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  چكيده 
از لحاظ هدف بنيادي، از نظر . كشور بود انفراديهاي  ورزش اي داري حرفه نظام باشگاهطراحي هدف اصلي اين مقاله 

اي  داري حرفـه  جامعه آماري را اسناد منتشرشده در مبحـث باشـگاه  . باشد بنياد مي از نظريه داده ، كيفي با استفاده روش
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  مقدمه 
هاي جوامع مدرن صنعتي است كه بخش اعظمي از جمعيت  ترين مقوله ورزش يكي از مهم

اي از  هاي ورزشـي، بخـش عمـده    فعاليت. هر كشور با اشكال گوناگون با آن سروكار دارد
هـا   نگاهي به روزنامه. )Hansen & Gauthier,1989, 16( دهد زندگي اجتماعي را تشكيل مي

دهد كه بخش قابل توجهي از اطالعات و زمان افراد در هـر   هاي تلويزيون نشان مي و برنامه
فـارغ از اثـرات   ). 23 :1394،تركسلويه ، غالمينژاد  حيدري(جامعه به ورزش اختصاص دارد 

. آفرينـي در جامعـه اسـت    ساختاري و نهادين، ورزش عاملي براي سالمت و نشاط و هويـت 
بي ارتباط بـا گسـترش ورزش و   ) فراغت(گمان، گسترش جامعه و تمدن اخير موسوم به  بي

توان از ورزش به عنوان عاملي  در بعد سياسي، مي. بسط گونه و نهادهاي مرتبط با آن نيست
ي سرگرمي افراد به خصوص قشر جوان، سركوب احساسات سياسي و سرپوش گذاشتن برا

ها خـود عامـل مهـم     اي حكومت در چنين زمينه. بر روابط قدرت در طبقه حاكم را ياد كرد
برداري سياسي از آن خواهد  گسترش تبليغ ورزش به منظور هدايت افراد به سوي آن و بهره

 ).120 :1397پور،  موسوي( بود
هـاي اجتمـاعي بـراي مانـدگاري بايـد       ورزش نيز مانند ديگر عرصـه توان گفت كه  مي

همواره در رشد و توسعه خويش بكوشد و ابعاد و زواياي خويش را بسط و گسـترش داده،  
بـدني و ورزش   اي در جريان رشد و توسعه طبيعي تربيـت  تثبيت و تقويت كند ورزش حرفه

ك اندك تمامي اذهان را به خود مشغول ساخت در جهان پا به عرصه وجود گذاشت و اند
توان از طريق آن به درآمدزايي روي آورد مورد توجه  اي كه مي و به عنوان صنعت با حرفه

 ,Pritchard, Cooke, Jones؛ Mull, Bayless & Jamieson, 2005: 147( همگان قرار گرفـت 

Bason, Salisbury & Hickman, 2019:39 ( . هـاي ورزشـي و    فعاليـت اي بـه   ورزش حرفـه
شود كه به صورت هدفمند، به منظـور كسـب درآمـد بـراي توسـعه       اي گفته مي يافته سازمان
تـوان   مـي . )Hickey & Kelly, 2008: 479(شـود   هاي اقتصادي و اجتماعي انجـام مـي   ارزش

مختلف در جهان مطرح شـده و   نياست كه به عناو ياز امور يكيامروزه ورزش گفت كه 
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. )Mutter &Pawlowski 325 :2014,(  به اشكال گوناگون با آن سروكار دارند ياديگروه ز
طرفـدار و   يگروهـ . ورزشـكار آمـاتور   يند و گروههست  يا از مردم، ورزشكار حرفه يبرخ

از  زيـ ن يا عـده  بـوده و  يورزش يها شيها، مسابقات و نما برنامه دنيمند به ورزش و د عالقه
؛ 134 :1392خـاني،   احسـاني، اميـري و قـره   ( گذرانند يرا م شيخو يراه ورزش امور زندگ

  ). 204 :1389، ابريشمي، خبيري ،سجادي، الهي
بـازيكن بـه بـازي و رقابـت     / ورزش انفرادي ورزشي اسـت كـه تنهـا يـك ورزشـكار     

بازيكنـان بــه تنهـايي شــركت   / هــاي انفـرادي ورزشــكاران  هــر چنـد در ورزش  .پـردازد  مـي 
ا با هم آموزش مـي بيننـد و داراي مربـي مـي باشـند كـه در پيشـرفت        كنند، اما بيشتر آنه مي

بسياري از ورزش ها انفرادي هسـتند كـه از آن    .مهارت و ورزيدگي آنها نقش مهمي دارند
/ ميـز  روي تنـيس  ،تنـيس  ،پلوتا ،بولز ،بكس ،بدمينتون ،هاي اسكواش توان ورزش جمله مي

 ،ميداني و دو ،سواري دوچرخه ،جودو ،نكما با تيراندازي ،اسلحه با تيراندازي ،پنگ پينگ
را نـام   هنـدبال  و برداري وزنه ،گلف ،كوويت ،كشتي ،كروكت ،شمشيربازي ،ژيمناستيك

 .تنيس: مانند ،هاي انفرادي به شكل ورزش تيمي هم بازي مي شوند برخي از ورزش. برد
 اي به معناي ورزش براي كسـب درآمـد، يـك بخـش اصـلي از صـنعت       ورزش حرفه
در صورتي كه اقبـال مـردم از يـك ورزش معـين      ).Beana 670 :2019 ,( ورزش شده است

از  هـا معمـوالً   كننـد ايـن حقـوق    اي حقوق بااليي دريافت مـي  بسيار باشد ورزشكاران حرفه
بـرآورد  . شـود مين مـي أهـا تـ   طريق فروش بليط، حق پخـش تلويزيـوني و حمايـت شـركت    

كنــد بــه  كــه يــك تــيم ورزشــي ايجــاد مــي شــود كــه بــيش از نصــف درآمــد ناخــالص مــي
اي در  هــاي حرفــه همچنــين از در آمــد باشــگاه. شــود اي پرداخــت مــي ورزشــكاران حرفــه

 & Boulk( شـود  كشورهاي پيشرفته صنعتي نصيب مالكان، مـديران، مجريـان و مربيـان مـي    

Rabinson, 2009, 69  ؛Gómez, Martí & Opazo ,2008( .اي در  هاي حرفه امروزه تعداد تيم
اعضـاي  . هاي چند مليتي در كشورهاي مختلف رواج يافته اسـت  ها و رشد تيم بيشتر ورزش

شـوند در واقـع ورزشـكاران     هـاي جهـاني خريـد و فـروش مـي      اي در عرصـه  هاي حرفـه  تيم
رونـد رشـد ورزش   . شـوند  فـروش مـي   اي همانند كاال بـراي عرصـه جهـاني خريـد و     حرفه
فزاينده بوده است و نشاني بر كند بـودن ايـن رشـد وجـود نـدارد      هاي اخير  اي در دهه حرفه

. كننــد از آن حمايــت مــي اي معمــوالً هــا بــه خــاطر درآمــد حاصــل از ورزش حرفــه دولــت
ها از  اي، قسمت عمده درآمد دولت درآمدهاي مالياتي از ورزشكاران و بخش ورزش حرفه
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المللـي   امروزه موفقيت بـين  ).110 :1396، صوفي و همكاران رضايي(اي است  حرفه ورزش
كننده  المللي و المپيكي به طور كلي تقويت هاي بين براي ورزشكاران يك كشور در رقابت

گيـري موفقيـت در بسـياري از     انـدازه . شـود  وجهه و اعتبار آن كشور در سـطح جهـاني مـي   
هـر  . ودشـ  هاي ورزشي مهم به وسيله جايگاه امتيازي در ارتباط با آن رقابت تعيين مـي  رشته

هاسـت نـه برنـده شـدن و رقابـت بـين        هاي المپيك مشـاركت در آن بـازي   چند فلسفه بازي
ها كه نشان دهنـده موفقيـت    المپيك از جدول مدالالمللي  بين كشورها اما به هر حال كميته

در چند دهه گذشته رقابـت بـين   . )109 :1389اونق، ( كند المپيكي كشورهاست استفاده مي
ايـن  . المللي شدت بااليي به خود گرفته اسـت  هاي بين ها در رقابت ن مدالكشورها براي برد

