مربیگری و کارکردن با ورزشکاران سطح باال و حرفه  کنند می بیان( 2223) 1و گیلبرت هکات

در ابعاد  یهای گوناگون و متفاوت دانش و توانایی دنظر بای ه فرد موردیک شغل ویژه است ک

داشته منظور انجام آن  بهشناختی، مدیریتی و آمادگی جسمانی را  مختلف فنی، اجتماعی، روان

 . تنها در صالحیت مربیان خبره و کارامد است ،باشد و انجام این کار

داند و معتقد است  های ورزشی ویژه می تیمنقش سرمربیان را در عملکرد ( 2213) 2گاملستر

طور  همان. است ها آنثر سرمربیان ؤآمیز و م حاصل از رهبری موفقیت ،های ورزشی موفقیت تیم

خود به این نتیجه رسیدند که عملکرد یک تیم به  پژوهشدر ( 2223) 3رنسون و سالمنآکه 

 ویهای ارتباطی  ی و مهارتمربیگر ۀمتغیرهای اساسی مانند توانایی فنی مربیگری، تجرب

 . کند ارتباط پیدا می

 اساسی نقشی ای، حرفه مربیان که دهد نشان می( 2223)همکاران  و   نتایج پژوهش ترنینیک

 پژوهشنتایج این . دارند و انفرادی تیمی هایرشته ورزشکاران ایحرفه ورزش و زندگی توسعۀ

 دانش درك ورزشی، افزایش و ورزشکار شخصیتی رشد را های یک مربی خبرهوظایف و نقش

 تعداد و ارتقای سطح انتخابی، گیری تصمیم و ها مهارت توسعۀ تاکتیکی، های مهارت و فنی

 5داکویست و اسونسن. کنند یادگیری معرفی می در تداوم به تشویق حرکتی و های برنامه

به این نتایج  "وظایف یک مربی در نقش مربی تیم ملی"خود با عنوان  پژوهشدر ( 2212)

یابی به مقام قهرمانی  جنبه برای دست   ،های ملی یند مربیگری در تیمارسیدند که در فر

نوع رهبری، رهبری اقتضایی، روابط و ارتباطات مربی و : عبارت هستند ازکه  هستندتر  مهم

ای،  رفهارزیابی مربیان ح منظور  به (2212)  انجمن مربیان بریتیش کلمبیا. مربی ۀویژ ۀخصیص

ارزیابی مربیان و ارزیابی توسط ورزشکاران  ای، خود حرفه مربیان سطح باال، مربیان غیر

های  هایی نظیر مهارت ها ویژگی نامه در این پرسش. های مختلفی طراحی کرده است نامه پرسش

 های ارتباط های ارتباط شخصی، مهارت های آموزشی، مهارت سازمانی و تشکیالتی، مهارت

هایی جهت  عنوان شاخص های شخصیتی  به های مدیریتی و ایمنی و مهارت مهارت گروهی،

 .گیرد استفاده قرار  می ارزیابی مربیان مورد

                                                           
1. Coˆte & Gilbert 
2. Gammelsæter 

3. Arnesson, Leif, Salman & Khalik 

4. Trninic 
5. Dahlkvist, Andreas, Svensson & Magnus 

6. Coaches association of  British Columbia 
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 های مهارت : از ندهست عبارت که داند می مهم مربی موفقیت یکعامل را در  3 ( 222) 1مارتنز

خود  پژوهشدر یز ن( 2211) و همکاران 2میرز. انگیزه درك و تقویت اصول ارتباطی،

مهارت درك ورزشکاران و  های قبلی، موفقیتفاکتورهایی نظیر میزان تجربه و آمادگی مربی، 

هایی جهت موفقیت و کارامدی مربیان مورد شناسایی  عنوان شاخص های اجتماعی را به حمایت 

 در پژوهش خود عامل هوش هیجانی را( 1331) بشیری و همکاران همچنین. اند قرار داده

 هیجانی هوش که مربیانی کنند و عنوان میقرار داده کید أجهت انتخاب مربیان کارآمد مورد ت

 بینی پیش توانایی بازیکنان، و خود هیجانات گیری صحیح کار به و شناخت در ،دارند باالیی

 برانگیختن و روابط مدیریت مسابقات، از زای حاصل استرس های موقعیت با مقابله و وقایع

 رسیدن برای صحیح یتصمیمات بحرانی شرایط در کرده و عمل خوب بسیار ازیکنانب و خود

 و افزایش عملکرد بهبود رفتارهایی، چنین اعمال نتیجۀ .کنند می اتخاذ خود اهداف به

خود با  پژوهشدر  (1332)حمیدی و همکاران .است مربیان در آن ابعاد و مربیگری کارآمدی

که مقیاس ارزیابی  دست یافتندبه این نتیجه  "مربیان کشورابعاد ارزیابی عملکرد "عنوان 

های فنی،  عامل توانایی 3در این مدل، . باشد میعامل  5عملکرد مربیان ملی کشور متشکل از 

های  های مستقل ظاهر شدند که بر مهارت عنوان عامل های ویژه به های رهبری و مهارت مهارت

  . گذار هستنداثر ها آنارتباطی مربیان و توان عملیاتی 

یک ارزیابی  تنهااهمیتی نظیر فوتبال،  ویژه در ورزش با پیچیدگی در مربیگری نوین به دلیل به

 ؛تواند رسیدن به دانش روشن از این فرایند را میسر سازد ند و عینی از مربیگری میم نظام

یص اجزای مهم ند برای تشخم براین الزم است دانشمندان، توجه خود را بر تالشی نظام بنا

. بندی کنند را اولویت کارامدی مربیگری متمرکز کنند تا مربیان بتوانند محتوای یادگیری خود

جهانی را برای  ۀشد تثبیتتواند یک دسته از مراحل  علم می توان ادعا کرد صورتی که نمی در

 .روشن کندرا  مهم در فرایند مربیگری تواند عوامل اما علم می ؛دست دهد توفیق در مربیگری به

بوریر )نیاز خود قرار گیرند  های مورد مهارت ۀموقعیت بهتری برای توسع درطوری که مربیان  به

 یپشت سر هر تیم بزرگ که نتایج خوب ،معتقد است (2227) 3فیفاکه  چنان (. 222و ناوبز، 

ک شخص ممتاز و می توان ی دهد کیفیت از فوتبال ارائه می آورد و نمایشی زیبا و با   دست می هب

های تکنیکی، تاکتیکی،  عنوان مربی مشاهده کرد که دارای تسلط بر جنبه رهبر را به

خود نقش  پژوهشنیز در ( 2213)و همکاران   رافائل. باشد شناختی و آموزشی فوتبال می روان

                                                           
1. Martenes 

2. Myers, Feltz, Chase & M 
3. FIFA 

4. Rafael 
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ی ها ۀ مهارتویژه توسع هب ،ابعاد یهای بازیکنان فوتبال در تمام مهارت ۀمربیان را در توسع

