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Abstract 
The purpose of this study is to model the effective factors in evaluating the productivity 

of professional football clubs. The present study was mixed (qualitative-quantitative), 

applied research.  To achieve a conceptual model, grounded theory was first used. This 

study followed the resultant approach or Glaser approach based on which coding method 

includes open coding, axial coding, and theoretical coding. First, information was 

collected through purposive sampling of interviews with research experts, including 

managers of professional sports clubs, university professors in sports management and 

specialists in the field of organizational productivity. A total of 20 interviews were 

conducted. Then, to confirm the conceptual model of the grounded theory, a questionnaire 

was developed according to the research results. To confirm the content validity of the 

questionnaire, the opinions of sports management experts were used. After confirming the 

content validity, the questionnaire was distributed. Cronbach's alpha coefficient was also 

used to confirm the reliability of the questionnaire. A total of 215 questionnaires were 

collected and the analysis was performed on the same number. First and second order 

factor analysis using Amos software was used to evaluate the conceptual model of the 

research. The findings of the qualitative section showed that issues such as training and 

learning, fan attention, budget and finance, leadership and management, professional tools 

and behavior, forecasting and foresight, and marketing and advocacy were identified as 

effective categories in evaluating the productivity of professional clubs. Moreover, in the 

final research model, the relationships have significance and appropriate amount of factor 

loads, which confirms the qualitative part. 

 

Keywords: Evaluation, Productivity, Professional club, Football 

 

 
1. Email: baharyabaluii@yahoo.com  

2. Email: r.nazari@khuisf.ac.ir  

3. Email: zargar_ta@yahoo.com 
 



Sabzehparvar: Providing a Model of Assessing the…                                              222 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Today, productivity as a competitive advantage is the backbone of an organization 

(Weaver, 2008; 6) and organizations need to improve productivity to affect the 

communities’ quality of life (Dawson et al., 2019; 46; Pritchard, Weaver & 

Ashwood, 2012; 73). Therefore, deciding how to improve productivity by 

increasing the complexity of the current environment is a major challenge for 

managers as it has become a global concern and its understanding is possible only 

in the context of interdependence between different elements (Araya, 2013; 104). 

Therefore, the purpose of this study is to model the effective factors in evaluating 

the productivity of professional football clubs . 

 

Materials and methods 
In the present study, in order to achieve a comprehensive conceptual model in 

identifying the effective factors in evaluating the productivity of Iranian 

professional clubs, the grounded theory was first used.  This study is a mixed 

(qualitative and quantitative), applied (in terms of purpose) research. First, 

information was collected through interviews with research experts including 

managers of professional sports clubs, university professors in sports 

management, and specialists in the field of organizational productivity.  In this 

part, the purposive sampling method was used. A total of 20 interviews were 

conducted until the data reached theoretical saturation and from the 16th 

interview, the effects of the central category were revealed. Then, to confirm the 

conceptual model based on the grounded theory, a questionnaire was developed 

according to the research results. To confirm the content validity of the 

questionnaire, the opinions of sports management experts were used and after 

confirming the content validity, the questionnaire was distributed. Cronbach's 

alpha coefficient was also used to confirm the reliability of the questionnaire. A 

total of 215 questionnaires were randomly selected; Players, coaches, referees, 

veterans, and fans of Iranian Premier League football teams were selected and 

their information was collected and analyzed. First and second-order factor 

analysis using Amos software was used to evaluate the conceptual model of the 

research . 

 

 
Findings 
Second order factor analysis method was used to confirm the research model. The 

results of this analysis are presented below. 
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Figure 2. First-order factor analysis model in standard mode 

 
Table1. Fits of the second order factor analysis model 

Indicator cmin df Cmin/df p RMSEA 

Statistics 

value 
3044/774 1683 1/809 0/000 0/056 

 

The above fit indices at a very good level indicate the fit of the second-order factor 

analysis model. As a result, the productivity model in Iranian professional clubs 

has a good fit and its relationships were confirmed . 

 

Conclusion 
Dependence on the team is a valuable component because it refers to the 

psychological relationship with the team (which is stable) and is not dependent on 

team games (team position). As a result, it makes sense why this factor was so 

important. Other factors were of acceptable intensity and could not be prioritized 

due to the proximity of the coefficients. However, in general, it should be noted 

that for the greater productivity of Iranian professional clubs, a full range of 

components must be observed, and so-called one factor should not be sacrificed 

to other factors. because it acts as chains, if the connection of the chains is lost, it 

may have the opposite effect . 

Key Words: Evaluation, Productivity, Professional Club, Football . 
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 پژوهشیمقالة 

 1فوتبال   یاحرفه یهاباشگاه یوربهره یابیعوامل موثر در ارز یسازمدل 
 

 3زرگر بهیط،  2یرسول نظر، 1ییبلویبهاره 

 

،    یدانشگاه آزاد اسالواحد اصفهان)خوراسگان(،    دانشکده علوم ورزشی،  ی،ورزش  تیری مد  یدکتر  یدانشجو.  1
 . اصفهان، ایران

ی، اصفهان،  دانشگاه آزاد اسالمدانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان)خوراسگان(،  ی،ورزش تیریمددانشیار . 2  
 )نویسنده مسئول(   ایران

 . ، ایرانتهران  ،یسالما  آزاد  دانشگاه  ، واحد تهران جنوب،استادیار مدیریت ورزشی .  3
 

 28/07/1400تاریخ پذیرش:                         31/04/1400تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 
پژوهش حاضر از  ارز  یسازمدل  ،هدف  در  موثر  باشد.  می  فوتبال  یاحرفه  یهاباشگاه   یوربهره  یابیعوامل 

 کیبه    یابیدست  یبرا.  کمی( بودـ  و از جمله تحقیقات آمیخته )کیفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی  

 گلیزری  رویکرد  همان  یا  و  برآینده  رویکرد  پژوهش  . ایناستفاده شد  ادی داده بن  هیابتدا از نظر  ، یمدل مفهوم

  یریگ ابتدا از روش نمونه  باشد.می  و نظری   محوری،  است که شیوه کدگذاری گلیزر شامل باز   نموده  دنبال  را

با خبرگان تحق  هدفمند و   یورزش  تیریمد  دیاسات  ، یاحرفه  یورزش  یهاباشگاه   رانیشامل مد  ،ق یمصاحبه 

سپس    .شد  اممصاحبه انج  20در مجموع    که  دی گرد  آوریاطالعات جمع  ، یسازمان  یورمتخصصان حوزه بهره

 ییروا  دیتائ  یساخته شد. برا  قیتحق  جیطبق نتا  ایپرسشنامه  اد، یداده بن  هیاز نظر  یمدل مفهوم  دیتائ  یبرا

مد  ییمحتوا متخصصان  نظرات  از  تائ  یورزش  تیریپرسشنامه  از  پس  و  شد    ،ییمحتوا  ییروا  دیاستفاده 

توز همچندیگرد  عیپرسشنامه  از ضر  یی ایپا   دیتائ  یبرا  نی.  در    یآلفا  بی پرسشنامه  شد.  استفاده  کرونباخ 

مرتبه اول و    یعامل  لیتعداد انجام شد. از تحل  نیهم  یبر رو  لیشد و تحل  یآورپرسشنامه جمع   215مجموع  

بخش کیفی نشان    یهایافته   استفاده شد.  قیتحق  یمدل مفهوم  یابیارز  یبرا  موسیا  افزاردوم  با استفاده از نرم

ابزار و رفتار   ی، تیریو مد  یرهبر  ی، بودجه و مال   ، توجه به هوادار   ی، ریادگ یو    یآموزش  :مسائلی همچونداد که  

آ  ین یبشیپ  ی، احرفه ونگرندهیو  حام  یابیبازار  ی  عنوان  گریو  به  ارز  یهامقولهی  در   یوربهره  یابیموثر 

در مدل نهایی تحقیق، روابط از معناداری و مقادیر بارهای عاملی ی مطح شدند. همچنین  احرفه  یهاباشگاه 

 که تائید بخش کیفی است.  مناسبی برخوردار هستند

 . ای، فوتبالحرفه وری، باشگاه ارزیابی، بهره کلیدی: واژگان
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 مقدمه 
بهره به  امروزه  میوری  تشکیل  را  سازمان  یک  فقرات  ستون  رقابتی  مزیت  یک  )ویور عنوان  ، 1دهد 

 2ها برای تاثیرگذاری بر کیفیت زندگی جوامع به بهبود بهروری نیاز دارند )داوسون ( و سازمان6،  2008

اشوود  ؛46،  2019و همکاران،   و  ویور  رو تصمیم73،  2012،  3پریچارد،  از همین  گیری در مورد (. 

