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 چکیده

د و از روش این پژوهش کیفی بو ي فوتبال بود.هاباشگاههدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر عملکرد و موفقت ورزشی 

فوتبال ایران  برجستگانو  ي و مصاحبه با نخبگاناکتابخانهیاز از مطالعات موردني هادادهاستفاده شد.  مندنظامنظریه داده بنیاد با رویکرد 

یري هدفمند گنمونهبود. روش  ي فوتبال ایرانهاباشگاهآمد. جامعه آماري پژوهش شامل مدیران، مربیان و بازیکنان اسبق و فعلی  به دست

شده يآورجمعي هادادهآمد.  به دستیافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظري ساختارمصاحبه عمیق انفرادي نیمه  16با انجام  هادادهبود و 

توان مالی، ي مهم؛ قولهم 13 هادادهدر تحلیل  وتحلیل قرار گرفت.یهتجزدر سه سطح کدگذاري باز، محوري و انتخابی مورد  هامصاحبهاز 

، هواداران، بازیکنان، کادر فنی، اماکن و تجهیزات، فرآیند استعدادیابی، آکادمی باشگاه، اردوهاي آمادگی و مسابقات، حمایت تماشاگران

عوامل اثرگذار  عنوانبهي آموزشی هابرنامهیشینۀ باشگاه و پهاي پایه، برند و یمتمردم محلی و دولت، تمرینات، مدیریت اثربخش و کارآمد، 

ي هاباشگاهبه عوامل تبیین شده ضمن تثبیت عملکرد ورزشی مطلوب توجه ي فوتبال تبیین شد. هاباشگاهبر عملکرد و موفقیت ورزشی 

تواند یمشده یطراحهمچنین مدل  ی نماید.توجهبلقاي فوتبال کمک هاباشگاهتر دیگر یفضعتواند به ارتقاء عملکرد ورزشی یمموفق، 

 ي ورزشی براي کسب موفقیت و پیشرفت باشد.هارشتهي هاباشگاهالگو و راهنمایی براي دیگر 
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 مقدمه

تصور است، در میان همه یرقابلغجهان بدون فوتبال 

و سده ، فوتبال بیشترین گستردگی و انتشار را در دهاورزش

 میلیون 240اخیر داشته است. ورزش فوتبال با بیشتر از 

هزار باشگاه در  300هزار تیم و  400میلیون و بازیکن، یک

ین ین و پرطرفدارترترجذابین، ترمحبوبسراسر جهان، 

ي اعمدهي فوتبال بخش هاباشگاه). 14، 6ورزش دنیا است (

ۀ اصلی صنعت فوتبال محسوب هستصنعت ورزش و  از

صنعت منوط به  ي که ادامۀ حیات ایناگونهبهشوند، یم

تبال ). در یک باشگاه فو1، 3( ستا هاباشگاهادامۀ حیات 

ربیان، ؛ مدیران، کارمندان، مازجملهي از ذینفعان، امجموعه

ا کنند تیمبازیکنان، سهامداران، حامیان و هواداران فعالیت 

نند عملکرد باشگاه را ارتقا داده و آن را به موفقیت برسا

توان در سه حوزه یمي فوتبال را هاباشگاه). عملکرد 11(

د اقتصادي، اجتماعی و ورزشی بررسی کرد. منظور از عملکر

 ي، منظور از عملکردسودآوراقتصادي؛ توان درآمدزایی و 

اران و اجتماعی؛ ترویج فوتبال و جذب تماشاگران و هواد

، شدهکسبمنظور از عملکرد ورزشی نتایج، امتیازات 

هایی است یتموفقی طورکلبهها و یقهرمان، عناوین، هارتبه

می  ي داخلی و خارجی به دستهارقابتدر  هاباشگاهکه 

ی ). در کشورهاي مختلف دنیا ساختار تشکیالت5، 28آورد (

ها و یمتفوتبال از چندین سطح تشکیل شده است، 

ماتوري ي فوتبال معموالً فعالیت خود را از سطح آهاباشگاه

ر صعود به دیزي صحیح سعی ربرنامهکنند و با یمشروع 

ها یمتز ي را دارند. در این راه بعضی ااحرفهسطوح باالتر و 

وفقیت و بر م اثرگذاري فوتبال با توجه بر عوامل هاباشگاهو 

ز یابند و بعضی ایمپیشرفت در ورزش به سطوح باالتر راه 

 ).6کنند (ینمدر این راه توفیقی حاصل  هاآن

                                                           
1. Ferkins 
2. Hutchinson 
3. Truyens 

عوامل مختلفی بر عملکرد و موفقیت در ورزش اثرگذار 

بودجه و منابع مالی را  )1397است. قربانی و همکاران (

توسعه  توجهی بهیبو مؤثر بر موفقیت  عامل ینترمهم

وپرورش استعدادیابی و آموزش ،مربیان و نیروي انسانی

 يهاعوامل مؤثر بر افول رشته ینترمهمرا ورزشکاران 

 ،هادولت ) حمایت2017( 1). فرکینز13دانند (یورزشی م

 تسهیالت و راهبردي دانش و مدیریت المللی،ینب ارتباطات

ضروري  هاي ورزشییتموفق را در جدید تجهیزات و

 حاکمیت نقش بر )2017( 2). هاتچیسون21داند (یم

تجهیزات  تسهیالت و مدیران، اجرایی تعهد کارآمد، سیاسی

 ورزشی هايیتموفق در مالی حمایت و بودجه استاندارد،

) ده مقولۀ؛ 2014و همکاران ( 3تروینس .)29تأکید دارد (

امکانات رقابتی و تمرینی، حمایت از حرفه ورزشکاري، 

هاي دولتی و یتحمااستعدادیابی، مشارکت جوانان، 

ورزشی،  نخبگانسازمانی، حمایت مالی، شرایط محیطی 

ي رقابت و آموزش و تجهیز هافرصتهاي علمی، یتحما

هاي ورزشی یک سازمان ورزشی یتموفقمربیان را در 

) حمایت 2014و همکاران ( 4). بروورس38داند (یمکلیدي 

 کنندگانمشارکتمالی، سازمان و ساختار منسجم، میزان 

در ورزش، کشف و پرورش استعدادها، حمایت از ورزشکاران 

ي آموزشی هاکالسدر زمان فعالیت و بازنشستگی، برگزاري 

ي رقابت، تسهیالت هافرصتو مربیگري، فراهم کردن 

هاي ورزشی یتموفقي علمی را در هاپژوهشتمرینی و 

و همکاران  5). دي بوسچر18دانند (یم مؤثرالمللی ینب

 مؤثرهاي ورزشی یتموفقمورد اساسی را در  ) نه2009(

ی دهسازمانهاي مالی، یتحمادانند. این نه مورد شامل، یم

هاي ورزشی (نگرش جامع به سیاست یاستسو ساختار 

ریزي و مشارکت در ورزش، سیستم یهپاپیشرفت)، 

شناسایی و پرورش استعدادها، حمایت از ورزشکاران و 

4 . Brouwers 
5. De Bosscher 
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ي هادورهات تمرینی، برگزاري قهرمانان، تسهیالت و امکان

