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چکیده
هدف از این پژوهش ،طراحی و تدوین شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تعیین درجۀ
اهمیت این شاخصها میباشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است .نمونۀ آماری این پژوهش را
 726نفر شامل 363 :مربی 212 ،بازیکن و  33مدیر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
و بهصورت تخصیصی تناوبی برآورد شدهاند .ابزار گرد آوری داده های پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است
که روایی محتوایی ،صوری و سازه آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در
سطح ( )2/36برآورد گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین دیدگاه مدیران ،مربیان و بازیکنان درمورد
شاخصهای انتخاب تفاوت وجود دارد و شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونۀ
آماری به ترتیب شامل :مهارتهای فنی ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،مهارتهای
مدیریتی ،ویژگیهای فردی ،مهارتهای روانشناختی ،دیدگاههای مربیگری ،سوابق مربیگری و سوابق
ورزشی بهعنوان بازیکن فوتبال میباشد.
واژگان کلیدی :فوتبال ایران ،شاخصهای مربیگری ،تیم ملی ،مربیان فوتبال

*نویسنده مسئول:

Email: kazemipour.ahmad@gmail.com
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مقدمه
فوتبال ،محبوبترین ورزش در تمام دنیا بوده که معموالً در هر ملتی در سطوح مختلف انجام
میشود (ریلی )2222 ،و امروزه ،به فراگیرترین ورزش دنیا تبدیل شده است .به گونهای که
تعداد کشورهای عضو فیفا ( 226عضو) بیشتر از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل ( 132عضو)
میباشد .افراد بسیاری به شکلهای مختلف به فوتبال میپردازند و در بسیاری از کشورهای
جهان بهعنوان یک پدیدۀ ملی به آن نگریسته میشود که شکست و یا پیروزی در آن با غرور
ملی کشورها گره خورده است (صدر.)1332 ،
بالتر ،1رئیس فدراسیون جهانی فوتبال عنوان میکند" :تعداد اعضای خانوادۀ فدراسیون جهانی
فوتبال  252میلیون نفر است که دربرگیرندۀ بازیکنان فوتبال مرد و زن در تمام ردههای سنی،
مربیان ،کادر مربیگری ،مدیران و متولیان اجرایی ،داوران و دستیاران داوری و نیز گروه پزشکی
میباشد .ورزش ما به تمامی این اشخاص ،شوق لذت و شیفتگی داده ،بخشی از زندگی روزمرۀ
آنها شده و به تفریحی موردعالقه برای اوقات فراغت تبدیل گردیده است .درحالی که عدهای
فوتبال را بهعنوان یک تفریح دنبال میکنند ،برای عدهای دیگر بهعنوان یک کسبوکار مطرح
میشود .بازیکنان زیادی بهطور مداوم بهدنبال بهبود و پیشرفت بازی خویش هستند و
بههمیندلیل ،از مربیان برای انجام این کار تقاضای کمک میکنند (فیفا.)2227 ،
جایگاه و نقش مربیان فوتبال و آثار حاصل از عملکرد و ویژگی شخصیت آنان در فوتبال بسیار
مهم است .بهطوری که مربیان نقش قابلتوجهی در پیشرفت تیمی ،توسعۀ مهارتهای فنی و
رفتارهای اجتماعی و فرهنگی بازیکنان دارند (کاشین .)2212 ،کاشین 2و همکاران ()2212
معتقد هستند که عملکرد خوب و اکثر موفقیتهای یک بازیکن فوتبال ناشی از دانش فنی،
رفتارها و عملکرد یک مربی خبره و چندمهارتی است .درواقع ،می توان ادعا کرد که در فوتبال
بیش از هر رشتۀ دیگری برای نقش مربی ارزش و اهمیت قائل شدهاند .عموم مردم همواره
مربیان را مسئول عملکرد ضعیف یک تیم میدانند و در صورت برد و گرفتن جایزه ،آنها را
ستایش کرده و به ایشان پاداش میدهند.
برای انتخاب فردی اصلح در یک پست ویژه ،داشتن یک سلسله از ویژگیهای مرتبط با آن پست
در فرد داوطلب ضروری است .همانطور که مدیران میتوانند با استفاده از شاخصهای معتبر و
از پیش تعیینشده ،افراد را به شکل صحیحی برای احراز یک پست ویژه انتخاب نمایند
(شفیعی و همکاران .)1337 ،از اینرو میتوان با توجه به اهمیت مربیان در ورزش ،شاخصهایی
1. Bellater
2. Cushin
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را جهت انتخاب مربیان در نظر گرفت .چنانکه صاحبنظران و متفکران معیارها و مسلطبودن
به علوم خاصی را برای مربیان در سطوح مختلف ورزشهای گوناگون توصیف و تبیین کردهاند.
کاته و گیلبرت )2223( 1بیان میکنند مربیگری و کارکردن با ورزشکاران سطح باال و حرفهای،
یک شغل ویژه است که فرد موردنظر باید دانش و تواناییهای گوناگون و متفاوتی در ابعاد
مختلف فنی ،اجتماعی ،روانشناختی ،مدیریتی و آمادگی جسمانی را بهمنظور انجام آن داشته
باشد و انجام این کار ،تنها در صالحیت مربیان خبره و کارامد است.
گاملستر )2213( 2نقش سرمربیان را در عملکرد تیمهای ورزشی ویژه میداند و معتقد است
موفقیت تیمهای ورزشی ،حاصل از رهبری موفقیتآمیز و مؤثر سرمربیان آنها است .همانطور
که آرنسون و سالمن )2223( 3در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عملکرد یک تیم به
متغیرهای اساسی مانند توانایی فنی مربیگری ،تجربۀ مربیگری و مهارتهای ارتباطی وی
ارتباط پیدا میکند.
نتایج پژوهش ترنینیک و همکاران ( )2223نشان میدهد که مربیان حرفهای ،نقشی اساسی
توسعۀ زندگی و ورزش حرفهای ورزشکاران رشتههای تیمی و انفرادی دارند .نتایج این پژوهش
وظایف و نقشهای یک مربی خبره را رشد شخصیتی ورزشکار و افزایش درك ورزشی ،دانش
فنی و مهارتهای تاکتیکی ،توسعۀ مهارتها و تصمیمگیری انتخابی ،ارتقای سطح و تعداد
5
برنامههای حرکتی و تشویق به تداوم در یادگیری معرفی میکنند .داکویست و اسونسن
( )2212در پژوهش خود با عنوان "وظایف یک مربی در نقش مربی تیم ملی" به این نتایج
رسیدند که در فرایند مربیگری در تیمهای ملی ،جنبه برای دستیابی به مقام قهرمانی
مهمتر هستند که عبارت هستند از :نوع رهبری ،رهبری اقتضایی ،روابط و ارتباطات مربی و
خصیصۀ ویژۀ مربی .انجمن مربیان بریتیش کلمبیا ( )2212به منظور ارزیابی مربیان حرفهای،
