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 مالکیت هواداران در باشگاه استقالل راهبردهای اتخاذ مدلشناسایی 

  بنیادبا استفاده از روش داده 

  5، شهرام شفیعی 4ری، محمد خبی 3، مهرعلی همتی نژاد 2، نوشین بنار *1احمد اسدی نیا

 
 45/45/1178: پذیرش تاریخ                                                          40/11/1179: دریافت تاریخ        

 کیدهچ

 های فوتبال است. بنابراین،ی باشگاههای رایج ادارهی هواداران از شکلها به وسیلهشگاهت بامالکی :هدف

  الل بود.دهای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقق شناسایی راهبرهدف از این تحقی

ربین و کوبنیاد و رویکرد سیستماتیک استراوس این تحقیق به روش کیفی و استراتژی داده :شناسیروش

تن از کارشناسان،  8های عمیق با گیری نظری و هدفمند و براساس مصاحبهانجام گرفت. از طریق نمونه

براساس  .حقیق به اشباع نظری رسیدگیری تا زمانی ادامه یافت که تنمونه آوری شد.های تحقیق جمعهداد

تخابی، تجزیه و اری باز، محوری و انکدگذها در سه مرحله بنیاد و با رویکرد سیستماتیک، دادهنظریه داده

دو روش بازکدگذاری توسط محقق  ها که معادل روایی و پایایی است ازتحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده

 ش بازبینی اعضا استفاده شد.و رو

 براساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، راهبردهای :هایافته

اجتماعی، حاکمیتی، آموزشی، سازمانی و مدیریت -های قانونی، فرهنگیسایی شده در قالب زیرمقولهشنا

 خراج شدند.ذینفعان، است

انجام  کشور و ایجاد بسترهای الزم در بلندمدت و  رسد با همکاری نهادهای مختلفبه نظر می :گیرینتیجه

 رد.در باشگاه استقالل اجرایی ک ت رابتوان این مدل از مالکی  راهبردهای شناسایی شده

 باشگاه فوتبال، نظریه داده بنیاد، مالکیت، هواداران های کلیدی:واژه
 

. 1. استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 2و5. ورزشی دانشگاه گیالن دانشجوی دکتری مدیریت. 1

 .تهرانه دانشیار مدیریت ورزشی دانشگا. 0. استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
Ahmadasadinia@yahoo.co نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مهقدم
هایی است که ترین ورزشذابفوتبال یکی از ج

بشر اختراع کرده است و مردم سراسر جهان آنرا 

اند. فوتبال بدون توجه به شرایط لمس کرده

زندگی و میزان رفاه افراد، شادی را برای آنها به 

و به عنوان بخشی از زندگی  ردآومی ارمغان

فرهنگ،  روزمره مردم تبدیل شده است و در

 ،1آتیانناست ) مذهب و سیاست جای گرفته

که، عالوه بر اهمیت اقتصادی، (. چنان5418

آید فوتبال یک محصول فرهنگی به شمار می

ها (. لبریز بودن ورزشگاه5444 ،5براون و والش)

ای و همنطق، لیاخد از تماشاگران در دیدارهای

 صد ری از بینندگان چندجهانی و برخوردا

ن میلیونی پخش تلویزیونی، فوتبال را به عنوا

کند ترین ورزش جهان معرفی میمردمی

(. هسته اصلی فوتبال 1181جلیلیان و خبیری، )

رو، در کشورهای اینباشند. ازها میدر دنیا باشگاه

ی راداهشگپیشرفته اهمیت خاصی به باشگاه و با

اه صنعتی به آن، کامال ائل شده و با توجه به نگق

های امروزه باشگاه شود.ای عمل میحرفه

ای فوتبال به اشکال مختلفی اداره شده و حرفه

باشد. مروری بر ساختار مالکیت آنها متفاوت می

ای های حرفهساختار مالکیت و نوع اداره باشگاه

الی بار یابسگری فوتبال ایران حاکی از تصدی

دلدار و ای است )فهداری حردولت در باشگاه

ر ست که امروزه د(. این درحالی1172 همکاران،

ای، امر کشورهای صاحب فوتبال حرفه

ای فوتبال های حرفهگری دولت در باشگاهتصدی

عمدتا غیرمعقول و حتی در بسیاری از کشورها 

ر باواین( بر5448)1براون امری غیرقانونی است.

                                                      
1. Ahtiainen  

2. Brown & Walsh 

3. Brown  

از وجود  مشکالت مالی، ناشیئل و سام هت کاس

ها است. های ضعیف اداره باشگاهرویه

نشان داد که نوع مالکیت و ( نیز 5440)0مورو

های فوتبال اسکاتلند، ی برخی باشگاهاداره

داری فوتبال ی نظام باشگاهترین مانع توسعهمهم

به عنوان  2ساختار مالکیت در این کشور است.

در نظر گرفته  1کتیشرت یاکمای حابزاری بر

بین سهامداران و است تا تضاد منافع شده 

 (. به5448 ،9یزومیدامدیران را حل نماید )هو و ا

( چند مکانیسم 5448)8از بیسواس و بویان نقل

ترین وجود دارد که رایج حاکمیت شرکتیبرای 

مدیره، آنها ساختار مالکیت، ساختار هیات

آکرو و ) باشندمی اهمقررات یا دستورالعمل

منظور از ساختار مالکیت،  .(7،5419همکاران

مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران، 

گذاران یک شرکت و بعضا مالک عمده سرمایه

نهایی سهام آن باشگاه است. ساختار مالکیت به 

به  14ی توزیع سهام و حقوق مالکیتمعنی نحوه

و ماهیت  عالوهلحاظ حق رای و سرمایه، به

اد و امیرنژ) سهام است لکانت مادیموجو

 (.11،5418ارانهمک

ر از زمان تاسیس لیگ برتر فوتبال انگلیس د 

سه مدل مالکیت معرفی شده است  1775سال 

ها و معیارهای موفقیت که هر سه آنها از انگیزه

، 15متفاوتی برخوردارند: مدل مالکیت بازار سهام

                                                      
4. Morrow  

5. Ownership structure  

6. Corporate Governance  

7. Hu & Izumida  

8. Biswas & Bhuiyan  

9. Acero , Serrano & Dimitropolos 

10. Property Rights  

11 . Amirnejad, Elahi & Akbari Yazdi 

12. stock market model of ownership  
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 تمالکی و مدل 1مدل مالکیت اتحادیه هواداران

افزایش  0544سال )که از  5داران خارجیهسرمای

(. به 1،5411ویلسون و همکارانیافته است( )

ساختار  (1541) 0قاد دیتل و وینگارتنراعت

باشگاه عامل اصلی  2مالکیت یا ساختار قانونی

ها اثرگذار بر ایجاد و ترکیب درآمدی باشگاه

(، 5414) 1است. همچنین به اعتقاد فرانک

، ندکنی فوتبال فعالیت میاهشگاهکه باجاییدر

شود که ساختارهای الزامات خاصی ایجاد می

طور یکسان برای ها بهاهی باشگحاکمیت همه

برآورده کردن آن مناسب نیستند. در نتیجه، در 

رقابت بین ساختارهای حاکمیت، آنهایی که 

بهترین الزامات محیطی را اتخاذ کرده باشند 

سه ساختار ققان حمرو، ایناز پیروز خواهند شد.

های فوتبال را  معرفی ت در باشگاهحاکمی

های شکل شرکت هایی که بهاند: باشگاهکرده

اداره  9مالکیت خصوصی(داری کالسیک )سرمایه

های که به شکل شرکت هاییشوند، باشگاهمی

شرکت سهامی با مالکیت پراکنده( اداره عمومی )

های جمنان لکشبه که  هاییو باشگاه 8شوندمی

ه خود صیت حقوقی مخصوص بعضومحور با شخ

 های تحت مالکیتباشگاه) 7شونداداره می

 ؛ دیتل و وینگارتنر،5414 فرانک،) هواداران(

 (. 5415 ؛ روود،5411

                                                      
1. supporter trust model of ownership  

2. foreign ownership model  

3. Wilson, Plumely& Ramchandani 

4. Dietl and Weingärtner  

5. Legal structure  

6. Franck 

7. Clubs governed as classic capitalistic, 

privately owned firms  

8. Clubs governed as public stock 

corporations  

9. Clubs governed as members’ 

associations with own legal personality  

میالدی عالقه دانشگاهی به  1784از سال 

ها رشد هواداران فوتبال و روابط آنها با باشگاه

 فوتبال و انهوادارن ابط بیکرده است. تغییر رو

 های جدیدای است که رشد رسانهگونه رسانه به

ای و های ماهوارهمانند اینترنت، تلویزیون)

های همراه( فرصتی را برای گفتگوی تلفن

های فوتبال ایجاد دوطرفه بین هواداران و باشگاه

کرده است. با اینکه منابع مدرن درآمدی مهمی 

امور  ه بهرد کداد بال وجوهای فوتبرای باشگاه

)حامیان مالی،  کندکمک می مالی آنها

ی ت( همهای، تبلیغات و تجارقراردادهای رسانه

ها ممکن نخواهد این منابع درآمدی برای باشگاه

ها و هواداران شد، اگر رابطه سالمی بین باشگاه

آنها نباشد و تشویق نشوند تا در امور باشگاه 

 بین سالمه بطحفظ رااهمیت  مشارکت نمایند.

