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ه��دف از انجام اين پژوهش عبارت اس��ت از بررس��ی و تحليل پديدة تعويض مربيان در لي��گ برتر فوتبال ايران. چكيده:
بدي��ن منظ��ور، داده ها و اطالعات مربوط به مربيان تيم های مختلف در طول هفت دوره برگزاری ليگ برتر ايران با 
اس��تفاده از منابع گوناگون جمع آوری شد. سپس، اين اطالعات تجزيه و تحليل شدند. روش انجام پژوهش از نوع 
توصيفی- تحليلی بود. جامعه و نمونة آماری اين پژوهش تمامی 170مربی 108 تيم حاضر در هفت دوره مسابقات 
ليگ برتر فوتبال ايران بودند. يافته های پژوهش نشان داد، با احتساب سه دورة 14 تيمی، سه دورة 16 تيمی، و يك 
دورة 18 تيمی، از مجموع 108 تيمی كه در ادوار مختلف ليگ حضور داش��تند، 45 تيم )42 درصد( مربی خود را 
در طول فصل تعويض كردند. 62 تغيير )برخی تيم ها در يك فصل چند بار مربی خود را تغيير دادند( روی نيمكت 
مربيگ��ری تيم ه��ا صورت گرفت كه از اين تغييرات، فقط 17 تغيير برای فصل بعد نيز پابرجا ماند و 46 تغيير ديگر 
)75 درصد( در پايان همان فصل دستخوش تغيير مجدد شدند. همچنين، از بين 24 مربی خارجی كه در ليگ برتر 
فوتبال فعاليت كردند، فقط 5 نفر در دو باشگاه يا بيشتر كار كردند و بقيه تنها با يك تيم و آن هم به صورت مقطعی 
همكاری داش��تند. بنابراين، می توان چنين نتيجه گيری كرد كه بيش از 75 درصد انتخاب ها )چه از جانب باشگاه ها، 
چه از جانب مربيان( بی نتيجه يا كم اثر بود و به بهبود نتايج يا ايجاد تغييرات مثبت و مس��تمر در تيم ها نينجاميد. به 
نظر می رس��د اين گونه تغييرات بدون انجام كارشناسی های الزم صورت پذيرفته، لذا تغييرات مربيان نتوانسته است 

بر كارآيی و عملكرد تيم ها تأثير مطلوبی داشته باشد. 

واژگان كليدي: ايران، تعويض مربيان، ليگ برتر فوتبال

بررسی و تحليل پديده تعويض مربيان در 
ليگ برتر فوتبال ايران

 ابراهيم عليدوست قهفرخي؛ دانشجوی دوره دكتری دانشگاه تهران*
  دكتر مجيد جاللی فراهانی؛ استايار دانشگاه تهران

 * E.mail: E_ Alidoust @ yahoo. Com  
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مقدمه
در بسياری از سازمان ها، زمانی طبيعی برای تغيير 
در مديريت س��ازمان وجود دارد. در مجامع سياسی، 
اي��ن اتفاق معموالً بع��د از برگ��زاری انتخابات و در 
محيط ه��ای تجاری پس از اتمام ق��رارداد مديرعامل 
رخ می ده��د. در باش��گاه های ورزش��ی، تغيير مربی 

ب��ه طور ويژه در پايان فصل اتف��اق می افتد. بنابراين، 
مرب��ی جديد فرصت دارد تا بازيكنان مورد نظر خود 
را انتخ��اب كند، تمرين دهد، و تاكتيك های خود را 
ب��ا آن ها كار كند. ولی اين پديده هميش��ه طبق روال 
عادی خ��ود به پيش نم��ی رود و مواقعی وجود دارد 
ك��ه بنابر اضطرار مربی تي��م در طول فصل برگزاری 
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مسابقات تعويض می شود )15(. 
بركن��اری يا اخ��راج، در واقع نتيجة اتم��ام پيش از 
موعد قرارداد اس��ت كه ب��ا رضايت طرفين ق��رارداد يا 
ب��دون توافق هر دو انجام می ش��ود. مربي��ان فوتبال را با 
توج��ه به وظايف و مسئوليت هايش��ان می توان با مديران 
عالی س��ازمان مقايس��ه كرد )8(. تغيير در مديريت يك 
مجموعه )چه به ش��كل تعويض، جابه جايی ش��غلی، و يا 
حت��ی اخراج( تأثي��رات منفی معناداری ب��ر عملكرد آن 
مجموعه خواهد داش��ت. نتايج پژوهش ها نشان می دهد، 
تغييرات و جابه جايی های پی درپی در مديريت مجموعه، 
همچنين اخراج مدير يا مربی، ضمن اينكه موجب ايجاد 
نارضايتی در فرهنگ س��ازمانی می شود، ازهم گسستگی 
در پيش��برد برنامه ها پديد م��ی آورد و در نهايت به طور 
منفی بر عملكرد آن مجموعه تأثير می گذارد )11، 14(.

