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Introduction: In order to benefit and optimize the performance of players, one of 
the strategies of managers is to use effective diversity management, so the main 
purpose of this study was to provide a multi-level model of effective diversity 
management in Iranian Football Premier League clubs.  
Methods: This research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is 
a sequential mix. The statistical population included researches available in reputable 
scientific databases in the field of diversity management as well as professors, 
managers, coaches and players. The sampling method was purposeful and the 
identification of factors was done by meta-combination method and determining the 
relationships between them with the help of interpretive structural modeling. 
Results: The results showed that effective diversity management is classified into 4 
levels: individual, team, club and social. This model includes 8 types of outcomes at 
the individual level including efficiency and effectiveness, growth and development, 
welfare and well-being, lack of identity concern, commitment and responsibility, 
higher self-efficacy, increased motivation, effort, satisfaction and loyalty. At the club 
level, it also includes four factors: communication and coordination, fair behavior, 
integration of differences and team cohesion, and participation in tactical decision-
making. At the club level, it has referred to the policies and processes of club 
management, and at the social level, it has identified factors such as legislation, 
socio-economic status and culture. 
Conclusion: Football clubs in Iran should focus more on the principles of diversity 
management at different individual, team, club and social levels. 
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ExtendedAbstract 
 

Introduction 
In order to benefit and optimize the performance of 
players, one of the strategies of managers is to use 
effective diversity management, because diversity 
management in sports provides equal and fair 
opportunities for all athletes and players, especially in 
team sports such as football, volleyball, and basketball 
so the main purpose of this study was to provide a multi-
level model of effective diversity management in 
Iranian Football Premier League clubs.  

 

Methods 
This research is applied in terms of purpose and in terms 
of method, it is a sequential mix (qualitative-
quantitative). The statistical population consisted of 
researches available in reputable scientific databases in 
the field of diversity management as well as professors, 
managers, coaches and players of the Iranian Football 
Premier League. The sampling method was purposeful. 
The data collection tool included taking samples from 
previous researches and factor finalization questionnaire 
and finally the structural self-interaction matrix 
questionnaire. In the first part of the research, criteria 
and factors related to diversity management were 
extracted and categorized using Meta-synthesis method. 
Sandelowski and Barroso (2007) seven-step method was 
used to perform Meta-synthesis. In the second part of 
the research, using interpretative structural modeling, 
experts' opinions were used in order to level the 
identified factors. So, the factors have been identified by 
Meta-synthesis method and the relationships between 
them were determined with the help of interpretive 
structural modeling. The validation of the identified 
constructs was confirmed using face validity and 
content validity. 

 
Results 
The analysis of the results showed that effective 
diversity management in Iranian Premier League 
football clubs is classified into 4 levels: individual, 
team, club and social. This model includes 8 types of 
outcomes at the individual level including efficiency 
and effectiveness, growth and development, welfare and 
well-being, lack of identity concern, commitment and 
responsibility, higher self-efficacy, increased 
motivation, effort, satisfaction and loyalty. At the club 

level, it also includes four factors: communication and 
coordination, fair behavior, integration of differences 
and team cohesion, and participation in tactical 
decision-making. At the club level, it has referred to the 
policies and processes of club management, and at the 
social level, it has identified factors such as legislation, 
socio-economic status and culture. Among the 
examined components from the point of view of experts, 
the growth and development of the club is the most 
important and the legislation, the social, economic and 
cultural situation, and the integration of differences and 
team cohesion for the clubs of the premier football 
league are in the second and third stages of importance. 
On the other hand, based on the findings of the research, 
efficiency and effectiveness variables are more 
influenced by other factors, and from a systemic point 
of view, it is part of the effective and dependent 
elements, that is, many factors are involved in creating 
this variable, and they themselves are less able to 
become the foundation of other variables. Also, the 
variables of communication and coordination, fair 
treatment, integration of differences and team cohesion 
and participation in tactical decision-making, club 
management policies and processes and factors such as 
legislation, socio-economic and cultural status have 
high influence power and low dependence. These 
variables have a great impact on the realization and 
promotion of diversity management. In this research, the 
variables of growth and progress, welfare and well-
being, lack of identity concern, commitment and 
responsibility; Higher self-efficacy, increased 
motivation and effort, and satisfaction and loyalty are 
among the linked factors. 

 
Conclusion 
Football club managers must properly implement the 
components and principles of diversity management 
programs. For an example, they should evaluate players' 
performance for bonuses and contracts based on merit 
and regardless of differences. They also must talk about 
the diversity of players and its benefits and how to better 
take advantage of the individual differences among the 
people. Club managers are advised to improve fairness 
in processes, procedures and reward distribution. It is 
also recommended to resolve the destructive conflict 
between the majority and the minority to create a sense 
of pride and common identity among athletes based on 
the club's ethical charter.  
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تنوع اثربخش  تیریاستفاده از مد یورزش رانیمد ياز راهکارها یکیکنان،یو عملکرد مطلوب باز يریگجهت بهرهمقدمه:
برتر فوتبال  گیل يهاتنوع اثربخش در باشگاه تیریمد یحاضر ارائه مدل چند سطح قیتحق ی. لذا هدف اصلباشدیم
 .بود رانیا

شامل  ي) است. جامعه آماریکم-یفی(کیمتوال ختهیو از نظر روش آم يپژوهش از نظر هدف کاربردروش پژوهش:
 کنانیو باز انیمرب ران،یمد د،یاسات نیتنوع و همچن تیریمعتبر در بحث مد یعلم يهاگاهیقابل دسترس در پا يهاپژوهش

 نییو تع بیعوامل با روش فراترک ییبا روش هدفمند انجام شد. شناسا يریگبوده است. نمونه رانیبرتر فوتبال ا گیل
 .انجام شده است يریتفس يساختار يسازها به کمک مدلآن انیروابط م

 ،یمیت ،يسطح فرد 4در  رانیبرتر ا گیفوتبال ل يهاتنوع اثربخش در باشگاه تیرینشان داد مد هاافتهیلیتحلیافته ها:
رشد و  ،یو اثربخش ییشامل کارا يدر سطح فرد امدینوع پ 8مدل شامل  نیشده است. ا يبندطبقه یو اجتماع یباشگاه

تالش،  زه،یانگ شیافزا باالتر، يخودکارآمد ؛يریپذتیولتعهد و مسئ ،یتیهو یعدم نگران ،یستی، رفاه و بهز شرفتیپ
رفتار عادالنه، ادغام  ،یشامل چهار عامل ارتباطات و هماهنگ یدر سطح باشگاه نی. همچنباشدیم يو وفادار تیرضا

