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 چکیده

شی کاربردي است و پژوهاي فوتبال در ایران است. این پژوهش، بر دورة حرفه بندي عوامل مؤثرهدف از این پژوهش شناسایی و اولویت
بندي انجام گرفته است. منظور اولویتبنیاد براي شناسایی عوامل و روش دلفی بههاي دادهبه روش آمیخته در دو بخش با استفاده از نظریه

مورد مصاحبه قرار برفی انتخاب شدند و بازیکن بود. این افراد با روش غیرتصادفی، گلوله 16داور و 7مربی،  7جامعۀ آماري تحقیق، شامل 
بندي عوامل انجام شد. اي فوتبال ایران شناسایی شدند. سپس اولویتعامل مؤثر بر دورة حرفه 114مفهوم و  12مقوله،  7گرفتند. در نهایت 

محاسبه  0,971ساخته توسط ده نفر از استادان متخصص، تأیید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ، روایی پرسشنامۀ محقق
اساس ، بررسی شد. بر SPSS 18 افزارشده در تحقیق با استفاده از نرماي، براي طبقات اصلی یافتنمونهکت -. سپس آزمون تیدش

اند از: عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل فردي، عوامل رفتاري، عوامل انگیزشی، روابط میان هاي تحقیق هفت مقولۀ اصلی، عبارتیافته
)، 4,44اند از: ارائۀ الگوي جامع دورة بازنشستگی (عامل مؤثر عبارت 114بندي ترین عوامل براساس اولویتابع انسانی، پیامدها و مهممن

) و ایجاد امنیت 4,3هاي سنی ()، وجود برنامۀ مدون براي تمامی گروه4,3)، شناسایی صحیح استعدادها (4,4اي از کودکی (آموزش حرفه
ها، مسئوالن، دولت، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، در جهت شود با استفاده از یافتهدر فوتبال. پیشنهاد می) 4,3شغلی (

 اي گام بردارند.شدن مسیر دورة حرفه اي فوتبال و روشنبهبود و توسعۀ وضعیت منابع انسانی در دورة حرفه
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 مقدمه

عنوان یکی از سازي فوتبال بهايحرفهدر دهۀ اخیر، 

ها و هاي جهان، چالش بزرگ سازمانپرطرفدارترین ورزش

دورة «مدیران ورزش در ایران بوده است. اصطالح 

سرنوشت یک انسان که چرخۀ «براي اشاره به  1»ايحرفه

زندگی وي در یک دورة زمانی خاص در یک جامعۀ خاص 

فرایندي که فرد به دورة  ).1رود (کار میبه» خوردرقم می

وسیلۀ کند، بهاي خاصی وارد و در آن پیشرفت میحرفه

اي و هنجارهاي سنی و جنسی شکل هاي زمینهویژگی

شامل توالی مراحل و  2اي ورزشی). دورة حرفه2گیرد (می

شامل شروع و ادامۀ مشارکت ورزشی ورزشکاران،  گذارهایی

صورت ان یافتن آن بهو پای 3یافتهدر ورزش رقابتی سازمان

). تفاوت عمدة حرفۀ ورزش با 3اختیاري یا اجباري است (

آن است،  5و ناامنی 4هاي رسمی دیگر، عدم اطمینانحرفه

دیدگی معنا که ورزشکار ممکن است در اثر آسیببدین

صورت اجباري از دورة ورزشی خود جدي یا عدم گزینش، به

اي ورزشی را در هها، دورة حرفبرکنار شود و این ویژگی

سازد. برخی فرد میمقایسه با سایر مشاغل منحصربه

ورزشکاران که در قبال حرفۀ ورزشی خود احساس ناامنی 

اي هاي حرفهکنند، ممکن است ترجیح دهند تا دورهمی

اي دوگانه هاي حرفهرا تجربه کنند. مفهوم دوره 6دوگانه

با تحصیل براي ورزشکاران، به چالش ترکیب حرفۀ ورزشی 

 7»آموز/ دانشجوورزشکاران دانش«یا شغل غیرورزشی مانند 

شمار اشاره دارد که دغدغۀ اصلی بسیاري از ورزشکاران به

رود، چراکه ناتوانی در ایجاد تعادل بهینه بین دورة می

اي دوگانه و عدم سازگاري با این شرایط، احتمال عدم حرفه

ندازه عدم موفقیت اي یا به همان اموفقیت در ورزش حرفه

                                                           
1. Career 
2. Athletic Career 
3. Organized Competitive Sport 
4. Uncertainty 
5. Insecurity 
6. Dual Careers 
7. Student Athletes 

). اغلب ورزشکاران با 4در تحصیل/کار را ایجاد خواهد کرد (

انتخاب گزینۀ خروج از تحصیـــل، جــذب مزایاي بالقوة 

شوند و این موضوع اي ورزشی میمورد انتظار از دورة حرفه

). اتحادیۀ 5دهد (ورزشکاران را در معرض خطر قرار می

هاي رائۀ حمایتورزش کمیسیون اروپا بر مسئلۀ ا

هاي حمایتی تأکید ها و طرحیافته در قالب برنامهسازمان

هاي ورزشی براي اتخاذ هایی به سازمانمشیکرده و خط

هاي مناسب براي حمایت از ورزشکاران ارائه کرده سیاست

هاي توسعۀ ورزش توسط است، تا از این طریق، برنامه

تري در قبال پذیري اجتماعی بیشها با مسئولیتسازمان

اي اجرا شود منابع انسانی درگیر در ورزش قهرمانی و حرفه

بایست تنها میهاي ورزشی نهعبارت دیگر، سازمان). به6(

براي توسعه و بهبود منابع انسانی خود در زمینۀ ورزش 

هاي مدون و مشخصی داشته باشند، بلکه براي برنامه

هاي معین برنامهآمادگی آنان براي خروج از ورزش نیز باید 

هاي اي را فراهم سازند تا آسیبیافتههاي سازمانو حمایت

اي را به حداقل برسانند. ناشی از برکنار شدن از ورزش حرفه

هاي حمایتی در بخش مشاوره و براي مثال، از جمله اقدام

هاي توسعۀ ورزشکاران مانند آموزش، اجراي برنامه

و  9اي توسعۀ شغلیه،برنامه8هاي توسعۀ فرديبرنامه

مند در صورت نظاماست که به10هاي توسعۀ زندگیبرنامه

یافته با هدف توسعه و بهبود بسیاري از کشورهاي توسعه

مطلوب و تعیین  11ايریزي حرفهورزشکاران براي برنامه

ویژه در مقاطع گذار دورة مناسب به 12ايمسیر حرفه

رویدادي  13یاي/ شغل). گذار حرفه7شود (ورزشی ارائه می

هاي فرد دربارة خود و دنیاي فرضاست که به تغییر در پیش

شود و نیاز به تغییرات متناظر در پیرامون او منجر می

8. Personal Development Programs 
9. Career Development Programs 
10. Life Development Programs 
11. Career Planning 
12. Career Path 
13. Career Transition 
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طور کلی گذارهاي دورة ورزشی رفتارها و روابط فرد دارد. به

