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ای��ن پژوه��ش با هدف طراح��ی الگوی نظام جامع باشگ��اه داری در فوتبال کشور شک��ل گرفته است. بر این 
اس��اس پژوهش حاضر به روش کیف��ی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت 
هدفمن��د ب��ا تعداد 25 نفر از اساتید مدیری��ت ورزشی، کارشناسان و ورزشکاران و ت��ا حد اشباع نظری صورت 
گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق در سه مرحله کدگذاری شد. در کدگذاری 

از نرم افزار NVIVO استفاده گردید. 
نتای��ج نشان داد م��دل و الگوی پیشنهادی پژوهش در زمینه چهارچوب نظ��ام باشگاه داری در فوتبال کشور، 
مشتم��ل ب��ر 14 مقوله محوری رفع نواقص مخ��رب، توجه به زیرساخت ها، رهب��ری، خصوصی سازی، توسعه 
مناب��ع انسانی، جنبه های حقوقی و قانونی، نظام بندی مالی��ات، مالکیت باشگاه، درک محیط، آموزش، اخالق 
و فرهن��گ، حمای��ت مالی، حق پخش تلویزیونی و مشارکت در بورس می باش��د که از طریق ترکیب حدود 77 

مفهوم اولیه به دست آمده است. 
ی 

ّ
ب��ر این اساس، نظام جام��ع باشگاه داری در ورزش فوتبال به عنوان مقوله ای مح��وری بر مبنای شرایط عل

مدیریت��ی، مال��ی، محیطی و حقوق��ی و از طریق راهبرده��ای مناسب سازی مالکی��ت و اداره باشگاه ها، تدوین 
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نظ��ام ارزیاب��ی و نظارت، ثبت تجاری باشگاه، مدیریت رسانه، بازاریاب��ی و به کارگیری نیروهای انسانی مجرب 
و متخص��ص و از طری��ق خصوصی س��ازی باشگاه ها محقق می شود و به تحقق پیامده��ای مالی مانند افزایش 
درآمد و اشتغال، حس تعلق به باشگاه، تثبیت برنامه های مدیریتی، محدود شدن دخالت های سیاسی و ارتقای 

استانداردهای حرفه ای در ورزش فوتبال می انجامد.
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مقدمه
با توسعه علمی ورزش در ابعاد مختلف به ویژه توجه روز افزون به رقابت های ورزشی، باشگاه های ورزشی 
نی��ز به م��وازات آن در حال رشد و گسترش می باشند. باشگاه های حرف��ه ای ورزشی ریشه و هسته اصلی توسعه 
ورزش حرفه ای محسوب می شوند و به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی در صنعت ورزش عمل 
م��ی کنند )نمانی��چ1، 2019(. باشگاه های ورزش��ی در جهان، سهم اصلی را در همگان��ی کردن ورزش و جذب 
جوانان به ورزش قهرمانی و کشف استعدادها و تربیت و هدایت آنان به رشته های مختلف ورزشی دارند و تامین 
کنن��ده ورزشکاران نخبه و عام��ل رسیدن به افتخارات بین المللی هستند که نتای��ج آن تاثیرات سیاسی، اقتصادی 
و اجتماع��ی به همراه دارد. این باشگاه ه��ا از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره می شوند و ورزش حرفه ای از 
آن طریق صورت می گیرد. نمونه آن باشگاه داری در ورزش فوتبال است که به خودی خود تبدیل به یک صنعت 
درآمدزا شده است. دالس و سادرمن2 )2012( معتقدند رتبه بندی فوتبال به عنوان یک فعالیت تجاری در اقتصاد 
کشورهای��ی ک��ه فوتبال را به عنوان یک ورزش ملی ارتقا داده ان��د، افزایش یافته است. دابسون و گودارد3 )2010( 
نی��ز بی��ان می کنند که امروزه لی��گ ها و باشگاه های حرفه ای فوتبال به آزمایشگاه ه��ای تحقیقاتی برای بسیاری 
از تحقیق��ات بنی��ادی و کاربردی در اقتصاد ورزش مب��دل شده اند. استفان م��ورو4 )2004( در پژوهشی که به 
منظ��ور شناسای��ی مشک��الت مالی صنعت فوتب��ال در اسکاتلند انجام داد به این نتیجه رسی��د که نوع مالکیت و 
اداره برخ��ی باشگ��اه های فوتبال اسکاتلند، مهمترین مانع توسعه نظ��ام باشگاه داری فوتبال در این کشور است. 
باروس5 )2006( در مطالعه ای مشابه، وضعیت اقتصاد فوتبال کشور پرتغال را بررسی کرد. او نیز نوع مالکیت 
باشگاه های فوتبال را از موانع توسعه فوتبال حرفه ای در آن کشور برشمرد. یافته های وی نشان داد که به منظور 
افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری مالی و اداری باشگاه ها، بهبود شفافیت مالی و اداره حرفه ای باشگاه ها، 
الزم اس��ت تم��ام باشگاه ه��ای حرفه ای فوتبال وارد ب��ازار بورس شوند. سن همیل، میچ��ی و آوگتون6 )2001( 
بی��ان کرده اند که این ن��وع اداره باشگاه های فوتبال، بین مدیران، اعضای هیئ��ت مدیره، صاحبان سهام، حامیان 
مال��ی و ه��واداران ارتباط��ی ایجاد می کند که در نهایت ه��ر یك را به اهداف خود خواه��د رساند. استفان مورو 
)2010( عوام��ل متع��دد موفقیت و تداوم اداره باشگاه ها را در رسانه ه��ا، شرکت های تجاری، حمایتگران مالی، 
سهامداران، مراجع فنی، بازیکنان و مربیان، دولت، بانك ها، هواداران و سایر باشگاه ها می داند. در همین راستا، 
اله��ی، سجادی، خبیری و ابریشم��ی )1390( نیز توجه به عوامل ساختاری و محیطی را در موفقیت باشگاه موثر 
دانسته ان��د و توسع��ه صنعت باشگاه داری حرفه ای فوتبال در ای��ران را وابسته به عواملی همچون مسائل حقوقی و 
قانونی، مدیریت بازاریابی و اندازه بازار صنعت فوتبال می دانند. این محققان همچنین نشان دادند شرایط اقتصاد 
ک��الن کشور و مالکیت دولتی باشگاه ها از جمل��ه موانع توسعه صنعت باشگاه داری حرفه ای فوتبال ایران است. 
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تراب��ی، قربان��ی، باقری و طریق��ی )1394( نیز با تطبیق رویه تامی��ن مالی باشگاه های فوتبال ای��ران و انگلستان، 
مهمتری��ن وجه��ه تمایز تامین مالی در باشگاه های فوتبال انگلستان را در خصوصی بودن، حق پخش تلویزیونی، 
درآم��د روز مسابقه و درآمد حاصل از تجارت گزارش نمودند، در حالی که دولتی بودن باشگاه ها، عدم شفافیت 
گاهی مدیران باشگاه ها از روش های  صورت های مالی، امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی، عدم آ
نوی��ن تامی��ن مالی، استفاده مح��دود از مدیران خالق و ... از جمل��ه موانع مهم تامین مال��ی باشگاه های فوتبال 
حرف��ه ای لیگ برت��ر ایران است. در همی��ن زمینه چی.جی کاکای��ی و ای. کوکایی1 )2016( نی��ز بر ساختارهای 
سازمان��ی و زیرساخت ها در باشگ��اه داری فوتبال کشور رومانی تاکید کردن��د. کارتاکولیس، ورونتیس، تراسو و 
کریدامیس2 )2013( نیاز باشگاه های فوتبال را به مدیریت منابع راهبردی بررسی نمودند و آنچه را در این نظام با 
اهمی��ت دانستند برنامه ریزی جامع مبتنی بر جذب سرمایه و برنامه ریزی مالی، بازاریابی راهبردی و ادغام منابع 
ب��ه یک سیست��م یکپارچه بود. همچنین نمانیچ )2019( در تامین مالی باشگاه های فوتبال، بینش های رهبری در 