که به است  یک چالش بزرگ برای مدیران   ،وری با افزایش پیچیدگی محیط فعلیبهبود بهرهچگونگی  

پذیر  یک نگرانی جهانی تبدیل شده و درک آن فقط در چارچوب وابستگی بین عناصر مختلف امکان

  اهمیت   که  است  مفهومی  وریبهره  که  است  معتقد(  2003)  5(. دیوید 104،  2013،  4باشد )آرایامی

 ایجاد   بیشتری  رقابت  تواندمی  وریبهره  افزایش  صنعتی،  و  سازمانی   سطح  در.  دارد  ما  زندگی  در  عمیقی

 کیفیت   بهبود  به  منجر  تواندمی  وریبهره  فردی نیز رشد  سطح  در  شود.   منجر  شرکت  رشد  و به  کند

  (.82،  2012  همکاران،  پریچارد و)  شود  سازمان  در  پیشرفت فردی  و  فراغت  اوقات  افزایش  زندگی،

اقتصاد و مد  میاز مفاه  6یوربهره خدمات    ا ی: »مقدار کاال  شودیم  فیتعر  نیاست که چن  ت یریعلم 

  «ییبه همراه کارا  ای   تیفیشده بدون کاهش ک  نهیکار هز  ای  یبا هر واحد از انرژ  سهیدر مقا  شده  دیتول

 ای وظیفه   سطح  اساس  بر  ،سازمانی   وریبهرهمعتقد است    ،(2006)  8ووروس  .(2019و همکاران،    7)وای

 تجزیه   را  آن  ،  کار  کارآمدترین  و  ترسریع  هر چه  انجام   بر  تمرکز  با  تواند می  شرکت  که  شودمی  تعریف

فرآیندهای  فرآیندهایی نظیر  از  بسیاری  شامل  این.  کند  تحلیل  و  و   ارزشی  غیر  وظایف  کار،  تولید، 

  کنند(، در پژوهش خود بیان می2016)  9اسکوئر و سبرین.  شودمی  محصول  کیفیت  و  تولید  افزایش

  هاتیم  محصول  تقاضای  به  است که  هزینه  و  درآمد  تفاوت  فوتبال  هایتیم  وری اقتصادی درافزایش بهره

در    غیره  و  شرتتی  مانند  کاالهایی  فروش  مالی،  حمایت  تبلیغات،  پخش،  حق  بلیط،  از جمله فروش

  سایر  وجود  تیم،   ورزشی  نتایج  به  دارد. همچنین درآمد  بستگی  شده  انجام  هایتورنمنت  و   هابازی

 حمل  مسافرت، امکانات، پرسنل،  قبیل از هاهزینه. بستگی دارد قیمت محصول و سرگرمی  هایگزینه 
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بهرهمی  افزایش  را  سود  هاهزینه  کاهش.  شودمی  تشکیل  غیره  و  نقل  و افزایش  باعث  که  وری دهد 

 . (59، 2016)اسکوئر و سبرین،  شودمی

 هایتیم  ، برای دستیابی به اهدافی نظیر ساختهای ورزشی فوتبالامروزه باشگاه  در این راستا مدیران

  خرید  توانایی   که  مربیانی  و  ورزشکاران  وری را به استخدامهای افزایش بهرهتنها شاخص  بهتر،  و  ترقوی

،  2009،  1نمایند )آدلسونتعیین می  مدرن  امکانات  با  جدید  ورزشی  های مجموعه ساخت    و  دارند  را  آنها

  در  که  ایزمینه  به   بسته  آن  معنای  بعدی   چند  اصطالحی  وری به عنوان یکدر صورتی که بهره  .(17

 طورهمان ورزشی،  محیط در تولید (. 37 ، 2005، 2باشد )تانجن متفاوت تواند می شود، می استفاده آن

. است  دیگر  بازارهای  بیشتر  در  تولید  از  متفاوت  کامالً  است،  شده  اشاره  (،2009)3توسط سورایانو   که

  پویایی  اما  ورزش  در.  یابدمی  بهبود  سازمان  یک  رفاه  رقابت،  حذف  با  صنایع،  اکثر  در  مثال،  عنوان  به

  نه   هاسازمان  سایر  این،  بر  عالوه.  بردمی  بین  از  را  صنعت  موثری  طور  به  رقابت  حذف.  است  متفاوت

  مساوی  نسبتاً  قدرت  از  آنها   رقبای  که  شرایطی  در  باید  بلکه   دهند،  ادامه  خود  حیات  به  باید   تنها

  دیگر،   عبارت  به  .(351،  2006،  4باشند )بری و اسمیت   داشته  نیز  بهتری  عملکرد  هستند،  برخوردار

  واحدهای  به  آنها   زیرا  هستند؛؛  ساده   ورزشی  سازمان  یک  از  فراتر  چیزی  فوتبال  هایباشگاه  امروزه

پرز  اند شده  تبدیل  ایپیچیده  تجاری همکاران،  5)گارسیا    های باشگاه  سازمانی   ساختار  (5،  2020و 

  هواداران   با   مرتبط  عوامل  ها،استادیوم   امکانات،  جمله  از  ایگسترده  هایفعالیت  دلیل  به  ورزشی

  آنها   اصلی  فعالیت  به  که  ها،رسانه  به  مربوط  هایویژگی  و  تجاری  هایفعالیت  ،(بلیط  فروش  و  بازرگانی)

که مسلماً الزمه   (.357،  2015و همکاران،  6یاسر )  اندفاصله گرفته  سنتی  هایفعالیت  از  شود،  اضافه

وری شناخت همه عوامل موثر در  های موثر در افزایش بهرهتحقق بخشیدن به اهداف و تعیین شاخص

 های متفاوتی نیز به انجام رسیده است. باشد که در این راستای پژوهشی سازمانی و فردی میوربهره

  ورزشی  های سازمان  وریبهره  افزایش  بر  مؤثر  عوامل  (، در بررسی2008جهرمی و همکاران )پژوهش  

 وری بهره  سطح  ءارتقا  در  سازمانی برون  عوامل  از  بیشتر  ، سازمانیدرون  عوامل  داد  اصفهان نشان  شهر

و همچنین  نقش   ورزشی  های سازمان   نیروهای  آموزش  ورزشی،  هایبرنامه  برای  گذاریهدف  دارند 

بنسبردی   .دارد  ورزشی  هایسازمان  وریبهره  در  را  تأثیر  بیشترین  سازمانی  ساختارهای  اصالح  و  انسانی
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( نشان  ایحرفه  هایباشگاه  برند  گسترش  بر  مؤثر  عوامل  سازی(، در مدل2017و همکاران   فوتبال 

 بر   هواداران  تیمی  هویت  و  بازاریابی  هایاقدام  برند،  ویژۀ  قوانین، ارزش  عامل  چهار  تأثیر  ضریب  ندددا

  در  وریبهره  گیری(، در اندازه2013باشد. آرایا )می  معنادار  فوتبال  ایحرفه  هایباشگاه  برند  گسترش

  انسانی منابع مداخله  با وریبهره  افزایش و گیریاندازه تمکند یک سیسورزشی، بیان می  سازمان یک

بخشد همچنین   بهبود  آنگوالیی  زن  هندبال  تیم  یک  در  را  وریبهره تواند می  دهد،می  ارائه  بازخورد  که

 وریبهره  و  انگیزه  هستند  حیاتی  ورزشی  سازمان  یا  تیم  یک  موفقیت  برای  که  عاملی  کند دوبیان می

  بازی   مورد  پذیری دررقابت  و  وری(، در مطالعه خود به بررسی بهره2016اسکوئر و سبرین )  .هستند

تیم  قهرمانان   لیگ  در  فوتبال  های تیم دادند  نشان  و  پرداختند    قابل   افزایش  کننده شرکت  های یوفا 

قرار   خود  مورد تهدید رقبای  است  ممکن  یوفا  قهرمانان  دهند و لیگنمی  نشان  وریبهره  در  توجهی

  اجازه  وریبهره  بخش، نتیجه گرفتند افزایش   یک  در  پذیریرقابت  و   وری بهره  بین  بگیرد و در رابطه

  از   همچنین در برخی.  یابد  افزایش  شده  ارائه  محصول  قیمت  افزایش  بدون  عوامل  اجرت  تا   دهدمی

 متغیرهای   از  ای،حرفه  فوتبال  در  وریبهره  سطح  ارزیابی  منظور  اقتصادی، به  عوامل  جایه  ب  هامقاله

  کسب  امتیازات  توپ،  کنترل  مدت زمان  دروازه،   سمت  به  به مانند شوت  شده   انجام   مسابقات  در  ورزشی

با در نظر گرفتن تمامی متغییرهای موثر    کنندمی  استفاده  غیره  و  شده پژوهش کاملی  تاکنون  که 

اقتصادی( در غیر  و  فوتبال بخصوص در کشورمان    یا حرفه  هایباشگاه  وریبهره  ارزیابی  )اقتصادی 

 انجام نگرفته است.

