
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
 1401 تابستان، 37 شمارة، 10دورة 

 77–92:ص ص

 
بر  دیا تأکدسته اول فوتبال ب گیشاغل در ل انیمرب تیعوامل مؤثر بر موفق يبندو رتبه ییشناسا

FAHP 
 
 

  4حسین دست برحق  – 3سرشتاصغر نیک – 2∗مسعود نادریان جهرمی – 1محمدمهدي فروردین 

شجو 1 آزاد واحد جهرم، جهرم، ا یورزش تیریمد يدکتر ي. دان شگاه  ش2 رانیدان شگاه ا یورزش تیریمد اری. دان صفهان، دان
ستاد3 رانیاصفهان، ا آزاد واحد جهرم، جهرم، ا اری. ا شگاه  ستاد4رانیدان آزاد واحد جهرم، جه اری. ا شگاه   رانیرم، ادان

 )1400 /07 /24، تاریخ تصویب :   1400/ 04 /10 (تاریخ دریافت :
 

 
 

 چکیده
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 مقدمه

هاي زیادي در جهت علمی هاي اخیر تالشدر سال

سازي ورزشکاران هاي تمرین و آمادهساختن ورزش و برنامه

براي پیشرفت و موفقیت عملکرد مؤثرتر مربیان در همه 

). 3آمده است (عملي ورزشی بههارشتهسطوح و 

معتقدند در ورزش مربیان  2020، 1یستابروك و کالینز

، متخصصو اثرگذارترین نیروي  نیتريمحور عنوانبه

 هاباشگاهي قوي و زیربناي هر پیشرفتی در ادهندهسازمان 

). پیشرفت و 16ي ورزشی در هر سطحی هستند (هامیتو 

موفقیت ورزشکاران در دنیاي رقابتی امروز به معناي 

 ردیگیمي از هر فرصتی است که در دسترس قرار ریگبهره

منجر به پیشرفت  واندتیمو تجربه و دانش مربیگري 

ي ورزشی و استفاده مناسب از هامیتورزشکاران و 

در  2020، 2ي احتمالی شود. بایکوا و کواتسهاتیموقع

نتایج تحقیقات  خود، ارزش مربیگري در ورزش را در 

 یستیو بهزي اخالقی رفتارهاي، پیشرفت، آموزش سازآماده

اند ردهدر تمرینات و مسابقات مشخص ک ورزشکاران یروان

بهسازي  بهبود و هنر در ورزش حقیقت گريیمرب). 11( 

آموزش با  انیکه مرب یمعن نیبد ،ورزشکاران استعملکرد 

ي علمی هاوهیشبه  به ورزشکاران ي ورزشی متنوعهامهارت

براي اجرا  یو جسمان یروان يها، آنان را از جنبهو اثربخش

بارور  یا به معنهتن گريیمرب .دهندیمطلوب پرورش م

، صیبلکه تشخ ستیبالقوه ورزشکاران ن روهايیکردن ن

شامل  زیورزشکار را ن کی ازهايین ریسا نیدرك و تأم

 ۀعنوان مربی در جامعکه به ینیروهاي متخصص .شودیم

 نیترترین و مهمعنوان حیاتیاند بهورزش به فعالیت مشغول

ر د انی). مرب28، 6( گردندعامل تلقی می نیتريمحور و

اجراي زیبا و بدون نقص ورزشکاران در  ةکنندتیترب قتیحق

 ریهستند. اما با توجه به نفوذ و تأث یورزش يهامهارت

                                                           
1 . Eastabrook, C., & Collins, L 
2 . Bykova, A., & Coates, D 

 ،يرفتار يهایژگیاز و ياریورزشکاران بس ان،یمرب

و نحوه سخن گفتن خود  یشیگو یو حت يرفتار ،یتیشخص

. نقش محوري مربیان ورزش در کنندیم دیتقل یرا از مرب

 آموزش تمرینات، ریزيبرنامه در جمله از مختلف هايزمینه

ورزش، جذب ورزشکار و  ۀتوسع ورزشی، يهامهارت

و اداري  نینو يهايفیزیکی، فناور ملاستفاده از همه عوا

 و ورزشکاران تربیت و ورزشی يهادر اجراي برنامه

مسابقات موردتوافق همگان  يورزشکاران برا يسازآماده

 ارتقاي براي ورزشی يهاباشگاه وها . سازمان)15( است

اول به دنبال مربیان خوب و  يوهله در خود عملکرد سطح

دانند که بخش می یخوببه رانیهستند. زیرا مد تیفیباک

 عملکرددرگرو  ورزشی يهاها و باشگاهاعظم توفیق سازمان

 مربیان ورزشی يهاباشگاه در. است مربیان مؤثر و خوب

 جایگاه بیان در. شوندمی تلقی استراتژیک نیروهاي عنوانبه

 ندیکافی است که عنوان شود در فرا ورزشی مربیان

سایر نیروهاي  ناتیتمر طولورزشکاران و در  يسازآماده

ورزشی و حتی مدیران و مسئوالن  يهافعال در سازمان

عنوان نیروهاي تدارکاتی و پشتیبانی تلقی شده و ورزشی به

کنند. در هاي مربی تالش میها و خواستهدر اجراي برنامه

تا مربیان بتوانند   نندیبیآنان محیطی را تدارك م قتیحق

 تیورزشی و ترب يهابرنامه رايبا سهولت و امنیت به اج

 .)8،24( دازندورزشکاران بپر

)  نشان داد 2016( 3تحقیقات تایج پررا و پوشماکوماري

ي آموزش و رفتارهاي آموزشی مربیان، هاوهیشکه 

ي  ورزشکاران و سازآمادهي مدون در فرایند هابرنامه

بازخورد در هر جلسه تمرین و طراحی تمرین براي جلسه 

رفتارهاي مربیان است که ممکن  نیترمهمبعد از جمله 

است بر درصد برنده شدن ورزشکاران در مسابقات تأثیر 

).  بر اساس نتایج پژوهش وولوي و 28بگذارد (

3  .  Perera & Pushpakumari 
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) بسیاري از مربیان باتجربه بر این باورند که 2020(1هاروود

