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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 descriptivesurvey 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
Total Squares Extraction Bars
The total Rotational Square of the
Bars
The Cumulative
Total
Percentage of
The Cumulative
Percentage
Variance
Percentage
19.12
3.06
13.59
13.59
33.66
2.32
13.30
26.90
46.40
2.03
13.18
40.09
56.89
1.67
13.16
53.25
66.67
1.56
11.63
64.88
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

نیمکت داغ :آسیبشناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران
کیانوش شجیع ،1رضا حیدری ،2احسان اسداللهی ،3مهدی اصفهانی ،*4مهناز گل گلی

1

5

 .1دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشجو دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزش عالی سناباد گلبهار ،گلبهار ،ایران
 .4عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) مشهد ،مشهد ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .5کارشناسارشد مدیریت ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت1399/10/27 :

تاریخ پذیرش1400/02/19 :

چکیده
امروزه اخراج و جابهجایی مربیان در فوتبال حرفهای پدیدهای متداول و از موضوعات بدیهی است که به دلیل متعدد روی
میدهد؛ بنابراین این پژوهش با هدف آسیبشناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد .پژوهش
حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،به لحاظ ماهیت ،اکتشافی و از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی-پیمایشی و بهدلیل کاربرد
روششناسی کیو ،از نوع پژوهشهای آمیخته بود .جامعۀ آماری پژوهش همۀ پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند
که از بین آنها  20نفر بهعنوان مشارکتکنندگان به کمك تلفیقی از نمونهگیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونهگیری
گلولهبرفی انتخاب شدند .عوامل اصلی در تغییر مکرر مربیان در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران براساس الگوهای ذهنی
ششگانه اولویتبندی شدند .باشگاهگرایان ،مدیران ناآگاه ،مربیان ناآگاه ،رسانۀ زرد ،اقتصاد معیوب و ارتباطات مخرب
ازجمله الگوهای ذهنی برآمده از پژوهش بودند .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که مسئولن و
سیاستگذاران کالن ورزش ،بهویژه مدیران فوتبالی با اتخاذ راهکارهای اجرایی در جهت ایجاد شرایط باثبات برای کارکردن
مربیان بادانش ،باانگیزه و آیندهدار از طریق افزایش دانش حقوقی مربیان در عقد قراردادهای همکاری ،توسعۀ مهارتهای
ارتباطی و بیان خواستهها و نظرهای خود بهصورت شفاف با مدیران و رسانهها ،کاهش سیاسیبازی و رفتارهای مخرب در
باشگاه ،کاهش واسطهگری و دللبازیها در عرصۀ مربیگری ،طراحی ،تدوین و پیادهسازی اصول و نظامنامۀ حرفهای در
باشگاهها ،تدوین چشمانداز و برنامۀ راهبردی برای باشگاه و فعالیتهای باشگاه و انتخاب مدیران ورزشی و فوتبالی بهعنوان
مدیران عامل در رأس باشگاهها گام بردارند.
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واژگان کلیدی :ارتباطات مخرب ،اقتصاد ،رسانه ،مدیران ،مربیان فوتبال.