 .دادندکید قرار أشناختی مورد ت روان

 نیاز مربیان فوتبال را ها و دانش مربیگری مورد مهارت (2211) 1کنفدراسیون فوتبال آسیا

های اولیه،  شناسی ورزشی، کمک های ورزشی تخصصی، فیزیولوژی و آناتومی، روان مهارت

ن، تجزیه و تحلیل و های تمری مهارت در ایجاد ارتباط، اصول یادگیری حرکت، اصول شیوه

های  این کنفدراسیون نقش ،همچنین. کند  های آماری و دانش تئوریک فوتبال معرفی می بررسی

ریزی  کردن، آموزش، آموختن و برنامه سازماندهی، تغییردادن، تشویق: شاملیک مربی را 

 ۀدر حرف ها باید با استفاده از دانش خود قادر به ایفای این نقش و معتقد است که داند می

برد و  عنوان مربیان کامل نام می از مربیان موفق در فوتبال به( 2213) 2یوفا. مربیگری باشد

تاکتیک، تکنینک، آمادگی )نظیر تجربه و دانش باال در تمام سطوح فوتبال  یهای ویژگی

کارگیری بازیکنان، ساخت فرهنگ تیمی  ، مهارت در استخدام و به(شناسی جسمانی و روان

مدت را برای این  بلند ۀداشتن تفکر استراتژیک و برنام، ها ، برقراری ارتباط خوب با رسانهمطلوب

رفتار و عملکرد بازیکنان را حاصل نقش ( 2213) کنفدراسیون فوتبال آسیا. شمرد می مربیان بر

های فیزیکی و تکنیکی  بررسی ظرفیت بر بر این باور است که عالوهداند و  و عملکرد مربیان می

را دانش فنی و رفتاری سرمربی نقش اصلی  و شناسی های روان عنوان یک اصل، جنبه حریف به

 .داردبازیکنان  توسطدر گرفتن تصمیمات صحیح در مسابقه 

در پژوهشی که به ارزشیابی نقش مربیان خارجی در سطح ملی و ( 1333) پور و همکاران افضل

 و های مدیریتی و رهبری ای فنی، مهارته هایی نظیر توانایی شاخص پرداختند،باشگاهی 

عنوان فاکتورهای اصلی جهت ارزیابی عملکرد مربیان  شناختی را به های ارتباطی و روان مهارت

عملکرد مربیان  ۀخود که به مقایس پژوهشنیز در ( 1331) خبیری. اند عنوان کردهخارجی 

درصد هایی نظیر  شاخص ،داخلی و خارجی تیم ملی فوتبال بزرگساالن کشور پرداخته است

های  المپیک، قهرمانی جام ملت و رساندن تیم ملی به مسابقات نهایی جام جهانی، شدن برنده

 .عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد در نظر گرفته است را بههای آسیایی  آسیا و قهرمانی بازی

جهوت ارزیوابی و   کنود   عنووان موی   "ای هنر حرفه"در کتاب خود با عنوان ( 1333)مجید جاللی

 وی. نظور قورار گیورد    هوای مختلفوی مود    و ویژگی ها ای فوتبال باید شاخص انتخاب مربیان حرفه

هوای   هوای فوردی، ویژگوی    هوایی نظیور ویژگوی    شواخص  دبایو  ،انتخاب منظور به که معتقد است

                                                           
1. Asian football confederation  (AFC) 
2. Union europe football confederation (UEFA) 
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نظور   های شخصویتی و روانوی مود    ویژگی و نیز های مربیگری های فنی، دیدگاه اجتماعی، ویژگی

 . ر گیردقرا

نظران و متفکران معیارهای متعددی را برای انتخاب یک  شود صاحب طور که مالحظه می همان

مربیان  ی انتخاب با معیارهای انتخاباند و این معیارها نظر گرفتهفوتبال در مربی شایسته در 

که ند هست علوم ورزشی معتقد پژوهشگران ،همچنین. های ورزشی متفاوت است در سایر رشته

که  هستندهای ملی  مربیان تیم ،های ورزشی ثرترین اعضای فدراسیونؤترین و م یکی از مهم

طوری که  به .باشد مینما از دستاوردهای کل فدراسیون  ای تمام ها آینه نتایج و عملکرد آن

های ورزشی مذکور، در پیروزی یا شکست  اهداف و راهبردهای سازمان در شکست یا موفقیت

ند یکی از هست نظران معتقد صاحب ،این بر  عالوه. شود مایان شده و ارزیابی میهای ملی ن تیم

سو و  های ملی از یک انتخاب و گزینش مربیان تیم ،های ورزشی وظایف اصلی و مهم فدراسیون

های ملی را  همکاری مربیان در سطح تیم ۀارزیابی عملکرد از سویی دیگر است و هرگونه ادام

 مربیان ملی انتخاب مورد در ،بنابراین .(1333نصیری و همکاران، )دهد  ثیر قرار میأتحت ت

 باعث که عواملی زیرا ؛کرد اکتفا یمعمول های پست در افراد انتخاب معیارهای به توان نمی

 این از فراتر شود می کشور ملی یک تیم موفقیت ،نهایت در و مربی یک اثربخشی و موفقیت

 این .باشد یفرد به منحصر های ویژگی دارای باید شایسته و موفق مربی یک .ستا معیارها

 تخصصی و فنی دانشو   ارتباطی ،اجتماعی مدیریتی، فردی، شخصیتی، های زمینه در ها ویژگی

 عدم موجب تواند می ها ویژگی از یک هر نداشتن که طوری به .گیرد قرار توجه مورد تواند می

   (.1337شفیعی و همکاران، )د مطلوب شو نتایج به رسیدن در موفقیت مربی

ها بتوان بهترین انتخاب را برای  های مشخص که به کمک آن ها و شاخص معیارعدم وجود 

های گزاف بر  کردن هزینه بر تحمیل جایگاه مهم سرمربی تیم ملی فوتبال انجام داد، عالوه

ابقات شکست در مس ،نهایت شدن عواطف و احساسات ملی و در دار موجب خدشه ،جامعه

که تیم  1322دعا این است که از سال اگواه این . المللی در طول سالیان گذشته شده است بین

کنون  خود گرفت، تا ای جدید و تازه به ملی فوتبال ایران تشکیل شد و فوتبال در ایران چهره

حاکی این که  اند دار رهبری تیم ملی فوتبال ایران بوده مربی داخلی و خارجی عهده 51بیش از 

مربی  15 که دیگر این است  ۀنکت. باشد میماه  17از عمر متوسط مربیگری در تیم ملی تا 

مربی  2، تمربی کروا  )های مختلف  های گوناگون و متفاوت فوتبال از ملیت خارجی با سبک

