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شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به رشته ای پر طرفدار بدل شده است. از 
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انسانی در این حوزه با چالش هایی رو به رو هستند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل 
های کاربردی ای در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهشحرفه همؤثر در طراحی الگوی جامع دور
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رفتند. گتصادفی، گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تک تک در محل کارشان مورد مصاحبه قرار 
به بعد با موارد تکراری  21اساس اشباع نظری ادامه یافت با آن که از نفر انتخابی بر تعداد افراد

فاده با است هاداده سپس  ها ادامه پیدا کرد.به منظور اطمینان از یافته 32برخورد شد، اما مصاحبه تا نفر 
مقوله  7نهایت در .شدند لیو تحل هیتجز یانتخاب یکدگذار و یمحور یباز، کدگذار یاز کدگذار

 منابع میان انگیزشی، روابط رفتاری، عوامل فردی، عوامل دولتی، عوامل سازمانی، عوامل وامل)ع
مفهوم )امکانات و تسهیالت، منابع انسانی، ساختار مالی، برنامه ریزی و مدیریت،  12انسانی و پیامد(، 

 گیزه در طولمردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهای اکتسابی در طول دوره، ایجاد اننقش دولت
عامل مهم در ارائه  114 ای، ارتباط افراد با یکدیگر، پیامدهای منفی و پیامدهای مثبت( ودوره حرفه

 ای یافت شد. الگوی جامع فوتبال حرفه
به کار گرفته شوند و  ای فوتبالطراحی الگوی دوره حرفهپیشنهاد می گردد که این عوامل در 

 مسئوالن در جهت بهبود و توسعه وضعیت منابع انسانی و شرایط دوره حرفه ای گام بردارند.
 

 انی.ای، توسعه و بهبود منابع انسگذار شغلی، بازنشستگی ورزشی، فوتبال حرفه واژگان کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 8238 پاییز 22: شماره              جوانان                      ورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف

 

 

11 

 مقدمه
های جهان، چالش پرطرفدارترین ورزش ای سازی فوتبال به عنوان یکی ازدر دهه اخیر حرفه

ای شامل مراحلی می گردد که فرد حرفه همدیران ورزش ایران بوده است. دورها و بزرگ سازمان
نهایت از ی را در طول دوره طی می کند و درو مسیر ای می گیردحرفه هتصمیم به ورود در دور

سرنوشت یک انسان که چرخه »برای اشاره به  1“ایدوره حرفه” دوره خارج می گردد. اصطالح
، 2رود )هارلبه کار می «خوردزندگی وی در یک دوره زمانی خاص در یک جامعه خاص رقم می

کند، به شود و در آن پیشرفت میای خاصی وارد میحرفه ه(. فرآیندی که فرد به دور463: 1171
، 3گیرد )هاستینگ، کارت و میرل میای و هنجارهای سنی و جنسی شکهای زمینهوسیله ویژگی

تواند به عنوان ای در ورزش میحرفهدورة ( معتقدند که 1114) 1( و سلمال1132) 4. رزنبرگ(1131
عنوان توالی ه ب 6“ای ورزشیدوره حرفه”یک شغل عادی در نظر گرفته شود. های از تجربگونه فشرده

و  7یافتهورزشکاران در ورزش رقابتی سازمانمراحل و گذارهایی که شامل شروع و ادامه مشارکت 
(. 2224، 3شود )ویلمن و الواللیپایان یافتن آن به صورت اختیاری یا اجباری است تعریف می

بدین معنا  آن است؛ 12و ناامنی 1های رسمی دیگر، عدم اطمینانتفاوت عمده حرفه ورزشی با حرفه
 هدورکه ورزشکار ممکن است در اثر آسیب دیدگی جدی یا عدم گزینش به صورت اجباری از 

ای ورزشی را در مقایسه با سایر مشاغل منحصر حرفه هدورها، ورزشی خود برکنار شود و این ویژگی
حرفه ورزشی (. با این حال، برخی از ورزشکاران که در قبال 12:1173، 11فرسونسازد )مکبه فرد می

را تجربه  12“ای دوگانههای حرفههدور”ممکن است ترجیح دهند تا  کنند،خود احساس ناامنی می
صیل تحبا  یحرفه ورزش بیبه چالش ترکبرای ورزشکاران،  ای دوگانههای حرفههدورمفهوم نمایند. 

 یاصل دغدغه چالشو این اشاره دارد  13“آموز/ دانشجوورزشکاران دانش”مانند  شغل غیرورزشی ای
(. ناتوانی در ایجاد تعادل بهینه 121:2211، 14رود )ریبا و همکارانبه شمار میاز ورزشکاران  یاریبس

 ایای دوگانه و عدم سازگاری با این شرایط، احتمال عدم موفقیت در ورزش حرفهحرفه هدوربین 
، 11نمود )استمبولووا و همکارنکار را ایجاد خواهد  یا به همان اندازه عدم موفقیت در تحصیل/

(، 16ای آلمان )بوندسلیگاای جهان، به عنوان مثال در لیگ حرفهدر فوتبال حرفه ،(. با این حال2211
گیری در خصوص خروج از مدرسه و ای خود با موقعیت تصمیمحرفه هدوربازیکنان در ابتدای 

د ز تحصیل توسط مزایای بالقوه مورتمرکز روی فوتبال مواجه هستند و اغلب انتخاب گزینه خروج ا

                                                           
1. Career 
2. Haerle 
3. Hastings, Kurth, & Meyer 
4. Rosenberg 
5. Salmela 
6. Athletic Career 
7. Organized Competitive Sport 
8. Wylleman & Lavallee 
9. Uncertainty 
10. Insecurity 
11. McPherson 
12. Dual Careers 
13. Student Athletes 
14. Ryba 
15. Stambulova 
16. Bundesliga  
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ای مورد دلخواه حرفهدورة احتمال دستیابی به  ةای ورزشی و قضاوت دربارحرفه هانتظار از دور
 راً یاخ(. 2217، 1دهد )اشمیت و همکارانشود که ورزشکاران را در معرض خطر قرار میتوجیح می

ای هها و طرحیافته در قالب برنامهسازمان هایارائه حمایت لهأاروپا مس ونیسیکماتحادیه ورزش در 
های ورزشی برای اتخاذ هایی به سازمانو خط مشیقرار گرفته  حمایتی مختلف را مورد تأکید

ه های توسعبرنامه تا از این طریق، مایت از ورزشکاران ارائه شده استهای مناسب برای حسیاست
اجتماعی بیشتری در قبال منابع انسانی درگیر در ورزش پذیری ها با مسئولیتورزش توسط سازمان

های ورزشی نه تنها به عبارت دیگر، سازمان (.2212، 2ای اجرا شود )کمیسیون اروپاقهرمانی و حرفه
های مدون و مشخصی داشته برای توسعه و بهبود منابع انسانی خود در زمینه ورزش برنامه باید

های های معین و حمایتبرنامه بایدرای خروج از ورزش نیز باشند، بلکه برای آمادگی آنان ب
ای را به حداقل های ناشی از برکنار شدن از ورزش حرفهای را فراهم نمایند تا آسیبیافتهسازمان

های رسانند. به عنوان مثال، از جمله اقدامات حمایتی در بخش مشاوره و آموزش، اجرای برنامه
های برنامه”و  “4های توسعه شغلیبرنامه”، “3های توسعه فردیبرنامه”توسعه ورزشکاران از قبیل 

وسعه یافته با هدف تند در بسیاری از کشورهای توسعهم باشند که به صورت نظاممی“ 1زندگی هتوسع
 ویژهمناسب به “7ایمسیر حرفه”مطلوب و تعیین  “6ایریزی حرفهبرنامه”و بهبود ورزشکاران برای 

 نظر قرار گیرند.ها نیز در ایران مدو الزم است تا این برنامه شودورزشی ارائه میدورة گذار در مقاطع
ای در فوتبال و تعیین دوران گذار این مهم در گام اول نیازمند شناسایی الگوی دوره حرفه پژوهش

؛ الواللی 2213، 3و ریبا ست که پژوهش حاضر نیز بر این امر مهم تمرکزشده است )استمبولووا هاآن
ای سازی فوتبال به عنوان یکی از که در دهه اخیر حرفه با توجه به این(.  4: 2222، 1و ویلمن

ها و مدیران ورزش ایران بوده است، صرف های جهان، چالش بزرگ سازمانپرطرفدارترین ورزش
یروی ته ورزشی، نای سازی این رشنظر از میزان توفیق دست اندرکاران فوتبال ایران در مسیر حرفه

الش ای در تای اعم از ورزشکاران، مربیان و داوران با انگیزه وارد شدن به فوتبال حرفهانسانی عدیده
 ،اند. در این بین این سوال مطرح است که چند درصد از نیروی انسانی درگیر در فوتبالمستمر بوده

د از این نیروی انسانی پس از صرف اند؟ و چند درصای ایران شدهموفق به حضور در فوتبال حرفه
های اند؟ از یک سو کمبود نظامگیری کردهزمان و منابع مالی چشمگیر، بدون توفیق از فوتبال کناره

ه توجه به بازنشستگی فعاالن در سه حوز پروری وکارامد برای استعدادیابی، استعدادپروری و نخبه
های ورزشی به نیروی انسانی گرایانه سازمانفبازیکن، مربی و داور، از سوی دیگر دیدگاه مصر