تجارت بازی های فوتبال را مورد تاکید قرار داده است. 
باشگ��اه داری در ای��ران سابقه طوالنی دارد و به حدود 61 سال قبل می رسد. این باشگاه ها بر اساس عالقه و 
سرمای��ه گ��ذاری جمعی از عالقه مندان به ورزش شکل گرفته و تدریجا توسعه یافته اند و دولت هیچ دخالتی در 
تاسی��س و اداره آنه��ا نداشته است. برخی از این باشگاه ها پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به دولت واگذار 
شدند و سازمان تربیت بدنی متولی آن شد که دو باشگاه استقالل )تاج سابق( و پرسپولیس از آن جمله هستند. 
برخ��ی دیگر به فعالیت خ��ود ادامه دادند و با دریافت برخی تسهیالت دولتی و وام، توسعه فیزیکی داشتند، ولی 
ب��ه علت تزریق اعتب��ارت دولتی به باشگاه های دولتی، توان رقابت را از دست داده و فعالیت های آن ها محدود 
گشته است. این درحالی است که بیشترمتخصصان ورزشی از جمله اسمیت )2009( معتقدند باشگاه ها باید 
خ��ود ب��ه وضعیتشان سروسامان دهند تا مسئوالن دولتی اج��ازه دخالت در امور آنها را پیدا نکنند. در سال های 
اخیر به علت بهره گیری از اعتبارات دولتی،  ورزش حرفه ای در کشور از طریق دستگاه ها و شرکت های دولتی 
توسع��ه پی��دا کرد و بدون داشتن ضوابط مشخص حرفه ای گری، تی��م داری و خرید و فروش بازیکنان رواج پیدا 
نمود و مشکالتی ایجاد کرد و باعث منزوی شدن بخش خصوصی به علت عدم توان رقابت با بخش دولتی شد. 
از ای��ن رو، ط��رح نظام باشگاه داری در ایران با هدف جلوگی��ری از رشد بی رویه تعداد باشگاه های دولتی و تیم 
داری موسس��ات مرب��وط به دولت و اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به منظور ساماندهی ورزش حرفه ای در کشور ارائه شد تا دولت موظف به واگذاری باشگاه های دولتی 
به بخش خصوصی و تعاونی گردد؛ طرحی که تا به امروز به اجرا درنیامده و هیچ برنامه ریزی اجرایی صحیحی 
در ای��ن زمین��ه انجام نشده است. دل��دار، شهپر توفیق و باق��ری )1395( دلیل آن را موان��ع اقتصادی، سیاسی- 
حقوق��ی، مدیریت��ی و فرهنگ��ی- اجتماعی برشمرده ان��د و در تحلیلی مشابه، دلدار، کارگ��ر و غفوری )1395( 
مشکالت اقتصادی در راه خصوصی سازی باشگاه ها را مانع دست یابی به اهداف خصوصی سازی باشگاه های 
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لیگ حرفه ای فوتبال کشور بیان نموده اند. 
اهمیت موضوع نظام باشگاه داری و فقدان آن در وضعیت کنونی کشور، ضرورت توجه و دقت در این حوزه را 
گوشزد می کند. باشگاه های ورزشی در حقیقت، همچون کارگاه ها و کارخانه های تولیدی برای صنعت ورزش 
کشور به شمار می روند. با نگاهی به وضع موجود باشگاه ها و صنعت ورزش ایران می توان اهمیت تدوین یک 
نظام جامع برای باشگاه داری را بیش از پیش نمایان ساخت. صنعت ورزش کشور در وضع کنونی سهمی کمتر 
از یک درصد در گردش اقتصاد ملی ایران دارد و شامل بیش از 50 فدراسیون ورزشی و بیش از ده لیگ حرفه ای 
و ده ه��ا باشگ��اه حاض��ر در لیگ های حرف��ه ای است که به گون��ه ای غیرمنسجم و جزی��ره وار مشغول فعالیت 
هستند. حدود بیست هزار باشگاه ورزشی ثبت شده و بالغ بر 60 هزار فارغ التحصیل ورزشی در فدراسیون ها و 
باشگاه های ورزشی کشور وجود دارد، در حالی که به درستی از آن ها بهره گرفته نمی شود. در زیرساخت های 
حقوقی و قانونی تنها یک نظام حمایتی مالیاتی ساده در قالب ماده 134 قانون مالیات های مستقیم برای صنعت 
ورزش وجود دارد و باشگاه های کشور و صنعت ورزش به لحاظ زیرساخت های ساختمانی و فیزیکی استادیوم 
و اماک��ن ورزش��ی، نظام جذب حامیان مالی، راهبرد و برنامه ه��ای تجاری و اقتصادی، بورس و حتی فرابورس، 
ایمن��ی و پایداری سرمایه های بخش خصوصی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور، حق پخش تلویزیونی و 
مشوق های الزم برای تولیدکنندگان کاالها و خدمات ورزشی به شدت نیازمند برنامه ای جامع و هدفمند است. 
ب��ه عبارت دیگر، این وضعیت بر اهمیت تدوین و پی��اده سازی فوری یک نظام جامع باشگاه داری تاکید دارد تا 
بت��وان ه��م افزایی، روان سازی و انسجام بخشی به اجزای فوق را در جهت تعالی صنعت ورزش و دست یابی به 
سه��م حداقل 3 درصدی در اقتصادی ملی فراهم آورد. بر ای��ن اساس، نظام جامع باشگاه داری باید از الزامات 
و چهارچ��وب های مدونی پیروی کن��د که بنا به اهمیت آن، این تحقیق سعی در تدوین و ارائه آن دارد. در واقع، 
آنچ��ه م��د نظر این تحقیق می باشد، تدوین چهارچوبی از نظام باشگاه داری و مدیریت باشگاه ورزشی با تاکید 