مربی  1مربی ایرلندی،  1مربی آلمانی،  1مربی انگلیسی،  1مربی مجارستانی،  2برزیلی، 

دار این  عهده(  یمربی پرتغال 1مربی از یوگسالوی سابق و  1مربی از شوروی سابق،  1اتریشی، 

؛ اند های معتبر وارد فوتبال ما شده گرفتن شاخص نظر بدون در ها آنکه بعضی از  اند سمت بوده
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های  توان به روش جهت، در راستای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بیش از این نمی این از

عنوان سکاندار هدایت تیم  انتخاب شخصی به ،بدون شک. های پیشین متکی بود دهه سنتی

حق  های به دادن به خواسته توانایی و قابلیت پاسخ ،گیری از امکانات موجود ملی که با بهره

؛ باشد میروشی مدرن و سختگیرانه  و های متعدد  نیازمند معیار فوتبال را داشته باشدۀ جامع

انتخاب فردی اصلح  منظور به هایی معتبر شاخص ن پژوهش با هدف طراحی و تدوینرو، ای این از

رود که نتایج و  انتظار می عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگساالن ایران انجام شده است و هب

با توجه به حضور  .باشد سودمندو وزارت ورزش و جوانان  برای فدراسیون فوتبال آن های یافته

های  باشگاهمدیران عامل  مدیره و های هیأت ،المللی فوتبال داخلی در مسابقات بین یها   باشگاه

 .با استفاده از این چارچوب در انتخاب مربیان خود موفق عمل نمایندبتوانند  باید داخلی

 :ارائه دهداالت زیر ؤبرای س یدر تالش است پاسخ های مناسب پژوهشاین طورکلی،  به

نظر  هایی باید مد ها و شاخص  ملی فوتبال ایران چه ویژگی مربی تیم انتخاب سر در .1

 ؟گیردقرار 

 ای از اهمیت هستند؟ های انتخاب دارای چه درجه کدام از شاخص هر .2

های انتخاب تفاوت وجود  بندی شاخص فوتبال در اولیت ۀهای جامع آیا بین دیدگاه .3

 دارد؟

 شناسی  روش
کاربردی  ،هدف لحاظ بهو بوده پیمایشی  و توصیفی  این پژوهش روشبا توجه به موضوع 

 .استخاص  ۀدانش کاربردی در یک زمین ۀهای کاربردی، توسع هدف از پژوهش. دباش می

این  ،لذا ؛دنشو علت کاربرد عملی دانش هدایت می های کاربردی به پژوهش ،دیگر عبارت به

 . کاربردی است های پژوهشپژوهش از نوع 

 پژوهشآماری  ۀو نمون جامعه  

آموزش فدراسیون فوتبال در  ۀبا استناد به استعالمی که از کمیترا آماری مربیان  ۀجامع .الف

 ,A, B, C)درجات مختلف مربیگری با ( =N 23222)مربی  23222 ،گرفته شد 1332سال 

D) 363 ،کرجسی و مورگان ۀنمون ۀجدول برآورد اندازبه از این تعداد با توجه  .تشکیل دادند 

معتبر استخراج  ۀنام پرسش 362 ها میان آنعنوان نمونه انتخاب شدند که از  هب( =n 363)نفر 

 .گردید

 1332 و1331بازیکنان شاغل در لیگ برتر در سال  ۀآماری بازیکنان شامل کلی ۀجامع . ب

=n 212) نفر 212 ،از این تعداد .ثبت گردید( N=450)نفر  52  برابر با  ها آن که تعداد بود
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میان از  عنوان نمونه انتخاب شدند و هکرجسی و مورگان ب ۀنمون ۀبرآورد اندازطبق جدول 

 .دست آمد همعتبر ب ۀنام پرسش 225 ،ها آن

فعالیت در سطوح  ۀکه سابقه و تجرب مدیرانی تشکیل دادند ۀآماری مدیران را کلی ۀجامع .ج

هایی که دارای تیم  استانهای فوتبال  تأسای هیؤر :باالی فوتبال کشور را دارا هستند که شامل

مدیران ارشد فدراسیون و  های لیگ برتر در لیگ برتر فوتبال هستند، مدیران عامل باشگاه

( =N 33)تعدادشان برابر با )های مختلف فدراسیون مشغول به کار هستند  فوتبال که در بخش

آماری  ۀوان نمونعن بودن حجم جامعه، کل جامعه به کوچک به که با توجهباشد  می( بوده  نفر

(33 n= )ه استدست آمد همعتبر ب ۀنام پرسش 35 ،و از این تعداد همدیران انتخاب شد . 

 گیری  ابزار اندازه  

 ۀروایی صوری و سازکه  باشد میساخته پژوهشگر ۀنام ، پرسشپژوهشهای  آوری داده ابزار گرد

نامه توسط جمعی از اساتید  روایی صوری پرسش. بررسی قرار گرفته است نامه مورد این پرسش

های  مربیگری در لیگ برتر و تیم ۀکه سابق یکارشناسان فوتبال و مربیان ،بدنی تربیت ۀسابق با

 ۀمورد محتوا و نحو نظرات این افراد در شکل که  بدین .شده است بررسیاند  داشته را ملی

های تحلیل  با آزمون  یزن هروایی ساز. نامه اعمال گردید االت گرفته شد و در پرسشؤنگارش س

انجام شده  2آموسو  1اس اس اس پیافزارهای  ییدی و با استفاده از نرمأعاملی اکتشافی و ت

   کیزر (KMO)از آزمون  ، در تحلیل عاملی اکتشافی گیری بررسی کفایت نمونه منظور به. است

بررسی  منظور به. است شدهلحاظ  63/2 با برابر میزان آن که الکین استفاده شده استو   مایرو 

  نتایج این آزمون هر. ز آزمون کرویت بارتلت استفاده شد، اشدن عاملها جهت  دادهتوانایی 

در این  .ها توان تشکیل عامل را دارند این است که داده ۀدهند تر باشد نشان چقدر کوچک

ه به سطح این آزمون با توج ۀو نتیج 23/6 با مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر ،پژوهش

روش تحلیل  در تحلیل عاملی اکتشافی به ،نهایت در. پذیرفته شد ( P =0/01  )داری امعن

های  های فردی، ویژگی ویژگی: شاخص اصلی شامل 3 ،های اصلی و چرخش واریمکس لفهؤم

عنوان بازیکن، سوابق  های مدیریتی، سوابق ورزشی به مهارت های فنی،  مهارت  شخصیتی، 

های مربیگری  دیدگاه و های ارتباطی و اجتماعی شناختی، مهارت های روان رتمربیگری، مها

در  کردن عواملی که برای مشخص. ها مورد شناسایی قرار گرفت آن ۀمجموع همراه زیر به

افزار  پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم ،شوند یید میأنهایی ت ۀنام  پرسش