شامل شروع تخصصی ورزش، شروع تمرینات گسترده، 

گساالن، پیشرفت در ورزش قهرمانی و ورود به ورزش بزر

اي، ورود از اوج اي به ورزش حرفهورود از ورزش غیرحرفه

به انتهاي دورة ورزشی و پایان دورة ورزشی عنوان شده 

گیري از ورزش ، کناره1). بازنشستگی ورزشی8است (

هاي صورت اجباري یا اختیاري است. در بسیاري از صنعتبه

دهد، سالگی رخ می 65-60گیري از مشاغل در فعال، کناره

ولی در ورزش، وابسته به نوع ورزش، ورود به دورة 

افراد پس از بازنشستگی با  ).9بازنشستگی متغیر است (

مشکالت فراوانی مانند مشکالت مرتبط با شغل، مشکالت 

رو هستند. اي و مشکالت مرتبط با سالمت روبهخودپنداره

ی رو روشن بودن آیندة فرد فعال، براي دورة بازنشستگازاین

). با توجه به 10خود، از اهمیت چشمگیري برخوردار است (

) با 2004( 2نتایج تحقیقات قبلی، ویلمن و الواللی

کارگیري الگوي رشد دورة ورزشی در ورزشکاران به

اي و نخبه و ورزشکاران المپیکی آموز، دانشجو، حرفهدانش

گیري کرده، الگوي رشد گذارهاي بهنجار ورزشکاران کناره

اجتماعی و  -فردي، روانی -طوح ورزشی، روانیدر س

تحصیلی/ شغلی را براي درك بهتر گذارهاي دورة ورزشی 

عنوان الگوي پایه هاي اخیر بهپیشنهاد کردند که در سال

یافته، مدنظر قرار گرفته هاي سازمانریزي حمایتبراي طرح

  ).3است (

تجربیات دوران «) در تحقیقی با نام 1396صالحی (

بیان کرد که اغلب » گیري ورزشکاران بازنشستۀ ایرانیکناره

اي را کنار کنندگان در دورانی که ورزش حرفهشرکت

اند، ولی این مشکالت در اند، مشکالت زیادي داشتهگذاشته

گیري کرده و به اهداف خود افرادي که داوطلبانه کناره

تر بوده است شدنیاند، تا حدي کمتر و کنترلیافتهدست 

) در تحقیقی با عنوان 1396). نقوي و همکاران (11(
                                                           

1. Sport retirement 

دهی رفتارهاي ها و عوامل مؤثر بر شکلشناسایی حوزه«

هشت مقولۀ اقتصادي، » اياجتماعی ورزشکاران حرفه

سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخالقی، فنی، اجتماعی، 

دهی رفتار را رزشی و عوامل درونی شکلقوانین و مقررات و

شناسایی کردند و بیان شد که این عوامل و توجه ویژه به 

اي افراد آمیز بودن دورة حرفهآنها نقش بسزایی در موفقیت

) در 1396). پورکیانی و همکاران (12کند (ایـفا می

اي و تحلیل اثرگذاري ورزش حرفه«تحقیقی با عنوان

نتیجه گرفتند که در ورزش » زشقهرمانی بر توسعۀ ور

اي، اولویت بیشتر، از آن توسعۀ نظام استعدادیابی و حرفه

پرورش ورزشکاران مستعد در توسعۀ ورزش است. بر این 

منظور اساس، لزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور به

جهت ایجاد  پرورش استعدادها و ورزشکاران در

). 13رسد (ظر مینهاي ورزشی مناسب ضروري بهزیرساخت

) در تحقیق خود با عنوان 1394هاشمی افوس و همکاران (

چهار حوزة اصلی مشکالت » بازنشستگی ورزشی«

اي، مرتبط با بازنشستگی پس از خروج از دورة حرفه

اي و روحی و اجتماعی سالمتی، مرتبط با شغل، خودپنداره

را شناسایی کردند و نتیجه گرفتند که تمامی عوامل بر 

اي فرد اثرگذارند و پیشنهاد کردند که ازنشستگی حرفهب

هایی را براي سالمت و مشاغل هاي ورزشی برنامهسازمان

). موسوي 10افراد پس از بازنشستگی در نظر بگیرند (

بررسی عوامل مؤثر بر پایان «) در تحقیقی با نام 1393(

نتیجه گرفتند که تنها » ايدورة قهرمانی ورزشکاران حرفه

گیري در کسوت مربی درصد ورزشکاران پس از کناره 24

اند. همچنین گیري کردهادامۀ کار دادند و بقیه کامالً کناره

عدالتی در ادامه بیان کردند که عواملی مانند باندبازي و بی

هاي مالی اي، نبود حمایتهاي انتخابی و حرفهدر رقابت

حساب اي بهترین عوامل در ترك دورة حرفهمستمر، مهم

2.  Lavallee & Wylleman 
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گذار «) در تحقیقی با نام 2012( 1). کونس14آیند (می

اشاره کرد که هر فاز از دورة » اي فوتبالنقش بازیکنان حرفه

طور مستقیم بر کیفیت گذار به خارج از فوتبال، اي بهحرفه

هاي اثرگذار است. تجربۀ اشتغال غیرورزشی در فصل

اهد داد که نفس را خواستراحت به بازیکنان این اعتمادبه

قادرند خارج از ورزش نیز زندگی و نقش خود را ایفا کنند. 

