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تحقیق حاضر درصدد تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران بوده است. از این منظر، داده های پژوهش با استفاده از رهیافت تحقیق کیفی و از نوع مطالعه 

احب نظران حوزه ورزش فوتبال در دو سطح نفره دلفی از خبرگان و ص 13دلفی، با تشکیل پنل
دانشگاهی و اجرایی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شده بودند، از 
طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته یا نیمه استاندارد )در راند اول دلفی( و پرسشنامه بسته)در راندهای 

ه های تحقیق با استفاده از تحلیل مضمون و از نوع شبکه دوم تا چهارم دلفی( گردآوری گردید. داد
( برای دستیابی به اتفاق نظر و اجماع Wمضامین در راند اول دلفی و نیز ضریب هماهنگی کندال)
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نهایی خبرگان نسبت به ترتیب اهمیت علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال 
های ورد تحلیل قرار گرفته است. برای اعتبار سنجی یافتهجمهوری اسالمی ایران در راندهای بعدی م

کیفی از روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی سنجی ابزار از روش 
 قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است. 

ده است که علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی یافته های پژوهش در چهار راند دلفی نشان دا
متغیر و با اولویت  12فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران متشکل از علل ساختاری)کالن( با 
متغیر و با اولویت  1متغیر برخورداری از ساختار اقتصادی مطلوب در فوتبال، سازمانی)میانه( با 

متغیر)استقالل و آزادی  1ب حامیان مالی و کنشی)خرد( با متغیر درآمدزایی از طریق بازاریابی و جذ
 عمل مربیان و متخصصان فوتبال(  بوده است. 

 
 .یو علل کنش یعلل سازمان ،یفوتبال، علل ساختار ونیفدراس ،یراهبرد تیریمد :یواژگان کلید
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 مقدمه 
خش عی، فرهنگی و اقتصادی به ترتیبی که بورزش پدیده ای است با ابعاد مختلف سیاسی، اجتما

قابل توجهی از جمعیت جهان را درگیر خود کرده است. امروزه ورزش در سرتاسر جهان روند رو 
به رشدی دارد و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرایش رو به رشد مردم به ورزش 

ی را تجربه کند و سهم بسزایی در باعث شده است تا ورزش روند درآمدزایی درخور مالحظه ا
(. در میان فعالیت های مختلف 11: 1311اقتصاد کشورها داشته باشد)محسنی فر، دوستی و تابش، 

گردد؛ ها در پهنه بین الملل قلمداد  میورزشی، فوتبال یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش 
ف ورزش ملی خود قرار داده اند. لبریز بودن تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره آن را در ردی

ورزشگاه ها از تماشاگران در دیدارهای داخلی، منطقه ای و قاره ای و برخورداری از بینندگان چند 
صد میلیونی پخش تلویزیونی، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی نموده است) 

 فدراسیون در عضو 221 از بیش داشتن با بالورزش فوت(. 2: 1311ناصح، اکبر یزدی و الهی، 
 میلیارد 4/3 و ای غیرحرفه بازیکن میلیون 241 فوتبالیست حرفه ای، هزار 227فوتبال، المللیبین

می شود)رفیعی، امانی شلمزاری و علم،  محسوب در جهان ورزش ها رایج ترین از یکی طرفدار،
 در هستند و ورزش ها پرطرفدارترین و ج ترینرای فوتسال و فوتبال نیز ما کشور در (.31: 1317

 ورزشی مجالت بیشتر عنوان. دارند را طرفدار و ورزشکار تعداد بیشترین ورزش ها تمامی با مقایسه
 هایعنوان روزنامه از درصد 12روز هر برآوردها، طبق. دارد اختصاص فوتبال ورزش به کشور داخل

 . (31)همان، ص  است فوتبال رشته مختص ورزشی
عی وسی ما شاهد تغییرات جدید، های فناوری حضور و ارتباطات افزایش با عالوه بر آن، امروزه

وده و این قاعده مستثنی نب از ها فعالیت دیگر مانند هم فوتبال. هستیم در دنیا در کلیه فعالیت ها
دن ش تغییرات فراوانی را در جهت پیشرفت و حرفه ای شدن پشت سر گذاشته است تا به صنعتی

زیادی را به عنوان  موارد« فوتبال جدید تجارت»  نام به خود کتاب ( در1111)1برسد. استفان مورو
ا در پی ر شدن ورش فوتبال تجاری و صنعتی که برده نام تغییرات وسیع فوتبال در دهه گذشته

 و ضبط یبرا ای ماهواره های تلویزیون سهام، حضور بورس بازار در ها باشگاه حضور : اندداشته
 وشفر از حاصل درآمدهای فوتبال، افزایش رشته در باشگاه داری جدید نوع فوتبال، ظهور پخش

 فوتبال، پیدایش بازیکنان انتقاالت و نقل بازار شدن ای، جهانی حرفه های باشگاه محصوالت
 ورودی های بلیط قیمت فوتبال، افزایش مسابقات بلیط فروش پیش برای بلیط فروش هایآژانس
 قحقو حفظ برای ها دادگاه در آمد و بازیکنان و رفت به کالن فوتبال، اعطای پاداش هایباشگاه
 وسایل فروش و خرید همچنین(. 23و  22: 1312)نقل از نقدی، کاغذیان و افشارپی،باشگاه و بازیکن
مین ز طرافا تبلیغات برای دالری میلیون صد چند معامله های حرفه ای، باشگاه های آرم با و کاالها

 عهتوس در به سزایی نقش همگی مسابقات تلویزیونی پخش حق محل از درآمدهای کالن کسب و
 (.  221: 1311نموده اند) دوستی،  ایفا فوتبال صنعت

مندان بسیاری در سراسر جهان رویدادهای مهم این با توجه به محبوبیت ورزش فوتبال، عالقه
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  –های فرهنگیسئله فرصتکنند که این مورزش جذاب را دنبال می

دهد. لذا می توان کارکردهای متعددی را  برای بسیاری را در اختیار کشورها و افراد مختلف قرار می
 صنعت فوتبال بر شمرد: 

                                                           

1.  Stephan Morrow 
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 نقش فوتبال در تقویت هویت -الفکارکرد های فرهنگی و اجتماعی صنعت فوتبال: شامل  -1
نقش فوتبال در تسهیل فرایند  -(؛ ب162: 1311و فاضلی، 111: 1311ران، ملی)منظمی و همکا

باقری و نقش فوتبال در گذران اوقات فراغت)  -ج(؛ 111: 1316باقری و قدیری، جامعه پذیری)
  (. 31: 1314زرگر، ورزش به مثابه ابزار کنترل اجتماعی) -د( ؛ 111: 1316قدیری، 

گسترش ارتباطات و دستیابی به صلح  -الفشامل کارکرد های سیاسی صنعت فوتبال: -2
فرایند ملت سازی از طریق  -ب(؛ 27: 1314و  زرگر،  124: 1311لورمور و بودر، جهانی)

: 1314زرگر، کسب افتخار و پرستیژ در عرصه بین المللی) -( ؛ ج 161و  162: 1311فوتبال)فاضلی، 
12). 

حق پخش رسانه ای؛  -مد روز مسابقه؛ بدرآ -الف کارکرد اقتصادی صنعت فوتبال: شامل-3
اقتصادی،  های فعالیت برای باشگاه مارک و نام امتیاز اعطایورزشگاه،  تجارت از طریق -ج

 (. 23 -27: 1312نقدی، کاغذیان و افشارپی، ها، خرید و فروش بازیکن و حامیان مالی )فروشگاه
گذاری صالح بسیاری جهت سرمایهم تحول ماهیت فوتبال به لحاظ اقتصادی سبب شده تا منافع و

برانگیخته شود. در نتیجه دامنه گسترده ای از منابع انسانی، مادی، مالی و... به سوی فوتبال روی 
آورده اند. یکی از این منابع، سرمایه گذاری های بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه ورزش 

ن و... و وپایی نظیر آلمان، اسپانیا، انگلستافوتبال است. این امر در بیشتر کشورهای توسعه یافته ار
نیز آسیایی نظیر ژاپن و کره جنوبی مورد اقبال و توجه جدی قرار گرفته است. این در حالی است 
که مروری بر سوابق تجربی داخلی پیرامون آسیب شناسی ورزش فوتبال در کشور نشان می دهد که 

ازمانی و کنشی با موانع و چالش های جدی رو به فوتبال ایران در زمینه های مختلف ساختاری، س
 رو  می باشد: 

از جمله آسیب ها و موانع و چالش های ساختاری حاکم بر ورزش فوتبال  ساختاری: -الف
زه در حو مدیریت دولتی نظام مداخله کشور را می توان موارد ذیل برشمرد: حضور مردان سیاسی و

ایی صوفی و رضایران ) فدراسیون فوتبال م گیری مدیرانتصمی در فوتبال و ضعف استقالل مدیریت
 دشدی وابستگیدولتی بودن باشگاه ها و موانع و چالش های خصوصی سازی و (؛ 1314همکاران، 

 بر مستمر کنترل و نظارت نبود(؛ 1314ترابی و همکاران، و 1311دلدار و همکاران، )دولت به مالی
موانع و  وجود (؛1314ترابی و همکاران،) ت های مالیعدم شفافیت صورفدراسیون و نیز  فعالیت

مشکالت  قانونی و (؛ وجود 1317صفری و احمدی راد،چالش های اقتصادی حاکم بر کشور) 
صفری و و  1311، عسگریان و آزادیان، 1311حقوقی حاکم بر فوتبال کشور) دلدار و همکاران، 

