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 چکیده

روش تحقياق  . هدف از این تحقيق تحليل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهاالن به مدارس فوتباال باو   

نفر از اولياا  هررمماوزان ضا ار  ر مادارس فوتباال اخاتان  راخاان شامالي          252. دهمبستگي مي باش-توصيفي

باا  اری    )پرخشارامه محقاق خاا ته    (. N= 058)به عروان نمونه   این تحقيق انتخاب شادند  ( روش  وشه ا )

ر ارزشي ليكرت عوامل مؤثر بار جاذب نوجواناان و نونهااالن       5خؤال  ر طيف  20با ( =08/8rملفا  كرونباخ 

با اخاتفا ه از نار    ( با چر ش واریماكس)اطالعات با اختفا ه از تحليل عاملي . مدارس فوتبال را ارزیابي مي كرد

از مجموع واریانس به وخيله % 82/87نتایج نشان  ا  كه . تحليل شدند ≥85/8p ر خطح معرا ار   spss90افزار 

 مربياان، %( 28/95شا ص خاخ  افازار    ) دمات  امكانات، تجهيزات و: عوامل مستخرج به شرح زیر تبيين شد

 شاا ص ) انوا ه  و  وختان ، تعامالت،(22/20افزار   نر  شا ص)ا القي  و اجتماعي محيط و مموزش كيفي 

 %(.90/1شا ص ترویج )و تبليغات %( 90/1شا ص ارتباطي )، توجه به اوليا ( 28/98اجتماعي، 

 

 . ن، نوجواناننونهاال مدارس فوتبال، جذب، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

فوتبال یكي از پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش ها  ر پهره بين المللي اخ ، تا منجا 

جليليان و )كه بسيار  از كشورها  پرج قاره من را  ر ر یف ورزش ملي  و  قرار  ا ه اند 

 وتبالف مدارس هسترد، خبک صاض  فوتبال  ر كه  نيا كشورها  تما   ر(. 9701 بير ، 

كررد به  مي ایفا فوتبال  نيا  متي ختارگان معرفي و اختعدا ها پرورش  ر به خزایي نقش

تشكيل مدارس تخصصي فوتبال  ر باشگاه ها را مهم ترین راهكار ( 9719)طور  كه اشرف 

با بررخي خرگذش  فوتبال  ر  وران گذشته، . برا  پرورش اختعدا   ر این رشته مي  اند

فوتبال نقاط گوناگون جهان با اعتقا  به ایركه رشد فوتبال  ر هر كشور، راهي   خ  اندركاران

برا  ایشان به  وبي . جز گذر از مسير علمي من ندار ، خعي  ر قد  گزار ن  ر من راه كر ند

مشكار شده كه فوتبال زیبا باید از  وران نوجواني  ر فوتباليس  ریشه بدواند و نحوه تربي ، 

  و مموزش مهارت ها  فر   و گروهي تح  شرایط و عوامل مطلوب علمي و تغذیه، بدنساز

تجربه شده صورت پذیر ، هر كجا كه این گونه اندیشه ها پيگير  شد، موفقي  ها  پایدار 

مسلماً مدارس فوتبال با بهره گير  از امكانات و مربيان تحصيل كر ه و باتجربه .  لق گر ید

پژوهش ها  محدو    ر زميره مدارس فوتبال . يره  اشته باشردمي تواند نقش مهمي  ر این زم

 ر ارزیابي توانایي ها  مهارتي ( 9702)مثالً شفيع زا ه(. 9781مالگيک، )صورت پذیرفته اخ 

نوجوانان مدارس فوتبال اختان اصفهان به این نتيجه رخيد كه بين مهارت ها  خرع   ویدن، 

مي ر ه ها  خري بين پيش مزمون و پس مزمون تفاوت  ریبل كر ن، و چر يدن با توپ  ر تما

به این نتيجه رخيد كه  ر مدل ها  اختعدا یابي بازیكران ( 9718)وزیري . معرا ار  وجو   اش 

و  معتقد اخ  كه  ر فرایرد اختعدا یابي . فوتبال باید بيشتر بر مهارت ها  رواني تاكيد شو 

