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  چكيده 
پـژوهش  روش و بـا  اي در ايران  هدف اين مقاله، شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه

هـاي فوتبـال ليـگ     گروه، مديران عامل باشگاه 5جامعه آماري شامل . است) پيمايشي -تحليلي(توصيفي 
شناسي آشـنا بـا    جامعه و ها، مدرسان مديريت ورزشي هاي فوتبال استان برتر و دسته يك، مسئوالن هيأت
غيرتصادفي هدفمند تعـداد   گيري نظران است كه با نمونه نويس و صاحب مسائل فوتبال، خبرنگاران فوتبال

آوري اطالعات و از  از پرسشنامه طيف ليكرت و پرسشنامه مقياس زوجي براي جمع. نفر انتخاب شدند 25
از ميـان عوامـل مـورد    . ها استفاده شـد  داده تحليلبراي  MADM-AHPتحليل عامل اكتشافي و روش 

به ترتيـب عامـل   . اي در ايران است بر توسعه فوتبال حرفه يرتبه اول اثرگذار دربررسي، عامل اقتصادي 
اي در ايـران   هاي بعدي اثرگذاري بر توسـعه فوتبـال حرفـه    اي و حقوقي در رتبه مديريتي، هواداري، رسانه

ثيرگـذار  أهـاي ت  اي در ايران مستلزم توجه به تمـامي شـاخص   به طور كلي توسعه فوتبال حرفه. قرار دارند
  . تواند مسير درست در رسيدن به اهدف تبيين شده باشد ها مي ي شاخصبند است و اولويت

  اي توسعه، توسعه ورزش، فوتبال حرفه :واژگان كليدي
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   مقدمه
المللـي   به گواه شواهد موجود، فوتبال پرطرفدارترين و محبوب ترين ورزش در عرصة بـين 

. كننـد  هاي ملـي خـود محسـوب مـي     است، تا جايي كه بسياري از كشورها آن را از ورزش
شود و موجب تغييـرات زيـادي در آن    تمايل به اين رشتة ورزشي، با گذشت زمان بيشتر مي

. هاي اخير قابل قياس با دوران گذشـته نيسـت   اي در سال ه فوتبال حرفهشده است تا جايي ك
دادوســتدهاي چنــد ميليــون دالري بــراي نقــل و انتقــال بازيكنــان، وجــود حاميــان مــالي بــا  

اي،  هـاي حرفـه   هاي بسيار كـالن، خريـد و فـروش وسـايل و كاالهـا بـا آرم باشـگاه        سرمايه
يغات اطراف زمين، كسب درآمـدهاي كـالن از   هاي چند صد ميليون دالري براي تبل معامله

هـا در فهرسـت بـازار بـورس،      محل حق پخش تلويزيوني مسـابقات و قـرار گـرفتن باشـگاه    
). Hansen & Gauthier, 2015(انـد  همگي نقش بسزايي در توسعة صنعت فوتبال ايفـا نمـوده  

نسبت داشـته   كند كه فوتبال با فهم همگاني يا عقل متعارف اي شدن فوتبال كمك مي حرفه
هـا قابـل    فوتبال تنها بر اساس آموزه و ذهنيتي گسترده و مشترك از طرف همه انسـان . باشد

كافي است فرد چند قاعده كلي را بداند يا چند بـازي را از نزديـك يـا از طريـق     . فهم است
فـرد   اين. ها دنبال كند تا فوتبال را بفهمد و به هيجان و حركت منتج از فوتبال بپيوندد رسانه

براي عضويت در خانواده بزرگ و جهاني فوتبال، نيازي به هيچ تخصص يا سطح بـااليي از  
اي يكـي از   فوتبـال حرفـه  ). Garcia& Rodriguez, 2017(استعداد و فرهنگ و تفكـر نـدارد   

اي شـدن فوتبـال مثـل هـر پديـدار تـاريخي        حرفـه . هاي دوران مدرن است پديدارها و جلوه
هـا و نهادهـاي    هـا، مناسـبت   اي از معـاني، نشـانه   توار با شبكه گسـترده ديگري ربطي بسيار اس
فوتبال را درست همچون بسـياري ديگـري از پديـدارهاي مـدرن مثـل      . دوران خويش دارد

توان  فناوري، رسانه، روزنامه نگاري، فناوري نوين اطالعات و ارتباطات، با هيچ نيرويي نمي
اي  داري در ايـن جهـان بـا يـك كليـت شـبكه      از جهان كنوني حذف كرد؛ چراكه هـر پديـ  

 ). Forrest& Simmons, 2016(مرتبط است 

عوامل مختلفي در . اي شدن فوتبال در دنيا روند ثابت و يكساني نبوده است روند حرفه
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بـا  . انـد  اي در جوامع گوناگون اثرگـذار بـوده   هاي زماني متفاوت بر توسعه فوتبال حرفه بازه
اي به وجود آمـده و آن را از يـك    بسيار چشمگيري در فوتبال حرفهگذشت زمان تغييرات 

در اكثـر كشـورهاي   . المللي تبديل كـرده اسـت   ورزش صرف به يك صنعت يا تجارت بين
هـاي اقتصـادي و تجـاري، از ايـن      پيشرفته به دليل رشد روزافزون فوتبال خصوصاً در زمينـه 

انجام اين پژوهش شناسايي و تحليل  هدف از. شود ورزش به عنوان يك صنعت نام برده مي
بـه   ايـران  انتخاب دليل. گذارند اي در ايران تاثير مي عواملي است كه بر توسعه فوتبال حرفه

  بـا  كه آنجا از اي حرفه فوتبال كه كنيم بيان گونه اين توان مي را بررسي مورد كشور عنوان
خود  شود، محسوب مي فرهنگي و تربيتي پديده و است داشته مستمر و مستقيم رابطه رهنگ
و  شـد  خواهـد  متعـالي  هـاي  ارزش و عقايـد  آمدن پديد و اجتماعي و فرهنگي رشد موجب
فرهنگ  انتقال تواند مي اي حرفه فوتبال كلي طور به. نيست پوشي چشم قابل آن فراوان تاثير
تحليـل   و بازشناسي در تواند مي ورزشي رشته اين .سازد فراهم ايران داخل در را ها ارزش و

كـه   آنجا تا باشد، داشته ثريؤم نقش افراد بين روزمره ارتباطات و قومي شخصيت فرهنگ،
مـدخلي   و مـدل  را آن و شـمرند  برمـي  شناخت جوامـع  كليد را فوتبال نظران، صاحب برخي
). Patton & Borlington, 2016(داننـد   مـي  ايـران  بـر  حـاكم  ساختارهاي تحليل براي مناسب

مفســر و  1گــري لينكــر. اي در سراســر جهــان تعريفــي مشخصــي دارد حرفــهتوســعه فوتبــال 
فوتباليست مشهور انگليسي عوامل اقتصادي را يكي از تأثيرگذارترين عوامل بر گسـترش و  

هــاي اقتصــادي را بــا حضــور  وي رابطــه ميــان شــاخص. دانــد اي مــي توســعه فوتبــال حرفــه
پايـه اصـلي در هـر فوتبـالي     . اسـت اي را مـنظم و مسـتقيم تعـرف كـرده      هـاي حرفـه   باشگاه
ها بتوانند از طريق حـق پخـش تلويزيـوني، فـروش      هاي فوتبال هستند كه اين باشگاه باشگاه

هاي ديگـر و تبليغـات روي    پيراهن و البسه، فروش بليت مسابقات، انتقال بازيكنان به باشگاه
  ). Deloitte & Touche, 2016(هايشان را تأمين كنند  پيراهن و محيطي هزينه

 2ثر بر توسعه فوتبال از ديـد مايكـل كوكريـل   ؤديگر از عوامل بسيار اثرگذار و م يكي
در . بحـث هـواداران فوتبـال اسـت     ،3گر شبكه فاكس اسپورت مفسر مشهور فوتبال و تحليل

تماشـاي مسـابقات باشـگاه      نامند كه بليت اي شخصي را هوادار يك باشگاه مي فوتبال حرفه
كند، پيراهن، شال و كـاله و سـاير البسـه و     خريد مي اش را در ابتداي فصل پيش مورد عالقه

                                                                                                                                        
1. Gary Lineker 
2. Michael  Cocril 
3. Fox Sport 
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خـودش را طرفـدار   داند با خريد اين البسه هـم   زيرا مي ،خرد اقالم توليدي باشگاهش را مي
 دهد و هم با پرداخت اين پول بـه باشـگاهش كمـك كـرده اسـت      يك تيم خاص نشان مي

)Caloba, Eccles, Russell, 2016 .(شـدن   اي يكي ديگر از ابعاد تأثيرگذار بر طي روند حرفه
 1فرانكو بارزي. باشد مند بر ابعاد حقوقي فوتبال مي فوتبال در ايران، رسيدگي دقيق و ضابطه

نظرانـي اسـت كـه بعـد      ز بازيكنان بنام و مفسران حال معروف كشور ايتاليا يكي از صاحبا
عوامـل  ). Ross, 2017(دانـد   اي شدن آن داراي ارتباط مستقيم مـي  حقوقي فوتبال را با حرفه

اي شـدن فوتبـال در ايـران     حقوقي يكي ديگر از عوامل اثرگذار ولي مفقود در روند حرفـه 
هاي موجود در  رارداد هاي فوتبال منعقده در ليگ برتر و ديگر ليگماهيت حقوقي ق. است

اي فوتبـال داراي   يافتـه و حرفـه   ايران از جمله مواردي است كه نسبت به كشـورهاي توسـعه  
اندازهاي مطلوبي نيست و به كرات شـاهد فسـخ قراردادهـا و يـا امضـاي قراردادهـاي        چشم

يكي ديگـر از عوامـل اثرگـذار در توسـعه     . تهاي ليگ برتري هس نامعتبر داخلي در باشگاه
مالـك باشـگاه    2لـورنتيس  اورليـو دي . باشـد  اي، مؤلفه مـديريت در فوتبـال مـي    فوتبال حرفه

هاي بزرگ آن بر  ناپولي در يادداشتي اظهار داشت كه فوتبال ايتاليا و نحوه مديريت باشگاه
از محل درآمـد يـا    وي معموالًهاي ق خالف آلمان و يا حتي اسپانياست، زيرا مديران باشگاه

هـاي مالكـان    ها در زنجيره دارايـي  گذراندند، بلكه اين باشگاه سود باشگاه امور خود را نمي
هـا داراي ظـاهر    باشگاه يا صاحبان چندين شركت بزرگ تجاري و صنعتي، هر چند باشـگاه 

همـين دليـل    بـه . گيرنـده نهـايي اسـت    مالك باشگاه تصميم اما عمالً ،اي هستند مديره تأهي
 ,Carroll(شـود   اي در آن كشـور مـي   وجود مديران قوي سبب توسـعه بيشـتر فوتبـال حرفـه    

2017 .(  
هـاي اجتمـاع بـا هـدف      اليـه  اي مورد وثوق مـردم اسـت و    از آنجايي كه فوتبال حرفه

كننـد،   كسب رضايت و اعتماد به نفـس يـا كسـب لـذت رويـدادهاي فوتبـالي را دنبـال مـي        
. آورنـد  منـدان فوتبـال بـه دسـت مـي      دي از مخاطبان خود را از بـين عالقـه  ها سهم زيا رسانه

. هـا نيـاز دارد   هاي عميق ايـران بـه يـاري رسـانه     اي هم براي نفوذ در اليه متقابالً فوتبال حرفه
گيـرد كـه هـر دو يكـديگر را      ها شكل مـي  بنابراين دوگانه الزم و ملزوم بين فوتبال و رسانه

در ايران، فوتبال در حـد زيـادي از ورزش دوسـتان را بـه سـمت       .كنند تكميل و تقويت مي

                                                                                                                                        
1. Franco Baresi 
2. Aurelio De Laurentiis 
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اينكـه  . هايي هـم بـا خـود بـه همـراه دارد      خود جذب كرده اما محبوبيت زياد فوتبال آسيب
دهد چقدر مخاطـب   بيشتر فضاي مطبوعات ورزشي ايران به فوتبال اختصاص دارد نشان مي

همين مسئله گـاهي بـه چشـم    . هاست رزشاخبار رويدادهاي فوتبال در ايران بيشتر از ساير و
سـردبير   1كارل هاينس ويلد). 1392نژاد و افخمي،  عبدالهي(شود  اسفنديار فوتبال تبديل مي

در كشـوري   :گويـد  اي مـي  در يادداشت كوتاهي درباره نقش رسانه در فوتبال حرفه 2كيكر
هـاي   بهتـرين ليـگ  هـاي دنيـا و يكـي از     مثل آلمان كه داراي يكي از قدرتمندترين فوتبـال 

همـين مسـئله   . فوتبال اروپاست، يك نشريه فوتبالي وجود دارد كه آن هـم روزنامـه نيسـت   
هـاي   هـا و تحليـل   شود كه اين نشريه در هر نوبت چاپ صفحات خـود را بـا مقالـه    باعث مي

خوب و كاربردي، مطالب جذاب و اخبار خواندني پـر كنـد كـه نقطـه مشـترك همـه آنهـا        
). Dont&Patil, 2016(پراكنـي مغرضـانه يـا ناآگاهانـه اسـت       يز از شـايعه صحت اخبار و پره

توانند توسـعه   بندي عواملي است كه مي رو هدف از انجام اين پژوهش شناسايي و رتبه ينااز
همچنين نحوه اجرايي كردن آنها بـراي رسـيدن بـه    . اي در ايران را تسريع كنند فوتبال حرفه

  .از ديگر اهداف اين پژوهش است اي در ايران اصول فوتبال حرفه

  پيشينه پژوهش. 1
اي انجـام شـده    هاي مختلفي در باب بررسي عوامل اثرگذار در توسعه فوتبال حرفـه  پژوهش
بنـدي   اقـدام بـه شناسـايي و رتبـه    ) 1397(ها، سـلطاني و همكـاران   در يكي از پژوهش. است

فوتبـال ايـران بـا رويكـرد     عوامل مؤثر بر كسـب مزيـت رقـابتي در باشـگاه هـاي حرفـه اي       
نتايج نشان داد كه به ترتيب كارايي، نوآوري، پاسـخگويي بـه مشـتري و    . محور كردند منبع

هاي فوتبال بايد بـا   باشگاه. كيفيت مهم ترين عوامل مزيت رقابتي در باشگاه هاي فوتبال بود
تريان، بـا  برنامه ريزي صحيح و ايجاد كارايي، كيفيت، نوآوري و پاسخگويي صحيح به مشـ 

