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 چکیده

اي مرتبط است و براي کشف استعدادهاي ناب فوتبالی نیازمند ی بازیکنان حرفهابیاستعدادهاي ورزش مانند فوتبال به اصل و اساس صنعت
لکرد مربیان ي مدیران و عمهايتوانمندشناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. به بیانی دیگر، استعدادیابی در سایۀ متغیرهایی همچون 

بال ایران ، تحقیق حاضر به بررسی نقش مدیران ورزشی و عملکرد مربیان در توسعۀ استعدادیابی فوترونیازااست.  ریپذامکانورزشی 
داراي مدرك آماري شامل مربیان فدراسیون فوتبال ایران  . روش پژوهش توصیفی و از نظر هدف پیمایشی است. جامعۀپردازدیم

ي تصادفی اطبقهي ریگنمونهنفر از طریق فرمول کوکران و به روش  346نفر بود که از این تعداد  3786آسیا به تعداد   Bو  Aمربیگري
یان ساخته و براي بررسی عملکرد مربمحققانتخاب شدند. براي سنجش نقش مدیران ورزشی در استعدادیابی فوتبال ایران از پرسشنامۀ 

) استفاده شد. 1392مربیان فوتبال از پرسشنامۀ روحانی و همکاران ( عملکرد منظور ارزیابی) و به2000شنامۀ جووت و میک (از پرس
 براساساستفاده شد. Amos و  spssي افزارهانرمي با استفاده از دییتأاز روش تحلیل عاملی اکتشافی و  هادادهوتحلیل منظور تجزیهبه

ه است برآورد شد 571/0و مدیران ورزشی در استعدادیابی فوتبال  638/0عملکرد مربیان  )2R(قدار ضریب تبیین نتایج تحلیل عاملی، م
عنوان مؤثرترین عوامل در استعدادیابی فوتبال تعیین به »نظارت و ارزیابی در مرحلۀ اجرا«و  615/0به مقدار  »فنی و آموزشی«هاي و عامل
 بلندمدتاهداف  صورتبهزش و ی باید در راستاي توسعۀ صنعت ورابیاستعدادکه مدیریت مدیران در طور کلی نتایج نشان داد شد. به

 باشد، همچنین مربیان استعدادیابی باید همۀ ابعاد اجتماعی، اخالقی و تخصصی استعدادیابی فوتبال را رعایت کنند.
 

  هاي کلیديواژه

 ورزشی.استعدادیابی، عملکرد مربیان، فوتبال، مدیران 
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 مقدمه 

اي فوتبال، فرایندي تبدیل شدن به بازیکن حرفه   

مداوم، پیوسته و سخت و مستلزم استعداد و همچنین زمان 

هاي پیوسته طی چندین سال است زیادي براي ممارست

هاي فوتبال در پرورش ). در این میان نقش باشگاه22(

بازیکنان جوان بااستعداد و تبدیل آن به عرصۀ مهمی در 

 استعدادیابی ). فرایند25انکارناپذیر است (  توسعۀ فوتبال

مستعد براي شرکت در برنامۀ تمرینی  ورزشکاران

موضوعات مطرح  در ورزش  نیترمهم، از شدهیسازمانده

است. تحقیقات اخیر در حوزة مطالعات استعدادیابی، به 

ي هارشتهدر شناسایی ورزشکاران  کنندهنییتعهاي شاخص

 نظرصاحباند. برخی پژوهشگران مختلف ورزشی پرداخته

 يهامدل، اندکردهدر حوزة استعدادیابی ورزشی تالش 

عوامل ذاتی و اکتسابی ارائه دهند، تا از طریق آن  بر مبتنی

ي از ورزشکاران صورت گیرد، تا در مراحل اهیاولغربالگري 

بعدي بتوان با اطمینان بیشتري نسبت به هدایت 

 دارند، موفقیت احتمال که سمت ورزشی شکاران بهورز

یی آنچه در میادین و شناسامنظور، ). بدین8شود ( اقدام

ي ورزشی مورد نیاز است، یافتن افرادي است که هاسازمان

پتانسیل، آمادگی یا عملکرد الزم در حوزة ورزش را داشته 

ۀ مدیریت استعدادها، طی حداقل مسئلباشند. از همین رو 

ها ال گذشته، همیشه جزء پنج اولویت اول سازمانده س

 ).10بوده است (

بخشی از یک محیط آکادمی فوتبال با مزایاي    

هاي ماهر و تیمیبسیاري از جمله مربیان سطح باال، هم

که اغلب به افزایش انگیزه به ، امکانات آموزشی همراه است

 شودادامۀ آموزش براي استعداد نهفتۀ ورزشکاران منجر می

بر نقش مربیان، توانایی بازیکنان در ارزیابی ). عالوه13(

 روند مهم هايبخش عنوانبه تواندمی خود هايمهارت

مدیریت  ). همچنین9( فوتبال درنظر گرفته شود توسعۀ

 در وقت، تواندورزش می در فرایند استعدادیابی مناسب

افراد  شودموجب می و جویی کندانرژي و هزینۀ صرفه

 ییشناساآورند.  روي موردنظرورزشی  به رشتۀ ستعدم

متخصص  یانبه دانش و ادراك مرب یطور سنتاستعدادها به

ورزشکاران  ینی احتمالی از عملکردبیشو پ ییشناسا يبرا

منبع  ،آنهاۀ تجربو  یوابسته است. دانش مرب دارندهیآ

 ).23( استورزشکاران  یتهدا ياز اطالعات برا يارزشمند

استعدادیابی بخش مهمی از فرایند توسعه و ارزیابی 

اند. چنین مهارت پایدار است که بازیکنان با آن مواجه

هایی معموالً توسط مربیان متخصص و از طریق ارزیابی

ترین اصل در ). بنابراین، مهم12( گیردآموزش انجام می

درونی کردن ورزش و توسعۀ فوتبال، آموزش و ایجاد نیاز 

آموزش نقش مهمی در فرایند  رسدیمنظر ه. باست

داشت. آموزش اصول و جدیدترین  خواهداستعدادیابی 

در باال بردن نتایج  تواندیمي استعدادیابی به مربیان هاروش

استعدادیابی و توسعۀ فرایند آن در سطح کشور ثمربخش 

ي نوجوان و جوان هاستیفوتبالباشد. همچنین آموزش به 

هاي آنان موجب نگرش مثبت به شرکت در و خانواده

. تهیۀ جزوات آموزشی و دشویمهاي استعدادیابی فعالیت

ي آموزشی از راهکارهاي ارتقا، توسعه و هاشیهمابرگزاري 

. استنهادینه کردن فرایند استعدادیابی در فوتبال کشور 

ستعدادها الزم بازدهی مناسب و شناسایی مطلوب ا منظوربه

براي شناسایی و  دارتیصالحاست از مربیان باتجربه و 

استفاده شود. بررسی رفتار مربیان ورزش  پرورش استعدادها

 تواندیم و تأثیرات آنها بر روي رفتار و انگیزة ورزشکاران،

همچنین،  و روابط مربی، ورزشکار بهبود کمک شایانی به

دست آوردن کند. به بهتري هايزیربرنامهتصمیمات و  اتخاذ

تواند ۀ آنها با ورزشکاران، میرابطآگاهی از رفتار مربیان و 

ي هامیتي سازآمادهریزي و گیري بهتر براي برنامهبه تصمیم

ورزشی منجر شود. در بین سه عامل ورزشکار، مربی و 

دهندة عنوان یک سازماندر رهبري تیم به تماشاگر، مربی

جمله  ). از1شود (پیشرفت مطرح میقوي و زیربناي هر 
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وظایف مربیان غیر از آگاهی از علوم ورزشی و نقش هریک 