مقدمه
امروزه فوتبال بهدلیل جذابیت منحصربهفردش در مقایسه با سایر ورزشها ،دارای بیشترین جمعیت
عالقهمند در دنیاست و جایگاه بالیی در بین مردم پیدا کرده است؛ به شکلی که به پدیدهای فراگیر و
جهانی تبدیل شده است و نمیتوان برای آن حد و مرزی قائل شد .به گواه آمار ،این رشتۀ المپیکی
امروزه پرهوادارترین و محبوبترین رشتۀ ورزشی در اغلب کشورهای جهان محسوب میشود؛ تا آنجا
که بیشتر کشورها آن را در ردیف ورزش ملی خود قرار دادهاند (جاللی و آقایی .)21 ،2019 ،در
رسانهها ،دربارۀ این ورزش پرهوادا ،بیش از سایر رشتههای ورزشی بحث و ارزیابی شده و به پدیدۀ
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است و در جوامع گوناگون قابل مقایسه با
ورزشهای دیگر نیست (طیبی ،باقری ،متین و جندقی1231 ،2016 ،؛ زارعی ،آجرلو و محمدکاظمی،
 .)19 ،2019همچنین فوتبال به یك صنعت تبدیل شده است و میلیاردها دلر سرمایهگذاری روی آن
صورت گرفته است .هزینههای افراطی نقل و انتقالت ،امضای قراردادهای بازیکنان و مربیان ،رقابت
بین حامیان برای جذب ستارهها بهمنظور ترویج محصولت خود ،مذاکرات حق پخش رسانهای و تالش
مدیران برای جذب سرمایهگذاران ،تنها جزئی از دنیای فوتبال است (دیمیتروپولوس .)2010 ،1کشور
ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و فوتبال جذابترین و پرمخاطبترین رشتۀ ورزشی در ایران
محسوب میشود؛ بهطوریکه گفته میشود ،کشور ما بیشترین طرفدار را در سطح قارۀ آسیا دارد و از
این حیث با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای صاحب نام فوتبال رقابت میکند .استقبال پرشور
افراد در تمامی سنین در بخشهای مختلف فوتبال محالت ،دانشآموزی ،دانشگاهی ،قهرمانی و
حرفهای ،حضور گستردۀ تماشاچیان در عرصههای ملی و بینالمللی ،حضور باثبات در مسابقات جام
جهانی و موارد دیگر همه دلیلی بر این ادعاست (هادوی ،تندنویس و سلطانی.)119 ،2014 ،
با توجه به مطالب عنوانشده ،بررسیهای حاکی از آن است که فوتبال ایران بهرغم پایگذاشتن
به دنیای حرفهای هنوز در ساختار خود از آسیبهای فراوانی لطمه میخورد .مشکالت مربوط به
مسائل اقتصادی در فوتبال ،نتیجهنگرفتن تیمهای پایه و بزرگسال در میدانهای بینالمللی ،تغییرات
پیدرپی مربیان ملی و باشگاهی ،مشکالت درزمینۀ امکانات سختافزاری ،ورزشگاههای غیراستاندارد،
بیتوجهی به فوتبال پایه ،گریزانبودن هواداران از ورزشگاه و مسائلی از این دست ،ازجمله آسیبهای
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موجود در فوتبال کشور به شمار میروند؛ ازاینرو بهجاست در جهت پیشبرد اهداف عالی ،توسعۀ
قهرمانی و حرفهای و کسب جایگاههای بینالمللی ،بهصورت علمی و منطقی به بررسی جامع این
ورزش پر مخاطب در کشور پرداخت و با دیدگاهی واقعگرایانه عوامل موفقیت و آسیبزای آن را
نمایان کرد (طالبپور ،شجیع ،کشتیدار و علیزایی .)81 ،2018 ،در این بین توجه ویژه به سرمایههای
انسانی فوتبال جدا از توسعۀ فوتبال ،موجبات جلوگیری از بروز دیگر آسیبهای فوتبال را فراهم خواهد
کرد .پژوهشها نشان میدهند امروزه فوتبال حرفهای ،برنامهریزیهای راهبردی خود را بر پایۀ مدیریت
مؤثر سرمایههای انسانی بنا میکند .بدونشك ،نتایج حاکی از کارایی در فوتبال حرفهای تحتتأثیر
سرمایۀ انسانی مؤثر است (سویر ،ساری و طالقیر .)421 ،2014 ،1هریك از منابع انسانی که بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم در پیشرفت فوتبال حرفهای تأثیرگذارند ،جزئی از سرمایۀ انسانی فوتبال
حرفهای محسوب میشوند؛ بنابراین توجه ویژه و اساسی به این رکن مهم در فوتبال ،شناسایی
آسیبهای موجود برای سرمایههای انسانی فوتبال و درپی آن ارائۀ راهکارهای منطقی در جهت رفع
این آسیبها ،بیشازپیش مورد نیاز فوتبال امروز کشور است (طالبپور و همکاران.)80 ،2018 ،
مربیان ،بازیکنان ،هواداران ،مدیران ،داوران و غیره جزء اصلی و جدانشدنی از ساختار فوتبال محسوب
میشوند .در این بین یکی از مهمترین افراد تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران و موفقیت تیمهای فوتبال،
مربیان هستند (سویر و همکاران .)422 ،2014 ،مربیان در فوتبال از جایگاه ویژهای برخوردار هستند؛
تاجاییکه فراست )2009( 2از میان سه رکن اصلی مربی ،تماشاگر و ورزشکار ،مربی را بهعنوان رکن
و محور اصلی تیمها و باشگاههای ورزشی معرفی میکند (شجیع ،طالبپور ،عظیمزاده ،کشتیدار،
جباری نوقابی.)3 ،2020 ،
جایگاه و نقش مربیان فوتبال و آثار حاصل از عملکرد و ویژگی شخصیت آنان ،در فوتبال بسیار مهم
است؛ بهطوریکه مربیان نقش چشمگیری در پیشرفت تیمی ،توسعۀ مهارتهای فنی و رفتارهای
اجتماعی و فرهنگی بازیکنان دارند .کاشین )2010( 3معتقد است که عملکرد خوب و بیشتر
موفقیتهای یك بازیکن فوتبال ناشی از دانش فنی ،رفتارها و عملکرد یك مربی خبره و چندمهارتی
است .درواقع ،میتوان ادعا کرد که در فوتبال بیش از هر رشتۀ دیگری برای نقش مربی ارزش و اهمیت
قائل شدهاند .عموم مردم همواره مربیان را مسئول عملکرد ضعیف یك تیم میدانند و در صورت برد و
گرفتن جایزه ،آنها را ستایش میکنند و به ایشان پاداش میدهند .گاملستر )2013( 4نیز نقش
1. Soyer
2. Frast
3. Cushion
4. Gammelsæter
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سرمربیان را در عملکرد تیمهای ورزشی ویژه میداند و معتقد است که موفقیت تیمهای ورزشی حاصل
از رهبری موفقیتآمیز و مؤثر سرمربیان آنهاست .همچنین آرنسون و سالمن )2009( 1در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که عملکرد یك تیم به متغیرهای اساسی مانند توانایی فنی مربیگری ،تجربۀ
مربیگری و مهارتهای ارتباطی وی ارتباط پیدا میکند .شرایط کار مربیگری بهگونهای است که
عملکرد مربیان بهصورت دقیق و موشکافانه از سوی هواداران ،بازیکنان ،مدیران ،خبرگان و رسانههای
گروهی نقد و بررسی میشود (شجیع.)2019 ،
هنگامی که عملکرد تیم یا باشگاه دور از انتظار هواداران است ،معمولً اولین عاملی که مدنظر قرار
میگیرد ،کادر فنی و سرمربی باشگاه است که بهطور منصفانه یا غیرمنصفانه بهعلت عملکرد و نتایج
ضعیف بازخواست میشوند و در موارد بسیاری سبب اخراج و برکناری سرمربی و کادر فنی میشود
(آدلر ،بری و دوهرتی2 ،2013 ،2؛ دی پائول و اسکوپا .)2012 ،3فدراسیون جهانی فوتبال ()2006
معتقد است که پشت سر هر تیم بزرگی که نتایج خوبی به دست میآورد و نمایشی زیبا و باکیفیت از
فوتبال ارائه میدهد ،میتوان یك شخص ممتاز و رهبر را به عنوان سرمربی مشاهده کرد که بر
جنبههای تکنیکی ،تاکتیکی ،روانشناختی و آموزشی فوتبال تسلط دارد .کنفدراسیون فوتبال آسیا
( )2016نیز مهارت و دانشی را که یك سرمربی فوتبال باید دارا باشد ،مدیریت برنامۀ تمرین،
سازماندهی و هدایت جلسات تمرین ،نظارت بر ایجاد ارتباط ،برنامهریزی و تعیین اهداف ،مدیریت و
مهارت در هدایت تیم در مسابقه ،آگاهی از روانشناسی در ورزش ،تجزیه و تحلیل و بررسیهای آماری
را عنوان میکند .از مربیان موفق در فوتبال با عنوان سرمربیان کامل نام برده میشود و ویژگیهایی
مانند تجربه و دانش زیاد در تمام بخشهای اصلی فوتبال (تاکتیك ،تکنیك ،آمادگی جسمانی و
روانشناسی) ،مهارت در بهکارگیری بازیکنان ،ساخت فرهنگ تیمی مطلوب ،برقراری ارتباط خوب با
رسانهها و داشتن تفکر راهبردی و برنامۀ بلندمدت برای مربیان لزم است .میتوان ادعا کرد در فوتبال
بیش از هر رشتۀ دیگری برای نقش سرمربی ارزش و اهمیت قائل شدهاند .درصورتیکه مربی نتواند
انتظارات مربوط به عملکرد را برآورده کند ،ممکن است باشگاهها مربی را اخراج یا جابهجا کنند
(کاظمیپور مشا و مهدیپور.)447 ،2019 ،
اخراج و جابهجایی مربیان در فوتبال حرفهای پدیدهای متداول و از موضوعات بدیهی است که به
دلیل متعدد روی میدهد .در مواقعی خود مربیان ،خواهان جدایی از تیم هستند و در مواقعی دیگر،
1. Arnesson & Salman
2. Adler
3. Di Paula& Scopa
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مدیران باشگاهها بنا به صالحدید و اغلب بهدنبال کسب نتایج ضعیف ،اقدام به جابهجایی مربی میکنند
تا ضمن جلوگیری از تکرار نتایج نامطلوب ،به موفقیت و برد دست پیدا کنند .در برخی موارد ،مدیران
باشگاهها بهمنظور فرار از انتقادات شدید هواداران و رسانهها دست بهجابهجایی مربی میزنند؛
بهصورتی که بسیاری از مواقع بازیکنان قبلی تیم را که از محبوبیت نسبی در بین هواداران برخوردار
هستند ،بهعنوان سرمربی تیم انتخاب میکنند که گاهی کیفیت لزم را در عرصۀ مربیگری ندارند و
صرفاً برای فرار از فشار هواداران صورت میگیرد و بعد از مدتی که فشارها کاهش یافت ،این مربی را
نـیز از سمت خـود برکنار کننـد؛ بااینحال ،بیشتر پژوهشگران بر این باورند که عملکرد ضعیف ،دلیل
اصلی اخراج مربیان است و باشگاهها امیدوار هستند از طریق تغییر مربی در عملکرد تیم بهبود ایجاد
کنند ،ولی تأثیر این اقدامات در عملکرد بعدی تیمها مشخص و یكسویه نیست (هادوی و همکاران،
 .)118 ،2014در لیگ حرفهای فوتبال ایران نیز نمونههای زیادی از اخراج و جابهجایی مربیان وجود
دارد که میتوان به لیگ برتر فوتبال ایران در سال  1400-1399اشاره کرد که بین  16تیم حاضر در
مسابقات ،نیمکت  13ازجمله تیمهای پرطرفدار پایتخت در مقایسه با فصل گذشته دستخوش تغییر
شدند .همچنین تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در سال  1398از مصادیق تغییرات مکرر مربیان
در فوتبال ملی و باشگاهی ایران است که به نظر میرسد اغلب براساس تصمیمگیریهای شتابزده و
لحظهای بیهوده و دربارۀ ضرورت اینگونه اقدامات و تأثیر آن بر عملکرد آیندۀ تیمها اظهارنظرهای
متفاوتی وجود داشته است (زارعی و همکاران .)18 ،2016 ،برخی بر این باور هستند که بیثباتی
مربیان ،افت کیفی عملکرد تیمها را به دنبال دارد .ضمن اینکه تغییر مربیان در فوتبال ایران
کارشناسیشده نیست و حتی در برخی موارد این تغییرات فقط موجب افزایش هزینههای تیمها شده
و درعمل در بهبود نتایج و عملکرد تیمها تأثیر مطلوب نداشته است .مربیان اخراجشده نیز پس از
جدایی از تیم ،طبق قرارداد بهدنبال دریافت حقوق و دستمزد خود برای مدت زمان باقیمانده تا پایان
قرارداد هستند؛ درحالیکه در همان مدت زمان باشگاه مجبور است برای مربی جدید هزینۀ هنگفتی
پرداخت کند (هادوی و همکاران .)118 ،2014 ،موضوع مهمتر این است که با برکناری سرمربی و
تغییر کادر فنی ،عملکرد و نتایج باشگاه چه تغییراتی میکند و عملکرد باشگاه روندی روبهرشد به خود
میگیرد یا در ادامۀ نتایج قبل از ایجاد تغییرات ،روند روبهنزول ادامه مییابد و تغییری در عملکرد به
وجود نمیآید؟ پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که نتایج و عملکرد نامطلوب ،عامل اصلی اخراج و
برکناری مربیان است .در لیگ برتر فوتبال ایران نیز هر سال باشگاهها در ابتدا و همچنین در طی فصل
به تعویض و برکناری سرمربی و کادر فنی خود اقدام میکنند که این تغییرات معمولً با اهداف گوناگونی
نظیر کسب نتایج ضعیف ،مشکالت درونباشگاهی و مشکالت مالی صورت میپذیرد؛ البته مهمترین
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علت برکناری سرمربیان باشگاهها ،امید به کسب نتایج بهتر است .مدیران باشگاه هنگامی که با عملکرد
و نتایج دور از انتظار و مغایر با اهداف باشگاه مواجه میشوند ،دست به تغییر میزنند تا شاید از این
طریق روندی روبهرشد داشته باشند و به اهداف ازپیش تعیینشدۀ خود برسند .گاهی نیز تغییرات کادر
فنی درپی تغیر پیاپی مدیر عامالن رخ میدهد و باشگاههایی که مدیریت بیثباتی را تجربه میکنند،
متعاقباً با ورود مدیریت جدید یا سلیقه و برنامهریزی جدید ،کادر فنی نیز تغییر میکند .درنهایت اینکه
گاهی نیز سرمربی و کادر فنی باشگاه با اتمام قرارداد و حتی زودتر از اتمام قرارداد بنا به دلیل گوناگون،
مانند نتایج ضعیف کسبشده ،اختالفات مالی و مسائل شخصی و خانوادگی ،قرارداد خود را با باشگاه
فسخ کرده و باشگاه را ترک میکنند (رمضانینژاد ،همتینژاد ،قلیزاده ،رمضانیان و حسینی.)2017 ،
با توجه به اهمیت نقش ثبات مربیان در موفقیت تیمهای فوتبال که در پژوهشهای گوناگون به آن
اشاره شده است ،توجه اساسی و برنامهریزی در جهت آسیبهای مربوط به تغییرات مکرر مربیان
فوتبال در ایران ،از اولویت زیادی برخوردار است.
با نگاهی به پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از کشور ،آشکارا درمییابیم که تاکنون
پژوهشی بهصورت مستقیم تغییرات مکرر و پیدرپی مربیان فوتبال در لیگ برتر فوتبال ایران را بررسی
نکرده است و پژوهشها بیشتر به بررسی ثبات مربیان فوتبال و تأثیرات آن بر عملکرد تیمها معطوف
بودهاند .علیدوست قهفرخی و جاللی فراهانی ( )2010در پژوهشی به بررسی و تحلیل پدیدۀ تعویض
مربیان در لیگ برتر پرداختند .آنها میزان و نحوۀ حضور مربیان خارجی و همچنین کمیت و کیفیت
تغییرات صورتگرفته را تنها در جهت ایجاد شوک و خارجشدن از بحران دانستند و آن را فاقد پشتوانۀ
علمی و اصولی تفسیر کردند .پژوهش هادوی و همکاران ( )2014بر  18تیم لیگ برتر فوتبال ایران
صورت گرفت .نتایج حاکی از بیتأثیربودن تغییر مربیان بر کسب نتایج مثبت باشگاهها در لیگ برتر
فوتبال ایران بود .همچنین پژوهشگران در این پژوهش متوسط عمر مربیگری مربیان فوتبال را 16/1
هفته گزارش کردند .ثبات کم ازجمله آسیبهای ساختاری مربیان در بدنۀ باشگاههای فوتبال کشور
است که در پژوهش آنها بهدرستی به آن اشاره شده است .بهرامفر ،امیری و قدیری ( )2015در
پژوهش خود بیان کردند بین ثبات در مدیریت ،مربیان و بازیکنان و کسب موفقیت (رتبه) رابطۀ
مستقیم برقرار است .همچنین تغییر مربیان در طول و میانۀ فصل نتیجۀ مطلوبی را برای تیم به همراه
نیاورده است .زارعی و همکاران ( )2016با توجه به نتایج پژوهش خود به مدیران باشگاه پیشنهاد
کردند که به استراتژیهای مربوط به جذب و حفظ بازیکن و مربی توجه بیشتری کنند .در پژوهشی
دیگر ،رمضانینژاد و همکاران ( )2017بیان کردند ثبات مربیان با ایجاد زمان کافی برای سرمربیان
بهمنظور جذب بازیکنان مدنظر و پیادهکردن تاکتیكها و فلسفۀ کاری خود ،درنهایت سبب بهبود
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عملکرد باشگاه خواهد شد .همچنین یافتههای پژوهش طالبپور و همکاران ( )2018نشان داد که
مؤلفههای ارتباطات غیررسمی ،مهارتهای عمومی ،شخصیت ،دانش تخصصی ،نگرش و مؤلفۀ اخالق
فردی تأثیر مثبت و معناداری بر آسیبشناسی رفتاری مربیان دارد.
1
در اندک پژوهشهای صورتگرفته در خارج از کشور ،تنا و فارست ( )2007در زمینۀ ثبات شغلی
مربیان در باشگاهها و دلیل اخراج مربیان در طول فصل برگزاری مسابقات ،مطالعهای را در لیگ برتر
فوتبال اسپانیا انجام دادند .نتایج نشان داد تیمهایی که بهدلیل ترس از شکستهای متوالی و سقوط
به دستههای پایینتر دست به تغییر مربیان میزنند ،درکل تغییری در نتایج و عملکرد تیمشان دیده
نمیشود .در پژوهشی دیگر ،شاو و آلن )2009( 2بیان کردند که مربیان باتجربه و باثبات ورزشی
میتوانند موفقتر از دیگر مربیان عمل کنند .فریك ،باروس و پرینز )2010( 3با بررسی اطالعات مربوط
به  22دورۀ لیگ فوتبال آلمان نشان دادند ،مربیانی که در تیمهای مطرح و متمولتر فعالیت میکردند،
بیشتر درمعرض برکناری و اخراج قرار داشتند؛ درحالیکه مربیان سایر باشگاهها از ثبات و امنیت شغلی
بیشتری برخوردار بودند .ون اورس و ون تویجل )2016( 4بیان کردند که تعویض مربیان عملکرد تیم
را در مقایسه با گذشته بهبود نمیبخشد؛ درحالیکه گومز ،لگو پناس ،گومز ،جیمنز و لیچت)2021( 5
بیان کردند که تغییرات مربیان بر عملکرد تیمهای حرفهای فوتبال تأثیر دارد .همچنین آنان ذکر
کردند که عملکرد کوتاهمدت تیم با تغییر مربی بهصورت چشمگیری بهبود یافت که این نتیجه میتواند
حاصل تأثیرات روانی و انگیزشی بر بازیکنان پس از تغییر مربی باشد .در پژوهشی دیگر ،برایسون،
بورامیو ،فارنل و سیمونز )2021( 6بیان کردند که وقتی مربیان فوتبال عملکرد بالتر از حد انتظار
داشته باشند ،احتمال برکناری آنها کم است .به باور این پژوهشگران ،موفقیت مربی در گذشته و
تجربۀ او نیز احتمال برکناری آنان را کاهش میدهد.
بیشك ،فوتبال ایران در جایی که به یك صنعت بزرگ پولساز در دوران گذار از فوتبال آماتور به
فوتبال حرفهای است ،با چالشها و آسیبهای زیادی روبهروست .در این بین ،مربیان فوتبال که یکی
از اجزای اصلی آن محسوب میشوند ،با مشکالت بسیاری در فوتبال مانند جابهجایی زیاد ،آموزش،
ثبات شغلی و امنیت شغلی ،فقدان شایستهگرایی ،نظارت و غیره روبهرو هستند که در صورت
1. Tena & Forrest
2. Shaw & Allen
3. Frick
4. Van Ours & Van Tuijl
5. Gómez, Lago-Peñas, Gómez, Jimenez & Leicht
6. Bryson, Buraimo, Farnell & Simmons
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بیتوجهی و شناسایینشدن آسیبها موجب کاهش عملکرد آنها میشوند و صدمات جبرانناپذیری
به پیکرۀ فوتبال وارد خواهد آمد .بدونشك ،انتخاب سرمربیان حرفهای در رأس تیمهای ملی فوتبال
یا باشگاههای بزرگ فوتبال که از جنبههای گوناگون تأییدشده و مقبول باشد ،بسیار خطیر و دشوار
است .تغییرات مکرر و پیدرپی مربیان باشگاهها در فوتبال ایران ،عالوهبر تحمیل هزینههای گزاف بر
جامعۀ فوتبال ،موجب خدشهدارشدن عواطف و احساسات تماشاگران در دو بخش ملی و باشگاهی
خواهد شد؛ چنانکه انتخابهای نادرست سرمربیان در فوتبال از دلیل اصلی شکست تیمهای باشگاهی
و ملی در رویدادهای بینالمللی در طول سالیان متمادی است .در اندک پژوهشهای انجامشده نزدیك
به پژوهش حاضر ،پژوهشگران به تأثیرات تغییر مربیان فوتبال پرداختهاند و آثار این تغییرات را بر
نتایج و عملکرد تیمها و باشگاهها بررسی کردهاند .در کمتر پژوهشی به آسیبشناسی و دلیل تغییرات
مکرر مربیان فوتبال پرداخته شده است تا راهکارهایی پیشروی مدیران و مسئولن فوتبال کشور
گذاشته شود .همچنین تالش پژوهش حاضر در استفاده از نظرهای هر دو قشر دانشگاهی و اجرایی،
موضوعی است که بر غنای آن افزوده است؛ چراکه افراد اجرایی از نزدیك درگیر موضوع هستند و
بهخوبی با نقصها و کاستیها آشنایی دارند و از سوی دیگر متخصصان دانشگاهی نیز میتوانند از بعد
نظری به اعتبار پژوهش کمك کنند .بهطورکلی ،نظر به وضعیت کنونی وضعیت مربیان فوتبال ایران
و نقش انکارناپذیر مربیان کشور در توسعه و تعالی فوتبال ،پژوهش حاضر درصدد است تا با برشمردن
موارد آسیبزای تغییرات مکرر مربیان و تدوین الگویی در این زمینه و درنهایت ارائۀ راه حلهای
کاربردی و عملیاتی به منظور برونرفت از آسیبهای شناساییشده ،گامی در جهت اعتالی فوتبال
ملی و باشگاهی کشور بردارد .بیشك نتایج این پژوهش میتواند راهگشای مشکالت بسیار زیاد
باشگاهها و مربیان فوتبال باشد .همچنین نتایج این پژوهش ،اطالعات مفیدی را در اختیار مدیران و
مسئولن عالیرتبۀ فوتبال کشور و مربیان فعال در لیگهای فوتبال ایران قرار میدهد تا از این طریق
بتوانند شرایط ثبات مربیان در تیمها را فراهم آورند و در درازمدت شاهد عملکرد و نتایج مثبت تیمها
در عرصههای ملی و بینالمللی باشند.
روش پژوهش
این پژوهش براساس هدف از نوع پژوهشهای کاربردی ،به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای اکتشافی،
از نظر گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی و بهدلیل کاربرد روش کیو 1از نوع
پژوهشهای آمیخته (کیفی ـ کمّی) بود .روششناسی کیو ،روشی شامل بهکارگیری همزمان روشهای
1. Q Method
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کیفی و کمّی است؛ بنابراین نتایج بررسی و تحلیل دادههای بهدستآمده در این پژوهش دربرگیرندۀ
استخراج عوامل اصلی اشارهشده در مطالعات پیشین و همراستایی این بررسیها بهعالوۀ انجامدادن
مصاحبۀ کیو برای استخراج دیدگاهها و تفکرات صاحبنظران است .در بخش مصاحبه نیز از
تکنیكهای کدگذاری باز و محوری ،تلخیص و فیلترگذاری برای استخراج دادههای خام بهره گرفته
شد .همچنین در بخش کمّی ،از روشهای آماری برای دستهبندی افراد مانند تحلیل عاملی کیو و
تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد و ازآنجاکه هدف اصلی این روش ،آشکارکردن الگوهای مختلف
تفکر است ،نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند ،به روش پژوهش کیفی نیز نزدیكتر
است .این روش از نظرهای ذهنی برای ساخت گونهشناسی دیدگاههای متفاوت استفاده میکند.
درواقع ،روششناسی کیو فنی است که پژوهشگر را قادر میسازد ادراکات و عقاید فردی را شناسایی
و طبقهبندی کند و در درجۀ دوم به دستهبندی گروههای افراد براساس ادراکاتشان بپردازد (دوئنکمن،1
.)287 ،2010
نظر به استفاده از روش کیو برای انتخاب مشارکتکنندگان ،از روشهای هدفمند با نمونههای
کوچك استفاده میشود؛ ازاین رو در پژوهش حاضر در بخش مصاحبه از بین پیشکسوتان و مربیان
نخبۀ فوتبال ایران که دارای سوابق تجربی ،علمی و پژوهشی در این حوزه بودند ،پنج نفر بهصورت
هدفمند انتخاب شدند .اطالعات جمیعتشنناختی این افراد در جدول شمارۀ یك ذکر شده است .در
بخش مرتبسازی عبارات از میان مربیان فعال در لیگ برتر ،پیشکسوتان و کارشناسان نخبه،
متخصصان مدیریت ورزشی آشنا به حوزۀ فوتبال ،جامعهشناسان و اصحاب رسانۀ فعال در فوتبال20 ،
نفر بهعنوان مشارکتکنندگان پژوهش در این بخش انتخاب شدند (جدول شمارۀ دو) .این انتخاب به
کمك تلفیقی از نمونهگیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونهگیری گلولهبرفی انجام شد .انتخاب
مشارکتکنندگان در این پژوهش براساس ارتباط نزدیك آنها با موضوع پژوهش و اهمیت حضور
آنها در پژوهش بود.

