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اي هاي حرفهاین پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاههدف از انجام 
 روش از و بوده کیفی رویکردي پژوهش داراي فوتبال ایران است. این

 .شده است تحقیق استفاده روش عنوان به 1(گراندد تئوري) بنیاد داده نظریه
هاي عمیق و باز با ها، مطالعه اسناد باالدستی و مصاحبهروش گردآوري داده

از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش  نفر 31
و  قرار گرفت شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسیتوسط مصاحبه

فرآیند نتایج  2حسابرسی ۀیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعأت
ها از روش مقایسه مداوم در طی سه به دست آمد. براي تحلیل داده 76%

ه کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل مرحل
 هاي فوتبال ایرانجوهري مدل درآمدزایی باشگاه تئوري ها نشان داد کهداده

هاي مالی، ثر مدیریتی، مکانیزمؤهاي ملفه: مکانیزمؤهفت م داراي
هاي اصالح هاي اصالح ساختار فوتبال، مکانیزمهاي آموزش، مکانیزمکانیزم

که  باشدمیقانونی و استقرار مدل درآمدزایی  -هاي حقوقیفرهنگ، مکانیزم
 هالفهؤهاي فوتبال ایران در گرو مدیریت برتر این متوسعه و موفقیت باشگاه

 .است
 

  هاواژهکلید 
 .هاي فوتبال، گراندد تئوريدرآمدزایی، باشگاه

                                                                      
1. Grounded Theory   
2. Auditing 

This paper aims to study the design a revenue model for 
the football clubs in Iran. This study has a qualitative 
approach and grounded theory has been used as a 
research method. For gathering data , high level 
documents have been studied and interviewed 31 experts 
who were aware of the subject.  The validity of this 
research was examined and approved by the 
interviewers and then expert professors. The reliability 
was %76 which obtained through using the methodology 
of auditing results process. For data analysis, It was used 
the continuous comparison method in three stages: open, 
axial and selective coding. Data analysis shows that the 
theory of the revenue model for the football clubs in Iran 
has seven components: effective mechanisms of 
management, financial mechanisms, training 
mechanisms, reform of football mechanisms, cultural 
reform mechanisms, statutory and legal mechanisms and 
the establishment of the revenue model. The 
development and success of the football clubs in Iran 
depend on superior management of these components. 
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 همقدم
ورزش و تفریحـات سـالم در کشـورهاي توسـعه      در حال حاضر

یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد 
-هب 21ی مورد توجه بوده و یکی از درآمدزاترین صنایع قرن ملّ

). گرایش رو به رشـد مـردم   18: 1383(عسکریان، رودشمار می
 به ورزش و نیاز به مصرف کاالها و خدمات ورزشی باعث شـده 

است تا صنعت ورزش رونـد درآمـدزایی چشـمگیري را تجربـه     
(رمضـانی،   نماید و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها داشته باشد

). این صنعت با در اختیـار داشـتن عامـل محرکـی     216: 1387
ــره   ــان به ــی، امک ــزرگ ورزش ــابقات ب ــون مس ــدي از همچ من

ضوع ها را فراهم نموده که این موهاي تبلیغاتی در رسانهفرصت
خود موجب ایجاد بستر الزم براي تعامل مابین صنعت، تجـارت  

 ). 77: 1381(کاظم،  و ورزش گردیده است
اي از صنعت ورزش در جهـان اسـت و   فوتبال بخش عمده

به لحاظ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بـر ورزش و جامعـه در   
در سـال   3جهان اثرات زیادي برجـاي گذاشـته اسـت. جیسـون    

میلیـون نفـر    265ها را افزون بر اري فوتبالیستآم ۀجامع 2014
) گـردش  2016( 4اعالم کرده است. سازمان اقتصادي دلوویـت 

 22بـالغ بـر    2014-2015مالی صنعت فوتبال اروپا را در فصل 
بینـی  بیلیون یورو پیش 25را  2016-2017بیلیون یورو و فصل 

 کرده است؛ بنابراین امروزه فوتبـال صـاحب همـه عوامـل الزم    
ـ   شدن مـی » صنعت«براي  ثیرات اقتصـادي و  أباشـد. هرچنـد ت

المللـی  هاي بیندرآمدزایی فوتبال منحصر به برگزاري تورنمنت
هاي جهانی نیست؛ بلکه در بسیاري از کشورها، بزرگ نظیر جام

اي داري حرفـه اي و صـنعت باشـگاه  هـاي حرفـه  برگزاري لیگ
صنعت فوتبـال  فوتبال باعث رشد و توسعه اقتصادي مطلوبی در 

ها شده است. در کشورهایی چون اسپانیا، انگلسـتان، آلمـان،   آن
ـ    ) باشـگاه Big Fiveایتالیا و فرانسـه (   ۀهـاي فوتبـال بـه منزل

ها دالر درآمد کنند که ساالنه میلیونماشینی اقتصادي عمل می
) عنـوان  1392). نقـدي و همکـاران(  68: 1395(رضـایی،   دارند

ترین بخش صـنعت فوتبـال هسـتند و    ها مهمکردند که باشگاه
 ها اسـت حیات باشگاه ۀحیات صنعت فوتبال منوط به ادام ۀادام

ـ  ۀ). نشـری 38: 1392(نقدي و همکاران،   فوتبـال اروپـا   ۀاتحادی
ارزش مـــالی باشـــگاه فوتبـــال    2016) در ســـال 5(یوفـــا

میلیون یورو اعـالم   2905منچستریونایتد انگلستان را افزون بر 
 ۀهمگام با افزایش تمـایالت نسـبت بـه ایـن رشـت     کرده است. 

هـا بـه وجـود آمـده اسـت تـا       ورزشی تغییرات زیادي در باشگاه

                                                                      
3. Jason 
4. Deloitte 
5. UEFA 

هاي اخیـر قابـل قیـاس بـا دوران     اي سالجائیکه فوتبال حرفه
گذشته نیست. داد و ستدهاي چند میلیون دالري بـراي نقـل و   

ریـد  هاي کالن، خانتقال بازیکنان، وجود حامیان مالی با سرمایه
هـاي چنـد   ها، معاملـه و فروش وسایل و کاالهایی با آرم باشگاه

صد میلیون دالري براي تبلیغات اطراف زمین، کسب درآمدهاي 
کالن از محل حق پخـش تلویزیـونی مسـابقات، قـرار گـرفتن      

ها در فهرست بازار بورس و... همگی نقش بسزایی را در باشگاه
 شورها ایفا نمـوده اسـت  توسعه اقتصادي فوتبال در بسیاري از ک

فوتبال بیش از هر عصـر  ). بنابراین ورزش 71: 2002، 6(نورمن
هـا بـیش از هـر    دیگري میدان مسابقه اقتصادي شده و باشگاه
انــد. پــس اتخــاذ زمــان دیگــري بــه درآمــدزایی متکــی شــده 

هـا  هاي مختلـف باشـگاه  راهبردهاي اقتصادي درآمدزا در بخش
فوتبال یـک کشـور محسـوب     جزء ضروریات بازسازي و توسعه

 گردد. می
درآمدزایی و توسـعه پایـدار اقتصـادي     ۀیکی از الزامات اولی

ها هاي فوتبال در کشورهاي صاحب نام، ثبت این باشگاهباشگاه
سسات ؤها و مهاي تجاري به مانند سایر شرکتبه عنوان بنگاه

هاي تجاري ثبـت شـده از یـک سـو بـه      باشد. بنگاهتجاري می
ک مجموعـه مسـتقل از اقتصـاد دولتـی  داراي آزادي     صورت ی

عمل خواهد بود و از سویی دیگر صاحب یک شخصیت حقوقی 
اي هاي فوتبال شامل مجموعـه گردند. تجاري سازي باشگاهمی

باشد که در پرتـو ثبـت   هاي فنی، اقتصادي و مالی میاز فعالیت
پیدا ها به عنوان یک بنگاه تجاري، جنبه حقوقی تجاري باشگاه

). 155: 1392(رضـایی،   کندکرده و از قوانین تجارت پیروي می
تـر  همچنین این فرآیند، محصول اصلی فوتبال (بازي) را راحـت 

ــی در دســترس مصــرف ــرار م ــده نهــایی خــدمات ق دهــد. کنن
ــایی( ــت و   1395رض ــات فراغ ــاد ورزش، اوق ــاب اقتص ) در کت

ل را هاي درآمـدزایی صـنعت فوتبـا   لفهؤترین ممهم ،گردشگري
 شامل:
یکــی از منــابع مــالی  . حمایــت مــالی و تبلیغــات:1
شود، حمایت مـالی یـا   ها که از محل قراردادها کسب میباشگاه