مربیان سطح باال ،مربیان غیرحرفهای ،خودارزیابی مربیان و ارزیابی توسط ورزشکاران
پرسشنامههای مختلفی طراحی کرده است .در این پرسشنامهها ویژگیهایی نظیر مهارتهای
سازمانی و تشکیالتی ،مهارتهای آموزشی ،مهارتهای ارتباط شخصی ،مهارتهای ارتباط
گروهی ،مهارتهای مدیریتی و ایمنی و مهارتهای شخصیتی بهعنوان شاخصهایی جهت
ارزیابی مربیان مورداستفاده قرار میگیرد.
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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مارتنز 3 )222 ( 1عامل را در موفقیت یک مربی مهم میداند که عبارت هستند از  :مهارتهای
ارتباطی ،اصول تقویت و درك انگیزه .میرز 2و همکاران ( )2211نیز در پژوهش خود
فاکتورهایی نظیر میزان تجربه و آمادگی مربی ،موفقیتهای قبلی ،مهارت درك ورزشکاران و
حمایتهای اجتماعی را بهعنوان شاخصهایی جهت موفقیت و کارامدی مربیان مورد شناسایی
قرار دادهاند .همچنین بشیری و همکاران ( )1331در پژوهش خود عامل هوش هیجانی را
جهت انتخاب مربیان کارآمد مورد تأکید قرار داده و عنوان میکنند مربیانی که هوش هیجانی
باالیی دارند ،در شناخت و بهکارگیری صحیح هیجانات خود و بازیکنان ،توانایی پیشبینی
وقایع و مقابله با موقعیتهای استرسزای حاصل از مسابقات ،مدیریت روابط و برانگیختن
خود و بازیکنان بسیار خوب عمل کرده و در شرایط بحرانی تصمیماتی صحیح برای رسیدن
به اهداف خود اتخاذ میکنند .نتیجۀ اعمال چنین رفتارهایی ،بهبود عملکرد و افزایش
کارآمدی مربیگری و ابعاد آن در مربیان است .حمیدی و همکاران( )1332در پژوهش خود با
عنوان "ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان کشور" به این نتیجه دست یافتند که مقیاس ارزیابی
عملکرد مربیان ملی کشور متشکل از  5عامل میباشد .در این مدل 3 ،عامل تواناییهای فنی،
مهارتهای رهبری و مهارتهای ویژه بهعنوان عاملهای مستقل ظاهر شدند که بر مهارتهای
ارتباطی مربیان و توان عملیاتی آنها اثرگذار هستند.
بهدلیل پیچیدگی در مربیگری نوین بهویژه در ورزش بااهمیتی نظیر فوتبال ،تنها یک ارزیابی
نظاممند و عینی از مربیگری می تواند رسیدن به دانش روشن از این فرایند را میسر سازد؛
بنابراین الزم است دانشمندان ،توجه خود را بر تالشی نظاممند برای تشخیص اجزای مهم
کارامدی مربیگری متمرکز کنند تا مربیان بتوانند محتوای یادگیری خود را اولویتبندی کنند.
درصورتی که نمیتوان ادعا کرد علم میتواند یک دسته از مراحل تثبیتشدۀ جهانی را برای
توفیق در مربیگری بهدست دهد؛ اما علم میتواند عوامل مهم در فرایند مربیگری را روشن کند.
بهطوری که مربیان در موقعیت بهتری برای توسعۀ مهارتهای موردنیاز خود قرار گیرند (بوریر
و ناوبز .)222 ،چنانکه فیفا )2227( 3معتقد است ،پشت سر هر تیم بزرگ که نتایج خوبی
بهدست میآورد و نمایشی زیبا و باکیفیت از فوتبال ارائه میدهد می توان یک شخص ممتاز و
رهبر را بهعنوان مربی مشاهده کرد که دارای تسلط بر جنبههای تکنیکی ،تاکتیکی،
روانشناختی و آموزشی فوتبال میباشد .رافائل و همکاران ( )2213نیز در پژوهش خود نقش
1. Martenes
2. Myers, Feltz, Chase & M
3. FIFA
4. Rafael
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مربیان را در توسعۀ مهارتهای بازیکنان فوتبال در تمامی ابعاد ،بهویژه توسعۀ مهارتهای
روانشناختی مورد تأکید قرار دادند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا )2211( 1مهارتها و دانش مربیگری موردنیاز مربیان فوتبال را
مهارتهای ورزشی تخصصی ،فیزیولوژی و آناتومی ،روانشناسی ورزشی ،کمکهای اولیه،
مهارت در ایجاد ارتباط ،اصول یادگیری حرکت ،اصول شیوههای تمرین ،تجزیه و تحلیل و
بررسیهای آماری و دانش تئوریک فوتبال معرفی میکند .همچنین ،این کنفدراسیون نقشهای
یک مربی را شامل :سازماندهی ،تغییردادن ،تشویقکردن ،آموزش ،آموختن و برنامهریزی
میداند و معتقد است که باید با استفاده از دانش خود قادر به ایفای این نقشها در حرفۀ
مربیگری باشد .یوفا )2213( 2از مربیان موفق در فوتبال بهعنوان مربیان کامل نام میبرد و
ویژگیهایی نظیر تجربه و دانش باال در تمام سطوح فوتبال (تاکتیک ،تکنینک ،آمادگی
جسمانی و روانشناسی) ،مهارت در استخدام و بهکارگیری بازیکنان ،ساخت فرهنگ تیمی
مطلوب ،برقراری ارتباط خوب با رسانهها ،داشتن تفکر استراتژیک و برنامۀ بلندمدت را برای این
مربیان برمیشمرد .کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )2213رفتار و عملکرد بازیکنان را حاصل نقش
و عملکرد مربیان میداند و بر این باور است که عالوهبر بررسی ظرفیتهای فیزیکی و تکنیکی
حریف بهعنوان یک اصل ،جنبههای روانشناسی و دانش فنی و رفتاری سرمربی نقش اصلی را
در گرفتن تصمیمات صحیح در مسابقه توسط بازیکنان دارد.
افضلپور و همکاران ( )1333در پژوهشی که به ارزشیابی نقش مربیان خارجی در سطح ملی و
باشگاهی پرداختند ،شاخصهایی نظیر تواناییهای فنی ،مهارتهای مدیریتی و رهبری و
مهارتهای ارتباطی و روانشناختی را بهعنوان فاکتورهای اصلی جهت ارزیابی عملکرد مربیان
خارجی عنوان کردهاند .خبیری ( )1331نیز در پژوهش خود که به مقایسۀ عملکرد مربیان
داخلی و خارجی تیم ملی فوتبال بزرگساالن کشور پرداخته است ،شاخصهایی نظیر درصد
برندهشدن ،رساندن تیم ملی به مسابقات نهایی جام جهانی و المپیک ،قهرمانی جام ملتهای
آسیا و قهرمانی بازیهای آسیایی را بهعنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد در نظر گرفته است.
مجید جاللی( )1333در کتاب خود با عنوان "هنر حرفهای" عنووان مویکنود جهوت ارزیوابی و
انتخاب مربیان حرفهای فوتبال باید شاخصها و ویژگیهوای مختلفوی مودنظور قورار گیورد .وی
معتقد است که بهمنظور انتخاب ،بایود شواخصهوایی نظیور ویژگویهوای فوردی ،ویژگویهوای

