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 چکیده

هدف از این تحقیق طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل بود. این تحقیق به روش کیفی و با ماهیت 

داری فوتبال، استادان مدیریت بنیاد انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران حوزة باشگاهاکتشافی و با استفاده از نظریۀ داده_کاربردی

گیری نظری و براساس های فوتبال آشنا بودند. از طریق نمونهدادند که با موضوع مالکیت باشگاهن ورزشی تشکیل مینگاراورزشی و روزنامه

ها در مند، دادهبنیاد و با رویکرد نظامآوری شد. براساس نظریۀ دادههای تحقیق جمعهای عمیق با هشت تن از کارشناسان، دادهمصاحبه

نیز از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و  هادادهوتحلیل شدند. برای اعتبارسنجی ی و انتخابی، تجزیهسه مرحلۀ کدگذاری باز، محور

یط علّی، بازبینی اعضا استفاده شد. براساس پارادایم کدگذاری، چارچوب نهایی مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل، در قالب شرا

شود ضمن رفع موانع هاد میهای تحقیق، پیشنگر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافتهای، شرایط مداخلهشرایط زمینه

دهای مالی، موجود، بسترهای قانونی، فرهنگی و آموزشی الزم برای واگذاری باشگاه استقالل به هواداران فراهم شود تا از این طریق پیام

 اجتماعی و پاسخگویی حاصل شود. 

 

  های کلیدیواژه

 .بنیاد، هوادارانباشگاه استقالل، فوتبال، مالکیت، نظریۀ داده
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 مقدمه

هایی است که بشر اختراع ترین ورزشفوتبال از جذاب

اند. فوتبال را لمس کردهکرده است و مردم سراسر جهان آن 

ا ربدون توجه به شرایط زندگی و میزان رفاه افراد، شادی 

عنوان بخشی از زندگی آورد و بهبرای آنها به ارمغان می

روزمرۀ مردم تبدیل شده و در فرهنگ، مذهب و سیاست 

ها ه(. هستۀ اصلی فوتبال در دنیا باشگا14جای گرفته است )

مسابقات  وم منظم درآمده صورت یک سیستهستند که به

دهند و از خود را به شکل خدمات به بهترین نحو ارائه می

(. باشگاه 3کنند )این طریق میلیاردها دالر درآمد کسب می

ترین و عنوان یکی از قدیمیفوتبال استقالل تهران به

های ایران، دارای هواداران بسیاری در پرافتخارترین باشگاه

رو، وجود هواداران موجب توجه اینسراسر ایران است. از

ها، مقامات سیاسی و اقشار مختلف جامعه به آن شده رسانه

ها به سمت است. امروزه یکی از ارکان هدایت سرمایه

ای، های ورزشی در هر جامعهریزی و توسعۀ فعالیتبرنامه

(. هواداران افرادی هستند 5اند )های ورزشیهواداران باشگاه

کنند و یک شبکۀ اجتماعی فعال داکاری میکه برای تیم ف

 (.20و متراکم دارند )

های اخیر، مباحث در خصوص ادارۀ فوتبال اروپا در سال

ای بر نقش هواداران متمرکز شده است. این طور فزایندهبه

سازی فوتبال است که علت رشد نگرانی از افزایش تجاریبه

اجتماعی  ممکن است تأثیرات بدی بر روی ابعاد فرهنگی

داشته باشد. در واقع، برخی از اشتباهات ادارۀ فوتبال با 

فقدان مشارکت هواداران مرتبط است. در بسیاری از شرایط 

تنها این باور وجود دارد که گشودن بازی به روی هواداران نه

کند، بلکه شفافیت و پاسخگویی بازی را به جامعه مرتبط می

ن، تعداد هواداران فوتبال که (. بنابرای22دهد )را افزایش می

های دست آوردن مالکیت تیمشان بودند یا تیمخواهان به

                                                           

1. Hamil  

2. Garcia & Zheng  

اند، در حال افزایش است. در پاسخ به جدید را تشکیل داده

رشد مشارکت هواداران در مالکیت تیم، محققان توجه 

اند. بسیاری به نقش طرفداران در ادارۀ فوتبال اروپا داشته

ن معتقدند، مشارکت هواداران در چنانکه برخی دانشمندا

های ورزشی را بهبود تواند مدیریت باشگاهادارۀ ورزش می

( 2013)1(. در این زمینه، نتایج بررسی همیل2018بخشد )

در ساختارهای مالکیت اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس و 

ای رو به افزایش دهد مالکیت هواداران پدیدهسوئد نشان می

(. گارسیا و 24های ورشکسته است )گاهبرای نجات باش

هایی در مشارکت ( دریافتند که تفاوت2017)2ژنگ

طرفداران بین کشورهای غرب، میانه و شرق اروپا وجود 

دارد. در غرب اروپا، مشارکت جامعۀ شهروندی تاریخ 

رسد فعالیت طرفداری در نظر میتری دارد. بهطوالنی

شدن  عین و تجاریهای مواکنش به سلطۀ اقتصادی گروه

که در کشورهای اروپای میانه و شرقی، ورزش باشد. درحالی

فعالیت طرفداری در طول انتقال از کمونیسم به 

عنوان یک واکنش به فساد، تحول آرام داری، بهسرمایه

های حاکمیتی و آشفتگی مالی ظهور کرده است سیستم

ای ه(. فعالیت طرفداری و مالکیت هواداران در لیگ23)

های عنوان روشویژه بوندسلیگای آلمان، اغلب بهاروپایی به

اند که قادر به تأمین دموکراتیک از مالکیت شناسایی شده

منابع مالی مورد نیاز برای رقابت در سطح نخبگان هستند. 

عنوان یک ذینفع اصلی حفظ که، هواداران بهایگونهبه

که نقش شوند. بوندسلیگای آلمان نشان داده است می

عنوان یک ذینفع اصلی به توسعۀ لیگ فوتبال هواداران به

های پایدار و رقابتی که قابلیت دسترسی به تمامی گروه

 (.28کند )اجتماعی را دارد، کمک می

 هایباشگاه کهجایی (، در 2010)3به اعتقاد فرانک 

که  شودمی، الزامات خاصی ایجاد کنندمیفوتبال فعالیت 

3. Franck 
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یکسان برای  طوربه هاباشگاه همۀکمیت ساختارهای حا

برآورده کردن آن مناسب نیستند. در نتیجه، در رقابت بین 

بهترین الزامات محیطی را  کهآنهاییساختارهای مالکیت، 

، سه روازاین. (21)شد اتخاذ کرده باشند پیروز خواهند 

معرفی  توانمیفوتبال را  هایباشگاهساختار مالکیت در 

کالسیک یا با  داریسرمایه صورتبهکه  هاییباشگاهکرد: 

که به شکل  هاییباشگاه؛ شوندمیاداره  1مالکیت خصوصی

که به  هاییباشگاهو  شوندمیاداره  2شرکت سهامی عام

اداره  )تحت مالکیت هواداران(3عضومحور هایانجمنشکل 

( 2011)4به اعتقاد دیتل و وینگارتنر(. 26،21،19) شوندمی

باشگاه عامل اصلی  6یا ساختار قانونی 5تار مالکیتساخ

. (19) ستهاباشگاهاثرگذار بر ایجاد و ترکیب درآمدی 

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب 

یک شرکت و بعضاً مالک عمدۀ  گذارانسرمایهسهامداران، 

 نحوۀ ی،نهایی سهام آن باشگاه است. ساختار مالکیت به معن

و سرمایه،  رأی حقهام و حقوق مالکیت به لحاظ توزیع س

 .(15)ماهیت و موجودیت مالکان سهام است  عالوۀبه

های اسپانیایی شکل قانونی انجمن عضومحور در باشگاه

بیلبائو مادرید و بارسلونا، اوساسونا و آتلتیکهمچون رئال

ای فوتبال آلمان، های حرفهاستفاده شده است. برای باشگاه

کند که وجود دارد. این قانون تضمین می 507+1قانون

هامبورگ،  های عضومحورند مانندترین انجمنها نابباشگاه

مونیخ که دارای ساختاری با حداقل شالکه و بایرن

 8داری و تحت سلطۀ انجمن عضومحورند. یک باشگاهسرمایه

جای مالکان، دارای اعضاست و برخالف یک شرکت به

ت سهامی عام، یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی یا شرک

 9است. در نتیجه، در انجمن عضومحور خالص، حق انتقال

                                                           