ي کاربردي بین فردي در موفقیت آنان بسیار مهم هامهارت

است، زیرا بدون آن، قادر به استفاده از دانش خود براي 

). اسدي و 36تغییرات در تمرینات نیستند (  تسهیل

ي کاربردي و هادانشي از امجموعه) 1392همکاران(

ي ذهنی مربیان براي موفقیت عملکرد را هامهارت

ی قرار دادند. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که موردبررس

دانش و مهارت ذهنی شامل باال بردن آستانه تحمل فشار 

و کنترل  نفساعتمادبهحران، تا حد ممکن، مدیریت ب

). موانع موجود در راه 1عاطفی  خود و ورزشکاران است(

ي ذهنی شامل فرهنگ اجتماعی، عدم هامهارتتمرین 

، هاباشگاهبا نیازهاي بازیکنان و مدیران  هاارزشهمسویی 

ي ذهنی و کمبود هامهارتدشواري ارزیابی موفقیت تمرین 

ینه است. مربیانی که دوره نمونه الگوهاي موفق در این زم

 کنندیممستمر طی  صورتبهمرتب و  طوربهآموزشی را 

ی در اثربخشی مربیگري و تغییر رفتاري توجهقابلافزایش 

.  مطالعات اندکی در مورد موفقیت مستمر کنندیمرا تجربه 

مربیان براي توسعۀ مهارت و عملکرد ورزشی ورزشکاران 

). آموزش شامل موارد اساسی مانند استفاده 19وجود دارد (

حداکثر از زمان تمرین، انتخاب تمرینات خوب و 

ي تدریس، هامهارتي آموزشی است در این راستا هاتیفعال

اد روابط بین بازیکنان نیز ي هماهنگی و ایجهانقش

). نتایج  تحقیق 12اثربخشی آموزش را افزایش دهد (

 ترباتجربه)  نشان داده است که مربیان 2018( 2رتینگ

هستند و از طرف دیگر مربیان موفق شغل  ترموفقاحتماالً 

). 29( کنندیمي حفظ تریطوالنخود را براي مدت 

) نشان داد 1393هاي پژوهش سلطانی و همکاران (یافته

اي فوتبال مربیان در لیگ حرفه هیرویبثباتی یا تغییر بی

ایران بسیار شایع است و موجب عدم اثربخشی مربیان شده 

) 1386).  بر طبق تحقیق اسماعیلی و طالب پور (6است( 

                                                           
1 . Woolway, T., & Harwood 

هاي تکنیکی، ارزیابی عملکرد مربیان شامل مهارت

ابط عمومی، گذاري، موفقیت برنامه، روهاي سرمایهمهارت

هاي مدیریتی، مدل ارتباطات بین مربی و بازیکن، مهارت

). سانتوس  2کارگیري نیروي جدید بود (نقش، و به

ي مربیان را هایستگیشا) در پژوهشی 2010(

هاي ریزي ساالنه، شایستگیهاي مرتبط با برنامهشایستگی

هاي تمرین و مسابقه و مرتبط با تشخیص موقعیت

موزشی شخصی و مربیگري دانسته است ( هاي آشایستگی

) معتقد است که تمرین و رفتارهاي 1398). نادریان (31

هاي اجتماعی و همچنین آموزشی در سطح باال و حمایت

استفاده از بازخورد مثبت در سبک رهبري دموکراتیک 

. برخی استسبب ایجاد جو انگیزشی در بین مربیان هندبال 

 -ن است براي رشد روانی از رفتارهاي مربیان که ممک

اجتماعی ورزشکاران مضر باشد، مانند بیش تمرینی و یا 

هاي استبدادي نادیده گرفتن مهارت ورزشکاران با سبک

مربی همراه است که این عوامل در پیوند محکمی با وضعیت 

). گولد 7(  استجسمی، شخصی و نیز انگیزش ورزشکاران 

مربیان را از  يهابرداشت) همچنین 2002و همکاران(

ي المپیک هايبازدر  هاآنعواملی که بر عملکرد مربیگري 

و نشان دادند که داشتن  اندکردهگزارش  گذارندیمتأثیر 

ي هايریگمیتصمتوانایی آرامش در برابر فشار و 

، 5دارد ( هاآنتأثیر مثبتی در مربیگري  سازسرنوشت

داراي  ).  بر اساس نتایج تحقیقات مربیان موفق17،11

ی (ارتباطات، اشتیاق، کنترل شناخترواني هایژگیو

یی همچون هامهارتو  هاییتواناعاطفی، ادراك) و 

ی) نیبشیپی و قدرت خوانیباز(خالقیت، دانش کاربردي، 

) نقش 2017). هادگاسون و همکاران(6،36( باشندیم

تأثیرگذار مربی در عملکرد و توسعه ورزشکاران را 

ي هایژگیوی قرار دادند و مشخص کردند که موردبررس

، نفساعتمادبهی مربیان شامل  نگرش، شناختروان

2 . Rettig 
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ي، تمرکز، انگیزه پیشرفت شخصی، محور بودن ریپذانعطاف

