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 چکیده

  -وصیفیي ساختاري مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تهابیآسهدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل   
  پیمایشــی اســت که به شــیوة کیفی و کمی ( آمیخته) انجام گرفته اســت. براي دســتیابی به اهداف پژوهش ابتدا با روش کیفی (دلفی)

س ي مرتبط با هاگزاره شنامۀ محقق          هابیآ س ستفاده از پر سپس در بخش کمی با ا ستخراج و  ساختاري فوتبال ایران ا ساختۀ مدل  ي 
ساختاري   س معادالت  شد. جامعۀ آماري پژوهش در بخش کیفی از میان م  هابیآ ساختاري مربیان لیگ برتر فوتبال ایران آزمون  ربیان ي 

سابق  شنا با مفاهیم فوتبال به تعداد     ۀ خبرة فوتبال ایران، پیشکسوتا  با شی آ صان حوزة مدیریت ورز ص یان لیگ نفر بودند. مرب 26ن و متخ
در بخش کمی از آمار توصیفی و   هاداده لیوتحلهیتجز نفر نمونۀ نهایی تحقیق در بخش کمی نیز بود. براي 220برتر فوتبال ایران به تعداد 

میتۀ  شش بخش ک  دري ساختاري  هابیآس ي پژوهش حاکی از استخراج  هاافتهی .شد  دهاستفا  05/0در سطح معناداري   از آمار استنباطی 
  طوربهي مرتبط با مربیان بود. هاکانونو  هاهیاتحاد، هیأت فوتبال، سازمان لیگ و در نهایت  هاباشگاه آموزش، مدیریت فدراسیون فوتبال،  

ــفافیت وظایف و تکالیف، ارزیابی عملکرد مربیان،        کلی  ــائلی دیگر از جمل      زیربرنامه  ش ه ي در جهت جذب، حفظ و ارتقاي مربیان و مس
س  ست که عملکرد مربیان را  هابیآ ستقیم تحت   طوربهیی ا سئوال  ترعیسر ، که باید هرچه دهدیمقرار  ریتأثم شگاه ن مدیران و م در   هابا

 ي اساسی بردارند.  هاگاماز این مشکالت،  رفتبرونجهت جلوگیري و 
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 مقدمه

 و فرهنگی ورزشی، يهاتیفعال نیتریاصل از فوتبال

 است ورزش نوعی واقع است. در نسل جدید افراد اجتماعی

کرده  مندعالقه خود نوجوانان را به جوانان و از بسیاري که

 و پرمخاطب يهارشتهعبارت دیگر، فوتبال از ). به1است (

شناسان جامعه در اقصی نقاط دنیاست. برخی رگذاریتأث

 در اندیمدع که انددانسته تیبااهم چنان را فوتبال ورزش،

است.  یافته مذهب جایگزین فوتبال، نقشی جوامع گوناگون

ي هایدر آکادمتقاضاي نونهاالن و نوجوانان براي حضور 

از تماشاچی، وجود طرفداران  هاومیاستادفوتبال، لبریز بودن 

 شکیباند که و ... همگی گواه آن هاباشگاهی ونیلیصدمچند 

). 2ورزش جهان بدل شده است ( نیتریمردمفوتبال به 

استقبال از این رشتۀ ورزشی تا جایی ادامه پیدا کرده است 

که فوتبال را به صنعتی پولساز تبدیل کرده است. 

ي میلیون دالري، وجود حامیان مالی با دادوستدها

ة در حوزی ونیلیصدم ي چندهامعاملهي کالن، هاهیسرما

بازاریابی و تبلیغات در فوتبال، کسب درآمدهاي هنگفت از 

همگی نقش  هاباشگاهحق پخش تلویزیونی و استفادة برند 

). امروزه 3( اندداشتهبسزایی در توسعۀ صنعت فوتبال 

ورزش در پهنۀ جهانی  نیترمحبوبفوتبال، پرطرفدارترین و 

از کشورها در تمام نقاط  يشماریباست، تا آنجا که تعداد 

. ایران نیز اندکردهورزش ملی خود یاد  عنوانبهجهان، از آن 

و  نیترجذابنیست و فوتبال  مستثنااز این موضوع 

، شودیمرشتۀ ورزشی در کشور محسوب  نیترپرمخاطب

کشور ما بیشترین طرفدار را  شودیگفته منحوي که به

و دیگر  ییبا کشورهاي اروپا حیثو از این  رددا آسیا ةقار در

. استقبال پرشور کندینام فوتبال رقابت مکشورهاي صاحب

ي مختلف فوتبال محالت، هابخشافراد در تمامی سنین در 

ي، حضور احرفهي، دانشگاهی، قهرمانی و آموزدانش

ی، حضور المللنیبي ملی و هاعرصهگستردة تماشاچیان در 

                                                           
1 . Frast 

و موارد دیگر همه دلیلی بر در مسابقات جام جهانی  باثبات

ي و ورود به این گذارهیسرماادعاي باالست. بر همین اساس 

ي مربوط به آن هادهیپدعرصه در جهت تحلیل و شناخت 

منظور بجاست به رونیازای است. پوشچشمامري غیرقابل 

ي و کسب احرفهپیشبرد اهداف عالی، توسعۀ قهرمانی و 

علمی و منطقی به  صورتبهر ی در کشوالمللنیبي هاگاهیجا

در کشور  پرمخاطببررسی تمام پدیدة مؤثر این ورزش 

عوامل موفقیت و  انهیگراواقعپرداخت و با دیدگاهی 

 ي آن را نمایان ساخت.زابیآس

، مشکالت مربوط به مسائل شدهعنواننظر به موارد 

ي دولتی، هاباشگاهاقتصادي در فوتبال، نبود شفافیت مالی، 

ي پایه در میادین ملی، مشکالت در هامیتي ریگجهینتعدم 

ي هاورزشگاهي، افزارنرمي و افزارسختزمینۀ امکانات 

ی به فوتبال پایه، گریزان بودن توجهیب، راستانداردیغ

ي هابیآسو  هاچالشهواداران از ورزشگاه و در نهایت 

ي موجود هابیآسمرتبط با ارکان انسانی فوتبال از جمله 

). در این بین توجه 4( شوندیمتۀ فوتبال محسوب در رش

ي انسانی فوتبال در راستاي استخراج هاهیسرماویژه به 

ي رفتاري و ساختاري ایشان و ارائۀ راهکارهاي هابیآس

اساسی، جدا از توسعۀ فوتبال موجبات جلوگیري از پیشامد 

ي فوتبال را فراهم خواهد ساخت. مدیران، هابیآسدیگر 

، هواداران، کارکنان سازمانی، داوران و ... جزو اصلی بازیکنان

. در این بین شوندیمو الینفک ساختار فوتبال محسوب 

یی که تا جاي است، اژهیوجایگاه مربیان در فوتبال جایگاه 

از میان سه رکن اصلی مربی، تماشاگر و ورزشکار،  1فراست

 ي ورزشیهاباشگاهها و مربی را رکن و محور اصلی تیم

. بنابراین توجه ویژه و اساسی به این رکن کندیممعرفی 

ي موجود براي ایشان و هابیآسمهم در فوتبال، شناسایی 

، هابیآسدر پی آن ارائۀ راهکارهاي منطقی براي رفع این 

 ). 5( استبیش از پیش مورد نیاز فوتبال امروز کشور 
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ي هامیت ي سازمان، در مدیریتباالردهمربی، مانند مدیر 

فوتبال عنصري حیاتی است، زیرا برخی تصمیمات حیاتی و 

رار ق ریتأثکه عملکرد تیم را تحت  کندیمراهبردي را اتخاذ 

، براي زاندیانگیبرم، دهدیم. مربی بازیکن را تمرین دهدیم

ي هر هاو در مورد اتخاذ راهبرد کندیمهر مسابقه انتخاب 

. وظایف متعدد، کندیمي ریگمیتصمبازي 

 تیباشخصي آنی و ارتباط با نیروي انسانی هايریگمیصمت

و  نیترسختي متفاوت، مربیگري را به یکی از هایژگیوو 

 ).6مشاغل جهان بدل ساخته است ( نیتردهیچیپ

 در متخصص نیروهايعنوان بهمربیان فوتبال 

 و گسترش توسعۀ در کلیدي نقش ورزشی يهاباشگاه

 ورزشکاران يسازآماده و تربیت و ورزشی يهامیتموفقیت 

ي هاسازمان وها باشگاه در رسمی مدیر مربیاناگرچه دارند. 