اگرچه تحصیل یک مسئله و انتخاب شخصی است، اما 

هاي انضباطی و مدیریت زمان را از بازیکنانی که مهارت

آورند، چالش کمتري در زندگی دست میطریق تحصیل به

یع این هاي وساي دارند. بر پایۀ یافتهپس از فوتبال حرفه

هاي حمایتی ذیل پیشنهاد شده است: طرح پژوهش، برنامه

حقوق بازنشستگی، بیمۀ سالمت درازمدت براي بازیکنان، 

هاي کارورزي، شده، برنامهطرح راهنمایی و مشاورة فازبندي

تسهیل حمایت مالی ورزشی، تشویق پیشرفت تحصیلی و 

) در 2015( 2میشل ).15حذف قراردادهاي دوبخشی (

ابتدا » اي جوانانهویت در فوتبال حرفه«قی با عنوان تحقی

درصد از واریانس  30نشان داد که جو فرهنگی باشگاه 

کند. در هویت ورزشی بازیکنان جوان فوتبال را مشخص می

هاي هاي توسعۀ ورزشکار ویژگیبخش دوم، مشاوران برنامه

آل براي گذار موفق را خودباوري، تعهد و خودآگاهی ایده

هایی صورت روایتها بهان کردند. در بخش سوم، یافتهعنو

از بازیکنان گزارش شد که براساس آن به این نتیجه رسیدند 

پذیري و که داشتن هویت روشن با فراهم کردن انعطاف

کند. هاي مهم گذار به بازیکنان کمک میپشتکار در لحظه

اي و پایان دادن براساس این مطالعه، پیشرفت دورة حرفه

باشگاهی هاي درونآمیز آن، نیازمند توسعۀ راهبردموفقیت

و سازمانی مناسب براي ایجاد هویت فردي روشن در 

 ).16بازیکنان جوان است (

سازي دورة فوتبال در ایران، ايبا توجه به اهمیت حرفه 

هاي کارامد براي استعدادیابی، از یک سو، کمبود نظام

                                                           
1. Koonce 

و از سوي دیگر، دیدگاه پروري استعدادپروري و نخبــــه

هاي ورزشی به نیروي انسانی ممکن گرایانۀ سازمانمصرف

تنها استعدادها قادر است بستري را فراهم سازد که در آن نه

درستی به کشف شدن نیستند، بلکه در آن، استعدادها به

پرورش نیابند و حتی پس از طی شدن دوران اوج، منابع 

شوند. زم در جامعه رها انسانی بدون حمایت سازمانی ال

مندي در خصوص اگرچه آمار رسمی یا پژوهش نظام

مشکالت نیروي انسانی برکنارشده یا بازنشسته در ایران 

وجود ندارد، نتایج مطالعات خارجی حاکی از آن است که با 

اي، ورزشکاران هنگام خروج از هاي کارامد حرفهوجود نظام

. دلیل این مسئله آن اندورزش دچار مشکالت مختلفی بوده

ها اي براي توسعۀ قابلیتاست که بیشتر ورزشکاران برنامه

هاي شغلی خارج از زمینۀ ورزش ندارند یا آن را و جایگزین

اندازند که این امر گیري از ورزش به تعویق میتا زمان کناره

گیري یا بازنشستگی شود ورزشکار هنگام کنارهسبب می

به دنیاي غیرورزشی را نداشته باشد  آمادگی الزم براي ورود

شناختی رو نسبت به مشکالت شغلی، مالی و روانو ازاین

پذیر شود. در نتیجه مشخص بودن مسیر دورة آسیب

اي دراد. اي براي افراد فعال در دوره، اهمیت ویژهحرفه

بندي عوامل رو هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتازاین

فوتبال ایران با تأکید بر بهبود و توسعۀ  ايمؤثر بر دورة حرفه

 نیروي انسانی است. 

 
 شناسی روش

ي کاربردي هاپژوهشاین پژوهش از نظر هدف از نوع 

است که به روش آمیخته و در دو بخـــــش انجام پذیرفته 

است. رویکرد پژوهش از نوع استقرایی است، اهداف پژوهش 

، بررسی اسناد، هادادهاند، شیوة گردآوري از نوع اکتشافی

ي هاپرسشنامهبرگزاري جلسات مصاحبه و استفاده از 

ساخته است. به این منظور براي شناسایی عوامل مؤثر محقق

2. Mitchell 
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ي از روش انهیزمصورت ي فوتبال بهاحرفهبر دورة 

ي عوامل از روش بندتیاولو منظوربه وبنیاد ي دادههاهینظر

ي انتخاب اگونهبه کنندگانشرکتدلفی استفاده شده است. 

شدند تا دامنۀ وسیعی از اطالعات مربوط به تجربۀ دورة 

ي در فوتبال قابل شناسایی و استخراج باشد که شامل احرفه

، واردتازهي احرفهبازیکنان، مربیان و داوران در چهار شرایط 

در حال پیشرفت، در آستانۀ بازنشستگی و بازنشسته در دو 

. در انتخاب استي موفق و ناموفق، احرفهشرفت سطح از پی

برفی استفاده شد. در روش افراد از روش غیرتصادفی گلوله

برفی هریک از افرادي که مورد مصاحبه قرار گرفتند، گلوله

نفرات بعدي را که براي ادامۀ روند پژوهش مفید بودند، 

تن از خبرگان،  30معرفی کردند. به این منظور ابتدا با 

بازیکن، مصاحبه شد. افراد  16مربی و  7داور،  7کل از متش

در محل کار خود مورد مصاحبه قرار  تکتکصورت به

پدیدار شدن نظرهاي  براساسگرفتند. تعداد خبرگان 

 هامصاحبهتکراري مشخص شد، همزمان با اجراي 

نظرهاي تکراري  21کدگذاري باز صورت گرفت. از نفر 

اطمینان از  منظوربه 30تا نفر  ظهور پیدا کردند و مصاحبه

ها مجدد با ي تحقیق ادامه پیدا کرد. ســـپس دادههاافتهی

استفاده از کدگذاري باز و در مرحلۀ بعد با استفاده از 

وتحلیل شدند. در کدگذاري باز، کدگذاري محوري تجزیه

ها هاي مهم مصاحبهدقت شنیده شده و بخشها بهمصاحبه

صلی، استخراج شدند. سپس در عامل ا 114صورت به

ها نمایان ها و مفهومکدگذاري محوري طبقات و مقوله

عامل مؤثر بر  114مفهوم و  12مقوله،  7شدند. در نهایت 

منظور سنجش پایایی و اي فوتبال یافت شد. بهدورة حرفه

شده، این عوامل در اختیار خبرگان قرار روایی عوامل یافت

اعتمادپذیري، بررسی و مورد قبول گرفتند و از نظر قابلیت 

شده عامل یافت 114واقع شدند. در گام بعد، براساس 

سؤال تکراري براي  4مؤلفه (داراي  118اي با پرسشنامه

ساخته، طراحی صورت محققها) بهاطمینان از صحت پاسخ

نفر از  10منظور سنجش روایی، پرسشنامه به شد. به

ن تأیید شد. پایایی استادان متخصص ارسال و روایی آ

بود. با  971/0پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ، 

استفاده از روش دلفی، ابتدا در مرحلۀ اول، پرسشنامه در 

اختیار خبرگان قرار گرفت تا نظرهاي خود را در خصوص 

وتحلیل مرحلۀ عوامل و سؤاالت بیان کنند. پس از تجزیه

تقلیل پیدا کردند. در عامل  104اول روش دلفی، عوامل به 

مرحلۀ دوم پرسشنامه، با استفاده از طیف لیکرت 

امتیازي در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از پنج

بندي عوامل براساس ها، اولویتوتحلیل پرسشنامهتجزیه

عوامل درجۀ اول و دوم، در دو جدول طراحی شد. سپس 

با   SPSS 18 افزاراي با استفاده از نرمنمونهتک -آزمون تی

هاي تحقیق براي طبقات اصلی یافته 2,5توجه به میانگین 

 صورت گرفت. 

 
 هایافته

نفر از خبرگان صورت گرفت،  30طبق مصاحباتی که با 

 23مربی ( 7درصد)  23داور ( 7این خبرگان متشکل از 

درصد) بودند که میانگین سنی  54بازیکن ( 16درصد) و 

سال  17± 5یت ورزشی آنها سال و سابقۀ فعال 37± 5آنها 

نفر  12کنندگان عبارت بود از بود. سطح تحصیالت شرکت

درصد) داراي  30نفر ( 9درصد) داراي مدرك دیپلم،  41(

درصد) داراي مدرك  23نفر ( 7مدرك کارشناسی، 

 درصد) داراي مدرك دکتري. 6نفر ( 2کارشناسی ارشد و 

اي در در این تحقیق ابتدا عوامل مؤثر بر دوره حرفه  

فوتبال شناسایی شد. در جلسات مصاحبه ابتدا 

اي، به افراد داده شد. اي در مورد دورة حرفهزمینهپیش

صورت اي بهسپس اطالعات موردنظر در خصوص دورة حرفه

هاي آوري شد. پس از مصاحبه، بخشاي جــــمعزمینه

ها با استفاده از براي تمامی مصاحبهکلیدي موردنظر 

هاي کدگذاري باز استخراج شدند. پس از استخراج بخش
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کلیدي، از میان عواملی که بیشترین تکرار را داشتند، تعداد 

عامل اصلی شناسایی شد. سپس در بخش کدگذاري  114

 7بندي عوامل صورت گرفت و در نهایت محوري، طبقه

 ارائه شد.  1اصلی در جدول  عامل 114مفهوم و  12مقوله، 
 

 هابندي نشان، مفاهیم و مقوله. شناسایی و طبقه1جدول 
 مقوله مفهوم  نشان 
عنوان بهنظر گرفتن ورزش  ها، درامکانات مخصوص براي هریک از باشگاه