  فيزیولوژیكي اختفا ه شده و تأكيد بيشتر  بر خال، كمتر از ارزیابي ها 91و 97 ر خرين 



 
حتلیل عوامل موثر بر جذب نوجوانان و نوهناالن در 

 801                          ...مدارس

 

 ر بررخي مشكالت اختعدا یابي  ر رشته فوتبال به ( 9719)اشرف. ویژگي ها  تكريكي شو 

این نتيجه رخيد كه كمبو  امكانات، عد  وجو  كميته ها  تخصصي اختعدا یابي، نداشتن 

جمله مهم ترین مشكالت برنامه اصولي، عد  تربي  افرا  متخصص و محدو ی  مالي، از 

 ر بررخي موانع اختعدا یابي  ر مدارس فوتبال ( 9719)عزیز . اختعدا یابي فوتبال مي باشد

شهر تهران از  یدگاه كارشراخان به این نتيجه رخيد كه جه  بهره ور  بيشتر، الز  اخ  كه 

  نونهاالن، همچرين وجو  یک ليگ مرظم برا. مدارس فوتبال به صورت  ائمي فعالي  نمایرد

امكانات مراخ  و كافي، انجا  تس  ها  اختعدا یابي، اختاندار خاز  مدارس فوتبال و 

همچرين نظارت و ضمای  كافي مكا مي ملي فوتبال و باشگاه ها مي تواند فرایرد اختعدا یابي 

 ر بررخي عوامل موثر بر جذب و ضفظ ( 9719)قاخم زا ه. را به نحو مطلوب به ثمر برخاند

زشكاران ر ه ها  پایه  و و ميداني به این نتيجه رخيد كه تامين رایگان لواز  و البسه ور

 وميداني، فعال شدن كميته ها  اختعدا یابي، مموزش  وميداني  ر مدارس، اشرایي مربيان با 

شيوه ها  نوین مربيگر ، پخش مسابقات قهرماني از رخانه ها، افزایش فضاها  ورزشي 

زایش مشرایي اوليا و  بيران تربي  بدني با رشته  وميداني از مهم ترین عوامل ا تصاصي  و و اف

( 2881)9كوه.  ر  ارج از كشور هم پژوهش هایي صورت پذیرفته اخ . جذب مي باشرد

كس  مقا  و افتخارمفریري تيم فوتبال زنان چين را عاملي  ر تغيير نگرش و فرهرگ ورزشي 

 .و لزو  توجه ویژه به فوتبال زنان را  واختار اخ  مر   و مسئولين مربوطه مي  اند

شهریه باال، عد  مشخص بو ن و عي  اشتغال و پدیده ها  اقتصا   را از ( 2889)2یونگ
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مولفه ها  اختعدا یابي، ( 2882)9بيرگ. جمله مشكالت و مسائل مدارس فوتبال برشمر 

زشي  ر كشور چين را الگوها  مدیریتي، بخش مموزش و تركي   پارتمان عملي و ممو

برا  موفقي  جوانان  ر فوتبال  خ  به توخعه یک ( 2888) 2هورخ .  عيف ارزیابي كر 

باز  هایي برا  مهارت ها  اخاخي، : خطح  5مدل پيشرها   و   ر . مدل و برنامه ویژه ز 

یكي از  و . بو  99مقابل 99و باز   0مقابل  0، باز  8 ر مقابل  8ميري فوتبال، باز  فوتبال 

مهم ترین اهداف این مدل را اتصال تمرین به رقاب ، افزایش اعمال موفقي  مميز، كاربر  

 ر مقایسه كشور ژاپن و چين به این ( 2880)و همكاران 7یي. مخان و لذت بر ن نا  مي بر 

نتيجه  خ  یاف  كه ژاپن هدف بلردمدتي برا  توخعه فوتبال  ار ،  ر ضاليكه چين بيشتر بر 