1. Clubs governed as classic capitalistic, privately 

owned firms  

2. Clubs governed as public stock corporations  

3.  Clubs governed as members’ associations  

4. Dietl and Weingärtner  

5. Ownership structure 

همچنین، حق   (.19وجود ندارد ) 10یا متقاضی سود

در هر دو مورد به اعضا اعطا شده است که بیشتر  11کنترل

آنها هواداران هستند. آنها دربارۀ تمامی مسائل مهم 

کنند. در این حث میاستراتژیک در طول اجالس اعضا ب

وسیلۀ انتخاب یک رئیس و رویداد، آنها قدرت عملیاتی را به

کنند. برای دیگر نمایندگان، به یک تیم مدیریتی واگذار می

انتخابات، هر عضو یک رأی دارد و حق فروش رأی قانونی 

)برای نمونه، باشگاه  علت قدرت بسیار اعضانیست. به

نس اینکه یک فرد خاص عضو دارد( شا 162000بارسلونا 

یا گروه کوچک کنترل باشگاه را در اختیار بگیرند، کم است. 

شده مسئول ادارۀ باشگاه هستند، و برای نمایندگان انتخاب

ها، تعیین جریمۀ بازیکنان و ادارۀ سایر مسائل انتقال

کنند. با توجه به اساسنامۀ گیری میمدیریتی تصمیم

یک جلسۀ اضطراری، اگر آنها توانند برای باشگاه، اعضا می

به اندازۀ کافی مورد حمایت قرار گیرند، سایر اعضا را 

 (.19فرابخوانند )

های وسیلۀ هواداران جاذبهمالکیت باشگاه فوتبال به

، «هر عضو، یک رأی»اساسی آشکاری دارد. از طریق اصل 

های مهم حق برابر دارند و در جلسات گیریاعضا در تصمیم

ال طور ایدهحل ارائه دهند. بهتوانند راهه میعمومی باشگا

کند تا اعضا در مالکیت هواداران این امکان را فراهم می

مدیره عنوان مدیران در هیأتانتخاب نمایندگانی که به

(. مالکیت 13خدمت خواهند کرد، مشارکت داشته باشند )

های هواداران همچنین برای فرهنگ، اخالق و اهداف باشگاه

(. مدل مالکیت هواداران 13ال مناسب خواهد بود )فوتب

مؤثرترین محافظ در مقابل مالکیت باشگاه توسط افراد 

(. به 30ترین مدل است )نادرست و همچنین دموکراتیک

6. Legal structure  

7.  50+1 directive  

8. Verein 

9. Transfer right  

10. Residual claimant  

11. Residual right of control  
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های اصلی ( یکی از مزیت2011) و همکاران 1اعتقاد پایولد

شدن جامعه است  مندمالکیت هواداران تمرکز روی بهره

یگر این است که ساختار مالکیت دموکراتیک، (. مزیت د25)

(. عضو شدن در یک 29دهد )حقوق شهروندی را ارتقا می

کند تا افراد با وکار دموکراتیک این امکان را فراهم میکسب

ها تأثیرگذار باشند، در گیریدریافت اطالعات در تصمیم

مدیره جلسات حاضر شوند و صحبت کنند. اعضای هیأت

یرانتفاعی قادرند و بایستی طبق اساسنامه های غسازمان

رسانی به خود تصمیماتی را بگیرند که براساس خدمت

( نیز عنوان 2010(. فرانک )16،17جامعه سازمان باشد )

هایی که تحت مالکیت هواداران خود هستند، کند باشگاهمی

مالکیت خصوصی( و )داری کالسیک قادرند شرکت سرمایه

تری را به میدان نار بزنند و تیم قویعام را ک شرکت سهامی

طور خودکار به فوتبال انتقال بفرستند تا تمامی درآمدها به

( نیز معتقدند 2011(. دیتل و وینگارتنر )21داده شود )

ترین ساختار برای کسب های عضومحور مطلوبباشگاه

(. همچنین، روود 19مالی هستند ) درآمد از حامیان

ساختار باشگاه بر قابلیت هدایت  ( در خصوص تأثیر2012)

کند که ساختار باشگاه سود به قدرت خرید، عنوان می

عضومحور بیشترین تأثیر را بر قدرت خرید باشگاه دارد. و 

نیز با توجه به بررسی تأثیر ساختار حاکمیت باشگاه بر 

مالی برای افزایش قابلیت تولید درآمد از طریق حامیان 

ترین باشگاه عضومحور مهم قدرت خرید، مشخص شد که

و  2(. کوچیرو26تأثیر را بر قدرت خرید باشگاه دارد )

ای طوالنی ( نیز عنوان کردند بعد از دوره2018) همکاران

های بزرگی را انجام دادند و احساس که هواداران فداکاری

تأثیر قرار دهند،  توانند عملکرد تیم را تحتکردند که می

احساس مالکیت به تیمشان در آنها افزایش یافت. در نتیجه، 

تواند به شناختی در هواداران میوجود حس مالکیت روان

های فوتبال منجر شود مالکیت رسمی هواداران در باشگاه

                                                           

1. Puyvelde  

از لحاظ عملکرد  (.  در حال حاضر باشگاه استقالل18)

سطح مطلوب قرار دارد تر از ورزشی، مدیریتی و مالی پایین

و چندان دلخواه جامعۀ هواداران نیست. باشگاه فوتبال 

استقالل که کامالً در مالکیت دولت قرار دارد و به شکل 

 شود، همواره با کمبود بودجه مواجه است.دولتی اداره می

ای وابستگی باشگاه استقالل به بودجه دولت، از آن مجموعه

از نظر اقتصادی حتی با وجود ده ساخته که پرهزینه و زیان

های دولتی توان ارائۀ یک تراز مالی مثبت در پایان کمک

(. مطابق قانون برنامۀ چهارم 1) یک سال ورزشی را ندارد

های اجرایی تأمین منابع ورزش توسعه، باید تمامی فعالیت

شد، ولی مروری های غیردولتی واگذار میای به بخشحرفه

دهد ای ایران نشان میهای حرفهبر نوع مالکیت باشگاه

طور خاص ها بهدولت همچنان تصدی بسیاری از باشگاه

(. در این زمینه، در 8) عهده دارد باشگاه استقالل را بر

ها در کشورمان سازی باشگاهسالیان اخیر بحث خصوصی

سازی در مورد توجه قرار گرفته است اما نگاهی به خصوصی

سیاست یادشده در کشور ما  دهد کهدهۀ گذشته نشان می

گذاری نامناسب، دلیل قیمتای انجام گرفته که بهگونهبه

های نامناسب واگذاری، نبود دستگاه مسئول اعمال روش

منظور اجرای این امر، به قدرتمند و برنامۀ منسجم به

 افزایش کارایی و بهبود تخصیص منابع منتهی نشده است

ی، دولت باید زمینۀ قانون اساس 44(. براساس اصل 6)

ها به بخش غیردولتی را فراهم کند، یعنی واگذاری باشگاه

گری های اجرا برای کاهش تصدیتر زمینهباید هرچه سریع

دولت ایجاد شود و در این زمینه اقدامات جدی انجام گردد. 