ضروری است زیرا خطر  شانباشگاه و هوادار

ر ناشی از عدم حضور هواداران موجودیت ه

 ای را به خطر خواهد انداختباشگاه حرفه

شکل قانونی انجمن عضومحور (. 5414، 14کللند)

های با شخصیت حقوقی متعلق به خود در باشگاه

مورد  اسپانیایی همچون رئال مادرید و بارسلونا

-های حرفهباشگاه گرفته است. برای رارفاده قاست

وجود دارد. این  2411+1 ای فوتبال آلمان، قانون

ترین ها نابکند که باشگاهقانون تضمین می

های عضومحور هستند مانند شالکه یا انجمن

بایرن مونیخ که دارای ساختاری با حداقل 

داری و تحت سلطه انجمن عضومحور سرمایه

 ن، دارای اعضامالکا به جای 15باشگاه است. یک

ی یا شرکت است و برخالف یک شرکت خصوص

 انتفاعی است. درسهامی عام، یک سازمان غیر

                                                      
10. Cleland  

11. 50+1 directive  

12. Verein 
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 1نتیجه در انجمن عضومحور خالص، حق انتقال

هایی وجود ندارد. برای باشگاه 5یا متقاضی سود

صورت عضومحور هستند حداقل به طور  که به

ه باشگا رصدد 7/07 نظری، این حقوق تنها برای

در هر دو مورد، به اعضا  1ترلحق کن د دارد.وجو

ان هستند. اعطا شده است که اکثر آنها هوادار

آنها درباره تمامی مسائل مهم استراتژیک در 

کنند. در این رویداد، طول نشست اعضا بحث می

ی انتخاب یک آنها قدرت عملیاتی را به وسیله

یتی دیرک تیم مرئیس و دیگر نمایندگان، به ی

هر عضو یک رای  انتخابات، کنند. برایمی گذاروا

علت دارد و حق فروش رای قانونی نیست. به 

به عنوان مثال، بارسلونا قدرت بسیار اعضا )

عضو دارد( شانس اینکه یک فرد خاص  115444

یا گروه کوچک کنترل باشگاه را در اختیار 

 بگیرند پایین است. نمایندگان انتخاب شده

ها، انتقالتند، و برای اه هسه باشگدارمسئول ا

تعیین جریمه بازیکنان و اداره سایر مسائل 

وجود،  این کنند. باگیری میصمیممدیریتی ت

 با ماند.قدرت نظارت با صدای هواداران باقی می

توانند برای به اساسنامه باشگاه، اعضا می توجه

 یک جلسه اضطراری، اگر آنها به اندازه کافی

ا فرابخوانند. سایر اعضا ر گیرندقرار  حمایتمورد 

این مورد در باشگاه هامبورگ اتفاق افتاد. 

 0ه بزرگترین سازمان هواداری که هوادارانکیجای

شوند مدیریت را مجبور کرد تا یک نامیده می

جلسه اضطراری برگزار کند به علت اینکه آنها از 

ریت انتقاالت که از مدی و اطالعات سیاست نقل

دیتل و ) دند رضایت نداشتنودکرده بفت دریا

 (.5411 وینگارتنر،

                                                      
1. Transfer Right  

2. Residual Claimant  

3. Residual right of control  

4. Supporters  

کشور از لحاظ   های ورزشی دولتیامروزه، باشگاه

تر از سطح کارایی عملیاتی و عملکرد مالی پایین

مطلوب قرار دارند و چندان دلخواه عموم جامعه 

های فوتبال به رو، بسیاری از باشگاهایننیستند. از

کامال در  ران کهالل تهتقال اسفوتب ویژه باشگاه

دولت قرار دارد و به شکل دولتی اداره مالکیت 

 پاداش،) بودجه مواجه استشود، با کمبود می

استقالل به بودجه  (. وابستگی باشگاه1188

ده ای پرهزینه و زیاندولت، از آن مجموعه

ساخته که از نظر اقتصادی حتی با وجود 

ت مثبلی ز ماترا ه یکئاهای دولتی توان ارکمک

ترابی و ال ورزشی را ندارد )ر پایان یک سد

ف یا ت سبب حذ(. این وضعی1170همکاران، 

کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده 

شده است. شاید بتوان علت  وسیله این باشگاهبه

اصلی مشکالت ورزش ایران را در این نکته 

 صورت هدانست که اقتصاد ایران دولتی است و ب

د که همین امر نکگر عمل میصارانحو  گراندرو

ای در ایران را داری حرفهصنعت ورزش و باشگاه

ا مشکل مواجه کرده است. مالکیت دولتی ب

شود رقابتی های تجاری سبب میبیشتر شرکت

بین آنها وجود نداشته باشد. از طرفی، وجود 

 های دولتی مانعی در راه درآمدزایی بهینهباشگاه

 می که دولت بهاگتا هنشود. می محسوب

کند آنها نیز به سمت ها کمک میباشگاه

(. از طرفی 1188اداش، پ) رونددرآمدزایی نمی

سازی در تمام های اخیر، بحث خصوصیدر سال

صنایع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش 

فوتبال نیز از این مقوله مستثنی نبوده است. 

ش الت بخه بر مشکبای غلربهایی که یکی از راه

 صورت گسترده اد شده و بهعمومی پیشنه

صی اگذاری به بخش خصوطرفدار پیدا کرده، و

است.
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همچنین، مطابق قانون برنامه چهارم توسعه تا 

( بایستی تمامی 1188)سال  پایان برنامه

ای های اجرایی تامین منابع ورزش حرفهفعالیت

 ، ولیدشهای غیردولتی واگذار میبه بخش

ای ایران ی حرفهاهاهاشگلکیت بنوع مای بر مرور

دهد دولت همچنان تصدی بسیاری از نشان می

 دوست و همکاران،)علی ها را برعهده دارداهباشگ

سازی در دهه (. اما نگاهی به خصوصی1175

دهد که سیاست یاد شده در گذشته نشان می

ای انجام گرفته که به دلیل کشور ما به گونه

ناسب های نامل روش، اعمای نامناسبارگذتمقی

گذاری، نبود دستگاه مسئول قدرتمند و برنامه وا

ظور اجرای این امر، به افزایش منسجم به من

کارایی و بهبود تخصیص منابع منتهی نشده 

(. چنانکه حتی در 1171زارع و همکاران، ) است

سازی باشگاه نیز برای خصوصی 1171سال 

امر این  وناگونالیل گبه داما  داستقالل اقدام ش

سازی با شکست نشد و به نوعی خصوصی میسر

 مواجه شد. 

ای های حرفهاداره باشگاههای یکی از روش

ها به وسیله فوتبال در دنیا، مالکیت باشگاه

مالکیت باشگاه فوتبال به وسیله  هواداران است.