همچرين هزیره ها  مموزش  ر چين بيشتر از ژاپن اخ  و . اختعدا یابي تمركز مي كرد رو 

 .نهایتاً ایركه ژاپن به مباضث علمي نسب  به چين اهمي  بيشتر  مي  هد

با توجه به نقش اخاخي و ضياتي مدارس فوتبال  ر تأمين بازیكران ر ه ها  مختلف خري 

 ر این زميره،  ر این تحقيق به بررخي و تحليل عوامل تيم ها  ملي و عد  توجه الز  و كافي 

 .مؤثر بر ضضور نوجوانان و نونهاالن  ر مدارس فوتبال اختان  راخان شمالي مي پر ازیم

 

 روش شناسي

. اخ   روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد كه به صورت ميداني انجا  گرفته

ن مدارس فوتبال اختان  راخان شمالي مي باشد   ممار  شامل كليه اوليا  هررمموزا جامعه

 252روش نمونه گير  به صورت تصا في  وشه ا  بو  كه  ر نهای  تعدا  =(.  058)
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ابزار تحقيق شامل . به محقق عو ت  ا ه شد( بر اخاس جدول مورگان)پرخشرامه كامل 

ان و نونهاالن  ر خؤال عوامل مؤثر بر ثب  نا  نوجوان 20پرخشرامه محقق خا ته بو  كه با 

تا ( 9)گزیره ا  ليكرت از  يلي كم  5خؤاالت  ر طيف . كرد -مدرخه فوتبال را ارزیابي مي

نفر از اخاتيد و صاضبرظران  98روایي پرخشرامه توخط . ارزش گذار  مي شوند( 5) يلي زیا  

ا  تحليل بر. به  خ  ممد =08/8rبا )تأیيد شد و پایایي من از طریق مزمون ملفا  كرونباخ 

و با اختفا ه از ( تحليل عاملي با چر ش واریمكس) ا ه ها از ممار توصيفي و ممار اخترباطي 

 .اختفا ه گر ید ≥85/8p ر خطح معرا ار   spss90نر  افزار 

 

 يافته ها

از افرا  نمونه را % 9/70. اطالعات توصيفي نمونه این تحقيق را نشان مي  هد 9جدول شماره 

مدرك . را پدران نوجوانان و نونهاالن مدارس فوتبال تشكيل مي  ا ند% 1/19ما ران و 

همچرين . بو ند%( 7737)اكثر افرا  كارمردان غيرفرهرگي . بو %( 11)تحصيلي اكثر افرا   یپلم 

 "ميزان خابقه ورزشي پدر  انوا ه  ر فوتبال چقدر اخ ؟"ميزان پراكردگي به این خوال كه 

 .ان پاخخ ها  ر تمامي گزیره ها یكروا   بو به طور  كه ميز. كم بو 

 

 

فراواني و درصد فراواني برخي متغير هاي توصيفي  -1 جدول  

 درصد فراواني جنسيت

1/83 69 زن  

6/91 159 مرد  

 درصد فراواني مدرك تحصيلي
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 درصد فراواني جنسيت

1/83 69 زن  

6/91 159 مرد  

 44 111 دیپلم

 16 21 فوق دیپلم

 16 43 ليسانس

دکتري و فوق ليسانس  12 3 

 درصد فراواني شغل

 16 43 فرهنگي

8/88 34 کارمند غيرفرهنگي  

 16 43 آزاد

2/13 21 خانه دار  

 درصد فراواني ميزان سابقه فوتبال پدر

5/6 14 اصال  

3/18 92 خيلي کم  

8/14 89 کم  

3/18 92 متوسط  

3/18 92 زیاد  

3/4 11 خيلي زیاد  

 

 كمترmissing  ضداقل"شرط پرج باید ها  ا ه املي،ع تحليل فرمیرد  ر ایركه به توجه با

 خواالت، واریانس اشتراك توزیع، مقا یر بو ن ، نرمالKMO كافي نمونه ضجم ،(85/8) از

 ها   ا ه به مقابله فرایرد  ر .پر ازیم مي شرایط توصيف باشرد، به  اشته  "1/8 از باالتر

missing بو ، به  شده گرفته نظر  ر 89/8 از كمتر خؤاالت ابها  مزمو ني،  ری  هر  ر

 .شو  ضذف از تحقيق باشد ندا ه پاخخ را خؤاالت از 89/8 از بيش كه مزمو ني هر طور  كه
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 ضجم كفای  بررخي  مرظور به .نشدند ضذف خؤاالت از هيچكدا  مرضله این  ر