 وظایف فعالیت یا و کارها انجام در ،شوندینم تلقی ورزشی

 مسئلۀ روابط. رندیگیم بهره ي مدیریتهامهارت از شغلی

 مسائلی اهم ازگسترده  ابعاد در بازیکن و مربی میان انسانی

 آموزشی چهره و ورزشی فعالیتهرگونه  در که است

خصوص به خویش دانش يریکارگبه با باید مربیان. دینمایم

 شناسیروان و اجتماعی علوم انسانی، زمینۀ علوم در

 کنند. مربیان برآورده توسط جمع را گروهی يهاهدف

 وفاداري، سبب خود مناسب و مطلوب عملکرد با توانندیم

 اهداف به یابیدست بسیار براي تالش عاطفی، وابستگی

 آن، در عضویت به تمایل تیم، يهاارزش به اعتقاد گروه،

 آن در عضویت ۀواسطبه افتخار احساس در امور، مشارکت

). امروزه مربیگري 7شود ( بازیکنان در تعهد ایجاد و باشگاه

. مربی کارا دیآیم حساببهمشاغل دنیا  نیترمشکلدر زمرة 

ي داشته باشد تا قادر به پرورش االعادهفوقباید مهارت 

ي است که اگونهبهاستعدادها باشد. شرایط کار مربیگري 

دقیق و موشکافانه از سوي  صورتبهعملکرد مربیان 

ي گروهی هارسانههواداران، بازیکنان، مدیران، خبرگان و 
                                                           

1 . Pathology 

. توانایی علمی، خالقیت و ردیگیممورد نقد و بررسی قرار 

ة اعمال کنندنیتضم لزوماًداشتن سوابق درخشان بازیگري، 

). بر همین اساس اگر فوتبال 8مربیگري مطلوب نیستند (

ۀ سازمانی بزرگ در نظر بگیریم، مربیان فوتبال از مثاببهرا 

شوند که از جهات مختلف اجزاي بسیار مهم آن محسوب می

ي و سازماندهی، قوانین زیربرنامه. ندریگیممورد آسیب قرار 

و مقررات، نظارت و ارزیابی، شرح وظایف و تکالیف، 

ي و جذب حامیان مالی، توجه به میزان تحصیالت بندبودجه

اعضا، میزان توجه به مسائل حقوقی و مسائلی از این دست 

، از جمله مواردي شوندیمي سازمانی مربوط رهایمتغکه به 

موجود در وضعیت مربیان فوتبال اشاره  است که به ساختار

 دارد. 

است  1يپاتولوژ ۀکلم معادل یشناسبیآساز دیگر سو 

 در که است یعوامل شهیر و علل ییشناسا آن از مراد که

 عوامل نیا دارند و نقش مختلف يهادهیپد در بحران بروز

 .سازند مختل را هادهیپد يمداکار و یبالندگ روند تواندیم

 بحران ای رکود علل ای علت افتنی یشناسبیآس از هدف

. از نگاه دیگر، هاستتیفعال و هادهیپد یعیطب روند در

 و اثربخش تعامل منظوربه هاداده يآورجمع یشناسبیآس

 فشارها و ،هاچالش مشکالت، حل يراستا در سودمند

 شودیمدر جوامع مختلف تعریف  یطیمح يهاتیمحدود

 يهاروش و میمفاه برعالوه یشناسبیآس ). اصطالح9(

 در دانش، تیریمد يهاروش و میمفاه ریسا ي،رفتار علوم

 ،ندهایفرا مجدد یمهندس ي،راهبرد يزیربرنامه نۀیزم

 بودن نییپا. مدنظر دارد زین را رهیغ و یسازمان يوربهره

 از یناش فقط ی،اثربخش و ییکارا مفهوم به يوربهره سطح

 عوامل بلکه ،ستین یانسان ي عاملهایینارسا و اشکاالت

 ،کنترل نظام ضعف نامناسب، یسازمانده همچون يگرید

 نقش انیم نیا در رهیغ و يکار يندهایفرا نامناسب بودن

 ی،سازمان یشناسبیآس ). در10بررسی شوند ( دیبا که دارند



 1400بهار  ، تابستان2 ارة، شم13هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                        206
 

 

 هايروش و یمفهومهاي مدل ،رانیمد و محققان مشاوران،

 کي یجار تیوضع یبررس منظوربه را يکاربرد یقیتحق

 ای هاچالش با مقابله مشکالت، حل هايراه کشف و سازمان

سرمایۀ  شناسیآسیب منظوربرند. بهمی کاربه بهبود عملکرد

 الگوها، نیا در. است شده ارائه یمختلفي الگوها یانسان

 یابیارز و بررسی ي مختلفایزوا از یسازمان شناسیآسیب

مدل  :ازاند عبارت یسازماني الگوها ترینمهم. است شدهه

بعدي وایزبورد، مدل توسعۀ سرمایۀ انسانی، مدل هفت

).. 11شاخگی (هاریسون و مدل تحلیل سه شناسیآسیب

گرفته شاخگی انجامپژوهش حاضر براساس مدل تحلیل سه

 توانمی را مدیریت و سازمان هاياست؛ در این مدل پدیده

 بررسی اي،زمینه و يساختاري، رفتار عوامل دستۀ سه در

 شاخگیسه به این مدل نامگذاري علت. کرد وتحلیلتجزیه و

 ايو زمینه يرفتار ي،ساختار عوامل بین ارتباط که است آن

تواند نمی سازمانی رویداد یا پدیده هیچ کهاست  ايگونهبه

 روابط نوع در واقع،. گیرد قرار شاخه سه این تعامل از خارج

 مثابۀو به بوده ملزوم و الزم نوع از شاخه سه این بین موجود

رابطۀ  هستند. سازمان حیات واحد تنۀ از روییده شاخۀسه 

آمده است. در این تحقیق  1شاخه در شکل  میان این سه

سعی شده است که شاخۀ ساختار در مربیان لیگ برتر 

 ).12فوتبال ایران بررسی شود (

 

 
 
 
 
 
 
 

 . مدل سه شاخگی1شکل 
 

با نگاهی به پیشینۀ تحقیق در داخل و خارج کشور، 

ی شناسبیآسمستقیم به  طوربهکه  میابییدرمآشکارا 

 وضعیت ساختاري مربیان فوتبال کشور پرداخته نشده است. 

ي هاباشگاه) به مقایسۀ وضعیت 1384خبیري و الهی (

ي منتخب ژاپن، کره هاباشگاهلیگ برتر فوتبال ایران با 

جنوبی، امارات و ترکیه با توجه به معیارهاي یوفا پرداختند. 

گ برتر فوتبال ایران در ی نشان داد لیروشنبهنتایج 

ي نیروي انسانی، رشد و توسعه در سطح جوانان و هابخش

ي جامعه در خصوص توسعۀ فوتبال، داراي ضعف زیربرنامه

ي منتخب این هامیتي نسبت به ترنییپااساسی و میانگین 

ي راهبردي در این زمینه زیربرنامهچهار کشور نیز بود و 

). در همین زمینه و 13یرد (در دستور کار قرار گ ستیبایم

)، 1384همراه جلیلیان (در تحقیقی مشابه، خبیري به

ي لیگ برتر فوتبال ایران را در هاباشگاهتوصیف وضعیت 

ي چین، مالزي و انگلستان، دستمایۀ کشورهامقایسه با 

حاکی از ضعف اساسی در  هاافتهپژوهش خود قرار دادند. ی

ي مورد نیاز و افزارسختي اماکن و فضاهاي هابخش

ضعف در مدیریت نیروي انسانی در مقایسه با  طورنیهم

ي چین، مالزي و انگلستان بود. ضعف در بخش کشورهالیگ 

موارد اساسی  جزوساختاري و رفتاري نیروي انسانی فوتبال 

). قهفرخی و جاللی 5بود که در این مقاله به آن اشاره شد (

وضعیت  لیوتحلهیتجزگري به ) از دریچۀ دی1388فراهانی (

مربیگري در فوتبال ایران پرداختند. این پژوهش که به 

بررسی و تحلیل پدیدة تعویض در مربیان لیگ برتر اشاره 
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داشت، میزان و نحوة حضور مربیان خارجی و همچنین 

گرفته را تنها تغییر براي کمیت و کیفیت تغییرات صورت

ن از بحران دانست تغییر در جهت ایجاد شوك و خارج شد

). نادري 14و آن را فاقد پشتوانۀ علمی و اصولی تفسیر کرد (

) به بررسی وضعیت موجود فوتبال 1390نسب و همکاران (

ي راهبردي هاتیموقعجمهوري اسالمی ایران و تعیین 

فوتبال کشور پرداختند. ضعف در جذب حامیان مالی در 

از سوي مدیران،  ياتوسعهبازاریابی، نبود نگرش بنیادین و 

ي، کمبود افزارنرمي و افزارسختفقدان امکانات و تجهیزات 

ي جامع با قابلیت زیربرنامهنیروي انسانی ماهر و فقدان 

ي فوتبال کشور بود که توسط هاضعفاجرایی از جمله 

ایشان شناسایی شد. ضعف و کمبود در نیروي انسانی ماهر 

ل کشور را نیز شامل از جمله مواردي است که مربیان فوتبا

. جذب و آموزش نیروي شایسته از جمله راهکارهاي شودیم

). ثبات مربیان لیگ برتر 15( استپیشنهادي در این زمینه 

ي جامع در کشور بود که هاپژوهشفوتبال ایران از دیگر 

) انجام پذیرفت. این 1393هادوي و همکاران (توسط 

ایران صورت  تیم لیگ برتر فوتبال 18پژوهش که روي 

بودن تغییر مربیان در جهت  ریتأثیب، حاکی از رفتیپذیم

و مدیران لیگ برتر فوتبال  هاباشگاهکسب نتایج از سوي 

در این پژوهش متوسط عمر  نامحققایران بود. همچنین 

هفته گزارش کردند. ثبات  1/16مربیگري مربیان فوتبال را 

ي هاباشگاهۀ ي ساختاري مربیان در بدنهابیآساز جمله 

ی به آن اشاره درستبهکه این تحقیق  استفوتبال کشور 

و تشکیل نظام  هاباشگاهگري در ياحرفهداشته است. 