شناسایی در تحلیل اکتشافی  عامل اصلی مورد 3ییدی انجام گرفت که أتحلیل عاملی ت،  آموس

                                                           
1.SPSS 

2.AMOS 
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( گویه)ال  ؤس 62با (  مقیاس خرده)شاخص اصلی  3که شامل  پژوهش ۀنام پرسشو  یید شدند أت

از روش آلفای  پژوهش ۀنام حاضر برای تعیین پایایی پرسش پژوهشدر . طراحی گردید است

 .باشد می 36/2نامه برابر با  پرسش کرونباخ استفاده شده است که برای کل
 های انتخاب مقادیر میانگین، انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ شاخص  و1جدول 

 

برای پایایی الزم را بنابراین،   ؛است 62/2باالی    هاآزمون    یک از خرده دهد که ضریب پایایی هرنشان می 1جدول 

 .سنجش دارند

 های آماری روش  

 و کولموگروف آزمون ازاند و آزمون شده( P≤25/2)سطح ها در  فرض ۀدر این پژوهش کلی

از آزمون فریدمن جهت تعیین  ،ها بودن توزیع داده تعیین طبیعی منظور هب اسمیرنوف

های مربیان،  دیدگاه ۀبرای مقایس 1تحلیل مانواآزمون از  و های انتخاب بندی شاخص اولویت

های  تفاوتاین که  شدن منظور مشخص بهبرای  ،نهایت در. بازیکنان و مدیران استفاده شده است

تحلیل  از ثرار دارند،ی انتخاب سرمربی تیم ملی ها شده در تحلیل مانوا بین کدام شاخص آشکار

ها بین مدیران، نمودن جایگاه تفاوت مشخص جهتدر متن مانوا و ( آنوا)راهه  واریانس یک

 .مربیان و بازیکنان از آزمون پیگردی شفه استفاده گردید

 

 

                                                           
1. MANOVA 

 کرونباخ یضریب آلفا انحراف استاندارد میانگین هاتعداد گویه های انتخاب شاخص

 61/2 3/3  15/32 3 های فردیویژگی

 36/2 67/3 21/52 12 های شخصیتیویژگی

 32/2 72/3 2/71   1 مهارت فنی

 62/2 53/2 3 /27 12 مهارت مدیریتی

عنوان  سوابق ورزشی به
 بازیکن

2 33/3 17/1 66/2 

 63/2 52/2 26/22 5 سوابق مربیگری

 37/2 71/2 13/ 5 5 شناختی مهارت روان

 67/2 76/3 7 /73 11 مهارت ارتباطی و اجتماعی

 31/2  /77 73/22 5 های مربیگری دیدگاه
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 نتایج 

 هااز بخش یک ها در هرتوزیع فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیالت آزمودنی و2 جدول
آماری ۀنمون مدیران مربیان بازیکنان  

 مدرك تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

2/52  126 3/16  77 3/2  دیپلم 1 

3/23   3 16 73  /11  فوق دیپلم   

6/13  23 7/36  133 6/ 5  لیسانس 17 

5/1  3 3/22  66 7/23  فوق لیسانس 12 

2 2 3/7  25  /11  دکتری   

3/3  سایر موارد 2 2 2 2 13 
 

آماری مدیران  ۀمدرك تحصیلی لیسانس در نمون ،کنید مشاهده می 2طور که در جدول  همان

مدرك  ،دارای بیشترین فراوانی و در بخش بازیکنان %7/36و  %5 /6ترتیب با  و مربیان به

 .دنده آماری را تشکیل می ۀبخش اعظم نمون %2/52تحصیلی دیپلم با 
 

 مربیگری مربیان به سال ۀوزیع میزان سابقت و3جدول 
 سال به باال 22 سال 17و22 سال 11و15 سال 5و12 سال 1و  مربیگری ۀسابق

 36 3  61 32 62 فراوانی

 2/27 2/13 2/13 2/22 5/13 درصد فراوانی
 

مربیگری مربیان نشان داده شده است که بیشترین فراوانی  ۀمیزان سابق 3در جدول 

. باشد میسال  22مربیگری بیش از  ۀمربوط به مربیانی با سابق مربیگری ۀمیزان سابق

 17مدیریتی  ۀآماری مدیران حاکی از میانگین تجرب ۀهای پژوهش در نمون یافته ،همچنین

سال در لیگ  3تا  1بازی  ۀدهد بازیکنان دارای سابق نتایج نشان میبراین،  عالوه. سال است

 ،همچنین. دهند آماری بازیکنان را تشکیل می ۀاعظم نمونبخش ،  % 3/5برتر با فراوانی 

بازیکنان % 52آماری بازیکنان حاکی از این است که بیش از  ۀهای پژوهش در نمون یافته

ۀ برای مقایسحاضر در پژوهش  .باشند میساالن  ملی بزرگ   بازی در تیمۀ دارای سابق

از  ،انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال های های مدیران، مربیان و بازیکنان در شاخص دیدگاه

 .است گردیدهارائه   در جدول  آنآزمون مانوا استفاده شده است که نتایج 
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 های مربیان، بازیکنان و مدیراندیدگاه ۀمقایس منظور بهتحلیل مانوا نتایج آزمون  و جدول 
 

 داریاسطح معن dfخطای  df ۀفرضی Fمقدار  ارزش نام آزمون

 221/2 22/1 13 61/13 1/2 3 اثر پیالی

 221/2 13/1 13  2/1  767/2 المبدای ویلکز

 221/2 13/1 13 12/15 55/2  اثر هتلینگ

 221/2 722 3 21/27 332/2 روی ۀبزرگترین ریش
 

تفواوت   ،(=221/2P )داری امعنو شود با توجه بوه سوطوح   مشاهده می  طور که در جدول  همان

  بوه . وجوود دارد  ، بازیکنان و مربیان در انتخاب سرمربی تویم ملوی  داری بین دیدگاه مربیانامعن

راهوه در موتن    تحلیل واریانس یک  ازشده در تحلیل مانوا   های آشکار تفاوت شدن منظور مشخص

 .است نشان داده شده 5که نتایج آن در جدول  استفاده شدمانوا 
 

اه مدیران، مربیان و بازیکنان دیدگ ۀا جهت مقایسراهه در متن مانو تحلیل واریانس یکنتایج آزمون  و5جدول 

 های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال مورد شاخص در

 های انتخاب شاخص
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داریاسطح معن Fمقدار 