 اینکه   مگر  یابدمی  کاهش   یا  افزایش  که  گفت  تواننمی  است؛  نسبی  مفهوم  یک  وریبهره  دیگر  سوی  از

(  باشد  دیگر  بخش  یک  یا   رقیب  یک   براساس  تواند می  که)  مشخص  زمان  یک  در  استاندارد  تغییرات  با

 توسط   شده  تکمیل  وظایف(.  36،  2005تانجن،  )  شود  انجام  ایمقایسه  زمان  طول  در  تغییرات  یا

(.  7، 2008ویور، ) باشد می متفاوت نیز دولتی  منابع  به  وابستگی از ایدرجه   دلیل این به  نیز ها باشگاه

بالوق   س یانگل  یقهرمان   یهادر باشگاه  علمی  یوراقدامات بهره( در پژوهشی به  2021)  1باالسیانو و 

 یوربهره  یهانوع و نسبت فرصت  نظر  ازها  باشگاه  نیب  یادی ز  یهاتفاوتها بیان کردند  پرداختند. آن

، نسبت اندراه یافته  یبرتر به مسابقات قهرمان  گیکه از ل  ییهاباشگاهوجود دارد؛ همچنین    شده  جادیا

دارند و این نشان از اهمیت تری  وری بیشبهره،  کردند یم رقابت    نیی پا  ی هاکه در دسته  یی هاآنبه  

باشگاه دارداحرفههای  این  اوکیو   .ی  و  بررسی  2020)  2نامای  به  و    در  یرهبر  یهاسبک (  عملکرد 

 
1. Balassiano & Bullough 

2. Namai & Okeyo   
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  نیآفرتحول   یرهبرپرداختند و بیان کردند، که    ایکنکشور  برتر در    گیفوتبال ل  یهاباشگاه  وریبهره

 قرار داد.   ریتحت تأث یگریاز هر سبک د شیها را ب عملکرد باشگاه  یادیتا حد ز

 ت ی است و در درجه اول موفق  فوتبال  یهاباشگاه  وریبهرهعنصر مهم در    کی  یسبک رهبر  نیبنابرا

به  2021، )1راجاـ  راجا و گازمن ـ   گازمن  کند. یم  ن ییها را تعمیت   یی کارا  یریگاندازه( در پژوهشی 

حرفه  یهاباشگاه که    ای اسپان  یافوتبال  کردند  بیان  و  دارایی  هاباشگاهپرداختند  و  قدمت  از  که  ی 

بودندبیش برخوردار  کارا  تری  باال   ییسطح  ماری   دارند.  یینسبتاً  و  به  2021)  2شریکال    ییشناسا( 

اروپا م  یاحرفه   یها در باشگاه  داریپا  تیفوتبال که منجر به موفق  تیریمد   یرهایمتغ   شودیفوتبال 

بیان کردند که و  مال  پرداختند  مناسبعملکرد  موفقی  و   ی، حداکثر سازی ورزش  تی،  رفاه هواداران 

 ی محرم زاده و نور  .هستند  مؤثرهای فوتبال  وری باشگاهو بهره  داری پا  تیموفقی در  و حکمران  یرهبر

پژوهش2020) تأث  ی( در  استراتژ  ریبه  بهره  کیتفکر  ادارات ورزش و جوانان غرب   یوربر  کارمندان 

ب پرداختند و  استراتژ  انیکشور  تفکر  بهره  میطور مستقبه  ی سازمان  یو چابک   کیکردند که     ی وربر 

 ی وربر بهره  کیاستراتژ  کرکه تف  د یمشخص گرد  نیدارند. عالوه بر ا  یاثر مثبت و معنادار  ی سازمان

 دارد.   یاداراثر مثبت و معن  یسازمان  یچابک قیاز طر ی سازمان

  یانسان   یروین  یوربر بهره  یو فرهنگ  یفکر  هیکردند که سرما  انی( در ب2020زاده و همکاران )  رینص

بر    د یبا   ،ملموس  یهاییعالوه بر دارا  یانسان   یروین  یوربهره  شیافزا  یدارند. لذا برا  یمعنادار  ریتأث

رشد سازمان    نهیآنان زم  نیارتباطات مؤثر ب  جاد یشود و با ا  یگذارهیناملموس کارکنان سرما   یهاییدارا

در   یورزش یهاون یفدراس یوربهره ی( به بررس2020) نوبختو  ، محمدیانانیرا فراهم آورند. شمعون

تأک  یبُعد قهرمان انسان   یماد  ،ی مال  یها بر مؤلفه  د یبا  نت  یو   زان یکردند که م  یریگجهیپرداختند و 

بر همین اساس و با توجه  مورد انتظار بوده است. ا یاز حد متوسط  تر نییپا  هاون یفدراس نیا یوربهره

  قابل   طور  به  و  شودمی  فراغت  اوقات  مشاغلی به مانند گردشگری،  ایجاد  باعث  فوتبال  به اینکه صنعت

باعثمی  کمک  کشورمان(  GDP)  داخلی   ناخالص  تولید  به  توجهی همچنین  و    هویت،  ایجاد   کند 

شخصی، کمک   هایمهارت  و  هاشدن، بهبود ارزش  اجتماعی  روند  گروه، کمک به  یک  به  تعلق  احساس

   (2015، 3دهد )کا پی ام جی اسپرت می ءارتقا را  مخالفان به احترام و تیمی کار به یادگیری و توانایی

  خواهد  وریبهره  تغییر  به  منجر  رفتار  تغییر  که  وریبهره  از(  2012)  این مطالعه براساس تعریف پریچارد

  ای فوتبال بهحرفه  های باشگاه  وریبهره  ارزیابی   در  موثر  عوامل  سازیشد در نظر دارد با هدف مدل

 
1. Guzmán-Raja & Guzmán-Raja  

2. Schregela & Marie   

3. KPMG Sports 
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وری اهداف بهره  به  رسیدن  در  مدیریتی، باعث افزایش پیشرفت  گیریتصمیم   برای  راهنمایی  عنوان

 این ورزش در بخش صنعت ورزش کشور کمک نماید.  
 