صفری و و 1311لدار و همکاران، مشکالت و چالش ها فرهنگی )د(؛ وجود 1317احمدی راد،
عیدی پور و )عدم برنامه ریزی بلند مدت راهبردی و نیز برنامه نداشتن (؛1317احمدی راد،

  (.  1314همکاران،
از جمله آسیب ها، موانع و چالش های سازمانی حاکم بر ورزش فوتبال کشور  سازمانی: -ب

ی و صفرانی نظام باشگاه داری حرفه ای)ضعف مدیریتی و نابسامرا می توان موارد ذیل برشمرد: 
(؛ نداشتن روش های اصولی استعدادیابی)عیدی  1314عیدی پور و همکاران،  و 1317احمدی راد،

 ورزشی فضاهایکیفیت نامطلوب نامناسب بودن باشگاه های ورزشی و  (؛ 1314پور و همکاران، 
کمبود سرمایه گذاران و حامیان ضعف بازاریابی، (؛ 1316شفیعی و همکاران، باشگاه های کشور)

(؛ 1311المللی)عسگریان و آزادیان،  مالی در رشته فوتبال و فقدان بسترهای جذب حامیان مالی بین
(؛ فقدان اهمیت به  1314عیدی پور و همکاران،  مالی) حامیان در جذب مختلف موانع وجود
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ستفاده محدود از مدیران خالق و با ا(؛ 1311های تکنیکی در باشگاه ها ) عسگریان و آزادیان، جنبه
فقدان توجه و اهمیت به منطق (؛ 1314تخصص های تجاری و مالی در فوتبال) ترابی و همکاران،

امتناع صدا و سیما از (؛  1314فایده در باشگاه های فوتبال کشور)عیدی پور و همکاران،  -هزینه
موانع و چالش های  وجود(؛ 1314)ترابی و همکاران، تلویزیونی پخش حقپرداخت 

( و بهره گیری اندک از نیروی انسانی متخصص از سوی 1311ای)عسگریان و آزادیان، رسانه
 (. 1314های فوتبال)عیدی پور و همکاران، باشگاه
حاکم بر ورزش فوتبال کشور را  از جمله آسیب ها و موانع و چالش های کنشی کنشی: -ج

یان و متخصصان در فوتبال کشور )عیدی پور و همکاران، کمبود مربتوان موارد ذیل برشمرد: می
عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تأمین مالی در سطوح مختلف )ترابی و (؛ 1314

تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی ماشینی)شفیعی و ( و 1314همکاران،
 (. 1316همکاران، 

الت در سطوح مختلف فوتبال کشور در حالی مطرح است که در وجود این آسیب ها و مشک
به منظور توسعه و پیشرفت  (2224)1«کنفدراسیون فوتبال آسیا»، چشم انداز توسعه فوتبال آسیاطرح 

فوتبال، اهداف مختلفی مانند توجه به امور استعدادیابی و فوتبال پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت 
رزش و، مربیان و سایر کارشناسان، بازاریابی، امور پزشکی ورزشی، رسانه ها، پرسنل از جمله داوران

(. عالوه بر 121: 1316را پیشنهاد کرده است) نقل از شفیعی و همکاران،  زنان، فوتسال و هواداران
( در سال های اخیر با طراحی برنامه های جدید با جدیت به 2211آن، کنفدراسیون فوتبال آسیا)

ه فوتبال و تبدیل کنفدراسیون به یک سازمان پویا و آینده نگر است؛ سازمانی که کامال دنبال توسع
بر کمک به اعضای خود، متمرکز شده تا پیشرفت های جدیدی در دهه های آینده در آسیا رقم 

 (. 124: 1311به نقل از گوهری، بخورد)
های متعدد و  ر به واکنشرا مجبو سازمان هاتالطم محیطی در سال های اخیر، از سوی دیگر، 
امروزه مدیریت به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکـار بـرای حفـظ و ارتقـای  .سریع نموده است

رقابت و ادامه حیات باید همواره تغییرات محیطی را مدنظر داشته باشند و خـود  تـوان خـود جهـت
مدیریت و  در این میان، فرآیند (.134: 1311جاویدی کرمانی نژاد و امینی،)دهد را بـا آن تطبیـق

کند، یارائه  م را آن به مربوط محیط و سازمان از و تحلیلی و تجزیه نگرش یک راهبردی ریزی برنامه
ماید. ن شناسایی می را آن بر موفقیت مؤثر کلیدی عوامل و دهد می توضیح را سازمان فعلی شرایط

  رودب آنجا خواهد به می که را جایی بتواند آن طریق از که است ای نقشه به یک نیازمند سازمان هر
و همکاران، کاشف، سیدعامری، احمدی آنجا برسد) به باید چطور که دهد نشان و مشخص کند

1317 :21 .) 
 د؛باش می آن مسیر هدایت و سازمان منشور یا ماهیت تعیین راهبردی، ریزی برنامه اصلی هدف

 ریزی برنامه .داد فعال و موثر پاسخ نیز محیطی سریع یراتتغی به طریق این از بتوان که ای به گونه
 اهداف اجرای برای راهبردی تدابیر اتخاذ و سازمان هر اصلی وظایف و رسالت شناسایی راهبردی،

به تعبیر فرد. آر.  (.221 و 227: 1314 ،خداپرست شعبانی و صوفی، رضایی)گیرد می بر در را
 به ککم که برای کنند می تعریف توانمندی مدیریتی ابزار را ریزی راهبردی برنامه (1111)2دیوید

                                                           

1. Asian Football Confederation (AFC) 

2. David 
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 یط تطبیقمح شده بینی پیش تغییرات با را خود رقابتی صورت آنها به تا شود می طراحی سازمان ها
 هستید، کجا در اینکه یعنی راهبردی ریزی ( برنامه2211) 1دهند. از نقطه نظر سونگ بوم و پاتریک

 به خواهید می وقت چه خواهید بروید، می ای وسیله چه با و چگونه بروید، خواهید می به کجا
نقل )نمود هزینه خواهید سفر این برای مقدار چه و کند می هدایت را کسی وسیله چه برسید، مقصد

عبارت است  راهبردیمدیریت ( 1111لذا با این تعارف، به تعبیر دیوید)(. 111: 1314از فره و کلهر، 
ن، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به از: هنر و علم تدوی

( معتقدند که فرایند مدیریت راهبردی 2211) 2هوی و همکاراناهداف بلند مدت خود دست یابد. 
از تحلیل راهبرد)داخلی و خارجی( آغاز می گردد. با استفاده از مأموریت، چشم انداز و اهداف 

سپس راهبرد توسعه می یابد، پیاده سازی می شود و در نهایت مورد ارزیابی قرار  هدایت  می شود.
  (.11: 1316 همکاران، و خبیری حمیدی، وحدانی،نقل از )می گیرد

 برای که هایی آن سازمان که دهد می نشان ورزشی های سازمان عملکردعالوه بر آن، بررسی 
 ستفادهراهبردی ا ریزی برنامه بر مبتنی و قوی یریتیمد از اهداف خود به دستیابی و مأموریت انجام
 به نیاز مورد منابع تأمین و قهرمانی جمله ورزش از مختلف های فعالیت در توانسته اند اند، کرده

در این زمینه اوگرینیو و (. 111: 1314یابند) فره و کلهر،  دست گیری های چشم موفقیت
خواهان ایجاد مزیت رقابتی  ورزشی مدیران اگر اند که ( در پژوهش خود بیان داشته2217)3همکاران
باال می باشند، ناگزیرند که به واسطه  اقتصادی کسب سود و ورزش پیچیده کار و کسب در محیط

 رزشو بخش برای راهبردی ریزی برنامه تجزیه و تحلیل عوامل مختلف)درونی و بیرونی( به یک
نشان  خود ( در پژوهش2211)4اندرس و هاورننمایند. دست پیدا کنند و آن را عملیاتی و ارزیابی 

سال گذشته تأثیر قابل  11-12که بسیاری از تغییرات در فوتبال حرفه ای بین المللی طی داده اند 
از جمله این تغییرات می توان به درآمد، تراز نقل ؛ توجهی در موفقیت برخی باشگاه ها داشته است

( در تحقیق 2212)1همچنین فرکینز و شیلبوریورزشی اشاره کرد. موفقیت های مالی و  و و انتقاالت
خود نقش برنامه ریزی راهبردی و بلند مدت در سازمان های ورزشی ملی را همانند پل موفقیت به 
اهداف می دانند و بر آن عقیده اند که بدون داشتن چشم انداز، اهداف و برنامه های بلند مدت 

ع هیچگونه موفقیتی در سطوح مختلف محلی، ملی و منطقه ای بود. سازمان های ورزشی نباید متوق
( نیز در پژوهش خود نشان داده اند که باشگاه های 2213)6کارتاکائولیس و همکارانعالوه بر آن، 

 ابیارزی و اجرا ریزی، برنامه روشمند به صورت دارند که راهبردی منابع مدیریت به نیازفوتبال 
 طریق از ورزشی های سازمان( در پژوهش خود دریافت که 2216)7اندلآنی تیجدر نهایت  .شوند
 راهبرد، طریق از دیگر، عبارت به. یابند می توسعه و تجدید سازگار، جدید و خالقانه های ایده

 و ورزش در لذا نوآوری. یابد می بهبود و گیرد شکل می مدرن ورزش نوآوری و راهبردی مدیریت
 . است مهم و حیاتی بسیار ورزشی عملکرد بهبود برای ورزشی های نوآوری راهبردی مدیریت

                                                           