)1. Asian football confederation (AFC
)2. Union europe football confederation (UEFA
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اجتماعی ،ویژگیهای فنی ،دیدگاههای مربیگری و نیز ویژگیهای شخصویتی و روانوی مودنظور
قرار گیرد.
همانطور که مالحظه میشود صاحبنظران و متفکران معیارهای متعددی را برای انتخاب یک
مربی شایسته در فوتبال در نظر گرفتهاند و این معیارهای انتخاب با معیارهای انتخاب مربیان
در سایر رشتههای ورزشی متفاوت است .همچنین ،پژوهشگران علوم ورزشی معتقد هستند که
یکی از مهمترین و مؤثرترین اعضای فدراسیونهای ورزشی ،مربیان تیمهای ملی هستند که
نتایج و عملکرد آنها آینهای تمامنما از دستاوردهای کل فدراسیون میباشد .بهطوری که
شکست یا موفقیت در اهداف و راهبردهای سازمانهای ورزشی مذکور ،در پیروزی یا شکست
تیمهای ملی نمایان شده و ارزیابی میشود .عالوه بر این ،صاحبنظران معتقد هستند یکی از
وظایف اصلی و مهم فدراسیونهای ورزشی ،انتخاب و گزینش مربیان تیمهای ملی از یکسو و
ارزیابی عملکرد از سویی دیگر است و هرگونه ادامۀ همکاری مربیان در سطح تیمهای ملی را
تحت تأثیر قرار میدهد (نصیری و همکاران .)1333 ،بنابراین ،درمورد انتخاب مربیان ملی
نمیتوان به معیارهای انتخاب افراد در پستهای معمولی اکتفا کرد؛ زیرا عواملی که باعث
موفقیت و اثربخشی یک مربی و درنهایت ،موفقیت تیم ملی یک کشور میشود فراتر از این
معیارها است .یک مربی موفق و شایسته باید دارای ویژگیهای منحصربهفردی باشد .این
ویژگیها در زمینههای شخصیتی ،فردی ،مدیریتی ،اجتماعی ،ارتباطی و دانش فنی و تخصصی
میتواند مورد توجه قرار گیرد .بهطوری که نداشتن هریک از ویژگیها میتواند موجب عدم
موفقیت مربی در رسیدن به نتایج مطلوب شود (شفیعی و همکاران.)1337 ،
عدم وجود معیارها و شاخصهای مشخص که به کمک آنها بتوان بهترین انتخاب را برای
جایگاه مهم سرمربی تیم ملی فوتبال انجام داد ،عالوهبر تحمیلکردن هزینههای گزاف بر
جامعه ،موجب خدشهدارشدن عواطف و احساسات ملی و درنهایت ،شکست در مسابقات
بینالمللی در طول سالیان گذشته شده است .گواه این ادعا این است که از سال  1322که تیم
ملی فوتبال ایران تشکیل شد و فوتبال در ایران چهرهای جدید و تازه بهخود گرفت ،تاکنون
بیش از  51مربی داخلی و خارجی عهدهدار رهبری تیم ملی فوتبال ایران بودهاند که این حاکی
از عمر متوسط مربیگری در تیم ملی تا  17ماه میباشد .نکتۀ دیگر این است که  15مربی
خارجی با سبکهای گوناگون و متفاوت فوتبال از ملیتهای مختلف ( مربی کروات 2 ،مربی
برزیلی 2 ،مربی مجارستانی 1 ،مربی انگلیسی 1 ،مربی آلمانی 1 ،مربی ایرلندی 1 ،مربی
اتریشی 1 ،مربی از شوروی سابق 1 ،مربی از یوگسالوی سابق و  1مربی پرتغالی) عهدهدار این
سمت بودهاند که بعضی از آنها بدون درنظرگرفتن شاخصهای معتبر وارد فوتبال ما شدهاند؛
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ازاینجهت ،در راستای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بیش از این نمیتوان به روشهای
سنتی دهههای پیشین متکی بود .بدون شک ،انتخاب شخصی بهعنوان سکاندار هدایت تیم
ملی که با بهرهگیری از امکانات موجود ،توانایی و قابلیت پاسخدادن به خواستههای بهحق
جامعۀ فوتبال را داشته باشد نیازمند معیارهای متعدد و روشی مدرن و سختگیرانه میباشد؛
ازاینرو ،این پژوهش با هدف طراحی و تدوین شاخصهایی معتبر بهمنظور انتخاب فردی اصلح
بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگساالن ایران انجام شده است و انتظار میرود که نتایج و
یافتههای آن برای فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان سودمند باشد .با توجه به حضور
باشگاههای فوتبال داخلی در مسابقات بینالمللی ،هیأتهای مدیره و مدیران عامل باشگاههای
داخلی باید بتوانند با استفاده از این چارچوب در انتخاب مربیان خود موفق عمل نمایند.
بهطورکلی ،این پژوهش در تالش است پاسخ های مناسبی برای سؤاالت زیر ارائه دهد:
 .1در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چه ویژگیها و شاخص هایی باید مدنظر
قرار گیرد؟
 .2هرکدام از شاخصهای انتخاب دارای چه درجهای از اهمیت هستند؟
 .3آیا بین دیدگاههای جامعۀ فوتبال در اولیتبندی شاخصهای انتخاب تفاوت وجود
دارد؟
روششناسی
با توجه به موضوع روش این پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و بهلحاظ هدف ،کاربردی
میباشد .هدف از پژوهشهای کاربردی ،توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است.
بهعبارتدیگر ،پژوهشهای کاربردی بهعلت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند؛ لذا ،این
پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است.
 جامعه و نمونۀ آماری پژوهش
الف .جامعۀ آماری مربیان را با استناد به استعالمی که از کمیتۀ آموزش فدراسیون فوتبال در
سال  1332گرفته شد 23222 ،مربی ( ) N=23222با درجات مختلف مربیگری (A, B, C,
) Dتشکیل دادند .از این تعداد با توجه به جدول برآورد اندازۀ نمونۀ کرجسی و مورگان363 ،
نفر ( ) n=363بهعنوان نمونه انتخاب شدند که از میان آنها  362پرسشنامۀ معتبر استخراج
گردید.
جامعۀ آماری بازیکنان شامل کلیۀ بازیکنان شاغل در لیگ برتر در سال 1331و1332
ب.
بود که تعداد آنها برابر با  52نفر ( )N=450ثبت گردید .از این تعداد 212 ،نفر (n=212
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طبق جدول برآورد اندازۀ نمونۀ کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند و از میان
آنها 225 ،پرسشنامۀ معتبر بهدست آمد.
ج .جامعۀ آماری مدیران را کلیۀ مدیرانی تشکیل دادند که سابقه و تجربۀ فعالیت در سطوح
باالی فوتبال کشور را دارا هستند که شامل :رؤسای هیأتهای فوتبال استانهایی که دارای تیم
در لیگ برتر فوتبال هستند ،مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر و مدیران ارشد فدراسیون
فوتبال که در بخشهای مختلف فدراسیون مشغول به کار هستند (تعدادشان برابر با () N=33
نفر بوده) میباشد که با توجه به کوچکبودن حجم جامعه ،کل جامعه بهعنوان نمونۀ آماری
( ) n=33مدیران انتخاب شده و از این تعداد 35 ،پرسشنامۀ معتبر بهدست آمده است.
 ابزار اندازهگیری
ابزار گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامۀ پژوهشگرساخته میباشد که روایی صوری و سازۀ
این پرسشنامه موردبررسی قرار گرفته است .روایی صوری پرسشنامه توسط جمعی از اساتید
باسابقۀ تربیتبدنی ،کارشناسان فوتبال و مربیانی که سابقۀ مربیگری در لیگ برتر و تیمهای
ملی را داشتهاند بررسی شده است .بدین شکل که نظرات این افراد درمورد محتوا و نحوۀ
نگارش سؤاالت گرفته شد و در پرسشنامه اعمال گردید .روایی سازه نیز با آزمونهای تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی و با استفاده از نرمافزارهای اس پی اس اس 1و آموس 2انجام شده
است .بهمنظور بررسی کفایت نمونهگیری در تحلیل عاملی اکتشافی ،از آزمون ) (KMOکیزر
و مایر و الکین استفاده شده است که میزان آن برابر با  2/63لحاظ شده است .بهمنظور بررسی
توانایی دادهها جهت عاملشدن ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد .نتایج این آزمون هر
چقدر کوچکتر باشد نشاندهندۀ این است که دادهها توان تشکیل عامل را دارند .در این
پژوهش ،مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با  6/23و نتیجۀ این آزمون با توجه به سطح
معناداری ( )P =0/01پذیرفته شد .درنهایت ،در تحلیل عاملی اکتشافی بهروش تحلیل
مؤلفههای اصلی و چرخش واریمکس 3 ،شاخص اصلی شامل :ویژگیهای فردی ،ویژگیهای
شخصیتی ،مهارتهای فنی ،مهارتهای مدیریتی ،سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن ،سوابق
مربیگری ،مهارتهای روانشناختی ،مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و دیدگاههای مربیگری
بههمراه زیرمجموعۀ آنها مورد شناسایی قرار گرفت .برای مشخصکردن عواملی که در
پرسشنامۀ نهایی تأیید میشوند ،پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرمافزار
آموس ،تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت که  3عامل اصلی موردشناسایی در تحلیل اکتشافی
1.SPSS
2.AMOS
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تأیید شدند و پرسشنامۀ پژوهش که شامل  3شاخص اصلی (خردهمقیاس) با  62سؤال (گویه)
است طراحی گردید .در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامۀ پژوهش از روش آلفای
کرونباخ استفاده شده است که برای کل پرسشنامه برابر با  2/36میباشد.
جدول 1و مقادیر میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ شاخصهای انتخاب
تعداد گویهها
3
12