در موفقیت، توانایی در انتخاب نیروهاي مستعد براي رشتۀ 

و متخصصان  نظرانصاحباست که به نظر بیشتر  موردنظر

اولیه و الزم براي  ازینشیپمهم و  العادهفوقفن، عاملی 

توجهی به برخی از شک بی. بیتاس موفقیت در ورزش

تحت عنوان  که کنندهاولیه و تعیین يازهاینشیپعوامل یا 

موفقیت را ناممکن  احتمال استعدادیابی مطرح است، اگرچه

 ).4ضعیف خواهد کرد ( و تردید محدودسازد، بینمی

 به ،کنانشانیبازتمایل دارند  مربیان از بسیاري    

محقق  زمانی هدف شوند. این تبدیل بهترین بازیکنان جهان

ي گوناگونی مجهز هايتوانمند به مربیان خود که شودیم

سطوح  در ییهاستیفوتبالپرورش  ). بنابراین20شوند (

علم  روزبه و نیازمند مربیان متخصص المللی،بین باالي

) طی مطالعه روي 2018و همکاران ( 1است. مور فوتبال

وانان به این نتیجه رسیدند که، بازیکنان فوتبال ردة سنی ج

 طوربههاي آموزش علم مربیگري، چگونگی ساختار شیوه

). 19مؤثر براي تقویت مهارت تخصصی ورزشکاران است (

در زمینۀ ورزش، رابطۀ مربی و ورزشکار نقش اساسی در 

طور خاص در زمینۀ به. رشد جسمی و روانی ورزشکاران دارد

بطۀ مربی و ورزشکار تأثیر فوتبال، گزارش شده است که را

شده چشمگیري در رضایت ورزشکار، عملکرد، مهارت درك

 ).25و عزت نفس دارد (

 رفتارهاي مورد نیاز وها مهارت ،هاتیفیک بر محققان    

 این به کردند، تمرکز مدیریتی، يهانقش در موفقیت براي

 تکرار براي را انسانی منابع مدیریت يهاستمیس که امید

ها سازمان و محققان از بسیاري. کنند طراحی هاتیفیک این

 سطوح در را دیگران که هاي افراديشایستگی تعیین بر

 )، اما11اند (دهکر تمرکز ،کنندیم رهبري سازمان مختلف

. متمایزند دیگر هايسازمان از بسیاري از ورزشی يهاباشگاه

 بدنی تربیت يهاتیفعال وها برنامه به مربوط اغلب تمایز این

                                                           
1. Murr  

 و جامعه در وسیع گستردگی از است که ورزش و

 برروز روزبه و برخوردارند خود خاص ییاجرا يهایدگیچیپ

 افزوده آن يهابرنامه پیچیدگی نیز و هاتیفعال دامنۀ وسعت

 ورزشی يهاتیفعال وها برنامه که نسبت همان به. شودیم

 و شودمی پیچیده نیز ورزشی مدیریت شود،می گسترده

 حوزة در مدیریت براي هامهارت و هاشایستگی مختلف انواع

 ).19است ( نیاز مورد ورزش

هاي اخیر، مدیران ورزشی براي ادارة مؤثر در دهه   

اند. هاي تحت سرپرستی با مشکالتی مواجه شدهسازمان

هاي خصوصی، ارتقاي تجاري شدن فوتبال و رشد باشگاه

تظارات و باال رفتن سطح انهاي جامعه و سطح آگاهی

هاي کنندگان در برنامهها و شرکتتوقعات فوتبالیست

هاي ورزشی و ورزشی، تحوالت جهانی، افزایش هزینه

وپاگیر دولتی، کمبود بودجه و همچنین مقررات دست

فق ومدیران را بر آن داشته است تا خود را با شرایط جدید 

ها و رتدهند و براي عملکرد بهتر و مؤثرتر مها

هاي مورد نیاز در عملکرد مدیریتی را بهبود توانمندي

مالی و انسانی زیادي  ابعرو، هر ساله من).  ازاین16بخشند (

هاي مدیران در قالب منظور باال بردن توان و قابلیتبه

ها هزینه مدت، سمینارها و همایشهاي کوتاهآموزش

که آموزش  استوار است ها بر این تفکرشود. این تالشمی

ترین استراتژي براي بهبود هاي مدیریتی مناسبمهارت

روز شدن عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی مدیران و به

 ). 7شود (هاي آنان تلقی میدانش و آگاهی

هاي مختلف با توجه به نظران در سازمانصاحب   

ها ها، شاخصهاي سازمانها و برنامهماهیت، رسالت، ویژگی

هاي هاي متنوع و متعددي را براي هریک از مهارتكو مال

ها در اند. اهمیت نسبی این مهارتمذکور ارائه داده

مراتب سازمانی متفاوت است. در هر رده از مدیریت، سلسله

هاي متناسب با همان اثربخشی و موفقیت مدیران به توانایی
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 مهارت فنی احتماالً در مقایسه با سایر سطح بستگی دارد.