اي، اي براي زندگی افراد، آکادمیک بودن دورة حرفهیک شغل، امکانات حرفه
ها، حمایت در دورة بازنشستگی، توجه به اوقات اي بودن زیرساختحرفه

هاي سازمانی، ایجاد مدارس فوتبال، ایجاد امنیت شغلی، فراغت افراد، حمایت
 بیمۀ بازنشستگی

 نیعوامل سازما امکانات و تسهیالت

آفرینی توسط شناس و تیم پزشکی در کنار افراد، ارزشوجود روان
کنندگان، سلیقۀ مربیان و عامالن اصلی، حفظ منابع توسط تسهیل

اي افراد، گردانندگان، وجود مربیان و کادر متخصص، نظارت بر زندگی حرفه
 پایبند بودن به قوانین

  منابع انسانی

هاي اي نبودن هزینهافراد و کاراکترها، حرفهتعیین چرخۀ مالی میان تمام 
هاي سازي بنگاهگرفته، عدم دریافت حق فدراسیون از رسانه، راغبصورت

موقع حق افراد، اقتصادي، ادارة دولتی در حوزة ورزش، عدم پرداخت به
گذاري مناسب، درآمدزایی باشگاه، ها، سرمایهورشکستگی باشگاه

 جود اسپانسرخواري، کمبود بودجه، ورانت

 عوامل سازمانی ساختار مالی

دست نبودن الگوي مشخص براي هر ردة سنی، آموزش دربارة دورة  در
اي، ترویج فرهنگ دورة دهنده بودن دوره حرفهها، آموزشاي به خانوادهحرفه
آموزش از اي، استفاده اندك از فناوري، نظارت بر برنامۀ زندگی فرد، حرفه

روز بودن اطالعات، داشتن برنامۀ شناسایی استعدادها، بهعدم سنین کودکی، 
اي، فاصله با الگوي جهانی، روشن بودن مسیر، مدون، آموزش رفتار حرفه

 يریگمیتصممدیریت صحیح، بازاریابی صحیح، 

  ریزي و مدیریتبرنامه

در نظر  حمایت از ورزشکاران پس از بازنشستگی،حمایت دولتمردان،  عدم
گرفتن بیمۀ بازنشستگی براي ورزشکاران، ارائۀ تسهیالت و امکانات به 

 ورزشکاران
 عوامل دولتی نقش دولتمردان

 عوامل فردي نقش خانواده از کودکی، حمایت خانواده دیدگاه خانواده، استعدادیابی صحیح فرزند
دورة اي به اولویت زندگی فرد، شانس براي ورود به تبدیل دورة حرفه

بردن کیفیت زندگی فرد،  اي، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی، باالحرفه
آمادگی ذهنی و جسمی فرد، تصور و ایجاد برنامۀ شخصی، شرایط 

ریزي شخصی، شناخت فرد از خود، داوطلب بودن فیزیولوژیک فرد، برنامه
فرد، تفکرات و هدف فرد، تالش و پشتکار فرد، نظم و انضباط فرد، 

 ي فرد، توان مالی فرد، سن افرادمندعالقه

 عوامل فردي نقش فرد

اي شدن سبک و رفتار زندگی، باال بردن ظرفیت و گنجایش فرد، ایجاد حرفه
نفس در فرد، تالش براي دستیابی به هدف، تغییر نگرش دربارة اعتمادبه

شکست، زیر پا گذاشتن احساسات، سوءاستفاده از محبوبیت، 
 افزایش غرور فرد، شکست روحی، کسب تجربهپذیري فرد، مسئولیت

رفتارهاي اکتسابی در طول 
 دوره

 عوامل رفتاري
 

جذابیت بازیکنان براي فرد، تماشاچی بودن در فوتبال، الگو قرار دادن 
ها، تمایل به کسب شهرت، کسب منافع مالی، تشویق اطرافیان، بازیکن

 جذابیت رشته، عنوان شغل، نقش رسانه

در طول دورة ایجاد انگیزه 
 ايحرفه

 عوامل انگیزشی
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 مقوله مفهوم  نشان 
هاي محیطی، تبعیض عوامل محیطی و جغرافیایی، شرایط و ویژگی

 شخصیتی و جنسیتی، روابط میان افراد، حسادت میان افراد، رقابت ناسالم
 ارتباط افراد با یکدیگر

 
روابط میان منابع 

 انسانی

افراد بعد از دورة حواشی ایجادشده توسط هواداران و رسانه، فراموش شدن 
ها، مربیان و داوران از کشور، سرعت اندك پیشرفت در اي، فرار بازیکنحرفه

افزاري و شرایط فعلی، نیاز به شغل دوم پس از بازنشستگی، ضعف سخت
هاي مناسب، بهره نبردن از پیشکسوتان، متحد افزاري، عدم برگزاري دورهنرم

هاي شهرت، ، محدودیتايشدن علیه اهداف، مشکالت زندگی حرفه
بندي شدن، نبود مشاورین کنار تیم، ساالري کاذب، وارد شرطشایسته

 توجهی به داوري، آیندة نامشخص، قراردادهاي سوري، مصدومیت فردبی

 پیامدها پیامدهاي منفی

نفس در فرد، ایجاد کسب دانش در حوزة زبان و کامپیوتر، ایجاد اعتمادبه
  پیامدهاي مثبت نیازهاي فرد، تحصیالت مرتبطشهرت براي فرد، پوشش 

 
اي فوتبال عوامل مؤثر بر دورة حرفه 1براساس جدول 

عامل  114بندي شد. در مرحلۀ بعد با استفاده از ایران طبقه

 10ساخته، طراحی و براي اي محققشده پرسشنامهیافت

نفر از استادان ارسال و روایی پرسشنامه تأیید شد. پایایی 

 ه شد. محاسب 0,971پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ 

اي در فوتبال با بندي عوامل مؤثر بر دورة حرفهاولویت

  استفاده از روش دلفی

ها براي خبرگان ارسال شد، در مرحلۀ اول پرسشنامه

منظور سؤال به 4سؤال بود ( 118ها داراي پرسشنامه

ها اضافه شد). ابتدا از خبرگان اطمینان از صحت پاسخ

را در خصوص عوامل خواسته شد که نظرهاي اجمالی خود 

و سؤاالت بیان کنند و در صورت نیاز موارد مهم به 

هاي وتحلیل پاسخپرسشنامه اضافه شود. پس از تجزیه

سؤال تقلیل پیدا کرد و  104خبرگان، تعداد سؤاالت به 

برخی سؤاالت با یکدیگر ادغام شدند. در مرحلۀ دوم 

منظور سنجش میزان اهمیت هریک از عوامل در به

امتیازي براي امتیازدهی به نامه از طیف لیکرت پنجپرسش

ها براي خبرگان ارسال شد. عوامل استفاده شد و پرسشنامه

ها، میزان اهمیت وتحلیل نهایی پرسشنامهپس از تجزیه

-4هریک از عوامل مشخص شد. عواملی که امتیازي مابین 

عنوان عوامل درجۀ اول مؤثر بر دریافت کرده بودند، به 5

اي فوتبال شناسایی شدند و عواملی که امتیازي ة حرفهدور

گرفته بودند، درجۀ دوم اهمیت را کسب کردند  4-3بین 

شوند. چیدمان ترتیب در دو جدول بعدي نمایان میکه به

جدول براساس سؤاالت پرسشنامه و با استفاده از نظر 

 خبرگان صورت گرفته است. 
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 اي فوتبال ایرانمؤثر درجۀ اول بر دورة حرفه. عوامل 2جدول 
 شدهاي فوتبال و امتیازات کسبعوامل مؤثر درجۀ اول بر دورة حرفه