بر باشگاه های فوتبال کشور است که از الگوی ارائه شده توسط متیو رابینسون1 پیروی می کند. 
از نظر رابینسون، پایه و اساس باشگاه داری مدرن، درک این نکته است که چرا باشگاه وجود دارد، باشگاه می 
خواه��د چه چیزی داشته باش��د و چه خدماتی را برای اعضایش فراهم سازد؟ هر باشگاهی باید قادر باشد منابع 
انسان��ی، مال��ی و تجهیزاتی را تامین و حف��ظ نماید. باشگاه باید اهدافی واقع گرایان��ه و قابل سنجش و همچنین 
ساختار سازمانی دقیق، خط مشی و رویه هایی برای پیشرفت و حمایت از ساختار و برنامه ای بلند مدت داشته 
باش��د ت��ا پیشرفت و ادامه حیاتش را تضمین کند )رابینسون، 2013 ترجمه رمضانی نژاد و همکاران، 1392(. با 
توج��ه به الگوی مدیریت باشگاه ورزشی رابینسون می ت��وان گفت نظام جامع باشگاه داری باید تعریفی از انواع 
باشگ��اه ه��ا ارائه دهد، سطح باشگاه ه��ا و نوع فعالیت آن ه��ا را بررسی کند، میزان گ��ردش اقتصادی، شغلی و 
کارآفرینی باشگاه ها را مد نظر بگیرد، شرایط احراز مالکیت لحاظ شود، شرایط تاسیس و صدور مجوز باشگاه 
حرفه ای بیان شود، نظام بیمه ای، بازنشستگی و خدمات درمانی دیده شود، امکان حضور باشگاه ها در بورس 
کادمی ها و مدارس،  فراهم شود، زیرساخت های ساختمانی و فیزیکی استادیوم و اماکن ورزشی لحاظ گردد، آ

1. Matthew Robinson
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کان��ون ه��ا و اتحادیه ها افتتاح شود، فعالیت خیرین ورزشی سر و سامان یاب��د و نظام جذب حامیان مالی، حق 
پخ��ش تلویزیونی و مشوق ه��ای الزم برای تولیدکنندگان کاالها و خدمات ورزشی ساماندهی شود. در مجموع 
ه��ر یک از این مولفه ها را می ت��وان به شاخص های مدیریتی، مالی، محیطی و حقوقی تقسیم بندی نمود که به 
نظ��ر م��ی رسد اگر این چهارچوب به الگویی کاربردی تبدیل شود می تواند توسط مدیران باشگاه های فوتبال در 

کشور مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است:
نظ��ام باشگ��اه داری در ورزش فوتب��ال ای��ران بای��د از چ��ه چهارچوبی بهره من��د باشد و چه عوامل��ی در این 

