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Abstract 
Today, the dismissal and transfer of coaches in professional football is a common 

phenomenon and an obvious issue that occurs for various reasons. Therefore, the aim of 

the present study was to diagnose the pathology of frequent changes of coaches in the 

Iranian Football Premier League. The present article is an applied research based on the 

purpose; in terms of nature, it is a type of exploratory research; in terms of data collection, 

it is a descriptive-survey research; and due to the application of Q method, it is a mixed 

research (qualitative-quantitative). The statistical population was all veterans and elites of 

Iranian football, from which 20 people were selected as participants by a combination of 

purposeful and non-probabilistic sampling and snowball sampling. Finally, the main 

factors in the frequent change of coaches in the clubs of the Iranian Football Premier 

League were prioritized based on six mental patterns. Club-minded people, ignorant 

managers, ignorant coaches, the yellow media, a flawed economy, and ultimately 

destructive communication were among the mental patterns that emerged from the 

research. According to the research findings, it is suggested that in order to benefit from 

the positive results of the stability of the club team bench, the CEOs and board members 

of the clubs must first reduce conflicts, contradictions and non-compliance with the 
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obligations to the coaches, and develop professional principles and regulations, vision and 

strategic plan in the clubs. In addition, by consciously selecting coaches, minimize bench 

and technical staff changes in the club and provide stability in order to focus on the club's 

goals; afterwards, they must create the necessary framework for football managers to enter 

and be aware of club and economic issues, and select coaches with principles and 

philosophy in accordance with the club's goals and aware of football technical issues. It is 

also necessary to strengthen communication with the media in order to reduce margins by 

creating a transparent financial system in the club, especially the contracts of coaches.  
 

Keywords: Destructive Communication, Economics, Football Coaches, Managers, Media. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Frequent and successive changes of coaches of Iranian football clubs, in addition 

to imposing exorbitant costs on the football community, will damage the emotions 

and feelings of spectators in both national and club sections (Talebpour, Shajieh, 

Keshtidar & Alizai, 2018: 81). According to the current situation of Iranian 

coaches and the undeniable role of the country's coaches in the development and 

excellence of football, the present study seeks to take a step towards the promotion 

of national and club football by eliminating the harmful cases of frequent changes 

of coaches and developing a model in this field and finally providing practical and 

operational solutions to overcome the identified injuries. This research provides 

useful information to managers and high-ranking football officials of the country 

as well as active coaches in Iranian football leagues in order to provide stable 

conditions for coaches in teams and in the long run, witness the performance and 

positive results of the teams in the national and international arena. 
 

Materials and Methods: 
The present study is an applied research based on the purpose; in terms of nature, 

it is a type of exploratory research; in terms of data collection, it is a descriptive-

survey research; and due to the application of Q method, it is a mixed research 

(qualitative-quantitative). Q methodology is a method that includes the 

simultaneous application of qualitative and quantitative methods. Therefore, the 

results of reviewing and analyzing the information obtained in this study include 

extracting the main factors mentioned in previous studies and the coherence of 

these studies in addition to conducting a Q interview to extract the views and 

opinions of experts. Targeted methods with small samples are used to select 

participants. Therefore, in the present study, in the interview section, among the 
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veterans and elite coaches of Iranian football who had experimental, scientific and 

research backgrounds in this field, five people were purposefully selected. In the 

interview section, open and axial coding, summarizing and filtering techniques 

were exerted to extract the raw data. Further, in the quantitative part, statistical 

methods were used to categorize individuals such as Q factor analysis and 

principal component analysis (Duenckmann,2010: 287). In the phrase sorting 

section, among the active coaches in the Premier League, veterans and elite 

experts, sports management professionals familiar with the field of football, 

sociologists and members of the media active in football, 20 people were selected 

as research participants in this field. This selection was made with the help of a 

combination of purposive, non-probability and snowball sampling (Barros et al., 

2009). 
 

Findings: 
Table 1 shows that according to the individuals’ views, a total of six factors have 

been identified, which explain and cover about 74.21% of the variance. According 

to Table 1, the total explained variances of the identified injuries can be expressed 

based on the importance of mental patterns. In this way, the barriers identified in 

mental pattern (No. 1) are more important than other ones because they explain 

larger amounts of total variance. A rotated matrix of factors was used to interpret 

and identify the factors. With the help of this matrix, it is determined which 

expressions have caused each mental pattern in behavioral injuries. Based on the 

findings, six mental patterns were also identified related to the frequent changes 

of coaches. Accordingly, the priority of mental models includes the mindset of 

club members in the first place, ignorant managers in the second place, ignorant 

coaches in the third place, yellow media in the fourth place, defective economy in 

the fifth place, and destructive communication in the sixth place. 
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Table 1 - Results of Q Factor Analysis 

 

Row 

Total Squares Extraction Bars The total Rotational Square of the 

Bars 

The Cumulative 

Percentage 

Total Percentage of 

Variance 

The Cumulative 

Percentage 

1 19.12 3.06 13.59 13.59 

2 33.66 2.32 13.30 26.90 

3 46.40 2.03 13.18 40.09 

4 56.89 1.67 13.16 53.25 

5 66.67 1.56 11.63 64.88 

6 74.21 1.20 9.32 74.21 
 

Conclusion: 

According to the results, in order to benefit from the positive results of the stability 

of the club team bench, the CEOs and board members of the clubs must first 

reduce conflicts, contradictions and non-compliance with the obligations to the 

coaches, the weakness of the club philosophy and school, and also develop 

professional principles and regulations, vision and strategic plan in the clubs and 

then, by consciously selecting coaches, minimize bench and technical staff 

changes in the club and provide stability in order to focus on the club's goals; 

afterwards, in the next steps, they must create the necessary framework for 

football managers to enter and be aware of club and economic issues, and select 

coaches with principles and philosophy in accordance with the club's goals and 

awareness of football technical issues. It is also necessary to strengthen 

communication with the media and reduce the influence of media brokers and the 

yellow media, and then be able to reduce margins by creating a transparent 

financial system in the club, especially the contracts of coaches. Finally, it is 

essential to control and decrease the effect of informal organizations such as coach 

relations with players, players with players or with brokers, political games, and 

so on. 
 

Keywords: Destructive communication, Economics, Football Coaches, 

Managers, Media, Football coaches, Football clubs. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ران ی برتر فوتبال ا گیدر ل  انیمکرر مرب  راتیی تغ یشناسب ی داغ: آس مکتین
 

 5ی مهناز گل گل، *4یاصفهان ی مهد، 3ی احسان اسدالله، 2یدر یرضا ح،  1عیشج انوشیک

 

 ران یمشهد، مشهد، ا  یدانشگاه فردوس  یعلوم ورزش  ۀدانشکد   ،یورزش  تیریمد  یدکتر.  1

 ران یمشهد، مشهد، ا  یدانشگاه فردوس   یعلوم ورزش  ۀدانشکد  ،یورزش  تیریمد  یدانشجو دکتر.  2

  ران یسناباد گلبهار، گلبهار، ا  یآموزش عال  ۀمؤسس  یعلم  ئتیعضو ه.  3

 مسئول(   ۀسندی)نو  رانیامام رضا )ع( مشهد، مشهد، ا  یالملل ن یدانشگاه ب  یعلم  ئتیعضو ه.  4

 ران یمشهد، مشهد، ا  ی دانشگاه فردوس  یعلوم ورزش  ۀدانشکد   ،یورزش  تیریارشد مد. کارشناس 5
 

 19/02/1400تاریخ پذیرش:                          10/1399/ 27تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  یمتعدد رو  لیاست که به دل  یهیمتداول و از موضوعات بد   یادهی پد  یادر فوتبال حرفه  انیمرب   ییجا امروزه اخراج و جابه

انجام شد. پژوهش    رانیبرتر فوتبال ا   گی در ل  انیمکرر مرب   راتییتغ  یشناسبیپژوهش با هدف آس   نی ا  نیبنابرا   دهد؛یم

دلیل کاربرد  و به  یشیما یپ-یها، توصیفداده  یاکتشافی و از نظر گردآور  ،حاضر از نظر هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت

بودند    رانیو نخبگان فوتبال ا   شکسوتانیپ  ۀ پژوهش هم  یآمار  ۀهای آمیخته بود. جامعشناسی کیو، از نوع پژوهشروش

گیری  و نمونه  غیراحتمالیگیری هدفمند و  کنندگان به کمك تلفیقی از نمونهعنوان مشارکتنفر به  20ها  آن  نیکه از ب 

  یذهن  ی براساس الگوها  ران یبرتر فوتبال ا   گ یل  ی هادر باشگاه  ان یمکرر مرب   رییدر تغ  ی انتخاب شدند. عوامل اصل  یبرفگلوله

اولو شش باشگاه  ی بندتیگانه  و ارتباطات مخرب    وب یزرد، اقتصاد مع  ۀ ناآگاه، رسان  انیناآگاه، مرب   ان ری مد  ان،ی گراشدند. 

ال به    یذهن  یگوهاازجمله  توجه  با  بودند.  پژوهش  از  پ  ی هاافتهیبرآمده  و    شودیم  شنهادیپژوهش  مسئولن  که 

کارکردن    ی باثبات برا  طی شرا  جادی در جهت ا  یی اجرا  یبا اتخاذ راهکارها  یفوتبال  رانیمد   ژه یو کالن ورزش، به  گذاران استیس

  ی هامهارت ۀتوسع  ،یهمکار یدر عقد قراردادها انیمرب  یدانش حقوق شیافزا  قی از طر دارندهیو آ زهیبادانش، باانگ  انیمرب 

مخرب در   یو رفتارها یبازیاسیها، کاهش سو رسانه رانیصورت شفاف با مد خود به یها و نظرهاخواسته انیو ب  یارتباط

در    ی احرفه  ۀ ناماصول و نظام  یسازادهی و پ  نی تدو  ، یطراح  ، یگریمرب   ۀدر عرص   ها یبازو دلل  یگرطهباشگاه، کاهش واس

عنوان  به  یو فوتبال  یورزش  رانی باشگاه و انتخاب مد  یهاتیباشگاه و فعال  یبرا  یراهبرد  ۀانداز و برنام چشم  نی ها، تدوباشگاه

 ها گام بردارند.عامل در رأس باشگاه رانیمد
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 فوتبال. انیمرب  ران،یارتباطات مخرب، اقتصاد، رسانه، مد کلیدی:  نواژگا
 

 

 مقدمه
جمعیت   یشترینب ها، دارایسایر ورزش  مقایسه با فردش درمنحصربه   جذابیت دلیلبه  امروزه فوتبال

 و فراگیر اییدهپدبه  که  شکلی به؛ پیدا کرده است یی در بین مردمبال جایگاه و دنیاست در مندعالقه

 المپیکی رشتۀ  این آمار، گواه بهشد.    قائل مرزی  و  حد آن توان برایاست و نمی شده تبدیل  جهانی

 آنجا  تا؛  شودمی محسوب جهان کشورهای اغلب در ورزشی ترین رشتۀمحبوب  و پرهوادارترین امروزه

آقایی،  داده  قرار  خود  ملی ورزش  ردیف در  را  آن  کشورها بیشتر که و  )جاللی  در 21،  2019اند   .) 

 پدیدۀ شده و به  ارزیابی   و  بحث  ورزشی  هایرشته  سایر  بیش از  دربارۀ این ورزش پرهوادا،  ها، رسانه

فرهنگی اقتصادی،  با مقایسه قابل گوناگون جوامع در و است شده تبدیل سیاسی و  اجتماعی، 

و محمدکاظمی،    آجرلو  ؛ زارعی،1231،  2016ین و جندقی،  مت  ی،باقر  )طیبی،نیست   دیگر هایورزش 

 آن روی گذاریسرمایه دلر میلیاردها و است شده تبدیل یك صنعت به  (. همچنین فوتبال19،  2019

 رقابت بازیکنان و مربیان، قراردادهای امضای نقل و انتقالت، افراطی هایهزینه  صورت گرفته است.