ممکن است بستری را فراهم سازد که در آن نه تنها استعدادها قادر به کشف شدن نیستند، بلکه در 
آن، استعدادها به درستی پرورش نیافته و حتی پس از طی شدن دوران اوج، منابع انسانی بدون 

                                                           

1. Schmidt 
2. European Commission 

3. Personal Development Programs 

4. Career Development Programs 

5. Life Development Programs 

6. Career Planning 

7. Career Path 

8. Stambulova & Ryba 

9. Lavallee & Wylleman 
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 زمینهندی در م اگرچه آمار رسمی یا پژوهش نظامشوند. حمایت سازمانی الزم در جامعه رها می
مشکالت نیروی انسانی برکنارشده یا بازنشسته در ایران وجود ندارد، اما نتایج مطالعات خارجی 

درصد از ورزشکاران هنگام  23ای، نزدیک به های کارامد حرفهحاکی از آن است که با وجود نظام
که اکثریت ورزشکاران اند. دلیل این امر آن است خروج از ورزش دچار مشکالت مختلفی بوده

های شغلی خارج از زمینه ورزش ندارند و یا آن را تا ها و جایگزینای برای توسعه قابلیتبرنامه
یری گشود تا ورزشکار هنگام کنارهاندازند که این امر سبب میگیری از ورزش به تعویق میزمان کناره

ه مشکالت نسبت ب ،زم برای ورود به دنیای غیرورزشی باشد و از این رویا بازنشستگی فاقد آمادگی ال
(.  در حال حاضر مسیر کلی 271: 2221، 1شناختی آسیب پذیر باشد )اللی و کرشغلی، مالی و روان

ای را دارد مشخص نیست و هیچ تضمینی حرفه هدورای برای فردی که تصمیم به ورود به حرفه هدور
 هدورالگوی جامع  هاین دوره و آینده مطلوب وجود ندارد به این منظور ارائهم برای موفقیت در 

ای از اهمیتی دوچندان برخوردار است و به این منظور هدف از انجام این پژوهش شناسایی حرفه
ای هحرفدورة ای فوتبال، ویژگی های اصلی و برجسته ای که این حرفه هدورعوامل مؤثر در ورود به 

  است.  ایحرفهدورة شد و اثرات و پیامدهای ناشی از باید دارا با
 ،ای در سراسر جهان صورت گرفته استحرفه هدورارکان   زمینهشماری در تا کنون تحقیقات بی

 اما  ،، استای می شوندحرفهة زندگی افرادی که وارد رشتاز حرفه ای، بخش عمده ای دورة زیرا 
ورت ص ،ای در فوتبال باشدکه به صورت کامل ارائه دهنده عوال مؤثر در طراحی دوره حرفه پژوهشی

 ،«ای ورزش کشورتحلیل محیط حرفه»پژوهشی با عنوان ( در 1316) صوفی و همکاراننگرفته است. 
نتیجه گرفتند که وضعیت حرفه ای ورزش کشور در موقعیت راهبردی محافظه کارانه قرار دارد. با 

ای تیم های پایهزشی و ضعف عمیق در فقدان برنامه قوت حضور تماشاگران ورة اهمیت ترین نقط
تجربیات دوران کناره گیری » با عنوان پژوهشی( در 1316) ها وجود دارد. صالحیدر باشگاه

بیان کرد که اغلب شرکت کنندگان در دورانی که ورزش حرفه ای را  ،«ایرانی ةشکاران بازنشستورز
این مشکالت در افرادی که داوطلبانه  اما روبه رو شده اند،مشکالت زیادی  ، باکنار گذاشته اند

ی و وگیری کرده و به اهداف خود دستیافته اند تا حدی کمتر و قابل کنترل تر بوده است. نقکناره
ارهای دهی رفتشناسایی حوزه ها و عوامل مؤثر بر شکل»با عنوان  پژوهشی( در 1316همکاران )

 ،ینف ،یو اخالق یفرهنگ ،یاسیس ،یسازمان  ،یاقتصاد  ههشت مقول ،«ایاجتماعی ورزشکاران حرفه
 دندکرو بیان  شدندیی شناسا ،رفتار یدهشکل یدرون عواملو  یو مقرران ورزش نیقوان ،یاجتماع

ای افراد ایفا می کند. پورکیانی و حرفهدورة که این عوامل نقش به سزایی در موفقیت آمیز بودن 
 توسعه بر قهرمانی و ایحرفه ورزش اثرگذاری تحلیل» با عنوان پژوهشی( در 1316همکاران )

و پرورش  استعدادیابیای، اولویت بیشتر از آن توسعه نظام که در ورزش حرفهنتیجه گرفتند  ،«ورزش
اساس، لزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور اینباشد. برورزشکاران مستعد در توسعه ورزش می

ضروری و های ورزشی مناسب جهت ایجاد زیرساخت منظور پرورش استعدادها و ورزشکاران در به
 ،«ازنشستگی ورزشیب» با عنوان پژوهشی( در 1314هاشمی افوس و همکاران )  .رسدنظر می به

حرفه ای،  مرتبط با سالمتی، مرتبط دورة اصلی مشکالت بازنشستگی پس از خروج از  هچهار حوز
ای و روحی و اجتماعی را شناسایی کردند و نتیجه گرفتن که تمامی عوامل بر با شغل، خودپنداره
رای هایی را ببرنامهای فرد اثرگذارند و پیشنهاد کردند که سازمان های ورزشی بازنشستگی حرفه

با عنوان  پژوهشی( در 1313سالمت و مشاغل افراد پس از بازنشستگی در نظر بگیرند.  موسوی )
درصد از  24ای نتیجه گرفتند که تنها قهرمانی ورزشکاران حرفه هبررسی عوامل مؤثر بر پایان دور»

                                                           

1. Lally & Kerr 
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  گیری کرده اند.کناره یه کامالًگیری در کسوت مربی ادامه کار دادند و بقورزشکاران پس از کناره
ه ب ؛مستمر یهای مال تیحماوجود  عدم ؛ایی و حرفههای انتخابدر رقابت یعدالت یبازی و ب باند

 کنانیتجربه گذار باز» با عنوان پژوهشیدر   (1114پارکر ) .شدند ییشناساعوامل  نیترعنوان مهم
که  یدر روابط رییو تغ یسطح نخبگ یبه فوتبال دانشگاه رستانیاز دب گذار ،«یسابق فوتبال دانشگاه

، ستین یواقع یایکه به طور مثبت قابل انتقال به دن ییرفتارها یریادگاند، ی داشته انیبا مرب کنانیباز
رک آن را د کنانیکه باز ایهیو رو یساختار فوتبال دانشگاه هیقدرت و کنترل در حاش موضوعات

در  (1111فورچوناتو و مارچنت )اند را مورد بررسی قرار داد. شده کنترل وکرده و به آن پاسخ داده 
 یشخص ایهواکنشبه  ،«ایاز فوتبال حرفه یاجبار یتجربه بازنشستگ یالگوساز» با عنوان پژوهشی

 ؛تی( از دست دادن هو1 بودند: که انعکاس دهنده چهار محوردست یافت شکست و اندوه مانند 
را نقل  هاییتیروا شوندگانمصاحبه . یاجتماع تی( حما4و  ؛ی( مسائل مال3 ؛( کنترل ادراک شده2

 (1111) نگیجر بود. تیاسترس و از دست دادن موقع ،یتلخ ،یمانیبا شوک، پش ختهیکردند که آم
 1کنانیبازی شغل هتجربکرد بیان  ،«فوتبال ایحرفه کنانیدر باز یتیروا تیهو» با عنوان پژوهشیدر 

 باشد. نیآنان مشکل آفر یآت یستیبهز یبرا تواندیدهد که میرا شکل م یفرد تیاز هو ینوع خاص
 یهچالش قابل توج یفرد تیمجدد هو یو ساختارده ایاز فوتبال حرفه یبا بازنشستگ یسازگار

در فوتبال  یداوردورة عمر »با عنوان  پژوهشیدر  (2212) کیفر .رودیبه شمار م کنانیبازی برا
 ینبیشیپ یداوران به طور عمده توسط عملکرد شغل ایحرفهدورة عمر دریافت که  ،«ایحرفه

 یاحرفهدورة با عمر  یارتباط منف یداوران و فشار رقابت ایحرفه هدورسن در زمان شروع  .شودیم
ا عمر ب نییپا یو تجربه فشار رقابت نییپا نیدر سن ایحرفه هدورکه شروع  یداوران دارند؛ طور

 ایحرفه کنانیگذار نقش باز» با عنوان پژوهشیدر  (2212همراه است. کونس ) تریطوالن ایحرفه
 ،بالگذار به خارج از فوت تیفیبر ک میبه طور مستق ایحرفه هدورهر فاز از اشاره کرد که ، «فوتبال

فس را اعتماد به ن نیا کنانیاستراحت به باز هایدر فصل یرورزشیاشتغال غ هتجرب اثرگذار است.
 کی لیتحص اگرچه .ندیو نقش خود را بنا نما یزندگ زیخواهد داد که قادرند خارج از ورزش ن

 قیزمان را از طر تیریو مد انضباطی هایکه مهارت یکنانیاما باز است یله و انتخاب شخصأمس
 هایافتهی هیپا بر دارند. ایبعد از فوتبال حرفه یدر زندگ یچالش کمتر ،آورندیبه دست م لیتحص