1. Sang-bum & Patrik 

2. Hoye et al.  

3. Avgerinou  et al. 

4. Andras  & Havran 

5. Ferkins &Shelbourne   

6. Kartakoullis  et al.  

7. Tjonndal.,A 
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 بهتر ار خود رقابتی موقعیت تا می کند کمک ورزشی سازمان های به راهبردی بنابراین، برنامه
. ابندی آگاهی خود مالی وضعیت و نیز اعضا سایر تماشاگران، اولویت های ورزشکاران،  از و بفهمند

 عیینت را کند پیدا دست خود اهداف به تا دارد نیاز یک سازمان که هایی گام و انداز چشم برنامه این
 برنامه داشتن بر عالوه مزبور های اندیشه ای سازمان چنین با نمود اذعان توان می می کند. لذا

 تندهس نیز المللی بین و های ملی در عرصه موفق حضوری دنبال به شفاف، انداز چشم و راهبردی
 ستفادها. یابند منابع دست و انرژی حداقل با شده، تعیین اهداف به راهبردها این جرایا با امیدوارند و
 ها،کارآمدتر مسئولیت و تر بخش اثر انجام به منجر ورزشی سازمان های در راهبردی ریزی برنامه از

ر د بهتر جایگاه کسب همچنین و قهرمانی ای، حرفه ورزش تر اصولی رشد آرمان، و اصول توسعه
با توجه به مطالب (. 232: 1311یزدی،  المللی می گردد)تابش، الهی و اکبری بین و ملی صه هایعر

فوق، داشتن مدیریت و برنامه راهبردی جهت بهبودی در زمینه های مختلف ورزش فوتبال کشور 
با استفاده از رهیافت پژوهش از این منظر پژوهش حاضر بر آن است تا  ضروری به نظر می رسد.

ری مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهو تأثیرگذار بر از نوع مطالعه دلفی به تدوین علل کیفی
 اسالمی ایران مبادرت بورزد.

 
 روش شناسی پژوهش 

تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافی، به لحاظ راهبرد تحقیق دارای 
رهیافت تحقیق کیفی و از نوع مطالعه دلفی قلمداد راهبرد استقرایی، به لحاظ ماهیت داده در زمره 

از این منظر، در این تحقیق به منظور کشف و شناسایی علل و متغیرهای تأثیرگذار بر می گردد. 
نفر دلفی متشکل از  13مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، ابتدا یک پنل 

امل اساتید دانشگاهی، مدیران، مربیان، بازیکنان و خبرگان و صاحب نظران حوزه ورزش فوتبال ش
خبرنگاران ورزشی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شده بودند؛ تشکیل 
گردید. به منظور گردآوری اطالعات تحقیق، در راند اول دلفی از مصاحبه ای نیمه ساختار یافته 

دی )راندهای دوم تا چهارم( از پرسشنامه بسته مأخوذ از مضامین )نیمه استاندارد( و در راندهای بع
 به دست آمده راند اول دلفی استفاده شد.  

برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون )تم( به واسطه انجام فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله 
های ل و متغیرکدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به منظور  کشف مضامین یا عل

تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در فاز اول دلفی و نیز 
برای دست یابی به اجماع نهایی خبرگان نسبت به ترتیب اهمیت علل  (1W)ضریب هماهنگی کندال

تفاده بعدی اس تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در راندهای
 دهد: را نشان می (W)، چگونگی تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال1جدولشده است. 

 
تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال .8جدول  

w مقدار   اطمینان نسبت به ترتیب عوامل تفسیر) اتفاق نظر( 
1/2  وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 
3/2  کم اتفاق نظر ضعیف 
1/2  متوسط اتفاق نظر متوسط 
7/2  زیاد اتفاق نظر قوی 
1/2  بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 

                                                           

1.  Kendall’s Coefficient of concordance(W)  
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عالوه بر آن، جهت اعتبارسنجی)قابلیت اطمینان و باور پذیری( یافته های مطالعه دلفی از دو 
جوع رروش ممیزی)  -ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی) رجوع به مصاحبه شوندگان(؛ ب -روش الف

صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی ( استفاده شد. همچنین جهت پایایی سنجی مطالعه به اساتید و 
-قابلیت تکرارپذیری)به واسطه ضریب پایایی و توافق درونی بین دو کدگذاردلفی از دو روش 

ال قدر فرایند کدگذاری و رفع ناهماهنگی های به وجود آمده( و قابلیت انت -محقق با محقق همکار
سطوح از گیری هدفمند به صورت منظم و جامع روش نمونهیا تعمیم پذیری) از طریق  انجام 

، ساروخانی، 411: 1،2226)فلیکمختلف نخبگانی حوزه ورزش فوتبال در پنل دلفی( استفاده گردید) 
مشخصات مصاحبه شوندگان  ،2جدول.  (214و  213: 2211، 2و استراوس و کوربین 211: 1313

 را نشان می دهد:العه دلفی مطدر 
 

 مطالعه دلفیمشخصات مصاحبه شوندگان در  .5جدول
 رشته تحصیلی شغل سن  تحصیالت جنس ردیف

 مدیریت و برنامه ریزی ورزشی  سرمربی  62 دکتری  مرد 1
 تربیت بدنی و علوم ورزشی سرمربی  47 لیسانس  مرد 2
 شیتربیت بدنی و علوم ورز مربی  36 لیسانس  مرد 3
کارشناس مخابرات و داور درجه  داور بازنشسته  11 لیسانس  مرد 4

 یک فوتبال 
مدیریت تربیت بدنی و علوم  داور بازنشسته  47 دکتری مرد 1

 و داور درجه یک فوتبال ورزشی
خبرنگار ورزشی  43 لیسانس  مرد 6

 فوتبال
 علوم ارتباطات اجتماعی

خبرنگار ورزشی  41 فوق لیسانس  مرد 7
 فوتبال

 روزنامه نگاری 

 علوم انسانی  پیشکسوت فوتبال  63 دیپلم  مرد 1
 علوم انسانی  پیشکسوت فوتبال  61 دیپلم  مرد 1
 مدیریت و برنامه ریزی ورزشی  استادیار دانشگاه  44 دکتری  مرد 12
 مدیریت و برنامه ریزی ورزشی  دانشیار دانشگاه  11 دکتری  مرد 11
رئیس گروه سازمان  12 دکتری مرد 12

 تربیت بدنی 
 مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی بایکن فوتبال 21 لیسانس  مرد 13
     نفر 13  جمع

 
 یافته های پژوهش

تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال  کشف علل  یافته های راند اول دلفی:-
 جمهوری اسالمی ایران

اول دلفی، براساس مروری که بر سوابق تجربی و نیز نظری مرتبط با موضوع تحقیق  در راند
شده است، مصاحبه نیمه ساختار یافته) نیمه استاندارد( شامل سئواالت باز، ساخت گذاری شده و 

خبرگان حوزه ورزش  نفره 13پنل  نیز مواجه ای تهیه و تنظیم شد. آنگاه سئواالت مصاحبه در اختیار
قرار گرفت. پس از تکمیل، داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج و در  فوتبال

                                                           

1. Felik 

2. Astrauss and Karbin 
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فرایند کدگذاری نظری برای دست یابی به علل تأثیرگذار قالب گزاره های خبری نگاشته شد. سپس 
بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در ذیل تحلیل مضمون و از نوع شبکه 

 برای دستیابی به شبکه مضامین باید مراحل زیر انجام می گرفت:                    مین انجام شد. مضا
کشف  -ب کشف مضامین اصلی و یا مفاهیم پایه ای) همان شناسه ها و نکات کلیدی متن(؛  -الف  

 -مضمون های سازمان یافته) مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضمون های پایه(؛ ج
کشف مضمون های فراگیر) مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل( )عابدی 

بنابراین، علل تأثیرگذار شناسایی شده بر مدیریت راهبردی (.  111-172: 1311جعفری و همکاران، 
 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در راند اول دلفی به شرح زیر می باشند:

 

عدم استقالل و وابستگی فدراسیون  -1ل ساختاری)کالن( شامل متغیرهای ذیل می باشد: عل-الف
توجه به خصوصی سازی  -3سوء استفاده سیاسی از صنعت فوتبال؛ -2فوتبال و باشگاه ها به دولت؛

 -6وجود فساد و مافیا در فوتبال؛ -1شفافیت و مکانیسم های نظارتی در فوتبال؛  -4در صنعت فوتبال؛
برخورداری از ساختار سازمانی حرفه ای استاندارد در  -7یط تحریمی حاکم بر صنعت فوتبال؛ شرا

توجه به کمیته  -1نداشتن سند چشم انداز و برنامه مدون از سوی فدراسیون و باشگاه ها؛ -1فوتبال؛
برخورداری از ساختار  -11توجه به فرهنگ سازی در فوتبال؛ -12آموزش در ساختار فدراسیون؛

 توجه به مسائل حقوقی و قانونی در صنعت فوتبال.  -12قتصادی مطلوب در فوتبال؛ ا
عدم برخورداری از امکانات  -1علل سازمانی)میانه( شامل متغیرهای ذیل می باشد:  -ب

توجه به -3توجه به اعمال مدیریت دانش در صنعت فوتبال؛-2افزاری از سوی باشگاه ها؛ سخت
توجه به -1برخورداری از مدیران فوتبالی در ورزش فوتبال؛ -4ل؛مدیریت مشارکتی در فوتبا

داشتن -7توجه به نخبه گرایی و شایسته ساالری در فوتبال؛-6استعدادیابی و آموزش فوتبال پایه؛
برخورداری از رسانه های مستقل و حرفه ای در -1تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با رسانه ها؛

داشتن تعامل و هم افزایی -12عامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با مردم؛ داشتن ت-1ورزش فوتبال؛
 درآمدزایی از طریق بازاریابی و جذب حامیان مالی. -11فدراسیون فوتبال با دانشگاه ها؛ 