 4,2 ارائۀ تسهیالت و امکانات 4,1 تحصیالت مرتبط
 4 دیدگاه خانواده 4,26 وجود امکانات

 4,1 حمایت خانواده 4,06 اي براي زندگیامکانات حرفه
 4,1 باال بردن کیفیت 4,06 آکادمیک بودن

 4 آمادگی ذهنی و جسمی 4,1 هااي بودن زیرساختحرفه
 4 ایجاد برنامه و تصویر 4,4 الگوي جامع دورة بازنشستگی

 4,1 فیزیولوژي فرد 4,2 حمایت سازمانی
 4 ریزيبرنامه 4,3 امنیت شغلی

 4,1 تالش و پشتکار 4,06 وجود مربی و کادر متخصص
 4,2 نظم و انضباط 4 به قانونپایبند بودن 

 4,4 منديعالقه 4,2 اي شدن هزینهحرفه
 4 اي شدن سبک زندگیحرفه 4,2 دریافت حق از رسانه

 4 باال بردن ظرفیت فرد 4,2 بنگاه اقتصادي
 4,2 نفسایجاد اعتمادبه 4,2 موقعپرداخت به

 4,2 تالش براي دستیابی به هدف 4 گذاريسرمایه
 4,2 تغییر نگرش دربارة شکست 4,1 درآمدزایی
 4 کسب تجربه 4,2 اسپانسر

 4,2 نقش رسانه 4,4 آموزش از کودکی
 4,1 نیاز به شغل دوم 4,3 شناسایی صحیح استعداد

 4 افزاريافزاري و نرمضعف سخت 4,4 برنامۀ مدون
 4,1 برگزاري دوره 4,2 ايآموزش رفتار حرفه

 4,1 علیه اهدافمتحد نشدن  4,1 روشن بودن مسیر
 4,1 ساالري کذبعدم شایسته 4,2 مدیریت صحیح

 4 توجه به داوري 4,2 گیريتصمیم
  - 4,1 کسب دانش

 
پنج عاملی که بیشترین امتیاز را  2براساس جدول 

اند از: ارائۀ الگوي جامع دورة کسب کردند عبارت

)، 4,4اي از کودکی ()، آموزش حرفه4,4بازنشستگی (

)، وجود برنامۀ مدون براي 4,3شناسایی صحیح استعدادها (

 ).4,3) و ایجاد امنیت شغلی (4,3هاي سنی ( تمامی گروه

اند که ل مؤثر درجۀ دوم بررسی شدهعوام 3در جدول 

 اند. دریافت کرده 3-4امتیازي بین 

 اي در فوتبال. عوامل مؤثر درجۀ دوم مؤثر بر دورة حرفه3جدول 
 فوتبال اية حرفهدوم بر دور ۀعوامل مؤثر درج

 3,7 هاخانوادهآموزش به  3,7 عنوان شغلورزش به
 3,7 ترویج فرهنگ 3,6 اوقات فراغت

 3,8 فناوري 3,8 ایجاد مدارس فوتبال
 3,8 فاصله با جهان 3,8 شناسروان

 3,9 بازاریابی صحیح 3,6 و حفظ منابع آفرینیارزش
 3,8 حمایت دولتمردان 3,9 نظارت بر زندگی

 3,8 تبدیل دوره به اولویت 3,8 مالی ۀتعیین چرخ
 3,9 خصوصیات اجتماعی 3,1 دولتی ةادار
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 3,9 شناخت از خود 3,8 ورشکستگی
 3,7 داوطلب بودن فرد 3,9 کاهش رانت

 3,8 تفکرات و هدف 3,9 بودجه کمبود
 3,8 توان مالی 3,6 الگوي مشخص

 3,4 احساسات  3,7 سن
 3,8 پذیريمسئولیت 3,5 محبوبیت

 3,5 شکست روحی 3,4 افزایش غرور
 3,3 فوتبالتماشاچی بودن در  3,8 جذابیت بازیکن براي فرد

 3,7 کسب شهرت 3,7 هابازیکنالگوقراردادن 
 3,8 تشویق اطرافیان 3,8 کسب منافع مالی

 3,7 عنوان شغل 3,8 جذابیت رشته
 3,8 تبعیض جنسیتی 3,8 عوامل و شرایط محیطی

 3,6 حواشی رسانه و هوادار 3,8 روابط
 3,8 فرار از کشور 3,5 فراموش شدن افراد

 3,7 بهره بردن از پیشکسوتان 3,7 پیشرفتسرعت کم در 
 3,6 بنديشرط 3,7 ايحرفهمشکالت زندگی 

 3,8 قرارداد سوري  3,7 وجود مشاور
 3,8 پوشش نیاز 3,8 مصدومیت

 - - 3,8 سیستم پاداش و تنبیه
 

برخالف گرفتن اهمیت درجۀ دوم، باید این موضوع را 

شده شده و ارائهتمامی عوامل یافتمورد توجه قرار داد که 

اي در هر دو جدول اهمیت زیادي دارند و در دورة حرفه

منظور توسعه و بهبود منابع انسانی باید مورد توجه فوتبال به

قرار گیرند. از میان عوامل درجۀ دوم، پنج عاملی که 

اند از: نظارت بر اند عبارتبیشترین امتیاز را کسب کرده

خواري در فوتبال )،  کاهش رانت3,9ي(ازندگی حرفه

)، بازاریابی صحیح در فوتبال 3,9)، کمبود بودجه (3,9(

آزمون  4). سپس در جدول 3,9)، شناخت فرد از خود (3,9(

براي طبقات اصلی  2,5اي با توجه به میانگین نمونهتک -تی

بررسی   SPSS 18افزارشده در تحقیق با استفاده از نرمیافت

یۀ برابري فرضي براي آزمودن انمونهتک tن شد، آزمو

) که داراي µ) با میانگین جامعه (Xمیانگین یک نمونه (

رود. هدف از اجراي این آزمون یم کاربهتوزیع نرمال است، 

در این تحقیق سنجیدن برابري میانگین نمونۀ برآوردشده 

)X) با میانگین جامعه (µ (افزار . با توجه به خروجی نرماست

SPSS 18 ها نشان اي، یافتهنمونهبراي آزمون تی تک

شده در سطح معناداري طبقۀ اصلی یافتدهند که هفت می

05/0 P ≤ دارند.  2,5، تفاوت معناداري با میانگین فرضی

هاي اصلی بندي مقولهدهد که در اولویتهمچنین نشان می

بر در صدر اولویت عوامل مؤثر  4,1عوامل دولتی با میانگین 

اي فوتبال قرار دارد. در اولویت بعدي عوامل دورة حرفه

گیرند. در ادامه سازمانی و سپس عوامل فـردي قرار می

گیرند، هاي بعدي قرار میترتیب دیگر عوامل در اولویتبه

عوامل رفتاري، پیامدها، روابط میان منابع انسانی و در 

 نهایت عوامل انگیزشی. 
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 اي فوتبالها مؤثر بر دورة حرفهاي براي طبقات اصلی یافتهنمونه. آزمون تی تک4ل جدو