سالمت  مهیب ی،حقوق بازنشستگ طرحشده است:  شنهادیپ لیذ یتیحما هایپژوهش، برنامه نیا عیوس
 لیتسهی، کارورز هایبرنامه، شده یو مشاوره فازبند ییراهنما طرح ،کنانیباز یدراز مدت برا

 بی)حقوق زمان آس یدو بخش یقراردادها حذفی، لیتحص شرفتیپ قیتشوی، ورزش یمال تیحما
دستمزد بر طول  ریتأث»با عنوان   پژوهشیدر  (2214) نگریو بول نگیداک .کمتر لحاظ نشود( یدگید

)که  کنانیحداقل دستمزد باز شیافزا کنان،یباز وریاز کنترل بهره پسدریافتند که  ،«ایحرفه هدور
 ایهحرف هدورطول  شیباعث افزا( ابدییم شیفوتبال افزا یمل گیدر ل یباز هایسال شیبا افزا

در فوتبال  تیهو» با عنوان پژوهشیدر  (2211) شلیم .شودیمتحده م االتیفوتبال در ا کنانیباز
 یورزش تیهو انسیدرصد از وار 32باشگاه  یجو فرهنگ ابتدا نشان داد که، «جوانان ایحرفه

 کنانیتازه وارد باالتر از باز کنانیدر باز یاجتماع تی. هومی کند نییجوان فوتبال را تب کنانیباز
 دوم، در بخش است. لفوتبا هایباشگاه یجو فرهنگ زادییتیهو تیماه انگریبود که ب تریمیقد

ان بیتعهد  و یگذار موفق را خودباور یبرا آلدهیا هاییژگیتوسعه ورزشکار و هایمشاوران برنامه
کار،  طیاز شرا یمشخص فیکه توص ی( در حالباشندیم یفرد تهوی با مترادف هاسازه نی)اکردند 

در  گذار اثرگذار هستند. تیفیبر ک یداشتند که همگ یطیمح طشرای و هاباشگاه یفرهنگ سازمان

                                                           

1. Job experience 
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که  دیگزارش شد که براساس آن استنتاج گرد کنانیاز باز هاییتیبه صورت روا هاافتهی بخش سوم،
 نانکیمهم گذار به باز هایو پشتکار در لحظه یرپذیروشن با فراهم کردن انعطاف تیداشتن هو

توسعه  مندازیآن ن زآمیتیدادن موفق انیو پا ایحرفه هدور شرفتیمطالعه، پ نیا براساس .کندیکمک م
جوان  کنانیروشن در باز یفرد تیهو جادیا یمناسب برا یو سازمان یدرون باشگاه هایراهبرد

وتبال ف کنانیباز یبازنشستگ هعوامل اثرگذار بر تجرب» با عنوان پژوهشیدر  (2216است. لوچر )
 یفرد تیشامل هو یبازنشستگ هگذار بر تجربعوامل اثر اتیبراساس مرور ادبنشان داد که  ،«ایحرفه

 ،ینشستگبعد از باز تیفعال یمعنادار ،یبازنشستگ میتصم ،یو جسمان یسالمت روان تیوضع ه،یاول
ه خارج از در گذار برا  یمتفاوت طیشرا کنانیباز .باشندیم ترسدر دس یتیو منابع حما یمال تیوضع

 هاییژگیارتباط و» با عنوان پژوهشیدر  (2217و همکاران ) سیکاس .کنندیتجربه م ایفوتبال حرفه
 کنیم به بازک لیتمادریافتند که  ،«در فوتبال ایحرفه تیبا موفق یشناخت هایییو توانا یتیشخص

 ینبیشیقادر به پ یاطالعات به طور معنادار یبودن به همراه سرعت باال در پردازش شناخت یاصل
عدم  ریتأث»با عنوان  پژوهشیدر  (2217مرکل و همکاران ) .باشندیدر فوتبال م ایحرفه تیموفق
د و ارش کنانیبازدریافت  ،«فوتبال ایحرفه هدوردر  یانسان هیسرما هاییژگیبر و یفرد نانیاطم
دورة به  دنیسر برای شانفوتبال یاختصاص هیمطمئن بودند که سرما ایسهیبه طور قابل مقا تریمیقد

در مدرسه صرف  یعموم یانسان هیماسر یرو یترکم یخواهد بود، انرژ یسودآور کاف ایحرفه
در مدرسه  یعموم یانسان هیبر سرما ی. عملکرد مورد انتظار فوتبال، بر خالف معمول، اثر مثبتکنندیم

و  یورزش هایمبادله دوره» با عنوان پژوهشیدر  (2217و همکاران ) تیبه همراه داشت. اشم
پرخطر  یشغل هاینهیانتخاب گز کنندهینبیشیعوامل پ  ،«فوتبال یاحرفه کنانیدر باز یلیتحص

 هردو یدر ابتدا کنانیکه باز یید، جادنقرار دا یرا مورد بررس یپررقابت ورزش طیجوانان در مح
خاب انت کنند. یرگیمیفوتبال تصم یاز مدرسه و تمرکز رو جدر خصوص خرو دیخود با ایحرفه

ضاوت و ق یورزش ایحرفه هدوربالقوه مورد انتظار از  یایتوسط مزا لیپرخطر خروج از تحص هنیگز
ال با توجه به این که در ح بود. نییمورد دلخواه قابل تب ایحرفه هدوربه  یابیاحتمال دست هدربار

برای  ایحرفه هدورای فوتبال در ایران در دست نیست و مسیر حرفه هدورحاضر الگویی جامع برای 
مربیان، بازیکنان و داوران( چندان روشن نیست، ضروری است که عوامل مؤثر در ) منابع انسانی

دف از انجام این پژوهش، شناسایی ای در فوتبال شناسایی گردند. هحرفه هدورطراحی الگوی جامع 
 این عوامل با استفاده از افراد خبره و متخصص است.

 
 روش شناسی پژوهش

 انجام پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه های داده بنیاد      
ای رفهح هدورگرفته است و به لحاظ هدف کاربردی است. به منظور شناسایی عوامل مؤثر در الگوی 

 هیان بر پاو داور انیمرب کنان،یدر فوتبال اعم از باز یمنابع انسان ایحرفه هدور هتجربفوتبال، ابتدا 
 7داور،  7شامل  پژوهشافراد شرکت کننده در  .شد سازیمفهوم یادیبن سازیمفهوم ةینظر راهبرد

عات اطالاز  یعیوس فیتا ط ندانتخاب شد ایگونه به کنندگان. شرکتبازیکن هستند 16مربی و 
و  ییاقابل شناس جه به مربیان، بازیکنان و داورانبا تو در فوتبال ایحرفه هدور همربوط به تجرب

در  ،شرفتیتازه وارد، در حال پ ایحرفه طیچهار شرادر و داوران  انیمرب کنان،یاستخراج باشد )باز
فراد با روش این ا موفق و ناموفق(. ایحرفه شرفتیدر دو سطح از پ ازنشستهو ب یآستانه بازنشستگ

غیر تصادفی گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تک تک در محل کار افراد مورد مصاحبه های 
نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. در روش گلوله برفی هریک از افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند 

. تعداد افراد  انتخابی دنفرات بعدی را که برای ادامه روند پژوهش  مفید بودند را معرفی کردن
اساس اشباع نظری در کد گذاری باز داده ها ادامه یافت. همزمان با انجام مصاحبه ها کدگذاری بر

 از نفر بیست و یکم به .باز به صورت همزمان صورت گرفت و کدهای مفهومی استخراج گشتند
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احبه های  مصمینان از یافتهبعد با موارد تکراری برخورد شد و مصاحبه تا نفر سی ام  به منظور اط
 یو کدگذار  یمحور یکدگذارمجدد کدگذاری باز شدند و در ادامه با  هاداده سپس ادامه پیدا کرد.

اری گذدر کدگذاری محوری یافته ها در دسته های گوناگون جای .شدند لیو تحل هیتجز  یانتخاب
ها طبقه ارتباط عوامل و دهندهید که نشانفاده از شکل ارائه گردگشتند و در کد گذاری انتخابی با است

ش به صورت ترکیبی استفاده شد، در رو بود. در این پژوهش از رویکرد گلیزر و استراوس و کوربین
ولی رویکرد  ،گلیزر داده ها تا حدی پاالیش می گردند که تمامی جوانب پژوهش ظاهر گردد

استراوس و کوربین رویکردی ساختارمند است. در این پژوهش با ترکیب این دو رویکرد عوامل از 
 114مفهوم و  12 ،مقوله 7نهایت گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در جداول ارائه شدند. درابعاد 

 ةیاست که نظر حیالزم به توضای یافت گردید. عامل مهم در ارائه الگوی جامع فوتبال حرفه
 جز )حرکت از ییاستقرا کردیرو یاست که از نوع یفیپژوهش ک یاز راهبردها یادیبن سازیمفهوم

. پردازدین مآ دهیبه شکل هینظر یاجزا ییمحقق با شناسا ،ییاستقرا کردیدر رو رد؛یگیبه کل( بهره م
 یرارو به رو است که ب ایاست. پژوهشگر با مسأله ترکینزد تیراهبرد به واقع نیحاصل از ا هینظر