المللـي   هـاي داخلـي و بـين    تكيه بر منابع سازماني، به مزيت رقابتي دست يابند تـا در عرصـه  
در پژوهشـي ديگـر، قيـومي    ). 1389سـلطاني و همكـاران،   (حضوري قدرتمند داشـته باشـند  

اي در  در پژوهش خود به نقش كميته حقوقي فدراسيون در گسترش فوتبـال حرفـه  ) 1396(
هـاي حقـوقي الزم بـه مـديران فعـال در       ايج نشان داد كه كه ارائه آموزشنت. ايران پرداخت

قيـومي،  ( اي داشـته باشـد   تواند نقش قابل توجهي در گسترش فوتبال حرفه عرصه فوتبال مي
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در تحقيقي اقـدام بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر حضـور تماشـاگران         ) 1395(الميري  ).1396
اي شدن فوتبال در  ثر بر حرفهؤيكي از روندهاي م فوتبال شهر اصفهان در استاديوم به عنوان

هـا از جملـه    كشور كرده است كه نتايج نشان داد كيفيـت خـدات ارائـه شـده در ورزشـگاه     
ترابـي  . ثر باشدؤتواند م اي شدن فوتبال در سطح جامعه مي عوامل ديگري است كه بر حرفه

 يافته توسعه كشورهاي در الفوتب هاي باشگاه مالي تأمين نوين هاي روش) 1394(و همكاران

اي  حرفه فوتبال هاي باشگاه: خاص توسعه، مورد حال در كشورهاي با آن بررسي تطبيقي و
در پژوهش خود بـه  ) 1394(جليليان و خبيري . انگلستان را بررسي كردند و ايران برتر ليگ

ليـگ برتـر    هـاي  هاي ليگ برتر فوتبال ايران و مقايسه آن با باشگاه توصيف وضعيت باشگاه
كشورهاي چين، مالزي و انگلستان در پنج حيطه  اماكن ورزشي، وضعيت رشد و توسته در 
سطح نوجوانان و جوانان، امور مالي، هواداران و مديريت و نيروي انساني به عنـوان عوامـل   

محققان پژوهش به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت . اي پرداختند موثر در توسعه فوتبال حرفه
اي ايران از نظر پنج آيتم مورد بررسي يـك وضـعيت نـامطلوب اسـت و بـدون       حرفه فوتبال

در . اي در كشـور رسـيد   درنظر گفتن اين فاكتورها نمي تواند به اهداف توسعه فوتبال حرفه
به بررسي افـزايش عوامـل اثرگـذار بـر توسـعه      ) 1394(پژوهشي ديگر، رضوي و همكاران 

محققـان ايـن پـژوهش    . سازي پرداخت خصوصي سياست لاي در ايران با اعما فوتبال حرفه
سـازي و الگـوبرداري    هاي خود بيان داشتند كه توجه به اصول خصوصي بندي يافته در جمع

توانـد راه را بـراي    از روندهاي خصوصي سازي در كشورهاي آسيايي مانند كره و ژاپن مي
  . اي هموار كند توسعه فوتبال حرفه

ــاران 1وب ــتعداد و    ) 2019(و همك ــعه اس ــد توس ــه بررســي نقــش فراين در پژوهشــي ب
نتايج نشـان  . اي شدن بازيكنان فوتبال در انگلستان پرداختند فاكتورهاي الزم بر آن در حرفه

تـرين   هاي بازيكنان از جمله مهـم  داد كه رفاه بازيكنان جوان و تغييرات در شناسايي ويژگي
ــه فاكتورهــاي الزم در توســعه ا ــال حرف ــان در فوتب و  2پينــك. اي اســت ســتعداديابي بازيكن

اي در كاهش  در پژوهشي به بررسي نقش مديريت در توسعه فوتبال حرفه) 2019(همكاران
نتـايج نشـان داد كـه عـالوه بـر توسـعه       . هاي پيش روي ليگ فوتبال اسـتراليا كردنـد   چالش
هــاي مــديريتي  از روش هــاي شخصــي ماننــد مــديريت زمــان، بايــد بــا الگــوبرداري مهــارت
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. هاي جديد در امر برگزاري ليگ فوتبال كرد ريزي كشورهاي صاحب فوتبال اقدام به برنامه
اي فوتبـال در   ها در توسعه اصول حرفه در پژوهش خود به بررسي نقش رسانه) 2018(1فايل

ثيرات أت هاي عمومي اين دو شبكه داراي نتايج نشان داد كه از ميان رسانه. كشور ايرلند كرد
و همكـاران   2رينولـدز . هاسـت  بسيار مناسـبي در تشـويق هـوادارن بـه حضـور در ورزشـگاه      

اي در كشـورهاي آفريقـايي    در پژوهشي به بررسي چگونگي توسعه فوتبـال حرفـه  ) 2018(
هاي اقتصادي فوتبـال در   محققان اين پژوهش دريافتند كه عدم توسعه زيرساخت. پرداختند

هـاي   ها براي تماشاگران، عـدم وجـود شـبكه    يزات الزم در ورزشگاهتجه نبوداين كشورها، 
بنـدي در سـطح كـالن و نبـود      هـاي شـرط   هاي فوتبال، وجود سـايت  منسجم در پخش بازي

. باشـد  اي مـي  نظارت و قوانين الزم عمده مشكالت ايـن كشـورها در توسـعه فوتبـال حرفـه     
ل اقتصـادي مـؤثر بـر گسـترش     در پژوهشي اقدام به بررسي عوام) 2017( 3كاليف و موشن

بررسـي نقـش   ) 2017( 4در پژوهش ديگـر، هـال  . اي در كشو روماني پرداختند فوتبال حرفه
. اي در جمهوري چك را مورد بررسي قـرار داد  هوادارن در توسعه و گسترش فوتبال حرفه

شـي و  فرو هـاي بليـت   روز كردن سـامانه  ها، به نتايج نشان داد كه باال رفتن امكانات ورزشگاه
شده نقـش اصـلي در بـاالرفتن ميـزان تمايـل مـردم بـه فوتبـال و          افزايش ميزان خدمات ارائه

  .هاي سطح اول اروپا را دارد اي شدن فوتبال تا رسيدن به سطح تيم افزايش روند حرفه

  نظري مباني. 2
در اين پژوهش پنج معيار به عنوان معيارهاي اصلي مورد سنجش قرار گرفـت كـه عبارتنـد    

، عوامـل  )درآمدهاي روز مسابقه، حق پخش تلويزيوني، حاميـان مـالي  (عوامل اقتصادي  :از
، )روز و متناسـب  نوع قراردادهاي منعقده، مبارزه با مافياهاي فعال، ايجاد قـوانين بـه  (حقوقي 

فرهنگــي، وضــعيت -نگــرش اقتصــادي و بازرگــاني، نگــرش اجتمــاعي (عوامــل مــديريتي 
ها،  ها هواداري، امكانات ورزشگاه نقش كانون(وامل هواداري ، ع)ها استعداديابي در باشگاه
نشريات و مطبوعات، ابزار فضاي مجازي، راديـو و  (اي  و عوامل رسانه) نحوه بليت فرروشي

ها بايد گفت كه اينكه رسـانه بخشـي    در تشريح عملياتي هر يك از اين شاخص). تلويزيون
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طـور وسـيع و مـنظم در اختيـار فوتبـال قـرار        از انرژي، هزينه، صفحه و يـا آنـتن خـود را بـه    
مندي رسانه به فوتبال و حتي درآمدزا بودن آن نيسـت، بلكـه    دهنده عالقه دهد، تنها نشان مي
. شـود  گرايي قدرت فوتبال و رسانه است كه به فراقدرتي تأثيرگذار در جامعه تبديل مـي  هم

هاي  لويزيون، فضاي مجازي و شبكهها شده كه از راديو و ت امروزه فوتبال شامل انواع رسانه
گيـري   اي با بهـره  فوتبال حرفه. شود هاي نوشتاري را شامل مي ها و رسانه اجتماعي تا روزنامه

و تأثيرگذاري بر هر يك از اين رسانه ها به يك ابـزار قـوي كنتـرل اجتمـاعي تبـديل شـده       
  ).Yoon & Hwang, 2015(است 

. باشـد  دو گروه عمده بازيگر و تماشاگر ميبرگزاري هر مسابقه ورزشي هميشه شامل 
هـاي   به عبارت ديگـر در دهكـده جهـاني مسـابقه    . اين دو در عمل الزم و ملزوم يكديگرند

هـاي   مندي به پيگيري و تماشاي مسابقه عالقه. هاي جغرافيايي نقشي ندارند فوتبال، مرزبندي
سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و  رود هيچ واقعه علمي،  اي است كه گمان نمي فوتبال به اندازه

اي با اين وسعت، بخواهد با اين شـتاب، جريـان وقـوع آن را دنبـال      فرهنگي باشد كه جامعه
شادي كردن، متأثر بودن و به اصطالح ابـراز احساسـات كـردن هنگـام بـازي و بـرد و       . كند

، باخت در فوتبال منحصر بـه تماشـاگران حاضـر در ميـدان نيسـت؛ تماشـاگران تلويزيـوني       
نشينند و خـواه نـاخواه بـا     ها و مجالت نيز آرام نمي شنوندگان راديويي، خوانندگان روزنامه

تمـامي ايـن   . دهنـد  ها بـروز مـي   هاي متفاوت، احساسات خود را نسبت به يكي از تيم انگيزه
اي  دهنده اهميت جايگـاه هـوادار و شـاخص هـواداري در توسـعه فوتبـال حرفـه        موارد نشان

هاي اثرگـذار   هاي مديريتي از ديگر شاخص شاخص). 1388چي و ديگران، صابون(باشد  مي
تـوان   گـري مـي   در مـديريت هـم مثـل مربـي     قطعـاً . اي در ايران است بر توسعه فوتبال حرفه

هـاي بـراي مـديريت اجرايـي در      هاي مختلف را مد نظر قرار داد اما برخي از ويژگي تئوري
ريـزي، سـازماندهي    هايي مثل برنامه ويژگي. ديك باشگاه فوتبال ليگ برتري مشترك هستن

مسـائل    درست و به كارگيري نيروهاي متخصص، درآمدزايي و بودجه بندي، داشتن دانش
اين موارد بيان شده در كنار ساير موارد در سه معيـار نگـرش   . حقوقي براي تنظيم قراردادها

هـا قـرار    بي در باشـگاه فرهنگي و وضعيت استعداديا-اقتصادي و بازرگاني، نگرش اجتماعي
شـده، بايـد    هـاي مطـرح   در كنار توجه به شاخص). Milne, Hardy, william, 2016(گيرد مي

ايـن شـاخص از ديـد راينهـارد     . هاي حقـوقي در فوتبـال انجـام داد    اي به شاخص توجه ويژه
هـا در توسـعه فوتبـال     تـرين شـاخص   گريندل رئيس فدراسيون فوتبال آلمان يكي از اساسي
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بـا روزنامـه    2017اي كـه در اواخـر سـال     وي در مصـاحبه . اي در تمامي كشورهاست حرفه
توانـد سـبب    كيكر انجام داد خاطر نشان ساخت كـه توجـه بـه مباحـث حقـوقي فوتبـال مـي       

ايـن شـاخص   . هاي فني و اقتصادي فوتبال آلمـان نسـبت بـه كشـورهاي رقيـب شـود       برتري
مورد توجه قرار نگرفته است، در حـالي كـه بـراي    اي  متأسفانه در ايران هنوز به نحو شايسته

هـاي   هـاي كـاري سـازمان    اي توجه به مباحث حقوقي از اولويت نيل به اهداف فوتبال حرفه
، معـامالت مـالي كشـورهاي    1اسـتريت ژورنـال   بر اساس آمار نشـريه وال . ربط بايد باشد ذي

هـر كشـور بـه طـور      هاي جام جهـاني، مخصوصـاً در روز رقابـت فوتبـالي     حاضر در رقابت
به اعتقاد بسياري از كارشناسان هر اندازه فوتبال بخواهد . يابد درصد كاهش مي 55ميانگين 

اش را با اقتصاد و سياست حفظ كرده است، در القاي اين  اين تصور را ايجاد كند كه فاصله
هاي خود نياز  ها و پروژه اي هر كشوري براي پيشبرد برنامه فوتبال حرفه. ماند تصور ناكام مي

هـايش   شود تا فوتبـال آن كشـور بـه آرمـان     ها موجب مي به حمايت مالي دارد؛ اين حمايت
درآمدهاي ديگري نيـز  . گردد بخش مهم اين منابع از محل منابع دولتي تأمين مي. نايل شود

هـا، اعانـات، قابـل     المللـي و درآمـدهاي بازاريـابي، حـق عضـويت      هاي بين از سوي سازمان
هاي ورزشي براي تأمين منابع مالي موردنياز خود به  امروزه بسياري از سازمان. حصول است
روند كه عالقمند هستند به صورت داوطلبانه و براي تبليغ نام شركت  هايي مي سوي شركت

هـا بـراي توليـد ارزش و     عـالوه بـراين، توانمنـدي باشـگاه    . خودشان به ورزش كمك كنند
پيـراهن،  (و فروش بازيكنـان، فـروش محصـوالت فرعـي      ساختار درآمدي آنها براي خريد

هـاي مـالي هـواداران، حـق پخـش تلويزيـوني، بلـيط فروشـي و          حمايت ...)لوازم ورزشي و
ترابي و همكـاران،  (ها باشد  منابع مالي آن  تواند تامين كننده اي است كه مي تبليغات به گونه

كيـد  أمنبـع تـامين مـالي اصـلي ت     نـد چاي در غرب اروپا بـر   هم اكنون، فوتبال حرفه). 1394
، )هاي تمـام فصـلي   تهاي ورودي و فروش بلي قبض(درآمدهاي روز مسابقه ) الف: كند مي
هـا و دور   گـذاري برنـد بـر روي لبـاس     اسـم (حاميان مـالي   )حق پخش تلويزيوني و پ) ب

  .)استاديوم
وزي كــه بــراي فوتبــال ايــران از آن ر. انــد اقتصــاد و فوتبــال در ايــران دو واژه بيگانــه

مشـكل كمبـود منـابع مـالي،     . باشـد  شدن گام برداشت داراي مشكالت متعددي مي اي حرفه
هـا و مسـابقات مهـم، عـدم      ها، عدم برگزاري تورنمنت المللي باشگاه بدهكاري داخلي و بين
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فوتبال در دنيا ورزشي با گردش مـالي بسـيار و   . برد برخورداري از اردوهاي مناسب رنج مي
كنند در كنار جلب رضايت عموم  ها تالش مي مالكان باشگاه. سودهاي كالن است همراه با

هـاي تجـاري را هـم بـه دسـت       مردم براي تماشاي يك بازي زيبا، نظر مؤسسات و شـركت 
اغلب كشورهاي صاحب فوتبال دنيا . آورند تا از لحاظ مالي به سود مناسب و مطمئن برسند

