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 چکیده

زان کند، میترین تصویری که به ذهن مردم خطور میاحتماالً سریع سازی ورزشایدربارة حرفه کردنبا صحبت

 «سازیایحرفه»اما مفهوم اصلی واژة  شود،مختلف به ورزشکاران داده می هایهایی است که به روشپرداختی

 سازیایشناسایی علل، موانع و پیامدهای حرفهبا هدف این پژوهش  با این تعریف روزمره متفاوت است.

-های نیمههای پژوهش از طریق مصاحبهداده. کشور ایران انجام شدهای ورزشی در فدراسیون منتخبی از

دور  اده از روشفو با است شد آوریجمع هانفدراسیوسازی ایحرفهساختاریافته با افراد متخصص در زمینة 

-رفهحتم اصلی برای علل، موانع و پیامدهای ، درمجموع پنج اساس نتایجتحلیل شدند. بروهرمونتیکی تجزیه

ییرات ساختاری ها، نیاز به تغتجاری فدراسیون-بستر اقتصادیشامل های ورزشی کشور سازی فدراسیونای

های هجنب ها از طریق منابع انسانی و ارتقایوری فدراسیونها، الگوسازی از طریق ورزش، بهرهفدراسیوندر 

طبقه از  15زیرطبقه، و  38کد اولیه،  120شناسایی شدند. همچنین  قانونی ورزش کشور-سیاسی

توان می این پژوهش ایهیافتهاساس وین شدند. برساختاریافته شناسایی و تدهای نیمهتحلیل مصاحبهوتجزیه

ران های ورزشی ایتواند به فدراسیونسازی میایشناخت علل، موانع و پیامدهای حرفهگیری کرد که نتیجه

حلیل محیط درونی و بیرونی وتیهوکار کمک شایانی کند. همچنین تجزبرای رسیدن به فرایند کسب

-ایفهتواند روند حرها میسازی در محیط آنایبالقوة حرفه هایظرفیتهای ورزشی و شناسایی فدراسیون

 های ورزشی را تسریع بخشد.سازی و پیشرفت سازمان

 

 .های ورزشی ایران، دور هرمونتیکیسازی، تغییرات سازمانی، فدراسیونایحرفه :کلیدیواژگان
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 مقدمه
سازمانی مهمی  تغییرات ورزشیهای سازمانسازی ورزش، های اخیر و در ابتدای دورة تجاریدر سال

افزایش  عنوان فرایندی در راستایبه که 1سازیایتوجه به حرفه با وجود. ایجاد کردند در درون خود را

روند تغییر  باعث ایجاد اینعوامل مختلفی که  ، دربارةشودشناخته می هاسازمان و اثربخشی کارایی

های سازمانکه موضوع باعث شده است  همین .شناخت کمی وجود دارد ،اندشده هادر فدراسیون

 2، ادواردز و واشینگتوندچار مشکل شوند. داولینگ باالدستیهای ر درک ساختار سازماننیز د وابسته

دنبال ایجاد به( با تأکید بر این شکاف، 420، 2015) 3یل و جیاکا( و ناجل، شلزینگر، ب523، 2014)

منظور به ،روازاین ؛بودند های ورزشیسازی فدراسیونایدرک حرفه منظوررویکرد سیستمی به یک

 سمتسمت تغییر از یک فعالیت داوطلبی بهها به، فدراسیونشدنبا روند تجاری هاسازگاری سازمان

-حرفه» رونداین  ( که111، 2011، 4)شیلبری و فرکینز حرکت کردند کاروکسبتجاری و  فعالیتیک 

 شود.نامیده می« سازیای

به  راهای ورزشی سازی در سازمانایحرفه روند مبانی و پیشینة(، 526، 2014) و همکاران داولینگ

ز یک حالت آماتور و داوطلبانه گذار ا»سازی سازمانی به معنی ایحرفه -1ند: اکرده سه دسته تقسیم

 -2 ،استگذاری بررسی شده سیاست ساختار و ،اکمیتکه از نظر ح« کاروهای کسبسمت فعالیتبه

های یک عامل خارجی است که بر سازمان شناساییسازی سیستماتیک که تالشی برای ایحرفه

تعریف  «هاها به حرفهتغییر شغل»عنوان بهسازی شغلی که ایحرفه -3و  گذاردورزشی تأثیر می

های در فدراسیونسازی ایتمام ابعاد حرفه شده استتالش  در این پژوهش(. 1988، 5شود )ابوتمی

های امروزی، فدراسیون پیشرفتةدلیل تغییرات در ماهیت ورزش و جامعة به البتهشود؛  ورزشی بررسی

به همین دلیل  (؛115، 2011رو هستند )شیلبری و فرکینز، هروب یهای مختلفورزشی با چالش

، محیط پیچیده و پویا فراهم کنندهای ورزشی باید ساختارها و فرایندهای مناسبی را برای فدراسیون

 کنندسازی ( و ظرفیت118، 1201)شیلبری و فرکینز،  خود را افزایش دهند 6قابلیت راهبردی

 (.227، 2011، 7کین)رابینسون و مینی

رهای آمریکا، مطالعة تطبیقی کشو ( با132، 2013) خانی، امیری و قرهاحسانی در همین زمینه

ای در این کشورها سازمان لیگ ترین نهاد در ورزش حرفهمهم ندو ژاپن نشان داد استرالیا، انگلستان

                                                           
1. Professionalization  

2. Dowling, Edwards & Washington 

3. Nagel, Schlesinger, Bayle & Giauque 

4. Shilbury & Ferkins 

5. Abbott 

6. Strategic 

7. Robinson & Minikin 
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شود. مدیره اداره میترسد و توسط هیئثبت میای تجاری بهصورت مؤسسهای است که بهحرفه

نظر ار یا عضو آن است که زیردهای سهامحامیان مالی و باشگاه در اختیارمالکیت این سازمان بیشتر 

تر از فدراسیون و سازمان لیگ، مراتب پایینکنند. در سلسلهط در کشور فعالیت میتبهای مرفدراسیون

سازی ایحرفهبنابراین،  ؛نگرندای میهایی قرار دارند که از دو جنبة رقابتی به ورزش حرفهباشگاه

-ایحرفه ،حالبااینشود؛ تغییرات عمیق سازمانی می ایجاد سببسازمان  و منابع انسانی ساختارها

ادارات  شده در زمینةهای انجامدر پژوهشنیست.  منابع انسانی در سازمانسازی تنها به معنی توسعة 

مدیره، نقش ت، ساختار هیئمثالعنوان)به سازمان سنتی اصالح ساختارهای های ورزشی،و سازمان

-ایان شاخصی برای میزان حرفهعنوبه( مدیره و مدیرعاملتمدیره، رهبری مشترک میان هیئتهیئ

، و همکاران داولینگ؛ 125، 2011)شیلبری و فرکینز،  بررسی شده استهای ورزشی سازی سازمان

2014 ،527).  

 در بسیاری از مطالعات و های ورزشی ارائه نشده استسازی در سازمانایحرفهاز  یدقیق تعریف 

یندها های سازمانی، ساختارها و فراو دیگر فعالیت دیدگاه کارکنان محدود شده استبه سازی ایحرفه

 (.409، 2015، ناجل و همکاران) شده است نادیده گرفتهسازی( و خصوصی ریزی راهبردی)مثالً برنامه

هنگامی براین، عالوه است.سازی بررسی نشده ایابعاد کالن حرفه هاکدام از پژوهشهمچنین در هیچ

های ورزشی ای بین سازمانهای گستردهتفاوت شود،مطالعه می هاسازمان سازیایحرفه دربارةکه 

های که برخی از سازمانحالی(. در190، 2012، 1شود )نیکولس، پادمور، تیلور و بارتمشاهده می

 .ای هستندکاماًل حرفه برخی دیگر رسدنظر میاند، بهورزشی هنوز تغییر نکرده

های ورزشی شود، فدراسیونشدت احساس میکه در آن نیاز به تغییر به ی مهم ورزشهایکی از عرصه 

ستند. ه فعالیت به نظر وزارت ورزش و جوانان ایران مشغولفدراسیون زیر 51، حاضر. درحالهستند

یراتی در ها با تغیای وجود دارد. برخی فدراسیونهای عمدهتفاوتفدراسیون نیز  51در بین این 

های رصهحدودی شرایط خود را در ورزش جهان بهبود بخشند و در عاند تاتوانستهساختارهای خود 

سازی در جهان ایالبته هنوز با استانداردهای حرفه؛ کنند و افتخار کسب آور باشندالمللی مدالبین

رزش کشور گیری ودر ساختار تصمیم بیشترریزی و تالش فاصلة زیادی وجود دارد و نیاز به برنامه

 شود. اس میاحس

ت و درک بهتر این پدیده کمک تواند ما را در شناخسازی میایبارة مفهوم حرفهدر هامرور پژوهش

منطق رسمی و سمت تغییر از منطق آماتور به نآو  سازی در ورزش یک پیام ویژه داردایحرفه. کند

                                                           
1. Nichols, Padmore, Taylor & Barrett 
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اساس ، بردرواقع کند.توجه میها سازی بیشتر به محیط داخلی سازماناییند حرفه. فرااست ایحرفه

شود، انتظاراتی که از محیط بیرونی سازمان وجود دارد و میزان تغییراتی که به سازمان تحمیل می

ها در مواجهه با این تغییرات بیشتر احساس ها، ساختارها و موقعیتدادن فعالیتنیاز به رسمیت

  شود.می

وهش ، پژه شدسازی پرداختایامع به مفهوم حرفهصورت جهایی که در آن بهیکی از اولین پژوهش

-قبلی در زمینه هایمند پژوهشپژوهش به مرور نظام این ها درآن ( بود.2014) داولینگ و همکاران

سبب شناسایی سه ها ند. نتایج پژوهش آنشناسی و مدیریتی پرداختهای مدیریت ورزشی، جامعه

غلی شسازی ایو حرفهسازی سیستمی ایسازمانی، حرفهسازی ایحرفهسازی شامل ایسطح حرفه

 شد.