1. Duenckmann
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) اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان (مصاحبه-1 جدول
Table 1- Demographic Information of the Participants (Interview)
درجۀ
سطح
رشتۀ تحصیلی
سابقۀ شغلی
پست سازمانی
Field of
Work
Organizational
مربیگری
تحصیالت
Study
Experience
Position
Coaching
Level of
Degree
Education
مدرس
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
 سال40
پیشکسوت مربیگری فوتبال
AFC
B.S.
Business
40 Year
Veteran Football
AFC
Management
Coaching
Instructor
مدرس
دانشجوی
تربیتبدنی
 سال38
مربی و بازیکن سابق تیم
Physical
38 Year
فوتبال پایه
دکتری
ملی و پرسپولیس
Education
Basic
Ph.D.
Former Coach and
and Sports
Football
Student
Player of the
Science
Instructor
National Team and
Persepolis
A درجۀ
کارشناسی
تربیتبدنی
 سال40
مربی و بازیکن سابق تیم
Degree A
B.S.
Physical
40 Year
ملی
Education
Former Coach and
and Sports
Player of the
Science
National Team
A درجۀ
کارشناسیارشد
تربیتبدنی
 سال35
پیشکسوت مربیگری
Degree A
M.A.
Physical
35 Year
Veteran Football
Education
Coaching
and Sports
Science
مدرس
کارشناسی
تربیتبدنی
 سال55
مربی و بازیکن سابق
AFC
B.S.
Physical
55 Year
استقالل
AFC
Education
Former Coach and
Instructor
and Sports
Player of the
Science
Esteghlal