هـاي ورزشـي كشـورها در سراسـر جهـان       ها و سازمان امر منجر به اين شده است كه دولت
 Mazzei, 2016( افـزايش دهنـد   اي را ميزان بودجـه اختصاصـي بـه ورزش قهرمـاني و حرفـه     

ي ا هاي ورزش حرفـه  المللي، سيستم منظور موفقيت بينبه . )Halsall & Forneris, 2016, 12؛
هـاي واحـدي پيـروي     از سيستم اند و همه آنها تقريباً كشورها شديدا متجانس و همگن شده

اند كه افزايش  بسياري از كشورها نشان داده. )Darko, Mackintosh & 367 ,2015(  كنند مي
هـاي   هـا در بـازي   افـزايش كسـب مـدال   تواند منجر به  اي مي بودجه ورزش قهرماني و حرفه

صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم، يكي از رويدادهاي مهم قـرن گذشـته   . المپيك شود
  ).254 :1395، قرباني ،نادري خورشيدي ،محمدكاظمي، آجرلو( رود به شمار مي

المللي كـه توسـط محققـاني از كشـورهاي بلژيـك، هلنـد و انگلسـتان         بين يدر تحقيق
اي  انجام گرفت و ركن اصلي توسعه ورزش حرفه) 2006(ورزش انگلستان  توسط كميسون

حمايت مـالي، رويكـرد جـامع و يكپارچـه بـه توسـعه       : شناسايي گرديد كه عبارتند بودند از
ها، مشاركت ورزشي، استعداديابي و توسعه سيستم، حمايت شـغلي از ورزشـكاران،   ورزش

المللي  و سيستم گزينش مربي، رقابت بينتسهيالت و تاسيسات آموزشي، تدارك مربيگري 
) 2009( در پژوهشـي بـاالك و رابينسـون   ). 110 :1396، صـوفي  رضايي( و تحقيقات علمي

كنـد احتمـال    هاي مختلف حمايـت مـي  عنوان كردند كه محيطي كه ورزشكاران را از جنبه
 دهـد و همچنـين خـدمات سيسـتم ورزش     المللـي ورزشـكاران را افـزايش مـي     موفقيت بـين 

اي شامل ساختارهاي استعداديابي، مسيرهاي پيشرفت ورزش، حمايت ورزش علمـي،   حرفه
سيستم آمـوزش مربيـان، دسترسـي بـه تسـهيالت و تجهيـزات، رويكردهـاي ضـد دارويـي،          

ــي   ــابتي م ــاختارهاي رق ــدگي غيرورزشــي و س ــت از زن  & Böhlke, 2009,69( باشــد حماي
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Robinson .(  
وســـعه ورزش در جمهـــوري قبـــرس شـــمالي، نشـــان داد بـــراي ت  ينتـــايج پژوهشـــ

هـا بايـد بـا مـدارس ارتبـاط تنگاتنـگ و همكـاري         هاي ورزشي مختلف و باشگاه فدراسيون
هاي كشور بايد در جهت  آنها همچنين به نتيجه دست يافتند كه سياست. مستمر داشته باشند

مناسـب در   گري در ورزش و ايجـاد انگيـزه   اي اندازي مناسب براي توسعه حرفه ايجاد چشم
نيـز در   )2019(بـراون و آرنولـد    در همين راستا. )Deniz, 2013&Yenel(ورزشكاران باشد

را از  و باشـگاه  كـادر فنـي  ارتبـاط بـا    جـاد ياپيوند بين بازيكنان و  جاديانتايج پژوهش خود 
دانند كـه از ايـن طريـق محيطـي      عوامل شرايط الزم براي پيشرفت و موفقيت در ورزش مي

 ,Brown & Arnold( آيـد  قابل اعتماد براي بازيكنان و كادر فنـي بـه وجـود مـي     يكپارچه و

فضا و تجهيـزات،  نيز مؤيد اين است كه ) 1396(نتايج پژوهش محمدي و همكاران . )2019
تـرين عوامـل    از مهم هاي ورزش بودن زيرساخت  ريزي، اعتبارات و فراهم مديريت و برنامه
كند كـه موفقيـت    نيز بيان مي) Campa Planas & Kalemba (2017,. باشند توسعه ورزش مي

هـا بيشـتر    آورد و از اين طريـق سـودآوري باشـگاه    ورزشي كارايي اقتصادي را به وجود مي
هـا ناشـي از موفقيـت     كنند كه موفقيت مالي باشـگاه  اين در حالي است كه بيان مي. شود مي

  .)Rohde & Breuer, 2016(استالمللي و همچنين ارزش برند  ورزشي در سطح ملي و بين
و در باشـگاه اروپـايي در بـازه     )2018(پريـرا   در همين زمينه و در پژوهشي كه توسط 

هـايي كـه ثبـات بيشـتري در      انجام شده است نشان داد كـه باشـگاه   2010-2017زماني سال 
سـاس  توانند به نتايج بهتري در حوزه ورزشي دست پيـدا كننـد، بـراين ا    امور مالي دارند مي

. )(Pereira, 2018اهـداف خـود را در ايـن راسـتا بـه روشـني مشـخص سـازند         دها باي باشگاه
كـه درآمـد حـق    نيز در نتايج پژوهش خود نشان دادنـد  ) 1392(نقدي، كاغذيان و افشارپي 

در نتـايج  ) 1388(امـا غربـاوي   . دارد هـا را بـر درآمـد باشـگاه    ريثأتـ  نيشـتر يپخش رسـانه، ب 
در . پژوهش خود بر اهميت مسائل مالي در پيشرفت ورزش در سطوح باشگاهي تأكيد دارد

اهداف بلندمدت توسـعه فوتبـال    شبرديپ براي) 2016( 1ايفوتبال آس ونيكنفدراسهمين راستا 
را بـه   يالو مـ  يحقوق ،يو ادار يپرسنل ،يساختار ،يورزش ياساس اريدر سطح قاره، پنج مع

ــوان مع ــايعن ــل ياره ــه ياص ــت    يا حرف ــرار داده اس ــود ق ــدامات خ ــرلوحه اق ــدن در س  .ش
هـا و داشـتن نظـارت     جهت ارتباط مناسب با باشـگاه  2016از سال  ايفوتبال آس ونيكنفدراس

                                                                                                                                        
1. Class AFC  
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 ونيمقررات صـدور مجـوز باشـگاه كنفدراسـ     را تحت عنوان برنامه يستميبر آنها س ميمستق
اطالعـات و اسـناد    ستيبا يم ايقاره آس يها باشگاه هينموده است كه كل يطراح ايفوتبال آس
نظـر از   صـرف  ،يورزش اريمبنا در مع نيا بر .نديهماهنگ نما ستميس نيرا وارد ا يدرخواست
 ابـد، ي يمـ  ينـ يها در آن تبلور عبودن باشگاه يا اول باشگاه كه شاكله حرفه ميت يتمركز رو

 كـه  طـوري ه بـ . ها است در باشگاه هيمختلف پا يهاميفوتبال و ت يوجود آكادم يرو ديتاك
 يها رده يفعال در تمام يآكادم يدارا ستيبا يم يا خواهان مجوز حرفه يها باشگاه يتمام
 ،يســاختار اريــمع درهمچنــين  .باشــند ايفوتبــال آســ  ونيكنفدراســ دييــمــورد تا يســن
ــرا يو ادار يورزشــ يهــا رســاختيز ــا. مــدنظر اســتهــا  باشــگاه يمناســب ب مهــم در  ني
 يبـرا  دييـ أمـورد ت  وميو اسـتاد  ينـ يشـامل امكانـات اسـتاندارد تمر    يورزشـ  يهارساختيز

تـام بـه وجـود     يبسـتگ  يا چـرا كـه اسـاس فوتبـال حرفـه     . اسـت  يمسابقات رسـم  يبرگزار
 ونيمقررات صدور مجوز باشگاه كنفدراسـ ( استاندارد دارد قهمساب نيو زم ينيامكانات تمر

   .)2016، ايسفوتبال آ
هـاي كلـي    توان گفت كه در راسـتاي اجـراي سياسـت    با توجه به موارد اشاره شده مي