ي ملی و هارقابتمربیگري و ارتقاي مربیان، برگزاري 

 1). میراگایا20( ستیت تحقیقات علمی ادرنهاالمللی و ینب

)، 2018و همکاران ( 2)، گاالریوتیس2019و همکاران (

) عملکرد 2017و همکاران ( 4) و ساکینچ2018( 3پریرا

ي فوتبال را بر عملکرد و هاباشگاهاقتصادي و توان مالی 

) 35، 33، 24، 30دانند (یم مؤثر هاآنموفقیت ورزشی 

) به اهمیت نقش عوامل 2009( 5ساتیرادو و شیلبوري

ي علمی در تربیت ورزشکاران هاروشاقتصادي، فرهنگی و 

همچنین به این نتیجه رسیدند  هاآنکنند. یمنخبه اشاره 

، تدوین راهبردهاي بااستعدادو  مندعالقهکه کشف افراد 

ي مالی هاکمکیابی به موفقیت، جذب دستبراي  بلندمدت

ي جذب افراد به ورزش و هاراهو کسب منزلت اجتماعی از 

 6گاملساتر ).37یت تربیت ورزشکاران نخبه است (درنها

هاي ورزشی ویژه یمت) نقش سرمربیان را در عملکرد 2013(

هاي ورزشی حاصل یمتداند و معتقد است موفقیت یم

). شعبانی 25( استیان سرمرب مؤثرآمیز و یتموفقرهبري 

) حمایت مالی، سیستم مربیگري، 1395بهار و همکاران (

المللی و استعدادیابی را در ینبي ملی و هارقابت

). قربانی مورینه و 7دانند (یم مؤثرهاي ورزشی یتموفق

گذاري بر یهسرماها، یمت) اعتبار 1398خداداد کاشی (

بر موفقیت  مؤثرین عوامل ترمهمهاي پایه و هواداران را یمت

). 12دانند (یمهاي فوتبال لیگ برتر ایران یمتورزشی 

ی (مانند شناختروان) به عوامل 2013و همکاران ( 7فلیپس

یابی)، عوامل اجتماعی خودارزتمرکز ذهنی، تنظیم اهداف، 

خانواده، فرهنگ)، و فرهنگی (مانند ارتباطات، حمایت 

عوامل فیزیکی (مانند قدرت و قد) و عوامل محیطی (مانند 

                                                           
1. Miragaia 
2. Galariotis 
3. Pereira 
4. Sakınç  
5. Sotiriadou & Shilbury 
6. Gammelsater 

هاي یتموفقبر  مؤثرعوامل  عنوانبهتسهیالت و فضا) 

) 1397). مالئی و همکاران (34( اندکرده اشارهورزشکاران 

با یک نگاه کالن، به ترتیب سه متغیر فرهنگی، اجتماعی و 

) و 15دانند (یم مؤثرنی اقتصادي را در توسعه ورزش قهرما

)، فلتچر 2013و همکاران ( 9)، مورگان2016( 8گلبی و وود

)، با نگاهی 1397)، رضوانی و همکاران (2012( 10و سارکر

هاي ی را در کسب موفقیتشناخترواني هامهارتخرد، 

). فرانتس بکن 2، 23، 31، 26دانند (یمورزشی ضروري 

بر  مؤثرنابغۀ پیشین فوتبال آلمان و دنیا، عوامل  11باوئر

هاي فوتبال را بازیکنان، کادر مربیگري، یمتموفقیت 

داند یمتاکتیک، قدرت بدنی، تغذیه و پیشینۀ فوتبالی 

)https://vista.ir/m/a/ygeic/.( 

ي فوتبال در سه حوزه هاباشگاهکه اشاره شد  طورهمان

صادي و اجتماعی عملکردي یعنی حوزه ورزشی، اقت

کنند. حوزة ورزشی مشهودتر و مقدم بر یمفرهنگی فعالیت 

دو حوزة دیگر است و عملکرد ورزشی موفق بستر الزم را 

ي اقتصادي و اجتماعی فراهم هاحوزهبراي عملکرد موفق در 

یی همچون هاباشگاه). امروزه شاهد هستیم، 28، 5کند (یم

اقتصادي  ازنظریخ که مونیرنبابارسلونا، رئال مادرید و 

کنند و درآمدهاي میلیون دالري دارند، در یمی عمل خوببه

درجۀ اول در داخل زمین عملکرد ورزشی بسیار خوبی را از 

ي که توجه تماشاگران، اگونهبهدهند یمخود نشان 

کنند. یمی جلب خوببهو اسپانسرها را  هارسانههواداران، 

یی همچون پرسپولیس، هاباشگاههمچنین شاهد هستیم که 

استقالل، سپاهان و تراکتورسازي که عملکرد ورزشی بهتري 

فرهنگی همچون  -دهند، در حوزه اجتماعییماز خود نشان 

ترویج ورزش فوتبال در جامعه، ایجاد زمان مناسب براي 

7. Phillips 
8. Golby & Wood 
9. Morgan 
10.  Fletcher & Sarkar 
11.  Franz Beckenbauer 
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و هواداران  گرانماشاتگذران اوقات فراغت و جذب 

 کنند. یما مسئولیت خود را در قبال جامعه بهتر ایف

بر  مؤثرعوامل  که ايیهنظر هنوز فوق مطالعات رغمعلی

 کند تبیین را ي فوتبالهاباشگاهورزشی  عملکرد و موفقیت

 با پژوهشگر هر و ندارد وجود باشد عمومی موردتوافق و

 مؤثرعوامل  تبیین به خود و از دیدگاهی تخصص به توجه

بعضی از  .ورزشی پرداخته است بر عملکرد و موفقیت

دانند، تعدادي بر یمین ترمهمپژوهشگران منابع مالی را 

ي اعدهکنند، یمید تأکي استعداد پروراستعدادیابی و 

 ي دیگراعدهدانند، یمامکانات و تجهیزات ورزشی را کلیدي 

معتقدند،  سیاسی دولتمردان اراده و قدرت سیاسی به

هاي انسانی متخصص همچون مدیران یروينافرادي نقش 

ي داشته خردترها دیدگاه یبرخدانند و یمو مربیان را مهم 

ي هامهارتهاي فیزیکی، تمرین، تغذیه، یتقابلو به 

هاي ورزشی اشاره یتموفقی و وراثت در شناختروان

ي هاباشگاهکنند. با توجه به اینکه عملکرد ورزشی یم

یر تأثرا نیز تحت  هاآنو اجتماعی  فوتبال، عملکرد اقتصادي

 سؤالدهد، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این یمقرار 

هستیم که، چه عواملی عملکرد و موفقیت ورزشی 

 دهد؟یمیر قرار تأثي فوتبال را تحت هاباشگاه

 
 شناسی پژوهشروش

این پژوهش با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوي و 

طراحی مدل عوامل اثرگذار بر عملکرد و موفقیت  باهدف

صورت که بعد از ینبدي فوتبال انجام شد. هاباشگاهورزشی 

بر  مؤثري، فهرستی اولیه از عوامل اکتابخانهمطالعات 

عملکرد و موفقیت در ورزش تهیه و در ادامه براي شناسایی 

یرگذار بر عملکرد و موفقیت ورزشی تأثو تبیین عوامل 

ي فوتبال، مصاحبه با خبرگان انجام شد. همچنین هاهباشگا

شود. با یمپژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردي محسوب 

تواند الگویی یمها و نتایج این پژوهش که یافتهیناتوجه به 

ي ورزشی، خصوصاً هاباشگاهبراي عملکرد و موفقیت 

توان آن را یک تحقیق کاربردي یمي فوتبال باشد، هاباشگاه

 نامید. 

 پژوهش روش از هدف پژوهش به رسیدنمنظور به

 شیوه سه به این روش معموالً. شد بنیاد استفاده داده نظریه

 نوخاسته یوهش ،مندنظامسیستماتیک یا  یوه: ششودیم اجرا

 سیستماتیک از روش تحقیق این در. گرایانهساخت یوهش و

شود براي یم داده نسبت کوربین و به استراوس که

 رویکرد استفاده شده است. در هادادهوتحلیل یهتجز

) 1( مرحله سه بنیاد داده نظریه تحقیق روشمند نظام

 کدگذاري) 3( و محوري کدگذاري) 2( باز، کدگذاري

جامعه آماري پژوهش شامل مدیران، . دارد وجود گزینشی

ي فوتبال ایران هاباشگاهمربیان و بازیکنان اسبق و فعلی 

 نوع از یريگنمونه تحقیق؛ یشناسروش به توجه بود. با

 مصاحبه انجام براي اولیه يهانمونه و بود نظري یريگنمونه

 گلوله روش به سپس و شدند انتخاب هدفمندصورت به

شد و  حاصل نظري اشباع که کرد پیدا ادامه ییجا تا برفی

ي هاباشگاهبر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرهمۀ عوامل 

نفر  16مصاحبه با  16تعداد  درمجموعفوتبال تبیین شد. 