های اساسی آشکاری دارد. از هواداران جاذبه

در  ، اعضا«رای و، یکهر عض»طریق اصل 

های مهم حق برابر دارند و در یگیرمیمتص

حل ارائه اهتوانند رجلسات عمومی باشگاه می

دهند. بنابراین مشارکت هواداران از طریق 

ای با مالکیت هواداران، منعکس و تقویت موسسه

های عملی و خواهد شد. مالکیت هواداران توصیه

ل ران فوتباادهوا اکند تقانونی را فراهم می

طور در نتیجه، بهیل دهند. ها را تشکدیهاتحا

شان توانند در مدیریت باشگاهموثرتری می

ال، مالکیت هواداران طور ایدهمشارکت نمایند. به

کند تا اعضا در انتخاب این امکان را فراهم می

نمایندگانی که به عنوان مدیران در هیات مدیره 

 اشندته بداش تکخدمت خواهند کرد، مشار

به نقل از پایولد و  (.5440تاژ، و آرمیآدامز )

که  5وکارهای متقابل( کسب5411)1همکاران

توانند باشند میمالکان آنها می های ذینفعگروه

وکارشان را در راستای منافع استراتژی کسب

عالوه ذینفعان خود مدیریت و شکل دهند. به

ویت جهت تق کارهای با مالکیت متقابل دروکسب

طوری شوند بهیز میونی تجهی تعای اصلاهزشار

 شان اهداف آنها راکه نقطه کانونی استراتژی

تری از آن هددهد تا جامعه گسترنشان می

( بیان 5411) 1مند شوند. رید و توربیدبهره

های اصلی افزایش کنند که یکی از مزیتمی

مشارکت ذینفعان این است که آنها برای بهبود 

شویق مدت را تبلندهای یاستراتژان، کردشلمع

( 1779) 0کنند. در این راستا ویلر و سیالنپامی

کارهایی که بر روی منافع وبمعتقدند کس

کنند بلندمدت ذینفعان کلیدی خود تمرکز می

وکارهایی که بر به احتمال بسیار نسبت به کسب

مدت سهامداران تمرکز دارند، روی منافع کوتاه

 ایجاد ران بهی از مفسیاربس .دنترموفق

ها معتقدند و اسی بیشتر در مالکیت باشگاهموکرد

ه هواداران باید گفته شود کنند که بپیشنهاد می

(. 5411وارد، ) شودشان چگونه اداره میباشگاه

( فراتر رفتند و 1777) 2میچی و رامالینگام

کنند که مالکیت متقابل کامال برای عنوان می

 وتبالهای فباشگاه هدافو ا قفرهنگ، اخال

 (.5440، 1آدامز و آرمیتاژ) خواهد بودمناسب 

                                                      
1. Puyvelde, Caers, Du Bois & Jegers 

2. mutual  

3. Reid & Turbide  

4. Wheeler & Sillanpaa  

5 . Michie & Ramalingam 

6. Adams & Armitage 
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مدل مالکیت متقابل ( دریافت که 5441) 1آرنات

موثرترین محافظ در مقابل مالکیت باشگاه به 

ترین وسیله افراد نادرست و همچنین دموکراتیک

(. )آدامز 5415، 5وارد و همکارانباشد )مدل می

 برایدلیل  تریندند قوی( معتق5440و آرمیتاژ، 

ت متقابل در فوتبال این است که مالکیت مالکی

اداران به وسیله ایجاد متقابل این خطر را که هو

استفاده قرار  سود برای سهامداران مورد سوء

( 5411) پایولد و همکارانکند. گیرند، حذف می

های اصلی مالکیت کنند که یکی از مزیتادعا می

است.  جامعه مند شدنبهرهروی  زکتمرهواداران 

( در ساختارهای 5411) 1لیرسی همج برنتای

دهد مالکیت ان میاروپایی نش مالکیت پنج کشور

به افزایش برای نجات  ای روهواداران پدیده

 های ورشکسته است. باشگاه

قانون اساسی، دولت باید زمینه  00براساس اصل 

م فراه ارها به بخش غیردولتی واگذاری باشگاه

های اجرا زمینه یعتررچه سرباید ه، یعنی کند

گری دولت ایجاد شود و در برای کاهش تصدی

دوست لیع) مینه اقدامات جدی انجام گردداین ز

(. با توجه به وجود 1187 و همکاران،

ساختارهای ضعیف اداره و توانایی کم و فراهم 

نبودن بسترهای الزم برای درآمدزایی و انباشته 

ل و با قالاه استف باشگو اداره ضعی اهبدهی شدن

و اهمیت حضور آنها در توجه به کثرت هواداران 

رسد اتخاذ مدل نظر می، بهگاهموفقیت باش

عنوان  مالکیت هواداران در بلندمدت بتواند به

نظر  روشی مناسب برای اداره باشگاه استقالل در

رو، این تحقیق به دنبال اینگرفته شود. از

ل خاذ مدرای اتدهای الزم باهبریی راسشنا

                                                      
1. Arnuat  

2. Ward, Scanlon, Hines 

3. Hamil 

مالکیت هواداران در باشگاه استقالل با استفاده از 

 بنیاد است.دهروش تئوری دا

 

 شناسی پژوهشروش
این تحقیق  با هدف شناسایی راهبردهای اتخاذ 

مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل، بر 

ها و به روش کیفی انجام آوری دادهمبنای جمع

د بنیادهادتژی تحقیق از استران ایر د شد.

وقتی که برای تبیین یک فرایند به  تفاده شد.اس

بنیاد استفاده داریم از نظریه دادهیک نظریه نیاز 

های موجود به تبیین کنیم. وقتی که نظریهمی

پردازند، به کمک نظریه چنین فرایندی نمی

 ی وقوع این فرایند یاتوان دربارهبنیاد میداده

ه را تولید نظری یک ده،اهمشافراد مورد  یال شکم

(. برای پژوهشگر 1181فرد و امامی، داناییکرد )

-کار در تحقیقات کیفی استفاده از روش دادههتاز

گام و شیوه سیستماتیک برای بهبنیاد، شیوه گام

با استفاده از این  دهد.ها به دست میتحلیل داده

حجم  نیام ازتواند استراتژی، پژوهشگر می

مند وجوه کلی نظام، به شاهادهانبوهی از د

اشتراک را استخراج کند و براساس آن به 

ی پژوهشی خود بپردازد. پردازی در حوزهتئوری

در این روش سواالت تحقیق به جای آنکه به 

های خاص مطرح شوند، باید باز و شکل فرضیه

گر پدیده کلی باشند و تئوری حاصله باید تبیین

مند ی نظامه مدلائارور منظی باشد. بهرسبر ردمو

های کدگذاری شده، های برخاسته از دادهاز یافته

 0رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربیناز 

( استفاده شد. از آنجا که فرایند این 1778)

صورت های مختلفی است، بهتحقیق دارای الیه

                                                      
4. Strauss & Corbin  
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   گردد.ه میرائا 1ل دوجهای( فرایند پژوهش به شرح الیهخالصه، پیاز )

 شار پیاز پژوهساخت .1جدول 

 نوع  مولفه

گیری تحقیقجهت  کاربردی  

قیقرویکرد تح  استقرایی  

 کیفی  نوع تحقیق

ایمیدانی و کتابخانه  محیط تحقیق  

 داده بنیاد/ فرایندی  استراتژی تحقیق

 مقطعی  افق تحقیق

هاشیوه گردآوری داده  مصاحبه  

گیریشیوه نمونه مندو هدفگیری نظری نمونه    

هاتحلیل داده وهشی  کدگذاری کیفی  

 

وجه به اینکه موضوع در انتخاب نمونه آماری با ت

مالکیت هواداران در ایران موضوعی جدید بوده و 

توان گفت تحقیقی در این زمینه صورت می

نگرفته است و تعداد افرادی که با این موضوع 

منظور به ،رونایاز دآشنا بودند معدود بو

شد تا هم از افراد  یق سعیهای عماحبهمص

ر دارای تحصیالت آکادمیک که تحقیقاتی د

اند و هم از افراد داری فوتبال داشتهحوزه باشگاه

فوتبال، استفاده  دارای تجربیات مدیریتی در

شود. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات 

 اجرایی نعلمی رشته مدیریت ورزشی و مدیرا

فوتبال بود.  دیریتوزه متجربه در ح دارای

نظران مختلف برای انجام مطالعات کیفی صاحب

اند. از آنجا های متفاوتی را بیان کردهونهحجم نم

که تحقیق کیفی به دنبال توصیف غنی، مشروح 

ی مورد مطالعه است، بنابراین نگر از پدیدهو کل

ر ها دهنوهای کوچک سروکار دارد. نمبا نمونه

دهنده را آگاهی 04تا  0بین  قیق کیفی اغلبتح

(. به نقل از 75، 1187هومن، شود )شامل می

کند اگر هدف از ( که بیان می1771)1الو

                                                      
1. Wall  

های مصاحبه اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش

شوندگان باشد، با توجه به زمان و منابع مصاحبه

نمونه کافی خواهد  12 ±14در دسترس، تعداد 

گیری نهوور نمبه منظ(. 1175ی، تسلیم) دوب

های عمیق از روش برای انجام مصاحبه

برفی استفاده کنیک گلولهگیری هدفمند و تنمونه

شد. پس از اتمام مصاحبه از هر یک از افراد 

شد تا سایر خبرگان مورد مصاحبه درخواست می

را به محقق معرفی کنند، این کار با توجه به 

 ا زمانیر دسترس تو افراد د محدودیت زمانی

فت که محقق به اشباع نظری برسد. در ه یاادام

و مدیران مصاحبه با متخصصان  8مجموع 

اجرایی انجام گرفت. ترکیب مصاحبه شوندگان 

 ارائه شده است. 5در جدول 
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 ترکیب افراد مشارکت کننده در تحقیق .2جدول