 تالش و ایرسانه  پخش حق مذاکرات خود، محصولت  ترویج منظوربه هاجذب ستاره برای  حامیان بین

کشور  (.  2010،  1است )دیمیتروپولوس  فوتبال دنیای از جزئی تنها ، گذارانیهسرماجذب   برای  مدیران

جذاب فوتبال  و  نیست  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  پرمخاطبما  و  ایترین  در  ورزشی  رشتۀ  ران  ترین 

و از    رددا آسیا  ۀقار کشور ما بیشترین طرفدار را در سطح ،شودگفته میکه  طوری شود؛ بهمحسوب می

. استقبال پرشور  کند و دیگر کشورهای صاحب نام فوتبال رقابت می  ییبا کشورهای اروپا  حیثاین  

بخش در  سنین  تمامی  در  دانشافراد  محالت،  فوتبال  مختلف  و های  قهرمانی  دانشگاهی،  آموزی، 

در مسابقات جام    باثباتالمللی، حضور  های ملی و بینای، حضور گستردۀ تماشاچیان در عرصهحرفه 

 (.  119، 2014، یس و سلطانی تندنو  ،جهانی و موارد دیگر همه دلیلی بر این ادعاست )هادوی

گذاشتن  پای  رغمبههای حاکی از آن است که فوتبال ایران  شده، بررسیبا توجه به مطالب عنوان 

دنیای حرفه آسیب به  از  لطمه میای هنوز در ساختار خود  فراوانی  به    خورد.های  مربوط  مشکالت 

المللی، تغییرات های بینهای پایه و بزرگسال در میداننگرفتن تیممسائل اقتصادی در فوتبال، نتیجه

های غیراستاندارد،  افزاری، ورزشگاهینۀ امکانات سخت درزمدرپی مربیان ملی و باشگاهی، مشکالت پی

های  دست، ازجمله آسیب بودن هواداران از ورزشگاه و مسائلی از این  به فوتبال پایه، گریزان  توجهیبی

 
1. Dimitropoulos 
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عالی، توسعۀ   جاستبهو  رینازاروند؛  موجود در فوتبال کشور به شمار می اهداف  پیشبرد  در جهت 

این    صورتبهالمللی،  های بینای و کسب جایگاهقهرمانی و حرفه به بررسی جامع  علمی و منطقی 

واقع با دیدگاهی  و  پرداخت  پر مخاطب در کشور  آسیبورزش  و  عوامل موفقیت  را  گرایانه  آن  زای 

های  در این بین توجه ویژه به سرمایه(.  81،  2018ایی،  دار و علیزپور، شجیع، کشتینمایان کرد )طالب

های فوتبال را فراهم خواهد  انسانی فوتبال جدا از توسعۀ فوتبال، موجبات جلوگیری از بروز دیگر آسیب 

های راهبردی خود را بر پایۀ مدیریت  ریزی ای، برنامهدهند امروزه فوتبال حرفهها نشان میپژوهشکرد.  

تأثیر  ای تحت شك، نتایج حاکی از کارایی در فوتبال حرفهکند. بدونانسانی بنا می  هایمؤثر سرمایه

طور (. هریك از منابع انسانی که به421،  2014،  1سرمایۀ انسانی مؤثر است )سویر، ساری و طالقیر

حرفه فوتبال  پیشرفت  در  غیرمستقیم  یا  انسانی  مستقیم  سرمایۀ  از  جزئی  تأثیرگذارند،  فوتبال  ای 

میحرفه  محسوب  شناسایی  ؛  شوندای  فوتبال،  در  مهم  رکن  این  به  اساسی  و  ویژه  توجه  بنابراین 

های انسانی فوتبال و درپی آن ارائۀ راهکارهای منطقی در جهت رفع  های موجود برای سرمایهآسیب 

آسیب بیشاین  )طالبها،  است  کشور  امروز  فوتبال  نیاز  مورد  همکاران،  ازپیش  و  (.  80،  2018پور 

مربیان، بازیکنان، هواداران، مدیران، داوران و غیره جزء اصلی و جدانشدنی از ساختار فوتبال محسوب  

 فوتبال، هایتیم  موفقیت و ورزشکاران موفقیت بر تأثیرگذار افراد ترینمهم از شوند. در این بین یکیمی

ای برخوردار هستند؛  ال از جایگاه ویژه(. مربیان در فوتب422،  2014هستند )سویر و همکاران،   مربیان

رکن    عنوانبه( از میان سه رکن اصلی مربی، تماشاگر و ورزشکار، مربی را  2009)  2که فراستتاجایی

اصلی تیم باشگاهو محور  دار،  زاده، کشتیپور، عظیمشجیع، طالبکند )های ورزشی معرفی میها و 

 (. 3، 2020جباری نوقابی، 

 مهم  بسیار فوتبال در آنان، شخصیت ویژگی و عملکرد از حاصل آثار و فوتبال مربیان نقش و جایگاه

در نقش مربیان کهی طور به؛  است  رفتارهای  و فنی هایمهارت  توسعۀ تیمی، پیشرفت چشمگیری 

کاشین بازیکنان فرهنگی و اجتماعی معتقد2010)  3دارند.   بیشتر و خوب عملکرد که است ( 

 مهارتیدچن و خبره مربی یك عملکرد و فنی، رفتارها  دانش از ناشی فوتبال بازیکن یك هایموفقیت

 اهمیت و ارزش مربی نقش برای دیگری رشتۀ هر از فوتبال بیش در که کرد ادعا توانمی درواقع، است.

 و برد صورت در و دانندمی تیم یك ضعیف عملکرد مسئول  را همواره مربیان مردم عموم اند.شده قائل

ستایش هاآن  جایزه، گرفتن گاملسترمی پاداش ایشان به و کنندمی را  نقش2013)  4دهند.  نیز   ) 
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 حاصل  ورزشی هایتیم است که موفقیت معتقد و داندمی ویژه ورزشی هایتیم عملکرد  در را سرمربیان

 پژوهش ( در2009)  1سالمن و آرنسون  همچنین  .هاستآن  سرمربیان مؤثر و آمیزموفقیت  رهبری از

 تجربۀ مربیگری، فنی توانایی مانند اساسی به متغیرهای تیم یك عملکرد که رسیدند نتیجه این  به خود

ارتباط ارتباطی هایمهارت  و مربیگری بهکندمی پیدا وی  مربیگری  کار  شرایط  که  گونه.  است  ای 

ی  هارسانهدقیق و موشکافانه از سوی هواداران، بازیکنان، مدیران، خبرگان و    صورتبهعملکرد مربیان  

 (.2019شود )شجیع، گروهی نقد و بررسی می

ر قرار مدنظ که عاملی اولین معمولً است، هواداران  انتظار از  دور باشگاهتیم یا   عملکرد که هنگامی

 نتایج و عملکرد علتبه  غیرمنصفانه یا منصفانه طوربه که است باشگاه سرمربی و فنی کادر گیرد،می

شود  می فنی  کادر و سرمربی برکناری و اخراج سبب بسیاری موارد در و شوندمی بازخواست ضعیف

(  2006فدراسیون جهانی فوتبال )  (.2012،  3؛ دی پائول و اسکوپا 2،  2013،  2)آدلر، بری و دوهرتی 

 از باکیفیت و نمایشی زیبا و آوردمی به دست خوبی نتایج که بزرگی تیم هر سر پشت است که معتقد

عنوان را رهبر و ممتاز شخص یك توانمی دهد،می ارائه فوتبال  بر که  کرد مشاهده  سرمربی به 

دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا  تسلط فوتبال آموزشی و شناختیروان  تاکتیکی، تکنیکی، هایجنبه 

مهارت2016) نیز  تمرین،  برنامۀ مدیریت باشد، دارا باید فوتبال سرمربی یك که را  دانشی و ( 

و   مدیریت اهداف، تعیین و ریزیبرنامه ارتباط، ایجاد بر نظارت تمرین، جلسات هدایت و یدهسازمان

آماری  هایبررسی و تجزیه و تحلیل ورزش، در یشناسروان  از آگاهی مسابقه، در تیم  هدایت در مهارت

 هاییو ویژگی شودمی برده نام کامل سرمربیان با عنوان فوتبال در موفق مربیان از کند.می  را عنوان

)تاکتیك، اصلی  هایبخش تمام در زیاد  دانش و تجربه مانند و آمادگی تکنیك، فوتبال   جسمانی 

 با ارتباط خوب برقراری مطلوب، تیمی فرهنگ ساخت بازیکنان، کارگیریبه در مهارت ی(،شناسروان 

 فوتبال در کرد ادعا تواناست. می لزم مربیان برای بلندمدت برنامۀ و راهبردی تفکر داشتن و هارسانه

 نتواند مربی کهدرصورتیاند.  شده قائل اهمیت و ارزش سرمربی نقش برای دیگری رشتۀ  هر از بیش

مربیباشگاه است  ممکن کند، برآورده را عملکرد به مربوط  انتظارات  کنند   جاجابه  یا اخراج  را ها 

 (.   447، 2019پور، پور مشا و مهدی)کاظمی

 به که است بدیهی موضوعات از و متداول ایای پدیدهحرفه  فوتبال در مربیان جاییجابه و اخراج

 دیگر، مواقعی در و هستند تیم از  جدایی خواهان مربیان، مواقعی خود در دهد.می روی متعدد دلیل
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  کنند می مربی ییجاجابهبه   اقدام ضعیف، نتایج کسب دنبالبه  اغلب و صالحدید به  نا ب هامدیران باشگاه

 مدیران موارد، برخی در .کنند پیدا دست برد و موفقیت به نتایج نامطلوب، تکرار از جلوگیری ضمن تا

انتقادات فرار منظوربه هاباشگاه زنند؛  می مربی ییجابهجابه  دست هارسانه  و هواداران  شدید از 

که بسیاری از مواقع بازیکنان قبلی تیم را که از محبوبیت نسبی در بین هواداران برخوردار  صورتی به

یفیت لزم را در عرصۀ مربیگری ندارند و که گاهی ک  کنندسرمربی تیم انتخاب می  عنوانبههستند،  

گیرد و بعد از مدتی که فشارها کاهش یافت، این مربی را  صرفاً برای فرار از فشار هواداران صورت می 

 دلیل  ضعیف، عملکرد که باورند این  بر بیشتر پژوهشگران  حال،بااین نـیز از سمت خـود برکنار کننـد؛

 ایجاد بهبود  تیم عملکرد  در مربی تغییر  طریق  از  ها امیدوار هستندباشگاه و  است مربیان اخراج  اصلی

نیست )هادوی و همکاران،   سویهیك  و مشخص هاتیم بعدی در عملکرد اقدامات این تأثیر ولی کنند،

 وجود مربیان جاییجابه  و اخراج از زیادی هاینمونه  نیز ایران فوتبال ایحرفه  لیگ (. در118،  2014

تیم حاضر در   16اشاره کرد که بین    1400-1399توان به لیگ برتر فوتبال ایران در سال  دارد که می

پایتخت در مقایسه با فصل گذشته دستخوش تغییر    دارپرطرفهای  ازجمله تیم  13مسابقات، نیمکت  

ر مربیان از مصادیق تغییرات مکر  1398شدند. همچنین تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در سال  

 و زدهشتاب هایگیریتصمیم  براساس اغلب رسدمی نظر که به در فوتبال ملی و باشگاهی ایران است

این دربارۀ و بیهوده ایلحظه   اظهارنظرهای هاتیم آیندۀ عملکرد بر آن تأثیر و اقدامات گونهضرورت 

 ثباتی بی که  باور هستند این  بر (. برخی18،  2016است )زارعی و همکاران،   داشته وجود متفاوتی

اینکه دارد. دنبال به را هاتیم عملکرد کیفی افت مربیان،  ایران فوتبال در مربیان تغییر ضمن 

 شده هاتیم هایهزینه افزایش موجب تغییرات فقط این موارد برخی در حتی و نیست شدهکارشناسی

نداشته  تأثیر هاتیم عملکرد و  نتایج بهبود در  درعمل و  از  پس نیز شدهاخراج  مربیان است. مطلوب 

 پایان تا ماندهباقی زمان مدت برای خود دستمزد حقوق و دریافت دنبالبه  قرارداد طبق تیم، از جدایی

 هنگفتی هزینۀ جدید مربی برای است مجبور باشگاه مدت زمان همان در کهدرحالی هستند؛ قرارداد