 ر ضا پژوهش  ر كه اخ  مراخ  08/8 -18/8 بين مقدار مرابع به اخترا  ، باKMOنمونه

 اخاس بر كه نيز متغير  چرد توزیع بو ن نرمال ویژگي مور   ر. بو  KMO  ، 07/8ميزان

 ها شو ، بررخي مي بيان  ي مجذور تقری   ر كروی  ميزان  ار  و معري بارتل  مزمون

 اشتراك مقا یر مفرو ه رعای   ر.  هرد مي نشان را متغير  چرد توزیع  نرمال و عي 

  ر باشد، مي خؤاالت  روني و تجانس مزمون كل با خؤال هر گيهمبست معرف كه خؤاالت

ها  یافته پژوهش این  ر كه اخ  شده عروان 1/8 ضداقل اشتراك ميزان اعتبار مالك ممار كت 

t  (1/8 از باالتر) شده تبيين واریانس بررخي مرضله  ر نهای   ر و  ا  نشان را ها  ا ه تراخ ،

 شرایط فوق، موار  به توجه با برابراین. بو  شرط این كررده  یيدتأ عاملي تحليل ها  یافته نيز

 .اخ  عاملي تحليل مزمون انجا  بو ن مساعد از ضاكي

 مدارس مموزان  انش شرك   ر مهم شا ص 1 تأثير از ضاكي عاملي تحليل مزمون نتایج

این شا ص ها كررد،  تبيين را كل واریانس از  رصد 82/87 توانسترد مجموع  ر كه بو  فوتبال

 با (شا ص نر  افزار )ا القي و اجتماعي محيط و مموزش كيفي  مربيان، :بدین شرضرد

  رصد با (شا ص خخ  افزار ) دمات  و امكانات، تجهيزات ،22/90  واریانس  رصد

 و  وختان تعامالت، ،08/92 واریانس  رصد با (شا ص رواني)انگيزه  و عالقه ،28/95 واریانس

  رصد با( شا ص ارتباطي) اوليا به توجه ،28/98 واریانس  رصد با ( اجتماعي شا ص) انوا ه

 2جدول شماره  .85/0 واریانس  رصد با ( شا ص ترویجي)تبليغات و ،90/1 واریانس

 ر شا ص اول محيط امريتي با . اطالعات كامل تر  پيرامون بار عاملي هر گویه نشان مي  هد

  تيم ،  ر شا ص خو  صعو01/8ضور پزشكيار با بار عاملي ،  ر شا ص  و  ض01/8بار عاملي 
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،  ر 87/8،  ر شا ص چهار  ضضور  وختان با بار عاملي 12/8ملي به جا  جهاني با بارعاملي 

و نهایتاً  ر شا ص خو  نص  برر با بار  12/8شا ص پرجم توجه به نظرات اوليا با بار عاملي 

 .بيشترین تبيين واریانس را برا  عامل  و   اشترد 09/8عاملي 

آزمون تحليل عاملي -1 جدول  

 بارعاملي گويه شاخص عامل

1عامل  
 شاخص نرم افزاری

(واريانس% 22/11)  

81/0 آموزش اصولي و علمي  
44/0 آموزش تاکتیك  
81/0 آموزش تکنیك  

44/0 مکان مناسب باشگاه  
87/0 محیط اجتماعي  
18/0 محیط امنیتي  

44/0 توجه به مسائل اخالقي و تربیتي  

2عامل   
 شاخص سخت افزاری

(واريانس% 20/17)  

11/0 امکانات و تجهیزات باشگاه  
72/0 قیمت مناسب  

18/0 حضور پزشکیار  
88/0 استعداديابي  

14/0 سرويس رفت و برگشت  

3عامل  
 شاخص رواني

(واريانس% 10/12)  