 فراوانی سمت/سازمان تخصص

 1 یرانهای فوتبال اگاهباش ادیهحترئیس ا مدیران اجرایی

 مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن تهران

 ستقاللمدیرعامل سابق باشگاه ا

عضو هیات علمی و دارای تجربه پژوهش و  

 مدیریت در فوتبال

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون سابق وزارت ورزش و 

 جوانان

0 

ه اجرایی سابق کمیت عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو

 ل آسیاباوتیون فکنفدراس

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اه تربیت مدرس و رئیس سابق کمیته عضو هیات علمی دانشگ

 آموزش فدراسیون فوتبال

 1 سردبیر روزنامه خبر ورزشی خبرنگار ورزشی

 8  جمع کل

 

های پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری، داده 

اس سبراها هبا اجرای مصاحب نطور همزما خام به

و  بنیاد با رویکرد فرآیندی تجزیهه دادهنظری

احل کدگذاری در رویکرد تحلیل شدند. مر

فرآیندی عبارتند از: کدگذاری باز، کدگذاری 

 محوری و کدگذاری انتخابی. 

 : فرایندی تحلیلی است که از1کدگذاری باز-1

ها و گیژیطریق آن، مفاهیم شناسایی شده و و

نقل از به ) شوندمی کشف اهادهآنها در د ابعاد

(. 1181فرد و امامی، استراوس و کوربین، دانایی

ها، به بنیاد برای بررسی دادهپردازان دادهنظریه

کنند. اغلب های مختلفی عمل میگونه

پردازان در این رهیافت به تحلیل جزئی نظریه

ا خط ر هاو داده دیگر، متونپردازند یا به بیانمی

کنند، ولی مه تحلیل میبه کلکلمه به خط و 

سیار برخی نیز به دلیل اینکه این روش، زمان ب

زیادی الزم دارد و انبوه مفاهیم ایجاد شده، 

پژوهش را متوقف کرده یا از راه اصلی خارج 

کنند و آن این کند، روش دیگری انتخاب میمی

                                                      
1. Open coding  

 اراست که تنها نکات و مضامین کلیدی 

 (.1181مامی، او  فردیدانایکنند )می کدگذاری

: کدگذاری محوری، فرایند 5کدگذاری محوری-5

ها، و پیوند دادن ها و زیرمقولهمقوله دهیربط

ها و ابعاد است. این ها در سطح ویژگیمقوله

کدگذاری به این دلیل محوری نامیده شده است 

تحقق « مقوله»که کدگذاری حول محور یک 

این در  (.1181فرد و امامی، دانایی) بدایمی

ها و ابعاد حاصل از ها، ویژگیمرحله، مقوله

دوین شده و سر جای خود قرار کدگذاری باز، ت

ای در مورد روابط ایجاد گیرد تا دانش فزایندهمی

 (.1181فرد و امامی، دانایید )گرد

کدگذاری انتخابی: در کدگذاری باز، تحلیلگر -1

ها های آنویژگی و هان مقولهدربه پدید آو

کوشد تا مشخص کند که زد و سپس میداپرمی

ای تعیین شده ها در طول بعدهچگونه مقوله

ها به کنند. در کدگذاری محوری، مقولهتغییر می

ها پیوند مقولهمند بهبود یافته و با زیرطور نظام

های ها هنوز مقولهحال، اینشوند. با اینداده می

                                                      
2. Axial coding  
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یند انتخابی، فرا ریذاتند. کدگسیاصلی ن

فرد و دانایی) هاستسازی و بهبود مقولهرچهکپای

های گذاری انتخابی، یافته(. کد1181امامی، 

مراحل کدگذاری قبلی را گرفته، مقوله محوری 

مند آن را به کند، به شکلی نظامرا انتخاب می

دهد، آن روابط را اثبات ها ربط میدیگر مقوله

ه سعو تو به بهبود را کههایی قولهو م کند،می

فرد و داناییکند )می بیشتری نیاز دارند، تکمیل

ای از روش تجزیه و تحلیل نمونه(. 1181امامی، 

  نشان داده شده است. 1ها در جدول داده
 ای از کدگذاری باز و محورینمونه .3جدول

 متن مصاحبه
 کدگذاری محوری کدگذاری باز

لهوقزیرم مفاهیم  مقوله 

اد که در هر مسائلی دموزش ه هوادار آد ببای

ش تواند دخالت کند. به مسئوالن باید آموزنمی

داد که فضا را برای رابطه مردم با مردم آماده 

 کنند.

ها آموزش و روشنگری یکی از تعهدات رسانه

است رسانه است که باید مردم را با این مدل از 

 رسانی نماید. عباشگاه داری آشنا کند و اطال

رد باید پژوهش صورت گی دده شوباید آموزش دا

 باید کار شود و به طور جدی به مسائل مهم

 پرداخته شود.

اول باید سطوح مدیریتی باال آموزش ها را 

دریافت کنند مسئولین باید به چند سفر بروند 

 های آموزشی شرکت کنند.و در کارگاه

آموزش هواداران •  

آموزش مسوالن •  

نهنقش آموزشی رسا •  

در  پژوهشآموزش و  •

 حوزه مالکیت

آشنا کردن هواداران با  •

 حقوق خود

های رگاهبرگزاری کا •

 آموزشی

 

موزشآ •  راهبردها 

 

ها که در تحقیق کیفی برای اعتبارسنجی داده

معادل پایایی و روایی در تحقیقات کمی است از 

 توسط محقق و روش 1بازکدگذاری دو روش

. در (1170 نوروزی، شد ) استفاده 5نی اعضابازبی

روز از کدگذاری  14دگذاری پس از روش بازک

ها مجددا کدگذاری صاحبهدرصد م 14اولیه، 

شدند. میزان توافق بین کدگذاری اولیه و 

ی دهندهدرصد بود که نشان 88کدگذاری مجدد 

ثبات و درجه توافق مطلوب در کدگذاری است. 

ینی اعضا یری از روش بازبذپهمچنین برای تایید

ها در اختیار سه تن از . کدگذاریداده شاستف

                                                      
1. Re-Coding  

2. Member checking 

نظرات خود را گروه تحقیق قرار گرفت و آنها 

اعمال و در نهایت مدل کلی تحقیق را تایید 

 کردند.

 ی پژوهشهایافته
از آنجا که فرایند تحقیق کیفی ماهیتی 

ها بارها و بارها غیرخطی دارد، فرآیند کدگذاری

عی فر هایههیم و مقولمفاشد و در نهایت  راتکر

های مطرح و اصلی استخراج شدند. براساس رویه

شناسی و همچنین نمونه روششده در قسمت 

های فرعی و کدگذاری ارائه شده، مفاهیم، مقوله

اصلی در قالب راهبردهای اتخاذ مدل مالکیت 

هواداران در باشگاه استقالل شناسایی شدند که 

 است. 0 لوبه شرح جد
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 دل مالکیت هوادارانتخاذ مراهبردهای ا .4جدول

 مفاهیم متن مصاحبه
های مقوله

 فرعی

مقوله 

لیاص  

ها باید قانون خاصی تهیه شود و برای واگذاری باشگاه

ای تایید شود. بر عدم تصدی دولت در ورزش حرفه

وزارت ورزش باید الیحه جامعی را برای واگذاری 

د ما بای ه اولمرحل رائه دهد. درها به مجلس اباشگاه

نامه مادر این نوع از مالکیت ین و مقررات و آیینقوان

ای وجود داشته باشد که باید اساسنامه را بدانیم چون

ها نامه و مقررات و دستورالعملن آیینآاز درون 

استخراج شود. اولین چیزی که مهم است نوشتن 

ل و حتی نامه اجرایی است و باید دستورالعمآیین

ا بگوید چکار کنیم ه به ماشته باشیم کچک لیست د

و چگونه باید انجام دهیم. با پرداخت حق پخش 

توان در مراحل اول واگذاری به باشگاه تلویزیونی می

کمک نمود تا در سالهای اولیه بتواند خود را اداره 

 نماید.