نامه فروش سهام باشگاه وکالت 1384در اوایل سال 

ئه شد و با اینکه سازی ارااستقالل به سازمان خصوصی

از  1388سازی در ابتدای سال مسئوالن سازمان خصوصی

واگذاری سهام باشگاه تا پایان سال خبر داده بودند، اما 

نیز برای  1393(. در سال 8) های عملی برداشته نشدگام

2. Cocieru  
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واگذاری باشگاه استقالل اقدام شد که به دالیلی این امر نیز 

اران و اهمیت حضور آنها محقق نشد. با توجه به کثرت هواد

نماید تا این موضوع در موفقیت باشگاه استقالل، ضروری می

ای برای خروج از مالکیت عنوان گزینه)مالکیت هواداران( به

دولتی در این باشگاه مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف 

آن مورد بحث قرار گیرد تا بتوان یکی از مسائل مهم ورزش 

کرد تا در بلندمدت باشگاه استقالل دارای کشور را بررسی 

ساختاری مناسب شده و بتواند موجبات رضایت هواداران و 

رو، هدف از این تحقیق جامعۀ فوتبال را فراهم آورد. ازاین

طراحی چارچوبی برای مدل مالکیت هواداران در باشگاه 

 استقالل است.

 

 روش تحقیق 

و بر مبنای این تحقیق با ماهیت کاربردی و اکتشافی 

ها، به روش کیفی و با هدف طراحی آوری دادهجمع

چارچوبی برای مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل 

بنیاد و رویکرد انجام گرفت. در این تحقیق از استراتژی داده

استفاده شد. با استفاده از این  1فرایندی استراوس و کوربین

جم انبوهی از تواند از میان حاستراتژی، پژوهشگر می

مند وجوه اشتراک را استخراج کند و ها، به شکلی نظامداده

پردازی در حوزۀ پژوهشی خود بپردازد. براساس آن به تئوری

گیرد. هدف این استراتژی از نوعی رویکرد استقرایی بهره می

بنیاد تبیین یک پدیده از طریق عمدۀ استراتژی داده

ها( ها و قضیهمقوله مشخص کردن عناصر کلیدی ) مفاهیم،

بندی روابط درون بستر و فرایند آن پدیده و سپس طبقه

ها نیز ها و قضیهآن پدیده است. تولید و خلق مفاهیم، مقوله

تکراری است. در این روش سؤاالت _ایفرایندی چرخه

های خاص مطرح شوند، جای آنکه به شکل فرضیهتحقیق به

 هگر پدیدله باید تبیینباید باز و کلی باشند و تئوری حاص

مند از منظور ارائۀ مدلی نظام(. به4مورد بررسی باشد )

های کدگذاری شده، از رویکرد های برخاسته از دادهیافته

(. مراحل 4فرایندی استراوس و کوربین استفاده شد )

اند از: کدگذاری باز، کدگذاری در رویکرد فرایندی عبارت

خابی. در فرایند تحقیق، کدگذاری محوری و کدگذاری انت

طور همزمان انجام گرفت. با ها بهآوری و تحلیل دادهجمع

هایی فراهم شد تا میزان کفایت این کار برای محقق فرصت

های مناسب را افزایش دهد. از آنجا که فرایند این مقوله

صورت خالصه، پیاز های مختلفی است، بهتحقیق دارای الیه

 آمده است.  1هش به شرح جدول های( فرایند پژو)الیه

 

 . ساختار پیاز پژوهش1جدول 

 نوع مؤلفه

 کاربردی تحقیق گیریجهت

 استقرایی رویکرد تحقیق

 کیفی ماهیت تحقیق

 ایکتابخانهمیدانی و  محیط تحقیق

 فرایندی /بنیادداده استراتژی تحقیق

 نیمه ساختاریافته ۀمصاحب هادادهگردآوری  ۀشیو

 نظری و هدفمند گیرینمونه گیرینمونه ۀشیو

 کدگذاری کیفی هادادهتحلیل  ۀشیو

 

در انتخاب نمونۀ آماری با توجه به اینکه موضوع مالکیت 

هواداران در ایران موضوعی جدید بوده و تحقیقات و 

                                                           

1 . Strauss & Corbin 

های پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته بود و فعالیت

تعداد افرادی که با این موضوع آشنا بوده و تسلط داشته 
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های منظور مصاحبهرو، بهباشند بسیار معدود بود، ازاین

ق سعی شد تا هم از افراد دارای تحصیالت آکادمیک عمی

اند و هم از داری فوتبال داشتهکه تحقیقاتی در حوزۀ باشگاه

داری فوتبال، و هم افراد دارای تجربیات مدیریتی در باشگاه

نگاران ورزشی مطلع، استفاده شود. جامعۀ آماری روزنامه

و ورزشی  علمی رشتۀ مدیریتتحقیق شامل اعضای هیأت

داری فوتبال و مدیران اجرایی دارای تجربه در حوزۀ باشگاه

نظران مختلف برای انجام نگاران ورزشی بود. صاحبروزنامه

اند. از های متفاوتی را بیان کردهمطالعات کیفی حجم نمونه

دنبال توصیف غنی، مشروح و آنجا که تحقیق کیفی به

های با نمونهنگر از پدیدۀ مورد مطالعه است، بنابراین کل

 4ها در تحقیق کیفی اغلب بین کوچک سروکار دارد. نمونه

(. به نقل از 12شود )دهنده را شامل میآگاهی 40تا 

( اگر هدف از مصاحبه اکتشاف و توصیف عقاید 1996)1وال

شوندگان باشد، با توجه به زمان و های مصاحبهو نگرش

اهد بود نمونه کافی خو 15 ±10منابع در دسترس، تعداد 

های گیری برای انجام مصاحبهمنظور نمونه(. بنابراین، به2)

برفی گیری هدفمند و تکنیک گلولهعمیق از روش نمونه

استفاده شد. پس از اتمام مصاحبه از هر یک از افراد مورد 

شد تا سایر خبرگان را به محقق مصاحبه درخواست می

انی و افراد معرفی کنند، این کار با توجه به محدودیت زم

در دسترس تا زمانی ادامه یافت که محقق به اشباع نظری 

مصاحبه با متخصصان دانشگاهی،  8برسد. در مجموع 

نگار ورزشی انجام گرفت. مدیران اجرایی و یک روزنامه

 ارائه شده است. 2شوندگان در جدول ترکیب مصاحبه

 

ه در تحقیقکنند. ترکیب افراد مشارکت2جدول   
 فراوانی سمت تخصص

 مدیران اجرایی

 فوتبال ایران هایباشگاه ۀرئیس اتحادی

 تهران آهنراهمدیرعامل سابق باشگاه  3

 مدیرعامل سابق باشگاه استقالل

علمی و  هیأتعضو 

 ۀدارای تجرب

 مدیریت در فوتبال

 علمی دانشگاه تهران و معاون سابق وزیر ورزش و جوانان هیأتعضو 

4 
 بال آسیااجرایی کنفدراسیون فوت ۀعلمی دانشگاه تهران و عضو سابق کمیت هیأتعضو 

 علمی دانشگاه تهران هیأتعضو 

 لآموزش فدراسیون فوتبا ۀعلمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیت هیأتعضو 

 1 خبر ورزشی ۀروزنامسردبیر  خبرنگار ورزشی

 8  جمع کل

 