نبود نیروهای متخصص و حرفه ای در  -1علل کنشی)خرد( شامل متغیرهای ذیل می باشد:  -ج
 عمل مربیان و متخصصان فوتبال.  استقالل و آزادی -2فوتبال؛ 

 نسبت به ترتیب اهمیت عللمشخص نمودن اتفاق نظر خبرگان یافته های راند دوم دلفی: -
 تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 

رگذار أثیت نسبت به ترتیب اهمیت عللمشخص نمودن اتفاق نظر خبرگان در راند دوم دلفی به منظور 
، پرسشنامه ساخت یافته ای از علل بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

)کامال  1درجه ای از 1سه گانه)ساختاری، سازمانی و کنشی( و متغیرهای آنها براساس طیف لیکرت 
خود  ا نظراتقرار گرفت تپنل )کامال موافق( تنظیم و برای ارزیابی در اختیار اعضای  1مخالف( تا 

را نسبت به متغیرهای علل سه گانه ساختاری، سازمانی و کنشی برحسب میزان تأثیرگذاری آنها ارائه 
در راستای دست یابی به اتفاق  (W)های استخراج شده براساس ضریب هماهنگی کندالنمایند. داده

نظر خبرگان  ،3ولمورد تحلیل قرار گرفته است. جد اطمینان نسبت به ترتیب اهمیت علل،نظر و 
 اهبردیر مدیریت بر( ساختاری، سازمانی و کنشی)متغیرهای علل سه گانه  تأثیرگذاری درباره میزان

( Wضریب هماهنگی کندال) را براساسفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در راند دوم دلفی 
 نشان می دهد: 
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 (ساختاری، سازمانی و کنشی)علل سه گانه متغیرهای تأثیرگذاری نظر خبرگان درباره میزان .8جدول 

ضریب  فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در راند دوم دلفی براساس راهبردی مدیریت بر
 (Wهماهنگی کندال)

 

 تفسیر
)اتفاق 

 نظر(

میزان 
 توافق
)W 
 )مقدار

بیشترین 
فراوانی 
 اجماع

میانگین  رتبه
 رتبه

 حداکثر
 )بیشینه(

حداقل 
 )کمینه(

تعداد 
 کل
 

 علل متغیر

بسیار 
12/2 قوی  12 1 11/12  1 4 13 

عدم استقالل  -1
و وابستگی 

فدراسیون 
فوتبال و باشگاه 

 ها به دولت

 
 
 
 
 

 یساختار -الف
 )کالن(

 

 13 1 4 77/2 12 4 32/2 ضعیف
سوء استفاده  -2

سیاسی از 
 صنعت فوتبال

13/2 متوسط  7 3 27/1  1 3 13 

توجه به  -3
ی سازخصوصی

در صنعت 
 فوتبال

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 1 24/1  1 3 13 

شفافیت و  -4
مکانیسم های 
نظارتی در 

 فوتبال

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 11 24/3  1 1 13 
وجود فساد  -1

 و مافیا در فوتبال

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 12 11/4  1 2 13 

شرایط  -6
تحریمی حاکم 
بر صنعت 

 فوتبال

13/2 متوسط  7 4 11/1  1 3 13 

رخورداری ب -7
از ساختار 

سازمانی 
ای حرفه

استاندارد در 
 فوتبال

61/2 متوسط  1 1 62/4  4 1 13 

نداشتن سند  -1
چشم انداز و 
برنامه مدون از 
سوی فدراسیون 

 و باشگاه ها

72/2 قوی  1 7 11/6  1 3 13 

توجه به  -1
کمیته آموزش 
در ساختار 

 فدراسیون

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 1 61/4  1 3 13 
توجه به  -12

فرهنگ سازی 
 در فوتبال

14/2 قوی  11 2 61/1  1 4 13 

11- 
برخورداری از 

ساختار 
اقتصادی 

مطلوب در 
 فوتبال
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72/2 قوی  1 6 46/7  1 4 13 

توجه به  -12
مسائل حقوقی و 
قانونی در 

 صنعت فوتبال

0.000 Sig:  0/573: Kendall's W  

مقدار و سطح 
معناداری 

ضریب 
هماهنگی 

 (Wال)کند

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 7 61/1  1 1 13 

عدم  -1
برخورداری از 
امکانات سخت 
افزاری از سوی 

 باشگاه ها

 
 
 
 

 -ب
 (سازمانی)میانه

 

61/2 متوسط  1 6 12/6  1 3 13 

توجه به  -2
اعمال مدیریت 
دانش در صنعت 

 فوتبال

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 11 11/2  1 1 13 

توجه به  -3
مدیریت 

در مشارکتی 
 فوتبال

31/2 ضعیف  1 12 31/1  1 3 13 

برخورداری  -4
از مدیران 
فوتبالی در 

 ورزش فوتبال

13/2 متوسط  7 4 31/6  1 3 13 

توجه به  -1
استعدادیابی و 
آموزش فوتبال 

 پایه

77/2 قوی  12 2 11/1  1 4 13 

توجه به  -6
نخبه گرایی و 
شایسته ساالری 

 در فوتبال

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 1 23/6  1 3 13 

داشتن تعامل  -7
افزایی و هم
فدراسیون 

فوتبال با رسانه 
 ها

نسبتاً 
 متوسط

47/2  6 3 46/6  1 3 13 

برخورداری -1
از رسانه های 
مستقل و حرفه 
ای در ورزش 

 فوتبال

13/2 متوسط  7 1 46/1  1 3 13 

داشتن تعامل  -1
افزایی و هم
فدراسیون 

 فوتبال با مردم

نسبتاً 
 متوسط

74/2  6 1 21/1  1 3 13 

داشتن  -12
تعامل و 

افزایی هم
فدراسیون 

فوتبال با 
 دانشگاه ها

14/2 قوی  11 1 62/1  1 4 13 
درآمدزایی -11

از طریق 
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نیز نشان می دهد، در راند دوم دلفی بین خبرگان حوزه ورزش  3همان گونه که یافته های جدول 
و کنشی(  )ساختاری، سازمانیسه گانهعلل فوتبال در زمینه ترتیب اهمیت میزان تأثیرگذاری متغیرهای 

اتفاق نظر وجود  21/2اسالمی ایران در سطح خطایفدراسیون فوتبال جمهوری  راهبردی مدیریت بر
. عالوه بر آن، بیشترین اتفاق نظر خبرگان نسبت به ترتیب اهمیت میزان تأثیرگذاری (P<0/01)دارد

فدراسیون فوتبال  راهبردی مدیریت بر)ساختاری، سازمانی و کنشی( سه گانهعلل متغیرهای 
مشاهده شده است. همچنین  173/2ی با مقدار جمهوری اسالمی ایران پیرامون متغیرهای ساختار

مانی و سه گانه ساختاری، سازعلل مقایسه میزان توافق)ضریب توافق( خبرگان نسبت به متغیرهای 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که خبرگان  راهبردی کنشی موثر بر مدیریت

دم استقالل و ع اری به ترتیب نسبت به متغیرهایساختعلل ورزش فوتبال بیشترین اتفاق نظر را از 
وابستگی فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به دولت، برخورداری از ساختار اقتصادی مطلوب در فوتبال، 
توجه به مسائل حقوقی و قانونی در صنعت فوتبال و  توجه به کمیته آموزش در ساختار فدراسیون 

سبت به سازمانی به ترتیب نعلل شترین اتفاق نظر را از خبرگان ورزش فوتبال بیداشتند. همچنین 
درآمدزایی از طریق بازاریابی و جذب حامیان مالی و توجه به نخبه گرایی و شایسته  متغیرهای

ظر خبرگان ورزش فوتبال بیشترین اتفاق ن ساالری در فوتبال نشان داده اند. در نهایت از علل کنشی
 ادی عمل مربیان و متخصصان فوتبال بیان داشتند. استقالل و آز  را نسبت به متغیر

أثیرگذار ت نسبت به ترتیب اهمیت عللخبرگان بازبینی و تجدید نظر یافته های راند سوم دلفی: -
 بر مدیریت راهبردی 

بازاریابی و 
جذب حامیان 

 مالی

0.000 Sig:  0/272: Kendall's W  

مقدار و سطح 
معناداری 

ضریب 
هماهنگی 

 (Wکندال)

31/1 2 4 32/2 ضعیف  1 2 13 

نبود نیروهای -1
متخصص و 
حرفه ای در 

 فوتبال

 کنشی)خرد( -ج
 

13/2 متوسط  7 1 61/1  1 3 13 

استقالل و  -2
آزادی عمل 
مربیان و 

متخصصان 
 فوتبال

0.059 Sig:  0/275: Kendall's W  

مقدار و سطح 
معناداری 

ضریب 
هماهنگی 

 (Wکندال)

0.000 Sig:  0/404: Kendall's W  

 مقدار و سطح
معناداری 
ضریب 

هماهنگی 
 (Wکندال)

 کل
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پس از اتمام راند دوم دلفی، تحلیل راند دوم به همراه پرسشنامه مرحله دوم دلفی به منظور 
ا برای ارزیابی، تجدید و اعمال نظر به منظور حذف علل کم تأثیر در اختیار اجرای راند سوم، مجدد
نظر خبرگان را درباره  ،4. جدولقرار گرفتخبرگان حوزه ورزش فوتبال اعضای پنل دلفی یعنی 

 راهبردی مدیریت بر( ساختاری، سازمانی و کنشی)متغیرهای علل سه گانه تأثیرگذاری میزان
( Wکندال) یهماهنگ بیبراساس ضر یدر راند سوم دلف رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیفدراس
 دهد:  ینشان م
 