 یکولیس،کبرای مثال،  تمرکز شده است؛سازی ایعلل و پیامدهای حرفه بر هادر بیشتر پژوهش البته

 3، ادواردز، ماسون و واشینگتون(2002) 2آمیس، اسالک و هینینگز(، 1995) 1و هینینگز اسالک

 ( و2011شیلبری و فرکینز ) (،2009) 5استنلینگ و فاهلن(، 114، 2009) 4هورچ و شوت(، 2009)

-ها، سازمانهای ورزشی مختلف اعم از فدراسیونرا در سازمان هایی( پژوهش2011) و همکاران 6وس

ختار و منابع انسانی سا ها بری انجام دادند. نتایج این پژوهشهای ورزشهای ورزشی داوطلبی و باشگاه

 آمیس و همکارانگرانی مانند یز پژوهشسازی نایدر زمینة پیامدهای حرفه ،اینبربود. عالوهمتمرکز 

 10یل و رابینسونا، ب(2006) 9(، تیلور و مک گرو2003) 8(، کوسکلی و هوی1997) 7آولد(، 1995)

دو سازی را در ایحرفه این پیامدها، اثرهای که دادند نشان( 2010فرکینز و شیلبری ) ( و2007)

در یک  ها رامام این پژوهشنتایج ت( 2015)ناجل و همکاران . کنندشکار میآ محیط درونی و بیرونی

و  11رورانندر پژوهشی که  .آوری کردندجمعسازی ایچارچوب چندسطحی برای تحلیل حرفه

انجام « های ورزشی در سوئیسسازی در فدراسیونایعلل حرفه»با عنوان  (10، 2018) همکاران

هم  به بسیار شبیه های ورزشی ملیسازی در فدراسیونایبه این نتیجه رسیدند که علل حرفه دادند،

                                                           
1. Kikulis, Slack & Hinings 

2. Amis, Slack & Hinings 

3. Edwards, Mason & Washington 

4. Horch & Schütte 

5. Stenling & Fahlén 

6. Vos  

7. Auld 

8. Cuskelly & Hoye 

9. Taylor & McGraw 

10. Bayle & Robinson 

11. Ruoranen  
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های ملی )محبوبیت، منابع مالی ها نشان داد که عوامل اختصاصی فدراسیونتحلیل آنوبودند. تجزیه

یکی از همچنین  شدن تأثیرگذارند.اییند حرفهسازی( بر سرعت و فراایبه حرفهو نگرش افراد 

ای مطالعاتی است که در چارچوب تدوین توجه در کشور در زمینة ورزش حرفه های درخورپژوهش

نسبت آن با ورزش پرورشی،  ای وبدنی و ورزش کشور دربارة ورزش حرفهنظام جامع توسعة تربیت

ف سازمان در ابعاد مختل دربارة .(2013 ،و قهرمانی انجام شده است )احسانی و همکاران همگانی

نژاد، یوسفی رمضانی عیدی، ،مثالعنوانهایی صورت گرفته است؛ بهپژوهش های ورزشی نیزفدراسیون

از بین چهار  ندهای ورزشی نشان دادبررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون با( 126، 2012)و سجادی 

وری( در بهره ریزی وهای ورزشی، الگوی اهداف عقالنی )برنامهالگوی اثربخشی در فدراسیون

، نزدیکدر پژوهشی عنوان الگوی غالب معرفی شد و در اولویت قرار داشت. های منتخب بهفدراسیون

های های سیستمای در بیشتر مؤلفهورزش حرفه ند( نشان داد130، 2013احسانی و همکاران )

 فراوانی پیش تهدیدهایها و ضعفر وضعیت بحرانی قرار دارد و د شدهبررسینرم و سخت  پشتیبانی

کشورهای های ورزشی سازمان دربارة که هاییپژوهش کلی،طوربه روی این بخش از ورزش قرار دارد.

-ایحرفه 2شکالاَ -2سازی، ایحرفه 1علل -1شود: است، به سه حوزه تقسیم می ام شدهمختلف انج

 سازی. اییند حرفهفرا 3پیامدهای -3سازی و 

اند و اثر متقابل گسترة سازی تمرکز کردهایهای فردی حرفهمعموالً تنها بر جنبهکنونی های پژوهش

العات تنها چند عامل گیرند. در بسیاری از مطنظر نمیعلل، موانع و پیامدهای آن را در وسیعی از

اند که نظر گرفته شدههای سازمانی( درو ارزش سازمانی )برای مثال، توسعة وظایف، منابع مالی

انند افزایش های مثبت مجنبه دربارة سازی شوند.اییند حرفهایا مانع فرتوانند باعث پیشبرد می

و همکاران،  )ناجل کیفیت مدیریت، خدمات و عملکرد )کارایی و اثربخشی( کمتر بحث شده است

ا که ر ای از عواملیوجود دارد که طیف گستردهنسبتاً اندکی های براین، پژوهش(. عالوه420، 2015

دادن انجام ،بنابراین ند؛م ادغام کناند، باهسازی قرار گرفتهایأثیر حرفهتتحاضر یا از قبل تحدرحال

م ترکیب های ورزشی را باهسازی در فدراسیونایو پیامدهای حرفه پژوهشی که انواع دالیل، موانع

 اهمیت ارائه دهد. با وجودهای گذشته های موجود در پژوهشتواند پاسخ مناسبی به شکافکند، می

بط با این کنون دو نقص مرتهای ورزشی، تاسازی سازمانایشده در زمینة حرفهانجام هایپژوهش

سازی یک کاربرد عمومی دارد، ایرچه مفهوم حرفهکه اگاول ایننقص  موضوع شناسایی شده است:

                                                           
1. Causes  

2. Forms  

3. Consequences  
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، در بیشتر ی آن را بیان کندو روشی دقیق که مفهوم عملیات وتحلیلتعریف دقیق آن، واحد تجزیه

ای است که بین مدیریت ورزشی نقص دوم نیز اختالف مفهومی است؛مبهم و نامشخص بوده  هاپژوهش

(. این تفاوت 112، 2011شناختی و مدیریتی وجود دارد )شیلبری و فرکینز، موجود و ادبیات جامعه

-مفهوم حرفه ق علمی )آکادمیک( دربارةبود توافناشی از کمحدی تاتواند سازی میظاهری در مفهوم

ازی در سطوح گسترده باشد. این نبود انطباق باعث شده است که پژوهشگران مدیریت ورزشی سای

اگر پژوهشگران رشتة مدیریت ترتیب، اینکار گیرند؛ بهصورت مفهومی محدود بهسازی را بهایحرفه

توانند توضیحی نهایت میسازی انجام دهند، درایدر زمینة حرفه را بیشتری هایورزشی پژوهش

توجه است که در کشور  البته این نکته درخور کنند؛سازی ارائه ایتر دربارة حرفهتر و پیچیدهجامع

به  است تا بتوانند از این طریق ز پژوهشگرانسازی بیشتر مورد نیاایدید کالن به موضوع حرفه ایران

های ورزشی کشور با توجه به وضعیت نامناسب این عوامل در سازمان د.جزئیات این مفهوم نیز پی ببرن

های سازی برای این بخش، این سؤال مطرح است که چه عواملی برای حرکت فدراسیونایو لزوم حرفه

-حرفه همچنینای اثرگذار است؟ سمت یک سازمان حرفهای بهحرفهورزشی ایران از یک نهاد نیمه

-سازی فدراسیونایحرفه ،نهایتروست؟ و درههای ورزشی کشور با چه موانعی روبیونسسازی فدراای

 پی دارد؟های ورزشی چه پیامدهایی برای ورزش کشور در
 

 پژوهش روش
های ورزشی، ماهیت سازی فدراسیونایعوامل دخیل در حرفهجه به فقدان شواهد تجربی دربارة با تو

سازی در ورزش ایزیرطبقات و طبقات حرفه کدهای اولیه، است.این مطالعه از نوع کیفی و اکتشافی 

های تجربی، تحلیل آوری دادهمنظور جمعبهها شناسایی و تدوین شدند. مصاحبهپس از اجرای کشور، 

جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی اساتید اساس مطالعة موردی انجام شد. محتوای کیفی بر

اساتید علوم سیاسی و همچنین تمامی مدیران ارشد زشی و اقتصاد، شناسی ورمدیریت ورزشی، جامعه

دسترس با استفاده از صورت نظری، هدفمند و دررزشی بودند. نمونة آماری نیز بههای وفدراسیون

-دلیل انتخاب فدراسیونهمچنین برفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. گیری گلولهتکنیک نمونه

برداری در آوری کشتی و وزنهو مدال لفوتبال، پیشرفت چشمگیر والیبا ، فراگیربودنمنتخبهای 

دقیقه بود که بیشترین مدت  36ها مصاحبهاجرای مدت میانگین رویدادهای جهانی و المپیک بود. 