گـري   هاي ورزشي، كاهش تصديقانون اساسي و به منظور ساماندهي امور باشگاه 44اصل 
زايـي در حـوزه ورزش، توسـعه ابعـاد مختلـف       هاي اقتصادي و اشـتغال دولت، رشد فعاليت

، گسـترش روح جـوانمردي و اخـالق در ورزش،    )اي قهرمـاني و حرفـه  همگـاني،  (ورزشي 
 يهـاي كلـي سـالمت و حمايـت از محـيط زيسـت و ارتقـا        تسريع در اجرايي شدن سياست

بـه عنـوان يـك     رانيـ ا ياورزش حرفـه  ينظام باشگاه دار يطراحسطح غرور و نشاط ملي، 
  . اولويت مهم براي محقق مطرح و مورد بررسي قرار گرفت

  وش پژوهشر. 1
كـه جامعـه آمـاري آن را اسـناد منتشـر شـده پيرامـون مبحـث          پژوهش حاضر كيفـي اسـت  

بـراي  . نظـران تشـكيل دادنـد    نفر از صـاحب  13هاي انفرادي و  اي ورزشداري حرفه باشگاه
 بـرداري غيراحتمـالي  گيري هدفمند كه روش نمونهاي از نمونه انتخاب نمونه از چنين جامعه

. دشـ گيـري نظـري اسـتفاده    گيـري، از نمونـه  در ادامه براي كفايت نمونه. استفاده شد ،است
ايـن پـژوهش شـامل چنـدين     . ها در اين پـژوهش مصـاحبه عميـق بـود    آوري دادهابزار جمع
، كـدهاي  شـده  انجـام ي هـا  مصاحبهي ساز ادهيپكه پژوهشگر بعد از  صورت بدين. مرحله بود

و   تجزيـه . و تحليـل شـد   هـا تجزيـه   متن مصاحبه. ناسايي كردش ها مصاحبهمفهومي را از متن 
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و  بـراي تجزيـه   . هـا انجـام گرفـت    آوري داده طور مستمر با جمـع  زمان و به ها همتحليل داده
با اسـتفاده از ايـن   . ها از روش نظريه داده بنياد براي استخراج مفاهيم استفاده شدتحليل داده

: در ايـن پـژوهش، سـه مرحلـه كدگـذاري     . شـدند روش، مفاهيم آشكار و پنهـان مشـخص   
  :اجرا شد 3و كدگذاري انتخابي 2، كدگذاري محوري1كدگذاري باز

در كدگذاري باز، متن هـر مصـاحبه چنـد بـار خوانـده شـد و جمـالت         :كدگذاري باز
در كدگذاري اوليه، پژوهشـگر از  . صورت كدهايي ثبت شدند اصلي آن استخراج شده و به

هـاي پژوهشـگر از    برداشـت (كننده  شوندگان و كدهاي داللت ة مصاحبهكلمات مورداستفاد
لحاظ مفهومي با يكديگر مشابه بودند، در يـك   سپس، كدهايي كه به. استفاده كرد) ها گفته

ــد   ــرار گرفتن ــته ق ــه    . دس ــان و گفت ــايي از بي ــدهاي معن ــذاري، واح ــد كدگ ــاي  در فراين ه
، استخراج شدند و پس از كدگذاري و ها بود دهندة تجارب آن كنندگان كه نشان مشاركت
بندي كدها انجام گرديـد، طبقـات    ها، طبقه ها بر اساس تشابهات و تفاوتكردن داده خالصه

تـر   هـاي انتزاعـي   هـا يـا مقولـه    مايـه  ها، درون با هم مقايسه شدند و از تحليل و تفسير اين داده
  . استخراج شدند

در كدگذاري محوري، پژوهشگر يـك مقولـة كدگـذاري بـاز را      :كدگذاري محوري
سـپس،  . دهدعنوان مقوله يا پديدة اصلي، در مركز فرايند قرار مي كند و آن را بهانتخاب مي
هـاي  در اين مرحله، كدها و دسـته . دهدهاي مرتبط با آن را در آن دسته قرار ميساير مقوله

بـر ادغـام مـوارد     با يكديگر مقايسه شـدند و عـالوه  اوليه كه در كدگذاري باز ايجاد شدند، 
بـراي  . شدند، حول محور مشتركي قرار گرفتنـد هايي كه به يكديگر مربوط مي مشابه، دسته

هايي كه با هـم ارتبـاط داشـتند، در يـك طبقـه قـرار       توسعة مفاهيم، در مرحلة كاستن، طبقه
  . گرفتند

يشترين فراواني را داشت، متغيـر اصـلي   اي كه بدر اين مرحله، طبقه :كدگذاري انتخابي
  . در نظر گرفته شد

اي انفـرادي كشـور، مقولـة اصـلي در     در اين پژوهش، نظام باشگاه داري ورزش حرفه
 گيري براي روايي و پايايي اندازه. نظر گرفته شد و بقية متغيرها، حول محور آن قرار گرفتند

 ها شونده مصاحبه به مراجعه با نتايج تأييد يا بنديشد؛ طبقه انجام بازبيني كدگذاري هنگام به
                                                                                                                                        
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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 كفايت ارجاع مورد منابع گرفت و در نهايت انجام كيفي موارد و بدين ترتيب تحليل انجام
 1كيـودا  ها از نـرم افـزار مكـس    در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده .داشتند را الزم

  . بهره گرفته شد 2018نسخه 

  هاي پژوهش يافته. 2

  آمار توصيفي . 1-2

 شـناختي  هـاي جمعيـت   هاي تحقيق ابتدا به توصيف ويژگـي در راستاي تجزيه و تحليل داده
نفـر   10نمونه مصاحبه شونده در پژوهش تعـداد   13بر اساس . هاي تحقيق پرداخته شدنمونه

 4در زمينه مدرك تحصيلي، . نيز زن بودند) درصد 1/23(نفر  3مرد و تعداد ) درصد 9/76(
) درصد 1/23(نفر  3كارشناسي ارشد و ) درصد 1/46(نفر  6كارشناسي، ) درصد 8/30(نفر 

) درصد 1/23(ها  هشوند نفر از مصاحبه 3همچنين در زمينه شغل، . تحصيالت دكتري داشتند
مـديران  ) 4/15(نفـر   2مـديران باشـگاه بـانوان و    ) درصـد  6/7(نفـر   1اعضاي هيئت علمي، 

اي وزارت توسـعه ورزش قهرمـاني و حرفـه   معاونـت  ) درصـد  8/30(نفـر   4باشگاه آقايـان،  
  .ساي فدراسيون بودندؤر) درصد 1/23(نفر  3ورزش و جوانان، 

  ها تحليل داده. 2-2

ها بـا اسـتفاده از سـه روش كدگـذاري بـاز، كدگـذاري محـوري و كدگـذاري          تحليل داده
  . دشو مشاهده مي 1شناسي آمد، در جدول  انتخابي كه شرح كامل آن در بخش روش

  هافهرست مجموعه كدهاي اوليه برخاسته از داده. 1جدول 

  كد اوليه   نشانگر  كد اوليه   نشانگر
P1 فلسفه  P8, P12  محيط خارجي  
P3  انداز بيانه چشم  P4, P13  محيط داخلي  

P4, P6  بيانه مأموريت  P4, P5  محيط عمومي  
P1, P8  اهداف  P1, P5  محيط كاري  

P7, P12  هاسياست  P2, P6  هاي سياسي محيط  
P4, P9  ها و ساختار سازمانيروش  P7, P9  اقتصادي  

                                                                                                                                        
1. MAXQDA  
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  كد اوليه   نشانگر  كد اوليه   نشانگر
P13  توليدات و خدمات پيشنهادي  P11, P12  شناختيجامعه  

P2, P5  واكاوي بازار و طرح مالي  P7, P8  فرهنگي - اجتماعي  
P11, P12  اعضا  P1, P3  قانوني و فني  

P4, P5  هواداران  P2, P3  رقبا  
P9, P10  هاتأمين كننده  P2, P5  مشتريان  
P2, P7  وكال  P5, P9  مديران بايد قوانين را اجرا كنند  

P1, P3  هاي ورزشيگروه  P2, P13   مديران بايد همچنين از منابع در
  اختيارشان آگاه باشند

