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 چکیده
هاي فوتبال ایران است. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل و تبیین الگوي بومی مدیریت باشگاه

ها به شکل مصاحبۀ آوري دادهتحقیقات تفسیري، رویکرد کیفی، استراتژي گرندد تئوري و تاکتیک تحلیل محتواي پنهان است. روش جمع
هاي لیگ برتر فوتبال، معاونان و مدیران اي فوتبال ایران، مدیران منتخب باشگاههاي حرفهرگان و مدیران باشگاهنفر از خب 20عمیق با 

برفی است و صورت غیر احتمالی و گلولهگیري به(ستادي) وزارت ورزش و جوانان و متخصصان حوزة مدیریت ورزشی است. روش نمونه
ها به دو صورت صوت و متن فرمت داده اشباع نظري در خصوص سؤاالت و اهداف تحقیق حاصل شد.ها تا جایی ادامه پیدا کرد که مصاحبه

گرفته، هاي انجامت. محقق پس از کدگذاري باز و فرایندي مصاحبهانجام گرف MAXQDA18افزار ها توسط نرموتحلیل دادهبود و تجزیه
منزلۀ شرایط به» بازاریابی«و » افزاريامکانات سخت«هاي ــن تحقیق مقولهدر ایمقولۀ بنیادي در خصوص ارائۀ الگو دست یافت.  30به 

عنوان به» عوامل اقتصادي و اجتماعی«و » عوامل انگیزشی«گر، مقولۀ منزلۀ شرایط مداخلهبه» فنی«و » عوامل محیطی«هاي بســتر، مقوله
. امید است با هستند هاي فوتبال ایرانیت باشگاهالگوي بومی مدیرر هایی براي استقراحلراه» عوامل مدیریتی«شرایط علی و راهبردهاي 

عنوان ورزش اول کشور استفادة صحیح و اجراي بهینۀ راهبردهاي پیشنهادي در این الگو، شاهد رشد و توسعۀ روزافزون فوتبال کشور به
 المللی باشیم.در مجامع و رویدادهاي بین
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 مقدمه