گذشـته   ۀباشد. این منبع درآمد در طی چند دهاسپانسرینگ می
درصـد درآمـد    20به وجود آمـده اسـت کـه بـه طـور میـانگین      

قتصـادي  شـود. سـازمان ا  ها از این طریـق حاصـل مـی   باشگاه
هاي لیگ برتـر انگلـیس   ) میانگین درآمد باشگاه2016( دلوویت

میلیــون یــورو اعــالم  220بــالغ بــر  2014-2015را در فصــل 
درصد آن توسط اسپانسرها تـأمین شـده اسـت.     29کند که می

) عنوان کرد که به دلیل عدم دریافت حق پخش 1395رضایی (

                                                                      
6. Norman 
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هـاي دولتــی،  تلویزیـونی، تبلیغـات و اسپانســرها بعـد از کمــک   
 هـاي فوتبـال ایـران اسـت    لفۀ درآمـدزایی باشـگاه  ؤترین ممهم

) 1394( ). نتایج تحقیق ترابی و همکاران189: 1395(رضایی،  
درصد از درآمد  72/8و تبلیغات  57/14نشان داد که اسپانسرها 

(ترابی و همکاران،  دهندهاي فوتبال ایران را تشکیل میباشگاه
1394 :225 .( 
هاي کوچک فروشی براي باشگاهبلیت :7فروشیت. بلی2

هـا توانـایی   و میانی بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا این باشـگاه 
المللـی را ندارنـد و   یافتن جایگاه مناسب در سطح مسابقات بین

هاي خود به اجبـار بـه درآمـد فـروش بلیـت      براي تأمین هزینه
درآمـدزایی از  ) سـهم  1394( ترابی و همکـاران هستند.  وابسته

صـدم درصـد    95/0هـاي فوتبـال ایـران را    فروش بلیت باشگاه
). گـزارش مـالی   226: 1394(ترابی و همکـاران،   عنوان کردند

دهـد کـه درآمـد    ) نشان می2015( اتحادیه فوتبال اروپا ۀسالیان
میلیون یـورو   6/33از بلیت فروشی  2013-2014یوفا در فصل 

 بوده است. 
امــروزه  اري باشــگاه:. فــروش محصــوالت تجــ3

ها طیف وسیعی دارد. در یک سر طیف محصوالت تجاري باشگاه
گرفتن حق فرانشیز یا فروش اجازه استفاده بـه طـور مقطعـی یـا     

هـاي تولیـدي و   پیوسته از نـام و نشـان باشـگاه توسـط شـرکت     
خدماتی است و در سر دیگر فـروش انـواع کاالهـاي وابسـته بـه      

) 2016( . سازمان اقتصادي دلوویـت است» 8روز بازي«باشگاه در 
-2015هاي بوندسلیگاي آلمان را در فصل میانگین درآمد باشگاه

درصد آن  22کند که میلیون یورو اعالم می 133افزون بر  2014
 توسط فروش اقالم تجاري کسب شده است. فراهانی و همکاران

) عنوان کردند که عامل هویت برند بر وفـاداري بـه برنـد    1393(
ـ  بر ثیر مسـتقیم  أاي خرید محصوالت در هواداران فوتبال ایـران ت

  ).51: 1393(فراهانی و همکاران،  دارد
درآمـد   گـذاري: . درآمدهاي حاصـل از سـرمایه  4

هـا اسـت.   ها یکی از منابع مالی باشـگاه گذاريحاصل از سرمایه
هاي با تراز مالی مثبت، درآمدهاي افزون بر نیاز برخی از باشگاه

کنند. در این میان گذاري میدر بازارهاي مختلف سرمایهخود را 
هـاي بـزرگ و   بازار بورس انعطاف بیشتري دارد و برخی باشگاه

 آورند. پرتوان مالی به آن روي می
از منظر اقتصـادي،   . درآمد ناشی از ارزش افزوده:5

ایـی دارد  عرضه و تقاضا براي بازیکن بستگی بـه ارزش افـزوده  

                                                                      
7. Ticketing 
8. Match Day 

کند. در این یک بازیکن براي باشگاه ایجاد میکه جذب یا دفع 
میان پرورش بازیکنان جوان موضوعی محـوري بـراي صـنعت    
ورزش است. یکی از نکات درخور توجه این است که برخـی از  

هـاي اروپـا در درآمـدآفرینی از انتقـال بازیکنـان جـوان       باشگاه
از ها بازیکنـان مسـتعد را   اند. این باشگاهمهارت و چیرگی یافته

هاي کنند؛ سپس در بازيهاي کوچک و محلی جذب میباشگاه
گذارنـد؛ در نهایـت آنهـا را بـه     حساس آنها را بـه نمـایش مـی   

فروشند. براي نمونه هاي دیگر به قیمت بسیار باالیی میباشگاه
ــوان از باشــگاهمــی ــال آژاکــس ت ــاي فوتب ــروا  9ه ــد، ک در هلن

در اسکاتلند و رئال  11در انگلیس، گریناك مورتون 10الکساندریا
هـا  در اسپانیا یاد کرد. کارکرد این دسته از باشـگاه  12دادسوسیه

برداري از بازیکنان برتر است. بـه  گري و بهرهترکیبی از واسطه
میلیون دالر حق انتقال کریسـتین رونالـدو   120عنوان نمونه، از 

میلیـون دالر بـه ایـن بـازیکن      12به باشگاه رئال مادرید، فقط 
ــید ــه ب    رس ــزوده ب ــک ارزش اف ــوان ی ــه عن ــه ب ــگاه و بقی اش

 منچستریونایتد تعلق گرفت.
ــونی 6 ــش تلویزی ــق پخ  -وضــعیت تجــاري :13. ح

خـوش تحـوالتی   دسـت  1990اقتصادي صنعت ورزش از دهـه  
بزرگ شد. محور این تحوالت کشاندن عرضه ورزش به خـارج  

 هـا بـود.  هاي ورزشی با اسـتفاده از رسـانه  ها و زمیناز ورزشگاه
المللی و تجاري شـدن ورزش و پـا گـرفتن آن بـه عنـوان      بین

هـا از  صنعتی نو تـا حـد بسـیار زیـادي ناشـی از پخـش بـازي       
تلویزیون و اینترنت بوده است. بر اثر تلفیق تلویزیون خصوصی 

ابیت فوتبال، پیشرفت صنعت فوتبال با یک جهش عظـیم  ذو ج
دي حـق  مواجه گردیده که محور آن پی بردن بـه ارزش اقتصـا  

)، 1392( )، رضـایی 1395( پخش تلویزیونی بوده است. دوسـتی 
) 1391( ) و عسکریان1395( )، رضایی و همکاران1394( ترابی

امتناع صدا و سیما از پرداخت حق و پخش تلویزیونی لیگ برتر 
هـاي فوتبـال کشـور    ترین دلیل عدم توسعه مالی باشگاهرا مهم

شمار مجاري توزیع کاال بههاي تلویزیونی معرفی نمودند. شبکه
هـاي  بـازي ورزشـی اسـت و کانـال     ،رونـد. در اینجـا کـاال   می

کننـد. از  تلویزیونی در صنعت ورزش، نقش واسـطه را ایفـا مـی   
ها یا تولیدکننـدگان  رو بخشی از درآمد حق پخش به باشگاهاین

هـاي  گیرد و بخش قابـل تـوجهی نصـیب شـبکه    کاال تعلق می
) میـانگین  2016( مان اقتصادي دلوویـت شود. سازتلویزیون می

                                                                      
9. Ajax 
10. Crewa Alexandria 
11. Greenock Morton 
12. Real Sociedad 
13. Broadcasting & TV Right 
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بـالغ   2014-2015هاي سري آ ایتالیا را در فصـل  درآمد باشگاه
وسیله حق هدرصد آن ب 61کند که میلیون یورو اعالم می 90بر 

پخش تلویزیونی کسـب شـده اسـت. همچنـین ایـن سـازمان       
کند که مجموع ارزش حـق پخـش تلویزیـونی در    بینی میپیش

 بیلیون یورو برسد. 5/7در اروپا به  2016-2017فصل 
اي، یکـی از  امروزه در صنعت ورزش حرفه: 14بندي. شرط7

هـاي ورزشـی اسـت.    بنـدي ها شرطترین منابع درآمدي باشگاهمهم
تحقیقات حاکی از آن است کـه دومـین عامـل پیشـرفت و توسـعه      