 يندهایو فرآ هااستیبه س زین ی. در سطح باشگاهباشدیم یکیتاکت يریگمیو مشارکت در تصم یمیها و انسجام تتفاوت
و  ياقتصاد یاجتماع تیوضع ،يگذارهمچون قانون یعوامل زین یاشاره کرده است و در سطح اجتماع یباشگاه تیریمد

 .کرده است ییرا شناسا یفرهنگ
 یباشگاه ،یمیت ،يدر سطوح مختلف فرد تنوعتیریمدها و اصول بر مولفه دیبا در ایران فوتبال يهاباشگاهگیري:نتیجه

 .داشته باشند يشتریتمرکز ب یو اجتماع
 

 گیل يهاتنوع اثربخش در باشگاه تیریمد یارائه مدل چند سطح). 1401( محمدصادق، افروزهو حسین؛ ، دست برحق؛ مسعود، نادریان جهرمی ؛عبدالرحیم، خداجو: استناد
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 مقدمه 

هاي گروهی مانند ورزشکاران و بازیکنان به ویژه در ورزشاي تمام هاي برابر و عادالنه  برمدیریت تنوع در ورزش، با اهداف ایجاد فرصت
ه موفقیت سازمان در اجراي فوتبال، والیبال و بسکتبال است. مدیریت تنوع فقط براي افزایش روحیه و یا دالیل قانونی نیست، بلکه ب

باشد. ثبت، مبتنی بر آموزش حساسیت میهاي عملی مرتباط با برنامهعنوان یک مفهوم جدید در اکند. تنوع، بههایش کمک میبرنامه
شود. دالیل متعددي براي رخ دادن اي نسبت به گذشته داراي تنوع میطور فزایندههاي انسانی بهها حاکی از این است که نیرويپژوهش

طات، فرایند جهانی شدن. تجاري هاي سازمان یافته، تسهیل در ارتبااند از: افزایش نرخ زاد و ولد، مهاجرتاین تغییر وجود دارد که عبارت
کنند. شناخت و بینی می، تنوع را در فضاي آینده جهانی؛ پیشنظرانرو صاحبهاي اجتماعی از جمله ورزش. ازاینشدن بسیاري از پدیده

صیالت، اخالق، جنسیت . ابعاد تنوع شامل سن، سطح تحهاي میان افراد دارداي بر روي تفاوتانداز گستردهاستقبال از تنوع، نیاز به چشم
باشد. مالحظه این ابعاد در تشخیص هاي فیزیکی و ذهنی، نژاد و تجربیات کاري می(مرد یا زن)، درآمد، خصوصیات فردي، قومیت، توانایی

یت تنوع، ). مدیر2022کایبک، پیکت، استوکوسکی و همکاران، ( ریزي کنیم مفید استهاي موفقی را براي سازمان طرحاینکه چگونه برنامه
باشد هایی میها برخوردار است. مدیریت تنوع؛ یک فرایند مدیریتی است که مبتنی بر مجموعه ارزشاز گستردگی زیادي در مدیریت باشگاه

عنوان یکی از عوامل در توسعه و کند. مدیریت تنوع بهعنوان یک نقطه قوت، براي مدیریت، شناسایی میهاي میان افراد را بهکه تفاوت
میان مدیر و کارکنان تمرکز  وفقیت به دنبال گسترش تبادالت میان فردي و میان گروهی و ارتباطات در محل کار است، بر تأثیر متقابلم

هاي دهد. برنامهباشد و گسترش روابط انسانی را مدنظر قرار میرجوع میدارد، ناظر بر روابط میان همکاران، کارکنان و مشتریان یا ارباب
هاي کاري، بهبود روحیه، رضایت شغلی و نگهداري هاي ناهمگن یا گروهوري تیمنوع باعث کاهش تعارض و استرس، افزایش بهرهداراي ت

براي اجراي این  شود. دراین پژوهش سعی بر این است که با نگاهی نو از دریچه تنوعِ نسبت به ورزشکاران و تبیین الگویی عملیاتیمی
عنوان ی بههاي فردي و سازمانراستا شدن هدفو هم هاي لیگ برترفکر مدیریتی با توجه به تنوع فردي فوتبالیستنگاه، به نهادینه شدن  ت

 ها کمک شود.ترین هدف باشگاهمتعالی

آمریکا کامالً مشهود  2و لیک بسکتبال حرفه اي 1در صنعت ورزش، این خصوصیات در آمارهاي منتشره در لیگ فوتبال حرفه اي
باشند این درحالی است که بازیکنان این لیگ درصد آنها نیز سفید پوست می 86مرد هستند و  NFLدرصد مدیران برتر  95چون باشد می

درصد بازیکنان غیر سفید پوست  76). به عالوه در لیگ بسکتبال آمریکا 14: 2018باشند(الیپچک، درصد غیرسفید پوست می 70باالي 
که بیش از دو سوم آنها سفید پوست هستند. یا اینکه در لیگ بسکتبال در سطح بین الملل ، زنان و سایر کنند براي سرمربیانی بازي می

 90باشند مهمتر اینکه در میان سرمربیان فوتبال ، تقریباً هاي اجتماعی کوچک ، به شدت در همه سطوح رهبریدر اقلیت میاعضاي گروه
). از طرفی دیگر باشگاههاي ورزشی به دلیل فراگیري بیشتر 2021یکسون، سینگر و همکاران، درصداز آنها سفید پوست هستند(کانینگهام، د

؛ کانینگهام، 2020تر شده اند(توان، ورزش، قوانین اشتغال ، تحول در ساختارهاي سازمانی و فشارهاي اجتماعی نسبت به گذشته بسیار متنوع
) در تحقیق خود تنوع روزافزون کارکنان 1399ت. همان طور که ارزشمند و همکاران(). لذا بحث مدیریت تنوع مورد توجه واقع شده اس2006

) در 1397همچنین، هوشنگی و اصلی پور (اند. هاي ورزشی را از نظر اجتماعی، فرهنگی و مهارتی را مورد بررسی قرار دادهدر سازمان
در جمهوري اسالمی ایران پرداختند. مدیریت تنوع در ورزش ، هاي مدیریت تنوع قومی تحقیق خود به تبیین اهداف راهبردي و سیاست

