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 چکیده

دف این تواند در نهادهاي ورزشی هم رخ دهد. ههاي ورزشی، سوءاستفاده میبا توجه به حضور افراد گوناگون و سودهاي کالن در رقابت
ستفاده ي مدیریت هامؤلفه تأییدتحقیق شناسایی و  ها بود. روش بر ارزش ویژه برند باشگاه هاآن هاي لیگ برتر فوتبال و اثردر باشگاهسوءا

طور بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران ینهمو اخالق و  هاي انضباطیتحقیق آمیخته بود. جامعۀ آماري در بخش کیفی، اعضاي سابق کمیته
اده در لیگ مصادیق سوءاستف يهامؤلفهدر بخش کیفی، با استفاده از روش دلفی  و در بخش کمی هواداران پنج باشگاه مطرح ایران بودند.

دیریت قرار گرفتند. در بخش کمی به رابطه بین م تأییدمورد  هامؤلفهي این تأییدبرتر شناسایی شد و از طریق روش تحلیل عاملی 
هاي لیگ برتر فوتبال بر تداعی در باشگاه سوءاستفادهی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت موردبررسو ارزش ویژه برند  سوءاستفاده

رو، مدیران نخست باید مصادیق سوءاستفاده ینازاشود. یتاً باعث ارتقاي ارزش ویژه برند مینهااست و  مؤثربرند، هویت برند و وفاداري برند 
-دههاي صحیح رفع این سوءاستفاشرا با سختگیري بیشتري شناسایی کرده، سپس شناسایی صحیح میزان تقصیر است و در نهایت باید رو

 ها را بشناسند.

 

  هاي کلیديواژه

سوءاستفاده، ارزش ویژه برند، لیگ برتر فوتبال، هوادار.مدیریت 
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 مقدمه

بایست رفتاري باشد براي  در حالت معمول ورزش می

 ها، اما گاه وجودبهبود بعدهاي جسمانی و روانی انسان

منافع مالی و وجه رقابتی آن باعث ظهور برخی مسائل و 

مشکل و درمان هر  الزمۀشود. مشکالت کلی و جزئی می

هاي پروژه اجرايضرورت  .شناخت دقیق آن است معضلی

زمانی  و راهبردها هاسیاست طراحیشناسانه براي آسیب

را شامل  آن مشکلفرآیند مبارزه با شود که مشخص می

این . پیشگیري و درمان آن بدانیم ،مراحل تشخیص

 دهد.مشکالت گاه خود را به عنوان یک ناهنجاري نشان می

-تواند باعث شکلي اخالقی یا عرفی میعدول از هنجارها

گیري وضعیت مبهمی گردد که در آن هر کنش توجیه 

ت یک نیروي یکپارچه نیس ناهنجارياي اتفاق بیفتد. نشده

ن ممکبعدي تکهاي حلراه از طریقآن را  وفصلحلکه 

گر و نکلی هاياستفاده از رهیافت باید به ، بلکهباشد

-يدم براي کنترل این ناهنجارروي آورد. اولین قچندبعدي 

هاست. بندي درست از انواع ناهنجاريها داشتن یک طبقه

د قرار را زیرمجموعۀ فسا هانیاتوان همۀ به طور مثال نمی

داد. چراکه در این حالت اغلب راهکارها با یکدیگر 

همپوشانی خواهند داشت. پس قدم اول تعریف اصطالحات 

 هاي گوناگون است.نجاريو مفاهیم دقیق براي تعریف ناه

در میان اصطالحاتی مانند فساد و اختالس، نوع دیگري 

ها و نهادهاي گوناگون احتمال از ناهنجاري هم در سازمان

. گویندمی» 1سوءاستفاده«که این ناهنجاري را  رخداد دارد

این نوع ناهنجاري بیشتر به منفعت یک شخص مربوط است 

شود. اما پیامدهاي انجام مییافته و کمتر به صورت سازمان

آن قطعاً کل نظام آن سازمان را تحت شعاع قرار خواهد داد. 

شیوة جدیدي از مدیریت براي از همین رو ضروري است که 

» 2مدیریت سوءاستفاده«مهار آن اندیشیده شود. اصطالح 

گیري، نظارت و اجرا گذاري، تصمیماي از سیاستگونهبه آن

                                                           
1. Abuse 

د سوءاستفاده را به حداقل خود رسانده اشاره دارد که بتوان

 ). 9و اثرات نامطلوب آن را کاهش دهد (

با توجه به حضور افراد گوناگون و سودهاي کالن در 

تواند در نهادهاي هاي ورزشی، سوءاستفاده میرقابت

 يهاو رقابت یآموزش يهاطیمحورزشی هم رخ دهد. 