های خام پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری، داده

بنیاد ها براساس نظریۀ دادهطور همزمان با اجرای مصاحبهبه

ای از روش وتحلیل شدند. نمونهبا رویکرد فرایندی تجزیه

 داده شده است.نشان 3ها در جدول وتحلیل دادهتجزیه

 

  

                                                           

1. Wall  
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 ای از کدگذاری باز و محوری. نمونه3جدول

 متن مصاحبه
 کدگذاری باز

 کدگذاری محوری
 هامقوله مفاهیم

مه مهم دیگر مدیریت باشگاه است که بسیار به باشگاه صد مسئلۀ

اصالح و کمک به  جایبه اندآمدهزده است. مدیرانی که هر کدام 

د و پول مدیر هزینه هستن اآلن. مدیران ما اندزدهباشگاه صدمه 

بدون اینکه پاسخگو  کنندمیکتابی را دریافت و خرج  و حساببی

 هیأتباشند. روش انتخاب مدیران ورزش غلط است. اعضای 

ن افراد و در تعیی کنندمیباشگاه را بدون معیار انتخاب  ۀمدیر

 جالالرقحطت مدیره ضوابطی وجود ندارد. در مملکت ما أهی

 الرجال است. بلکه جهل ،نیست

 ضعف مدیران •

 مدیر هزینه •

 غلط بودن روش انتخاب مدیران •

 نداشتن معیار برای انتخاب مدیران •

 به تخصص مدیران یتوجهبی •

 یشرایط علّ • مدیریت •

 

ها که در تحقیق کیفی معادل برای اعتبارسنجی داده

تحقیقات کمّی است از دو روش پایایی و روایی در 

استفاده  2توسط محقق و روش بازبینی اعضا 1بازکدگذاری

 30(. در روش بازکدگذاری توسط محقق، پس از 10شد )

ها مجدداً درصد مصاحبه30روز از کدگذاری اولیه، 

( شاخص پیشنهادی زیر 1969)3کدگذاری شدند. هولستی

های ریرا برای محاسبۀ پایایی بازآزمون بین کدگذا

ترتیب زیر پیشنهاد داده پژوهشگر در دو فاصلۀ زمانی به

 (:11است )

2𝑀

𝑁1+𝑁2
 پایایی =  

 

های مورد توافق میان تعداد تصمیم Mدر این فرمول 

های کدگذاری کل تعداد تصمیم N2 و  N1دو کدگذاری، و 

ترتیب از سوی کدگذار است. در حین انجام تحقیق شده به

عنوان ها، چند مصاحبه بهکدگذاری مصاحبهو در جریان 

روز توسط محقق مورد کدگذاری مجدد 30نمونه در فاصلۀ 

شده از آن قرار گرفت. با مراجعه به کدهای اولیۀ استخراج

 آمده است:دستبه 4ها و کدهای مجدد، جدول مصاحبه

 

 محقق . میزان پایایی به روش کدگذاری مجدد توسط4جدول 

 تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف
 تعداد

 عدم توافقات
 پایایی بازآزمون )درصد(

1 InA 30 13 4 86 

2 InD 67 29 9 86 

3 InG 118 53 12 89 

 88 25 95 215 کل 4

 

شود، پایایی مالحظه می 4که در جدول گونههمان

درصد است.  88های این تحقیق برابر با بازآزمون مصاحبه

درصد است،  60با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از 

(. 10ها مورد تأیید است )بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری

                                                           

1. Re-Coding  

2. Member Checking 

همچنین برای تأییدپذیری از روش بازبینی اعضا استفاده 

ها و مدل نهایی در اختیار سه تن از گروه شد. کدگذاری

تحقیق قرار گرفت و آنها نظرهای خود را اعمال و در نهایت 

 مدل کلی تحقیق را تأیید کردند.

3. Holsti  
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 هایافته

از آنجا که فرایند تحقیق کیفی ماهیتی غیرخطی دارد، 

بارها و بارها تکرار شد و در نهایت  هاکدگذاریفرایند 

ی و اصلی استخراج شدند. براساس فرع هایمقولهمفاهیم و 

و همچنین  شناسیروشدر قسمت  شدهمطرح هایرویه

شده، در پایان مرحلۀ کدگذاری باز، در نمونۀکدگذاری ارائه

کد اولیه استخراج شد. به نقل از  279مجموع 

(، پژوهشگران کیفی هرگز نباید به شمار 2012)1فایس

 300تا  120بین فراوان کدها فکر کنند؛ به نظر وی در کل 

به تعداد زیادی از  یافتندست(. پس از 7کد کافی است )

مفاهیم، کدهای اولیۀ پاالیش و کدهای تکراری حذف و در 

. این جزئی از شدند بندیگروهشده یشپاالادامه کدهای 

نامیده  پردازیمقولهمفاهیم است که  بندیطبقهروند 

مفاهیم در مرحلۀ کدگذاری  بندیطبقه. با (4)شود می

گرفتند. در مرحلۀ کدگذاری شکل  فرعی هایمقولهثانویه، 

ی حاصل از کدگذاری اولیه به هامقولهمحوری و انتخابی 

 ارائه شده است. 5یکدیگر مرتبط شدند که نتایج در جدول 

 

 فرعی و اصلی مدل های. مقوله5جدول 

فرعی هایمقوله مفاهیم ردیف اصلی هایمقوله   

 مدیر هزینه 1

 مدیریت

 شرایط علّی

 غلط بودن روش انتخاب مدیران 2

 نداشتن معیار برای انتخاب مدیران 3

 به تخصص مدیران یتوجهبی 4

 ضعف مدیران 5

 نمایش ضعف مدیریت ورزشی در کشور 6

 به صالحیت افراد یتوجهبی 7

 شایسته ساالری

 باشگاه ۀمدیر هیأتحضور افراد غیرمتخصص در  8

 عدم استفاده از متخصصان حقوقی 9

 کمبود افراد متخصص در باشگاه 10

 مدیره هیأتمداری در انتخاب اعضای رابطه 11

 فروشیبلیتضعف در  12

 تأمین منابع مالی

 ضعف در درآمدزایی 13

 تضعیف برند باشگاه 14

 درآمدزایی باشگاهپتانسیل  15

 نداشتن برنامه برای درآمدزایی 16

 پتانسیل مالی فوتبال 17

 هابدهیافزایش  18

 مالکیت دولتی 19

 تیمداری توسط دولت 20 مالکیت دولتی

 دولت از مزایای باشگاه برداریبهره 21

 بلندمدت هایبرنامهبه  یتوجهبی 22

 نگاه کوتاه مدت
 در مدیران مدتکوتاهنگاه  23

 گرایینتیجه 24

 مسئوالن نگریسطحی 25

 

  

                                                           