 کلی زیر بود؛ سؤال 3 هامصاحبهانجام شد. محور گفتگو در 

ي هاباشگاهبر عملکرد و موفقیت ورزشی  عواملی چه.1

 یرگذار است؟تأثفوتبال 

 عملکرد و موفقیت ورزشی ییهاچالشموانع و  چه.2

 دهد؟یمیر قرار تأثي فوتبال را تحت هاباشگاه

جهت ارتقاء عملکرد و  را راهبردهایی چه راهکارها یا.3

 کنید؟یم ي فوتبال پیشنهادهاباشگاهموفقیت ورزشی 

ي امرحلهدر یک فرآیند شش  هادادهوتحلیل یهتجز

، کسب احساس هاداده. مرور متن نوشتاري 1صورت گرفت :

ي متن بندبخشو تعین چگونگی  هاآنکلی نسبت به 

 هادادهیی از متن نوشتاري هابخش. انتخاب 2نوشتاري 

. مرور کدهاي 3ي شده کدگذار اطالعات صورتبه
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 ترعمدهي هادسته صورتبه هاآنشده و ادغام ینتدو

ي تکراري و هادسته، حذف هادسته. کاهش 4اطالعات 

. تبدیل 5عمده ي هادستهدر  ترکوچکي هادستهادغام 

. انتخاب کدهایی 6هفت موضوع  تا پنجدسته کدها به 

موضوع بحث و مشخص کردن بقیۀ  عنوانبهیی) هامقوله(

 در گزارش تحقیق. هاآنبراي توصیف  هامقوله

 هاي پژوهشیافته

هاي جمعیت شناختی یژگیو 1در جدول شماره 

) در پژوهش به شوندهمصاحبه(افراد  کنندگانمشارکت

 .فکیک مدیران، مربیان و بازیکنان آورده شده استت

 

 در پژوهش کنندگانمشارکتهاي جمعیت شناختی یژگیو. 1جدول 

 بازیکنان مربیان مدیران 
 نفر 8 نفر 5 نفر 3 تعداد
 مرد مرد مرد جنس
 32 - 28 – 26 – 25 – 23 72 - 54 – 49 – 45 – 43 64 - 63 – 60 سن

– 32- 33 – 34 
 نفر کارشناسی 2 تحصیالت

 نفر کارشناسی ارشد 1
 نفر کارشناسی 2

 نفر کارشناسی ارشد 2
 نفر دکتري 1

 نفر دانشجوي کارشناسی 2
 نفر کارشناسی 5

 نفر کارشناسی ارشد 1
 

ي هاباشگاهبر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرعوامل 

ي هامصاحبهي و اکتابخانهفوتبال که حاصل مطالعات 

ي فوتبال ایران هاباشگاهمحقق با مدیران، مربیان و بازیکنان 

بیان شده  2ي باز در جدول شماره کدگذار صورتبه است

 مرحلۀ سه از استفاده با هاداده تحلیل پژوهش، این است. در

و  شد. کدگذاري انجام محوري و انتخابی باز، اريکدگذ

 در تا شد، انجام هاآن گردآوري با زمانهم هاداده تحلیل

 طورهمانکمک نماید.  یري نظريگنمونه به پژوهش فرآیند

بر عملکرد و  اثرگذارکه از جدول مشخص است، عوامل 

مقوله کلی تبیین  13ي فوتبال در هاباشگاهموفقیت ورزشی 

 خود درون را بسیاري مفاهیم و مقوالت زیر است، کهشده 

بر  مؤثرین عوامل ترمهمالزم به ذکر است  .دهندیم جاي

ي فوتبال بر اساس هاباشگاهعملکرد و موفقیت ورزشی 

) توان مالی، 1به ترتیب شامل؛ ( هامصاحبهفراوانی تکرار در 

 )5) اماکن و تجهیزات، (4) کادر فنی، (3) بازیکنان، (2(

) اردوهاي 7) آکادمی باشگاه، (6فرآیند استعدادیابی (

) حمایت تماشاگران و هواداران، 8آمادگی و مسابقات، (

) مدیریت اثربخش 10) تمرینات، (9مردم محلی و دولت، (

یشینۀ باشگاه و پ) برند و 12هاي پایه، (یمت) 11و کارآمد، (

 .استي آموزشی هابرنامه) 13(
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 ي فوتبالهاباشگاهبر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرکدگذاري باز: عوامل  .2جدول 

 مفاهیم هامقولهزیر  هامقوله
 

ي هابرنامه
 آموزشی

 
آموزش علوم مرتبط با 

 فوتبال

پیشرفته، آموزش  بدنسازيهاي یوهشهاي تمرینی مدرن، آموزش یوهشآگاهی از 
هاي ارتقاي آمادگی جسمانی، علم تمرین پیشرفته، آموزش یوهشیۀ مناسب، تغذ

ي آموزشی هاکارگاهي، آموزش سبک زندگی سالم، برگزاري احرفهسبک زندگی 
 ، اهمیت خواب منظمهاکارگاهبراي بازیکنان، مربیان و مدیران، سمینارها، 

 
 

و  اماکن
 تجهیزات

ي وهواآبیفیت، زمین تمرینی مناسب. سالن براي تمرین در باکزمین چمن  زمین چمن و سالن 
 نامناسب، داشتن استادیوم استاندارد، کمپ تمرینی

 
 وسایل و تجهیزات 

هاي فوتبالی، تجهیزاتی همچون تاکتیک بورد، توپ استاندارد، کفش و دیگر پوشاك
ي پالستیکی، آدمک، تی آر ایکس، بوسو بال و تخته تعادل، انواع هامخروطقیف و 

 و .... باند يرمانع پرش، میلۀ پالستیکی و پایۀ میله، انواع 
، فضاها و هاسالندیگر 

تجهیزات ضروري و 
 مکمل

مجهز، استخر با امکانات کامل، سالن پزشکی و فیزیوتراپی، سالن  بدنسازيسالن 
 ماساژ، سونا و جکوزي جهت ریکاوري، سالن غذاخوري، خوابگاه

 
 
 
 
 

مدیریت 
اثربخش و 

 کارآمد

 
 مدیران 

ثبات مدیریت، مدیریت کارآمد، مدیریت اثربخش، مدیران الیق و دلسوز، برقراري 
، مدیران آشنا به علم بازاریابی و انضباطي نظم و برقرارپذیري، یتمسئولتعهد و 

 مالی
 

 یزي ربرنامه
، بلندمدتي هابرنامهمدت، یانمي هابرنامه، مدتکوتاهي هابرنامهیزي، ربرنامه

یاپردازي، راهبرد داشتن، رؤ، اندازچشمداشتن طرح و برنامه، هدفمند بودن، داشتن 
 یتمأمورراهبردهاي جایگزین، 

 
 

 مناسبساختار 

، کار تیمی، مشارکت، مشاوره، تصمیمات سریع، تصمیمات موقعبهگیري یمتصم
هاي پایه، بخش یمتگروهی، خالقیت و نوآوري، کمیته استعدادیابی، کمیته 

بازاریابی، بخش حقوقی، بخش تدارکات، بخش اداري مالی، تخصص گرایی، شفافیت 
ي هادستورالعملاز بروکراسی، وجود  مالی و اطالعاتی، چابکی، سرعت عمل، دوري