ي دنیا در احرفهي دارباشگاهامروزه تحقیقات حوزة 

ي مختلف هاجنبهرشتۀ فوتبال، تمرکز خود را روي 

نفعان، یی، توجه به منافع ذيدرآمدزامدیریتی از جمله 

، رویکرد تجارتی و کاالنگري هاباشگاه سهامدارانتوجه به 

ي اجتماعی، خرید و فروش بازیکنان و عملکردهافوتبال، 

). بررسی 4-1اهداف ورزشی معطوف کرده است (

ي بزرگ دنیا از دیدگاه هاباشگاهي مدیریتی کردهایرو

) و میسونیر و 5)(2000(1محققانی چون بون

ي هاباشگاه) در خصوص سهامداران 6)(2011(2مینچنائو

تهیۀ  فوتبال و ارائۀ ادبیات جدید در این حوزه، در خصوص

ي فوتبال، کنترل نوسانات هاباشگاهحکمرانی بر  اندازچشم

ي در دارباشگاه)، مدیریت 7ي در فوتبال (دارباشگاهارزش 

بررسی مدیریت  ترعیوس) یا در یک نمونۀ 9، 8انگلیس (

) دلیلی بر این مدعاست. در 10ي فوتبال در اروپا (هاباشگاه

و  4یوییت) و س11)(2011(3ادامه تحقیقات سنااوکس

) در تحقیق خود در خصوص ارائۀ 1)(2017همکاران (

ي در فرانسه به دنبال پاسخ دادن دارباشگاهي اندازهاچشم

چگونه روابط خود را با  هاباشگاهبه این پرسش بود که 

 سهامداراننفعان از جمله تماشاگران، مربیان، بازیکنان، ذي

و غیره مدیریت کند و با وجود انتظارات چندگانه، چارچوبی 

باشگاه المپیک مارسی را که در  آنها). 9دهد ( ارائه مؤثر

 عنوانبهویترین افتخارات خود قهرمانی اروپا را داشت و 

باشگاه و پرطرفدارترین تیم فرانسه که داراي  نیترموفق

رانسه محسوب ی فوتبال در فالمللنیبملی و  شماریبجوایز 

ي فرانسوي دارد، هامیتو بیشترین بودجه را در بین  شودیم

مورد مطالعه برگزیدند. آنها با ارائۀ تعریفی از  عنوانبه

در عملکرد  سهامدارانو بیان اینکه  هاباشگاهسهامداران 

، آنها را جزو ارکان اصلی رگذارندیتأثسازمانی باشگاه 

                                                           
1. Boon 
2. Meyssonnier&Mincheneau 
3. Senaux 

 5هیلی و مک دوناق ي مطرح کردند.دارباشگاهمدیریت 

را  آنها هاباشگاه) با معرفی کانون هواداران 12)(2013(

ي عنوان کردند، چراکه با دارباشگاهارکان اصلی مدیریت 

با  توانندیمارتباط مناسب با نمایندگان طرفداران 

) 2006( 6ي پیش رو مقابله کنند. فریمن و مایلزهابحران

ي هاجنبه، در هااهباشگکه حامیان مالی  کنندیمعنوان 

توسط مالک باشگاه و  ستیبایملجستیکی، مالی و امنیتی 

). تحقیقاتی در 13ی مدیریت شوند (درستبهمدیران 

است  هگرفت انجامي دارباشگاهمدیریت  در خصوصلهستان 

اقتصادي، اجتماعی ورزش  رگذاریتأثکه بر ضرورت عوامل 

سازي و ياحرفهي پرداخته است و دارباشگاهبر مدیریت 

ي ورزشی را با تضمین عملیاتی کردن هاباشگاهي سازيتجار

یک  عنوانبهو  شودیمي اقتصادي متذکر هابرنامهکارایی 

)؛ هرچند اهمیت کارایی و 14( سازدیممتذکر  ضرورت

 2009ي فوتبال در سال هاباشگاهوضعیت مالی خوب 

). مسئلۀ مدیریت 15شده است ( دییتأتوسط یوفا 

ي تجاري و هاشرکتي فوتبال با مدیریت احرفهي هاباشگاه

از ساختار قانونی، سازمانی  اصوالًخصوصی متفاوت است و 

). اکثریت 6( کنندیمي متفاوتی پیروي هاتیفعالۀ دامنو 

ي دنیا از الگوهاي مطلوب ارزیابی هاباشگاهقریب به اتفاق 

و از  ي فوتبال برخوردارندهاباشگاهکارایی اقتصادي 

ی و تحقیقات عملیاتی اقتصادسنجیی مبتنی بر آمار، هاروش

). از جمله موارد دیگري که در 14( شوندیم مندبهره

ي فوتبال مطرح است، بحث احرفهي دارباشگاهمدیریت 

مفهوم تعهد ). 11( هاستباشگاهتعهد سازمانی مدیران این 

مان سازمانی، که شاخصی از هماهنگی میان کارکنان و ساز

). از این 16دارد (ها سازمان ۀاست، اهمیت زیادي براي هم

. همیشه هاستباشگاهبحث وفاداري هواداران  ترمهممقوله 

ترین عامل موفقیت، حضور مهمتصور بر این بوده است 

4. Cicut  
5. Healy&McDonagh 
6. Friedman& Miles 
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احساس تعلق به اند. مردمی است که آن را ایجاد کرده

یکی از  عنوانبهي فوتبال از سوي هواداران همواره هاباشگاه

ي مطرح بوده است دارباشگاهارکان مهم در حوزة مدیریت 

ي هاباشگاهعامل فروش بازیکنان جوان به  نیهمچن). 11(

مدیریت  تیفعال نیدرآمدزاتری المللنیبفوتبال داخلی و 

ي است. البته در کنار این فعالیت حضور و برد در دارباشگاه

براي باشگاه ارزشمند و  ی نیز بسیارالمللنیبي هاعرصه

). بحث خودکفایی مالی از مباحث 17درآمدزا بوده است (

ي ترکیه عنوان شده دارباشگاهدر مدیریت  رگذاریتأثجدي و 

با  1ي فوتبالاحرفهي دارباشگاهکلی  صورتبه). 18است (

ي روزانه، از جمله مارك هاتیفعالو  اتیعملبسیاري از 

ي متفاوت، روز هاانالکتجاري، فروش کیت تیمی در 

مسابقه، خرید و فروش و توزیع بازیکنان، جریمه کردن 

). تمام این 19ند (او بسیاري موارد دیگر مواجه هاتیفعال

به  ورود، درآمدزاییحفظ  ی وابیدستبراي  هاتیفعال

، باشگاهبازارهاي جدید، افزایش عملکرد، افزایش ارزش 

ي مالی از طرف هاتیحماو جلب  رسانه يمدهاآدرجذب 

هاي چالش با مدیریت انواعو  دگیریمحامیان مالی انجام 

 شودیمیاد  نیتأمی، تحت عنوان زنجیرة رورزشیورزشی و غ

ي فوتبال، بین مدیران، اعضاي هاباشگاه). این نوع ادارة 20(

هیأت مدیره، صاحبان سهام، حامیان مالی و هواداران 

هریک را به اهداف خود  در نهایت که کندیمارتباطی ایجاد 

ي دارباشگاه). بدیهی است ساختار نظام 21خواهد رساند (

ي طراحی شود که باشگاه بتواند اگونهبهي فوتبال باید احرفه

ی تعامل رانتفاعیغبا نهادهاي دولتی، غیردولتی، انتفاعی و 

برقرار کند و در این میان بیشترین سود را، هم از جنبۀ 

 نظام ۀ اقتصادي، عاید شود. بررسیورزشی و هم از جنب

 گستردة مالکیت از حاکی ایران فوتبال ياحرفه يدارباشگاه

 دولتی مالکیت مقولۀ امروزه کهیدرحال است، دولتی

 بسیاري در و غیرمعقول شدتبه فوتبال ياحرفه يهاباشگاه

                                                           
1. PFC 

 یرقانونیغ کامالً اروپایی کشورهاي در جمله از از کشورها

 فدراسیون به که تحقیقی ) گزارشی1997(است. اسمیت 

 فوتبال که است کرده پیشنهاد داده، ارائه انگلستان فوتبال

 تا دهند سروسامان وضعیتشان به خود باید هاباشگاهو 

را پیدا نکنند.  آنها امور در دخالت اجازة دولتی مسئوالن

 مشکالت ياحرفه فوتبال يدارباشگاه نظام موجود وضعیت

 کرده ایجاد هاباشگاهدرآمدي  منابع توسعۀ در نیز را بسیاري

 کشورهاي در فوتبال ياحرفه يهاباشگاه امروزه است.