تواند در راستاي اهداف چندگانه (اجتماعی ، ورزشی و اقتصادي) یک فعالیت ورزشی بکار گرفته یک استراتژي مدیریتی است که می
 )8-3: 2015، فینک و دوهرتی، کانینگهامشود(

تر از :تنوع در بین کارمندان شاغل در یک سازمان هاي ورزشی متفاوتدر تیم از دیدگاه تجربی ، این امکان وجود دارد که تنوع
) ، دهورتی و چالدوري در سال 1995( هاي تئوریکی همچون دسنسی)، در این راستا تحقیقات اولیه از طریق چارچوب2006باشد(چالیپ، 
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ي به دست آمده هم در تحقیقات نظري و هم در تحقیقات تجربی ماهیت هااند. اما یافته) گسترش پیدا کرده2006( ) و کانینگهام1999(
هاي ورزشی غیرانتفاعی را مورد مطالعه قرار داد و مشاهده کرد که تنوع جنسیتی ) سازمان1996( دوقطبی دارند. به عنوان مثال ، سیسیلنو

) تنوع در بین مربیان را به مثبت بودن با 2004( ساگاس مدیره با عملکرد اجتماعی مثبت همراه است. کانینگهام ودر بین اعضاي هیئت
هاي باشگاهی پیامدهاي مثبتی را به دنبال دارد و ) نشان دادند که تنوع در تیم2019( اند. لی و کانینگامهاي فوتبال پیونددادهعملکرد تیم

هاي غیرانتفاعی) اي یا ورزشهاي حرفهانشگاهی، ورزشهاي دبسته به نقش ورزشی(مدیر، بازیکن و مربی) و نوع زمینه ورزشی (ورزش
) مشاهده کردند که تنوع 2017پیامدهاي تنوع شامل (اثربخشی سازمانی، نتایج عاطفی یا عملکرد تیمی) نیز متفاوت است. ویمار و ویکر(

) اشاره کردند که مدیریت تنوع اثربخش، 2017تافوري و همکاران(هاي بوندسلیگاي آلمان رابطه مثبت دارد. سنی با پیروزي در بین تیم
دهد یعنی منجر به شانس موفقیت بیشتر و متعاقباً افزایش ارزش اقتصادي و مالی براي آن سازمان ورزشی انگیزه بیشتري به نیروي کار می

 گردد.می

که تنوع ملیت در بین مدافعان با عملکرد  هاي آلمانی بوندسلیگا ، دریافتند)، در مطالعه تیم2009( از طرف دیگر ، برندز و همکاران
هاي ) با تحقیق در مورد تیم2016( منفی آنان همراه بوده است ، احتماالً به دلیل ارتباطات مورد نیاز بین بازیکنان بوده است. پرینز و ویکر

افزاید ، در حالی که تنوع از رد تیم میشرکت کننده در تور دوفرانس نشان دادند که تنوع از نظر تصدي شغلی به طور معناداري بر عملک
نظر مهارت عملکرد را کاهش داده است. و تنوع از نظر سن ، ملیت ، زبان ، حضور در تورهاي قبلی تأثیر معنی داري بر عملکرد تیم نداشته 

ده و درگیري تیم را افزایش ) نشان دادند تنوع ملیتی در بین بازیکنان همکاري تیمی را پیچیده کر2012( است. همچنین هاس و نویسچ
مرمن ) مطالعه تجربی تیم1999( تر شده است. بر اساس چارچوب نظري دوهرتی و چالدوراییدهد و در نتیجه باعث عملکرد ضعیف

تعامل  ها باید با یکدیگرزند زیرا هم تیمیاي، نشان داد که تنوع به عملکرد تیمی آسیب میهاي ورزشی حرفه)، در مطالعه تیم2000(
 نزدیکی داشته باشند.

شود رسد دو مکتب فکري نظري در مورد چگونگی ارتباط تنوع گروه با پیامدهاي احتمالی وجود دارد. از یک منظر ، تصور میبه نظر می
 جذابیتبایرن-). همانند الگویتشابه1996شود(میلیکین و مارتینز، که تنوع منجر به عملکرد ضعیف گروهی شده و مانع عملکرد مطلوب می

وري کمتري دارند یعنی به لطف جذابیت متقابل و تعامل سازنده هاي همگن بهرههاي متنوع نسبت به تیم)که نشان داده است تیم1971(
عی نیز بندي اجتماتئوري طبقه)، در تایید این مطلب 1992هاي ناهمگن بهتر عمل کنند(ویرسمن و بنتل، توانند از تیمهاي همگن می، تیم

(هورویتز و هورویتز،  هاي ناهمگن بهتر عمل کنندهاي همگن ممکن است بیشتر با یکدیگر همکاري کنند و متعاقباً از تیمدهد تیمنشان می
دهد که اختالفات بین اعضاي گروه باید منبع یادگیري و غنی سازي باشد و در نهایت ). از دیدگاهی دیگر ، چارچوب نظري نشان می2007

) نشان 2004( بندي اجتماعی ون کنیپنبرگ و ددرو و هومن) به عنوان مثال ، مدل طبقه2001(الی و توماس،  نجر به بهبود عملکرد شودم
انداز با کند. این چشمهاي بیشتري براي گروه شود، عملکرد بهبود پیدا میها و دیدگاهتواند منجر به ایجاد ایدهدهد که تنوع گروهی میمی

 گیري بهتر منجر شود سازگار استهاي تصمیمدهد که تنوع باید به غناي اطالعات و قابلیتگیري اطالعات که نشان میتصمیم مدل
 ). 2014(گویالم، داوسون، پریوال و همکاران، 

انجامد ، بلکه شناخت هاي آنها نمیمدیریت تنوع اثربخش، خواه اجتماعی و خواه فرهنگی باشد ، فقط به مقایسه با دیگران و تفاوت
هاي هاي ورزشی و از جمله باشگاهها و سازمان). مطمئناً باشگاه2017(دیپالما، رایوال و تافوري،  شوداهداف و منافع مشترك را نیز شامل می

ها معاف نیستند و شگاهاي نیز از تنوع فزاینده و تأثیرات آن در عملکرد و موفقیت باهاي حرفهحاضر در لیک برتر ایران به عنوان باشگاه
هاي مختلف، خصوصیات جسمی و روحی ، شرایط اقتصادي هاي اجتماعی و قومیتها ، موقعیتمربیان و بازیکنانی از نژادها ، فرهنگ