هاي ملـي   ها و تيم جاد ساختار مناسب اقتصادي براي باشگاهاند با اي در چند دهه اخير توانسته
اي را كه در فوتبال كشور شاهد آن هستيم را حل كنند،  خود نه تنها مشكالت پيش پا افتاده

هـا دالر سـرمايه و منـابع مـالي را وارد ورزش خـود كـرده و كمـك         اند ميليون بلكه توانسته
ر برخي كشورهاي ثروتمند دنيـا مثـل فرانسـه،    طوري كه د بزرگي به اقتصاد كشور كنند، به

اقتصاد آلمان با ميزباني جام جهـاني  . كند مين ميأفوتبال بخشي از رشد اقتصادي كشور را ت
ميليارد يورو فقط از ناحيه صنعت فوتبال به توليد ناخالص داخلي  1/48مقدار  2006در سال 
ل اسپانيا انجام شد، ارزش وجـودي  در مورد اقتصاد فوتبا 2002طبق تحقيقي كه سال . افزود

درصـد از توليـد ناخـالص     9/0ميليارد يورو بوده كـه تقريبـا    4/64صنعت فوتبال اين كشور 
سـفانه سـاختار اقتصـادي    أامـا مت . داخلي اسپانيا در اين سال را به خود اختصـاص داده اسـت  

ه بهترين تـيم آسـيا   هاي اخير هموار اي است كه تيم ملي كه در سال فوتبال در ايران به گونه
بوده هنوز مشـكالتي همچـون لبـاس، برگـزاري اردو و زمـين تمـرين داشـته و حتـي بـراي          

از همـين رو  . هـاي دسـته چنـدم دنيـا مشـكالت زيـادي دارد       برگزاري مسابقه دوستانه با تيم
هاي اقتصادي و زير معيارهاي اين شاخص كه در باال به آن اشاره شد يك  توجه به شاخص

 .اي در ايران است ر مهم در توسعه فوتبال حرفهامر بسيا

  روش پژوهش. 3
روش پژوهش، از لحـاظ نـوع كـاربردي و از لحـاظ نحـوه گـردآوري اطالعـات توصـيفي         

گـروه، شـامل مـديران     5جامعه آماري ايـن تحقيـق دربرگيرنـده    . است) پيمايشي -تحليلي(
هاي فوتبال  تأ، مسئوالن هي)ليگ آزادگان(هاي فوتبال ليگ برتر و دسته يك  عامل باشگاه

شناسـي كـه بـا مسـائل فوتبـال       ها، مدرسان مديريت ورزشي و برخي مدرسـان جامعـه   استان
نظران آشنا با مسائل اثرات  نويس و برخي از صاحب آشنايي دارند، برخي خبرنگاران فوتبال

گيـري   گيري آماري اين تحقيق بـه روش نمونـه   نمونه. اي در سطح جامعه است فوتبال حرفه
گيري با توجه بـه موضـوع مـورد بررسـي      اين روش نمونه. غيرتصادفي از نوع هدفمند است

شـرايط انتخـاب   . مبتني بر فهم نظري و تجربه پيشين محقق از جمعيـت مـورد مطالعـه اسـت    
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هاي مطـرح شـده در پرسشـنامه، داشـتن مـدرك تحصـيلي        افراد براي پاسخگويي به پرسش
هاي مرتبط با ورزش، داشتن تقريبا ده سال سابقه كـاري و   هحداقل كارشناسي ارشد در رشت

هـاي   پژوهشي بر روي مسائل فوتبالي كشوري و استاني و حضور مداوم در نهادها و معاونت
انتخاب افراد واجد شرايط تا رسيدن به اشباع اطالعاتي ادامه يافـت و  . مرتبط با فوتبال است

  .مودندمتخصص در پژوهش حاضر شركت ن 25در نهايت 
بـراي  . هـايي شـد   هاي الزم مربوط به پژوهش اقدام به تهيـه پرسشـنامه   براي كسب داده

ــه اطالعــات  . انجــام ايــن پــژوهش از ســه پرسشــنامه اســتفاده شــد  پرسشــنامه اول مربــوط ب
شناختي و دموگرافيك افراد مشاركت كننـده در پـژوهش بـود كـه ايـن پرسشـنامه        جمعيت

ه كار و رشته تحصيلي افراد حاضـر در پـژوهش   هاي سن، سطح تحصيالت، سابق شامل آيتم
هاي مورد  هاي مربوط به هر يك از شاخص در پرسشنامه دوم براي سنجش زيرشاخص. بود

رو در اين پرسشـنامه عوامـل اقتصـادي     ينااز . بررسي از پرسشنامه طيف ليكرت استفاده شد
ؤال و حاميـان  سـ  4ال، حـق پخـش تلويزيـوني    ؤس 5درآمدهاي روز مسابقه (سؤال 14داري 
ل، مبـارزه بـا   ؤاسـ  5نوع قراردادهاي منعقده ( سؤال 13، عوامل حقوقي داري )سؤال 5مالي 

 16، عوامل مديريتي داراي )الؤس 4سؤال و ايجاد قوانين به روز و متناسب  4مافياهاي فعال 
سـؤال و وضـعيت    4فرهنگي -سؤال، نگرش اجتماعي 6نگرش اقتصادي و بازرگاني ( سؤال
هـاي   نقـش كـانون  ( سـؤال  20، عوامـل هـواداري داراي   )سـؤال  6ها  ديابي در باشگاهاستعدا

و عوامـل  ) سـؤال  4سؤال و نحوه بليـت فروشـي    10ها  سؤال، امكانات ورزشگاه 6هواداري 
سؤال و راديو  5سؤال، ابزار فضاي مجازي  5نشريات و مطبوعات (سؤال 15اي داراي  رسانه

بنـدي عوامـل مـؤثر در شناسـايي و تحليـل       شناسايي و رتبه براي. است) سؤال 5و تلويزيون 
اي در ايـران از پرسشـنامه مقايسـه زوجـي بـر مبنـاي        عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبـال حرفـه  

سـاخته و طبـق تكنيـك     شده اسـتفاده شـده اسـت كـه ايـن پرسشـنامه محقـق        عوامل شناخته
جهـت تعيـين   . سـؤال بـود   210ايـن پرسشـنامه داراي   . دشـ گيري چندمعياره طراحي  تصميم

گيري از نظرات اسـاتيد راهنمـا، اسـتاد مشـاور و كارشناسـان       محتوا و روايي ابزارهاي اندازه
استفاده شد كه در مورد هر سه پرسشنامه محتـواي تعيـين شـده مـورد تأييـد و روايـي آن از       

در بـراي سـنجش پايـايي پرسشـنامه از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ        . اعتبار الزم برخـودار بـود  
ميزان ضـريب آلفـاي كرونبـاخ كـل پرسشـنامه برابـر بـا مقـدار         . استفاده شد SPSSافزار  نرم

در سـطح  . ييد بودن پايايي اين پرسشـنامه اسـت  أدهنده مورد ت به دست آمد كه نشان 767/0
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. هـا اسـتفاده شـد    آمار استنباطي از آزمون تحليل عاملي اكتشافي براي شناسايي زيرشـاخص 
بـراي تجزيـه و    MADM-AHPبندي نتـايج بـه دسـت آمـده، از تكنيـك       همچنين براي رتبه

 Expert Choiceتحليل اطالعات به دسـت آمـده از پرسشـنامه مقيـاس زوجـي بـا نـرم افـزار         
  .استفاده شد

  ها يافته. 4
در جـدول  . هاي تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه شده است در اين بخش يافته

شخصات دموگرافيـك مشـاركت كننـدگان در مطالعـه كـه شـامل       هاي توصيفي و م يافته 1
 25تمـامي  . جنسيت افراد، تحصيالت وسابقه فعاليت در عرصه فوتبال نشان داده شده اسـت 

  .نفر فرد پاسخ دهنده به پرسشنامه مرد بودند

  ها هاي دموگرافي آزمودني ويژگي .1جدول

 ميانگين سن تعداد گروه
ميانگين 
 سابقه كاري

 تحصيالت
 دكتري تخصصي كارشناسي ارشد

هاي  مديران عامل باشگاه
 فوتبال

2 16/45 50/13 50% 50% 

هاي فوتبال  تأمسئوالن هي
 ها استان

4 14/46 90/17 75% 25% 

مدرسان مديريت ورزشي و 
 شناسي جامعه

10 23/46 6/14 - 100% 

 %20 %80 36/10 48/35 5 خبرنگاران حوزه فوتبال
 %25 %75 65/20 19/49 4 اي فوتبال حرفهنظران  صاحب

بر اساس نتايج گـزارش شـده در جـدول فـوق، بيشـترين تعـداد افـراد مشـاركت كننـده در          
هـاي فوتبـال    پژوهش مدرسان و اساتيد دانشگاه و كمترين تعداد هم مـديران عامـل باشـگاه   

ميـانگين سـني   د كـه خبرنگـاران بـا    شدر بررسي سن افراد مشاركت كننده مشخص . بودند
سـال بيشـترين رده    19/49اي با  سال كمترين رده سني و صاحب نظران فوتبال حرفه 48/35

در بررسي ميانگين سابقه كاري مشخص گرديد كـه صـاحب نظـران فوتبـال     . سني را دارند
 36/10سال سابقه فعاليت داراي بـاالترين ميـزان سـوابق و خبرنگـاران بـا       65/20اي با حرفه

كننـده در   از ميـان افـراد مشـاركت   . سـوابق كـاري در حـوزه فوتبـال را دارنـد      سال كمترين
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نفـر داراي مـدرك    11نفـر داراي مـدرك دكتـري تخصصـي و تعـداد       14پژوهش تعـداد  
آزمـون تحليـل عـاملي     آزمـون  از حاصـل  هـاي  يافتـه  بخش اين در .كارشناسي ارشد هستند

در ابتـدا مطـابق   . شـود   مـي  ارائـه  شـده  اييشناسـ  عوامل و موانع بندي  رتبه واقع در اكتشافي و
اسميرنف و آزمون شاپيرو ويلك هـم بـراي سـنجش    -از دو آزمون كولموگروف 2جدول 

  .ها پنج عامل استفاده شده است هاي مربوط به شاخص توزيع نرمال داده

هاي مربوط به عوامل مورد  اسميرنف و آزمون شاپيرو ويلك براي شاخص-مقادير دو آزمون كولموگروف .2جدول

  سنجش

 متغيرهاي مورد سنجش اسميرنف-آزمون كولموگروف آزمون شاپيرو ويلك

 سطح معناداري
درجه 
 آزادي

 سطح معناداري آماره
درجه 
 آزادي

 عوامل ها شاخص آماره

 درآمدهاي روز مسابقه 259/0 25 02/0 859/0 25 03/0

 حق پخش تلويزيوني 357/0 25 03/0 721/0 25 452/0 اقتصادي

 حاميان مالي 325/0 25 012/0 744/0 25 101/0

 نوع قراردادهاي منعقده 367/0 25 01/0 634/0 25 212/0

 مبارزه با مافياهاي فعال 242/0 25 01/0 813/0 25 043/0 حقوقي

 ايجاد قوانين به روز و متناسب 282/0 25 140/0 763/0 25 01/0

 نگرش اقتصادي و بازرگاني 253/0 25 02/0 794/0 25 01/0

 فرهنگي-نگرش اجتماعي 316/0 25 012/0 764/0 25 03/0 مديريتي

02/0 25 848/0 04/0 25 292/0 
وضعيت استعداديابي در 

 ها باشگاه

 هاي هواداري نقش كانون 280/0 25 02/0 847/0 25 02/0

 ها امكانات ورزشگاه 278/0 25 01/0 778/0 25 03/0 هواداري

 نحوه بليت فروشي 251/0 25 04/0 799/0 25 01/0

 نشريات و مطبوعات 279/0 25 01/0 816/0 25 02/0

 ابزار فضاي مجازي 309/0 25 03/0 842/0 25 01/0 اي رسانه

 تلويزيونراديو و  284/0 25 02/0 801/0 25 02/0

متنـاظر  ) سطح معناداري(Sigها با استفاده از اين روش، ميزان  جهت بررسي نرمال بودن داده
شاخص در پنج عامـل مـورد بررسـي، مقـادير بـه       15در مورد هر . با آنها بررسي شده است

. هــا داراي توزيــع نرمــال هســتند اســت و در نتيجــه داده 001/0بيشــتر از  Sig  دســت آمــده
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 15هـاي مربـوط بـه هـر      زيرشـاخص  78هـا بـراي    نتايج مربوط به توزيع نرمال دادههمچنين 
آمده با اسـتفاده از آزمـون    هاي به دست در ادامه به بررسي داده. ييد بودأشاخص هم مورد ت

يند تحليل عـاملي بـراي   امفروضات الزم در انجام فر. تحليل عامل اكتشافي اقدام شده است
خروجـي دسـتور   . ييـد اسـت  أباشـد، مـورد ت   ها مي توزيع نرمال دادهعوامل مورد بررسي كه 

و  KMOهـا   مقـادير شـاخص   3جـدول  . تحليل عامل اكتشافي در ادامه گزارش شـده اسـت  
  . دهد اي نشان مي بارتلت را براي عوامل رسانه

  هاي مربوط به پنج عامل مورد بررسي و بارتلت براي شاخص KMOها  مقادير شاخص . 3جدول

 عوامل اقتصادي حقوقي مديريتي هواداري اي رسانه
 KMOآزمون  953/0 794/0 860/0 836/0 870/0

427/2 412/5 608/0 317/1 042/5 
مقدار كاي اسكوئر 

 تقريبي
 درجه آزادي 3 3 3 3 3 آزمون بارتلت

 سطح معناداري 0069/0 00725/0 00895/0 014/0 048/0

پذير بوده و متغيرها توانايي  دهد كه انجام تحليل عاملي بر روي متغيرها امكان نتايج نشان مي
و مقدار آزمون بارتلت كمتر از  70/0باالتر از  KMOعامل شدن را دارند زيرا مقدار آزمون 

شاخص مورد سـنجش در   15و بارتلت براي هر يك از  KMOهمچنين مقادير . است 05/0
جـدول  . پذير اسـت  بوده و در نتيجه انجام تحليل عاملي بر روي متغيرها امكانحد استاندارد 

در اين جدول مقدار واريانس استخراج شده هر متغير مشخص . جدول اشتراكات نام دارد 4
كنند چه مقدار از واريانس هر متغير به وسيله عوامـل نهـايي    اشتراكات تعيين مي. شده است