P8, P10, 
P11, P13  

ها،  ها بايد از تمام دستورالعملمديران باشگاه
اداره باشگاه  ها و قوانيني كه برايخط مشي

  اند مطلع باشندوضع شده
P6, P8   باشگاه نيز بايد دستورالعملي شامل

  هاي اجرايي باشد ها و سياست مشي خط

P5  ريزيبرنامه  P2, P4, 
P6, P7  سازماندهي  

P2, P5  ارزشيابي  P8, P10  رهبري  
P9, P13  مهارت فني  P11, P13  مديريت اماكن  

P1  سيستم پاداش مناسب  P3, P6  هاي باشگاهنيازها و اولويت  
P1, P4  مهارت ادراكي  P3, P4  ليگ  

P6, P11  مهارت انساني  
P1, P4 
P5, P7 

P11, P12  
  كمپ تمرين

P10, P13  مديريت جذب حاميان مالي  P2, P5  ترغيب افراد براي دستيابي به اهداف  
P4, P3  درك روشن از باشگاه  P3, P7  شايسته ساالري منابع انساني  
P4, P5  سمت نيروي انساني  P2, P3  برنامه كاري  
P9, P10  هدف شغل  P4, P8  شناخت عملكردهاي مختلف سازمان  

P11, P13  روابط كاري ضروري  P7, P9  ناظر  
P1, P4  جذب حامي مالي  P7, P8  هاي چالشيطراحي پست  
P7, P8  فروش بازيكنان  P7, P10  فروش محصوالت تجاري باشگاه  
P2, P5 
P7, P11   ها قراري ارتباط با رسانهبر  P2, P12  حمل و نقل  
P2, P3  رويداد  P7, P8  حق پخش تلويزيوني  

P4, P7  تشريك مساعي  P7, P8  هاي تجاري به موفقيت باشگاه شركت
  كندكمك مي

P9, P10   سهامداران راه موفقيت باشگاه را تسهيل
  ارتباط هواداران  P11, P12  كنند مي

P11, P12  سازمان توانايي ديد كلي  P8, P10  مسوليت اجتماعي  
P2, P3  توانند به موفقيت باشگاه كمك كنندها ميبانك  P11, P13  كانون پيشكسوتان  

P4, P8  فراهم آوردن شرح شغلي  P7, P8 P9  هاي اخالقي براي  برگزاري كالس
  بازيكنان و كادر فني
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  كد اوليه   نشانگر  كد اوليه   نشانگر
P4, P9  هاي ويژهمسئوليت  P1, P5  شفافيت مالي  
P2, P7   نظارت  P2, P6  شفافيت قرار دادها  
P7, P9  شرايط افراد  P2, P3  فراهم كردن كمپ تمرين  

P1, P2 P7, 
P9 P11, 

P13  
در موفقيت مؤثر  مراجع قانوني و حقوقي عاملي
  فراهم كردن ورزشگاه مسابقات  P1, P3  باشگاه هستند

P2, P7  فراهم كردن محل اسكان تيم  P9, P13  هاي پايهتوجه به رده  
P5, P12  فروش بليط  P4, P7  فروش پوشاك و خدمات ورزشي  

P6, P9  در موفقيت باشگاه هستندمؤثر  هوادارن عاملي  P7, P9  در موفقيت باشگاه مؤثر  ها عاملي رسانه
  هستند

P10, P11  در موفقيت باشگاه هستندمؤثر  بازيكنان عاملي  P1, P7 
P9, P12  

تواند براي رسيدن به موفقيت دولت مي
  كنندمي باشگاه كمك

P10, P12  تالش براي همكاري مشترك  P7, P9  نفعان ارتباط با ذي  
P5, P11  سيستم پاداش مناسب  P7, P10 

P12, P13  هاي باشگاهنيازها و اولويت  

 مفـاهيم  مصـاحبه،  جمـالت  از تكراري و زائد جمالت حذف و ها داده اولية تلخيص از پس
   . اوليه بود كد 86 شامل) اوليه كدگذاري مرحله( ها مصاحبه اوليه

  هااستخراج مفاهيم و مقوله. 2جدول 

  كد گذاري انتخابي  مقوله  نشانگر
P1, P3, P5, , P12  طرح باشگاه  

  درك محيط P1, P2, P3, P5, P7, P11, P4, P8  اي عوامل زمينه
P2, P10, P4, , P13 مديريت منابع انساني  

P9, P4, , P5, P6, P12 زيرساخت  
P1, P2, P6, P8, P10. P12, P13 اقدامات بازاريابي  

  امور فرهنگي P3, P7, P9, P11  برنده عوامل پيش
P9, P10, P12, P13 روابط عمومي  

P1, P3, P6, P8 امور مالي  
P2, P4, P5, P9, P12, P13 دهنده عوامل توسعه  وظايف اجراي مديران در محيط ورزشي  

P6, P8, P12, P13 مديريتيهاي  مهارت  
P1, P3, P5, P7, P9, P10  موفقيت باشگاه  عوامل اثر گذار بر موفقيت  

عوامـل  (مفهـوم   4هاي حاصل از كدگذاري انتخـابي ايـن عوامـل در قالـب     با استناد به يافته
  . تجلي پيدا كرده است) اي، عوامل پيش برنده، عوامل توسعه دهنده و موفقيت باشگاه زمينه
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  ارائه شماتيك كدهاي انتخابي . 3-2

اي را ارائه كرده و هاي تفكيك شدهبراي نمايش كدهاي انتخابي و قابل فهم بودن آنها اليه
ئـه  اها در كنار هم، مدل نهايي پژوهش بـه شـرح زيـر ار   در نهايت بر اساس قرار گرفتن اليه

  .شده است
  

 انفرادي ايرانهاي  اي ورزش داري حرفه مدل نهايي نظام باشگاه. 1 شكل

  گيري بحث و نتيجه. 3
هـاي توليـدي بـراي صـنعت      ها و كارخانـه  هاي ورزشي در حقيقت، همچون كارگاه باشگاه

ها و صـنعت ورزش ايـران    با نگاهي به وضع موجود باشگاه. روند ورزش كشور به شمار مي
بـه  . سـاخت داري را بيش از پيش نمايان  توان اهميت تدوين يك نظام جامع براي باشگاه مي

داري به درستي تعيين شود،  ي باشگاه منظور موفقيت در اين كار بايد نخست هدف و انگيزه
هـاي انفـرادي    اي ورزش داري حرفـه  بر اين اساس هدف اين پژوهش طراحي نظـام باشـگاه  

اي  داري حرفــه هــا نشــان داد كــه طراحــي نظــام باشــگاه  تجزيــه و تحليــل يافتــه. ايــران بــود
زمـاني كـه مكانيسـم اثـر ايـن      . ي ايران بر مبناي عوامل مختلفي قـرار دارد هاي انفراد ورزش

توان شاهد رشـد و بالنـدگي نظـام باشـگاه      درستي شناسايي و تشخيص دهيم مي عوامل را به
در ادامـه ايـن عوامـل بـه     . هاي مختلف ورزشي بـود  اي انفرادي در رشتهداري ورزش حرفه

بـا توجـه بـه نتـايج     . شـود ها به بحـث پرداختـه مـي   صورت جداگانه مطرح و در ارتباط با آن
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اي شـود   توان گفت كه براي اينكه يك باشگاه تبديل به يك باشگاه حرفه دست آمده مي به
همچنين . باشدعوامل توسعه دهنده مي .3عوامل پيش برنده و  .2اي،  عوامل زمينه .1نياز به؛ 

  .ستخراج شدثيرگذار اأبراي رسيدن به موفقيت باشگاه هشت عامل ت
مـديريت منـابع    -درك محـيط  -اي شـامل طـرح باشـگاه    عوامل زمينه :اي عوامل زمينه

بولكـه و   هـاي  نتايج بدسـت آمـده از ايـن بخـش بـا پـژوهش      . باشدانساني و زير ساخت مي
 . همخواني دارد) 1396(و محمدي و همكاران  )2018(، پريرا )2009(رابينسون 