144

کد
Code
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1

2

3

4

5
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) اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان (مرتبسازی عبارات-2 جدول
Table 2- Demographic Information of the Participants (Sorting Phrases)
سابقۀ
پست
سطح
مشارکت س
سابقۀ
پست
سطح
سن
A
شغلی
سازمانی
تحصیالت
کنندگان ن
شغلی
سازمانی
تحصیالت
ge
Work
Organiza Level of A Contri Work Organiza Level of
Experi
tional
Educati
g
butors Exper
tional
Educati
ence
Position
on
e
ience
Position
on
4
11
35
 سال21
عضو
دکتری
 سال15
عضو
دکتری
5
21
Ph.D.
15
Ph.D.
هیئتعلمی
هیئتعلمی
Year
Year
Faculty
و مدرس
Member
فوتبال

 سال36
36
Year

 سال15
15
Year

 سال17
17
Year

Faculty
Member
and
Football
Instructo
r
بازیکن سابق
تیم ملی
Former
National
Team
Player

مدیر سابق
هیئت
فوتبال
تهران
Former
Manager
of
Tehran
Football
Board
مربی
بینالمللی
فوتبال

کارشناسی
B.S.

5
3

12

 سال15
15
Year

کارشناسی
B.S.

4
4

13

 سال11
11
Year

کارشناسی
B.S.

4
1

14

 سال14
14
Year

مشارکت
کنندگان
Contri
butors
1

بازیکن سابق
باشگاههای
لیگ برتر
Former
Player of
Premier
League
Clubs
بازیکن سابق
لیگ برتر
Former
Premier
League
Player

کارشناسیا
رشد
M.A.

42

2

کارشناسیا
رشد
M.A.

36

3

خبرنگار
باسابقۀ
فوتبال

کارشناسی
B.S.

38

4
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Internati
onal
Football
Coach
 سال25
25
Year

 سال20
20
Year

 سال32
32
Year

 سال40
40
Year

مدرس
فوتبال
Football
Instructo
r
کارمند سابق
هیئت
فوتبال
خراسان
رضوی
Former
Employe
e of
Khorasa
n Razavi
Football
Board
عضو
هیئتعلمی
و مربی
فوتبال
Faculty
Member
and
Football
Coach
عضو
هیئتعلمی
و بازیکن
سابق تیم
ملی
Faculty
Member
and

کارشناسی
B.S.

4
7

15

 سال35
35
Year

کارشناسی
B.S.

4
0

16

 سال21
21
Year

دکتری
Ph.D.

5
0

17

 سال25
25
Year

دکتری
Ph.D.

7
0

18

 سال20
20
Year

146
Journalis
t with a
Football
Backgro
und
مدرس
فوتبال
Football
Instructo
r
عضو
،هیئتعلمی
بازیکن
حرفهای
Faculty
Member,
Professi
onal
Player

عضو
هیئتعلمی
و مربی
فوتبال
Faculty
Member
and
Football
Coach
بازیکن سابق
تیم ملی
Former
National
Team
Player

کارشناسی
B.S.

55

5

کارشناسی
B.S.

50

6

دکتری
Ph.D.

51

7

دیپلم
Diplom
a

48

8
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Former
National
Team
Player
مربی لیگ
برتر
Premier
League
Coach
استاد
دانشگاه و
مربی
بینالمللی
فوتبال
Universit
y
professo
r and
Internati
onal
Football
Coach

کارشناسی
B.S.

4
1

19

 سال18
18
Year

دکتری
Ph.D.

3
9

20

 سال20
20
Year

مربی لیگ
برتر
Premier
League
Coach
مربی لیگ
برتر
Premier
League
Coach

کارشناسی
B.S.

42

9

کارشناسی
B.S.

42

10
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شماره
No
1

2
3
4
5
6
7
8

جدول  -3گامهای اجرایی پژوهش
Table 3 - Executive Steps of the Research
گامهای اجرایی
Executive Steps
مراجعه به ادبیات موضوع ،جستوجو و انتخاب مقالت مناسب ،جمعآوری فضای گفتمان و
استخراج عوامل اصلی و آسیبها
Refer to the Subject Literature, Search and Select Appropriate Articles,
Collect Discourse Space and Extract the Main Factors and Harms
مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان
Interviews and Polls of Experts
ارزیابی و جمعبندی فضای گفتمان
Evaluate and Summarize the Discourse Space
انتخاب عبارتهای نهایی کیو (کارتهای کیو)
)Select Final Q Phrases (Q Cards
ایجاد دسته کیو
Create a Q Category
انتخاب مشارکتکنندگان از میان متخصصان و خبرگان
Selection of Participants from Among Specialists and Experts
مرتبسازی نمونههای کیو در نمودار کیو
Sorting Q Samples in Q charts
تحلیل آماری دادهها (تحلیل عاملی کیو)
)Statistical Analysis of Data (Q Factor Analysis

مرور ادبیات پژوهش :در گام نخست و بر پایۀ پژوهش کتابخانهای ،از میان مقالت علمی ،کتب،
مناظرههای رادیویی و تلویزیونی ،روزنامهها ،یادداشتها ،فیلمها و مجالت و غیره ،تمامی اطالعات
مربوط به هدف پژوهش استخراج شدند.
مصاحبه :در ادامه از مصاحبه برای تکمیل فضای گفتمان استفاده شد؛ بر همین اساس با استفاده
از نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی با پنج نفر افراد دارای تجربه و تخصص در این زمینه مصاحبه
شد .گفتنی است مشارکت افراد در این پژوهش کامالً آزادانه بود و به آنها اطمینان داده شد که
پاسخ آنها بهصورت محرمانه باقی خواهد ماند .برای اجرای مصاحبه و گردآوری دادهها از روش
نیمهساختاریافته و بهصورت تعاملی ـ مشارکتی 1استفاده شد .مدت زمان انجام هر مصاحبه20-15 ،
دقیقه بود .که مصاحبهها توسط گوشی تلفن همراه ضبط میشد .درنهایت پس از اتمام مصاحبهها،
1. Collaborative/Interactive Interviews
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اطالعات در قالب متن پیادهسازی و نهاییسازی شد .در بخش مصاحبه نیز از تکنیكهای کدگذاری
باز و محوری ،تلخیص و فیلترگذاری برای استخراج دادههای خام بهره گرفته شد.
جمعآوری فضای گفتمان :در این گام همۀ اطالعات برآمده از مراحل اول و دوم یعنی مرور
ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان با یکدیگر ادغام شدند و فضای گفتمان پژوهش را بنا نهادند.
ارزیابی و جمعآوری فضای گفتمان :این مجموعه پس ازگردآوری باید به عبارتهای کوتاه و
منقطع تبدیل شود تا بتوان نمونه را از بین آنها انتخاب کرد؛ بنابراین از عبارتهای مناسب و دلخواه
که از مبانی نظری پژوهش یعنی یافتهها و نتایج اجرای مصاحبهها به دست آمدند ،آنهایی جمعآوری
شدند که ارتباط زیادی با هدف پژوهش داشتند.
نهاییسازی عبارات کیو :این عبارات مرتبط با تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر بودند که
پس از بررسی در دو مرحله توسط سه تن از خبرگان مدیریت ورزشی ،انجامدادن تغییرهای لزم برای
روایی عبارتها مانند حذف عبارتهای مشابه و تکراری یا رفع ابهام آنها ،بیست عبارت بهعنوان
عبارتهای نهایی نمونه کیو در پژوهش حاضر انتخاب شدند.
انتخاب مشارکتکنندگان :در روش کیو انتخاب بین بیست تا هشتاد نمونه از افراد بررسیشده
برای دستیابی به دیدگاههای مختلف دربارۀ یك موضوع کفایت میکند؛ بنابراین انتخاب
مشارکتکنندگان از طریق روشهای نمونهگیری احتمالی انجام نمیشود؛ بلکه نمونۀ افراد معمولً
بهطور هدفمند و با اندازههای کوچك انتخاب میشود که در پژوهش حاضر از میان مربیان فعال در
لیگ برتر ،پیشکسوتان ،متخصصان مدیریت ورزشی ،جامعهشناسان و اصحاب رسانۀ فعال در فوتبال
ایران ،بیست نفر بهعنوان مشارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند.
مرتبسازی نمودار کیو :در مرحلۀ بعد ،از مشارکتکنندگان خواسته شد براساس دستورالعمل
مرتبسازی کیو به قراردادن هرکدام ازکارتها روی نمودار کیو اقدام کنند؛ به این شکل که عبارات
کیو روی هر کارتی نوشته شد و در اختیار خبرگان پژوهش قرار گرفت .درنهایت آنها با بررسی
عبارات به جایگذاری عبارات روی نمودار اقدام کردند (شکل شمارۀ یك) .برای انجامدادن این پژوهش
از نمودار کیو با توزیع نرمال و توزیع اجباری استفاده شد (الینگسن ،استورکسن و استیونز،2010 ،1
 .)398این نمودار برای قراردادن  20عبارت کیو توسط مشارکتکنندگان از درجۀ  -5که به معنای
کمترین تأثیر با عبارت مدنظراست تا  + 5که به معنای بیشترین تأثیر با عبارت کیوی مدنظر است،
تعبیه شد.
1. Ellingsen, Størksen & Stephens
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تحلیل عاملی کیو :پس از مرتبسازی توسط مشارکتکنندگان پژوهش ،تحلیل عاملی کیو با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس 1نسخۀ  25انجام شد .از نظر شیوۀ اجرا ،تحلیل عاملی کیو تفاوت
چندانی با تحلیل عاملی معمولی ندارد ،اما تفاوت بنیادین در اینجاست که در تحلیل عاملی کیو
بهجای همبستگی میان متغیرها ،همبستگی میان مشارکتکنندگان سنجیده میشود و افراد براساس
نوع نگرششان دستهبندی میشوند (دوئنکمن.)288 ،2010 ،
ابزار بهکاررفته در این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی تفکیكشدنی است .در بخش کیفی از
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
میباید به جامعیت عبارات و نمودار کیو حکم دهد ،به تأیید سه تن از متخصصان مدیریت ورزشی
رسید .افزون بر آن ،بازخوردهایی که پژوهشگر هنگام مرتبسازی کارتها از مشارکتکنندگان دریافت
کرد ،نمایانگر این بود که عبارتهای مناسبی برای سنجش موضوع پژوهش انتخاب شده است
(یوشیزاوا ،یواسه ،اوکوموتو ،طاهارا و تاکاهاشی .)6282 ،2016 ،2برای سنجش پایایی نمودار و
کارتهای کیو از روش پایایی مصححان استفاده شد؛ ازاینرو از چهار تن از نمرهگذاران خواسته شد
که نمودار را تکمیل کنند .ضریب همبستگی  0/76نشاندهندۀ پایایی مصححان است .شکل شمارۀ
یك نمودار و ساختار مرتبسازی کیو را برای مشارکتکنندگان نشان میدهد.