چهارچوب دخالت دارند؟ 

روش شناسی پژوهش
روش تحقی��ق حاض��ر کیفی اس��ت و مطابق با پارادای��م تفسیری، ب��رای دستیابی به واقعیتی ک��ه امری نسبی 
اس��ت، از روش داده- بنی��اد استفاده م��ی کند. این روش مطابق با تقسیم بندی گوب��ا و لینکن1 )1994( در زمره 
پارادایم های تفسیری پژوهشی قرار می گیرد. این مطالعه مبتنی بر رویکرد استقراست، زیرا بدون پیش فرض به 
بررسی پدیده  ای می پردازد که تئوری جامعی در مورد آن وجود ندارد و یا مورد اجماع نیست. در این پژوهش 
پس از تبدیل داده های کالمی به متن، خط به خط آنها تحلیل و کدگذاری شده اند که نتیجه آن، ایجاد مفاهیم 
و مقوله ه��ای متع��دد بوده است. کدگذاری، گونه ای از تحلیل محتوا به شمار می رود که به استخراج عبارات و 
واژه های کلیدی و تکرارپذیر می پردازد )چارماز2، 2006(. اولین گام در فرایند تحقیق، ورود به عرصه و مرور 
گاهی از پژوهش های پیشین در زمینه موضوع پژوهش  منابع و ادبیات موضوع است. برای آشنایی با موضوع و آ
و مناب��ع نظ��ری مرتبط با آن، با مراجعه به کتابخان��ه ها، آرشیو مجالت علمی- پژوهش��ی و پایگاه های اینترنتی 
نشری��ات داخ��ل و خارج کشور ب��ه مطالعه ادبیات نظ��ری و تجربی مربوطه پرداخته ش��د و رویکردهای نظری، 
پژوهش های مرتبط و مبانی روش شناختی آنها در حوزه مطالعات مربوط به نظام باشگاه داری در ورزش فوتبال 

مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، سوال تحقیق و سازه های مورد مطالعه مشخص شدند. 
نمون��ه ها بر اس��اس نمونه گیری هدفمند از می��ان اساتید مدیریت ورزشی، کارشناس��ان و ورزشکاران خبره 
انتخ��اب شدند؛ چنان که 5 نف��ر آنان از اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی در گروه مدیریت ورزشی، 8 نفر 
از مدی��ران باشگ��اه های ورزشی و 12 نفر از ورزشکاران و نخبگان ورزشی بودند. گروه اساتید، دارای سابقه کار 
بیشت��ر از 10 س��ال،. مدیران باشگاه ها دارای سابقه مدیریت و اداره باشگاه های ورزشی بیشتر از 5 سال و سابقه 
ورزشکاران نیز بیش از 10 سال حضور در فعالیت های ورزشی بود. از میان شرکت کنندگان، 8 نفر زن و 17 نفر 
م��رد بودند. میانگین سنی پاسخگویان 38 سال و بیشت��ر مدیران باشگاه ها و ورزشکاران دارای مدرک تحصیلی 
لیسانس بودند. پس از پایان تعداد 25 مصاحبه و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، اشباع نظری حاصل شد و نمونه 
گی��ری متوق��ف گردید. در مرحله گ��رد آوری داده ها با توجه به موضوع مورد مطالع��ه و سوال تحقیق، از روش 

1. Guba & Lincoln
2. Charmaz
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مصاحبه ه��ای عمیق برای گردآوری داده ها استف��اده شد. در این فرایند ابتدا چند مصاحبه اولیه انجام شد. بین 
مصاحبه های مختلف به جز چند مصاحبه اولیه فاصله زمانی حداقل یک هفته رعایت شد تا امکان بررسی و 
تحلی��ل ه��ر مصاحبه و نیز استخراج مقوالت کلیدی وجود داشته باشد. حداقل زمانی که افراد برای مصاحبه ها 
اختص��اص دادن��د 30 دقیقه و حداکثر زم��ان نیز120  دقیقه بود. تحلیل داده هایی ک��ه به منظور تکوین نظریه 
داده- بنی��اد گ��ردآوری شدند، با استفاده از کدگذاری انجام گرفت. در کدگذاری از نرم افزار  NVIVO استفاده 
گردی��د. در ای��ن شیوه، ابتدا کدهای مناسب به بخش های مختل��ف داده ها اختصاص داده شد و این کدها در 
قال��ب مقوله ها دسته بندی گردیدند که این فرایند،» کدگذاری آزا « نامیده می شود. در واقع، در کدگذاری آزاد 
ک��ه اولین مرحله کدبندی محسوب می شود، می توان داده ه��ا را سطر به سطر یا به صورت پاراگرافی کدبندی و 
مفهوم بندی کرد )کوربین و اشتراس1، 2008(. گروه تحقیق پس از انجام هر مصاحبه به کدگذاری می پرداختند 
و مق��والت اولی��ه را شکل می دادن��د. فرایند نیز بدین ترتیب بود که ابتدا مصاحبه ها در قالب متن در می آمدند 
و محق��ق پ��س از ویرایش متون و حذف پاراگراف های غیر مرتبط، مفاهیم مربوط را از پاراگراف های مختلف 
شناسایی و بین این کد ها ارتباط برقرار می کرد. در مصاحبه های بعدی مقوالت تکمیل می شدند و حوزه های 
کشف نشده مورد سوال قرار می گرفتند. گفتنی است که  در کدگذاری از شیوه آنالیز محتوا استفاده شده است. 
پس از یادداشت برداری، سرانجام با کدگذاری گزینشی، مقوله ها پاالیش شدند. با طی این فرایند ها در نهایت، 
توسع��ه چهارچوب از طریق مقایسه با مت��ون موجود و مشخص کردن تفاوت ها و شباهت ها با سایر تحقیقات 
ص��ورت گرفت. نتیجه این فرایند، ترسیم چهارچوب مفهومی پژوهش است. الزم به ذکر است که در کل فرایند 
مصاحب��ه ها و ضبط ص��دا و یادداشت برداری، مالحظات اخالقی رعایت شده اس��ت؛ به این ترتیب که پس از 
کسب موافقت از مصاحبه شوندگان و پس از توضیح موضوع و اهداف پژوهش برای آنان، اقدام به ضبط صدا و 
یادداشت برداری و انتشار یافته ها شده است. البته توضیح داده شد که تمام این اطالعات بدون ذکر نام و نشانی 
مصاحبه شوندگان و تنها به منظور انجام یک کار پژوهشی دریافت می شود و اصل محرمانه بودن اطالعات در 

تمام مراحل پژوهش رعایت می گردد. 