14/0 عالقه به تیم های خارجي  
82/0 صعود تیم ملي به جام جهاني  
40/0 عالقه به بازی های کامپیوتری  

84/0 عالقه و انگیزه به رشته ی فوتبال  

4عامل   
 شاخص اجتماعي

(واريانس% 28/10)  
 

74/0 اوقات فراغت  
83/0 حضور دوستان و آشنايان  

82/0 سايقه ی اعضای خانواده در فوتبال  
82/0 اصرار دوستان  

7عامل   
 شاخص ارتباطي

(انسواري% 11/8)  

82/0 توجه به نظرات اولیا  
88/0 تشکیل انجمن اولیا  

73/0 مکاني برای انتظار اولیا  

4عامل   
 شاخص ترويجي

(واريانس% 07/1)  
11/0 نصب بنرهای تبلیغاتي  

78/0 ارسال پیامك های تبلیغاتي  
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 بحث و نتیجه گیری

توجه ویژه ا  به مموزش راجع به عامل اول مي توان گف  مدیران مدارس فوتبال باید  

اصولي و علمي مهارت ها و تاكتيک ها  فوتبال، جذب مربيان مجرب و تحصيل كر ه و توجه 

مؤلفه هایي كه مي توان من را تح  عروان شا ص . به مسائل ا القي و تربيتي هررمموزان كررد

ار عاملي بو  كه  ر ميان این مؤلفه ها محيط امريتي  ارا  بيشترین ب . نر  افزار  عروان كر 

نشان  هرده این مو وع اخ  كه فراهم مور ن محيطي امن از نظر ا القي و اجتماعي از 

از طرف  یگر یا گير  اصولي و علمي تكريک ها مهم تر از . اولوی  اول بر ور ار اخ 

این یافته با . همخواني  اش ( 9719)و اشرف ( 9718)تاكتيک ها بو  كه با یافته ها  وزیري 

. جه به ر ه خري اكثر مدارس كه  ر خطح نونهاالن و نوجوانان بو ند،  يلي  ور از انتظار نبو تو

عامل  و  مربوط به امكانات، تجهيزات، و  دماتي اخ  كه توخط مدرخه ارائه مي شو  كه 

مي تواند شامل وخایل كمک مموزشي، توپ، لباس، چمن مراخ ، خرویس رف  و برگش  و 

برابراین مي توان از این عامل تح  عروان شا ص ها  . مدرخه مي باشدنرخ مراخ  شهریه 

نكته قابل توجه  ر این عامل نيز توجه بيشتر به ضضور پزشكيار  ر محل . خخ  افزار  نا  بر 

خایر مؤلفه ها  . تمرین اخ  كه ضاكي از توجه ویژه اوليا به خالم  جسماني فرزندان مي باشد

 اختعدا یابي، ها  مؤلفه( 2882)بيرگ. قریباً  ر خطوح برابر  هسترداین عامل از نظر اهمي  ت

 را چين كشور  ر مموزشي و عملي  پارتمان تركي  و مموزش بخش مدیریتي، الگوها 

چرا كه هر  و تأكيد . كر  كه مي توان گف  كه با نتایج ضا ر همخواني  ار  ارزیابي  عيف

و قاخم زا ه ( 9719)ته ها همچرين با نتایج اشرفاین یاف. بر نقش عوامل خخ  افزار   ارند
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كه كمبو  امكانات و تجهيزات را از جمله مشكالت اختعدا یابي  ر فوتبال و  و و ( 9719)

اختخراج مؤلفه ها  این عامل با نتایج یي و . ميداني نا  مي برند، همخواني  ار 

موزش  ر كشور چين را به عروان همخواني  ار  كه عواملي مانرد هزیره زیا  م( 2880)همكاران

عامل خو  اشاره به عالقه و انگيزه  ار  كه مي توان از من به عروان . عاملي مرفي نا  بر ه اخ 

كس  مقا  و افتخارمفریري تيم فوتبال زنان چين را ( 2881)كوه. شا ص ها  رواني نا  بر 

زشكاران و مسئولين مربوطه عاملي  ر تغيير نگرش و فرهرگ ورزشي مر   و افزایش انگيزه ور