1. Fiese 
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 فرعی و اصلی مدل های. مقوله5جدول ادامۀ 

فرعی هایمقوله مفاهیم ردیف اصلی هایمقوله   

 در ورزش کاریسیاسی 26

 سیاست زدگی

 شرایط علّی

 ورود سیاسیون به ورزش 27

 در واگذاری باشگاه کاریسیاسی 28

 دخالت سیاسیون 29

 دخالت دولت در امور باشگاه 30

 توجه به منافع فردی 31

 سیاسی از ورزش ۀاستفاد 32

 نمایندگان مجلس کاریسیاسی 33

 برتری منافع فردی و گروهی بر منافع ملی 34

 عدم شفافیت در باشگاه 35

 کنترل و نظارت

 عدم پاسخگویی مدیران 36

در کنترل و نظارتضعف  37  

 وجود فساد 38

 کاهش نقش هواداران 39

 قوانین متضاد 40

 موانع حقوقی

ای شرایط زمینه  

داریباشگاهمسکوت ماندن طرح نظام  41  

قوانین روشن نبود 42  

 عدم اجرای قانون 43

بسترهای حقوقی نبود 44  

رایتکپیقانون  45  

 قدیمی بودن قوانین 46

مالیاتی هایمعافیت 47  

 قانون حق پخش تلویزیونی 48

 ممنوعیت قانونی برای واگذاری 49

 ضعف فرهنگ مشارکت 50

اجتماعی -موانع فرهنگی   

 مهیا نبودن محیط فرهنگی و اجتماعی 51

 ضعف فرهنگ هواداران 52

 ضعف فرهنگ بازیکنان 53

ایحرفهضعف فرهنگ ورزش  54  

فوتبال ۀبه حواشی در جامع ازحدبیشتوجه  55  

هارسانهپردازی حاشیه 56  

آشنایی هواداران با حقوق خودنا 57  

 موانع آموزشی

 نبود دانش مالکیت 58

ن به آموزشعدم تمایل مسئوال 59  

از مدل مالکیت هواداران اطالعیکم 60  

 کمبود دانش ورزش در مسئوالن 61

هازیرساختمهیا نبودن  62  

 امکانات سخت افزاری
هازیرساختدولتی بودن  63  

افزاریسختضعف امکانات  64  

 تصاحب اموال باشگاه 65
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 فرعی و اصلی مدل های. مقوله5جدول ادامۀ 

فرعی هایمقوله مفاهیم ردیف اصلی هایمقوله   

 عدم تمایل دولت به واگذاری 66
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 گیریبحث و نتیجه

مالکیت تحقیق حاضر با هدف طراحی چارچوب مدل 

هواداران در باشگاه استقالل انجام گرفت. براساس مدل 

عنوان مقولۀ شده، مالکیت هواداران بهپارادایمی حاصل

محوری تعیین شد. از آنجا که باشگاه استقالل در سراسر 

ایران از هواداران بسیار برخوردار بوده و وجود هواداران 

ه از اهمیت نفعان خارجی برای باشگاترین ذیعنوان مهمبه

رو، با توجه به پتانسیل باالیی زیادی برخوردار است. ازاین

که در هواداران وجود دارد، استفاده از ظرفیت آنها در اداره 

باشگاه با توجه به الزام قانونی واگذاری باشگاه به بخش 

یافتۀ هواداران در ادارۀ باشگاه غیردولتی و مشارکت سازمان

اران منجر شود. در این تحقیق تواند به مالکیت هوادمی

الکیت ساالری، تأمین منابع مالی، معوامل مدیریت، شایسته

کاری، کنترل و نظارت، مدت، سیاسیدولتی، نگاه کوتاه

عنوان شرایط علّی اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه به

های تحقیق نبود استقالل تعیین شدند. براساس یافته

نتخاب مدیران و غلط بودن روش معیارهای درست برای ا

ها توجهی به تواناییانتخاب مدیران در باشگاه استقالل و بی

و تخصص مدیران و ضعف مدیران در ادارۀ باشگاه که 

نوعی نمایشی از فقر مدیریت ورزشی در کشورمان است به

موجب وقوع مدیریت هزینه شده است و در مدیریت هزینه 

وکتابی را دریافت و هزینه حساباست که مدیران پول بی

کنند، بدون اینکه در قبال آن پاسخگو باشند. از طرفی می

توجهی به صالحیت افراد و حضور افراد غیرمتخصص در بی

هیأت مدیره باشگاه و عدم استفاده از متخصصان مختلف در 

امور باشگاه و کمبود افراد متخصص در مدیریت باشگاه و 

نوعی سبب جای ضابطه، بهران بهوجود رابطه در انتخاب مدی

ساالری در انتخاب مدیران باشگاه توجهی به شایستهبی

های متعدد در استقالل شده است. از طرفی به دلیل ضعف

زمینه درآمدزایی و عدم توجه به پتانسیل مالی فوتبال و 

پتانسیل درآمدزایی در باشگاه استقالل و نداشتن برنامه 

فروشی، عدم استفاده بلیت برای درآمدزایی، ضعف در

درست از برند باشگاه و ناتوانی در درآمدزایی از برند باشگاه، 

ها منجر شده است ها و انباشته شدن بدهیبه افزایش بدهی

که این امر ادارۀ باشگاه را با مشکالت جدی مواجه کرده و 

نوعی باشگاه را به مرز ورشکستگی رسانده است. وجود به

برداری دولت سلطۀ دولت بر باشگاه و بهره مالکیت دولتی و

داری کردن دولت نیز سبب از مزایای باشگاه استقالل و تیم

دنبال مسائل شوند تنها بهشده تا مدیرانی که انتخاب می

روزمرۀ باشگاه بوده و توجهی به مسائل کالن نداشته باشند 

مدت تأکید کنند و توجهی به و تنها بر نتایج کوتاه

های بلندمدت نداشته باشند. همچنین ورود افراد برنامه

علت دولتی بودن باشگاه و استفادۀ سیاسی به باشگاه به

سیاسی از ورزش و باشگاه استقالل و دخالت سیاسیون و 

کاری در ادارۀ توجهی به منافع ملی، موجب سیاسیبی

ها افراد مختلف باشگاه استقالل شده است و با تغییر دولت

سیاسی برای رسیدن به منافع فردی و گروهی  هایاز طیف

خود باشگاه استقالل را دستاویزی برای رسیدن به اهداف 

وجود آمدن و اند که تمامی این جوانب موجب بهخود کرده

گسترش فساد و سوءاستفاده از باشگاه شده است و از آنجا 

که کنترل و نظارت درستی بر باشگاه حاکم نیست و نقش 

نفعان اصلی باشگاه در کنترل و نظارت عنوان ذیهواداران به

باشگاه نادیده گرفته شده است، و نیز نبود شفافیت و 

ای را در ادارۀ سیستم پاسخگویی مناسب، مشکالت عدیده

 وجود آورده است. باشگاه استقالل به

های تحقیق از جمله عوامل اثرگذار بر براساس یافته

اشگاه استقالل شرایط اتخاذ مدل مالکیت هواداران در ب

های تحقیق نشان داد برای اتخاذ ای هستند. یافتهزمینه

مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل موانعی وجود 

دلیل وجود دارد. از جملۀ این موانع، موانع قانونی است. به

قوانین متضاد و قدیمی و فقدان قوانین روشن و یا اجرا 

های ص نبودن معافیتنشدن قوانین موجود مانند مشخ
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رایت و نبود قانونی برای پرداخت حق مالیاتی، قانون کپی