 پژوهش هایو مؤلفه رهایمتغ نیروابط ب ن،یندارد. بنابرا یجواب و حدس قبل چیبه آن ه ییگوپاسخ
 و اهشده و با توجه به تفاوت یگردآور هایمشاهدات و داده یبلکه بر مبنا گردد،ینم نییاز قبل تع

های در پژوهش. شودیفراهم م سازیهینظر یمقدمات الزم برا ق،یطر نیو از ا ن،ییها تب آن هایتشابه
، ی چهار عنصرباور پذیریکیفی قابلیت اعتمادپذیری جایگزین روایی و پایایی می شود که دارا

ها تهور پس از انجام کدگذاری ها یافبه این منظاست. پذیری، اطمینان پذیری و تصدیق پذیری انتقال
 داوری، تفسیر و ارزیابی شده و از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار بودند. توسط اعضا

 
 های پژوهشیافته
 23) نفر داور 7نفر از خبرگان صورت گرفت، این خبرگان متشکل از  32طبق مصاحباتی که با     

 37± 1ها  که میانگین سنی آن درصد( بودند 14نفر بازیکن ) 16درصد( و 23نفر مربی )7درصد( 
کت کنندگان در مصاحبه در است. سطح تحصیالت شر 17± 1ها  فعالیت ورزشی آن هاست و سابق

 در ادامه نمایان شده است.، 1نمودار
 
 

 
 سطح تحصیالت شرکت کنندگان در مصاحبه .8نمودار

 

. ه استای در فوتبال پرداخته شدحرفه هدورهای و ویژگی به شناسایی عواملپژوهش در این 
سپس اطالعات  ،ای به افراد داده شدحرفه هدورای در مورد جلسات مصاحبه ابتدا پیش زمینهدر 

30%

6%
23%

41%

سطح تحصیالت
1 2 3 4 دکتریسلیسانفوقلیسانسدیپلم
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آوری گردید. پس از انجام مصاحبه، کدهای اولیه برای تمامی ـمعای جحرفه هدورمورد نظر پیرامون 
 ارائه شده است.، 1د، یک نمونه برای مثال در جدول مصاحبه ها به صورت زیر استخراج شدن

 
 در مصاحبه با فرد اول . استخراج کدهای اولیه 8جدول

 استخراج کدهای اولیه بخشی از مصاحبه با فرد اول

نین ای است، همچحرفه هفوتبال اولین گام برای ورود به دور هجذابیت رشت
آن  عملکردی هپخش مسابقات از شبکه های تلوزیونی و بازیکنان و روی

ای می گردد. ورزش حرفهه جوانان به عرصها نیز موجب ورود نوجوانان و 
گردد مانند حرفه ای نیز موجب جذب افراد می هدورهای برخی از ویژگی

 هوردجذابیت مالی برای فرد، ایجاد شخصیت اجتماعی و مشهورشدن فرد. 
ای محدودیت هایی برای فرد ایجاد می کند که در زندگی فرد اثر حرفه

بودن برای افراد جامعه در زندگی عادی زیادی دارد. مشهور شدن و الگو 
ای و کند ولی از بعد دیگر کسب رفتار حرفهفرد محدودیت ایجاد می

انس گردد. شای داشتن باعث پیشرفت در زندگی فرد میحرفه هپشتوان
حرفه ای است. پس از داشتن شانس فرد  هدورعاملی برای ورود افراد به 

ی جسمانی الزم را نیز دارا باشد. باید دانش مرتبط را کسب کند و آمادگ
ل توجهی فت قابشرایط فعلی ورزش ایران با توجه به ده سال گذشته پیشر

ای در شناسان حرفههایی مثل نبودن پزشک و روان داشته است ولی خال
کنار تیم حس می شود همچنین تمامی کادر ورزشی باید از دو دانش 

 هل حاضر امنیت شغلی در حوزکامپیوتر و زبان بهره کافی ببرند. در حا
اری گذفوتبال وجود ندارد، برنامه ها اجرا نمی گردند، و بهتر است سرمایه

ای فراهم گردد سال صورت بگیرد و زمینه 23اصلی روی گروه سنی زیر 
ای تحصیالت تخصص خود را هم دنبال که افراد در کنار فعالیت حرفه

ه شدت با هم رقابت می کنند و کنند. منابع انسانی درون گروه های خود ب
زیرا فرهنگ روابط برای  ،گیرداین رقابت رنگ ناسالمی به خود میگاهی 

آن ها مشخص نیست. افراد در محیط بیرونی باید تالش کنند تا خود را 
نجات دهند و به هدف اصلی خود دستیابند. همچنین حسادت در محیط 

ی ای دارند مشکالتبیرونی دو چندان است و برای افرادی که فعالیت حرفه
اد با  شکست روحی، ای افرحرفه هدوردر مسیر  .را به وجود می آورند

های شدید و آینده شکست شغلی، اختالف در زندگی شخصی، آسیب
باید شخصیتی قوی و  ،نامشخص دست و پنجه نرم می کنند از این رو

 .حرفه ای داشته باشند هدورخودساخته برای حضور در 

 جذابیت رشته فوتبال .1
پخش مسابقات از  .2

 های تلوزیونیشبکه
 عملکرد بازیکنان .3
 مالیجذابیت  .4
 ایجاد شخصیت اجتماعی .1
 مشهور شدن .6
 ایجاد محدودیت .7
 پیشرفت در زندگی .3
 شانس .1

 آمادگی جسمانی .12
 کسب دانش مرتبط .11
شرایط فعلی پیشرفت  .12

 کرده است
وجود پزشک و  .13

 روانشناسان حرفه ای در کنار تیم
بهره بردن از دانش  .14

 کامپیوتر و زبان
 عدم اجرای برنامه ها .11
 امنیت شغلی وجود ندارد .16
گذاری روی گروه سرمایه  .17

 سال 23سنی زیر 
 تحصیالت مرتبط .13
 رقابت ناسالم .11
 الگوی فرهنگ روابط .22
 شکست روحی .21
 شکست شغلی .22
 آینده نامشخص .23
اختالف در زندگی  .24

 شخصی
 

صاحبه ها، کدهایی که بیش ستخراج کدها برای تمامی م شتند به تعدادپس از ا   ترین تکرار را دا
عامل  114شــناســایی شــدند و از ابعاد مختلف مورد بررســی قرار گرفتند. ابتدا  ،کد برگزیده 114

ندی بگروه اصلی براساس کد گذاری باز و محوری دسته بندی شدند. در این دسته 7یافت شده در 
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 هدورعامل در هفت گروه اصــلی جای گرفتند و این عوامل در طراحی  114 ،با توجه به نظر محقق
 ای مؤثر هستند. حرفه

 
 کدگذاری باز و محوری .5جدول 

عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

  *      جذابیت رشته

 *     *  نقش رسانه

جذابیت 
بازیکنان برای 

 فرد
  

   * 
 

تماشاچی بودن 
 در فوتبال

*  
    

 

 حمایت و
پشتیبانی 
 خانواده

*  
    

 

گذاری سرمایه
 مناسب

 * 
    

 

عالقه مندی 
 فرد

*  
    

 

   توان مالی فرد
*    

 

حمایت های 
 سازمانی

 * 
    

 

  * سن افراد
    

 

الگو قرار دادن 
 هابازیکن

  
   * 

 

   انگیزه ورزشی
   * 

 

   تشویق اطرافیان
   * 

 

داوطلب بودن 
 فرد

*  
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عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

منافع کسب 
 مالی

  
*    

 

   وجود اسپانسر
*    

 

عوامل محیطی 
 و جغرافیایی

 * 
    

 

   دیدگاه خانواده
 *   

 

استعدادیابی 
 صحیح

 * 
    

 

امکانات 
 صحیح

 * 
    

* 

تفکرات و 
 هدف فرد

*  
    

 

وجود مربیان و 
 کادر متخصص

 * 
    

 

   عنوان شغل
   * 

 

تالش و 
 پشتکار فرد

*  
    

 

برنامه ریزی 
 شخصی

*  
    

 

نظم و انضباط 
 فرد

*  
    

 

شرایط و 
های ویژگی

 محیطی
 * 

    
* 

خصوصیات 
اجتماعی و 

 فرهنگی
*  

    
 

شناخت فرد از 
 خود

*  
    

 

شانس برای 
دورة ورود به 

 حرفه ای
 * 

    
* 
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عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

تمایل به کسب 
 شهرت

*  
    

 

 داشتن برنامه
 مدون

 * 
    

 

روشن بودن 
 مسیر

 * 
    

 

کسب دانش در 
زبان و  هحوز

 کامپیوتر
  

  *  
 

آموزش دهنده 
 بودن دوره

 ایحرفه
  

  *  
 

باال بردن 
ظرفیت و 

 گنجایش فرد
  

  *  
 

آموزش درباره 
حرفه ای ه دور

 به خانواده ها
  

  *  
 

 هدورفرهنگ 
 حرفه ای

  
 *   

 

تحصیالت 
 مرتبط

  
  *  

 

وجود 
شناس در روان

 کنار افراد
 * 

    
 

 هدورتبدیل 
حرفه ای به 

اولویت زندگی 
 فرد

  

 *   

 

 باالبردن کیفیت
 زندگی فرد

*  
    

 

درآمدزایی 
 باشگاه

  
*    

 

حرفه ای بودن 
 زیرساخت ها

 * 
    

* 
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عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