 مختلف (حقوقی، مالی، فنی، اداري)، ساختار مالکیت و ادارة باشگاه
یکنان، ایجاد انگیزه، متخصص در ارتباطات داخل و بیرون بازتهییج کردن مربیان و  رهبري

 گر، برطرف کردن مشکالتیتهداسازمانی، برطرف کردن تعارضات، 
، ارزیابی مربیان، ارزیابی بازیکنان، اصالح اشتباهات، هابخشنظارت عملکرد همۀ  کنترل

 ها و درآمدهاینههزبازنگري در اهداف، تعادل 
 

حمایت 
تماشاگران و 

، هواداران
مردم محلی و 

 دولت

حمایت تماشاگران و 
 هواداران

تماشاگران، تعداد حمایت تماشاگران، حمایت هواداران، کانون هواداران، تعداد 
 هواداران، پر شدن استادیوم،

هاي اجتماعی، عالقه به فوتبال در آن منطقه، یتحماهاي مردم محلی، یتحما هاي محلییتحما
 جایگاه فوتبال در بین مردم آن شهر و کشور

هاي حمایتی یاستسهاي حاکمیت، یتحماو نهادي دولتی،  هاسازمانحمایت  هاي دولتییتحما
 هابانکدولت، حمایت 

یشینۀ پبرند و 
 باشگاه

یس، پیشینه تأسهاي پیشین، زمان یقهرمانو  هامقامتاریخچه، سوابق قبلی،  پیشینۀ باشگاه
 فوتبالی، وجهه، اعتبار، نام، نشان، شهرت، سابقه موفقیت

  
 شناسایی استعدادها

ي فوتبالی، جذب استعدادها، در نظر گرفتن ترکیب بدنی و استعدادهاشناسایی 
هاي یژگیوهاي جسمانی و ییتواناهاي فیزیولوژیک، یتقابلتناسب بدنی مناسب، 

 ی در استعدادیابی، توانایی تکنیکی و تاکتیکی اولویت استعدادیابی شناختروان
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فرآیند 
 استعدادیابی

 وپرورشآموزش
 استعدادها

حمایت از استعدادها، تحت پوشش گرفتن هدایت استعدادها، پرورش استعدادها، 
 استعدادها، آموزش استعدادها

 
 
 
 
 

 کادر فنی

 
 
 

 سرمربی

هاي متناسب و مدرن، آگاهی از یکتاکتروز، استفاده از  دانش باسرمربی، مربیان 
هاي متنوع بازي، داشتن علم روانشناسی، قدرت هدایت و رهبري مربیان، یستمس

تناسب بازیکن با پست بازي، ارائۀ ترکیب مناسب، بازیکنان جایگزین مناسب، 
ییر زیاد در ترکیب تیم نتیجه گرا، توانایی برانگیخته کردن بازیکنان و تغعدم

یه و تشویق بجا و مناسب، اخالق ساالري، تنبیستهشاتماشاچیان، اعتقاد و عمل به 
ۀ مناسب آن، رفتار منصفانه و عادالنه، عشق ارائي، آگاهی از اهمیت بازخورد و احرفه

و عالقه به مربیگري، خالق و نوآور در ارائه تاکتیک و سیستم، استراتژي بازي، هنر 
 ایجاد انگیزه

دیگر مربیان و کادر 
 ضروري

، تیم پزشکی، فیزیوتراپ، شناسروانبان، آنالیزور، مربی، مربی بدنساز، مربی دروازه
 ماساژور، سرپرست تیم، مربیان با دانش روز، متخصص تغذیه

 
 هاي پایهیمت

 
 هاي پایهیمت

ي سنی مختلف، داشتن تیم کودکان، داشتن تیم هاردههاي فوتبال در یمتداشتن 
تیم امید، پشتوانه سازي  داشتننونهاالن، داشتن تیم نوجوانان، داشتن تیم جوانان، 

 ي سنیهاردهۀ همبراي تیم اصلی، شرکت در مسابقات 
 

آکادمی 
 فوتبال

 
 آکادمی فوتبال

توجه ویژه به مدارس فوتبال،  یس مدارس فوتبال، تجهیز مدارس فوتبال،تأس
در  باتجربهدر مدارس فوتبال، استفاده از مربیان با دانش و  استعدادهاآموزش 
 آکادمی

 
 
 
 
 
 

 مالی توان

ي، داشتن شبکه اماهوارهپخش تلویزیونی، پخش رادیویی، پخش اینترنتی، پخش  ي ارسانهحق پخش 
 تلویزیونی و رادیویی اختصاصی

 
 حمایت حامیان 

یرمالی، قرارداد با اسپانسرها، حامیان اصلی، حامیان غشراکت با حامیان مالی و 
کنند. حامیانی که تجهیزات یمتولیدي، حامیان جانبی، حامیانی که با پول حمایت 

 کنند.یمو خدمات فراهم 

 
 درآمدهاي روز مسابقه

غذایی داخل استادیوم، بهره  موادفروشی، حق عضویت، فروش نوشیدنی و یتبل
هاي ویژه و شرکتی، فروش البسه ورزشی در حومه استادیوم، ارائه یگاهجابرادري از 

امکانات ویژه حین مسابقه، تبلیغات داخل استادیوم، نمایش نشان شرکاي تجاري 
 ي از منطقه هوادارانبرداربهرهدر میکس زون، 

 
 ي بازار پرداز

یدوفروش بازیکنان، صدور مجوز، صدور کارت خرهاي ورزشی، تبلیغات، فروش لباس
ة اجارید، پرچم)، کلدستهشرت، تقویم، پوستر، یت(کاله،  هاسمبلهواداري، فروش 

  یت باشگاه، تورهاي تفریحی،ساوبامکانات باشگاه، بازدید از موزه و تاالر افتخارات، 
 هاي تجاريیوهشي و دیگر بندشرط

وضعیت مالی بازیکنان و 
 کادر فنی 

هاي پرداختحقوق بازیکنان و کادر فنی، قراردادهاي مناسب،  موقعبهپرداخت 
 یازهاي بازیکناننتشویقی، توجه به معیشت و 

ي دولتی و هاکمک
 عمومی

ي باالدستی، حمایت دولت و حاکمیت، رفع مشکالت مالی، هاسازمانحمایت مالی 
 عضویتي خیرین، حق هاکمک

 
 
 
 

هاي فنی یژگیو
 بازیکنان

هوش تاکتیکی، تکنیک خوب، مهارت عالی، قدرت بدنی باال، آمادگی جسمانی 
خوب، فیزیک مناسب، هوش باال، ثبات در بازي، توانایی ذهنی و روانی، توانایی 

 انجام کار تیمی
 
 

یۀ مناسب، دوري تغذ، خالق، آرام و خونسرد، انضباط، نظم و موقعبهخواب کافی و 
از حاشیه، کنترل بر گفتار و رفتار، پذیرش اشتباه، احترام به قوانین و داوران، احترام 
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 بازیکنان

هاي شخصیتی و یژگیو
 رفتاري بازیکنان

، پرهیز از دخانیات و نفساعتمادبهبه مربی، اخالق جوانمردي و پهلوانی، پشتکار، 
ي در احرفهر، جدي، رفتار سنجیده و مشروبات الکلی، پایبند به خانواده، انتقادپذی

 ، اشتیاق، نگرش مثبت، خودباوري، هارسانهفضاي مجازي و برخورد با 
 
 

ي هامهارت
 ی بازیکنانشناختروان

پذیري، کنترل فشارهاي یتمسئولو تعهد ، نفساعتمادبه، داشتن پشتکاراراده و 
یزة پیشرفت و انگ، اضطراب و پرخاشگري، وحدت و همدلی، استرس ازجملهروانی 