میانگین
32/15
52/21

انحراف استاندارد
3/ 3
3/67

ضریب آلفای کرونباخ
2/61
2/36

شاخصهای انتخاب
ویژگیهای فردی
ویژگیهای شخصیتی

1
12

71/ 2
3/27

3/72
2/53

2/32
2/62

2

3/33

1/17

2/66

سوابق مربیگری

5

22/26

2/52

2/63

مهارت روانشناختی

5

13/5

2/71

2/37

مهارت ارتباطی و اجتماعی

11

7/73

3/76

2/67

دیدگاههای مربیگری

5

22/73

/77

2/31

مهارت فنی
مهارت مدیریتی
سوابق ورزشی
بازیکن

بهعنوان

جدول  1نشان میدهد که ضریب پایایی هریک از خردهآزمونها باالی  2/62است؛ بنابراین ،پایایی الزم را برای
سنجش دارند.

 روشهای آماری
در این پژوهش کلیۀ فرضها در سطح ( )P≥2/25آزمون شدهاند و از آزمون کولموگروف و
اسمیرنوف بهمنظور تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها ،از آزمون فریدمن جهت تعیین
اولویتبندی شاخصهای انتخاب و از آزمون تحلیل مانوا 1برای مقایسۀ دیدگاههای مربیان،
بازیکنان و مدیران استفاده شده است .درنهایت ،برای بهمنظور مشخصشدن این که تفاوتهای
آشکارشده در تحلیل مانوا بین کدام شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی ثرار دارند ،از تحلیل
واریانس یکراهه (آنوا) در متن مانوا و جهت مشخصنمودن جایگاه تفاوتها بین مدیران،
مربیان و بازیکنان از آزمون پیگردی شفه استفاده گردید.

1. MANOVA
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نتایج
جدول 2و توزیع فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیالت آزمودنیها در هریک از بخشها
نمونۀ آماری
مدرك تحصیلی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
سایر موارد

مدیران
فراوانی
1
17
12
2

مربیان
درصد
2/3
11/
5/6
23/7
11/
2

فراوانی
77
73
133
66
25
2

بازیکنان
درصد
16/3
16
36/7
22/3
7/3
2

درصد
52/2
23/3
13/6
1/5
2
3/3

فراوانی
126
3
23
3
2
13

همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید ،مدرك تحصیلی لیسانس در نمونۀ آماری مدیران
و مربیان بهترتیب با  % 5/6و  %36/7دارای بیشترین فراوانی و در بخش بازیکنان ،مدرك
تحصیلی دیپلم با  %52/2بخش اعظم نمونۀ آماری را تشکیل میدهند.
جدول 3و توزیع میزان سابقۀ مربیگری مربیان به سال
سابقۀ مربیگری