شکل  -1نمودار کیو
Figure 1- Q Diagram

در مرحلۀ آخر ،دادهها کدگذاری نهایی شد و در قالب عبارات کیو روی کارتهای کیو نوشته شد
و در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت .در بخش کمّی پس از مرتبسازی توسط مشارکتکنندگان
پژوهش ،نحوۀ امتیازدهی هرکدام از مشارکتکنندگان در فرم مخصوصی که برای این منظور طراحی
1. SPSS
2. Yoshizawa, Iwase, Okumoto, Tahara & Takahashi
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شده بود ،ثبت شد .دادههای مرتبسازیشده توسط مشارکتکنندگان در نرمافزار اسپیاساس وارد
شد تا به کمك تحلیل عاملی کیو ذهنیتهای مختلف مشارکتکنندگان شناسایی شود و به کمك
آن به سؤالهای پژوهش پاسخ داده شود.
در ادامه ،برخالف مرحلۀ قبل که از روش کیفی استفاده شد ،از رویۀ پژوهشهای کمّی برای
شناسایی ذهنیتهای مشابه بین مشارکتکنندگان پژوهش استفاده میشود .بدینمنظور از روش
آماری تحلیل عاملی کیو استفاده میشود .روش تحلیل عاملی ،اصلیترین روش آماری برای تحلیل
ماتریس دادههای کیو است؛ ازاینرو از عبارت «تحلیل عاملی کیو» استفاده میشود تا تأکید شود در
فرایند تحلیل عاملی ،افراد بهجای متغیرها دستهبندی میشوند؛ باوجوداین ،از نظرآماری هیچ تفاوتی
بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل عاملی عادی وجود ندارد (دوئنکمن .)2010 ،در این پژوهش ،برای
انجامدادن تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است ،استفاده شد .عاملها
به روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد است ،چرخش یافتند .گفتنی است اعداد استخراجشده
از تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفههای اصلیاند؛ بر همین اساس یافتههای مرتبط با تغییرات مکرر
مربیان لیگ برتر فوتبال ایران نیز ارائه میشود.
نتایج

برای تشخیص و انتخاب تعداد عاملهای مناسب از آزمون سنگریزه استفاده شد .شکل شمارۀ دو
وضعیت عاملها را در دو محور  Xو  Yنشان میدهد.

شکل  -2وضعیت عاملها در نمودار سنگریزه
Figure 2- Status of Agents in the Gravel Diagram
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همانطورکه در شکل شمارۀ دو مشاهده میشود ،برای انتخاب تعداد عاملهای مناسب مقادیر
ویژۀ بزرگتر از یك نیز تأیید و انتخاب میشوند .نتایج تحلیل عاملی کیو در جدول شمارۀ چهار
خالصه شده است.
جدول  -4نتایج تحلیل عاملی کیو
Table 4- Results of Q Factor Analysis

مجموع استخراج مجذور بارها
ردیف

Total Squares Extraction Bars

Row

درصد تجمعی

1
2
3
4
5
6

The Cumulative
Percentage
19.12
33.66
46.40
56.89
66.67
74.21

کل
Total
3.06
2.32
2.03
1.67
1.56
1.20

مجموع چرخشی مجذور بارها
The Total Rotational Square of the
Bars

درصد از واریانس

درصد تجمعی

Percentage of
Variance
13.59
13.30
13.18
13.16
11.63
9.32

The Cumulative
Percentage
13.59
26.90
40.09
53.25
64.88
74.21

جدول شمارۀ چهار نشان میدهد که با توجه به دیدگاه افراد ،درمجموع شش عامل شناسایی
شده است که این شش عامل چیزی حدود  74.21درصد از واریانس را تبیین میکنند و پوشش
میدهند.
همانگونهکه اشاره شد ،براساس جدول کل واریانسهای تبیینشده (جدول شمارۀ چهار) ،آسیب-
های شناساییشده را میتوان براساس اهمیت الگوهای ذهنی بیان کرد؛ به این صورت که موانع
شناساییشده در الگوی ذهنی شمارۀ یك اهمیت بیشتری در مقایسه با دیگر الگوهای ذهنی دارد؛
زیرا مقادیر بیشتری از واریانس کل را تبیین میکند؛ بنابراین اهمیت آسیبهای شناساییشده در
الگوهای ذهنی شش گانه به همان ترتیبی است که در جدول شمارۀ پنج آمده است .برای تفسیر و
شناسایی عاملها از ماتریس چرخشیافتۀ عاملها استفاده شد .به کمك این ماتریس مشخص میشود
که کدامیك از عبارات باعث ایجاد هریك از الگوهای ذهنی در آسیبهای رفتاری شدهاند.
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جدول  -5ماتریس چرخش یافته عاملها
Table 5- Rotated Matrix of Agents

الگوهای ذهنی

مشارکتکنندگان
Contributors
3

1
0.87

9

0.59

5

0.63

2

12

0.73

13

0.81

Mental Patterns
4
3

4

0.68

8

0.81

16

0.65

1

0.74

2

0.55

7

0.85

14

0.72

5

11

0.66

10

0.71

6

6

0.85

15

0.64

همانطورکه در جدول شمارۀ پنج مشخص است ،برای تعیین اینکه کدام آسیب در کدام الگوی
ذهنی جای میگیرد ،از ماتریس چرخشیافتۀ عاملها استفاده شد؛ بهطوریکه بزرگترین عدد مثبت
برای هر الگوی ذهنی نشاندهندۀ جایگرفتن آسیب در آن الگو نیز است .جدول شمارۀ شش ،نتیجۀ
نهایی الگوهای ذهنی در آسیبهای رفتاری را بهتفکیك نشان میدهد.
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 الگوهای ذهنی-6 جدول
Table 6- Mental Patterns
مهمترین آسیبهای ساختاری براساس الگوی ذهنی
The Most Important Structural Damage Based on
Mental Pattern
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
نبود فلسفه و مکتب در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران
Lack of Philosophy and School in the
Clubs of the Iranian Football Premier
League
نبود اصول و نظامنامۀ حرفهای در باشگاهها
Lack of Professional Principles and
Regulations in Clubs
نبود چشمانداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهها
Lack of Vision and Strategic Plan in Clubs
انتخاب ناآگاهانه و بدون شناخت مربیان
Unknowingly Selecting Coaches without
Hesitation
حضور مدیران غیرورزشی و غیرفوتبالی در رأس باشگاهها
The Presence of Non-Sporting and NonFootball Managers at the Top of Clubs
گرایش در بهخدمتگرفتن مربیان دارای پشتوانه های
مالی (دارای حامی مالی) و رسانهای
Tendency to Hire Coaches with Financial
Support (Sponsored) and Media
عالقۀ مدیران باشگاه به کسب نتیجه و نتیجهگرایی
Club Managers' Interest in Getting Results
and Consequentialism
تحمیل بازیکنان و افرادی که مدنظر مربی نیستند به
مربیان
Imposing Players and People Who Are
Not Considered by the Coach to the
Coaches
نبود چشمانداز و برنامه در مربیان لیگ برتر

شماره
Number
1

Q14

Q19

Q7
Q8

Q5

2

Q6

Q12

Q18

Q1

3
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Unaware Coaches

رسانۀ زرد
Yellow Media

اقتصاد معیوب
Defective
Economy

ارتباطات مخرب
Malicious
Communication

Lack of Vision and Program in Premier
League Coaches
نبود اصول و فلسفۀ کاری در مربیان
Lack of Principles and Work Philosophy
in Coaches
تندادن به قراردادهای غیرواقعی و غیراصولی
Submitting to Unrealistic and
Unprincipled Contracts
)نتایج ضعیف و مستمر مربیان روی نیمکت (ضعف فنی
Poor and Continuous Results of Coaches
on the Bench (Technical Weakness)
نبود پایبندی به تعهدات ذکرشده در قرارداد
Failure to Comply with the Obligations
Specified in the Contract
حمایت رسانههای زرد از تغییرات پیدرپی مربیان
Yellow Media Support for Successive
Changes of Coaches
وجود دللن رسانهای
Existence of Media Speculators
اختصاص بخشی یا نیمی از قرارداد باشگاه یا مربیان به
دللن و واسطهگران فوتبال
Allocate Part or Half of the Club or
Coaches' Contract to Football Brokers and
Intermediaries
نبود شفافیت مالی در باشگاهها
Lack of Financial Transparency in Clubs
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
ارتباطات غیررسمی و مخرب مدیران باشگاهها با دللن و
مدیربرنامههای غیررسمی
Informal and Destructive Communication
of Club Managers with Informal Brokers
and Agents
سیاسیکاری و ارتباطات مخرب خارج از فوتبال در مربیان
و مدیران