 221/2 53/ 2 25/357 2 51/1612 های فردی ویژگی

 221/2 62/22 32/276 2 535/ 3  های شخصیتی ویژگی

 63/2 23/2 62/7 2 13/   های فنی مهارت

 56/2 57/2 71/3 2 22/16 های مدیریتی  مهارت

سوابق ورزشی 

 عنوان بازیکن به
13/16  2 23/36 22/22 221/2 

 27/2 21/5 62/32 2 1/71  سوابق مربیگری

های  مهارت

 شناختی روان
56/31 2 63/ 5 23/13 221/2 

های ارتباطی  مهارت

 عیاجتما
25/3  2 12/ 6 33/1 13/2 

 2/ 3 17/2 2/ 7 2 23/1 ی مربیگری ها دیدگاه
 

داری در اتفاوت معن ،آزمون ۀشود با توجه به آمارمشاهده می 5طور که در جدول  همان

های   ، ویژگی( p=0/001 , f=58/04  )در ویژگی فردی های انتخاب سرمربی تیم ملی  شاخص

های  و مهارت,p=0/001  (f=20/02)سوابق ورزشی ، ( ,p=0/001 f=20/70 )شخصیتی 

نمودن جایگاه  مشخصمنظور  به  رو همین  از ؛وجود دارد (p=0/001, f=13/08)  شناختی روان

که نتایج این  ها بین مدیران، مربیان و بازیکنان از آزمون پیگردی شفه استفاده شدتفاوت
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و بین نظر مربیان با بازیکنان  (=p  221/2)ازیکنان مدیران با ببین نظر  دهد میآزمون نشان 

(221/2  p=) های فردی، بین نظر مربیان با بازیکنان  مورد ویژگی در(221/2  p=)مورد  در

بین  ،(=p  221/2)با بازیکنان  (=p  221/2)های شخصیتی، بین نظر مدیران با مربیان  ویژگی

 (=p  2/ 22)ابق ورزشی و بین مدیران با بازیکنانمورد سو در (=p  222/2)مربیان با بازیکنان 

 .داری وجود دارداشناختی تفاوت معن های روان مورد مهارت در

های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه  بندی شاخص جهت اولویت براین، عالوه

 .داده شده استنشان   7های آماری از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  نمونه
 

 های انتخاب سرمربی تیم ملی از دیدگاه  بندی شاخص نتایج آزمون فریدمن در اولویت و7 جدول

 های آماری نمونه
 آماری ۀنمون مدیران انیمرب بازیکنان ها کل آزمودنی

 های انتخاب شاخص میانگین اولویت میانگین اولویت میانگین اولویت میانگین اولویت

 های فردی ویژگی 5 5  /33 5  / 3 5  / 3 5

  های شخصیتی ویژگی 36/6 2 31/6 2 3/ 2 2 36/6 2

 های فنی مهارت 3 1 33/3 1 35/3 1 33/3 1

 های مدیریتی مهارت 23/7   23/7   25/7   26/7  

3 1 3 1 3 1 3 1 
عنوان  سوابق ورزشی به

 بازیکن

 سوابق مربیگری 2/ 3 6 55/2 3 2/ 3 3 77/2 3

 شناختی های روان مهارت 32/2 3 32/3 7 53/3 7 26/3 7

3 36/7 3 37/7 3 21/6 3 3 /7 
های ارتباطی  مهارت

 اجتماعی

 ی مربیگری هادیدگاه 17/3 7 17/3 6 23/3 6 13/3 6
 

های انتخاب از دیدگاه مدیران،  بندی شاخص اولویت شود مشاهده می 7طور که در جدول  همان

های فنی  شاخص مهارتکه است از این ده شده است و نتایج حاکی مربیان و بازیکنان نشان دا

و شاخص سوابق ورزشی بوده ترین شاخص در انتخاب سرمربی تیم ملی  مهم،  33/3با میانگین 

 ها کمترین نقش را در روند انتخاب سرمربی تیم ملی از دیدگاه کل آزمودنی،  22/1با میانگین 

 .ستدارا ا
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 ها های انتخاب از دیدگاه کل آزمودنی شاخصبندی  اولویت و1 شکل
 

سرمربی تیم ملی  ۀگان 3های انتخاب  های شاخص بندی گویه جهت اولویت پژوهشدر این 

 :ها از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل است فوتبال از دیدگاه کل آزمودنی

قدرت . 2 ،(25/3) ان مسابقهدر جری مربیگرییند اتوانایی در فر .1 :های فنی مهارت .4

مهارت در چیدمان . 3 ،(3/ 1) کارهای تاکتیکی و یافتن راه زیادبا سرعت  باال خوانی بازی

تسلط کامل به مفاهیم . 5 ، (72/3) مهارت در ساختن تیم قدرتمند.   ،(11/3) بازیکنان

های  ا سبکآشنایی ب. 7 ،(53/3) (غیرهشناسی و  تکنیک، تاکتیک، روان)آموزشی فوتبال 

 های جدید در فوتبال های یافته  دانش روز در زمینهه تسلط ب. 6 ،(2/3 ) گوناگون فوتبال

شناسایی بازیکنان . 3 ،(61/6) تمرینات مناسب با اهداف و نیازها طراحی توانایی در. 3 ،(33/3)

ل از شناخت کام. 12 ،(52/6) مناسب ۀمستعد و قابلیت در انتخاب بازیکنان کارآمد به شیو

. 12 ،(7/ 3) قابلیت آموزش و پیشرفت بازیکنان. 11 ،(21/6) جهانی و ای قاره و فوتبال کشور

آشنایی با فناوری اطالعات و استفاده از . 13، (22/5) توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی

 نعنوان مدرس برای مربیا توانایی تدریس و آموزش به.  1 و ( /33) افزارهای کاربردی نرم

(26/ .) 
رعایت نظم و انضباط . 2 ،(2/6 )شخصیت قاطع و مسلط بر تیم  .1: های شخصیتی  ویژگی .3

پذیری و  مسئولیت.   ،(33/6)مربیگری  ۀنفس باال در حرف به اعتماد. 3 ،(2/6 )ای  فردی و حرفه

ۀ روحی. 7 ،(23/6)صداقت و راستگویی در کالم و رفتار در ارتباط با دیگران . 5 ،(32/6)تعهد 

دیدگاه مثبت . 3 ،(7/ 3)مقاومت در برابر فشار روانی . 6 ،(53/7)طلبی  خواهی و توفیق برنده
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شخصیت گرم و قابلیت کسب داشتن . 12 ،(73/5) رهبر بودن به صورت ذاتی. 3 ،(26/7)

. 12 و (73/5)باال  ۀانگیز اشتنو دبودن  فعال و انرژیک. 11 ،(76/5)احترام و حمایت دیگران 

 (.3/5 )صورت گروهی  ههمکاری و کار ب ۀروحیاشتن د
ن سرمربی أخور ش فن بیان و مهارت در سخنرانی در. 1: اجتماعی ـ  های ارتباطی مهارت .2

قابلیت برقراری روابط . 3 ،(53/7)سازی و جنجال  پرهیز از حاشیه. 2 ،(33/6)تیم ملی 

برقراری ارتباط . 5 ،(23/7)های اجتماعی  ماحترام و رعایت فرهنگ و التزا.   ،(32/7)المللی  بین