( یشو کن یسازمان ،یعلل سه گانه)ساختار یرهایمتغ یرگذاریتأث زانینظر خبرگان درباره م .4 جدول
 بیبراساس ضر یدر راند سوم دلف رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیفدراس یراهبرد تیریبر مد

 (Wندال)ک یهماهنگ

 علل متغیر
تعداد 

 کل
 

 حداکثر
 )بیشینه(

حداقل 
 )کمینه(

میانگین 
 رتبه رتبه

بیشترین 
فراوانی 
 اجماع

میزان 
 توافق
(w) 
 مقدار

 تفسیر
)اتفاق 

 نظر(
 نتیجه

عدم  -1
استقالل و 

ابستگی و
فدراسیون 

فوتبال و 
ها به باشگاه
 دولت

 
 
 
 
 
 -الف

 ساختاری
 )کالن(
 

سیار ب 12/2 12 2 11/12 4 1 13
 قوی

دارای 
 اهمیت

سوء  -2
استفاده 

سیاسی از 
صنعت 
 فوتبال

نسبتاً  47/2 6 12 11/1 1 3 13 
 متوسط

حذف 
 شودمی

توجه به  -3
 خصوصی

سازی در 
صنعت 
 فوتبال

دارای  متوسط 13/2 7 4 31/1 4 1 13 
 اهمیت

شفافیت  -4
و 

های مکانیسم
نظارتی در 

 فوتبال

ی دارا قوی 72/2 1 6 62/7 4 1 13 
 اهمیت

وجود  -1
فساد و مافیا 

 در فوتبال
نسبتاً  47/2 6 11 16/1 1 3 13 

 متوسط
حذف 

 شودمی

شرایط  -6
تحریمی 

حاکم بر 
صنعت 
 فوتبال

دارای  متوسط 13/2 7 12 11/3 2 4 13 
 اهمیت

7- 
برخورداری 

از ساختار 
سازمانی 

حرفه ای 
استاندارد در 

 فوتبال

ای دار متوسط 61/2 1 3 11/1 3 1 13 
 اهمیت
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نداشتن  -1
سند 
انداز و چشم

برنامه مدون 
سوی از 

فدراسیون و 
 هاباشگاه

دارای  متوسط 13/2 7 1 11/4 1 4 13 
 اهمیت

 
نیز نشان می دهد در راند سوم دلفی بین خبرگان حوزه ورزش  4همان گونه که یافته های جدول

و کنشی(  )ساختاری، سازمانیسه گانهلل عفوتبال در زمینه ترتیب اهمیت میزان تأثیرگذاری متغیرهای 
اتفاق نظر   21/2فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در سطح خطای  راهبردی مدیریت بر

. عالوه بر آن، بیشترین اتفاق نظر خبرگان نسبت به ترتیب اهمیت میزان (P<0/01)وجود دارد
اسیون فدر راهبردی مدیریت بر( )ساختاری، سازمانی و کنشیسه گانهعلل تأثیرگذاری متغیرهای 

مشاهده شده است.  747/2فوتبال جمهوری اسالمی ایران در مورد متغیرهای ساختاری با مقدار
سه گانه ساختاری، سازمانی و کنشی علل همچنین مقایسه میزان توافق)ضریب توافق( متغیرهای 

 ان می دهد که خبرگان ورزشفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، نش راهبردی موثر بر مدیریت
رداری از ساختار برخو ساختاری به ترتیب نسبت به متغیرهایعلل فوتبال بیشترین اتفاق نظر را از 

اقتصادی مطلوب در فوتبال، عدم استقالل و وابستگی فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به دولت، توجه 
الوه های نظارتی در فوتبال داشتند. عبه کمیته آموزش در ساختار فدراسیون و شفافیت و مکانیسم 

 غیرسازمانی به ترتیب نسبت به متعلل خبرگان ورزش فوتبال بیشترین اتفاق نظر را از بر آن، 
 خبرگان درآمدزایی از طریق بازاریابی و جذب حامیان مالی نشان داده اند. در نهایت از علل کنشی

ان استقالل و آزادی عمل مربیان و متخصص ورزش فوتبال بیشترین اتفاق نظر را نسبت به متغیر
 فوتبال بیان داشتند. 

یا وجود فساد و مافهمچنین در این مرحله، متغیرهای سوء استفاده سیاسی از صنعت فوتبال و 
برخورداری از مدیران فوتبالی در ورزش فوتبال و برخورداری ساختاری، متغیرهای علل در فوتبال از 

ای در ورزش فوتبال از علل سازمانی و در نهایت متغیر نبود نیروهای  از رسانه های مستقل و حرفه
متخصص و حرفه ای در فوتبال از علل کنشی به دلیل آنکه میزان توافق)ضریب توافق( پایین تر از 

 را از نقطه نظر خبرگان حوزه ورزش فوتبال نشان دادند، حذف شدند.  12/2
یرگذار بر تأث نسبت به ترتیب اهمیت عللخبرگان ی توافق نهاییافته های راند چهارم دلفی: -

 اطمینان نسبت به ترتیب عواملمدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و 
(، تحلیل راند سوم به 1پس از اتمام راند سوم دلفی و حذف علل کم تأثیر)متغیرهای زیر متوسط

رای میزان اجماع یا ضریب توافق متوسط، قوی و داهمراه پرسشنامه مرحله سوم دلفی)با متغیرهای 
خبرگان حوزه ( به منظور اجرای راند چهارم، مجددا در اختیار اعضای پنل دلفی یعنی بسیار قوی

ل متغیرهای عل تأثیرگذاری توافق نهایی خبرگان را درباره میزان ،1جدولقرار گرفت. ورزش فوتبال 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران  راهبردی یریتمد بر( ساختاری، سازمانی و کنشی)سه گانه

 ( نشان می دهد: Wضریب هماهنگی کندال) براساسدر راند چهارم دلفی 
 

                                                           

 بودند، حذف شدند.  12/2متغیرهایی که پایین تر از ضریب توافق  -1
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و  ساختاری، سازمانی)متغیرهای علل سه گانه تأثیرگذاری توافق نهایی خبرگان درباره میزان  .2جدول
 ی ایران در راند چهارم دلفی براساسفدراسیون فوتبال جمهوری اسالم راهبردی مدیریت بر( کنشی

 (Wضریب هماهنگی کندال)
 

 

اطمینان 
نسبت به 
ترتیب 
 عوامل

 تفسیر
)اتفاق 
 نظر(

میزان 
 توافق

(W ) 
 مقدار

بیشترین 
فراوانی 
 اجماع

 رتبه
میانگین 

 رتبه

 حداکثر
 )بیشینه(

حداقل 
 )کمینه(

تعداد 
 کل
 

 علل متغیر

بسیار  بسیار زیاد
 قوی

عدم  -1 13 4 1 11/1 2 12 12/2
استقالل و 
وابستگی 
فدراسیون 
فوتبال و 

باشگاه ها به 
 دولت

 
 
 
 
 
 -الف

 ساختاری
 )کالن(
 

توجه به  -2 13 4 1 21/6 4 8 61/2 متوسط متوسط
خصوصی 
سازی در 
صنعت 
 فوتبال

شفافیت  -3 13 4 1 11/1 6 9 72/2 قوی زیاد
و 
های مکانیسم

نظارتی در 
 فوتبال

شرایط  -4 13 2 4 21/2 12 8 61/2 متوسط متوسط
تحریمی 
حاکم بر 
صنعت 
 فوتبال

 -1 13 4 1 31/7 3 9 72/2 قوی زیاد
برخورداری 
از ساختار 
سازمانی 
حرفه ای 

استاندارد در 
 فوتبال

نداشتن  -6 13 2 4 31/3 1 8 61/2 متوسط متوسط
سند 

انداز و چشم
برنامه مدون 

از سوی 
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فدراسیون و 
 باشگاه ها

 4 1 61/1 1 9 72/2 قوی زیاد

13 

توجه به  -7
کمیته 

آموزش در 
ساختار 
 فدراسیون

توجه به  -1 13 3 1 16/2 1 9 72/2 قوی زیاد
سازی فرهنگ

 در فوتبال

بسیار  بسیار زیاد
 قوی

2/122 13 1 46/1 1 1 13 1-
برخورداری 
از ساختار 
اقتصادی 

مطلوب در 
 فوتبال

توجه به  -12 13 3 1 31/1 7 8 61/2 متوسط متوسط
مسائل 

حقوقی و 
قانونی در 
صنعت 
 فوتبال

0.000 Sig:  0/618: Kendall's W  

مقدار و 
سطح 

معناداری 
ضریب 

هماهنگی 
 (Wکندال)

عدم  -1 13 3 1 12/4 1 8 61/2 متوسط متوسط
برخورداری 
از امکانات 

افزاری سخت
از سوی 
 باشگاه ها

 
 
 
 
 -ب

 سازمانی
 )میانه(
 

 3 1 31/1 3 8 61/2 متوسط متوسط

13 

توجه به  -2
اعمال 

مدیریت 
دانش در 
صنعت 
 فوتبال

توجه به  -3 13 2 4 16/1 1 7 13/2 متوسط متوسط
مدیریت 

مشارکتی در 
 فوتبال
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توجه به  -4 13 3 1 21/1 4 9 72/2 قوی زیاد 
استعدادیابی 