اين مقـدار واريـانس، واريانسـي    . شود تبيين مي) دارند 1يشتر از هايي كه مقدار ويژه ب عامل(
هرچقدر ميـزان واريـانس   . تبيين شده است) شده استخراج(هاي نهايي  است كه توسط عامل

دهـد كـه عامـل هـاي اسـتخراج شـده        باشد، نشان مي 1تر به  استخراج شده هر متغير نزديك
 50يـا   5/0خراج شـده بـراي هـر متغيـر را     عموما حداقل ميزان واريانس است. تر است مناسب

  .گيرند درصد در نظر مي
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  هاي مربوط به پنج عامل مورد سنجش جدول اشتراكات براي شاخص. 4جدول

 عوامل ها شاخص Initial واريانس استخراج شده
 درآمدهاي روز مسابقه 1 847/0

 حق پخش تلويزيوني 1 763/0 اقتصادي
 حاميان مالي 1 860/0
 نوع قراردادهاي منعقده 1 981/0

 مبارزه با مافياهاي فعال 1 622/0 حقوقي
 ايجاد قوانين به روز و متناسب 1 638/0
 نگرش اقتصادي و بازرگاني 1 680/0

 فرهنگي- نگرش اجتماعي 1 698/0 مديريتي
 ها وضعيت استعداديابي در باشگاه 1 803/0
 هاي هواداري نقش كانون 1 721/0

 هاامكانات ورزشگاه 1 720/0 هواداري
 نحوه بليت فروشي 1 996/0
 نشريات و مطبوعات 1 677/0

 ابزار فضاي مجازي 1 741/0 اي رسانه
 راديو و تلويزيون 1 911/0

اند ميزان واريـانس بيشـتر از    هاي نهايي يا استخراج شده توانسته دهد كه عامل نتايج نشان مي
شـده متغيـري    چنانچـه ميـزان واريـانس تبيـين    . براي هر متغير تبيين كننـد درصدرا  50يا  5/0

باشد بايد با احتياط با آن رفتار كرده و با در نظر گرفتن بار عـاملي آن متغيـر و    5/0كمتر از 
. همچنين اهميت وجود آن متغير در پژوهش، اقدام به حذف، اصالح يا حفظ آن متغير كرد

هـاي عوامـل مـورد سـنجش اسـت كـه        بـراي شـاخص  جـدول مـاتريكس عناصـر     5جدول 
  . دهنده بارهاي عاملي متغيرهاي پژوهش قبل از چرخش است نشان

   



 شماره دوم ♦سال اول  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     124

  هاي مربوط به عوامل مورد سنجش جدول ماتريكس عناصر براي شاخص .5جدول
 عوامل ها شاخص 1 2

 حق پخش تلويزيوني 873/0 

 حاميان مالي 527/0 764/0 اقتصادي

 درآمدهاي روز مسابقه 585/0 - 711/0

 مبارزه با مافياهاي فعال 789/0 

 ايجاد قوانين به روز و متناسب 772/0  حقوقي

 نوع قراردادهاي منعقده  980/0

 نگرش اقتصادي و بازرگاني - 775/0 

 فرهنگي- نگرش اجتماعي 717/0 - 429/0 مديريتي

 ها وضعيت استعداديابي در باشگاه  891/0

 ها امكانات ورزشگاه 848/0 

 هاي هواداري نقش كانون - 845/0  هواداري

 نحوه بليت فروشي  998/0

 نشريات و مطبوعات - 821/0 

 ابزار فضاي مجازي 722/0 - 469/0 اي رسانه

 راديو و تلويزيون 334/0 894/0

هاي مربوط بـه هـر يـك از     الزم به ذكر است كه جدول ماتريكس عناصر براي زيرشاخص
استخراج مقـدماتي عوامـل   . هاي عوامل مورد سنجش هم مورد بررسي قرار گرفت شاخص

غالبـا در  . هايي تعلق دارند كند كه چه متغيرهايي به چه عامل مشخص نمي) قبل از چرخش(
هـا هـم    شـوند و برخـي عامـل    ماتريس قبل از چرخش، بسياري از متغيرها بار چند عامل مـي 

براي تشخيص اينكه چه متغيرهايي به چه عاملي تعلق دارند . تندتقريبا حامل تمام متغيرها هس
درنظر گرفتـه  » چرخش عامل«ها وارد مرحله سومي به نام  و نيز براي تفسيرپذير كردن عامل

هايي است كه فقـط بعضـي از متغيرهـا بـار      به طور مطلوب نتيجه چرش رسيدن به عامل. شد
. شــوند ت كــه فقــط بــار يــك عامــل مــيآنهــا مــي شــوند و نيــز رســيدن بــه متغيرهــايي اســ

هـاي   بارهـاي عـاملي، همبسـتگي   . پركاربردترين روش چرخش، چرخش واريماكس است
بدون توجه به عالمت (باشند  6/0ها بيشتر از  چنانچه به اين همبستگي. هاست متغيرها با عامل
عنـوان بارهـاي    باشـند بـه   3/0، به عنوان بارهاي عاملي باال و چنانچه بيشتر از )منفي يا مثبت

. تـوان ناديـده گرفـت    را مـي  3/0بارهـاي كمتـر از   . شـوند  عاملي نسبتا باال در نظر گرفته مي
ايـن جـدول كـه    . مربوط به بارهاي عاملي بعد از چرخش از نوع واريماكس است 6جدول 

جدول عناصر چرخش يافته نام دارد، جدول اصلي در ارتباط با متغيرهايي است كـه متعلـق   
در وضـعيت  . ميزان بار عاملي هر متغير در اين جدول گزارش شده است. مل هستندبه هر عا

هـا در   ها همبستگي دارد و بارعاملي هر متغير با تمـامي عامـل   عادي، هر متغير با تمامي عامل
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شود اما با توجه به دستوري كه هنگام اجراي دستور تحليل عاملي بـه برنامـه    جدول ارائه مي
در خروجـي نشـان داده نشـده اسـت و تنهـا مقـادير        3/0عـاملي كمتـر از    داديم، مقادير بـار 

همچنين مقادير بار عاملي به طـور  . اند و بيشتر نمايش داده شده 3/0بارهاي عاملي قابل قبول 
هاي پنهان موجود  با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي توانستيم عامل. اند نزولي گزارش شده

متغيـر در عامـل    دونتايج گوياي اين است كـه  . ا استخراج كنيمدر سه متغير شرايط كاري ر
متغيرهـاي  . متغيـر در عامـل دوم قـرار مـي گيرنـد      يـك و ) شوند بار مي(اول قرار مي گيرند 

گيرند و متغيـر حاميـان    درآمدهاي روز مسابقه و حق پخش تلويزيوني در عامل اول قرار مي
هاي عـاملي هـر متغيـر قابـل قبـول بـوده و بـراي        مقادير بار. گيرد مالي در عامل دوم قرار مي

آيد و نشان از  است كه مقدار مناسب و بااليي به شمار مي 5/0تمامي متغيرها بيشتر از مقدار 
در . انـد  هـاي مناسـبي اسـتخراج شـده     اين دارد كه نتيجه تحليل عاملي مطلوب بوده و عامـل 

مـورد سـنجش گـزارش    هاي مربوط بـه عوامـل    چرخش واريماكس براي شاخص 6جدول 
  .شده است

  هاي مربوط به عوامل مورد سنجش چرخش واريماكس براي شاخص .6جدول

 عوامل ها شاخص 1 2
 درآمدهاي روز مسابقه 908/0 

 حق پخش تلويزيوني 649/0 585/0 اقتصادي
 حاميان مالي  922/0

 ايجاد قوانين به روز و متناسب 792/0 
 مافياهاي فعالمبارزه با  779/0  حقوقي

 نوع قراردادهاي منعقده  990/0
 فرهنگي- نگرش اجتماعي 765/0 -335/0

 نگرش اقتصادي و بازرگاني -733/0 -378/0 مديريتي
 ها وضعيت استعداديابي در باشگاه  896/0

 هاي هواداري نقش كانون -848/0 

 ها امكانات ورزشگاه 846/0  هواداري

 فروشينحوه بليت   998/0
 ابزار فضاي مجازي 837/0 

 نشريات و مطبوعات -758/0 -319/0 اي رسانه
 راديو و تلويزيون  954/0
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گيـري   هـاي مـورد برسـي از كفايـت نمونـه      و بارتلت نشان داد كـه داده  KMOنتايج آزمون 
الزم . ها توانايي عاملي شـدن را دارنـد   ها و زيرشاخص برخودار هستند و هر يك از شاخص

هاي مورد بررسي به دليل باال  به ذكر است كه نتايج تحليل عامل اكتشافي برايي زيرشاخص
حـال در ايـن   . دشـ بودن حجم نمودارها، به صورت مكتوب توانايي عامل شـدن آنهـا بيـان    

 MADM-AHPها بـا روش   ها و زيرشاخص بندي شاخص بندي و اولويت تبهمرحله اقدام به ر
براي تعيين پايايي پرسشنامه . شد كه براي اين فرآيند از پرسشنامه مقياس زوجي استفاده شد

)AHP(       از نرخ ناسازگاري استفاده شد كه عبارت اسـت از تقسـيم شـاخص ناسـازگاري بـر
يا كمتر از آن باشد، بيانگر سازگاري  1/0 در صورتي كه نرخ ناسازگاري. ساخص تصادفي
نرخ ناسازگاري براي پـنج عامـل مـورد بررسـي يعنـي عامـل اقتصـادي،        . در مقايسات است

  .نشان داده شده است 7اي در جدول  حقوقي، مديريتي، هواداري و رسانه

  ميزان نرخ ناسازگاري عوامل اصلي پرسشنامه .7جدول

 اي رسانه اريهواد مديريتي حقوقي اقتصادي شاخص
 09/0 05/0 08/0 06/0 08/0ناسازگاري كل

دهد كه در ميان پنج عامـل مـورد بررسـي، ميـزان نـرخ ناسـازگاري كمتـر از         نتايج نشان مي
عامـل  . هاي انجام شده اسـت  است كه بيان كننده سازگاري پنج عامل در مقايسه 1/0مقدار 

، عامـل مـديريتي بـا    06/0حقـوقي بـا ميـزان    ، عامل 08/0اقتصادي با ميزان نرخ ناسازگاري 
از  09/0اي بـا ميـزان ناسـازگاري     و عامـل رسـانه  / 05، عامل هواداري بـا ميـزان   08/0ميزان 

سازگاري الزم برخوردار هسـتند و در نتيجـه پايـايي عوامـل اصـلي پرسشـنامه مـورد تاييـد         
نجش در پـنج عامـل   هاي مورد س در ادامه به بررسي نرخ ناسازگاري براي شاخص. باشد مي

هاي هر يك از پنج  همچنين نرخ ناسازگاري براي شاخص. ارزيابي شده پرداخته شده است
هـا بـا    مي باشند كـه نشـان دهنـده سـازگاري ايـن شـاخص       1/0عامل مورد بررسي كمتر از 

تمامي عوامـل اصـلي مـورد بررسـي شـامل عوامـل اقتصـادي،         8در جدول . مقايسات است
هـاي   اي و عوامل حقوقي به همـراه شـاخص   مل هواداري، عوامل رسانهعوامل مديريتي، عوا

  .اند بندي شده مربوط به اين عوامل با توجه به وزن معيار در زير گروه و و وزن نهايي رتبه

  MADM-AHPها بر اساس  ها و زيرشاخص بندي تمامي شاخص رتبه .8جدول
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 شاخص وزن عامل عامل
وزن معيار در زير 

 گروه
 رتبه وزن نهايي

 322/0 اقتصادي
 )5( 106/0 358/0 حاميان مالي

 )8( 100/0 330/0 حق پخش تلويزيوني
 )11( 085/0 312/0 درآمدهاي روز مسابقه

 227/0 مديريتي
 )2( 114/0 402/0 نگرش اقتصادي و بازرگاني
 )10( 091/0 315/0 ها وضعيت استعداديابي در باشگاه

 )13( 061/0 283/0 فرهنگي- نگرش اجتماعي

 192/0 هواداري
 )1( 116/0 498/0 ها امكانات ورزشگاه

 )7( 103/0 351/0 نحوه بليت فروشي
 )15( 047/0 115/0 نقش كانون هاي هواداري

 140/0 اي رسانه
 )4( 108/0 361/0 نشريات و مطبوعات
 )9( 098/0 328/0 ابزار فضاي مجازي
 )12( 074/0 311/0 راديو و تلويزيون

 119/0 حقوقي
 )3( 110/0 376/0 روز و متناسب ايجاد قوانين به

 )6( 105/0 357/0 نوع قراردادهاي منعقده
 )14( 055/0 267/0 مبارزه با مافياهاي فعال

هاي مورد سنجش در عوامل مورد بررسـي بـر اسـاس روش     تمامي زيرشاخص 9در جدول 
MADM-AHP اند بندي شده و با توجه به وزن معيار در زيرگروه و و وزن نهايي رتبه. 