ساختن شرایطی که  یافتن روشی برای فراهم. 7 ،(25/7)خوب و سازنده با مربیان باشگاهی 

ای  مقبولیت اجتماعی و رسانه. 6 ،(5/ 3)مورد وی احساس خوبی داشته باشند  بازیکنان در

برقراری ارتباط سازنده و  .3 ،(67/5)محبوبیت اجتماعی داشتن بودن و  نام خوش. 3 ،(33/5)

 (32/5)شفاهی مناسب  ارتباطی شفاهی و غیر ۀاستفاده از شیو. 12 ،(75/7)با بازیکنان  وار  معلم

 (.26/5)ای  ارتباطات معقول رسانه. 11 و

تعیین وظایف و . 2 ،(25/6)ایجاد نظم و انضباط تیمی و فردی  .1: های مدیریتی مهارت .1

های  کنترل و نظارت مستقیم بر اجرای برنامه. 3 ،(6/7 )روه مربیگری مسئولیت بازیکنان و گ

شخصی برای نفوذ در ورزشکاران  ۀاستفاده از قدرت جاذب.   ،(7/  )تمرینی طبق اهداف 

شده  یابی به اهداف تعیین صحیح از گروه مربیگری جهت دست ۀانتخاب و استفاد. 5 ،(36/5)

، (3/5 ( )مدت بلندو  مدت مدت، میان کوتاه)یافتنی   ه و دستبینان تعیین اهداف واقع. 7 ،(61/5)

ارزشیابی از . 3 ،( /63)فوتبال  ۀهمکاران و جامع، انداز مشترك در ورزشکاران ایجاد چشم. 6

کردن  مکتوب و مستند. 3 ،( /56)در مقاطع مختلف ( گروه مربیان و ورزشکاران خود،)کار 

ایجاد سیستم ارزیابی رضایت ورزشکاران از . 12 و ( /27)ها و تجربیات مربیگری  فعالیت

 (. /21)عملکرد سرمربی 

المللی  یک زبان بینر حداقل ب داشتن تسلط. 2 ،(23/7) بودن هوش با .1: های فردی ویژگی ـ1

حداقل تحصیالت  بودندارا.   ،(25/5)آمادگی جسمانی و روانی مطلوب  شتندا. 3 ،(2/5 )

داشتن آراستگی ظاهری از . 5 ،(5/ 2( )باال هلیسانس ب)یم ملی دانشگاهی برای سرمربیگری ت

. 6 ،(61/3)سال  72تا  5 سنی بین  دارابودن میانگین. 7 ،( /33)لحاظ تیپ بدنی و قیافه 

 (.2/ 5)بودن  خارجی. 3 و (2/ 3)بودن   ایرانی

و تهییج  دادن انگیزه  قدرت. 2 ،(33/3)توانایی کنترل بحران  .1: شناختی های روان مهارت ـ6

ایجاد تمرکز .   ،(26/3)سازی روانی تیم در مسابقات حساس  توانایی آرام. 3 ،(15/3)بازیکنان 

استفاده از تمرینات ذهنی جهت افزایش . 5 و (33/2)ذهنی در بازیکنان در هنگام مسابقات 

 (.3/2 )عملکرد تیمی و فردی 
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. 2 ،(3/ 5)رفته و نوین در فوتبال های پیش  دیدگاهداشتن . 1: های مربیگری دیدگاه ـ2

 ،(32/2)اعتقاد به بازی هجومی همراه با کسب نتیجه . 3 ،(3)استفاده از تکنولوژی در فوتبال 

کارگیری استعدادها و اعتقاد به  به. 5 و (32/2)  شخصی در مربیگریۀ فلسف دارابودن.  

 (.63/2)گرایی  جوان

کسب عنوان و . 2 ،(73/3) و روشن در مربیگری خوب ۀپیشینداشتن  .1: سوابق مربیگری  ـ5

در  های داخلی یابی به موفقیت دست. 3 ،(17/3) عنوان مربی هالمللی ب مقام در مسابقات بین

. 5 و (31/2) های ملی ت و معرفی ورزشکاران شاخص به تیمتربی.   ،(15/3)کسوت سرمربی 

 (.23/2) عنوان کمک مربی هب حداقل مربیگری در تیم ملی ۀتجرب

 و (51/1) عنوان بازیکن ههای ملی ب عضویت در تیم .1: عنوان بازیکن به  سوابق ورزشی ـ3 

 (.3/1 ) المللی در کسوت بازیکن در مسابقات بین ساالن بزرگ کسب عنوان با تیم ملی. 2
 

 گیری بحث و نتیجه
 .است ممتاز انمربی وجود ،ای  حرفه ورزشکاران موفقیت برای الزم شرط ترینمهم امروزه،  

های  کارآمد در تیم و اثربخش مربیان جذب و مربیگری ۀحیط در که کالنی های گذاری سرمایه

 مربیان انتخاب به توجه ضرورت و بوده ید همین مطلبؤم شود می انجامبزرگ  باشگاه ملی و

ند هست معتقد( 2212) و همکاران 1ناش(. 1331بشیری و همکاران، )کند  می آشکار را کارآمد

 .دننظر قرار گیر های ورزشی باید معیارهای ویژه و شفاف مد در راستای انتخاب مربیان تیمکه 

بخشی مربیان  تواند نقش اساسی در اثر داشتن استراتژی انتخاب و ارزیابی عملکرد مربیان می

 2کریستسن. باشد میمهم  و اهمیت و نقش مربیان در فوتبال بسیار برجسته .داشته باشد

ویژه در  هها ب ورزش ۀانکار در توسع قابل مربیان دارای نقشی حیاتی و غیر کند بیان می( 2211)

وی معتقد است خبرگی و تخصص در مربیگری فوتبال شامل . نظیر فوتبال هستند یهای ورزش

نقش مربیان را در فوتبال ( 2227) طور که فیفا همان. باشد میگانه  های چند تسلط بر مهارت

آورد  دست می به یکه نتایج خوب یهر تیم بزرگ پشت سر": کند داند و عنوان می میبسیار ویژه 

توان یک شخص ممتاز و رهبر را  می دهد ه میئکیفیت ارا و نمایشی از یک فوتبال زیبا و با

،  ، بکن باوئر3مانند کرایف ؛که نمادی از باشگاه و یا کشورش است عنوان مسئول مشاهده کرد به

                                                           
1. Nash 

2
.
 Christensen 

3. Cruyff 

4 . Beckenbauer 
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ای که سبب رشد کیفی  ۀ ویژههیچ برنام. 7و زاگالو 5، تراپاتونی ، پریرا3، پالتینی2، لیپی1فرگوسن

که یک مربی و یا معلم  این ها و یا تغییر رفتارهای بازیکنان شود وجود ندارد، مگر کیفی توانایی