داری، پخش تلویزیونی و مسکوت ماندن طرح نظام باشگاه

در حال حاضر امکان واگذاری وجود ندارد. ضمن اینکه 

نوعی تناقض در بر موانع فوق، ممنوعیت قانونی یا بهعالوه

له بسترهای الزم برای واگذاری وجود دارد. همچنین از جم

مالکیت هواداران در باشگاه استقالل، فراهم بودن و 

افزاری است و از آنجا که برخوردار بودن از امکانات سخت

های باشگاه استقالل مانند استادیوم و زمین زیرساخت

رو، یکی از عواملی که بایدمورد تمرین دولتی است ازاین

افزاری است. عامل توجه قرار گیرد، تأمین امکانات سخت

دیگر برای ایجاد بستر مالکیت هواداران در باشگاه استقالل 

اجتماعی است. در واقع مهیا نبودن محیط _عامل فرهنگی

ای و اجتماعی مانند ضعف فرهنگ ورزش حرفه_فرهنگی

طور خاص هواداران، ضعف فرهنگ مشارکت در کشور و به

ها و جامعۀ نهازحد رساضعف فرهنگی بازیکنان، و توجه بیش

فوتبال به حواشی، از جمله موانعی است که امکان واگذاری 

شود. از جمله تا پیش از برطرف شدن آنها فراهم نمی

بسترهای الزم برای واگذاری باشگاه، عامل آموزش است. با 

اطالعی از مدل توجه به نبود دانش مالکیت هواداران و کم

حقوق خود آشنایی  مالکیت هواداران و اینکه هواداران به

ندارند ممکن است با مطرح شدن مبحث مالکیت هواداران 

این تلقی صورت بگیرد که با کسب مالکیت هواداران در 

توانند در هر امور جزئی باشگاه دخالت کنند، باشگاه، آنها می

که در این نوع مالکیت، هواداران از حقوق و تعهدات درحالی

اد به آنها پایبند باشند. خاصی برخوردار خواهند بود و ب

همچنین کمبود دانش ورزش در مسئوالن و عدم تمایل آنها 

ای در حوزۀ ورزش از جمله موانعی به کسب آموزش حرفه

 است که اقدامات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

از جمله عوامل اثرگذار در راهبردهای دستیابی به مدل 

گرند. وامل مداخلهمالکیت هواداران در باشگاه استقالل، ع

گر عنوان عوامل مداخلهدر این تحقیق دو دسته از عوامل به

شناسایی شدند. اولین عامل، سیاسی است. در عامل 

ترین مانع عدم تمایل دولت به واگذاری است. سیاسی، مهم

عنوان رقیب از آنجا که دولت همواره بخش غیردولتی را به

دلیل دارد. همچنین به نگرد یا برداشت غلطی از واگذاریمی

نگاه امنیتی به هواداران و حساس بودن نهادهای امنیتی به 

واگذاری باشگاه، دولت تمایل یا جرأت واگذاری باشگاه را 

توانند بر ند که میاندارد. از سوی دیگر عوامل حاکمیتی

راهبردهای اتخاذ مالکیت هواداران تأثیرگذار باشند. وجود 

سیاسی کشور از سوی بیگانگان، های اقتصادی و تحریم

ضعف ساختار اقتصادی کشور، ضعف ساختار ورزش کشور 

و عدم وجود استانداردهای الزم در ورزش کشور از جمله 

توانند بر راهبردهای واگذاری باشگاه عواملی است که می

 تأثیرگذار باشند. 

مطابق با مدل پارادایمی تحقیق، راهبردهای اتخاذ مدل 

بر این  هواداران در باشگاه استقالل شناسایی شدند.مالکیت 

اساس، برای رسیدن به مدل مالکیت هواداران در باشگاه 

اجتماعی، _های قانونی، فرهنگیاستقالل اقداماتی در حوزه

نفعان باید حاکمیتی، آموزشی، سازمانی و مدیریت ذی

صورت گیرد. از جمله اقداماتی که در وهلۀ اول باید صورت 

تصویب قانونی خاص برای واگذاری باشگاه استقالل  گیرد

به هواداران است، چراکه قوانین موجود پشتوانۀ کافی برای 

این امر را ندارند. در پی این اقدام تهیۀ اساسنامه و 

ها برای اجرایی کردن این لیستهای اجرایی و چکنامهآیین

نماید. همچنین مطابق با مدل از مالکیت الزامی می

عنوان یک تعاونی ثبت شود. های تحقیق باشگاه باید بهتهیاف

در قانون اساسی کشورمان حوزهۀ اقتصاد در قالب سه بخش 

دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. از آنجا که 

هایی که تحت مالکیت هواداران قرار دارند، به شکل باشگاه

های غیرانتفاعی محسوب تعاونی اداره شده و سازمان

های غیرانتفاعی سودی شوند و براساس اصول سازمانمی

شود و سود حاصل از فعالیت باشگاه به بین اعضا توزیع نمی
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رو، از طریق ثبت باشگاه به گردد؛ ازاینخود باشگاه بازمی

تنها دولت نخواهد توانست دخالتی در امور شکل تعاونی نه

ز اموال و باشگاه کند، بلکه سایر افراد نیز نخواهند توانست ا

دارایی باشگاه سوءاستفاده کنند. تصویب قانونی برای 

ها نیز از جمله پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه

اقدامات الزم برای تحقق مالکیت هواداران در باشگاه 

های تحقیق، از دیگر استقالل شناسایی شد. براساس یافته

ز آنجا اقداماتی که باید صورت گیرد در حوزۀ آموزش است. ا

طور خاص مدل مالکیت هواداران که موضوع مالکیت و به

ندرت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته در کشورمان به

نماید تا با بررسی است، لزوم تحقیق در این حوزه الزامی می

موشکافانه آن تمامی جوانب امر بررسی شود. در کنار 

الن های آموزشی برای مسئوپژوهش، لزوم برگزاری کارگاه

تواند به دانش مالکیت در کشورمان اندرکاران میو دست

دهنده عنوان آگاهیبیفزاید. در این بین از نقش رسانه نیز به

توان غافل شد. از جمله مواردی که در دهنده نمیو آموزش

حوزۀ آموزش باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم آشنایی 

حقوق خود در  نفعان اصلی باشگاه باعنوان ذیهواداران به

این نوع از مالکیت باشگاه است. هواداران عنصر اصلی 

تشکیل و اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه محسوب 

شوند، بنابراین الزم است تا آنها با نحوۀ کارکرد این مدل می

آشنا و آگاه شوند و به درکی از این موضوع دست یابند که 

پایبندی به اصول این اتخاذ مدل مالکیت هواداران مستلزم 

داری است، چراکه برای عضو شدن در نوع از باشگاه

شوند، اعضا هایی که تحت مالکیت هواداران اداره میباشگاه

ها از حقوقی برخوردار خواهند بود و در قبال آن مسئولیت

رو، از جمله اقدامات عهده خواهند داشت. ازاین و تعهداتی بر

یرد، آشنایی و آموزش بسیار مهمی که باید صورت گ

هایشان است. تغییر نگرش هواداران با حقوق و مسئولیت

داری یکی دیگر از اقدامات مسئوالن به باشگاه و باشگاه

ویژه مسئوالن دولتی باید به این درک است. مسئوالن به

ای در فوتبال به داری حرفهبرسند که در عصر حاضر باشگاه

ورزش و ادارۀ باشگاه  شکل دولتی منسوخ شده است و امر

باید به دست خود مردم و هواداران صورت گیرد. مورد 

ها دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد لزوم توجه به ارزش

مسئوالن باشگاه باید  مداری از سوی مسئولین است.و اخالق

)هواداران(  ها پایبند باشند تا افرادبه اصول اخالقی و ارزش

باشگاه حفظ کنند. به مسئوالن باید هویت خود را نسبت به 

آموزش داد که فضا را برای رابطۀ مردم با مردم آماده کنند. 

