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براي دسـتیابی بـه   . بودایران  اي  حرفه ورزش توسعههدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهاي 

هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه هاي 

انجام مصاحبه ها بـه صـورت هدفمنـد و بـه شـیوه      . عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت

هـا بـه   هـاي حاصـل از مصـاحبه    داده. قرار گرفتندنفر مورد مصاحبه  18گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 

. روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت  

هـاي درونـی و   به طوري که پوشش دهنـده چـالش   ؛حیطه اصلی بود 9هاي مربوط به راهبردها بیانگر یافته

-مـدیریتی، حقـوقی  : ها شامل موارد زیـر مـی شـود   این حیطه. باشندر کشو ايحرفه ورزش توسعهبیرونی 

. اي رسـانه  -افزاري، تسهیالتی، کـارآفرینی، اقتصـادي، سـاختاري و فرهنگـی     انسانی، سخت قانونی، منابع

ملـی،   اقتصـادي، توسـعه   زایـی، توسـعه  اشتغال اسایی شده حاصل از راهبردها شاملپیامدهاي شن ،همچنین

بـر اسـاس   . می باشد که تا حدود زیادي منطبق بر راهبردهـا نیـز بودنـد    ساختاري توسعهرفتاري و  توسعه

 زمینـه کمـک رسـان مـدیران ورزشـی کشـور در       می تواندهاي پژوهش، راهبردهاي اجرایی ارائه شده  یافته

  .باشدکشور  ايحرفه ورزشتوسعه 

  صنعت و توسعه ، راهبرد،اي حرفهورزش  :واژگان کلیدي

  

                                                           
١
  ) نویسنده مسئول( رانی، تهران، اخوارزمیدانشگاه  ،یو علوم ورزش یبدن تیترب ةدانشکد ،یورزش تیریمد ،يدکتردانشجوي  

E-mail: Ali.reghbati@gmail.com               
  
٢
 ، تهران، ایرانخوارزمیگروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه  ،اریدانش 

٣
  ، تهران، ایرانخوارزمیگروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه  ،اریدانش 

٤
  ، تهران، ایرانخوارزمیگروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه  ،اریدانش 



  قدمهم

ها و اهـداف در حـال اجـرا و     تیمنسجم و مشخص باشد و فعال دیورزشی هر کشور با التیتشک ،امروزه

 کیـ در سـاختار و سـازمان برنامـه هـاي ورزش     . منطقی برخوردار باشند لیاز استحکام و دل دیبا ري،یگیپ

با توجه به موارد ذکر شـده  . واضح باشد دیبا التیها و تشک زيی، برنامه راهدافها،  تیفعال تیکشور، اهم

به تمامی ابعاد ورزش توجه و بـر آنهـا تمرکـز     دیمنظم و اصولی، در ورزش هر کشور با زيیبراي برنامه ر

سـطح   يروزافزون آن در بهبود و ارتقا ریو ورزش در جوامع و تأث یبدن تیترب تیاهمنقش و  لیبه دل. شود

بـه وجـود    یمختلفـ  يها، سازمان و نهادها جنبش ،یالملل نیب يها تیو کسب موفق یو نشاط عموم یسالمت

 یو خصوص یعموم يها صنعت انواع سازمان نیدر ا. صنعت ورزش شده است يریگ آمده که موجب شکل

ـ ب گـر ید یدارنـد و برخـ   یورزش تیماه یاند که برخ مشغول تیلبه فعا  ورزش بـه آن وارد  ةاز حـوز  رونی

 تیازجملـه محـدود   ادیـ ز اریبس یمشکالت مال نیورزش و همچن تیجذاب لیدل به ،گرید ییاز سو. اند شده

 دکسـب سـو   يهـا بـرا   حـوزه  ریبه وجود آمده است که ورزش با سا يندیدر ورزش، فرآ یدولت یمنابع مال

ورزش و اقتصاد بـا   که يطور به ؛باشد یها اقتصاد م حوزه نیاز ا یکیکند که  جادای  برد –رابطه برد ،دوطرفه

 اریاز منابع بس توانند یدر ورزش م يگذار هیبا سرما یخصوص يها ها و شرکت اند و دولت در تعامل گریکدی

تا حدي است که در برخی از تحقیقـات ثابـت    1»ورزش حرفه اي«اهمیت  ).1387 ،یاحسان(مند شوند  بهره

مـوتر و  (شده است که موفقیت در ورزش حرفه اي در گرایش مردم به ورزش فراغتی اثرات مسـتقیم دارد  

  ).2014، 2پاولوفسکی

گـذاري   هاي ورزشی سیاست که توسط متولیان خصوصی خود یعنی باشگاه است یورزش ،ورزش حرفه اي

هاي ورزشی تیمی یا انفرادي و یا هـردو   اي، توسعه و ترویج رشته هاي ورزش حرفه سازمان. شود و اداره می

ورزشـکار در ازاي   ،اي هـاي حرفـه   در ورزش.  عهـده گیرنـد    اي خود بـه  توانند همراه با اهداف حرفه را می

هاي زندگی و  هکند که به عنوان هزین هاي تمرینی و انجام مسابقات ورزشی پول دریافت می شرکت در برنامه

هـاي ورزشـی    منظور فعالیـت  می شود، اي صحبت  وقتی از ورزش حرفه. شود موارد از آن استفاده می دیگر

  ). 1392قاسمی، ( آورد هستند که براي افراد درگیر در آن، حمایت مالی را به دنبال می

                                                           
١ Professional Sport 
٢ Mutter and Pawlowski 



 از ورزشـکاران  شـهرت  و تیـ محبوب و کشورها از يادیز شمار در 1»یورزش مشارکت« ندهیفزا رشدامروزه 

 در. اسـت  يا حرفه ورزش به آن یجیتدر تحول و 2»يآماتور ورزش« مفهوم شدن دگرگون عوامل نیمهمتر

 به ن،ینو ورزش. کنند افتیدر يماد پاداش خود یورزش يها تیفعال براي ورزشکاران که نبود معمول ابتدا

 در يچنـد  عوامل. داد نشان شدن يا حرفه سمت به يا ندهیفزا شیگرا ها، حرفه گرید کنار يا حرفه عنوان

تمایل به رشـد و   ،در واقع). 1389قاسمی، ( است داشته دخالت آن گسترش و بودني ا حرفه  مسئله شیدایپ

توسعه در عرصه ورزش خواسته و ناخواسته همه ابعاد ورزش  را  به ورزش حرفه اي پیونـد زده و ناچـار   

در حـال حاضـر   . و الزاماتی که دارد محقق شود با توجه به قواعد می سازد سازوکارهاي ایجاد و توسعه آن

ورزش و تفریحات سالم در کشورهاي توسعه یافته به عنوان یک صـنعت مهـم و عامـل اثرگـذار در رشـد      

صنعت ورزش بـه  . به شمار می رود 21اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 

رو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده اسـت تـا میلیاردهـا    سرعت جهانی گشته، قلم

 امکانات و بودجه از زیادي بخش اختصاص که کرده اند بیان محققان از بسیاري. انسان از آن بهره مند شوند

 .نامیـد   بـاال بـه   پـایین  سطح از حرکت اثر به توان می را نخبه ورزشکاران تولید براي پایه سطوح به ورزش

 بـه  بـاال  از تاثیر دهند، می ورزش اختصاص ايحرفه و باال سطوح به مستقیم طور به را منابع که هایی دولت

 فعالیـت  در مشـارکت  به را مردم ورزشی، موفق قهرمانان عملکرد اساس، این بر .آنهاست انتظار مورد پایین

 حمایـت  و تحقیـق  و است سوال مورد ایده این البته .کند می همگانی تشویق مشارکت افزایش و بدنی هاي

 مـردم  همه جلب مشارکت اصلی هدف باال، -پایین از سیاست در). 1383احسانی، (است  نشده آن از جدي

 جـاي  بـه ( محبوب ورزشی رشته یا چند یک روي پایین -باال از سیاست در ولی است، ورزشی محبوبیت و

 مشارکت که امید این به شود می خاص هاي گذاري المللی سرمایه بین هاي موفقیت براي )ورزش محبوبیت

نـوعی کسـب و کـار اسـت و      ،در واقع ورزش حرفـه اي ). 1993ادي، (خواهد شد  بیشتر نیز مردم ورزشی

  . داراي ماهیتی خصوصی است

عـات  از آن جمله می توان به مطال. در سال هاي اخیر تحقیقات متفاوتی در این حوزه صورت پذیرفته است

هـایی پـیش روي    مدل شناسایی موانع و محدودیت«در پژوهشی با عنوان ) 1397(زهره وندیان و همکاران 