تصویب قانون خاص برای  •

 واگذاری

 هنامتهیه اساسنامه و آیین •

م جامع تصویب طرح نظا •

 داریهباشگا

ثبت باشگاه به عنوان  •

 تعاونی

تصویب قانون حق پخش  •

 تلویزیونی

 قانونی

 

 

 راهبردها

تواند باید به هوادار آموزش داد که در هر مسائلی نمی

دخالت کند. به مسئوالن باید آموزش داد که فضا را 

 برای رابطه مردم با مردم آماده کنند.

 ری استو روشنگ موزشها آرسانهتعهدات یکی از 

م را با این مدل از باشگاه رسانه است که باید مرد

 د و اطالع رسانی نماید.داری آشنا کن

باید آموزش داده شود باید پژوهش صورت گیرد باید 

 طور جدی به مسائل مهم پرداخته شود.کار شود و به

 ها را دریافتاول باید سطوح مدیریتی باال آموزش

-و در کارگاه بروند چند سفرد به ن بایکنند مسئولی

 های آموزشی شرکت کنند.

آموزش و پژوهش در حوزه  •

 الکیتم

آشنا کردن هواداران با  •

 حقوق خود

های برگزاری کارگاه •

 آموزشی

 آموزش مسئولین •

 آموزش هواداران •

 نقش آموزشی رسانه •

 آموزشی

را ن که این ابزارها نامه ابزار است اما قبل از ایآیین

د بتوانیم توجیهات فرهنگی، سیاسی، م باییشداشته با

ا مطرح کنیم یعنی اجتماعی و اقتصادی این کار ر

فرهنگ مالکیت را مطرح کنیم. رئیس فدراسیون 

فوتبال اسپانیا با اخراج مربی که بدون توجه به 

شرایط تیم ملی به دنبال منافع شخصی خود رفته 

به  داد. ما بایدقی و ارزشی انجام بود یک کار اخال

 ها پایبند باشیم تا افرادول اخالقی و ارزشاص

 سازیفرهنگ •

 تغییر نگرش مسئوالن •

 ها و اخالقتوجه به ارزش •

ای برای تشکیل کمیته •

 وادارانارتباط با ه

 متقابلهمکاری توسعه  •

 به مردمماد اعت •

 مردمی کردن ورزش •

ماجت_فرهنگی

 اعی



    89    52 یاپیپ ،1 ماره، ش1044 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                . . .شین بنار، نو احمد اسدی نیا 

باشگاه هویت خود را حفظ کنند. )هواداران( نسبت به 

ها برای تغییرات الزم در بیرون باشگاه اول باید نگرش

تغییر کند مسئولین باید بدانند که باشگاه یک هویت 

د. این ی دارالمللای حتی بینملی استانی منطقه

ها د. یکی از تعهدات رسانهییر کنتغباید خیلی  نگرش

اید مردم را آموزش و روشنگری است رسانه است که ب

رسانی داری آشنا کند و اطالعبا این مدل از باشگاه

 نماید.

 نقش اطالع رسانی رسانه •

فوتبال دارای یک هدف است و تعریف شده است ما 

باید ساختارمان را بازنگری کنیم. مالکیت هواداران 

ایده خوبی است به شرطی که به درستی اجرا شود. 

اجرا نشود  است که اگر درست عیب این روش این

ای زیر سوال می رود. بهترین شیوه شیوه ده نیزای

کرده است ما باید به تجربه است که بشر آنرا تجربه 

بشری احترام بگذاریم. ما نباید از خود اختراع کنیم. 

-تجربه بشری در حوزه ورزش در کشورهای توسعه

که یافته وجود دارد. در طرح جامع ورزش عنوان شده 

تی اداره شود. غیردولتوسط بخش اید ای ببخش حرفه

 تعریف کنیم که باشگاه باید توسط چه کسیاول باید 

یا کسانی و چگونه باید اداره شود باشگاه را نباید 

دولت اداره کند بخش صنعت نباید اداره کند. پس 

 چه کسی باید اداره کند.

ه برای حمایت از این مدل باید اراده آن وجود داشت

ای را باید الیحهدولت  د آنرا بپذیردباشد جامعه بای

از  بنویسد و آنرا به مجلس ارائه دهد هر چند خیلی

شود اما باید قانونی قوانین موجود هم اجرا نمی

 تصویب شود و همه از آن حمایت کنند.

-دار وارد شوند و هزینهدر ابتدا باید چند نفر سرمایه

ری به در کنار آن واگذاهای باشگاه را متقبل شوند و 

توان این کار را گیرد و به یکباره نمی صورتن راهوادا

های بلندمدت و ابتدا وام انجام داد. مانند ترکیه

 استادیوم در اختیار باشگاه  قرار گیرد و حمایت شود.

سازی ما اول باید از سطحی که قرار برای ظرفیت

ه باید تر شویم اول اینکداریم فاصله بگیریم و عمیق

نیم تا ظرف ما بدیل کداری تباشگاه را بهداری تیم

ایجاد  گذار امنیتبزرگتر شود و باید برای سرمایه

 کنیم و ابزار را ایجاد کنیم.

 بازنگری ساختار ورزش •

 انجام درست واگذاری •

الگوبردای از کشورهای  •

 توسعه یافته

 واگذاری تدریجی •

 تعیین مالکیت باشگاه •

 هادر برنامهپذیری انعطاف •

 ن واگذاریز قانوحمایت ا •

حمایت دولت برای مستقل  •

 شدن باشگاه

 حلیحمایت جامعه م •

 عدم دخالت دولت •

-ایجاد امنیت برای سرمایه •

 گذاری حامیان مالی

ها توسط تامین زیرساخت •

 دولت

استفاده از متخصصان  •

خارجی برای واگذاری به 

 هواداران

 حاکمیتی
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رار ی که قسطحل باید از سازی ما اوظرفیتبرای 

تر شویم اول اینکه باید داریم فاصله بگیریم و عمیق

داری تبدیل کنیم. باید از ی را به باشگاهدارتیم

ی مدیریت خوب باشگاه مدیرانی که توانایی و سابقه

را داشته باشند استفاده کنیم. فرهنگ بازیکنان ما 

مشخص شود  خوب نیست وقتی منابع مالی ما

ازیکنان نیز اصالح د به بحقوق و دستمز پرداخت

داخت شود و براساس منابع موجود به بازیکنان پرمی

به  هاشود اما این مساله باید در بین تمامی باشگاهمی

 صورت هماهنگ اعمال شود.

داری به باشگاه تبدیل تیم •

 داری

داران عالقمند جذب سرمایه •

 به باشگاه

دیران استفاده از م •

 متخصص

وق و اصالح پرداخت حق •

 ستمزد بازیکناند

 سازمانی

را باید  ما اول جامعه هدف که هواداران هستند

بشناسیم تفاوت هواداران ما با باشگاه بارسلونا بسیار 

آیند به زیاد است. هوادارانی که به سمت باشگاه می

ورند و به آدنبال این هستند که چیزی به دست 

ه باید بی اول ما وهله کنند. درکر میمنافع خود ف

گاه را به اهلش واگذار مردم اعتماد کنیم و سهام باش

اگذاری سه قشر وجود دارند. یک بخش کنیم در و

مردم عادی و عالقمند به باشگاه هستند بخش دوم 

پیشکسوتان باشگاه هستند و بخش سوم مدیرانی 

تقالل هستند که در طی سالیان تجربه اداره باشگاه اس

ا را اینها باید هیات امن یبی ازاند. ما با ترکرا داشته

اداره  ا برایانتخاب کنیم اینها عضو مجمع هستند ام

ی درست باشگاه باید از مدیرانی که توانایی و سابقه

 مدیریت خوب باشگاه را داشته باشند استفاده کنیم.

یک سیستم حاکمیتی خوب در باشگاه فوتبال 

ع ای ذینفات گروههها و نظرقمندیسیستمی  که عال

و نیازهای آنها را پوشش بده و  ر نظر بگیررا د

تا ذینفعان عقاید خودشان را مکانیسمی ایجاد کنه 

اما برای تشویق هواداران و فعالیت  بیان کنند.