و 1سال

12و 5سال

15و 11سال

22و 17سال

 22سال به باال

فراوانی
درصد فراوانی

62
13/5

32
22/2

61
13/2

3
13/2

36
27/2

در جدول  3میزان سابقۀ مربیگری مربیان نشان داده شده است که بیشترین فراوانی
میزان سابقۀ مربیگری مربوط به مربیانی با سابقۀ مربیگری بیش از  22سال میباشد.
همچنین ،یافتههای پژوهش در نمونۀ آماری مدیران حاکی از میانگین تجربۀ مدیریتی 17
سال است .عالوهبراین ،نتایج نشان میدهد بازیکنان دارای سابقۀ بازی  1تا  3سال در لیگ
برتر با فراوانی  ،%5 /3بخش اعظم نمونۀ آماری بازیکنان را تشکیل میدهند .همچنین،
یافتههای پژوهش در نمونۀ آماری بازیکنان حاکی از این است که بیش از  %52بازیکنان
دارای سابقۀ بازی در تیم ملی بزرگساالن میباشند .در پژوهش حاضر برای مقایسۀ
دیدگاههای مدیران ،مربیان و بازیکنان در شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ،از
آزمون مانوا استفاده شده است که نتایج آن در جدول ارائه گردیده است.
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جدول و نتایج آزمون تحلیل مانوا بهمنظور مقایسۀ دیدگاههای مربیان ،بازیکنان و مدیران
نام آزمون

ارزش

مقدار F

فرضیۀ df

خطای df

سطح معناداری

اثر پیالی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشۀ روی

2/3 1
2/767
2/ 55
2/332

13/61
1 / 2
15/12
27/21

13
13
13
3

1/22
1/13
1/13
722

2/221
2/221
2/221
2/221

همانطور که در جدول مشاهده میشود با توجه بوه سوطوح معنواداری ( ،)P=2/221تفواوت
معناداری بین دیدگاه مربیان ،بازیکنان و مربیان در انتخاب سرمربی تویم ملوی وجوود دارد .بوه
منظور مشخصشدن تفاوتهای آشکارشده در تحلیل مانوا از تحلیل واریانس یکراهوه در موتن
مانوا استفاده شد که نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول 5و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا جهت مقایسۀ دیدگاه مدیران ،مربیان و بازیکنان
درمورد شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال
مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

1612/51

2

357/25

53/2

2/221

535/3

2

276/32

22/62

2/221

13/

2

7/62

2/23

2/63

مهارتهای مدیریتی

16/22

2

3/71

2/57

2/56

سوابق ورزشی
بهعنوان بازیکن

16 /13

2

36/23

22/22

2/221

سوابق مربیگری

71/ 1

2

32/62

5/21

2/27

31/56

2

5/63

13/23

2/221

3 /25

2

6/12

1/33

2/13

1/23

2

2/7

2/17

2/3

شاخصهای انتخاب
ویژگیهای فردی
ویژگیهای شخصیتی
مهارتهای فنی

مهارتهای
روانشناختی
مهارتهای ارتباطی
اجتماعی
دیدگاههای مربیگری

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود با توجه به آمارۀ آزمون ،تفاوت معناداری در
شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی در ویژگی فردی ( ،)f=58/04 , p=0/001ویژگیهای
شخصیتی ( ،)f=20/70, p=0/001سوابق ورزشی ( (f=20/02, p=0/001و مهارتهای
روانشناختی )(p=0/001, f=13/08وجود دارد؛ ازهمینرو بهمنظور مشخصنمودن جایگاه
تفاوت ها بین مدیران ،مربیان و بازیکنان از آزمون پیگردی شفه استفاده شد که نتایج این
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آزمون نشان میدهد بین نظر مدیران با بازیکنان ( )p=2/221و بین نظر مربیان با بازیکنان
( )p=2/221درمورد ویژگیهای فردی ،بین نظر مربیان با بازیکنان ()p=2/221درمورد
ویژگیهای شخصیتی ،بین نظر مدیران با مربیان ( )p=2/221با بازیکنان ( ،)p=2/221بین
مربیان با بازیکنان ( )p=2/222درمورد سوابق ورزشی و بین مدیران با بازیکنان( )p=2/22
درمورد مهارتهای روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد.
عالوهبراین ،جهت اولویتبندی شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه
نمونههای آماری از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  7نشان داده شده است.
جدول 7و نتایج آزمون فریدمن در اولویتبندی شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی از دیدگاه
نمونههای آماری
نمونۀ آماری
شاخصهای انتخاب
ویژگیهای فردی
ویژگیهای شخصیتی
مهارتهای فنی
مهارتهای مدیریتی
سوابق ورزشی بهعنوان
بازیکن
سوابق مربیگری
مهارتهای روانشناختی
مهارتهای ارتباطی
اجتماعی
دیدگاههای مربیگری

مربیان

مدیران

کل آزمودنیها

بازیکنان

میانگین
5
6/36
3
7/23

اولویت
5
2
1

میانگین
/33
6/31
3/33
7/23

اولویت
5
2
1

میانگین
/3
3/2
3/35
7/25

اولویت
5
2
1

میانگین
/3
6/36
3/33
7/26

اولویت
5
2
1

1

3

1

3

1

3

1

3

2/3
2/32

6
3

2/55
3/32

3
7

2/3
3/53

3
7

2/77
3/26

3
7

7/3

3

6/21

3

7/37

3

7/36

3

3/17

7

3/17

6

3/23

6

3/13

6

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود اولویتبندی شاخصهای انتخاب از دیدگاه مدیران،
مربیان و بازیکنان نشان داده شده است و نتایج حاکی از این است که شاخص مهارتهای فنی
با میانگین  ،3/33مهمترین شاخص در انتخاب سرمربی تیم ملی بوده و شاخص سوابق ورزشی
با میانگین  ،1/22کمترین نقش را در روند انتخاب سرمربی تیم ملی از دیدگاه کل آزمودنیها
دارا است.
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شکل 1و اولویتبندی شاخصهای انتخاب از دیدگاه کل آزمودنیها