با بار )برزیل  2891مي  اند، به نظر مي رخد صعو  تيم ملي فوتبال كشورمان به جا  جهاني 

مربيان مي توانرد با اختفا ه از فرون افزایش . نيز عامل مهمي  ر این شا ص باشد( 12/8عاملي 

به ضضور و اصرار عامل چهار  مربوط . انگيزه، خعي  ر برانگيختگي  انش مموزان كررد

(. شا ص اجتماعي) وختان و همچرين خابقه    انوا گي هررمموزان  ر زميره فوتبال مي باشد

فراهم مور ن جو مرسجم، گروهي و  وختانه توخط مربيان  ر ضين مموزش بي شک تأثير 

ه  ر مثبتي بر انسجا  و برقرار  روابط  وختانه  ر كارمموزان مي كرد كه عالوه بر ایجا  انگيز

عامل پرجم توجه و اختفا ه . منان مي تواند تعامالت اجتماعي و روابط را  ر منان گسترش  هد

قاعدتاً تشكيل انجمن اوليا، برگزار  مراخم افتتاضيه و  عوت . از نظرات اوليا  هررمموزان اخ 

لياء اثرات مثبتي بر از اولياء،  یدار با اولياء، ارائه گزارش پيشرف  به اولياء و اختفا ه از نظرات او

نگرش و گرایش منان  ار  و  ر نهای  عامل ششم كه گاهي نيز  ر مدارس فوتبال همراه با 

تبليغات صا قانه، واقع بيرانه و به  ور از هر گونه قول و . افراط و تفریط مي باشد، تبليغات اخ 

مهم  یگر   ر افزایش  مي تواند عامل... قرارها  فریبرده با اختفا ه از نص  برر، پيامک، و 

 .مگاهي و معرفي مدرخه به اولياء و  انش مموزان باشد
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 ر نهای  منچه كه از یافته ها  ضاصل از این پژوهش بر مي مید، این اخ  كه جه  

لذا جه  جذب بيشتر . پيشرف  و توخعه فوتبال كشور نياز به توجه ویژه به فوتبال پایه مي باشد

مدارس فوتبال و یا گير  اصولي و علمي فوتبال نيازمرد اخ  كه نوجوانان  و نونهاالن به 

این برنامه ها مي تواند . فدراخيون برنامه ها  ویژه ا  را برا  مدارس فوتبال  ر نظر بگير 

شامل نظارت  قيق به عملكر ، امكانات و تجهيزات مدارس از طریق هيأت ها  اختاني، 

زار  كارگاه ها  علمي ویژه مربيان و مدیران مموزش اصولي و علمي مربيان مدارس، برگ

همچرين مدیران مدارس فوتبال با . مدارس فوتبال و بازبيري  ر میين نامه مدارس فوتبال باشد

فراهم مور ن امكانات و تجهيزات اختاندار ، بهره گير  از مربيان مجرب و تحصيل كر ه، 

بق با واقعي  ها خعي  ر فراهم مور ن محيطي ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با اوليا، و تبليغات مطا

 . پاك، شا اب، و ایمن برا  نوجوانان و نونهاالن  اشته باشرد

 -كت ، مقاالت، خای  ها، كاراگاه)مربيان مدارس با بهره گير  از مرابع مختلف علمي 

. خعي  ر مموزش اصولي و علمي مهارت ها  پایه  ر كاراموزان كررد...( ها  مموزشي و

 -چرين مربيان مي توانرد از طریق روش ها  مستقيمي مانرد اطاع ، همانرد خاز ، و  رونيهم

خاز  و یا از روش ها  غيرمستقيم كه محيط را تغيير مي  هد،  ر ورزشكاران انگيزه ایجا  

مانرد نياز به تهييج و تفریح، نياز به . كليد برانگيختن، اگاهي از نيازها  ورزشكاران اخ . كررد

 (.9705مارترز، )وختگي با  یگران، و نياز به اضساس ارزشمرد پي
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