باشگاه  ). در نتیجه چون چنین تنوعاتی در هر2020(اسپایج، کنوپرس و جینز،  قرارداد همکاري دارد که از بسیاري جهات با هم تفاوت دارند
هاي متمایزي به طور کلی ورزشکاران یک تیم داراي ویژگیرود. وجود دارد لذا یک موضوع مهم در سطح مدیریت باشگاه به شمار می

هاي یکدیگر است.  عدم شناخت و عدم احساس هستند. تعامل و همکاري بین مربیان، ورزشکاران و مدیران نیازمند درك متقابل از ویژگی
کاري در فرایند آماده توان به احتمال ترك باشگاه، غیبت و کمها، نتایج منفی را براي فرد و باشگاه به دنبال دارد. از جمله میاوتتعهد به تف
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دهد چگونگی پاسخگویی می سازي در تمرینات و عملکرد پایین در مسابقات اشاره کرد. شواهد تجربی به اندازه کافی وجود دارد که نشان
توان با استفاده از ) که نمی2005؛ فالینن، 1992(تساي، اگان و اوریلی،  بازیکنان یک باشگاه به تنوع بسیار متفاوت است کادر فنی و

باشد و لیگ با توجه به اینکه فوتبال ورزش مورد عالقه همه مردم می). 2009(جوشی و راه،  هاي تک سطحی آنها را تفسیر کردمدل
ها نوان بخش ورزشی بزرگی در کشور با مدیران و کارکنان و ورزشکاران و مربیان متنوعی از همه اقوام و فرهنگاي فوتبال ایران به عحرفه

باشد. بنابراین با توجه به اینکه لیگ برتر که در اختیار داشته و از آنجایی که کیفیت و سطح مسابقات در لیگ برتر بسیار حائز اهمیت می
لحاظ سن ، قومیت، نژاد ، سطح درآمد، فرهنگ، زبان، مذهب به طور گسترده بوده و از آنجایی که کیفیت و فوتبال داراي تنوع باالیی از 

هاي ها و سازمانرسد تحقیق در حوزه مدیریت تنوع در باشگاهباشد و به نظر میها ضروري میمدیریت این حجم عظیم از تنوع در باشگاه
افزاید و با نگاهی نو از دریچه تنوع وهش حاضر با پر کردن چنین شکافی به بدنه دانش موجود میورزشی بسیار کمرنگ بوده و از این رو پژ

 نسبت به ورزشکاران و تبیین الگویی عملیاتی براي اجراي این نگاه، امید است به نهادینه شدن تفکر مدیریتی مناسب با توجه به تنوع فردي
 هاي فردي و باشگاهی کمک شود.فراستا شدن هدبازیکنان فوتبال لیگ برتر و هم

 

 شناسی پژوهشروش
کمی) انجام شده است. جامعه آماري در بخش اول شامل  -این پژوهش از نظر هدف کاربردي است و به روش آمیخته متوالی(کیفی 

 هاي علمی معتبر و در بخش دوم اساتید، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایرانهاي موجود و قابل دسترس در پایگاهپژوهش
نفر داراي تخصص و  23گیري هدفمند در هر دو بخش مورد استفاده قرار گرفت. که به طور ویژه در بخش دوم، بوده است. روش نمونه

ها اند. ابزار گردآوري دادهبازیکن باسابقه) انتخاب شده 3مربی و  5مدیر یا معاون باشگاه،  8استاد مدیریت ورزشی،  7آگاهی کافی (
سازي عوامل و در نهایت پرسشنامه ماتریس خودتعاملی ساختاري است. به منظور پرسشنامه نهاییهاي پیشین و برداري از پژوهشفیش

سازي ساختاري تفسیري استفاده شده هاي پژوهش در بخش اول از روش فراترکیب و در بخش دوم از روش مدلتجزیه و تحلیل داده
تفسیري، روایی ظاهري توسط اساتید گروه پژوهش -بخش ساختاري است. در انجام اعتبارسنجی عوامل و تشکیل ماتریس خودتعاملی در

هاي پیشین هاي تشکیل دهنده پرسشنامه، حاصل از پژوهشمورد تأیید قرار گرفته است و روایی محتوایی آن نیز با توجه به این که سازه
 و روش فراترکیب است، مورد تأیید است.

 

 هاي پژوهشیافته

سته     در بخش اول پژوهش، معیار ستخراج و د ستفاده از روش فراترکیب ا شدند. براي انجام  ها و عواملی مرتبط با مدیریت تنوع با ا بندي 
 است.استفاده شده) 2007اي ساندلوسکی و باروسو(فراترکیب در این پژوهش از روش هفت مرحله

 تنظیم سؤال پژوهش  .1

ــی، تنوع فرهنگی، تنوع       . 2 ــتفاده از کلمات کلیدي پژوهش از جمله مدیریت تنوع، تنوع ورزشـ مرور نظام مند ادبیات: در این مرحله با اسـ
ستجوي نظام    سیتی، قومیتی و تنوع بازیکنان به ج شده در مجالت علمی مختلف و معتبر خارجی و داخلی با هدف    جن شر  مند مطالب منت

سناد معتبر و مرت  شریات معتبر           تعیین ا شده در منابع اطالعاتی مجالت و ن شر  ست. مقاالت منت شده ا سب پرداخته  بط در بازه زمانی منا
هاي داخلی مانند مرکز اطالعات علمی برخط جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجالت تخصصی نور در بازه زمانی سال     

سال    و منابع اطالعاتی برخط معتبر خ 1399-1390 سپرینگر و امرالد در بازه زمانی  ساینس دایرکت، ا مورد  2010-2020هاي ارجی مانند 
مقاله براي اســتخراج عوامل مرتبط با  81در نهایت مقاله خارجی که  73مقاله فارســی مرتبط و  8اند که در نتیجه آن، بررســی قرار گرفته

 مدیریت تنوع مناسب و قابل پذیرش تشخیص داده شده است.
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ستجو مؤلفه   . 3 ست وجو و انتخاب متون: در فرآیند ج سال و... در    ج سنده،  هاي مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا، جزئیات مقاله(نام نوی
اند. معیار پذیرش و رد مطالعات شامل ثبت پژوهش در  نظر گرفته شدند و مقاالتی که با هدف و سؤال پژوهش تناسبی نداشتند حذف شده     

 ) مشخص شده است.1اي معتبر، بازه زمانی، جامعه و نوع پژوهش بوده است. فرآیند جستجو و انتخاب متون در شکل (هپایگاه

 

 
 فرآیند حذف و انتخاب مقاالت بررسی شده. 1شکل 

 