ترین و ها آشناترین آنهاست، زیرا معمولیمهارت

ویژه مدیران عملیاتی ها براي مدیران بهترین مهارتمتداول

). بیشتر مدیران اجرایی در ورزش، 6آید (شمار میبه

خصوص در فوتبال که ورزشی استراتژیکی و اقتصادي به

شود و اهمیت زیادي از نظر اقتصادي، اجتماعی محسوب می

و عملکرد مؤثرتر باید به  موفقیت گی دارد، برايو فرهن

ریزي مسابقات مسائل فنی و تخصصی فوتبال مانند برنامه

هاي مدیریت اماکن و تأسیسات و تجهیزات ورزشی، شیوه

هاي ورزشی، ها و بخشنامهنامهورزشی، آشنایی با آیین

هاي جذب ورزشکاران و ارتباط مؤثر با آنان، جذب شیوه

هاي مردمی و افزایش خدمات داوطلبان و شیوههاي حمایت

 ). 7برگزاري منظم مسابقات تسلط کامل داشته باشند (

هاي توسعۀ استعدادیابی در فوتبال با هدف برنامه   

اینکه احتمال افزایش پیشرفت بازیکنان از سطح آموزشی 

 شوندیمبه سطح فوتبال بزرگساالن صورت گیرد، اجرا 

 حول استعدادیابی فوتبال گرفتهانجامکلی  ). تحقیقات14(

توسعۀ استعداد در فوتبال  و شناساییدهد، نشان می

همچنین، ). 17است ( یچندوجه و پیچیده فرایندي

چندین تحقیق بر اهمیت روابط مربی و ورزشکار بر افزایش 

کیفیت در بازي بازیکنان، عملکرد خوب و استفاده بردن از 

و  1همین ترتیب، رودهال به. اندتجربیات تأکید کرده

نشان دادند که رضایت از مربی با ) 2015( همکاران

ترین جنبۀ آن، باال سختکوشی بازیکنان ارتباط دارد و مهم

. براي )24بردن توانایی ورزشکار در مقابله با استرس است (

)، نشان 2010( 2پژوهش لوریمر و جووتنمونه نتایج 

همدلی با بازیکنان دهد که نقش و اهمیت مربیان در می

اثرگذار است. یک مربی برجسته توانایی درك دقیق از لحظه 

به لحظه، وضعیت روانی یک ورزشکار، مانند احساسات، 

                                                           
1. Rodahl 
2. Lorimer and Jowett 

 3خلق و انگیزه در رفتار خود را دارد. جووت و نطومانیس

)، در توصیف رابطۀ مربی و ورزشکار سه بعد را 2004(

نمایانگر  مشخص کردند: تعهد، نزدیکی و کمال؛ تعهد

هاي مشترك مربیان و ورزشکاران (اهداف مشترك، دیدگاه

هاي باز ارتباطی ها و باورها) است که در نتیجۀ کانالارزش

شود. نزدیک بودن، به احساس نزدیکی عاطفی با ایجاد می

یکدیگر در روابط مربی و ورزشکار اشاره دارد و کمال، 

ان و دهندة روابط مکملی مربیان و ورزشکارنشان

خصوص در طول آموزش است هاي مشترك، بههمکاري

)18.( 

ي با امطالعه) در 2018ریکارد پرونا و همکاران (    

» فوتبالشناسایی استعداد بازیکنان و توسعۀ آن در «عنوان 

در علمی  یشناسمنظور دستیابی به روشبه لزوم تحقیق به

تأکید و  در سطح جهانحیطۀ استعدادیابی علمی فوتبال 

شناسایی استعدادها براي جذب بازیکنان بیان کردند 

ثر آنها با هدف دستیابی به رشد ؤم نوجوان و تمرین مداوم و

صورت علمی  یشناسباید براساس روش ،ممکنۀ بیشین

یند بلوغ اثر باید با توجه به فرؤاین تمرین مداوم و مپذیرد. 

آن است و جسمی و روانی باشد که بازیکن در حال گذر از 

 يهاتیقابل ، جداي ازباید همراه با درنظر گرفتن عواملی

آن  ۀکه در نتیج، کند، باشدفیزیکی که بازیکن ارائه می

گیري ناقص از استعداد نوجوانان، بازیکنان جاي بهرهبه

شته باشند. اي روشن و مداوم دافوتبالی رشد یابند که آینده

یکن بااستعداد به یک چهار مرحله در تبدیل بازمنظور بدین

 ورزشکار شامل شناسایی، کشف، توسعه و انتخاب است

) تشکیل مدارس 1394اشرف گنجوئی و همکاران (. )21(

ترین راهکار براي ها را مهمتخصصی فوتبال در باشگاه

داند. نحوة تربیت، تغذیه، پرورش استعداد در این رشته می

باید در هاي فردي و گروهی بدنسازي و آموزش مهارت

3. Jowett and Ntoumanis 
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، صورت پذیرد. شدهتجربهشرایط و عوامل مطلوب علمی و 

مدارس فوتبال در سایۀ مدیریت کارامد و علمی و با 

 باتجربهو  کردهلیتحصگیري از امکانات و مربیان بهره

). 5تواند نقش مهمی در زمینۀ استعدادیابی داشته باشد (می

کاوش «) در تحقیقی با عنوان 2019و همکاران ( 1تام وب

ي از روند احرفهي جوان هاستیفوتبالدر مورد درك 

نشان دادند شناسایی » پیشرفت استعداد در کشور انگلستان

آموزشی،  -استعداد توسط مربیان تحت تأثیر عوامل فنی

هاي نخبه و تجربیات، امکانات مورد نیاز براي فوتبالیست

 ).26فرهنگ مربیگري در یک باشگاه خاص است (

 سنتی صورتبه هنوز کشور در دیابی ورزشیاستعدا   

بنا  کشور ما گیرد. درمی انجام میدانی مشاهدة از طریق و

 طرحی یکپارچه، کشور، ورزش جامع طرح به اظهارات

وجود ندارد. همچنین  استعدادیابی براي اجرایی و جامع

 بحث در ورزش قهرمانی متولی هماهنگی میان نهادهاي

نیز  کشور در پرورش ورزشکاراست.  ضعیف استعدادیابی

 مختلف نهادهاي و اي نداردیکپارچه و ساختارمند نظام

دستگاه  و پردازندمی به این امر جداگانه صورتبه هریک

ها پردازد. باشگاهجدي به استعدادیابی نمی صورتبه معین

ها و هاي ورزشی، فدراسیونو اماکن ورزشی، هیأت

بدنی و وزارت آموزش و  هاي ورزشی، سازمان تربیتانجمن

پرورش، نهادهایی هستند که در زمینۀ استعدادیابی در 

ها در این ). اما این فعالیت3کنند (کشور فعالیت می

کنند اي را طی مینهادهاي مختلف هر کدام مسیر جداگانه

و برنامۀ راهبردي و نظام جامعی که مبناي عمل و 

 دیابی قرار بگیرد،ریزي این نهادها در زمینۀ استعدابرنامه

. جامعۀ ایران از لحاظ استعداد انسانی بسیار غنی وجود ندارد

است و از این حیث زمینۀ مناسبی وجود دارد. ولی علل 

ی و رعلمیغبرخی مشکالت را باید در مدیریت نامطلوب و 

جو کرد که خود این مسئله نیز وعملکرد مربیان جست

                                                           
1.Tom Webb  

و ناآگاهی از  ي در عدم شناختترقیعماحتماالً ریشۀ 

مشکالت واقعی و اصلی دارد. در ایران مشغول شدن جوانان 

و  آرزوها ،هاسنتپایۀ  بر در رشتۀ ورزشی خاص بیشتر

به محبوبیت آن ورزش، فشار  و است فردي استوار عالیق

والدین، تخصص معلمان مدارس و فراهم بودن امکانات 

 ). 2(بستگی دارد  موردنظرورزش 

هاي دهد که پژوهشنشان می شتهمرور مطالعات گذ

اندکی در خصوص شناخت و توسعۀ استعدادیابی فوتبال با 

بر نقش عامل مدیریت مدیران ورزشی و عملکرد  دیتأک

که  حالی است در مربیان فوتبال صورت گرفته است. این

بسیاري از محققان بر این باورند که براي رسیدن به موفقیت 

 هايفوتبال، وجود سیاستپایدار در عرصۀ ورزش 

 است. عوامل دخیل استعدادیابی امري ضروري و ثمربخش

شناخت و پایش استعدادیابی ورزشکاران باید متناسب با  در

نوع ورزش و محیط ورزشی بررسی شود، بر همین اساس از 

متفاوت  کنند کهها در بافتی فعالیت میآنجا که فوتبالیست

هاي بنابراین باید شاخصاند، هاي ورزشیبا سایر رشته

استعدادیابی متناسب با این روش را تعیین و در سازوکار 

مدیریت استفاده کرد. در همین زمینه با توجه به نقش 

ي هاعرصههاي ورزشی در استعدادیابی در موفقیت

ي مدیریت و آموزش، نبود هاروشی، سنتی بودن المللنیب

ي هايمکارهساختار مناسب آموزشی براي افزایش سطح 

منظور آموزشی در بین مربیان فوتبال، نبود راهکار روشن به

در سطح  روزبهو  افتهیانجامي هاپژوهشاستفاده از دانش و 

فوتبال دنیا براي مدیریت استعدادها و پرورش ورزشکاران 

و علمی  روزتربهتر، هاي منسجمنخبه ضروري است، پژوهش

ران ورزشی و عملکرد در این زمینه با توجه به نقش مدی

مربیان در توسعۀ استعدادیابی فوتبال ایران صورت گیرد. 