بنـدي کـدها    نتیجـۀ گـروه  بـه ایـن نتـایج رسـیدند کـه       »هاي فوتبال لیگ برتـر  هاي بازاریابی باشگاه قابلیت

اي، موانـع   در سـطح زمینـه   .بـود اي، سـاختاري و رفتـاري    مانع بازاریابی در سه سطح زمینه 25دهندة  نشان
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هـا و دولـت، در سـطح     محیطی خرد و کالن نظیر موانـع فرهنگـی، اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی، رسـانه      

ساختاري، موانع مربوط به امکانات فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و سـاختار سـازمانی، قـوانین و    

ریـزي، نبـود تفکـر     انع مدیریتی نظیـر فقـدان برنامـه   مقررات سازمانی و در سطح رفتاري، موانع فردي و مو

در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1397(عرب نرمی و همکـاران  . راهبردي و کارکنان، مربیان و بازیکنان قرار دارند

شـرایط علـی شـامل    به ایـن نتـایج رسـیدند کـه      »اي در تلویزیون ملی ایران حلیل وضعیت ورزش حرفهت«

ها و سـهولت   اي ناچیز در سایر رشته ی و خبري، جذابیت مالی، فعالیت رسانههاي فراغت داشتن برنامه اولویت

اي، تنـوع بسـیار زیـاد     گر و بسترساز شامل نبود رقابت رسانه برخی از شرایط مداخله. جذب مخاطب است

هاي علمی و سازنده،  واکنش شامل کمبود تحلیل -راهبردهاي کنش. هاي ورزشی و تنوع سلیقه هستند رشته

ها و عدم پوشش برمبنـاي ظرفیـت و امکانـات موجـود      تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب به سایر رشته کاهش

جـاي انگیـزة    ها، تقویت انگیـزة مـالی بـه    پروري، تضییع حقوق سایر رشته هستند که پیامدهایی ازقبیل نخبه

در  )1397(رزاده و رضـایی  نصـی  .همراه دارند ها و اختالفات را به بهداشتی و ایجاد عالقه به پیگیري حاشیه

هـاي فوتبـال ایـران بـه بخـش       واگـذاري باشـگاه  ) SWOT(تجزیـه و تحلیـل محیطـی    «پژوهشی با عنوان 

، )مـورد  7(هـا   ه قوتئها منجر به ارا هاي حاصل از تحلیل مصاحبه یافتهبه این نتایج رسیدند که  »خصوصی

واگـذاري  ) مـورد  20(و راهبردهـاي   )مـورد  15(، تهدیـدها  )مـورد  7(هـا   ، فرصـت )مـورد  15(هـا    ضعف

هـاي فوتبـال بـه بخـش خصوصـی در       ها نشان دادند که واگذاري باشگاه بررسی. هاي فوتبال گردید باشگاه

در پژوهشـی بـا عنـوان     )1396(بنسـبردي و همکـاران    .شرایط موجود، تقریبا محکوم بـه شکسـت اسـت   

برازش مدل با  به این نتیجه رسیدند که  »فوتبال اي هاي حرفه مدلسازي عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه«

هاي بازاریـابی   ، اقدام)37/0(، ارزش ویژة برند )5/0(ها مناسب است و ضریب تأثیر چهار عامل قوانین داده

پورکیـانی    .دار بوداي فوتبال معناهاي حرفهبر گسترش برند باشگاه) 17/0(و هویت تیمی هواداران ) 27/0(

به  »اي و قهرمانی بر توسعۀ ورزش تحلیل اثرگذاري ورزش حرفه«در پژوهشی با عنوان ) 1396(و همکاران 

اي، اولویت بیشتر از آن معیار داشتن اماکن و فضاهاي کالبدي ورزشی  این نتایج رسیدند که در ورزش حرفه

ی و پــرورش المللــی بـوده و در ورزش قهرمــانی از آن توسـعۀ نظــام اسـتعدادیاب    داراي اسـتانداردهاي بـین  

منظور  اساس، لزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور به این بر. باشد ورزشکاران مستعد در توسعۀ ورزش می

در  .رسـد  نظر می هاي ورزشی مناسب ضروري به پرورش استعدادها و ورزشکاران درجهت ایجاد زیرساخت

ه در آن بـر جـذب ورزشـکاران    اي یک نوع تجارت است کگردید ورزش قهرمانی و حرفه بیاناین تحقیق 

بازاریابی ورزشی، تدارك تسهیالت و پاداش هاي مالی، پیروزي از امور حقـوقی  . بسیار ماهر تأکید می شود



حضـور تماشـاگر و هـر نـوع     . اي استز ویژگی هاي ورزش قهرمانی و حرفهو قانونی، درآمدزایی و غیره ا

درآمد مالی . یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده است  ،اي حرفهشرکت کننده غیرفعال در ورزش قهرمانی و 

بـه   )2016( 1اسـتورم و همکـاران  در پژوهشـی دیگـر    .بر زوال و استمرار تجارت ورزش اثر عمده اي دارد

دنبال این بودند که آیا سرمایه گذاري در ورزش حرفه اي توسط شهرداري ها می توانـد توجیـه اقتصـادي    

گذار باشد؟ بدین منظور آن هـا سـه رشـته پرطرفـدار در دانمـارك را بررسـی       داشته و در توسعه شهر تاثیر

و نشان دادند که برخالف یافته هاي تحقیقات قبلـی، حمایـت از تـیم هـاي     ) فوتبال، هندبال و هاکی(ندکرد

هـا در  نقش مـدل «  پژوهشی با عنوان) 2014(  2ماتر و پائولوسکی  .حرفه اي نقشی در توسعه شهري ندارد

تواند افزایش تقاضا بـراي مشـارکت ورزشـی آمـاتور را     هاي حرفه اي، میآیا موفقیت در ورزش ؛هاورزش

عوامل موثر بر تقاضا براي مشارکت ورزشی به طـور گسـترده    ،در این پژوهش. را انجام دادند»داشته باشد؟

هردو گروه مرد و زن هاي گذشته در دهد که موفقیتنتایج نشان می. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

رحـال،  ه بـه . هاي ملی فوتبال آلمان، به میزان کمی باعث افزایش تقاضا براي فوتبال آماتور شده استاز تیم

اي تقاضا براي فراوانی مشارکت ورزشی بازیکنان کنونی را هاي ملی به طور قابل مالحظهموفقیت کنونی تیم

وهاي  نقشی همچنین همانندي به الگوهـاي نقشـی، تعیـین    در دسترس بودن و ارتباط  الگ. دهدافزایش می

یـک مـدل   «در پژوهشی با عنوان  )2012(و همکاران  ٣هلموت دایتل. کننده اصلی اثر انگیزشی آنها  هستند

به این نتیجه رسیدند که  در تیم هاي ورزشی حرفـه اي،   »اي ورزشی با بازارهاي دوطرفه رقابتی لیگ حرفه

در این فعل و انفعاالت باشگاه، اثـر  . به عنوان یک پلتفرم بین حامیان و طرفداران استرقابت در باشگاه ها 

که اثرات مثبت و منفی از حامیان به بازار طرفـداران   مثبت شبکه از بازار طرفداران به بازار حامیان در حالی

و  ٤همچنـین رادالـی   .داندازه این اثرات شبکه همچنین سطح تعادل رقابتی در لیگ را تعیین می کن. می رسد

مطالعـه مـوردي   (اي  حرفـه  ورزش در انسانی سرمایه و کارآفرینی«در پژوهشی با عنوان ) 2018(همکاران 

به این نتایج رسیدند که پژوهش هاي اینچنینی می توانـد حلقـه مفقـوده کـارآفرینی در      »)لیگ فوتبال ایتالیا

همچنین در قسمت دیگري اشاره کردند که کارآفرینان مستعد ریسک بیشتري در ورزش . ورزش را پیدا کند

  . انجام می دهند که باعث توسعه سرمایه انسانی می شود

                                                           
١ Storm et al  
٢  Mutter  & Pawlowski 
٣ Helmut Dietl 
٤ Giovanni Radaelli 



ـ    اي در  ین سـازمانهایی وجـود ندارنـد، توسـعه ورزش حرفـه     در ایران به علت فقدان ایـن نـوع ورزش چن

براي ایجاد آنها نیاز به مقرراتی خاص و تغییر ساختار فعلی . کشورمان نیازمند چشم اندازي بلند مدت است

امروزه بـا  . ورزش به منظور جذب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و سازماندهی ورزش در این حوزه دارد

و رویکرد راهبردي در تمامی عرصه هاي توسعه و مدیریت توسعه تمـامی   حاکمیت یافتن نگرش سیستمی