یک ورزشکار، آگاهی عاطفی، درك عاطفی، و مدیریت 

. همچنین یکی از عوامل اصلی نتایج استعاطفی 

اط مربیان و در مربیگري، کیفیت ارتب زیآمتیموفق

 ).24ورزشکاران است ( 

تحقیقات قبلی حاکی از آن است که مربیان خبره داراي 

ي آموزشی رسمی و هابرنامهتجربه ورزشی هستند، در 

ي را اگستردهو تجربه مربیگري  کنندیمی شرکت ررسمیغ

). با بررسی تحقیقات پیشین 9،28،37( کنندیمکسب 

گردد وفقیت مربیان میتمرکز بر عواملی که موجب توسعۀ م

خوبی موردبحث قرار نگرفته است. این در حالی هنوز به

است که با فراهم کردن شرایط الزم براي موفقت مربیان 

ي مطلوب، ریگجهینتتوان پیامدهاي مهمی همچون می

افزایش بازده مالی براي باشگاه و غیره را انتظار داشت یا 

و عوامل مربوطه جهت  يهانهیزماینکه با شناسایی بسترها، 

موفقیت مربیان بینش مهمی براي آگاهی از پیشرفت 

). طبق قانون 17،26،8ي کمتر موفق ایجاد نمود (هامیت

بستگی دارد  هايوروداز  ٪20از موفقیت به  ٪80پارتو، 

ي ورزشی هاباشگاهدر  هايوروداین  لیوتحلهیتجز، رونیازا

ي محوري و هايورودبسیار ضروري است. مربی یکی از 

قرار گیرد  موردتوجهاثرگذار یک باشگاه است که باید بیشتر 

ها و ). با توجه به اینکه محور تمامی پیروزي21، 10(

طورکلی در مسابقات ورزشی، شخص مربی ها و بهشکست

است. سؤال اساسی این است که مربی موفق کیست و چه 

ان هایی دارد؟ چه عواملی موجب موفقیت مربیویژگی

؟ شناسایی و توسعۀ عوامل موفقیت مربیان نیازمند شوندیم

هاي از بخش متخصصانادراك از  نظرات مربیان موفق و 

ي ورزشی اعم از اساتید، کارشناسان، هاسازمانمختلف 

. لذا شناخت بسترها و عواملی که به استمربیان و مدیران 

تواند مدیران کند میتسهیل موفقیت مربیان کمک می

یاري کند که با آگاهی کامل اوالً یک مربی خبره  را هاشگاهبا

را استخدام نمایند ثانیاً تمام شرایط الزم براي موفقیت را 

براي او فراهم نماید.  توصیف و توضیح چگونگی پیشرفت و 

حفظ کیفیت روابط مربیان و ورزشکاران در طول مشارکت 

ان، ورزشی در کنار مربیان و دانش و نتایج ورزشکار

که قادر به تعریف کارآیی و  دهدیمسیستمی را تشکیل 

با توجه  ترجامع طوربه). 13،32( استموفقیت مربیگري 

توسعه استعدادهاي درخشان ورزشکاران و  ضرورتبه

، بررسی عوامل هاباشگاهافزایش عملکرد مالی و غیرمالی 

پیامدهاي مهمی را به دنبال داشته  تواندیمموفقیت مربیان 

هاي موفقیت مربیان باشد. زیرا درك چگونگی رشد ویژگی

ي الزم براي پیشرفت آنان منجر به هانهیزمو ایجاد بستر و 

رشد و پیشرفت ذهنی، بهبود کیفیت عملکرد و کارایی و 

انجام این  عالوهبه شودیم هاباشگاهي خود مربیان و وربهره

. از دهدیمتحقیق وسعت و عمق ادبیات موجود را گسترش 

لیگی فشرده و  عنوانبهطرفی لیگ دسته یک فوتبال ایران 

و فعالیت در  رودیمسنگین براي مربیان و مدیران به شمار 

بر موفقیت  تواندیماین لیگ فشرده با کمترین امکانات 

بگذارد ساالنه در لیگ یک فوتبال مربیان  ریتأثمربیان 

تعداد  رازیغهباما  ندیآیدرم هامیتمتعددي به استخدام 

، و عمده استکمی از آنان، زمان مربیگري آنان بسیار کوتاه 

دلیل آن عدم موفقیت مربیان از دیدگاه مدیران و 

تماشاگران بوده است. در این تحقیق برآنیم تا مشخص شود 

مربیان فوتبال براي موفقیت به چه عواملی نیاز دارند و سهم 

 یت آنان چقدر است؟در موفق شدهییشناساهر یک از عوامل 

 
 روش تحقیق

. است يکاربرد یقیحاضر ازلحاظ هدف تحق قیتحق

 وهیاست که به ش یلیداده تحل ياز نظر گردآور نیهمچن

 قاتیاز نوع تحق نیهمچن گرفته است.انجام  یشیمایپ

ی فیصورت کو هم به یصورت کماست که هم به یبیترک

 ،انیمرب جامعه آماري شامل انجام شد. ي اکتشافیشاخهدر 
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 گیل يهامیورزشکاران باسابقه شاغل در ت ،هاباشگاه رانیمد

بود. روش  کارشناسان فوتبالفوتبال و دسته اول 

هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله  صورتبهي ریگنمونه

برفی انجام گرفت. ابزار گردآوري داده در بخش کیفی 

 ساتیمقا سیماتر پرسشنامهمصاحبه و در بخش کمی 

عوامل مؤثر بر براي شناسایی   بود. در این راستا یزوج

مصاحبه انجام شد و  هانمونهموفقیت مربیان فوتبال ابتدا با 

 شدهاشارهسپس این عوامل با عواملی که در تحقیقات قبلی 

بود تطبیق داده شد و بر اساس تکرار یا نزدیک بودن عوامل 

شاخص  7 تیدرنهابه یکدیگر ادغام و تعدیل صورت گرفت 

 یا عامل اصلی شناخته شد. 

از طریق کدگذاري انجام گرفت در  هاداده لیوتحلهیتجز

ي باز، با مراجعه به کدهاي اولیه کدگذارمرحله 

ي نکات کلیدي)، کدگذار( هامصاحبهاز  شدهاستخراج

ي بندگروهکدهایی که به موضوعی مشترك اشاره داشتند، 

 هاآني بندطبقهشدند و مفاهیم را ساختند و از مقایسه و 

 تعیین شدند. هامقولهنیز 

) بررسی صحت علمی 1985طبق نظر گوبا و لینکلن(

مطالعات کیفی شامل چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت 

پذیري است این  دییتأیت اطمینان و ي، قابلریپذانتقال

 موارد در جدول زیر ارائه شده است. 

 موارد تأییدکننده روایی و پایایی در روش تحقیق کیفی .1جدول 
در میدان،  مدتیطوالنها به حد اشباع، درگیر شدن رسیدن دادهي تا ریگنمونه قابلیت اعتبار

 هانگري دادهچندجانبه
نگري ها و تصمیمات، چندجانبهها، روشداده در خصوصبازرسی، مستندسازي پژوهشگر  قابلیت اطمینان

 پژوهشگر
 بررسی موازي نتایج و انعکاسی بودن پذیري دییتأ

 شوندگانمصاحبهو تجارب گوناگون  هادگاهیدکنندگان و تنوع توصیف کامل محیط و شرکت يریپذانتقالقابلیت 
 

با استفاده از  ،هاشاخصپس از شناسایی عوامل یا 

 يبندبه رتبه یبه روش مثلث يفاز یسلسله مراتب لیتحل

 ها پرداخته شد.آن

 

 هایافته

از  یعیوس فیگانه به ط 16 يهادر مصاحبهکارشناسان 

اشاره کردند. و  قیتحق يهاالؤعوامل در پاسخ به س

از متن  ياگسترده فیمشابه ط میبا حذف مفاه تیدرنها

 نیتر در اصورت واضحشده است به ها گرفتهمصاحبه

و  قیبه دست آمد که با تلف يادیز يهامرحله، مضمون

 لیتحل یرفت و برگشت ندیاز فرا ادهها با استفآن لیتقل

 لیتقل يکمتر يبه کدها هیاول هايها، مجموعه کل کدداده

از تکرار، تمام  يریمنظور جلوگکه به گونهنیبه ا افتندی

به  اریبس یمشابه که ازلحاظ مفهوم ای يتکرار هیاول يکدها

مجموعه واحد قرار گرفتند و  کیبودند در  کیهم نزد

دادند  لیمقوالت را تشکرا به وجود آوردند که  یمیمفاه

 شد. ییشناسا زیمقوله ن 7درمجموع 
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 هاي کیفیهاي شناسایی شده از طریق مصاحبهو مقوله. مفاهیم 2جدول 