تواند توسعۀ روحیۀ همکاری متقابل بین هواداران نیز می

کننده برای مالکیت هواداران تلقی شود. به این امری تسهیل

منظور برای ایجاد ارتباط با هواداران و آموزش آنها لزوم 

ای در این زمینه از جمله اقداماتی است که کمیتهتشکیل 

تواند همکاری متقابل بین باشگاه و هواداران را توسعه می

دهد. همچنین مردمی کردن ورزش و اعتماد به مردم از 

سوی مالکیت تواند ما را بهجمله اقداماتی است که می

هواداران سوق دهد. در کنار اقدامات فوق، عوامل حاکمیتی 

های تحقیق، لزوم ناسایی شدند. براساس یافتهنیز ش

بازنگری ساختار ورزش کشور از جمله اقدامات اساسی برای 

تسهیل واگذاری باشگاه است. الگوبرداری از کشورهای 

کارگیری متخصصان خارجی که در استفاده یافته و بهتوسعه

ای تجربیاتی های حرفهاز مدل مالکیت هواداران در باشگاه

تواند راهگشا باشد. کارشناسان معتقد اند نیز میهکسب کرد

بودند که اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل 

صورت تدریجی صورت گیرد. همچنین برای واگذاری باید به

طور واضح مشخص کند باشگاه به هواداران، دولت باید به

خواهد واگذار کند. که مالکیت باشگاه را به چه کسانی می

پذیری در اجرای واگذاری، حمایت از قانون واگذاری، انعطاف

حمایت دولت از باشگاه پیش از واگذاری برای مستقل شدن 

ها، حمایت جامعۀ محلی، و عدم از طریق تأمین زیرساخت

دخالت دولت پس از واگذاری از جمله اقداماتی است که 

ی هاپیش از واگذاری باید مدنظر قرار گیرند. یکی از راه
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های بالقوه باشگاه استقالل و اقدامات الزم استفاده از ظرفیت

برای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل، ایجاد 

گذاری حامیان مالی است تا از طریق امنیت برای سرمایه

طور مستقل حضور حامیان مالی قدرتمند، باشگاه بتواند به

های و سازمان در درآمدزایی موفق باشد و از کمک دولت

نیاز شود. اقدامات الزم دیگر برای اتخاذ مدل دولتی بی

مالکیت هواداران در باشگاه استقالل اقدامات سازمانی است 

که باید در داخل باشگاه صورت گیرد. براساس نتایج تحقیق، 

داران داری، جذب سرمایهداری به باشگاهتبدیل تیم

یران متخصص و اصالح مند به باشگاه، استفاده از مدعالقه

پرداخت حقوق بازیکنان از جمله اقدامات سازمانی الزم 

نفعان است. آید. اقدام دیگر در حوزۀ مدیریت ذیشمار میبه

مند را شناسایی کرد. به ابتدا باید هواداران واقعی و عالقه

این منظور باید مشخص شود که شرایط عضویت چگونه 

 کنند چیست.یاست، مزایایی که اعضا دریافت م

تواند برای یک باشگاه نفعان میایجاد ارتباط خوب با ذی

عنوان ای فوتبال در دوران مالی و ورزشی دشوار، بهحرفه

طور خاص در بخش غیرانتفاعی، حمایت فزاینده باشد. به

نفعان اصلی، حیاتی است و موجب فواید بالقوه، ارتباط با ذی

اد و در نتیجه جذب بیشتر تر، افزایش اعتمهای پایینهزینه

(. تعیین افراد واجد 27) شودگذاری میمنابع جدید سرمایه

شرایط برای عضویت در باشگاه، شناسایی نیازها و 

های هواداران از عضو شدن در باشگاه، برآوردن انگیزه

تان انتظارات هواداران، همچنین توجه و استفاده از پیشکسو

از جمله  وفادار باشگاه استقاللباشگاه و استفاده از هواداران 

شده برای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در اقدامات شناسایی

 باشگاه استقالل است. 

نتایج تحقیق نشان داد، اتخاذ مدل مالکیت هواداران در 

باشگاه استقالل پیامدهایی را در پی خواهد داشت. این 

پیامدها در قالب پیامدهای مالی، اجتماعی، حاکمیت و 

                                                           

1. Crowdsourcing  

اسخگویی، ایجاد هویت و توسعۀ داوطلبی شناسایی شدند. پ

های تحقیق در بخش پیامدهای مالی، اتخاذ براساس یافته

مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل موجب توسعۀ 

برداری وکار و ارتقای ثبات اقتصادی شده و امکان بهرهکسب

ل کند و ضمن استقالاز ظرفیت مالی هواداران را فراهم می

مالی، مسائل مالی باشگاه را بهبود داده و مزایای مالی را 

دنبال خواهد داشت. استفاده از پول کم اعضا برای حل به

های بزرگ و کوچک باشگاه گذاریمشکالت مالی و سرمایه

یا مشارکت  1تواند یکی از بهترین امکانات جمع سپاریمی

د. همچنین هواداران در مالکیت و ادارۀ باشگاه استقالل باش

های نوینی مثل خرید با رشد و توسعۀ فناوری وب روش

ها برای هواداران فراهم شده است سایت باشگاهپیکسل وب

(. نتایج تحقیق نشان داد مدل مالکیت هواداران در 9)

تواند موجب بازگشت درآمدها به باشگاه باشگاه استقالل می

ت مالکیت هایی که تحهای مهم باشگاهشود. یکی از ویژگی

شوند عدم توزیع هواداران و به شکل غیرانتفاعی اداره می

سود است. در تخصیص حق سود، بر مزیت انجمن 

شود. نبود حق سود، خطر بروز عضومحور تأکید می

دهد. با وجود این، مشکالت برای حامی مالی را کاهش می

برخی محققان معتقدند محدودیت غیرتوزیعی بودن سود 

گذارد و گذاران مالی باقی نمیمایهجایی برای سر

دارد ها بازمیگذاران را از مشارکت در این باشگاهسرمایه

(19،21 .) 

نتایج تحقیق نشان داد مالکیت هواداران در باشگاه 

استقالل موجب استقبال حامیان مالی و تسهیل ورود آنها 

شود، چراکه در گذاری میبه باشگاه استقالل برای سرمایه

ع از مالکیت، حامیان مالی با حجم وسیعی از افراد این نو

مرتبط خواهند شد. نتایج تحقیق نشان داد با عضو شدن 

هواداران در باشگاه استقالل و پرداخت حق عضویت ساالنه 

توسط هر عضو، منبع مالی خوبی نصیب باشگاه خواهد شد. 



 113                                                                                        طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقالل 

 

 

عالوه، با حضور هواداران گستردۀ باشگاه استقالل و قدرت به

دمی که ایجاد خواهد شد امکان دریافت حق پخش مر

رایت نیز تسهیل خواهد شد. اگر تلویزیونی و قانون کپی

مردم پشت قضیه قرار بگیرند، قضیه حق پخش تلویزیونی 

شود، یعنی اگر صداوسیما تر حل میرایت نیز راحتو کپی

حق پخش را بدهد، فوتبال یک بخش سودده خواهد شد. 