 3از اروگوئه، کوییروز 3از آرژانتین، پوآ 6پکرمن مانند ؛نقش اصلی را اجرا کرده باشد ماهر در آن

یا دیگر مربیان که در پشت صحنه مشغول کارکردن  از فرانسه 12پرتغال، سوآودتیو از 3کوییروز

 ."هستند

ها و  یک مربی فوتبال باید دارای معیارکه دهد  ی داخل و خارج کشور نشان میپژوهششواهد 

 که از فوتبال عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب بهترین فرد به ،طرفی های متعددی باشد از شاخص

 ،میان این در .استدشوار  و مقبولیت باشد بسیار خطیر و ییدأای گوناگون مورد ته دیدگاه

نتایج . داردای  ویژه گزینش و انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال اهمیتجهت  یهای معیار طراحی

انتخاب مربیان % 65دهد که بیش از  نشان می (1333) قهفرخی و جاللی فراهانیپژوهش 

اثر بوده و به بهبود نتایج یا ایجاد تغییرات مثبت و مستمر در  نتیجه یا کم بی ،فوتبال در ایران

های مربیان فوتبال در ایران  اکثر انتخابنتایج این پژوهش نشان داد . منجر نشده استها  تیم

 .گیرد های الزم صورت می معیارهای مشخص و انجام کارشناسی گرفتن نظر بدون در

ترین تصمیمات فدراسیون فوتبال و یا  ملی فوتبال یکی از مهم انتخاب سرمربی تیم ،بدون شک 

گرفتن  نظر عدم انتخاب صحیح فردی بدون در وحتی مقامات ارشد مسئول ورزش کشور است 

فوتبال  ۀموجب بروز آثار مخرب و تبعات گوناگون در جامعتواند  های یک مربی زبده می شاخص

دار مسئولیت هدایت تیم ملی  ارجی که عهدهعمر کوتاه مربیگری مربیان داخلی و خ. شود

های معتبر جهت انتخاب فردی اصلح  اند حاکی از فقدان شاخص فوتبال بزرگساالن ایران بوده

آمدن عمر متوسط  منجر به پایین ،نهایت که در باشد میعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران  به

صورتی که عمر  در .ماه شده است  ال و س 1مربیگری در تیم ملی فوتبال بزرگساالن ایران به 

سال، در  2های ملی کشورهای طراز اول فوتبال دنیا مانند ایتالیا  متوسط مربیگری در تیم

 .استسال  5/2ماه و در آلمان  1سال و  2اسپانیا 

                                                           
1. Ferguson 

2. Lippi 
3. Platini 

4. Parreira 

5. Trapattoni 
6. Zagalo 

7. Pekerman 

8. Pua 
9. Queiroz 

10.Suaudeau 
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عنوان  به فردی اصلح انتخاب جهت ییها شاخص ها و معیار این پژوهش با هدف طراحی و تدوین

نتایج نشان داد که . انجام شده است فوتبال ۀفوتبال ایران از دیدگاه جامعم ملی مربی تی سر

ترتیب  به پژوهشهای  های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه کل آزمودنی شاخص

های ارتباطی  مهارت. 3های شخصیتی،  ویژگی. 2های فنی،  مهارت. 1: از  هستند اولویت عبارت 

. 6شناختی،  های روان مهارت. 7های فردی،  ویژگی. 5های مدیریتی،  مهارت.  و اجتماعی، 

 ،طورکلی به. عنوان بازیکن سوابق ورزشی به. 3 و سوابق مربیگری. 3های مربیگری،  دیدگاه

خود و  های در گزارش( 2227)یفا های انتخاب این پژوهش با معیارهایی که ف معیار

ها و جزوات مربیگری برای یک  در کتاب( 2213)یوفا  و (2213) کنفدراسیون فوتبال آسیا

فیفا مربیان فوتبال امروزی . خوانی دارد هم گیرند مربی کامل در فوتبال نوین امروزی در نظر می

های فنی و  کند و معتقد است یک مربی باید دارای مهارت مهارتی اعالم می  چند یرا مربیان

های  ها و مهارت شناسی، ارتباط مناسب با رسانه هشناختی، جامع های روان تاکتیکی، مهارت

ها و  رفتار رهبری را حاصل از مهارت( 1331) طور که طالبی و عبدالهی همان. دمدیریتی باش

 دانند نیاز یک مربی می های مختلف و مورد دانش

. شده است بندی مقیاس اصلی طبقه خرده 3های انتحاب این پژوهش در  ابعاد و شاخص

ورزشی با فوتبال،  ۀهای ناشی از هر رشت دلیل تفاوت هانتخاب این پژوهش بهای  شاخص

شاخص انتخاب در یک  2های انتخاب یک مربی موفق در فوتبال و یا ادغام  گستردکی شاخص

های  در تیم( 1337)پور  ، اسمعیلی و طالبدر شنا( 1337)شفیعی و همکاران  شاخص با نتایج

( 1333)، نصیری و همکاران در شطرنج( 1332) همکاران اسدی و ، ورزشی دانشگاهی کشور

 .تفاوت دارد والیبالدر ( 1332) و همکاران در تکواندو و منظمی( 1333)در هندبال، تاجیک 

راهه در متن مانوا نشان داد بین دیدگاه مدیران، مربیان و  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

های شخصیتی، سوابق ورزشی و  ی فردی، ویژگیها نظیر ویژگی یهای مورد شاخص بازیکنان در

مورد  ها در اگرچه این تفاوت بین آزمودنی. شناختی تفاوت وجود دارد های روان مهارت

 اما ؛اهمیت کمتری برخوردار هستند ۀکه از نظر اولویت در درج باشد میهای انتخابی  شاخص

 ۀتفاوت دانش هر بخش نمونتواند ناشی از تفاوت در سطح تحصیالت، میزان م این تفاوت می

 آزمون فریدمننتایج  ،همچنین. ها باشد مربیگری و تفاوت در طرز تلقی و نگرش ۀآماری از مقول

ترین شاخص و سوابق ورزشی  عنوان مهم به( 33/3)های فنی با میانگین   مهارتنشان داد 

ب سرمربی تیم ملی ترین شاخص انتخا اهمیت عنوان کم به( 22/1)عنوان بازیکن با میانگین  به

ترین  عنوان مهم های فنی به انتخاب شاخص مهارت. ها است فوتبال از دیدگاه کل آزمودنی
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های فنی در موفقیت مربیان فوتبال امروزی را نشان  مهارت ۀشاخص انتخاب، نقش برجست

 ۀهای رشت ها و تکنیک های فنی شامل احاطه و تسلط کامل سرمربی به تاکتیک مهارت. دهد می

حدی است که کارشناسان  اهمیت این شاخص در فوتبال نوین امروزی به. باشد می ورزشی خود

بندی مربیان از  شاخص مهارت فنی را یکی از فاکتورهای اصلی در دسته ،گران فوتبال و تحلیل