در بررسی پيشينة تغييرات مديريتی در شركت ها 
و باشگاه ها، اصلی ترين دليل توافق بر سر تغيير مدير يا 
مربی، عملكرد ضعيف عنوان شده است )3، 10، 12(. 
برخ��ی مطالع��ات و پژوهش ها نيز به اين نكته اش��اره 
داشته اند كه اين تغييرات موفق بوده اند )5، 10، 16(. 

دوبس��ون و گودارد )2001( در فصل ششم كتاب 
خ��ود با عنوان اقتصاد فوتب��ال، پديدة تعويض مربی را 
در آمريكای ش��مالی بررس��ی  و تأثير اي��ن تغييرات را 
ب��ر عملكرد تيم ه��ا ارزيابی كرده اند. نتايج كار نش��ان 
داد عملك��رد تيم ها در هم��ان فصلی ك��ه مربی تغيير 
می كند بهبود داشته و اين مسئله در تغيير مربيان در بين 
فصل های برگزاری مسابقات مشهودتر بوده است )7(. 
اين پژوهش، پديدة تعويض مربيان در طول فصل 
برگزاری مسابقات و در ليگ برتر فوتبال ايران، از دورة 
اول )فصل 81-1380( تا دورة هفتم )فصل 1386-87( 
را بررسی می كند و چگونگی انجام اين تغييرات را از 

جنبه های مختلف بررسی و تحليل می نمايد. 
اولين مطالعات در اين زمينه را گامسون و اسكاچ 
)1964( انج��ام دادند. آن ها چنين گزارش كردند كه 
در ليگ بيسبال آمريكا و در سال های 1954 تا 1961، 
از 22 مورد تعويض مربی در طول فصل، در 13 مورد 
آن نس��بت بردهای تيم و تعداد امتيازات كسب شده 

بهبود داشته است )9(. 
در فوتبال ني��ز، آئوداس و همكارانش )1997( در 
ليگ فوتبال انگلستان و بروينش��افد و تِر ويل )2003( 
در ليگ فوتبال هلند نح��وة بازيافت تيم هايی بحران و 
تعويض مربی داش��ته را با تيم هايی ك��ه مربی خود را 
تعويض نكرده اند مقايسه كردند. در هر دو مورد، ميزان 
بازيافت گروه اول در مقايسه با گروه كنترل بدتر بود، 
بنابراين بايد نسبت به كارآيی راهبرد تعويض مربی در 

طول فصل، با شك و ترديد برخورد كرد )2، 4(. 
كونين��گ )2003( داده های حاص��ل از پنج دوره 
ليگ برت��ر فوتبال هلند در س��ال های 1993 تا 1998 را 
تجزي��ه و تحليل كرد. در اين دوره، 28 مربی از س��مت 
خ��ود اخراج ش��دند كه 4 نفر از آن ه��ا در فصل اول از 
كار بركنار ش��دند. كونينگ در فصل 94-1993، رابطة 
معن��اداری بين تغيير مرب��ی و بهب��ود در كيفيت تيم در 
بازی های خانگی مشاهده كرد. با اين حال، اين نتايج در 
بررسی چهار فصل بعد تكرار نشد. در مجموع كونينگ 
چنين نتيجه گيری كرد كه اخراج مربيان پديده ای است 
كه بيشتر اوقات اتفاق می افتد. از آنجا كه با اخراج مربی 
بهب��ود در عملكرد تيم چندان روش��ن نيس��ت، بنابراين 
احتم��ال دارد مدي��ران باش��گاه ها اي��ن كار را به داليل 
ديگ��ری نيز انجام  دهند. از جمل��ه مؤثرترين عوامل در 