به مصاحبة  ه و کمترین مدت مربوطدقیق 39مدت د مدیریت ورزشی بهاتیمصاحبه مربوط به یکی از اس

، زادهعباس، به نقل از 2000ینکلن )نظر گودا و لطبق  .شد دقیقه ثبت 10مدت استاد مدیریت مالی به

-انتقال اعتبار، ل چهار معیارمکیفی شا هایدر پژوهش یک آزمون(، بررسی صحت و تأیید 24، 2012

باورپذیری معادل روایی در اعتبار یا در این میان،  پذیری و تأییدپذیری است.پذیری، اطمینان
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کنندگان در پژوهش. ها برای شرکتبودن یافتهیعنی درجة اعتماد به واقعی ی است؛کم   هایپژوهش

شود ی شناخته میهای کم پذیری در یک پژوهش کیفی معادل پایایی در پژوهشهمچنین اطمینان

در این پژوهش برای  شود.میفته ها توسط سایر پژوهشگران گو به درجة بازیافت و تکرارپذیری داده

را کدگذاری کردند و میزان مشابهت زیاد در کدهای اولیه ها داده دو پژوهشگرتعیین پایایی، 

هش با رویکرد دور هرمونتیکی های پژوداده .بودپذیری مناسب پژوهش اطمیناندهندة نشان

تنها  ،داند. جزءتعامل جزء و کل میاساس این رویکرد، انسان جهان را حاصل بر. وتحلیل شدندتجزیه

فسیر، آغاز یا پایانی یند دور تشود. در این فرااز اجزاء ساخته می شود و کلدر بافت کل درک می

یند دوری، معنای هر جزء خاص بیان کرده است: در این فرا 1که جی. کی اسمیتگونهآن وجود ندارد؛

ی کل و برعکس است. دستیابی به یک تفسیر یک متن )مانند کلمه یا جمله(، مستلزم درک معنا

یند حرکت دائم بین اجزاء و کل است که در آن هیچ نقطة آغاز یا پایان مطلقی دار حاصل فرامعنی

 ها مشخص شودتا معنای آن شوند(. در این پژوهش، متون تحلیل می1983 وجود ندارد )اسمیت،

سازی ایدر بافت کلی اثر )حرفه شوند،ستخراج میها اتر که از مصاحبه(. واحدهای کوچک1990، 2)اور

یتی است که از کلمات و سازی( کلای. کل اثر )حرفهشوندهای ورزشی کشور( تفسیر میفدراسیون

 برای کل از و کنندمی طرح اجزاء دربارة را هاییپرسش پژوهشگراننمادهای منفرد تشکیل شده است. 

 دربارةرا  هاییپژوهشگران پرسش همچنینکنند. می استفاده پاسخ یافتن منظوربه بافت کردنمفراه

 همواره یند،فرا این . درکننداستفاده می هاپاسخ این برساختن برای اجزاء از و کنندمی طرح کل

 دنظرآن م تفسیر برای را بیشتری هایبافت و کرد مطرح متن یک ربارةد باید را بیشتری هایپرسش

از روش  در این پژوهش شده،اساس مطالب ارائه. بربنابراین، هیچ نقدی نهایی یا کامل نیست قرار داد؛

های . این روش پنج مرحله را برای تحلیل دادهشد( استفاده 2004) 3ندمنو ال پیشنهادی و گرانهیم

 -2شدن فرایند مصاحبه، کردن کل مصاحبه بالفاصله بعد از انجاممکتوب -1دهد: کیفی پیشنهاد می

عیین واحدهای معنی و ت -3 ی رسیدن به درک کلی از محتوای آن،خواندن کل متن مصاحبه برا

ها. تعیین محتوای نهفته در داده -5تر و بندی کدهای اولیه در طبقات جامعطبقه -4کدهای اولیه، 

که هنوز سازی درحالییند کوتاهکنند: فراگونه تعریف مییند را ایناین فرا (2004)ندمن و و ال گرانهیم

ها برای هر کارشناس د که سؤالمصاحبه این بو هاینکتة مهم در طرح سؤالشود. هسته حفظ می

شوندگان مصاحبه گرایش و رشتة کار گونه سوگیری در برابرپرسیده شد و هیچ و یکسان ورت کلیصبه

                                                           
1. J. K. Smith 

2. Orr 

3. Graneheim & Lundman 
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بر طرح موارد مختلف عالوهاختیار کامل داشت تا  شوندگانترتیب هریک از مصاحبهانجام نشد؛ بدین

  .ورزش اظهارنظر کند سازیایتمام ابعاد حرفهبارة دردر حیطة تخصصی خود، 

 

 نتایج
های ورزشی ایران در سه بخش علل، سازی فدراسیونایهای مربوط به حرفهیافتهدر این پژوهش 

-سازی فدراسیونایهای مربوط به علل حرفهیافته. پیش از اینکه انع و پیامدها تفکیک و گزارش شدمو

در این  .ها بررسی شودشناختی نمونهوضعیت جمعیت، الزم است های ورزشی ایران گزارش شود

 برداریفدراسیون وزنه، فدراسیون کشتی، فدراسیون والیبال ،پژوهش از کارشناسان فدراسیون فوتبال

و  مدیریت ورزشی و علوم سیاسی، شناسی ورزشیامعهج ،مدیریت مالیهای اقتصاد، ان رشتهو استاد

-های مربوط به حرفهساختار یافته، دادهنیمه مصاحبة 13ر نظرخواهی شد. با اجرای نف 13مجموع در

تفکیک بهدر جدول شمارة یک، آوری شدند. های ورزشی شناسایی و جمعسازی در فدراسیونای

 نشان داده شده است.ها مصاحبه تها و مدهای نمونهویژگی
 

آماری پژوهش ةنومشخصات نم -1جدول   
Table 1- Profile of Research Statistical Sample 

 گروه مطالعه

Study Group 
 گیرینمونه

Sampling  
 سمت

Role 

 مدت مصاحبه

Interview 
Duration 

 اساتید مدیریت ورزشی

Professors of Sports 
Management 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
accessible 

2 
 علمیهیئت

Science 
Committee 

*Minutes 69 

اقتصاد و مدیریت  اساتید
 مالی

Professors of 
Economics and 

Financial 
Management 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
accessible 

2 
 علمیهیئت

Science 
Committee 

42 Minutes 

 شناسی ورزشیاساتید جامعه

Professors of Sports 
Sociology 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
Accessible 

1 
 علمیهیئت

Science 
Committee 

38 Minutes 

اساتید علوم سیاسی و روابط 
 المللبین

Professors of 
Political Science and 

International 
Relations 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
Accessible 

1 
 علمیهیئت

Science 
Committee 

36 Minutes 
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 آماری پژوهش ةنومشخصات نم -1جدول ادامة 
Table 1- Profile of Research Statistical Sample 

 گروه مطالعه

Study Group 
 گیرینمونه

Sampling  
 سمت

Role 

 مدت مصاحبه

Interview 
Duration 

 گروه مطالعه

Study Group 

فدراسیون کارشناسان 
 فوتبال

Football Federation 
Experts 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
Accessible 

2 

عضو کمیتة روابط 
الملل فدراسیون بین

فوتبال، عضو با سابقة 
ت فوتبال استان هیئ

 گیالن

Member of 
International 

Relation 
Committee  
Member of 

Football Board 

72 Minutes 

کارشناسان فدراسیون 
 والیبال

Volleyball 
Federation Experts 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
Accessible 

2 

دو عضو کمیتة آموزش 
 فدراسیون والیبال

Two members of 
the Volleyball 

Federation 
Education 
Committee 

66 Minutes 

کارشناسان فدراسیون 
 کشتی

Wrestling Federation 
Experts 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
Accessible 

2 

عضو کمیتة آموزش 
فدراسیون جهانی 

عضو کمیتة ، کشتی
روابط عمومی 
 فدراسیون کشتی

Member of 
Training 

Committee 
Member of 

Public Relation 
Committee 

62 Minutes 

کارشناسان فدراسیون 
 برداریوزنه

Weightlifting 
Federation Experts 

 دسترسهدفمند و در

Purposeful and 
Accessible 

1 

ت عضو باسابقة هیئ
برداری استان وزنه

 گیالن

Member of 
Training 

Committee 

36 Minutes 

 .مجموع نوشته شده استها برای دو نفر در مصاحبهاجرای مدت  *
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سازی ایعلل حرفه ساختاریافته دربارةهای نیمههای حاصل از مصاحبهیافتهدر جدول شمارة دو 

های سازی فدراسیونایعلت برای حرفه 37مجموع براساس نتایج پژوهش، در. است گزارش شده

طبقة  پنجزیرطبقه و سپس این زیرطبقات به  11ها در قالب ورزشی کشور شناسایی شد که این علت

گرایی در فرهنگی ورزش، تخصصشدن ورزش، اصالح ساختار ورزش کشور، ترویج شعائر تجاری

این سؤال که چرا کشور تقسیم شدند. این عوامل با انداز ورزش و چشمهای ورزشی فدراسیون

استاد  ،مثالعنوانها استخراج شدند؛ بهاز مصاحبه ،شوندایهای ورزشی کشور باید حرفهفدراسیون