Q2

Q20

Q17

Q21

Q3

4

Q9
Q15

5

Q16
Q10

6

Q22

Q11
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Q13

Political Work and Destructive
Communication Outside of Football in
Coaches and Managers
ارتباط غیررسمی و مخرب مربی با دللن و مدیربرنامه -
های غیررسمی
Informal and Destructive Relationship of
the Coach with Informal Brokers and
Agents

براساس یافتهها ،شش الگوی ذهنی مرتبط با تغییرات مکرر مربیان شناسایی شدند؛ از لحاظ
اولویت ،الگوی ذهنی باشگاه گرایان در رتبۀ اول ،مدیران ناآگاه در رتبۀ دوم ،مربیان ناآگاه در رتبۀ
سوم ،رسانۀ زرد در رتبۀ چهارم ،اقتصاد معیوب در رتبۀ پنجم و ارتباطات مخرب در رتبۀ ششم قرار
گرفتند .گفتنی است نامگذاری الگوهای ذهنی بر پایۀ شیوۀ نام و برچسبگذاری روش کیو و براساس
نظر تیم پژوهش انجام شده است.
بحث و نتیجهگیری
ورزش حرفهای بخش مهمی از صنعت ورزش است و باشگاههای ورزشی نیز بهعنوان بنگاههای
اقتصادی این صنعت ،در هستۀ مرکزی این صنعت واقع شدهاند .در این میان ،ارزیابی و بررسی عملکرد
بخشهای مختلف ورزش حرفهای از موضوعات مهمی است که توجه پژوهشگران را به خود معطوف
کرده است .یکی از این بخشها ،منابع انسانی درگیر در ورزش حرفهای است که مربیان و سرمربیان
تیمهای باشگاهی نیز در این بخش تأثیر ویژهای دارند؛ بهصورتیکه تصمیمهای آنها میتواند بر نتایج
تیم و باشگاه تأثیر بگذارد .عوامل گوناگون وجود دارند که بر نتایج باشگاههای فوتبال اثر میگذارند
که بهطورکلی در سطوح مدیریت ،کادر فنی و بازیکنان قرار دارند (آدلر و همکاران.)27 ،2013 ،
هنگامی که نتایج تیم دور از انتظار باشد ،معمولً اولین عاملی که مسئول نتایج ضعیف در نظر قرار
میگیرد ،کادر فنی و سرمربی تیم است که از سمت مدیریت باشگاه یا هواداران مورد هجمه قرار
میگیرند و در بیشتر موارد سبب اخراج و برکناری سرمربی تیم میشود؛ بنابراین پژوهش حاضر
بهدنبال آسیبشناسی تغییرات مکرر مربیان باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران بود.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل مؤثر بر تغییرات مکرر مربیان باشگاههای لیگ برتر
فوتبال کشور ،در شش دسته شامل عوامل باشگاهگرایان ،مدیران ناآگاه ،مربیان ناآگاه ،رسانۀ زرد،
اقتصاد معیوب و ارتباطات مخرب قرار گرفتند .همچنین نتایج نشان داد که عوامل مربوط به
باشگاهگرایان شامل تناقض بین بندهای قرارداد و پایبندنبودن به تعهدات در قبال مربی ،نبود فلسفه
و مکتب در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ،نبود اصول و نظامنامۀ حرفهای در باشگاهها ،نبود
چشمانداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهها و انتخاب ناآگاهانه و بدون شناخت مربیان بود که با بخشی
از نتایج پژوهشهای فدراسیون فوتبال نیوزلند ( ،)2007فرکینز و شیلبوری ،)2010( 1الهی ،سجادی،
خبیری و ابریشمی ( ،)2010نادرینسب ،احسانی ،خبیری ،امیری و قرهخانی ( ،)2011فیروزی،
رضوی و فرزان ( ،)2012عیدیپور ،اشرفخزایی ،آرین ،غالمی ترکسلویه ( )2015و سیفپناهی
شعبانی و خطیبی ( )2017همسو است .سیفپناهی و همکاران ( )2017در مطالعهای مدیریت و
برنامهریزی راهبردی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی شناسایی
کردند که یافتههای پژوهش حاضر را در قسمت آسیب نبود چشمانداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهها
که به تغییرات زیاد مربی تیمها منجر میشود ،تبیین کرد .عیدیپور و همکاران ( )2015در پژوهشی
نشان دادند که چالشهای اساسی در مسیر توسعۀ فوتبال شامل نبود برنامهریزی بلندمدت و نابسامانی
نظام باشگاهداری حرفهای و ضعف مدیریتی است و میتوان گفت این چالشها گربیان مربیان تیمها
را نیز میگیرند که در پژوهش حاضر نیز به آنها اشاره شد .فرکینز و شیلبوری ( )2010در پژوهش
خود نقش برنامهریزی راهبردی و بلندمدت در سازمانهای ورزشی ملی و منطقهای را پل موفقیت به
اهداف میدانند و بر آن عقیدهاند که با نداشتن برنامۀ بلندمدت و چشمانداز اهداف ،سازمانهای
ورزشی نباید توقع هیچگونه موفقیتی را داشته باشند .این یافتهها بر یافتههای پژوهش حاضر مبنیبر
نبود چشمانداز و برنامههای راهبردی در باشگاهها صحه گذارده است که یکی از دلیل تغییر زودهنگام
نیمکت تیمهای فوتبال است .فدراسیون فوتبال نیوزلند ( )2007در پژوهشی عواملی مثل ساختار
نامناسب باشگاهها و استفادهنکردن از مربیان متخصص را مهمترین ضعفها و موانع توسعۀ فوتبال
دانسته است .فیروزی و همکاران ( )2012و نادرینسب و همکاران ( )2011نیز نبود برنامهریزی
1. Ferkins & Shilbury
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بلندمدت را از مشکالت عمدۀ ورزش کشور بهویژه فوتبال دانستهاند .الهی و همکاران ( )2010نیز در
پژوهش خود بر لزوم توجه به نظامی سازمانیافته برای تحقق باشگاهداری حرفهای فوتبال در کشور
تأکید کردند که یافتههای پژوهش حاضر در این بخش را تأیید کرد .با توجه به یافتههای پژوهش در
این بخش میتوان گفت که مدیران و مسئولن باشگاههای فوتبال برای کسب نتایج خوب و عملکرد
مثبت در لیگ که در پس ایجاد ثبات در پست سرمربیگری تیم است ،میباید در کنار انتخاب مربیان
کارآزموده و آیندهدار ،برای تقویت فلسفه و مکتب باشگاه مبنیبر ایجاد اعتماد و فرصتدادن به مربیان
بهمنظور پیادهکردن افکار خود ،تدوین اهداف و چشمانداز حمایتکننده در درازمدت و ایجاد محیط
پایدار برای پیادهسازی دانش و تاکتیكهای فوتبالی ،گام بردارند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عامل مدیران ناآگاه شامل حضور مدیران غیرورزشی و
غیرفوتبالی در رأس باشگاهها ،گرایش به بهخدمتگرفتن مربیان دارای پشتوانههای مالی (دارای
اسپانسر) و رسانهای ،عالقۀ مدیران باشگاه به کسب نتیجه و نتیجهگرایی و تحمیل بازیکنان و افرادی
که مدنظر مربی نیستند به مربیان بود که با یافتههای مطالعات ططری ،ططری و هنرور (،)2018
سلیمانی ،یوسفی ،رحمانی و کاظمی ( ،)2015ایزدی ،احسانی ،کوزهچیان و تجاری (،)2016
فدراسیون فوتبال نیوزلند ( )2007و گارت )1999( 1همسوست .ططری و همکاران ( )2018در
پژوهشی دریافتند که سبك رهبری مشارکتی و مشورتی مدیران باشگاههای ورزشی موجب موفقیت
و توسعۀ کار تیمی باشگاه میشود که میتوان شاهد برخورد قهری و تصمیمات احساسی و عجولنه
دربارۀ حضور مدیران غیرورزشی در فوتبال کشور بود که در اولین اقدام بعد از شکست در کسب
نتایج ،بدون مشورت و مشارکت با کمیتۀ فنی باشگاه اقدام به تعویض سرمربی تیم میکنند؛ این
مطلب نتایج پژوهش حاضر را تبیین میکند .سلیمانی و همکاران ( )2015در مطالعهای دریافتند که
داشتن مهارتهای ارتباطی و مدیریتی ،تجهیزات مناسب و مربیان شایسته مهمترین معیارهای
باشگاهداری حرفهای هستند که نشان از صالحیت و شایستگی مدیران در حوزۀ باشگاهداری دارد که
از مراحل انتخاب یك مربی برای تیم و فرصتدادن به او برای پیادهسازی افکار و تاکتیكهای خود
آگاه هستند و همچنین در کار مربیان و بحث فنی دخالت ندارند .ایزدی و همکاران ( )2016در
1. Gart
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پژوهشی نشان دادند که مدیریت باشگاه نقش تعیینکنندهای در کیفیت ارتباطات باشگاه با محیط
دارد .همچنین فدراسیون فوتبال نیوزلند ( )2007در پژوهشی بیکفایتی مسئولن ذیربط فوتبال را
مهمترین ضعفها و موانع توسعۀ فوتبال دانستند .در پژوهشی دیگر ،گارت ( )1999نشان داد که
مدیران با سطح پایینی از ثبات و تعهد سازمانی ،نهتنها در جهت دستیابی به اهداف تالش نمیکنند،
بلکه در ایجاد فرهنگ بی تفاوتی به مسائل محیط کار در میان همکاران خود اثر تخریبی نیز دارند؛
این امر موجب کمکاری و بیدقتی و درنتیجه ایجاد سازوکارهای کنترلی و نظارت دقیق و پیچیده و
هزینههای ناشی از آنها میشود .با توجه به نتایج و ادبیات پژوهش میتوان نتیجه گرفت که
پژوهشهای زیادی به نقش و شایستگی مدیریت باشگاهها بر کیفیت و بهبود عملکرد باشگاههای
ورزشی اشاره داشتهاند که بهنوعی یافتههای پژوهش حاضر را تبیین میکنند؛ بدینصورتکه مدیران
بادانش و متخصص در باشگاههای فوتبال ،در درجۀ اول با ایجاد سازوکار مناسب میتوانند به 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
برای باشگاه رقم بزنند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که عامل مربیان ناآگاه شامل نبود چشمانداز و برنامه در مربیان
لیگ برتر ،نبود اصول و فلسفۀ کاری در مربیان ،تندادن به قراردادهای غیرواقعی و غیراصولی ،نتایج
ضعیف و مستمر مربیان روی نیمکت (ضعف فنی) و پایبندنبودن به تعهدات ذکرشده در قرارداد
میشود که با یافتههای پژوهشهای نقوی ،حسینی ،رمضانینژاد و کشگر( ،)2019سیف پناهی و
همکاران ( ،)2017صاحبکاران و رمضانینژاد ( ،)2016کاظمیپور و همکاران ( ،)2015یوفا،)2013( 1
میرز ،فلتز و چاس ،)2011( 2سکندیز ،)2009( 3شاو ،)2009( 4فدراسیون فوتبال نیوزلند ( )2007و
تنا و فارست )2007( 5همسوست .پیشینۀ پژوهش نشان داد که پژوهشگران زیادی صالحیت حرفهای