 و سرمربی برکناری با که است این ترمهم (. موضوع118،  2014همکاران،  کند )هادوی و   پرداخت

 خود به  رشدروبه روندی باشگاه و عملکرد کندمی تغییراتی چه باشگاه نتایج و  عملکرد فنی، کادر تغییر

 به عملکرددر   تغییری و یابدمی ادامه  نزولروند روبه تغییرات، ایجاد از  قبل ادامۀ نتایج در یا گیردمی

 و اخراج اصلی عامل نامطلوب، عملکرد و نتایج  اند کهداده نشان بسیاری هایپژوهش ؟آیدنمی وجود

 فصل  طی در همچنین و ابتدا  در هاباشگاه سال  هر نیز  ایران  فوتبال برتر  لیگ  است. در برکناری مربیان

گوناگونی     اهداف با معمولً تغییرات  این که  کنندمی خود اقدام فنی کادر و سرمربی برکناری و تعویض به

 ترینمهم پذیرد؛ البتهمی صورت باشگاهی و مشکالت مالی نظیر کسب نتایج ضعیف، مشکالت درون
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 عملکرد با که هنگامی باشگاه مدیران.  است بهتر کسب نتایج  به امید ها،باشگاه سرمربیان برکناری علت

 این از تا شاید زنندمی به تغییر دست شوند،می مواجه اهداف باشگاه مغایر با   و انتظار از دور نتایج و

 کادر تغییرات نیز گاهی .برسند خود شدۀتعیین  ازپیش اهداف به و باشند داشته رشدروبه  روندی طریق

 کنند،می  تجربه را ثباتیبی مدیریت که هاییباشگاه و دهدمی رخ عامالن  مدیر پیاپی درپی تغیر فنی

 اینکه درنهایت .کندمی تغییر نیز فنی کادر جدید، ریزیو برنامه سلیقه یا جدید مدیریت ورود با متعاقباً

 گوناگون، دلیل به بنا قرارداد از اتمام زودتر حتی و قرارداد اتمام با  باشگاه فنی کادر و سرمربی نیز گاهی

 با باشگاه را خود قرارداد خانوادگی، و شخصی مسائل و مالی اختالفات شده،کسب ضعیف نتایج مانند

(.  2017زاده، رمضانیان و حسینی،  نژاد، قلینژاد، همتیکنند )رمضانیمی ترک را باشگاه  کرده و فسخ

های گوناگون به آن  های فوتبال که در پژوهشبا توجه به اهمیت نقش ثبات مربیان در موفقیت تیم

برنام اساسی و  توجه  به تغییرات مکرر مربیان ریزی در جهت آسیب هاشاره شده است،  مربوط   های 

 فوتبال در ایران، از اولویت زیادی برخوردار است.  

پژوهش به  نگاهی  انجامبا  درمیهای  آشکارا  کشور،  از  خارج  و  داخل  در  تاکنون    کهیابیم  شده 

درپی مربیان فوتبال در لیگ برتر فوتبال ایران را بررسی صورت مستقیم تغییرات مکرر و پیپژوهشی به

ها معطوف  ها بیشتر به بررسی ثبات مربیان فوتبال و تأثیرات آن بر عملکرد تیمنکرده است و پژوهش

سی و تحلیل پدیدۀ تعویض  ( در پژوهشی به برر2010اند. علیدوست قهفرخی و جاللی فراهانی )بوده

ها میزان و نحوۀ حضور مربیان خارجی و همچنین کمیت و کیفیت مربیان در لیگ برتر پرداختند. آن

شدن از بحران دانستند و آن را فاقد پشتوانۀ  گرفته را تنها در جهت ایجاد شوک و خارجتغییرات صورت 

تیم لیگ برتر فوتبال ایران    18( بر  2014)  علمی و اصولی تفسیر کردند. پژوهش هادوی و همکاران

ها در لیگ برتر  بودن تغییر مربیان بر کسب نتایج مثبت باشگاهتأثیربیصورت گرفت. نتایج حاکی از  

  1/16فوتبال ایران بود. همچنین پژوهشگران در این پژوهش متوسط عمر مربیگری مربیان فوتبال را 

های فوتبال کشور ساختاری مربیان در بدنۀ باشگاههای  هفته گزارش کردند. ثبات کم ازجمله آسیب 

پژوهش آن  بهاست که در  بهرام دها  اشاره شده است.  به آن  امیری و قدیری )رستی  ( در 2015فر، 

ثبات بین  کردند  بیان  خود  رابطۀ کسب و بازیکنان و مربیان مدیریت، در پژوهش  )رتبه(   موفقیت 

 همراه به تیم برای را مطلوبی نتیجۀ فصل میانۀ طول و در مربیان تغییر همچنین است. برقرار مستقیم

)  نیاورده زارعی و همکاران  پژوهش خود به2016است.  نتایج  به  با توجه  پیشنهاد   باشگاه مدیران ( 

کنند. در پژوهشی   توجه بیشتری مربی و بازیکن حفظ و جذب به مربوط هایاستراتژی  کردند که به

سرمربیان  برای کافی زمان ایجاد با مربیان ( بیان کردند ثبات2017)نژاد و همکاران  دیگر، رمضانی

بهبود   درنهایت خود، کاری فلسفۀ و هاتاکتیك کردنپیاده و  مدنظر بازیکنان جذب منظوربه سبب 
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 ( نشان داد که 2018پور و همکاران )های پژوهش طالبیافتههمچنین  عملکرد باشگاه خواهد شد.  
 مؤلفۀ اخالق  و نگرش دانش تخصصی، شخصیت، عمومی، هایمهارت  غیررسمی، ارتباطات هایمؤلفه 

 دارد.  مربیان رفتاری شناسیآسیب  بر معناداری و مثبت تأثیر فردی

( در زمینۀ ثبات شغلی  2007)  1تنا و فارستگرفته در خارج از کشور،  های صورتدر اندک پژوهش

ای را در لیگ برتر  ربیان در طول فصل برگزاری مسابقات، مطالعهها و دلیل اخراج ممربیان در باشگاه

های متوالی و سقوط دلیل ترس از شکستهایی که بهفوتبال اسپانیا انجام دادند. نتایج نشان داد تیم

زنند، درکل تغییری در نتایج و عملکرد تیمشان دیده  تر دست به تغییر مربیان میهای پایینبه دسته 

آلندر    شود.نمی و  بیان کردند که2009)  2پژوهشی دیگر، شاو   ورزشی باثبات و باتجربه مربیان ( 

 مربوط  اطالعات بررسی ( با2010)   3کنند. فریك، باروس و پرینز عمل مربیان دیگر از ترموفق توانندمی

 کردند،می فعالیت ترمتمول  و مطرح هایتیم در که مربیانی  دادند، آلمان نشان فوتبال لیگ دورۀ 22 به

 شغلی امنیت  و ثبات ها ازباشگاه سایر که مربیاندرحالی داشتند؛ قرار اخراج و  برکناری درمعرض بیشتر

( بیان کردند که تعویض مربیان عملکرد تیم  2016) 4ون اورس و ون تویجل بودند. برخوردار  بیشتری 

(  2021)  5که گومز، لگو پناس، گومز، جیمنز و لیچتبخشد؛ درحالیرا در مقایسه با گذشته بهبود نمی

تیم بر عملکرد  آنان ذکر  های حرفهبیان کردند که تغییرات مربیان  تأثیر دارد. همچنین  ای فوتبال 

تواند  صورت چشمگیری بهبود یافت که این نتیجه مییم با تغییر مربی بهمدت تکردند که عملکرد کوتاه

حاصل تأثیرات روانی و انگیزشی بر بازیکنان پس از تغییر مربی باشد. در پژوهشی دیگر، برایسون، 

انتظار 2021)  6بورامیو، فارنل و سیمونز  ( بیان کردند که وقتی مربیان فوتبال عملکرد بالتر از حد 

کم است. به باور این پژوهشگران، موفقیت مربی در گذشته و   هاشند، احتمال برکناری آنداشته با

 دهد. تجربۀ او نیز احتمال برکناری آنان را کاهش می

ساز در دوران گذار از فوتبال آماتور به  شك، فوتبال ایران در جایی که به یك صنعت بزرگ پولبی

روست. در این بین، مربیان فوتبال که یکی  های زیادی روبهها و آسیبای است، با چالشفوتبال حرفه

جایی زیاد، آموزش،  شوند، با مشکالت بسیاری در فوتبال مانند جابهاز اجزای اصلی آن محسوب می

شایسته  فقدان  شغلی،  امنیت  و  شغلی  روبه ثبات  غیره  و  نظارت  صورت گرایی،  در  که  هستند  رو 
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ناپذیری  شوند و صدمات جبران ها میموجب کاهش عملکرد آنها  نشدن آسیبتوجهی و شناساییبی

 فوتبال ملی هایتیم رأس در ایحرفه  سرمربیان انتخاب شك،بدونبه پیکرۀ فوتبال وارد خواهد آمد.  

 خطیر و دشوار بسیار باشد، مقبول و تأییدشده گوناگون هایجنبه  از که فوتبال های بزرگباشگاه یا

 بر گزاف هایهزینه  تحمیل  برعالوه ایران،  فوتبال در هادرپی مربیان باشگاهپیاست. تغییرات مکرر و  

 باشگاهی و ملی بخش دو در تماشاگران احساسات و عواطف دارشدنموجب خدشه فوتبال، جامعۀ

 باشگاهی هایتیم  شکست اصلی دلیل از فوتبال در سرمربیان های نادرستانتخاب خواهد شد؛ چنانکه

شده نزدیك  های انجامدر اندک پژوهش  است. متمادی سالیان در طول المللیبین رویدادهای در ملی و

اند و آثار این تغییرات را بر  به پژوهش حاضر، پژوهشگران به تأثیرات تغییر مربیان فوتبال پرداخته 

لیل تغییرات شناسی و داند. در کمتر پژوهشی به آسیب ها بررسی کردهها و باشگاهنتایج و عملکرد تیم

پیش راهکارهایی  تا  پرداخته شده است  روی مدیران و مسئولن فوتبال کشور مکرر مربیان فوتبال 

 ،اجرایی  و دانشگاهی  قشر دو هر هاینظر از  استفاده در  حاضر پژوهش تالشگذاشته شود. همچنین  

 و هستند موضوع درگیر  نزدیك از اجرایی افراد چراکه ؛است افزوده آن  غنای بر  که  است موضوعی

 بعد از توانندمی نیز دانشگاهی نا متخصص دیگر سوی  از و دارند آشنایی هاکاستی و  هانقص با خوبیبه

 ان یرا  لفوتبا  کنونی وضعیت مربیان  ضعیتو  به  نظر  کلی،رطوبه  کنند. کمك پژوهش  اعتبار به نظری

 دن برشمر  با  تا  ستا  دصددر  حاضر  هشو پژ  توسعه و تعالی فوتبال،  در  رکشو  نمربیا  ناپذیررنکاا  نقشو  

ا  لگویی ا  ینوو تد   ی تغییرات مکرر مربیانزاسیب آ  اردمو   یحلهاراه    ئۀارا  نهایتو در  مینهز  یندر 

  ل فوتبا  یعتالا  جهتدر    گامی   ،شده شناسایی  یهاسیب از آ  فترونبر  رمنظو  به  عملیاتی و    دیبررکا

بی بردارد.  کشور  باشگاهی  و  میملی  پژوهش  این  نتایج  زیاد شك  بسیار  مشکالت  راهگشای  تواند 

و   انمدیر  رختیارا در ا  یمفید  تطالعا ا  ، هشوپژ  ینا  نتایج  ها و مربیان فوتبال باشد. همچنینباشگاه

تا از این طریق هد  دمی  ارقر  انیرا   لفوتبا  یهالیگدر   لفعا  نمربیاو    رکشو  لفوتبا  تبۀرعالی  نمسئول

ها  ها را فراهم آورند و در درازمدت شاهد عملکرد و نتایج مثبت تیمبتوانند شرایط ثبات مربیان در تیم

 المللی باشند.های ملی و بیندر عرصه
 

 روش پژوهش

های اکتشافی،  های کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشبراساس هدف از نوع پژوهش  این پژوهش

گردآور  از داده نظر  پژوهشی  نوع  از  توصیفیها  به-های  و  کیوپیمایشی  روش  کاربرد  نوع   1دلیل  از 

های  زمان روشکارگیری همشناسی کیو، روشی شامل بهکمّی( بود. روشـ   های آمیخته )کیفیپژوهش

 
1. Q Method 



 143                                                                ...انیمکرر مرب راتییتغ یشناسبیداغ: آس مکتین: یاصفهان

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  در این پژوهش دربرگیرندۀ   آمدهدستهای بهکیفی و کمّی است؛ بنابراین نتایج بررسی و تحلیل داده

دادن ۀ انجامعالوبه هاراستایی این بررسیو هم شده در مطالعات پیشیناستخراج عوامل اصلی اشاره 

برای   کیو  صاحبدیدگاه  استخراجمصاحبۀ  تفکرات  و  است.ها  ن  نظران  مصاحبه  بخش  از   زیدر 

خام بهره گرفته   ی هااستخراج داده  برای  یگذاریلترو ف  صیتلخ  ،یباز و محور  یکدگذار  ی هاك یتکن

بندی افراد مانند تحلیل عاملی کیو و  های آماری برای دستههمچنین در بخش کمّی، از روش  شد.