اساسی تمام صنایع کشور باید  نقانو 44اساس اصل برمدیریت مالی در مصاحبة خود عنوان کرد: 

ای دیگر یکی از اساتید مدیریت ورزشی بیان شدن سوق پیدا کنند. یا در مصاحبهسمت خصوصیبه

سازی ورزش کشور به شرکای تجاری نیاز داریم. این مطالب همگی دربارة شرایط یاکرد: برای حرفه

کنند که در این پژوهش، تم می های تجاری بحثسمت فعالیتها بهاقتصادی و حرکت فدراسیون

 برای این بخش تعیین شد.  هاتجاری فدراسیون-بستر اقتصادی

های ورزشی کشور نیاز سازمان»ها یک استاد مدیریت ورزشی بیان کرد: در بخش دیگری از مصاحبه

؛ یعنی «ای دارندسمت یک ساختار حرفهاختار بروکراتیک یا داوطلبانه بهبه حرکت از یک س

شدن دچار ایحاضر ساختار ورزش کشور برای انطباق با ساختار ورزش جهان و رسیدن به حرفهدرحال

عوامل و تمام عللی که در  شود. اینها احساس میای است که نیاز به تغییر در آنهای عمدهضعف

بر لزوم تغییر اند، همگی ها قرار گرفتهدر تم نیاز به تغییرات ساختاری در فدراسیونجدول شمارة دو 

مسائل  اشاره دارند. در بخش دیگر دربارةساختار و بهبود کیفیت امکانات زیربنایی ورزش کشور 

نوان یک نهاد اجتماعی که حاصل عورزش به»شناسی ورزش گفت: اجتماعی و فرهنگی، استاد جامعه

ی بیان کرد: همچنین استاد مدیریت مال. «شودتعریف میکنش متقابل بین افراد و کشورهاست، 

 است، جامعة ورزش ایران در این برهه از زمان که مسائل مختلفی جوانان کشور را درگیر خود کرده»

های یکی از کارشناسان فدراسیون والیبال دربارة تغییر فرهنگ سازمان. «به الگوسازی مناسب نیاز دارد

ای ورزشی نیز از این هسازمانفرهنگ سازمانی در کشور باید تغییر کند و »ورزشی کشور بیان کرد: 

. «برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید ترس را کنار گذاشت و تغییر کرد. نیستند قاعده مستثنا

 بندی شدند. تقسیم «تم الگوسازی از طریق ورزش»عنوان  باتمام این علل 

سازی ورزش کشور از طریق منابع ایبه آن اشاره شده بود، حرفهها مصاحبه مورد بعدی که در بیشتر

در  ،مثالعنوان؛ بهگذاری شدنام «ها از طریق منابع انسانیوری فدراسیونبهره»انسانی بود. این تم 

برای رسیدن به نتیجة مدنظر در ورزش »اری گفت: بردها، کارشناسی از فدراسیون وزنهیکی از مصاحبه

ای و به ورود افراد حرفه شدنایشور برای حرفهورزش ک .ها درگیر شوندانواع تخصصالزم است 

مدیریت ای دیگر استاد یا در مصاحبه. «ساز و ...( نیاز داردشناس، ماساژور، بدنمتخصص در آن )روان
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مدیرة تریزی راهبردی توسط هیئهای ورزشی کشور نیاز به برنامهدر فدراسیون» ورزشی بیان کرد:

های ورزشی همواره واقع محیط داخلی و خارجی فدراسیونشود. درشدت احساس میمتخصص به

ها از طریق وری فدراسیونذکر است که تم بهرهشایان . «شدن قرار داردایمعرض چالش برای حرفهدر

 به خود اختصاص داد.ها منابع انسانی بیشترین تعداد کدها و زیرطبقات را از مصاحبه

قانونی -های سیاسیجنبهارتقای سازی به تم ایعلل حرفه ها دربارةنهایت آخرین بخش مصاحبهدر

دولت ایران در این مقطع »ورزش کشور تعلق داشت که در این بخش استاد علوم سیاسی عنوان کرد: 

های ورزشی خود را برای سیاست ار مشکالتی شده است، نیاز داردحساس که از لحاظ سیاسی دچ

برای تبلیغ سیاست خود، ورزش  های کشورهای از ایدئولوژیارتباط با دیگر کشورها ارتقا دهد. یک

دولت » ه به ورزش نگاه کرد:گونشناسی اینها استاد جامعهدر بخش دیگری از مصاحبه «.است

عبارتی مخدر برای کاهش فشار از کننده یا بهحاضر به ورزش به چشم یک کاتالیزور و تسهیلدرحال

های ورزشی در رویدادهای بزرگ ورزشی های مقطعی تیمپیروزی اشکند. نمونهسمت جامعه نگاه می

شدن ورزش باعث ایجاد قوانینی همچنین به نظر او جهانی. «شودکه باعث نشاط مقطعی در جامعه می

قانونی ورزش -های سیاسیجنبه ارتقایتم »عنوان . تمام این موارد با جدید برای این صنعت شده است

 مشخص شدند. در جدول شمارة دو «کشور
 

 های ورزشی کشورسازی فدراسیونایعلل حرفه -2جدول 

Table 2- The Causes of Professionalization Everyone Sports Federations 

 تم طبقه زیرطبقه کدهای اولیه )علل(
کار، شرایط اقتصادی کشور، وسمت کسبتغییر به
 هاسازی ورزش، درآمدزایی فدراسیونخصوصی

 سازیپول
 شدن ورزشتجاری

ر 
ست
ب

 ـ 
ی
اد
ص
اقت

ی 
جار

ت
ون
سی
درا
ف

 ها

سازی و ایشدن صنعت ورزش، ارتباط حرفهجهانی
 اقتصاد، نیاز به شرکای تجاری

 درآمدزایی

ای، سمت ساختار حرفهها، حرکت بهرقابت فدراسیون
 نیاز به تغییرات اساسی ساختاری

نیاز به ساختاری 
 پویا

اصالح ساختار 
 کشورورزش 

ت 
یرا
غی
ه ت
ز ب
نیا

در 
ی 
تار
اخ
س

ون
سی
درا
ف

 ها

فشارهای درون و بیرون سازمان، انتظارات 
گرایی در های وابسته به فدراسیون، نتیجهسازمان
 ورزش

 فشارهای محیطی

نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی، انتظارات فرهنگی ـ 
 های ورزشی کشوراجتماعی، فرهنگ سنتی سازمان

 الزامات فرهنگی ـ
ترویج شعائر  اجتماعی

اجتماعی فرهنگی ـ
از  ورزش

ی 
ساز

گو
ال

ش
رز
ق و

ری
ط

 

 ظرفیتترویج فرهنگ ملی، نیاز به الگوسازی، 
 تبلیغاتی ورزش

های تبلیغاتی جنبه
 ورزش
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 های ورزشی کشورسازی فدراسیونایعلل حرفه -2ادامة جدول 

Table 2- The Causes of Professionalization Everyone Sports Federations 

 تم طبقه زیرطبقه کدهای اولیه )علل(

بدنی، نیاز به آموختگان تربیتاستفاده از دانشلزوم 
زایی، وقت، اشتغالای، نیاز به افراد تمامافراد حرفه

ن رسمی، استفاده از تمام به متخصصانیاز 
 های انسانیظرفیت

نیازهای شغلی 
گرایی در تخصص ورزش

های فدراسیون
 ورزشی

ره
به

ون
سی
درا
ی ف

ور
از 
ها  ی
سان

ع ان
ناب
ق م

ری
ط

 

های نوین ، نیاز به شیوهریزی راهبردیبرنامه
در نسانی سازی منابع اایمدیریت، اولویت حرفه

 نفعانذیساختار، فشار  مقایسه با

شدن روزبه
های ورزشی سازمان

 کشور
 دیپلماسی ورزشی های ورزشیسیاست یتبلیغ ایدئولوژی، ارتقا

انداز ورزش چشم
 کشور

تقا
ار

 ی
به
جن

ی ـ
اس
سی
ی 
ها

 
ی
نون
قا

 

های جهانی، فشار از سمت تبعیت از سیاست
 المللی، توسعة قوانینهای بینفدراسیون

همسویی با 
های جهانی سیاست

 ورزش
های آور، مأموریتهای مدالسازی رشتهایحرفه

 کنندة ورزشدولت، نقش تسهیل
های سیاست

سازی ایحرفه
 ورزش

 

های ورزشی کشور سازی فدراسیونایمانع برای حرفه 38مجموع ، درشوندگاناساس نظر مصاحبهبر

(. )جدول شمارة سه بندی شدندطبقه دستهزیرطبقه و پنج  12ین موانع در قالب اشناسایی شدند. 