کشورها و سازمان ها براي دست یابی به توسعه معنی دار و پایدار به تدوین سندها و برنامه هاي راهبـردي  

سند راهبردي «با توجه به تدوین و ضرورت تدوین جامع دیگر  .در قالب تدوین نظام جامع روي آورد ه اند

اي کشور  و عناصر آن، تدوین نظام جامع ورزش حرفه اجزا» م جامع توسعۀ تربیت بدنی و ورزش کشورنظا

احسانی و همکاران، (رسد  عنوان یکی از چهار عرصۀ توسعۀ ورزش ضروري و اجتناب ناپذیر به نظر می به

ـ   ). 1387 ایین تـر از سـطح   امروزه، سازمان هاي ورزشی دولتی از لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکـرد مـالی پ

بسیاري از سـازمان هـاي ورزشـی کـه      ،از این رو .مطلوب قرار دارند و چندان دلخواه عموم جامعه نیستند

ایـن  . کامالً در مالکیت دولت قرار دارند و به شکل دولتی اداره می شوند، با کمبود بودجه مواجه می شـوند 

. ده به وسیلۀ این سازمان ها شده اسـت وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهاي ترتیب داده ش

ورزش حرفه اي ضمن برآورد هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، خواهد توانسـت در امـور اقتصـادي هـم     

بطور مستقیم و غیر مستقیم موثر واقع شود که در آن صورت ما می تـوانیم بگـوییم ورزش حرفـه اي یـک     

 ؛ولی فعال ورزش حرفه اي را نمی توان صنعت محسوب کرد و به بازار اقتصادي محول نمود ،صنعت است

چرا که فعال در کشورهاي در حال توسعه بازار و فعاالن اقتصادي، ورزش حرفه اي را صنعت نمی شناسـند  

گی هم بـراي  و با توجه به هزینه هاي گزاف غیر قابل قبول و غیرمنطقی که مزید بر علت شده واز نظر فرهن

باید زمینه چینی و با برنامه ریزي هاي حامیانـه در ایـن   ، سرمایه گذاران جذابیت و مقبولیت آنچنانی ندارد 

ـ       .خصوص سرمایه گذاري کرد ن با توجه به اهمیت توسـعه ي ورزش حرفـه اي در سـطح ملـی اهمیـت ای

در راستاي توسعه ي ورزش حرفه ، تالش نماید تا یکی از نیازهاي مهم ضرورت ایجاب نمود تا این بررسی

 در اي  حرفـه توسعه ورزش  يمناسب برا راهبردها و پیامدهاي ارائه  ،رو نیاز ا .اي کشور را برطرف نماید

 .باشد يتواند ضرور یکشور م

  روش شناسی پژوهش

 و متخصصان شامل پژوهش این آماري جامعه.  یا مبنایی بود 1يانهیزم هینظرروش پژوهش کیفی و از نوع 

                                                           
١. Grounded Theory 



 ورزش در دخیل اندرکاران دست و آن با مرتبط مباحث و اي  حرفهورزش  موضوع با آشنا نظران صاحب

 مثل نهادهایی به آن برآورد و شناسایی همچنین و درست تعریف و تعیین دشواري دلیل به .باشد می

هاي ورزشی مدیران باشگاه « ،»روساي فدراسیون ها« ،»اي حرفهحال و گذشته در ورزش  نمسئوال«

 فوق خصوصیات و اجرایی و علمی سابقه داراي افراد شناسایی براي »اعضاي هیات علمی«و  »اي حرفه

 15در نهایت، با اینکه پس از انجام  .گردید تهیه ،افراد مورد نظر از اولیه و مقدماتی فهرست و شد مراجعه

که اطالعات جدید همان تکرار اطالعات قبلی است، به منظور افزایش تنوع و و مشخص شدن اینمصاحبه 

 بازآزمون کدگذاري از روش پایاییمحاسبه راي ب. انجام گرفتمصاحبه  18غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 

شاخص پیشنهادي زیر براي محاسبه پایایی بازآزمون بین کدگذاري هاي پژوهش گر در دو . استفاده شد

  :زمانی پیشنهاد شده استفاصله 

روزه کدگـذاري مجـدد شـد و سـپس بـا       30مصاحبه به طور نمونه در یک فاصـله   6در جریان کدگذاري 

  :آمد به دستمراجعه به کدهاي اولیه استخراج شده از آن مصاحبه ها و کدهاي مجدد جدول زیر 

  بازآزمون کدگذاريپایایی :  1جدول

  درصد پایایی بازآزمون  تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کدها  عنوان مصاحبه  ردیف

1  P2 65 30 9 92% 

2  P3 54 24 8 88% 

3  P6 84 33 11 78% 

4  P7 39 18 4 92% 

5  P9 68 29 10 85% 

6  P12 71 31 8 87% 

 %86 50 165 381  کل

  

، تعداد کـل  381روزه برابر  30مشاهده می شود تعداد کل کدها در فاصله زمانی  1همان طور که در جدول 

پایـایی بـاز   . بـود  50و تعداد کل عدم توافقات در این زمان برابر  165بین کدها در این زمان برابر  توافقات

بـا  . سـت درصـد ا  86آزمون مصاحبه هاي انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذکر شده، برابـر  

، قابلیت اعتماد کدگذاري ها مورد تاییـد  )1394هومن،(درصد است  60توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از 

  . است



  یافته هاي پژوهش

محقق با انجام مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته، ضمن معرفی الگوي مورد نظر به انجام مصـاحبه بـا گـروه    

  .دگذاري و استخراج نتایج خواهد انجامیدهاي نمونه می پردازد که در ادامه به ک

  توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی مشارکت کنندگان: 2جدول 

   