های فنی یک سرمربی  ند دانش و مهارتهست معتقد ها آن. کنند سطح آماتور تا خبره عنوان می

ها پیشنهاد  های بزرگ مشغول به کار شود یا از دیگر تیم شود وی در تیم جب میاست که مو

گیری،  های تصمیم خوانی، مهارت های فنی را شامل بازی مهارت(  222)مارتنز . کار داشته باشد

آشنایی با قوانین داوری، تجزیه و تحلیل فردی بازیکنان، استراتژی بازی، نقشه یا تاکتیک بازی 

. کند های بازیکنان در رقابت برای برتری بر حریف عنوان می ها و عملکرد تصمیم و آگاهی از

های فنی این پژوهش دارای پوشش و  های مهارت مارتنز با گویه ۀشد بعضی از موارد اشاره

در جزوات مربیگری خود ( 2213؛ 2211)کنفدراسیون فوتبال آسیا  ،براین عالوه. خوانی است هم

، آنهای گوناگون  های تخصصی فوتبال، آشنایی با سبک را شامل مهارتمهارت فنی یک مربی 

خوانی  ها در فوتبال، توانایی چیدمان بازیکنان به شکل صحیح در زمین، بازی آشنایی با تاکتیک

های فنی این  که با عناصر مهارت کند فوتبال عنوان می ۀو توانایی تجزیه و تحلیل یک مسابق

 . تخوانی اس پژوهش دارای هم

های انتخاب  آخرین اولویت از شاخص ،(22/1)با میانگین نیز عنوان بازیکن  سوابق ورزشی به

تحول در دانش و علوم مربیگری . ه استخود اختصاص داد سرمربی تیم فوتبال ایران را به

چندگانه و دانش  یها نیازمند مهارت ورزشی ۀیک مربی در هر رشت است که موجب شده

ویژه در سطح ملی باید  هبرای انتخاب مربیان ب؛ لذا، رای موفقیت باشدروز ب همربیگری ب

کنندگان مدنظر قرار   ها و معیارهای گوناگون فراتر از سوابق ورزشی از سوی انتخاب   شاخص

و کنفدراسیون فوتبال آسیا  (2213)، یوفا در کتاب مربیگری فوتبال( 2227)فیفا . گیرد

داشتن سوابق ورزشی و  که کنند به این نکته اشاره میدر جزوات مربیگری خود ( 2213)

مربیگری کمک  ۀهای باشگاهی و ملی اگرچه بازیکنان را جهت ورود به عرص عضویت در تیم

د که جهت موفقیت در مربیگری و رسیدن به ده توجه قرار می این اصل را مورد اما ؛کند می

 رب تکیهو  دیدگاه جدیدی هستیم ش مربیگری، بینش ودرجات عالی این حرفه نیازمند دان

بودن در زمان بازیگری و کسب عناوین قهرمانی در  های ملی، نخبه عضویت در تیمۀ سابق

شاخص سوابق ورزشی  است یکی از علل مهمی که موجب شده. باشد میادین مختلف کافی نمی

به ناموفق استفاده از تجر ،های آماری در اولویت آخر قرار بگیرد عنوان بازیکن از دیدگاه نمونه به

های معتبر و  گرفتن شاخص نظر عنوان سرمربی بدون در بازیکنان سرشناس سابق تیم ملی به
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ها تنها با توجه به سوابق  اکثر این انتخاب. باشد میاستاندارد انتخاب یک مربی کارامد و خبره 

 . عنوان بازیکن در گذشته انجام شده است ورزشی افراد به

، الگویی نظری برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از پژوهشهای  ا توجه به یافتهب و پایان  در

 ۀدر این الگو فاصل. نشان داده شده است 1و در شکل  ردیدهگ طراحی پژوهش ۀدیدگاه جامع

چنانچه هر شاخص تا  .باشد میتا الگوی اتخاب، بیانگر میزان اهمیت آن شاخص  ها شاخص

بیانگر میزان اهمیت آن شاخص در انتخاب نسبت به  ،ری داشته باشدکمت ۀالگوی انتخاب فاصل

 .های انتخاب است دیگر شاخص

 

 الگوی نظری انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال و1 شکل

که  باشد میشده، نیاز به نظام ارزشی و دستورالعملی  بودن الگوی طراحی با توجه به نظری

ای  خود نیازمند مطالعه و اینل را انتخاب کرد آن بتوان سرمربی تیم ملی فوتبا ۀوسیل هب

بعدی به آن پرداخته  های پژوهشدر باید است که  پژوهشاین  ۀجداگانه و خارج از محدود

 . شود

در نهایت با عنایت به این که شغل و حرفه مربیگری فوتبال در سمت مهمی نظیر سرمربی تیم 

و یک سرمربی برجسته باید  نشیب دارد ملی فوتبال بیش از هر شغل و حرفه ی دیگر فراز و

مهارت های گوناگونی در حوزه هایی نظیر تاکتیکی، تکنیکی، روانشناسی، بدنسازی و آمادگی 

جسمانی و مهارت های ارتباطی و اجتماعی داشته باشد، نیاز به شاخص هایی اصلح و الگوی 
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جهت وه رسانه ها از توان بالقهمچنین نیاز است . انتخاب ضروری استاین مشخص جهت 

ویژه سرمربی تیم ملی به جامعۀ   شناساندن معیارها و اصول استاندارد انتخاب مربیان فوتبال به

و حمایت هرچه بیشتر از تیم  جهت انتخاب صحیح نیز فوتبال تالش شود و فدراسیون فوتبال

موجود، های  شده با استفاده از نظرسنجی، مصاحبه و دیگر مکانیزم ملی و شخص برگزیده 

با در فرایند انتخاب سرمربی تیم ملی  را ویژه مربیان خبره و کارشناسان جامعۀ فوتبال بهنظرات 

 شرایط و شایسته برای رهبری تیم بی واجدسرمر انتخاب مد نظر قرار دهد، چنانچه فوتبال 

ملی فوتبال یکی از مهمترین تصمیمات فدراسیون فوتبال است و این انتخاب تبعات زیادی 

 .بصورت مثبت یا منفی بر جامعه فوتبال و در نهایت کل جامعه دارد

 تشکر و قدردانی
که با شرکت  ویژه اعضای محترم کانون مربیان فوتبال ایران  هفوتبال کشور ب ۀجامع پایان، از در

سزایی در تکمیل این پژوهش  هنقش ب نامه االت پرسشؤو پاسخگویی به س پژوهشخود در این 

آقایان مجید  های ارزشمند راهنمایی از مراتب سپاس و قدردانی خود را و کرده تشکر داشتند

 .  داریم جاللی، مرتضی محصص، جالل چراغپور و مجتبی تقوی اعالم می
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