اين زمينه، فشار هواداران و رسانه هاست )13(.
داوس��ون و دوبس��ون )2006( در پژوهشی نسبتاً 
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متفاوت عوامل مؤثر بر مدت زمانی كه طول می كشد 
تا يك سرمربی شغل جديدی پيدا كند، يا به عبارت 
دقيق ت��ر، طول دورة بيكاری مربي��ان پس از تغييرات 
احتمالی را تجزيه و تحليل كردند. آن ها در بررس��ی 
667 مربی فوتبال در س��ال های 1973 تا 2002، نشان 
دادند كه از بين عواملی مانند »درصد برد در آخرين 
دورة مربيگری«، همچنين »س��رماية  انس��انی« )س��ن، 
طول دوران بازيگری، مي��زان حضور در عرصه های 
بين الملل��ی، و تج��ارب مربيگ��ری(، مهم ترين عامل 
در به خطر افتادن موقعيت ش��غلی يك مربی، آخرين 
عملكرد وی به عنوان س��رمربی اس��ت و ساير عوامل 

تأثير چندانی بر اين مسئله ندارند )6(.
تن��ا و فارس��ت )2007( دالي��ل و عواقب اخراج 
مربيان در طول فصل برگزاری مسابقات، در سه دوره 
)2002 تا 2005( از ليگ برتر فوتبال اسپانيا را بررسی 
كردند. آن ها چنين عنوان كردند كه از جمله مهم ترين 
داليلی كه مديران تصميم به اخراج مربيان می گيرند، 
مواجه ش��دن با ش��رايطی است كه باش��گاه در خطر 
سقوط به دس��ته پايين تر قرارمی گيرد. بر همين اساس، 
مديران به اميد ايجاد بهبود موقت در عملكرد باش��گاه 
اقدام به تغيير مربی می كنند. شواهد اين پژوهش نشان 
می دهد بهب��ود در نتاي��ج و عملكرد باش��گاه تنها در 
بازی های خانگی صورت می پذي��رد و در نتايج كلی 

تيم تغيير چندانی مشاهده نمی شود )15(.
همچني��ن، فريك و همكارانش )2009( داده های 
به دس��ت آمده از 22 دوره )1982 تا 2003( مسابقات 
فوتبال بوندس ليگا در آلمان را تجزيه و تحليل كردند و 
نتيجه گرفتند مربيانی كه در تيم های مطرح و با سرماية 
مالی باالتر فعاليت می كنند، بيشتر در معرض تغييرند و 

خيلی سريع تر از مربيان ديگر اخراج می شوند )8(.

خبيری )1382( در پژوهش خود عملكرد مربيان 
داخل��ی و خارجی تيم ه��ای ملی فوتبال بزرگس��االن 
كش��ور را تا سال 1380 ارزيابی و مقايسه كرد و چنين 
نتيجه گرفت كه در ميزان برد، مربيان خارجی با 55/4 
درصد نس��بت به مربيان داخل��ی )51 درصد( عملكرد 
بهتری داشته اند، ولی در ميزان باخت، عملكرد مربيان 
داخلی با 22/7 درصد نس��بت ب��ه مربيان خارجی )25 
درصد( اندكی بهتر بوده اس��ت. در مجموع نيز نسبت 
برد به باخت مربيان داخلی با اندكی تفاوت نس��بت به 
مربيان خارجی )2/246 در برابر 2/226( بهتر شد )1(.

ب��ا توجه ب��ه تحقيقات انجام ش��ده در اين زمينه و 
اهميت موضوع از جنبه های مديريتی و حتی اقتصادی 
آن، همچني��ن اين نكته كه تا به حال پژوهش��ی دربارة 
پديدة تعويض مربيان در كش��ور انجام نشده، محقق بر 
آن ش��د تا اين موضوع را در ليگ برت��ر فوتبال ايران 
بررسی و ارزيابی كند و نتايج آن را با يافته های به دست 

آمده از ساير مطالعات و تحقيقات مقايسه نمايد.