یافته های پژوهش
تحلی��ل اطالع��ات با استفاده از کدگ��ذاری آزاد بر روی سطر ب��ه سطر متن مصاحبه ها ش��روع شد و پس از 
بررس��ی مت��ن مصاحبه ها، معان��ی یکپارچه و منسجم که سازنده یک مقوله بودن��د، از هم تفکیک شدند. سپس 
این مفاهیم نام گذاری گردیدند. کدگذاری محوری از طریق کنارهم قرار دادن کدهای اولیه به دست آمد. نتایج 
نشان داد که مقوالت شامل 14 مفهوم است که از طریق ترکیب تقریبی 77 مفهوم اولیه یا کدگذاری آزاد به دست 
آم��ده ان��د و به طور میانگین هر 6 مفهوم اولیه یک مفه��وم ثانویه را نشان می دهد که در مرحله بعد این مقوالت 
نامگ��ذاری و ویرایش گردید. جدول 1، فهرست رفتاره��ای سیاسی مفهوم سازی شده را پس از کدگذاری آزاد و 

محوری نشان داده است:

1. Corbin & Strauss
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جدول 1: مفاهیم اولیه و مقوالت حاصل از کدگذاری آزاد و محوری

مقوله های اولیه حاصل از کدگذاری بازعبارت های مهم در متن مصاحبه )کدهای واقعی(
مقوالت حاصل 

از کدگذاری 
محوری

نابسامان��ی در نظام باشگاه داری فوتبال کشور اثر مخرب بر این ورزش دارد....با برداشت 
صحی��ح از عوامل موثر بر فوتبال بای��د باشگاه ها را از حاشیه محوری و باری به هر جهت 
بودن نجات داد....بی ثباتی مدیریت ها، عدم دریافت حق پخش، عدم توجه به بازاریابی 
و مح��دود بودن اندازه ب��ازار در صنعت فوتبال می تواند اثر مخ��رب در نظام باشگاه داری 

کشور داشته باشد...

مالکیت دولتی
بازاریابی و توجه به اندازه بازار

دریافت حق پخش
ثبات در مدیریت
رفع نابسامانی ها

پرهیز ار حاشیه محوری و باری به هرجهت بودن

رفع نواقص مخرب

بی توجهی به زیرساخت ها و بخش مهم آموزش و استعداد یابی اهداف بلندمدت توسعه 
نظ��ام باشگ��اه داری را از بین می ب��رد... تعین ه��دف در نظام باشگاه داری م��ی تواند در  
اولویت باشد...با دستورالعملی کردن و اجباری کردن امکان ایجاد زیرساخت هاست... 
زیرساخ��ت ها نیاز ب��ه سرمایه های فکری و اقتصادی دارن��د.... زیرساخت ها را باید هم 
از جنب��ه نرم افزاری و سخت افزاری و به ویژه ب��ا توجه به سازه ها و استانداردسازی اماکن 
در نظ��ر گرفت و اجرا کرد....در هر زیرساختی بای��د به احتیاجات و امکانات توجه نمود. 

برقراری اردوهای ورزشی نیاز به زیرساخت های مناسب دارد.....

تعیین اهداف
زیرساخت های سخت افزاری

زیرساخت های نرم افزاری
سرمایه گذاری فکری

سرمایه گذاری اقتصادی
امکان برگزاری اردو

توجه به احتیاجات تمرینی
امکانات و سازه ها

توجه به زیرساخت 
ها

مدیری��ت باید آموزش فوتبال را در سنین ابتدایی یعن��ی از حدود 8-9 سالگی در اولویت 
قرار دهد. توجه به فوتبال نوپا در نظام باشگاه داری ضروری است....معموال سن آموزش 
از نونهال��ی به نوجوانی و جوانی افزایش می یاب��د. استعدادیابی و توجه فوتبال پایه اهمیت 
اساسی دارد....توجه به هرآنچه که مرتبط با قهرمان پروری است از جمله آموزش مربیان و 

نیروی انسانی مجرب در چهارچوب نظان باشگاه داری حرف اول را می زند....

آموزش نیروهای انسانی مجرب
آموزش نیروی انسانی آموزش دهنده مانند مربی

به کارگیری و حفظ پیشکسوتان
به کارگیری نیروهای فنی و آموزش دیده

به کارگیری نیروهای آم��وزش دهنده برای سنین نونهالی 
تا جوانی

کادمی و مدارس فوتبال آ
الگوبردای از تجربه موفق سایر کشورها

گاهی آموزش و آ

بسی��اری از مشکالت و ضررهای مالی که باشگاه ه��ای فوتبال با آن دست و پنجه نرم می 
کنن��د به علت نب��ود قراردادهای حقوقی صحیح و کم ب��ودن اطالعات حقوقی بین المللی 
مدی��ران باشگاه ها و مسئوالن است.....مسئولیت قانونی و تعهد در پاسخگویی در فوتبال 

کشور نقش مهمی را ایفا می کند.....

شفافیت مالی
تنظیم قوانین و مقررات

تنظیم قرارداد
شفافیت در انعقاد قراردادها

رفع مشکالت قانونی و حقوقی
افزایش اطالع��ات حقوق بین المللی مدیران و مسئوالن 

باشگاه
تصریح قوانین

جنبه های قانونی

عوام��ل حقوقی نقش بسزایی در نظ��ام جامع باشگاه داری دارد که ب��ه دلیل فقدان قوانین، 
تع��دد مراجع تصمیم س��از، نبود قوانین مالیاتی شفاف، وجود قوانی��ن دست و پا گیر و ... 