های اصلی استفاده شد و ازآنجاکه هدف اصلی این روش، آشکارکردن الگوهای مختلف  تحلیل مؤلفه 

تر  ند، به روش پژوهش کیفی نیز نزدیكتفکر است، نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دار

گونه ساخت  برای  ذهنی  نظرهای  از  روش  این  دیدگاه است.  میشناسی  استفاده  متفاوت  کند.  های 

سازد ادراکات و عقاید فردی را شناسایی شناسی کیو فنی است که پژوهشگر را قادر میدرواقع، روش

،  1)دوئنکمنای افراد براساس ادراکاتشان بپردازد  ه بندی گروهبندی کند و در درجۀ دوم به دستهو طبقه

2010 ،287). 

از روش کیو   انتخاب مشارکتنظر به استفاده  از روشبرای  های  های هدفمند با نمونهکنندگان، 

رو در پژوهش حاضر در بخش مصاحبه از بین پیشکسوتان و مربیان  ازاین شود؛کوچك استفاده می

صورت نخبۀ فوتبال ایران که دارای سوابق تجربی، علمی و پژوهشی در این حوزه بودند، پنج نفر به

شنناختی این افراد در جدول شمارۀ یك ذکر شده است. در  عات جمیعت هدفمند انتخاب شدند. اطال 

مرتب میانبخش  از  عبارات  ل  انیمرب  سازی  در  پ   گیفعال  نخبه  شکسوتانیبرتر،  کارشناسان   ،و 

 20،  فوتبالفعال در    ۀشناسان و اصحاب رسانجامعه  ،ی آشنا به حوزۀ فوتبالورزش  تیریمد  نامتخصص

. این انتخاب به  )جدول شمارۀ دو( انتخاب شدند در این بخش کنندگان پژوهشعنوان مشارکتنفر به 

از تلفیقی  انتخاب    برفی گلوله  گیرینمونه  و   غیراحتمالی  و   هدفمند  گیرینمونه  کمك  شد.  انجام 

اهمیت حضور آن   نزدیك  ارتباط  براساس  پژوهش   این  در  کنندگانمشارکت پژوهش و  با موضوع    ها 

 . بودپژوهش  ها درآن 

 

 

 

 

 
 

 
1. Duenckmann 
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 کنندگان )مصاحبه( شناختی مشارکتاطالعات جمعیت -1جدول 

Table 1- Demographic Information of the Participants (Interview) 
 کد 

Code 

 پست سازمانی 
Organizational 

Position 

 سابقۀ شغلی 
Work 

Experience 

 رشتۀ تحصیلی 
Field of 

Study 

سطح  

 تحصیالت 
Level of 

Education 

درجۀ  

 مربیگری 
Coaching 

Degree 
 پیشکسوت مربیگری فوتبال  1

Veteran Football 

Coaching 

 سال  40
40 Year 

 مدیریت بازرگانی 
Business 

Management 

 کارشناسی 
B.S. 

مدرس  
AFC 
AFC 

Instructor 

مربی و بازیکن سابق تیم   2

 ملی و پرسپولیس 
Former Coach and 

Player of the 

National Team and 

Persepolis 

 سال  38
38 Year 

 بدنی تربیت
Physical 

Education 

and Sports 

Science 

دانشجوی  

 دکتری
Ph.D. 

Student 

مدرس  

 فوتبال پایه 

Basic 

Football 

Instructor 

مربی و بازیکن سابق تیم   3

 ملی

Former Coach and 

Player of the 

National Team 

 سال  40
40 Year 

 بدنی تربیت
Physical 

Education 

and Sports 

Science 

 کارشناسی 
B.S. 

 Aدرجۀ  

Degree A 

 پیشکسوت مربیگری  4

Veteran Football 

Coaching 

 سال  35

35 Year 

 بدنی تربیت

Physical 

Education 

and Sports 

Science 

 ارشد کارشناسی

M.A. 

 Aدرجۀ  

Degree A 

مربی و بازیکن سابق   5

 استقالل 
Former Coach and 

Player of the 

Esteghlal 

 سال  55
55 Year 

 بدنی تربیت
Physical 

Education 

and Sports 

Science 

 کارشناسی 
B.S. 

مدرس  
AFC 

AFC 

Instructor 
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 سازی عبارات(کنندگان )مرتبشناختی مشارکتاطالعات جمعیت -2جدول  

Table 2- Demographic Information of the Participants (Sorting Phrases) 
سابقۀ  

 شغلی 

Work 

Experi

ence 

پست  

 سازمانی 

Organiza

tional 

Position 

سطح  

 تحصیالت 

Level of 

Educati

on 

س

 ن

A

g

e 

مشارکت  

 کنندگان 

Contri

butors 

سابقۀ  

 شغلی 

Work 

Exper

ience 

پست  

 سازمانی 

Organiza

tional 

Position 

سطح  

 تحصیالت 
Level of 

Educati

on 

 سن 

A

ge 

مشارکت  

 کنندگان 

Contri

butors 

 سال 21

21 

Year 

عضو 

علمی هیئت

و مدرس  

 فوتبال

Faculty 

Member 

and 

Football 

Instructo

r 

 دکتری

Ph.D. 

4

5 

 سال 15 11

15 

Year 

عضو 

 علمیهیئت
Faculty 

Member 

 دکتری

Ph.D. 

35 1 

 سال 36

36 

Year 

بازیکن سابق  

 تیم ملی

Former 

National 

Team 

Player 

 کارشناسی 

B.S. 

5

3 

 سال 15 12

15 

Year 

بازیکن سابق  

های  باشگاه

 لیگ برتر 

Former 

Player of 

Premier 

League 

Clubs 

ا کارشناسی

 رشد 
M.A. 

42 2 

 سال 15

15 

Year 

مدیر سابق  

هیئت 

فوتبال 

 تهران 

Former 

Manager 

of 

Tehran 

Football 

Board 

 کارشناسی 
B.S. 

4

4 

 سال 11 13
11 

Year 

بازیکن سابق  

 لیگ برتر 

Former 

Premier 

League 

Player 

ا کارشناسی

 رشد 

M.A. 

36 3 

 سال 17

17 

Year 

  مربی

المللی  بین

 فوتبال

 کارشناسی 
B.S. 

4

1 

 سال 14 14
14 

Year 

خبرنگار  

باسابقۀ  

 فوتبال

 کارشناسی 
B.S. 

38 4 
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Internati

onal 

Football 

Coach 

Journalis

t with a 

Football 

Backgro

und 

 سال 25

25 

Year 

مدرس  

 فوتبال

Football 

Instructo

r 

 کارشناسی 
B.S. 

4

7 

 سال 35 15
35 

Year 

مدرس  

 فوتبال

Football 

Instructo

r 

 کارشناسی 
B.S. 

55 5 

 سال 20

20 

Year 

کارمند سابق  

هیئت 

فوتبال 

خراسان  

 رضوی 

Former 

Employe

e of 

Khorasa

n Razavi 

Football 

Board 

 کارشناسی 

B.S. 

4

0 

 سال 21 16

21 

Year 

عضو 

علمی، هیئت

بازیکن  

 ای حرفه

Faculty 

Member, 

Professi

onal 

Player 

 کارشناسی 

B.S. 

50 6 

 سال 32

32 

Year 

عضو 

علمی هیئت

و مربی  

 فوتبال

Faculty 

Member 

and 

Football 

Coach 

 دکتری

Ph.D. 

5

0 

 سال 25 17

25 

Year 

عضو 

علمی هیئت

و مربی  

 فوتبال

Faculty 

Member 

and 

Football 

Coach 

 دکتری

Ph.D. 

51 7 

 سال 40

40 

Year 

عضو 

علمی هیئت

و بازیکن  

تیم  سابق 

 ملی

Faculty 

Member 

and 

 دکتری

Ph.D. 

7

0 

 سال 20 18

20 

Year 

بازیکن سابق  

 تیم ملی

Former 

National 

Team 

Player 

 دیپلم

Diplom

a 

48 8 
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Former 

National 

Team 

Player 

 سال 32

32 

Year 

مربی لیگ  

 برتر 

Premier 

League 

Coach 

 کارشناسی 
B.S. 

4

1 

 سال 18 19

18 

Year 

مربی لیگ  

 برتر 

Premier 

League 

Coach 

 کارشناسی 
B.S. 

42 9 

 سال 14

14 

Year 

استاد  

دانشگاه و  

مربی  

المللی  بین

 فوتبال

Universit

y 

professo

r and 

Internati

onal 

Football 

Coach 

 دکتری

Ph.D. 

3

9 

 سال 20 20

20 

Year 

مربی لیگ  

 برتر 

Premier 

League 

Coach 

 کارشناسی 
B.S. 

42 10 
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 های اجرایی پژوهشگام  -3جدول 
Table 3 - Executive Steps of the Research 

 شماره 

No 

 های اجرایی گام

Executive Steps 

1 

آوری فضای گفتمان و  وجو و انتخاب مقالت مناسب، جمعمراجعه به ادبیات موضوع، جست

 ها آسیباستخراج عوامل اصلی و 

Refer to the Subject Literature, Search and Select Appropriate Articles, 

Collect Discourse Space and Extract the Main Factors and Harms 

2 
 مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان 

Interviews and Polls of Experts 

3 
 بندی فضای گفتمان ارزیابی و جمع

Evaluate and Summarize the Discourse Space 

4 
 های کیو( های نهایی کیو )کارتانتخاب عبارت

Select Final Q Phrases (Q Cards) 

5 
 ایجاد دسته کیو 

Create a Q Category 

6 
 کنندگان از میان متخصصان و خبرگان انتخاب مشارکت

Selection of Participants from Among Specialists and Experts 

7 
 های کیو در نمودار کیو سازی نمونهمرتب

Sorting Q Samples in Q charts 

8 
 ها )تحلیل عاملی کیو( تحلیل آماری داده

Statistical Analysis of Data (Q Factor Analysis) 
 

کتب،  ای، از میان مقالت علمی،  در گام نخست و بر پایۀ پژوهش کتابخانهمرور ادبیات پژوهش:  

ها و مجالت و غیره، تمامی اطالعات  ها، فیلمها، یادداشتهای رادیویی و تلویزیونی، روزنامهمناظره

 مربوط به هدف پژوهش استخراج شدند. 

در ادامه از مصاحبه برای تکمیل فضای گفتمان استفاده شد؛ بر همین اساس با استفاده  مصاحبه:  

نج نفر افراد دارای تجربه و تخصص در این زمینه مصاحبه برفی با پ گیری هدفمند و گلولهاز نمونه 

ها اطمینان داده شد که  شد. گفتنی است مشارکت افراد در این پژوهش کامالً آزادانه بود و به آن

آن داده  صورتبهها  پاسخ  گردآوری  و  مصاحبه  اجرای  برای  ماند.  خواهد  باقی  روش  محرمانه  از  ها 

  20-15استفاده شد. مدت زمان انجام هر مصاحبه،  1تعاملی ـ مشارکتی  صورتبهساختاریافته و نیمه 

ها،  شد. درنهایت پس از اتمام مصاحبهها توسط گوشی تلفن همراه ضبط میدقیقه بود. که مصاحبه

 
1. Collaborative/Interactive Interviews 
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  یکدگذار  یهاك یاز تکن  زیدر بخش مصاحبه نسازی شد.  سازی و نهایییادهپ اطالعات در قالب متن  

 خام بهره گرفته شد.  یهااستخراج داده برای یگذاریلترو ف صیتلخ ،یباز و محور

: در این گام همۀ اطالعات برآمده از مراحل اول و دوم یعنی مرور  آوری فضای گفتمانجمع

 ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان با یکدیگر ادغام شدند و فضای گفتمان پژوهش را بنا نهادند. 