ها را است كه تمام جوانب اهداف و ساختار باشگاه سندي نوشته شده: طرح باشگاه. 1
سازد  ها را به هم مرتبط ميانداز و مأموريت باشگاه طرح فلسفه، چشم. دهدبه هم ارتباط مي

كننـده خـدمات هسـتند،    آورد و كسـاني كـه دريافـت   و خدماتي را كـه باشـگاه فـراهم مـي    
هـاي عمليـاتي و تجهيـزات    نـه اهداف، ساختارهاي سازماني و تجاري، جريان درآمـد و هزي 

انـداز، بيانـه    مشـامل فلسـفه، بيانـه چشـ    : عناصـر اصـلي طـرح   . كنـد مورد نياز را تعريف مـي 
ها و ساختار سازماني، توليـدات و خـدمات پيشـنهادي،    ها، روشمأموريت، اهداف، سياست

  . باشدواكاوي بازار و طرح مالي مي
پردازند، عوامـل داخلـي و   اليت نميبه فع هاي ورزشي در خألباشگاه: درك محيط. 2

كنند و يا آن را از اين راه بـاز  ها را در دستيابي به اهدافش كمك ميخارجي زيادي باشگاه
. مديري كه از اين عوامل محيطي آگاه نباشـد، محكـوم بـه شكسـت خواهـد بـود      . دارند مي

ومي محـيط عمـ  . شـود هاي عمومي و كاري ميمحيط خارجي شامل محيط: محيط خارجي
آن محيطي است كه ممكن است بر عمليات يك سازمان ورزشي تأثير مستقيم نداشته باشند 

: عناصـر محـيط عمـومي شـامل    . تواند روي تصـميمات سـازمان اثـر گـذار باشـد     اما گاه مي
. باشـد  فرهنگي، قـانوني و فنـي مـي    -شناختي، اجتماعيهاي سياسي، اقتصادي، جامعه محيط

دهنـد كـه   حيط سياسي، مقامات محلي به باشـگاه ورزشـي قـول مـي    مثالً در مورد تأثيرات م
زميني را به قيمت يك ميليارد در سال به باشگاه اجاره دهند تا باشگاه بتواند اماكن جديدي 

حال اگر سياست مداراني كه به باشگاه عالقـه دارنـد و ايـن قـول را بـه      . در آن احداث كند
ت رأي نياورند و سياستمداران جديد براي زمين مذبور اند ولي در دوره بعد انتخابا آنها داده

ايـن مثـال، تـأثير سياسـت بـر      . رودبرنامه ديگري داشته باشند، آن گاه امـاكن از دسـت مـي   
با اين حال محيط كاري باشگاه نسبت به محيط . دهددستيابي باشگاه به اهدافش را نشان مي

طـور كامـل و مسـتقيم بـر باشـگاه و      عناصر محيط كاري بـه  . تر استعمومي آن بسيار مهم
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هـا،   رقبا، مشتريان، اعضـاء، هـواداران، تـأمين كننـده    . گذارند دستيابي به اهداف آن تأثير مي
: محيط داخلـي . دهند هاي مختلف محيط كاري را تشكيل ميهاي ورزشي جنبهوكال، گروه

گـذارد نيـز    اثـر مـي   ها بايد به عوامل دروني كه بر كار آنهـا در كنار عوامل خارجي، باشگاه
هـا بايـد از تمـام     مـديران باشـگاه  . دهنداين عوامل محيط داخلي را تشكيل مي. توجه نمايند
. انـد مطلـع باشـند    ها و قوانيني كـه بـراي اداره باشـگاه وضـع شـده      مشي ها، خط دستورالعمل

و هـا   باشـگاه نيـز بايـد دسـتورالعملي شـامل خـط مشـي       . مديران بايـد قـوانين را اجـرا كننـد    
  . مديران بايد همچنين از منابع در اختيارشان آگاه باشند. هاي اجراييش داشته باشد سياست

گيري در مـورد مسـائلي هسـتند     ها نيازمند تصميم مديران باشگاه: مديريت منابع انساني
كه چه كسي را استخدام كنند تا مطـئن شـود كـه اسـتخدام شـدگان جديـد بـراي پيشـرفت         

هـاي ارزشـيابي و يـا سيسـتم     در بيشتر اوقات فرايند اسـتخدام، طـرح  . كنندتالش مي باشگاه
توانـد بـه اسـتخدام    ايـن موضـوع مـي   . ها چندان مشخص و روشـن نيسـت  پاداش در باشگاه

شوند كه كاركنانشان وظـايف خـود را   كاركنان نامناسب منتهي گردد و مديران متوجه نمي
هـاي ورزشـي شـامل    نساني در محيط باشگاهدهند يا خير؟ مديريت منابع ابه خوبي انجام مي

هاي نظير، فراينـد اسـتخدام و بـه    هاي آن در زمينهدرك روشني از باشگاه، نيازها و اولويت
تهيـه  (ها در زمان كافي، فراهم آوردن شرح شغلي كار گماردن كاركنان مناسب براي پست

ر داوطلبـان شـغل را   چراكه امكان امـاكن نظـاتر بـ   . باشدشرح شغل موضوع بسيار مهمي مي
عنـوان يـك شـغل بايـد بـا سـطح و       : اجزاي يك شرح شـغل شـامل عنـوان   . آوردفراهم مي

هاي مانند مدير عامل، مدير مربيان، معاون مدير، مـدير  عنوان. وظايف آن شغل مرتبط باشد
  ... بازاريابي و 
ي او دهد و چه كسشرح شغل بايد نشان دهد كه كارمند به چه كسي گزارش مي: ناظر

هاي بزرگ با سطوح مختلف معموالً يك كارمند در سازمان. كندرا هدايت و ارزشيابي مي
هايي كـه  كند ولي در باشگاهگزارش خود را مستقماً به مدير عامل يا هيات مديره ارائه نمي

اي دارند ممكن اسـت تمـامي كاركنـان بـه مـدير باشـگاه و يـا هيـات         ساختار سازماني ساده
  . دهند مديره گزارش

كند كه چرا ايـن شـغل وجـود    همانند بيانيه ماموريت، هدف شغل بيان مي: هدف شغل
. دهـد شود چـه كـاري بـراي سـازمان انجـام مـي      دارد و فردي كه در اين پست منصوب مي

ها نشان دهنده وظايفي هستند كه به شغل مـورد نظـر و بـه     اين مسئوليت: هاي ويژه مسئوليت
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  . هدف آن مرتبط است
اگر محتواي يك شغل دربرگيرنده نظارت باشد، شرح شغل بايـد بيـان   : نظارت كردن

  . كند كه چه كاركناني و چه تعدادي از آنها بايد مورد نظارت قرار بگيرند
ايــن شــرايط نشــان دهنــده تجــارب كــاري، ســابقه ســطح تحصــيالت،  : شــرايط افــراد

  .باشد هاي شغلي مورد نظر مي ليتهاي مورد نياز براي انجام مسئوها و مهارت نامه گواهي
رود در كار خود  كننده ساعاتي است كه از افراد انتظار مي اين برنامه بيان: برنامه كاري
  . اين استانداردها بيان كننده انتظارات هستند: استانداردهاي كاري. حضور داشته باشند

ظران و يـا  يك كارمند بايد با افرادي كه ممكن اسـت جـزء نـا   : روابط كاري ضروري
كـه بـه صـورت    ) زيردستانش نباشند چه در داخل و چه خارج از باشگاه ارتباط داشته باشد

هـاي چالشـي، سيسـتم پـاداش      صحيح انتظارات از آن پست را برطرف سازد، طراحي پسـت 
  .باشدها ميمناسب و پر كردن اين بخش

اي  ري حرفـه دا اي و مهـم در خصـوص باشـگاه    يكي ديگر از عوامل زمينه: زيرساخت
اي وجود زيرساخت يكي از عوامـل  براي باشگاه حرفه. هاي انفرادي زير ساخت بود ورزش

فراهم كـردن ورزشـگاه   ) 2 -فراهم كردن كمپ تمرين) 1شود و عواملي مثل مهم تلقي مي
فراهم كردن محل اسكان تـيم بـراي يـك باشـگاه     ) 4هاي پايه و توجه به رده) 3 -مسابقات