 حق محل از را کالنی مبالغ آسیایی ساالنه حتی و اروپایی

 و یفروشتیبل مالی، حامیان تبلیغات، تلویزیونی، پخش

 ياحرفه فوتبال ولی ،سازندیم خود منابع نصیب سایر

حق  قانونی (مانند درآمدهاي برخی کسب از تنهانه ایران،

 درآمدي منابع سایر از بلکه است، محروم تلویزیونی) پخش

 نظام کهتا زمانی رسدیم نظربه ).22( بردینم کافی بهرة نیز

 ناشی کالن درآمدهاي به توانینم نیابد، توسعه يدارباشگاه

 نظام توسعۀ دیگر، سوي از امید داشت. نیز فوتبال صنعت از

 در تواندیم کشور فوتبال صنعت ياحرفه يدارباشگاه

 اقتصاد شدید وابستگی باشد. داشته سهم کل کشور اقتصاد

 بودن ریپذانیپا و آن قیمت نوسانات نفت، صادرات به ایران

 داراي که را دیگري صنایع به توجه اقتصادي، منبع این

). 23است ( ساخته دوچندان هستند، درآمدزایی پتانسیل

 استفاده ایران، چون توسعه حال در کشوري براي بنابراین

 يبرداربهره قابل اقتصادي و ي تجاريهافرصت تمامی از

انکارناپذیراست. فوتبال   ضرورتی ي،دارباشگاه صنعت مانند

ۀ ساختارهاي متفاوت سیاسی و اجتماعی و واسطبهایران 

اقتصادي حاکم بر ورزش، شرایط متفاوتی از نظر ساختار 

براي  هاباشگاهمدیریتی با فوتبال دنیا دارد. کسب درآمد 

ي هاباشگاهبسیار محدود است و وابستگی  هانهیهزجبران 

مردمی فوتبال که اغلب وابستگی به دولت دارند و از سویی 

ي هاباشگاهیی درآمدزاي ندهایفراي مالی در هاتیشفافعدم 
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فوتبال ایران، نیاز به یک الگوي بومی را در مدیریت 

ضروري ساخته است.  شیازپشیبي فوتبال دارباشگاه

ي دارباشگاهي احرفهالگویی که بتواند ضمن توجه به اصول 

ی و در طرف مقابل همسویی به المللنیبو تبعیت از قوانین 

ي مدیریتی در عرصۀ ورزش کشور، اندازهاچشم و هاارزش

ي متناسب دارباشگاهي هاتیفعالي مختلف هاروشو تبیین 

از الگوهاي ایرانی  ریتأثی و با المللنیببا استاندارهاي 

ي روز در دنیا و دارباشگاهتلفیق نظام  واقع دراسالمی و 

ي سیاسی، اجتماعی حاکم بر ورزش کشور در هایژگیو

تردید ارائه شود. بی امدهایپقالب مفهوم، عوامل و راهبردها و 

ي هاشاخصبا معرفی  رودیمدر انتهاي تحقیق حاضر انتظار 

ي فوتبال ایران، کمک شایانی هاباشگاهي مدیریت سازیبوم

ج ي از نتایریگبهرهبه جامعۀ ورزشی و فوتبال کشور کرد تا 

هاي زیر ي خود در خصوص پرسشهاپاسخاین تحقیق به 

ي سازیبومي انهیزمدست یافته باشند. عوامل علی و 

ند؟ راهبردهاي اي فوتبال ایران کدامهاباشگاهمدیریت 

ي امدهایپند؟ اي ایران کدامهاباشگاهي مدیریت سازیبوم

اند؟ الگوي ي ایران کدامهاباشگاهي مدیریت سازیبوم

ي فوتبال ایران چگونه هاباشگاهي مدیریت سازیبوم مطلوب

 است؟

 روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش گرندد 

و  دهیچیپاست. پژوهش کیفی فرایندي  هگرفت انجامتئوري 

 هادادهطوالنی است و  نسبتاًانجام آن مستلزم صرف وقت 

. روش گراندد شوندیمبه روش استنباط استقرایی تحلیل 

ۀ آن با استفاده لیوسبهتئوري شیوة پژوهش کیفی است که 

. روش نظریۀ ابدییمي تکوین اهینظر، هادادهاز یک دسته 

مند، : شیوة نظامشودیمبنیاد معموالً به سه شیوه اجرا داده

شیوة نوخاسته، و شیوة سازاگرا. در این تحقیق از روش 

، براي شودیمنسبت داده  که به استراوس کوربین مندنظام

 مندنظاماستفاده شده است. روش  هاداده لیوتحلهیتجز

خود داراي سه مرحلۀ اصلی کدگذاري باز، کدگذاري 

 هادادهي آورجمعمحوري و کدگذاري انتخابی است. روش 

نفر از خبرگان و  20در تحقیق به شکل مصاحبۀ عمیق با 

ي فوتبال ایران، مدیران منتخب احرفهي هاباشگاهمدیران 

ي ملی هامیتي لیگ برتر فوتبال، و سرمربیان هاباشگاه

 ).1(جدول  استفوتبال ایران 

 به شکل مصاحبه هادادهي آورجمعدر فرایند  کنندهمشارکت. اعضاي 1جدول 
 در مصاحبه شدهدادهتعداد شرکت  پست/ سمت شوندگانمصاحبه

P1 ،P3 ،p7 ،P11 ،P12 ،P14 ،

p16 ،P17 ،P19، 

 9 ي لیگ برتر ایرانهاباشگاهمدیران فعلی و سابق 

P2 ،p5 ،p13 ،P15 ،p20 5 مدیران ارشد فدراسیون فوتبال 
P4 ،p6 ،P8 ،P9 ،P10 ،p18  6 ملی و باشگاهیي هامیتسرمربیان 