های کوتاه و  این مجموعه پس ازگردآوری باید به عبارتی فضای گفتمان:  آورجمعارزیابی و  

  دلخواه  و   مناسب  هایعبارت  ها انتخاب کرد؛ بنابراین ازمنقطع تبدیل شود تا بتوان نمونه را از بین آن

 آوریجمع  هاییآن  آمدند،   دست  به  هامصاحبه  اجرای  نتایج   و  هایافته  یعنی   پژوهش  ینظر  مبانی   از  که

 .زیادی با هدف پژوهش داشتند ارتباط د کهشدن

  عبارات مرتبط با تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر بودند کهاین  سازی عبارات کیو:  نهایی

دادن تغییرهای لزم برای  پس از بررسی در دو مرحله توسط سه تن از خبرگان مدیریت ورزشی، انجام

ابهام آنها مانند حذف عبارتروایی عبارت یا رفع   عنوان به  بیست عبارتها،  های مشابه و تکراری 

 . کیو در پژوهش حاضر انتخاب شدند های نهایی نمونهعبارت

  شدهافراد بررسی   در روش کیو انتخاب بین بیست تا هشتاد نمونه از  کنندگان:انتخاب مشارکت

دیدگاه   یبرا به  یك  مختلف  هایدستیابی    انتخاب  بنابراین  کند؛می  کفایت  موضوع  دربارۀ 

  معمولً  افراد  نمونۀ  بلکه  شود؛نمی  انجام  احتمالی  گیرینمونه  هایروش  از طریق  کنندگانمشارکت

فعال در    انیکه در پژوهش حاضر از میان مرب  شودکوچك انتخاب می  هایاندازه  با   و  هدفمند  طوربه

فوتبال  فعال در  ۀ  شناسان و اصحاب رسانجامعه  ،یورزش  تیریمد  نا متخصص  شکسوتان،یبرتر، پ   گیل

 پژوهش انتخاب شدند. در  کنندگان عنوان مشارکتنفر به  بیست، ایران

کنندگان خواسته شد براساس دستورالعمل بعد، از مشارکت ۀدر مرحل: سازی نمودار کیومرتب

؛ به این شکل که عبارات  ها روی نمودار کیو اقدام کنندسازی کیو به قراردادن هرکدام ازکارتمرتب

درنهایت آن قرار گرفت.  پژوهش  اختیار خبرگان  نوشته شد و در  با بررسی  کیو روی هر کارتی  ها 

دادن این پژوهش  برای انجامروی نمودار اقدام کردند )شکل شمارۀ یك(.  ی عبارات  گذاریجا  بهعبارات  

،  2010،  1ستورکسن و استیونز از نمودار کیو با توزیع نرمال و توزیع اجباری استفاده شد )الینگسن، ا

معنای    که به  -5کنندگان از درجۀ  عبارت کیو توسط مشارکت  20(. این نمودار برای قراردادن  398

که به معنای بیشترین تأثیر با عبارت کیوی مدنظر است، +    5تا  یر با عبارت مدنظراست  کمترین تأث

 .تعبیه شد

 
1. Ellingsen, Størksen & Stephens 
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کنندگان پژوهش، تحلیل عاملی کیو با  سازی توسط مشارکتپس از مرتبتحلیل عاملی کیو:  

تفاوت    ویعاملی ک  لیاجرا، تحل  ۀ وینظر ش  از  انجام شد.   25نسخۀ    1اس اسپیاسافزار  نرماستفاده از  

تحل با  ندارد  لیچندانی  بن  ،عاملی معمولی  تفاوت  ا  نیادیاما  تحل  نجاستیدر  ک  لیکه در    ویعاملی 

شود و افراد براساس  یم  دهیسنج  گانکنندمشارکت  انیهمبستگی م  رها،یمتغ  انیهمبستگی م  یجابه

 (. 288، 2010 )دوئنکمن،شوند بندی میدسته  نوع نگرششان

شدنی است. در بخش کیفی از کاررفته در این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی تفکیكبه ابزار  

طریق مصاحبه با روش تعاملی و مشارکتی و در بخش کمّی از نمودار کیو برای انتقال اطالعات برآمده  

 از بخش کیفی با توزیع نرمال و اجباری استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار که در روش کیو 

نمودار کیو حکم دهد، به تأیید سه تن از متخصصان مدیریت ورزشی    باید به جامعیت عبارات ومی

کنندگان دریافت  ها از مشارکتسازی کارتافزون بر آن، بازخوردهایی که پژوهشگر هنگام مرتبرسید.  

عبارت که  بود  این  نمایانگر  شده  کرد،  انتخاب  پژوهش  موضوع  سنجش  برای  مناسبی   ت اسهای 

تاکاهاشی یوشیزاوا،  ) و  طاهارا  اوکوموتو،  و  6282،  2016،  2یواسه،  نمودار  پایایی  سنجش  برای   .)

گذاران خواسته شد  رو از چهار تن از نمرههای کیو از روش پایایی مصححان استفاده شد؛ ازاینکارت

ل شمارۀ  شک دهندۀ پایایی مصححان است.نشان  76/0که نمودار را تکمیل کنند. ضریب همبستگی  

 دهد. کنندگان نشان میسازی کیو را برای مشارکتیك نمودار و ساختار مرتب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار کیو  -1شکل 

Figure 1- Q Diagram 
 

های کیو نوشته شد ها کدگذاری نهایی شد و در قالب عبارات کیو روی کارتدر مرحلۀ آخر، داده

کنندگان  سازی توسط مشارکتپس از مرتبکنندگان قرار گرفت. در بخش کمّی  و در اختیار مشارکت

کنندگان در فرم مخصوصی که برای این منظور طراحی  امتیازدهی هرکدام از مشارکت  ۀپژوهش، نحو

 
1. SPSS  

2. Yoshizawa, Iwase, Okumoto, Tahara & Takahashi 
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وارد  اس اسپیافزار اس کنندگان در نرممشارکت شده توسطسازیهای مرتبشده بود، ثبت شد. داده

کنندگان شناسایی شود و به کمك  های مختلف مشارکتتحلیل عاملی کیو ذهنیت  شد تا به کمك

 . های پژوهش پاسخ داده شودآن به سؤال 

استفاده شد از روش کیفی  ادامه، برخالف مرحلۀ قبل که  رویۀ،  در  برای پژوهش   از  های کمّی 

مشارکتشناسایی ذهنیت بین  استفاده میهای مشابه  پژوهش  روش  بدینشود.  کنندگان  از  منظور 

ترین روش آماری برای تحلیل  شود. روش تحلیل عاملی، اصلیآماری تحلیل عاملی کیو استفاده می

شود تا تأکید شود در  استفاده می »تحلیل عاملی کیو« رو از عبارتهای کیو است؛ ازاینماتریس داده

باوجوداین، از نظرآماری هیچ تفاوتی  شوند؛ بندی میجای متغیرها دستهفرایند تحلیل عاملی، افراد به

در این پژوهش، برای    (. 2010)دوئنکمن،  بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل عاملی عادی وجود ندارد  

ها دادن تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است، استفاده شد. عاملانجام

شده  فتند. گفتنی است اعداد استخراج به روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد است، چرخش یا

های مرتبط با تغییرات مکرر بر همین اساس یافتهاند؛  های اصلیاز تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفه

 شود.نیز ارائه می مربیان لیگ برتر فوتبال ایران
 

 نتایج 

ریزه استفاده شد. شکل شمارۀ دو  های مناسب از آزمون سنگ برای تشخیص و انتخاب تعداد عامل

 دهد. نشان می Yو  Xها را در دو محور وضعیت عامل
 

 
 ریزهها در نمودار سنگوضعیت عامل -2شکل 

Figure 2- Status of Agents in the Gravel Diagram 
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های مناسب مقادیر  شود، برای انتخاب تعداد عاملمشاهده میطورکه در شکل شمارۀ دو  همان

بزرگ انتخاب میویژۀ  و  تأیید  نیز  از یك  عاملی کیو در جدول شمارۀ چهار تر  تحلیل  نتایج  شوند. 

 .خالصه شده است
 

 نتایج تحلیل عاملی کیو  -4جدول 

Table 4- Results of Q Factor Analysis 
 مجموع چرخشی مجذور بارها 

The Total Rotational Square of the 

Bars 

 مجموع استخراج مجذور بارها 

Total Squares Extraction Bars ردیف 

Row درصد تجمعی 
The Cumulative 

Percentage 

 درصد از واریانس 

Percentage of 

Variance 

 کل

Total 

 درصد تجمعی

The Cumulative 

Percentage 
13.59 13.59 3.06 19.12 1 
26.90 13.30 2.32 33.66 2 
40.09 13.18 2.03 46.40 3 
53.25 13.16 1.67 56.89 4 
64.88 11.63 1.56 66.67 5 
74.21 9.32 1.20 74.21 6 

 

افراد، درمجموع شش عامل شناسایی  جدول شمارۀ چهار نشان می دهد که با توجه به دیدگاه 

از واریانس را تبیین می  21.74شده است که این شش عامل چیزی حدود   کنند و پوشش  درصد 

 دهند. می

-شده )جدول شمارۀ چهار(، آسیبهای تبیینکه اشاره شد، براساس جدول کل واریانسگونههمان

شناسایی میهای  را  موانع شده  که  صورت  این  به  کرد؛  بیان  ذهنی  الگوهای  اهمیت  براساس  توان 

اهمیت بیشتری در مقایسه با دیگر الگوهای ذهنی دارد؛  شده در الگوی ذهنی شمارۀ یك  شناسایی

از واریانس کل را تبیین می  شده در  های شناساییبنابراین اهمیت آسیب ؛  کندزیرا مقادیر بیشتری 

و   ریتفس  یبراگانه به همان ترتیبی است که در جدول شمارۀ پنج آمده است.  الگوهای ذهنی شش

شود یمشخص م  سیماتر  نیها استفاده شد. به کمك اعامل  ۀفتایچرخش  س یها از ماترعامل  ییشناسا

 . اندشده های رفتاریی در آسیبذهن یاز الگوها كیهر  جاد یاز عبارات باعث ا كیکه کدام
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 ها ماتریس چرخش یافته عامل -5جدول 
Table 5- Rotated Matrix of Agents 

 کنندگان مشارکت

Contributors 
 الگوهای ذهنی 

Mental Patterns 
1 2 3 4 5 6 

3 0.87      
9 0.59      
5 0.63      
12  0.73     
13  0.81     
4   0.68    
8   0.81    
16   0.65    
1   0.74    
2    0.55   
7    0.85   
14    0.72   
11     0.66  
10     0.71  
6      0.85 

15      0.64 
 

  یدر کدام الگو  بیکدام آس  نکه یا  نییتع  یپنج مشخص است، برا  ۀطورکه در جدول شمارهمان

عدد مثبت    نیبزرگتر  کهی طورها استفاده شد؛ بهعامل  ۀافتیچرخش   سیاز ماتر  رد،یگیم   یجا  یذهن

 ۀ جیشش، نت ۀاست. جدول شمار زیدر آن الگو ن بیآس گرفتنیجا  ۀدهندنشان یذهن یهر الگو یبرا

 . دهدینشان م كیتفکرا به یرفتار یها بیدر آس یذهن یالگوها یی انه
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 الگوهای ذهنی  -6جدول 