 یم شناسایی شده)(مفاهدها ک
عی

فر
له 

قو
م

 

 يهاو ابتکار در برنامه ، خالقیتفوتبال به ورزشکاران يهاکیآموزش تکن ، توانایی)يساز یکنورزشکاران شاخص (باز یو معرف یتترب
هوشمندانه و  ینیتمر يفضا ، ایجادبه ورزشکاران یانتقال نکات فن توانایی،یمت يمناسب برا یکنانجذب و انتخاب باز ینی، تواناییتمر

ین، تمر یحصح یتنوع و طراح یجادا ین،تمر یحو آموزش صح یناتبر تمر ، ناظرورزشکار يهامهارت یشرفتکردن به پ ، کمکمفرح
د مثبت، فراهم تمرینی و ویژه بازخور يهاگام ساده و پیچیده، فراهم کردن آزمونبهامگ آموزش ،روش سیستماتیک آموزش يریکارگبه

 یحصح ینات، آموزشبودن تمر ینی، متنوعهدفمند بودن برنامه تمر ،کردن ارتباط دقیق از موضوع یادگیري، ارزشیابی موفقیت بازیکنان
، دادن از میزان پیشرفت یکنان، آگاهینظر گرفتن تفاوت باز ی، درات فنگوشزد کردن نکین، تمر یحو آموزش صح یناتبر تمر ، ناظرحرکات
 درست یوهبه ش یکنانباز يهاها و قوتنشان دادن ضعف ،براي تجربهبه بازیکنان کافی  يهافرصت ینی، ایجادتمر يهابرنامه تنظیم

، جلب اعتماد و نفوذ در ورزشکاران ییتوانا ،فوتبالي هاکیروز در خصوص تاکتمطالعه و دانش بهینات، فوتبال در تمر يهاکیتاکت ياجرا
 يمتناسب برا يهاکیو تاکت هاياستفاده از استراتژ یم، ت یکنانباز یکیرشد تاکت ییتوانا ، و مسابقات یناتو بدون اغراق تمر یقدق ارزیابی
 یکنان، توجهو انتقال منظور خود به باز یمت یهتوج ییتوانا ، ابقهمقابل در مس یمت یزآنال ، تواناییفوتبال يهاکیتاکت یزآنال ییتوانا ي،هر باز
تدارکاتی مناسب  يهايباز ، تنظیمجلسات منظم براي ارزیابی اهداف و بحث پیرامون میزان پیشرفت ورزشکاران برپایی یکنان،باز یتبه قابل

با  یانتظارات مرب قیتطب، خود و ورزشکاران يبرا یحیتفر يهايباز ، تدویناحساس ورزشکاران از شرایط تمرین ، ارزیابیازنظر توانایی
 ریپذانعطافي تاکتیکی هابرنامه، ایجاد و توسعه کنانیباز يهاخواسته

ت
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ی، رشد و یادگیري، رشد ورزش یزیولوژيف یگري، دانش و آگاهی در مورد آناتومی،مربی و آگاه یگري، دانشسابقه مرب یگري باال،درجه مرب
 یناتمربوط به تمر يهابیدرك آس یسی،زبان انگل ، دانشکارکرد بدن یآگاه به چگونگی، شناسبیآسی و شناسحرکتو تکامل حرکتی، 

 ي،قو یقاتیتحق يهامهارت یکی،و تکنولوژ یوتريکامپ هايمهارت ،یورزش يهاو دانش الزم در خصوص مهارت یکاف ی، اطالعاتورزش
و ارتقاء، کسب  ، پیشرفتو ضروري ازیاستاندارهاي موردن ، دركروز بودنداشتن و به ی، مطالعهو باشگاه یمل يهامیدر ت یتقه عضوساب

بر اساس  ینیبرنامه تمر یدهسازمانینی، تمر يو نظارت کامل بر فضا یمنینکات ا یکنان، رعایتباز یباز آس ، آگاهیجدید يهامهارت
می بودن یادگیري ي، تشنهباز ینقوان یدتریناز جد بودن ی، آگاهروش علم

عل
ی 

اه
آگ

 و 
ش

دان
 

 يهاو مهارت ،ارتباطاتباشگاه ینو مسئول یرانارتباط با مد، ارتباط با اصحاب رسانه ، فوتبال يهامسائل با گزارش یانمصاحبه و ب توانایی
در  یمینظم و انضباط ت یکنان، ایجادبحث با باز یکنان، تواناییباز يهاشنهادیبودن نظرات و پ مناسب، پذیرا انیفن بی، عال يفرد ینب

 ، احتراممقابل یمت یاناحترام به مرب  ،یمدر خارج از ت یکنانرابطه دوستانه با باز ، داشتنهامیت یرسا یانارتباط با مرب، و مسابقه ینتمر
، سازنده با یکدیگر تعامل اجتماعی، يهامهارت ، توسعهمتقاعد ساختن ورزشکاران در تبعیت ا ز او توانایی، قابلیت مذاکره، نسبت به داوران

یکنان، در محضر عموم باز ی، تشویقصورت خصوصبه یکناناز باز یککردن با هر  یکنان،  صحبتنشست غیررسمی و راحت با باز برپایی
با  یم،  ارتباطرفتار مؤدبانه و محترمانه با ورزشکاران ت یکنان، عادالنه با باز رفتار ،هوشمندانه براي تهییج بازیکنان يهااز گفته استفاده

 ورزش ینخارج از زم ، ارتباطمسابقه يزمان برگزارهم ینداخل زم ، ارتباطآنان یراز تحق یريو جلوگ یکنانباز
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پذیري، ، مسئولیتهااز فرصت يریگو بهره یشناستیموقع، کننده مشکالتحلي، ریگمیدر تصم يرأ ، ثباتحل مسئله ییتوانا يهامهارت
و پذیرش  يریگمیفرصت تصم بازیکنان، ایجادبه کنترل و هدایت  ، داشتن استقالل در تصمیمات فنی، تمایلگر یار، حمایتاخت تفویض

و حل  یابیارز ، تواناییهاي فرديکردن تفاوت ، مشخصر کارهاي انضباطید ، منصفهادر استفاده از پاداش ، منصفعواقب آن بدون ترس
یم یگريمرب يکردن چارچوب کار ،  مشخصو صداقت یتقاطع ،مشکالت

صم
ت ت

هار
م

ري
گی
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ورزشکاران  ، تشویقتمرینی خود و تیم يهادادن به ورزشکار براي تنظیم برنامه ، فرصتو بلندمدت مدتانیمدت، مکوتاه يهابرنامه ینتدو
ري هنگام گرم دادن براي رهب ، فرصتدادن به ورزشکار براي تنظیم اهداف خود در موارد خاص ، فرصتبه ارزیابی میزان پیشرفت خود