 استخراج اطالعات متون. 4

هاي نهایی فراترکیب، از روش تحلیل زمینه بهره گرفته شــده اســت. براون و هاي کیفی: براي ارائه یافتهتجزیه وتحلیل و ترکیب یافته. 5
ــنایی با داده؛ ) 1اند که عبارتند از: اي را براي تحلیل زمینه ارائه داده  ) فرآیندي شـــش مرحله 2006کالرك( ایجاد کدهاي مفهومی ) 2آشـ

یه؛  ــاخص   ) 3اول ــی(شـ ــتجوي کدهاي گزینشـ ــکل ) 4ها)؛  جسـ هاي  تعریف و نام گذاري زمینه   ) 5ها)؛  هاي فرعی(مؤلفه  گیري زمینه شـ
شناسایی شد و پس از     کد 307منبع انتخاب شده   81بازبینی نهایی و تهیه گزارش. در این پژوهش از مطالعه ) 6اصلی(بعدهاي اصلی) و   

شانی       شد و با توجه به هم معنی بودن برخی از آنها همپو شته  تحلیل کدها، کدهاي ناقص یانامرتبط و همچنین کدهاي تکراري کنار گذا
کد یا مفهوم اســتخراج شــد. ســپس با در نظر گرفتن مفهوم این کدها آنها در یک مفهوم مشــابه به  98الزم صــورت پذیرفت و در نهایت

 عامل مرتبط با مدیریت تنوع شناسایی شد.  30بندي شدند که در نهایتان شاخص دستهعنو

ست. طبق بررسی انجام        . 6 ستفاده شده ا کنترل کیفیت: به منظور بررسی کنترل کیفیت و یا به عبارت دیگر پایایی مدل، از شاخص کاپا ا
شگر    شخیص داده  27عامل و خبره دیگر 30شده پژوه شاخص      24از این تعداد اند که عامل ت ستند. به این ترتیب مقدار  شترك ه عامل م

 گیرد و به این ترتیب، پایایی مدل تأییدگردید.که در سطح توافق معتبرقرار می 727/0کاپا برابر است با 

ست که در    ارائه یافته. 7 شامل عوامل مرتبط با مدیریت تنوع ا سته  24ها: این مرحله  ست و   مولفه د شده ا ) درج 1نتایج در جدول ( بندي 
 گردیده است.

 
 

 496عنوان= 638تعداد منابع یافت شده=

 34چکیده=

 27محتوا=

 81تعداد منابع بررسی شده=

 142غربال شده از نظر عنوان=

 108غربال شده از نظر چکیده=

 شده از نظر:حذف 
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 عوامل مرتبط با مدیریت تنوع برگرفته از ادبیات موضوعی. 1جدول 

ــانی و مالکی و معرفوند، 2020؛ لی و کیم، 2019ها(زکی و کریم و خان، ادغام تفاوت ــون، پریوال و همکاران،  2013؛ خراس )، افزایش تالش(گویالم، داوس
سلر؛  2014 شی و چیانگ،    )، 2013؛ ر سجام تیمی(لیانگ،  شی و چیانگ،  2016؛ تکلب، کارکا، کویگلی و همکاران، 2015ان ؛  2015)، هماهنگی(لیانگ، و 

سئولیت 2016تکلب، کارکا، کویگلی و همکاران،  سون و همکاران،    1999پذیري(دوهرتی و چالدوري، )، م سپایج، مگی، فارکوهار )، خودکارآمدي  2018؛ ا
سوامی و  شور،   باالتر(گو ست   2018کی سیا شگاهی(می، هریس و کالینز،  )،  سن و واهلین،  2013هاي با سیر،    2020؛ میکل سگان، عبدالرحیم و ن )،  2018؛ اول

)، برخورد عادالنه(هیوگز،  2006؛ اسپراکلن، هیلتون و النگ،  2008؛ نیکولز و جیمز، 2018فرآیندهاي مدیریتی شفاف باشگاهی(هاجرو و گیبسون و پودلکو،   
ــاط(نیکولز و جیمز، 2019 ــتوره، 2008)، نش ــیچوین و همکاران، )، قانون1999؛ فینگ و پاس )، عوامل اجتماعی(زکی و 2018گذاري(دي پالما، تافوري، آس

ك و ؛ اوزتور2016)، عدم نگرانی هویتی(هالک، موهر و ویلسچه،  2019)، عوامل فرهنگی(هیوگز، 2020)، عوامل، اقتصادي(لی و کیم،  2019کریم و خان، 
؛ ســوالنکی و 2020)، رشــد و پیشــرفت(پارك، 2020تاکتیکی(پارك، گیري )، مشــارکت در تصــمیم1999)، انگیزه بیشــتر(فینگ و پاســتوره، 2016تاتلی، 

ارتباطات   )،2016)، کارایی و اثربخشی(سوالنکی و سکسانا،     2016)، رفاه و بهزیستی(سوالنکی و سکسانا،     2019)، مدیریت استعداد(هیوگز،  2016سکسانا،   
 ).2018) تعهد و وفاداري بیشتر به باشگاه(هاجرو و گیبسون و پودلکو،2020)، رضایت نسبی بازیکنان(لی و کیم، 2013اثربخش(رسلر، 

 

از  درصد 70به منظور نهایی سازي عوامل حاصل از فراترکیب، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در صورتی که حداقل 
نسبت دهند، به این معنی است که بر روي آن عامل توافق میان خبرگان وجود داشته است که در  5و  4لی درجه اهمیتخبرگان به عام

 14ها ادغام شد و در نتیجهعامل حذف و یا به علت همپوشانی در دیگر عامل 10ها این پژوهش پس از جمع آوري و تحلیل پرسشنامه
هاي مورد همراه با درجه اهمیت هر عامل آورده شده است. از بین مولفه )2(بارسنجی در جدول عامل نهایی باقی ماند. نتایج نهایی اعت

ها گذاري ، وضعیت اجتماعی اقتصادي و فرهنگی و  ادغام تفاوتبررسی از دیدگاه خبرگان، رشد و پیشرفت باشگاه  بیشترین اهمیت و قانون
 در مرحله دوم و سوم اهمیت قرار  داشته است.هاي لیگ برتر فوتبال و انسجام تیمی براي باشگاه