محقق نشده است....
نظام مالیاتشفاف سازی قوانین مالیاتی

سهم و اثر مالکین باشگاه ها باید معین و شفاف باشد تا از دخالت در امور مهم مسابقات 
جلوگیری شود....

حق مالکیتمالکیت باشگاه

مدیری��ت خوب م��ی تواند با به کارگیری تم��ام نیروهای مفید جهت ارتق��ای اهداف اولیه 
ط��وری عمل کند که تمام اعضای باشگاه از شغل و عملکرد خود احساس رضایت داشته 
و خود را متعلق به باشگاه بدانند... با توجه به جدول مازلو )هرم مازلو( باید باشگاه فوتبال 
ب��ه تمام نیازهای عاطفی و ض��روری کارکنان خود توجه کند یا حداقل نشان دهد در تالش 
ب��رای کس��ب رضایت آنان است.... همه اعض��ای باشگاه باید م��ورد ارزشیابی قرار گیرند 
تا عملک��رد آنان طبق برنامه های تعیین شده سنج��ش شود....فرایند استخدام باید شفاف 
باشد و از پارتی بازی پرهیز شود. همچنین باید وظایف کارکنان مشخص و دقیق باشد...

فرایند استخدام
راهنمایی و توجیه کارکنان جدید

ارزیابی عملکرد فرد و برنامه
ارتقای رضایت شغلی کارکنان

غنی سازی تجارب کارکنان
شرح شغل

ارتقای حس تعلق به مکان

توسعه منابع انسانی
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مقوله های اولیه حاصل از کدگذاری بازعبارت های مهم در متن مصاحبه )کدهای واقعی(
مقوالت حاصل 

از کدگذاری 
محوری

مدیریت باشگاه ها باید عالوه بر عوامل اقتصادی به عوامل اجتماعی و روابط بین اعضای 
باشگاه نیز توجه کند....در نظام باشگاه داری باید به علوم مختلفی از جمله جامعه شناسی 
و اقتص��اد توجه نمود....مهمترین نق��ش در اجرا را عوامل مدیریتی، هیئت مدیران و سپس 
مربی��ان بر عهده دارند....مهمترین راهبرد در باشگ��اه داری تدوین قوانین، تامین هزینه ها 
و مدیریت منابع انسانی و درک محیط باشگاه برای اداره آن است که سبب کاهش دخالت 

عوامل سیاسی و دخالت های سیاسی افراد خارج از باشگاه می گردد.....

تعیین اهداف
درک محیط

اداره امور مالی
اداره امور اجتماعی و روابط بین اعضای باشگاه

مشخص کردن حقوق و پاداش ها
پرهیز از سیاسی بازی

تدوین قوانین و مقررات
تعهد به پاسخگویی علنی
تامین منابع مالی و انسانی

رهبری

مهمتری��ن راهبرد در نظام باشگاه داری خصوصی سازی است.....اگر خصوصی سازی از 
طری��ق بورس صورت گیرد دخالت های سیاسی کاهش می یابد....اگر بخواهیم به درآمد 
ب��اال در باشگ��اه برسیم و از سوی دیگر کمک به باال رفتن سرانه ورزش کشور کنیم باید راه 
خصوص��ی سازی باشگاه های فوتب��ال را باز کنیم....بخش خصوصی ب��رای جلوگیری از 
ض��رر و زیان به سمت مدیری��ت تخصصی پیش خواهد رفت... باشگ��اه ها با خصوصی 

سازی دارای نظام مبتنی بر تخصص خواهند شد...

درآمد باال برای باشگاه
کمک به ایجاد اشتغال

کمک به افزایش تولید ناخالص ملی
کاهش قدرت سیاسیون
نظام مبتنی بر تخصص

مدیریت تخصصی

خصوصی سازی

از ای��ن طری��ق بخشی از مناب��ع مالی تامی��ن می شود... کس��ب درآمد تج��اری از طریق 
برندسازی اهمیت بسیاری در نظام باشگاه داری کشور دارد...باشگاه های موفق با حامیان 
مال��ی همراه هستند...رسانه ه��ای اجتماعی نقش مهمی در توسع��ه باشگاه های ورزشی 

فوتبال دارند...

حمایت مالی
تبلیغات

حامی مالی
برندسازی

بازاریابی
گسترش بازار فروش

اسپانسرشیب

یکی از زیرساخت های مهم در باشگاه ها گرفتن امتیاز حق پخش مسابقات است....
حق پخش تلویزیونی مسابقات

رسانه
حق پخش

حضور باشگاه ها در بازار بورس در بسیاری از کشورها عامل ملی برای توسعه بلند مدت 
باشگاه است....

درآمد تجاری از برند ورزشگاه
حضور باشگاه ها در بازار بورس

مشارکت در بورس

احت��رام گذاشتن به بازیکنان حرف��ه ای، پرهیز از تقلب و نقض قوانین و احترام به داور باید 
در بین ورزشکاران نهادینه شود.....باشگاه باید در مقابل گفتار ناپاک و فحاشی ها از سوی 

بازیکنان و هواداران خود پاسخگو باشد....