های آنها نیز توجه نمود و داوطلبانه باید به انگیزه

رد. عشق و نیازهای هر گروه از هواداران را برآورده ک

های مادی از کاری و انگیزهرزومه به تیم، ایجاد عالقه

 باشد. تواندهای اصلی هواداران میانگیزه

 شناسایی هواداران •

تعیین افراد واجد شرایط  •

 برای عضویت

شناسایی نیازها و  •

 های هوادارانانگیزه

 توجه به ذینفعان باشگاه •

 برآوردن انتظارات هواداران •

ن به پیشکسوتاجه تو •

 باشگاه

 فادارهواداران و زاده ااستف •

مدیریت 

 ذینفعان
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 گیریبحث و نتیجه

ف از این تحقیق، شناسایی راهبردهای اتخاذ هد

 بر مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل بود.

اساس، برای رسیدن به مدل مالکیت  این

هواداران در باشگاه استقالل اقداماتی در 

میتی، عی، حاکاجتما-هنگیهای قانونی، فرحوزه

موزشی، سازمانی و مدیریت ذینفعان شناسایی آ

 شد.
ی اول باید صورت اقداماتی که در وهله از جمله

گیرد تصویب قانونی خاص برای واگذاری باشگاه 

استقالل به هواداران است چرا که قوانین موجود 

این پشتوانه کافی برای این امر را ندارند. در پی 

اجرایی و ی هامهناو آییناساسنامه اقدام تهیه 

ها برای اجرایی نمودن این مدل از لیستچک

نماید. همچنین مطابق با الکیت الزامی میم

های تحقیق باشگاه باید به عنوان یک یافته

تعاونی ثبت شود. در قانون اساسی کشورمان 

حوزه اقتصاد در قالب سه بخش دولتی، خصوصی 

که و تعاونی تعریف شده است. از آنجا 

تحت مالکیت هواداران قرار دارند هایی که اهباشگ

های ره شده و سازمانبه شکل تعاونی ادا

و براساس اصول شوند غیرانتفاعی محسوب می

های غیرانتفاعی سودی بین اعضا توزیع سازمان

شود و سود حاصل از فعالیت باشگاه به خود نمی

اه رو، از طریق ثبت باشگاینگردد؛ ازباشگاه بازمی

عاونی نه تنها دولت نخواهد توانست ل تبه شک

نماید بلکه سایر افراد نیز دخالتی در امور باشگاه 

وال و دارایی باشگاه منخواهند توانست از ا

راستا نصیرزاده و اینسوءاستفاده نمایند. در

های ( معتقدند با ایجاد تشکل1179رضایی )

تعاونی و مشارکت دادن مردم در 

ایجاد زمینه برای  یا ی واگذاریهاگیریتصمیم

ان توهای اندک میمشارکت مردم با سرمایه

 ها به بخش غیردولتی رازمینه واگذاری باشگاه

دوست و همکاران راهم کرد. در این زمینه علیف

( پیشنهاد کردند که قوانین مرتبط با 1187)

ها به طور عام و قوانین مرتبط با حوزه تعاونی

ید مورد با خاصروطبههای ورزشی تعاونی

 بازبینی و بازنگری قرار گیرد و اصالحات الزم در

این زمینه صورت پذیرد. همچنین نتایج نشان 

تواند امر داری مییب طرح نظام باشگاهتصوداد 

واگذاری باشگاه به هواداران را تسهیل نموده و 

های کمک نماید تا باشگاه بدون نیاز به کمک

الهی و ای هیج یافتهدولتی اداره شود. نتا

پور و همکاران ( و عیدی1187همکاران )

دهد نابسامانی نظام نشان می ( نیز1170)

در فوتبال از جمله موانع ای داری حرفهباشگاه

شود. به اعتقاد توسعه صنعت فوتبال محسوب می

ای های حرفه( باشگاه1187الهی  و همکاران )

تشکیل ی اصلی صنعت فوتبال را فوتبال بدنه

رو، توجه به ساختار و نظام این. ازهنددمی

ای در این صنعت دارد. ویژهداری اهمیت باشگاه

ید وجود چنین مشکلی تای ( نیز با1181خلیلی )

حاضر حالدارد که دردر ورزش کشور اظهار می

ای برای ایجاد، اداره و یافتههیچ نظام سازمان

. تصویب ای وجود نداردهای حرفهتوسعه باشگاه

برای پرداخت حق پخش تلویزیونی به نی قانو

له اقدامات الزم برای تحقق ها نیز از جمباشگاه

ه استقالل شناسایی باشگامالکیت هواداران در 

ای در که، دریافت حق پخش رسانهشد. درحالی

ای برای بیشتر کشورهای دنیا، منبع درآمد عمده

وع شود امّا این موضصنعت فوتبال محسوب می

ما وجاهت قانونی و اجرایی الزم  شورهنوز در ک

رسد تا زمانی که ر مینظرا نیافته است. به

حل و فصل  کشور مشکالت قانون حق مولّف در

نشود، موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات نیز
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ها، عنوان حق قانونی و مالکانه برای باشگاهبه

 الهی و همکاران،مشکالت اساسی خواهد داشت )

های تحقیق، از دیگر فته(. براساس یا1187

حوزه آموزش اقداماتی که باید صورت گیرد در 

اص طور خاست. از آنجا که موضوع مالکیت و به

مدل مالکیت هواداران در کشورمان به ندرت 

مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، لزوم 

نماید تا با بررسی تحقیق در این حوزه الزامی می

مورد بررسی  امرتمامی جوانب  موشکافانه آن

 قرار گیرد. در کنار پژوهش، لزوم برگزاری

های آموزشی برای مسئولین و کارگاه

تواند به دانش مالکیت در ان میاندرکاردست

کشورمان بیفزاید. در این بین از نقش رسانه نیز 

توان دهنده نمیدهنده و آموزشبه عنوان آگاهی

ش در حوزه آموز غافل شد. از جمله مواردی که

اید مورد توجه قرار گیرد لزوم آشنایی هواداران ب

وان ذینفعان اصلی باشگاه با حقوق خود در عنبه

مالکیت باشگاه است. هواداران عنصر ع از این نو

اصلی تشکیل و اتخاذ مدل مالکیت هواداران در 

شوند؛ بنابراین الزم است تا باشگاه محسوب می

و آگاه ند ن مدل آشنا شوآنها با نحوه کارکرد ای

شوند و به درکی از این موضوع دست یابند که 

خاذ مدل مالکیت هواداران مستلزم پایبندی به ات

داری است. چرا که برای نوع از باشگاه ل ایناصو

هایی که تحت مالکیت عضو شدن در باشگاه

شوند اعضا از حقوقی برخوردار هواداران اداره می

تعهداتی  ا وهآن مسئولیت خواهند بود و در قبال

برعهده خواهند داشت و این دو الزم و ملزوم 

ر رو، از جمله اقدامات بسیااینیکدیگر هستند. از

که باید صورت گیرد آشنایی و آموزش  مهمی

هایشان است. هواداران با حقوق و مسئولیت

 1چنانکه، در انگلستان با تاسیس اداره هواداران

                                                      
1 . Supporters Direct 

ی، وزشهای آمان دوره، این سازم5444در سال 

 ها و سمینارهایی را برای آشنایی هوادارانکارگاه

های خود، برگزار برای ذینفع شدن در باشگاه

(. براساس 5444، 5میل و همکارانهکند )می

نتایج تحقیق، برای دستیابی به مدل مالکیت 

اجتماعی شناسایی -هواداران، اقدامات فرهنگی

یی شده شدند. یکی از اقدامات شناسا

( 1189ست. به اعتقاد سرآبادانی )ی اسازفرهنگ

بسیار مهم برای گسترش یکی از ابزارهای 

رهنگی است، ه، کار فهای ورزشی در جامعتعاونی

ی یعنی ابتدا باید بینش و تفکر مردم را درباره

این موضوع آماده کرد تا به آسانی مورد پذیرش 

اخالقی های فکری و مبانی قرار گیرد. اگر زمینه

گرایی معه گسترش یابد و تعاونجا تعاونی در

ود در آن صورت تاسیس جزئی از منش مردم ش

هد بود. اری نخواها کار دشوو گسترش تعاونی

( نیز معتقدند 1187دوست و همکاران )علی

سازی مناسب در این رسانی و فرهنگاطالع

تواند راهگشا باشد. تعریف و نهادینه زمینه می

مناسب و شی های فرهنگی و ارزکردن باور

براین، ی توسعه است. بناسازگار با توسعه، الزمه

در زمینه توسعه بخش تعاونی و گسترش 

ها و تدابیر گذاری، باید سیاستکت مردمیمشار

کارگیری فرهنگ تعاون که در مناسب برای به

جامعه دینی و ملی ایران نهادینه شده است، احیا 

 (. تغییر1187ران، دوست و همکاعلیشود )

داری یکی رش مسئوالن به باشگاه و باشگاهنگ

اقدامات است. مسئوالن به ویژه مسئوالن  دیگر از

ن درک برسند که در عصر حاضر اید به ایدولتی ب

ای در فوتبال به شکل دولتی داری حرفهباشگاه

منسوخ شده است و امر ورزش و اداره باشگاه 

 داران صورت گیرد.باید به دست خود مردم و هوا

                                                      
2 . Hamil, Michie, Oughton & Warby 
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توجه قرار گیرد لزوم  د دیگری که باید موردمور

مداری از سوی ها و اخالقه ارزشتوجه ب

باشگاه باید به اصول مسئوالن   مسئولین است.