هاي ورزشی اسـت کـه   بنديورزش انگلستان درآمد حاصل از شرط
هاي ورزشـی نظیـر: توسـعه    گذاريدرآمد حاصل از آن براي سرمایه

اد اماکن ورزشـی  مدارس ورزشی، برگزاري رویدادهاي ورزشی، ایج
) نیـز  2011و همکـاران(  15المنتشود. پروري استفاده میو قهرمان

عنوان یک منبع مالی مهم معرفی نمـوده  هبندي در ورزش را بشرط
دهنـد.  است؛ هرچند بحـث سـالمتی آن را مـورد تردیـد قـرار مـی      

بـدنی  هاي ورزشی در مطالعات نظام جامع تربیتبنديموضوع شرط
قـانونی در ایـن    مد نظر قرار گرفته و وجود خـأل  و ورزش کشور نیز

اي ایـران  زمینه به عنوان یک ضعف پیش روي توسعه ورزش حرفه
بنـدي در قـوانین مـدنی جمهـوري     موضوع شرط .قلمداد شده است

 655و  654در مـوارد  » بنـدي گـرو  «اسالمی ایران تحـت عنـوان   
هـت حـرام   بندي را به جمطرح شده است. این قوانین در ابتدا شرط

بودن از نظر شرعی ممنوع دانسته و معـامالت آن را باطـل دانسـته    
در سـه زمینـه دوانیـدن حیوانـات      بنـدي صـرفاً  است؛ سپس شـرط 

سواري، تیراندازي و شمشیربازي مجاز دانسته شده است. همچنـین  
بدنی و ورزش کشور که به تصویب سند راهبردي نظام جامع تربیت

هـاي پیشـنهادي خـود لـزوم     در طرح ت دولت نیز رسیده است،أهی
اي را مطـرح کـرده   بندي مجاز در ورزش حرفهانجام مطالعات شرط

رســد موضــوع اسـت. بــا عنایـت بــه مـوارد مــذکور، بـه نظــر مـی     
هاي مجاز ورزشی در صنعت فوتبال باید از نظر فقهـی و  بنديشرط

، از مراجـع  ئاتحقوقی بیشتر بررسی شود تا بتوان با عنایت به استفتا
 بهترین تصمیم بـراي قـانونی نمـودن آن در فوتبـال گرفتـه شـود      

 .)89: 1395(رضایی، 
هـاي فراملیتـی   هاي فوتبال به مانند شـرکت امروزه باشگاه

خوش تغییر و تحوالت روزمره عمل کرده و صنعت فوتبال دست
هاي فوتبال دوران توان گفت که درحال حاضر باشگاهاست. می

کننـد؛ زیـرا سـیل پـول بـه سـوي       طالیی خود را سـپري مـی  
هاي هاي فوتبال سرازیر است، قراردادهاي کالن با شبکهباشگاه

شود و حامیـان گونـاگون بـراي جلـب نظـر      تلویزیونی بسته می
هــا رقابــت شــدید دارنــد. ایــن پرســش مطــرح اســت؛ باشــگاه

                                                                      
14. Betting 
15. Lamont 

چگونه  این وضعیت کدامند؟ وجود آورندهبهها و عوامل مکانیسم
اي دنیا در کشورهاي اروپایی و حتی آسـیایی  حرفهاست فوتبال 

ساالنه مبالغ کالنی را از محل حق پخش تلویزیونی، تبلیغـات،  
سـازند ولـی   حامیان مالی، بلیت فروشـی و... نصـیب خـود مـی    

فوتبال ایران از کسـب ایـن درآمـدها محـروم اسـت؟ بنـابراین       
پژوهش حاضر به دنبال طراحـی مـدلی اسـت تـا از طریـق آن      

هاي فوتبال نوسازي شده و تعامـل  هاي درآمدزایی باشگاهالکان
 ها، دولت و صنعت برقرار گردد.اي بین باشگاهسازنده
 

 پژوهششناسی روش
رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی اسـت کـه بـا روش گرانـدد     

اي است پژوهش کیفی فرآیند پیچیدهانجام شده است.  16تئوري
هـا  نسبتاً طوالنی بـوده و داده که انجام آن مستلزم صرف وقت 

فــر و (دانــایی شــوندبــه روش اســتنباط اســتقرایی تحلیــل مــی
 ). 54: 1383همکاران، 

پژوهش کیفی است کـه بـه    ةروش گراندد تئوري یک شیو
اي تکـوین  هـا، نظریـه  آن با استفاده از یـک دسـته داده   ۀوسیل
بـه سـه شـیوه اجـرا      ۀ داده بنیـاد معمـوالً  یابد. روش نظریـ می
سـازاگرا. در   ةنوخاسته و شیو ةسیستماتیک، شیو ةشود: شیومی

 17این تحقیق از روش سیستماتیک که به اسـتراوس و کـوربین  
ها اسـتفاده شـده   شود براي تجزیه و تحلیل دادهنسبت داده می

اصلی کدگذاري  ۀاست. روش سیستماتیک خود داراي سه مرحل
 باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی است. 

افـراد متخصـص و    ۀآماري این پژوهش شامل کلیـ  ۀجامع
هـاي  ههـاي درآمـدزایی باشـگا   الزامـات و روش  ۀخبره در زمین

هـاي فوتبـال، اسـاتید مـدیریت     مدیران باشـگاه (شامل:  فوتبال
ورزشی، اقتصاددانان و اساتید مـدیریت) هسـتند کـه بـه روش     

ــه برفــی ــره گلول ــد. انتخــاب شــده 18اي)(ارجــاع زنجی روش ان
ا، ا،،(قانون اساسی ج اسناد باالدستی ۀآوري اطالعات مطالعجمع
ها چهارم و پنجم توسعه، سند راهبردي ورزش، اساسنامه ۀبرنام

انداز بیست هاي فیفا و فدراسیون فوتبال و سند چشمنامهو آیین
 31عمیق و باز است. در این مطالعـه بـا    ۀساله کشور) و مصاحب

هفدهم به بعـد، تکـرار در    ۀاز مصاحب نفر مصاحبه انجام شد که
و چهـارم  بیست  ۀاطالعات دریافتی مشاهده گردید و از مصاحب

ها کامال تکراري و به اشباع نظري رسـیده بـود؛ امـا    به بعد داده
 با هاي عمیقمصاحبه. ادامه یافت 31براي اطمینان تا مصاحبه 

 ردرآمـدزایی د  و الزامـات  هـا ضرورت«مورد  در سؤاالتی طرح

                                                                      
16. Grounded Theory 
17. Strauss   & Corbin 
18. Snow Ball 
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 بـر اسـاس   هـا پرسش باقی و شدمی آغاز »هاي فوتبالباشگاه
 .شدمی طرح شونده هاي مصاحبهپاسخ
 

 مراحل کدگذاري در گراندد تئوري شامل:
  19. گام اول: کدگذاري باز1
  20. گام دوم: کدگذاري محوري2
  21. گام سوم: کدگذاري انتخابی3

 
 گام اول: کدگذاري باز

ـ این مرحله از روش  بالفاصـله بعـد از اولـین    داده بنیـاد   ۀنظری
شود. بـه عبـارت دیگـر محقـق پـس از هـر       مصاحبه انجام می

هـاي  مصاحبه شروع به پیدا کردن مفـاهیم و انتخـاب برچسـب   
 مراحـل کنـد.  مناسب براي آنها و ترکیب مفـاهیم مـرتبط مـی   

 از: است عبارت باز کدگذاري
 به باید پژوهشگر این مرحله در :کدگذاري و تحلیل. 1

 یـک  درون از اسـت  کند. ممکن رویدادها توجه کدگذاري همۀ
 هاداده وقتی ولی شود؛ زیادي استخراج یا متن کدهاي مصاحبه

کدهاي جدید احصـاء   گیردمی قرار بازنگري مورد مرتب طور به
 .شوندمی مشخص نهایی کدهاي و

 براسـاس  مفاهیم خود مرحله این در: هاطبقه کشف .2
کـار   ایـن  به که شوندمی بنديمشابه طبقه موضوعات با ارتباط
 هـا بـه طبقـه   که عناوینی .شودمی سازي) گفتهسازي(تمطبقه

 آن ۀمجموع که است مفاهیمی از ترانتزاعی دهیم؛می اختصاص
 باالیی مفهومی قدرت داراي هاطبقه .دهندتشکیل می را طبقه

 .کننـد  جمـع  محـور خـود   بـر  را مفـاهیم  توانندمی زیرا هستند؛
 انتخـاب  پژوهشگر خود توسط عمده طورهب انتخابی هايعنوان