امکانات 
مخصوص 

برای هر یک از 
 باشگاه ها

 * 

    

 

نظارت بر 
برنامه زندگی 

 فرد
 * 

    
 

حرفه ای بودن 
 سبک زندگی

  
 *   

 

آموزش رفتار 
 حرفه ای

  
  *  

 

راغب سازی 
بنگاه های 
 اقتصادی

  
*    

 

آمادگی ذهنی و 
 جسمی فرد

*  
    

 

پوشش نیازهای 
 فرد

 * 
    

* 

ایجاد اعتماد به 
 نفس در فرد

 * 
    

 

آکادمیک بودن 
 ایحرفه هدور

  
  *  

 

ری پذیمسئولیت
 فرد

*  
    

 

آموزش از 
 سنین کودکی

  
  *  

 

ایجاد مدارس 
 فوتبال

 * 
    

 

نظر گرفتن  در
ورزش به 
عنوان یک 

 شغل

 * 

    

* 

زیر پا گذاشتن 
 احساسات

*  
    

 

ایجاد امنیت 
 شغلی

 * 
    

* 
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عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

حمایت در 
 هدور

 بازنشستگی
 * 

    
* 

 هبیم
 بازنشستگی

 * 
    

* 

توجه به اوقات 
 فراغت افراد

 * 
    

 

تصور و ایجاد 
 برنامه شخصی

*  
    

 

توجه به تغذیه 
 و خواب

*  
    

 

تبعیض 
شخصیتی و 

 جنسیتی
 * 

    
* 

حفظ منابع 
توسط 

 گردانندگان
 * 

    
 

های محدودیت
 شهرت

*  
    

 

ارزش آفرینی 
توسط 

 کنندگانتسهیل
 * 

    
 

شرایط 
فیزیولوژیک 

 فرد
*  

    
 

مدیریت 
 صحیح

 * 
    

 

 چرخهتعیین 
مالی میان تمام 

افراد و 
 کاراکترها

 * 

*    

 

روابط میان 
 افراد

 * 
    

 

بازاریابی 
 صحیح

 * 
    

 



 8238 پاییز 22: شماره              جوانان                      ورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف

 

 

123 

عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

 *  تصمیم گیری
    

 

پایبند بودن به 
 قوانین

* * 
    

 

دوره از 
 حواشی

*  
    

 

  * مصدومیت فرد
    

 

 مربیان و هسلیق
 عامالن اصلی

 * 
    

 

به روز بودن 
 اطالعات

* * 
    

 

تغییر نگرش 
 شکست هدربار

*  
    

 

  * کسب تجربه
    

 

مشکالت 
 ایزندگی حرفه

*  
    

 

تالش برای 
دستیابی به 

 هدف
*  

    
 

استفاده از وس
 محبوبیت

*  
    

 

بندی وارد شرط
 شدن

* * 
    

 

افزایش غرور 
 فرد

*  
    

 

سرعت اندک 
پیشرفت در 
 شرایط فعلی

 * 
    

 

استفاده اندک از 
 فناوری

 * 
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عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

بهره نبردن از 
 پیشکسوتان

 * 
    

 

دردست نبودن 
الگوی مشخص 
برای هر رده 

 سنی

 * 

    

 

ضعف 
افزاری و سخت

 نرم افزاری
 * 

    
 

فاصله با الگوی 
 جهانی

 * 
    

 

عدم توجه به 
 داوری

 * 
    

 

حرفه ای نبودن 
هزینه های 
 صورت گرفته

 * 
    

 

عدم حمایت 
 مرداندولت

  
    

* 

عدم دریافت 
حق فدراسیون 

 از رسانه
 * 

    
 

عدم پرداخت 
به موقع حق 

 افراد
 * 

    
 

ورشکستگی 
 باشگاه ها

 * 
    

 

فرار بازیکن ها، 
مربیان و داوران 

 از کشور
 * 

    
 

نیاز به شغل 
دوم بعد از 
 بازنشستگی

 * 
    

 

 *  کمبود بودجه
    

* 
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عوامل  کدها
 فردی

عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 آموزشی

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 دولتی

اداره دولتی در 
 ورزش هحوز

  
    

* 

عدم شناسایی 
 استعدادها

 * 
    

 

شایسته ساالری 
 کاذب

 * 
    

 

نبود مشاورین 
 کنار تیم

 * 
    

 

فراموش شدن 
افراد بعد از 

 ایحرفه هدور
 * 

    
 

عدم برگزاری 
دوره های 

 مناسب
 * 

    
 

قراردادهای 
 سوری

 * 
    

 

حسادت میان 
 افراد

* * 
    

 

متحد شدن 
 برعلیه اهداف

* * 
    

 

  * رقابت ناسالم
    

 

  * شکست روحی
    

 

 * * نامشخص هآیند
    

 

پاداش و  نظام
 تنبیه به موقع

 * 
    

 

 
عوامل یافت شده در هفت گروه دسته بندی شدند و براساس نظر محقق برخی از عوامل در دو 

 یا سه گروه همپوشانی دارند.
 ایاصلی مربوط به عوامل زمینه هعوامل یافت شده مجدداً  با توجه به چهار حوز در مرحله بعد

 ای فوتبال دسته بندی شدند.حرفه هدوردر 
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 فوتبال در ایحرفه هدور در زمینه ای عوامل به توجه با محوری و باز کدگذاری .8جدول
عوامل مؤثردر ورود  کدها

 به دوره 
 های دورهویژگی اثرپذیری از دوره

پیامدهای 
 دوره 

    * جذابیت رشته

    * نقش رسانه

جذابیت بازیکنان برای 
 فرد

*    

تماشاچی بودن در 
 فوتبال

*    

حمایت و پشتیبانی 
 خانواده

*    

 * سرمایه گذاری مناسب
 

  

    * عالقه مندی فرد

    * توان مالی فرد

    * حمایت های سازمانی

    * سن افراد

دادن الگو قرار 
 هابازیکن

* 
 

  

    * انگیزه ورزشی

    * تشویق اطرافیان

    * داوطلب بودن فرد

    * کسب منافع مالی

    * وجود اسپانسر

عوامل محیطی و 
 جغرافیایی

* 
 

  

    * دیدگاه خانواده

    * استعدادیابی صحیح
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عوامل مؤثردر ورود  کدها
 به دوره 

 های دورهویژگی اثرپذیری از دوره
پیامدهای 

 دوره 
    * امکانات صحیح

    * تفکرات و هدف فرد

کادر وجود مربیان و 
 متخصص

 
 

*  

    * عنوان شغل

    * تالش و پشتکار فرد

   * * ریزی شخصیبرنامه

   * * نظم و انضباط فرد

های شرایط و ویژگی
 محیطی

* 
 

  

خصوصیات اجتماعی 
 و فرهنگی

 

* 
 

  

    * شناخت فرد از خود

شانس برای ورود به 
 حرفه ای هدور

* 
 

  

    * تمایل به کسب شهرت

  *   مدون هبرنام داشتن

  *   روشن بودن مسیر

 هکسب دانش در حوز
 زبان و کامپیوتر

 
 

*  

آموزش دهنده بودن 
 حرفه ای هدور

 
 

*  

باال بردن ظرفیت و 
 گنجایش فرد

 
 

*  

 هدورآموزش درباره 
 حرفه ای به خانواده ها

 
 

*  

  *   حرفه ای هدورفرهنگ 

  * *  تحصیالت مرتبط
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عوامل مؤثردر ورود  کدها
 به دوره 

 های دورهویژگی اثرپذیری از دوره
پیامدهای 

 دوره 
در  شناسوجود روان

 کنار افراد
 

 
*  

حرفه ای  هدورتبدیل 
 به اولویت زندگی فرد

 
 

*  

باالبردن کیفیت زندگی 
 فرد

 
 

*  

  *   درآمدزایی باشگاه

حرفه ای بودن 
 زیرساخت ها

 
 

*  

انات مخصوص امک
برای هر یک از 

 هاباشگاه

 
 

*  

نظارت بر برنامه 
 زندگی فرد

 
 

*  

حرفه ای بودن سبک 
 زندگی

 
* 

  

   *  ایآموزش رفتار حرفه

های راغب سازی بنگاه
 اقتصادی

 
 

*  

آمادگی ذهنی و 
 جسمی فرد

* 
 

  

  *   پوشش نیازهای فرد

ایجاد اعتماد به نفس 
 در فرد

 
* 

  

آکادمیک بودن دوره 
 ایحرفه

 
 

*  

   *  مسئولیت پذیری فرد

آموزش از سنین 
 کودکی

 
 

*  

    * ایجاد مدارس فوتبال

درنظر گرفتن ورزش 
 به عنوان یک شغل

 
 

*  
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عوامل مؤثردر ورود  کدها
 به دوره 

 های دورهویژگی اثرپذیری از دوره
پیامدهای 

 دوره 
زیر پا گذاشتن 

 احساسات
 

* 
  

  *   ایجاد امنیت شغلی

 هدورحمایت در 
 بازنشستگی

 
 

*  

  *   بازنشستگی هبیم

توجه به اوقات فراغت 
 افراد

 
 

*  

تصور و ایجاد برنامه 
 شخصی

 
* 

  

توجه به تغذیه و 
 خواب

 
* 

  

تبعیض شخصیتی و 
 جنسیتی

 
* 

  