، اهداف واقعی نظیمکادر فنی و پزشکی، ت ورزشکاران یفتعیین شرح وظا یم، هر ورزشکار و کل ت يبرا ینیگزهدف، کردن و در تمرینات
لذت بردن از  ، تقویتظر گرفتن نظرات اعضاي تیماهداف با در ن ، تنظیمعنوان یک تیم (عملکرد گروهی)به همکاري به کنانبازی تشویق

و  یدهسازمان، شدن در بردوباخت تیم ، شریکقدرشناسی و قدردانی کردن گروه از عملکرد هریک از بازیکنان ، آموزشبازي کردن باهم
، مسابقه و فصل استراحت مناسب در فصل يزیرداشتن برنامهیم، ت ياهیکنترل مسائل حاش ي، تواناییهبرر هايیمی، مهارتت ، کارتمرکز
 بودن نگرندهیآ ،گرانیبا د یمساعکیتعاون و تشر ین، در تمر یو پزشک یدادن همه کادر فن ، مشارکتزمان یریتمد هايمهارت

می
 تی

ت
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کنترل  ییتوانا ،مسابقه) ینح (قبل و یکنانو کنترل استرس باز یروان يبازسازپذیري، یم، انعطافت انیمربو کمک یارانمشاوره با دست
و  یکالم يهااشپادی، شفاه ، تقویتنفساز اعتمادبه ی، برخورداريو پزشک یمشاوره از کادر فن ، گرفتنخود يو پرخاشگر یتعصبان

کار  ییتوانا، رانورزشکا یو روان يفکر یاتاز خصوص یقدق ، شناختورزشکار یندگدر ز يرگذاریتأث، ناهنجار يرفتارها ی، شناخترکالمیغ
 ییمثبت، توانا یبایی، نگرشمطالب به ورزشکاران، شک یمنافذ، قدرت تفه یتدارا بودن شخص ي،ریتعارض، باورپذ یریتفشار، مدکردن تحت

 ییتوانا ،طور کاملحفظ کنترل خود به توانایی یمی،خودتنظ خودآگاهی، ی مناسب،هوش فرهنگیجانی باال، هوش ه انتقاد سازنده، یرشپذ
 نفس به افراد تحت آموزشو دادن اعتمادبه یزشانگ
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 يهاارزش يالقا ،از غرور و تکبر يدور ،و پاسخگو ینمت ، و صداقت ی، درستیمثبت اخالق يهایژگیوي، کار ياخالق واال داشتن
قوق داوران، نمودن ح یتورزش، رعا یننمودن قوان یترعا يهاآموزش، مناسب يظاهر یتوضعیک، متعهد، استراتژ بینشه، جوانمردان

نکردن،  طیوتفرافراط، مند انجام کارهاي ضروريو عالقه ، مشتاقاز تکبر و آمریت یکنان، پرهیزبرخورد و گرم با بازخوشینگ، برخورد با دوپ
و  لباس پوشیدن مناسب به هنگام سخن گفتن، ، رفتاربه مسئوالن و مخالفان ی،احترامانضباط ، خودخالقیارزشی و ا پایبندي به اصول

خشم  ي،قراری,بیدياامنی، درك احساس شادمان ییانتقال فکر و احساسات، توانا یگري،مرب ، انگیزهبا ورزشکاران جورکیو  ، روراستسلوك
 ،یداريشن يباال يهارتداشتن مها یکنان،حفظ احترام متقابل با باز یکنان،باز یراز تحق يدارخود یکنان،ورزشکاران درك، گوش دادن به باز

 يهايل، پایبندي بر بازنبود اختالف در گفتار و عم یستادن،و بر سر قول خود ا مانیوفا کردن به عهد و پ ی،راست صداقت و ی،عاطف یهسرما
 از یان در ورزش، آگاهشرکت ورزشکار يهازهیاز انگ یآگاه ي،ورزشکار یهروح یايمنصفانه، اح يهايباز يهاارزش يجوانمردانه، القا

آنان، احترام به حریف،  يبه داوران و قبول رأ ، احتراممحترم شمردن قوانین بازي ینات،گوناگون به مربیگري، مدیریت فعال تمر يهانگرش
هنی مثبت از ذ ریقار و متانت در تمام شرایط، پرورش روحیه رقابتی مفید و تصوو ، حفظهاي یکسان براي تمام بازیکنانایجاد فرصت

وقار به هنگام  ، حفظریفانبه احترام گذاردن به داوران و ح یکنانباز یقتشو ین،به احترام به قوان یکنانباز یقخویشتن در هر ورزشکار، تشو
اشتن نظم و دنداشتن سو سابقه،  ی،، تعهدات اخالقیمنیا یتمسئولبودن،  یشی، آراستهاند ، مثبتحفظ متانت هنگام شکست ،پیروزي

افکار احساسات و  فکر. توانایی درك فوري انتقال،ییرتغ یطشرا یرفتنانضباط، وجدان داشتن نسبت به کار، تسلط کامل بر کار خود، پذ
 عواطف ورزشکاران

 تیحماي، گریثبات مرب نیتضمی، مال انیحام تیحما، تماشاگران تیحمای، و پزشک یکادر فن ياعضا گرید تیحما، کنانیباز تیحما
 تیم ياز اعضا تیریمد
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 جیبا نتا قیشوندگان و تطببر اساس نظرات مصاحبه

 تیعنوان عوامل موفقبه یعامل اصل 7 نیشیپ قاتیتحق

فته شد. ورزشکاران در نظر گر يسازفوتبال در آماده انیمرب

 يهامهارت ،یعلم یاهاند از دانش و آگعوامل عبارت نیا

 تارمه ،یاجتماع تیو حما ياروابط حرفه ،یکیو تاکت یفن

 یشناختمهارت روان ،یمیت تیریمهارت مد ،يریگمیتصم

 .حمایت از مربیانو 

                                                           
1 . Chang 

ي بندرتبهاز نظر خبرگان  شدهییشناسادر ادامه عوامل 

ها بر اساس روش ی گزینهوزن دهدر این تحقیق شدند 

شده است چانگ در سال انجام 1 چانگ افتهیگسترشتحلیل 

روشی بسیار ساده را براي بسط فرایند تحلیل سلسله  1992

مراتبی به فضاي فازي ارائه داد. این روش که مبتنی بر 

میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش نرماالیز ساعتی و 

با استفاده از اعداد مثلثی فازي توسعه داده شده بود، مورد 

 شدهیطراحرفت. پرسشنامه زوجی استقبال محققین قرار گ
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فازي است. در این پرسشنامه  AHPتایی  9طیف  صورتبه

. اندشدهنسبت به یکدیگر مقایسه  شدهییشناساهمه عوامل 

شکل زیر طراحی شده  صورتبهدرخت سلسله مراتبی 

 است.