  MADM-AHPهاي مورد سنجش در عوامل مورد بررسي بر اساس روش  بندي زيرشاخص رتبه .9جدول

 شاخص
وزن 
 شاخص

 زير شاخص

وزن 
معيار 
در زير 
 گروه

وزن 
 نهايي

 رتبه

 106/0 حاميان مالي

 )12( 226/0 256/0 ها پرداخت حقوق باشگاهوجود اسپانسرهاي متعهد به 

 )24( 176/0 225/0 سازي فوتبال و كاهش نفوذ دولت در عرصه فوتبال كمك به خصوصي

 )36( 130/0 202/0 هاي فوتبال روز دنيا براي استفاده از ظرفيت هاي جديد و مطابق متدهاي به وجود روش

 )51( 091/0 169/0 در فوتبالوجود قوانين منسجم در مورد حاميان مالي 

 )58( 071/0 148/0 هاكسب درآمد الزم از برگزاري مسابقات توسط باشگاه

حق پخش 
 تلويزيوني

100/0 

 )6( 261/0 298/0 وجود قوانين منسجم در مورد حق پخش تلويزيون

 )11( 228/0 259/0 متعهد بودن سازمان صدا و سيما به پرداخت حق پخش تلويزيوني

 )25( 172/0 224/0 متعهد بودن فدراسيون به كسب درآمدهاي حق پخش تلويزيوني

 )28( 165/0 219/0 هاي خصوصي پخش فوتبال ها از سايت استفاده باشگاه

درآمدهاي 
 روز مسابقه

085/0 

 )18( 205/0 240/0 بليت فروشي مناسب

 )19( 201/0 234/0 درآمد ناشي از اسپانسرهاي روز مسابقه

 )23( 183/0 229/0 فروش لباس و پرچم باشگاه به صورت هدفمند و زير نظر باشگاه

 )55( 081/0 158/0 تبليغات دور زمين
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 شاخص
وزن 
 شاخص

 زير شاخص

وزن 
معيار 
در زير 
 گروه

وزن 
 نهايي

 رتبه

 )62( 059/0 139/0 استفاده از نام برند باشگاه در سطح شهرها

نگرش 
اقتصادي و 
 بازرگاني

114/0 

 )41( 117/0 195/0 اي در فوتبال ايران حرفه استفاده متناسب از متدهاي اقتصادي كشورهاي داراي فوتبال

 )45( 109/0 179/0 گذار در عرصه فوتبال وجود قوانين مدون براي كاهش دخالت دولت و حضور افراد سرمايه

 )46( 107/0 176/0 هاي اقتصادي ها به بنگاه وجود اراده كافي از سوي نهادهاي ذي ربط براي تبديل باشگاه

 )52( 090/0 165/0 سازي در فوتبال توسط مسئوالن دولتي خصوصيكمك به اصل 

 )59( 068/0 145/0 هاي اقتصادي ها به بنگاه هاي الزم براي تبديل باشگاه وجود زيرساخت

 )61( 062/0 140/0 ها دارا بودن ترازنامه مالي و گزارش حسابرسي سود و ضرر باشگاه

وضعيت 
استعداديابي 
 ها در باشگاه

091/0 

 )27( 166/0 219/0 ها هاي استعداديابي در باشگاه وجود كميته

 )30( 154/0 216/0 هاي فوتبال مناسب در شهرهاي مختلف كشوروجود مدرسه

 )34( 139/0 209/0 هاي جديد براي كشف استعدادهاي فوتبالياستفاده از روش

 )50( 095/0 169/0 و جواناندارا بودن برنامه توسعه فوتبال نونهاالن، نوجوانان 

 )60( 064/0 143/0 هاي فوتبال كشور وجود تيم نونهاالن در باشگاه

 )78( 007/0 044/0 وجود قراداد ميان فدراسيون فوتبال و وزارت آموزش و پرورش

نگرش 
-اجتماعي
 فرهنگي

061/0 

اثرات فرهنگي و هاي آموزشي براي مديران و بازيكنان جهت آشنايي با  برگزاري كالس
 اجتماعي فوتبال

348/0 298/0 )1( 

 )5( 263/0 300/0 ها وجود قوانين الزم در جهت رعايت چارچوب هاي فرهنگي توسط باشگاه

 )29( 159/0 217/0 استفاده از ظرفيت ورزشگاه ها و هوادارن براي كاهش جرايم اجتماعي

 )63( 057/0 135/0 همبستگي ملياي براي ايجاد  استفاده از ظرفيت فوتبال حرفه

امكانات 
 هاورزشگاه

116/0 

 )65( 049/0 133/0 )دقيقه با مركز شهر 30حداكثر (ها فاصله مكاني ورزشگاه

 )68( 039/0 121/0 دارا بودن سقف در جايگاه هواداران فوتبال

 )69( 037/0 119/0 بهداشتيدار بودن امكانات مناسبي پذيرايي مناسب براي هوادارن و تاسيسات مناسب 

 )70( 029/0 116/0 دارا بودن فضاي كاري مناسب براي فعاالن عرصه رسانه

 )71( 025/0 103/0 دارا بودن اتاق هاي كنترل امنيتي

 )72( 021/0 100/0 دارا بودن نور كافي براي برگزاري مسابقات در شب

 )73( 019/0 095/0 استانداردهاي فيفادارا بودن زمين تمرين مناسب و مطابق با 

 )75( 015/0 083/0 هاي شخصي دارا بودن پاركينك مناسب براي پارك اتومبيل

 )76( 011/0 070/0 هاي پزشكي دارا بودن اتاق كنترل دوپينگ و فوريت

 )77( 009/0 060/0 هاي پزشكي دارا بودن اتاق كنترل دوپينگ و فوريت

نحوه بليت 
 فروشي

103/0 

 )3( 281/0 318/0 گذاري صندلي هاي ورزشگاه براي آسان كردن دسترسي تماشاگران شماره

 )9( 239/0 268/0 وجود سايت هاي مناسب بيلت فروشي

 )16( 211/0 241/0 مناسب بودن وضعيت بليت فروشي در ورزشگاه ها

 )48( 103/0 173/0 مناسب بودن قيمت بليت هاي ورزشگاه ها

 نقش
هاي  كانون

 هواداري

047/0 

 )40( 119/0 197/0 هاي هواداري در باشگاه هاي كشور وجود اساسنامه كانون

 )47( 105/0 174/0 ها هاي هواداري مناسب در باشگاه وجود كانون

 )53( 088/0 162/0 هاي هواداري براي هواداران تهيه كارت

 )54( 082/0 160/0 هاي هواداري انتحاب ضابطه مند مديران كانون

 )56( 079/0 155/0 ايجاد ارتباط دوسويه با هواداران با هدف اخذ پيشنهادات، انتقادات و شكايات و انعكاس آنها

 )57( 077/0 152/0 هاي هواداري اطالع رساني جامع، شفاف و مستقل توسط كانون

نشريات و 
 مطبوعات

108/0 
 )10( 235/0 262/0 فوتبالهاي  وجود مسئول خبري در باشگاه

 )17( 208/0 240/0 تعامل مناسب با خبرنگاران نشريات كشور
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 شاخص
وزن 
 شاخص

 زير شاخص

وزن 
معيار 
در زير 
 گروه

وزن 
 نهايي

 رتبه

 )32( 149/0 213/0 هاي اختصاصي فوتبال حداقل ماهي يك بار توسط سازمان ليگ منتشر شدن مجله

 )37( 127/0 200/0 دارا بودن نشريه توسط هر باشگاه

 )74( 017/0 085/0 و ليگ يك هر استان در نشريات محلي هاي ليگ برتري منتشر شدن وضعيت تيم

ابزار فضاي 
 مجازي

098/0 

 )20( 199/0 233/0 هاي مناسب براي هر باشگاه وجود سايت

 )22( 187/0 229/0 هاي اجتماعي ارائه اطالعات مربوط به برگزاري مسابقات از طريق شبكه

 )31( 152/0 215/0 هاي فضاي مجازي استفاده مطلوب از ظرفيت

 )43( 114/0 189/0 ارائه اينترنت الزم در ورزشگاه ها براي خبرنگاران

 )64( 052/0 134/0 ها در فضاي مجازي توسط فدراسيون و سازمان ليگ نظارت بر عملكرد باشگاه

راديو و 
 تلويزيون

074/0 

 )26( 169/0 223/0 سازمان ليگها صوتي و تصويري در  سيستم ثبت نام براي نمايندگان رسانه

 )33( 146/0 209/0 وجود بخش ارتباط با راديو و تلويزيون در دبيرخانه سازمان ليگ

 )38( 124/0 199/0 اي براي پوشش مناسب بازي هاي در تلويزيون وجود امكانات مناسب ماهواره

 )39( 121/0 197/0 وجود بخش ارتباط با راديو و تلويزيون در دبيرخانه سازمان ليگ

 )49( 099/0 172/0 هاهاي تلويزيوني در ورزشگاه وجود فضاي كافي و امكانات الزم براي پخش برنامه

ايجاد قوانين 
روز و  به

 متناسب

110/0 

 )8( 246/0 270/0 هاي شرط بندي ارائه قوانين الزم براي برخورد با بازيكنان همراه با سايت

 )14( 218/0 251/0 هاي شرط بندي هاي همراه با سايت براي برخورد با باشگاهارائه قوانين الزم 

را ...) اقتصادي و  ،اجتماعي(هايي كه قوانين فرپلي ارائه قوانين الزم براي برخورد با باشگاه
 كنند رعايت نمي

248/0 214/0 )15( 

را ...) اقتصادي و  ،اجتماعي( ارائه قوانين الزم براي برخورد با بازيكناني كه قوانين فرپلي
 كنند رعايت نمي

231/0 191/0 )21( 

نوع 
قراردادهاي 

 منعقده

105/0 

 )4( 276/0 /303 ارائه قوانين براي تنظيم قرارداد بين بازيكن و باشگاه توسط كميته هاي فدراسيون فوتبال

 )13( 221/0 254/0 متعهد بودن دو طرف به قرارداد هاي منعقد شده

 )42( 116/0 191/0 ساماندهي قراردادهاي صوري و داخلي

 )66( 047/0 130/0 چگونگي تنظيم آيتم هاي تشويقي در قراردادها

 )67( 044/0 122/0 شفاف بودن بندهاي قرارداد بازيكنان فوتبال

مبارزه با 
مافياهاي 

 فعال

055/0 

 )2( 291/0 319/0 ها در يك چارچوب قانوني سازماندهي كردن كارگزاري

 )7( 257/0 291/0 ها داخلي و خارجي نظارت بر فعاليت كارگزاري

 )35( 134/0 206/0 هاي شرط بندي فعال در عرصه فوتبال مبارزه با سايت

 )44( 111/0 184/0 سازماندهي ليدرهاي فوتبال براي جلوگيري از متشنج كردن جو ورزشگاه ها

  بحث. 5
اي در ايران به ترتيـب عامـل    مولفه اصلي براي توسعه فوتبال حرفهدر بررسي و سنجش پنج 

مديريتي در رتبه اول، عامل مـديريتي در رتبـه دوم، عامـل هـواداري در رتبـه سـوم، عامـل        
اي در رتبه چهارم و عامل حقوقي در رتبه پنجم بر اساس نظر خبرگـان مـورد پرسـش     رسانه

اي نقـش   در گسـترش و توسـعه فوتبـال حرفـه     تواننـد  هر يك از اين عوامل مـي . قرار دارند
از . مهمي داشته باشند كه اين توسعه در قالب وجود يك پيوستگي ميـان ايـن عوامـل اسـت    

هاي فدراسيون فوتبال كه به عنوان نهاد متـولي در امـر توسـعه فوتبـال      همين رو در اساسنامه
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تـر از   ز طراحـي و مهـم  اي داراي نقش اصلي است، بايد هر يك از اين موارد جز به ج حرفه
هر يك از اين عوامل بايد مطابق با استانداردهاي كنفدراسـيون فوتبـال آسـيا    . آن اجرا شود

باشند تا بتوان با تكيه بر اين استانداردها يك مسير روشن و شفاف را در جهـت رسـيدن بـه    
 الزمــه اول در تــدوين قــوانين و اجــراي. اي ترســيم كــرد اهــداف اصــلي در فوتبــال حرفــه

توان در وجود يك سـاختار سـازماني    هاي الزم براي هر يك از اين عوامل را مي چارچوب
ن در تبيين اين اهاي مختلفي توسط محقق پژوهش. مناسب در فدراسيون فوتبال جستجو كرد

در پـژوهش خـود بـه بررسـي       )1394( نـژاد  فر و غالم امامي. اصل سازماني انجام شده است
اسيون فوتبال ايران و آلمان پرداخته بود كـه نتـايج ايـن پـژوهش     نظام حقوقي حاكم بر فدر

نشان داد اين ساختار فاقد نمـودار مصـوب قابـل اتكاسـت و در سـاختار موجـود مشـاغل را        
تعريف نشده دانست اين فدراسيون عالوه بـر قـوانين موضـوعه داخلـي مكلـف بـه رعايـت        

كـه  . آورد وجـود مـي  ه اصي را بـ عضويت در فيفا اقتضائات خ. ضوابط و مقررات فيفا است
) 1392(خليلي و همكاران. ها با حقوق داخلي ايران سازگار نيست اين موارد در برخي زمينه

در بررسي تحليل تطبيقي تعارض قوانين در قراردادهاي ورزشي تجاري در حقـوق ايـران و   
تغييـر  انگليس، فوتبال ايران را فاقد سـاختار سـازماني بـا وضـعيت مطلـوب دانسـت و يـك        

، در تـدوين  )1396(محمـودي و همكـاران  . اساسي در ساختار سازماني را ضروري دانسـت 
الگوي عوامل بروز و بازدارنده فساد در صنعت فوتبال ايـران بـا رويكـرد نظريـه داده بنيـاد،      

ترين موانع را عدم وجود تفكر سيستمي، عدم ثبات مديريت، انس بـا مشـكالت، عـدم     مهم
ــوآوري معرفــي كــرد  آرمــان مشــترك اعضــا،  ــراد خــالق و ن ــه اف شــجيع و . ارج ننهــادن ب

هـاي   شناسـي سـرمايه   ، در تحقيقي با عنـوان طراحـي مـدل تحليلـي آسـيب     )1398(همكاران
هـاي ورزشـي فوتبـال كشـور در      اي ايران به اين نتيجه رسيد كه سـازمان  انساني فوتبال حرفه

هـا نشـان داد كـه بـراي      ين پـژوهش نتايج ا. كنند هاي فدراسيون فعاليت نمي راستاي سياست
اي بايد يك ساختار سازماني  اجراي يك برنامه مدون در جهت بررسي و تبيين عوامل حرفه

مناسب در فدراسيون فوتبال وجود داشته باشد كه اين سـاختار در فدراسـيون فوتبـال ايـران     
ت نهادهـاي  توان به اين گونه تفسير كرد كه دخالـ  اين نقص را مي. يك ساختار ناقص است

گيري اين  غيرمسئول و غير متخصص در امورات فدراسيون فوتبال قدرت استقالل و تصميم
  .باشد نهاد را با مشكالتي مواجه كرده است كه در تضاد صريح با قوانين فيفا مي

بر اساس نتايج به دست آمده در ارزيابي عامـل اقتصـادي بـراي اثرگـذاري بـر توسـعه       
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ن، از ميان سه شاخص مورد بررسي، شـاخص حاميـان مـالي در رتبـه     اي در ايرا فوتبال حرفه
اول، حق پخش تلويزيوني در رتبه دوم و شاخص درآمدهاي روز مسابقه در رتبه سوم قـرار  

لفـه حاميـان مـالي،    ؤد كـه در م شدر ارزيابي هر يك از اين سه مولفه اصلي مشخص . دارند
هـا در رتبـه اول، زيرمعيـار     حقـوق باشـگاه  زيرمعيار وجود اسپانسرهاي متعهـد بـه پرداخـت    

كمك به خصوصي سازي فوتبال و كاهش نفوذ دولت در عرصه فوتبال در رتبـه دوم، زيـر   
هـاي   هاي جديد و مطابق متـدهاي بـه روز دنيـا بـراي اسـتفاده از ظرفيـت       معيار وجود روش

در فوتبال در رتبه فوتبال در رتبه سوم، زير معيار وجود قوانين منسجم در مورد حاميان مالي 
هـا در رتبـه پـنجم     چهارم و زيرمعيار كسب درآمد الزم از برگزاري مسابقات توسط باشگاه