روش شناسی 
روش انجام اين پژوهش از نوع توصيفی- تحليلی 
بود. اطالعات مورد نياز پژوهش با استفاده از روش های 
اسنادی و كتابخانه ای، از طريق جمع آوری، دسته بندی 
و تجزي��ه و تحلي��ل مق��االت، گزارش ه��ا، مجالت، 
س��ايت ها و منابع فارس��ی و التين در مورد ليگ برتر 
ايران و به خصوص تغيير و تحوالت صورت گرفته در 

نيمكت مربيگری تيم ها به دست آمد. 
جامعه و نمونة آماری اي��ن پژوهش تمامی 170 
مربی 108 تيم حاضر در هفت دوره مس��ابقات ليگ 
برت��ر فوتبال ايران بودند. يافته ه��ا و نتايج پژوهش، با 
اس��تفاده از آمار توصيفی، بررسی و تجزيه و تحليل 
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ش��دند. تمامی جداول و نموداره��ای پژوهش نيز با 
استفاده از نرم افزار اكسل نسخة 2007 ترسيم شد.

يافته ها
از اولين دورة ليگ برتر كه در تاريخ 11 آبان 1380 
آغاز ش��د تا پايان هفتمي��ن دورة آن در تاريخ 28 مرداد 
1387، در مجم��وع 23 تيم مختلف در س��طح ليگ برتر 
حضور داش��ته اند )ب��ا در نظر گرفتن تمام��ی صعودها و 
سقوط ها( و در كل 76 مربی در طول ادوار ليگ عهده دار 
مس��ئوليت اين تيم ها بوده ان��د )بعضی از اي��ن مربيان در 
فصل های مختلف، در تيم های مختلفی كار كرده اند(. از 
اين تع��داد مربی، 52 نفر ايران��ی و 24 نفر خارجی بودند 
)17(. آم��ار تعداد مربي��ان ايرانی و خارج��ی در تيم های 

مختلف ليگ برتر فوتبال ايران در جدول 1 آمده است.
تعداد مربيان خارجی در هر دوره از ليگ نيز در 

شكل 1 نشان داده شده است. همان طور كه می بينيد، 
بيش��ترين تعداد حضور مربيان خارجی در ليگ ايران 
مربوط به ليگ های چهارم، پنجم، و هفتم می شود كه 

در هر دوره 8 مربی خارجی حضور داشته اند.
همان طور كه در ج��دول 2 می بينيد، در مجموع با 
احتس��اب سه دورة 14 تيمی و سه دورة 16 تيمی و يك 
دورة 18 تيمی، از 108 تيمی كه در ادوار مختلف ليگ 
حضور داشته اند، 45 تيم اقدام به تعويض مربی خود در 
ط��ول فصل نموده اند؛ و در هفت دوره ليگ ش��اهد 62 
تغيير روی نيمكت مربيگری تيم ها بوده ايم )برخی تيم ها 

در يك فصل چند بار مربی خود را تغيير داده اند(.
ب��ا توجه ب��ه داده ه��ای ج��دول 2، در دورة اول 
ليگ برتر فوتبال ايران ش��اهد كمترين تغييرات روی 
نيمكت مربيگری تيم ها بوده ايم و تنها يك تيم اقدام 
ب��ه تعويض مرب��ی خود كرده اس��ت )7 درصد(، در 

جدول	1.	آمار	تعداد	مربيان	داخلی	و	خارجی	در	تيم	های	مختلف	ليگ	برتر	فوتبال	ايران

خارجی  داخلینام تيم )تعداد حضور(ردیفخارجی  داخلی نام تيم )تعداد حضور(ردیف

52سايپا كرج )7(13-7ابومسلم مشهد )7(1
24سپاهان اصفهان )7(8314استقالل اهواز )6(2
51صباباتری تهران )4(6115استقالل تهران )7(3
-4صنعت نفت آبادان )2(7116برق شيراز )7(4
-4شموشک نوشهر )3(2117پاس تهران  )6(5
11شهيد قندی يزد )1(118-پاس همدان )1(6
22شيرين فراز كرمانشاه )1(2419پرسپوليس تهران )7(7
-1فجر سپاسی شيراز )7(5220پگاه رشت )3(8
25فوالد اهواز )6(7121پيكان تهران )6(9

-3مس كرمان )2(22-2تراكتورسازی تبريز )1(10
-3ملوان بندر انزلی )6(3223ذوب آهن اصفهان )7(11
24-5راه آهن تهران )3(12
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حالی كه دورة آخر ليگ، بيش��ترين مي��زان تغييرات 
مربيان را در پی داش��ته و 12 تيم از 18 تيم حاضر در 