)1. Union Europe Football Confederation (UEFA
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مربی ،پایبندی به تعهدات قراردادی ،مهارتهای ارتباطی و فنی ،سوابق و تجربیات و تفکر استراتژیك
و توسعهای را در موفقیت تیمها و باشگاهها مؤثر دانستهاند .در این راستا ،نقوی و همکاران ()2019
در مطالعهای دریافتند که صالحیتهای حرفهای و رفتار مربیان مهمترین معیارهای برند شخصی
مربیان ورزش حرفهای ایران هستند .سیفپناهی و همکاران ( )2017در مطالعهای مربیان کارآمد را
بهعنوان عامل تأثیرگذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی معرفی کردند .صاحبکاران و
رمضانینژاد ( )2016در مطالعهای نشان دادند که مهارتهای اجتماعی ـ ارتباطی ،روانشناختی ،فنی،
روابط حرفهای و تجربۀ ورزشی ،مهمترین ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان هستند .کاظمیپور و همکاران
( )2015در پژوهشی دریافتند که شاخصهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال شامل مهارتهای
فنی ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،مهارتهای مدیریتی ،ویژگیهای فردی،
مهارتهای روانشناختی ،دیدگاههای مربیگری ،سوابق مربیگری و سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن
میشود .یوفا ( )2013نشان داد که مربیان کامل و موفق دارای ویژگیهایی نظیر تجربه و دانش زیاد
در استخدام و بهکارگیری بازیکنان ،ساخت فرهنگی تیمی ،برقراری ارتباط خوب با رسانهها ،داشتن
تفکر استراتژیك و برنامۀ بلندمدت هستند .میرز و همکاران ( )2011در مطالعهای دریافتند که عواملی
نظیر میزان تجربه و آمادگی مربی ،موفقیتهای قبلی ،مهارت درک ورزشکاران و حمایتهای اجتماعی
در موفقیت و کارآمدی مربیان مؤثرند .سکندیز ( )2009در مطالعهای نشان داد که  62درصد از
مربیان باشگاههای ترکیه از الزامات باشگاهداری و شغل خود آگاهی کامل دارند .شاو ( )2009در
مطالعه ای به این نتیجه رسید که مربیان باتجربه و باثبات ورزشی میتوانند موفقتر از دیگر مربیان
عمل کنند .فدراسیون فوتبال نیوزلند ( )2007در پژوهشی استفادهنکردن از مربیان متخصص را
مهمترین ضعفها و موانع توسعۀ فوتبال دانستند .تنا و فارست ( )2007در مطالعهای بر للیگا گزارش
کردند که مهم ترین دلیل اخراج و برکناری مربیان از سوی مدیران باشگاهها ،مواجهشدن با خطر
سقوط به دستۀ پایینتر است و به همین دلیل مدیران به امید کسب نتایج بهتر و دورشدن از منطقۀ
سقوط اقدام به تغییر کادر فنی میکنند؛ بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که اگر هرکدام از تعهدات مربی اجرا نشود ،مربیان اصول و فلسفۀ کاری شفاف و مؤثر نداشته باشند،
برای مطرحشدن تن به بستن هر نوع قراردادی با باشگاهها دهند ،برای نتایج ضعیف خود توجیه و
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برنامه ای نداشته باشند و متعهد به باشگاه و تیم خود نباشند ،مدیران باشگاهها چارهای جز
کنارگذاشتن آنها ندارند.
یافتههای پژوهش نشان داد که عامل رسانۀ زرد به حمایت رسانههای زرد از تغییرات پیدرپی
مربیان و وجود دللن رسانهای مربوط بود که با نتایج پژوهشهای فدراسیون فوتبال نیوزلند (،)2007
اسداللهی ،تجاری و زارعی ( )2017و اسداللهی ،تجاری و زارعی ( )2020همسوست .فدراسیون فوتبال
نیوزلند ( )2007در پژوهشی حمایتنکردن از رسانهها را مهمترین ضعفها و موانع توسعۀ فوتبال
دانست .اسداللهی و همکاران ( )2020در پژوهشی دریافتند که استفاده از ابزارهای ارتباطی و ترویجی
بر موفقیت باشگاه فوتبال شهرخودرو در ایجاد تعهد ورزشی در مصرفکنندگان تأثیر دارد .همچنین
در مطالعهای دیگر اسداللهی و همکاران ( )2017نشان دادند که مدیران باشگاههای فوتبال با استفاده
از میزان اثرگذاری رسانهها میتوانند باعث افزایش و تکرار مشارکت مصرفکنندگان شوند که به نقش
حمایت رسانهها از باشگاهها و همچنین اثر استفاده از رسانههای ارتباطی توسط باشگاهها بر موفقیت
باشگاهها اشاره دارد .اگر در محیط فعالیت حرفهای باشگاهها با رسانهها زاویه پیدا کنند ،این موضوع
می تواند به ایجاد هجمه علیه باشگاه و کادر فنی منجر شود و این هجمه و فشار را از طریق بازی با
افکار عمومی در هواداران به سکوها نیز بکشانند که درنهایت بر تصمیمات مدیران باشگاه اثر بگذارد.
یا از منظر دیگر ،وجود دللن رسانه ای که از یك مدیر ،بازیکن یا گاهی از سایر مربیان غیرفعال در
لیگ خط میگیرند ،با ایجاد جو متشنج علیه یك مربی و بزرگنشاندادن ضعفهای وی ،کمکم و
به صورت تدریجی بر ذهنیت مدیران باشگاه دربارۀ ادامۀ همکاری با مربی کنونی تأثیر میگذارند و
زمینۀ تغییر سرمربی یك تیم را رقم میزنند؛ بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان
نتیجه گرفت که مدیران و مسئولن فوتبالی در جهت کاهش تغییرات روی نیمکت خود و ایجاد فضای
مناسب و مطمئن برای کادر فنی و مربیان تیم در جهت پیادهسازی استراتژیها و تاکتیكهای فوتبالی
در تیم و کسب نتایج مطلوب در دراز مدت ،به نقش رسانهها و اثرات آنها بر ذهن ارکان باشگاه و
حاشیههای ایجادشده توسط آنها توجه داشته باشند و آنها را کنترل کنند.
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که عامل اقتصاد معیوب شامل اختصاص بخشی یا نیمی از
قرارداد باشگاه یا مربیان به دللن و واسطهگران فوتبال و نبود شفافیت مالی در باشگاهها میشود که
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با نتایج پژوهشهای فدراسیون فوتبال نیوزلند ( ،)2007باروس ،فریك و پاسوس )2009( 1و فریك
و همکاران ( )2010همسوست .فدراسیون فوتبال نیوزلند ( )2007در پژوهشی کمبود منابع مالی و
بودجه را مهمترین ضعفها و موانع توسعۀ فوتبال دانستند که در نتیجۀ آن مربیان یا مدیران باشگاه
به بهکارگیری مربیان ناکارآمد از کانالهای غیررسمی نظیر دللن ناچار میشوند که نقش دللن را
در نصب و عزل مربی پررنگ میکند .فریك و همکاران ( )2010دریافتند که هر دو عامل دستمزد
شفاف مربی و تیم در توضیح احتمال اخراج (داوطلبانه یا اجباری) معنادار هستند .باروس و همکاران
( )2009در پژوهشی دریافتند که صرفنظر از سطح مربی ،مربیانی که دستمزد بیشتری دارند ،در
مقایسه با مربیان با پرداخت کم و قرارداد مالی شفافتر ،مدت زمان کوتاهتری باقی میمانند؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که شفافیت مبالغ قراردادهای مربیان میتواند به آنها کمك کند تا در مواقعی
که با مشکل مواجه می شوند ،بتوانند ایستادگی کنند و طبق مفاد قرارداد عمل کنند ،ولی اگر قرارداد
شفاف نباشد یا دارای بندهای غیر منطقی باشد ،میتواند از سمت مدیران باشگاه بهمنزلۀ برگ برندهای
برای فاشکردن مبلغ درخواستی مربی و انطباق آن با نتایج ضعیف او باشد که مربی بدون هیچ حرفی
کنار گذاشته شود .عالوهبراین ،نقش و حضور دللن برای مطرحکردن مربیان ناکارآمد و ناشناخته،
مسئلۀ دیگری است که گریبان باشگاههای فوتبال را گرفته است .در بیشتر مواقع با برهمزدن توافق
مالی بین دلل و مربیانی که توانستهاند به اهداف خود و قرارداد با باشگاه برسند ،دللن فشار بر مدیر
باشگاه مبنیبر کنارگذاشتن مربی را افزایش میدهند و در بزنگاه کسب نتایج ضعیف ،آن را عملی
میکنند و مربی جدید را معرفی میکنند که در یافتههای پژوهش حاضر نیز این امر مهم بهخوبی
شناسایی شد.
یافته های پژوهش نشان داد که عامل ارتباطات مخرب ،به ارتباط غیررسمی و مخرب مربی با
بازیکنان و تشکیل باندهای مخرب در تیم ،ارتباطات غیررسمی و مخرب مدیران باشگاهها با دللن و
مدیربرنامههای غیررسمی ،سیاسی کاری و ارتباطات مخرب خارج از فوتبال در مربیان و مدیران و
ارتباط غیررسمی و مخرب مربی با دللن و مدیربرنامههای غیررسمی مربوط بود .این یافتهها با
یافتههای پژوهشهای ایمانی ،قلیپور ،آذر و پورعزت ( ،)2019عظیمزاده ،شجیع و افروزی (،)2018
1. Barros, Frick & Passos
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نیری و صفاری ( ،)2017گنس مورس ،بورجس ،ماکارین ،مناه بالنکسون ،نیکوو و ژانگ )2017( 1و
کیم و تریل )2011( 2همسوست .ایمانی و همکاران ( )2019در پژوهشی نشان دادند که مؤلفههای
سیستم منابع انسانی در راستای ارتقای سالمت نظام اداری شامل شفافیت ،دوری از سیاسیبازی،
پاسخگویی ،شایستهسالری ،عدالتمحوری ،قانونمحوری و کنترل داخلی است که میتواند بهرهوری
اداری را افزایش دهد و در باشگاههای فوتبال نیز بحث مربوط به فساد و ارتباطات غیررسمی و سیاسی
بازیها میتواند بر تمام ارکان باشگاه اثر خود را بگذارد و بحث نیمکت مربیان نیز از این قاعده مستثنا
نیست .عظیمزاده و همکاران ( )2018در پژوهشی نقش مدیریت دانش و تبلیغ رسانهای را در تقویت
ارتباطات مؤثر باشگاه با محیط خود تأیید کردند .نیری و صفاری ( )2017در مطالعهای نشان دادند
که غلبه بر موانع زبانی ،نگرشی ،ادراکی ،فیزیکی ،محیطی ،معنایی و فرهنگی به برقراری ارتباطات
اثربخش و منطبقشدن معنای مدنظر مربیان و ورزشکاران بر یکدیگر و بهبود عملکرد و موفقیت تیم
منجر میشود که میتوان گفت در باشگاههای ورزشی اگر اخبار و اتفاقها پنهان نشوند و امکان بروز
شایعات و ارتباطات غیررسمی به وجود نیاید ،میتوان با توسعۀ ارتباطات اثربخش در باشگاه جلوی
خیلی از تخریبها علیه مربیان تیم را گرفت و شرایط مطمئن و باثباتی را برای عملکرد مربیان فراهم
کرد .کیم و تریل ( )2011در مطالعهای دریافتند که کیفیت ارتباط بر رفتارهای مصرفی در ورزش
تأثیر معنادار دارد .گرنس مورس و همکاران ( )2017در پژوهشی دریافتند که سیاسیبازی ،فساد و
باندبازی اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی در سازمانها را به همراه خواهد داشت که باشگاههای
ورزشی نیز از این قاعده در زمینۀ پستهای حساس و کلیدی خود نظیر نیمکت مربیان مستثنا
نیستند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در جهت برقراری ثبات روی نیمکت مربیان و کادر فنی
تیمهای فوتبال و کسب نتایج مطلوب در لیگ ،میباید به ارتباطات درون باشگاه سامان داد ،بر
شفافیت رفتاری و گفتاری در ارتباطات تأکید کرد و برای همسوکردن سازمانهای غیررسمی
ایجادشده در باشگاه با اهداف باشگاه سعی کرد.