لفه حق پخش تلويزيوني مشخص شد كه زيرمعيـار وجـود قـوانين    ؤدر بررسي م. قرار دارند
منسجم در مورد حق پخش تلويزيون در رتبه اول، زير معيـار متعهـد بـودن سـازمان صـدا و      

ه پرداخت حق پخش تلويزيوني در رتبه دوم، زيـر معيـار متعهـد بـودن فدراسـيون بـه       سيما ب
هـا از   كسب درآمدهاي حق پخش تلويزيـوني در رتبـه سـوم و زيـر معيـار اسـتفاده باشـگاه       

  . هاي خصوصي پخش فوتبال در رتبه چهارم قرار دارند سايت
هاي روز مسـابقه  هـاي درآمـد   هاي مربوط بـه رتبـه بنـدي زيـر شـاخص      در تحليل يافته

فروشـي مناسـب در رتبـه اول، زيرمعيـار درآمـد ناشـي از        تد كـه زيرمعيـار بليـ   شمشخص 
اسپانسرهاي روز مسابقه در رتبه دوم، زيرمعيـار فـروش لبـاس و پـرچم باشـگاه بـه صـورت        
هدفمند و زير نظر باشـگاه در رتبـه سـوم، زيرمعيـار تبليغـات دور زمـين در رتبـه چهـارم و         

نيروتـي و  . اده از نام برند باشگاه در سـطح شـهرها در رتبـه پـنجم قـرار دارنـد      زيرمعيار استف
در پژوهش خود كه بر مبناي تشـريح نقـش عوامـل اقتصـادي در توسـعه      ) 2017(1راجوسئو

اي در كشور هندوستان بود به اين نتيجه رسيدند كه نقش عوامـل اقتصـادي در    فوتبال حرفه
ن ااين محققـ . ا نتيجه اين پژوهش داراي مطابقت استتوسعه فوتبال بسيار كليدي است كه ب

هاي اقتصادي حـوزه فوتبـال نقـش بسـيار      بيان داشتند كه اسپانسرها بايد در گسترش فعاليت
هاي اقتصـادي كـه بـر     همچنين استفاده از برنامه. ها داشته باشند لفهؤپررنگي نسبت به ساير م

اي بسـيار   اصـول اقتصـادي فوتبـال حرفـه    توانـد در توسـعه    پايه فناوري اطالعات باشـد، مـي  
در پژوهشي بر پايه بررسـي  ) 2015(2همچنين در پژوهشي سنر و كاراپوالتگي. كليدي باشد

                                                                                                                                        
1. Neirotti  & Raguseo 
2. Sener & Karapolatgi 
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تواند از ساير صـنايع ماننـد    اي بيان كردند كه صنعت فوتبال مي نقش اقتصاد در فوتبال حرفه
ن نقـش دو عامـل   اايـن محققـ  . انرژي در گسترش درآمدهاي مالي نقش بزرگي داشته باشد

اسپانسر و حق پخش تلويزيوني را به عنـوان دو اصـل مهـم در توسـعه صـنعت فوتبـال بيـان        
فوتبال مي تواند يك پل ارتباطي ميان كاالها با جوامع باشد كه اين مسير ايجاد شده . نددكر

در ) 2016(1گوپتـا و سـيزنكوتا  . دهـد  اهميت باالي فعاليت اقتصادي در فوتبال را نشـان مـي  
و  اي پرداختنـد  ژوهش خود به بررسي اهميت نقش عوامل اقتصادي در توسعه فوتبال حرفهپ

تواند به عنوان نـوآوري جديـد در امـر بازاريـابي      اين پژوهشگران بيان داشتند كه فوتبال مي
هاي طرف  ها و سازمان فعال باشد كه سود اين حركت هم به نفع فوتبال و هم به نفع شركت

كيد داشتند تا زماني كـه زيربناهـاي   أهاي خود بر اين امر ت ن در يافتهامحققاين . فوتبال است
اقتصادي الزم در فوتبال هر كشوري ايجاد نگردد، فوتبال آن كشور به توسعه الزم نخواهـد  

توان بيان داشت كه  به طور كلي مي. هاي پژوهش حاضر مطابق بود رسيد كه با نتايج و يافته
مالي و حـق پخـش تلويزيـوني بـه عنـوان دو بـازوي بسـيار قـوي در         دو اصل وجود حاميان 

اي داراي نقـش هسـتند كـه ايـن دو عامـل       توسعه زيربناهـاي اقتصـادي يـك فوتبـال حرفـه     
ينـد چـرخش   اهاي اقتصـادي و كسـب درآمـدهاي الزم در فر    توانند سبب توسعه فعاليت مي

  .ادغام سرمايه در هر كشوري داشته باشند
بـر  . اي عامل مديريتي اسـت  خبرگان پژوهش در توسعه فوتبال حرفهعامل دوم از ديد 

اساس نتايج به دست آمده در ارزيابي عامـل مـديريتي بـراي اثرگـذاري بـر توسـعه فوتبـال        
اي در ايران، از ميان سه شاخص مورد بررسي، شاخص نگـرش اقتصـادي و بازرگـاني     حرفه

-بـه دوم و شـاخص نگـرش اجتمـاعي    هـا در رت  رتبه اول، وضـعيت اسـتعداديابي در باشـگاه   
هـاي نگـرش    بنـدي زيـر شـاخص    هاي مربوط به رتبـه  يافته. فرهنگي در رتبه سوم قرار دارند

اقتصادي و بازرگاني نشان داد كه زيرمعيار استفاده متناسب از متدهاي اقتصادي كشـورهاي  
مـدون بـراي    اي در فوتبال ايـران در رتبـه اول، زيرمعيـار وجـود قـوانين      داراي فوتبال حرفه

كاهش دخالت دولت و حضور افراد سرمايه گذار در عرصه فوتبال در رتبـه دوم، زيرمعيـار   
هاي اقتصادي در  ها به بنگاه وجود اراده كافي از سوي نهادهاي ذي ربط براي تبديل باشگاه

رتبه سوم، زيرمعيار كمك به اصل خصوصي سازي در فوتبال توسط مسئوالن دولتي د رتبه 
هاي اقتصـادي در   ها به بنگاه هاي الزم براي تبديل باشگاه زيرمعيار وجود زيرساختچهارم، 

                                                                                                                                        
1. Gupta  & Czinkota 
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ها در  رتبه پنجم و زيرمعيار دارا بودن ترازنامه مالي و گزارش حسابرسي سود و ضرر باشگاه
هـاي وضـعيت    بنـدي زيرشـاخص   هـاي مربـوط بـه رتبـه     همچنين يافته. رتبه ششم قرار دارند

هـا   هاي استعداديابي در باشـگاه  ها نشان داد كه زيرمعيار وجود كميته استعداديابي در باشگاه
هاي فوتبال مناسب در شهرهاي مختلف كشور در رتبـه   در رتبه اول، زيرمعيار وجود مدرسه

هاي جديد براي كشف استعدادهاي فوتبـالي در رتبـه سـوم،     دوم، زيرمعيار استفاده از روش
وتبـال نونهـاالن، نوجوانـان و جوانـان در رتبـه چهـارم،       زيرمعيار دارا بـودن برنامـه توسـعه ف   

هاي فوتبال كشور در رتبـه پـنجم و زيرمعيـار وجـود      زيرمعيار وجود تيم نونهاالن در باشگاه
همچنـين  . قراداد ميان فدراسيون فوتبال و وزارت آموزش و پرورش در رتبه ششم قرار دارد

فرهنگـي هـم نشـان داد كـه     -اجتماعي هاي نگرش بندي زيرشاخص هاي مربوط به رتبه يافته
هاي آموزشي براي مديران و بازيكنان در جهت آشنايي با اثـرات   زيرمعيار برگزاري كالس

فرهنگي و اجتماعي فوتبـال در رتبـه اول، زيرمعيـار وجـود قـوانين الزم در جهـت رعايـت        
يــت هــا در رتبــه دوم، زيرمعيــار اســتفاده از ظرف چهــارچوب هــاي فرهنگــي توســط باشــگاه

ورزشگاه ها و هوادارن براي كاهش جرايم اجتمـاعي در رتبـه سـوم و زيرمعيـار اسـتفاده از      
) 2015(1ديمـا . اي براي ايجاد همبستگي ملي در رتبه چهارم قرار دارند ظرفيت فوتبال حرفه

هاي مديريتي اقتصادي در باشگاه هاي فوتبال اروپا بيان داشت كه  در پژوهشي با عنوان مدل
هـاي مـديريتي از اقتصـادي تـا آكادميـك، از       لفـه ؤتبالي موفـق بايـد بـه تمـام م    يك مديرفو

و  2گلــدهيل. فرهنگــي تــا تجــارتي آشــنا باشــد، چــون فوتبــال فراتــر از يــك ورزش اســت 
هـاي فوتبـال اروپـا     در پژوهشي به بررسي وضعيت استعداديابي در باشـگاه ) 2017(همكاران
اين محققين بيان داشتند كه يك مدير فوتبال موفق كسي است كه بتواند با ايجـاد  . پرداخت

يك كميته استعداديابي مناسب در باشگاه، نوجوانان مستعد را شناسايي و پرورش دهد و بـا  
  . استفاده بهينه از لحاظ برندينگ بازيكن به يك درآمد مالي مناسب برسد

در پژوهشي ديگـر بـه بررسـي نقـش     ) 2019(3ديگر، مورگولف و گاليليدر پژوهشي 
رابطه ميان مديريت باشگاه و اتالف وقـت در دقـايق پايـاني بـازي در ليـگ برتـر انگلسـتان        

ثيرگـذار  أن بيان داشتند كه فوتبال بر روي اخالق و رفتار عامه جامعـه ت ااين محقق. پرداختند
ن در الگوگيري از رفتارهاي ستارگان فوتبال ليگ نسل جوان و نوجوا گذارد و خصوصاً مي
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هاي ليگ برتر فوتبال انگلسـتان كـه در از تجربيـات و     مديريت باشگاه. قدم هستند برتر پيش
هاي فوتبال را از انجـام ايـن عمـل نهـي      شناسي هستند، تيم تحصيالت مرتبط در زمينه جامعه

هـاي پايـه خـود بـه بازيكنـان آمـوزش        مكنند و مبارزه با اين رفتـار غيراخالقـي را در تـي    مي
دهند زيرا فوتبال زمينه مهمي از تالش انسان است كـه پتانسـيل ايجـاد رفتـار را در سـاير       مي

، فوتبال بستري را براي اشـتغال انـواع   با توجه به ماهيت رقابتي خود. ردهاي زندگي دا حوزه
  . كند رفتارهاي غير اخالقي فراهم مي

فراد شـركت كننـده در پـژوهش، بـه عنـوان سـومين عامـل در        عامل هواداري از ديد ا
ايـن عامـل از سـه شـاخص اصـلي      . اي در ايران در نظر گرفته شده استتوسعه فوتبال حرفه

ها در رتبـه اول، نحـوه بليـت فروشـي در رتبـه       تشكيل شده بود كه مولفه امكانات ورزشگاه
از ميـان زيرمعيارهـاي   . ار داردهاي هواداري در رتبه سـوم ايـن عامـل قـر     دوم و نقش كانون

ها در رتبـه اول، دارا بـودن    ها، زير معيار فاصله مكاني ورزشگاه مربوط به امكانات ورزشگاه
سقف در جايگاه هواداران فوتبال در رتبه دوم، دار بودن امكانات مناسبي پـذيرايي مناسـب   

ضـاي كـاري مناسـب    براي هوادارن و تاسيسات مناسب بهداشتي در رتبه سوم، دارا بـودن ف 
هاي كنتـرل امنيتـي در رتبـه پـنجم،      براي فعاالن عرصه رسانه در رتبه چهارم، دارا بودن اتاق

دارا بودن نور كافي براي برگزاري مسابقات در شب در رتبه ششم، دارا بودن زمـين تمـرين   
پـارك   مناسب و مطابق با استانداردهاي فيفا در رتبه هفتم، دارا بودن پاركينك مناسب براي

هـاي پزشـكي    هاي شخصي در رتبه هشتم، دارا بودن اتاق كنترل دوپينگ و فوريـت  اتومبيل
. هاي پزشكي در رتبه دهم قرار دارند در رتبه نهم و دارا بودن اتاق كنترل دوپينگ و فوريت

هـاي نحـوه بليـت فروشـي نشـان داد كـه زيرمعيـار         بندي زيرشاخص هاي مربوط به رتبه يافته
صندلي هاي ورزشگاه براي آسان كردن دسترسـي تماشـاگران در رتبـه اول،     گذاري شماره

هاي مناسـب بيلـت فروشـي در رتبـه دوم، زيـر معيـار مناسـب بـودن          زير معيار وجود سايت
هاي  وضعيت بليت فروشي در ورزشگاه ها در رتبه سوم و زيرمعيار مناسب بودن قيمت بليت

هاي هواداري  هاي نقش كانون بندي زير شاخص رتبه. ها در رتبه چهارم قرار دارند ورزشگاه
اي هـم نشـان داد كـه زيرمعيـار وجـود       در بررسي عوامل اثرگـذار بـر توسـعه فوتبـال حرفـه     

هاي  هاي كشور در رتبه اول، زيرمعيار وجود كانون هاي هواداري در باشگاه اساسنامه كانون
هـاي هـواداري بـراي     ه كـارت هـا در رتبـه دوم، زيرمعيـار تهيـ     هواداري مناسـب در باشـگاه  

هـاي هـواداري در رتبـه     مند مـديران كـانون   هواداران در رتبه سوم، زيرمعيار انتحاب ضابطه
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چهارم، زيرمعيار ايجاد ارتباط دو سويه با هواداران بـا هـدف اخـذ پيشـنهادات، انتقـادات و      
فاف و مسـتقل  رساني جامع، شـ  شكايات آنان و انعكاس آنها در رتبه پنجم و زيرمعيار اطالع

بـه بررسـي   ) 2019(و همكاران 1والنتي. هاي هواداري در رتبه ششم قرار دارند توسط كانون
ها براي حضور هواداران جهت تماشاي مسابقات ليـگ قهرمانـان زنـان يوفـا      نقش ورزشگاه

ها براي فراهم  هاي خود عوامل اصلي در امكانات ورزشگاه اين محققين در يافته. اند پرداخته
ن حضور زنان با عـواملي كـه سـبب آسـايش و رفـاه آنهـا شـود را داراي يـك ارتبـاط          كرد

هـا بايـد شـرايطي فـراهم باشـد كـه        محققين بيان داشـتند كـه در ورزشـگاه   . مستقيم دانستند
هايي مانند نبـود جـاي    هواداران فقط به فكر ديدن بازي تيم محبوب خود باشند و از دغدغه