گذاری در و ضعف سیاست خاصیتطبقات این بخش شامل اقتصاد بیمار، ساختار راکد، مدیریت بی

سازی ایشده در این پژوهش از این سؤال که چه عواملی مانع حرفه. موانع شناساییورزش است

-شوندگان موانع مختلفی را برای حرفه. مصاحبهندشوند، استخراج شدهای ورزشی کشور میفدراسیون

هیم این رزش کشور مثال زدند. اگر بخواسازی وایتر برای حرفهطور جامعها یا بهسازی فدراسیونای

اند، ان بیان کردهشوندگبسیاری از این موارد که مصاحبهبینیم می موانع را موشکافانه واکاوی کنیم،

مالی در -فساد اقتصادی»اقتصاد بیان کرد: استاد  ،مثالعنوانجزو موانع کلیدی و کالن هستند؛ به

های دولتی در بین مدیران به امری عادی ود. استفاده از رانتشبدنة دولت به میزان زیادی مشاهده می

شناسی ورزشی به همچنین در بخش اجتماعی و فرهنگی استاد جامعه. «و روزمره تبدیل شده است

در اجتماعی ورزش کشور وجود دارد. -های زیادی در بعد فرهنگیهنوز ضعف»این نکته اشاره کرد: 

ولی در بخش فرهنگی و اجتماعی )رفتار تماشاگران،  ایم،داشتهحدی پیشرفت های اقتصادی تاجنبه

  «.ارداد بازیکنان خارجی و ...( خیرنحوة قر

نیز اغلب در زمرة موانع کالن  اندشده موانعی که در بخش ساختار و امکانات زیربنایی شناسایی

یکی از اساتید مدیریت ورزشی  ،عنوان نمونههای ورزشی کشور قرار دارند؛ بهسازی فدراسیونایحرفه
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های ورزشی کشور ساختارهای بروکراتیک سازمان»گونه به چالش کشید: ساختار ورزش کشور را این

گیری یند تصمیمبخشیدن در فراحاضر برای سرعت. درحالشوندبخشیدن به تصمیمات میمانع سرعت

 .«ابتدا ساختار تغییر کندنیاز است 

های ترین تمها از طریق منابع انسانی یکی از مهموری فدراسیونتم بهره ،شد که قبالً اشارهطورهمان

شده بودند؛ مثالً دربارة موانع مهم شناسایی بخش نیز جزو شده در این پژوهش بود. موانع اینشناسایی

: استاد مدیریت ورزشی استناد کردتوان به این سخن های اشتباه در زمینة منابع انسانی میسیاست

-کاری، تمرکز و تصمیمهای ورزشی بیش از یک شغل دارند و این موازیبسیاری از اعضای فدراسیون»

حیطة اختیارات  از اعضای فدراسیون والیبال دربارةهمچنین یکی . «کندگیری را دچار اختالل می

اختیارات در برخی موارد مدیران ورزش کشور از قدرت و »: گونه عنوان کردها اینرؤسای فدراسیون

 . «کنندخود در مسیری خارج از رشد و توسعة ورزش استفاده می

مدیریت و  نداشتنکفایتیق منابع انسانی بیشتر به ها از طروری فدراسیونمجموع موانع تم بهرهدر

های ورزشی کشور اشاره دارند. کارگیری منابع انسانی در سازمانهای اشتباه در زمینة بهریزیبرنامه

قانونی ورزش کشور نیز -های سیاسیجنبهتواند مهم باشد که در تم ارتقای این نکته نیز می دانستن

های ورزشی کشور مشاهده شد. سازی فدراسیونایموانع متعدد و بسیار مهمی در روند حرفه

های ارزیابی عملکرد، های باالدستی، نبود شاخصها و سازمانهای فدراسیونناهماهنگی سیاست

. یکی شوندگان ذکر کردندمصاحبهورزش و ... مواردی بودند که های افراد خارج از بدنة کاریسیاسی

به قوانین موجود در ورزش  توجه بسیار کم ،از موارد مهمی که توسط استاد علوم سیاسی مطرح شد

سازی یاشناسی ورزش بتواند وضعیت حرفهها بود. شاید این جملة استاد جامعهنکردن آنکشور یا اجرا

کنون سازی ورزش تاایدولت در حرفه»طور کامل نشان دهد: های ورزشی کشور را بهفدراسیون

  «.ق عمل کندموف است نتوانسته
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 های ورزشی کشورسازی فدراسیونایموانع حرفه -3جدول 

Table 3- The Obstacles of Professionalization Everyone Sports Federations 

 تم طبقه زیرطبقه کدهای اولیه )موانع(

وابستگی به منابع مالی دولت، فساد دولتی، 

ناکارایی دولت، تخصیص ناعادالنه منابع مالی، 

 ایشدن بخش حرفهنخصوصی

 اقتصاد دولتی

 اقتصاد بیمار

ی
اد
ص
اقت
ر 
ست
ب

- ون
سی
درا
ی ف

جار
ت

 ها

 رقابت حامیان مالی نبودکمبود حامی مالی، 
کمبود مشارکت 

 حامیان مالی

های ورزشی ایران، اندازة بزرگ سازمان

 ساختارهای بروکراتیک، دشواری تغییر ساختار
 ساختار سنتی

 ساختار راکد

ت 
یرا
غی
ه ت
ز ب
نیا

در 
ی 
تار
اخ
س

ون
سی
درا
ف

 امکانات نداشتنگزینی اشتباه، کیفیتهدف ها
های ضعف زیرساخت

 ورزش 

اجتماعی، -فرهنگیهای جنبه یبه ارتقا یتوجهبی

، کمبود آگاهی ایبه اخالق حرفهی توجهبی

 اجتماعی ورزش-عمومی دربارة اثرهای فرهنگی

 -ضعف فرهنگی

اجتماعی در ورزش 

 کشور
کمبود آگاهی 

-ایعمومی در حرفه

 سازی

ش
رز
ق و

ری
 ط
 از
ی
ساز

گو
ال

 

اجتماعی مناسب برای -های فرهنگینبود برنامه

های نبود رسانهورزش، کمبود تبلیغات فرهنگی، 

 بودن رسانهتخصصی ورزشی، دولتی

 نیافتهرسانة توسعه

مدیره، نیافتن حقوق ثابت به هیتتتخصیص

مدیرة تخصصی و تبودن، فقدان هیئچندشغله

 ایحرفه

 مدیرة ناکاراهیئت

 خاصیتمدیریت بی

ره
به

ون
سی
درا
ی ف

ور
ق 
ری
 ط
 از
ها ی
سان

ع ان
ناب
م

 

پویایی در زمینة منابع ناکارآمدی مدیران، کمبود 

های ای، کمبود مهارتانسانی، فقدان دیدگاه حرفه

 اصلی مدیریتی

 های مدیریتیضعف

های مدیریتی، نتایج منفی ریاست بلندمدت رانت

 های ورزشیسازمان
 بعد تاریک رهبری

به قوانین، ضعف در اجرای قوانین،  یتوجهبی

های حقوقی ناکارآمدی دولت، توجه اندک به جنبه

 های ارزیابی عملکردسازی، نبود شاخصایحرفه

ضعف حقوقی و 

 اجرایی دولت

گذاری ضعف سیاست

 در ورزش

تقا
ار

 ی
به
جن

ی
اس
سی
ی 
ها

- 

ی
نون
قا

 

نبودن سیاست مشخص ابهام در سیاست دولت،

 وزارت ورزش و جوانان

ابهام در سیاست 

 های چترسازمان

رفتار دولت، وابستگی به دولت، ناهمسانی شعار و 

 وجود فساد در بدنة دولت
 ورزش سیاسی
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کند که این سؤال اشاره می شوندگان دربارةبه دیدگاه مصاحبه اولیة مستخرج از این بخش کدهای

« ها و ورزش کشور دارد؟های ورزشی ایران چه پیامدهایی برای این سازمانسازی فدراسیونایحرفه»

خود  فارغ از شرایط کنونی ورزش کشور، دیدگاه آرمانیشوندگان خواسته شد در این بخش از مصاحبه

های آل و آرمانی چه پیامدهایی برای فدراسیونسازی ورزش در شرایط ایدهاییعنی حرفه را بیان کنند؛

کیفیت »یکی از اعضای فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سؤال بیان کرد:  ورزشی ایران خواهد داشت؟

عنوان شرایط هیچحاضر بهالحکه در های ورزشیها و مجموعهافزاری باشگاهافزاری و سختات نرمامکان

سازی ایپیامدهای اقتصادی حرفهبارة همچنین استاد مدیریت مالی در. «یابدارتقا می ،مناسبی ندارد

تجاری بیشتر  سازی باعث جذب شرکا و حامیان مالیایحرفه»کرد:  های ورزشی کشور ذکرفدراسیون

کند و چون میایجاد انگیزه تجاری های واقع برای شرکتشود. تحرک اقتصادی دردر ورزش می

ها به حمایت مالی در کند، باعث افزایش میل شرکتسازی در دل خود گردش مالی ایجاد میایحرفه

بهبود روند های ورزشی ایران به شدن فدراسیونایتوان گفت حرفهمجموع میدر شود.ورزش می

 درخورکند. در بخش ساختار و امکانات نیز تغییرات اقتصادی و گردش مالی در ورزش کمک می

 «.آیدوجود میتوجهی در ورزش به

کرد:  بیان های ورزشیسازی بر اندازة سازمانایتأثیر حرفه دربارة یکی از اساتید مدیریت ورزشی

سازی ایحرفه «های ورزشی کشور شود.راسیونتواند موجب کاهش اندازة فدسازی میایحرفه»

سازی ایتر ورزش )پرورشی و همگانی( خواهد شد. حرفهموجب ایجاد میل و انگیزه در سطوح پایین

ینة مدیریت و منابع انسانی نیز داشته تواند پیامدهای مهمی در زمهای ورزشی کشور میفدراسیون

 سازیایبا حرفه»اد مدیریت ورزشی استخراج کرد: توان از مصاحبة استاین نتیجه را می باشد.