ليگ )67 درصد( مربيان خود را تعويض كرده اند. 
تيم ها درخص��وص تعويض  همچنين عملك��رد 
مربي��ان در دوره ه��ای مختلف لي��گ، در جدول 3 
آمده اس��ت. همان طور كه می بينيد، در بين تيم هايی 
كه كمتري��ن تغييرات را در نيمك��ت مربيگری خود 
داشته اند، فجر سپاسی شيراز بدون تغيير در كادر فنی 
خود، تمام هفت دوره ليگ را با يك مربی گذرانده 

و دارای ركورد جالبی از اين نظر است. 
در نقط��ة مقاب��ل، در بين تيم هايی كه بيش��ترين 

شکل	1.	تعداد	مربيان	خارجی	در	دوره	های	مختلف	ليگ

جدول	2.	تعداد	تيم	ها	و	تعداد	تغييرات	مربيان	در	دوره	های	مختلف	ليگ

درصد از كل تعداد تغيير در مربيانتعداد تيم های  با تعويض مربی تعداد كل تيم هادوره
٪7 1411اول )80-81(
٪42 1468دوم )81-82(
٪21 1435سوم )82-83(

٪56 16915چهارم )83-84(
٪43 1679پنجم )84-85(
٪43 16710ششم )85-86(
٪67 181214هفتم )86-87(

٪108456242مجموع

تغيي��رات را در نيمك��ت مربيگری خود داش��ته اند، 
اس��تقالل اهواز با ش��ش دوره حضور در ليگ، پنج 
دوره تعوي��ض مربی )هش��ت بار تغيير مربی( داش��ته 
اس��ت. س��ايپای تهران از هف��ت دوره حضور، چهار 
دوره اق��دام به تعوي��ض مربی )پنج ب��ار تغيير مربی( 
كرده اس��ت. پگاه گيالن از چه��ار دوره حضور در 
ليگ، در س��ه دوره )پنج بار تغيير مربی( و صبا باتری 
در ه��ر چهار دوره )چه��ار بار تغيير مرب��ی( اقدام به 
تعويض مربی كرده ان��د. همچنين، راه آهن تهران نيز 
در هر س��ه دوره حضور خود در ليگ )س��ه بار تغيير 

مربی( اقدام به تعويض مربی كرده است. 
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جدول	3.	تعداد	تغيير	مربيان	و	متوسط	عمر	مربيگری	در	دوره	های	مختلف	ليگ

دوره

نام تيم

ول
ا

وم
د

وم
س

رم
ها

چ

جم
پن

شم
ش

تم
هف

ل 
اخ

د
صل

ف

ج 
خار صل

ف

مر 
ط ع

وس
مت

ری
يگ

مرب

29 هفته12142ابومسلم مشهد
14 هفته1213184*استقالل اهواز

25 هفته2134استقالل تهران

22 هفته1235برق شيراز

33 هفته22*11پاس تهران

34 هفته--******پاس همدان

29 هفته114پرسپوليس تهران

14 هفته153**13*پگاه رشت

19 هفته143*3پيکان تهران

13 هفته_1******1تراکتورسازی تبریز

40 هفته1122ذوب آهن اصفهان

19 هفته11131****راه آهن تهران

22 هفته211153سایپا کرج

29 هفته2133سپاهان اصفهان

21 هفته12**1**شموشک نوشهر

15 هفته_1**1****شهيد قندی یزد

8 هفته331******شيرین فراز کرمانشاه

18 هفته111142***صباباتری تهران

12 هفته_13****2*صنعت نفت آبادان

202 هفته__فجر سپاسی شيراز

18 هفته43*13فوالد اهواز

21 هفته_112*****مس کرمان

44 هفته3-*ملوان بندر انزلی

* عدم حضور در ليگ برتر
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همچني��ن، ب��ا توجه به ج��دول 4، از مجموع 14 
تيمی كه در هفت دوره ليگ، در دو ردة آخر جدول 
رده بندی قرار گرفته اند، 10 تيم )72 درصد(، اقدام به 
تعوي��ض مربی كرده و 18 تغيي��ر روی نيمكت آن ها 

صورت گرفته است.