  ردیف
کدمصاحبه 

  شونده
  رشته تحصیلی  حوزه فعالیت  سطح تحصیالت  جنسیت

سابقه پژوهش در 

  اي ورزش حرفه

سابقه اجرایی در  

  اي ورزش حرفه

1  P1 مهندسی عمران  اجرایی  کارشناسی ارشد  مرد  -  *  

2  P2 مدیریت ورزشی  علمی  دکتري  مرد  *  -  

3  P3 مدیریت ورزشی  اجرایی/ علمی   دکتري  مرد  *  *  

4  P4 مدیریت ورزشی  اجرایی/ علمی   دکتري  مرد  *  *  

5  P5 مدیریت ورزشی  اجرایی/ علمی   دکتري  مرد  *  *  

6  P6 مدیریت ورزشی  اجرایی/ علمی   دکتري  مرد  *  -  

7  P7 مدیریت  اجرایی  دکتري  مرد  -  *  

8  P8 پزشکی  اجرایی  دکتري  مرد  -  *  

9  P9 مدیریت بازرگانی  اجرایی  کارشناسی  مرد  -  *  

10  P10 جامعه شناسی ورزشی  اجرایی  دانشجوي دکتري  مرد  -  *  

11  P11 تربیت بدنی  اجرایی  کارشناسی ارشد  مرد  -  *  

12  P12 مدیریت رسانه  اجرایی  دانشجوي دکتري  مرد *  *  

13  P13 مدیریت ورزشی  اجرایی/ علمی   دکتري  زن  *  -  

14  P14 مدیریت ورزشی  علمی  دکتري  مرد  *  -  

15  P15 مدیریت ورزشی  اجرایی/ علمی   دکتري  مرد  *  *  

16  P16 مدیریت ورزشی  علمی  دکتري  مرد  *  -  

17  P17 مدیریت ورزشی  علمی  دکتري  مرد  *  -  

18  P18 مدیریت ورزشی  علمی  دکتري  مرد  *  -  



  هاي حاصل از کدگذاري گزینشی در مورد راهبردهایافته: 3جدول 

  مفاهیم  هامؤلفه

  مدیریتی

 با برنامه میان مدت اي  حرفهساماندهی وضعیت ورزش  .1

 هماهنگ کردن بخش باشگاه و مدارس توسط نظام ورزش کشور .2

 هدایت و مدیریت بخش خصوصی .3

 فعال کردن کمیته هاي بازاریابی در باشگاه ها .4

 هاي موفق در دنیا هاي کاربردي و ارتباط تنگاتنگ با باشگاه پژوهشنیاز به  .5

 انجام مطالعات میدانی از باشگاه هاي مختلف و الگو برداري از آن ها .6

  برگزاري تورهاي مختلف آموزشی براي مدیران باشگاه ها .7

  قانونی -حقوقی

 پرکردن خالء قانونی با ارائه یکی دوتا الیحه .1

 اي  حرفهدر ورزش الزام در مقررات زدایی  .2

 شدن اي  حرفهنیاز به قانون  .3

 تطبیق باشگاه ها با استانداردها در صورت شکل گیري .4

  شکل گیري حکمیت ورزشی .5

  منابع انسانی

 پرورش منابع انسانی خام مانند فارغ التحصیالن دانشگاهی .1

 آموزش دادن نیروي انسانی متخصص  .2

 نیاز به متخصصان و مشاوران بیرونی .3

 به مربیان خارجیکم شدن اتکا  .4

  مسائل حقوق ورزشی زمینهدر  اي  حرفهحمایت از نیروهاي  .5

  سخت افزاري

 فراهم کردن شرایطی براي واگذاري اماکن دولتی به بخش خصوصی و باشگاه ها .1

 ی شدنای حرفهنیاز مبرم به زیرساخت هاي مناسب براي  .2

  استاندارد سازي اماکن از نظر فنی و ایمنی .3

  تسهیالتی
 تسهیالت از طریق نظام جامع باشگاهداري به سرمایه گذاراندادن  .1

  اي  حرفهنیاز به دادن یارانه به فعاالن در ورزش  .2

  کارآفرینی
 اي  حرفهشناسایی تمام مشاغل موجود در ورزش  .1

  اي  حرفهایجاد اتحادیه صنفی مشاغل ورزش  .2

  اقتصادي

 اي حرفهگذاري در ورزش  هاي هولدینگ به سرمایه وارد کردن شرکت .1

 تجاري سازي باشگاه ها توسط دولت و در ادامه واگذاري آن ها  .2

 ها پیگیر بودن افزایش ویژه برند توسط باشگاه .3

  ایجاد یک بازار عرضه و تقاضا مثل صنایع دیگر .4

  ساختاري

 براي نقل و انتقال ورزشکار اي حرفهطراحی مکانیزم مناسب  .1

 دیگر و شرایط اقتصادي کشورمستقل شدن ورزش براي اثرپذیري کم از صنایع  .2

 توسط اتحادیه هاي واقعی اي  حرفهاداره کردن ورزش  .3

  تقویت حوزه هواداري و فعال کردن کمیته هاي هواداري باشگاه ها .4



  رسانه اي -فرهنگی

 گرياي  حرفهنیاز به آکادمی هاي پایه براي فرهنگ سازي  .1

 الزام ایجاد فضاي سالم تر در رسانه .2

  اي  حرفهترسیم یک نقشه فرهنگی براي ورزش  .3

  

نشـان را متمـایز    68، بـاال مرور و تحلیل مصاحبه هاي انجام شده در قسمت راهبردها و با توجه به جـدول  

مقولـه   9 ،همچنـین . مفهوم کلـی قـرار گرفتنـد    35ساخت که این نشان ها با توجه به نزدیکی موضوعی در 

  .گزارش شد اي  حرفهنهایی موثر بر ورزش 

  هاي حاصل از کدگذاري گزینشی در مورد پیامدهایافته: 4جدول 

  مفاهیم  هامؤلفه

  ایجاد مشاغل پایدار با صرف هزینه هاي کمتر نسبت به مشاغل دیگر .1  اشتغال زایی

  توسعه اقتصادي

 با افزایش تولید ناخالص ملی اي  حرفهدرآمدزا شدن ورزش  .1

 گردش مالیجریان بهتر صنعت ورزش با افزایش  .2

 خروجی رونق اقتصادي از رونق باشگاه ها .3

  ارز آوري لژیونرها و افزایش توریسم ورزشی  .4

  توسعه ملی

 افزایش نشاط اجتماعی با پوشش دادن اوقات فراغت جامعه .1

 نی ملی و بین المللییافزایش همبستگی ملی و غرورآفرینی و افتخار آفر .2

  ارتقاي سطح سالمت جامعه .3

  توسعه رفتاري

 ذاري در الگوسازي رفتاري و اخالقی در ورزشاثرگ .1

 افزایش مسئولیت هاي اجتماعی .2

  افزایش بهره وري مدیریت مردمی ورزش .3

  توسعه ساختاري

 انقالبی در قوانین و مقررات .1

 ورود رسانه هاي بیشتر به این حوزه .2

 کمک به ورزش همگانی و آموزشی .3

  توسعه همه جانبه ورزش .4

  

نشـان را   26،  بـاال  هاي انجام شده در قسمت پیامدها با توجه بـه جـدول  همچنین مرور و تحلیل مصاحبه 

 5همچنـین  . مفهـوم کلـی قـرار گرفتنـد     15متمایز ساخت که این نشان ها با توجه به نزدیکی موضوعی در 

شامل اشتغال زایی، توسعه اقتصادي، توسعه ملـی، توسـعه رفتـاري و     اي  حرفهمقوله نهایی موثر بر ورزش 

  .تاري شناسایی شدتوسعه ساخ

  



  بحث و نتیجه گیري

 هـم  کـه  اند شده چنان گسترده ایران در دولتی هاي باشگاه  .وضعیت ورزش حرفه اي در ایران مبهم است

 ورزش خصوصی سازي همچنین و حرفه اي هاي ورزش فرایند در چالش عمده یک صورت به خود اکنون

هـا و   شـرکت  کارخانجـات،  که توسعه یافته وصنعتیکشورهاي از طرف دیگر، برخالف . اند درآمده کشور

 در بـازار  داشـتن  اختیـار  در ،تولیـد کـالن   ،دلیل رقابته اي بدر امر ورزش حرفه ه هاصاحبان صنایع وحرف

همکـاري   ، مشـارکت و ... سیاسـی و ، اقتصـادي ، بازرگـانی،  صنعتی دارا بودن وجوه جهانی، گسترده سطح

ـ     ،داوطلبانه بسیار باالیی دارند  ادر کشورهاي در حال توسعه همانند ایران بخش خصوصـی وغیـر دولتـی ب

 عالقه وخصوصی غیردولتی وبخش سرمایه صاحبان ،متاسفانهو  ي رو به رو هستندع و مشکالت متعددموان

 بـه  توجـه  بـا  لذا. نمی دهند نشان خود از اي حرفه ورزش در و مشارکت گذاري سرمایه به نسبت چندانی

و تنفیذ آن در برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه  قانون برنامه پنجم توسعه 13تبصره ذیل ماده اي مصوبه اجر

در ایـن  ، اسـت  ممنـوع  اي حرفـه  ورزش بـه  شکل هر به کشور کل بودجه محل از وجهی هرگونه پرداخت

ورزش حرفه اي کشور در بحران شدیدي به سر خواهـد بـرد کـه نتـایج منفـی متعـدد اجتمـاعی،        صورت 

در پـی  درون مرزي، برون مرزي و بـین المللـی    ر سطوحخصوص ورزشی دبتصادي، سیاسی و فرهنگی اق

       میادین  هاي ورزشی در لیگ وجام هاي باشگاه هاي آسیا، جهان و تیم حضور عدم در واقع،  .خواهد داشت

 غـرور ملـی و   حسران موجب پیدایش مطرح شدن ورزش حرفه ای و المللی ایرادي به اقتدار حکومتی بین

   .خواهد شد... کشور و ورزشی اقتصادیی فرهنگی، سطح رفاه اجتماعی، پویاارتقاي 

عـدم  فقدان عواملی چون برنامه ورزش حرفه اي پایدار در چارچوب برنامه هـاي ملـی کشـور و همچنـین     

همچنـین   ، توسعه نیافتن باشگاه هاي حرفه اي و امـاکن تخصصـی ورزش و  حمایت دولت از این برنامه ها

شکل نگرفتن انجمن هاي تخصصی و خصوصی مربوط به ورزش حرفه اي در کشور مواردي است کـه در  

  .  داخل کشور مانع توسعه ورزش حرفه اي شده است

به طوري که پوشش دهنده چالش هاي  ؛حیطه ارائه شده اند 9راهبردهاي شناسایی شده در  ،بر اساس نتایج

فعال کردن کمیتـه هـاي    ،بر این اساس در مولفه مدیریتی. در ایران باشند اي  حرفهدرونی و بیرونی ورزش 

د و نخیلی از باشگاه ها هنوز به صورت سنتی مـدیریت مـی شـو   . بازاریابی در باشگاه ها را مشاهده کردیم

حوزه هاي تخصصی مثـل بازاریـابی   . دگردنقسمت هاي تخصصی هم توسط خود مدیر باشگاه هدایت می 

تا زمانی که . ین بخش هاي هر باشگاهی است که در حوزره ورزش حرفه اي فعالیت می کندیکی از مهمتر



نقـش بازاریـابی   . دغدغه این حوزه در باشگاه ها ایجاد نشود، حرکت مثبتی در این بخش انجام نخواهد شد