ي، وجود نظم در حين ورود و خروج و ساير عوامـل روانـي   پارك، نبود وسايل نقليه عموم
ثيرات استفاده از أدر پژوهش خود به بررسي ت) 2017(2همچنين شي و آن. مرتبط دور باشند

پـس از انتشـار طـرح كلـي     . هـاي سـايبان دار در ليـگ برتـر كشـور چـين كردنـد        اسـتاديوم 
اه فوتبـال در چـين در   ، توسـعه و سـاخت ورزشـگ   2015اصالحات در فوتبال چين در سـال  

هاي موسـمي و بادهـاي شـديد سـبب بـروز مشـكالتي        ريزش باران. دستور كار قرار گرفت
هـا و بادهـا بـر     از طرفي ديگر اين ريزش. هاي فوتبال مي شود براي هواداران و بازيكنان تيم

هـا خواهـد    روي كيفيت زمين و حتي امنيت مسابقات و تاثير جدي بر عملكرد و نتيجه بازي
رفـتن كيفيـت    تواند در بـاال  ها مي از همين رو ايجاد فرم سايباني بر روي ورزشگاه. گذاشت
در پژوهشي ) 2016(و همكاران 3بيسكايا. ها و كيفيت نوع هواداراي اثرگذار باشد نوع بازي

هاي هواداراي باشگاه بر توسعه سهام عالمت تجاري تيم  به بررسي نقش عضويت در كانون
اين پژوهشگران در تحققين بيـان داشـتند كـه وجـود كـانون      . اند اي پرداخته در فوتبال حرفه

اي هـواداران فوتبـال را    تواند مسـير توسـعه حرفـه    هاي فوتبال مي هواداري مناسب در باشگاه
اي گري در فوتبـال ملـي هـم داراي اثـرات      تسريع بخشد و از اين ظرفيت در گسترش حرفه

هاي الزم در ميـان هـواداران    وجود قوانيني كه بتواند مشوقاين محققين . بسيار بزرگي است
دانند كـه ايـن امـر بـا ايجـاد       هاي هواداري را ميسر كند، الزم مي براي عضويتشان در كانون

تواند  هاي سطح اول، دوم و سوم در هركشوري مي هاي عمومي از تمام باشگاه يك اتحاديه
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شي بـه نقـش كيفيـت نحـوه بليـت فروشـي       در پژوه) 2019( و همكاران 1بسترس. اجرا شود
ن بيـان  اايـن محققـ  . هاي حاضردر ليـگ دو كشـور هلنـد پرداختنـد     هاي تيم مناسب در بازي

هـاي حاضـر در    داشتند كه در ساليان اخير ميزان حضور هوداران بـراي تماشـاي ديـدار تـيم    
ه دشـ  هـاي انجـام   هـا و ارزيـابي   ليگ دو كشور هلند كاهش پيدا كرده است كـه بـا بررسـي   

هـاي فـروش بليـت در     انـدازي سيسـتم   ها و راه مشخص گرديد كه مناسب بودن قيمت بليت
توانـد بـه بـاال     هاي كشو هلند كه از توان و قدرت مالي مناسب برخوردار نيستند، مي باشگاه

  . رفتن حجم حضور هواداران در مسابقات ليگ دو كشور هلند كمك شاياني كند
اي چهـارمين عامـل در    پژوهش حاضـر، عامـل رسـانه    از ديد خبرگان مورد پرسش در

اين عامل از سـه شـاخص اصـلي تشـكيل     . اي در ايران هستند گسترش و توسعه فوتبال حرفه
هاي به دست آمده شاخص نشريات و مطبوعـات در رتبـه اول،    شده است كه بر اساس يافته

رتبـه سـوم قـرار    شاخص ابزار فضاي مجازي در رتبه دوم و شـاخص راديـو و تلويزيـون در    
هـاي نشـريات و مطبوعـات در بررسـي عوامـل اثرگـذار بـر         بندي زيرشاخص در رتبه. دارند

هـاي فوتبـال در رتبـه اول،     اي زيرمعيار وجود مسئول خبـري در باشـگاه   توسعه فوتبال حرفه
زيرمعيار تعامل مناسب با خبرنگـاران نشـريات كشـور در رتبـه دوم، زيرمعيـار منتشـر شـدن        

اختصاصي فوتبال حـداقل مـاهي يـك بـار توسـط سـازمان ليـگ در رتبـه سـوم،          هاي  مجله
زيرمعيار دارا بودن نشريه توسط هر باشگاه در رتبه چهارم و زيرمعيار منتشر شـدن وضـعيت   

. هاي ليگ برتري و ليگ يك هر اسـتان در نشـريات محلـي در رتبـه ششـم قـرار دارنـد        تيم
هاي ابزار فضـاي مجـازي هـم نشـان داد      ر شاخصهاي مربوط به رتبه بندي زي همچنين يافته

هاي مناسب براي هر باشگاه در رتبه اول، زيرمعيار ارائه اطالعـات   كه زيرمعيار وجود سايت
هاي اجتمـاعي در رتبـه دوم، زيرمعيـار اسـتفاده      مربوط به برگزاري مسابقات از طريق شبكه

رائــه اينترنــت الزم در هــاي فضــاي مجــازي در رتبــه ســوم، زيرمعيــار ا  مطلــوب از ظرفيــت
هـا در   ورزشگاه ها براي خبرنگاران در رتبه چهارم و زيرمعيار نظـارت بـر عملكـرد باشـگاه    

  . فضاي مجازي توسط فدراسيون و سازمان ليگ در رتبه پنجم قرار دارند
هاي راديو و تلويزيون در بررسي عوامـل اثرگـذار بـر توسـعه      بندي زيرشاخص در رتبه
ها صـوتي و   زيرمعيار سيستم ثبت نام براي نمايندگان رسانه شداي هم مشخص  فوتبال حرفه

تصويري در سازمان ليگ در رتبه اول، زيرمعيار وجود بخش ارتباط با راديو و تلويزيون در 
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اي بـراي   دبيرخانه سـازمان ليـگ در رتبـه دوم، زيرمعيـار وجـود امكانـات مناسـب مـاهواره        
ون در رتبه سوم، زيرمعيار وجود بخش ارتباط با راديو و هاي در تلويزي پوشش مناسب بازي

تلويزيــون در دبيرخانــه ســازمان ليــگ در رتبــه چهــارم و زيرمعيــار وجــود فضــاي كــافي و 
. هـا در رتبـه پـنجم قـرار دارد     هاي تلويزيـوني در ورزشـگاه   امكانات الزم براي پخش برنامه

ها آناليـن و اسـتفاده    نقش رسانهدر پژوهش خود به بررسي ) 2018(فورتينگتون و همكاران
اي گــري در فوتبــال اســتراليا  هــاي حرفــه كننــده از فضــاي مجــازي در توســعه زيرســاخت 

توانند نقـش   هاي آنالين مبتني بر فضاي وب مي ن بيان داشتند كه رسانهااين محقق. پرداختند
طـول يـك    بسيار مهمي در بررسي و ارزيابي صدمات وارد شده به بازيكنان و هـواداران در 

در پژوهشـي بـه ارائـه تحليلـي از پوشـش      ) 2019(1هـورن  اسـچال . بازي فوتبال داشته باشند
اي  فيفـا و تـأثيرات آن بـر درك مـردم برزيـل از فوتبـال حرفـه        2014اي جام جهـاني   رسانه
توان نقطه عطفي در اسـتفاده از  اين محققين بيان داشتند كه جام جهاني برزيل را مي. كردند
هـاي  ايـن محققـين در يافتـه   . هاي كارشناسـانه دانسـت   اجتماعي براي ارائه تحليلهاي شبكه

هايي از سرتاسر دنيـا در برزيـل و ارائـه     اند كه حضور تلويزيون خود به اين موضوع پي برده
از فوتبال سبب شد كه حجم بزرگي از مردمان اين كشـور كـه يـك     هاي آكادميك تحليل

هـاي   هاي علمـي و مبتنـي بـر اسـتفاده از مـدل      به اصول برنامهديدگاه سنتي به فوتبال داشتند 
و  2اوريبـه . تـر نگـاه كننـد    اي علمي اعتقاد پيدا كنند و به فوتبال به چشم يـك ورزش حرفـه  

اي  در پژوهشي به بررسي تـاثير نقـش تلويزيـون بـر روي رفتارهـاي حرفـه      ) 2020(همكاران
نتايج نشان داد كه وقتـي يـك تـيم ملـي      .مخاطبان فوتبال در مسابقات جام جهاني پرداختند

مجوز حضور در مسابقات را كسب كرده و در مسابقات شركت كنـد، هـوادران فوتبـال بـا     
تر و دقت بيشتري بر روي تمامي جوانـب اثرگـذار كـه سـبب بـاال رفـتن       يك نگرش خاص
تـر   عاميانـه هاي  تلويزيون و راديو با ارائه تحليل. شود، تمركز خواهند كرد كيفيت فوتبال مي

  .كنند اي هوادارن مي تر نقش موثري در باال رفتن رفتارهاي حرفه و قابل فهم
اي  شوندگان اين پژوهش، پنجمين عامل در توسـعه فوتبـال حرفـه    بر اساس نظر پرسش

هاي مربوط به اين عامل، شـاخص ايجـاد    بندي شاخص در رتبه. در ايران عامل حقوقي است
قــوانين بــه روز و متناســب در رتبــه اول، شــاخص نــوع قراردادهــاي منعقــده در رتبــه دوم و 
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تر بيان شد هر  گونه كه پيش همان. شاخص مبارزه با مافياهاي فعال در رتبه سوم قرار داردند
مربوط به رتبه بنـدي   هاي ها از زيرمعيارهايي تشكيل شده است كه يافته يك از اين شاخص

هاي ايجاد قوانين به روز و متناسب نشان داد كه زيرمعيار ارائه قوانين الزم بـراي  زيرشاخص
هاي شرط بندي در رتبه اول، زيرمعيار ارائـه قـوانين الزم   برخورد با بازيكنان همراه با سايت

زيرمعيـار ارائـه    هـاي شـرط بنـدي در رتبـه دوم،    هاي همراه با سـايت براي برخورد با باشگاه
را ...) اقتصـادي و   -اجتمـاعي (هـايي كـه قـوانين فرپلـي    قوانين الزم براي برخورد با باشـگاه 

كنند در رتبه سوم و زيرمعيار ارائه قوانين الزم بـراي برخـورد بـا بازيكنـاني كـه      رعايت نمي
. دارنـد كننـد در رتبـه چهـارم قـرار     را رعايـت نمـي  ...) اقتصادي و  -اجتماعي(قوانين فرپلي
هاي نـوع قراردادهـاي منعقـده نشـان داد     بندي زير شاخصهاي مربوط به رتبههمچنين يافته

كه زيرمعيار ارائه قـوانين بـراي تنظـيم قـرارداد بـين بـازيكن و باشـگاه توسـط كميتـه هـاي           
فدراسيون فوتبال در رتبه اول، زيرمعيار متعهد بودن دو طرف به قرارداد هاي منعقد شده در 

ــه د ــار   رتب ــه ســوم، زيرمعي ــار ســاماندهي قراردادهــاي صــوري و داخلــي در رتب وم، زيرمعي
چگونگي تنظيم آيتم هاي تشويقي در قراردادها در رتبـه چهـارم و زيرمعيـار شـفاف بـودن      

براي شاخص آخر يعني مبارزه . اند بندهاي قرارداد بازيكنان فوتبال در رتبه پنجم قرار گرفته
هـا در يـك   شد كـه زيرمعيـار سـازماندهي كـردن كـارگزاري     با مافياهاي فعال هم مشخص 

ها داخلـي و خـارجي   چهارچوب قانوني در رتبه اول، زيرمعيار نظارت بر فعاليت كارگزاري
هاي شرط بندي فعال رد عرصه فوتبال در رتبه سوم و در رتبه دوم، زيرمعيار مبارزه با سايت

هـا در  ي از متشنج كردن جـو ورزشـگاه  زيرمعيار سازماندهي ليدرهاي فوتبال براي جلوگير
پژوهشگران مختلفي بر تاثير عوامل حقـوقي بـراي بـاال رفـتن سـطح      . رتبه چهارم قرار دارند

المللـي   اند و در همين حال فدراسيون بينكيد كردهأاي فوتبال در كشورهاي مختلف ت حرفه
ردن ايـن بخـش در   هـاي مختلفـي در جهـت نهادينـه كـ     اقدام به برگزاري دوره) فيفا(فوتبال
  . كننده فوتبال در جهان هستند هاي ادارهسازمان

هـا و وجـود   در پژوهشي بيان داشت كه عامل اصـلي در عـدم موفقيـت   ) 2017(1جانين
هــاي فوتبــال مختلــف جنــوب غربــي آســيا، ضــعف قــوانين در  مشــكالت حقــوقي در تــيم

شدن رفتارهاي حقوقي درر  اي باشد كه اين امر از حرفهها ميساختارهاي حقوقي در باشگاه
وي در پژوهش بيان . كندميان بازيكنان، مديران و روسا در فوتبال كشورهاي جلوگيري مي
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هاي باشگاهي، بخش حقوقي خود را در همكاري با يك يـا چنـد   سفانه اكثر تيمأكرد كه مت
 شـود ايجـاد يـك واحـد    اي كه بـدان توجـه نمـي   اند، در حالي كه نكتهوكيل خالصه كرده
هاي باشگاهي مي باشد كه قـوانين حقـوقي منسـجمي در خـود باشـگاه      حقوقي قوي در تيم

هـاي فعـال و   در پـژوهش خـود بـه بررسـي اسـتراتژي     ) 2020(و همكـاران  1يـي . ايجاد كنند
ايـن  . ريزي قراردادهاي منعقد شده در ليگ فوتبال كشور چـين كردنـد   واكنشي براي برنامه

هـاي   در ساليان اخير در فوتبال چين و حتي بساري از تـيم  محققين بيان داشتند موضوعي كه
آسيايي رواج يافته است، وجود بندهاي قرارداد مخفي ميان باشگاه و بازيكن است كـه ايـن   
امر در ادامه همكاري ميان باشگاه و بازيكن سبب وجود مشكالتي بـراي فوتبـال باشـگاهي    

بر اثر وجود اين بندهاي  2كميت ورزشهاي ارجاي به دادگاه حشود كه اكثريت پروندهمي
اين موضوع در فوتبـال ايـران هـم بـه وفـور يافـت       . مخفي در قراردادهاي منعقده شده است

هـاي ايرانـي   شود و حجم باالي پروندهاي شكايت بازيكنان خارجي و داخلي از باشـگاه مي
قـد شـده   اي از وجـود مشـكالت حقـوقي در قراردادهـاي منع    هاي ورزشي نمونـه در دادگاه