 

 
 عوامل موفقیت مربیان فوتبال یمراتب سلسله درخت .1شکل 

تایی به مقایسه  9در گام بعدي با استفاده از یک طیف 

با استفاده از  .پرداخته شد شدهییشناسادو به دوي عوامل 

گیري از اعداد گیرنده، ماتریس مقایسات با بهرهنظر تصمیم

 :فازي مثلثی

   
گیرنده تشکیل را بر اساس نظرات چندین تصمیم

نفر بوده  16گیرندگان تصمیمشود در این تحقیق تعداد می

 است.

 طیف فازي عوامل اثرگذار بر موفقیت مربیان فوتبال .3جدول 
 هاتیاولومعادل فازي   هاتیاولو

 (U)حد باال (M  )حد متوسط (L) نیحد پائ 
 1 1 1 1 اهمیت یکسان

 3 2 1 2 ترمهم نسبتاًیکسان تا 
 4 3 2 3 ترمهم نسبتاً
 5 4 23 4 تا اهمیت زیاد ترمهم نسبتاً

 6 5 4 5 اهمیت زیاد
 7 6 5 6 اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

 8 7 6 7 اهمیت بسیار زیاد
 9 8 7 8 ترمهم کامالًبسیار زیاد تا 

 10 9 8 9 ترمهم کامالً
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 عوامل اثر گذار بر موفقیت مربیان فوتبال
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 :استزیر  صورتبهماتریس قضاوت فازي نیز 

 
 

تعداد افراد نظر دهنده در مورد  ijPدر این ماتریس 

 .است jنسبت به  iاولویت درایه 

 یزوج ساتیدهنده به مقاپاسخ نیچند کهیهنگام

 یهندس نیانگیها از روش مادغام آن ياند براپاسخ داده

شده ادغام یزوج سهیمقا سیماتر کی. تا شودیاستفاده م

صورت است  نیبه ا يفاز يهاسیحاصل شود. ادغام ماتر

 ،یهندس نیانگیباهم م ساتیاول همه مقا يهاهیکه درا

 نیانگیباهم م زیسوم ن يهاهیباهم و درا زیدوم ن يهاهیدرا

 .میریگیم یهندس

 انیمرب تیشده عوامل موفقادغام يفاز ساتیمقا سیماتر .4جدول 

 A B C D E F G 

464/0    1 انیاز مرب تیحما  314/0  435/0  384/0  512/0  506/0  
 تیو حما  ياروابط حرفه

 یاجتماع
196/1  1 855/0  394/0  534/0  351/0  152/1  

747/1 یعلم یدانش و آگاه  645/0  1 062/1  529/0  824/0  572/0  

و  یفن يهامهارت
 یکیتاکت

294/1  515/1  537/0  1 135/1  341/1  192/1  

495/1 یمیت تیریمهارت مد  425/1  109/1  506/0  1 543/0  019/1  

274/1 یشناختمهارت روان  516/0  992/0  607/0  583/0  1 451/0  

117/1 يریگمیمهارت تصم  677/1  642/0  476/0  882/0  678/0  1 
 

در این گام باید نرخ ناسازگاري مقایسات زوجی بررسی 

باشد یعنی مقایسه  1/0 ازشود و چنانچه این نرخ کمتر 

زوجی از ثبات و سازگاري مناسب برخوردار است. نرخ 

هاي فازي در این تحقیق از روش ناسازگاري در ماتریس

آمده دستمحاسبه نرخ ناسازگاري به روش گوس و بوچر به

طور که در جدول زیر مشخص است نرخ است. همان

 .استناسازگاري مطلوب 

 
 انیمرب تیموفق عوامل یزوج ساتیمقا يناسازگار نرخ. 5جدول

 نرخ ناسازگاري

CRm CRg 
034256/0 09669/0 

 
در محاسبه اوزان با روش آنالیز توسعه چانگ ابتدا بر 

را براي هر سطر ماتریس مقایسه  Siاساس رابطه زیر مقادیر 

 آوریم.زوجی فازي به دست می
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به  j و i بیانگر شماره سطر و K که در این روابط

 .استها و معیارها دهنده گزینهترتیب نشان

 
 جمع فازي هر سطر عوامل موفقیت مربیان فوتبال .6جدول

 5287/5 3701/4 6168/1 مربیاناز  تیحما
 7118/8 9275/6 4822/5 ي  و حمایت اجتماعیاحرفهروابط 
 8220/10 4159/8 4222/6 و آگاهی علمی دانش

 0021/13 2044/10 8281/7 ي فنی و تاکتیکیهامهارت

 0698/11 7678/6 8462/6 مهارت مدیریت تیمی

 5872/11 1007/9 0234/7 يریگمیتصممهارت 

 0345/8 4214/6 2027/5 یشناختروانمهارت 

 مجموع
4218/42 2077/54 7862/68 
0236/0 0184/0 0145/0 

 
 بسط مرکب فازي عوامل موفقیت مربیان فوتبال .7جدول 

مربیاناز  تیحما  0526/0  0806/0  1303/0  

ي  و حمایت اجتماعیاحرفهروابط   0797/0  1278/0  2054/0  

0934/0 دانش و آگاهی علمی  1553/0  2558/0  

ي فنی و تاکتیکیهامهارت  138/0  1882/0  3065/0  

0995/0 مهارت مدیریت تیمی  1617/0  2609/0  

يریگمیتصممهارت   1021/0  1679/0  2731/0  

یشناختروانمهارت   0756/0  1185/0  1894/0  

 
ها، در این مرحله باید طبق   kSپس از محاسبه تمامی

صورت رابطه زیر درجه بزرگی هر یک از عناصر سطوح به

جداگانه، محاسبه نماییم و میزان بزرگی (درجه ارجحیت) 

 آید.را به دست می Sk بر Si هر
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 هاسازي ارجحیتدرجه ارجحیت و نرمال .8 جدول 
درجه  Sk بر Si درجه ارجحیت 

 ارجحیت
سازي نرمال

 هاارجحیت
 0277/0 133/0 591/0 ./244 275/0 133/0 331/0 518/0 مربیاناز  تیحما

ي  و حمایت احرفهروابط 
 اجتماعی

00/1 803/0 602/0 757/0 721/0 00/1 602/0 1255/0 

 169/0 811/0 00/1 924/0 960/0 811/0 00/1 00/1 دانش و آگاهی علمی
 2083/0 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 تاکتیکیي فنی و هامهارت