حفظ منابع توسط 
 گردانندگان

 
 

*  

محدودیت های 
 شهرت

 
* 

  

ارزش آفرینی توسط 
 تسهیل کنندگان

 
 

*  

شرایط فیزیولوژیک 
 فرد

* 
 

  

  *   مدیریت صحیح

ی مالی تعیین چرخه
میان تمام افراد و 

 کاراکترها

 
 

*  

  *   روابط میان افراد

  *   بازاریابی صحیح

  *   تصمیم گیری

  *   پایبند بودن به قوانین

  *   دوره از حواشی
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عوامل مؤثردر ورود  کدها
 به دوره 

 های دورهویژگی اثرپذیری از دوره
پیامدهای 

 دوره 
 *    مصدومیت فرد

مربیان و عامالن  ةسلیق
 اصلی

* 
 

  

  *   به روز بودن اطالعات

تغییر نگرش درباره 
 شکست

 
* 

  

   *  کسب تجربه

مشکالت زندگی 
 حرفه ای

 
 

 * 

تالش برای دستیابی به 
 هدف

 
* 

  

استفاده از ء وس
 محبوبیت

 
 

 * 

 *    وارد شرط بندی شدن

 *    افزایش غرور فرد

سرعت اندک پیشرفت 
 در شرایط فعلی

 
 

 * 

استفاده اندک از 
 فناوری

 
 

 * 

بهره نبردن از 
 پیشکسوتان

 
 

 * 

دردست نبودن الگوی 
مشخص برای هر رده 

 سنی

 
 

 * 

ضعف سخت افزاری 
 و نرم افزاری

 
 

 * 

 *    فاصله با الگوی جهانی

 *    توجه به داوریعدم 

حرفه ای نبودن 
های صورت هزینه

 گرفته

 
 

 * 
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عوامل مؤثردر ورود  کدها
 به دوره 

 های دورهویژگی اثرپذیری از دوره
پیامدهای 

 دوره 
عدم حمایت 

 مرداندولت
 

 
 * 

عدم دریافت حق 
 فدراسیون از رسانه

 
 

 * 

عدم پرداخت به موقع 
 حق افراد

 
 

 * 

 *    ورشکستگی باشگاه ها

فرار بازیکن ها، مربیان 
 و داوران از کشور

 
 

 * 

نیاز به شغل دوم بعد 
 بازنشستگیاز 

 
 

 * 

 *    کمبود بودجه

 هدولتی در حوز ةادار
 ورزش

 
 

 * 

عدم شناسایی 
 استعدادها

 
 

 * 

 *    شایسته ساالری کاذب

 نبود
 مشاورین کنار تیم

 
 

 * 

فراموش شدن افراد 
 ایحرفه هدوربعد از 

 
 

 * 

عدم برگزاری 
 های مناسبدوره

 
 

 * 

 *    قراردادهای سوری

 *    افرادحسادت میان 

متحد شدن برعلیه 
 اهداف

 
 

 * 

 *    رقابت ناسالم

 *    شکست روحی

 *    نامشخص هآیند

پاداش و تنبیه  نظام
 مناسب

 
 

*  
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ای، حرفه هدورای، ویژگی های حرفه هدوراساس مواردی مانند ورود به در این جدول محقق بر

ای از  آن ها تأثیر می پذیرند و پیامد های دوره، یافته های تحقیق را عواملی که افراد در طول حرفه
دسته بندی کرده است تا نمود این یافته ها در طرح کلی مشخص گردد. به این منظور هر یک از 

ای باید دارا حرفه هدورای، ویژگی هایی که حرفه هدورعوامل در دسته مربوطه مانند عوامل ورود به 
 د.انای قرار گرفتهحرفه هدورب می کنند و پیامد های ه فعاالن در طول دوره کساتی کباشد، اثر

مقوله  7اساس کدهای یافت شده جدول بندی شدند و در مرحله بعدی مفاهیم و مقوله ها بردر  
 هوردعوملی هستند که برای ورود به  ةمفهوم طبقه بندی شدند. عوامل یافت شده نشان دهند 12و 

ای حائز اهمیت هستند. با در حرفه هدورنهایت بازنشستگی از ای و درحرفه هدورحرفه ای گذار 
 حرفه ای را ارائه کرد. هدورتوان الگوی مناسب برای دست داشتن این عوامل می

 
 هاکدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله .2جدول 

 مقوله مفهوم نشان
 ها باشگاه از یک هر برای مخصوص امکانات 

 شغل یک عنوان به ورزش گرفتن درنظر 
 ای برای زندگی افراد امکانات حرفه 
  ایحرفه دورهآکادمیک بودن 
 ها  زیرساخت بودن ای حرفه 
 بازنشستگی  دورة در حمایت 
 توجه به اوقات فراغت افراد 
  حمایت های سازمانی 
 فوتبال مدارس ایجاد 

 شغلی امنیت ایجاد 

 بازنشستگی ةبیم 

 
 
 

 
 
 

 امکانات و تسهیالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل سازمانی
 افراد کنار در شناس و تیم پزشکیروان وجود 
 کنندگان تسهیل توسط آفرینی ارزش 

 اصلی  عامالن و مربیان هسلیق 
 گردانندگان توسط منابع حفظ 

 متخصص کادر و مربیان وجود 
 ای افراد نظارت بر زندگی حرفه 
 قوانین به بودن پایبند 

 
 

 منابع انسانی 

 کاراکترها  و افراد تمام میان مالی هچرخ تعیین 
 حرفه ای نبودن هزینه های صورت گرفته 
  عدم دریافت حق فدراسیون از رسانه 
 اقتصادی های بنگاه سازی راغب 
 ورزش هدولتی در حوز هادار 
 عدم پرداخت به موقع حق افراد 

  ورشکستگی باشگاه ها 
 سرمایه گذاری مناسب 
 باشگاه درآمدزایی 

 ساختار مالی
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 رانت خواری 

 کمبود بودجه 
 وجود اسپانسر 
 رده هر برای مشخص الگوی نبودن دردست 

 سنی
  حرفه ای به خانواده ها هدورآموزش درباره 
 ای  حرفه هدور بودن دهنده آموزش 

 ای  حرفه دوره ترویج فرهنگ 
 فناوری از اندک استفاده 
 فرد زندگی برنامه بر نظارت 
 آموزش از سنین کودکی 
 استعدادها شناسایی عدم 

  اطالعات بودن روز به 

 مدون ی برنامه داشتن 

 ای حرفه رفتار آموزش 

 جهانی الگوی با فاصله 

 مسیر بودن روشن 
 صحیح مدیریت 

 صحیح بازاریابی 

 گیری تصمیم 

 
 
 
 
 

 برنامه ریزی و مدیریت

 

 مردانعدم حمایت دولت 
  حمایت از ورزشکاران پس از بازنشستگی 
  در نظر گرفتن بیمه بازنشستگی برای

 ورزشکاران
 ارائه تسهیالت و امکانات به ورزشکاران 

 
 

 مرداننقش دولت

 
 

 عوامل دولتی

 دیدگاه خانواده 
 استعدادیابی صحیح فرزند در کودکی 
 حمایت خانواده 

 
 نقش خانواده

 
 

 عوامل فردی
  به اولویت زندگی فردحرفه ای  هدورتبدیل 
  حرفه ای دورهشانس برای ورود به 
  خصوصیات اجتماعی و فرهنگی 

 باالبردن کیفیت زندگی فرد 
 آمادگی ذهنی و جسمی فرد 
 تصور و ایجاد برنامه شخصی 
 شرایط فیزیولوژیک فرد 

  برنامه ریزی شخصی 

 شناخت فرد از خود 

 داوطلب بودن فرد 
 تفکرات و هدف فرد 

 
 
 
 

 نقش فرد
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 تالش و پشتکار فرد 
 نظم و انضباط فرد 
 عالقه مندی فرد 

 توان مالی فرد 

 سن افراد 
 حرفه ای شدن سبک و رفتار زندگی 
 باال بردن ظرفیت و گنجایش فرد 
 ایجاد اعتماد به نفس در فرد 
 تالش برای دستیابی به هدف 

  شکست هتغییر نگرش دربار 

 زیر پا گذاشتن احساسات 

   استفاده از محبوبیتسو 

 مسئولیت پذیری فرد 
 افزایش غرور فرد 
 شکست روحی 
 کسب تجربه 

 
 
 
 
 

رفتارهای اکتسابی در 
 طول دوره

 
 
 
 

 عوامل رفتاری

  جذابیت بازیکنان برای فرد 

 تماشاچی بودن در فوتبال 

   الگو قرار دادن بازیکن ها 

 تمایل به کسب شهرت 
  کسب منافع مالی 

 تشویق اطرافیان 
  جذابیت رشته 

 عنوان شغل 
 نقش رسانه 

 
 
 
 
 

ایجاد انگیزه در طول 
 ایحرفه هدور

 
 
 
 
 

 عوامل انگیزشی
 
 
 

 

 عوامل محیطی و جغرافیایی 

 های محیطیشرایط و ویژگی 
 تبعیض شخصیتی و جنسیتی 
 روابط میان افراد 

 حسادت میان افراد 
 رقابت ناسالم 

 
 

 ارتباط افراد با یکدیگر

 
 