وظیفه گرایی
چهارچوب اجرایی مسائل اخالقی و فرهنگی

پرهیز از تقلب
پرهیز از نقض قوانین

پرهیز از فحاشی و گفتار ناپاک
احترام به داور

اخالق و فرهنگ

عوام��ل محیط��ی بسیار گست��رده هستند و نقش مهم��ی در نظام باشگ��اه داری دارند مانند 
ه��واداران، مسائل اجتماع��ی و سیاسی، رسانه ه��ا و ..... نظام باشگ��اه داری می تواند از 
الگوه��ای رای��ج در کشورهای موف��ق در امر فوتب��ال باشگاهی بهره من��د شود....به لحاظ 
محیطی با بومی سازی این تجارب می توان از آن ها استفاده نمود....متغیرهای زیادی در 
درک محیط باشگاه ها موثرند از جمله عوامل اقتصادی، جغرافیایی، جامعه شناختی و ....

الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق در امر فوتبال
بومی سازی

اهمیت دادن به متغیرهای اقتصادی، جغرافیایی و جامعه 
شناختی

الگوبرداری از حقوق بین الملل ورزشی
محیط مشارکتی

هواداران
مسائل سیاسی و اجتماعی

درک محیط

پ��س از تعین کده��ای باز و مقوالت محوری، به کدگذاری گزینشی مب��ادرت شد. حاصل این کدگذاری در 
ج��دول 2 نش��ان داده شده است. در این مرحله مقوله های مشابه و مقارن در زمینه های اصلی جای گرفتند و بر 
اساس اشتراک مفهومی که مقوالت با یکدیگر داشته اند، زمینه ها به شکل مفاهیم انتزاعی تری استخراج شدند.
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جدول 2: مقوالت کانونی نظام جامع باشگاه داری

مقوله کانونیمقوالت محوریردیف

رفع نواقص مخرب1

عوامل مدیریتی

توجه به زیرساخت ها2

رهبری3

خصوصی سازی4

توسعه منابع انسانی5

جنبه های قانونی6

عوامل حقوقی نظام بندی مالیات7

مالکیت باشگاه8

درک محیط9

عوامل محیطی گاهی10 آموزش و آ

اخالق و فرهنگ11

حمایت مالی12

عوامل مالی حق پخش تلویزیونی13

مشارکت در بورس14

در نهایت ارتباط بین مقوله های مختلف شناسایی شده، در قالب الگوی پارادایمی نمایش داده شده است:



241

 شامره: 53  پاییز 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

نمودار 1: الگوی پارادایمی چهارچوب نظام جامع باشگاه داری در فوتبال

بحث و نتیجه گیری
مدل و الگوی پیشنهادی پژوهش در زمینه چهارچوب نظام باشگاه داری در ورزش فوتبال کشور، مشتمل بر 
14 مقوله محوری رفع نواقص مخرب، توجه به زیرساخت ها، رهبری، خصوصی سازی، توسعه منابع انسانی، 
جنب��ه های حقوق��ی و قانونی، نظام بن��دی مالیات، مالکیت باشگ��اه، درک محیط، آم��وزش، اخالق و فرهنگ، 
حمای��ت مال��ی، حق پخ��ش تلویزیونی و مشارکت در بورس اس��ت که از طریق ترکیب ح��دود 77 مفهوم اولیه 
ب��ه دس��ت آمده است. پژوهش حاضر ب��ا توجه به اهمیت نظ��ام جامع باشگاه داری و حرک��ت موجود به سمت 
تخصص��ی کردن الگوهای عملکردی و با توجه به فقدان مطالعات دانشگاهی در زمینه نظام جامع باشگاه داری 
صورت گرفت. بر این اساس، نظام جامع باشگاه داری در ورزش فوتبال به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط 
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ی مدیریتی، مالی، محیطی و حقوقی و از طریق راهبردهای مناسب سازی مالکیت و اداره باشگاه ها، تدوین 
ّ
عل

نظ��ام ارزیابی و نظارت، ثبت تجاری باشگاه، مدیریت رسانه، بازاریابی و به کارگیری نیروهای انسانی مجرب و 
متخصص و از همه مهم تر از طریق خصوصی سازی باشگاه ها محقق می شود و به تحقق پیامدهای مالی مانند 
افزایش درآمد و اشتغال، حس تعلق به باشگاه، تثبیت برنامه های مدیریتی، محدود شدن دخالت های سیاسی و 
ارتقای استانداردهای حرفه ای در ورزش فوتبال می انجامد. پیش تر نیز در تحقیقی مشابه دلدار، شهپر توفیق و 
باقری )1395( به عوامل اقتصادی و حقوقی و فرهنگی اشاره نموده و خصوصی سازی باشگاه های فوتبال را راه 
ح��ل توسعه فوتبال بیان کرده اند ک��ه همسو با نتیجه حاضر است. توجه به جنبه های حقوقی و قانونی، بازاریابی 
و تج��ارت نی��ز در تحقیق الهی، سج��ادی، خبیری و ابریشمی )1390( مورد توجه ق��رار گرفته بود. این محققان 
نی��ز تاکی��د کرده بودند که توسعه صنعت باشگاه داری حرفه ای فوتبال در ایران وابسته به عواملی همچون مسائل 
حقوق��ی و قانون��ی، مدیریت بازاریابی و اندازه ب��ازار صنعت فوتبال است که این یافته نی��ز با نتایج به دست آمده 
همس��و و هماهن��گ می باش��د. همچنین، در مقایسه الگ��وی طراحی شده با ادبیات و مبان��ی نظری و یافته های 
علمی، یافته های این پژوهش با تحقیقات نمانیچ )2019(، زلچ و پالم )2017(، کارتاکولیس، وروتیز، تراسو و 
کریمادیس )2013(، کاکایی و کاکایی )2016(، دالز و سودرمن )2012( و رابینسون )2013( همخوانی دارد. 