 پژوهش روش
ارزیابی  در   در  موثر  عوامل  شناسایی  در  جامع  مفهومی  مدل  یک  به  دستیابی  برای  حاضر  تحقیق 

 دست   به  جهت  روش  ای ایران ابتدا از نظریه داده بنیاد استفاده شد. اینهای حرفهوری باشگاهبهره

  هب  انسانی  تعامالت  در  نهفته  اجتماعی   فرآیندهای  و در جهت آشکارسازی  پر محتوا  هایداده  آوردن

 مبادرت  است،  مربوط  واقعی  موضوعی  به  که  فرآیند   یک  از  فهمی  تولید   به  پژوهشگر  و   رودمی  کار

  گیردمی  قرار  برداریبهره  مورد  گوناگونی  رویکردهای  و   متعدد   های پارادایم  با   بنیاد  داده  نظریهورزد.  می

  رویکرد  برآینده و  یا  گلیزر  رویکرد  مند،نظام  یا  استراوس کوربین  رویکرد  از:  عبارتند  هاآن   مهمترین  که

  این  که  چرا  است  نموده   دنبال   را  گلیزری  رویکرد   همان  یا   و   برآینده   رویکرد   پژوهش   ساختارگرایانه. این

  به  رویکرد   این   واقع  در  دهد. می  ارائه  ها داده  تلفیق  جهت  را  تریمتنوع  و   ترگسترده  الگوهای   رویکرد

  دیگر  رویکرد  دو   به  نسبت  و   کندمی   کنکاش  ها بطن داده   از  را  هانظریه  ها،داده  به  نظریه  تحمیل  جای

باشد که از می  3و نظری  2محوری ،  1است. شیوه کدگذاری گلیزر شامل کدگذاری باز   ساختاریافته  غیر

مفهومی  ها مدل نهایی ترسیم شد. در مرحله دوم تحقیق برای تائید مدل  طریق این شیوه و مصاحبه

پرسشنامه بنیاد،  داده  نظریه  از  روایی  برخواسته  تائید  از  پس  و  شد  ساخته  تحقیق  نتایج  طبق  ای 

های محتوایی و پایایی در اختیار نمونه دوم تحقیق قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش

احبه با خبرگان تحقیق کاربردی است که به شیوه آمیخته )کیفی و کمّی( انجام شد. ابتدا از طریق مص

باشگاه مدیران  حرفهشامل  ورزشی  بهرههای  حوزه  متخصصان  و  ورزشی  مدیریت  اساتید  وری  ای، 

ها  استفاده شد تا داده  هدفمند گیری  آوری گردید؛ در این قسمت از روش نمونه سازمانی، اطالعات جمع

اشباع نظری رسیدند و از مصاحبه  ها به  مصاحبه انجام شد تا داده   20به اشباع نظری رسید در مجموع  

شانزدهم اثرات مقوله محوری نمایان شد. در این قسمت از نظریه داده بنیاد و شیوه کدگذاری گلیزر  

های حرفه وری باشگاههای کیفی، مدل مفهومی ارزیابی بهرهاستفاده شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده 

ای طبق خواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامهایران ترسیم شد. سپس برای تائید مدل مفهومی بر

نتایج تحقیق ساخته شد. برای تائید روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی 

 
1. Open coding 

2. Selective coding 

3. Theoretical coding 
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پایایی   تائید  برای  همچنین  گردید.  توزیع  پرسشنامه  محتوایی،  روایی  تائید  از  پس  و  شد  استفاده 

از بین   به روش تصادفی   پرسشنامه  215شد. در مجموع  پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  

های فوتبال لیگ برتر ایران انتخاب و اطالعات  بازیکنان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و هوادران تیم

تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم  با  آوری شد و تحلیل بر روی همین تعداد انجام شد. ازجمع  ها ن آ

 افزار ایموس برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. نرماستفاده از 
 

 هایافته
آورده شده   2و  1های نمونه تحت بررسی در بخش کیفی و کمی پژوهش به ترتیب در جدول ویژگی

 است:

 

 مشخصات جمعیت شناختی نمونه تحت بررسی )در بخش کیفی( -1جدول 
Table 1 - Demographic characteristics of the sample under study (In a Qualitative 

part( 

 متغیر

Variable 
 هامؤلفه

Components 
 فراوانی

Abundance 
 درصد 

Percentage 

 جنس

Gender 

 زن 

Female 
7 35 

 مرد

Man 
13 65 

 سن 

Age 

30-39 4 20 

40-49 12 60 

 20 4 باال   به 50

 تحصیالت 

Education 

 B.Sc 2 10 کارشناسی

 Master 5 25  کارشناسی ارشد

 P.H.D   13 65  دکتری

 سمت/ شغل 

Position / 

Job 

 فوتبال یاحرفه  باشگاه ر یمد
Manager of a professional football club 

4 20 

 ی ورزش ت یر یمد  استاد

Professor of Sport Management 
9 45 

 ی سازمان   یورمتخصص حوزه بهره
Organizational Productivity Specialist 

7 35 

 جمع 

Total 
 20 100 
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 مشخصات جمعیت شناختی نمونه تحت بررسی )در بخش کمی(ـ 2جدول  
Table 2 - Demographic characteristics of the sample under study (In a Quantitative 

part( 

 ردیف 
Row 

  
 فراوانی

Abundance 

 درصد 
Percentage 

 جنسیت 1
Gender 

 مرد
Man 

126 59 

 زن 
Female 

89 41 

 سن  2
Age 

 19 41 30الی  20

 41 88 40الی  31

 24 51 50الی  41

 16 35 50بیش از 

 تحصیالت  3
Education 

 B.Sc 75 35 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

Masters 
87 40 

 P.H.D 53 25 دکتری

 جمع  4
Total 

 215 100 

 

گلیزر برای طراحی مدل شناسایی    یا  آینده  بر  کدگذاری  شیوه  و  بنیاد  داده  نظریه  از  پژوهش  این  در

در    مصاحبه  از  حاصل   هایشد. داده  استفاده  ای ایرانهای حرفهوری باشگاهعوامل موثر در ارزیابی بهره

 باشد. می زیر شرح به که گرفت تحلیل قرار گام مورد 3طی 

 کدگذاری باز

کد    78اثرات مقوله محوری، پس از کدگذاری مصاحبه یازدهم پدید آمد. در این مرحله  در این مرحله  

 اولیه به دست آمد که به دلیل اختصار در حجم مقاله و ذکر کدهای نهایی در مرحله بعدی بیان نشد.

 کدگذاری انتخابی 

 مرحله   این  در  شود. می  آغاز  باز،  کدگذاری  مرحله  در  محوری  مقوله   ظهور  با   انتخابی  کدگذاری

مقولهکدگذاری این  حول  بنابراینمی  صورت  ها  حولمصاحبه   ادامه  در   گیرد.  کدگذاری   مقوله   ها، 

 دست   به  مفاهیم  و  کدها  3  شماره  گرفت. جدول  باز، صورت  کدگذاری  مرحله  در  شده  استخراج  محوری

  اشاره  کدها  عناوین  به  فقط   جدول  این  در   که  کرد ذکر باید  البته  کند.می  آشکار  را  مرحله  این  در   آمده

 دارد.  تفاوت یکدیگر با  کدها  این از یک هر  فراوانی و  شده
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 ( یانتخاب کدگذاری   مرحله) هاداده لی حاصل از تحل مینمونه کدها و مفاه ـ 3جدول 
Table 3 - Sample codes and concepts from data analysis (selective coding step) 

 هامفاهیم و مقوله 
Concepts and 

categories 

 کدها 
Code 

 ردیف 
Row 

 آموزشی و یادگیری 

Educational and 

learning 

1 یریگمتصمی در  مشارکت اجازه به
2 نگرش مثبت نسبت به کار و باشگاه 

3 آموزش پرسنل 
4 داشتن وجدان کاری 

اجتماعی داشتن انضباط   5
سازی محیط برای بروز نوآوری و خالقیت آماده  6

7 وجود مدیریت دانش در سازمان 
8 کمک به رشد و ارتقای شغلی 

9 ها و عالقه شغلی و فردی ایجاد تناسب بین مهارت
10 توجه به تخصص و تجربه در تیم کاری 

11 توجه به اصول اخالقی و قانونی 
ی شدن منابع انسان آموزش و به روز    12

 توجه به هوادارن 
Attention to the fans 

13 هوادار  م یتکرتوجه و 
رها ادادن به هواد  تیاهم  14 

باشگاه  عامل ر یبا مد   هواداری کانون س یرئ موثر  ارتباط   15 

ها و انتخاب از افراد باعلم توجه به لیدرهای تیم  16 

 17 کیفیت تسریع ارائه خدمات مناسب و با 

 18 پاسخگویی سریع به مشکالت هواداران 

 بودجه و مالی 
Budget and Finance 

 19 های بازیکنان پرداخت به موقع و مناسب پاداش

 20 های پرداخت دستمزد و حقوق به طور مناسب استفاده از سیستم

 21 وجود تسهیالت و امکانات رفاهی 

 22 در دسترس وجود بودجه و منابع مالی مناسب و 

 رهبری و مدیریت 

Leadership and 

management 

 23 ایجاد گردش شغلی در سازمان 

 24 توجه به توسعه شغلی افراد 

 25 بازخورد و ارزیابی عملکرد 

 26 ثبات مدیریت 

 27 رعایت عدالت سازمانی و نبود تبعیض
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 ( یانتخاب کدگذاری مرحله) هاداده  لیحاصل از تحل مینمونه کدها و مفاه ـ 3جدول ادامة 