برفی غیراحتمالی و گلوله صورتبهي ریگنمونهروش 

، مؤثری در خصوص عوامل االتؤسو محقق با طرح  است

ي هاباشگاهي مدیریت سازیبومي امدهایپو  راهبردهاابعاد، 

را تا جایی ادامه داد که اشباع نظري در  هامصاحبهفوتبال 

 هادادهو اهداف تحقیق حاصل شد. فرمت  سؤاالتخصوص 

به دو صورت صوت و متن با کسب اجازه از خبرگان و 

ي شدند. پس از آورجمعدر تحقیق  کنندگانمشارکت

 افزارنرماز  هادادهمنظور تحلیل ي محقق بهادادهي آورجمع

MAXQDA18  استفاده کرد. سپس محقق شروع به

کرد، به این  شدهانجامي هامصاحبهکدگذاري باز و فرایندي 

اسم مصدر بیان  صورتبهي معنایی را واحدهاصورت که 

طی عملیات  شدهيآورجمعي هامصاحبهکرد. محقق 

ي آنها در هر بازة زمانی آورجمعترتیب  صورتبهمیدانی را 

ي) کرده و با بازخورد دریافتی از کدگذار( لیوتحلهیتجز
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ت تحقیق بازتعریف ي بعدي اصالح یا مسیر حرکهامصاحبه

صورت ها بهان دادهیجو در مون مرحله، به جستیا درشد. 

پرداخته شده ي صوتی هالیفاو با شنود مکرر خط به خط 

دن باز کرها و حفظ شده است با الصاق کد به داده یو سع

، هااز داده یحاک جینتا ةبودن کدگذاري و مشاهد

الگوي بومی « يهــاو شاخصــه میمفــاه ،هــامقولــه

. احصــا شوند »ي فوتبال در ایرانهاباشگاهمدیریت 

ی به روایی این تحقیق، چند تن از ابیدست منظوربه

در مصاحبه که اغلب از استادان هیأت  کنندگانمشارکت

علمی دانشگاه بودند کدگذاري محوري را مورد بازبینی و 

نظر خود قرار دادند و دیدگاهشان در خصوص مراحل 

اري اعمال شد. همچنین دو تن از استادان مدیریت کدگذ

دربارة مراحل مختلف  اظهارنظرو  هاافتهورزشی به بررسی ی

ي پرداختند. در این تحقیق از روش پایایی بازآزمون کدگذار

منظور تعیین ضریب پایایی استفاده شد. براي مصاحبۀ به

گرفته چند ي انجامهامصاحبهپایایی بازآزمون از میان 

در  آنهانمونه انتخاب شد و هر کدام از  عنوانبهصاحبه م

ي شد. سپس کدهاي کدگذار مجدداًفاصلۀ زمانی مشخص 

 هامصاحبهۀ زمانی براي هر کدام از دو فاصلدر  شدهمشخص

چهار مصاحبه بود و  هامصاحبهبا هم مقایسه شد. تعداد 

، تعداد 28و  27، 31، 26ترتیب تعداد کدهاي استخراجی به

، 4 توافق، تعداد عدم 24و  21، 22، 22ترتیب وافقات بهت

 85و  79، 72، 84ترتیب و پایایی باز آمون به 4و  6، 9

 درصد ارزیابی شد.  79درصد و در مجموع 

 
 هاافتهی

ي کدگذارنتایج کیفی تحقیق حاضر با استفاده از فرایند 

کد اولیه با مجموع  313نشان داد  هگرفتانجامي هامصاحبه

(علی  مؤثري، عوامل سازیبومدر قالب مفهوم  553فراوانی 

ي، ابعاد، راهبردها و پیامدهاي سازیبومي) بر انهیزمو 

ي فوتبال در ایران استخراج هاباشگاهي مدیریت سازیبوم

ي ارزیابی هاشاخص عنوانبهکد اولیه  117شد و در نهایت 

ی معنهمهمپوشانی مفاهیم و حذف کدهاي الگو از طریق 

و با استفاده از نظرهاي استاد راهنما و استادانی که براي 

تعیین روایی و پایایی با محقق همکاري کردند، انتخاب شد. 

این کدها در مفاهیم و مقوالت محوري در مرحلۀ بعدي 

مقولۀ بنیادي براي  30جاي گرفت که تعداد این مقوالت 

ي فوتبال در ایران بود. هاباشگاهومی مدیریت تبیین الگوي ب

احصاشده و  يهال مقولهیهمزمان با تحلدر واقع سعی شد 

نظري مرتبط بـا مـدل  يبندمرتبط با آنها، صورت میمفاه

 ییهـا شـکل ابتـدامقولـه ياو ارتبـاط سـازه یمیپـارادا

 کدگــذاري محــوري، یکنـد. طــ ـدایخـود را پ

 ششبــاز تحــت  يمســتخرج از کدگذار يهــامقولــه

 طیشرا ،یعلــ طیمرکــزي، شــراۀ دســته شــامل مقولــ

، راهبردهـا و ي (بستر)انهیزم طیشـرا گـر،مداخلـه

 يهـامقولـه نیاز بـ .انـدقـرار گرفتـه امـدهایپ

ي هاباشگاهالگوي بومی مدیریت «ۀ شده، مقولـاستخراج

مرکـزي در نظـر گرفتـه ۀ مقولـ ۀمنزلبه »ر ایرانفوتبال د

 انتخـاب ـلیشـده و در مرکـز مـدل قـرار گرفتـه اسـت. دل

ن است که در اغلب یزي امرک ۀمقول ۀمنزلن مقوله بهیا

 عبارتوضوح مشاهده کرد. بهبه توانیها ردپاي آن را مداده

الگوي بومی اند که دهندگان اشاره داشتهاغلب پاسخ گرید

 یید سازوکارهاازمنیني فوتبال در ایران هاباشگاهمدیریت 

 یفعلـ يهـاـهیها و روخاص و متفاوت است و با روش

ي هاباشگاهالگوي بومی مدیریت  ـقطور موفبه تـوانینمـ

 نیا توانیم نیبنـابرا .را بـه اجرا درآوردفوتبال در ایران 

ها را به آن مرتبط مقوله رگیداد و د مقوله را در مرکز قرار

 یانتزاع ــزیمرکزي نۀ شده براي مقولبرچسب انتخابکرد. 