در این پژوهش جهت اولویتبندی گویههای شاخصهای انتخاب  3گانۀ سرمربی تیم ملی
فوتبال از دیدگاه کل آزمودنیها از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل است:
 .4مهارتهای فنی .1 :توانایی در فرایند مربیگری در جریان مسابقه ( .2 ،)3/25قدرت
بازیخوانی باال با سرعت زیاد و یافتن راهکارهای تاکتیکی (  .3 ،)3/1مهارت در چیدمان
بازیکنان ( . ،)3/11مهارت در ساختن تیم قدرتمند ( .5 ،)3/72تسلط کامل به مفاهیم
آموزشی فوتبال (تکنیک ،تاکتیک ،روانشناسی و غیره) ( .7 ،)3/53آشنایی با سبکهای
گوناگون فوتبال ( .6 ،)3/ 2تسلط به دانش روز در زمینههای یافتههای جدید در فوتبال
( .3 ،)3/33توانایی در طراحی تمرینات مناسب با اهداف و نیازها ( .3 ،)6/61شناسایی بازیکنان
مستعد و قابلیت در انتخاب بازیکنان کارآمد به شیوۀ مناسب ( .12 ،)6/52شناخت کامل از
فوتبال کشور و قارهای و جهانی ( .11 ،)6/21قابلیت آموزش و پیشرفت بازیکنان ( .12 ،)7/3
توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی ( .13 ،)5/22آشنایی با فناوری اطالعات و استفاده از
نرمافزارهای کاربردی ( ) /33و  .1توانایی تدریس و آموزش بهعنوان مدرس برای مربیان
(.) /26
 .3ویژگیهای شخصیتی .1 :شخصیت قاطع و مسلط بر تیم ( .2 ،)6/ 2رعایت نظم و انضباط
فردی و حرفهای ( .3 ،)6/ 2اعتمادبهنفس باال در حرفۀ مربیگری ( . ،)6/33مسئولیتپذیری و
تعهد ( .5 ،)6/32صداقت و راستگویی در کالم و رفتار در ارتباط با دیگران ( .7 ،)6/23روحیۀ
برندهخواهی و توفیقطلبی ( .6 ،)7/53مقاومت در برابر فشار روانی (  .3 ،)7/3دیدگاه مثبت
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( .3 ،)7/26رهبر بودن به صورت ذاتی ( .12 ،)5/73داشتن شخصیت گرم و قابلیت کسب
احترام و حمایت دیگران ( .11 ،)5/76انرژیک و فعالبودن و داشتن انگیزۀ باال ( )5/73و .12
داشتن روحیۀ همکاری و کار بهصورت گروهی (.)5/ 3
 .2مهارتهای ارتباطی ـ اجتماعی .1 :فن بیان و مهارت در سخنرانی درخور شأن سرمربی
تیم ملی ( .2 ،)6/33پرهیز از حاشیهسازی و جنجال ( .3 ،)7/53قابلیت برقراری روابط
بینالمللی ( . ،)7/32احترام و رعایت فرهنگ و التزامهای اجتماعی ( .5 ،)7/23برقراری ارتباط
خوب و سازنده با مربیان باشگاهی ( .7 ،)7/25یافتن روشی برای فراهمساختن شرایطی که
بازیکنان درمورد وی احساس خوبی داشته باشند (  .6 ،)5/3مقبولیت اجتماعی و رسانهای
( .3 ،)5/33خوشنامبودن و داشتن محبوبیت اجتماعی ( .3 ،)5/67برقراری ارتباط سازنده و
معلموار با بازیکنان ( .12 ،)7/75استفاده از شیوۀ ارتباطی شفاهی و غیرشفاهی مناسب ()5/32
و  .11ارتباطات معقول رسانهای (.)5/26
 .1مهارتهای مدیریتی .1 :ایجاد نظم و انضباط تیمی و فردی ( .2 ،)6/25تعیین وظایف و
مسئولیت بازیکنان و گروه مربیگری ( .3 ،)7/ 6کنترل و نظارت مستقیم بر اجرای برنامههای
تمرینی طبق اهداف (  . ،)7/استفاده از قدرت جاذبۀ شخصی برای نفوذ در ورزشکاران
( .5 ،)5/36انتخاب و استفادۀ صحیح از گروه مربیگری جهت دستیابی به اهداف تعیینشده
( .7 ،)5/61تعیین اهداف واقعبینانه و دستیافتنی (کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت) (،)5/ 3
 .6ایجاد چشمانداز مشترك در ورزشکاران ،همکاران و جامعۀ فوتبال ( .3 ،) /63ارزشیابی از
کار (خود ،گروه مربیان و ورزشکاران) در مقاطع مختلف ( .3 ،) /56مکتوب و مستندکردن
فعالیتها و تجربیات مربیگری ( ) /27و  .12ایجاد سیستم ارزیابی رضایت ورزشکاران از
عملکرد سرمربی (.) /21
1ـ ویژگیهای فردی .1 :باهوشبودن ( .2 ،)7/23تسلطداشتن حداقل بر یک زبان بینالمللی
( .3 ،)5/ 2داشتن آمادگی جسمانی و روانی مطلوب ( . ،)5/25دارابودن حداقل تحصیالت
دانشگاهی برای سرمربیگری تیم ملی (لیسانس به باال) (  .5 ،)5/2داشتن آراستگی ظاهری از
لحاظ تیپ بدنی و قیافه ( .7 ،) /33دارابودن میانگین سنی بین  5تا  72سال (.6 ،)3/61
ایرانیبودن (  )2/3و  .3خارجیبودن ( .)2/5
6ـ مهارتهای روانشناختی .1 :توانایی کنترل بحران ( .2 ،)3/33قدرت انگیزهدادن و تهییج
بازیکنان ( .3 ،)3/15توانایی آرامسازی روانی تیم در مسابقات حساس ( . ،)3/26ایجاد تمرکز
ذهنی در بازیکنان در هنگام مسابقات ( )2/33و  .5استفاده از تمرینات ذهنی جهت افزایش
عملکرد تیمی و فردی (.)2/ 3
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2ـ دیدگاههای مربیگری .1 :داشتن دیدگاههای پیشرفته و نوین در فوتبال ( .2 ،)3/5
استفاده از تکنولوژی در فوتبال ( .3 ،)3اعتقاد به بازی هجومی همراه با کسب نتیجه (،)2/32
 .دارابودن فلسفۀ شخصی در مربیگری ( )2/32و  .5بهکارگیری استعدادها و اعتقاد به
جوانگرایی (.)2/63
5ـ سوابق مربیگری .1 :داشتن پیشینۀ خوب و روشن در مربیگری ( .2 ،)3/73کسب عنوان و
مقام در مسابقات بینالمللی بهعنوان مربی ( .3 ،)3/17دستیابی به موفقیتهای داخلی در
کسوت سرمربی ( . ،)3/15تربیت و معرفی ورزشکاران شاخص به تیمهای ملی ( )2/31و .5
تجربۀ مربیگری در تیم ملی حداقل بهعنوان کمک مربی (.)2/23
3ـ سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن .1 :عضویت در تیمهای ملی بهعنوان بازیکن ( )1/51و
 .2کسب عنوان با تیم ملی بزرگساالن در مسابقات بینالمللی در کسوت بازیکن (.)1/ 3
بحث و نتیجهگیری
امروزه ،مهمترین شرط الزم برای موفقیت ورزشکاران حرفهای ،وجود مربیان ممتاز است.
سرمایهگذاریهای کالنی که در حیطۀ مربیگری و جذب مربیان اثربخش و کارآمد در تیمهای
ملی و باشگاه بزرگ انجام میشود مؤید همین مطلب بوده و ضرورت توجه به انتخاب مربیان
کارآمد را آشکار میکند (بشیری و همکاران .)1331 ،ناش 1و همکاران ( )2212معتقد هستند
که در راستای انتخاب مربیان تیمهای ورزشی باید معیارهای ویژه و شفاف مدنظر قرار گیرند.
داشتن استراتژی انتخاب و ارزیابی عملکرد مربیان میتواند نقش اساسی در اثربخشی مربیان
2
داشته باشد .اهمیت و نقش مربیان در فوتبال بسیار برجسته و مهم میباشد .کریستسن
( )2211بیان میکند مربیان دارای نقشی حیاتی و غیرقابلانکار در توسعۀ ورزشها بهویژه در
ورزشهایی نظیر فوتبال هستند .وی معتقد است خبرگی و تخصص در مربیگری فوتبال شامل
تسلط بر مهارتهای چندگانه میباشد .همانطور که فیفا ( )2227نقش مربیان را در فوتبال
بسیار ویژه میداند و عنوان میکند" :پشت سر هر تیم بزرگی که نتایج خوبی بهدست میآورد
و نمایشی از یک فوتبال زیبا و باکیفیت ارائه میدهد میتوان یک شخص ممتاز و رهبر را
بهعنوان مسئول مشاهده کرد که نمادی از باشگاه و یا کشورش است؛ مانند کرایف ،3بکن باوئر ،
1. Nash
2. Christensen
3. Cruyff
4 . Beckenbauer
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فرگوسن ،1لیپی ،2پالتینی ،3پریرا  ،تراپاتونی 5و زاگالو .7هیچ برنامۀ ویژهای که سبب رشد کیفی
کیفی توانایی ها و یا تغییر رفتارهای بازیکنان شود وجود ندارد ،مگر این که یک مربی و یا معلم
3
ماهر در آن نقش اصلی را اجرا کرده باشد؛ مانند پکرمن 6از آرژانتین ،پوآ 3از اروگوئه ،کوییروز
کوییروز 3از پرتغال ،سوآودتیو 12از فرانسه یا دیگر مربیان که در پشت صحنه مشغول کارکردن
هستند".
شواهد پژوهشی داخل و خارج کشور نشان میدهد که یک مربی فوتبال باید دارای معیارها و
شاخصهای متعددی باشد ازطرفی ،انتخاب بهترین فرد بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال که از
دیدگاههای گوناگون مورد تأیید و مقبولیت باشد بسیار خطیر و دشوار است .دراینمیان،
طراحی معیارهایی جهت گزینش و انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال اهمیت ویژهای دارد .نتایج
پژوهش قهفرخی و جاللی فراهانی ( )1333نشان میدهد که بیش از  %65انتخاب مربیان
فوتبال در ایران ،بینتیجه یا کم اثر بوده و به بهبود نتایج یا ایجاد تغییرات مثبت و مستمر در
تیمها منجر نشده است .نتایج این پژوهش نشان داد اکثر انتخابهای مربیان فوتبال در ایران
بدون درنظرگرفتن معیارهای مشخص و انجام کارشناسیهای الزم صورت میگیرد.
بدون شک ،انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال یکی از مهمترین تصمیمات فدراسیون فوتبال و یا
حتی مقامات ارشد مسئول ورزش کشور است و عدم انتخاب صحیح فردی بدون درنظرگرفتن
شاخصهای یک مربی زبده میتواند موجب بروز آثار مخرب و تبعات گوناگون در جامعۀ فوتبال
شود .عمر کوتاه مربیگری مربیان داخلی و خارجی که عهدهدار مسئولیت هدایت تیم ملی
فوتبال بزرگساالن ایران بودهاند حاکی از فقدان شاخصهای معتبر جهت انتخاب فردی اصلح
بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میباشد که درنهایت ،منجر به پایینآمدن عمر متوسط
مربیگری در تیم ملی فوتبال بزرگساالن ایران به  1سال و ماه شده است .درصورتی که عمر
متوسط مربیگری در تیم های ملی کشورهای طراز اول فوتبال دنیا مانند ایتالیا  2سال ،در
اسپانیا  2سال و  1ماه و در آلمان  2/5سال است.