 آمارة تی سطح معناداري انحراف استاندارد میانگین df تعداد 

 202/30 000/0 322/0 04/4 29 30 عوامل سازمانی
 142/9 012/0 322/0 19/4 29 30 عوامل دولتی
 81/36 000/0 176/0 03/4 29 30 عوامل فردي
 13/11 000/0 433/0 95/3 29 30 عوامل رفتاري
 81/13 000/0 272/0 83/3 29 30 عوامل انگیزشی

 00/135 000/0 017/0 85/3 29 30 روابط میان منابع انسانی

 05/28 000/0 214/0 91/3 29 30 پیامدها
 

بر شده هاي پژوهش، عوامل اصلی یافتبراساس یافته

اي فوتبال با تأکید بر بهبود و توسعۀ منابع انسانی دورة حرفه

اي نقش مؤثرند و توجه به این عوامل در طول دورة حرفه

 کند.بسزایی در موفقیت افراد فعال در این دوره، ایفا می

 
 گیريبحث و نتیجه

سازي فوتبال در ایران و ايبا توجه به اهمیت حرفه

مندان ضروري است جذابیت این رشتۀ ورزشی براي عالقه

اي براي فعاالن روشن باشد و افراد از که، مسیر دورة حرفه

اي خود مطمئن باشند، به این منظور در آیندة دورة حرفه

ة بندي عوامل مؤثر بر دوراین پژوهش به شناسایی و اولویت

اي فوتبال ایران پرداخته شد و با استفاده از نظر حرفه

برفی شناسایی و مصاحبه شدند، خبرگان، که با روش گلوله

هاي این عوامل کدگذاري و ارائه شدند. براساس یافته

مقوله (عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل  7تحقیق 

فردي، عوامل رفتاري، عوامل انگیزشی، روابط میان منابع 

مفهوم (امکانات و تسهیالت، منابع  12انسانی و پیامد) و 

ریزي و مدیریت، نقش انسانی، ساختار مالی، برنامه

دولتمردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهاي اکتسابی در 

اي، ارتباط افراد طول دوره، ایجاد انگیزه در طول دورة حرفه

نشان  114با یکدیگر، پیامدهاي منفی و پیامدهاي مثبت) و 

اصلی شناسایی شدند. این عوامل در مرحلۀ بعدي با استفاده 

بندي شده و در دو سطح عوامل درجۀ از روش دلفی اولویت

هاي اصلی بندي شدند، سپس مقولهاول و دوم دسته

بندي شدند. در عوامل درجۀ اول موضوع بسیار مهم، اولویت

الگوي در نظر گرفتن الگوي جامع دورة بازنشستگی، ارائۀ 

هاي سنی، آموزش بندياي براي تمامی ردهدورة حرفه

اي از کودکی، شناسایی صحیح استعدادها و ایجاد حرفه

امنیت شغلی، براي افراد فعال در حوزة فوتبال است. از میان 

اي، کاهش عوامل درجۀ دوم نیز نظارت بر زندگی حرفه

در  خواري در فوتبال، کمبود بودجه، بازاریابی صحیحرانت

دهندة اهمیت فوتبال، شناخت فرد از خود بیان شد که نشان

اي در فوتبال ایران گسترش فرهنگ زندگی و مسیر حرفه

هاي گذاريشود که سرمایهاست. همچنین مشخص می

صحیح در جهت صحیح صورت نگرفته است که مسائل 

شود. در تر میروز در جامعۀ ورزشی نمایاناي، روزبهحاشیه

اي فوتبال شده در دورة حرفهمامی عوامل یافتنهایت، ت

اي فوتبال از نظر اثرگذارند. شرایط فعلی دورة حرفه

شود. بنابراین استفادة کنندگان مثبت ارزیابی نمیمشارکت

بندي آنها در شده با توجه به اولویتمناسب از عوامل یافت

اي، اهمیت زیادي دارد. توسعه و بهبود دورة حرفه

هاي اصلی در تحقیق نشان داد که عوامل دي مقولهبناولویت

اي فوتبال ایران دولتی بیشترین اثر را در دورة حرفه

اند از: عدم هاي این عامل عبارتداراست. زیرمجموعه

حمایت دولتمردان، لزوم حمایت از ورزشکاران پس از 

بازنشستگی، در نظر گرفتن بیمۀ بازنشستگی براي 
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ها الت و امکانات به ورزشکاران. یافتهورزشکاران، ارائۀ تسهی