ي از جمله راهکارهایی است که در رفع دارباشگاهاستاندارد 

). 6نخواهد بود ( ریتأثیباین آسیب به بدنۀ مربیان فوتبال 

) جزو آخرین پژوهشگرانی 1394عماد حسینی و همکاران (

بودند که به بررسی وضعیت موجود و مطلوب لیگ برتر 

                                                           
1 . Barros 
2  . Tena and Forrest 

. سازمان پرداختند AFCي ارهایمعفوتبال ایران براساس 

، استانداردهاي فنی و نظارت و هاباشگاه، هاورزشگاهفوتبال، 

 شدهگزارشمعیارهاي  با بود کهارزشیابی، از جمله مواردي 

) 2006 (1). باروس16نیز مطابقت نداشت ( AFCتوسط 

در پژوهش خود ساختار اقتصادي کشور پرتغال را به چالش 

ی و نوع مالکیت رانتفاعیغي هاباشگاهکشید. حضور 

از موانع توسعۀ فوتبال در کشور پرتغال بود که در  هاباشگاه

). تنا و 18این تحقیق از سوي باروس به آن اشاره شد (

 هاباشگاهنۀ ثبات شغلی مربیان در ) در زمی2007( 2فارست

و دالیل اخراج مربیان در طول فصل برگزاري مسابقات، 

مطالعاتی را در لیگ برتر فوتبال اسپانیا به انجام رساندند. 

ي هاشکستدلیل ترس از یی که بههامیتنتایج نشان داد 

، دست به تغییر ترنییپاي هادستهمتوالی و سقوط به 

ملکرد تیم در نتایج کلی نیز تغییري پیدا ، عزنندیممربیان 

، در تحقیق خود )2010(3). فرکینز و شلبري19( کندینم

یکی از عوامل حیاتی در پیشرفت و توسعۀ ساختاري در 

ي راهبردي عنوان کردند. این زیربرنامهورزش را 

پژوهشگران در تحقیق خود عنوان داشتند که در صورت 

براي تمامی ارکان سازمانی،  بلندمدتي زیربرنامهنبود 

د هیچ موفقیتی را در سطوح محلی، ملی و سازمان نبای

در تحقیق  )2014( 4). مورو20ی متصور باشد (المللنیب

را مورد  اسکاتلندي هاباشگاهي اقتصادي ساختارهاخود 

در  باشگاهتحقیق و تفحص قرار داد. نوع مالکیت و ادارة 

مانع توسعۀ فوتبال اسکاتلند  نیترمهمي اسکاتلند هاباشگاه

 ). 21در این تحقیق قلمداد شد (

 تینظر به آنچه گفته شد و نظر به اهم ،یطور کلبه

عوامل  ییفوتبال، شناسا یورزش ۀرشت یانسان یۀسرما

 یانسان یۀسرما ۀو توسع شرفتیپ يکه به هر نحو ییزابیآس

از  یکی، سازدیرو مهرشته با مشکل روب نیرا در ا

3 . Ferkins & Shilbury 
4 . Morrow 
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 نیکه در ا شودیورزش کشور محسوب م يهاضرورت

یۀ انسانی فوتبال یعنی سرما نیترمهمیکی از به  قیتحق

مربیان  يزابیعوامل آس ی. بررسشده است داختهپر مربیان

کامالً  یبار است که در پژوهش نیاول ي فوتبال ایراناحرفه

 خوديخودمهم به نیا رونی. ازاشودیبه آن پرداخته م یعلم

 شود.  یپژوهش تلق نیا يهااز ضرورت تواندیم

فوتبال ایران در جایی که به صنعت بزرگ  شکیب

ي احرفهپولساز در دوران گذار از فوتبال آماتور به فوتبال 

. در این استي زیادي مواجه هابیآسو  هاچالشاست، با 

، شوندیمبین مربیان فوتبال که از اجزاي اصلی آن محسوب 

با مشکالت ساختاري بسیاري در فوتبال مانند آموزش، 

، هاباشگاهیی در گراستهیشاو امنیت شغلی، ثبات شغلی 

توجهی و عدم هستند که در صورت بی روهروبنظارت و... 

، موجب کاهش عملکرد ایشان شده و هابیآسشناسایی 

ي به پیکرة فوتبال نیز وارد خواهد آمد. ریناپذجبرانصدمات 

و نقش  رانیفوتبال ا یکنون تینظر به وضع یطور کلبه

پژوهش و تعالی فوتبال،  کشور در توسعه انیربم ریانکارناپذ

در حوزة  زابیحاضر درصدد است تا با برشمردن موارد آس

و در  نهیزم نیدر ا ییالگو نیفوتبال و تدو انیمرب ساختاري

منظور به یاتیو عمل يکاربرد يهاحلراه ۀارائ تینها

 ران،یموجود در فوتبال ا ساختاري يهابیرفت از  آسبرون

نتایج  شکیب  کشور برداشت. فوتبال يدر جهت اعتال یگام

راهگشاي خیل عظیمی از مشکالت  تواندیماین تحقیق 

 نیا جینتا شکیبساختاري در حوزة مربیان فوتبال باشد. 

و مسئوالن  رانیمد اریرا در اخت يدیاطالعات مف ،پژوهش

فعال در  انیمرب طورنیفوتبال کشور و هم ۀرتبیعال

 .دهدیقرار م رانیفوتبال ا يهاگیل

 
 یشناسروش

پیمایشی  -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

است که به شیوة کیفی و کمی ( آمیخته) انجام گرفته و از 

به شکل میدانی صورت پذیرفته  هادادهي آورجمعمنظر 

 است. 

 روش کار در بخش کیفی

در این پژوهش ابتدا با استفاده از مبانی نظري فهرستی 

ي مربیان فوتبال در بخش ساختاري هابیآس نیترمهماز 

ي تفضیلی تبدیل هاگزارهبه  هابیآساستخراج شدند. این 

ي مکرر هایبازخواني اولیه پس از هاگزارهشدند. سپس این 

در قالب  سؤاالتترکیب شدند. این  سؤال 32در قالب 

در اختیار پنل خبرگان دلفی  افتهیساختارسشنامۀ نیمهپر

(در سه راند مجزا) قرار گرفت. گروه دلفی این پژوهش 

پیشکسوتان و  ،ۀ خبرة فوتبال ایرانباسابقمربیان 

متخصصان حوزة مدیریت ورزشی آشنا با مفاهیم فوتبال نیز 

 بودند. 

 صورتبهنظر به شرایط و هدف تحقیق نمونۀ آماري 

برفی شناسایی شدند. در نهایت، با توجه به و گلوله هدفمند

همکاري مربیان در انجام این پژوهش و بازگشت 

و جداسازي  لیوتحلهیتجزي قابل هاپرسشنامه

شد  لیوتحلهیتجزپرسشنامه  26ي مخدوش، هاپرسشنامه

 و گروه نهایی دلفی را تشکیل دادند. 

 ترکیب خبرگان

 10ي هدفمند، از ریگنمونهراند اول: بر مبناي روش 

عمل آمد. توضیحات الزم در خبره در این بخش دعوت به

در اختیار ایشان قرار  افتهیساختارقالب پرسشنامۀ نیمه

گرفت. در پرسشنامۀ مذکور با توجه به هدف پژوهش از 

خبرگان خواسته شد که اگر فرد یا افرادي را براي مشارکت 

درج  شدههیتعب در جدول، دانندیمدر این تحقیق مناسب 

 کنند.

ي راند اول، هاپرسشنامهراند دوم: پس از گردآوري 

نفر را براي مشارکت در پژوهش  15خبرگان در مجموع 

در گروه اول  آنهانفر  10واجد شرایط تشخیص دادند که 

 دییتأقرار داشتند. بر همین اساس پرسشنامۀ مذکور بعد از 
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دیگر خبرگان قرار گرفت.  نفر از 5یا رد عوامل در اختیار 

ساختاریافته گفتنی است در این مرحله پرسشنامۀ نیمه

 تعبیه شد. افتهیساختارارزشی لیکرتی و  5 صورتبه

نفر دیگر را براي  16راند سوم: گروه دوم در مجموع 

 آنهانفر از  3شرکت در تحقیق مناسب تشخصی دادند که 

را  سشنامۀ تحقیقنفر دیگر در راند دوم پر 2در راند اول و 

 75نهایی بیش از  دییتأتکمیل کرده بودند. در نهایت با 

 توسط گروه سوم، گروه تحقیق به اجماع هامؤلفهدرصد 

 نهایی دلفی نیز رسید.