در راسـتاي   )2016( كنفدراسيون فوتبال آسياضروري است در همين راستا  اي الزم وحرفه
پيشبرد اهداف بلند مدت توسعه فوتبال در سطح قاره، پنج معيار اساسي ورزشي، ساختاري، 

اي شـدن در سـرلوحه   پرسنلي و اداري، حقوقي و مالي را به عنـوان معيارهـاي اصـلي حرفـه    
كه در اين پژوهش هـم  . اين عوامل زير ساخت استيكي از  .اقدامات خود قرار داده است

بـر  . هاي انفـرادي بـود   اي ورزشاي نظام باشگاه داري حرفهزيرساخت يكي از عوامل زمينه
نظر از تمركز روي تـيم   در معيار ورزشي، صرف )2016( اين مبنا كنفدراسيون فوتبال آسيا

يابد، تاكيد روي وجـود  ر عيني ميها در آن تبلواي بودن باشگاهاول باشگاه كه شاكله حرفه
هـاي   كه تمـامي باشـگاه   طوريه ب. ها استهاي مختلف پايه در باشگاهآكادمي فوتبال و تيم
 ييـد أهاي سني مـورد ت بايست داراي آكادمي فعال در تمامي ردهاي ميخواهان مجوز حرفه

ها مكلف به پيگيري تمرينات ورزشي بـا  در سيستم جديد نه تنها باشگاه. باشند 1اي اف سي
 بايــدســاله هســتند، بلكــه در ضــمن  7تــا  3برنامــه در راســتاي يــك فلســفه فوتبــالي مــدون 

                                                                                                                                        
1. AFC 
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هاي الزم پزشكي را نيز بـراي بازيكنـان   هاي اجتماعي خارج از آن و بويژه حمايت آموزش
ند همـه سـاله   هـا بطـور مسـت   لـذا مقـرر گرديـده تـا باشـگاه     . هاي رده پايـه فـراهم سـازند   تيم
طـي گزارشـي    اي اف سي هاي مهم سال بعد خود را بهعملكرد آكادمي و رئوس برنامهريز

هـا   هـاي ورزشـي و اداري مناسـب بـراي باشـگاه     در معيار ساختاري، زيرساخت. ارائه نمايند
هـاي ورزشـي شـامل امكانـات اسـتاندارد تمرينـي و       ايـن مهـم در زيرسـاخت   . مدنظر اسـت 

اي  چراكـه اسـاس فوتبـال حرفـه     ،تاييد براي برگزاري مسابقات رسمي استاستاديوم مورد 
كنفدراسـيون فوتبـال   ( بستگي تام به وجود امكانات تمريني و زمين مسـابقه اسـتاندارد دارد  

  ).2016، آسيا
 .3امـور فرهنگـي،    .2اقدامات بازاريـابي،   .1برنده شامل عوامل پيش :برندهعوامل پيش
پريرا  هاي دست آمده با پژوهشه هاي ب اين نتايج و مؤلفه. ر مالي بودامو .4روابط عمومي و 

و ) 2017(، محمدي و همكاران )2016(، رود و بروئر )2017(، كامپا پالناز و كلمبا )2018(
 . هاي ورزشي صورت گرفته بود همخواني داردكه در حوزه باشگاه) 2009(غرباوي 

اي  برنده براي نظام باشگاه داري حرفهامل پيشترين عويكي از مهم: اقدامات بازاريابي
اي  هـاي حرفـه  باشـگاه . باشـد هاي انفرادي وجود اقـدامات بازاريـابي در باشـگاه مـي     ورزش

پخـش   -فروش محصوالت تجـاري باشـگاه   -فروش بازيكنان -توانند جذب حامي مالي مي
زاريابي خود در فروش بليط و فروش پوشاك و خدمات ورزشي منابع مالي و با -تلويزيوني

مروزه ورزش به يك صنعت در آمدزا تبديل شده است كه با توجه بـه  تامين كنند چرا كه ا
هـاي تجـاري و    هـا، شـركت  همواره در كانون توجهات رسـانه  ورزشعالقه فراوان مردم به 

صـنعت  ايـن  تـرين بخـش   مهـم اي ي حرفـه هاباشگاه. صاحبان ديگر صنايع قرار داشته است
ي هـا  د كه ادامه حيات اين صنعت وابستگي بسياري به پابرجا ماندن باشگاهشونمحسوب مي

زماني قـادر خواهنـد بـود بـه حيـات       ايي حرفههاباشگاه. داردهاي انفرادي  ورزش ايحرفه
در هر صـنعتي،  . مين كرده و در آمدزا باشندأهاي خود را تخود ادامه دهند كه بتوانند هزينه

بـا افـزايش امكانـات     ورزشصـنعت  . گـردد اركـان آن تلقـي مـي   ترين در آمد يكي از مهم
ارتبــاطي ماننــد مــاهواره، اينترنتــي موبايــل و راديــو، ورود حاميــان مــالي، تخصصــي شــدن  

هــاي فــراوان آن بــراي مــردم، فضــاي مناســبي را جهــت  هــاي ورزشــي و جــذابيت فعاليــت
هـاي   طـي دهـه   شورزصـنعت  توان گفـت كـه   مي. هاي اقتصادي فراهم نموده است فعاليت

مانند يك بنگاه اقتصادي قدرتمنـد   ايحرفههاي اخير تغييرات فراواني كرده است و باشگاه
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دسـت  ه تـوان نتـايج بـ   مـي . باشندهاي مختلف جهت كسب درآمد ميبه دنبال منابع و روش
اي  آنهـا مطالعـه  . همخوان دانست) 2013(آمده از اين بخش را با پژوهش نقدي و همكاران 

هاي فوتبال انجام دادند و بيان كردند بر درآمد باشگاهمؤثر  نه تحليل عوامل اقتصاديدر زمي
  .هاي فوتبال داردكه حق پخش رسانه، بيشترين تاثير را بر درآمد باشگاه

هاي انفرادي كه  اي ورزشيكي از عوامل مهم و الزامات يك باشگاه حرفه: امور مالي
هـا و شـفافيت مـالي    در اين مطالعه شفافيت قـرارداد . تبايد داشته باشد امور مالي شفاف اس

 معيار حقـوقي ) 2016( كنفدراسيون فوتبال آسيادر همين راستا . جز عوامل امور مالي بودند
اي در معيـار حقـوقي   . اي فوتبال معرفي كـرده اسـت  هاي حرفهرا براي باشگاه معيار ماليو 

امـر در ادامـه فراينـد تبـديل موسسـات      ايـن   .ها مـدنظر اسـت  ، اسناد حقوقي باشگاهاف سي
. هاي تجاري ورزشي روند تكاملي خود را طـي كـرده اسـت   ورزشي سابق در قالب شركت

در حقيقت وجود اساسنامه يا شركت نامه معتبر ثبت شده و منطبق با مقررات قانوني، مدنظر 
بنيـادي،   در كنـار ايـن سـند حقـوقي    . باشـد مي اي اف سي كيدأفيفا و در سطح قاره مورد ت

بايسـت   ها نيز ميقراردادهاي ورزشي، آئين نامه انضباطي و قواعد رفتاري و كرداري باشگاه
در همچنـين  . و فدراسيون فوتبال هر كشوري تنظيم گردند اي اف سيمنطبق با قواعد فيفا، 

ها بـا سـال مـالي خـود،     با تاكيد بر هماهنگ سازي سال مالي باشگاه اي اف سيمعيار مالي، 
هاي انجام گرفته، تـراز  در اين راستا بر مبناي درآمدها و هزينه. باشدبال شفافيت مالي ميبدن

ها مورد بررسي موشكافانه كارشناسان مـالي كنفدراسـيون قـرار    مالي حسابرسي شده باشگاه
اي شدن و اجازه شركت در مسابقات باشـگاهي  تراز مالي مثبت، مالك مهم حرفه. گيردمي

اكثــر تــوان گفــت كــه مــي). 2016، كنفدراســيون فوتبــال آســيا( ا اســتكنفدراســيون آســي
كه به جهت عدم دريافت حق پخش تلويزيـوني  ار مشكل هستند، چراهاي ايراني دچ باشگاه