 بـا  را خوانیهم و ارتباط بیشترین تا بوده این بر و سعی اندشده
 دیگـر  مهـم  منشـأ  .داشته باشند است آن نمایانگر که هاییداده

 کاردر پژوهش به کنندگانمشارکت که است عبارتی ها)(عنوان
 .باشد داشته کاربرد پژوهشگر براي تواندمی و برندمی

: هـا آن خصوصیات به توجه با هاطبقه توصیف. 3
-آن خصوصیات بعدي در گام ها،طبقه کردن ترروشن منظور به
 .شودمی بیان ها

 ،اسـت  قسـمت  دو شـامل  که :باز کدگذاري جدول. 4
 هايطبقه جدول و هامصاحبه استخراجی از ۀاولی کدهاي جدول

 .آنها ثانویه کدهاي همراه به مفاهیم از شده استخراج

                                                                      
19. Open Coding   
20. Axial Coding 
21. Selective Coding 

 کدگذاري محوري گام دوم:
مرحلــه دوم کدگــذاري کــه بــه آن کدگــذاري محــوري گفتــه  

محـوري   هها را به عنوان طبقـ پژوهشگر یکی از طبقه ،شودمی
را تحـت عنـوان پدیـده محـوري در مرکـز       انتخاب کرده و آن

هـا را بـا آن   طبقـه فرآیند مورد کاوش قرار داده و ارتباط سـایر  
ها با طبقه محـوري در پـنج   کند. ارتباط سایر طبقهمشخص می

 ) :112: 2008استراوس، تواند تحقق داشته باشد (عنوان می
گیري پدیده این شرایط باعث شکل: 22شرایط علّی -1

هـا و  اي از طبقهشوند. این شرایط مجموعهیا طبقه محوري می
 دهد.ثیر قرار میأی را تحت تهایشان است که مقوله اصلویژگی
بیـانگر رفتارهـا،    :هـا و تعـامالت)  (کنش23راهبردها -2
داري هستند که تحت تـأثیر شـرایط   ها و تعامالت هدفواقعیت
 شوند.گر و بستر حاکم حاصل میمداخله
به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر : 24بسترحاکم -3

شرایط علّی مشـکل   شود و تمیز آنها ازگذارند بستر گفته میمی
ها یا متغیرهاي اي از مفاهیم، طبقهاست. این شرایط را مجموعه

اي از دهند، در مقابل شرایط علّی مجموعـه اي تشکیل میزمینه
متغیرهاي فعال است. گاهی اوقات متغیرهـاي بسـیار مـرتبط را    
ذیل شرایط علّی و متغیرهایی با ارتباط کمتر را ذیل بستر حاکم 

 کنند.میبندي طبقه
شرایطی هستند که راهبردها  :25گرشرایط مداخله -4

اي از متغیرهـاي  شوند. این شرایط را مجموعـه از آنها متأثر می
گـر، شـرایط   دهند. شـرایط مداخلـه  میانجی و واسط تشکیل می

ساختاري هستند که مداخله سایر عوامل را تسـهیل یـا محـدود    
 کنند و صبغه علّی و عمومی دارند.می

ها بیانگر نتایج و پیامدهایی برخی از طبقه :26پیامدها -5
آینـد. ایـن روش   هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود مـی 

کدگــذاري » مــدل پــارادایم«کدگــذاري کــه اصــطالحاً بــه آن 
شود توسط استراوس و کوربین ارائه شده است محوري گفته می

محور «شود که کدگذاري حول و به این دلیل محوري گفته می
 ). 1شود (شکل شماره یک طبقه انجام می» 

                                                                      
22. Casual Conditions  
23. Actions & Interactions 
24. Context 
25. Intervening Conditions 
26. Consequences 
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 )102: 1387مدل پارادایمی کدگذاري محوري (منبع: بازرگان،  .1شکل 

 
 گام سوم: کدگذاري انتخابی(گزینشی)

روند انتخاب مقوله اصلی به طور مـنظم و سیسـتماتیک آن بـا    
ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهاي خالی مقولهسایر 

با مقوالتی که نیاز به اصالح و گسترش دارند. این روند شـامل  
اولین قدم متضمن توضیح خط اصلی داستان  چند گام می باشد:

است. گام دوم، ربط دادن مقوالت تکمیلی بر حول مقوله اصلی 
اري محـوري توصـیف   (کـه در کدگـذ   با استفاده از یک پارادایم

شده است) است. گام سوم، مرتبط ساختن مقوالت به یکـدیگر  
یید رساندن آن روابط در أبعدي است. گام چهارم، به ت در سطح
ها است. آخرین قدم، تکمیل مقوالتی است که اصالح قبال داده

: 1389فر و همکاران، (دانایی و یا نیاز به بسط و گسترش دارند
تجزیه و تحلیـل   تکمیل و انجام مسیر 2ه ). در شکل شمار112
  حاضر آمده است: تحقیق ها درداده

 

 
 هاي تحقیقتجزیه و تحلیل داده تکمیل و فرآیند انجام .2شکل 

 
 تحقیق)  27ها (قابلیت اعتمادروایی و پایایی داده

این سؤال است که آیا چیزي کـه پژوهشـگر در   روایی پاسخ به 
حال مشاهده و بررسی آن است، همان چیـزي اسـت کـه او در    

گیري آن است؟ در ایـن پـژوهش بـراي    حال سنجیدن و اندازه
کنندگان ارائه هاي پژوهش را براي مشارکتبررسی روایی، یافته

هـا اعمـال   آن هـاي دیـدگاه ها مطالعه و و متن نظریه توسط آن
اساتید مـورد مطالعـه و    است. در پایان، این پژوهش توسط شده

نهایی  ۀبازبینی قرار گرفته و مواردي جهت اصالح یا تغییر نظری
هاي پژوهش تکرارپذیري یافته ةبیان شده است. پایایی به گستر

                                                                      
27. Trustworthiness 

حسابرسی  هاي نشان دادن پایایی، مطالعهیکی از راهاشاره دارد. 
مانی قابل حسابرسـی هسـتند کـه    ها آن زفرآیند آن است. یافته

محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم به کار رفته توسـط محقـق در   
طول مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیـري کنـد و سـازگاري    

ها را از طریـق  مطالعه را نشان دهد. بنابراین محقق پایایی داده
نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قـرار دادن تمـامی   

هـا، فرآینـد مطالعـه،    تحلیل شده، کـدها، مقولـه   هاي خام،داده
 قـرار داد  ها در اختیار اساتید راهنما و مشاورالؤاهداف اولیه و س

هاي تحقیق نظران درستی تمام گامو با حسابرسی دقیق صاحب
 روش یید قرار گرفت. عالوه بر این در تحقیق کنـونی از أمورد ت
انجـام   هاياحبهمص پایایی محاسبه براي درون موضوعی توافق
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 روش با مصاحبه پایایی محاسبه براي .است شده استفاده گرفته
 دانشـجوي  یـک  (ارزیـاب)، از  کدگذار دو درون موضوعی توافق
 همکـار پـژوهش   عنـوان  به تا شد درخواست دکتري آمار مقطع

 هـاي تکنیـک  و هـا آموزش کند؛ مشارکت پژوهش در (کدگذار)
 در. شـد  داده ایشـان انتقـال   به هامصاحبه کدگذاري جهت الزم
 مشـابه  نظر دو نفـر هـم   در که کدهایی ها،مصاحبه از کدام هر

 عـدم « عنوان با غیر مشابه کدهاي و »توافق« عنوان با هستند
 همکـار  ایـن  همراه به محقق سپس .شوندمی مشخص »توافق

 درصـد توافـق   و کـرده  کدگذاري را مصاحبه سه تعداد پژوهش،

 کـار  بـه  تحلیـل  پایـایی  شـاخص  عنوان به که درون موضوعی
 زیر محاسبه شد: فرمول از استفاده با رودمی

 
 جدول زیر آمده است: در هاکُدگذاري این از حاصل نتایج

 
 نتایج  بررسی پایایی بین دو کدگذار .1جدول 

 
 

 شوندگانتوزیع فراوانی وضعیت تخصص مصاحبه .2جدول 

 
 

دهد تعداد کل نشان می 1شمارة  همان طور که جدول
(محقق و فرد همکاري  کدهاي ثبت شده توسط هر دو نفر

، و تعداد 95، تعداد کل توافقات بین این کدها 249کننده) برابر 
می باشد. پایایی بین دو  32 کل عدم توافقات بین این کدها

 %60است که از  %76 از فرمول ذکر شده کدگذار با استفاده
 است. ییدأها مورد تباالتر بوده بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاري

 
 پژوهشنتایج 

 شوندگانعوامل فردي مصاحبه
و  اسناد باالدستی ۀمطالع هاداده منبع اصلی ،پژوهش این در

 صورت به ابتدایی هايمصاحبه که وريطاست؛ به مصاحبه بوده
 مصاحبه، هر انجام از پس تدریج به و اندبوده توصیفی و اکتشافی

 وسیله به و گردیدمی انجام هامصاحبه از حاصل هايداده کدگذاري
 باز کدگذاري طریق از نظري کدهاي هاداده دائمی ۀمقایس روش
مصاحبه و  31 هايکدگذاري منوال همین به و گردیدمی پدیدار

دلیل محدودیت انتشار و هادامه ب گردید. در انجام اسناد باالدستی
 که است ذکر به الزم (هرچند متن یک مصاحبه تعداد صفحه، فقط

از  قسمتی  فقط است شده آورده اینجا در که هاییمصاحبه متن
 و محوري طبقات آنها، باز کدگذاري نحوه است)، بوده مصاحبه

 .است گذاشته شده نمایش معرض به تفصیل و ترتیببه را مدل
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 اول: کدگذاري بازگام 
 هااري اولیه یک نمونه از مصاحبهالف) کدگذ

 

 
 هااي از کدگذاري اولیه مصاحبهنمونه .3جدول 

 بدنی دانشگاه تهرانمحمد خبیري؛ دکتراي مدیریت ورزشی، عضو هیأت علمی دانشکده تربیت: 1Sقسمتی از مصاحبه 
 کدهاي اولیه(خام) استخراج متن مصاحبه

 اگـر در شـرایط موجـود    کنیم، تمرکز سند جامع ورزش روي باید مکانیزم درآمدزاییمورد  در«
 ».ارجحیت دارد هاي درآمدزایی بر خصوصی سازيلفهؤتعیین م باشیم الگوباور و باورمدل

 هزینـه  چقدر کرد، بررسی را هاباشگاه مالی ايه بچارچو باید قاعدتاً کنیم تحلیل بخواهیم اگر«

 ».توانند به عنوان منابع درآمدزایی کارا باشند می عواملی کنند، چهمی درآمدزاییچقدر  سالیانه دارند،
 ».شودصورت پایدار میها بهآن توسعه مالیها باعث تجاري سازي موفق باشگاه«
و در یـک فرصـت اسـت.     FIFAو  AFC تهدیدها و الزامـات هاي فوتبال، امروزه براي باشگاه«

 ».هاي فوتبال ما خواهد شدباشگاه رونق اقتصاديدرازمدت باعث 
ها حتی با اکثر باشگاه تراز مالیباشد، نمی وضعیت مطلوبیهاي فوتبال ما وضعیت موجود باشگاه«

عوامل اقتصادي، عوامـل سیاسـی، عوامـل سـاختاري،     باشد. منفی می هاي دولتییارانه
 ».شوندهاي فوتبال قلمداد میسر راه پیشرفت و توسعه مالی باشگاهو ... موانعی بر عوامل مدیریتی 

تـرین  و... از مهـم  حق پخش تلویزیونی، کپی رایت، فروش اقالم تجاري، بلیط فروشی«
 فوتبال دولتی، اقتصاد درونگـرا باشند که به دلیـل  هاي فوتبال در دنیا میمنابع درآمدزایی باشگاه

 ».بهره هستندبیهاي ما از آنها باشگاه ،و...
داران، اصـالح سـاختار، تشـکیل کمیتـه     جذب کارآفرینان ورزشی، جـذب سـرمایه  «

و... همـه بـه درآمـدزایی     بازاریابی، وضع قوانین حمایتی و سهل گیرانه، تعیین استراتژي
 ».کندها کمک میباشگاه

 ».ا و جهان استهاي فوتبال در اروپترین منبع مالی باشگاهبدون شک مهم حق پخش تلویزیونی«
ها، خروج افراد ورزشی با ها و درآمدها در باشگاههزینه شفاف سازيوجود مشکالت اعالم صریح و «

 ».باشندبراي حل این مشکالت از دیگر موانع می عدم عزم جديتجربه از صنعت فوتبال و 

 ضرورت وجود مکانیزم درآمدزایی -
 ضرورت توجه به اسناد باالدستی -
 هاهاي مالی باشگاهچوبتعیین چار -
 ها و درآمدهاتعیین هزینه -
 هاضرورت ثبت تجاري باشگاه -
 هارونق اقتصادي باشگاه -
 تعیین منابع درآمدزایی پایدار -
 توسعه مالی -
 الزامات درآمدزایی -
 وضعیت نامطلوب جاري -
 هاي دولتییارانه -
 موانع اقتصادي و... -
 هاي درآمدزاییلفهؤم -
 هاي مستمر و...حمایتجذب  -
 موانع پیشرفت و توسعه  -
 قدرت سیاسی صدا و سیما -
 رقابت با بخش خصوصی -
 حق پخش تلویزیونی -
 سازي مالیشفاف -

 S)1(مصاحبه  قسمتی از کدگذاري اولیه 
 عنوان بنگاه تجاري جهت احقاق حق خود با استفاده از قوانین تجارتهها بعدم ثبت تجاري باشگاه .1
 ضرورت وجود مدل و طراحی مکانیزم درآمدزایی .2
  پخش تلویزیونیعنوان پایه و اساس حقهرایت) ب(کپی عدم وجود قانون حق مالکیت معنوي  .3
 به بازیکنان و مربیان و...غیر واقعی بودن مبلغ پرداختی  .4
 ها از سوي دولتباشگاهایجاد حس استثمار در  .5
 قوانین نامطمئن، دست و پاگیر و در مواردي تناقض در قوانین مرتبط با مدیریت صدا و سیماهاي قانونی، وجود ناکارآمدي چارچوب .6
  ايداري حرفهسازي براي تغییر سیستم اداره ورزش و باشگاهمبنی بر خصوصی 44توجهی به اصلبی .7
 هاي فوتبالسازي باشگاهطراحی مکانیزم حقوق و مزایا در فرآیند تجاري .8
 ها و درآمدها)(هزینه هاهاي مالی باشگاهبضرورت توجه به چارچو .9

 ها و ورزش به عنوان درآمدزاییوجود مشکالت انتخاب افراد ماهر و با تجربه در مدیریت باشگاه .10
 هاهاي موجود در باشگاهفاصله داشتن تحقیقات پژوهشی از واقعیت .11
 دانشگاهیاناحساس خودشیفتگی در مدیران، مربیان و بازیکنان و عدم همکاري با  .12
  هاي غیردولتیها در ورزش و سلب رقابت سایر بخشدولتیوجود شبه .13
  هاي مبتنی بر هزینهها و صدا و سیما و اجراي سیاستعدم شفافیت مالی باشگاه .14
 دالیل دولتی بودن همه بازارهاي مرتبط با فوتبالهدشواري کسب پول از بازار ب .15
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 S)1(مصاحبه  قسمتی از کدگذاري اولیه 
 هانگاه زالو صفتی به باشگاه .16
  دلیل بازارهاي کوچک دولتیهگرایی و عدم تعامل با بازار خارجی بصاري بازار، درونساختار انح .17
 کاري در انجام همه امور و امنیتی جلوه دادن آنهامخفی .18
 کاري مالیهاي محافظهوسیله صدا و سیما و در نتیجه پایبندي به سیاستهمین ساالنه هزار میلیارد ریال درآمد بأاجبار به ت .19
 هاي موفق سودآور براي ایجاد انگیزه به عنوان یک سازوکار تشویق مدیران و باشگاه .20
 هاي اقتصادي و سیاسی و عدم وجود کارآفرینی اقتصاديمعضل رانت .21
 مبارزه با داللی و واسطه گري  .22
 گذاري بازیکنانطراحی مکانیزم قیمت .23
 عدم اجراي قانون حق ثبت و کپی رایت در صنعت فوتبال .24
 عدم اجراي قانون تنبیه افراد خاطی  .25
 هاسازي باشگاهبراي پیشبرد رونق اقتصادي و تجاري هاضرورت ثبت تجاري و گرفتن شماره ثبت باشگاه .26
 انجام مطالعات تطبیقیضرورت  .27
 پخش تلویزیونیزنی براي حل مشکل حقتشکیل کمیته چانه ضرورت .28
 ها و صدا و سیمامدیران باشگاه گیريگیري و عدم استقالل تصمیمتعدد مراکز تصمیم .29
 عنوان یک صنعتهالمللی فوتبال بهاي بینعدم توجه به جنبه .30
31. ... 