1. Gans-Morse, Borges, Makarin, Mannah-Blankson, Nickow & Zhang
2. Kim & Trail
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با توجه به اولویتهای بهدستآمده در پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که برای بهرهبردن از
نتایج مثبت ثبات نیمکت تیمهای باشگاهی ،مدیران عامل و اعضای هیئتمدیرۀ باشگاهها ابتدا میباید
برای کاهش تعارضات ،تناقضات و پایبندنبودن به تعهدات به مربیان ،ضعف فلسفه و مکتب باشگاهداری
و همچنین تدوین اصول و نظامنامۀ حرفهای ،چشمانداز و برنامۀ راهبردی در باشگاهها اقدام کنند و
با انتخاب آگاهانۀ مربیان ،تغییرات نیمکت و کادر فنی را در باشگاه به حداقل برسانند و ثبات در
جهت تمرکز بر اهداف باشگاه فراهم کنند .سپس در گامهای بعدی مطابق با اولویتهای بهدستآمده
بستر لزم را برای ورود مدیران فوتبالی و آگاه به مسائل باشگاهداری و اقتصادی ایجاد کنند و مربیان
دارای اصول و فلسفۀ منطبق بر اهداف باشگاه و آگاه به مسائل فنی فوتبال را انتخاب کنند .همچنین
ارتباط با رسانه ها را تقویت کنند و با ایجاد یك کمیتۀ روابط عمومی باتجربه برای شفافیت در
منعکسکردن اخبار و وقایع باشگاه ،اثر دللن رسانهای و رسانههای زرد را کاهش دهند .در ادامه
بتوانند با ایجاد یك نظام شفاف مالی در باشگاه و بهویژه قراردادهای مربیان ،حواشی را کاهش دهند
و در انتها اثر سازمانهای غیررسمی نظیر ارتباطات مربی با بازیکنان ،بازیکنان با بازیکنان یا با دللن،
سیاسی بازیها و غیره را کنترل کنند و کاهش دهند تا مربیان در آرامش خاطر انرژی خود را بر
اهداف تیمی باشگاه متمرکز کنند.
درنهایت با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که گرایش به فوتبال نتیجهگرا
در کشور باعث شده است بسیاری از مربیان پس از چند هفته نتیجهنگرفتن برکنار شوند و نیمکت
سرمربیگری را به مربیان دیگر تحویل دهند .بههرحال ،این فرایندی است که در ایران اجرا میشود و
ورزش فوتبال به آن عادت کرده است .مسئلۀ دیگر ،نبود ابزار لزم در اختیار مربیان است که آنها با
وجود امکانات کم باید نتایج قابلقبولی کسب کنند؛ در غیر این صورت به درب خروجی باشگاه نزدیك
میشوند .همۀ این مسائل باعث شده است که عمر مربیگری در ایران کم شود و مربیان بعد از چند
هفته جای خود را به مربیان دیگر بدهند .مسئولن تیمهای فوتبال ،همه نتیجهگرا هستند .آنها در
قبال نتیجهنگرفتن تیمشان باید پاسخگو باشند؛ به همین خاطر عمر مربیان در ایران کم است .یك
مربی با برنامهریزی ،هدف ،دستیاران خوب و نیروهای انسانی میتواند نتیجۀ خوبی بگیرد .صبر و
شکیبایی رسانههای ما بسیار کم است و اگر مربی در ابتدای کارش شروع خوبی نداشته باشد ،در
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رسانهها بهعنوان مربی ضعیف نام برده میشود .مربیگری در ایران مثل یك دایره است که همه
میتوانند داخل این دایره قرار بگیرند .داخل این دایره فقط مربیان هستند که سلسلهوار جایشان را
با یکدیگر عوض میکنند و این دایره به همین شکل ادامه پیدا میکند .اگر یك مربی در یك تیم
بخواهد قصد ماندگاری داشته باشد ،باید بهصورت برنامهریزیشده کار کند و بازیکن وقتی مطمئن
شود مربیاش ماندگار است بهتر کار میکند .درصورتیکه مربی بتواند وارد چرخۀ برنامهریزی شود و
نیز بتواند چرخۀ برنامهریزی را به وجود آورد ،بهطور حتم جابهجا نمیشود .اگر تیمی مثل تیم فوتبال
رئال مادرید که هم معروف و هم پرهوادار است که فقط گردش پول آن  500میلیون یورو در سال
است ،نتایج ضعیفی بهدست آورد ،مدیر عامالن در مرحلۀ اول دیواری کوتاهتر از مربی پیدا نمیکنند
و مربی و کادر فنی خود را تغییر میدهند .سپس به تعویض سرپرست ،کمیتۀ فنی و عوامل اجرایی
خود اقدام میکنند .در رفتوآمد بودن مدیران عامل باشگاهها و دخالت بیجا و دخیلکردن سلیقۀ
شخصی آنها هم به کوتاهشدن عمر مربیگری در ایران دامن زده است.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و آسیبهای شناساییشده پیشنهاد میشود که مسئولن و
سیاستگذاران کالن ورزش ،بهویژه مدیران فوتبالی در کشور تأملی جدی در این باره داشته باشند و
با اتخاذ راهکارهای اجرایی از نتایج پژوهش حاضر ،در جهت ایجاد شرایط باثبات برای کارکردن مربیان
بادانش ،باانگیزه و آیندهدار از طریق افزایش دانش حقوقی مربیان در عقد قراردادهای همکاری ،توسعۀ
مهارتهای ارتباطی و بیان شفاف خواستهها و نظرهای خود با مدیران و رسانهها ،کاهش سیاسیبازی
و رفتارهای مخرب در باشگاه ،کاهش واسطهگری و دللبازیها در عرصۀ مربیگری ،طراحی ،تدوین
و پیادهسازی اصول و نظامنامۀ حرفهای در باشگاهها ،تدوین چشمانداز و برنامۀ راهبردی دربارۀ باشگاه
و فعالیتهای باشگاه و همچنین انتخاب مدیران ورزشی از دل فوتبال بهعنوان مدیران عامل در رأس
باشگاهها ،گام بردارند.
تقدیر و تشکر
در پایان از زحمات تمامی افرادی که در بخشهای مختلف این پژوهش با تیم پژوهش همکاری
داشتند ،قدردانی و تشکر میکنیم.
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