اه هـاي  در باشگاه هاي فوتبال در دنیا کامالً واضح و روشن است و خیلی از موفقیت هاي اقتصـادي باشـگ  

نتـایج   بـه  در تحقیـق خـود  ) 2010( رامفـورد  و نائورایـت . معتبر در دنیا توسط این کمیته راهبري می شود

  . ندی اشاره کردالملل بین و یخارج گذاران سرمایه جذب زمینهبا تحقیق حاضر در  یهمسان

بـراي پـی   . باشگاه هاي موفق در دنیا بـود  پیرامونانجام مطالعات میدانی  ،یکی دیگر از مولفه هاي مدیریتی

باره باشگاه موفق در به مطالعات میدانی درود در فضاي ورزش حرفه اي در دنیا، بردن به استانداردهاي موج

برگـزاري  . اسـتفاده کـرد   بتـوان بخـوبی  تجربه باشگاه هاي موفق در رشته هاي مختلف  تا از دنیا نیاز است

یکی دیگر از مقوله هاي موجود در مولفـه مـدیریتی مـی     ،ران باشگاه هاتورهاي مختلف آموزشی براي مدی

حضور و مشاهده مدیران از باشگاه هاي معتبر در دنیا هم در تغییر دیدگاه آن ها نسـبت بـه    بی شک،. باشد

این اتفاق در رشته فوتبال در سال هاي اخیر بـه نـدرت دیـده شـده     . مدیریت خود مثمرثمر می تواند باشد

لی می توان این فعالیت را به عنوان یک راهبرد قرار داد که همه ساله و در رشته هاي مختلف انجام است، و

شود تا مدیران نسبت به حوزه کاري خود آشنایی بیشتري کسب کنند و بتوانند قدم هاي بهتري براي پیشبرد 

  . اهداف خود بردارند

با قانونی شـدن ورزش  . قانونی بود -در مولفه حقوقییکی از راهبردهاي موثر  ،شدن اي  حرفهنیاز به قانون 

تطبیـق  . حرفه اي همه ابعاد آن ساماندهی می شود و می توان براي حوزه هاي مختلف آن برنامه ریزي کرد

قانونی است کـه بایـد ابتـدا    -دیگر مقوله در مولفه حقوقی ،باشگاه ها با استانداردها در صورت شکل گیري

ر رشته هاي مختلف استانداردها شکل گیرد و پس از آن باشگاه ها با توجه به ساختار آن مشخص شود و د

مشکالتی . آن استانداردها تشکیل شوند تا این مشکالتی که االن در بعضی رشته ها اتفاق می افتد رخ ندهد

ـ   ا مثل نیمه تمام گذاشتن لیگ و انصراف از ادامه حضور در باقی مسابقات، مشکالت حقوقی و قـراردادي ب

. توجه به نداشتن تخصص و تجربه کافی و موارد بسیار زیادي که نیاز به استانداردهاي مورد نیاز خود است

هـاي   قابلیـت  زمینـه همسان با نتایج حاضر در  ینتایج در پژوهش خود به) 1397(ندیان و همکاران زهره و

  . اشاره کردند ها بازاریابی باشگاه

کی از مقوله هاي موثر در مولفه منابع انسـانی در بخـش راهبردهـا    ی ،آموزش دادن نیروي انسانی متخصص

نقـش منـابع    مـورد ایج همسانی بـا نتـایج حاضـر در    در پژوهش خود به نت) 1397(جالیی و همکاران . بود

فراهم کردن شرایطی براي واگذاري امـاکن   ،همچنین .انسانی در رشد اقتصادي صنعت ورزش اشاره کردند

نصـیرزاده و  . یکی از مقوله هاي موجود در مولفه سخت افزاري بود ،دولتی به بخش خصوصی و باشگاه ها



بـه   هـا  واگـذاري باشـگاه   زمینهنتایج همسانی با نتایج تحقیق حاضر در  در پژوهش خود به) 1397(رضایی 

  . اشاره کردند بخش خصوصی

هـاي   عدم برخورداري از مولفـه  ،هاي فوتبال ایران به بخش خصوصی ید براي واگذاري باشگاهمهمترین تهد

 خصوصی بخش و افراد فوتبال به هاي باشگاه واگذاري دنیا کشورهاي بیشتر در امروزه .باشد درآمدزایی می

 نیافتـه  اجرایـی و  قانونی وجاهت ما کشور در هنوز موضوع این ولی محسوب میشود، قانونی و عادي امري

 بـه  وابسـته  دولتی، صنایع به وابسته گروه سه در توان را می ایران فوتبال اي حرفه هاي باشگاه بیشتر. است

 بیشتر ما کشور در بنابراین. تقسیم بندي کرد جوانان و ورزش وزارت به وابسته و انتظامی و نیروهاي نظامی

 امـروزه مقولـه   کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  هستند، برخوردار دولتی یا مالکیت عمومی از فوتبال هاي باشگاه

 اروپـا  در جملـه  از مـوارد،  از بسـیاري  در و غیر معقول شدیدا فوتبال اي  حرفه هاي باشگاه دولتی مالکیت

 بحـران  ایـن  از بـراي خـروج   راه حلی تواند می سازي خصوصی است، مسلم آنچه. قانونی است غیر کامال

 عـوض  در و اجرایـی  و مدیریتی تصمیم گیري هاي در دخالت دولت کاهش کارایی، افزایش بنابراین. باشد

 مهـم  هـاي  مزیت از صنعت ضروري اند، این پایدار توسعه براي که سیاست هایی و مسائل بر تمرکز دولت

سـازي باشـگاه    خصوصی با می تواند دولت دیگر، سویی از. می باشد هاي فوتبال باشگاه سازي خصوصی

 باشـگاهداري  هزینه هـاي  و افزایش را مالیاتی درآمدهاي جدید همچون خود نقدي درآمدهاي فوتبال، هاي

 همراه به غیرتخصصی باشگاه ها، مدیریت غیرکالن و کوتاه مدت غیرواقع بینانه، هاي هدف .دهد کاهش را

 شـرایط  مـالی، شفافیت  عدم بازیکنان، قیمتی جهش و باشگاه داري افزایش هزینه هاي مالی، ناکارآمد منابع

 و هـا  باشگاه بودن زیانده و مالی شدید بدهکاري تسهیالت محدود، و سخت افزاري و نرم افزاري نامساعد

 .می باشـد  ایران فوتبال واگذاري باشگاههاي جهت ضعف نقاط مهمترین از ،قیمت گذاري در عدم شفافیت

یکی از مقولـه هـاي موجـود در مولفـه      ،دادن تسهیالت از طریق نظام جامع باشگاهداري به سرمایه گذاران

از فضـاها بـا    درصديو قراردادن  یاتیمال يها تیبه باشگاه داران، معاف یبانک التیتسه هئارا. تسهیالتی بود

 ياز جملـه مـوارد   ،کننـد  يه اندازرا دیجد یخواهند باشگاه ورزش یکه م یها به کسان يمساعدت شهردار

شود تا به سرمایه گذاران انگیزه اي براي ورود بـه ایـن    دهید يدارنظام باشگاه حهیدر ال دمی تواناست که 

یکی از مقوله هاي مولفـه اشـتغال زایـی     ،شناسایی تمام مشاغل موجود در ورزش حرفه اي. فضا ایجاد کند

 بیشـتر کـه   رود موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی یکـی از مهمتـرین مشـکالتی بـه شـمار مـی       امروزه . بود

در ورزش، مشاغل بسـیاري وجـود    .برند شورهاي جهان حتی کشورهاي توسعه یافته از تبعات آن رنج میک

در مطالعه اي نتـایج  ) 1393(موسوي . و به عنوان شغل به آن نگاه نشده استاند د که ساماندهی نشده ندار



با  ی همساننتایجی، به نیز در پژوهش) 1394(محمدزاده و عزیزي . همسان با نتایج پژوهش حاضر ارائه داد

برگـزاري  . کردنـد  شـاره اثر ورزشگاه ها و تیم هاي حرفه اي بر درآمد افراد در ایران ا زمینهنتایج حاضر در 

و روسـاي   اي  حرفـه با مضمون ارتقاي ارزش ویژه برند براي مدیران باشگاه هـاي   هایی سمینارها و کارگاه

 خـود  در پژوهش) 1396(سبردي و همکاران بن. یکی از مقوله هاي مولفه اقتصادي بوده است ،فدراسیون ها

شـاورز و  همچنـین ک . ارائـه دادنـد   هـا  گسترش برند باشگاه موردنتایجی همسان با نتایج پژوهش حاضر در 

 یوصرفتار بخش خص زمینههمسان با نتایج پژوهش حاضر در  ینتایج در پژوهش شان به) 1394(همکاران 