و آموزش 
 فوتبال پایه

توجه به  -1 13 4 1 61/1 2 9 72/2 قوی زیاد 
 رایی ونخبه گ

شایسته 
ساالری در 

 فوتبال

داشتن  -6 13 3 1 11/4 6 7 13/2 متوسط متوسط
تعامل و 

افزایی هم
فدراسیون 

فوتبال با 
 رسانه ها

داشتن  -7 13 3 1 62/4 7 8 61/2 متوسط متوسط
تعامل و 

افزایی هم
فدراسیون 

فوتبال با 
 مردم

 3 1 31/4 1 8 61/2 متوسط متوسط

13  

داشتن  -1
ل و تعام
افزایی هم

فدراسیون 
فوتبال با 

 دانشگاه ها

بسیار  بسیار زیاد
 قوی

2/122 13 1 11/1 1 1 13 1- 
درآمدزایی از 

طریق 
بازاریابی و 

جذب 
 حامیان مالی

0.000   Sig:  0/448       : Kendall's W  

مقدار و سطح 
معناداری 

ضریب 
هماهنگی 

 (Wکندال)
 4 1 - - 8 61/2 متوسط متوسط

13  

استقالل و  -
آزادی عمل 
مربیان و 

متخصصان 
 فوتبال

-ج
 (خرد)کنشی

مقدار و سطح  -
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دلفی بین خبرگان حوزه  نیز نشان می دهد در راند چهارم 1همان گونه که یافته های جدول

سازمانی  )ساختاری،ورزش فوتبال در زمینه ترتیب اهمیت میزان تأثیرگذاری متغیرهای علل سه گانه
اتفاق   21/2فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در سطح خطای  راهبردی مدیریت برو کنشی( 

زان نسبت به ترتیب اهمیت می . عالوه بر آن، بیشترین اتفاق نظر خبرگان(P<0/01)نظر وجود دارد
اسیون فدر راهبردی مدیریت بر)ساختاری، سازمانی و کنشی( تأثیرگذاری متغیرهای علل سه گانه

  مشاهده شده است. 611/2فوتبال جمهوری اسالمی ایران در مورد متغیرهای ساختاری با مقدار 
ختاری، ســازمانی همچنــین مقایســه میــزان توافق)ضــریب توافــق( متغیرهــای علــل ســه گانــه ســا

ــدیریت ــر م ــوثر ب ــی م ــردی و کنش ــیون فوت راهب ــان فدراس ــران نش ــالمی ای ــوری اس ــال جمه ب
ــب مــی ــه ترتی ــل ســاختاری ب ــاق نظــر را از عل ــال بیشــترین اتف دهــد کــه خبرگــان ورزش فوتب

ــه متغیرهــای برخــورداری از ســاختار اقتصــادی مطلــوب در فوتبــال، عــدم اســتقالل و  نســبت ب
ــیون فوت ــتگی فدراس ــت، وابس ــه دول ــا ب ــگاه ه ــال و باش ــازمانی بب ــاختار س ــورداری از س رخ

توجـه بـه فرهنـگ سـازی در فوتبـال، توجـه بـه کمیتـه آمـوزش ای اسـتاندارد در فوتبـال، حرفه
در سـاختار فدراســیون و  شــفافیت و مکانیسـم هــای نظــارتی در فوتبـال داشــتند. عــالوه بــر آن، 

 علــل ســازمانی بــه ترتیــب نســبت بــه متغیــرخبرگــان ورزش فوتبــال بیشــترین اتفــاق نظــر را از 
ــالی،  ــان م ــذب حامی ــابی و ج ــق بازاری ــدزایی از طری ــوزش درآم ــتعدادیابی و آم ــه اس ــه ب توج

توجـه بـه نخبـه گرایـی و شایسـته سـاالری در فوتبـال نشـان داده انـد. در نهایـت فوتبال پایـه و 
ــه متغ کنشــیعلــل از  ــال بیشــترین اتفــاق نظــر را نســبت ب ــرخبرگــان ورزش فوتب اســتقالل و  ی

ــورد بیشــتر  ــک م ــد آخــر ی ــان داشــتند)که در ران ــال بی ــان و متخصصــان فوتب آزادی عمــل مربی
متغیرهــای ســوء اســتفاده بنــابراین پــس از اتمــام رانــد چهــارم دلفــی و بــا حــذف نمانــده بــود(. 

ــال و  ــای سیاســی از صــنعت فوتب ــاختاری، متغیره ــل س ــال از عل ــا در فوتب وجــود فســاد و مافی
ــورداری از ــتقل و  برخ ــای مس ــانه ه ــورداری از رس ــال و برخ ــالی در ورزش فوتب ــدیران فوتب م

حرفــه ای در ورزش فوتبــال از علــل ســازمانی و در نهایــت متغیــر نبــود نیروهــای متخصــص و 
حرفه ای در فوتبال از عامـل کنشـی در رانـد سـوم بـه دلیـل آنکـه میـزان توافق)ضـریب توافـق( 

ــر ــل را از نقطــه نظــر خبرگــان حــوزه و 12/2زی ــد، حــذف شــد. عل ــال نشــان داده ان رزش فوتب
تأثیرگـذار بـر مـدیریت راهبـردی فدراسـیون فوتبــال جمهـوری اسـالمی ایـران براسـاس مطالعــه 

 می باشند:  6دلفی به شرح جدول
 
 

معناداری 
ضریب 

هماهنگی 
 (Wکندال)

0.000   Sig:  0/520       : Kendall's W  

مقدار و سطح 
معناداری 

ضریب 
هماهنگی 

 (Wکندال)

 کل
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علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران براساس مطالعه  .1جدول
 دلفی

 
 بحث و نتیجه گیری 

تحقیق حاضر با رهیافت پژوهشی کیفی و از نوع مطالعه دلفی درصدد تدوین علل تأثیرگذار بر  
مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران با رجوع به خبرگان و صاحب نظران 

این منظر، نتایج مطالعه دلفی در تحقیق حاضر حوزه ورزش فوتبال در چهار راند دلفی بوده است. از 
نشان داده است که علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در 
سه سطح ساختاری) کالن(، سازمانی)میانه( و خرد)کنشی( قرار دارند. بدین ترتیب که علل 

ابستگی فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به عدم استقالل و و -1ساختاری)کالن( شامل متغیرهای 
شفافیت و مکانیسم های نظارتی در  -3توجه به خصوصی سازی در صنعت فوتبال؛  -2دولت؛   
برخورداری از ساختار سازمانی حرفه ای  -1فوتبال؛  شرایط تحریمی حاکم بر صنعت -7فوتبال؛ 

 -7مدون از سوی فدراسیون و باشگاه ها؛  نداشتن سند چشم انداز و برنامه - 6 استاندارد در فوتبال؛
برخورداری  -1توجه به فرهنگ سازی در فوتبال؛  - 1توجه به کمیته آموزش در ساختار فدراسیون؛ 

توجه به مسائل حقوقی و قانونی در صنعت فوتبال بوده  -12از ساختار اقتصادی مطلوب در فوتبال؛ 
 است. 

 علل متغیر

 دم استقالل و وابستگی فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به دولتع -1

 
 
 
 
 

 ساختاری)کالن( -الف
 

 توجه به خصوصی سازی در صنعت فوتبال -2
 شفافیت و مکانیسم های نظارتی در فوتبال -3

 شرایط تحریمی حاکم بر صنعت فوتبال -4
 وتبالبرخورداری از ساختار سازمانی حرفه ای استاندارد در ف -1

 هاه مدون از سوی فدراسیون و باشگاهنداشتن سند چشم انداز و برنام -6
 توجه به کمیته آموزش در ساختار فدراسیون -7

 توجه به فرهنگ سازی در فوتبال -1
 برخورداری از ساختار اقتصادی مطلوب در فوتبال -1
 توجه به مسائل حقوقی و قانونی در صنعت فوتبال -12

 عدم برخورداری از امکانات سخت افزاری از سوی باشگاه ها -1

 
 
 
 

 سازمانی)میانه( -ب
 

 توجه به اعمال مدیریت دانش در صنعت فوتبال -2
 توجه به مدیریت مشارکتی در فوتبال -3

 توجه به استعدادیابی و آموزش فوتبال پایه -4
 توجه به نخبه گرایی و شایسته ساالری در فوتبال -1

 داشتن تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با رسانه ها -6
 داشتن تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با مردم -7

 داشتن تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با دانشگاه ها -1
 درآمدزایی از طریق بازاریابی و جذب حامیان مالی -1

 کنشی)خرد(-ج ان فوتبالاستقالل و آزادی عمل مربیان و متخصص -
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ی، متغیرهایی همچون: استقالل و عدم وابستگی بنابراین می توان گفت که در سطح ساختار
قانون  44در راستای اجرای اصل فوتبال کشور به بخش دولتی در سایه توجه به خصوصی سازی 

اساسی، بازنگری و بهینه سازی ساختار سازمانی فدراسیون و باشگاه ها براساس استانداردهای مورد 
رتفع شدن شرایط تحریمی حاکم بر صنعت فوتبال، ، م1 فیفا(پذیرش فدراسیون بین المللی فوتبال) 

و در تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردها و برنامه های عملیاتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت 
د به ننهایت شفافیت سازی و در نظر گرفتن مکانیسم های نظارتی در حوزه ورزش فوتبال می توان

 کمک نماید. رشد و توسعه کمی و کیفی صنعت فوتبال کشور 
توجه به کمیته آموزش در ساختار  نتایج پژوهش حاضر در مورد علل ساختاری به جز متغیرهای

ای هرخورداری از ساختار سازمانی حرفکشور و ب شرایط تحریمی حاکم بر صنعت فوتبال فدراسیون، 
ور مردان از حیث حض( 1314رضایی صوفی و همکاران) با نتایج پژوهش های استاندارد در فوتبال

( 1311ایران؛ دلدار و همکاران)  فدراسیون فوتبال تصمیم گیری مدیران در سیاسی و ضعف استقالل
( از حیث وجود موانع و چالش های خصوصی سازی در ورزش فوتبال، 1314ترابی و همکاران) و

 نبود( از حیث 1314ترابی و همکاران) دولت؛  به مالی شدید وابستگیدولتی بودن باشگاه ها و 
ور و عیدی پ عدم شفافیت صورت های مالی؛فدراسیون و نیز  فعالیت از مستمر کنترل و نظارت

صفری و  عدم برنامه ریزی بلند مدت؛  راهبردی و نیز برنامه از حیث نداشتن (1314همکاران)
( 1311موانع و چالش های اقتصادی و فرهنگی و عسگریان و آزادیان )( از حیث 1317احمدی راد)

مشکالت  قانونی و حقوقی حاکم بر فوتبال کشور ( از حیث وجود 1317صفری و احمدی راد)و 
 قرابت و همخوانی دارد.  