اي در رشتۀ طورکه اشاره شد، استعدادیابی حرفههمان

اي و آموزش اصول پایه و فوتبال نیاز به مدیریت حرفه
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اساسی فوتبال توسط مربیان توانا و کاربلد دارد. از آنجا که 

تعدادیابی، فاقد الگوي ساختار ورزش فوتبال در حوزة اس

جامع و کاربردي است، هدف نهایی این پژوهش حول این 

محور است که ابعاد مهم و اصلی در مدیریت مدیران ورزشی 

اي فوتبال ایران و عملکرد مربیان در استعدادیابی حرفه

 اند؟کدام

 

 شناسی تحقیقروش

هدف پیمایشی است.  نظر توصیفی و از پژوهش روش   

آماري شامل مربیان فدراسیون فوتبال ایران با مدرك جامعۀ 

نفر بود. از این تعداد،  3786آسیا به تعداد   Bو  Aمربیگري

گیري نفر از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه 346

بررسی نقش  منظوراي تصادفی انتخاب شدند. بهطبقه

مدیران ورزشی در استعدادیابی فوتبال ایران، از نظرهاي 

دان تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیران ورزشی و استا

هاي پیشین استفاده شد. براي طراحی پرسشنامۀ پژوهش

) 2000( 1نقش مدیران ورزشی از پرسشنامۀ جووت و میک

گیري هاي عاطفی، شناختی و رفتاري را اندازهکه جنبه

کند، استفاده شد؛ همچنین از پرسشنامۀ ارزیابی می

)، 1392ل ایران روحانی و همکاران (فوتبا مربیان عملکرد

ارتقاي تیم،  و تربیتی، حفظ و هاي رفتاريکه شامل شاخص

 و تیمی آموزشی و مدیریت -فنی  سابقه و تجربه، عامل

شدة اولیۀ ). پرسشنامۀ طراحی8فردي است، استفاده شد (

محتوایی، مورد تأیید  و صوري این پژوهش از لحاظ روایی

و  گرفت قرار مربیان فوتبال و استادان مدیریت ورزشی

ضریب آلفاي کرونباخ  سپس براي تعیین پایایی آن از

 30شده، هاي توزیعاستفاده شد. از کل پرسشنامه

پرسشنامه به دالیلی همچون مخدوش بودن یا بدون جواب 

گذاشتن قسمتی از پرسشنامه از تحلیل نهایی خارج شده و 

                                                           
1. Jowett & Meek 

تفاده شد. براي وتحلیل اسها در تجزیهسایر پرسشنامه

)، عاطفی و شناختی 812/0هاي رفتاري و تربیتی (عامل

)، حفظ و ارتقاي 796/0)، مدیریت تیمی و فردي (851/0(

آموزشی  -) و فنی801/0تجربه ( و )، سابقه845/0تیم (

ها از طور کلی، همۀ عامل) برآورد شده است. به849/0(

دهد میبرخوردارند که نشان  7/0میزان آلفاي بیش از 

ضریب آلفاي کرونباخ ابعاد عملکرد مربیان و نقش مدیران 

ورزشی در سطح عالی و قابل قبول است. براي 

 ها و انجام آمار تحلیل عاملی اکتشافی ازداده وتحلیلتجزیه

 تحلیل منظور انجامبه Amosافزار نرم و از spssافزارنرم

 شد.  استفادهساختاري  عاملی تأییدي و مدلسازي از معادلۀ

 

 هاي تحقیقیافته

در این تحقیق براي تعیین نقش مدیران ورزشی و    

عملکرد مربیان فوتبال در استعدادیابی ورزشکاران از تحلیل 

عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. در 

 ايشناسایی مجموعه قسمت تحلیل عاملی اکتشافی براي

 تحلیل عاملیها، ا عاملبکشف پیوند ها براي عاملاز 

براي  عاملی، تحلیل انجام از اکتشافی استفاده شد. قبل

 -میر -ها از معیار کایرزبودن تعداد نمونه کافی از اطمینان

و براي بررسی کوچک بودن  KMO(2= 746/0اُلکین (

همبستگی جزئی بین متغیرها و اینکه از این طریق مشخص 

تحقیق، تحت تأثیر  سازد که آیا واریانس متغیرهايمی

واریانس مشترك برخی عوامل پنهانی و اساسی است یا 

براي شناسایی  )=000/0sigنیست، از آزمون بارتلت (

ماتریس همبستگی بین متغیرها استفاده شد. نتایج تحلیل 

علت بار عاملی دهد پنج گویه بهعاملی اکتشافی نشان می

 و اريگویه در شش عامل رفت 60حذف و  30/0کمتر از 

 گویه)، مدیریت 13گویه)، عاطفی و شناختی (11تربیتی (

2. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy 
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گویه)،  7تیم ( ارتقاي و گویه)، حفظ 10فردي ( و تیمی

گویه)  13آموزشی ( -گویه) و فنی 6تجربه ( و سابقه

اي که باید به آن براساس اولویت شناسایی شده است. نکته

ار ، ماکزیمم ب6تا  1هاي توجه شود، این است که در جدول

 عاملی قبل از چرخش و بعد از چرخش ذکر شده است. 

، بیشترین بار عاملی بعد از چرخش 1جدول  براساس   

: هاي زیر استمربوط به گویهبراي عامل رفتاري و تربیتی 

 و مسابقه، توجه آرامش و کنترل استرس بازیکنان هنگام

ر نظارت ب و بازیکنان، کنترل مثبت هايویژگی بر تأکید

 و ایف، کنترلوظ شرح هاي بازیکنان طبقبرنامه اجراي

 وظایف، شرح بازیکنان طبق هايبرنامه اجراي بر نظارت

رتقاي رشد تاکتیکی بازیکنان تیم و بهبود عملکرد و ا توانایی

ها از بار عاملی باالتري تیم و بازیکنان، نسبت به سایر گویه

باالتر از  دلیل بار عاملیها بهاند. این شاخصبرخوردار شده

اولویت بیشتري در استعدادیابی بازیکنان فوتبال 

 برخوردارند.

 

، قبل از چرخش بیشترین بار عاملی 2طبق جدول 

مرتبط، شناخت قوت و ضعف، داشتن مواضع دوستانه و...، 

عاطفی و براي عامل بعد از چرخش بیشترین بارهاي عاملی 

 : مربوط به موارد زیر است شناختی

اعتماد  جلب و تواناییایجاد موضع دوستانۀ مربی  -

 بازیکنان؛

 بازیکنان؛هاي احترام به تالش -

 بازیکنان؛داشتن موضع دوستانه با  -

 بازیکنان؛آموزش و ارتباط برقرار کردن با  -

 بازیکنان.شناختن نقاط ضعف و قوت  -

ها از بار عاملی باالتري ها نسبت به سایر گویهاین عامل

دلیل بار عاملی باالتر، ها بهشاخصاند و این برخوردار بوده

از اولویت بیشتري در استعدادیابی بازیکنان فوتبال 

و از نظر مربیان، بیشترین اهمیت در برخوردارند 

 بازیکنان فوتبال را دارند.استعدادیابی 

 