 
 نتایج نهایی اعتبارسنجی و درجه اهمیت. 2 جدول

 درجه اهمیت از نظر خبرگان عوامل نهایی

 73/0 کارایی و اثربخشی

 83/0 ها و انسجام تیمیادغام تفاوت

 86/0 رشد و پیشرفت

 79/0 تعهد و مسئولیت پذیري

 82/0 ارتباطات و هماهنگی

 71/0 رفاه و بهزیستی

 76/0 خودکارآمدي باالتر

 83/0 ها و فرآیندهاي مدیریت باشگاهسیاست

 73/0 برخورد عادالنه

 82/0 رضایت و وفاداري

 85/0 گذاري ، وضعیت اجتماعی اقتصادي و فرهنگیقانون
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 77/0 عدم نگرانی هویتی

 81/0 افزایش انگیزه و تالش

 72/0 تاکتیکیگیري مشارکت در تصمیم

 

 ساختاري باید فرآیند زیر طی شود: –براي اجراي تکنیک تفسیري 

سایی             شنا صر  ستگی میان تمام عنا ست تا واب ساختار یافته الزم ا ساختار یافته: براي ایجاد ماتریس خود تعاملی  ماتریس خود تعاملی 
شود.  شده و بصورت دو به دو بررسی شود. پس از شناسایی متغیرها، متغیرهاي شناسایی شده در ماتریس خود تعاملی ساختاریافته وارد می          

 ) نحوه امتیازدهی بر اساس نوع متغیرها ارائه شده است. 3س، به تعداد متغیرهاست. در جدول (ابعاد این ماتری

 
 نحوه امتیاز دهی بر اساس نوع رابطه متغیرها .3 جدول

V A X O 

 عدم وجود رابطه رابطه دو سویه تاثیر دارد iبر  jمتغیر  تاثیر دارد jبر  iمتغیر 

 

ستیابی پس از جایگزینی   ساختاریافته، ماتریس دسترسی      ماتریس د صفر و یک به جاي نمادهاي چهارگانه ماتریس خود تعاملی  اعداد 
شود. پس از اینکه ماتریس اولیه دستیابی بدست آمد، باید سازگاري درونی آن برقرار شود. به منظور تعیین سطح عوامل در اولیه حاصل می

شود. مجموعه خروجی شامل   ي ورودي، خروجی و مشترك تشکیل می  هابندي آنها، به ازاء هر یک از آنها، مجموعه۔مدل نهایی و اولویت
شود + خود عامل می باشد.  مجموعه ورودي نیز شامل مجموعه عواملی که به    مجموعه عواملی که عامل مورد بررسی به آنها منتهی می 

سی منتهی می  شده می        شوند + خود ع عامل مورد برر شتراك دو مجموعه ذکر  شامل ا شترك  شد و  مجموعه م شد. هر چه  امل می با با
سطح باالتري قرار می          هامجموعه شند، آن متغیر در  شته با شتري دا شتراك بی شترك و خروجی یک عامل، نقاط ا  14گیرد. در ادامه ي م

سایی شده به عنوان ورودي تکنیک مدل      شنا صلی  ساختاري تفسیري   عامل ا در نظر گرفته شدند که با قرار دادن آنها در سطرها و    سازي 
هاي ماتریس، از اعضا خواسته شد تا در خصوص اثرگذاري عوامل با توجه به جدول زیر، اظهارنظر نمایند. ادامه ماتریس خودتعاملی     ستون 

 ) آورده شده است. 4ساختاریافته نهایی در جدول(

 
 ه نهاییماتریس خود تعاملی ساختار یافت .4جدول 

   A B C D E F G H I J K L M N 

               A کارایی و اثربخشی

              B V ها و انسجام  ادغام تفاوت

             C X A رشد و پیشرفت

            D X A X تعهد و مسئولیت پذیري

           E V X V V ارتباطات و هماهنگی
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          F V A X X A رفاه و بهزیستی

         G X A X X A X خودکارآمدي باالتر

        H V V V V V V V ها و فرآیندهاسیاست

       I V X V V X V V A برخورد عادالنه

      J X A X X A X X A A رضایت و وفاداري

     K V V V V V V V V V V گذاري و ...قانون

    L X A X X A X X A A X A عدم نگرانی هویتی

   M X A X X A X X A A X A X افزایش انگیزه و تالش

 N V X V V X V V A X V A V V A گیريمشارکت در تصمیم

 
 2منجر به متغیر  1پس از اینکه ماتریس اولیه دســتیابی بدســت آمد، باید ســازگاري درونی آن برقرار شــود. به عنوان نمونه اگر متغیر 

شود، اگر در ماتریس دسترسی این حالت برقرار نبود، باید ماتریس اصالح  3نیز منجر به  1شود باید متغیر  3منجر به متغیر  2شود و متغیر 
سازگاري                 شد و آنگاه دوباره  سیله خبرگان پر  شنامه مجدداً بو س سازگار کردن ماتریس پر شوند. براي  صالح  شود و روابطی این چنینی ا

سی و تأ      سی برر ستر شده در جدول (         ماتریس د سازگار  سی  ستر شد. ماتریس د ست و در جدول( 5یید  سطح 6) آمده ا بندي عوامل و ) 
 اشتراکات آنها با یکدیگر مشخص شده است.

 
 ماتریس دسترسی سازگار شده .5جدول 

 A B C D E F G H I J K L M N نفوذ 

A 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 7 

B 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 

C 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

D 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

E 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 

F 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

G 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 

I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 

J 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

L 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

M 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

N 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 
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  6 14 14 1 14 6 2 14 13 6 14 14 6 14 وابستگی

 
 بندي عواملسطح. 6 جدول

 سطح اشتراك ورودي اثرپذیر ورودي اثرگذار 

A A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

B A.B,C,D,E,F,G, I,J, L,M,N B,E,H,I,K,N B,E,I,N 3 

C A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

D A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

E A.B,C,D,E,F,G, I,J, L,M,N B,E,H,I,K,N B,E,I,N 3 

F A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

G A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

H A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N H,K H 2 

I A.B,C,D,E,F,G, I,J, L,M,N B,E,H,I,K,N B,E,I,N 3 

J A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

K A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N K K 1 

L A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

M A,C,D.G,J,L,M A.B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N A,C,D.G,J,L,M 4 

N A.B,C,D,E,F,G, I,J, L,M,N B,E,H,I,K,N B,E,I,N 3 

 

) نمایش داده شده است. در این نگاره فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر     2الگوي نهائی سطوح متغیرهاي شناسائی شده در شکل(     
ساس تحلیل داده          ست. بر ا شده ا سطر در نظر گرفته  صر هر  صرسطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عنا بندي عوامل ها سطح عنا