 
(ادامـه   ب) کدگذاري ثانویه و شکل دهـی مقـوالت  

(به علـت تعـداد    در مرحله بعد، کدهاي اولیه گراندد تئوري):
شوند. چند کـد ثانویـه   ها) به کدهاي ثانویه تبدیل میفراوان آن

شـود. در جـداول زیـر قسـمت     تبدیل به یک کد مفهـومی مـی  
کوچکی از نتایج کدگـذاري بـاز براسـاس کـد ثانویـه، کـدهاي       

 مفهومی و مقوالت ارائه شده است.
 

 دهی مقوالتکدگذاري ثانویه و شکل .4جدول 

 مقوالت کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه انیفراو

8 

 لزوم اعالم صریح ضوابط مالی -
 سردرگمی در اجراي قراردادهاي بازیکنان -
 تفسیري بودن قوانین عملکرد شخصی مدیران و فدراسیون در اعمال قوانین -

 موجود
الملل براي آگاهی از عدم وجود کمیته حقوقی یا افراد آشنا به مسائل حقوق بین -

 ضوابط قراردادها به هنگام بستن قرارداد با بازیکنان خارجی

شفاف سازي آئین 
ها، قوانین و امور نامه

 مالی

آئین  یتشفاف
ها و امور مالی نامه

 صنعت فوتبال
11 

 هاعدم اجراي قانون حق ثبت و کپی رایت در باشگاه -
 پخش تلویزیونیعدم وجود قانون حق -
 و تنبیه افراد خاطیثبت لزوم اجراي قانون حق -
 هاوجود بهانه و توهم رعایت نشدن حقوق مالکیت در باشگاه -
 هاهاي فوتبال از قوانین موجود مالکیت معنوي باشگاهبی اطالعی مدیران و باشگاه -
 هاضعف قانون در پشتیبانی از مالکیت معنوي باشگاه -
 آنهاها براي احقاق حق تصویب قوانین حقوق مالکیت باشگاه -

هاي حق مالکیت
 باشگاه

7 

 هارفع موانع قانونی براي درآمدزایی باشگاه -
 چالش حقوقی و قانونی، یکی از موانع درآمدزایی -
 هاي موجود یکی از موانع حضور بخش خصوصیآیین نامه -
 هاي مشوق تجاري سازيلزوم تدوین قوانین و آئین نامه -
 و جذب بخش خصوصی کردن موانع حقوقی جهت تشویقبرطرف -

تدوین قوانین و آئین 
 هاي مشوقنامه

 درآمدزایی

هاي صوري سندسازي غیر واقعی بودن مبلغ پرداختی به بازیکنان و کادر اجرایی - 10  طراحی مکانیزم 
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 مقوالت کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه انیفراو
 ها توسط دولتایجاد حس استثمار باشگاه -
 و... تجارتقابلیت به روز شدن مکانیزم تجاري سازي  با توجه به قوانین  -
 هامکانیزم پرداختواقعی و عملیاتی نبودن  -

و عدم وجود قوانین 
 پرداخت

 
 
 
 
 
 

هاي پرداخت
 عادالنه و منطقی

9 

 هامشخص نبودن سهم مالی و حقوقی باشگاه -
 هامشکل مشخص نبودن ارزش ریالی سهم دولت در باشگاه -
 هاباشگاهطراحی مکانیزم تعیین ارزش ریالی ریز فرآیندهاي  -
 غیر واقعی بودن مبلغ پرداختی در قراردادها -
 نبود ردیف بودجه مستند از سوي دولت -

 طراحی مکانیزم تعیین
سهم حمایت مالی 

 هادولت در باشگاه

8 

هاي جدید پرداخت به بازیکنان توسط گذاريها و بدعتغلط پرداخت فرهنگ -
 مدیران غیر ورزشی

 هامالی در باشگاهپیشنهاد تعیین فایرپلی  -
 هاخیانت محسوب شدن فرهنگ کاهش هزینه -
 صوري و غیر کارشناسانه قراردادهاي کامالً -
 هاي فروش بازیکن، وجود داللیسم در فوتبال به دلیل فوتبال دولتیوجود رانت -

هاي ناعادالنه پرداخت
و ایجاد حباب قیمت 

گذاري در نرخ
 بازیکنان

7 
 جهت انجام کارهاي پژوهشی و آکادمیکیپایین بودن سرانه  -
 هاي پژوهش موجودهاي پژوهش و یا عدم استقالل کمیتهنبود کمیته -

مکفی نبودن بودجه 
 پژوهش

9 

 هاباور دولت به تجاري سازي باشگاه -
ها و ارائه راهکارهاي عملیاتی ایجاد آگاهی از اثرات تجاري سازي در سطح باشگاه -

 کردن آن
 ها و دولت براي ایجاد پذیرش تجاري سازيزمان به باشگاههاي هممشاوره -

ایجاد پذیرش تجاري 
 هاسازي در باشگاه

 درك ضرورت
درآمدزایی 

هاي باشگاه
 6 فوتبال

 آگاهی بازارهاي مرتبط با صنعت فوتبال از فرآیند درآمدزایی -
درآمدزایی در  ضرورت آگاهی هواداران، طرفداران، حامیان مالی و... از مزایاي -

 طوالنی مدت
 باور و اعتقاد به درآمدزایی از سوي همه اهالی صنعت فوتبال -
) در Strategic Partnership( شناسایی و توانمند کردن شرکاي استراتژیک -

 هاهاي مختلف براي خرید خدمات و محصوالت باشگاهحوزه
 ات و محصوالتایجاد نیاز در مردم و پاسخ دهی به آن از طریق فروش خدم -

ایجاد نیاز در بازار و  
فروش  محصوالت و 

 هاخدمات به آن

 
پس از تعیین مقوالت، مرحله  :دهی طبقات اصلیج) شکل

) 5ساخت طبقات کلی نظریه است که در جدول زیر (جدول 
 :ارائه شده است

 
 

 
 شکل دهی طبقات اصلی نظریه .5جدول 

 مقوالت طبقات اصلی

 ثّر مدیریتیؤهاي ممکانیزم
 ها در ایجاد تحولنقش حمایتی مدیران باشگاه -
 هامین و توسعه امکانات و تسهیالت باشگاهأت -
 ايداري حرفهنقش پررنگ مدیریت منابع انسانی و باشگاه -

 هاي مالی و اداريمکانیزم
 ها و درآمدها)(هزینه مدیریت منابع -
 محورهاي باشگاهحمایت مالی از پژوهش -
 هاي پرداخت منطقی و عادالنهطراحی مکانیزم -
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 مقوالت طبقات اصلی

 هاي آموزشمکانیزم

 هاي آموزش مدیرانتغییر شیوه -
 محور و تعاملی به مدیرانهاي ارتباطارائه آموزش -
 هاي آموزشآشنایی با شیوه -
 هاي آموزشتغییر سیستم -
 ايداري حرفهاد سند راهبردي باشگاهایج -
 هااجبار در آموزش به همۀ افراد باشگاه -

 هاي اصالح ساختار فوتبالمکانیزم

 ارتقاء نظام ارزشیابی و کنترل -
 هاي درآمدزاییلفهؤارتقاء کیفیت خدمات و محصوالت در همه م -
 اصالح ساختار معیوب صنعت ورزش و فوتبال -
 فوتبال مدیریت تخصصی صنعت -
 هاي درآمدزایی صنعت فوتباللفهؤایجاد سند راهبردي م -

 هاي اصالح فرهنگمکانیزم
 مداريکید بر اخالقأهاي دینی و تحاکمیت ارزش -
 هاي سیاسی در صنعت ورزش و فوتیالحذف رانت -
 هاي دو طرفهها مبتنی بر تعاملهاي ارتباطی باشگاهبازسازي کانال -

 قانونی -حقوقیهاي مکانیزم
 هاطراحی مجدد فرآیندهاي داخلی باشگاه -
 هاي درآمدزاییلفهؤایجاد فرآیند تسهیل در اخذ قانونی م -
 هاها، قوانین و امور مالی باشگاهنامهشفافیت آیین -

 طراحی و استقرار مدل درآمدزایی
 ها با مراکز علمیتعامل دو طرفه باشگاه -
 استقالل مالی و توسعه آنهادستیابی به مزایاي  -
 هاي فوتبال در بازارایجاد شبکه مشتریان و اعتباربخشی به برند باشگاه -

 
 گام دوم: کد گذاري محوري

پردازي کدگذاري محوري، مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه
 بــین ۀداده بنیــاد اســت. هــدف از ایــن مرحلــه برقــراري رابطــ