 تربیتی و رفتاري عامل تحلیل عاملی قبل و بعد چرخش. 1جدول 

 بار عاملی گویه اولویت
 بعد از چرخش

 78/0 مسابقه بازیکنان هنگام استرس نترلک و آرامش 1

 73/0 بازیکنان مثبت يهایژگیو بر دکیتأ و توجه 2

 71/0 فیوظا شرح بازیکنان طبق يهابرنامه ياجرا بر نظارت و نترلک 3

 69/0 میت نانیکباز یکیتکتا رشد ییتوانا 4

 66/0 بازیکنان و میت يارتقا و ردکعمل بهبود 5

 66/0 رهیذخ نانیکباز به بها دادن و زهیانگ حفظ 6

 61/0 میبازیکنان ت با محترمانه و مؤدبانه رفتار 7

 56/0 بازیکنان به آن انتقال و یشیاند مثبت ۀیروح داشتن 8

 53/0 مسابقه از بازیکنان بعد یروان و یجسمان يروین يبازساز 9

 49/0 بازیکنان در زهیانگ جادیا 10

 43/0 ردارک و گفتار در صداقت 11
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 عاطفی و شناختی عامل تحلیل عاملی قبل و بعد از چرخش. 2جدول 

 گویه اولویت
 بار عاملی

 بعد از چرخش
 79/0 بازیکنان اعتماد جلب ییو تواناایجاد موضع دوستانه مربی  1
 78/0 بازیکنان يهاتالشاحترام به  2
 75/0 بازیکنانداشتن موضع دوستانه با  3
 74/0 بازیکنانآموزش و ارتباط برقرار کردن با  4

 73/0 بازیکنانشناختن نقاط ضعف و قوت  5
 72/0 خود بازیکنانمتعهد بودن نسبت به  6
 72/0 احساس راحتی مربی با بازیکنان 7
 71/0 شدهنییتعتعامل مناسب مربی و بازیکنان براي رسیدن به اهداف  8
 71/0 و مربی بازیکناناحساس تفاهم بین  9
 71/0 احساس عالقه مربی نسبت به بازیکنان 10
 68/0 بازیکنانتالش براي دستیابی به اهداف مشابه با  11
 67/0 براي بهبود عملکرد بازیکنان يهايفداکاراز  قدردانی 12
 65/0 احساس مسئولیت مربی نسبت به بازیکنان 13

 
 فردي و تیمی عامل مدیریت تحلیل عاملی قبل و بعد از چرخش. 3جدول 

 گویه اولویت
 بار عاملی

 بعد از چرخش
 71/0 ازین مورد نانیکباز جذب يبرا برنامه و طرح داشتن 1
 67/0 میت نانیکباز با سازنده و مثبت ارتباط جادیا مهارت 2
 63/0 فصل از شیپ میت ای نانیکباز تیقابل بردن باال 3
 63/0 بحران با مواجهه هنگام درست گیريتصمیم 4
 59/0 یطلبيروزیپ ۀیروح از يبرخوردار 5
 55/0 فصل شروع از قبل نانیکباز یآمادگ يبرا ریزيبرنامه 6
 و هیتغذ ن،یتمر علم ،شناسیآسیب( یورزش یتخصص علوم با ییآشنا 7

 )یشناسروان
51/0 

 48/0 می و فرديیت هاياختالف و هاتعارض حل 8
 48/0 يریانتقادپذ ۀیروح از يبرخوردار 9
 45/0 فوتبال دیجد مقررات و نیقوان به ییآشنا 10

 
و  تیمی هاي عامل مدیریتشاخص، 3اطالعات جدول 

هاي ، شاخص3را مشخص کرده است. براساس جدول  فردي

گیري درست هنگام مواجهه با دیگران، داشتن طرح تصمیم

بردن قابلیت بازیکنان و ...، قبل از  ریزي و باالو برنامه

و برنامه براي  طرح داشتنهاي چرخش عاملی است. شاخص

جذب بازیکنان مورد نیاز، مهارت ایجاد ارتباط مثبت و 

بردن قابلیت بازیکنان یا تیم  ازنده با بازیکنان تیم، باالس

گیري درست  هنگام مواجهه با بحران تصمیم ،پیش از فصل

طلبی از اولویت باالتري و برخورداري از روحیۀ پیروزي

ها برخوردارند و از نظر مربیان، نسبت به سایر شاخص

 ارند.بازیکنان فوتبال دبیشترین اهمیت را در استعدادیابی 

هاي عامل حفظ و ارتقاي شاخص، 4اطالعات جدول 

را مشخص کرده است. قبل از چرخش، اعتماد به مشاور،  تیم

ترین تعهد به باشگاه و روابط کاري با سایر مربیان، مهم

  هاي، شاخص4اند. طبق جدول ها بودهعامل

 مربیان تیم،اعتقاد به مشاوره با دستیاران و کمک -
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 اشگاه و تیم،تعهد به اهداف ب -

 ها وروابط کاري با مربیان سایر تیم -

 تیاولو از گذشته به نسبت میت کردنمتحول  -

 کنانیباز یابیاستعداد در هاشاخص رینسبت به سا يباالتر

در  تیاهم نیشتریب ان،یمرب نظر از و برخوردارندفوتبال 

 .دارند را فوتبال کنانیباز یابیاستعداد

 
 تیم ارتقاي و عامل حفظ تحلیل عاملی پس از چرخش. 4جدول 

 گویه اولویت
 بار عاملی

 بعد از چرخش
 80/0 میت مربیانکمک و ارانیدست با مشاوره به اعتقاد 1
 78/0 میت و باشگاه اهداف به تعهد 2
 73/0 هاتیم ریسا انیمرب با يارک روابط 3
 72/0 گذشته به نسبت میت ردنک متحول 4

 69/0 میت در رفاقت و یدوست فرهنگ جیترو 5
 64/0 براي بازیکنان انفرادي و تیمی هايبرنامه نیتدو 6
 51/0 رسانه اصحاب با سازنده ارتباط حفظ و جادیا مهارت 7

 
 تجربه و عامل سابقه تحلیل عاملی پس از چرخش. 5جدول 

 گویه اولویت
 بار عاملی

 بعد از چرخش
 77/0 يگریمرب سوتک در عنوان و مقام سبک 1
 75/0 یمل و یباشگاه هايتیم در تیعضو سابقۀ 2
 66/0 آن يارتقا و يگریمرب هايکالس گذراندن 3
 54/0 یمرب التیتحص زانیم 4

 38/0 ترپایین هايلیگ در ای نییپا یسن هايرده در يگریمرب 5
 37/0 اول سطح يگریمرب كمدر بودن دارا 6

 

براي عامل ، بیشترین بارهاي عاملی 5طبق جدول 

کسب مقام  :بعد از چرخش به شرح زیر است تجربه و سابقه

هاي مربیگري، سابقۀ عضویت در تیم کسوت و عنوان در

هاي مربیگري و ارتقاي باشگاهی و ملی و گذراندن کالس

ها شاخصآن نسبت به سایر گویه ها، اولویت دارند و این 

یابی عاملی باالتر از اهمیت بیشتري در استعداددلیل بار به

 بازیکنان فوتبال برخوردارند.