 ها پایبند باشند تا افراداخالقی و ارزش

واداران( هویت خود را نسبت به باشگاه حفظ ه)

فضا را کنند. به مسئوالن باید آموزش داد که 

دم با مردم آماده کنند. توسعه مر برای رابطه

تواند بل بین هواداران میروحیه همکاری متقا

هواداران تلقی ی مالکیت کننده براامری تسهیل

 1های واردراستا، براساس یافتهایندر شود.

آمیزی طور موفقیت( باشگاه هامبورگ به5411)

ون باورها و ساختار همکاری متقابل را در در

اش تعبیه کرده اتژی تجاریسترریزی و ابرنامه

در هامبورگ »کند می تشریح 5است. ینس وگنر

د، اما باشگاه هستناعضا به طور صددرصد مالک 

خواهیم در هر تصمیمی آنها را درگیر ما نمی

کنیم. این مهم است یادآوری کنیم که همکاری 

 1882متقابل از وقتی که باشگاه در سال 

اشته است د ده در این باشگاه وجوتشکیل شد

د براساس علت که بنابر قانون آلمان بایاینبه

تفاعی های غیرانهای سازمانها و سیاسترویه

ترتیب، درک اینرده و فعالیت کنیم. بهعمل ک

های هیات رئیسه در درون کاملی از فعالیت

باشگاه هامبورگ به عنوان اخالق همکاری 

یر تصواشگاه باید آنرا به متقابل وجود دارد که ب

 کنند این یکی از دالیلبکشد. آنها احساس می

برای مالکیت هواداران است و بدون آن فرایند، 

با تهدید مواجه خواهد شد. ینس  ینده باشگاهآ

کند که اگر هواداران مشارکت وگنر احساس می

کنند، اگر اعضا در باشگاه فوتبال مشارکت 

حتمال اینکه نمایند پس از آن خطر یا ا

                                                      
1. Ward 

2 . Jens Wegner 

اشگاه افزایش یابد کمتر خواهد شد ی بهابدهی

هواداران مراقبت بیشتری در این  به علت اینکه

 این (.  به5411 وارد،« )شتمورد خواهند دا

منظور برای ایجاد ارتباط با هواداران و آموزش 

این زمینه، از  ای درآنها لزوم تشکیل کمیته

اری متقابل تواند همکجمله اقداماتی است که می

هواداران را توسعه دهد. در این بین و  بین باشگاه

های محلی و عمومی برای هنقش رسان

ند در این راه تواان میرسانی به هواداراطالع

ها کننده باشد. یکی از تعهدات رسانهکمک

آموزش و روشنگری است رسانه است که باید 

داری آشنا کند و مردم را با این مدل از باشگاه

ن مردمی کردن چنیرسانی نماید. هماطالع

اقداماتی است  ورزش و اعتماد به مردم از جمله

سوق  هواداران تواند ما را به سوی مالکیتکه می

( عنوان کردند در 1174دهد. پاداش و همکاران )

جوامعی که حکومت مردمی در آنها سابقه 

دیرینه دارد، سیاست غیردولتی کردن و محدود 

ا سهولت ت بگرانه دولهای مداخلهکردن فعالیت

گیر گیرد و با فوریت بیشتری همهصورت می

( نیز 1179شود. نصیرزاده و رضایی )می

های گیریردم در تصمیمکت دادن ممشار

واگذاری یا ایجاد زمینه مشارکت مردم با 

اند. در کنار های اندک را پیشنهاد کردهسرمایه

شناسایی اقدامات فوق، عوامل حاکمیتی نیز 

های تحقیق، لزوم بازنگری تهیافشدند. براساس 

ر از جمله اقدامات اساسی ساختار ورزش کشو

مرادی و  شگاه است.برای تسهیل واگذاری با

( معتقدند وجود موانع 1172) همکاران

ساختاری مانند ساختار بسیار شدید دولتی، باال 

گذاری، اندازه کوچک بازار، بودن ریسک سرمایه

رهای جهانی در ازارایی و عدم تعامل با بگدرون

نونی نظیر قانون اقتصاد کشور، وجود تضادهای قا
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دم خارجی، ع گذاریتشویق و حمایت از سرمایه

های وجود تخفیف در انواع تعرفه و معافیت

گمرکی و تجاری و در نظر نگرفتن تسهیالت، 

های الزم در کشور، ضعف در ها و تشویقمعافیت

م ثبات عد یتی به کار گرفته شده،های مدیرمدل

تخصص، ها و عدم وجود نیروی انسانی ممدیریت

گذاری از جمله موانع ساختاری اثرگذار بر سرمایه

رجی در صنعت فوتبال کشور است که این خا

موانع باید به وسیله حاکمیت مورد بررسی قرار 

گرفته و اصالح گردد. الگوبرداری از کشورهای 

ه ی ککارگیری متخصصان خارجیافته و بهتوسعه

در استفاده از مدل مالکیت هواداران در 

اند نیز ای تجربیاتی کسب کردههای حرفهگاهباش

گشا باشد. نتایج نشان داد که اتخاذ تواند راهمی

مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل باید 

صورت تدریجی صورت گیرد. همچنین برای به

ور طداران، دولت باید بهواگذاری باشگاه به هوا

واضح مشخص کند که مالکیت باشگاه را به چه 

خواهد واگذار کند. بدین منظور انی میکس

د به درستی و با حداکثر اشگاه بایواگذاری ب

اطمینان صورت گیرد تا در میانه راه با موانع 

پذیری در اجرای واگذاری، روبرو نشود. انعطاف

یت دولت از حمایت از قانون واگذاری، حما

واگذاری برای مستقل شدن از  از باشگاه پیش

ها، حمایت جامعه محلی، اختطریق تامین زیرس

ری از جمله از واگذا و عدم دخالت دولت پس

اقداماتی است که پیش از واگذاری باید مدنظر 

 دوست و همکارانزمینه، علیاینقرار گیرند. در

ای ه( عنوان کردند با الگوگیری از لیگ1187)

رایط را برای مالکیت ن شتوامعتبر دنیا، می

د و قوانین الزم برای شرکتی در کشور بررسی کر

الزم است  د. همچنیناین کار تهیه و تدوین گرد

های تعاونیها )نقش دولت در زمینه تعاونی

مابانه به نقش گر و قیّمورزشی( از نقش مداخله

حمایتی و نظارتی تغییر یابد و شرایط برای 

همچنین نصیزراده و  دد.ها مهیا گرحضور تعاونی

ردند که ضمن ( پیشنهاد ک1179رضایی )

نجام استفاده از تجارب کشورهای موفق و ا

ات تطبیقی، واگذاری باشگاه در ابتدا به مطالع

مدت، آزمایشی و گام به ای، میانصورت اجاره

های استفاده از گام صورت گیرد. یکی از راه

ات داموه باشگاه استقالل و اقهای بالقظرفیت

باشگاه  الزم برای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در

ی گذاراستقالل، ایجاد امنیت برای سرمایه

الی است تا از طریق حضور حامیان حامیان م

طور مستقل در مالی قدرتمند، باشگاه بتواند به

درآمدزایی موفق باشد و از کمک دولت و 

نصیرزاده و  شود. نیازهای دولتی بیسازمان

( نیز عنوان کردند اعتمادسازی و 1179) رضایی

گذاری از طریق وضع امنی سرمایهکاهش نا

امکان واگذاری را تواند می قوانین موردنیاز

باشگاه هامبورگ از طریق  تسهیل نماید.