(در مرحله کدگذاري باز) است. این کار بـر   هاي تولید شدهطبقه
پـرداز کمـک   شـود و بـه نظریـه   اساس مدل پارادایم انجام مـی 

کند تا فرآیند نظریه را به سهولت انجام دهد. اساس فرآینـد  می
بر بسـط و گسـترش یکـی از     دهی در کدگذاري محوريارتباط
م این پـژوهش بـر اسـاس    ها قرار دارد. بنابراین در گام دوطبقه
هاي دست آمده از مطالعه اسناد باالدستی و مصاحبههاي بهداده

مولفـۀ مـدل مطلـوب درآمـدزایی      7بنـدي آنهـا،   عمیق و مقوله
 هاي فوتبال به دست آمده است.باشگاه

هاي فوتبـال  طراحی مدل درآمدزایی باشگاه جوهري تئوري
ــران ــلفــه مکــانیزمؤهفــت م داراي ای ــدیریتی، ؤهــاي م ثر م

هـاي اصـالح   هاي آمـوزش، مکـانیز  هاي مالی، مکانیزممکانیزم
هـاي  هـاي اصـالح فرهنـگ، مکـانیزم    ساختار فوتبال، مکانیزم

 باشد. قانونی و طراحی و استقرار مدل درآمدزایی می -حقوقی

(کدگـذاري   پـردازي گام سوم: تشریح مرحله نظریه
 انتخابی)

پـردازي بنیـادي، تولیـد    نظریههمانگونه که گفته شد، هدف 
هـا  نظریه است نه توصیف صرف پدیده. براي تبدیل تحلیل

ها باید به طـور مـنظم بـه یکـدیگر مربـوط      به نظریه، طبقه
(براسـاس نتـایج دو مرحلـه قبلـی      شوند. کدگذاري انتخابی

پردازي است. به ایـن ترتیـب   کدگذاري) مرحله اصلی نظریه
ها ربط مند به دیگر طبقهمکه طبقه محوري را به شکل نظا

داده و آن روابط را در چارچوب یـک روایـت ارائـه کـرده و     
هایی را که به بهبود و توسعه بیشتري نیاز دارند اصالح طبقه

کند. در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از مـتن  می
پدیده مورد مطالعه، یا چارچوب مدل پارادایم را بـه صـورت   

ریزد و به یا مدل پارادایم را به هم می کندروایتی عرضه می
دهد (دانایی فرد و نهایی را نشان می ۀصورت ترسیمی نظری

 ).134: 1389اسالمی،
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 هاي فوتبالمدل پارادایمی درآمدزایی باشگاه
کند که از طریق آنها جامعه این نظریه سازوکارهایی را بیان می

ون فوتبـال  هـاي فوتبـال، فدراسـی   هدف (صنعت فوتبال، باشگاه
ــدي ــه   و...) نیازمن ــه ب ــا توج ــود را تشــخیص داده و ب ــاي خ ه

هاي بدست آمـده در صـدد کسـب  موفقیـت و پیشـرفت      لفهؤم
هـاي فوتبـال نیـز بـه ماننـد سـایر       آیند و از طرفی باشگاهبرمی

ها محصول خود را از طریق بازارسازي به جامعـه هـدف   شرکت
آمـدزایی  دارنـد. بـراي بسـط و گسـترش نظریـه در     عرضه مـی 

 ). 2(نمودار  گرددهاي فوتبال، مدلی کلی ارائه میباشگاه
 

 گیريبحث و نتیجه
نمایش داده شده است: یکی از  2همانگونه که در نمودار 

هاي فوتبال کشور، توجه به تجاري هاي توسعه باشگاهضرورت
هاي تجاري شده نها و سازماسازي آنها به مانند سایر شرکت

هاي در راستاي حل مسائل مالی باشگاهباشد که این امر می
. بدین منظور الزم است که مدیران شرایط )P1( فوتبال است

هاي فوتبال سازي باشگاههاي تجاريالزم را براي فعالیت
حل مسائل  ۀزمینهاي نوآورانه در فراهم کرده و از ایده

هاي الزم را هاي مالی حمایتلفهؤها به خصوص اخذ مباشگاه
توان با هاي مدیران، میبا وجود حمایت ).P2( به عمل آورند

انجام مطالعات تطبیقی، و یا استفاده مطلوب از نتایج 
هاي انجام شده در زمینه صنعت فوتبال اقدام به اصالح پژوهش

هاي فوتبال را ساختار فوتبال نموده و مقدمات توسعه باشگاه
 هاي . همچنین از الزامات حمایت از فعالیتوردفراهم آ

 

 
 کدگذاري محوري بر اساس مدل پارادایم .1نمودار 
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 )=P: Propositionمفروضه(*
)P1ها است؛هاي فوتبال مرهون تجاري سازي در راستاي حل مسائل مالی باشگاه): توسعه باشگاه 
)P2باشد؛گرو مدیریت برتر میها در جهان در هاي سازمانها و فعالیت): موفقیت بسیاري از پروژه 
)P3 کرد؛توان تحوالت اساسی ایجاد صنعت فوتبال ایران می): با اصالح ساختارهاي حاکم در 
)P4هاي توسعه مالی است؛اندرکاران صنعت فوتبال ایران الزمه رسیدن به موفقیت): اصالح سیستم آموزش، و تعلیم صحیح دست 
)P5هاي با ارزش صنعت فوتبال ایران است؛سازي، راه رسیدن به پیشرفتسازي مالی و سپس خصوصیلفه ؤسازي در راستاي م): فرهنگ 
 )P6هاي فوتبال است؛هاي اقتصادي باشگاهدستیابی به موفقیت ۀهاي مالی مقدملفهؤ): تعریف م 
 )P7هاي قانونی؛ها و حل مشکل خألهاي درآمدزایی باشگاهها و قوانین مشوق فعالیتنامه): تدوین آئین 
 )P8 :(هاي فوق است.هاي فوتبال، نتیجه طراحی مکانیزمطراحی و استقرار فرآیند مدل درآمدزایی باشگاه 

 هاي فوتبال ایرانمدل پارادایمی درآمدزایی باشگاه .2نمودار 
 

هـاي سـاختاري    مکـانیزم هاي فوتبال، تعبیـه  درآمدزایی باشگاه
هـاي فوتبـال   هاي مالی در ساختار کلی باشگاهلفهؤمتناسب با م

است و ایجاد تحوالت ساختاري در این زمینه ضروري بـه نظـر   
ــی ــدم ــحیح   P3( رس ــیم ص ــوزش و تعل ــالح سیســتم آم ). اص
هاي رسـیدن  اندرکاران صنعت فوتبال ایران از دیگر الزمهدست

همچنـین   .)P4هاي فوتبال است (هاي مالی باشگاهبه موفقیت
هاي الزم جهت فراهم کردن فضـاي مـورد نیـاز    سازيفرهنگ

سـازي مـالی و سـپس    لفـه ؤکوشش و تالش علمی در زمینه م
هاي فوتبال ایران یکی دیگر از الزامـات  خصوصی سازي باشگاه

). البتـه بایـد ایـن    P5( هاي فوتبال استایجاد تحول در باشگاه
خص کـردن  نکته را در نظر داشـت کـه بـدون تعریـف و مشـ     

 رودهـاي فوتبـال کـاري از پـیش نمـی     هاي مالی باشگاهلفهؤم
)P6نامه). نکته دیگر اینکه با تدوین آئین   ق هـا و قـوانین مشـو

مشـی دقیـق و   هاي مالی، خصوصی سازي و تدوین خطفعالیت
هاي فوتبال انگیزه الزم براي شفاف براي تعیین مالکیت باشگاه

) و از ایـن طریـق راه   P7( کـرده درآمدزایی در مـدیران ایجـاد   
هـاي  رسیدن به درآمدزایی پایدار و استقرار فرآیند آن در باشگاه

 .)p8( فوتبال را هموار سازیم

 : )P1(شرایط علی 
 هاتوسعه و استقالل مالی باشگاه -
 هاحل مسائل مالی باشگاه -
 هاتولید ثروت براي باشگاه -
  FIFAو  AFCالزامات  -
 هاخطر ورشکستگی باشگاه -