، کنترل هیجانات منفی، ایجاد هیجانات انضباط، نظم و احترام متقابلموفقیت، 
مثبت، خودباوري، انگیزه، تمرکز حواس، ارتباط اجتماعی، کنترل ترس، رقابت 

یمی، خودتنظیرسازي، تصوی ذهنی، اشتیاق، سرسختگرایی، استحکام ذهنی، 
 گیريیمتصمي، خود گفتاري، قدرت سازآرامروحیه همکاري، تعادل هیجانی، 

 
اردوهاي 

آمادگی و 
 مسابقات 

 
 مسابقات رسمی 

تجربه رقابت، شرکت در مسابقات مختلف، کسب تجربه با شرکت در مسابقات، 
با شرکت در مسابقات، از بین رفتن ترس و  نفساعتمادبهکسب خودباوري و 

 پرتنشاسترس، کنترل فشارهاي روانی، سازگاري با شرایط سخت و 
 هاي قدرتمند، بازي با بزرگانیمتهاي دوستانه، مسابقات چندجانبه، بازي با يباز مسابقات تدارکاتی

 تدارکاتی، تمرین در ارتفاعاتاردوهاي آمادگی، اردوهاي پیش فصل، اردوهاي  ي آمادگیاردوها
 
 

 تمرینات

 
 تمرینات فوتبالی 

هاي تاکتیکی، تمرینات براي هماهنگی، ینتمر، تمرینات تکنیکی، هامهارتتمرین 
یوة تمرین، شسازي، شکل و یهشبمدت تمرین، شدت تمرین، تنوع تمرین، تمرینات 

 تعداد جلسات تمرینی، استراحت کافی بین جلسات تمرینی

تمرینات آمادگی 
 بدنسازيجسمانی و 

تمرینات بدنسازي، تمرینات آمادگی جسمانی، مدت تمرین، شدت تمرین، تنوع 
یوة تمرین، تعداد جلسات تمرینی، استراحت کافی بین جلسات شتمرین، شکل و 

 تمرینی
تصویرسازي، تجسم کردن، مرور ذهنی، تمرین ذهن، تصور فکري، تقویت ذهن،  تمرینات ذهنی

 ذهنی فنمهارت ذهنی، 
 

 شکل در پارادایمی الگوي شکل به تحقیق دوم مرحله

 هايمقوله پارادایمی الگوي در. درواقع است شده ارائه) 1(

 علّی شرایط« عناوین تحت را قبل مرحله در شدهییشناسا

 یا گر تعدیل« ،»بسترساز یا ايینهزم« ،»سازسبب یا

 و »تعامل یا راهبرها-عمل« ،»محوري مقوله« ،»گرمداخله

 .کنندیم يبنددسته »پیامدها«



 
 169                                                           ي فوتبال هاباشگاهطراحی مدل عوامل اثرگذار بر عملکرد و موفقیت ورزشی 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موفقیت ورزشی باشگاه هاي فوتبال. کدگذاري محوري  (الگوي پارادایمی عوامل اثر گذار بر عملکرد و 1شکل 
 

  

شرایط علی یا سبب 
 ساز:

 زمین چمن و سالن  -
 وسایل و تجهیزات -
دیگر سالن ها، فضاها و  -

 ضروري و مکملتجهیزات 
 سرمربی   -
دیگر مربیان و کادر  -

 ضروري
ویژگی هاي فنی   -

 بازیکنان
ویژگی هاي شخصیتی و  -

 رفتاري بازیکنان
مهارت هاي روانشناختی  -

 بازیکنان
 تیم هاي پایه  -
 آکادمی فوتبال  -
وضعیت مالی بازیکنان و  -

 کادر فنی
کمک هاي دولتی و   -

حق پخش  - عمومی
 رسانه اي

 حمایت حامیان -
 درآمدهاي روز مسابقه -
 يبازارپرداز -
 اشناسایی استعداده  -
آموزش و پرورش  - 

 استعدادها

 راهبردها:
با  بازیکناناستفاده از  -

 کیفیت
 کادر فنیاستفاده از  -

 متخصص و با کیفیت
درآمدزایی و تقویت   -

 د باشگاهاقتصا
 ء کمی و کیفیارتقا -

 باشگاه اماکن و تجهیزات
باشگاه  آکادمیتاسیس  -

 و تقویت آن
اردوهاي ترویج و ارتقاي  -

 تآمادگی و مسابقا
حمایت جلب  -

تماشاگران و هواداران، 
 مردم محلی و دولت

اصولی و  تمرینات  -
استاندارد بر اساس علم 

 روز
 ارتقاي فرآیند  -

 استعدادیابی
به کارگیري سیستم  -

اثربخش و  یمدیریت
 کارآمد

 پیشینه يقاي برند و ارت -
باشگاه به روش هاي 

 مختلف
و تیم هاي پایه تشکیل  - 

 توجه هر بیشتر به آنها
برنامه هاي  برگزاري -

 به صورت منظم آموزشی
 

 پیامدها:
 هايتعداد برد -

  بیشتر
کسب  هايامتیاز -

در  شده ي بیشتر
 پایان فصل

 عناوین کسب -
مختلف قهرمانی  

ي ها کسب رتبه -
در لیگ باالتر  

 به دست آوردن -
باالتر یا جایگاهی 

در حد حداقل 
 پتانسیل اولیه

 باشگاه
کارایی ورزشی  -

 بهتر باشگاه
بازي هاي جذاب  -

تر و تماشاگر 
 پسندتر

تعداد بازیهاي  -
بیشتر در مسابقات 

 حذفی
 
و به طور کلی؛   

و  ارتقاي عملکرد
ورزشی  موفقیت
 باشگاه

 

 شرایط بسترساز:
 هوادارانحمایت تماشاگران و  -
 حمایت هاي محلی  -
 حمایت هاي دولتی  -
 آموزش علوم مرتبط با فوتبال  -
 پیشینه ي باشگاه  -
 مدیران  -
 برنامه ریزي -
 رساختا -
 رهبري -
 کنترل -
 مسابقات رسمی -
 مسابقات تدارکاتی -
 اردو هاي آمادگی  -
 تمرینات فوتبالی  -
تمرینات آمادگی جسمانی و   -

 بدنسازي
 تمرینات ذهنی -
 

 شرایط مداخله گر:
 کم کیفیت بازیکنان  -
 کم کیفیت کادر فنی  -

 ي ضعیف باشگاهاقتصاد توان  -
ناکافی و غیر  اماکن و تجهیزات  -

 استاندارد
عملکرد  یا آکادمینداشتن   -

 ضعیف آن
 اردوهاي آمادگی و مسابقات  -

 ناکافی
حمایت تماشاگران و ضعف   -

 هواداران، مردم محلی و دولت
 ناکافی و غیر اصولی تمرینات  -
 استعدادیابی ضعف در فرآیند  -
 کارآمدنااثربخش و  غیر مدیریت  -
 باشگاه ضعیف پیشینه يبرند و   -
 

 مقوله محوري:
عملکرد ورزشی باشگاه 

 هاي فوتبال
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 ي فوتبالهاباشگاهبر عملکرد و موفقیت ورزشی  اثرگذار. مدل مفهومی عوامل 2شکل 

 
 گیريیجهنتبحث و 

ي فوتبال عالوه بر هاباشگاهعملکرد و موفقیت ورزشی 

ایجاد شور و شوق در جامعه، داراي اثرات اقتصادي، 

. استۀ هدف جامعفرهنگی و حتی سیاسی براي  -اجتماعی 

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر 

ي فوتبال بود. در این هاباشگاهعملکرد و موفقت ورزشی 

ازیکنان، کادر فنی، مقولۀ مهم؛ توان مالی، ب 13پژوهش 

اماکن و تجهیزات، فرآیند استعدادیابی، آکادمی باشگاه، 

اردوهاي آمادگی و مسابقات، حمایت تماشاگران، هواداران، 

مردم محلی و دولت، تمرینات، مدیریت اثربخش و کارآمد، 

 عنوانبهي آموزشی هابرنامههاي پایه، پیشینۀ باشگاه و یمت

ي هاباشگاهو موفقیت ورزشی عوامل اثرگذار بر عملکرد 

 فوتبال تبیین شد.