 دهیم. همچنینهای ورزشی را افزایش میهای ورزشی، سطح تخصص در کارکنان فدراسیونفدراسیون

شود. باعث افزایش استخدام کارکنان رسمی متخصص از درون و بیرون سازمان میسازی ایحرفه

المللی و قانونی نیز موجب بهبود چهرة ایران در مجامع بینسازی از لحاظ سیاسی و اینهایت حرفهدر

لوم سیاسی نیز در مصاحبة خود اشاره استاد ع «.قوانین در ورزش کشور خواهد شدافزایش توجه به 

المللی اعضای های بینهای ورزشی باعث نفوذ و کسب کرسیسازی فدراسیونایحرفه»: کرد

ای در طور موجب ایجاد دیدگاه حرفهشود. همینجهانی میهای ورزشی ها در فدراسیونفدراسیون

کارشناسان ورزش در کشور بود.  با مصاحبه اجرای ای از نتایجخالصه موارد ذکرشده«. ودشورزش می

 «سازی ورزش کشورایپیامدهای حرفه»عنوان ها در جدول شمارة چهار با نتایج کامل این مصاحبه

طبقه زیرطبقه و پنج  15پیامد در قالب  45مجموع ، درنتایج این جدولاساس داده شده است. بر نشان

 شناسایی شد.
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 های ورزشی کشورسازی فدراسیونایپیامدهای حرفه -4جدول 

Table 4- The Consequences of Professionalization Everyone Sports Federations 

 تم طبقه زیرطبقه کدهای اولیه )پیامد(

های مرتبط، ایجاد نظام سازمان مالی وریبهره
 جامع اقتصادی

افزایش کارکردهای 
 اقتصادی

چرخش اقتصادی 
اد ورزش

ص
اقت
ر 
ست
ب

- 
ی 
جار

ت ون
سی
درا
ف

 ها

بهبود ارزش تجاری، جذب حامیان تجاری، 
درآمد ورزش، افزایش  استقالل مالی، افزایش

 لیگیتبادالت بین

انحصارات مالی 
 هافدراسیون

صنایع داخلی، ایجاد انگیزه در  پویایی و تحرک در
 شدن ورزشحامیان مالی، نتایج تجاری

بسترسازی برای 
 گذاریسرمایه

سازی ساختار، بروکراسی ایساختار کوچک، حرفه
 ای، پیچیدگی ساختاری، پویایی ساختارحرفه

تغییر ساختار 
 هافدراسیون

شدن به نزدیک
ت  استانداردهای جهانی

یرا
غی
ه ت
ز ب
نیا

در 
ی 
تار
اخ
س ون
سی
درا
ف

 ها

های ورزشی، بهبود کیفیت تأسیس آکادمی
امکانات، افزایش انگیزه در ورزشکاران جوان، 

 استعدادیابی آکادمیک
 توسعة زیرساخت

المللی، های بینافزایش احتمال میزبانی رقابت
 افزایش توریسم

 توسعة پایدار

پویایی جامعه، افزایش انگیزة عمومی، تولید 
 ای سالمجامعه

افزایش سالمت 
 جامعه

راهبردهای فرهنگی 
 ورزش

ق 
ری
 ط
 از
ی
ساز

گو
ال

ش
رز
و

 

مقبولیت جهانی، ماهیت اجتماعی ورزش، 
 المللیارتباطات بین

شناساندن فرهنگ 
 ایران

المللی ورزش ایران، کسب تقویت چهرة بین
 المللیجایگاه مناسب بین

قدرت نرم  یارتقا
 کشور

مدیره، تنفس هیئبهو اعتماد افزایش خالقیت
استخدام مدیرعامل با توانایی مدیریت بحران، 

 مدیرهوری هیئتاستفادة کیفی از مدیران، بهره

بدنة مدیریتی 
 قدرتمند

توانمندسازی منابع 
 انسانی

ره
به
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سی
درا
ی ف
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روش های نوین ارزیابی عملکرد، مهندسی مجدد 
 شغل

 هنرآفرینی مشاغل

افزایش پشتیبانی و تدارکات، تقویت بدنة مدیریتی 
 و منابع انسانی

 حمایت سازمانی

شدن منابع انسانی، افزایش تعهد تخصصی
 کارکنان، ایجاد امنیت شغلی

 تعهد شغلی

های عضو، ایجاد توسعة سیاسی و حقوقی سازمان
 های جهانیرویکرد باال به پایین، کسب کرسی

کارکردهای حقوقی 
توانمندسازی  ورزش

اء  حقوقی ورزش کشور
رتق
ا

به
جن

ی 
ها ی
اس
سی

- 
ش 

رز
ی و
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ور
کش

 سالمت پیشگیری از فساد، جلوگیری از محرومیت 
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تم اصلی برای علل، موانع و پیامدهای ها، درمجموع پنج تحلیل مصاحبهوبراساس نتایج حاصل از تجزیه

ها، نیاز تجاری فدراسیون-ورزشی کشور شناسایی شد: تم بستر اقتصادیهای سازی فدراسیونایحرفه

ها از طریق منابع وری فدراسیونها، الگوسازی از طریق ورزش، بهرهبه تغییرات ساختاری در فدراسیون

 15بقه و طزیر 38کد اولیه،  120ر. همچنین قانونی ورزش کشو-های سیاسیجنبه انسانی و ارتقای

 .ساختاریافته شناسایی و تدوین شدهای نیمهتحلیل مصاحبهوطبقه از تجزیه

ها در نتیجة تجاری فدراسیون-تم بستر اقتصادی: هاتجاری فدراسیون-بستر اقتصادی

ن در زمینة شرایط مالی و تجاری ساختاریافته با متخصصاهای نیمهتحلیل مصاحبهوتجزیه

اقتصاد بیمار و شدن، طبقات این تم شامل تجاریوجود آمد. های ورزشی بهسازی فدراسیونایحرفه

 .وجود آمدندها و کدهای اولیه بهکه از تجمیع زیرطبقهچرخش اقتصادی بودند 

ها به وجود نیاز به تغییرات ساختاری در فدراسیون تمها: نیاز به تغییرات ساختاری در فدراسیون

د کیفیت امکانات زیرساختی ورزش کشور ساختارهای قدیمی و لزوم تغییر ساختارها و همچنین بهبو

شدن به و نزدیک ر ورزش کشور، ساختار راکدکند. طبقات این بخش شامل اصالح ساختااشاره می

 .استانداردهای جهانی هستند

کند. همچنین به شناساندن این تم به شرایط ورزش در جامعه اشاره میالگوسازی از طریق ورزش: 

الزامات فرهنگی الزم برای تغییر از یک  کند. درضمنجهانیان تأکید میفرهنگ جامعة ایرانی برای 

دهد. طبقات این بخش شامل ساختار بروکراتیک به یک ساختار دموکراتیک را در دستور کار قرار می

نیز راهبردهای فرهنگی ورزش و  سازیایترویج شعائر فرهنگی ورزش، کمبود آگاهی عمومی در حرفه

 هستند.

شده در این های شناساییترین تمیکی از مهمها از طریق منابع انسانی: فدراسیونوری بهره

-سازی افراد از حرفهایحرفه یق منابع انسانی است. ازآنجاکهها از طروری فدراسیونپژوهش، تم بهره

 تواند برای شروع روندشدة این بخش میتر است، توجه به طبقات شناساییسازی ساختارها سادهای

ها پرداخته های ورزشی ایران بسیار مفید باشد. طبقاتی که در این بخش به آنسازی فدراسیونایحرفه

 و توانمندسازی خاصیتهای ورزشی، مدیریت بیگرایی در فدراسیونند از: تخصصاعبارتشود، می

ها ه آنیند مصاحبه بفتن زیرطبقات متعددی که در طی فراگرمنابع انسانی که از کنارهم قرار

 اند.تشکیل شده ،ایمرسیده

در این تم به مواردی از  شدهاستفادهزیرطبقات قانونی ورزش کشور: -های سیاسیجنبهارتقای 

سازی، و ایهای دولت در قبال حرفهنبودن برنامهقبیل دخالت افراد سیاسی در ورزش کشور، مشخص
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کنند. های ورزشی کشور اشاره میفدراسیونسازی ایتدوین قوانین مدون و مشخص برای حرفه

نیز توانمندسازی و  گذاری در ورزشانداز ورزش کشور، ضعف سیاستطبقات این تم شامل چشم

 . حقوقی ورزش کشور هستند
 

 گیرینتیجهبحث و 

بستر ها توجه به در فدراسیون سازیایهای مهم حرفهی از زمینهیکهای پژوهش، اساس یافتهبر

؛ هورچ و شوت، 460، 2002پژوهشگران دیگر نیز )آمیس و همکاران؛ تجاری در کشور بود. -اقتصادی

( از شرایط اقتصادی و کمبود منابع مالی به عنوان یکی 136، 2018؛ شارپ و همکاران، 117، 2009

 البته مشکالت پیشای شوند نام بردند. های ورزشی حرفهها و سازماناز دالیلی که باید فدراسیون

ی رو تر از مشکالت پیشایران بسیار کالنیافته نظیر توسعهسازی در کشورهای کمترایروی حرفه