Table 6- Mental Patterns 
 شماره 

Number 
 های ساختاری براساس الگوی ذهنیترین آسیبمهم

The Most Important Structural Damage Based on 

Mental Pattern 

 الگوهای ذهنی

Mental Patterns 

1 Q4   تناقض بین بندهای قرارداد و پایبندنبودن به تعهدات در

 قبال مربی 

Contradiction Between the Clauses of the 

Contract and Non-Compliance with 

Obligations to the Coach 

 گرایان باشگاه
Clubists 

Q14   ران یبرتر فوتبال ا   گی ل یهاباشگاهنبود فلسفه و مکتب در 
Lack of Philosophy and School in the 

Clubs of the Iranian Football Premier 

League 
Q19 هاای در باشگاهنامۀ حرفهنبود اصول و نظام 

Lack of Professional Principles and 

Regulations in Clubs 

Q7 ها برنامۀ راهبردی در باشگاهانداز و  نبود چشم 
Lack of Vision and Strategic Plan in Clubs 

Q8  انتخاب ناآگاهانه و بدون شناخت مربیان 
Unknowingly Selecting Coaches without 

Hesitation 

2 Q5 ها و غیرفوتبالی در رأس باشگاه حضور مدیران غیرورزشی 
The Presence of Non-Sporting and Non-

Football Managers at the Top of Clubs 

 مدیران ناآگاه 
Unaware 

Managers 

Q6 گرفتن مربیان دارای پشتوانه های  خدمتگرایش در به

 ای مالی )دارای حامی مالی( و رسانه
Tendency to Hire Coaches with Financial 

Support (Sponsored) and Media 
Q12 گرایی عالقۀ مدیران باشگاه به کسب نتیجه و نتیجه 

Club Managers' Interest in Getting Results 

and Consequentialism 
Q18   تحمیل بازیکنان و افرادی که مدنظر مربی نیستند به

 مربیان 
Imposing Players and People Who Are 

Not Considered by the Coach to the 

Coaches 
3 Q1 مربیان ناآگاه  انداز و برنامه در مربیان لیگ برترنبود چشم 
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Lack of Vision and Program in Premier 

League Coaches 

Unaware Coaches 

Q2  نبود اصول و فلسفۀ کاری در مربیان 

Lack of Principles and Work Philosophy 

in Coaches 

Q20 قراردادهای غیرواقعی و غیراصولی دادن به  تن 
Submitting to Unrealistic and 

Unprincipled Contracts 

Q17 ضعف فنی(  مکتین  ی رو انیو مستمر مرب  ف یضع  جی نتا( 
Poor and Continuous Results of Coaches 

on the Bench (Technical Weakness) 
Q21  قراردادنبود پایبندی به تعهدات ذکرشده در 

Failure to Comply with the Obligations 

Specified in the Contract 
4 Q3  ان یمرب  یدرپیپ رات ییزرد از تغ  یهارسانه  تیحما 

Yellow Media Support for Successive 

Changes of Coaches 

 رسانۀ زرد 
Yellow Media 

Q9 ای وجود دللن رسانه 
Existence of Media Speculators 

5 Q15   اختصاص بخشی یا نیمی از قرارداد باشگاه یا مربیان به

 گران فوتبال دللن و واسطه
Allocate Part or Half of the Club or 

Coaches' Contract to Football Brokers and 

Intermediaries 

 اقتصاد معیوب 

Defective 

Economy 

Q16   ها باشگاهنبود شفافیت مالی در 
Lack of Financial Transparency in Clubs 

6 Q10  ارتباط غیررسمی و مخرب مربی با بازیکنان و تشکیل

 باندهای مخرب در تیم
Informal and Destructive Communication 

Between the Coach and the Players and 

the Formation of Destructive Gangs in the 

Team 

 ت مخرب ارتباطا

Malicious 

Communication 

Q22 ها با دللن وباشگاه ران ی و مخرب مد یرسمریارتباطات غ  

 ی رسمریغ های مدیربرنامه
Informal and Destructive Communication 

of Club Managers with Informal Brokers 

and Agents 
Q11 مربیان  کاری و ارتباطات مخرب خارج از فوتبال در سیاسی

 و مدیران 
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Political Work and Destructive 

Communication Outside of Football in 

Coaches and Managers 
Q13 مدیربرنامه دللن و  ارتباط غیررسمی و مخرب مربی با-

 ی رسمریغ های

Informal and Destructive Relationship of 

the Coach with Informal Brokers and 

Agents 
 

یافته لحاظ  براساس  از  مربیان شناسایی شدند؛  تغییرات مکرر  با  مرتبط  الگوی ذهنی  ها، شش 

گرایان در رتبۀ اول، مدیران ناآگاه در رتبۀ دوم، مربیان ناآگاه در رتبۀ  اولویت، الگوی ذهنی باشگاه

رب در رتبۀ ششم قرار سوم، رسانۀ زرد در رتبۀ چهارم، اقتصاد معیوب در رتبۀ پنجم و ارتباطات مخ

گذاری روش کیو و براساس گذاری الگوهای ذهنی بر پایۀ شیوۀ نام و برچسب گرفتند. گفتنی است نام

 شده است.نظر تیم پژوهش انجام 
 

 گیریبحث و نتیجه 

حرفه  باشگاهورزش  و  است  ورزش  صنعت  از  مهمی  بخش  بهای  نیز  ورزشی  بنگاههای  های  عنوان 

اند. در این میان، ارزیابی و بررسی عملکرد  اقتصادی این صنعت، در هستۀ مرکزی این صنعت واقع شده

ای از موضوعات مهمی است که توجه پژوهشگران را به خود معطوف های مختلف ورزش حرفه بخش

ای است که مربیان و سرمربیان  ها، منابع انسانی درگیر در ورزش حرفه ه است. یکی از این بخشکرد

تواند بر نتایج  ها میهای آنکه تصمیمصورتیای دارند؛ بههای باشگاهی نیز در این بخش تأثیر ویژهتیم

 گذارندمی اثر های فوتبالباشگاهنتایج   بر که دارند وجود گوناگون عواملتیم و باشگاه تأثیر بگذارد.  

در سطوحبه  که همکاران،   قرار بازیکنان و فنی کادر مدیریت، طورکلی  و  )آدلر  (.  27،  2013دارند 

قرار  ضعیف در نظر نتایج مسئول که عاملی اولین معمولً باشد، انتظار از دور نتایج تیم که هنگامی

از سمت است تیم سرمربی  و فنی کادر گیرد،می مورد  که  هواداران  یا  باشگاه  قرار   هجمه مدیریت 

موارد در و گیرندمی می سرمربی برکناری  و اخراج  سبب  بیشتر  بنابراین  تیم  حاضر  شود؛  پژوهش 

 بود.  های لیگ برتر فوتبال ایرانشناسی تغییرات مکرر مربیان باشگاهدنبال آسیببه
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بر   مؤثر  عوامل  داد که  نشان  پژوهش حاضر  باشگاهنتایج  مربیان  برتر  تغییرات مکرر  لیگ  های 

ناآگاه،  گرایانباشگاهعوامل    فوتبال کشور، در شش دسته شامل ناآگاه،  مدیران  مربیان  زرد، ،   رسانۀ 

و   معیوب  به  اقتصاد  مربوط  عوامل  که  داد  نشان  نتایج  همچنین  گرفتند.  قرار  مخرب  ارتباطات 

نبود فلسفه ، تناقض بین بندهای قرارداد و پایبندنبودن به تعهدات در قبال مربی  گرایان شاملباشگاه

باشگاه در  ا  گیل  یهاو مکتب  فوتبال  نظام،  رانیبرتر  و  اصول  باشگاهنامۀ حرفهنبود  در  نبود  ای  ها، 

ت مربیان بود که با بخشی  ها و انتخاب ناآگاهانه و بدون شناخانداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهچشم

الهی، سجادی،    (،2010)  1فرکینز و شیلبوری   (،2007های فدراسیون فوتبال نیوزلند )از نتایج پژوهش

( ابریشمی  و  نادری2010خبیری  قره(،  و  امیری  خبیری،  احسانی،  )نسب،  فیروزی، 2011خانی   ،)

( فرزان  و  عیدی2012رضوی  اشرف(،  آرین،  پور،  )خزایی،  ترکسلویه  سیف2015غالمی  و  پناهی  ( 

 و مدیریت ایمطالعه در  (2017)   پناهی و همکارانسیف  همسو است.  ( 2017شعبانی و خطیبی )

شناسایی   قهرمانی سطح  در ایران والیبال پیشرفت  بر تأثیرگذار عوامل عنوانراهبردی را به  ریزیبرنامه

ها  انداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهنبود چشمهای پژوهش حاضر را در قسمت آسیب  کردند که یافته

( در پژوهشی  2015پور و همکاران )عیدیشود، تبیین کرد.  ها منجر میکه به تغییرات زیاد مربی تیم

ریزی بلندمدت و نابسامانی  برنامهنبود    شاملفوتبال    ۀاساسی در مسیر توسع  هایچالشنشان دادند که  

ها  ها گربیان مربیان تیمتوان گفت این چالشاست و میعف مدیریتی  ض  و  ایداری حرفهنظام باشگاه

( در پژوهش  2010ها اشاره شد. فرکینز و شیلبوری )گیرند که در پژوهش حاضر نیز به آن را نیز می

ای را پل موفقیت به های ورزشی ملی و منطقهریزی راهبردی و بلندمدت در سازمانخود نقش برنامه

می عقید اهداف  آن  بر  و  بلندمدت و چشمهدانند  برنامۀ  نداشتن  با  اهداف، سازماناند که  های  انداز 

بر  های پژوهش حاضر مبنیها بر یافتهگونه موفقیتی را داشته باشند. این یافتهورزشی نباید توقع هیچ

ها صحه گذارده است که یکی از دلیل تغییر زودهنگام  های راهبردی در باشگاهانداز و برنامهنبود چشم 

( در پژوهشی عواملی مثل ساختار  2007فدراسیون فوتبال نیوزلند )های فوتبال است.  مکت تیمنی

ها و موانع توسعۀ فوتبال ترین ضعفنکردن از مربیان متخصص را مهمها و استفادهنامناسب باشگاه

است. )  دانسته  و همکاران  نادری2012فیروزی  و   )( و همکاران  برنامه2011نسب  نبود  نیز  زی ری( 

 
1. Ferkins & Shilbury 
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( نیز در  2010اند. الهی و همکاران )ویژه فوتبال دانستهبلندمدت را از مشکالت عمدۀ ورزش کشور به

ای فوتبال در کشور  داری حرفه یافته برای تحقق باشگاهپژوهش خود بر لزوم توجه به نظامی سازمان

های پژوهش در  یافته  با توجه به های پژوهش حاضر در این بخش را تأیید کرد.تأکید کردند که یافته

های فوتبال برای کسب نتایج خوب و عملکرد توان گفت که مدیران و مسئولن باشگاهاین بخش می

باید در کنار انتخاب مربیان مثبت در لیگ که در پس ایجاد ثبات در پست سرمربیگری تیم است، می

دادن به مربیان ایجاد اعتماد و فرصتبر  دار، برای تقویت فلسفه و مکتب باشگاه مبنیکارآزموده و آینده

کننده در درازمدت و ایجاد محیط انداز حمایتکردن افکار خود، تدوین اهداف و چشممنظور پیادهبه

 های فوتبالی، گام بردارند. سازی دانش و تاکتیك پایدار برای پیاده

داد که  یافته نشان  پژوهش حاضر  ناآگاه شاملهای  غیرورزشی و حضور مدیرا  عامل مدیران  ن 

باشگاه رأس  در  بهها،  غیرفوتبالی  به  پشتوانه خدمتگرایش  دارای  مربیان  )دارای گرفتن  مالی  های 

گرایی و تحمیل بازیکنان و افرادی عالقۀ مدیران باشگاه به کسب نتیجه و نتیجه   ای،اسپانسر( و رسانه

(،  2018طری، ططری و هنرور )های مطالعات ط که مدنظر مربی نیستند به مربیان بود که با یافته

( کاظمی  و  رحمانی  یوسفی،  کوزهایزدی(،  2015سلیمانی،  احسانی،  تجاری،  و  (،  2016)  چیان 

( نیوزلند  فوتبال  همسوست.1999)  1گارتو  (  2007فدراسیون   )  ( همکاران  و  در  2018ططری   )

موجب موفقیت های ورزشی  پژوهشی دریافتند که سبك رهبری مشارکتی و مشورتی مدیران باشگاه

توان شاهد برخورد قهری و تصمیمات احساسی و عجولنه  شود که میو توسعۀ کار تیمی باشگاه می

از شکست در کسب   اقدام بعد  اولین  بود که در  دربارۀ حضور مدیران غیرورزشی در فوتبال کشور 

تیم م به تعویض سرمربی  اقدام  باشگاه  با کمیتۀ فنی  این  ینتایج، بدون مشورت و مشارکت  کنند؛ 

ای دریافتند که  ( در مطالعه2015کند. سلیمانی و همکاران )مطلب نتایج پژوهش حاضر را تبیین می

مهارت مهمداشتن  شایسته  مربیان  و  مناسب  تجهیزات  مدیریتی،  و  ارتباطی  معیارهای  های  ترین 

داری دارد که  اشگاهای هستند که نشان از صالحیت و شایستگی مدیران در حوزۀ بداری حرفهباشگاه

های خود  سازی افکار و تاکتیكدادن به او برای پیادهاز مراحل انتخاب یك مربی برای تیم و فرصت

ندارند.   ( در  2016ایزدی و همکاران )آگاه هستند و همچنین در کار مربیان و بحث فنی دخالت 

 
1. Gart 
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ارتباطات باشگاه با محیط  ای در کیفیت  کنندهپژوهشی نشان دادند که مدیریت باشگاه نقش تعیین

ربط فوتبال را  کفایتی مسئولن ذی( در پژوهشی بی2007همچنین فدراسیون فوتبال نیوزلند )دارد. 