به عنوان نمونه در باشگاه استقالل تهران در عرض كمتر از دو ماه بازيكنـان و مربيـان   . است
خارجي سابق اين تيم شامل بويان نايـدونف، سـرور جپـاروف، لئانـدرو پـادواني، گـادوين       
منشا، وينفرد شفر و دستيارانش و ايسما گونزالز اقدام به شكايت از اين باشـگاه كردنـد كـه    

تواند تبعات سختي  هاي فيفا شده است كه مي هاي حقوقي در دادگاهه تشكيل پروندهمنجر ب
هـاي ايـران بخـش حقـوقي را هنـوز جـدي       متاسـفانه باشـگاه  . براي اين باشگاه داشـته باشـد  

  . دهند اي در مقابل اين عامل توسعه از خود نشان نمي اند و رفتار حرفه نگرفته
هـا   سوي بازيكنـان و مربيـان ايرانـي عليـه باشـگاه     هاي متعددي كه از با وجود شكايت

اند كه در پايان فصل مدارك تسويه حساب ها ملزم به اين نشدهشود، هنوز باشگاهمطرح مي
ها هـم   ها و بدهي انباشت شكايت. با اعضاي طرف قرارداد را به فدراسيون فوتبال ارايه دهند

بـه طـور   . هـا شـود  مي در فصل بعـدي بـازي  نتوانسته در تاريخ فوتبال ايران مانع از حضور تي
حتم حكايت بازيكنان و مربيان خارجي تفاوت دارد، به اين خاطر كه آنها بـه فيفـا شـكايت    
مي كنند نه فدراسيون فوتبال و از سويي فيفا با اهرم هايي چون جريمه ديركرد، كسر امتيـاز  

االت دسـتمزد مربيـان و   و تهديد بـه كنـار گذاشـتن از بـازي هـا و بسـتن پنجـره نقـل و انتقـ         
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تـر بازيكنـان و مربيـان خـارجي بـر      كند و يا به عبارت سـاده بازيكنان خارجي را وصول مي
رسـند و از   خالف بازيكنان و مربيان ايراني خيلي زود و به سنت آخر قرارداد خود هـم مـي  

اين مسائل بي شك بـه خـاطر نقـض قـوانين     . همه مهمتر ديركرد پول خود را هم مي گيرند
تـوجهي فدراسـيون   حقوقي در امضاي قراردادها در فوتبال ايران است و حتما بـه خـاطر بـي   

حتي اگر يك . شود هاي ايراني در فيفا مطرح مي هاي متعددي كه عليه تيم فوتبال به شكايت
قانون جزيي مطرح مي شد؛ نظير اين اگر تيمي با شكايت بازيكن و مربـي خـارجي در فيفـا    

گيـري بـازيكن و مربـي     ره عليه او باشد تا سه فصل حـق بـه خـدمت   مطرح شود و راي صاد
هر چنـد بهتـرين قـانون بـراي     . شد خارجي را نخواهد داشت خيلي از اين مشكالت حل مي

اي ارايه مدارك تسويه حساب با بازيكنـان و كـادر فنـي در     رعايت فير پلي در فوتبال حرفه
در زمينه فوتبـال    مافياهاي فعال. شود نمي هاي ايراني مشاهدهپايان فصل است كه در باشگاه

هاي مختلف فوتبال شده  يكي از آفات و مشكالتي است كه ساليان زيادي گريبانگير بخش
گـروه ويـژه   . هاي فوتبـال شـده اسـت    است كه حتي منجر به تغيير نتايج و تغيير قهرماني تيم

ر فوتبال بيـان داشـت كـه    با عنوان پولشويي د 2009در گزارشي كه در جوالي  1اقدام مالي
باشد كه حتي در ميان بازيكنان و مربيان  هاي مربوط به مافياهايي مي پايه اصلي اين پولشويي

بندي تبديل ريال  هاي شرط هاي فعاليت سايت يكي از زمينه. اند هاي فوتبال رسوخ كرده تيم
سـبب افـزايش   شـود و   به ارز ديجيتال بود كه پولشويي در حوزه مالي، بانكي محسـوب مـي  

متاسـفانه در سـاليان اخيـر گسـترده شـدن      . شـود حضور مافيا در سـاختارهاي گونـاگون مـي   
اي شـدن فوتبـال وارد   بندي در فوتبال ايران، صدمات زيادي به روند حرفـه هاي شرطسايت

با . دهد كرده است كه اين موضوع نقص قوانين حقوقي در ساختار فوتبال كشور را نشان مي
ثير قرار أها، تحت ت ميليون تومان يكي از اين سايت 100مد مالي روزانه بيش از توجه به درآ

گرفتن برخي از بازيكنان، مربيان و داوران به دليل منافع مالي زيادي كـه تغييـرات نتـايج بـه     
سود ايشان و يا گروه آنهاست، دور از ذهن نيست كه در فوتبـال برخـي كشـورهاي مطـرح     

ه سنگيني را به ليگ اين كشورها زده است، با ورود به فوتبال ايـران  دنيا ريشه داونده و ضرب
در واقع مافياي شرط بنـدي كـه بـا    . لطمات جبران ناپذيري را بر فوتبال كشورمان وارد كند

ثير گذاشتن بر روي نتايج ليگ برتر ايران است، امـري كـه بـا    أگردش مالي باال در آستانه ت
هـاي ليـگ برتـر ايـران      ، داوران و حتي مربيان در رقابتبرخي از اشتباهات فاحش بازيكنان
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هـا و   با توجـه بـه عضـويت اقشـار مختلـف مـردم در ايـن سـايت        . بيشتر به چشم خواهد آمد
شود كـه حتـي طـي پـنج      بيني مي ها با سال قبل پيش مقايسه آماري تعداد كاربران اين سايت

بينــي نتــايج از  دي و پــيشبنــ هــاي شــرط ســال آينــده حضــور مــالي كــاربران در ايــن بنگــاه
از همين رو الزم است كه تمامي اركان مديريتي فوتبال . هاي هرمي نيز پيشي بگيرد شركت

شود كـه مسـئوالن رده بـاالي    ازهمين رو پيشنهاد مي. ايران اين زنگ هشدا را جدي بگيرند
خـاب و  فوتبال كشور و مديران اين رشته نسبت به تـدوين و اجـراي برنامـه هـاي تـأمين، انت     

ها، سازمان ليگ و فدراسـيون  توسعه آشنايي با اثرات اجتماعي و فرهنگي فوتبال در باشگاه
فوتبال، تدوين و اجراي برنامه هاي قوانين و مقررات انتقال بازيكنان، ايجاد قـوانين مناسـب   

هـا و اسپانسـرها بـراي تـامين منـابع مـالي دو طـرف، ايجـاد قـوانين           براي متعهد بودن باشگاه
هـاي   اي فوتبـال در جهـت توسـعه بعـد اقتصـادي آن، تـدوين برنامـه        متناسب با نظـام حرفـه  
بازاريابي به طور مجزا در سطح فدراسـيون فوتبـال، سـازمان    ) ساالنه(استراتژيك و عملياتي 

هاي فوتبال، ايجـاد   هاي فوتبال، تدوين طرح ملي توسعه و بازسازي ورزشگاه ليگ و باشگاه
م براي خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال و نيز پيوستن برخي از آنها به هاي الز پيش زمينه

بــازار بــورس و ايجــاد برنامــه توســعه اســتعداديابي فوتبــال كودكــان، نوجوانــا و جوانــان در 
  .هاي فوتبال اقدام كنند باشگاه

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5
اي در ايـران   وتبـال حرفـه  اين پژوهش با هدف شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه ف

براي نيل به اين هدف، پنج عامل اصلي كه هر يـك از ايـن عوامـل داراي    . انجام شده است
هايي بودند مورد بررسي قرارگرفتند كـه ايـن عوامـل عبارتنـد از عوامـل اقتصـادي        شاخص

نــوع (، عوامــل حقــوقي )درآمــدهاي روز مســابقه، حــق پخــش تلويزيــوني، حاميــان مــالي(
، عوامـل  )اي منعقـده، مبـارزه بـا مافياهـاي فعـال، ايجـاد قـوانين بـه روز و متناسـب         قرارداده
فرهنگي،وضعيت اسـتعداديابي در  -نگرش اقتصادي و بازرگاني، نگرش اجتماعي(مديريتي 
هـا، نحـوه بليـت     ها هـواداري، امكانـات ورزشـگاه    نقش كانون(، عوامل هواداري )ها باشگاه

) يات و مطبوعات، ابزار فضاي مجازي، راديو و تلويزيـون نشر(اي  و عوامل رسانه) فرروشي
جامعه آماري . اند هاي مورد بررسي هم از زيرمعيارهايي تشكيل شدهك هر يك از شاخص
هاي فوتبـال ليـگ برتـر و دسـته      گروه، شامل مديران عامل باشگاه 5اين تحقيق دربرگيرنده 

هـا، مدرسـان مـديريت ورزشـي و      هاي فوتبـال اسـتان   تيأ، مسئوالن ه)ليگ آزادگان(يك 
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شناســي كــه بــا مســائل فوتبــال آشــنايي دارنــد، برخــي خبرنگــاران   برخــي مدرســان جامعــه
اي در سطح جامعـه   نويس و برخي از صاحب نظران آشنا با مسائل اثرات فوتبال حرفه فوتبال

م نفـر بـه عنـوان حجـ     25گيري غيرتصادفي هدفمند تعـداد  بود كه با استفاده از روش نمونه
آوري اطالعـات الزم از پرسشـنامه طيـف ليكـرت و     نمونه انختـاب شـدند كـه بـراي جمـع     

هـا بـا اسـتفاده از روش تحليـل     روش تحليـل داده . پرسشنامه مقياس زوجي اسـتفاده گرديـد  
عامل اكتشافي و رتبه بندي اين عوامل با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخصه بر پايه 

  . آناليز سلسله مراتبي است
هـاي مـورد برسـي از كفايـت نمونـه      و بارتلـت نشـان داد كـه داده    KMOنتايج آزمون 

بـر اسـاس   . ها توانايي عاملي شـدن را دارنـد   گيري برخودار هستند و هر يك از زيرشاخص
داراي  322/0هاي پژوهش از ميان عوامل مورد بررسي، عامل اقتصـادي بـا ميـزان وزن     يافته

بـه ترتيـب عامـل مـديريتي بـا      . اي در ايران استسعه فوتبال حرفهرتبه اول در اثرگذار بر تو
اي با وزن در رتبه سوم، عامل رسانه 192/0در رتبه دوم، عامل هواداري با وزن  227/0وزن 
در رتبـه پـنجم بـراي اثرگـذاري بـر       119/0در رتبه چهارم و عامـل حقـوقي بـا وزن     140/0

هـاي مـورد سـنجش     همچنين در بررسي شاخص. داي در ايران قرار دارنتوسعه فوتبال حرفه
اي در ايـران اسـت، بـه    كه مربوط به هر يك از عوامل مورد بررسي در توسعه فوتبال حرفـه 

، 114/0، نگـرش اقتصـادي و بازرگـاني بـا وزن     116/0ها بـا وزن  ترتيب امكانات ورزشگاه
، حاميـان  108/0وزن  ، نشريات و مطبوعـات بـا  110/0ايجاد قوانين به روز و متناسب با وزن 

، نحـوه بليـت فروشـي بـا وزن     105/0، نوع قراردادهـاي منعقـده بـا وزن    106/0مالي با وزن 
، وضـعيت  098/0، ابزار فضاي مجـازي بـا وزن   100/0، حق پخش تلويزيوني با وزن 103/0

، راديـو و  085/0، درآمـدهاي روز مسـابقه بـا وزن    091/0ها بـا وزن  استعداديابي در باشگاه
، مبارزه با مافياهاي فعال با 061/0فرهنگي با وزن -، نگرش اجتماعي074/0يزيون با وزن تلو

هـاي اول تـا پـانزدهم قـرار     در رتبـه  047/0هاي هواداري بـا وزن  و نقش كانون 055/0وزن 
 هايي هستند كـه مجموعـاً  هاي مورد بررسي داراي زيرشاخصهر يك از شاخص. اندگرفته

هاي مورد سنجش كـه مربـوط بـه    در بررسي زيرشاخص. گرددميزير شاخص را شامل  78
اي در ايـران اسـت، زيرشـاخص    هر يك از عوامـل مـورد بررسـي در توسـعه فوتبـال حرفـه      

هاي آموزشي براي مديران و بازيكنان در جهت آشنايي با اثرات فرهنگـي  برگزاري كالس
هـا در   دهي كـردن كـارگزاري  در رتبـه اول، سـازمان   298/0و اجتماعي فوتبال با وزن نهايي 
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هـاي   گـذاري صـندلي  در رتبـه دوم و شـماره   291/0يك چهارچوب قانوني بـا وزن نهـايي   
در رتبـه سـوم قـرار     281/0ورزشگاه براي آسان كردن دسترسي تماشاگران بـا وزن نهـايي   

هـاي اقتصـادي زيربنـاي     از همين رو بر اساس نتايج حاصل شده توجه به شـاخص . اند گرفته
اي گري در فوتبال است كه ايـن شـاخص در يـك    مهمي براي رسيدن به اصول حرفه بسيار

توان تحليل داشـت كـه دو شـاخص    در واقع مي. ارتباط بسيار مهم با شاخص مديريتي است
تـرين   همچنين هواداران مهـم . اقتصاد و مديريت در ارتباط منظم و پيوسته با يكديگر هستند

ها بـراي   تيم يها عرصه ملي و باشگاهي هستند و تمام تالش هاي فوتبالي در هاي تيم سرمايه
هاي بزرگ آنها هستند كه اين موضوع با ثبـات مـديريتي   جذب هوادار و استفاده از ظرفيت

همچنين مسير توسعه فوتبال . و وجود امكانات قوي از لحاظ مكاني در ارتباط نزديك است
. شـود  ، رفتارهـا و تضـادها فـراهم مـي    هـا، عواطـف   هـا، شـناخت   اي با تغيير در ساخت حرفه
هاي همگاني بـا انتقـال اطالعـات بـه مخاطبـان و مبادلـه افكـار در آگـاهي از نيـاز بـه            رسانه
همچنين بـا توجـه بـه گسـترش      .اي شدن در فوتبال نقش محوري و انكارپذيري دارند حرفه
جه بـه عوامـل   بندي در فوتبال و حضور دالالن به صورت گسترده در فوتبال، بدون تو شرط

ناپـذير اسـت كـه ايـن امـر مسـتلزم اصـالح و         اي امـري امكـان   حقوقي توسعه فوتبـال حرفـه  
  . روزرساني قوانين حقوقي است به
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