 ارائۀعامل نیز  114بندي یتاولو براساسدهد که یمنشان 

ي احرفهالگوي جامع بازنشستگی از اهمیت زیادي در دوران 

رو دولت با پشتیبانی ینازافوتبال ایران برخوردار است، 

اي در یژهوخصوص فوتبال که جایگاه صحیح از ورزش به

تواند نقش مهمی را در بهبود وضعیت منابع یمکشور دارد، 

انسانی فعال و بازنشسته ایفا کند. در اولویت بعدي عوامل 

از:  اندعبارتهاي آن یرمجموعهزگیرد که یمسازمانی قرار 

امکانات و تسهیالت، منابع انسانی، ساختار مالی و 

دهد پس از دولت یمیزي و مدیریت، که نشان ربرنامه

نفع در ورزش، وزارت ورزش و جوانان و ذي يهاسازمان

کنند. در هر یمفدراسیون فوتبال نقش مهمی را ایفا 

ي گردانندگان آن حوزه و تصمیمات و مدیریت احوزه

رو ینازاسازد، یمصحیح آنها سرنوشت فعاالن را مشخص 

سازي یادهپي و بنددستهتوجه به عوامل موجود در این 

کند. در اولویت سوم عامل یمدا صحیح این عوامل اهمیت پی

فردي با دو زیرمجموعۀ عوامل فردي و عوامل خانواده جاي 

گرفتند که به شناخت صحیح فرد و خانواده از خود و 

هاي شخصیتی فرد اشاره دارد. هاي فرد و ویژگیتوانایی

ترین منابع انسانی در این حوزه از عنوان اصلیافراد فعال به

هاي ردارند، ولی ابتدا باید زیرساختاهمیت فراوانی برخو

الزم اجرایی شوند تا این منابع ارزشمند توانایی الزم را براي 

ایفاي نقش مؤثر پیدا کنند. همچنین این تحقیق نشان داد 

بندي عوامل اصلی، عامل انگیزشی در آخرین که در طبقه

هاي این اولویت قرار گرفته است و با توجه به زیرمجموعه

اند از جذابیت بازیکنان براي فرد، تماشاچی عبارت عامل که

ها، تمایل به کسب بودن در فوتبال، الگو قرار دادن بازیکن

شهرت، کسب منافع مالی، تشویق اطرافیان، جذابیت رشته، 

دهد که افراد فعال عنوان شغل، نقش رسانه، نشان می

دلیل استعداد و عالقۀ شخصی خود وارد این رشتۀ ورزشی به

اند، ولی ضعف زیرساختی و توجه نامناسب به آنها دهش

گیري آنها شود. براساس تواند موجب دلسردي و کنارهمی

هاي مطالعات پیشین در ادامه این تحقیقات بررسی و یافته

) 1396شوند. نقوي و همکاران (موجود بررسی و مقایسه می

در تحقیق خود هشت مقولۀ اقتصادي، سازمانی، سیاسی، 

گی و اخالقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقررات ورزشی فرهن

دهی رفتار را شناسایی کردند و این و عوامل درونی شکل

اي فرد، مؤثر آمیز بودن دورة حرفهعوامل را در موفقیت

بخش عوامل سازمانی  هاي تحقیق حاضر دردانستند. یافته

و رفتاري با پژوهش حاضر همپوشانی دارد. بخش عوامل 

اي شدن سبک و رفتار زندگی، باال بردن ي شامل حرفهرفتار

نفس در فرد، تالش ظرفیت و گنجایش فرد، ایجاد اعتمادبه

براي دستیابی به هدف، تغییر نگرش دربارة شکست، زیر پا 

گذاشتن احساسات، سوءاستفاده از محبوبیت، 

پذیري فرد، مبارزه با افزایش غرور فرد، جلوگیري مسئولیت

شود اي میی و کسب تجربه از دورة حرفهاز شکست روح

اي دست یافتن به هریک حرفه که با توسعۀ فرهنگ و رفتار

). در این تحقیق به نبود 12شود (از این عوامل آسان می

هاي سنی اشاره و بیــان برنامۀ مناسب براي تمامی گروه

اي اي موفق الگو و برنامهشد که براي داشتن یک دورة حرفه

اي و موفقیت افراد جزو منظور تسهیل دورة حرفهمدون به

آیند. به عقیدة حساب میاي بهعوامل درجۀ اول در حرفه

هاي پایه در ) نیز فقدان برنامۀ تیم1396صوفی و همکاران (

). صالحی 17اي است (ها، ضعف اصلی محیط حرفهباشگاه

کنندگان ) در تحقیق خود بیان کرد که اغلب شرکت1396(

اند، مشکالت اي را کنار گذاشتهانی که ورزش حرفهدر دور

اند، ولی این مشکالت در افرادي که داوطلبانه زیادي داشته

اند، تا حدي گیري کرده و به اهداف خود دست یافتهکناره

رو با توجه به تر بوده است. ازاین کمتر و قابل کنترل

رة اي صحیح براي دوهاي پژوهش حاضر ارائۀ برنامهیافته

بازنشستگی ورزشکاران، حمایت دولتمردان از ورزشکاران و 

عدم فراموشی پیشکسوتان اهمیت فراوانی دارد و در اولویت 
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همچنین هاشمی افوس و همکاران  ).11گیرد (اول قرار می

) در تحقیق خود چهار حوزة اصلی مشکالت 1394(

اي، مرتبط با بازنشستگی پس از خروج از دورة حرفه

اي و روحی و اجتماعی مرتبط با شغل، خودپندارهسالمتی، 

را شناسایی کردند و نتیجه گرفتند که تمامی عوامل بر 

اي فرد اثرگذارند و پیشنهاد کردند که بازنشستگی حرفه

هایی را براي سالمت و مشاغل هاي ورزشی برنامهسازمان

هاي تحقیق افراد پس از بازنشستگی در نظر بگیرند. یافته

هاي تحقیق حاضر همراستاست. در تحقیق ا یافتهمذکور ب

اي حاضر یکی از عواملی که در بخش پیامدهاي دورة حرفه

قرار گرفت، مصدومیت افراد بود و اینکه پس از بازنشستگی 

صورت اجباري با مشکالت فراوانی در زندگی این افراد به

اي براي همیـــشه گونهشخصی خود مواجه شده و به

رو، توجه به دورة بازنشستگی شوند. ازاینوش میفرامـــــــ

اي را ترك صورت اجباري یا اختیاري دورة حرفهفرد که به

داشتن الگویی جامع که  ).10کرده است، بسیار مهم است (

تمامی جوانب را در نظر بگیرد و با توجه به عوامل درجۀ 

شده در این تحقیق، به روشن شدن مسیر دوره اول یافت

ي فرد منجر شود، از اهمیت زیادي برخوردار است. احرفه

) در تحقیق خود نشان داد 2016( 1در همین خصوص لوچر

که پس از بازنشستگی، بازیکنان شرایط متفاوتی را در گذار 

کنند و نیاز دارند که اي تجربه میبه خارج از فوتبال حرفه

) در 1393موسوي ( ).18مسیر پیش رویشان روشن باشد (

درصد ورزشکاران پس از  24تحقیقی نتیجه گرفت که تنها 

گیري در کسوت مربی ادامۀ کار داده و بقیه کامالً کناره

دهنده هاي پژوهش حاضر، نشاناند. یافتهگیري کردهکناره

اي براي دوران بازنشستگی افراد اهمیت طراحی برنامه

برخی افراد فعال به ورزشکار است. همچنین بیان کردند که 

هاي تحقیق حاضر، شغل دوم نیاز دارند. با توجه به یافته

بندي شدن و قراردادهاي سوري و خواري، وارد شرطرانت

                                                           
1. Locher 

اي است که شدههاي کاذب، جزء موارد یافتساالريشایسته

هاي اي افراد دارد. یافتهتأثیر بسزایی در سرنوشت حرفه

عدالتی در ندبازي و بیتحقیق موسوي نیز نشان داد، با

هاي مالی مستمر، هاي انتخابی، نبود حمایترقابت

اي هستند و باید با آنها ترین عوامل در دورة حرفهمهم

هاي این پژوهش نیاز به سیستم ). یافته14مواجهه گردد (

جامع استعدادیابی براي ورود افراد شایسته به حوزة ورزش 

د. پورکیانی و همکاران دهرا در درجۀ اول اهمیت قرار می

) نیز اولویت بیشتر را، از آن توسعۀ نظام استعدادیابی 1396(

دانند و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعۀ ورزش می

). در تحقیق حاضر عامل سن، در گروه عوامل مؤثر 13(

آید و بیان شده حساب میاي بهدرجۀ دوم در دورة حرفه

دکی و شناسایی اي از کواست که آموزش ورزش حرفه

اي فرد تواند در موفقیت دورة حرفهصحیح استعدادها می

) نیز در تحقیق خود 2012( 2نقش مهمی را ایفا کند. فریک

اي و فشار رقابتی به عامل سن در زمان شروع دورة حرفه

). نتایج نشان 19اي اشاره کرد (موجود در دورة حرفه

براي ارتقاي تواند عاملی دهد که تحصیالت مرتبط میمی

نفس براي پیدا کردن مشاغل اي فرد و اعتمادبهزندگی حرفه

سازي درست در دورة مرتبط باشد. همچنین فرهنگ

اي و آکادمیک بودن دورة اي، آموزش رفتار حرفهحرفه

توانند در ایجاد امنیت شغلی براي افراد فعال اي میحرفه

نس نقش مهمی را ایفا کنند. در راستاي این مبحث کو

) در تحقیق خود اشاره کرد که هر فاز از دورة 2012(

طور مستقیم بر کیفیت گذار به خارج از فوتبال، اي بهحرفه

هاي اثرگذار است. تجربۀ اشتغال غیرورزشی در فصل

نفس را خواهد داد که استراحت به بازیکنان این اعتمادبه

د. قادرند خارج از ورزش نیز زندگی و نقش خود را ایفا کنن

کند که اگرچه تحصیل یک کونس در ادامه نیز بیان می

هاي مسئله و انتخاب شخصی است، اما بازیکنانی که مهارت

2. Frick 
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دست انضباطی و مدیریت زمان را از طریق تحصیل به

اي آورند، چالش کمتري در زندگی پس از فوتبال حرفهمی

هاي هاي وسیع این پژوهش، برنامهدارند. بر پایۀ یافته

تی ذیل پیشنهاد شده است: طرح حقوق بازنشستگی، حمای

بیمۀ سالمت درازمدت براي بازیکنان، طرح راهنمایی و 

هاي کارورزي، تسهیل حمایت شده، برنامهمشاورة فازبندي

مالی ورزشی، تشویق پیشرفت تحصیلی، حذف قراردادهاي 

شده در این تحقیق شده با عوامل یافتدوبخشی، موارد بیان

اي اي صحیح براي دورة حرفهستند و لزوم برنامههمراستا ه

). در تحقیق 19کنند (و تحصیالت فرد را بیــــــــــان می

اکنون امور مالی میان ها بیان شد که همحاضر در مصاحبه

تمامی کاراکترها گردش ندارد و با ایجاد گردش مالی 

توان منابع انسانی را راضی نگاه داشت. در نتیجه مناسب می

به یک چرخۀ مالی مشخص در میان افراد فعال نیاز است. 