( نشان داد که  1999ها و موانع توسعۀ فوتبال دانستند. در پژوهشی دیگر، گارت )ترین ضعفمهم

کنند،  هت دستیابی به اهداف تالش نمیتنها در جمدیران با سطح پایینی از ثبات و تعهد سازمانی، نه

تفاوتی به مسائل محیط کار در میان همکاران خود اثر تخریبی نیز دارند؛  بلکه در ایجاد فرهنگ بی

دقتی و درنتیجه ایجاد سازوکارهای کنترلی و نظارت دقیق و پیچیده و  کاری و بیاین امر موجب کم

آنهزینه از  ناشی  میهای  بهها  توجه  با  می  شود.  پژوهش  ادبیات  و  که  نتایج  گرفت  نتیجه  توان 

باشگاهپژوهش به نقش و شایستگی مدیریت  زیادی  باشگاههای  بهبود عملکرد  بر کیفیت و  های  ها 

که مدیران صورت کنند؛ بدینهای پژوهش حاضر را تبیین مینوعی یافتهاند که بهورزشی اشاره داشته 

توانند به باشگاه  ، در درجۀ اول با ایجاد سازوکار مناسب میهای فوتبالبادانش و متخصص در باشگاه

نظم دهند و مشکالت مالی را برطرف کنند. در درجات بعدی، مربیان را آگاهانه و با توجه به اهداف  

باشگاه انتخاب کنند تا کمتر درگیر تغییر مربی یا کادر فنی باشگاه شوند و کسب نتایج مطلوب را 

 د. برای باشگاه رقم بزنن

انداز و برنامه در مربیان  نبود چشمنشان داد که عامل مربیان ناآگاه شامل    پژوهش   همچنین نتایج

  جینتا  دادن به قراردادهای غیرواقعی و غیراصولی،تن  نبود اصول و فلسفۀ کاری در مربیان،  لیگ برتر،

مرب  فیضع مستمر  قرارداد   مکتین  ی رو  انیو  در  ذکرشده  تعهدات  به  پایبندنبودن  و  فنی(  )ضعف 

یافتهمی با  پژوهششود که  رمضانیهای  نقوی، حسینی،  و کشگر)های  و  2019نژاد  پناهی  (، سیف 

(،  2013)  1(، یوفا 2015پور و همکاران )(، کاظمی2016نژاد )صاحبکاران و رمضانی،  (2017همکاران )

و (  2007(، فدراسیون فوتبال نیوزلند )2009)  4شاو(،  2009)  3سکندیز(،  2011)  2میرز، فلتز و چاس 

ای پیشینۀ پژوهش نشان داد که پژوهشگران زیادی صالحیت حرفه   ( همسوست.2007)  5تنا و فارست

 
1. Union Europe Football Confederation (UEFA) 

2. Myers, Feltz & Chase 

3. Sekendiz 

4. Shaw 

5. Tena & Forrest 
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های ارتباطی و فنی، سوابق و تجربیات و تفکر استراتژیك مربی، پایبندی به تعهدات قراردادی، مهارت

( 2019اند. در این راستا، نقوی و همکاران )ها مؤثر دانستهها و باشگاهر موفقیت تیمای را دو توسعه 

رفتار مربیان مهمهای حرفهای دریافتند که صالحیتدر مطالعه برند شخصی  ای و  ترین معیارهای 

کارآمد را  مربیان  ایمطالعه در  (2017)  پناهی و همکارانای ایران هستند. سیفمربیان ورزش حرفه 

کردند.   قهرمانی سطح در ایران والیبال پیشرفت بر تأثیرگذار عامل عنوانبه و  معرفی  صاحبکاران 

شناختی، فنی،  های اجتماعیـ  ارتباطی، روانای نشان دادند که مهارت( در مطالعه2016نژاد )رمضانی

پور و همکاران هستند. کاظمی  ترین ابعاد ارزیابی عملکرد مربیانای و تجربۀ ورزشی، مهمروابط حرفه 

های  های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال شامل مهارت( در پژوهشی دریافتند که شاخص2015)

های فردی،  های مدیریتی، ویژگیهای ارتباطی و اجتماعی، مهارتهای شخصیتی، مهارتفنی، ویژگی

روانمهارت و  شناختی، دیدگاههای  مربیگری  مربیگری، سوابق  به های  بازیکن سوابق ورزشی  عنوان 

هایی نظیر تجربه و دانش زیاد  ( نشان داد که مربیان کامل و موفق دارای ویژگی2013شود. یوفا )می

ها، داشتن کارگیری بازیکنان، ساخت فرهنگی تیمی، برقراری ارتباط خوب با رسانهدر استخدام و به

ای دریافتند که عواملی  ( در مطالعه2011همکاران )تفکر استراتژیك و برنامۀ بلندمدت هستند. میرز و  

های اجتماعی  های قبلی، مهارت درک ورزشکاران و حمایتنظیر میزان تجربه و آمادگی مربی، موفقیت

مؤثرند.   مربیان  و کارآمدی  )در موفقیت  داد که  ( در مطالعه2009سکندیز  نشان  از   62ای  درصد 

باشگاه الزامات  مربیان  از  ترکیه  )باشگاههای  آگاهی کامل دارند. شاو  ( در  2009داری و شغل خود 

تر از دیگر مربیان  توانند موفقای به این نتیجه رسید که مربیان باتجربه و باثبات ورزشی میمطالعه

( نیوزلند  فوتبال  فدراسیون  کنند.  استفاده2007عمل  پژوهشی  در  را  (  متخصص  مربیان  از  نکردن 

ای بر للیگا گزارش ( در مطالعه2007توسعۀ فوتبال دانستند. تنا و فارست )ها و موانع  ترین ضعفمهم

باشگاهکردند که مهم از سوی مدیران  مربیان  برکناری  اخراج و  دلیل  مواجه ترین  با خطر  ها،  شدن 

تر است و به همین دلیل مدیران به امید کسب نتایج بهتر و دورشدن از منطقۀ سقوط به دستۀ پایین

توان نتیجه گرفت های پژوهش میبنابراین با توجه به یافته؛  کنندم به تغییر کادر فنی میسقوط اقدا

که اگر هرکدام از تعهدات مربی اجرا نشود، مربیان اصول و فلسفۀ کاری شفاف و مؤثر نداشته باشند،  

وجیه و ها دهند، برای نتایج ضعیف خود تشدن تن به بستن هر نوع قراردادی با باشگاهبرای مطرح 
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باشگاهبرنامه مدیران  نباشند،  خود  تیم  و  باشگاه  به  متعهد  و  باشند  نداشته  چارهای  جز ها  ای 

 ها ندارند. کنارگذاشتن آن

  ی درپ یپ   راتییزرد از تغ  یهارسانه  تیحما  های پژوهش نشان داد که عامل رسانۀ زرد بهیافته

(،  2007های فدراسیون فوتبال نیوزلند )ای مربوط بود که با نتایج پژوهشوجود دللن رسانه  و   انیمرب

فدراسیون فوتبال  .  همسوست(  2020( و اسداللهی، تجاری و زارعی )2017اسداللهی، تجاری و زارعی )

از رسانه( در پژوهشی حمایت2007نیوزلند ) وتبال ها و موانع توسعۀ فترین ضعفها را مهمنکردن 

( در پژوهشی دریافتند که استفاده از ابزارهای ارتباطی و ترویجی  2020اسداللهی و همکاران )  دانست.

کنندگان تأثیر دارد. همچنین بر موفقیت باشگاه فوتبال شهرخودرو در ایجاد تعهد ورزشی در مصرف

با استفاده    فوتبال   های ه باشگا  مدیران( نشان دادند که  2017ای دیگر اسداللهی و همکاران )در مطالعه

شوند که به نقش  کنندگان  توانند باعث افزایش و تکرار مشارکت مصرفها میاز میزان اثرگذاری رسانه 

ها بر موفقیت های ارتباطی توسط باشگاهها و همچنین اثر استفاده از رسانهها از باشگاهحمایت رسانه

ها زاویه پیدا کنند، این موضوع ها با رسانهای باشگاههها اشاره دارد. اگر در محیط فعالیت حرفباشگاه

تواند به ایجاد هجمه علیه باشگاه و کادر فنی منجر شود و این هجمه و فشار را از طریق بازی با  می

افکار عمومی در هواداران به سکوها نیز بکشانند که درنهایت بر تصمیمات مدیران باشگاه اثر بگذارد.  

ای که از یك مدیر، بازیکن یا گاهی از سایر مربیان غیرفعال در  وجود دللن رسانهیا از منظر دیگر،  

کم و  های وی، کمدادن ضعف نشانگیرند، با ایجاد جو متشنج علیه یك مربی و بزرگلیگ خط می

گذارند و  صورت تدریجی بر ذهنیت مدیران باشگاه دربارۀ ادامۀ همکاری با مربی کنونی تأثیر میبه

توان های پژوهش حاضر میزنند؛ بنابراین با توجه به یافتهۀ تغییر سرمربی یك تیم را رقم میزمین

نتیجه گرفت که مدیران و مسئولن فوتبالی در جهت کاهش تغییرات روی نیمکت خود و ایجاد فضای 

فوتبالی    هایها و تاکتیكسازی استراتژی مناسب و مطمئن برای کادر فنی و مربیان تیم در جهت پیاده

ها بر ذهن ارکان باشگاه و  ها و اثرات آن در تیم و کسب نتایج مطلوب در دراز مدت، به نقش رسانه

 ها را کنترل کنند.ها توجه داشته باشند و آنهای ایجادشده توسط آن حاشیه 

عامل اقتصاد معیوب شامل اختصاص بخشی یا نیمی از های پژوهش نشان داد که  همچنین یافته

شود که  ها مینبود شفافیت مالی در باشگاهگران فوتبال و  د باشگاه یا مربیان به دللن و واسطهقراردا
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( و فریك  2009)  1باروس، فریك و پاسوس(،  2007های فدراسیون فوتبال نیوزلند )با نتایج پژوهش

مالی و  ( در پژوهشی کمبود منابع  2007فدراسیون فوتبال نیوزلند )  همسوست.(  2010) و همکاران

ها و موانع توسعۀ فوتبال دانستند که در نتیجۀ آن مربیان یا مدیران باشگاه  ترین ضعفبودجه را مهم

که نقش دللن را    شوند های غیررسمی نظیر دللن ناچار میکارگیری مربیان ناکارآمد از کانالبه به

 دستمزد عامل دو هر که د( دریافتن2010)و همکاران    فریكکند.  در نصب و عزل مربی پررنگ می

هستند. باروس و همکاران  داراجباری( معنا یا )داوطلبانه اخراج احتمال توضیح در تیم  و شفاف مربی

در  دارند، بیشتری  دستمزد که مربیانی  مربی، سطح از نظرصرف  که دریافتند پژوهشی ( در2009)

بنابراین  ؛  مانند می باقی تریکوتاه زمان مدت تر،شفافکم و قرارداد مالی   پرداخت با مقایسه با مربیان

ها کمك کند تا در مواقعی  تواند به آنتوان نتیجه گرفت که شفافیت مبالغ قراردادهای مربیان میمی

شوند، بتوانند ایستادگی کنند و طبق مفاد قرارداد عمل کنند، ولی اگر قرارداد که با مشکل مواجه می

ای  منزلۀ برگ برندهتواند از سمت مدیران باشگاه بهدارای بندهای غیر منطقی باشد، میشفاف نباشد یا  

کردن مبلغ درخواستی مربی و انطباق آن با نتایج ضعیف او باشد که مربی بدون هیچ حرفی  برای فاش

خته،  کردن مربیان ناکارآمد و ناشنابراین، نقش و حضور دللن برای مطرح کنار گذاشته شود. عالوه

زدن توافق  های فوتبال را گرفته است. در بیشتر مواقع با برهممسئلۀ دیگری است که گریبان باشگاه

اند به اهداف خود و قرارداد با باشگاه برسند، دللن فشار بر مدیر  مالی بین دلل و مربیانی که توانسته

کسب نتایج ضعیف، آن را عملی  دهند و در بزنگاه  بر کنارگذاشتن مربی را افزایش میباشگاه مبنی

خوبی های پژوهش حاضر نیز این امر مهم بهکنند که در یافتهکنند و مربی جدید را معرفی میمی

 شناسایی شد. 