 ):P2(مقوله اصلی 
طراحی مکانیزم هاي 

 مدیریتی

 :)P3(کنشها و تعامالت
طراحی مکانیزم اصالح  

سیستم و ساختار صنعت 
 فوتبال

 ):P8پیامد(
طراحی مکانیزم 
هاي درآمدزایی باشگاه

 فوتبال

طراحی مکانیزم اصالح  
 )P4آموزش (

 :شرایط مداخله گر

طراحی مکانیزم اصالح 
 )P5فرهنگ(

 )P6طراحی مکانیزم هاي مالی(

طراحی مکانیزم هاي 
 )P7قانونی( -حقوق

 بستر حاکم:
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 مقایسه عناصر مدل حاصل از تحقیق با ادبیات موضوع .6جدول 
 ادبیات و پیشینه موضوع هاي فوتبالمدل درآمدزایی باشگاه

 :یشرایط علّ
 هاتوسعه و استقالل مالی باشگاه -
 هاحل مسائل مالی باشگاه -
 هاتولید ثروت براي باشگاه -
 FIFAو  AFCالزامات  -
 هاخطر ورشکستگی باشگاه -

کند که تجاري سازي براي پیشرفت همه صـنایع یـک   شیباتا اظهار می
 کـاربردي اسـت  هاي له نیازمند پژوهشأکشور ضروري است، و این مس

) تجـاري سـازي را   1395( رضـایی و همکـاران   .)1147: 2010شیباتا: (
هـاي فوتبـال ایـران معرفـی     مقدمه و الزمۀ خصوصـی سـازي باشـگاه   

هـاي  ترین عامل ناکارآمدي باشگاه) مهم1393( کنند. سلیمانی دامنهمی
 کند.ها عنوان میفوتبال ایران را کسب درآمد ناچیز و رقم بزرگ هزینه

 پدیده اصلی(طبقه محوري):
 هاي مدیریتی:طراحی مکانیزم

 هاتأمین و توسعه امکانات و تسهیالت باشگاه -
 هادر ایجاد تحول در باشگاه عالی نقش حمایتی مدیران -
 ايداري حرفهنقش پر رنگ مدیریت منابع انسانی در باشگاه  -

تـرین مـانع   ها را مهـم ) نبود مدیران متخصص در باشگاه1395( دوستی
 کنـد. رضـایی  مـی هاي فوتبال اسـتان مازنـدران معرفـی    توسعه باشگاه

) مهمترین موانع اخذ حق پخش تلویزیونی در ایـران را در هفـت   1395(
سیاسی، عوامـل   -قانونی، عوامل اقتصادي -دسته اصلی؛ عوامل حقوقی

مدیریتی، عوامل ساختاري، عوامـل معنـایی، عوامـل رفتـاري و عوامـل      
 بندي نمودند.تقسیم محیطی

 :بستر حاکم
 قانونی:  -حقوقیهاي طراحی مکانیزم

 هاطراحی مجدد فرآیندهاي داخلی باشگاه -
 ایجاد فرآیند تسهیل درآمدزایی -
 هاها، قوانین و امور مالی باشگاهشفافیت آئین نامه -

 هاي مالی:طراحی مکانیزم
 مدیریت منابع (درآمدها و هزینه ها) -
 ايداري حرفههاي کمک به باشگاهمالی از پژوهشحمایت  -
 هاي پرداخت منطقی و عادالنهطراحی مکانیزم -

) عنــوان کردنــد کــه نــام تجــاري یکــی از 2012( جــوانی و همکــاران
کید بر نقش أباشد. اسکات با تهاي مهم در وفاداري هواداران میشاخص

وتور محرك این حق پخش تلویزیونی در توسعه فوتبال آن را به عنوان م
) ضــعف 1395دوســتی( ).23: 2012اســکات، ( صــنعت عنــوان کردنــد

 زها، نبود تیم متخصص مالی و نبود کمیته بازاریـابی ا درآمدزایی باشگاه
هاي فوتبال استان مازندران معرفـی  ترین موانع توسعه مالی باشگاهمهم
تـأمین  هـاي نـوین   ) عدم آگاهی مـدیران از روش 1394( کند. ترابیمی

هاي فوتبال لیـگ برتـر عنـوان    ترین مانع درآمدزایی باشگاهمالی را مهم
 کند.می

 گر:شرایط مداخله
 هاي اصالح ساختار آموزشی:طراحی مکانیزم

 هاي آموزشتغییر شیوه -
 محور و تعاملی به مدیرانهاي ارتباطارائه آموزش -
 هاي آموزشآشنایی با شیوه -
 آموزشیهاي تغییر سیستم -
 اجبار در آموزش -

 هاي اصالح فرهنگ:طراحی مکانیزم
 هاهاي سیاسی در باشگاهحذف رانت -
 هاي دو طرفهها مبتنی بر تعاملهاي ارتباطی باشگاهبازسازي کانال -
 ايمداري حرفهکید بر اخالقأهاي دینی و فرهنگی با تارزشحاکمیت  -

اکثـر  ) موانع فرهنگی را یکی از موانع تجاري سـازي  1389پور(حسنقلی
) معتقد اسـت کـه بسـترهاي    1392( کند. رضاییصنایع ایران عنوان می

هاي فوتبال ایـران آمـوزش   اي جدید را باید به همه مدیران باشگاهحرفه
ساز معرفی کرده و ) صنعت فوتبال را هویت1392( داد. مشبکی اصفهانی

) اصـالح فرهنـگ را از   2008( فرهنگی آن تأکیـد دارد. کـوالتر   بر نقش
 .کندهاي ورزشی ذکر میباشگاه ثّر در موفقیتؤعوامل مهم و م

 :راهبردها
 :مکانیزم اصالح ساختار فوتبالطراحی 

 ارتقاء نظام ارزشیابی و کنترل -
 هالفهؤهاي فوتبال در همه مارتقاء کیفیت خدمات و محصوالت باشگاه -
 گونه معیوب حاکم بر ورزش و صنعت فوتبالاصالح ساختار بوروکراسی -
 تخصصی کردن مدیریت و منابع انسانی -
 ايداري حرفهایجاد سند راهبردي باشگاه -

 .)65: 2005(دبکـر،   هـا وجود خط مشی پویا براي تجاري سازي باشگاه
را  هـاي فوتبـال  ) موانع محیطی و ساختار مـدیریت باشـگاه  1388( الهی
) 1393( سلیمانی دامنه .ترین موانع توسعه درآمدزایی عنوان نمودندمهم

هـا معرفـی   ارزشیابی باشگاه ل ورترین ابزار کنتها را مهممیزان پرداختی
) ایجـاد سـند راهبـردي بـراي     1388( ) و الهـی 1395( کند. رضـایی می

 داند.هاي لیگ برتر ضروري میباشگاه

 :پیامدها
 هاي فوتبال:درآمدزایی باشگاهطراحی مدل 

 ها و مراکز علمیتعامل باشگاه -
 هادستیابی به مزایاي درآمدزایی و توسعه مالی باشگاه -
 هاي بازارسازيآشنایی با شیوه -
 درك ضرورت درآمدزایی -
 ايداري حرفهدر همه امور باشگاه ایجاد محیط و تفکر رقابتی -
 خصوصی سازي -
 ها در بازارمشتریان و اعتبار بخشی به برند باشگاهایجاد شبکه  -

) برقــراري تعامــل دو طرفــه بــین صــنعت فوتبــال و مراکــز 1395( دوســتی
 مـاتوس . کندمیها معرفی دانشگاهی را یکی از موانع ساختاري توسعه باشگاه

هـاي  کند که در موضوع حق و پخش تلویزیـونی، باشـگاه  ) عنوان می2012(
همکــاران «تلویزیــونی بایســتی همــدیگر را  -ي رادیــوهــافوتبــال و شــبکه

ــر »اقتصــادي ــده  ف ــل برن ــابین تعام ــی م ــاي ف ــوده و در قرارداده  -ض نم
هاي تلویزیونی به صـنعت فوتبـال،   داشته باشند. با ورود رسانه و شبکه28برنده
تر شـد؛ بـه نحـوي کـه در ایـن زمینـه اعمـال        هاي تجاري آن پیچیدهجنبه

نفعـان  ها که به نیاز همه ذيو دولت ، رسانهباشگاهرویکردهاي جدید از سوي 
 .)43: 2012(تورنر،  رسدصنعت فوتبال پاسخ دهد ضروري به نظر می

 

                                                                                                                                                    
28. Win-win 
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، 1، شـماره  نشریه مـدیریت ورزشـی  . »مالی صنعت فوتبال ایران

 .189-202صص: 
هاي تحقیق کیفی و اي بر روشمقدمه .)1387بازرگان، عباس ( −

. تهـران، انتشـارات   آمیخته؛ رویکردهاي متداول در علوم رفتاري
 .25-43دیدار، چاپ اول، صص: 
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