هاي عامل حفظ و ارتقاي شاخص، 6اطالعات جدول   

، تفاوت خاصی در 6را مشخص کرده است. طبق جدول  تیم

رتبۀ ابعاد متغیر، قبل و بعد از چرخش مشاهده نشد و 

 و تمرین شآموز بازي، توانایی توانایی آنالیز هايشاخص

هنگام مسابقات، ایجاد  تیم هدایت در باال بازیکنان، توانایی

دانش در  و علم کارگیريبه به نظم و انضباط تیمی و اعتقاد

ها فوتبال از اولویت باالتري نسبت به سایر شاخص

برخوردارند و از نظر مربیان بیشترین اهمیت در 

 بازیکنان فوتبال را دارند.استعدادیابی 

 آموزشی -عامل فنی تحلیل عاملی پس از چرخش. 6جدول 
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 گویه اولویت
 بار عاملی

 بعد از چرخش
 87/0 يباز زیآنال ییتوانا 1
 84/0 بازیکنان نیتمر و آموزش ییتوانا 2
 83/0 مسابقات هنگام میت تیهدا در باال ییتوانا 3
 78/0 یمیت انضباط و نظم جادیا 4
 75/0 فوتبال در دانش و علم کارگیريبه به اعتقاد 5
 71/0 یمیت یپارچگیک و انسجام حفظ 6
 69/0 يباز هر با متناسب هايتاکتیک و راهبردها از استفاده 7
 64/0 )يسازنیک(باز بازیکنان شاخص یمعرف و تیترب 8
 64/0 میت لک و ارکورزش هر يبرا ینیگزهدف 9
 58/0 گیريتصمیم در يرأ ثبات و تیقاطع 10

 55/0 يگریمرب حرفۀ به عالقه و عشق 11
 51/0 مناسب ینیتمر هايبرنامه ياجرا و یطراح 12
 49/0 بازیکنان فیوظا شرح نییتع 13

 
 

مدل معادالت ساختاري عملکرد مربیان  و نقش مدیران 
ورزشی در استعدادیابی فوتبال

مدلی  ۀدنبال تهیبه 1يدییتحلیل عاملی تأقسمت در    

نقش مدیران عملکرد مربیان و  تبیینو  توصیف براي

هاي تجربی شده از دادههاي مطرحپارامتر ۀپایبر  ورزشی

تأثیر  Amosافزار هستیم. براي این منظور با استفاده از نرم

هاي عملکرد مربیان و نقش مدیران ورزشی هریک از عامل

در مدل در استعدادیابی فوتبال کشور مشخص شده است. 

کاي اسکوار از ، مقدار مربیانهاي عملکرد ساختاري عامل

کمتر از   P-valueلحاظ آماري معنادار است، زیرا شاخص

 027/0و به مقدار  05/0نیز زیر  RMSEA است. 05/0

ي هاشاخصبا  هادادهورد شده، حکایت از برازش مطلوب برآ

 (CFI)ي تطبیقی هاشاخصبررسی وضعیت برازش دارد. 

شاخص برازش  قبول ۀدامنبرآورد شده است.  93/0به مقدار 

 (NNFI) شاخص برازش هنجارنشدهو  (NFI) هنجارشده

با توجه به مقدار . درنظر گرفته شده است 90/0 باالي

از برازش مناسبی برخوردارند.  96/0و  98/0 آمدهدستبه

، که AGFIو  GFIي نیکویی برازش، یعنی هاشاخص

که  دهندیماست، نشان  91/0و  90/0ترتیب مقدارشان به

تناسب نسبتاً خوبی دارد. همچنین ضریب  هادادهمدل با 

)AVEاز  63/0دهد که متغیر عملکرد مربیان ) نشان می

 CR (83/0کند و مقدار (تبیین می استعدادیابی فوتبال را

دهد که معدل از قابلیت تکرارپذیري باالیی نشان می

 برخوردار است.

 

                                                           
1. Confirmatory factor analysis 
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 در استعدادیابی فوتبال ي مرتبط با عملکرد مربیانهاعامل مدل معادالت ساختاري .1مدل 

 
 عملکرد مربیاني برازش مدل ساختاري هاشاخصالف. 7جدول

AGFI AVE CR GFI NNFI NFI CFI P-value RMSEA Df Chi-Square 
91/0 63/0 83/0 90/0 96/0 98/0 93/0 000/0 027/0 12 34/56 

 
 تأثیرگذار در استعدادیابی فوتبال عملکرد مربیانهاي هاي رگرسیونی عاملب. مقادیر برآورد وزن 7جدول 

 sig برآورد استاندارد یراستانداردغبرآورد  هاعامل

 000/0 562/0 789/0 رفتاري و تربیتی

 000/0 581/0 815/0 عاطفی و شناختی

 000/0 524/0 746/0 مدیریت تیمی و فردي

 000/0 493/0 593/0 حفظ و ارتقاي تیم

 000/0 467/0 526/0 سابقه و تجربه

 000/0 615/0 913/0 فنی و آموزشی
 

، مقادیر برآورد استاندارد عامل 1و مدل  7جدول 

دهد. عملکرد مربیان در استعدادیابی فوتبال را نشان می

تربیتی،  و هاي رفتاريعامل )2R(مقدار ضریب تبیین 

 فردي، حفظ و ارتقاي و تیمی عاطفی و شناختی، مدیریت

عملکرد بینی آموزشی در پیش -تجربه و فنی و تیم، سابقه

دست آمده است. به 638/0مربیان در استعدادیابی فوتبال 

 615/0به مقدار »فنی و آموزشی«در این میان نقش عامل 

مؤثرترین عامل، عملکرد مربیان در استعدادیابی فوتبال 

 »عاطفی و شناختی«ي هاعاملپس از آن برآورد شده است. 

، 562/0به مقدار  »رفتاري و تربیتی«، 581/0به مقدار 

حفظ و ارتقاي «، 524/0به مقدار  »مدیریت تیمی و فردي«

 467/0به مقدار  »سابقه و تجربه«و  493/0به مقدار  »تیم

عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مربیان در استعدادیابی فوتبال 

دهد که متغیر ) نشان میAVEهمچنین ضریب (هستند. 

ین ) استعدادیابی فوتبال را تبی58/0عملکرد مربیان (

دهد که مدل نشان می CR (79/0کند و مقدار (می

 ساختاري از قابلیت تکرارپذیري باالیی برخوردار است.
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 در استعدادیابی فوتبال ي مرتبط با نقش مدیران ورزشیهاعامل مدل معادالت ساختاري .2مدل 

 
 یورزش رانیمرتبط با نقش مد يهاعامل يبرازش مدل ساختار يهاشاخصالف.  8جدول 

AGFI AVE CR GFI NNFI NFI CFI P-value RMSEA Df Chi-Square 
92/0 58/0 79/0 93/0 96/0 94/0 90/0 000/0 012/0 26 17/101 

 
 

 در استعدادیابی فوتبال ي مرتبط با نقش مدیران ورزشیهاعاملهاي رگرسیونی ب. مقادیر برآورد وزن 8جدول 
 sig برآورد استاندارد برآورد غیراستاندارد هاعامل

 000/0 516/0 915/0 داشتن برنامۀ جامع با قابلیت اجرایی

 000/0 446/0 781/0 ثبات مدیریتی

 000/0 394/0 491/0 تدوین برنامۀ مناسب طرح استعدادیابی

 000/0 414/0 588/0 کارگیري مربیان مجرببه

 000/0 462/0 816/0 بازیکنان مستعددرآمدزایی از طریق شناسایی 

 000/0 425/0 619/0 نگرش بنیادین به فوتبال

 000/0 554/0 981/0 نظارت و ارزیابی در مرحلۀ اجرا

 000/0 413/0 573/0 منابع انسانی متخصص نیتأم

 000/0 311/0 347/0 بااستعدادافزایش رضایت و جذب بازیکنان 

 000/0 367/0 405/0 افرایش در کیفیت خدمات

 000/0 356/0 389/0 ي مالیهاکمکتوانایی جذب 

 