ارتباط غیررسمی و مخرب مربی با  یافته ارتباطات مخرب، به  های پژوهش نشان داد که عامل 

ها با دللن و  باشگاه  رانیو مخرب مد  یرسمریغ ارتباطات  ،  بازیکنان و تشکیل باندهای مخرب در تیم

از فوتبال در مربیان و مدیران و سیاسی  ی،رسمریغ   هایمدیربرنامه ارتباطات مخرب خارج    کاری و 

با مربی  و مخرب  غیررسمی  و    ارتباط  یافتهرسمریغ   هایمدیربرنامهدللن  این  بود.  مربوط  با  ی  ها 

(، 2018زاده، شجیع و افروزی )عظیم(، 2019)آذر و پورعزت  پور،، قلی ایمانی های های پژوهشیافته

 
1. Barros, Frick & Passos  
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( و  2017)  1(، گنس مورس، بورجس، ماکارین، مناه بالنکسون، نیکوو و ژانگ2017نیری و صفاری )

های  ( در پژوهشی نشان دادند که مؤلفه2019ایمانی و همکاران )همسوست.  (  2011)  2کیم و تریل

بازی،  راستای ارتقای سالمت نظام اداری شامل شفافیت، دوری از سیاسیسیستم منابع انسانی در  

وری  تواند بهرهکه می  محوری و کنترل داخلی استمحوری، قانونسالری، عدالتپاسخگویی، شایسته

های فوتبال نیز بحث مربوط به فساد و ارتباطات غیررسمی و سیاسی  اداری را افزایش دهد و در باشگاه

تواند بر تمام ارکان باشگاه اثر خود را بگذارد و بحث نیمکت مربیان نیز از این قاعده مستثنا  ها میبازی

ای را در تقویت  ( در پژوهشی نقش مدیریت دانش و تبلیغ رسانه2018زاده و همکاران )عظیمنیست.  

شان دادند  ای ن( در مطالعه2017نیری و صفاری )ارتباطات مؤثر باشگاه با محیط خود تأیید کردند.  

ی و فرهنگی به برقراری ارتباطات یغلبه بر موانع زبانی، نگرشی، ادراکی، فیزیکی، محیطی، معناکه  

شدن معنای مدنظر مربیان و ورزشکاران بر یکدیگر و بهبود عملکرد و موفقیت تیم اثربخش و منطبق 

پنهان نشوند و امکان بروز  ها  های ورزشی اگر اخبار و اتفاق توان گفت در باشگاهکه می شودمنجر می

توان با توسعۀ ارتباطات اثربخش در باشگاه جلوی  شایعات و ارتباطات غیررسمی به وجود نیاید، می

ها علیه مربیان تیم را گرفت و شرایط مطمئن و باثباتی را برای عملکرد مربیان فراهم  خیلی از تخریب 

یفیت ارتباط بر رفتارهای مصرفی در ورزش ای دریافتند که ک( در مطالعه2011کیم و تریل )کرد.  

بازی، فساد و  ( در پژوهشی دریافتند که سیاسی2017)  دار دارد. گرنس مورس و همکارانتأثیر معنا

اقتصادی در سازمان اثرات مخرب اجتماعی و  های  ها را به همراه خواهد داشت که باشگاهباندبازی 

پست  زمینۀ  در  قاعده  این  از  نیز  حورزشی  مستثنا های  مربیان  نیمکت  نظیر  خود  کلیدی  و  ساس 

توان نتیجه گرفت که در جهت برقراری ثبات روی نیمکت مربیان و کادر فنی  بنابراین می؛  نیستند

میتیم لیگ،  در  مطلوب  نتایج  کسب  و  فوتبال  بر  های  داد،  سامان  باشگاه  درون  ارتباطات  به  باید 

تأکید   ارتباطات  در  گفتاری  و  رفتاری  سازمانشفافیت  همسوکردن  برای  و  غیررسمی کرد  های 

 ایجادشده در باشگاه با اهداف باشگاه سعی کرد. 

 
1. Gans-Morse, Borges, Makarin, Mannah-Blankson, Nickow & Zhang 

2. Kim & Trail 
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بردن از  توان نتیجه گرفت که برای بهرهآمده در پژوهش حاضر میدستهای بهبا توجه به اولویت

باید  می  ها ابتدامدیرۀ باشگاههای باشگاهی، مدیران عامل و اعضای هیئت نتایج مثبت ثبات نیمکت تیم

داری باشگاهفلسفه و مکتب    تعارضات، تناقضات و پایبندنبودن به تعهدات به مربیان، ضعفبرای کاهش  

ها اقدام کنند و  انداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهای، چشمنامۀ حرفه و همچنین تدوین اصول و نظام

انتخاب آگاهانۀ مربیان، تغییرات نیمکت و کادر فنی را در باش  ثبات در با  گاه به حداقل برسانند و 

آمده  دستهای بههای بعدی مطابق با اولویتجهت تمرکز بر اهداف باشگاه فراهم کنند. سپس در گام

داری و اقتصادی ایجاد کنند و مربیان  بستر لزم را برای ورود مدیران فوتبالی و آگاه به مسائل باشگاه

ه و آگاه به مسائل فنی فوتبال را انتخاب کنند. همچنین دارای اصول و فلسفۀ منطبق بر اهداف باشگا

رسانه با  در ارتباط  شفافیت  برای  باتجربه  عمومی  روابط  کمیتۀ  یك  ایجاد  با  و  کنند  تقویت  را  ها 

های زرد را کاهش دهند. در ادامه  ای و رسانهکردن اخبار و وقایع باشگاه، اثر دللن رسانهمنعکس

ویژه قراردادهای مربیان، حواشی را کاهش دهند  شفاف مالی در باشگاه و به بتوانند با ایجاد یك نظام

های غیررسمی نظیر ارتباطات مربی با بازیکنان، بازیکنان با بازیکنان یا با دللن،  و در انتها اثر سازمان

ر خاطر انرژی خود را ب  ها و غیره را کنترل کنند و کاهش دهند تا مربیان در آرامشسیاسی بازی

 اهداف تیمی باشگاه متمرکز کنند. 

 گرا فوتبال نتیجهتوان نتیجه گرفت که گرایش به  های پژوهش حاضر میدرنهایت با توجه به یافته

نگرفتن برکنار شوند و نیمکت  از چند هفته نتیجه  پس از مربیان    بسیاریباعث شده است    در کشور

 شود و است که در ایران اجرا می  فرایندیاین   ،هرحالبه  .سرمربیگری را به مربیان دیگر تحویل دهند 

ها با  دیگر، نبود ابزار لزم در اختیار مربیان است که آن  ۀمسئل  .ه استفوتبال به آن عادت کرد  ورزش

به درب خروجی باشگاه نزدیك    ؛ در غیر این صورتقبولی کسب کنندوجود امکانات کم باید نتایج قابل

چند    ازکه عمر مربیگری در ایران کم شود و مربیان بعد  است  باعث شده  این مسائل    ۀشوند. هممی

ها در  آن   .گرا هستندهمه نتیجه   ، های فوتبالمسئولن تیم  .بدهند  دیگر  انهفته جای خود را به مربی

یك  .به همین خاطر عمر مربیان در ایران کم است  ؛نگرفتن تیمشان باید پاسخگو باشندقبال نتیجه 

خوبی بگیرد. صبر و    ۀتواند نتیجریزی، هدف، دستیاران خوب و نیروهای انسانی میبرنامهمربی با  

در   ، کارش شروع خوبی نداشته باشد  یهای ما بسیار کم است و اگر مربی در ابتداشکیبایی رسانه
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بهرسانه میها  برده  نام  ضعیف  مربی  همه  م .شودعنوان  که  است  دایره  یك  مثل  ایران  در  ربیگری 

وار جایشان را  داخل این دایره فقط مربیان هستند که سلسله   .توانند داخل این دایره قرار بگیرندمی

اگر یك مربی در یك تیم   .کندهمین شکل ادامه پیدا میبه  کنند و این دایره  با یکدیگر عوض می

قتی مطمئن  بازیکن و  و  شده کار کندریزی صورت برنامه باید به  ،بخواهد قصد ماندگاری داشته باشد

ریزی شود و برنامه ۀ که مربی بتواند وارد چرخدرصورتی .کند بهتر کار می است اش ماندگارشود مربی

اگر تیمی مثل تیم فوتبال    .شودجا نمیطور حتم جابهبه  آورد،به وجود  را  ریزی  برنامه  ۀبتواند چرخ  نیز

میلیون یورو در سال   500فقط گردش پول آن    کهاست    رئال مادرید که هم معروف و هم پرهوادار

کنند  تر از مربی پیدا نمیاول دیواری کوتاه ۀمدیر عامالن در مرحل  ،دست آوردنتایج ضعیفی به است،

فنی و عوامل اجرایی   ۀسرپرست، کمیت  سپس به تعویض  دهند.را تغییر میو مربی و کادر فنی خود  

 کردن سلیقۀ ها و دخالت بیجا و دخیلمدیران عامل باشگاهوآمد بودن  در رفتکنند.  اقدام می  خود

 گری در ایران دامن زده است.شدن عمر مربیها هم به کوتاهشخصی آن 

که مسئولن و   شودشده پیشنهاد میهای شناساییهای پژوهش حاضر و آسیب با توجه به یافته

تأملی جدی در این باره داشته باشند و  ویژه مدیران فوتبالی در کشور  گذاران کالن ورزش، بهسیاست

با اتخاذ راهکارهای اجرایی از نتایج پژوهش حاضر، در جهت ایجاد شرایط باثبات برای کارکردن مربیان  

دار از طریق افزایش دانش حقوقی مربیان در عقد قراردادهای همکاری، توسعۀ بادانش، باانگیزه و آینده

بازی  ها، کاهش سیاسیها و نظرهای خود با مدیران و رسانهسته های ارتباطی و بیان شفاف خوامهارت

طراحی، تدوین  ها در عرصۀ مربیگری،  بازیگری و دللو رفتارهای مخرب در باشگاه، کاهش واسطه

انداز و برنامۀ راهبردی دربارۀ باشگاه  ها، تدوین چشمای در باشگاهنامۀ حرفهسازی اصول و نظام و پیاده

عنوان مدیران عامل در رأس  مدیران ورزشی از دل فوتبال بهباشگاه و همچنین انتخاب    های و فعالیت

 گام بردارند. ها،  باشگاه
 

 تقدیر و تشکر 

افرادی که در بخش  تمامی  زحمات  از  پایان  پژوهش همکاری  در  تیم  با  پژوهش  این  مختلف  های 

 کنیم. داشتند، قدردانی و تشکر می
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