 ؛شوندهای بنیادی و زیرساختی مربوط میاین مشکالت به ضعف یافته بود. بیشترکشورهای توسعه

الت حل ری، ابتدا باید این معضها یا حتی هر سازمان دیگشدن فدراسیونایکه برای حرفهطوریبه

های حاضر و با توجه به تحریمحال. در کشور ایران درشدن اقدام کرداید و سپس برای حرفهشو

کند و ، شرایط اقتصادی در کل کشور مسیری بحرانی را طی میست وجود آمدهای که بهچندجانبه

وند تا بتوانند سمت کارآفرینی برهای ورزشی باید بهنیست. فدراسیون این قاعده در ورزش نیز مستثنا

رفت از شرایط سازی یکی از راهکارهای برونبرای سازمان خود درآمدزایی داشته باشند. خصوصی

نفعان را است انتظارات ذی وجه نتوانستههیچته در ایران این بخش در ورزش بهموجود است که الب

های ورزشی ایران وارد ازمانالمللی به سهای بیندیگر فشارهایی که فدراسیونبرآورده کند. از طرفی، 

های ورزشی ایران به ایجاد تغییر در سیستم اقتصادی خود فدراسیوناست کنند نیز باعث شده می

یکی از اساتید  کهطورهمان یامدهای ناخوشایند در امان دارند؛شوند تا خود را از هرگونه پمجبور 

تجاری )اقتصادی( قرار دارد. امروزه کمتر حاضر ورزش در دورة درحال»بیان کرد: مدیریت ورزشی نیز 

گرایانه باعث تغییرات عمیقی در کند. دیدگاه تجاریای به چشم تفریح نگاه میکسی به ورزش حرفه

 ،( نیز اشاره کردند39، 2018و همکاران ) 1که کالوزنطورهمان «دیدگاه افراد نیز شده است.

 ن هستند. شدحال تجاریای درها به شکل فزایندهفدراسیون

طور بههایی که گذارد. یکی از جنبههای کالن نیز تأثیر میاقتصاد بر سایر جنبهبر شدن عالوهایحرفه

های از سایر جنبهبنابر نظر اساتید مدیریت ورزشی  ساختار است. تغییر ساختار ،باید تغییر کند قطع

شده نظیر های اشارهتوجیه کرد که تمام جنبهگونه نیز است. شاید بتوان این نظر را اینتر سختکالن 

بحث ساختار  ،واقعان یک ساختار دارند. درسیاست، فرهنگ، مدیریت و ... در دل خودشاقتصاد، 

                                                           
1. Clause 
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بتدا به همین دلیل امربوط نیست؛ ها های مادی مثل ساختمان و زیربنا و مانند اینهمیشه به جنبه

به تغییرات  ها درنهایتتغییر کند و برآیند تمام این ساختار آن بخش باید برای تغییر در هر بُعد

ورزشی ایران پیشنهاد های ساختاری در یک سازمان منجر شود. ساختاری که برای تغییر در فدراسیون

تی، ورزش کشور هنوز یک ساختار سن ویا و دموکراتیک است. ساختار کنونیپ یساختارشده است، 

یکی از دالیل مهمی  ،بنابراین کند؛گیری را بسیار آهسته میصمیمیند تکُند، و بروکراتیک است که فرا

 ورزش کشور است. ای شوند، تغییر ساختار کنونیهای ورزشی ایران حرفهکه باید فدراسیون

امعة ایران ج. شودمیمربوط  بحث الگوسازی از طریق ورزشسازی، به ایهای حرفهیکی دیگر از جنبه

دلیل فشارهای حاضر بهنیاز شدیدی دارد. درحالو خالقیت  و نشاط به تحرک، شوردر عصر حاضر 

ی از ا را اندکهشود، شاید ورزش بتواند آنمی وارد مختلفی که از درون و بیرون کشور به مردم ایران

با توجه » ست:شناسی ورزشی نیز بیان کرده اکه استاد جامعهطورهمان زیر بار این فشارها رها کند؛

-چون برای دولتشدن ورزش است؛ اینوعی مشوق حرفه، دولت بهاجتماعی کشور-یاسیبه ساختار س

توانند یمهای ورزشی مانند سنگری است که توسط آن هایی از جنس دولت ایران، کامیابی و موفقیت

تبع آن افزایش رقابت شدن ورزش و بهایهای خود را پنهان کنند. حرفهبسیاری از مشکالت و ضعف

رار دارد. شود که در این مرحلة حساس قای میگرایی، باعث ایجاد شور و نشاط در جامعهنتیجهو 

است توضیح زم البته ال کنند؛ایفا میدهنده( ها برای دولت نقش یک مخدر )تسکینواقع این پیروزیرد

 دن وجود دارد؛شایحرفه دولت برای ورود به مرحلةرفتار هایی در تناقض داده شود که در مرحلة اجرا

دن منافات شایبا اصول حرفه گیرد که این شعارهانظر میشعارهایی که دولت برای جامعه در مانند

 «د.دارن

گرایی در سازی شناخته شد، نیاز به تخصصاییکی از دالیل حرفهموضوع دیگری که در این پژوهش 

طور مطلوب دولت ایران تاکنون از آن بههایی که های ورزشی کشور بود. یکی از فرصتبدنة فدراسیون

ها نیز طورکه در پژوهش. هماناستهای انسانی در داخل کشور بهره نبرده است، استفاده از ظرفیت

ای کرد، ورود افراد متخصص حرفهرا  توان سازمانهایی که مییکی از راهاین نکته اشاره شده است،  هب

شناس، ماساژور، ای وارد شوند )مثل روانفراد حرفهاست ا ای نیازای است. در ورزش حرفهو حرفه

وقت و افراد تمامشدن نیاز است ایدهند برای حرفهنشان می ها...(. همچنین پژوهش مربی وکمک

و  1النگ؛ 428، 2015ناجل و همکاران، کارکنان رسمی جای کارکنان داوطلب را در سازمان بگیرند )

 (.312، 2017همکاران، 

                                                           
1. Lang 
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گیری در ای که باید به آن توجه شود این است که افرادی که برای تصمیمکنار این موارد نکتهدر 

حاضر ورزش درحالگیری در شرایط پویا و بحرانی باید توانایی تصمیم ،شوندها انتخاب میفدراسیون

غییر در نگرش اثرگذار، تشدن یکی از موارد مهم و ایسمت حرفها داشته باشند. برای حرکت بهکشور ر

مدیریت و رفتار  منابع مختلفکه در طورهای ورزشی است. همانمدیرة فدراسیونتاعضای هیئ

از نداشتن اطمینانخاطر ، تغییر همیشه با مقاومت همراه است. افراد بهاست اشاره شده نیزسازمانی 

به همین  کنند؛عموماً در مقابل تغییرات مقاومت می ،شرایطی که پس از تغییر قرار است رخ دهد

تواند اولین قدم در مسیر های ورزشی میگیرنده در فدراسیوندلیل تغییر در نگرش افراد تصمیم

 ربارةها دمصاحبه ،نهایتدر های ورزشی کشور باشد.سازی مدیریت و منابع انسانی فدراسیونایحرفه

قانونی ورزش کشور -های سیاسیجنبه ارتقایورزشی کشور به تم  هایسازی فدراسیونایعلل حرفه

های داخلی علل مختلفی برای در بخش سیاستاین تم را به دو بخش تقسیم کرد:  توانختم شد. می

ند توسعة پنجم های دولت در قبال ورزش که البته در سجمله مأموریتاز سازی وجود دارد؛ایحرفه

و این بخش زیرمجموعة بخش  است نظر گرفته نشدهای درجداگانهمتأسفانه برای ورزش بخش 

رود. شمار میگذاری برای ورزش بهبزرگ در سیاست یضعفگیرد که این موضوع میفرهنگی قرار 

ته شود، سازی ورزش برداشایرسد گام اولی که باید در بخش سیاسی و قانونی برای حرفهنظر میبه

ن بخش است. همچنین وزارت گذاری مجزا برای ایی کشور و سیاستهاجداکردن ورزش از سایر بخش

های ورزشی مختلف دارد. یکی از این موارد، هایی برای رشتهسیاست ،عنوان سازمان چترورزش به

سیاست حاضر، درحالآوری در آینده است. مدال های با ظرفیتآور و ورزشهای مدالتفکیک ورزش

آور است. در شرایط کنونی کشور این سیاست های ورزشی مدالفدراسیونسازی ایحرفهوزارت ورزش 

ها از لحاظ اقتصادی کشور در شرایطی قرار دارد که باید در هزینه ،زیرا نظر برسد؛تواند منطقی بهمی

ای نزدیک هایی که در آیندهگذاری در بخشرسد سرمایهنظر میجویی کند. بهها صرفهدر تمام بخش

-به سیاستتر است. بخش دوم شدنیتوجیهتر و وری برسند، در این مقطع برای کشور منطقیبه سودآ

این مقطع بسیار حساس است؛ یران در موقعیت سیاسی اهای خارجی کشور مربوط است. 

بهبود ود را در جهان وجهة خ تواند توسط آنورزش یکی از مواردی است که دولت می ،اساسبرهمین

 بخشد. 