 روش کار در بخش کمی

شده و ، نهاییدشدهییتأي هاگزارهدر این بخش 

در بخش کیفی در قالب پرسشنامۀ نهایی  افتهیساختار

ي فوتبال هاگیلتنظیم شد و در اختیار مربیان شاغل در 

ایران قرار گرفت. پیش از آن روایی صوري و محتوایی 

و پایایی  دییتأپرسشنامه توسط خبرگان مدیریت ورزشی 

در جهت ارائۀ مدل  رونیازامحاسبه شد.  87/0آن با ضریب 

ي ساختاري مربیان فوتبال، هابیآسمعادالت ساختاري 

ي هدفمند در میان ریگنمونهپرسشنامۀ مذکور با روش 

ي فوتبال ایران توزیع شد که هاگیلمربی شاغل در  250

، لیوتحلهیتجزي داراي قابلیت هاپرسشنامهنظر به بازگشت 

شد و نمونۀ نهایی پژوهش را در بخش  دییتأپرسشنامه  220

در بخش کمی از آمار  نکهیاکمی تشکیل دادند. ضمن 

توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ... ) و از آمار استنباطی 

و مدل معادالت ساختاري) در سطح معناداري  z(آزمون 

 براي Q-Q plotنمودار  از اینکه شد. ضمن استفاده 05/0

 .شد استفاده متغیرها نرمالیتۀ توزیع وضعیت تشخیص

شایان ذکر است تمامی محاسبات آماري در بخش کمی 

 انجام گرفت. 24Amosو  20SPSS ي افزارهانرمۀ لیوسبه

 
 ي پژوهشهاافتهی

شناختی در فاز کیفی تحقیق در اطالعات جمعیت

 خالصه شده است. 1جدول 

 
 . اطالعات جمعیت شناختی در فاز کیفی تحقیق1جدول 

 

 تحصیالت سابقه سن سمت تحصیالت سابقه سن سمت
 دیپلم 40 66 پیشکسوت کارشناسی 25 41 مربی
 کارشناسی 45 72 پیشکسوت کارشناسی 36 56 مربی 
 کارشناسی 50 76 پیشکسوت کارشناسی ارشد 20 38 مربی
 کارشناسی 45 64 پیشکسوت دیپلم 22 42 مربی
 کارشناسی 30 59 پیشکسوت کارشناسی 31 52 مربی
 کارشناسی 40 61 پیشکسوت کارشناسی ارشد 17 44 مربی
 دکتري 15 45 متخصص فوتبال کارشناسی ارشد 15 37 مربی
 دکتري 15 39 متخصص فوتبال دکتري 15 39 مربی
 دکتري 17 41 متخصص فوتبال کارشناسی 30 50 مربی
 دکتري 18 48 متخصص فوتبال فوق دیپلم 2 53 مربی
 دکتري 24 52 متخصص فوتبال دیپلم 20 41 مربی
 دکتري 12 38 متخصص فوتبال کارشناسی ارشد 25 45 مربی
 دکتري 21 47 متخصص فوتبال کارشناسی ارشد 25 54 مربی
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 شناختی بخش کمیي جمعیتهادادهتوصیف 

 67ها، بیشترین میزان سن در مربیان براساس یافته

درصد  7/11بود. در این میان سال  29سال و کمترین آنها 

 3/48سال و  10تا  6درصد بین  3/28سال،  5تا  1بین 

سال داشتند.  11ها سابقۀ بازي بیشتر از درصد آزمودنی

سال و  8تا  4درصد افراد داراي سابقۀ مربیگري بین  7/26

سال  8درصد مربیان داراي سابقۀ مربیگري بیش از  3/73

 5المللی، ها در سطح بینیدرصد آزمودن 7/1نیز بودند. 

 3/28درصد در سطح استانی،  7/1درصد در سطح ملی، 

، 1درصد در لیگ  3/33درصد در لیگ برتر فوتبال کشور، 

درصد ایشان در سطح فوتبال  7/6و  2درصد در لیگ  3/23

درصد  20). تقریباً 1/2±4/7( نداپایه مشغول به فعالیت

درصد دیگر داراي  80و  ها فاقد کسب مقام قهرمانیآزمودنی

 7/6اند. این مهم در طول دوران مربیگري خود نیز بوده

درصد داراي مدرك  25درصد داراي مدرك دیپلم، 

درصد  7/21درصد داراي مدرك لیسانس،  7/41دیپلم، فوق

درصد ایشان داراي  5لیسانس و در نهایت داراي مدرك فوق

ها زمودنیدرصد آ 3/53مدرك تخصصی دکتري نیز بودند. 

درصد در  7/26فقط به شغل مربیگري پرداخته و از ایشان، 

درصد آنها در  5درصد در مشاغل اداري و  15شغل آزاد، 

درصد مربیان داراي  40دیگر مشاغل حضور دارند. تقریباً 

درصد  60ها و عضویت در کانون مربیان ایران و شهرستان

 دیگر فاقد این عضویت نیز هستند. 

 Q-Q plotن وضعیت نرمالیتۀ داده از نمودار براي تعیی

در وضعیت نرمال  هاداده، 1نیز استفاده شد. نظر به نمودار 

 قرار دارند.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شناسی ساختاري. نمودار وضعیت نرمالیتۀ متغیر آسیب1شکل 

  
 پژوهشي بخش کیفی هاافتهی

 ي مربوط به راند اول دلفیهاافته. ی2جدول 

شماره 
 هاگزاره

 گزاره
 درصد توافق

 ممتنع مخالف موافق

 %20 %25 %55 مربیان تخصصی آموزش جامع ۀبرنام ضعف در اجراي 1
 %10 %35 %55 مربیان کمی توسعه خصوص در جامع يزیربرنامه فقدان 2
 %10 %30 %60 فوتبال مربیان استعدادیابی جامع نظام نبود 3
 %10 %30 %60 فوتبال مربیان پرورش جامع نظام نبود 4
 %15 %30 %55 فوتبال مربیان یالمللنیب و ملی ارتقاي جامع نظام نبود 5
 %5 30 %65 فوتبال مربیان پژوهش جامع نظام فقدان 6
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به توافق  هاگزارهاز  کدامچیهنظر به نتایج راند اول دلفی 

به راند دوم  هاگزارهدرصدي نرسیدند و همۀ  75حداقل 

در اختیار  هاگزارهدلفی انتقال یافتند. در راند دوم دلفی 

ي از متخصصان فوتبال قرار گرفت. با ترکوچکگروهی 

را  هاگزارهبررسی نتایج راند اول دلفی مشخص شد که 

ي و بنددستهدر شش دسته آسیب متفاوت  توانیم

ي مرتبط با کمیتۀ آموزش، هابیآسي کرد. بندطبقه

و  هاهیاتحاد، سازمان لیگ، هاباشگاهراسیون فوتبال، فد

هاي فوتبال، شش دسته و در نهایت هیأت هاانجمن

ي شناسایی شده بودند. بر همین اساس در این هابیآس

تعبیه شد  افتهیساختاربخش پرسشنامه به شیوة لیکرتی و 

از ضرایب  نکهیاو در اختیار خبرگان قرار گرفت. ضمن 

در راند دوم بهره گرفته  هاگزاره دییتأع براي کندال و اجما

 شد. 

 %20 %20 %60 فوتبال مربیان عملکرد ارزشیابی و نظارت جامع نظام نبود 7
 0 %35 %65 فوتبال مربیان اطالعاتی نظام فقدان 8
 %20 %25 %55 شفاف مقررات و قوانین ضعف در 9
 %35 %20 %45 فوتبال) مربیان شغل شرح( شفاف تکالیف و وظایفۀ ضعف در ارائ 10
 %30 %30 %40 فوتبال پیشکسوتان تجربیات از استفاده عدم 11
 %25 %20 %65 زمینه این در مربیان آموزش و پایه فوتبال در خصوص يزیربرنامهتوجه و  فقدان 12
 %0 %35 %65 داخلی توانمند مربیان نسبت به خارجی مربیان به توجه و گرایش 13
 %15 25 %60 مربیان براي يزیربرنامه راستاي در فوتبال فدراسیون سوي ازفقدان اختصاص بودجه مکفی  14

15 
 به مشغول افراد کفایت کلی طوربه و کارایی مقدار تجربه، میزان تحصیالت، به یتوجهبی

 فوتبال فدراسیون در کار
30% 70% 0 

 %15 %25 %60 فوتبال فدراسیون سوي از مالیاتی و حقوقی مسائل خصوص در دقیق یرساناطالع ضعف در 16

 0 %50 %50 فدراسیون فوتبالضعف در ارتباط میان وزارت ورزش و جوانان با  17
 %20 %30 %50 در جهت جذب و حفظ مربیان موفق يزیربرنامه فقدان 18
 %20 %20 %60 هاباشگاه در تکالیف و وظایف شفافیت و مناسب سازمانی ساختار نبود 19
 0 %40 %60 هاباشگاه در مربیان براي ثبات و شغلی امنیت نبود 20
 0 %40 %60 هاباشگاهارزیابی عملکرد واقعی مربیان در  ضعف در نظارت و 21
 %30 %25 %45 ارتباط با مربیان فوتبال ةفوتبال در نحو يهاهیأت مدياناکار میزان 22
 %20 %25 %55 بر ارتقاي کار مربیان يگذارهیسرماجهت  مادي يهاهیسرما جذب در ناتوانی 23
 %20 %60 %20 فوتبال يهاهیأت در تیباکفا و توانمند افراد يریکارگبه فقدان 24