 روابط میان منابع انسانی

 های ایجاد شده توسط هواداران و حواشی
 رسانه 

 ایحرفه هفراموش شدن افراد بعد از دور 

 فرار بازیکن ها، مربیان و داوران از کشور 
 فعلی  شرایط در پیشرفت اندک سرعت 

 بازنشستگی از بعد دوم شغل به نیاز 

 افزاری نرم و افزاری سخت ضعف 

 عدم برگزاری دوره های مناسب 
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 پیشکسوتان از نبردن بهره 

 اهداف  برعلیه شدن متحد 

 مشکالت زندگی حرفه ای 

  محدودیت های شهرت 

  کاذب ساالری شایسته 
 شدن بندی شرط وارد 
 تیم کنار مشاورین نبود 

 داوری به توجه عدم 

 نامشخصة آیند 

 سوری قراردادهای 

  مصدومیت فرد 

  پیامدهای منفی
 امدیپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  زبان و کامپیوتر ة حوزکسب دانش در 

 ایجاد اعتماد به نفس در فرد 

 ایجاد شهرت برای فرد 
 پوشش نیازهای فرد 
 تحصیالت مرتبط 

 
 

 پیامدهای مثبت

 
در این طبقه بندی  صورت طبقه بندی شده ارائه می دهد.را به  پژوهشجدول فوق یافته های 

 هدورمفاهیم اصلی و مقوله ها به صورت کامل شناسایی و عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع 
اوری د یی این پژوهش یافته ها توسط اعضاای ارائه شده اند. به منظور اطمینان از روایی و پایاحرفه

 و ارزیابی شدند و  از قابلیت اعتمادپذیری مناسبی برخوردار بودند.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طبقه بندی مفاهیم و مقوله ها، کدگذاری انتخابی .8شکل
 

عوامل 
 سازمانی

امکانات و 
 تسهیالت 

 منابع انسانی

 ساختار مالی

برنامه ریزی 
 و مدیریت

 عوامل دولتی

نقش دولت 
 مردان 

 عوامل فردی

 نقش فرد 

 نقش خانواده 

 عوامل رفتاری

عوامل 
 انگیزشی

روابط میان منابع 
 انسانی

رفتارهای 
اکتسابی در 
 طول دوره

انگیزه  ایجاد
 در طول دوره

 پیامد ها

 ارتباطات
پیامد های 

 مثبت 

پیامد های 
 منفی 
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 و در شکل فوق طبقه بندی مفاهیم و مقوله ها، با استفاده از کدگذاری انتخابی ارائه گردید
  هریک با زیرمعیارهای خود می باشد.دهنده طبقات اصلی و ارتباط نشان

أثیر ترین تبیش ،اندنهایت یافت شدهده نشان می دهند که عواملی که درهای جداول ارائه شیافته
ای هحرف هدورالگوی جامع  ةای فوتبال دارند و به منظور ارائحرفه هدوررا در توسعه و بهبود شرایط 

 فوتبال این عوامل باید در نظر گرفته شوند.
 

 گیریبحث و نتیجه
ای سازی فوتبال در ایران و جذابیت این رشته ورزشی برای عالقه مندان با توجه به اهمیت حرفه

ای خود حرفه هدورای برای فعاالن روشن باشد و افراد از آینده حرفه هدورضروری است که مسیر 
وتبال ای فحرفه هدوربه این منظور در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر در طراحی  .مطمئن باشند

پرداخته شد و با استفاده از نظر خبرگان، که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی و مورد مصاحبه 
 )عواملمقوله  7اساس یافته های تحقیق کدگذاری شده و ارائه گردیدند. برقرار گرفتند، این عوامل 

، انسانی منابع میان انگیزشی، روابط رفتاری، عوامل فردی، عوامل دولتی، عوامل سازمانی، عوامل
امکانات و تسهیالت، منابع انسانی، ساختار مالی، برنامه ریزی و مدیریت، نقش مفهوم ) 12پیامد( و 

 هدورطول انگیزه در مردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهای اکتسابی در طول دوره، ایجاد دولت
نشان اصلی شناسایی شدند  114و  ارتباط افراد با یکدیگر، پیامدهای منفی، پیامدهای مثبت(ای، حرفه

ای فوتبال از نظر حرفه هدوراثرگذارند. شرایط فعلی ای فوتبال حرفه هدورالگوی  ةکه در ارائ
 ةمناسب از عوامل یافت شده و ارائ هاستفاد ،بنابراین .کنندگان مثبت ارزیابی نمی گرددمشارکت

 ای از اهمیت زیادی برخوردار است.حرفهدورة الگوی مناسب برای توسعه 
ها را ضعف اصلی در باشگاه تیم های پایه هفقدان برنام پژوهشی( در 1316) صوفی و همکاران

 اشاره شد و های سنیمناسب برای تمامی گروه هعدم وجود برنام و بهمحیط حرفه ای بیان کردند 
ای حرفه هدورای مدون به منظور تسهیل ای موفق الگو و برنامهحرفه هدورکه برای داشتن یک 

خود بیان کرد که اغلب شرکت کنندگان در دورانی که  پژوهش( در 1316) ضروری است. صالحی
ولی این مشکالت در افرادی که  ،اندمشکالت زیادی داشته  رزش حرفه ای را کنار گذاشته اند،و

داوطلبانه کناره گیری کرده و به اهداف خود دستیافته اند، تا حدی کمتر و قابل کنترل تر بوده است. 
مردان از بازنشستگی ورزشکاران، حمایت دولت هدوربرنامه ای صحیح برای  ، تعبیهاز این رو

( 1316نقوی و همکاران ) پژوهشد. در ورزشکاران و عدم فراموشی پیشکسوتان اهمیت فراوانی دار
 تو مقررا نیقوان ،یاجتماع ،یفن ،یو اخالق یفرهنگ ،یاسیس ،یسازمان ،یاقتصاد ههشت مقول

های سازمانی، مالی و عوامل که در مقوله شدندیی شناسا رفتار یدهشکل یدرون عواملو  یورزش
نیز بیان شد که عوامل سازمانی و دولتی  پژوهشدر این  اند.حاضر همراستا بوده پژوهشفردی با 

اران پورکیانی و همک پژوهشای به یک اندازه تأثیرگذار هستند. در هر دو در بهبود شرایط دوره حرفه
اولویت بیشتر از آن توسعه نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعه ورزش ( 1316)

جامع استعدادیابی برای ورود افراد شایسته به  نظاماز به و همانند یافته های این پژوهش نی باشدمی
 هچهار حوز خود پژوهش( در 1314هاشمی افوس و همکاران )ورزش را یادآور می گردد.  هحوز

مرتبط با سالمتی، مرتبط با شغل، ای، حرفه هدوراصلی مشکالت بازنشستگی پس از خروج از 
کردند و نتیجه گرفتن که تمامی عوامل بر بازنشستگی ای و روحی و اجتماعی را شناسایی خودپنداره

ای فرد اثرگذارند و پیشنهاد کردند که سازمان های ورزشی برنامه هایی را برای سالمت و حرفه
در این  تسحاضر همراستا پژوهشهای مشاغل افراد پس از بازنشستگی در نظر بگیرند که با یافته

ای قرار گرفت مصدومیت افراد بود و این حرفهدورة ای یکی از عوامل که در بخش پیامد ه پژوهش
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که پس از بازنشستگی افراد به صورت اجباری با مشکالت فراوانی در زندگی شخصی خود مواجه 
رد بازنشستگی ف هاز این رو، توجه به دور .وش می گردندای برای همیشه فرامـه گونهب می شوند و

 ای را ترک کرده است، بسیار مهم است. همچنینحرفهدورة که به صورت اجباری و یا اختیاری 
ر گذار به درا  یمتفاوت طیشرا کنانیباز ،یبعد از بازنشستگنشان داد که  پژوهشیدر  (2216لوچر )

درصد  24نتیجه گرفت که تنها  پژوهشی( در 1313موسوی ) کنند.یتجربه م ایخارج از فوتبال حرفه
ری گیبه طور کامل کنارهکسوت مربی ادامه کار دادند و بقیه  گیری دراز ورزشکاران پس از کناره

ای برای دوران بازنشستگی یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت طراحی برنامه کرده اند.
افراد ورزشکار است و همچنین برخی از افراد فعال نیاز به شغل دوم دارند. در ادامه بیان کردند که 

به عنوان مهم ،مستمر یهای مال تیحماوجود  عدمی، در رقابت های انتخاب یعدالت یبازی و ب باند
بندی  طنیز رانت خواری، وارد شر پژوهشهای این با توجه به یافته یی شده اند.شناسا ،عوامل نیتر

 رستانیاز دب ذارخود گ ةدر مقال (1114پارکر ) موارد یافت شده است. وشدن و قراردادهای سوری جز
 یریادگند، یا داشته انیبا مرب کنانیکه باز یدر روابط رییو تغ یسطح نخبگ یبه فوتبال دانشگاه

 هیر حاشقدرت و کنترل د موضوعات، ستین یواقع یایکه به طور مثبت قابل انتقال به دن ییرفتارها
اند شده کنترل وآن را درک کرده و به آن پاسخ داده  کنانیکه باز ایهیو رو یساختار فوتبال دانشگاه

 ةای، یافتن رابطحرفه هدورنیز به اهمیت آموزشی بودن  پژوهشرا مورد بررسی قرار داد، در این 
 هدور که اگر میان مربی و ورزشکار اشاره شده است و بسیاری از مشارکت کنندگان بیان می کردند