الزامی کردن تاسـیس آکـادمی هـاي اسـتعدادیابی و     . دست یافتند اي  حرفهگذاري در ورزش  هیجهت سرما

 ورزشوقتـی در   . یکی از مقوله هاي موجود در مولفه ساختاري بوده است ،پرورش بازیکنان در باشگاه ها

هاي عمـل نشـده    رسد حرف نخستین چیزي که به ذهن می ،شود هاي پایه و آکادمی صحبت می ایران از تیم

هاي آینـده بکنـیم،    از پایه ضعیف است، باید فکري به حال نسل ورزشیم یگو چند سال است که می. است

را عوض کنیم و بیشـتر    ملی نوع نگاههاي و تحویل استعدادهاي جدید به تیم  آنباید براي آکادمیک کردن 

اما کیست که این واقعیت را قبول نداشته باشد که در چنـد   ،گذاري کنیم سرمایه از بزرگساالن در بخش پایه

چون ورزشکار از سـنین   .دیده شود در بخش پایه انجام نشده است ورزشسال اخیر کاري که نمودش در 

ت وقتی به رده هاي باال و باشگاه هاي بزرگ می رسد با مشکال ،پایه با الفباي حرفه اي گري آشنا نمی شود

  . فراوانی چه در بخش فنی و چه غیرفنی برخورد می کند

یکـی از راهبردهـاي اساسـی در     ،وارد کردن شرکت هاي هولدینگ به سرمایه گذاري در ورزش حرفـه اي 

، اي کاربردي که این شرکت هـا دارنـد  با قدرت گرفتن شرکت هاي هولدینگ و فضاه. مولفه ساختاري بود

ود و استفاده از این شرکت ها بـراي تقویـت بخـش ورزش حرفـه اي در     ور نه هایکی از مناسب ترین گزی

شرکت هایی با سرمایه هاي مالی بسیار مناسب و قدرت اجرایی فـراوان کـه مـی    . داخل کشور خواهند بود

و بعد از چندسال که بـه سـوددهی کامـل     هندتوانند باشگاه ها را تحت پوشش خود و در مسیر رشد قرار د

  .بخش خصوصی واگذار کنند آنها را به ،رسید

  پیامدها

رفتاري  ملی، توسعه اقتصادي، توسعه زایی، توسعه اشتغال اسایی شده حاصل از راهبردها شاملپیامدهاي شن

ایجـاد   ،در مولفه اشتغال زایی. راهبردها نیز هستندبر ساختاري می باشد که تا حدود زیادي منطبق  و توسعه

زمانی که مشاغل موجود در بخش ورزش حرفه اي ساماندهی و . مشاغل پایدار یکی از مقوله هاي موثر بود



گیرد و از شکل کاذبی که در حال می مشاغل پایدار شکل شغل و تسهیالت مرتبط با آن بشود،  داراي شرح

مشاغل دیگر هم یکی دیگر  صرف هزینه هاي کمتر براي ایجاد شغل نسبت به. شودمی خارج  ،حاضر دارد

 .نه هاي زیاد در پی ایجاد شـغل اسـت  همه ساله دولت با صرف هزی. از مقوله هاي مولفه اشتغال زایی است

 150تا  100در حالی که قبال بین  ،میلیون تومان رسیده 400هزینه ایجاد هر شغل پایدار در کشور به بیش از 

شود که  میلیون تومان برآورد می 70ترین سطح  د یک شغل در پایینینه ایجامز .میلیون تومان سرمایه نیاز بود

تـا   2به نحوي که ایجاد شغل در مشاغل تخصصی نظیر پتروشیمی،  ؛این رقم در سطوح باالتر متفاوت است

جالب اینجاست که مشاغل موجود در این فضا نسبت بـه فضـاهاي دیگـر     .میلیارد تومان هزینه در بردارد 3

  . است مشهودو در بعضی از مشاغل فقط نیاز به ساماندهی  داردزم هزینه کمتري ال

توسعه اقتصادي در بدنه ورزش به دلیل اثرات و پیامدهاي بسیار مثبت آن در ایجاد تحوالت از دیرباز مورد 

توجه مدیران و سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار داشته و تالش هاي فراوانی جهت ایجاد آن صورت گرفته 

یکـی از بهتـرین و مـوثرترین    . درآمدزاشدن ورزش حرفه اي یکی از مقوله هـاي ایـن بخـش اسـت    . است

بـا شـکل   . پیامدهاي موجود براي ورزش حرفه اي، درآمدزا شدن و خودکفا شدن این حوزه می تواند باشد

در رشته هاي مختلفی که توانایی و پتانسیل موجود را دارند، باشگاه ها و رشـته هـا    اي  حرفهگیري شرایط 

پیتـز و   .پرداخـت کننـد   ،می توانند به خودکفایی برسند و هزینه هاي خود را از درآمدي که کسب می کنند

 نیتـأم  يهـا  روش تـرین  رایجهمسان با نتایج تحقیق حاضر در  ینتایج در پژوهش خود) 2006(همکاران 

افزایش تولید ناخـالص ملـی یکـی از    . ها ارائه کردند باشگاه و گیل سازمان يبرا درآمد کسب و یمال منابع

اشـگاه هـا و رشـته هـاي     و درآمدزا شـدن ب  اي  حرفهرونق گرفتن شرایط . پیامدهاي توسعه اقتصادي است

بیشـتر  خـروج  ، داوران، مربیـان و  افزایش درآمـد بازیکنـان  ، مختلف ورزشی باعث تولید محصوالت بیشتر

 انیعسـکر . صنعت ورزش و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد در رونق اقتصادي بیشتربروز ، بازیکنان

 صـنعت  ياقتصـاد  تیوضـع  مـورد با نتایج پـژوهش حاضـر در    ینتایج همسان خود به پژوهش در) 1383(

جمهوري اسالمی ایران در سال طبق آخرین آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي  .کرد اشاره رانیا ورزش

از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ) تفریحی، هنري، فرهنگی و ورزشی(، سهم زیر بخش خدمات 1397

همچنـین  . درصد بـوده اسـت   44/0و  39/0به ترتیب  1395و  1394طی سال هاي ) به قیمت هاي جاري(

انجام شده نشان می دهد که سهم فعالیت هاي ورزشی از تولید ناخالص داخلی به قیمـت پایـه   برآوردهاي 

طور که در پـژوهش عسـکریان    همان. درصد می باشد 34/0و 32/0به ترتیب  1395و  1394طی سال هاي 

ق مشاهده می شود وضعیت تولید ناخالص ملی در سال هاي قبل شرایط مناسبی نداشته و امید است با رونـ 



کسب درآمد دولـت از طریـق مالیـات هـا     . این شرایط هم افزایش چشمگیري داشته باشد  ،اي حرفهشرایط 

در صورتی که دولت از باشگاه ها و رشـته هـاي مختلفـی کـه     . یامدهاي توسعه اقتصادي می باشدیکی از پ

قرار دهد، یک سرمایه  اي  حرفهد حمایت کند و باشگاه ها را در مسیر اصلی نشدن را دار اي  حرفهپتانسیل 

د از همین باشگاه ها با دریافت در سال هاي بعد می تواندولت که  ؛ به طوريانجام داده است گذاري بزرگ

منچسـتر  . کـرد در انگلستان می توان مشاهده  نمونه اي از سرمایه گذاري دولت را. مالیات کسب درآمد کند

به دنبال این موفقیـت،  . برگزار کرده بود و تجربه موفقی داشت بازي هاي کشورهاي مشترك المنافع را قبال

حکومت مرکزي انگلستان با تدارك یک منبع داخلی معتبر و تزریق صدها میلیون پونـد سـرمایه دولتـی در    

م تایید شده شرکت هـاي  تمام این منابع به همراه سها. ساخت »ولدروم«منچستر یک استادیوم جدید به نام 

بسیار خوب بود و مدت پـیش بینـی شـده     ،نتیجه کسب شده .اسیس وارد بورس لندن شدالتورزشی جدید

 در پژوهش) 1392(و همکارانش  انیخالد. به طول انجامیدبراي توسعه اقتصاد محلی بسیار کمتر از دو دهه 

ورزش   توسعه در گسترش و یجمع يها نقش رسانه زمینهنتایج همسان با نتایج پژوهش حاضر در  خود به

افـزایش    ،اي حرفـه یکی از خروجی هاي مهم و اثر گذار توسعه ورزش به خصـوص ورزش  . دست یافتند

نمونه بارزي که امسال اتفاق افتاد، حضور باشـگاه فوتبـال پرسـپولیس در مرحلـه     . نشاط اجتماعی می باشد