25 
 فوتبال يهاهیأت در بلندمدت و میان کوتاه، آموزشی يهايزیربرنامه ضعف در

 مربیان براي
50% 30% 20% 

 %10 %35 %55 لیگ سازمان سوي از مستمر و مدون يزیربرنامه فقدان 26
 %20 %45 %35 عدم نظارت سازمان لیگ در بخش نظارت بر کار مربیان 27
 %10 %40 %50 هااستان و کشور مربیان کانون در توانمند مربیان يریکارگبه فقدان 28

29 
 مربیان کانون سوي از مربیان فنی و علمی ۀتوسع افزایش جهت در يزیربرنامهعدم 

 هااستان و کشور
60% 30% 10% 

 %5 %50 %45 مربیان يهاکانونو  هاهیاتحاددر  نبود ساختار و سازمان مناسب 30
 %30 %15 %55 فوتبال يهاکانونو  هاهیاتحادحل مشکالت مربوط به مربیان در  در ناتوانی 31
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 ي مربوط به راند دوم دلفیهاافته. ی3جدول 
شماره 

 هاگزاره
 گزاره هامؤلفه

ضریب 
 کندال

ضریب 
 اجماع

 بررسی گزاره

1 

کمیتۀ 
 آموزش

 پذیرش 79/0 75/0 مربیان تخصصی آموزش جامع ۀبرنام ضعف در اجراي

 55/0 52/0 مربیان کمی توسعه خصوص در جامع يزیربرنامه فقدان 2
انتقال به راند 

 سوم
 پذیرش 84/0 80/0 فوتبال مربیان استعدادیابی جامع نظام نبود 3

 پذیرش 81/0 78/0 فوتبال مربیان پرورش جامع نظام نبود 4

 پذیرش 91/0 91/0 فوتبال مربیان یالمللنیب و ملی ارتقاي جامع نظام نبود 5

 پذیرش 89/0 84/0 فوتبال مربیان پژوهش جامع نظام فقدان 6

 پذیرش  82/0 80/0 فوتبال مربیان عملکرد ارزشیابی و نظارت جامع نظام نبود 7

 پذیرش 92/0 91/0 فوتبال مربیان اطالعاتی نظام فقدان 8

 53/0 51/0 شفاف مقررات و قوانین ضعف در 9
انتقال به راند 

 سوم

 54/0 42/0 فوتبال) مربیان شغل شرح( شفاف تکالیف و وظایف ضعف در ارائه 10
انتقال به راند 

 سوم

11 

فدراسیون 
 فوتبال

 40/0 38/0 فوتبال پیشکسوتان تجربیات از استفاده عدم
انتقال به راند 

 سوم

12 
 آموزش و پایه فوتبال در خصوص يزیربرنامهتوجه و  فقدان

 زمینه این در مربیان
 پذیرش 91/0 88/0

 پذیرش 88/0 88/0 داخلی توانمند مربیان نسبت به خارجی مربیان به توجه و گرایش 13

14 
 در فوتبال فدراسیون سوي ازمکفی  ۀبودج ندادن اختصاص

 مربیان براي يزیربرنامه راستاي
 پذیرش 83/0 79/0

15 
 کلی طوربه و کارایی مقدار تجربه، میزان تحصیالت، به یتوجهبی

 فوتبال فدراسیون در کار به مشغول افراد کفایت
51/0 53/0 

انتقال به راند 
 سوم

16 
 و حقوقی مسائل خصوص در دقیق یرساناطالع ضعف در

 فوتبال فدراسیون سوي از مالیاتی
 پذیرش 89/0 88/0

 51/0 46/0 ضعف در ارتباط میان وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون فوتبال 17
انتقال به راند 

 سوم
18 

 باشگاه

 پذیرش 89/0 86/0 در جهت جذب و حفظ مربیان موفق يزیربرنامه فقدان

19 
 در تکالیف و وظایف شفافیت و مناسب سازمانی ساختار نبود

 هاباشگاه
 پذیرش 82/0 80/0

 پذیرش 95/0 93/0 هاباشگاه در مربیان براي ثبات و شغلی امنیت نبود 20

 پذیرش 91/0 91/0 هاباشگاهارزیابی عملکرد واقعی مربیان در  در نظارت وضعف  21

22 

هیأت 
 فوتبال

ارتباط با مربیان  ةفوتبال در نحو يهاهیأت مدياناکار میزان
 فوتبال

43/0 48/0 
انتقال به راند 

 سوم

23 
بر  يگذارهیسرمامنظور به مادي يهاهیسرما جذب در ناتوانی

 ارتقاي کار مربیان
49/0 54/0 

انتقال به راند 
 سوم

 37/0 33/0 فوتبال يهاهیأت در تیباکفا و توانمند افراد نگرفتن کاربه 24
انتقال به راند 

 سوم

25 
 بلندمدت و میان کوتاه، آموزشی يهايزیربرنامه ضعف در

 مربیان براي فوتبال يهاهیأت در
 پذیرش 80/0 78/0
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26 
سازمان 

 لیگ

 59/0 53/0 لیگ سازمان سوي از مستمر و مدون يزیربرنامه فقدان
انتقال به راند 

 سوم

27 
 عدم نظارت سازمان لیگ در بخش نظارت بر کار مربیان

 
61/0 63/0 

انتقال به راند 
 سوم

28 

 هاهیاتحاد
 هاکانونو 

 و کشور مربیان کانون در توانمند مربیان يریکارگبه فقدان
 هااستان

50/0 54/0 
راند انتقال به 
 سوم

29 
 از مربیان فنی و علمی ۀتوسع افزایش جهت در يزیربرنامهعدم 

 هااستان و کشور مربیان کانون سوي
 پذیرش 84/0 79/0

 49/0 44/0 مربیان يهاکانونو  هاهیاتحاددر  نبود ساختار و سازمان مناسب 30
انتقال به راند 

 سوم

31 
و  هاهیاتحادحل مشکالت مربوط به مربیان در  در ناتوانی

 فوتبال يهاکانون
51/0 60/0 

انتقال به راند 
 سوم

، 29گزاره (  17که  دهدیمنتایج راند دوم دلفی نشان 

25 ،20،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،13 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 

اند و مورد ) داراي ضریب کندال و ضریب اجماع مناسب1و 

گزاره از پرسشنامۀ  17پذیرش قرار گرفتند. بنابراین این 

به راند سوم  هاگزارهراند دوم دلفی حذف شدند و دیگر 

 دلفی انتقال پیدا کردند.

 ي مربوط به راند سوم دلفیهاافته. ی4جدول 

شماره 
 هاگزاره

 گزاره
 درصد توافق

 ممتنع مخالف موافق

2 
کمیتۀ 
 آموزش

 %5 %15 %80 مربیان کمی ۀتوسع خصوص در جامع يزیربرنامه فقدان

 %5 %10 %85 شفاف مقررات و قوانین ضعف در 9

 %5 %20 %75 فوتبال) مربیان شغل شرح( شفاف تکالیف و وظایفۀ ضعف در ارائ 10

11 

 فدراسیون

 %5 %5 %90 فوتبال پیشکسوتان تجربیات از k;vnk استفاده

15 
 افراد کفایت کلی طوربه و کارایی مقدار تجربه، میزان تحصیالت، به توجه فقدان

 فوتبال فدراسیون در کار به مشغول
80% 10% 10% 

 %10 %15 %75 ضعف در ارتباط میان وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون فوتبال 17

22 

 هاهیأت

 %15 %10 %75 ارتباط با مربیان فوتبال ةفوتبال در نحو يهاهیأت مدياناکار میزان

 %10 %0 %90 بر ارتقاي کار مربیان يگذارهیسرما منظوربه مادي يهاهیسرما جذب در ناتوانی 23

 %5 %5 %90 فوتبال يهاهیأت در تیباکفا و توانمند افراد يریکارگبه فقدان 24

سازمان  26
 لیگ

 %0 %25 %75 لیگ سازمان سوي از مستمر و مدون يزیربرنامه فقدان

 %0 %25 %75 عدم نظارت سازمان لیگ در بخش نظارت بر کار مربیان 27

28 

 هاهیاتحاد

 %10 %10 %80 هااستان و کشور مربیان کانون در توانمند مربیان يریکارگبه فقدان

 %10 %10 %80 مربیان يهاکانونو  هاهیاتحاددر  نبود ساختار و سازمان مناسب 30

 %15 %10 %75 فوتبال يهاکانونو  هاهیاتحادحل مشکالت مربوط به مربیان در  در ناتوانی 31
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که  دهدیمدر مرحلۀ سوم نشان  هاگزارهنتایج تحلیل 