همچنـين  . مكفي و يا جذب حامي مالي مناسب داراي تراز مالي منفي بوده و بدهكار هستند
ايراني، عدم تخصيص واقعي بودجه به  هايمالي يكي ديگر از نقاط ضعف باشگاهبحث  در
اي شدن يك باشـگاه بايـد بـه امـور مـالي      از اين رو جهت حرفه. باشدميهاي پايه خود تيم

هاي  همانطور كه در باال نيز بيان شده نتايج اين بخش با پژوهش. اي داشتباشگاه نگاه ويژه
  . همخواني دارد) 2016(، رود و بروئر )2017(، كامپا پالناز و كلمبا )2018(پريرا 

اي بايد داراي يك روابـط عمـومي خـوب باشـد تـا      يك باشگاه حرفه: روابط عمومي
در اين پـژوهش  . نفعان باشگاه بر قرار كند بتواند از طيق روابط عمومي ارتباط خود را با ذي
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هـا جـز عوامـل مـرتبط بـا روابـط       ارتباط بـا رسـانه   -ارتباط با ذي نفعان -ارتباط با هواداران
روابط عمومي ورزشي يك وظيفه مديريتي مبتنـي بـر ارتباطـات اسـت كـه بـه       . عمومي بود

تعيين مخاطبان كليدي سازمان ورزشي، ارزيابي روابط مخاطبان و تقويـت روابـط مطلـوب    
ه وظيفـ  ).46 :1394، قلعه و كشكر ،قاسمي(پردازد  ها مي بين سازمان ورزشي و مخاطبان آن

تـوان گفـت كـه روابـط عمـومي      مـي . روابط عمومي تسهيل در كسب نتايج مطلـوب اسـت  
خصـوص  اي بههاي حرفه باشگاه. هاي ورزشي استورزشي از اركان جدايي ناپذير سازمان

مديران بايد اين حوزه غافل نشوند، مديراني كه از آموزش و آشـنايي بـا ايـن حـوزه غافـل      
نامي  اين حوزه با خوش. روند مديريتي خود خواهند شد هاي فراواني درشوند دچار چالش

هاي ورزشي، خوشنامي اصـلي اساسـي بـراي    سازمان ورزشي ارتباط دارد و در همه سازمان
  .اي شدن نياز به روابط عمومي دارندها جهت حرفهاز اين رو باشگاه. بقا و فعاليت است

اي  داري حرفــهباشــگاهبرنــده در نظــام آخــرين مرحلــه عوامــل پــيش : امــور فرهنگــي
هاي انفرادي كشور، امور فرهنگي است كه شامل عواملي مانند مسـوليت اجتمـاعي،    ورزش

يكي . باشدهاي اخالقي براي بازيكنان و كادر فني ميكانون پيشكسوتان و برگزاري كالس
  .باشدهاي انفرادي وجود امور فرهنگي در باشگاه مي اي ورزشهاي باشگاه حرفهاز رسالت

وظايف اجراي مديران در : دهنده شامل دو عامل عوامل توسعه :عوامل توسعه دهنده -
دنيـز و ينـل   هـاي  دست آمده با پژوهشه نتايج ب. هاي مديريتي بودمحيط ورزشي و مهارت

وظـايف  . همخـواني دارد ) 1396(و محمدي و همكـاران  ) 2019( براون و آرنولد، )2013(
فهم اصول مديريت براي اجراي مديريتي مؤثر در دنيـاي   :اجراي مديران در محيط ورزشي
اظهار داشت، اصولي كه بـراي محـيط   ) 2001(چالدوراي . ورزش بسيار حائز اهميت است

  .باشندريزي، سازماندهي، رهبري و ارزشيابي ميبرنامه: ورزش بسيار كاربردي هستند شامل
مديران ورزشي است كه شامل ايجاد ترين وظيفه ريزي اولين و مهمبرنامه :ريزيبرنامه 

ريـزان، مـديراني هسـتند كـه از     برنامه. اهداف و تعيين مسيري براي دستيابي به اهداف است
تجزيه و تحليل كنند و شرايط آينده را مؤثر  توانند به طورشرايط محيطي آگاه هستند و مي

ريـزي،  برنامـه . اشـند گيرندگان خوبي ب بايد تصميم ورزشي همچنين مديران. بيني كنندپيش
ها، اهداف و اقداماتي براي دسـتيابي بـه آنهاسـت، ايـن امـر نيازمنـد       شامل انتخاب ماموريت

  . گيري استتصميم
هنگامي كه يك مدير، برنامه كاري ايجاد كرده اسـت، مرحلـه بعـدي در     :سازماندهي
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. اسـت  چرخه مـديران ورزشـي، سـازماندهي افـراد و سـاير منـابع الزم بـراي اجـراي طـرح         
سازماندهي، بايد به صورتي باشد كه منابع و امكانات فيزيكي موجود را نيز در نظر بگيرد تا 

توان به عنوان نظم بخشـيدن  سازماندهي را مي .درآمد را با كمترين هزينه به حداكثر برساند
م بـه  ريزي شده در ميان اعضاي سازمان بيـان كـرد، تـا بتـواني    يند توزيع كار و منابع برنامهافر

   .اهداف سازمان دست يابيم
اي را بـا نيـاز   كننـد، سـاختارهاي پيچيـده   هـا رشـد مـي   طور كـه سـازمان   همان :رهبري

در چنـين شـرايطي، رهبـري     مـديريت براي مقابله و . كنندروزافزون، هماهنگ و كنترل مي
براي نفوذ افراد براي همكاري در جهت هدف مشترك و ايجاد يك موقعيت براي واكنش 

رهبري، مستلزم هدايت، تأثير و انگيزش كاركنـان بـراي انجـام وظـايف      .عي الزم استجم
همچنين شامل منابع اجتماعي و غير رسـمي بـراي الهـام بخشـيدن بـه ديگـران       . اساسي است

  .يابنداز طريق ايجاد انگيزه و تدابير به اهداف سازمان دست مي ورزشيمديران . است
دو تكنيـك كنتـرل   . دخيـل هسـتند   مـديريت در همـه سـطوح    ورزشيمديران  :كنترل

هـاي  مميزي شامل بررسي فيزيكي و تأييد پرونـده . سنتي، بودجه و حسابرسي عملكرد است
حسابرسي بودجـه، اطالعـاتي را در مـورد جـايي كـه      . باشدسازمان و مدارك مورد نياز مي

شـود، فـراهم   ل مالي دنبـال مـي  ريزي و كنترسازمان با توجه به رويكردهايي كه براي برنامه
كنـد تعيـين كنـد كـه ارقـام گـزارش شـده، بازتـاب         كند، در حالي كه مميزي سعي مـي مي

هـا و  گيـري عملكـرد در برابـر اهـداف و برنامـه     كنترل، شـامل انـدازه   .عملكرد واقعي است
بـه عنـوان يـك حقيقـت، كنتـرل، اجـراي       . كمك به انحرافات صحيح از استانداردها اسـت 

 .كنـد ها را با تضمين اين كه عملكرد، از استانداردها منحرف نشده باشـد، تسـهيل مـي   هبرنام
هـاي مختلـف ماننـد    شـود، بلكـه در حـوزه   كنترل تنها به وضعيت مالي سازمان محدود نمـي 

هـاي نظـارتي، از جملـه بسـياري از     هاي شركت و سـاير سياسـت  عمليات، انطباق با سياست
بـه ايـن ترتيـب، عملكـرد مـديران       .شـود زمان را شـامل مـي  هاي ديگر در داخـل سـا  فعاليت

اگرچـه  . دهداي از وظايف و مسئوليت مديران را پوشش ميو گستردهمؤثر  ورزشي به طور
انـد،  ها تغييـرات زيـادي را تجربـه كـرده    هاي كسب و كار در طول سالماهيت و پيچيدگي

  .ولي عملكرد مديران ورزشي تغييري نكرده است
 :در درون يك باشگاه ورزشي سطوحي از مديريت وجـود دارد : مديريتيهاي مهارت

وظايف هر كدام از اين سـطوح بسـته   . سطوح اوليه -3سطوح مياني و  -2سطوح عالي؛  -1
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هـاي مـديريتي   به اهميت آن نسبت به ديگري متفاوت است به طوري كه هر طرح، مهـارت 
مـديريت امـاكن، ليـگ،    : زشـي شـامل  در يك باشـگاه ور : مهارت فني. طلبدمتفاوتي را مي