 . برخوردار است تیحال از جامع نیو در ع
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 )ي فوتبال در ایرانهاباشگاهالگوي بومی مدیریت ارائۀ ( مدل کدگذاري محوري. 1شکل 

 يانهیزمشرایط -

» يافزارسختامکانات « يهامقوله پــژوهش ــنیدر ا

شده بســتر در نظــر گرفتــه  طیشرا ۀمنزلبه» بازاریابی«و 

 ــنیذکــر اســت کـه هــر کــدام از ا شایاناســت. 

. هســتند (مقولۀ فرعی)بعــد  هــا داراي چنــدمقوله

مدیریت کالن بعــد  3در  يافزارسختۀ امکانات مقولــ

و امکانات  وجود فضاي پایه، ساختار اداري و سازمانی، اهمیت

شــده اســت و  یبررســي تمرینی مناسب هانیزمو 

بازاریابی،  يهاتیفعال بهبودبعــد ۀ بازاریابی در چهار مقولــ

ي و فناور دولتی، توسعۀ تیاز حما استفاده ي،سازشبکه

حقق بستر ت طیشراۀ مثاببهکارآفرینی  آمادگی سطح بهبود

احصا  ي فوتبال در ایرانهاباشگاهالگوي بومی مدیریت 

 اند. شده

 گرمداخلهشرایط -

و  یطراح ندیند که در فراایگر عواملمداخله طیشرا

 ي فوتبال در ایرانهاباشگاهالگوي بومی مدیریت  يسازادهیپ

 ۀمنزلبه» فنی«و » عوامل محیطی«ي هامقوله. دهندیرخ م

الگوي بومی  يسازادهیو پ یگر در طراحمداخله طیشرا

 در نظر گرفته شدهي فوتبال در ایران هاباشگاهمدیریت 

 اقتصاد این مقوالت شامل شرایطذکر است که  . شایاناست

 و حقوقی ، مشکالتهاباشگاه دولتی کشور، مالکیت کالن

 تیباصالحقانونی، جذب بازیکنان، کادر فنی مجرب و 

 هستند. 

 شرایط علی-

عوامل «و » عوامل انگیزشی«ۀ مقول در پژوهش حاضر

 بومی الگوي یعل طیعنوان شرابه» اقتصادي و اجتماعی

این شرایط  انــد.شــدهایران  در فوتبال يهاباشگاه مدیریت

 يبندرده جدول در تیم ي محوري جایگاهکدهادر قالب 

 هارسانه ناکافی سرانه، توجه ، درآمدهامیت مسابقات، بودجه

تلویزیونی مطرح  قهرمانی، پخش ورزش در به استعدادیابی

 . ندشو.یم

 راهبردها-

» عوامل مدیریتی« راهبردهايدر تحقیق حاضر 

 مدیریت بومی الگوياستقرار  منظوربه ییهاحلراه

 داراي ابعاد مقوله نیهستند. ا ایران در فوتبال يهاباشگاه

و فقدان  استقالل، مدیریت دانش، ثبات مدیریتزیر است: 

 تخصص باال.  و کیفیت با مربیان

 پیامدها-

 فوتبال يهاباشگاه مدیریت بومی الگوي از استقرار سپ

د کـه استقرار نظام کر یرا بررس مسئله نیا دیبا ،ایران در
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چـه  ایران در فوتبال يهاباشگاه مدیریت بومی الگوي