میلیون یورو با کوهن  12قراردادی به ارزش 

که یک بنگاه محلی است ایمن شده  1لجستیک

ری را یشتگذاری خصوصی با سرمایهاست ت

زم دیگر اقدامات ال (.5411وارد،  ) دریافت کند

شگاه برای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در با

الل اقدامات سازمانی است که باید در داخل استق

باشگاه صورت گیرد. براساس نتایج تحقیق، 

داری، جذب داری به باشگاهتبدیل تیم

باشگاه، استفاده از  داران عالقمند بهسرمایه

ن متخصص و اصالح پرداخت حقوق یرامد

مله اقدامات سازمانی الزم به شمار بازیکنان از ج

آید.می

                                                      
1. Kohne Logistics  
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ازی ما اول باید از سطحی که سای ظرفیتبر» 

تر شویم اول قرار داریم فاصله بگیریم و عمیق

داری تبدیل داری را به باشگاهاینکه باید تیم

شود و باید برای  کنیم تا ظرف ما بزرگتر

ار امنیت ایجاد کنیم و ابزار را ایجاد گذسرمایه

به عبارتی تا زمانی که باشگاه استقالل به «. مکنی

 ای نگریسته نشود و بهگاه حرفهورت یک باشص

توان از عنوان یک باشگاه فعالیت نکند نمی

ظرفیت و پتانسیلی که در باشگاه وجود دارد 

ای به باشگاه اه حرفهاستفاده کرد. چرا که با نگ

های آن به ل و معرفی پتانسیل و ظرفیتتقالاس

گذاران و حامیان مالی و استفاده از ایهسرم

های اجرایی، حقوقی، حوزهمتخصص در مدیران 

توان در جهت مالی، بازاریابی و ... است که می

اهداف متعالی باشگاه قدم برداشت. اقدام دیگر 

ما اول باید  ت.در حوزه مدیریت ذینفعان اس

 قعی و عالقمند را شناسایی کنیم. بهوا هواداران

ظور باید مشخص شود که شرایط عضویت این من

کنند ه اعضا دریافت میزایایی کچگونه است، م

چیست؟ اینها قدم اول است و سپس از طریق 

نهاد هواداران شناسایی گردند. های مردمسازمان

ارتباط خوب ( ایجاد 5441) 1به نقل از اسپکباچر

ای تواند برای یک باشگاه حرفهمینفعان با ذی

عنوان  وران مالی و ورزشی دشوار، بهفوتبال در د

خاص در بخش طورد. بهده باشحمایت فزاین

نفعان اصلی، حیاتی غیرانتفاعی، ارتباط با ذی

تر، های پاییناست و باعث فواید بالقوه، هزینه

یشتر منابع افزایش اعتماد و در نتیجه جذب ب

وایدینگر و ) شودی میذارگجدید سرمایه

تعیین افراد واجد شرایط (. 5415، 5همکاران

نیازها و شناسایی برای عضویت در باشگاه، 

                                                      
1 . Speckbacher 

2 . Wiedenegger, Kern, Rupprechter  

های هواداران از عضو شدن در باشگاه، انگیزه

برآوردن انتظارات هواداران، همچنین توجه و 

استفاده از پیشکسوتان باشگاه و استفاده از 

ز جمله اقدامات ل ااران وفادار باشگاه استقالهواد

مدل مالکیت هواداران شناسایی شده برای اتخاذ 

است که  حالین دردر باشگاه استقالل است. ای

( عنوان کردند مهارت 5415وارد و همکاران )

داده بزرگ اعضا، یکی از  مدیریت پایگاه

های مالکیت هواداران در باشگاه محدودیت

یز ( ن1187ت. الهی و همکاران )اس 1اکسترسیتی

ظ های مناسب جذب، حففقدان مدیریت و رویه

ت و توسعه هواداران را از جمله موانع توسعه صنع

اند. در این زمینه داری فوتبال ذکر کردهباشگاه

ی مطابق با اساسنامه باشگاه بارسلونا، در نتیجه

عضو شدن افراد در باشگاه، آنها از حقوقی 

هند بود. مانند شرکت در برخوردار خوا

های ورزشی، اجتماعی، تفریحی، فرهنگی لیتفعا

علمی و رویدادهای ورزشی که باشگاه  و

نیاز  سترسی به اسناد موردکند، دیسازماندهی م

برای تصویب توافقات مجمع عمومی، مشمول 

شدن در لیست انتظار بلیط فصل، انتخاب به 

دگان در ی نماینکنندهعنوان نماینده یا انتخاب

اساس شرایط ذکر شده بر مجمع عمومی باشگاه

ضمن اینکه پیرو برخورداری از  در اساسنامه و ...

ی نیز به باشگاه عضا تعهداتاحقوق ذکر شده، 

دارند که بایستی به آنها عمل کنند. مانند: 

پیروی از مقررات، توافقات مجمع عمومی، 

های مالی مشارکت در حمایت از مسئولیت

(. 5411، 0ناسلواساسنامه باشگاه بار) ه و ...باشگا

که اتحادیه هواداران گامیدر باشگاه هامبورگ، هن

حمایت  روی داشتند تا بر تشکیل شد، آنها نیاز

                                                      
3. Exeter City FC  

4.  FC Barcelona Statutes 
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مداوم هواداران سرخورده تمرکز کنند. این کار 

نیازمند تفکر سریع و روشی هدفمند برای 

طریق  شناسایی قدرت مردمی شکل گرفته از

ای ادهای از رویدهای عاطفی به زنجیرهواکنش

بورگ بر نیاز فوری ویژه بود. باشگاه هواداران هام

ی از رویدادها دبه حمایت مداوم در طول و بع

برگزار شده تاکیده کرده بود تا قادر باشد 

احساسات مردمی را به درون خصایلی که مدنظر 

اتحادیه بود، هدایت نماید. ینس وگنر، مدیر 

ناظر باشگاه هامبورگ یادآوری  سابق هیات

ها آگهی ای از پوسترها وما مجموعه»د که کنمی

ها را بر روی شیشه تهیه کردیم، آگهی

جود در پارکینگ در روز انجام های موتومبیلا

های عضویت را در هر بازی قرار دادیم، بروشور

های ورزشگاه قرار دادیم. ما در یک از صندلی

دیوم ایستادیم تا عضویت روزهای بازی در استا

ان، باشگاه هوادار«. ن را اطالع دهیمارامجدد هواد

های بازاریابی مختلفی را مشخص کرد روش

پوسترها، برگزاری جلسات تا با د: بروشورها، نمان

ویژه کارگیری آنها در روز بازی به هواداران بهبه

رسانی بازرگانان بانفوذ و تاجران محلی اطالع

 (.5411وارد،) نماید

عنوان کرد که به ان توبراساس نتایج تحقیق، می

ا برای اتخاذ مدل مالکیت کارگیری راهبرده

و، فرایندی تقالل از یک سسهواداران در باشگاه ا

های بلندمدت است، چرا که به دلیل وجود ضعف

فرهنگی و وجود موانع ساختاری و قانونی این 

ان بر است که باید در طی سالیامر کاری زمان

دیگر، سوی ازمتمادی مورد بررسی قرار گیرد. 

های که سازمانچندسطحی است چرا  امری

رتی در این اگذاری و نظمختلف اجرایی، قانون

ر درگیر هستند و باید با هماهنگی باال اقدامات ام

مختلفی را برای رسیدن به این مدل از مالکیت 

انجام دهند تا هم دولت، هم باشگاه و  هم جامعه 

 مند گردند.رههواداران باشگاه استقالل از آن به
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Abstract 

Objective: The clubs are owned by supporters is one of the common forms of 

football clubs’ governance. Hence, The purpose of this study was to identify the 

strategies for adopting the model of supporters ownership in the Esteghlal FC. 
Methodology: This research was conducted qualitatively and using the 

Grounded Theory and the Systematic approach of Strauss and Corbin. The 

research data were collected through theoretical and purposeful sampling and 

based on deep interviews with 8 experts. sampling continued until the research 

reached a theoretical saturation. Based on the Grounded theory and the 

systematic approach, the data were analyzed in three stages: open, axial and 

selective coding. For validation of data that is equivalent to reliability and 

validity in quantitative research, two methods of Recoding by the researcher and 

a Member Checking method were used. 

Results: Based on the results of three stages of coding including open, axial and 

selective coding, the identified strategies were extracted in the form of legal, 

social-cultural, governance, educational, organizational and stakeholder 

management subcategories. 
Conclusion: It seems that with the implementation of these strategies, this 

model could be implemented in the Esteghlal Fc. 
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