 1765/0 847/0 00/1 963/0 847/0 00/1 00/1 00/1 مهارت مدیریت تیمی
 1847/0 887/0 00/1 00/1 887/0 00/1 00/1 00/1 يریگمیتصممهارت 
 1083/0 520/0 638/0 675/0 520/0 723/0 922/0 00/1 یشناختروانمهارت 

 00/1 801/4 مجموع

 
ي وزن معیارها در ماتریس همچنین براي محاسبه

 :کنیمیصورت زیر عمل ممقایسات زوجی به

 
 

صورت زیر خواهد بود، که بنابراین بردار وزن معیارها به

 :فازي خواهد بود AHP همان بردار ضرایب غیر بهنجار

 
در جدول  زیر نیز وزن نهایی عوامل موفقیت مربیان و 

 شده است.ارائه هاآني بندرتبههمچنین 

 
 وزن نهایی معیارهاي عوامل موفقیت مربیان .9جدول

 رتبه وزن معیارها متغیر یا شاخص

 7 ./028 مربیاناز  تیحما
 5 125/0 ي  و حمایت اجتماعیاحرفهروابط 

 4 ./169 دانش و آگاهی علمی
 1 ./208 ي فنی و تاکتیکیهامهارت

 3 ./177 مهارت مدیریت تیمی
 2 ./185 يریگمیتصممهارت 
 6 ./108 یشناختروانمهارت 

 

طور که نتایج نشان داده است از نظر خبرگان همان

ي فنی و هامهارتعوامل مؤثر بر موفقیت مربیان عامل 

ي  ریگمیتصمدر رتبه اول، مهارت  208/0تاکتیکی با وزن 

در رتبه دوم، مهارت مدیریت تیمی  با وزن  185/0با وزن 

 169/0در رتبه سوم، دانش  و آگاهی علمی با وزن  177/0

ي و حمایت اجتماعی با وزن احرفهدر رتبه چهارم، روابط 

 108/0وزن ی با شناخترواندر رتبه پنجم، مهارت  125/0

در رتبه ششم و در نهایت همکار و حامی بودن با وزن 

 در رتبه هفتم و آخر قرار دارد. 028/0
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 گیريیجهنت

عوامل مؤثر  يبندو رتبه ییشناسا باهدفتحقیق حاضر  

در باشگاههاي  FAHPبر  دیفوتبال با تاک انیمرب تیبر موفق

فوتبال دسته یک کشور انجام شد در این راستا از طریق 

مصاحبه با مدیران باشگاهها، مربیان و اساتید دانشگاه پس 

به عنوان  یعامل اصل 7 تیدرنهااز استخراج مفاهیم متعدد، 

ورزشکاران  يسازفوتبال در آماده یانمرب یتعوامل موفق

یل سلسله مراتبی سپس با استفاده از تحل .ندشد انتخاب

در رتبه  یکیو تاکت یفن يهامهارتفازي مشخص شد که 

 یریتدر رتبه دوم، مهارت مد  يریگمیاول، مهارت تصم

در  ی مربیان فوتبالعلم ی، دانش و آگاهرتبه سوم  یمیت

در رتبه  یاجتماع یتو حما ياچهارم، روابط حرفه هرتب

 تیدر رتبه ششم و درنها یشناختپنجم، مهارت روان

 است. گرفته در رتبه هفتم قرار مربیاناز  تیحما

گفت که مهارت  توانیمي تحقیق هاافتهدر تحلیل ی

آموزش  ییتوانای شامل طورکلبهفنی و تاکتیکی 

و ابتکار در  تیخالق فوتبال به ورزشکاران، يهاکیتکن

مناسب  کنانیجذب و انتخاب باز ییتوانا ،ینیتمر يهابرنامه

 ییتوانا، به ورزشکاران یانتقال نکات فن ییتوانا ،میت يبرا

و  هاياستفاده از استراتژ م،یت کنانیباز یکیرشد تاکت

 زیآنال ییتوانا  ،يهر باز يمتناسب برا يهاکیتاکت

مقابل در مسابقه،  میت زیآنال ییفوتبال، توانا يهاکیتاکت

و  جادیا نان،کیباز يهابا خواسته یانتظارات مرب قیتطب

اگر به  استو غیره  ریپذانعطاف یکیتاکت يهاتوسعه برنامه

 ادشدهاین عوامل توجه شود مشخص است که همه عوامل ی

 ییتوانا يهامهارت .باشندیمجزو عوامل اجرایی یک مربی 

کننده حل ،يریگمیدر تصم يحل مسئله، ثبات رأ

تمایل به  ،یفن ماتیمشکالت، داشتن استقالل در تصم

و  يریگمیایجاد فرصت تصم کنان،یکنترل و هدایت باز

عواملی است که منجر  ازجمله پذیرش عواقب آن بدون ترس

ي مربیان ارتقا پیدا ریگمیتصمتوانایی و مهارت  شودیم

 کند.

ی باال و شناخترواني هامهارتیک مربی موفق داراي 

ل فکر و انتقاتوانایی  یگري،مربدرونی   داشتن  انگیزه

شناخت دقیق  به بازیکنان و تماشاگران، احساسات شناخت

 یدر زندگ يرگذاریناهنجار، تأث يرفتارها موقعبهو 

 یو روان يفکر اتیاز خصوص قیشناخت دق ان،ورزشکار

تعارض،  تیریفشار، مدکار کردن تحت ییورزشکاران، توانا

مطالب  مینافذ، قدرت تفه تیدارا بودن شخص ،يریباورپذ

نگرش مثبت،  ،یی در شرایط بحرانبایبه ورزشکاران، شک

باال، هوش  یجانیانتقاد سازنده، هوش ه رشیپذ ییتوانا

توانایی حفظ   ،یمیخودتنظ ،یمناسب،  خودآگاه یفرهنگ

توانایی درك فوري افکار ، طور کاملکنترل خود به

 .است احساسات و عواطف ورزشکاران

هر گروه موفقی به یک مدیر توانا نیاز دارد یک مربی 

 مدتانیمدت، مکوتاه يهابرنامه ینتدوباید داراي مهارت  

 یم، هر ورزشکار و کل ت يبرا ینیگزهدف، و بلندمدت

کادر فنی و پزشکی،  ورزشکاران یفتعیین شرح وظا

مناسب  يزیرداشتن برنامهیمی، ت ، کارو تمرکز یدهسازمان

 یریتمد هاي،  مهارتمسابقه و فصل استراحت در فصل

 ین، در تمر یو پزشک یدادن همه کادر فن ، مشارکتزمان

باشد. از  بودن نگرندهیآ،  گرانیبا د یمساعکیتعاون و تشر

 ي، اجرايزیربرنامه یتیریاصول مد اتخاذ) 2017نظر روشا(

 تیبه موفق دنیرس يبرا یورزش يگریدر مرب یابیو ارز

 .مهم است یورزش

کادر یک مربی براي موفقیت باید از طریق بازیکنان،  

ی، تماشاگران، حامیان مالی و مدیران مورد حمایت واقع فن

با کمترین دغدغه و نگرانی  تواندیمشود زیرا با حمایت آنان 

باال بر روي وظایف خود تمرکز کند و تیم را به  زهیباانگو 

 یتا گلن و الوالراس نیدر ا .سر منزل مقصود برساند

بادانش اشاره  انیاز مرب یمیمتنوع ت ناتی) به تمر2019(
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) به آموزش 2014و همکاران( تیوا نیهمچن ).22( اندکرده