شگاه مرتبط با مدیریت تنوع اث شگاهی و اجتماعی طبقه   4هاي فوتبال لیگ برتر ایران در ربخش در با شده سطح فردي، تیمی، با اند. بندي 
شامل   ستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و            8این مدل  شرفت، رفاه و بهزی شد و پی شی، ر شامل کارایی و اثربخ سطح فردي  نوع پیامد در 

باشد. همچنین در سطح باشگاهی شامل چهار عامل     ایش انگیزه و تالش و رضایت و وفاداري می پذیري؛ خودکارآمدي باالتر، افزمسئولیت 
باشد. در سطح باشگاهی نیز    گیري تاکتیکی میها و انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم   ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادالنه، ادغام تفاوت

ست    سیا شاره کرده ا   به  شگاهی ا سطح کالن نیز عواملی همچون قانون   ها و فرآیندهاي مدیریت با ضعیت اجتماعی   ست و در  گذاري ، و
 اقتصادي و فرهنگی را شناسایی کرده است.
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 بندي مدیریت تنوعمدل ساختاري تفسیري سطح .1شکل 

 

سیري اقدام به ایجادجدول ماتریس نفوذپذیري       ساختاري تف سیم مدل  سته   -بعد از تر ستگی و د سته  واب -1بندي متغیرها در چهار د
 متغیرهاي نفوذي شده است.-4متغیرهاي پیوندي و -3متغیرهاي وابسته، -2متغیرهاي خودمختار، 

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاري و اثرپذیري بر سایر متغیرها مشخص شده است، و پس      MICMACاستفاده از روش در این مرحله با 
ي چهارگانه هاتوان تمامی عوامل مرتبط با مدیریت تنوع را در یکی از خوشه از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاري و قدرت وابستگی عوامل می 

 بودن بتوان آنها را در آینده بیشتر مورد توجه قرار داد. اي کلیدي هر خوشه با داشتن ویژگی مهمبندي کرد تا به عنوان متغیرهطبقه

متغیرهاي کارایی و اثربخشی بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و از منظر سیستمی جزء عناصر اثرپذیر  )3هاي شکل (یافتهبراساس 
ساز متغیرهاي دیگر شوند. متغیرهایی توانند زمینهو وابسته است یعنی براي ایجاد این متغیر عوامل زیادي دخالت دارند و خود آنها کمتر می

ها و تحلیل وجود ندارد. همچنین متغیرهاي ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادالنه، ادغام تفاوت داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف در
گذاري، وضعیت ها و فرآیندهاي مدیریت باشگاهی و عواملی همچون قانونگیري تاکتیکی، سیاستانسجام تیمی و مشارکت در تصمیم

ی دارند. این متغیرها تأثیر بسیاري بر تحقق و ارتقاي مدیریت تنوع دارند. اجتماعی اقتصادي و فرهنگی قدرت نفوذ باال و وابستگی پایین
شوند. در این تحقیق متغیرهاي رشد و پیشرفت ، اصوالً متغیرهایی که قدرت نفوذ باالیی دارند به اصطالح متغیرهاي کلیدي خوانده می

ي باالتر، افزایش انگیزه و تالش و رضایت و وفاداري جزو عوامل رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسئولیت پذیري؛ خودکارآمد
پذیري شود که به طور خودانگیخته جهت تالش با مسئولیتگیرند. درواقع، خودکارامدي به واسطه انگیزه درونی موجب میپیوندي قرار می

و وفاداري بیشتري نسبت به باشگاه  به دنبال داشته مندي و تعهد باالتر رشد و پیشرفت باالتري آشکار نموده و در همین راستا، رضایت
 باشد.
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 گیري تصمیم

ها و ادغام تفاوت
 انسجام تیمی

 رفتار عادالنه
ارتباطات و 

 هماهنگی

 سیاست ها و فرآیندهاي مدیریت باشگاه 

 سطح باشگاهی

 سطح تیمی

 سطح فردي

 قانونگذاري ، وضعیت اجتماعی اقتصادي و فرهنگی

 سطح اجتماعی
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  قدرت وابستگی

 وابستگی-تجزیه و تحلیل نفوذ .3شکل 

 

 

 يریگجهینتبحث و 
هاي فوتبال براي خرید بازیکنان در راستاي ارائه عملکرد مطلوب آنها سبب شده است که مدیران و هزینه بسیار باال و سرسام آور باشگاه

هاي گروهی مانند فوتبال، والیبال، استفاده کنند تا کارایی و اثربخشی بازیکنان را باال ببرند.  تشکیل تیم در ورزشمربیان از هر راهکاري 
هاي متفاوت با ملیت، فرهنگ، قومیت و سنین گوناگون و مکمل یکدیگر و لزوم ها و مهارتبسکتبال و هندبال از افراد مختلف با توانایی

ایش کیفیت آنها منجر به ورود مفهوم جدیدي به واژگان مدیریت با عنوان مدیریت تنوع در ورزش تجاري امروز توجه به نوع همکاري و افز
هاي هاي لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد و نتایج یافتهشد. لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل چند سطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه

سطح فردي، تیمی،  4روش مدل سازي ساختاري تفسیري نشان داد که مدیریت تنوع اثربخش در تحقیق بر اساس تکنیک فراترکیب و 
در سطح فردي به متغیر اثربخشی اشاره شده است اثربخشی به مشارکت و درگیري مطلوب یک شود. بندي میباشگاهی و اجتماعی طبقه

العاده ، غیبت کم در تمرینات و رفتارهاي ضد تولید قش و عملکرد فوقبازیکن در مورد نقش خود اشاره دارد، از جمله کارایی باال در ن
). بهزیستی و رفاه به عنوان میزان رضایت بازیکن از شغل خود تعریف شده است. به عبارتی نوعی 2006پایین(هریسون، نیومن و روه، 
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دهد که تنوع فردي منجر به عدم می ن مدل نشان) ای1999شود(دانا و گریفین، توسعه کاري است که منجر به سالمت کاري بازیکن می
شود. خود کارامدي می هاي هویتی بازیکنان همچون نیازهاي آنها به تعلقات ، کاهش عدم اطمینان ، خودپسندي مثبت و متمایز بودننگرانی

پیشرفت پیش رود و توانمندي تیم را  در این سطح به فرد کمک می کند که بتواند در ابعاد خودرهبري، خودتنظیمی، خودباوري و انگیزه
کنند و رفتار خود را با خودپنداره خویش مطابقت می افزایش دهد. در سطح تیمی، می توان بیان داشت که بازیکنان در تیم خود هویت پیدا