جدول	4.	تعداد	تغيير	مربيان	در	تيم	هايی	كه	در	انتهای	هر	فصل،	به	ردة	پايين	تر	سقوط	كرده	اند

تعداد تيم هایدوره
با تعویض مربی

تعداد تغييرات
مربيان

توضيحات

11اول )80-81(

12دوم )81-82(

بازگشت به ليگ ازطريق بازی های حذفی )هردو تيم(12سوم )82-83(

24چهارم )83-84(

11پنجم )84-85(

بازگشت به ليگ ازطريق بازی های حذفی )راه آهن(24ششم )85-86(

24هفتم )86-87(

1018مجموع

بحث و نتيجه گيری 
طول م��دت مربيگ��ری يكی از ش��اخص های 
نش��ان دهندة اس��تمرار در برنامه ري��زی و هداي��ت 
تيم های مختلف است. تيم ملی فوتبال اسپانيا از سال 
1920 تا 2008 )88 سال( از 40 مربی استفاده كرده 
كه به طور متوس��ط هر دو س��ال و ي��ك ماه دارای 
يك مربی بوده اس��ت. در تيم مل��ی فوتبال ايتاليا از 
سال 1910 تا سال 2008 )90 سال( 45 مربی حضور 
داشته اند كه عمر مربيگری را به طور متوسط برابر با 
دو سال نشان می دهد. تيم ملی آلمان از سال 1936 

تا 2008 )72 س��ال( فقط از 8 مربی اس��تفاده كرد و 
تقريباً هر 9 س��ال يك مربی داشته است. طول دورة 
مربيگری در تيم ملی فرانس��ه از س��ال 1960 تا سال 
2008 )48س��ال( 14 مربی بوده كه عمر هر مربی به 
طور متوس��ط سه سال بوده اس��ت. تيم ملی فوتبال 

آرژانتين نيز از س��ال 1901 تا 2008 )107 سال( از 
40 مربی بهره گرفته كه متوس��ط 2/5 سال را برای 

هر مربی نشان می دهد )18(. 
همان ط��ور كه می بينيد، طول م��دت مربيگری 
در تيم های كش��ورهای صاحب نام در طول ساليان 
متمادی شاخص نس��بتاً قابل قبولی را نشان می دهد 
كه بيانگر اس��تمرار در تيم های كش��ورهای مزبور 
اس��ت و برنامه ري��زی هدف من��د و راهب��ردی اين 
تيم ها را آش��كار می سازد. اگر فجر سپاسی را استثنا 
بگيريم، متوس��ط عمر مربيگری در ليگ برتر ايران 
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حدود 22 هفته است.
برونش��افد و تِر وي��ل )2003( تأثير تغيير مربيان 
ب��ر بهبود عملكرد تيم ها را در دوازده دوره از ليگ 
برتر فوتبال هلند بررس��ی و چني��ن گزارش كردند 
كه در مجم��وع دوازده دوره از لي��گ برتر فوتبال 
هلند )18 تيمی(، 125 تغيير مش��اهده شد كه به طور 
متوس��ط 10 تغيير در هر فصل را نشان می دهد )58 
درصد(. آن ها داليل تغيير مربيان را به ش��ش دسته 
تقس��يم كردند ك��ه عبارت بودند از اتم��ام قرارداد 
)42 مورد(، عملكرد ضعيف )35 مورد(، اس��تعفای 
مربي��ان )25 م��ورد(، پيش��نهاد از تيم ه��ای بهتر )9 
مورد(، اختالف با مديران )8 مورد(، و س��اير داليل 
)6 مورد(. همچنين مشاهده شد كه به طور متوسط، 
3 تغيي��ر از 10 تغيي��ر صورت گرفت��ه در هر فصل 
ناش��ی از عملك��رد ضعيف مربيان اس��ت. بنابراين، 
در ط��ول هر فصل، 17 درص��د مربيان به دليل عدم 
نتيجه گي��ری مطلوب اخ��راج ش��دند. آن ها چنين 
نتيجه گيری كردند كه تعويض مربی منجر به بهبود 
عملكرد در تيم ها نمی ش��ود، ب��ا اين حال، عملكرد 
مربيان جايگزين در تيم هاي��ی كه تعويض مربی به 
صورت اجباری نبوده، نس��بت به تيم هايی كه مربی 
خود را اخراج كرده اند بهتر بوده است. در مجموع 
می توان گفت، اخراج مربيان منجر به بهبود كارآيی 