Table 3 - Sample codes and concepts from data analysis (selective coding step) 

 هامفاهیم و مقوله 
Concepts and 

categories 

 کدها 
Code 

 ردیف 
Row 

 رهبری و مدیریت 

Leadership and 

management 

 28 نگرانی و ترس از مدیران ارشد امکان اظهار نظر بدون  

 29 استفاده از افراد تحصیل کرده ورزشی 

 30 های عملکردیشرح وظایف مشخص در حوزه

 31 یتخصص یهااستفاده از افراد متخصص در پست

 32 توجه به اهمیت و نقش مدیر عامل 

 33 ها تاکید بر قوانین و دستورالعمل

 34 ها زیرساختایجاد 

 35 توجه به امنیت شغی کارکنان 

 36 توجه به رفاه نیروی انسانی 

 ای ابزار و رفتار حرفه
Professional tools and 

behavior 

 37 به کارگیری استانداردها 

 38 ت یفیک تی ری مد یهاستمیس

 39 ها به روزرسانی سیستم

 40 داشتن تفکر استراتژیک 

ی قو یفن ته یکم دجایا  41 

های تمرینی ایجاد کمپ  42 

های سیاسی در تیمعدم وجود تفکرات و گرایش  43 

ها خروج مدیران سیاسی از بدنه تیم  44 

 45 استانداردسازی و به روزسازی استادیوم 

سازی قراردادها شفاف  46 

ای اروپا های حرفهالگو برداری از باشگاه  47 

 نگری آیندهپیش بینی و 
Forecasting and 

foresight 

های پایه توجه به تیم  48 

های تمرینی ایجاد کمپ  49 

 50 توجه به استعدادهای پایه 

 51 ایجاد اساسنامه 

ها لژیونر پروری در باشگاه  52 

 53 استخدام افراد متخصص در زمینه حقوق ورزشی 
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 ( یانتخاب کدگذاری مرحله) هاداده  لیحاصل از تحل مینمونه کدها و مفاه ـ 3جدول ادامة 

Table 3 - Sample codes and concepts from data analysis (selective coding step) 

 هامفاهیم و مقوله 
Concepts and 

categories 

 کدها 
Code 

 ردیف 
Row 

 گری بازاریابی و حامی

Marketing and support 

 54 توجه به قوانین بازاریابی 

ها سازی در باشگاهخصوصی  55 

 56 گرفتن حق پخش تلوزیونی 

 57 توجه به اسپانسرگیری 

 58 توجه به توسعه برند باشگاه 

های مرتبط با باشگاه برای فروش محصوالت ایجاد فروشگاه  59 

 60 برند باشگاه توجه به قانون کپی رایت در تهیه وسایل مرتبط با 

 کدگذاری نظری 

(.  2001،  1دهد )لوکی ی یک الگوی ارتباطی را نشان میاین مرحله کدگذاری، ترکیب مفاهیم به وسیله

کند  می  تلفیق  نظریه  یک  جهت  در  را  مقوالت  که  شوندمی  تشکیل  انتزاعی   هایمدل  از  نظری  کدهای

  عنوان   به  را  نظری  کدهای  از  خانواده  18  حقیقی،  کدهای  تلفیق  برای   (. گلیزر2005،  2)گلیزر و هن

  به  مشخص،  شماتیک  الگوی  یک  ارائه  بدون  وی   کند. می  معرفی   حقیقی  کدهای   ترغیب   برای  الگوهایی 

  باشد.   راهنما  حقیقی،  کدهای  تلفیق  در  توانندمی  آنها  از  یک  هر  که کندمی  اشاره  هاواژه   از  ایمجموعه 

  میان  پیوند  نحوه  کردن  معین  بدون  کدگذاری  هایخانواده  از  یک  هر  به  اشاره  در  وی  دیگر  عبارت  به

تلفیق    با   پژوهش   این   در  نماید.   مدلسازی  و  کدها  تلفیق  به   اقدام  خود  تا   گذاردمی  آزاد  را  محقق  ها، واژه

زیر ترسیم   صورت  به  و  گیردمی  قرار  «3کدگذاری نوع  »خانواده  در  تحقیق  مدل  آمده،  دست  مقوالت به

 شد.  

 
1. Locke 

2. Hon 

3. Type family 
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 یاحرفه یهاباشگاه یوربهره یابیموثر در ارز یهامقوله یمدل نظرـ  1شکل 

Figure 1- Theoretical model of effective categories in evaluating the productivity of 

professional clubs 

 
سازی معادالت ساختاری استفاده  مدل در ادامه برای بررسی ساختار پرسشنامه و تائید تحلیل عاملی، از  

 جهت تائید ساختار پرسشنامه از تحلیل عاملی مرتبه اول استفاده شد. شد. 
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 مرتبه اول در حالت استاندارد  یعامل لی مدل تحل ـ2شکل 

Figure 2 - First-order factor analysis model in standard mode 

 
 مرتبه اولنتایج مدل تحلیل عاملی ـ 4جدول 

Table 4 - Results of the first-order factor analysis model 

 روابط 
Relationships 

 بارعاملی در حالت

 غیراستاندارد 
Load factor in 

mode Non-
standard 

S.E. C.R. 
P-

value 

 بارعاملی

 در حالت استاندارد 
Load factor in 
mode Standard 

q4 <--- F1 .781 .221 3.527 *** .317 
q5 <--- F1 1.185 .296 4.003 *** .399 
q6 <--- F1 .999 .226 4.412 *** .488 
q7 <--- F1 1.432 .330 4.335 *** .466 
q8 <--- F1 1.361 .338 4.023 *** .398 
q9 <--- F1 1.992 .460 4.328 *** .466 

q13 <--- F2 1.000 
   

.572 
q14 <--- F2 .833 .122 6.853 *** .594 
q15 <--- F2 1.161 .154 7.546 *** .714 
q16 <--- F2 .889 .122 7.264 *** .784 
q17 <--- F2 .644 .110 5.876 *** .469 
q18 <--- F2 .673 .132 5.084 *** .392 
q19 <--- F3 1.000 

   
.513 

q20 <--- F3 .741 .147 5.040 *** .406 
q21 <--- F3 1.777 .398 4.469 *** .871 
q26 <--- F4 .917 .104 8.824 *** .672 
q27 <--- F4 .776 .113 6.877 *** .496 
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 ـ نتایج مدل تحلیل عاملی مرتبه اول 4ادامة جدول 

Table 4 - Results of the first-order factor analysis model 

 روابط 
Relationships 

حالتبارعاملی در   

 غیراستاندارد 
Load factor in mode 

Non-standard 

S.E. C.R. 
P-

value 

 بارعاملی

 در حالت استاندارد 
Load factor in 
mode Standard 

q28 <--- F4 .656 .094 6.951 *** .502 
q29 <--- F4 .831 .102 8.186 *** .611 
q30 <--- F4 .760 .106 7.148 *** .518 
q31 <--- F4 .513 .081 6.362 *** .453 
q38 <--- F5 1.941 .359 5.409 *** .616 
q39 <--- F5 2.628 .451 5.827 *** .811 
q40 <--- F5 2.631 .445 5.911 *** .887 
q41 <--- F5 2.001 .371 5.397 *** .612 
q42 <--- F5 1.404 .282 4.979 *** .496 
q48 <--- F6 1.018 .085 11.905 *** .723 
q49 <--- F6 .884 .082 10.736 *** .664 
q50 <--- F6 .896 .087 10.304 *** .639 
q51 <--- F6 .961 .094 10.277 *** .637 
q52 <--- F6 .952 .083 11.504 *** .699 
q53 <--- F6 1.062 .098 10.784 *** .661 
q54 <--- F7 1.000 