زمینه یک ن یداشـته باشـد. در ا توانـدیمـ ییامـدهایپ

 در ي فوتبالهاباشگاه مدیریت بومی الگويدي امیپۀ مقول

. این پنج انــداحصــا شــده امــديیپ پنج بعددر  ایران

 دادهدل مقولۀ اصلی عوامل دولتی و غیردولتی جا  دربعد 

اند. این پنج بعد شامل کانون هواداران، عوامل مالی و شده

 دولت يهاکمکاطات انسانی، حمایت نهادها، بودجه، ارتب

فوتبال مطرح  ياحرفه يهاباشگاه به هايشهردار و

 . شوندیم

ها و ارتباط برقرار کردن پس از کدگذاري داده

 تیمحدود به واقع یۀنظر« احصاشده با هم يهامقوله

مناسب با  نهات ياهینظر نیارائه شده است. چن» خاص

نوع  چیه یمدع تواندیمورد مطالعه است و نم ةدیپد

 يریگخاص باشد. سپس با بهره ةدیپد کیفراتر از  یمیتعم

محدود یۀ نظر اگرامیشده، داحصا تیمحدود به واقعیۀ از نظر

مدل پارادایمی  2. شکل خاص ارائه شده است تیبه واقع

ي در فوتبال ایران دارباشگاهمربوط به الگوي مدیریت بومی 

 .است

 ي فوتبال در ایرانهاباشگاه. الگوي بومی مدیریت 2شکل 

 
 يریگجهینتبحث و 

ساختار اداري و سازمانی،  نتایج پژوهش نشان داد که

بازاریابی،  يهاتیفعال ي تمرینی،هانیزموجود امکانات و 

ي و فناور دولتی و توسعۀ از حمایت استفاده ي وسازشبکه

کارآفرینی، از ضروریات مدیریت  آمادگی سطح بهبود

. بر این اساس الزم است در استي در ایران دارباشگاه

ي واقعی ساالرستهیشاي فوتبال هاباشگاهانتخاب مدیران 

قرار گیرد و مدیران الیق و کارامد انتخاب شوند؛  مدنظر

لوگیري ي مدیران جاقهیسل، از تصمیمات غیرعلمی و اًیثان

هر مدیري که انتخاب شد، باید بر اساس  چراکهعمل آید، به

ة باشگاه فعالیت شدنییتعي از پیش هابرنامهراهبردها و 

 هابرنامهبه  تواندیمکند. تنها در این صورت است که باشگاه 
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دست یابد. همچنین ساختار  شدهنیتدوو اهداف از پیش 

و  شدهاصالحاید ي فوتبال بهاباشگاهاداري و سازمانی 

ی فوتبال المللنیبدر چارچوب فدراسیون  آنهاي هااساسنامه

و کنفدراسیون فوتبال آسیا و با توجه به نظام ارزشی کشور 

باشگاه اعم از  نفعانيذی تمامبه آنهای شود و در بازطراح

هواداران، کارکنان، حامیان مالی و... توجه شود تا بتواند 

بر را فراهم سازد. عالوه آنهامعنوي  زمینۀ سودرسانی مادي و

ي فوتبال کشور احرفهي هاباشگاهاین، الزم است که در 

ي تمرینی نیز موجود باشد تا این هانیزمامکانات و 

ي نداشته باشند و اهیپاي افزارهاسختنیاز به  هاباشگاه

نیز روي تمرینات تکنیکی  هامیتتمرکز مدیریت و کادر فنی 

باشد. در  شدهيزیربرنامهی به اهداف ابیدستو تاکتیکی و 

بازاریابی باشگاه ارتقا  يهاتیفعالهمین زمینه الزم است که 

یابد و با استفاده از متخصصان بازاریابی ورزشی، زمینۀ ایجاد 

ي فوتبال و نیز تدوین و هاباشگاهو مدیریت بهینۀ برند 

 مهیا شود.بازاریابی براي هر باشگاه  مؤثري هابرنامهاجراي 

با نتیجۀ تحقیقات الهی و همکاران  آمدهدستبهنتیجۀ 

) همسو بود 25)(1389) و آقایی و همکاران (24)(1387(

و این محققان نیز دریافتند که بخشی از مشکالت توسعۀ 

ي فوتبال کشور به مسائل احرفهي دارباشگاهصنعت 

راي . بنابراین بگرددیبازممدیریتی، ساختاري و بازاریابی 

ي فوتبال کشور الزم است در درجۀ هاباشگاهتوسعۀ مدیریت 

ي توجه شود و با بهبود شرایط در انهیزماول به این عوامل 

این عوامل، زمینۀ ارتقاي هرچه بیشتر فوتبال کشور و 

 ي فوتبال را فراهم ساخت.هاباشگاه

علت بسیاري  تواندیم هامیتاز سوي دیگر، عامل بودجۀ 

از مسائل دیگر اعم از ارتقا یا افول باشگاه فوتبال باشد. بر 

ي هاتیفعالکسی پوشیده نیست که امروزه اغلب 

نحوي مرتبط با مسائل مالی باشگاه ي فوتبال بههاباشگاه

است و در صورت تخصیص بودجۀ کافی، زمینۀ توسعه و 

ن نکته . همچنین توجه به ایشودیمپیشرفت باشگاه فراهم 

عنوان یک پیوند بین ورزش و رسانه بهضروري است که 

فرهنگی و تجاري براي هر دو صنعت نیازمند مدیریت  ۀرابط

که کانال  تلویزیون ژهیوبهو  جمعی يهارسانه. مناسب است

 ،شودیماصلی تماشاي مسابقات فوتبال در دنیا محسوب 

 هامروز، تصاویر ةپخش زنده و امکان مشاهد ۀواسطبه

ترین ابزار ترویجی و درآمدزایی براي یکی از مهم عنوانبه

ي اعمدهقرار گرفته است و بخش  مدنظري فوتبال هاباشگاه

ي فوتبال معتبر دنیا را تشکیل هاباشگاهاز درآمدهاي 

. این در حالی است که در ایران به دالیل مختلف دهدیم

هم بر  ي فوتبال وهاباشگاهمالکیت دولت هم بر  ژهیوبه

ي فوتبال از حق پخش هاباشگاهتلویزیون ملی کشور، 

تلویزیونی یا درآمدي ندارند یا اینکه به مقدار بسیار ناچیزي 

رو ضروري است با ، ازایننندکیمدرآمد حاصل 

ي فوتبال، این منبع عظیم درآمدي هاباشگاهي سازیخصوص

نظر ي کلی، بهبندجمعدر  قرار گیرد. هاباشگاهدر اختیار 

ترین مهم عنوانبه ادشدهبا توجه به اینکه عوامل ی رسدیم

ي ورزش فوتبال در دارباشگاهبر توسعۀ مدیریت  مؤثرعوامل 

مستقیم موجبات توسعۀ  طوربهو  اندشدهکشور شناسایی 

، ضروري است مسئوالن فوتبال کنندیماین امر را فراهم 

ین عوامل دقت ي فوتبال به اهاباشگاهمدیران  ژهیوبهکشور 

از هیچ  آنهانظر کافی داشته باشند و در راستاي ارتقاي 

فعالیتی دریغ نکنند. این بخش از نتیجۀ تحقیق با نتایج 

) و آقایی و 24)(1389نتیجۀ تحقیقات الهی و همکاران (

) همسو بود. این محققان نیز دریافتند 23)(1392همکاران (

تلویزیونی و  ، حق پخشهامیت که عواملی همچون بودجۀ

 توانندیمقهرمانی  ورزش در از استعدادیابی هارسانهحمایت 

عوامل مهمی در مسیر پیشرفت فوتبال کشور محسوب 

 شوند.