حتـی بـا وجـود باخـت     و  یار زیـادي را در جامعـه ایجـاد کـرد    که نشاط بسـ  نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود

پوشش دادن اوقـات فراغـت جامعـه هـم یکـی دیگـر از       . شداز این نشاط چیزي کم ن ،پرسپولیس در فینال

رشته هاي مختلف ورزشـی  رقابت هاي خوشبختانه با پررنگ شدن پخش زنده . پیامدهاي توسعه ملی است

، دف فقط افزایش تماشاگران نیسـت البته ه. در چند سال اخیر، میزان تماشاگران هم افزایش پیدا کرده است

مـاهر مـدنی مسـعودي    . تماشاي ورزش خود انگیزه حضور در میادین ورزشی را ترغیب خواهد کـرد  بلکه

حضـور جامعـه در ورزش    موردهمسان با نتایج تحقیق حاضر در  ینتایجبه در رساله دکتري خود ) 1390(

غرورآفرینی و افتخارآفرینی . د عالقه این افراد بودنتایج همچنین نشان داد که فوتبال ورزش مور. کرد شارها

طبـق سـخن ریاسـت    .  اسـت یکی دیگر از پیامدهاي توسـعه ملـی    اي  حرفهورزشکاران  یملی و بین الملل

 معرفـی  و تبلیـغ  و ملـی  افتخـارات  خلـق  باعـث  اي حرفه و قهرمانی هاي ورزش و ها بازي«محترم جمهور، 

 تبلیـغ  بزرگتـرین  باشد، توأم اخالق با که هایی ورزش بخصوص ؛شود می دنیا به کشورمان فرهنگ و هویت

 باشـد  انسـانی  و اسـالمی  اخـالق  با توأم اگر اي  حرفهو  قهرمانی ورزش .شود می محسوب ملت یک براي

 ایـران  واقعی چهره و ببرد بین از اند، انداخته راه به دنیا در هراسی ایران زمینه در که را تبلیغاتی همه تواند می

کشـورهایی کـه غـرور و افتخـار تـاریخی ندارنـد، از طریـق          برخـی  .کنـد  معرفـی  جهانیان به را ایرانی و



  سازي و بسیاري از مسایل دیگر که ممکن است با واقعیت انطبـاق نداشـته باشـد، بـه دنبـال خلـق        اسطوره

ملت ایران سرشار از غرور و  قهرمانانی در عالم تخیل و خیال هستند و این در حالی است که سرتاسر تاریخ

افتخارآفرینی ورزشکاران کشورمان در میادین جهانی نه تنها باعث غرور و افتخار  .»افتخارات تاریخی است

تانه خوشـبخ   همـانطور کـه بیـان شـد،     .کننـد  ها نیـز بـه آن افتخـار مـی     شود، بلکه سایر ملت ملت ایران می

همیشه مورد تقدیر مقامات ارشد کشور قرار گرفتـه کـه ایـن     یغرورآفرینی ورزشکاران در میادین بین الملل

ارتقاي سطح سالمت جامعه هم یکـی دیگـر از پیامـدهاي توسـعه ملـی      . داردنشان از اهمیت این شاخص 

می توانند در آن به سالم سازي جسم و روح  افرادمحیط هاي ورزشی یکی از بهترین اماکنی است که . است

بـی   .توانایی خود به انجام حرکات ورزشی در رشته هاي مختلف مشغول شوند خود بپردازند و متناسب با

و  کننـد  افـزایش پیـدا مـی   نیـز  افراد درگیـر در آن   شمار توسعه پیدا کند، اي  حرفهزمانی که ورزش  شک،

  . همه اینها باعث می شود جامعه سالم تر داشته باشیم کهجوانان بیشتري به ورزش می پردازند  

. ر الگوســازي رفتــاري و اخالقــی در ورزش یکــی از پیامــدهاي توســعه رفتــاري بــوده اســتاثرگــذاري د

اند و در میادین بزرگ المپیک، جهانی و آسیایی به  ورزشکاران ما همواره پاسدار اخالق و مرام پهلوانی بوده

موارد حـائز  ن ایاند، اما با وجود  خوبی چهره یک ورزشکار مسلمان، ارزشی و اخالقی را به نمایش گذاشته

ابتـدا    .ها و سرلوحه امور جامعه ورزش قرار گیرد اهمیتی وجود دارد که توجه به آنها باید در اولویت برنامه

و توجـه بـه اصـول و     باید مروج اخالق باشند و بعد از دیگران انتظـار رعایـت   یاینکه خود مدیران ورزش

کنـیم، انـدك    با توجه به اینکه در کشوري اسالمی و با فرهنگـی غنـی زنـدگی مـی    . ها را داشته باشند ارزش

گیرد،  اخالقی از سوي برخی ورزشکاران نیز شایسته ورزش ایران نیست و باید با تدابیري که صورت می بی

باید همانند   .نمایدرزشکاران ارزشی حرکت و ورزش به سمت حمایت از وکند این مسائل هم کاهش پیدا 

المللی برجسـته شـود و بـه     فرمایشات مقام عظماي والیت، کارهاي ارزشی این قهرمانان در رویدادهاي بین

عـالوه بـر مطبوعـات و      .به آنها نیاز دارنـد، معرفـی شـوند    هایی که قشر جوان امروز ما بشدتعنوان الگو

هـا هـم در حمایـت از ورزشـکاران      عالی ورزش و چـه باشـگاه  طوح صداوسیما، مدیران مختلف چه در س

اي داشته باشـد و   اي دارند و براي آنها باید یک ورزشکار با اخالق جایگاه ویژه ارزشی نقش مهم و برجسته

هـا، بـه تـرویج     اخالقـی  بها دادن از سوي متولیان و به حاشیه راندن بـی . مورد تشویق و حمایت قرار بگیرد

به خواسته مقام عظماي والیت درباره ضـرورت حمایـت از ورزشـکاران     می تواندکند و  ک میها کم ارزش

   .ارزشی جامه عمل بپوشاند



 اي  حرفهخروجی توسعه ورزش . در قوانین و مقررات یکی از پیامدهاي توسعه ساختاري بوده است انقالب

قانون کپی رایت، قوانین نقل و انتقـال    شکل گیري قوانین و مقررات در بخش هاي مختلفی مثل حق پخش،

هر کدام از این موارد پروژه بزرگی است که می تواند راه . بازیکن، نظام باشگاه داري و موارد اینچنینی است

  . در داخل کشور باشد اي  حرفهگشاي بسیاري از مسائل بزرگ ورزش 

زمانی که لیگ ها فعـال  . استد رسانه هاي بیشتر به این حوزه یکی دیگر از پیامدهاي توسعه ساختاري ورو

جذب می شـود و ایـن تماشـاگران اخبـار و حواشـی آن       يبازي ها جذاب باشد، تماشاگران بیشتر باشند و

ه در یکی دوسـال  خوشبختان. رشته را پیگیري خواهند کرد که این باعث ورود رسانه هاي بیشتر خواهد شد

ولـی در رشـته هـاي دیگـر      ،به خصوص فوتبال ورود کرده اند اي  حرفهاخیر رسانه هاي زیادي به ورزش 

با فراگیر شدن رسانه هاي اجتماعی انتظار می رود که این رسانه هـا  . ورزش این اتفاق به ندرت افتاده است

ن اتفاق در چند وقت گذشته افتـاده اسـت و   براي جذب هواداران خود فعالیت بیشتري را انجام دهند که ای

همسان با نتایج تحقیق حاضـر   ینتایج در پژوهش خود به) 2011( 1کویسک. سریعاً در حال افزایش هستند

همچنین . ه استکرد شارهسرمایه گذاري در ورزش  و حضور حامیان در شرایط پوشش رسانه اي ا مورددر 

وضـعیت   زمینههمسان با نتایج تحقیق حاضر در  ینتایج در پژوهش شان به) 1397(نرمی و همکاران  عرب

  . دست یافتند اي در تلویزیون ملی ایران ورزش حرفه

 در پـژوهش ) 1396(پورکیانی و همکاران . توسعه همه جانبه ورزش یکی از پیامدهاي توسعه ساختاري بود

تحلیـل اثرگـذاري   «بـا عنـوان    آنها در نحقیق خـود  .ش حاضر ارائه کردندنتایج همسانی با نتایج پژوه خود

اي، اولویت بیشـتر از   به این نتایج رسیدند که در ورزش حرفه »اي و قهرمانی بر توسعۀ ورزش ورزش حرفه

المللی بوده و در ورزش قهرمـانی   آن معیار داشتن اماکن و فضاهاي کالبدي ورزشی داراي استانداردهاي بین

اسـاس، لـزوم    این بر. باشد آن توسعۀ نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعۀ ورزش میاز 