   
.541 

q55 <--- F7 1.272 .114 11.203 *** .637 
q56 <--- F7 1.214 .122 9.973 *** .590 
q57 <--- F7 1.495 .169 8.837 *** .747 
q58 <--- F7 1.816 .184 9.886 *** .968 
q59 <--- F7 1.068 .124 8.587 *** .743 
q60 <--- F7 1.314 .137 9.604 *** .878 
q3 <--- F1 1.725 .397 4.342 *** .468 

q36 <--- F5 1.000 
   

.372 
q37 <--- F5 1.545 .285 5.414 *** .492 
q34 <--- F4 .901 .107 8.430 *** .635 
q25 <--- F4 .754 .105 7.148 *** .518 
q22 <--- F4 1.000 

   
.633 

q23 <--- F4 .593 .087 6.790 *** .490 
q24 <--- F4 .688 .093 7.429 *** .543 
q10 <--- F1 .667 .176 3.798 *** .358 
q12 <--- F1 1.348 .388 3.472 *** .312 
q1 <--- F1 1.000 

   
.367 

q2 <--- F1 .925 .191 4.853 *** .434 
q11 <--- F1 .847 .201 4.218 *** .439 
q47 <--- F6 1.000 

   
.815 

q43 <--- F5 1.426 .268 5.327 *** .589 
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 ـ نتایج مدل تحلیل عاملی مرتبه اول 4ادامة جدول 
Table 4 - Results of the first-order factor analysis model 

 روابط 
Relationships 

 بارعاملی در حالت

 غیراستاندارد 
Load factor in mode 

Non-standard 

S.E. C.R. 
P-

value 

 بارعاملی

 در حالت استاندارد 
Load factor in 
mode Standard 

q44 <--- F5 1.861 .323 5.761 *** .774 
q45 <--- F5 1.758 .302 5.814 *** .823 
q46 <--- F5 1.439 .273 5.274 *** .573 
q35 <--- F4 .738 .115 6.449 *** .460 
q33 <--- F4 .786 .104 7.538 *** .555 
q32 <--- F4 .680 .119 5.707 *** .402 

 

در داد  نشان  برخوردار   نتایج  مناسبی  عاملی  بارهای  مقادیر  و  معناداری  از  روابط  تمامی  فوق  مدل 

هستند، عالوه بر این مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم از برازش مناسبی نیز برخوردار است که در جدول 

 های برازش مدل فوق قابل مشاهده است. ذیل شاخص

 

 تحلیل عاملی مرتبه دومهای برازش مدل شاخصـ  5جدول 
Table 5- Fits of the second order factor analysis model 

 شاخص 
Indicator 

cmin df Cmin/df p RMSEA 

 مقدار آماره 
Statistics 

value 

244/2954 1669 770/1 0/000 0/054 

 

مرتبه اول هستند  دهنده برازش مدل تحلیل عاملی  های برازش فوق در سطح بسیار خوب نشان شاخص

سپس جهت تائید مدل پژوهش از روش    بر این اساس ساختار پرسشنامه حاضر مورد تائید قرار گرفت.

 تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. 
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 مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم در حالت استاندارد  -3شکل 

Figure 3- Second-order factor analysis model in standard mode 

 

 نتایج مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم -6جدول 
Table 6- Results of the second-order factor analysis model 

 روابط 
Relationships 

 بارعاملی در حالت

 غیراستاندارد 
Load factor in 

mode Non-

standard 

S.E. C.R. 
P-

value 

 بارعاملی

 در حالت استاندارد 
Load factor in 

mode Standard 

 

F6 <--- F8 2.631 .704 3.737 *** .642  

F5 <--- F8 1.566 .480 3.266 .001 .696  

F4 <--- F8 1.073 .352 3.047 .002 .364  

F3 <--- F8 .986 .444 2.221 .026 .254  

F2 <--- F8 .671 .293 2.293 .022 .230  

F1 <--- F8 1.000 
   

.552  

F7 <--- F8 2.301 .640 3.597 *** .685  

q4 <--- F1 .864 .249 3.472 *** .336  

q5 <--- F1 1.238 .328 3.778 *** .400  

q6 <--- F1 .969 .242 4.012 *** .455  

q7 <--- F1 1.537 .374 4.112 *** .481  

q8 <--- F1 1.500 .385 3.895 *** .422  

q9 <--- F1 2.113 .517 4.085 *** .474  

q13 <--- F2 1.000 
   

.513  

q14 <--- F2 .932 .151 6.174 *** .596  

q15 <--- F2 1.339 .200 6.697 *** .739  
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 نتایج مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم -6جدول ادامة 

Table 6- Results of the second-order factor analysis model 

 روابط 
Relationships 

 بارعاملی در حالت

 غیراستاندارد 
Load factor in 

mode Non-

standard 

S.E. C.R. 
P-

value 

 بارعاملی

 در حالت استاندارد 
Load factor in 

mode Standard 

 

q16 <--- F2 .997 .150 6.647 *** .790  

q17 <--- F2 .715 .132 5.401 *** .467  

q18 <--- F2 .756 .158 4.777 *** .395  

q19 <--- F3 1.000 
   

.504  

q20 <--- F3 .749 .149 5.035 *** .403  

q21 <--- F3 1.839 .448 4.107 *** .885  

q26 <--- F4 .916 .104 8.852 *** .673  

q27 <--- F4 .772 .112 6.873 *** .495  

q28 <--- F4 .650 .094 6.921 *** .499  

q29 <--- F4 .833 .101 8.230 *** .613  

q30 <--- F4 .759 .106 7.164 *** .519  

q31 <--- F4 .508 .080 6.334 *** .451  

q38 <--- F5 1.922 .352 5.468 *** .619  

q39 <--- F5 2.635 .446 5.912 *** .825  

q40 <--- F5 2.552 .428 5.966 *** .873  

q41 <--- F5 2.010 .367 5.482 *** .623  

q42 <--- F5 1.374 .275 5.000 *** .493  

q48 <--- F6 1.009 .084 11.968 *** .722  

q49 <--- F6 .867 .081 10.646 *** .657  

q50 <--- F6 .879 .086 10.237 *** .633  

q51 <--- F6 .946 .092 10.230 *** .632  

q52 <--- F6 .948 .082 11.627 *** .702  

q53 <--- F6 1.048 .097 10.780 *** .658  

q54 <--- F7 1.000 
   

.540  

q55 <--- F7 1.275 .114 11.177 *** .637  

q56 <--- F7 1.217 .122 9.955 *** .590  

q57 <--- F7 1.497 .170 8.802 *** .746  

q58 <--- F7 1.822 .185 9.843 *** .969  

q59 <--- F7 1.059 .125 8.495 *** .734  

q60 <--- F7 1.320 .138 9.577 *** .880  

q3 <--- F1 1.871 .453 4.134 *** .487  

q36 <--- F5 1.000 
   

.377  

q37 <--- F5 1.508 .278 5.430 *** .487  

q34 <--- F4 .901 .106 8.463 *** .637  
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 نتایج مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم -6جدول ادامة 

Table 6- Results of the second-order factor analysis model 

 روابط 
Relationships 

 بارعاملی در حالت

 غیراستاندارد 
Load factor in 

mode Non-

standard 

S.E. C.R. 
P-

value 

 بارعاملی

استاندارد در حالت   
Load factor in 

mode Standard 

 

q25 <--- F4 .754 .105 7.171 *** .520  

q22 <--- F4 1.000 
   

.635  

q23 <--- F4 .584 .087 6.723 *** .484  

q24 <--- F4 .686 .092 7.432 *** .543  

q10 <--- F1 .628 .185 3.399 *** .324  

q12 <--- F1 1.434 .430 3.332 *** .319  

q1 <--- F1 1.000 
   

.353  

q2 <--- F1 .990 .214 4.627 *** .446  

q11 <--- F1 .819 .214 3.834 *** .407  

q47 <--- F6 1.000 
   

.822  

q43 <--- F5 1.425 .264 5.401 *** .597  

q44 <--- F5 1.876 .321 5.852 *** .791  

q45 <--- F5 1.717 .292 5.873 *** .816  

q46 <--- F5 1.456 .271 5.371 *** .588  

q35 <--- F4 .732 .114 6.419 *** .458  

q33 <--- F4 .787 .104 7.571 *** .557  

q32 <--- F4 .676 .119 5.695 *** .400  

 

در داد  نشان  عاملی    نتایج  بارهای  مقادیر  و  معناداری  از  روابط  تمامی  فوق  برخوردار مدل  مناسبی 

عالوه بر این مدل تحلیل عاملی مرتبه اول از برازش مناسبی نیز برخوردار است که در جدول    هستند،

 های برازش مدل فوق قابل مشاهده است. ذیل شاخص

 

 های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اولشاخصـ 7جدول 
Table 7- Fit indicators of the first-order factor analysis model 

 شاخص 
Indicator 

cmin df Cmin/df p RMSEA 

 مقدار آماره 
Statistics 

value 

3044/774 1683 1/809 0/000 0/056 
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های برازش فوق در سطح بسیار خوب نشانگر برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم هستند،  شاخص

از برازش مناسبی برخوردار است و روابط آن   رانیا  یاحرفه  ی هادر باشگاه  یوربهرهدر نتیجه مدل  

 مورد تائید قرار گرفت. 
 