: مهارت انسـاني . باشدكمپ تمرين، رويداد، حمل و نقل و مديريت جذب حاميان مالي مي
تشريك مساعي، ترغيب افراد براي دسـتيابي بـه اهـداف، تـالش بـراي همكـاري مشـترك        

  .شناخت عملكردهاي مختلف سازمان، توانايي ديد كلي سازمان: مهارت ادراكي
داران، دولت، اها هم عواملي مانند؛ هوبراي رسيدن به موفقيت باشگاه: اهموفقيت باشگ
هـا و  مراجـع حقـوقي و قـانوني     هاي تجاري،  سهامداران، بانكها، شركتبازيكنان، رسانه

هـاي  دست آمد با نتـايج پـژوهش  ه نتايجي كه در اين بخش نيز ب. توانند تاثيرگذار باشندمي
و نقدي  )2019(براون و آرنولد  ،)1396(محمدي و همكاران ، )1396(رحيمي و همكاران 

، معتقـد بـود كـه مـدير، مربـي،       Frostدر همـين زمينـه   . همخواني دارد) 1392(و همكاران 
رود ترين عوامل موفقيت يـك تـيم بـه شـمار مـي     و هواداران از مهم) بازيكنان(ورزشكاران 

توان گفـت كـه يكـي از    وجه به نتايج ميبا ت). 1395، سيديو  فريدوني، خبيري، فردبهرام(
هـر انـدازه هـوداران يـك     . اي هـواداران هسـتند  هاي حرفـه ترين عوامل موفقيت باشگاهمهم

باشگاه بيشتر باشد و حمايت آنها از باشگاه به نحوه احسن باشد بر موفقيت باشگاه اثرگـذار  
  .است

نظـام  طراحـي  لفـي در  با توجه به مطالب گفته شده بايد اذغان داشـت كـه عوامـل مخت   
توانـد نقـش داشـته باشـد كـه در ايـن       هاي انفرادي ايـران مـي   اي ورزشباشگاه داري حرفه
دهنـده   عوامـل توسـعه  ) 3عوامـل پـيش برنـده و    ) 2اي، عوامـل زمينـه  ) 1: پژوهش سه عامل

داري ورزش توانند نقش بسزاي در نظـام باشـگاه  شناسايي شدند و هر يك از اين عوامل مي
در مـؤثر   اميد است كه نتايج اين پـژوهش توانسـته باشـد گـامي    . ي ايران داشته باشنداحرفه

اي  از آنجـايي كـه عوامـل زمينـه    . هاي ورزشـي ايـران بـر دارد   اي شدن باشگاهراستاي حرفه
گـردد ايـن عوامـل    كنند پيشنهاد مـي  اي را با چالش روبرو ميداري حرفهفرايند نظام باشگاه

داري حقيـق چنـين هـدفي داشـتن برنامـه اصـولي بـراي نظـام باشـگاه         بـراي ت . مرتفع گردند
هـاي انفـرادي و    اي ورزشداري حرفـه  اي، و تخصيص منابع مالي كافي به امر باشـگاه  حرفه

همچنـين بـه موجـب اينكـه     . تواند مؤثر باشدبرقراري ارتباط سازنده بين نهادهاي متولي مي
بردار اسـت و سـرانجام   بر و هزينهد پيچيده، زماناي يك فراينداري حرفهفرايند نظام باشگاه

اي و توسـعه  گردد عوامـل زمينـه  آن الزم است برايند مطلوب وجود داشته باشد پيشنهاد مي
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بـراي ايـن منظـور الزم اسـت از تجربيـات      . دهنده ايـن فراينـد بـيش از پـيش تقويـت شـود      
امكانـات و ابـزار بـروز     اي استفاده شود،داري حرفهكشورهاي صاحب سبك در امر باشگاه

اي  داري حرفـه  كه بتوانـد در امـر باشـگاه   پرورش يابد تأمين گردد، نيروي انساني متخصص 
  . فعاليت كند



  منابعفهرست 
  منابع فارسي) الف

 ورزش جـامع  نظـام  تـدوين  و طراحـي ). 1392(خـاني، حسـن    مجتبي؛ قره اميري، محمد؛ احساني،
  .136-125: 17، ورزشي مديريت مطالعات. كشور ايحرفه

موانع موجـود در توسـعه   ). 1388(حميد  ،ابريشمي ؛محمد ،خبيري ؛نصراهللا ،سجادي ؛عليرضا ،الهي
مـديريت   ،نجذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهـوري اسـالمي ايـرا   

 .189-202، )1(1 ،ورزشي
، گلسـتان  اسـتان  قهرمـاني  ورزش توسـعه  اسـتراتژي  تـدوين  و طراحي). 1389(اونق، مفيد 
  . نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور پايان

 ورزشـي  عمومي روابط). 1394(اي برانولد، اسكات؛ استولد، جي كاليتون؛ دبليو ديتمور،استفن 
علـم و   ،قاسـمي، حميـد؛ كشـكر، سـارا؛ قلعـه، ناتاشـا      ترجمـه  . سازماني ارتباطات مديريت
 حركت 

). 1395( محمدحسـين ، قربـاني  ؛عليرضـا ، نادري خورشيدي ؛رضا، محمدكاظمي؛ مصطفي ،آجرلو
مطالعــات مــديريت . تشــكيالتي كــالن ورزش جمهــوري اســالمي ايــران طراحــي ســاختار

 .231-252 :)38( 8،پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي -ورزشي
 و تـيم  در ثبـات  تـأثير ). 1395(، سـليمان  سـيدي ،مسـعود؛  فريدوني،محمـد؛  خبيري،هيوا؛ بهرام فرد

نشـريه مـديريت   . ايـران  فوتبـال  برتـر  ليـگ  هاي باشگاه در تيمي موفقيت ميزان با آن عوامل
  169-187 :)2( 8، ورزشي دانشگاه تهران

 فوتبـال هـاي   تـيم  هواداران ديدگاه بررسي) . 1394(حيدري نژاد، صديقه؛ غالمي تركسلويه، سجاد 
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     . پرخاشگري بروز برمؤثر  عوامل خصوص در اهواز

  . 21-24 :)1(2، فرهنگي
تحليــل محيطــي ورزش ). 1396(عبــاس  ،شــعباني ،ابوالفضــل ،فراهــاني ،مرتضــي ،رضــايي صــوفي

هـاي   پـژوهش . هـاي كـاربردي در مـديريت ورزشـي    فصلنامه پژوهش . اي كشور حرفه
  . 108-118 :21( 6دانشگاه پيام نور، ) پژوهشي -علمي(كاربردي در مديريت ورزشي 

 نسـبت  ورزشـكاران  و مربيان نظران،صاحب ديدگاه مقايسه و شناسايي). 1388(غرباوي، ايوب 
دانشـگاه شـهيد   . رسـاله دكتـري  . خوزستان استان ژيمناستيك پيشرفت برمؤثر  عوامل به

 .چمران اهواز
محمدي، علي؛ كالته سيفري، معصومه؛ فرزان،فرزام؛ كالته سيفري، معصومه؛ رضوي، سيد محمـد  

 نظريـة  اسـاس  بـر  اي وحرفـه  فنـي  دانشـگاه  ورزش پارادايمي الگوي طراحي ).1396. (حسين
  30-215 :)13(5، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. بنياد داده

و ) فوتبال(اي با باشگاه ورزشي نحالل قرارداد بازيكن حرفها).  1397( سيد حميدرضا، موسوي پور
دانشـگاه  . رساله دكتـري . المللي ضمانت ناشي از نقض قرارداد در حقوق ايران و مقررات بين

  .شهيد مطهري



 شماره ششم ♦سال دوم  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     106

 درآمـد  بـر مـؤثر   اقتصـادي  عوامـل  تحليـل ). 1392. (نقدي، يزدان؛ كاغذيان، سهيال؛ افشار پي، امير
 :)1(2، ريـزي  نشريه اقتصاد و توسعه برتامـه . )جهان منتخبهاي  باشگاه( فوتبالهاي  باشگاه

43-21  
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