تمرکز  انیمرب تیعامل موفق کیعنوان ها بهمهارت حیصح

 يزیر) به برنامه2017عالوه بنتزن و  همکاران(به .اندکرده

 يالزم برا طیاز شرا یکیعنوان به هدف به دنیرس يبرا

) در مورد 2009اند فراست(اشاره کرده انیمرب تیموفق

کرده  قیموفق تحق انیمرب یشناختروان يهاو مؤلفه زهیانگ

پنداشته  تیبا اهم انیمرب لیعالقه و تما زه،یاست و انگ

که  شودیمهریک از این عوامل مختلف، زمانی کامل  است.

د مربی که سعی دارد یک امکانات در حد معمول مهیا باش

ورزشکار خوب را تربیت کند، لکن حداقل امکانات برایش 

روبرو باشد،  راستانداردیغفراهم نباشد و با فضاي تمرینی 

پیشرفتی مطابق با هدف از قبل  توانینم شکیب

). و یک نکته مهم 27،4، 18برایش تصور کرد( شدهنییتع

زیرا از کار در  شوندیمدیگر این است که بیشتر افراد مربی 

)و این یعنی 7،35( برندیمورزش و در کنار ورزشکاران لذت 

 وجود داشته باشد. کار کردنباید در مربی عالقه و انگیزه 

ي زیادي وجود دارد که جهت پیشبرد هاتیمحدود

تحقیقات آینده در مورد موفقیت مربیان فوتبال باید 

یق حاصل از قرار گیرند. نتایج تحق موردبحث لیتفصبه

مصاحبه با مربیان مرد لیگ یک فوتبال کشور بوده است 

 شدهییشناساي محدود به متغیرهاي ریپذمیتعمبنابراین 

فقط مربوط به  فوتبال ودر محدوده مربوطه یعنی لیگ یک 

. این محدودیت تحقیقات دیگري را براي باشدیممردان 

. با کندیمتوسعه چارچوب عملکرد فنی مربیان زن مطرح 

در آینده  توانیمتوجه به تحقیقات محدود در این زمینه، 

ي مربیان  احرفهي و آموزمهارتي هافرصتبر روي کشف 

باعث  تواندیمتحقیق کرد تا مشخص شود که آیا آموزش 

موفقیت مستمر عملکرد و مهارت مربی و ورزشکار گردد یا 

ي هایژگیوخیر. همچنین تحقیقات آینده باید فراتر از 

به روابط بین عوامل  هامیتجمعیت شناختی مربیان و 

یی کار آی فردي و فرآیندهاي تیم (انسجام، شناختروان

جمعی) بپردازند. همچنین تحقیقات مربوط به عملکرد فنی 

روانه  شدهاثباتمربیان، به سمت ادغام نظري و یک تئوري 

که تجربه  دهدیمي تحقیق همچنین نشان هاافتهشوند. ی

و مجموعه دانش کاربردي در مربیگري اهمیت  تخصصو 

یی که به دنبال بهبود هامیتزیادي دارد. بر این اساس، 

عملکرد هستند، باید مربیان با مدارك علمی باال و همچنین 

تاکتیکی و فنی باال را به استخدام درآورند. تجربه  تخصص

ي اهیپا، که شودیمقبلی باعث توسعه بازنمودهاي ذهنی 

اي الگوهاي مؤثر شناختی، عاطفی و رفتاري است که افراد بر

و تیمهاي خبره را از همتایان کمتر موفق خود متمایز 

ي تأکید بر یک جابه توانندیم هامیت. از طرف دیگر، کندیم

نتیجه فوري، در جهت پیشرفت مربیان خود با کاهش 

یی براي یادگیري هافرصتگردش مالی و فراهم کردن 

ي این پژوهش اهمیت مدیران هاافتهند. سرانجام، یتالش کن

ي هابرنامهي فوتبال را در توسعه هاباشگاهفوتبال و 

ي فوتبال تقویت هامیتمربیگري متناسب با نیازهاي 

ي هاياستراتژ.  این تحقیق پیامدهاي مهمی براي کندیم

استخدام مربیان توانمند و کارآمد و با ابتکار  و خالقیت باال 

ي مدل موفقیت ورزشی چندبعدهم کرده است و ماهیت فرا

مربیان  رازیغبه، زیرا این موضوع ردیگیممربیان را در نظر 

انسانی درگیر در حوزه فوتبال مانند از مدیران،  منابعسایر 

 .  ردیگیبرمحامیان مالی، تماشاگران و بازیکنان را نیز در 
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Abstract 
The main purpose of this study was to identify and rank the factors affecting the success 
of football coaches working in the first division of the football league with an emphasis 
on FAHP. The research method was applied in terms of purpose and, based on data 
collection, it was descriptive-analytical, which was done by survey method. The 
statistical population of the study included all club managers, coaches and football 
experts. Based on the purposive sampling method, 16 were selected for fuzzy AHP 
analysis. Data was collected using interviews to identify the success factors of trainers 
and a 9-item pairwise comparison questionnaire. The data analysis method was 
performed using a fuzzy hierarchical analysis technique to prioritize the factors. The 
results showed 7 factors affecting the success of football coaches; technical and tactical 
skills with a weight of 0.208 in the first place, decision -making skills with a weight of 
0.185 in the second place, team management skills with a weight of 0.177 in third place, 
knowledge And scientific knowledge with a weight of 0.169 in the fourth rank, 
professional relations and social support with a weight of 0.125 in the fifth rank, 
psychological skills with a weight of 0.108 in the sixth rank and support for coaches 
with a weight of 0.028 in the seventh rank . These results provide important implications 
for the strategies of employing capable, efficient and creative coaches and consider the 
multidimensional nature of the coaches' sports success model. 
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