) نیز در تحقیقی دریافتند که 2014( 1داکینگ و بولینگر

وري بازیکنان، افزایش حداقل دستمزد پس از کنترل بهره

هاي بازي در لیگ ملی فوتبال بازیکنان (که با افزایش سال

ان اي بازیکنیابد) سبب افزایش طول دورة حرفهافزایش می

). شناخت از خود در 20شود (فوتبال در ایاالت متحده می

این پژوهش حاضر، در ورزشکار عامل مهمی در تغییر نگرش 

حساب اي و کسب موفقیت در دوره بهاو پیرامون دورة حرفه

) نیز در تحقیق خود نشان داد که 2015( 2آید. میشلمی

آل براي هاي ایدههاي توسعۀ ورزشکار ویژگیمشاوران برنامه

گذار موفق را، خودباوري، تعهد و خودآگاهی، عنوان و بیان 

که توصیف مشخصی از شرایط کار، کردند که افراد درحالی

ها و شرایط محیطی داشتند، همگی فرهنگ سازمانی باشگاه

روز بودن در تحقیق حاضر به ).16بر کیفیت گذار اثرگذارند (

ز از عواملی است که فعاالن و استفادة مناسب از فناوري رو

اي مورد بررسی باید در طراحی الگوي جامع دورة حرفه

                                                           
1. Ducking & Bollinger 
2. Mitchell 

) در تحقیقی 2017و همکاران ( 3شود. همچنین کاسیس

طور دریافتند که سرعت باال در پردازش اطالعات به

 ).21اي فوتبال اثرگذار است (معناداري در موفقیت حرفه

) در تحقیقی عوامل 2017و همکاران ( 4اشمیت

هاي شغلی پرخطر جوانان در کنندة انتخاب گزینهبینیپیش

محیط پررقابت ورزشی را بررسی کردند، جایی که بازیکنان 

اي خود باید در خصوص خروج از در ابتداي دورة حرفه

گیري کنند. انتخاب مدرسه و تمرکز روي فوتبال تصمیم

گزینۀ پرخطر خروج از تحصیل توسط مزایاي بالقوة مورد 

اي ورزشی و قضاوت دربارة احتمال از دورة حرفهانتظار 

اي مورد دلخواه قابل تبیین بود. دستیابی به دورة حرفه

گیري از تحصیالت، متأسفانه در داخل کشور افراد با کناره

علت مشخص نبودن مسیر دوره و آیندة نامشخص، پس به

رو شده و گیري از دوره با شرایطی نامشــخص روبهاز کناره

رو با شوند. ازاینناپذیري میهاي روحی جبرانضربه دچار

توجه به عوامل مؤثر درجۀ اول در پژوهش حاضر، ابتدا ارائۀ 

هاي سنی و سپس ارائۀ بنديالگوي جامع براي تمامی رده

الگوي جامع براي دورة بازنشستگی، در حوزة فوتبال از 

رو با توجه ). ازاین22اهمیت زیادي برخوردار است (

هاي تحقیق و همپوشانی آن با تحقیقات دیگر پیشنهاد فتهیا

منظور اند، بهشود عواملی که در این تحقیق یافت شدهمی

ها با توجه ریزياي، در برنامهبهبود شرایط فعلی دورة حرفه

منظور توسعۀ منابع انسانی شده، بهبندي ارائهبه اولویت

توجه به در دست  اي در فوتبال ایران استفاده شوند. باحرفه

اي در تمامی نبودن الگویی جامع براي سطوح فوتبال حرفه

اي جامع ارائه شود، برنامههاي سنی پیشنهاد میبنديرده

منظور شناسایی صحیح استعدادها شود. سیستمی جامع به

ساخته شود و افراد براساس صالحیت و استعداد خود در 

داور رشد پیدا کنند هاي مربیگري، بازیکن و هریک از زمینه

3. Kassis 
4. Schmidt 
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 مشخص باشد، تا در اي براي آنها کامالًو مسیر دورة حرفه

اي با سردرگمی مواجه نشوند. آموزش به افراد از گذار حرفه

اي و زندگی به سبک کودکی صورت بگیرد تا با رفتار حرفه

اي در اي از کودکی آشنا شوند. توسعۀ فرهنگ حرفهحرفه

رار گیرد. امنیت شغلی افراد ورزش نیز باید مورد توجه ق

فعال باید، هم از نظر سازمانی و هم از نظر دولتی تأمین 

هاي اصلی پیشنهاد بندي مقولهشود. با توجه به اولویت

هاي حمایتی از ورزشکاران و شود دولت با ایجاد برنامهمی

ارائۀ خدمات و امکانات الزم به آنها شرایط را براي این افراد 

هاي ورزشی و مرتبط در مرحلۀ بعدي سازمان فراهم آورد و

ریزي و با فوتبال در جهت بهبود شرایط فعلی و برنامه

مدیریت صحیح منابع انسانی اقدام کنند و در مرحلۀ سوم 

هاي خود، ها و ویژگیفرد فعال با شنـــاخت کافی از مهارت

اي خود را آمیز بودن دوره حرفهنهایت تالش براي موفقیت

شود دولت، مسئوالن رو پیشـــــنهاد میاشد. ازاینداشته ب

نفع، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال از عوامل ذي

منظور بهبود و توسعۀ منابع انسانی و روشن شده، بهیافت

اي اي و کسب موفقیت در دورة حرفهشدن مسیر دورة حرفه

 د.در فوتبال براي بازیکنان، داوران و مربیان بهره ببرن
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and prioritize the factors influencing the career 
of football professionals in Iran. This research is an applied research and has been done 
in two parts using mixed method data theories to identify factors and Delphi method for 
prioritization. The statistical population included 7 coaches, 7 referees and 16 players. 
The subjects were selected and interviewed in a non-random snowball method. Finally, 
7 categories, 12 concepts and 114 factors influencing the course of Iranian football were 
identified. Prioritization of factors was then performed. The validity of the researcher-
made questionnaire was confirmed by ten experts and the reliability of the questionnaire 
was calculated by Cronbach's alpha 0.971. Then, one-sample t-test was performed for 
the main classes found in the study using SPSS 18 software. According to the research 
findings, seven main categories are: organizational factors, government factors, 
individual factors, behavioral factors, motivational factors, human resource 
relationships, outcomes, and the most important factors based on 114 effective factors 
prioritization are: Comprehensive retirement (4.44), Early Childhood Education (4.4), 
Talent Recognition (4.3), Comprehensive program for all age groups (4.3), and job 
security (4.3) in football. It is suggested that they use the findings, officials, 
government, the Ministry of Sport and Youth and the Football Federation to improve 
and improve the human resources status of the football course and clear the path of the 
professional course. 
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