عوامل «ي هامقولههمچنین نشان داد که  هاافتهی

و  یگر در طراحمداخله طیعنوان شرابه» فنی«و » محیطی

ي فوتبال در ایران هاباشگاهالگوي بومی مدیریت  يسازادهیپ
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ي عوامل محیطی و هامقولهباید گفت که  رونیازاند. مؤثر

 کشور، مالکیت کالن اقتصاد از شرایط متأثرفنی نیز خود 

قانونی، جذب بازیکنان  و حقوقی ، مشکالتهاباشگاه دولتی

 چنانچهاند. بر این اساس، و کادر فنی مجرب و باصالحیت

یر پیشرفت و بهبود باشد، شرایط اقتصاد کالن کشور در مس

که اجرا و دستیابی به راهبردهاي توسعۀ  رودیمانتظار 

ي فوتبال کشور نیز تسهیل شده و در احرفهي دارباشگاه

صورت عکس، مانعی بر سر اجراي بهینۀ راهبردها شود. 

ي و حمایت مالی گذارهیسرمابه افزایش  توانیمراي نمونه ب

و برعکس کاهش  در وضعیت اقتصادي مناسب کشور

ي بازاریابی در وضعیت هاتیفعالي و دیگر گذارهیسرما

نابسامان اقتصادي کشور اشاره داشت. در این خصوص، 

نیز مزید بر علت شده و با  هاباشگاهعامل مالکیت دولتی 

ي فوتبال احرفهي هاباشگاهتوجه به اینکه در تمامی دنیا 

نظر بهمعروف در مالکیت بخش خصوصی قرار دارند، 

که مالکیت دولتی عاملی منفی بزرگی قلمداد  رسدیم

 ژهیوبهي فوتبال کشور هاباشگاهو از ارتقاي مدیریت  شودیم

. بنابراین الزم آوردیمعمل در حوزة بازاریابی جلوگیري به

ي موفق و نیز استفاده از هاباشگاهاست با استفاده از تجارب 

ي کشور، هاباشگاه مدیران برجستۀ بازاریابی ورزشی در

از محل قراردادهاي مالی  هاباشگاهشرایط بهبود درآمدزایی 

 تیرایکپاسپانسرها، خرید و فروش بازیکنان، رعایت حقوق 

و کسب درآمد از فروش لباس و استفاده از برند باشگاه، حق 

پخش تلویزیونی و... فراهم آید. به زمینۀ فنی نیز باید توجه 

مربیان و کادر فنی مجرب و  داشت که جذب و پرورش

باصالحیت، جذب ورزشکاران باکیفیت و نیز مدیریت بهینۀ 

شرایط فوتبال  تواندیمکمیتۀ نقل و انتقاالت سازمان لیگ 

و  هابرنامه مؤثرکشور را ارتقا بخشد و زمینۀ اجراي 

ی به اهداف مختلف آنان ابیدستو نیز  هاباشگاهراهبردهاي 

عت فوتبال کشور را فراهم سازد. و متعاقب آن، توسعۀ صن

رو ضروري است با اجراي راهکارهاي مناسب در هریک ازاین

بر راهبردهاي توسعۀ  مؤثر گرمداخلهاز این عوامل، شرایط 

ي کشور به سود صنعت فوتبال احرفهي فوتبال هاباشگاه

کشور، تصحیح و تعدیل شوند. این بخش از تحقیق نیز با 

) و آقایی و 24)(1389همکاران ( نتایج تحقیقات الهی و

) همسو بود. این محققان نیز دریافتند 23)(1392همکاران (

که عواملی مانند بازیکنان، مربیان و کادر فنی باصالحیت، 

مسائل حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی و... بر توسعۀ فوتبال 