و اثربخشی در عملكرد تيم ها نمی شود )4(. 
يك��ی از نكات قاب��ل بحث در پدي��دة تعويض 
مربيان در تيم های ليگ برتر فوتبال ايران، اين اس��ت 
ك��ه از 62 تغييری كه در ميانة فصل باش��گاه ها ايجاد 
ش��ده، فقط 17 تغيير برای فص��ل بعد نيز پا برجا بوده 
و 46 تغيي��ر ديگر )73 درص��د( در پايان همان فصل 
دستخوش تغيير مجدد شده اند. بنابراين، به اين نتيجه 

می رس��يم كه بي��ش از 75 درص��د انتخاب ها )چه از 
جانب باشگاه ها، چه از جانب خود مربيان( بی نتيجه، 

اشتباه، يا كم اثر بوده است.
 همچنين، در طول هفت دوره ليگ مشاهده شد 
برخ��ی مربي��ان با حضور در 5 تي��م و يا حضور در 4 
تيم مختلف، از اين حيث ركورددارند. در بس��ياری 
از موارد، مش��اهده شد مربيانی كه به دليل ضعف در 
نتيجه گيری از تيمی كنار گذاش��ته شده اند، در طول 
هم��ان فصل و به فاصلة تنه��ا چند هفته، جای همكار 
خود را در تيمی ديگر گرفته اند. اين وضعيت نش��ان 
می دهد كه مديران باش��گاه ها در جذب مربيان فقط 
به نام ها توجه دارند و به ج��ز تعداد اندكی از مربيان 
جوان و كم تجربه كه در مقاطعی و بر حسب ضرورت 
هدايت تيم ها را بر عهده داش��ته اند )و بعضاً نيز موفق 
بوده اند(، ساير مربيان ليگ را افراد و جمع نسبتاً ثابتی 
تش��كيل می دهند كه فارغ از عملكرد و نتيجه گيری 
خوب يا بد، همه س��اله در بين تيم های مختلف ليگ 

جابه جا شده اند. 
ع��الوه بر اين، از بين تمامی 24 مربی خارجی ای 
ك��ه به اي��ران آمده اند، فقط 5 نفر، در دو باش��گاه يا 
بيش��تر كار ك��رده و بقيه تنها با ي��ك تيم و آن هم به 
صورت مقطعی همكاری داش��ته اند. اين وضعيت هم 
نش��ان می دهد كه تيم ها در انتخاب مربيان خارجی، 
دق��ت الزم را به كار نگرفته ان��د و بيش از 75 درصد 
انتخاب ه��ا فاق��د نتيجه و پيام��د مثبتی ب��وده و عمر 
مربيگری بعضی از اين مربي��ان حتی كمتر از 5 هفته 
بوده اس��ت كه در اي��ن زمينه نبايد نق��ش پررنگ و 

اثرگذار واسطه ها و دالالن را ناديده گرفت.
ب��ا توجه به جدول 4، از مجموع 14 تيمی كه در 
هفت دوره لي��گ، در دو ردة آخر جدول رده بندی 
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قرار گرفته اند، 10 تيم )72 درصد(، اقدام به تعويض 
مربی كردن��د و 18 تغيير روی نيمكت آن ها صورت 
گرفته اس��ت. اين مس��ئله نش��ان می دهد، بيش��تر اين 
تغييرات نتايج مطلوبی را به دنبال نداش��ته و نتواس��ته 

مانع از سقوط تيم ها به دستة پايين تر شود.
يكی ديگ��ر از ن��كات جالب توج��ه كه در 
بررسی نتايج مسابقات و در بحث پديدة تعويض 
مربي��ان در ليگ برتر ايران می توان به آن اش��اره 
داش��ت، اين اس��ت كه از بين 6 مرب��ی كه موفق 
شده اند قهرمان ليگ ش��وند 3 مربی اواسط فصل 
بعد از سمت خود كنار گذاشته شدند و اين بدان 
معناس��ت كه حتی قهرمانی در ليگ نيز تضمينی 
ب��رای حف��ظ س��مت و موقعيت مربيان نيس��ت و 
در صورت ع��دم نتيجه گيری )حت��ی به صورت 
مقطع��ی(، عذر آن ها از طرف مديران باش��گاه ها 
خواس��ته می ش��ود. اين مطلب ني��ز تأييدی بر اين 
فرضيه است كه مديران باشگاه ها بر كار زيربنايی 
و اصول��ی اعتق��ادی ندارند و تنها ب��ه نتيجه فكر 
می كنند. از اين رو، ش��اهديم كه تقريباً هيچ يك 
از باش��گاه های ما و به تب��ع آن تقريباً هيچ يك از 
مربيان باش��گاهی برنامه های راهبردی و بلندمدت 
ندارند و فقط به فكر كسب نتايج مقطعی و حفظ 
موقعي��ت خودن��د. لذا، هميش��ه در فص��ل نقل و 
انتقاالت، مربيان به دنبال جذب بازيكنانی هستند 
كه دوام و بقای آن ه��ا را روی نيمكت مربيگری 
بيش��تر تضمين كند. به همين دليل، كمتر تيم هايی 
در ليگ به دنبال اس��تعداديابی و بازيكن س��ازی 
می روند. جالب ت��ر اينكه يكی از معدود تيم هايی 
كه در زمينة بازيكن سازی پيشينة درخشانی دارد، 
فجرسپاس��ی شيراز اس��ت كه از ابتدای برگزاری 