رسیدند.  دهندگانپاسخدرصدي  75به توافق  هاگزارههمۀ 

 ي تحقیق حذف نشد. هامؤلفهي از اگزارهبه همین منظور 

 ي بخش کمی پژوهشهاافتهی

ي هاهیفرضبراي آزمون  هاداده لیوتحلهیتجزنتایج 

 آمده است. 5آماري در جدول 

 
 Zهاي آزمون . آماره5جدول 

نتیجۀ 
 آزمون

سطح 
 معناداري

df  مقدار
 بحرانی

واریانس  Zآمارة 
 جامعه

میانگین 
 جامعه

 فرضیه

رد فرض 
 صفر

03/0  219 67/1  67/18  51/0  20/5 عوامل ساختاري در کمیتۀ  
آموزش موجب آسیب در 
وضعیت مربیان لیگ برتر 

شود.فوتبال ایران نمی  
رد فرض 

 صفر
01/0  219 67/1  95/6  16/1  05/6 عوامل ساختاري در  

فدراسیون فوتبال موجب 
آسیب در وضعیت مربیان 
لیگ برتر فوتبال ایران 

شود.نمی  
فرض رد 

 صفر
01/0  219 67/1  44/11  06/1  57/6 عوامل ساختاري در  

ها موجب آسیب در باشگاه
وضعیت مربیان لیگ برتر 

شود.فوتبال ایران نمی  
رد فرض 

 صفر
01/0  219 67/1  14/3  80/0  95/6 عوامل ساختاري در  

هاي فوتبال موجب هیأت
آسیب در وضعیت مربیان 
لیگ برتر فوتبال ایران 

شود.نمی  
فرض  رد

 صفر
01/0  219 67/1  36/3  11/1  48/5 عوامل ساختاري در کانون  

مربیان موجب آسیب در 
وضعیت مربیان لیگ برتر 

شود.فوتبال ایران نمی  
رد فرض 

 صفر
01/0  219 67/1  1/7  89/0  82/5 عوامل ساختاري در  

سازمان لیگ موجب 
آسیب در وضعیت مربیان 
لیگ برتر فوتبال ایران 

شود.نمی  

، میانگین جامعۀ مورد مطالعه براي 2نظر به جدول 

(حد متوسط نگرش  5ي آماري بیش از هاهیفرضتمامی 

. همچنین مقدار آمارة است) هابیآسبه  دهندگانپاسخ

بیش از مقدار بحرانی و سطح  هاهیفرضآزمون در تمامی 

 دست آمد.نیز به 05/0معناداري هریک کمتر از 

ي بندتیاولوو  هابیآسمیزان اثر هریک از  منظوربه

آسیب از مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم استفاده شد. 

ي زیر نتایج مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم را نشان هاافتهی

 .دهندیم
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دوم ۀ. مدل تحلیل عاملی مرتب2 شکل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرتبۀ دوم. مدل تحلیل عاملی 2شکل   

 که در آن ؛

F7 هاي ساختاري مربیان فوتبال، آسیبF1 

هاي مربوط به بخش کمیتۀ آموزش فدراسیون آسیب

هاي مربوط به مدیریت فدراسیون آسیب F2فوتبال، 

هاي آسیب F4ها، هاي ساختاري باشگاهآسیب F3فوتبال، 

هاي مربیان فوتبال، ها و اتحادیهساختاري مرتبط با کانون

F5 هاي فوتبال و در هاي ساختاري مربیان در هیأتآسیب

هاي ساختاري مرتبط با سازمان لیگ آسیب F6نهایت 

 فوتبال ایران است. 

در ادامه مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم حالت 

 کنید.غیراستاندارد را مشاهده می
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راستانداردیغ. مدل تحلیلی مرتبۀ دوم حالت 3شکل  راستانداردیغ. مدل تحلیلی مرتبۀ دوم حالت 3شکل   

نمودار ضرایب مسیر مدل تحلیلی عاملی مرتبۀ دوم در 

 خالصه شده است. 6جدول 

 . ضریب مسیر6جدول 

 نتایج P نسبت بحرانی خطاي معیار مسیر ردیف
     آسیب ساختاري مربیان  - - - -آموزش  1
 معنادار 001/0 59/4 175/0 آسیب ساختاري مربیان -فدراسیون فوتبال 2
 معنادار 001/0 30/5 179/0 آسیب ساختاري مربیان  - - - هاباشگاه 3
 معنادار 001/0 32/6 231/0 انیمرب يساختار بیآس ---فوتبال  هیأت 4
 معنادار 001/0 66/5 182/0 آسیب ساختاري مربیان - کانون مربیان 5

 معنادار 001/0 70/4 226/0 آسیب ساختاري مربیان- -سازمان لیگ  6

خالصه  7در نهایت برازش مدل تحلیل عاملی در جدول 

شده است؛ بنا بر نتایج حاصل از برازش مدل، مدل تحلیل 

 .شودیم دییتأعاملی مرتبۀ دوم تحقیق 
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 . برازش مدل7جدول 

CFI NFI RMSEA 
84/0 75/0 067/0 

با توجه به مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم، مشخص 

و  هاانجمنهاي فوتبال، که عوامل مرتبط با هیأت شودیم

کانون مربیان و در نهایت کمیتۀ آموزش فدراسیون فوتبال 

وجود آمدن در به ریتأثداراي بیشترین  تیاولوترتیب به

 . استي کشور احرفهآسیب در ساختار مربیان فوتبال 

 
 يریگجهیتنبحث و 

ي موجود در کمیتۀ آموزش هابیآس، هاافتهنظر به ی

فدراسیون فوتبال موجب آسیب ساختاري در وضعیت 

ي زیربرنامه. فقدان شودیممربیان لیگ برتر فوتبال ایران 

در خصوص فوتبال پایه و آموزش مربیان متخصص در این 

ي کمیتۀ آموزش فدراسیون هاضعف نیترمهمزمینه، از 

. با توجه به ضعف فعلی فوتبال شودیمفوتبال محسوب 

کشور در خصوص نبود ستارگان تراز اول فوتبال در سطح 

ي در خصوص زیربرنامهملی و باشگاهی میزان توجه و 

. شودیمتقویت فوتبال پایه بیش از پیش ضروري احساس 

هماهنگی بین ي نوین استعدادیابی، ناهاروشناآشنایی با 

ي وابسته به فوتبال پایه، هاسازمانکمیتۀ آموزش و 

تخصیص منابع مالی محدود در این زمینه و مواردي از این 

ي اساسی فوتبال پایه محسوب هاچالشدست از جمله 

از  رفتبرونمنظور ي بهزیربرنامهکه ارائۀ راهکار و  شودیم

سیون آن از وظایف اصلی و اساسی کمیتۀ آموزش فدرا

. این یافته با نتایج دوستداري و همکاران استفوتبال 

 ). 22) همخوانی دارد (1394(

ي در خصوص نظارت و ارزیابی عملکرد زیربرنامهعدم  

مهم شناسایی شده  هابیآسمربیان فوتبال کشور از دیگر 

است که بر عهدة کمیتۀ آموزش فدراسیون فوتبال است. 

ي در خصوص ایجاد نگرش صحیح نسبت به زیربرنامهنبود 

ي مورد ارزیابی هاشاخصنظارت بر مربیان، عدم شناسایی 

ي استاندارد در این زمینه از جمله هااسیمقو عدم تهیۀ 

مواردي است که کمیتۀ آموزش فدراسیون فوتبال به آن 

ي ساختاري هابیآسی نشان داده است. از دیگر توجهیب

ي جامع در خصوص زیربرنامهعدم مربوط به کمیتۀ آموزش، 

. درست است که استاستعدادیابی مربیان فوتبال کشور 

ي ارتقاي مربیگري و استعدادیابی در تمامی نقاط هاکالس

ي زیربرنامه، ولی کشف استعدادها و شودیمکشور برگزار 

در خصوص جذب، پرورش و ارتقاي ایشان از جمله مواردي 

ف کمیتۀ آموزش قرار گیرد. است که باید در سرلوحۀ وظای

ي جامع توسط کمیتۀ زیربرنامهمربیان نخبۀ کشور باید با 

آموزش فوتبال، تحت نظر و حمایت باشند و تمامی عملکرد 

نظارت و  ایشان توسط کمیتۀ آموزش مورد بررسی

 قرار گیرد.  لیوتحلهیتجز

نبود نظام اطالعاتی مدون که اطالعات کامل تمامی 

باشد، دیگر آسیب  دادهي جادر خود  مربیان کشور را

شناسایی شده است. گردآوري و تهیۀ اطالعات کامل مربیان 

از جمله اطالعات شخصی، تخصصی، پیشینۀ مربیگري و ... 

امري است که در فوتبال فعلی جهان در جهت شناخت از 

) که این 23شود (مربیان فوتبال استفاده می هايتوانمند

از سوي کمیتۀ  شدهيزیربرنامهمدون و  صورتبهمهم 

 آموزش مربیان فدراسیون عملیاتی نشده است. 