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثراولین عامل 

. بزرگان علم استي فوتبال، توان مالی باشگاه هاباشگاه

مدیریت، منابع مالی سازمان را همچون خون در بدن تصور 

یست. میراگایا و نۀ حیات مقدور ادامکنند که بدون آن یم

)، پریرا 2018گاالریوتیس و همکاران ()، 2019همکاران (

) و پاناجیوتیس و 2017) و ساکینچ و همکاران (2018(

ي هاباشگاهیر توان مالی تأث) نیز به 2014واسیلیوس (

 اندکردهید تأک هاآنفوتبال بر عملکرد و موفقیت ورزشی 

). منابع مالی براي یک باشگاه فوتبال 32، 35، 33، 24، 30(

ي ثروتمند فوتبال با هاباشگاهرد که امروزه اهمیت دا قدرآن

 توان مالی
 

عوامل موثر بر 
عملکرد و موفقیت 
ورزشی باشگاه هاي 

 فوتبال

تیم هاي 
 پایه

 کادر فنی

آکادمی 
 باشگاه

 تمرینات
 
 

مدیریت 
اثربخش و 

 کارآمد
 

برند و 
پیشینه ي 

 باشگاه

و اماکن 
 تجهیزات

فرآیند 
 استعداد 

 یابی
 

برنامه هاي 
 آموزشی

اردوهاي 
آمادگی و 
 مسابقات

حمایت 
 ،تماشاگران

مردم ، هواداران
  

 بازیکنان
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خرید بهترین بازیکنان و مربیان و احداث بهترین 

 هارقابتي تمرینی حرف اول را در هامجموعهها و یوماستاد

زنند. توان اقتصادي یک یمو مسابقات داخلی و خارجی 

ي مهم، همچون امکانات و هامؤلفهباشگاه فوتبال دیگر 

یري نیروهاي متخصص، اردوهاي کارگبه تجهیزات باشگاه،

هاي پایه و فرآیند استعدادیابی را نیز یمتآمادگی و تمرینی، 

توان آن را یمرو ینازادهد و یمیر قرار تأثتحت  شدتبه

یرگذار در عملکرد و موفقیت ورزشی تأثین عامل ترمهم

که  طورهماني فوتبال در نظر گرفت. البته هاباشگاه

، این ارتباط اندکرده) بیان 2018و همکاران (گاالریوتیس 

هاي ورزشی نیز از طریق ارتقاي یتموفقاست و  دوطرفه

ي فوتبال کمک هاباشگاهعملکرد تجاري به توان مالی 

 ).24کند (یم

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثردومین عامل 

. بهترین نمود استي فوتبال، کیفیت بازیکنان هاباشگاه

بازي ینزمهاي یک باشگاه فوتبال، یتفعالۀ اقدامات و هم

، جایی که کیفیت بازیکنان موفقیت ورزشی باشگاه را است

مربی  1دهد. دیگو سیمئونهیمیر قرار تأثتحت  شدتبه

باشگاه اتلتیکو مادرید اسپانیا که پردرآمدترین مربی دنیاي 

تر فوتبال نیز هست، بارها اشاره کرده که سرنوشت لیگ بر

ایم که در یدهشنزند!. بسیار یمرقم  2را لیونل مسی اسپانیا

، این بازیکنان ستاره هستند که سازسرنوشتهاي يباز

زنند. در ارتباط با توانایی و کیفیت یمیجۀ بازي را رقم نت

ي هامهارت استکننده یینتعامروزه بسیار  آنچهبازیکنان 

)، فلیپس 2016. گلبی و وود (استی بازیکنان شناختروان

)، فلتچر و 2013)، مورگان و همکاران (2013و همکاران (

)، برتولو و 1397)، رضوانی و همکاران (2012سارکر (

ی شناخترواني هامهارت) نیز به اهمیت 2009همکاران (

، 31، 34، 26( اندکردههاي ورزشی اشاره یتموفقدر کسب 

کنان نخبه ). همچنین بسیاري از مربیان و بازی16، 2، 23

                                                           
1 . Diego Pablo Simeone González 

هاي یتموفقی در کسب شناخترواني هامهارتبه اهمیت 

ي سطح باال، هارقابت، زمانی که در اندکردهورزشی اشاره 

ي جسمانی به هامهارتتوانایی و  ازنظرها یمتبازیکنان و 

ی شناخترواني هامهارتشوند، این یمهمدیگر نزدیک 

یجۀ نتزند و اثر بسیار زیادي بر یمرا رقم  هاتفاوتاست که 

ی در شناخترواني هامهارترقابت دارد. امروزه نقش 

ي که اگونهبه، شده استعملکرد و موفقیت ورزشی ثابت 

یري روانشناسان کارگبهها با یمتبسیاري از ورزشکاران و 

ی سعی در ارتقاي شناخترواني هامهارتخبره و تمرین 

ي فوتبال یا باید خودشان هااهباشگ عملکرد خود دارند.

یتۀ کمیفیت را تربیت کنند، که در اینجا نقش باکبازیکنان 

استعدادیابی و آکادمی باشگاه بسیار مهم است تا بتوانند با 

بازیکنان با  هاآنشناسایی و جذب استعدادها و آموزش 

کیفیتی را به تیم اصلی معرفی کنند یا باید بازیکنان 

ت بگیرند، که در این حالت نیز توان یفیت را به خدمباک

 .استاقتصادي باشگاه بسیار مهم 

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرسومین عامل 

. اهمیت استي فوتبال، کادر فنی مجرب و کارآمد هاباشگاه

ي گاملساتر هاپژوهشهاي ورزشی در یتموفقمربیان در 

ن )،  بروورس و همکارا2014)، تروینس و همکاران (2013(

بوسچر  دي )  و1395)، شعبانی بهار و همکاران (2014(

). 7، 18، 38، 25است ( شده اشارهی خوببه) نیز 2009(

یجۀ الزم را نتیم زمانی که یک تیم فوتبال ابودهبارها شاهد 

گذارند یمگیرد، مسئوالن آن باشگاه مربی تیم را کنار ینم

کنند. گومز و همکاران یمو مربی جدیدي را استخدام 

) در پژوهش خود به 2021) برایسون و همکاران (2021(

ي با تغییر مربی تیم، احرفهاین نتیجه رسیدند که در سطح 

). 19، 27شود (یمچشمگیري بهتر  طوربهعملکرد تیم 

ي هاباشگاهنقش پراهمیت کادر فنی در موفقیت ورزشی 

روز  بادانشو  اتجربهبفوتبال به اثبات رسیده است. مربیان 

2 . Lionel Andrés "Leo" Messi Cuccittini 
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ي مدیریتی و روانشناسی برخوردار هستند هامهارتکه از 