عدم برخورداری از امکانات سخت افزاری  -1سازمانی)میانه( شامل متغیرهای:   عللهمچنین  
مدیریت مشارکتی توجه به -3توجه به اعمال مدیریت دانش در صنعت فوتبال؛ -2از سوی باشگاه ها؛ 

توجه به نخبه گرایی و شایسته ساالری - 1 توجه به استعدادیابی و آموزش فوتبال پایه؛-4در فوتبال؛ 
داشتن تعامل و هم افزایی -7داشتن تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با رسانه ها؛ -6در فوتبال؛ 

درآمدزایی -1ون فوتبال با دانشگاه ها؛ داشتن تعامل و هم افزایی فدراسی-1فدراسیون فوتبال با مردم؛ 
 از طریق بازاریابی و جذب حامیان مالی بوده است. 
ایسته تأکید بر نخبه گرایی و شاز یک سو باید با بنابراین می توان گفت که در سطح سازمانی، 

 لساالری نسبت به جذب مدیران، کارشناسان، داوران، مربیان به واسطه اعمال مدیریت دانش و تعام
هم افزا با نهادهای اجتماعی خاصه نهاد آموزش در حوزه های مختلف ورزش فوتبال مبادرت 

بگونه ای که آنها بتوانند با  قابلیت هایی که دارند، رافع موانع و چالش های پیش روی حوزه  -ورزند
بی، ااز سوی دیگر، با به کارگیری اصول صحیح بازاری -ورزش فوتبال در زمینه های مختلف باشند

بازاریابان ورزشی و شناسایی بسترهای الزم برای جذب منابع و حامیان مالی و منابع الزم را برای 
 توسعه کمی و کیفی صنعت فوتبال کشور فراهم نمایند.    

توجه به اعمال مدیریت دانش در نتایج پژوهش حاضر در زمینه علل سازمانی به جز متغیرهای 
ا مشارکتی در فوتبال، داشتن تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال ب صنعت فوتبال، توجه به مدیریت

یعی و شف با نتایج پژوهش هایمردم و داشتن تعامل و هم افزایی فدراسیون فوتبال با دانشگاه ها 
 یورزش فضاهایکیفیت نامطلوب ( از حیث نامناسب بودن باشگاه های ورزشی و 1316همکاران) 

( از حیث نداشتن روش های اصولی استعدادیابی 1314ر و همکاران)عیدی پوباشگاه های کشور؛ 

                                                           

1. Federation Internationale de Football Association (FIFA) 
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و نیز بهره گیری اندک از نیروی انسانی متخصص از سوی باشگاه های فوتبال؛ عسگریان و 
( و 1314( از حیث وجود موانع و چالش های رسانه ای؛ عیدی پور و همکاران)1311آزادیان)

 مالی، حامیان در جذب مختلف موانع وجود اریابی،( از حیث ضعف باز 1311عسگریان و آزادیان)
کمبود سرمایه گذاران حامیان مالی در رشته فوتبال و فقدان بسترهای جذب حامیان مالیی بین المللی 

استفاده محدود از مدیران خالق و با تخصص های تجاری و از حیث  (1314ترابی و همکاران)و 
 قرابت و همخوانی دارد.  مالی در فوتبال

استقالل و آزادی عمل مربیان و متخصصان فوتبال تشکیل  در نهایت علل کنشی)خرد( از متغیر
استقالل و آزادی عمل مربیان و متخصصان بنابراین می توان گفت که در سطح کنشی، شده است. 

فوتبال از جمله متغیرهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
حضور دولتمردان و مردان قلمداد می گردد؛ ولی با توجه به علل ساختاری و سازمانی همچون  ایران

وابستگی مالی به بخش دولتی، ضعف مدیریتی و فاصله داشتن با نظام سیاسی در فوتبال کشور، 
 مربیان و متخصصانعدم توجه به اعمال مدیریت دانش در صنعت فوتبال، باشگاه داری حرفه ای، 

نیز از استقالل و آزادی عمل الزم در انجام فعالیت اثربخش در حوزه ورزش فوتبال برخوردار  فوتبال
از حیث نقش  (2216آنی تیجاندل)نمی باشند. نتایج پژوهش حاضر در زمینه علل کنشی با پژوهش 

 قرابت و همخوانی دارد.  ورزشی های جدید سازمان و خالقانه های و حائز اهمیت بودن ایده
 

 هادهاپیشن
با توجه به نتایج پژوهش مطالعه دلفی، به منظور توسعه کمی و کیفی ورزش فوتبال در کشور 

 پیشنهادهای زیر ارائه  می گردد:
در دنیای امروزی، افزایش  با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها -1
 «چشم انداز توسعه ورزش فوتبالسند »امری که در  -پذیری با تغییرات محیطی می باشدانطباق

لذا الزم  -تبر آن صحه گذاشته شده اسنیز فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ور تدوین سند راهبردی ورزش فوتبال کشاست که فدراسیون فوتبال جمهری اسالمی ایران نسبت به 

تناسب با استاندارهای فدراسیون بین المللی و پیاده سازی راهبردها و برنامه های عملیاتی ذیل آن م
مبادرت نماید. این امر به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد تا و کنفدراسیون فوتبال آسیا فوتبال 

در جهت بهبودی ساختارهای سازمانی، اقتصادی و کالبدی فدراسیون و باشگاه های فوتبال کشور 
 اقدامات موثرتری را در پیش گیرد.  

وجه به اینکه از علل ساختاری تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال، وابستگی با ت -2
فدراسیون و باشگاه ها به دولت و ارتزاق از منابع دولتی است که این امر بسیاری از مسائل و 

از جمله: حضور مدیران دولتی و غیر ورزشی  -مشکالت را در این حوزه ورزشی به دنبال آورده 
نه تصمیم سازی و تصمیم گیری فدراسیون و باشگاه ها که موانع و محدودیت هایی را در رشد در بد

 44در راستای تحقق بخشی کامل و جامع اصل  باید -و توسعه این حوزه ورزشی به وجود آورده
ای اجرقانون اساسی نسبت به خصوصی سازی این صنعت ورزشی اقدامات عملی صورت گیرد. 

سطه برداشته شدن موانع و محدودیت های دولتی، به رشد و توسعه کمی و خصوصی سازی به وا
 کیفی صنعت فوتبال کشور  کمک خواهد نمود.

در ورزش فوتبال الزم است که سوء استفاده و  بداخالقی به منظور جلوگیری از هرگونه  -3
مات جدی جهت ایجاد مکانیسم های نظارتی در دو بخش عمومی و دولتی در ورزش فوتبال اقدا

صورت بگیرد. این امر از یک سو به شفافیت و اعتماد بخشی نسبت به این صنعت جهت ورود 
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دیگر، مانع از رشد رفتارهای  سرمایه گذاری های بخش خصوصی کمک می کند و از سوی
 اخالقی احتمالی) فساد، مافیا و داللی گری( در  حوزه ورزش فوتبال می شود.  غیر

ر در مقاطع مختلف زمانی به واسطه فقفدراسیون فوتبال و نیز باشگاه ها با توجه به اینکه  -4
دانش در حوزه حقوقی و نیز عدم آگاهی از قانون و تفسیر غلط آن، زیان های مختلفی اعم از 

های ، الزم است که فدراسیون و باشگاهاقتصادی و اجتماعی را در سطوح باشگاهی و ملی متحمل شده
بت به ترمیم و تقویت سواد حقوقی کارشناسان در ورزش فوتبال خاصه در ورزش فوتبال کشور نس

قراردادها اهتمام جدی داشته باشند و در جهت جذب و به کارگیری افراد آگاه به مسائل حقوقی 
 خاصه در حوزه ورزش فوتبال کوشا باشند. 