شود. همچنین مادامی بازیکن می انگیزد و موجب تالش بیشترمی دهند و این نیز به نوبه خود رفتارهاي با انگیزه باطنی (درونی) را برمی
زمانی به عبارتی دیگر  گذارد.می شوند و بر بهزیستی آنان نیز تاثیرمی که بازیکنان داراي خودکارآمدي باالیی باشند از استرس بیشتر مبرا

شود که این موضوع می ثربخشی بیشترکه بازیکنان از خودکارآمدي باالیی برخوردار باشند به نوبه خود ، رفتارهاي با انگیزه باال منجر به ا
ممکن است هویت تیم را تحت تأثیر قرار دهد البته در شرایطی که مدیریت تنوع به درستی اجرا نشود  دهد.را در سطح باشگاهی نشان می

د و این زمانی است که هاي هویتی بازیکنان شوو منجر به عدم اشتیاق کاري و انگیزه درونی و بیرونی پایین در صورت عدم تحقق دغدغه
مدیریت تنوع شود. بازیکنان استانداردهاي عملکردي خود را انجام نمی دهند. لذا باعث عدم اثربخشی و بهزیستی و رضایت و وفاداري می

ان به روشی ها ، برخورد با همه بازیکناثربخش در سطح تیمی از طریق درك بازیکنان از اهمیت تالش مربیان و مدیران براي ادغام تفاوت
گیري تاکتیکی و همچنین ارتباطات و هماهنگی منجر به پیامدهاي مطلوبی همچون منصفانه و عادالنه و مشورت گرفتن براي تصمیم

تر گروهی، تیم شود. در این سطح، می توان با ایجاد انگیزه تیمی پیشرفت با تسلط بر تکالیف سنگینرضایت و وفاداري و اثربخشی و ... می
غیب نمود تا با حداکثر توان خود براي رسیدن به هدف تیم به سطح باالیی از خودکارامدي و خود تهییجی براي پیشرفت دست یابند. را تر

اجتماعی و فرهنگی)، -گذاري ، وضعیت اقتصادي عالوه بر این ، در سطح اجتماعی، مدل تحقیق چگونگی تعامل بین عوامل اجتماعی(قانون
ها و فرآیندهاي مدیریت تنوع، و حمایت مدیران باالیی از تنوع) و عوامل تیمی را براي تسهیل یا ممانعت در عوامل باشگاهی(سیاست

 دهد.می اثربخشی را توضیح
داند زیرا افراد نتایج این تحقیق باورهاي خودکارآمدي بازیکنان را عامل احتمالی مهم در توضیح تأثیرات تنوع در عملکرد مطلوب می 

ها هاي مربوط به وظایف درگیر شود و در مقابل موانع پایداري بیشتري دارند. اجراي سیاستداراي خودکارآمدي باال باید بیشتر در فعالیت
هاي مدیریت تنوع باشگاهی به اعتقادات مربوط به تنوع مدیریتی و قوانین ورزشی کشور ، وضعیت اقتصادي اقتصادي و فرهنگ و رویه

هایی در شود. به عنوان شیوههاي مدیریت تنوع باشگاه که توسط مدیر عامل آغاز میها و رویهبستگی دارد. اعتقاد بر این است که سیاست
هاي زیر براي هاي تحقیق ، توصیهشود و در اینجا نقش مهمی دارند. در مورد یافتهبیان یا کادرفنی تیم اجرا میسطح کارتیمی توسط مر

هاي مدیریت تنوع بازیکنان را به درستی اجرا کنند گذاران ورزشی ارائه شده است: مدیران باشگاهی باید برنامهها و سیاستمدیران باشگاه
ها انجام دهند. براي را براساس شایستگی و صرف نظر از تفاوت در سطوح فردي، تیمی و کار گروهی رد بازیکنانبراي مثال ارزیابی عملک

گذاران و مدیران در مورد ارتقاء سطح کیفی باشگاه، مدیران باید استراتژي مدیریت تنوع را به صورت عادالنه و فعاالنه اجرا کنند. سیاست
گیري بهتر از تنوع بازیکنان، دوره آموزشی برگزار کنند. در زمینه سطح اجتماعی، به آن و چگونگی بهره تنوع بازیکنان و معایب و مزایا

هاي اقتصادي اي که فرهنگ اجتماعی ، تفاوتشود که تأثیر بالقوههاي لیگ برتر فوتبال ایران توصیه میهاي ورزشی خصوصاً باشگاهباشگاه
گذارد را شناسایی کنند و بر اساس آن مناسب ترین نحوه تعامل را با بازیکنان داشته باشند از تنوع می گذاري بر درك بازیکنانو  نوع قانون

تنوع را به درستی اجرا کنند. مدیریتهاي ها و اصول برنامههاي فوتبال باید مولفهتا به بهترین و رضایت بخش ترین عملکرد برسند. باشگاه
ها انجام دهند. در مورد تنوع ها و قراردادها را براساس شایستگی و صرف نظر از تفاوتیکنان براي پاداشبراي مثال ارزیابی عملکرد باز

شود که عدالت را در فرآیندها، ها توصیه میگیري بهتر از تنوع افراد، صحبت کنند. به مدیران باشگاهبازیکنان و مزایاي آن و چگونگی بهره
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شود درگیري مخرب بین اکثریت و اقلیت براي ایجاد حس غرور و هویت مشترك شند. همچنین توصیه میها و توزیع پاداش بهبود بخرویه
تنوع در سطوح مختلف مدیریتبر اساس منشور اخالقی باشگاه در بین ورزشکاران رفع گردد. همچنین مهم است در تحقیقات آینده بر روي 

هاي اي همچون فرهنگ جهانی ورزش، تعامالت جهانی، ساختار و رسالت باشگاهزمینهفردي، اجتماعی، گروهی تمرکز شود و به متغیرهاي 
 ورزشی توجه شود.

 

 تقدیر و تشکر

ازداوران محترم به خاطر .شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار يدر اجرا يهمکار آزاد اسالمی وح جهرم به جهتدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش
برتر  گیل کنانیو باز انیمرب ران،یمد د،یاساتکلیه از دانندینگارندگان بر خود الزم مهمچنین  .شودیم يسپاسگزار  یو علم يساختار يارائه نظرها

 .ندینما يسپاسگزار همکاري و ارائه نظرات ساختاري و ارزشمندبه خاطر رانیفوتبال ا
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