یر قرار تأثتوانند تاریخچه و پیشینه یک باشگاه را تحت یم

در  1دهند. مربیانی همچون پپ گواردیوال و ژوزه مورینو

 .اندبودهدنیاي فوتبال از این دسته مربیان 

ورزشی بر عملکرد و موفقیت  مؤثرچهارمین عامل 

و  . نقش اماکناستاماکن و تجهیزات ي فوتبال، هاباشگاه

هاتچیسون ي هاپژوهشتجهیزات در موفقیت ورزشی در 

)، 2014)، بروورس و همکاران (2017)، فرکینز (2017(

)، نیز اشاره شده است 1395ضمیري کامل و همکاران (

ي نقش فنّاور). با پیشرفت صنعت و 10، 18، 21، 29(

ازپیش یشبهاي ورزشی یتموفقتجهیزات در امکانات و 

هاي استاندارد، زمین چمن یوماستاد). 36شده است (

 یفیت جهت مسابقات و تمرین، سالن سرپوشیده، استخر،باک

ي بدنسازي، پزشکی و فیزیوتراپی، غذاخوري و هاسالن

خوابگاه از اماکن ضروري و تجهیزاتی همچون توپ 

د، اي فوتبالی، تاکتیک بورهاستاندارد، کفش و دیگر لباس

 ي پالستیکی، آدمک، تی آر ایکس، بوسوهامخروطقیف و 

اع مانع بال (ابزاري براي تمرینات تعادلی) و تخته تعادل، انو

هیزات از تج باند يریلۀ پالستیکی و پایۀ میله، انواع مپرش، 

ي فوتبال هستند. توان مالی هاباشگاهضروري براي 

و  ي فوتبال عامل کلیدي در فراهم کردن اماکنهاباشگاه

 .استتجهیزات ضروري 

بر عملکرد و موفقیت  مؤثرپنجمین و ششمین عامل 

ي فوتبال، استعدادیابی و آکادمی باشگاه هاباشگاهورزشی 

. شعبانی بهار و همکاران اندخوردهکه به همدیگر گره  است

کاران )، بروورس و هم2014)، تروینس و همکاران (1395(

) و ساتیرادو و 2009)، دي بوسچر و همکاران (2014(

) شناسایی و پرورش استعدادها را از 2009شیلبوري (

هاي ورزشی یتموفقدر کسب  مؤثرین عوامل ترمهم

                                                           
1 . Josep "Pep" Guardiola and José Mourinho 

ي فوتبال هاباشگاه). امروزه 37، 20، 18، 38، 7دانند (یم

هاي خود را دارند. این یاباستعدادموفق در سراسر دنیا 

ها با تخصصی که دارند استعدادهاي فوتبالی را ادیاباستعد

کنند، تا در آنجا یمشناسایی و به آکادمی باشگاه معرفی 

ي بزرگ فوتبال دنیا هاباشگاهآموزش ببینند و پرورش یابند. 

 تنهانههایی که یآکادم، اندکردهیس تأسهاي خود را یآکادم

ین تأمه را هاي باشگایمتی از بازیکنان توجهقابلدرصد 

 هاباشگاهکنند، بلکه فرصت بسیار خوبی را در اختیار یم

قرار داده تا با فروش یا اجاره این بازیکنان، درآمد 

هاي یآکادمی را نصیب باشگاه نماید. اهمیت توجهقابل

تر یفضعاقتصادي  ازنظریی که هاباشگاهفوتبال براي 

توانند ینم هاباشگاهاین  چراکههستند، بسیار بیشتر است، 

یفیت را که نیازمند صرف مبالغ باال هستند به باکبازیکنان 

دهند. از  وپرورشآموزشرا  هاآنخدمت بگیرند و خود باید 

توان آکادمی یمهاي فوتبال دنیا یآکادممشهورترین 

بارسلوناي اسپانیا، آژاکس هلند، سانتوس برزیل و لیسبون 

را نام برد که بازیکنان نامدار زیادي را به دنیا فوتبال  2پرتغال

 . اندکردهمعرفی 

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرهفتمین عامل 

. استي فوتبال، اردوهاي آمادگی و مسابقات هاباشگاه

)، 2014)، بروورس و همکاران (2014تروینس و همکاران (

ادگی، ) نیز بر اردوهاي آم2009دي بوسچر و همکاران (

یرگذار در تأثعوامل  عنوانبهمسابقات یا فرصت رقابت 

 درگذشته،). 20، 18، 38( اندکردهید تأکموفقیت ورزشی 

ي فوتبال از برگزاري اردوهاي آمادگی هاباشگاههدف اصلی 

پیش از فصل، ارتقاي عملکرد ورزشی و آماده شدن براي 

ی را در ي اصلی بود. در همین راستا اردوهاي آمادگهارقابت

دیدند و گاهی هم امکانات کمپ و یمتدارك  مرتفعمناطق 

گرفتند، اما یمشرایط آب و هوایی منطقه را نیز در نظر 

2 . Barcelona of Spain, Ajax of the Netherlands, 
Santos of Brazil and Lisbon of Portugal 
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ي فوتبال در برگزاري اردوهاي آمادگی، هاباشگاهامروزه 

کنند. مسابقات یماهداف تجاري و درآمدزایی، را نیز دنبال 

کسب تجربه و فرصت  ترجوانتدارکاتی نیز به بازیکنان 

هماهنگی و به مربیان فرصت شناسایی نقاط قوت و ضعف 

 دهد.یمتیم و دستیابی به ترکیب اصلی را 

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرهشتمین عامل 

ي فوتبال، حمایت دولت، مردم محلی، تماشاگران هاباشگاه

) نیز 2017) و هاتچیسون (2017فرکینز (. استو هواداران 

) و 29، 21ر مهم حمایت حاکمیت و دولت (به نقش بسیا

 لیفرا تحل) در یک پژوهش 1399صادقی دیزج و همکاران (

 دیتأکبه نقش تماشاگران در موفقیت و عملکرد ورزشی 

) نیز 1398قربانی مورینه و خداداد کاشی () و 8( کنندیم

 اندکردهان در این راستا اشاره هواداریت پراهمبه نقش 

فوتبال همچون برزیل  نامصاحب). نگاهی به کشورهاي 12(

و آرژانتین در قاره آمریکا و انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا 

دهد که فوتبال ورزش اول این یمدر قاره اروپا نشان 

دهد که چگونه یم. این مورد نشان استکشورها 

هاي حاکمیت، مردم و تماشاگران در این کشورها یتحما

ۀ باشگاهی و ملی شده است. عرصاعث پیشرفت فوتبال در ب

هاي فوتبال از یوماستادشود که یمعالقه به فوتبال باعث 

تماشاگران پر شود. در عصر کنونی اهمیت و نقش 

صنعت ورزش و خصوصاً  جانبههمهۀ توسعتماشاگران در 

صنعت فوتبال بر کسی پوشیده نیست. تماشاگران با حضور 

ها، ضمن اثرات مثبت و چشمگیري که بر یوماستادخود در 

ي فوتبال دارند، هیجان و جذابیت هاباشگاهدرآمدزایی 

کنند. اهمیت نقش تماشاگران و یم صدچندانمسابقات را 

ي فوتبال زمانی هاباشگاههواداران در عملکرد و موفقیت 

ي هارقابتدر  هاباشگاهدهد که همۀ یمخود را بیشتر نشان 

هاي خانگی را به علت حمایت يبازبانی یا مختلف، میز

 دهند. یمان ترجیح هوادارتماشاگران و 

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرنهمین عامل 

تمرین و تکرار در  یرتأث .استي فوتبال، تمرینات هاباشگاه

در  یژهوهاي مختلف آن بهکل فرایند یادگیري و حیطه

است. همه این  یرحرکتی، انکارناپذ -حیطه روانی 

کار نیکو کردن از پر کردن "گوید یمکه المثل قدیمی ضرب

ایم. تمرینات بدنسازي و آمادگی جسمانی یدهشنرا  "است

ۀ تمرینات مهارتی، تکنیکی مقدمي ورزشی هارشتهدر همۀ 

نیست.  مستثناو تاکتیکی است و فوتبال نیز از این قاعده 

هاي ذهنی ینکه تمر متخصصان ورزش معتقدندهمچنین 

). نکتۀ 9( است یرگذارموفقیت ورزشکاران تأثعملکرد و بر 

ي فوتبال باید تالش کنند هاباشگاهبسیار مهم این است که 

به  شدهاشارهشرایطی فراهم شود که این سه نوع تمرین 

بهترین شکل ممکن انجام شود تا نتیجه اثرات تمرین را در 

 عملکرد و موفقیت ورزشی خود ببینند.