ي مرتبط با هاعاملي برازش مدل ساختاري هاشاخص

 دهندیمنشان  در استعدادیابی فوتبال نقش مدیران ورزشی

و مدل  8جدول  تناسب نسبتاً خوبی دارد. هادادهکه مدل با 

در  نقش مدیران ورزشی، مقادیر برآورد استاندارد 2

 مقدار ضریب تبیین دهد. استعدادیابی فوتبال را نشان می

)2R(بینی در پیش هاي نقش مدیران ورزشیعامل

نقش دست آمده است، که  به 571/0استعدادیابی فوتبال 

 ،554/0به مقدار  »نظارت و ارزیابی در مرحلۀ اجرا«عامل
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دیابی فوتبال در استعدا نقش مدیران ورزشیمؤثرترین عامل 

نظارت و ارزیابی در مرحلۀ «نقش عاملو برآورد شده است 

نقش مدیران مؤثرترین عامل  ،554/0به مقدار  »اجرا

پس از آن در استعدادیابی فوتبال برآورد شده است.  ورزشی

 »داشتن برنامۀ  جامع با قابلیت اجرایی« يهاعاملترتیب به

شناسایی بازیکنان درآمدزایی از طریق «، 516/0به مقدار 

به مقدار  »ثبات مدیریتی«، 462/0به مقدار  »مستعد

، 425/0به مقدار  »نگرش بنیادین به فوتبال«، 446/0

تأمین «، 414/0به مقدار  »کارگیري مربیان مجرببه«

تدوین برنامۀ «، 413/0به مقدار  »منابع انسانی متخصص

در  افرایش« ،394/0به مقدار  »مناسب طرح استعدادیابی

توانایی جذب « ،367/0به مقدار  »کیفیت خدمات

افزایش رضایت و «و  356/0 »به مقدارهاي مالی کمک

هاي ، عامل311/0به مقدار  »جذب بازیکنان بااستعداد

 در استعدادیابی فوتبال نقش مدیران ورزشیتأثیرگذار 

آموزشی در صدر عوامل مهم  -اند. عامل فنیشناسایی شده

این مطالعه نشان مربیان قرار گرفته است.  شناسایی عملکرد

هاي بازیکنان آموزشی با مهارت -داد که عوامل فنی

 بااستعداد در زمان بازي در ارتباط است. 

 
 گیريبحث و نتیجه

بررسی استعدادیابی فوتبال ایران با هدف این مقاله    

طور بهتأکید بر نقش مدیریت ورزشی و عملکرد مربیان و 

نقش مدیریت ورزشی خاص، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر 

در استعدادیابی فوتبال ایران از دیدگاه  و عملکرد مربیان

 مهم آموزشی در صدر عوامل -فنی عاملمربیان فوتبال بود. 

این مطالعه است. نتایج  گرفته قرار مربیان شناسایی عملکرد

هاي بازیکنان آموزشی با مهارت -نشان داد که عوامل فنی

ها مطابق این یافته بااستعداد در زمان بازي در ارتباط است.

) و 2017( با تحقیقات قبلی ساتر، آسپویک و هیگارد

دهندة ارتباط بین میزان آموزش مربیان و سطح نشان

 تحلیل دهدمی موضوع نشان اینمهارت بازیکنان است. 

 هنگام مسابقات، هدایت تیم در باال توانایی مسابقه، و بازي

هاي متناسب با هر بازي، استفاده از راهبردها و تاکتیک

توانایی آموزش و تمرین بازیکنان، ایجاد نظم و انضباط 

تیمی، حفظ انسجام و یکپارچگی تیم، قاطعیت و ثبات رأي 

هاي تمرینی گیري، طراحی و اجراي برنامهدر تصمیم

ر نیمکت تیم مناسب، تعیین شرح وظایف بازیکنان، کنترل ب

هنگام مسابقه در کسب نتیجۀ مطلوب تأثیر فراوانی دارند و 

اند. براي ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال بسیار مهم

) 2019تام وب و همکاران (متغیرهاي این عامل با مطالعات 

اي عملکرد مربیان حرفه هاي ارزیابیشاخصو مطالعۀ 

)، همسویی 1392فوتبال ایران توسط روحانی و همکاران (

دهد که رابطۀ مربی و تحقیقات اولیه نشان میدارد. 

بازیکنان  عاطفی و شناختیبازیکنان نقش مهمی در رشد 

طور خاص، ثابت شده است که موضع دوستانۀ مربی به. دارد

شده و عزت نفس با رضایت بازیکن، عملکرد، مهارت درك

وضع ایجاد م دهداین مطالعه نشان می بازیکن همراه است.

احترام به  دوستانۀ مربی و توانایی جلب اعتماد بازیکنان،

بازیکنان، داشتن موضع دوستانه با بازیکنان، هاي تالش

بازیکنان، شناختن نقاط آموزش و ارتباط برقرار کردن با 

 خود، بازیکنانمتعهد بودن به  ضعف و قوت بازیکنان،

و احساس راحتی مربی با بازیکنان، تعامل مناسب مربی 

احساس تفاهم  شده وبازیکنان براي رسیدن به اهداف تعیین

یی مؤثر در استعدادیابی هاشاخص و مربی، بازیکنانبین 

تربیتی  و بازیکنان از سوي مربی هستند. در عامل رفتاري

 بازیکنان هنگام کنترل استرس و مربیان، شاخص آرامش

 بازیکنانی کهتوان گفت مسابقه در اولویت اول است. می

هاي تیمیتر از هممهارتآرامش نداشته باشند، خود را کم

کنند و در مقایسه با بازیکنان ماهر، استرس خود، ارزیابی می

 دهد که بازیکنانکنند، این نشان میبیشتري را تجربه می

محیط  مورد در نه و بازي در خود، عملکرد سطح نظر از فقط
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 و گوستافسون( کنندمی تجربه را استرس پیرامون،

کیفیت بازي  در کم استرس کلی طوربه). 2012 ،1اسکوگ

از آنجا که  ).2010، 2اثرگذار خواهد بود (لوریمر و جووت

تمامی گفتارها و رفتارهاي مربیان بر بازیکنان اثرگذارند و 

بازیکن، نقش تربیتی و پرورشی مربیان را  -مربی رابطۀ

بسیار مهم تلقی کرد موضوع را  توان اینمی دهد،نشان می

آموزشی، مربیان باید از نظر رفتاري  -که پس از عامل فنی

هاي مثبت و سازنده را در خود شکوفا و تربیتی، ویژگی

تربیتی  کنند. مطالعه و بررسی متغیرهاي عامل رفتاري و

هاي توجه و تأکید بر ویژگی هایی ماننددهد ویژگینشان می

هاي بر اجراي برنامه کنترل و نظارت ،مثبت بازیکنان

توانایی رشد تاکتیکی بازیکنان ، بازیکنان طبق شرح وظایف

حفظ انگیزه و  ،بهبود عملکرد و ارتقاي تیم و بازیکنان ،تیم

بها دادن به بازیکنان ذخیره، رفتار مؤدبانه و محترمانه با 

اندیشی و انتقال آن به داشتن روحیۀ مثبت ،بازیکنان تیم

نیروي جسمانی و روانی بازیکنان بعد از  بازسازي ،بازیکنان

اندیشی و انتقال آن به و داشتن روحیۀ مثبت مسابقه

دهد توانایی برقراري ارتباط با بازیکنان بازیکنان، نشان می

و توجه به مسائل روانی و تربیتی در عملکرد مربیان فوتبال 

بع آن در استعدادیابی بازیکنان اهمیت بسیار زیادي تو به

. عامل مدیریت تیمی و فردي و عامل حفظ و ارتقاي دارد

تیم در عملکرد مربیان فوتبال، اولویت چهارم و پنجم را 

دارد. در این عامل، مربی، از توانایی جهت دادن به 

شده، استفاده هاي ورزشی براي نیل به اهداف تعیینبرنامه

کنندة عامل طور کلی، مطالعۀ متغیرهاي تبیینکند. بهمی

دهد متغیرهایی مانند ریت تیمی و فردي نشان میمدی

داشتن طرح و برنامه براي جذب بازیکنان مورد نیاز، مهارت 

بردن  ایجاد ارتباط مثبت و سازنده با بازیکنان تیم، باال

گیري درست قابلیت بازیکنان یا تیم پیش از فصل، تصمیم

                                                           
1. Gustafsson H, Skoog T 
2. Lorimer R, Jowett S.  

 هنگام مواجهه با بحران، در استعدادیابی فوتبال مهم است.