 ي کشور تأثیرات نامطلوبی دارند.احرفه

منظور مدیریت اثربخش نتایج نشان داد که به

ثبات  ي در ایران، عوامل مدیریتی به ماننددارباشگاه

و پرورش و جذب مربیان  استقالل، مدیریت دانش، مدیریت

و استقرار سیستم مدیریتی از  باکیفیت و داراي تخصص باال

که  شودیم. بر این اساس، پیشنهاد ستراهبردها نیترمهم

با تدوین برنامۀ راهبردي  اوالًي فوتبال کشورمان هاباشگاه

مانند  اًیثانرا فراهم سازند و  شرفتشانیپمناسب، زمینۀ 

با استقرار اصول ثبات مدیریت، زمینۀ  نامبردهي هاباشگاه

مدیریت را فراهم کنند.  شدهنیتدودستیابی به راهبردهاي 

ترین موانع ي فوتبال کشورمان از مهمهاباشگاهدولتی 

ي مختلف هانهیزمدر  چراکه، ستهاباشگاهتوسعۀ این 

ي مختلفی فرو هابحرانکند و در باشگاه را محدود می

ي جابه، انتصابات سیاسی هاباشگاه. بودجۀ ناکافی بردیم

و  هايریگمیتصمي، ساالرستهیشاانتصابات مبتنی بر 

ثباتی مدیریت، ي منطقی، بیجابهي بیشتر سیاسی هابرنامه

درآمدهاي مالی از منابع مختلف، عدم کسب یا اندك بودن 

هاي سیاسی کشور، ایجاد درگیر شدن باشگاه در اختالف

شدن مشکالت مختلف قانونی و... بخشی از مشکالتی را 

ي فوتبال هاباشگاهاز عدم استقالل  متأثرکه  دهدیمنشان 

رو ضروري است که با استقالل سیاسی و است. ازاین

مرتفع شود و زمینۀ  ، این مشکالتهاباشگاهاقتصادي 

ي فوتبال کشور فراهم آید. در هاباشگاهۀ جانبهمهپیشرفت 

ي فوتبال کشورهاي هاباشگاهاین زمینه، استفاده از تجارب 
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رو ضروري است بسیار مفید باشد. ازاین تواندیمپیشرفته 

ي فوتبال کشورمان نیز با استفاده از نظام هاباشگاهکه 

ي مربیان کنونی هاییواناتارزشیابی مناسب به سنجش 

کشور بپردازند و در راستاي جذب مربیان زبده و کارامد دنیا 

کرده و بدین  استاندارد اقدامی و المللنیببراساس معیارهاي 

ي فوتبال دارباشگاهطریق، مسیر توسعۀ فوتبال و مدیریت 

 کشور را هموار سازند.

در دل مقولۀ اصلی  مؤلفهنشان داد که پنج  هاافتهی

پیامدها یعنی عوامل دولتی و غیردولتی شامل کانون 

هواداران، عوامل مالی و بودجه، ارتباطات انسانی، حمایت 

ي هاباشگاهبه  هايشهرداري دولت و هاکمکنهادها و 

رو ضروري است که با ایجاد ي فوتبال وجود دارد. ازایناحرفه

، زمینۀ پیشرفت ي هواداريهاکانونو حمایت از این 

ۀ باشگاه مانند مدیریت بهینۀ هواداران، تسهیل جانبهمه

ی، افزایش درآمدهاي فروشتیبلي هابرنامهو  هاتیفعال

، ارتقاي تعهد هاکانونباشگاه از طریق حق عضویت در این 

و وفاداري هواداران به باشگاه، افزایش فروش کاالهاي 

و... تسهیل یابد.  گردنشالباشگاه مانند لباس و پرچم و 

همچنین دیگر پیامد حاصل از اجراي بهینۀ راهبردهاي 

. بدون دهدیمعوامل مالی و بودجه تشکیل را  شدهنیتدو

، وضعیت مالی و نامبردهشک با اجراي بهینۀ راهبردهاي 

ي کند و ریچشمگتغییرات  تواندیم هاباشگاهاقتصادي 

کشور فراهم  ي فوتبالهاباشگاهزمینۀ بهبود وضعیت مالی 

مانند  هاشرفتیپسایر  سازنهیزم تواندیمآید که این موضوع 

ي هاومیاستادجذب بازیکنان و کادر فنی بهتر، احداث 

ي تبلیغی و جذب هابرنامهجدید و ویژة فوتبال، افزایش 

ی مانند المللنیبي هارقابتهواداران بیشتر، موفقیت در 

منظور الزم است بدین لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و... شود.

ورود صاحبان صنایع و بخش خصوصی براي که زمینۀ 

با پرداخت تسهیالت صورت پذیرد و  حمایت از ورزش

 يهامناسب به بخش خصوصی با هدف تشکیل باشگاه

این امر را تسریع  توانیقهرمانی م ةورزشی نیرومند در حوز

 عنوانبه شدهنیتدوالگوي  شودیمکرد. در پایان پیشنهاد 

چراغ راهنماي مناسبی در جهت رشد و ارتقاي مدیریت 

و استفادة  توجه موردي فوتبال کشور هاباشگاه

ي هاباشگاهمدیران  ژهیوبهفوتبال کشور  اندرکاراندست

فوتبال، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان قرار 

گیرد. امید است با استفادة صحیح و اجراي بهینۀ 

شنهادي در این الگو، شاهد رشد و توسعۀ راهبردهاي پی

ورزش اول کشور در مجامع  عنوانبهفوتبال کشور  روزافزون

 ی باشیم.المللنیبو رویدادهاي 
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Abstract 
The purpose of this study was to design and present a domestic model for the 

management of Iranian football clubs. The present study has a qualitative research 

design, which is based on Grounded Theory and hidden content analysis. Data 

collection was done through in-debt interviews with 20 high-ranked authorities in Iran 

Football Federation, Ministry of Sports and Youth and managers of professional 

football clubs in Iran. Sampling method was non-random through snow ball sampling. 

Interviews were as long as the theoretical satisfaction was acquired in line with the 

research goals and questions. Data were categorized in two forms of audio and 

transcripts and analyzed in MAXQDA18. The data were codified by the researcher and 

30 categories were formed. Based on the results, “hardware facilities” and “marketing” 

were recognized as preparatory conditions, “environmental conditions” and “technical 

conditions” as intervening variables, and “motivational factors” and “economic and 

social factors” as affective factors and strategies of “administrative factors” were 

identified to stablish the domestic model of managing football clubs in Iran. The 

implications of this model could be beneficial for the growth and development of 

football clubs management  

 

Keywords 
Domestic model, football clubs management, affective factors, preparatory conditions, 

strategies, and consequences. 
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