1. Ferguson
2. Lippi
3. Platini
4. Parreira
5. Trapattoni
6. Zagalo
7. Pekerman
8. Pua
9. Queiroz
10.Suaudeau
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این پژوهش با هدف طراحی و تدوین معیارها و شاخصهایی جهت انتخاب فردی اصلح بهعنوان
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه جامعۀ فوتبال انجام شده است .نتایج نشان داد که
شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه کل آزمودنیهای پژوهش بهترتیب
اولویت عبارت هستند از  .1 :مهارتهای فنی .2 ،ویژگیهای شخصیتی .3 ،مهارتهای ارتباطی
و اجتماعی . ،مهارتهای مدیریتی .5 ،ویژگیهای فردی .7 ،مهارتهای روانشناختی.6 ،
دیدگاههای مربیگری .3 ،سوابق مربیگری و  .3سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن .بهطورکلی،
معیارهای انتخاب این پژوهش با معیارهایی که فیفا ( )2227در گزارشهای خود و
کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )2213و یوفا ( )2213در کتابها و جزوات مربیگری برای یک
مربی کامل در فوتبال نوین امروزی در نظر میگیرند همخوانی دارد .فیفا مربیان فوتبال امروزی
را مربیانی چندمهارتی اعالم میکند و معتقد است یک مربی باید دارای مهارتهای فنی و
تاکتیکی ،مهارتهای روانشناختی ،جامعهشناسی ،ارتباط مناسب با رسانهها و مهارتهای
مدیریتی باشد .همانطور که طالبی و عبدالهی ( )1331رفتار رهبری را حاصل از مهارتها و
دانشهای مختلف و موردنیاز یک مربی میدانند
ابعاد و شاخصهای انتحاب این پژوهش در  3خردهمقیاس اصلی طبقهبندیشده است.
شاخصهای انتخاب این پژوهش بهدلیل تفاوتهای ناشی از هر رشتۀ ورزشی با فوتبال،
گستردکی شاخصهای انتخاب یک مربی موفق در فوتبال و یا ادغام  2شاخص انتخاب در یک
شاخص با نتایج شفیعی و همکاران ( )1337در شنا ،اسمعیلی و طالبپور ( )1337در تیمهای
ورزشی دانشگاهی کشور ،اسدی و همکاران ( )1332در شطرنج ،نصیری و همکاران ()1333
در هندبال ،تاجیک ( )1333در تکواندو و منظمی و همکاران ( )1332در والیبال تفاوت دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا نشان داد بین دیدگاه مدیران ،مربیان و
بازیکنان درمورد شاخصهایی نظیر ویژگیهای فردی ،ویژگیهای شخصیتی ،سوابق ورزشی و
مهارتهای روانشناختی تفاوت وجود دارد .اگرچه این تفاوت بین آزمودنیها درمورد
شاخصهای انتخابی میباشد که از نظر اولویت در درجۀ اهمیت کمتری برخوردار هستند؛ اما
این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت در سطح تحصیالت ،میزان متفاوت دانش هر بخش نمونۀ
آماری از مقولۀ مربیگری و تفاوت در طرز تلقی و نگرشها باشد .همچنین ،نتایج آزمون فریدمن
نشان داد مهارتهای فنی با میانگین ( )3/33بهعنوان مهمترین شاخص و سوابق ورزشی
بهعنوان بازیکن با میانگین ( )1/22بهعنوان کماهمیتترین شاخص انتخاب سرمربی تیم ملی
فوتبال از دیدگاه کل آزمودنیها است .انتخاب شاخص مهارتهای فنی بهعنوان مهمترین
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شاخص انتخاب ،نقش برجستۀ مهارتهای فنی در موفقیت مربیان فوتبال امروزی را نشان
میدهد .مهارتهای فنی شامل احاطه و تسلط کامل سرمربی به تاکتیکها و تکنیکهای رشتۀ
ورزشی خود میباشد .اهمیت این شاخص در فوتبال نوین امروزی بهحدی است که کارشناسان
و تحلیلگران فوتبال ،شاخص مهارت فنی را یکی از فاکتورهای اصلی در دستهبندی مربیان از
سطح آماتور تا خبره عنوان میکنند .آنها معتقد هستند دانش و مهارتهای فنی یک سرمربی
است که موجب میشود وی در تیمهای بزرگ مشغول به کار شود یا از دیگر تیمها پیشنهاد
کار داشته باشد .مارتنز (  )222مهارتهای فنی را شامل بازیخوانی ،مهارتهای تصمیمگیری،
آشنایی با قوانین داوری ،تجزیه و تحلیل فردی بازیکنان ،استراتژی بازی ،نقشه یا تاکتیک بازی
و آگاهی از تصمیمها و عملکرد های بازیکنان در رقابت برای برتری بر حریف عنوان میکند.
بعضی از موارد اشارهشدۀ مارتنز با گویههای مهارتهای فنی این پژوهش دارای پوشش و
همخوانی است .عالوهبراین ،کنفدراسیون فوتبال آسیا (2211؛  )2213در جزوات مربیگری خود
مهارت فنی یک مربی را شامل مهارتهای تخصصی فوتبال ،آشنایی با سبکهای گوناگون آن،
آشنایی با تاکتیکها در فوتبال ،توانایی چیدمان بازیکنان به شکل صحیح در زمین ،بازیخوانی
و توانایی تجزیه و تحلیل یک مسابقۀ فوتبال عنوان میکند که با عناصر مهارتهای فنی این
پژوهش دارای همخوانی است.
سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن نیز با میانگین ( ،)1/22آخرین اولویت از شاخصهای انتخاب
سرمربی تیم فوتبال ایران را بهخود اختصاص داده است .تحول در دانش و علوم مربیگری
موجب شده است که یک مربی در هر رشتۀ ورزشی نیازمند مهارتهای چندگانه و دانش
مربیگری بهروز برای موفقیت باشد؛ لذا ،برای انتخاب مربیان بهویژه در سطح ملی باید
شاخصها و معیارهای گوناگون فراتر از سوابق ورزشی از سوی انتخابکنندگان مدنظر قرار
گیرد .فیفا ( )2227در کتاب مربیگری فوتبال ،یوفا ( )2213و کنفدراسیون فوتبال آسیا
( )2213در جزوات مربیگری خود به این نکته اشاره میکنند که داشتن سوابق ورزشی و
عضویت در تیم های باشگاهی و ملی اگرچه بازیکنان را جهت ورود به عرصۀ مربیگری کمک
میکند؛ اما این اصل را موردتوجه قرار میده د که جهت موفقیت در مربیگری و رسیدن به
درجات عالی این حرفه نیازمند دانش مربیگری ،بینش و دیدگاه جدیدی هستیم و تکیه بر
سابقۀ عضویت در تیمهای ملی ،نخبهبودن در زمان بازیگری و کسب عناوین قهرمانی در
میادین مختلف کافی نمیباشد .یکی از علل مهمی که موجب شده است شاخص سوابق ورزشی
بهعنوان بازیکن از دیدگاه نمونههای آماری در اولویت آخر قرار بگیرد ،تجربه ناموفق استفاده از
بازیکنان سرشناس سابق تیم ملی بهعنوان سرمربی بدون درنظرگرفتن شاخصهای معتبر و
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استاندارد انتخاب یک مربی کارامد و خبره میباشد .اکثر این انتخابها تنها با توجه به سوابق
ورزشی افراد بهعنوان بازیکن در گذشته انجام شده است.
در پایان و با توجه به یافتههای پژوهش  ،الگویی نظری برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از
دیدگاه جامعۀ پژوهش طراحی گردیده و در شکل  1نشان داده شده است .در این الگو فاصلۀ
شاخصها تا الگوی اتخاب ،بیانگر میزان اهمیت آن شاخص میباشد .چنانچه هر شاخص تا
الگوی انتخاب فاصلۀ کمتری داشته باشد ،بیانگر میزان اهمیت آن شاخص در انتخاب نسبت به
دیگر شاخصهای انتخاب است.
الگوی انتخاب سرمربیتیم ملی فوتبال ایران
شکل 1و الگوی نظری انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