این تحقیقات نیز بر ابعاد ساختاری و مالی و محیطی نظام جامع باشگاه داری تاکید نموده اند. 
در مجم��وع در بح��ث عوامل مدیریتی به عنوان مه��م ترین رکن نظام باشگاه داری فوتب��ال کشور باید گفت، 
ثب��ات مدیریتی، مسئل��ه مهمی است و در حال حاضر ب��ی ثباتی مدیریتی گریبانگیر باشگ��اه های فوتبال کشور 
اس��ت و ب��ه آن توجه نمی شود. ب��دون تغییر ساختار مدیریتی باشگاه های فوتب��ال و رفع مشکالت آنها نمی توان 
ب��ه توسع��ه صنعت فوتب��ال چندان امید بست. وج��ود نگاه کوتاه م��دت، نتیجه گرا و غیرتخصص��ی در مدیریت 
باشگ��اه ه��ای حرفه ای فوتبال کشور و نیز نبود راهبرد و برنامه ریزی مناس��ب، عدم ثبات مدیریتی را گوشزد می 
کن��د. ای��ن موضوع باعث شده است که مدی��ران نگرشی کوتاه مدت به مسائل باشگاه ه��ای  فوتبال داشته باشند 
و مدی��ران جدی��د نیز تعهدی را برای اجرای برنامه مدیران قبلی احس��اس نکنند و خود به تدوین برنامه ای جدید 
بپردازن��د. مسائ��ل مالی مهم ترین چالش��ی است که اغلب این مدی��ران با آن مواجه هستن��د و در این تحقیق به 
عن��وان دومی��ن عامل مهم در نظام باشگاه داری مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق یافته ها، اگرچه دریافت حق 
پخ��ش رسانه ای در بیشتر کشورهای دنیا به صورت ی��ک منبع درآمدی عمده برای فوتبال محسوب می شود، اما 
ای��ن موض��وع هنوز در کشور ما وجاهت قانونی و اجرایی نیافته اس��ت. همچنین، سرمایه گذاری های کالنی که 
از طری��ق ج��ذب حامیان مالی در این ورزش می تواند صورت گیرد، با عدم مشوق های حمایتی رو به رو است. 
شفافی��ت اقتص��ادی و مالی باشگاه ه��ای فوتبال و پیوستن به بورس در جذب حام��ی مالی مهم تلقی می شود و  
نقش کمیته های بازاریابی در این فرایند بسیار ارزشمند است. باید پذیرفت که جذابیت ورزش فوتبال برای عموم 
مردم در جهان به عنوان هدف تبلیغاتی، مورد توجه اسپانسرهای ورزشی است و باشگاه ها می توانند بهره الزم را 
از این شرایط ببرند. باشگاه های فوتبال در ایران، راه های محدودی برای کسب درآمد دارند. لذا جذب حامیان 
گاهی  مال��ی، راهک��ار مناسبی ب��رای کسب درآمد است و نکته قاب��ل توجه در این مسیر، دان��ش حقوقی است. آ
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کامل فعاالن ورزش فوتبال در زمینه مسائل تخصصی حقوق ورزشی، امری الزامی است. لزوم رعایت مقررات 
گاهی داشته باشند  حقوق��ی داخلی و بین المللی در قراردادهای ورزشی ایجاب می کند از این قوانین و مقررات آ
ت��ا مشک��الت حقوقی که ممکن است گریبانگیر حامیان مالی، بازیکنان و باشگاه ها شود و موجب محرومیت و 
غرامت ه��ای سنگی��ن گردد به حداقل برسد. با توجه به نتایج به دست آمده و چالش های موجود در نظام باشگاه 
داری فوتب��ال کشور، پیشنه��اد این تحقیق خصوصی سازی باشگاه های حرف��ه ای فوتبال است. در حال حاضر 
نظام باشگاه داری حرفه ای فوتبال ایران به خصوص در باشگاه های پر طرفدار، حاکی از مالکیت گسترده دولتی 
اس��ت، در حالی که ام��روزه مقوله مالکیت دولتی باشگاه های حرفه ای فوتبال به شدت غیرمعقول و در بسیاری 
از کشورها از جمله کشورهای اروپایی، غیرقانونی است. با وجود تحقیقات گسترده در زمینه مزایای خصوصی 
سازی باشگاه ها و برشمردن معایب آن، از جمله تحقیق ترابی، قربانی، باقری و طریقی )1394( و دلدار، کارگر 
و غف��وری )1395(، همچن��ان نظام باشگاه داری فوتبال کشور دولت- مح��ور است و حتی در باشگاه هایی که 
ادع��ا دارن��د که به عنوان بخش خصوص��ی مشغول فعالیت هستند، همچنان عزل و نص��ب مدیران، تابع تصمیم 
مدیران دولتی است و اختیار باشگاه ها در دست دولت می باشد. بنابراین راهبرد و برنامه ریزی مناسب در عرصه 
خصوصی سازی و اقدامات زیربنایی مناسب در حرکت به سمت باشگاه داری حرفه ای فوتبال کشور مورد توجه 

قرار نگرفته است. 
بدی��ن ترتیب، پیشنهاد می ش��ود مسئوالن و سیاستگذاران کالن ورزش و فوتب��ال کشور تأملی جدی پیرامون 
توسعه استانداردهای الزم در نظام باشگاه داری حرفه ای فوتبال و حرکت به سوی خصوصی سازی آن ها داشته 
باشن��د. راهکاره��ای اجرایی در این زمینه می تواند ورود به فرابورس و فراهم کردن زمینه ارتقای تیم های فوتبال، 
ورود ب��ه ب��ازار ب��ورس و در نهایت خرید سه��ام باشگاه ها توسط طرف��داران باشد. با این ک��ار در حقیقت مردم 

سهامدار باشگاه ها خواهند بود.
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