کنندة عامل حفظ و ارتقاي تیم در هاي تبیینشاخص

دهد اعتقاد به مشاوره با دستیاران و پژوهش نشان می

مربیان تیم، تعهد به اهداف باشگاه و تیم، تدوین کمک

هاي انفرادي و تیمی براي بازیکنان، در استعدادیابی برنامه

 بازیکنان اهمیت بسیار زیادي دارد. 

ملی تأییدي نشان داد عوامل نتایج تحلیل عا      

توان براساس مدیریت ورزشی در استعدادیابی فوتبال را می

نظر مربیان در یازده عامل جاي داد که در استعدادیابی 

اند. از نظر مدیران ورزشی باتجربه، فوتبال شناسایی شده

ترین رکن براي نفوذ در مربیان و ترین و اساسیمهم

ها و اطالعات داشتن آگاهیورزشکاران و سایر نیروها، 

تخصصی و فنی در زمینۀ ورزش فوتبال است. از آنجا که 

جانبۀ کارها مدیران ورزشی، از طریق ارتباط نزدیک و همه

ویژه مربیان و ورزشکاران عضو هاي منابع انسانی بهو فعالیت

رو کنند، ازاینهاي ورزشی را هدایت و رهبري میتیم

مدیران ورزشی در همۀ سطوح،  رسد کهنظر میمنطقی به

هاي فنی نیاز ها و معیارهاي مهارتی و تواناییبه شاخص

داشته باشند. براي این هدف، مدیران ورزشی در همۀ 

سطوح مدیریت باید به اطالعات ورزشی و تکنولوژي ورزش 

دانند روشنی میتسلط داشته باشند، زیرا آنان به

ر مرحلۀ اجرا، داشتن مانند نظارت و ارزیابی د هاییمهارت

برنامۀ جامع با قابلیت اجرایی، درآمدزایی از طریق شناسایی 

بازیکنان مستعد، ثبات مدیریتی، نگرش بنیادین به فوتبال، 

کارگیري مربیان مجرب، تأمین منابع انسانی متخصص، به

هاي مناسب طرح استعدادیابی، افزایش تدوین برنامه

افزایش  وهاي مالی کیفیت خدمات، توانایی جذب کمک

رضایت و جذب بازیکنان بااستعداد، مستقیماً بر عملکرد 

) 2010( 3شغلی استعدادیابی بازیکنان تأثیر دارد. الیزابت

3.  Elizabeth. 
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ترین کند از دیدگاه الیزابت، مهممی ها تأکیدنیز بر این یافته

توانایی مدیران ورزشی، نظارت و کنترل بر مجموعه محیط 

رسیدن به اهداف مصوب ورزشی ورزشی است. موفقیت در 

هاي هایی همچون روشها و توانایینیازمند داشتن مهارت

جذب ورزشکاران، توانایی نفوذ در مربیان و ارائۀ خدمات 

هاي مالی هاي جذب کمکاي به آنان و تواناییمشاوره

 . هستند

در تحلیل نهایی، سطح کیفیت بازي در بین بازیکنان    

تواند نتیجۀ روابط مربی و بازیکنان و نحوة شده، میبررسی

 -هاي فنیمدیریت ورزشی باشد. این روابط در عامل

عاطفی و شناختی، رفتاري و تربیتی، مدیریت آموزشی، 

فردي، نظارت و ارزیابی در مرحلۀ اجرا، داشتن  تیمی و

برنامۀ جامع با قابلیت اجرایی و درآمدزایی از طریق 

ان مستعد، نمود بیشتري یافته است. شناسایی بازیکن

توانند سطح بر این، یکی از دالیلی که بازیکنان میعالوه

باالیی از استعداد، تعهد و نزدیکی، نسبت به مربی خود 

تواند نتیجۀ مربیان بسیار ماهر در داشته باشند، می

اي باشگاه باشد. اشورث و هاي سطح باال و حرفهمحیط

یت مربیان سطح باال و امکانات ) از مز2007( 1هیندلز

عنوان بخشی اساسی در توسعۀ استعدادها در آموزشی به

اند. در مطالعۀ حاضر عملکرد مربیان و فوتبال یاد کرده

کیفیت ارتباط مربیان با بازیکنان در استعدادیابی فوتبال 

با وجود این مربیان باید مستقل از سطح  اند،شناسایی شده

طۀ خوبی را ایجاد کنند. بنابراین مربیان مهارت بازیکنان راب

باید هدف خود را ایجاد محیط جذب براي بازیکنان 

در نهایت، قرار دهند. بااستعداد براي توسعۀ فوتبال آینده 

ارتباط نزدیک مربی و بازیکنان به میزان بیشتري از 

یافته، سطح بازي باالتر و سطح تمرینات خودسازمان

، که این عامل در استعدادیابی شوداسترس کمتر منجر می

 اساسی دارد.فوتبال نقش 
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Abstract 

The origins of sport industries such as football are related to the talent identification of 
professional players and it is necessary to identify and determine those factors that affect 
talent identification to discover pure football talents. In other words, talent identification 
is possible with those variables such as sport managers' empowerments and sport 
coaches’ performance. Therefore, the present study examined the role of sport managers 
and the performance of coaches in developing Iran football talent identification. The 
research method was descriptive and survey in terms of objectives. The statistical 
population included the coaches of Iran Football Federation who had Asia A and B 
coaching degrees (N=3786) and 346 subjects were selected by Cochran formula and 
stratified random sampling method. To assess the role of sport managers in Iran football 
talent identification, a researcher-made questionnaire was developed; to evaluate the 
performance of coaches, Jowt and Mick questionnaire (2000) and the performance 
evaluation of football coaches, Rouhani et al. (2013) were used. Exploratory and 
confirmatory factor analyses were used to analyze the data with SPSS and Amos 
software. Based on the results of factor analysis, the coefficient of determination (R2) 
of the performance of coaches was 0.638 and the R2 of sport managers was 0.571 in 
football talent identification. The "technical and educational" factors (0.615) and 
"supervision and evaluation in the implementation stage" were determined as the most 
effective factors in football talent identification. In general, the results show that the 
management of managers in talent identification should be in line with sport industry 
development within long-term goals. Also, talent identification coaches must consider 
all social, moral and professional aspects of football talent identification. 
 

Keywords 
Coaches’ performance, football, sport managers, talent identification. 

 
 

 

                                                           
∗ Corresponding Author: Email: Mehdynaderinasab@yahoo.com,  Tel: +989123219566 

mailto:Mehdynaderinasab@yahoo.com

	چكيده
	مدل 2. مدل معادلات ساختاری عاملهای مرتبط با نقش مدیران ورزشی در استعدادیابی فوتبال
	جدول 8 الف. شاخصهای برازش مدل ساختاری عاملهای مرتبط با نقش مدیران ورزشی