با توجه به نظریبودن الگوی طراحیشده ،نیاز به نظام ارزشی و دستورالعملی میباشد که
بهوسیلۀ آن بتوان سرمربی تیم ملی فوتبال را انتخاب کرد و این خود نیازمند مطالعهای
جداگانه و خارج از محدودۀ این پژوهش است که باید در پژوهشهای بعدی به آن پرداخته
شود.
در نهایت با عنایت به این که شغل و حرفه مربیگری فوتبال در سمت مهمی نظیر سرمربی تیم
ملی فوتبال بیش از هر شغل و حرفه ی دیگر فراز و نشیب دارد و یک سرمربی برجسته باید
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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 همچنین نیاز است از توان بالقوه رسانه ها جهت.مشخص جهت این انتخاب ضروری است
شناساندن معیارها و اصول استاندارد انتخاب مربیان فوتبال به ویژه سرمربی تیم ملی به جامعۀ
فوتبال تالش شود و فدراسیون فوتبال نیز جهت انتخاب صحیح و حمایت هرچه بیشتر از تیم
، مصاحبه و دیگر مکانیزمهای موجود،ملی و شخص برگزیده شده با استفاده از نظرسنجی
نظرات جامعۀ فوتبال بهویژه مربیان خبره و کارشناسان را با در فرایند انتخاب سرمربی تیم ملی
 چنانچه انتخاب سرمربی واجد شرایط و شایسته برای رهبری تیم،فوتبال مد نظر قرار دهد
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
 از جامعۀ فوتبال کشور به ویژه اعضای محترم کانون مربیان فوتبال ایران که با شرکت،در پایان
خود در این پژوهش و پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه نقش بهسزایی در تکمیل این پژوهش
داشتند تشکر کرده و مراتب سپاس و قدردانی خود را از راهنماییهای ارزشمند آقایان مجید
. جالل چراغپور و مجتبی تقوی اعالم میداریم، مرتضی محصص،جاللی
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