ي در خصوص نظام جامع پژوهش زیربرنامهعدم توجه و 

ي ساختاري مربیان فوتبال است. عدم هابیآساز دیگر 

واگذاري بودجه، اختیارات و امکانات به مربیان، متخصصان 

اي پژوهشی و افراد واجد صالحیت در خصوص انجام کاره

و علمی در جهت پیشرفت و توسعۀ مربیگري فوتبال در 

کشور، گویاي این ادعاست. دعوت از پژوهشگران نخبه 
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ي میدانی در این زمینه، عقد هاپژوهشمنظور انجام به

اختصاص  طورنیهمو  هادانشگاهبا مراکز علمی و  نامهتفاهم

ي تخصصی در این حوزه از سوي کمیتۀ آموزش هابودجه

ي عملیاتی در راستاي رفع این هاگام تواندیمفدراسیون 

 چالش حیاتی باشد. 

ي در خصوص ارتقاي ملی و زیربرنامهعدم توجه و 

ي کمیتۀ هابیآسی مربیان فوتبال یکی دیگر از المللنیب

 کمیتۀ آموزش فدراسیون نکهیا. استآموزش مربیان فوتبال 

ي در راستاي ارتقاي مربیان ابرنامه گونهچیهفوتبال ایران، 

دارد، نی المللنیبباتجربه و کارآزمودة خود در سطوح ملی و 

ي که به احرفهمربیان  بساچهخود مبین این مهم است. 

ي در کمیتۀ آموزش و فدراسیون زیربرنامهعلت عدم توجه و 

اند و به فوتبال حتی از مربیگري در کشور خود محروم

. پردازندیممربیگري فوتبال نیز  از ریغبهمشاغل دیگري 

ي مربیان زبدة کشور در سمت کادر فنی ریکارگبهنفوذ در 

ي ملی پایه و بزرگسال از جمله راهکارهایی است که هامیت

 انجام پذیرد.  تواندیمدر این خصوص 

توجهی به استفاده از تخصص پیشکسوتان فوتبال، بی

ي کمی و کیفی مربیان زیربرنامهتوجهی در خصوص بی

فوتبال و ... از جمله دیگر مواردي است که از سوي کمیتۀ 

آموزش مربیان فوتبال موجب آسیب در وضعیت مربیان 

کشور شده است. شایان ذکر است وظایف متعدد و پیچیده، 

ربیان در کشور، امکانات محدود افزایش تعداد م

ي مادي از هاهیسرماي و کمبود افزارنرمي و افزارسخت

ي کمیتۀ آموزش در مواجهه با هاتیمحدودجمله 

 .استة احتمالی آمدشیپي هابیآس

ي موجود در هابیآسي تحقیق هاافتهبراساس ی

مدیریت فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران موجب 

ر وضعیت مربیان لیگ برتر فوتبال ایران آسیب ساختاري د

ي مختلفی است اجزا. فدراسیون فوتبال خود داراي شودیم

اند، اما ي با وضعیت مربیان فوتبال در ارتباطاگونهبهکه 

بانی اول فوتبال  عنوانبهمدیریت فدراسیون فوتبال که 

جداگانه  طوربه، امري است که باید شودیمکشور از آن یاد 

ي بیش از اندازه هاتیحمااشاره شود. توجه، گرایش و به آن 

موجب آسیب در وضعیت مربیان  شکیباز مربیان خارجی 

. گفتنی است حمایت از به خدمت گرفتن شودیمداخلی 

شاهد  توانیممربیان معتبر خارجی که با حضور ایشان 

بیشتر  دییتأپیشرفت و توسعۀ فوتبال کشور بود، مورد 

). اما حمایت از حضور 24( استبال کشور فوت نظرانصاحب

مربیان ناشناخته که از پیشینۀ مربیگري مطلوبی برخوردار 

نیستند و ارجحیت ایشان نسبت به مربیان توانمند داخلی، 

از جمله مواردي است که موجب آسیب در وضعیت و 

حمایت از مربیان  شکیبعملکرد مربیان کشور خواهد شد. 

ي و توانمند داخلی موجب ایجاد انگیزه و توسعۀ احرفه

 مربیگري این رشته خواهد شد. 

اختصاص ندادن بودجۀ مکفی و شفاف به اجزایی که 

ند، مثل امستقیم با مربیان فوتبال کشور در ارتباط طوربه

 تأملکمیتۀ آموزش فوتبال، از دیگر مواردي است که جاي 

هزینه در فوتبال جهان  دارد. باید متذکر شد، بیشترین موارد

صرف استعدادیابی بازیکنان و آموزش مربیان متخصص در 

شدة ي شناساییهابیآس). از جمله 25( شودیمفوتبال نیز 

ي و استخدام افراد توانمندي ریکارگبهتوجهی در دیگر، بی

با مربیان فوتبال کشور در  میرمستقیغمستقیم و  طوربهکه 

مایۀ انسانی مشغول به کار در . هرچه سراستند، اارتباط

فدراسیون فوتبال داراي تخصص و کفایت بیشتري باشند، 

مربیگري، بلکه در تمام  بخشدر  تنهانهتوسعۀ فوتبال 

ي مدیریتی هاتخصصخواهد افتاد. نداشتن  اتفاقسطوح آن 

و سازمانی، نبود تجربه، نداشتن تحصیالت عالی، ناآشنایی 

واشی مربوط به آن و ... مبین و ح هاتخصصبا این رشته و 

 و گویاي این ادعا نیز است.

علت آگاهی حقوقی در مربیان فوتبال امري است که به 

ی که در حقوقي هاپروندهي نهفته در آن و هاتیحساس
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ي آن متصور هاجنبهصورت نادیده گرفتن و ناآگاهی از 