 گیریبحث و نتیجه 
ای ایران  های حرفهوری باشگاهارزیابی بهرهسازی عوامل موثر در  هدف پژوهش حاضر شناسایی و مدل

های هر مولفه های بخش کیفی و شناسایی عوامل به طور کلی و گویهبود. از این رو ابتدا در مورد یافته

به طور جداگانه بحث و تحلیل شد و هر عامل با تحقیقات مختلف مقایسه شد که آیا در تحقیقات  

اند یا خیر؛ سپس در مورد نتایج تحلیل  تحقیق دست پیدا کردهمختلف به عوامل مشابه به نتایج این  

ها قدرت بیشتری در تبیین های محقق ارائه شد و بیان شد که چرا برخی مولفه عاملی تائیدی تحلیل

های کدگذاری محوری نشان داد که مولفه »آموزش و یافته ای ایران دارند. های حرفهوری باشگاهبهره

ای نقش دارد. این نتیجه با تحقیقات با زندی و قنبری های حرفهوری باشگاهبهره  یادگیری« در ارزیابی

وری سازمانی  تواند بر بهره( مطابقت داشت، زیرا در تحقیق خودشان نشان دادند که آموزش می2018)

ای های حرفهوری باشگاهتواند در بهرههای مختلفی می. آموزش و یادگیری به شکل شان تاثیرگذار باشد

تواند در حین کار اتفاق بیفتد یا چقدر افرادی که در باشگاه فعالیت ها مینقش خود را ایفا کند، آموزش 

کنند، نگرش مثبتی بر وظیفه خود دارند و تا چه حد سعی در تبیین مفاهیم آموزشی هستند،  می

ایران، تا حد امکان با های حرفهوری در باشگاهآنچه مهم است، برای بهره  ید آموزش و یادگیری ای 

 کارکنان، مربیان، بازیکنان و کادر فنی مد نظر قرار گرفته باشد و وجدان کاری افراد را توسعه بخشید. 

بی    ای نقش دارد. های حرفهوری باشگاهدر ارزیابی بهره«  نتوجه به هوادار»که مولفه  نتایج نشان داد  

باشگاه مدیریت  ورزشی،  بازاریابی  اصلی  محور  ورزشی،  شک  باشگاه  یک  هدف  بازار  و  ورزشی  های 

به  ها بیهوده خواهد بود.  هواداران است، زیرا اگر هواداران تیم وجود نداشته باشد تمامی فعالیت آن

است که می مواردی  از  یکی  توجه هوادار  و  تکریم  مثال  قرار  عنوان  توجه  در  تواند مورد  بگیرد که 

شود و آثار قابل توجهی در برند و مسائل  های مدرن به عنوان یک عامل انگیزاننده محسوب میباشگاه

های باشگاه و مشورت با  گیریتواند به شکل مشارکت در تصمیماقتصادی باشگاه دارد. این تکریم می

  غیرهداران با مسئوالن باشگاه و  های هواداری، نظرسنجی از هواداران، توسعه ارتباط لیدرهای هواگروه

 اتفاق بیفتد.  
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ای نقش دارد. این  های حرفهوری باشگاهدر ارزیابی بهره«  بودجه و مالی»داد که مولفه    نتایج نشان

های  در تحقیقشان بیان کردند که بودجهزیرا پانچ و لو  ،( همسو بود2018نتیجه با تحقیق پانچ و لو )

بیشتر    هد، مانند انگیزنوری ایفا کنهای مختلفی برای افزایش بهرهتوانند نقشسازمانی و منابع مالی می

برای موفقیت سازمان  و  کارکنان نیز می  .تالش  اینجا  و در  به مشکالت  توجه  با  نتیجه گرفت  توان 

ای ایران در زمینه بودجه و منابع مالی دارند، این مولفه  های حرفههای فراوانی که باشگاهمحدودیت

پرداخت به موقع و به عنوان مثال    ؛شودای محسوب می های حرفه وری باشگاهاساسی در بهره  نقش

ای  شود و تاثیر عمدهوری یک باشگاه محسوب میاز مهمترین عوامل بهره  های بازیکنانمناسب پاداش

که از دالیل  است  در بسیاری از مسائل جانبی دارد. شاید مهمترین تاثیر آن در جذب و حفظ بازیکنان  

توان به وجهه و باشد. از تاثیرات نهفته آن میای میهای حرفهاصلی موفقیت یا عدم موفقیت باشگاه

بازیکنان حرفه از  بسیاری  اشاره کرد، جایی که  باشگاه  با تصبرند  ورات بسیار منفی که  ای خارجی، 

ایرانی، مطالبات را به موقع پرداخت نمیباشگاه باید از طریق شکایت به مراجع های  کنند، یا حتی 

شود. از  دار میهای ایرانی خدشهشوند و برند باشگاهرسمی بتوان مطالباتشان را بگیرد، رو به رو می

وری خود سعی در کنترل هزینه و  بهرهای در راستای  های حرفهاین رو بسیار مهم است که باشگاه

بستن قراردادهای معقول که توان پرداخت به موقع آن را دارند، داشته باشند که زمینه ساز موفقیت  

   مدت شود.آنها در طوالنی

های  وری باشگاهدر ارزیابی بهره  «رهبری و مدیریت»مولفه چهارم شناسایی شده، مولفه  نتایج نشان داد  

(، جعفری و همکاران 2017فر و محمدیان )(، شریفی 2018در تحقیقات گان و همکاران )ای بود.  حرفه 

های ورزشی و  وری سازمانبهره  ءهای رهبری و مدیریت در ارتقا( به طور ضمنی نیز به مولفه 2018)

با چشم    های ورزشی فراتر از آنچه است کهنقش مدیریت در باشگاهغیر ورزشی نیز اشاره کرده بودند.  

وری در نهایت به سیستم  های بهرهشود، زیرا تمامی مولفهشود یا حتی در ذهن تصور میدیده می

 گردد. از این رو شاید بتوان گفتمدیریت و رهبری یک باشگاه از مدیران باشگاه گرفته تا مربی برمی

ورزشی همین امر مدیریت درست های  وری باشگاهترین مولفه بهرهوری یا ضروریمهمترین عامل بهره

ای به موفقیت های حرفهاست. به عنوان مثال ثبات مدیریت باعث خواهد شد که در بلندمدت باشگاه

های بزرگ اروپایی که مدیران از ثبات باالیی برخوردار هستند و با  دست پیدا کنند، همانند باشگاه

های  وری باشگاههای ارزیابی بهرهاز شاخص  پردازند؛ در نتیجه یکی ریزی میآسایش خاطر به برنامه

 ای ایران است که ضعف محسوسی در این زمینه دارد. حرفه 
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ای نقش دارد.  های حرفهوری باشگاهدر ارزیابی بهره  «ایابزار و رفتار حرفه »که مولفه  نتایج نشان داد  

مشابه نشان دادند برخی اصول ( به طور  2017(، عسکری نژاد )2018قمری و همکاران )در تحقیقات  

حرفه  و  حرفه رفتاری  رفتار  این  و  باشد  داشته  وجود  کارکنان  در  باید  بهرهای  به  نهایت  در  وری  ای 

می کمک  باشگاهمی  کند.سازمانی  باید  که  گرفت  نتیجه  حداقلتوان  در  ورزشی  شرایط، های  ترین 

درصد از حقوق و    80پرداخت    نشوند. مثالًگری خارج  ایاستانداردها را رعایت کنند تا از اصول حرفه 

گری باید  ایمطالبات بازیکنان تا قبل از اتمام یک فصل از مسابقات. از این رو برای ابزارهای حرفه