مسابقات ليگ برتر فوتبال تا به حال، هيچ تغييری 
در كادر مربيگری خود نداشته است.  

ام��روزه، يك��ی از مهم تري��ن مش��كالت جامعة 
ورزش و به خصوص فوتبال، رويارويی با هزينه های 
باش��گاه داری و تأمين مخارج آن اس��ت. در اين بين 
يكی از مسائلی كه در پديدة تعويض مربيان بايد بدان 
توجه داشت مس��ئلة حق و حقوق مربيان اخراج شده 
اس��ت كه باش��گاه ها را با بحران مالی مواجه می كند. 
عالوه بر تأمين حقوق مربيان تعويض شده، باشگاه ها 
باي��د اعتباراتی را ني��ز برای ج��ذب كادر مربيگری 
جديد فراهم كنند و با هزينه های پيش بينی نش��ده ای 
مواجه می ش��وند كه اين مس��ئله در طول هفت دوره 
برگ��زاری ليگ برت��ر فوتب��ال كش��ور، گريبان گير 
بس��ياری از تيم ها شده و مش��كالت فراوانی را برای 
آن ها و مربيان به وجود آورده اس��ت. بنابراين، از اين 
نظر نيز ضروری است كه مديران باشگاه ها، با نگاهی 
دقيق و موشكافانه نس��بت به تغيير در كادر مربيگری 

تيم هايشان اقدام كنند.
نتاي��ج اي��ن پژوه��ش از حي��ث عدم بهب��ود در 
عملك��رد تيم هايی كه مربيان خ��ود را تغيير داده اند، 
با نتايج پژهش ه��ای آئوداس و همكارانش )1997(، 
برونش��افد و تِر وي��ل )2003(، كونينگ )2003(، تنا 
و فارس��ت )2007(، و هيل )2009( همخوانی داشت 
و نتاي��ج آن ها را تأيي��د می كند. در مقاب��ل، با نتايج 
پژوهش های گامس��ون و اس��كاچ )1964(، گروز و 
همكارانش )1995(، وارزينس��كی )2000(، و كولز 
و فون پ��راگ )2007( كه ب��ه موفقيت آميز بودن اين 

تغييرات اشاره داشته اند مغايرت دارد.
در مجم��وع، ب��ا توجه ب��ه نتاي��ج پژوهش در 
زمينة تعويض مربي��ان، ميزان و نحوة حضور مربيان 
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خارجی، همچنين كميت و كيفيت تغييرات صورت 
گرفته، می توان نتيجه گيری كرد كه انتخاب مربيان 
و به طور ويژه تغيي��ر، تعويض، يا اخراج مربيان در 
ليگ برتر فوتبال كش��ور پش��توانة علمی و كارهای 
اصولی و كارشناس��ی ش��ده نبوده و بيش��تر بر پاية 
فلسفة »تغيير برای تغيير«، يا ايجاد شوك در شرايط 
بحران��ی تيم )آن ه��م به صورت مقطع��ی و كوتاه 

مدت( انجام می شود. 
بنابراين، به مديران باش��گاه ها توصيه می ش��ود، 
در انتخ��اب مربيان و تغيير و تعويض آن ها برنامه های 
راهبردی و اهداف از پيش تعيين شدة باشگاه اهميت 
دارد و در صورت اقدام به تعويض مربی، اين كار را 
با بررس��ی دقيق تمامی جوانب و به صورت حس��اب 

شده انجام  دهند.
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