ي در زمینۀ زیربرنامه. رسدیمنظر ي بهضروراست، 

ي آموزشی، دعوت از هاکارگاهیی حقوقی، برگزاري افزادانش

افراد مجرب و نخبه در زمینۀ حقوق ورزشی، برآورده 

ي و نظارت صحیح افزارنرمي و افزارسختساختن امکانات 

بر انجام امور حقوقی در ورزش، از جمله مواردي است که 

افزاید بر افزایش میزان آگاهی حقوقی در مربیان فوتبال می

ی فدراسیون فوتبال کشور پوشچشمایف غیر قابل و از وظ

 . شودیممحسوب 

ي فوتبال هاباشگاهي موجود در هابیآس هاافتهیۀ یبر پا

کشور موجب آسیب ساختاري در وضعیت مربیان لیگ برتر 

ي فوتبال کشور یکی از هاباشگاه. شودیمفوتبال ایران 

ر ارتباط مستقیم با مربیان فوتبال د طوربهاجزایی است که 

. هرچه باشگاه در جهت مدیریت مربیان فوتبال کشور است

عمل کند، بدون تردید توسعۀ مربیگري فوتبال را  ترموفق

). ناتوانی در سنجش میزان 26نیز در بر خواهد داشت (

ناتوانی در تبدیل معیارهاي  طورنیهمعملکرد مربیان و 

وجود ي مهابیآسکیفی به کمی در همین زمینه، از جمله 

گرایی صرف در . نتیجهشودیممحسوب  هاباشگاهدر 

ي فوتبال ایران و میزان بر اساس برد و هاباشگاهمدیریت 

هاي یک مربی کسب کرده است، امري است که باخت

ی فوتبال کشور نسبت به دیگر افتادگعقبموجب 

). عدم 14ي پیشرفته نقاط جهان شده است (هافوتبال

ارائۀ کارنامۀ فنی و تخصصی مربیان در در  هاباشگاهقابلیت 

ي خود و عدم شفافیت در این موضوع، از هاباشگاه

ي جدي است که بر پیکرة وضعیت مربیگري در هابیآس

فوتبال کشور وارد آمده است. نبود ساختار مناسب در 

جایگاه دقیق مربیان در  دهندهنشاننحوي که به هاباشگاه

ي شناسایی شده زابیآسباشد، از جمله موارد  هاباشگاه

. شفاف نبودن وظایف و تکالیف یکی دیگر از مواردي است

 اتفاقاست که در صورت نبود ساختار سازمانی مناسب 

خواهد افتاد. شفافیت تکالیف مربوط به مدیریت فنی در 

در فوتبال کشور است،  الساعهخلقباشگاه که یکی از مفاهیم 

کالیف مربی باشگاه، از مواردي است که اگر با وظایف و ت

جد به آن پرداخته نشود، کاهش عملکرد مربی را در  طوربه

پی خواهد داشت. تداخل وظایف سرپرستی با مربیگري از 

قابل مشاهده  وفوربهدیگر مواردي است که در فوتبال کشور 

در  اندازچشمي مربیان، بدون طرح، برنامه و ریکارگبه. است

ی و ررسمیغ، و از طرف دیگر تمایل به ارتباطات هااهباشگ

ي جناحی و سیاسی در جهت جذب مربیان، هاشیگرا

ي و ... به عدم الحظهتمایل به گرفتن تصمیمات احساسی و 

). 6ثبات شغلی مربیان در فوتبال کشور منجر شده است (

تغییر سه یا چهار مربی در طول فصل براي یک باشگاه، 

ي را به ساختار مربیگري در ریناپذجبرانت بدون شک ضربا

ي هابیآسفوتبال کشور وارد آورده است. برطرف کردن 

ي کشور هاباشگاهمستقیم به مدیریت  طوربهکه  ذکرشده

 .ندکیماشاره دارد، بیش از پیش مهم و ضروري جلوه 

ي موجود در هابیآسحاکی از این بود که  هاافتهی

ي کشور موجب آسیب هاشهرستانهاي فوتبال هیأت

ساختاري در وضعیت مربیان لیگ برتر فوتبال ایران 

، وظیفۀ اصلی هاشهرستانهاي فوتبال در . هیأتشودیم

را  هااستاندر فوتبال  آمدهشیپي هاچالشو  هابیآسحل 

. گفتنی است هرچه هیأت فوتبال یک استان در ددارا هستن

عمل کند، توسعه و  ترموفقانجام وظایف مربوط به خود 

 ریپذامکان ترعیسرپیشرفت فوتبال در تمامی سطوح آن 

ي هابودجههاي فوتبال در جذب خواهد بود. ناتوانی هیأت

ضعف در جذب حامیان مالی در جهت  طورنیهمالزم و 

ي در بخش مربوط به مربیگري فوتبال، یکی از گذارهیسرما

صی از . دوري بخش خصواستشده ي شناساییهابیآس

شود، بلکه ضعف موجب ضعف مربیگري می تنهانهفوتبال 

همراه خواهد ي مربوط به فوتبال را بههابخشدر تمامی 

ي در خصوص جذب حامیان مالی و زیربرنامهداشت. عدم 
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ي در خصوص تغییر نگرش زیربرنامهبخش خصوصی، عدم 

ي زیربرنامهي در فوتبال، عدم گذارهیسرمااین بخش جهت 

نظور حفظ و نگهداري حامیان مالی و مسائلی از این مبه

هاي فوتبال دست جزو مواردي است که از سوي هیأت

 .ردیپذینمانجام  هااستان

ها در نحوة ارتباط مطلوب با ناتوانی بعضی هیأت 

ي وارده بر وضعیت هابیآسفدراسیون فوتبال از دیگر 

فوتبال  هاي. از آنجا که هیأتاستمربیگري فوتبال کشور 

، اندگرفته لقبی و افتخاري ردولتیغي هاسازمانجزء 

ي انسانی هاهیسرمارسیدگی به امور آن از طریق جذب 

هاي . با این حال هیأترسدیمنظر توانمند کمی مشکل به

 توانیمناپذیري هستند که انکاریی هاتیظرففوتبال داراي 

در این  نظرصاحب، بر جذب افراد خبره و آنهابا استناد بر 

علت مدیریت ضعیف در بعضی اما به زمینه کوشید،

ي هاتیقابلهاي فوتبال منابع انسانی که داراي هیأت

. کمیتۀ شوندیمکار گرفته ، بهندیستني احرفهتخصصی و 

یی است که هابخشهاي فوتبال از جمله آموزش هیأت

را بر ۀ رسیدگی به امور، استعدادیابی و آموزش مربیان فیوظ

عهده دارد. اگر این بخش از هیأت فوتبال داراي افراد 

وظایف  شکیبدر این زمینه نباشند،  باتجربهتوانمند و 

در  هااستانگیرد و ها در قبال مربیان انجام نمیاصلی هیأت

بعضی مواقع از وجود مربیان موفق در آیندة استان خود، 

متخصص در این  ي افرادریکارگبه رونیازاماند.  بازخواهند

هاي فوتبال استان ضروري زمینه بیش از پیش در هیأت

 . دینمایمجلوه 

و انجمن  هاهیاتحادي موجود هابیآسبر پایۀ نتایج 

صنفی مربیان فوتبال موجب آسیب ساختاري در وضعیت 

. کانون صنفی مربیان شودیممربیان لیگ برتر فوتبال ایران 

نهاد  عنوانبهدر راستاي اهداف عالی فدراسیون فوتبال 

ی زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوري ردولتیغصنفی و 

اسالمی ایران مشغول به کار است. ناتوانی در جذب 

ي مادي، ناتوانی در جذب افراد توانمند و عدم هاهیسرما

بال از جمله ي در خصوص توسعۀ فنی مربیان فوتزیربرنامه

یی است که از سوي متخصصان شناسایی شده هابیآس

 است.

ي موجود در سازمان هابیآسي تحقیق هاافتهبر پایۀ ی

لیگ فوتبال کشور موجب آسیب ساختاري در وضعیت 

ي زیربرنامه. عدم شودیممربیان لیگ برتر فوتبال ایران 

یی است که عملکرد هابیآسمدون در طول فصل از جمله 

هرچه تقویم  شکیب. دهدیمی مربیان را تحت تأثیر قرار فن

برگزاري یک مسابقات در طول فصل داراي سازماندهی و 

ي ترمطلوبنظم بیشتري باشد، مربیان فوتبال عملکرد 

ي، ارحرفهیغي بیش از اندازه و هایلیتعطخواهند داشت. 

برگزاري در روزهاي نامناسب هفته و مسائلی از این دست 

 آسیب در وضعیت مربیان فوتبال کشور خواهد شد.موجب 

 

 ي کلیریگجهینت

 يهاحرفهاز  فوتبال رشتۀ در خصوصبه يگریمرب

 کهيطوربه ،رودیمشمار حساس به و پرتنش اریبس

در  شرکت ،ورزشکاران با ارتباط ،ناتیتمر یسازمانده

مختلف،  يهارسانه و رانیمد با ارتباط ی،ورزش يهارقابت

 یروانمختلف  يهامهارت کسب و یتخصص اطالعات حفظ

 را انیمرب فیوظا که است ییهامهارت جمله از یتیریمد و

). بنابراین مربیانی که هدایت 27است ( کرده دشوار اریبس

ایشان از  عملکرد، رندیگیمي فوتبال را بر عهده هامیت

. جدا از متغیرهاي رفتاري و است ریرپذیتأثجهات مختلف 

 تواندیمبر مربیان، متغیرهاي ساختاري نیز  مؤثري انهیزم

سبب پیشرفت یا تضعیف وضعیت مربیان شود. در این مقاله 

ی ساختاري وضعیت شناسبیآسسعی شد تا به بررسی و 

مربیان ایران پرداخته شود، امري که تاکنون به آن پرداخته 

پس از مصاحبه با خبرگان و  رونیازانشده بود. 

ي ساختاري در شش مجموعه که هابیآس، اننظرصاحب
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بر وضعیت و عملکرد مربیان  میرمستقیغمستقیم یا  طوربه

فوتبال کشور در ارتباط بودند، شناسایی شدند و در این 

 آن پرداخته شد. لیوتحلهیتجزتحقیق به 

ي هابیآس، شدهاستخراجي هابیآسدر میان  

ساختاري مرتبط با کمیتۀ آموزش و فدراسیون فوتبال از 

ي مهم و حیاتی در تحقیق بود. هابیآسجمله 

ي کالن در سطوح مختلف مربیگري، هايزیربرنامه

ي افراد متخصص، توجه به توسعه و ریکارگبهساماندهی و 

ارتقاي مربیان و ... از جمله وظایف اصلی این کمیته بوده 

ي موجود در هابیآسژوهش به ضعف و است که در این پ

ي هاباشگاهي ساختاري موجود در هابیآسآن اشاره شد. 

ی است. پوشچشمفوتبال کشور از طرف دیگر غیرقابل 

شفافیت وظایف و تکالیف، ارزیابی عملکرد مربیان، 

ي در جهت جذب، حفظ و ارتقاي مربیان و مسائلی زیربرنامه

 طوربهعملکرد مربیان را  یی است کههابیآسدیگر از جمله 

 ترعیسر، که باید هرچه دهدیمقرار  ریتأثمستقیم تحت 

منظور جلوگیري و ي بههاباشگاهمدیران و مسئوالن 

 ي اساسی بردارند. هاگاماز این مشکالت،  رفتبرون
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Abstract 
The aim of this research was to Identify and analyze of structural pathologies of Iran’s 
soccer premier league coaches. Current research was the descriptive kind of survey 
which has been conducted in quantitative and qualitative method. To obtain the goals 
of the research at first, with the use of qualitative approach, the comments relevant to 
structural pathologies of Iran’s soccer were extracted and then in quantitative section, 
structural equations model of Iran’s soccer premier league coaches’ were tested through 
the use of the researcher-made questionnaire. The statistical population of this research 
in the qualitative section included some coaches among Iran’s experienced expert ones, 
deans and specialists in sports management area familiar with soccer concepts (N=26). 
The number of 220 Iran’s soccer premier league coaches was the final sample of the 
research in part of quantitative survey. In order to analyze the data in quantitative 
section, descriptive statistics along with inferential statistics in the meaningful level of 
0.05 was used. The findings in this research indicated the extraction of structural 
pathologies in six parts of the training committee, soccer federation management, clubs, 
soccer association, the league organization and at last unions and centers related to the 
coaches On the whole, the transparency of obligations and responsibilities, evaluating 
the function of coaches, scheduling to absorb, maintaining and promoting the coaches 
and other issues include pathologies which affect coaches’ activities directly that 
managers and people in charge of clubs should take fundamental steps towards 
preventing problems and removing them soon. 
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