 ،های ورزشی کشور بسیار اهمیت داردسازی فدراسیونایسمت حرفهکه برای حرکت به ایاما نکته

که در جدول شمارة سه و با یند است. اگر این موانع روی این فرا های پیششناسایی موانع و کاستی

و راهکاری برای  تحلیل شوندوتجزیهخوبی شناسایی و است، به ها آورده شدهتحلیل مصاحبهوتجزیه

 شی در مسیری درست انجام خواهد شد؛های ورزسازی در فدراسیونایها اتخاذ شود، حرفهرفع آن

های کالن و زیرساختی کشور ندارند و بیشتر به ضعف ا ورزش نیزموانعی که اغلب ارتباط مستقیم ب



 36                                                              .. از. منتخبی سازیایحرفه پیامدهای و موانع علل،: رستمی

 
 

اقتصاد کشور و اند. ه کردهمانند اقتصاد بیمار که در این پژوهش کارشناسان به آن اشار اند؛مربوط

سازی در بخش ورزش رشد اندکی ست. خصوصیبه دولت وابسته اشدت همچنین اقتصاد ورزش به

گذاری و سرمایه بهدلیل شرایط اقتصادی کشور، حامیان مالی رغبت چندانی و همچنین به دارد

که طورچون همان ؛باشدرسد این رفتار منطقی نظر میبهدهند. مشارکت در ورزش از خود نشان نمی

یافته نیست. زمانی که ، رسانة تخصصی در ایران توسعهشداشاره نیز  الگوسازی از طریق ورزشدر تم 

 طور قطعبهکه بتواند برند محصوالت حامی مالی را تبلیغ کند،  وجود نداشته باشدای رسانه

نین موردی که بسیار تأثیرگذار همچ ثمر خواهد بود.ده و بیگذاری حامیان مالی کاری زیانسرمایه

فدراسیون  ، ریاست سابقاست، بحث فساد مالی گسترده در ورزش کشور است. در این مورد دادکان

وقتی در یک صنعت این مقدار پول وارد »گوید: میهای اخیرش در یکی از مصاحبه ،فوتبال ایران

مورد  «.کندزمینة فساد را فراهم می شود، ولی دستگاهی برای نظارت وجود ندارد، این خود به خودمی

ضعف ساختاری در ورزش کشور اند، شوندگان در این پژوهش به آن اشاره کردهدیگری که مصاحبه

-راکد، بدون پویایی و چابکی است. فلسفة جهانی یهای ورزشی کشور ساختاراست. ساختار فدراسیون

باید ساختارهای سنتی کنار شدن ورزش ایهشدن ورزش با این مورد کامالً ناسازگار است. برای حرف

حاضر با سرعتی الحجهان دردموکراتیک و پویا روی آورند.  یها به ساختارگذاشته شوند و فدراسیون

ی همسو شدن با جهان امروزی یندها و ... براها، افراد، فرادر حال پیشروی است. سازمان بسیار زیاد

نیای حاضر تأثیرگذارند که حتی حدی در دنیاز دارند. تغییرات به به ایجاد تغییرات در درون خود

لبته یک فرضیة دیگر نیز ا ده است؛نام بر «توانایی تغییر»از  نسکو در آخرین تعریف خود از سواد،یو

خوبی تدوین شده باشند، ولی در مرحلة اجرا ها بهها، قوانین و دستورالعملاینکه سیاست مطرح است؛

مربوط های ورزشی ها و سازمانتیم. این مورد نیز بازهم به بدنة مدیریتی فدراسیوندچار ضعف هس

کند. در هر صورت ضعف مدیریت در فقط از سطح مدیران ارشد به مدیران میانی تغییر می است و

تواند این نقص را برطرف مییکی از راهکارهایی که ناپذیر است. د و اجتنابورزش کشور امری مشهو

یعنی استفاده  ها اشاره شد؛سازی به آنایهایی است که در علل حرفهاستفاده از همان فرصتکند، 

ریت ها به شکل مناسب در بدنة مدیهای نخبگان جوانی که در کشور حضور دارند و از آناز ظرفیت

  ورزش کشور استفاده نشده است.

، زیرا ست؛هاآنبردن یا تعدیل برای از بینها، تالش آنموانع، بعد از شناسایی دقیق بارة نکتة مهم در

طور بهنکردن این موانع سازی بسیار تأثیرگذارند. کنترلاییند حرفهاند و در فرااین موانع بسیار کالن

های ورزشی کشور اختالل ایجاد خواهد کرد. رفع این موانع نیز سازی فدراسیونایدر روند حرفه قطع

ت یند مشارکلکه باید کل بدنة دولت در این فراب شدنی نیست؛اجرانها توسط یک بخش یا یک نهاد ت
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ها اشاره به آنشمارة چهار خوبی مدیریت شود، پیامدهایی که در جدول داشته باشند. اگر این اتفاق به

اند از طریق تودولت میکند. یعنی چرخ اقتصاد کشور شروع به حرکت می ند افتاد؛اتفاق خواه شد،

حامیان مالی رغبت زیادی برای  ها تزریق کند،منابع مالی جدیدی را به فدراسیون ،سازیخصوصی

ه آولد طورکهمان .شودکنند و درکل رونق اقتصادی ایجاد میگذاری در ورزش کشور پیدا میسرمایه

ترین دستاوردهای میکی از مه ،( نیز اشاره کردند2010( و فرکینز و شیلبری )1997و همکاران )

در ابعاد دیگر مانند منابع انسانی نیز  هاست.ها بهبود وضعیت مالی آنسازی برای فدراسیونایحرفه

های های مختلف فدراسیونشود. افراد متخصص در بخشبحث توانمندسازی نیروی انسانی مطرح می

و از شوند ی میها بازبینشغل دهند،ها را به بهترین شکل ممکن انجام میورزشی کشور فعالیت

ند تواها میهای اضافی کاسته خواهد شد. بدنة مدیریتی قدرتمند و متخصص فدراسیونفعالیت

ند. ، به حداقل ممکن برسادهدالمللی برای ورزش کشور رخ میکه در سطح بینرا مشکالت مختلفی 

های خود اشاره کردند در پژوهش( 2016( و رورانن و همکاران )2007یل و رابینسون )ادر این زمینه ب

رفتن بعد تاریک رهبری و افزایش قدرت در بدنة سازی در ورزش، ازبینایپیامدهای حرفهاز یکی 

سازی ایقانونی حرفه -کنار پیامدهای اجتماعی و سیاسی ست. همة این موارد درهامدیریتی فدراسیون

های ورزشی د. برای اینکه فدراسیوننشوشدن ورزش کشور به استانداردهای جهانی میباعث نزدیک

ایران بتوانند در ورزش جهان باقی بمانند، باید خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. این 

و  شوندهای باالدستی تنظیم میصورت مفصل از طریق سازمانها در تمام ابعاد بهدستورالعمل

قوانین از وظایف اصلی مدیران ورزش کشور است که  ها واجرای دقیق این دستورالعمل اند.اجراشدنی

ن کارشناسان در ای بندی نظرهایتوان با جمعمیای نزدیک این امر تحقق یابد. رود در آیندهامید می

رهای جهان برای رسیدن به سود زیاد از طریق حاضر کشوپژوهش به این نتیجه رسید که درحال

ای ، منابع انسانی و در کل تمام ابعاد درونی و بیرونی خود را حرفهیندهاورزش، نیاز دارند ساختارها، فرا

 کنند. 

-تواند به فدراسیونسازی میایشناخت علل، موانع و پیامدهای حرفه توان اذعان کرد کهنهایت میدر

طورکه مشخص است، . همانوکار کمک شایانی کندبرای رسیدن به فرایند کسبهای ورزشی ایران 

جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، ورزشی ایران با مشکالت متعددی ازهای فدراسیون بیشتر

تحلیل محیط درونی و واند. تجزیهجهاو کمبود اعتبارات موهای بلندمدت و راهبردی نداشتن برنامه

تواند ها میسازی در محیط آنایهای بالقوة حرفههای ورزشی و شناسایی ظرفیتبیرونی فدراسیون

مجموع روند تغییر به صرف های ورزشی را تسریع بخشد. درسازی و پیشرفت سازمانایوند حرفهر

توان تمام این موانع را از سر راه ریزی و ارادة قوی میاما با برنامه نیاز دارد،انرژی و زمان زیادی 
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المللی قرار ای بینهای حرفههای ایران نیز در طبقة فدراسیونفدراسیون ای نزدیکبرداشت و در آینده

 بگیرند.
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Abstract 
When discussing the concept of professionalization in sports, the payments to the athletes 

may be of the most immediate pictures which may appear in people’s minds, but the actual 

and deeper meaning of the concept of professionalization differs than that of its everyday 

perception. The present study aims at identifying the reasons, obstacles and consequences 

of professionalization in selection of sport federations of Iran. The data presented here has 

been collected applying two-step Delphi method from semi-structured interviews with 

experts on professionalization of sports and subsequently analyzed applying hermeneutic-

circle approach. Based on the results of the study, five themes, 120 primary codes, 38 sub-

stratums and 15 stratums were recognized for the reasons, obstacles and consequences of 

professionalization of sports organizations. Based on the findings of this study, it can be 

concluded that identifying the reasons, obstacles and consequences of professionalization 

can pay a great contribution to the sports federations of Iran in order to make money, also 

the analysis of the exterior and interior of sports federations and identifying the potentials 

of professionalization in their context can expedite the process of professionalization and 

improvement of sports federations. 
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