ها را پیشنهاد سیستم مدیریت کیفیت، ترویج تفکر استراتژیک در کل بدنه یک باشگاه و توسعه سیستم

از بارزترین   ها است کهاستانداردسازی و به روزسازی استادیوم  ،ایداد؛ یکی دیگر از این ابزارهای حرفه

بهرهجنبه  ارزیابی  برای  باشگاهها  حرفهوری  تیمهای  از  محدودی  تعداد  تنها  و  است  ایران  از ای  ها 

نتایج  کند.  های خود برخوردارند و یک نوع مزیت رقابتی نیز ایجاد میاستاندارهای الزم در استادیوم

از  بود.    «نگریبینی و آیندهپیش»نشان داد ششمین مولفه شناسایی شده از کدگذاری محوری مولفه  

وری، موفقیت، برندینگ شدن و اعتبار یک باشگاه  نگری نیز نباید غافل شد، زیرا بهرهبینی و آیندهپیش

از  های پایه توجه به تیم مثالًانداز روشنی از آینده برای خود داشته باشد؛ به این است که بتواند چشم

ای است که بتوانند موفقیت خودشان را نشان دهند  های حرفهها برای باشگاهترین شاخصجمله اصلی

نیز   های تمرینییجاد کمپوری گنجانده شوند. ادر نتیجه بسیار مهم است که در عوامل ارزیابی بهره

تواند شاخصی برای ارزیابی  است در نتیجه می  هم برای خود تیم و هم برای درآمدزایی بسیار مفید 

 وری نیز باشد.  بهره

توجه به قوانین   بود.  «گریبازاریابی و حامی»در نهایت آخرین مولفه شناسایی شده  نتایج نشان داد  

شود مالحظات اقتصادی در کسب درآمد و  وری است که سبب میجزء عوامل ارزیابی بهره  بازاریابی

اقتصادی رعایت شود.   اقتصادی و مدیریتی  مزایای بی  هاسازی در باشگاهخصوصی سایر موارد  شمار 

بهرهدارد که می ارزیابی  برای  به عنوان شاخصی  باشد.تواند  این   وری  از عوامل  از سویی یکی دیگر 

یکی از مهمترین عوامل درآمدزایی    اینکهبه این دلیل   است که  زیونییگرفتن حق پخش تلوبخش  

همچنین وری بیان کرد.  های بهرهشود باید آن را در شاخصای محسوب میهای حرفهبرای باشگاه

باشگاه  مابقی نیز مانند    توجه به اسپانسرگیری برای درآمدزایی  در  شود.  ها محسوب میعوامل مهم 

تر باشد تاثیر ه هر چقدر برند یک باشگاه معتبرتر و شناخته شدهک توجه به توسعه برند باشگاه نهایت  

. همه این عواملی که بیان شد باید رعایت گردد تا بتوان به خواهد داشتوری باشگاه  بیشتری بر بهره

ها بررسی شد و به طور کامل هر یک از ابعاد و گویه  گری رسید.وری از طریق بازاریابی و حامیبهره
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های حرفه ایران تاثیرگذار باشند، مطرح شد. در  وری باشگاهتوانند بر بهرهچرا و چگونه میدالیل اینکه  

ساری و تحلیل عاملی مرتبه اول ادامه برای اثبات مدل برخواسته از نتایج کیفی تحقیق، از آزمون مدل

و دوم استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اول نشان داد که هر گویه بار عاملی مناسبی با مولفه خود دارد  

باشند. به همین دلیل تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام شد تا ساختار کننده هر مولفه میو سواالت تبیین

کننده  توانند تبیینها میشود که آیا در نهایت این مولفه  پرسشنامه نیز با سایر متغیرها نیز بررسی

ایران باشند یا خیر؟  های حرفهوری باشگاهبهره از ای  نهایی تحقیق، روابط  نتایج نشان داد در مدل 

که تائید بخش کیفی است. اما میزان شدت   معناداری و مقادیر بارهای عاملی مناسبی برخوردار هستند

شود. مسیر مولفه بازاریابی  وری متفاوت بود که در ادامه در مورد آنها بحث میر بهرهو تاثیر هر مولفه ب

ای ایران  های حرفهوری باشگاهنیز بیشترین تاثیر را بر بهره  64/0گری با ضریب اثر استاندارد  و حامی

 داشت.

  . داشت  مناسب  هایتاکتیک  و   ابزارها   رقبا، باید   و موثرتر از  بهتر  نحو  به  هواداران وفادار  به  دستیابی  برای

  متفاوت  نیز  رو ابزارها  این  از  دارند  یکدیگر  با  زیادی  هایتفاوت  هاصنعت  و  هستند  متفاوت  بازارها  چون

  های هزینه  که   دارد  وجود  مختلفی  های هزینه  نیز  مختلف  اقتصادی  های بنگاه  در  همچنین  . شوندمی

مشتریان،    جذب  در  که  هستند  متفاوت  صنایع   و  ها بنگاه  مفید  هایهزینه   از  یکی   و   نهاآ  جمله  از  بازاریابی

از  استفاده   بازاریابی   .دارند  کاربرد  مدآکار  محصوالت  بهتر  چه  هر  تولید  و  منابع  مواد  بهتر و موثرتر 

  پیشرفت  به   توجه  با   که   باشد   ای نیزهای حرفهو باشگاه  ها سازمان  استراتژیکی  مباحث  راهگشای  تواند می

 را   مفهوم  این  توانمی  شده   انجام  مباحث  مجموع  در  .است  توجه  مورد  بسیار  تکنولوژی  افزون  روز

  به  وابسته  نها آ  گیریتصمیم  و   اند بازاریابی  گوناگون  عناصر  تاثیر  تحت  هوادران  همه  که  دریافت 

ها  سایر مولفه های بازاریابی است؛ از این رو جای تعجب ندارد که چرا این مسیر معنادارتر از  ویژگی

  نیز دومین عامل از نظر شدت بود. مطمئناً   55/0است. مسیر توجه به هوادار نیز با ضریب اثر استاندارد  

توانند به حیات خود  ای توجه به هوادار است و در صورت نبودن هوادار نمی های حرفهماهیت باشگاه

شود؛ زیرا به وابستگی هواداران خالصه میها در جذب هوادار  همه شاخص  ماحصلادامه بدهند، زیرا  

تیم منجر می  یک   به  نسبت  هوادار  روانی  ارتباط  از  شکلی  یدهندهنشان  تیم  به  گردد، وابستگیبه 

 چسب  بر  در باشند،  داشته را تیم به  وابستگی  از باالیی  سطح هواداران  چقدر هر  است، ورزشی  باشگاه

  تیم  با  روانی  ارتباط  به  اینکه  دلیل  به  تیم   به  بیشتری دارد. وابستگیوری باشگاه قابلیت  بهره  به  زدن

 با   جزء  یک  نیست،  تیم( وابسته  موقعیت)   تیم   هایبازی  به  و  کند می  اشاره  است(،  استوار  و   پایدار  )که

رسد که چرا این عامل در رتبه دوم اهمیت قرار داشت. سایر است. در نتیجه منطقی به نظر می  ارزش



 247                                                       ... یهاباشگاه  یوربهره یابیعوامل موثر در ارز سازیمدل: یبلویی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

توان بین آنها  ها نمیاز درجه شدت قابل قبولی برخودار بودند و به علت نزدیکی ضریب  عوامل نیز

ای ایران باید  های حرفهوری بیشتر باشگاهیت قرار داد. اما در مجموع باید ذکر کرد که برای بهرهواول

ها را رعایت کرد و اصطالحا نباید یک عامل را فدای سایر عوامل کرد، زیرا در این طیف کاملی از مولفه 

های به یکدیگر متصل شده است که با پاره شدن یک حلقه، اتصال زنجیرها از بین  رنجیزصورت مانند  

 . رود و نتیجه معکوسی داردمی

 

 تقدیر و تشکر 
تمام حرفه   یهاباشگاه  رانیمد  از  بهره   یورزش  تیریمد  دیاسات  ،یاورزش  حوزه  متخصصان   ی ورو 

 ی که در این پژوهش اطالعات خود را در اختیار تیم تحقیق قرار دادند؛ کمال تشکر را داریم.  سازمان
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