دهند که صداوسیما بدون دادن اجازه نمیمردم وقتی باشند 

های استقالل را پخش کند، اگر هواداران باشند، پول، بازی

ای تهیه دیگر پیراهن استقالل را به شکل تقلبی از هر مغازه

نخواهند کرد. از دیگر پیامدهای اتخاذ مدل مالکیت 

هواداران، پیامدهای اجتماعی آن است. پیامدهایی چون 

سی، گذراندن اوقات فراغت، ارتقای نشاط و ارتقای دموکرا

شادابی و سالمت روحی و جسمی جامعه، ارتقای رابطۀ 

متقابل هواداران با باشگاه، هنجاریابی اجتماعی، کسب 

های تحقیق، اصل هر عضو حمایت هواداران. براساس یافته

های تحت عنوان یکی از اصول مهم باشگاهیک رأی، به

ساالری یا دموکراسی را ارتقا مالکیت هواداران، مردم

دهد. نتایج تحقیق نشان داد مدل مالکیت هواداران می

پیامدهایی را در حوزۀ حاکمیت و پاسخگویی در پی خواهد 

داشت، پیامدهایی چون ارتقای شفافیت و پاسخگویی، 

ارتقای ثبات و پایداری، بهبود نظارت و کنترل، اصالح 

لوگیری از هرج و مرج و ساختار باشگاه و ثبات سازمانی، ج

کاری، ورود افراد غیرورزشی به باشگاه و جلوگیری از سیاسی

داری، ایجاد حق گری و خروج دولت از باشگاهارتقای مطالبه

رأی برای هواداران و چالش نمایندگی. نتایج نشان داد مدل 

مالکیت هواداران موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی 

ت هواداران، ارتقای ثبات سازمانی شود. پیامد دیگر مالکیمی

و پایداری و بهبود نظارت و کنترل بود. ثبات و قابل 

های عضومحور، از بروز بینی بودن استراتژی در باشگاهپیش

(. از جمله 19کند )مشکالت برای هواداران جلوگیری می

پیامدهای مالکیت هواداران در باشگاه استقالل، اصالح 

ج و مرج و ورود افراد غیرورزشی به ساختار، جلوگیری از هر

کاری و خروج دولت از باشگاه، جلوگیری از سیاسی

داری بود. چنانچه مردم )هواداران( مالکیت باشگاه را باشگاه

در اختیار بگیرند، نخواهند گذاشت افراد غیرورزشی به 

باشگاه ورود کنند و این امر در درون خود، خروج دولت از 

پی خواهد داشت و مانعی برای داری را در باشگاه

کاری خواهد بود. یکی از پیامدهای مالکیت هواداران سیاسی

در باشگاه استقالل چالش نمایندگی بود. در این مدل از 

مالکیت اینکه چه کسانی عضو هیأت مدیره شوند، چه کسی 

های اجرایی، باشگاه مدیرعامل شود، ممکن است در سازوکاز

اجه سازد. پیامد دیگر مالکیت را با مشکالت عدیده مو

هواداران در باشگاه استقالل ایجاد و ارتقای هویت تیمی و 

فردی هواداران بود. کارشناسان معتقد بودند افراد با عضو 

شدن در باشگاه، هویت فردی، فرهنگی و اجتماعی پیدا 

خواهند هویت پیدا کنند، چون میکنند. افراد هزینه میمی

کنند، یعنی ستقالل خودشان را مطرح میها با اکنند. خیلی

پوشند که بگویند من استقاللی پیراهن استقالل را می

دهند. باشگاهی که هستم، یعنی هویت خود را نشان می

تواند ایجاد رضایت کند و خدمات به هواداران ارائه دهد، می

تواند هویت تیمی را ارتقا دهد. آخرین پیامد شناسایی می

ت هواداران در باشگاه استقالل توسعۀ شده برای مالکی

های هواداران، همراستا مندی از ظرفیتداوطلبی بود. بهره

های هواداران، استفاده از ظرفیت فیزیکی و شدن انگیزه

افزایی و توسعۀ کار فکری و احساسی هواداران، ایجاد هم

شوند. داوطلبی، از جمله مفاهیم این زیرمقوله محسوب می

آمده، عضو شدن در باشگاه استقالل دستبه براساس نتایج

کاری داوطلبانه است و اساس این کار حس وفاداری و 

مالکیت هواداران است. حس وفاداری و مالکیت هواداران 

تواند انگیزۀ مشارکت در ادارۀ باشگاه برای است که می

رسیدن به اهداف متعالی را ایجاد کند. عضو شدن هواداران 

منظور کارایی بهتر، انگیزۀ شود بهمیدر باشگاه موجب 
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هوادارانی که اهداف متفاوتی از عضو شدن دارند همراستا 

های ها و تواناییافزایی کند. وجود مهارتشده و ایجاد هم

کند تا از متنوع در بین هواداران این بستر را فراهم می

های فیزیکی و فکری هواداران در امور باشگاه ظرفیت

عبارت دیگر با واگذاری عمل بیاید. بهده بهحداکثر استفا

توان از مزایایی چون استفاده مالکیت باشگاه به هواداران می

نفعان، استفاده از ظرفیت فکری و های ذیاز نظرات و ایده

فیزیکی آنان برای انجام وظایفی چون نظافت و تأمین 

فروشی، و استفاده از توان مالی امنیت ورزشگاه و بلیت

اران و اعضا برای تأمین مالی در باشگاه مانند ساخت هواد

 مند شد. هواداران،های بلندمدت بهرهاستادیوم و طرح

و ماهیت هستند در صنعت فوتبال  اصلی نفعانذی

ۀ معمولی با باشگاه فوتبال بیش از یک رابط شانرابطه

ی که تحت فوتبال هایباشگاهمشتری است.  تجارت با

 هستند الزم است تا تشخیص دهند کهمالکیت هواداران 

آنها هستند که  ، هوادارانخارجی نفعانذی تریناصلی

 ارزشمندی را از طریق تزریق حمایت داوطلبانه توانندمی

 آوریجمع ، تجارت،دریافت ورودی وسیلۀبهپول به باشگاه 

. ، فراهم سازنداشتراک عضویت متولیان ومالی  هایکمک

 هوادارانتبال برای حفظ رابطه با توانایی یک باشگاه فو

تمایل کار  از هاباشگاه، بر اینعالوه بسیار مهم است.

هواداران در حفظ و نگهداری ورزشگاه و زمین  داوطلبانۀ

 شوند. می مندبهرهبازی و حتی کار داوطلبانه در روز بازی 

های گیری کلی از نتایج و یافتهبندی و نتیجهدر جمع

فت که شرایط موجود باشگاه استقالل توان گتحقیق می

کارگیری علت وجود عواملی چون ضعف در مدیریت و بهبه

کاری، نیروی انسانی متخصص، ضعف در درآمدزایی، سیاسی

گرایی و نبود نگاه ضعف در کنترل و نظارت، نتیجه

ناپذیر بلندمدت، امکان ادارۀ باشگاه توسط دولت را توجیه

ام اقدامات قانونی، آموزشی، رو، انجنماید. ازاینمی

اجتماعی، حاکمیتی، سازمانی و مدیریت _فرهنگی

تواند بسترهای الزم برای نفعان در سطح کالن و خرد میذی

طور خاص هواداران را نفعان باشگاه استقالل بهمشارکت ذی

فراهم سازد. اما باید توجه داشت که وجود موانع حقوقی، 

افزاری، سیاسی و اجتماعی، آموزشی، سخت_فرهنگی

طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقدامات تواند بهحاکمیتی، می

مذکور تأثیر بگذارند. بنابراین، برای انجام بهتر اقدامات 

تا شاهد  شده، باید موانع مذکور برطرف شوندشناسایی

پیامدهای مالی، اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی، ایجاد 

 داوطلبی در باشگاه استقالل باشیم. ۀهویت و توسع
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Abstract 

The aim of this study was to design a framework for the model of supporters’ 

ownership in Esteghlal FC. This study was conducted with a qualitative approach and 

an exploratory-applied nature using the Grounded Theory. The statistical population 

consisted of football club administrators, sport management professors and sport 

journalists who were familiar with the ownership of football clubs. The data were 

collected through theoretical sampling and deep interviews with 8 experts. Based on 

the Grounded Theory and the systematic approach, the data were analyzed in three 

stages of open, axial and selective coding. To validate the data, two methods of 

recoding by the researcher and member checking were used. Based on the coding 

paradigm, the final framework for the model of supporters’ ownership in the Esteghlal 

FC was determined in causal conditions, context conditions, intervening conditions 

and strategies and consequences. According to these findings, it is suggested that the 

legal, cultural and educational platforms necessary for the transfer of the Esteghlal FC 

to the supporters should be provided while removing the existing barriers to achieve 

financial, social and accountability outcomes. 
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