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثردهمین عامل 

. استي فوتبال، مدیریت اثربخش و کارآمد هاباشگاه

)، فرکینز و شیلبوري 2017)، فرکینز (2017هاتچیسون (

) نیز به اهمیت 2009) و ساتیرادو و شیلبوري (2010(

، 21، 29( اندکردههاي ورزشی اشاره یتموفقمدیریت در 

مدیریت و ثبات  )1395و همکاران ( ). رمضانی نژاد37، 22

ي فوتبال هابهبود عملکرد باشگاه را درعدم تغییرات پیاپی 

). همچنین سیف پناهی شعبانی و خطیبی 3دانند (یم مؤثر

 براي انجام که ییهاسازمان کنند کهیم) بیان 1396(

 و قوي مدیریتی از خود اهداف به دستیابی و مأموریت

در  کنند،یم استفاده راهبرديیزي ربرنامه بر مبتنی

 هايیتموفق به قهرمانی ورزش ازجمله مختلف هايیتفعال

ي فوتبال باید هاباشگاهاند. مدیریت یافتهدست چشمگیري

ي مختلف هاحوزهیزي راهبردي و عملیاتی در ربرنامهبا 

(حوزه تجاري و مالی، ورزشی و اجتماعی)، طراحی ساختار 

ت هدایت و کنترل دقیق و به ۀ تحمجموعمناسب، رهبري 

هنگام، باشگاه را به بهترین شکل ممکن اداره کند. فلورنتیو 
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رئیس باشگاه رئال مادرید اسپانیا بهترین نمونه براي  1پرز

یر نظکمی رکورد تازگبهکه  استمدیریت موفق یک باشگاه 

 مدیر باشگاه کسب کرده است. عنوانبهبازي را  1000

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثریازدهمین عامل 

. اهمیت استهاي پایه یمتي فوتبال، تشکیل هاباشگاه

ت در ورزش در ي پایه براي موفقیهاردهگذاري بر یهسرما

) نیز دیده 1398پژوهش قربانی مورینه و خداداد کاشی (

ي سنی هاهردي موفق دنیا در هاباشگاه). 12شود (یم

ي سنی هاردهي هارقابتمختلف صاحب تیم هستند و در 

مکمل فرآیند  تنهانههاي پایه یمتکنند. یمشرکت 

ه هستند، در آکادمی باشگا شدهانجاماستعدادیابی و اقدامات 

 شوند.یمبلکه پشتوانه تیم اصلی نیز محسوب 

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثردوازدهمین عامل 

ها و یهرمانق. است هاآني فوتبال، برند و پیشینه هاباشگاه

هاي ورزشی، بازیکنان و مربیان ستاره، پیشینه، یتموفق

وفاداري هواداران، مدیریت، نشان و استادیوم باشگاه از 

یرگذار بر برند یک باشگاه فوتبال هستند تأثین عوامل ترمهم

شود تیم یا باشگاهی شخصیت یم). زمانی که گفته 4، 17(

ندارد، بیشتر منظور قهرمانی دارد و دیگري این شخصیت را 

است. قربانی مورینه و خداداد کاشی  هاآنبرند و پیشینۀ 

هاي فوتبال را در موفقیت  ورزشی یمت) نیز اعتبار 1398(

 باسابقهي برند و هاباشگاه). 12دانند (یمیت پراهم هاآن

و خودباوري هستند، بلکه  نفساعتمادبهخود صاحب  تنهانه

گونه یناکنند. یمه ایجاد براي رقبا هم ترس و دلهر

وقت ناامید نشوند و یچهکه؛  اندگرفتهها یاد یمتو  هاباشگاه

ي هاباشگاه. برندارنددست از تالش و کسب موفقیت بیشتر 

یداکرده و نقاط پدر ابعاد مختلف تکامل  مرورزمانبه باسابقه

. قهرمانان بسیاري از اندکردهضعف خود را برطرف 

و  هاباشگاهها، یمتفوتبال، آن  ازجملهي ورزشی هارشته

ي هارشتهکشورهایی هستند که خاستگاه و پیشرو آن 

                                                           
1 . Florentino Pérez 

. این مطلب اهمیت برند، پیشینه و سابقه را اندبودهورزشی 

 کند.یمهاي ورزشی مشخص یتموفقدر کسب 

بر عملکرد و موفقیت ورزشی  مؤثرسیزدهمین عامل 

 انکارکنبراي  ي آموزشیهابرنامهي فوتبال، هاباشگاه

ن . موارد بسیار مهمی همچواستبازیکنان  ازجملهباشگاه، 

یۀ مناسب، خواب کافی و خوب، سبک زندگی سالم و تغذ

د ي، بدنسازي و ارتقاي آمادگی جسمانی وجود دارناحرفه

دهند. آگاهی یمیر قرار تأثکه عملکرد ورزشکاران را تحت 

ید . شااستروري از این موارد براي بازیکنان فوتبال نیز ض

یت اهمکمو کمتر موفق این موارد  ترکوچکي هاباشگاهدر 

ی به خوببهي بزرگ و موفق دنیا هاباشگاهباشد، اما در 

 صورتبهي الزم هاآموزشو  اندبردهاهمیت این موارد پی 

شود. یمعلمی براي ورزشکاران فراهم  کامالًمنظم و 

از  ستند که یکیفوتبال معتقد ه نظرانصاحببسیاري از 

ال ة دنیاي فوتبستاربر عملکرد درخشان دو فوق  مؤثرعوامل 

یر، یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در طی دو دهه اخ

ي (دوري از دخانیات، مواد احرفهسبک زندگی سالم و 

ي مخدر و الکل، تغذیه مناسب، خواب منظم و کافی، پایبند

 .بوده است هاآنبه خانواده و ....) 

ی در این پژوهش توان مالی، بازیکنان، کادر طورکلبه

فنی، اماکن و تجهیزات، فرآیند استعدادیابی، آکادمی 

باشگاه، اردوهاي آمادگی و مسابقات، حمایت تماشاگران، 

هواداران، مردم محلی و دولت، تمرینات، مدیریت اثربخش 

ي آموزشی هابرنامهیشینۀ باشگاه و پهاي پایه، یمتو کارآمد، 

عوامل اثرگذار بر عملکرد و موفقیت ورزشی  عنوانبه

یزي در جهت ربرنامهي فوتبال تبیین شد که هاباشگاه

یر چشمگیري بر عملکرد و موفقیت تأثتواند یم هاآنارتقاي 

ي فوتبال و به طبع آن عملکرد اقتصادي و هاباشگاهورزشی 

 داشته باشد. هاآناجتماعی فرهنگی 
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Abstract 
The purpose of this study was to develop a model of  factors affecting sport performance 
and success of football clubs. This research was qualitative and the Grounded theory 
method was used with a systematic approach. The required data were obtained from 
library studies and interviews with elites and celebrities of Iranian football. The 
statistical population of the study included managers, coaches and players of former and 
current Iranian football clubs. The sampling method was purposive and the data was 
obtained by conducting 16 in-depth semi-structured individual interviews to reach the 
theoretical saturation stage. Data collected from interviews was analyzed at three levels 
of open coding, axial coding and selective coding.In data analysis, 13 important 
categories; financial strength, players, technical staff, facilities and equipment, club 
academy, training camps and competitions, support from spectators, fans, locals and the 
government, training, talent identification process, effective and efficient management, 
grassroots teams, brand and club history and educational programs were explained as 
factors affecting on the sport performance and success of football clubs. Paying 
attention to the explained factors while stabilizing the optimal sport performance of 
successful clubs can significantly help to improve the poorer sport performance of other 
football clubs. Also, the designed model can be a model and guide for other sports clubs 
to achieve success and progress. 
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