ای بیافزاید. حرفه هدورای آکادمیک و آموزش دهنده باشد می تواند به توانمندی های فرد در حرفه
دست  ،شکست و اندوهمانند  یشخص هایکنشخود به وا پژوهشدر  (1111فورچوناتو و مارچنت )

( مسائل 3 ؛( کنترل ادراک شده2 ؛تی( از دست دادن هو1 است: چهار محور هکه انعکاس دهندیافت 
حاضر همپوشانی  پژوهشکه در دو عامل مالی و حمایت اجتماعی با  یاجتماع تی( حما4و  یمال

ای اشاره گردید است و هم در انتخاب حرفه هدورداشتند به عامل توان مالی فرد هم در ورود به 
 ژوهشپحمایت در این  هفوتبال به علت کسب منافع مالی، مورد توجه قرار گرفته است، واژ ةرشت

و همچنین کسب شهرت که یکی  واده بیان شده انددر سه بخش حمایت های سازمانی، دولتی و خان
خود به عامل  پژوهشدر  (2212) کیفر . ای به شمار می آیدحرفه هدوراز عوامل مؤثر در ورود به 

حاضر نیز سن یکی از  پژوهشی اشاره کرد. در و فشار رقابت ایحرفه هدوردر زمان شروع سن 
. آید و در مصاحبه ها به تکرار بیان گردیدای به حساب میحرفه هدورامل مهم جهت ورود به عو

گذار تیفیبر ک میبه طور مستق ایحرفه هدورهر فاز از خود اشاره کرد که  پژوهشدر  (2212کونس )
 نیا کنانیاستراحت به باز هایدر فصل یورزش ریاشتغال غ هتجرب اثرگذار است. ،به خارج از فوتبال
ر . دندیو نقش خود را بنا نما یزندگ زیخارج از ورزش نباشند  که قادر دهد میاعتماد به نفس را 

ه نفس ای فرد و اعتماد بزندگی حرفه مرتبط می تواند عاملی برای ارتقاینیز تحصیالت  پژوهشاین 
 یکنانیا بازاست، ام یله و انتخاب شخصأمس کی لیتحص اگرچه .برای پیدا کردن مشاغل مرتبط  باشد

ر د یچالش کمتر آورند،یبه دست م لیتحص قیزمان را از طر تیریو مد یباطضان هایکه مهارت
 لیذ یتیحما هایپژوهش، برنامه نیا عیوس هایافتهی هیپا بر دارند. ایبعد از فوتبال حرفه یزندگ

 ییاهنمار طرح، کنانیباز یسالمت دراز مدت برا مهیب ی،حقوق بازنشستگ طرحشده است:  شنهادیپ
 شرفتیپ قیتشوی، ورزش یمال تیحما لیتسهی، کارورز هایبرنامه، شده یو مشاوره فازبند

یان که موارد ب( کمتر لحاظ نشود یدگید بی)حقوق زمان آس یدو بخش یقراردادها حذفی، لیتحص
شستگی جامع برای بازن شده با عوامل یافت شده همراستا هستند و نیز بیان می گردد که داشتن برنامه

از کنترل  پسدریافتند که  پژوهشیدر   (2214) نگریو بول نگیداک افراد فعال بسیار مهم است.
فوتبال  یلم گیدر ل یباز هایسال شی)که با افزا کنانیحداقل دستمزد باز شیافزا کنان،یباز وریبهره
د، در شویمتحده م االتیفوتبال در ا کنانیباز ایحرفهدورة طول  شی( باعث افزاابدییم شیافزا

حاضر نیز در مصاحبه ها بیان شد که هم اکنون امور مالی میان تمامی کاراکترها گردش  پژوهش
ندارد و با ایجاد گردش مالی مناسب می توان منابع انسانی را راضی نگاه داشت و به بحث کسب 



 رانیفوتبال در ا  یاحرفه هدورجامع  یالگو یعوامل مؤثر در طراح ییشناسا 

 

 

113 

 پژوهشدر  (2211) شلیم .توجه گردد بازیکن، مربی و داور(مطرحه ) همنفعت مالی در هر سه حوز
گذار موفق را  یبرا آلدهیا هاییژگیتوسعه ورزشکار و هایمشاوران برنامه خود نشان داد که

در ، (باشندیم یفرد تهویـ با مترادف هاسازه نیعنوان کردند )ا ی،تعهد و خودآگاه ،یخودباور
ند که داشت یطیمح طشرای و هاباشگاه یکار، فرهنگ سازمان طیاز شرا یمشخص فیتوص ،که یحال

. در این پژوهش نیز شناخت از خود در ورزشکار یک عامل گذار اثرگذار هستند تیفیبر ک یهمگ
خش در ب .ای و کسب موفقیت در دوره به حساب می آیدحرفه هدورمهم در تغییر نگرش او پیرامون 

 لاین نتیجه حاصبراساس  گزارش شد که  کنانیاز باز هاییتیبه صورت روا هاافتهی بعدی نیز،
به  ،مهم گذار هایو پشتکار در لحظه یرپذیروشن با فراهم کردن انعطاف تیکه داشتن هو دیگرد
آن  زیآمتیدادن موفق انیو پا ایدوره حرفه شرفتیمطالعه، پ نیا براساس .کندیکمک م کنانیباز

روشن در  یفرد تیهو جادیا یمناسب برا یو سازمان یدرون باشگاه راهبردهایتوسعه  ازمندین
ای اشاره حرفه هوردنیز به اهمیت عامل روشن بودن مسیر  پژوهشو در این  جوان است کنانیباز

 یسرعت باال در پردازش شناختدریافتند که  پژوهشیدر  (2217و همکاران ) سی. کاسگردید
به روز بودن  و همچنین باشدیماثرگذار فوتبال  ایحرفه تیموفقدر  یاطالعات به طور معنادار

 هدورروز از عواملی است که باید در طراحی الگوی جامع  فناوریفعاالن و استفاده مناسب از 
 کنندهینبیشیعوامل پ پژوهشیدر  (2217و همکاران ) تی. اشمای مورد بررسی قرار بگیردحرفه

 یی، جاددنقرار دا یرا مورد بررس یپررقابت ورزش طیپرخطر جوانان در مح یشغل هاینهیانتخاب گز
ال فوتب یاز مدرسه و تمرکز رو جدر خصوص خرو دیخود با ایحرفه هدور یدر ابتدا کنانیکه باز
دورة ر از بالقوه مورد انتظا یایتوسط مزا لیپرخطر خروج از تحص نهیانتخاب گز کنند. یرگیمیتصم
. بود نییقابل تب ،مورد دلخواه ایحرفهدورة به  یابیاحتمال دست ةو قضاوت دربار یورزش ایحرفه

گیری از تحصیالت به علت مشخص نبودن مسیر دوره و آینده متأسفانه در داخل کشور افراد با کناره
رو می شود و دچار ضربه های  گیری از دوره با شرایطی نامشخص روبهنامشخص، فرد پس از کناره

 هایپژوهشو همپوشانی آن با  پژوهشبا توجه یافته های  ،از این رو .گردد جبران ناپذیری می روحی
اند به منظور بهبود شرایط فعلی دوره یافت شده پژوهشعواملی که در این  .گردددیگر پیشنهاد می

 ای در فوتبال ایران مورد استفاده قرارها به منظور توسعه منابع انسانی حرفهای در برنامه ریزیحرفه
های ندیدر تمامی رده ببگیرند. با توجه به در دست نبودن الگویی جامع برای سطوح فوتبال حرفه 

تعدادها اس ی جامع به منظور شناسایی صحیحنظامسنی پیشنهاد می گردد برنامه ای جامع ارائه گردد. 
خود در هریک از زمینه های مربیگری، بازیکن و  اساس صالحیت و استعدادساخته شود و افراد بر

ا ای بگذار حرفه مشخص باشد تا در ای برای آن ها کامالًحرفه هدورداور رشد پیدا کنند و مسیر 
سردرگمی مواجه نشوند و نگرانی آینده برای ادامه زندگی شخصی خود را نداشته باشند. پیشنهاد 

ند تا ورزشی فوتبال و تربیت بدنی را دنبال کن هط با رشتمی گردد که افراد فعال، تحصیالتی مرتب
. به ای داشته باشندحرفه هدورقادر به برداشتن گام های  مثبتی در توانمندسازی خود و دیگران در 

با محدودیت هایی از قبیل عدم دسترسی آسان به افراد و  پژوهشاین منظور، محقق برای انجام این 
و برای جلوگیری از منحرف شدن  استان برای مصاحبه مواجه کم بودن وقت مشارکت کنندگ

نهایت . دراستدر موضوع مطرحه نیازمند مدیریت زمان و هدایت دقیق گفتگو  ،موضوع اصلی
آتی پژوهشگران الگوهایی را با استفاده از عوامل  ژوهش هایپپیشنهاد می گردد به منظور انجام 

صحیح استعدادیابی  هایسنی ارائه دهند و بر روی نظامی یافت شده برای هریک از رده بندی ها
 ای جامع برایجامعی صورت بگیرد. همچنین در ادامه پیشنهاد می گردد که برنامه پژوهش هاینیز 

 ای فوتبال مورد بررسی قرار بگیرد. حرفه هدوربازنشستگی ورزشکاران 
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