نیز  دراسیون ودر ف با توجه به اینکه تولید و خلق، به کارگیری و توزیع و تسهیم دانش -1
ها سهم بسزایی را در رشد و تعالی فوتبال کشور دارد، الزم است که فدراسیون و باشگاه های باشگاه

نخبه گرایی و شایسته ساالری در ورزش فوتبال کشور در راستای اعمال مدیریت دانش جهت 
 صه دانشگاه ها، ازفوتبال، از یک سو و نیز داشتن تعامل هم افزا با نهادهای آموزشی و پژوهشی خا

سوی دیگر اهتمام جدی داشته باشند. این امر به تقویت و ارتقای سطح علمی کمیته های آموزش و 
های فوتبال اعم از فدراسیون و باشگاهنیز توانمندسازی سرمایه های انسانی در سطوح مختلف ورزش 

 ورزش فوتبال کمک خواهد نمود. 
ن منابع و سرمایه مالی هم به فدراسیون و هم به باشگاه ها با توجه به اینکه در اختیار داشت -6

در راستای تقویت و  کیفیت بخشی سایر سرمایه های همچون سرمایه های فیزیکی) کالبدی(، انسانی 
و فرهنگی کمک قابل توجهی خواهد نمود، الزم است که نسب به طراحی و پیاده سازی ساختار 

استای درآمدزایی و جذب منابع مالی به واسطه به کارگیری اقتصادی مناسب در ورزش فوتبال در ر
وجه به تاصول صحیح بازاریابی و نیز بازاریابان ورزشی اقدامات اساسی صورت گیرد. بی شک، 

و ورود بخش خصوصی به ورزش فوتبال کشور به توسعه کیفی آن کمک اصل خصوصی سازی 
 ای همراه با درآمدزایی وجود ندارد.داری حرفهخواهد نمود، چراکه در فوتبال دولتی امکان باشگاه 

 

نگاهی به ورزش فوتبال کشورهای تراز اول فوتبال همچون آلمان، انگلستان، برزیل، اسپانیا نشان  -7
باشگاهی و ملی مبادرت به  می دهد که آنها در راستای موفقیت و اثربخشی بیشتر در سطوح

ال توجه به استعدادیابی و فوتبنموده اند. لذا الزم است  گذاری های کالن در فوتبال پایه خودسرمایه
 پایه در سطح کشور  متناسب با  سازوکارهای حرفه ای و استاندارد پی گیری و دنبال شود. 
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 منابع
 ( .1317استراوس، انسلم و کربین، جولیت .) مبانی پژوهش کیفی)فنون و مراحل تولید نظریه

 ار. چاپ هفتم، تهران: نشر نی ابراهیم افش زمینه ای(.
 ( .1311الهی، علیرضا؛ رسولی، سیدمهدی و ساعت چیان، وحید .)«تعادل وضعیت تحلیل 

حرکتی.  رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش دوفصلنامه «.ایران فوتبال حرفه ای لیگ رقابتی
 . 141-131، صص 4شماره  ،2 سال

 ( .1316باقری، مجتبی و قدیری، بهرام .)«ی اثرات فرهنگی و اجتماعی ورزش در ایران بررس
، صص 2، شماره 1مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال  «.با تأکید بر ورزش فوتبال

123-111 . 
 ( .1314ترابی، تقی؛ قربانی، مهسا؛ باقری، میثم و طریقی، سمانه .)«تأمین نوین های روش 

 در کشورهای با آن بررسی تطبیقی و یافته توسعه کشورهای در فوتبال های باشگاه مالی

 .«توسعه )مورد مطالعه: باشگاه های حرفه ای فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان( حال
 . 231-217، صص13، شماره 4گذاری. سال  سرمایه دانش پژوهشی علمی فصلنامه

 ( .پژوهش های مدیریت راهبردی. 1311جاویدی کرمانی نژاد، مهری و امینی، محمدتقی .) سال
 .113-133، صص 63، شماره 21

 ( .1311دلدار، ابراهیم؛ شهپر توفیق، آزیتا و باقری، قدرت اهلل« .) موانع خصوصی سازی
 . 111-17، صص 31فصلنامه مدیریت ورزشی. شماره  «.های حرفه ای فوتبال ایرانباشگاه

 ( .1311دوستی، مرتضی« .)ال ه های فوتبشناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل توسعه باشگا
، 23، شماره 12پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال   «.منتخب استان مازندران

 . 236-211صص 
 ( .1311دهقان منشادی، منصور؛ سعیدیان خوراسگانی، نرگس و نظری، رسول .)« طراحی

 لمیع فصلنامه «.اعتبارسنجی مدل معادالت ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاه ها
 . 12-42، صص 1دریایی. شماره  علوم آموزش پژوهشی

 ( .1317دیوید، فرد آر .).36علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. چاپ  مدیریت راهبردی  ،
 تهران: نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

 های راهبرد مطالعه» .(1314)سیاوش.   خداپرست، عباس و شعبانی، مرتضی؛ صوفی، رضایی 
-221 صص ،32 شماره ورزشی، مدیریت مطالعات «.سوات روش به ورکش ورزش مدیریت

242. 
 ( .1317رفیعی، صالح؛ امانی شلمزاری، صادق و علم، زهرا  .)«حوزه مطالعات نظام مند مرور 

فصلنامه فیزیولوژی ورزشی. شماره  «.فرصت ها و فوتبال: چالش ها در ورزش فیزیولوژی
 . 62-37، صص 31

 ( .1314زرگر، افشین.) «فصلنامه «.تئوریک و مفهومی های جنبه: الملل بین روابط و ورزش 
 . 41-7، صص 31، شماره 11سیاسی. سال  علوم تخصصی

 ( .1313ساروخانی، باقر .).جلد اول،  روش های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی
 ، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 11چاپ 
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 تحلیل راهبردی »(. 1316م؛ ممشلو، حسین و ده پناه، سمانه. )شفیعی، شهرام؛ رستمی، هشا
فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. سال  «.فوتبال استان گلستان و ارائه راهبرد های مناسب

 . 142-111، صص11، پیاپی2، شماره 6
 ( .1317صفری، امید و احمدی راد، میثم .)« مطالعه موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش

 . 11-22، صص32، شماره 12فصلنامه علوم ورزش. سال  «.ورزش استان فارسخصوصی در 
 ( .1312عابدی جعفری، حسن و همکاران .)« تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و

، 1اندیشه مدیریت راهبردی، سال «. کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی
 . 111-111، صص 12، شماره پیاپی2شماره

 ( .1311عسگریان، فریبا و آزاد بیان، مهدی .)« موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه ای
 . 61-11، صص 4پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. شماره «. ایران

 ( .1314عیدی پور، کامران؛ خزایی، علی اشرف؛ آرین، الهام و غالمی ترکسلویه .)« چالش ها و
تار مطالعات مدیریت رف «.زش فوتبال در استان های غرب کشورموانع توسعه و پیشرفت ور

 . 11-11، صص 1، شماره2سازمانی در ورزش. دوره 
 ( .1311فاضلی، حبیب اهلل .)«7سال  .پژوهشنامه علوم سیاسی «.ورزش و سیاست هویت ،

 .174-111صص  ،2شماره 
 ( .1314فره، محمدعلی و کلهر، رستم .)«جمهوری اسکی راسیونفد استراتژی برنامه تدوین 

، 4ورزشی. سال  مدیریت در کاربردی های پژوهش «.سئوات تحلیلی به روش ایران اسالمی
  . 127-117، صص 2شماره

 ( .2226فلیک، اووه .)تهران: نشر نی 1. چاپ هادی جلیلی .درآمدی بر تحقیق کیفی ، 
  .(. 1317)کاشف، سیدمحمد؛ سیدعامری، میرحسن؛ احمدی، مالک و معرفت، داریوش

 SWOTروش از استفاده با شرقی.آ استان قهرمانی ورزش توسعه راهبردی مدل بررسی»
 . 37-27، صص 4 شماره ،6 سال. ورزشی مدیریت در کاربردی های پژوهش«. BSCو 

  ( .1311گوهری، ظهراب؛ حمیدی، مهرزاد و امیرحسینی، سیداحسان .)« طراحی و تدوین
، صص 124، شماره 27فصلنامه مجلس و راهبرد. سال  «.راهبرد های توسعه فوتبال کشور

211-321 . 
 ،و سجادی نصراهلل سید .الملل بین روابط و ورزش(.  1311ادرین. ) بودر، و روگر لورمور 

 ورزشی  نشرعلوم: تهران اکبرحیدری.
  ( .1311محسنی فر، علی؛ دوستی، مرتضی و تابش، سعید  .)« برآورد ارزش اقتصادی باشگاه

، 2، شماره1. سال فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش «.نساجی برای استان مازندران فوتبال
 . 31-17صص 

 ( .1311منظمی، امیرحسین؛ نظریان مادوانی، عباس و تقی پور گیوی، بهنام .)« طراحی مدل
 «.تیم های ملی والیبال ایران ای و هویت ملی در هواداران معادالت ساختاری هویت منطقه

 .621-117، صص 3، شماره11ریت ورزشی. دوره فصلنامه مدی
 ،(1316)ابراهیم.  قهفرخی، علیدوستی محمد و خبیری، مهرزاد؛ حمیدی، محسن؛ وحدانی. 

 «.پرورش و آموزش وزارت ورزشی های فعالیت و بدنی تربیت راهبرد نقشه تدوین»
 .36-17 صص ،12 شماره تربیتی. ورزش در پژوهش فصلنامه
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 حسن.  خانی، قره مجتبی و امیری، محمد؛ خبیری، محمد؛ حسانی،ا مهدی؛ نسب، نادری
 ردیراهب موقعیت تعیین و ایران اسالمی جمهوری فوتبال موجود وضعیت بررسی» .(1312)

 .27-1 صص ،1 شماره ورزشی. مدیریت «.کشور فوتبال
 ( .1311ناصح، میثم؛ اکبر یزدی، حسین و الهی، علیرضا .)«رتباط بلندمدت بینموانع ا 

فصلنامه علمی «. سازمان های حامی های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت ها وباشگاه
 .  21-1، صص 3، شماره 1. دوره گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی های حامیپژوهش

  (.1312نقدی، یزدان؛ کاغذیان، سهیال و افشارپی، امیر .)«بر موثر اقتصادی عوامل تحلیل 
 قتصادا تخصصی -علمی دوفصلنامه «.ل) باشگاه های منتخب جهان(فوتبا های باشگاه درآمد
 . 43-21، صص 1، شماره2ریزی. سال  برنامه و توسعه
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