هـاي   منظور پرورش استعدادها و ورزشکاران درجهت ایجاد زیرساخت توجه ویژه به نظام آموزشی کشور به

ـ   اي  حرفهورزش  که زمانیبی تردید  .رسد نظر می ورزشی مناسب ضروري به قسـمت هـاي    ، دتوسـعه یاب

ارتبـاط مسـتقیمی بـین     نیز توسعه پیـدا مـی کنـد و   دیگر ورزش اعم از ورزش همگانی، تربیتی و قهرمانی 

 .قسمت هاي مختلف ورزش با هم وجود دارد

 شده چنان گسترده ایران دولتی هاي با توجه به اینکه وضعیت ورزش حرفه اي در ایران مبهم است،  باشگاه

خصوصـی   همچنـین  و حرفـه اي  هـاي  ورزش فرآیند در چالش عمده یک صورت به خود اکنون هم که اند

                                                           
١ Kosík 



امید است با عملیاتی کردن راهبردها در این پژوهش، بتوان از ظرفیت ها و . اند درآمده کشور ورزش سازي

 . دکرورزش حرفه اي کشور استفاده  تري در توسعه مطلوب گونهکشور به  زیرساخت هاي مادي و معنوي

 



  منابع

 بررسی علل عـدم حمایـت اسپانسـرها از    «). 1387( .اقبالی، مسعود ؛ ابودردا، زینب واحسانی، محمد

جلـد دوم، شـماره   . سال ششـم . نشریه علوم حرکتی و ورزش. »ورزش حرفه اي بانوان شهر اصفهان

 .120-111صص ، 12

 پـردازي در علـوم انسـانی و    راه و روش نظریـه : گراندد تئوري). 1385( .ادیب حاج باقري، محسن

 نشر و تبلیغ بشري و تحفه: تهران. بهداشتی

 رویکردهـاي متـداول در   : مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیختـه ). 1387( .بازرگان، عباس

  انتشارات دیدار: تهران. علوم رفتاري

 مدلسازي عوامل «). 1396. (محمـود  ،گودرزي و مجید ،جاللی فراهانی؛ محمد ،خبیري ؛علی ،بنسبردي

 :doi. 428-411 ،)3(9 .نشریه مدیریت ورزشـی  .»اي فوتبال هاي حرفه مؤثر بر گسترش برند باشگاه

10,22059/jsm.2017,64713 

 تحلیـل اثرگـذاري   «). 1396. (محمـد  ،خبیـري  و محمود ،گودرزي ؛مهرزاد ،حمیدي ؛محمد ،پورکیانی

 :doi. 72-55 ،)42(9 .مـدیریت ورزشـی   مطالعـات  .»اي و قهرمانی بر توسـعۀ ورزش  ورزش حرفه

10,22089/smrj.2017,454,1143 

 نقـش منـابع   «). 1397. (مهـدي  ،رسولی و محسن ،اسمعیلی ؛حسین، بخشنده ؛سید عبدالمجید ،جالیی

 :doi. 88-67 ،)48(10 .مطالعات مدیریت ورزشـی  .»انسانی در رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران

10,22089/smrj.2017,3624,1730 

 ،مدیریتی کیفی پژوهش هاي در پایایی و روایی ارتقاي«). 1387( .مظفري، زینب حسن و دانایی فرد 

سـال اول، شـماره اول، صـص    . پژوهش هـاي مـدیریت  . »تاملی بر استراتژي هاي ممیزي پژوهشی :

162-131. 

 در بخـش   اثر سرمایه گذاري دولت«). 2015. (ك ،یاوري و .ع ،عصاري ؛.ح ،صادقی ؛.پ ،زاده رستم

رشـد و توسـعه   (فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش هاي اقتصـادي   .»ورزش بر رشد اقتصادي در ایران

  .210-177 ،)4(14.)پایدار

 مـدل شناسـایی   «). 1397. (مجتبـی  ،امیـري  و محمـد  ،احسانی ؛هاشم ،کوزه چیان ؛کریم ،وندیان زهره

مطالعـات   .»هـاي فوتبـال لیـگ برتـر     باشگاههاي بازاریابی  ها و موانع پیش روي قابلیت محدودیت

 doi: 10,22089/smrj.2018,1347. 152-131 ،)48(10 .مدیریت ورزشی



 مطالعه مـدل سـاختار ورزش   «). 1392( .فراهانی، ابوالفضل ؛ رضایی صوفی، مرتضی وشعبانی، عباس

  .31-21، صص 3، شماره 1دوره . نشریه رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی. »ایران

 تحلیل وضـعیت  «). 1397. (محمد ،خبیري و سید نصراهللا ،سجادي ؛محمود ،گودرزي ؛بیتا ،عرب نرمی

 :doi. 38-17 ،)47(10 .مطالعـات مـدیریت ورزشـی    .»اي در تلویزیـون ملـی ایـران    ورزش حرفـه 

10,22089/smrj.2018,1248,1297 

 انتشارات بامداد کتاب : تهران .اي در ورزشهاي رسانهفعالیت).  1387.(قاسمی، حمید و همکاران 

 تـاثیر  عوامـل «). 1394( .فاتح ،فرازیانی یگانه و ،موسوي جهرمی ؛ابوالفضل ،فراهانی ؛لقمان ،کشاورز 

 مطالعـات  .»الگـو  ارائـه  و اي  حرفه ورزش در گذاري سرمایه جهت خصوصی بخش رفتار بر گذار

  .45 -56صص ،8 شماره دوم، دوره .ورزش در سازمانی رفتار مدیریت

 اي  بر درآمد افراد در  اثر ورزشگاه ها و تیم هاي حرفه«. )1394( .فرهاد ،عزیزي و پرویز ،محمدزاده

 .102-87ص . 4سال نهم، شماره . فصلنامه مدل سازي اقتصادي  .»ایران

 (ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی«). 1397. (شمس الـدین  ،رضایی و عبدالمهدي ،نصیرزادهSWOT (

فصـلنامه   .»)هاي اسـتقالل و پرسـپولیس   باشگاه: مطالعه موردي(هاي فوتبال ایران  باشگاهواگذاري 

 .115-105 ،)25(7 .هاي کاربردي در مدیریت ورزشیپژوهشی پژوهش -علمی 

  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی   :تهران .راهنماي  پژوهش کیفی). 1394(هومن، حیدرعلی

  ها دانشگاه

 Kosík, M. (2011). “Marketing strategy in connection with sport”. 

Innovative Marketing, 7(2), 92-98. 

 Madani Masoudi, M. (2011). “FACTORS INFLUENCING MUSLIM 

AMERICANS TO ATTEND PROFESSIONAL TEAM SPORT 
EVENTS”. (Doctoral dissertation). TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY 

 Mutter, F. Pawlowski, T. (2014). “Role models in sports – Can success in 

professional sports increase the demand for amateur sport 
participation?”. Sport Management Review, Volume 17, Issue 3, August 

2014, Pages 324–336. 

 Pitts, B. G., & Stotlar, D. K. (2007). Fundamentals of sport marketing: 

Fitness information technology. 
 Radaelli, G., Dell’Era, C., Frattini, F., & Messeni Petruzzelli, A. (2018). 

“Entrepreneurship and human capital in professional sport: A 



longitudinal analysis of the Italian soccer league”. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 42(1), 70-93. 

 
 

 

 

 

Strategies and Outcomes of Development of Iran Professional 
Sports  

Ali Reghbati 

Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 
Kharazmi University, Tehran, Iran 

 Farideh Hadavi 

Ph.D.,  Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical 
Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 

 Najaf Aghaei 

 Ph.D.,  Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical 
Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 

Ali Reza Elahi 

Ph.D.,  Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical 
Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 

  

Received:١٥ Jan. ٢٠١٩   

Accepted:١٦ Mar. ٢٠١٩  

 

The research is to determine the strategies and outcomes of the development of 
Iran professional sport. To achieve the goal, according to the specialty of the 
subject, qualitative study was used by interviewing the elite with this topic. 
Interviews were conducted on purposeful snowball method and finally, ١٨ 
people were interviewed. The data from the interviews were analyzed by data 
method through three stages of open, axial and selective coding. The findings of 
the strategies indicated nine main areas that cover the internal and external 
challenges of the development of professional sports in the country. These areas 
include: managerial, legal, human resources, hardware, facilities, 
entrepreneurship, and economics, structural and cultural-media. Also, the 



identified consequences of the strategies include: Entrepreneurship, economic 
development, national development, behavioral development and structural 
development, which were largely in line with the strategies. According to the 
research findings, the proposed strategies can be a contributor to the sports 
managers of the country in relation to the development of professional sport in 
the country. 
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