بر منفی  ریمثبت و هم تأث ریتواند هم تأثیورزشکاران م

 راتیتأث ترینمهمها داشته باشد. از آن ییکارا ی وسالمت

ی و جنس ی، جسمیاز سوء استفاده روان یاثرات ناش یمنف

). تا به امروز، دانشمندان در 29 ،20است ( انگاريو سهل

-بیاز جمله آس يعلّت فردي فاکتورهاي درجه اول رو

 ،و هدفمند آن کنندهتحریک یو روان یروح يهايریپذ

در کاهش  شرفتیعدم پ ي). تا حدود20اند (تمرکز داشته

 یاز مداخالت یدر ورزش ناش سوءاستفادهبردن  نیاز ب ای

عوامل  و از است،موارد مقابله  ایافراد  رب که تمرکزشاناست 

با توجه رو، ازاینود. شیم غفلت ستمیسطح اکوس ای یسازمان

 سوءاستفادهساز نهیکه ممکن است زم یبه عوامل سازمان

تحوالت  سازيغنی ـ1 قاتیتحق که است يباشد، ضرور

 ـ2 ی، وورزش ی و، سازمانی، اجتماعيدر علوم رفتار ينظر

 يبرا ستمیبر شواهد کل س یمبتن يهاياستراتژ نیتدو

ها، آن، محافظت از بیمحافظت از ورزشکاران در برابر آس

را  ورزش درستکاري درز ا تیبشر و حما یحقوق اساس

 .موردبررسی قرار دهند

بندي طبقهسوءاستفاده در ورزش در چهار گروه قابل

سوءاستفاده انگاري. است: روانی، جسمی، جنسی و سهل

مدت و مکرر ی، طوالنيارادریمضر غ يرفتارها شناختیروان

 يها). اگرچه سوءاستفاده28( کندیم فیرا توص

استفاده  نظریاتبه طور مترادف در  یو عاطف شناختیروان

استفاده  شناختیروانشود، ما از اصطالح سوءاستفاده یم

 یی استدارد، و شامل رفتارها يترعیدامنه وس رایز میکنیم

بلکه به  ندرسایم بیکه نه تنها به احساسات شخص آس

2. Abuse Managment 
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 زیها، اعتقادات مربوط به خود و جهان نشناخت، ارزش

شامل  شناختیروانوء استفاده ). س20زند (یم بیآس

 ینف ان یگرفت دهیو ناد دی، سرزنش، طرد، انزوا، تهدریتحق

گسترده، با  قاتیحق). ت28و  26است ( یبانیتوجه و پشت

 یدهد که سوء استفاده روانیهزاران ورزشکار، نشان م

 ٪75) تا 35( ٪44دهد ینشان م هاافتهیگسترده است. 

اند. را تجربه کرده یاستفاده روان) از ورزشکاران سوء 25(

است که  یجسم يرویناستفاده از  ی،سوءاستفاده جسم

مشت  ي آنها). نمونه33 ،23 ،14( شود دیدگیآسیبباعث 

 ای -ياجبار ای قانونیبدن، سن  معاینه، لگدزدنزدن، 

در هنگام  نی، تمرینیتمر يبارهای، نامناسب جسم تیوضع

. است منظم نگیدوپ يهاوهیش ایدرد،  ای دیدگیآسیب

که باشد  ياست نشانگر همه افراد کنمم "یقربان"اصطالح 

در مواجهه با کنند و میرا تجربه  عمديخشونت 

مثال  يدانند برایدرمانده م ایسوءاستفاده، خود را منفعل 

دهد ی، نشان ميپرخاشگر هايمنحنی نهیسوء استفاده نهاد

مطالعات تر است. تاریخ دهیچیدر ورزش پ این مسئلهکه 

 بسیار محدودتجربی در مورد شیوع سوء استفاده جسمی 

گسترده از ورزشکاران  ۀمطالع کیحال،  نی. با ا)20است (

را تجربه  یسوء استفاده جسم ٪11دهد ینشان م ییاروپا

 ).34( اندهکرد

از  یرقانونیشامل هرگونه رفتار غ یسوءاستفاده جنس

اظهارات و  ؛ها شاملنمونه ).17 ،12است ( یجنس نظر

قابل نفوذ و ریناخواسته و غ ی، توجه جنسیحرکات جنس

 یسوء استفاده جنس وعی). ش22هستند ( یتجاوز جنس

اقدامات  نیو شدت و همچن تناوبآن در مورد  نوع به هبست

 یحال، مطالعات قبل نیمطالعه متفاوت است. با ا یو طراح

 زانیدارد و م وعیدر ورزش ش یاز سوءاستفاده جنس یحاک

مشخص کرد  گریمطالعه د کی). 24( است ٪14آن  وعیش

را تجربه  یجنس استفاده سوء ورزشکاران از ٪10که 

نوعی عدم تعلیم انگارانه بهسوءاستفادة سهل ).17( اندهکرد

اعتنایی و رسیدگی کامل به ورزشکار است. به طور مثال بی

اعتنایی به پیشرفت یا پسرفت ها و بیبه نحوة انجام تمرین

 ).32(ورزشکار و غیره است 

اي و هاي حرفهشده در ورزشبرخی از موارد گفته

هاي روانی، استفادهافتد. مانند سوءقهرمانی هم اتفاق می

در انگاري. به طور وِیژه در ورزش فوتبال؛ فیزیکی و سهل

 پر و نیتردهننیپرب ن،یپرطرفدارتر دیتردیفوتبال ب ران،یا

 هابودن ورزشگاه زیاست. لبر یورزش تیفعال ترینمشارکت

-را به فوتبال ،یونیلیم نندگانیها از برقابت يو برخوردار

). با 8است ( کرده یورزش جهان معرف نیتریعنوان مردم

توجه به متن منتشرشدة پرونده فساد فوتبال ایران در 

، وجود این 1394مجلس شوراي اسالمی به تاریخ بهمن 

، رشاء و ارتشاء.2ی، تبان.1موارد در فوتبال ایران قطعی است: 

جعل و استفاده از .5، رمجازیغ يبندشرط. 4، نگیدوپ.3

ی، اتیفرار مال.7، خالف واقع هاينامه.تصدیق6، سند مجعول

 گرایی خرافهرواج .10، مصرف مواد مخدر.9مصرف الکل .8

، نامشروع قیمال از طر لیتحص.11، از جمله سحر و جادو

ی. رواقعیغ يقراردادها.13، و مقررات نینقض آشکار قوان.12

با توجه به همین گزارش عواملی که باعث ایجاد این مسائل 

اساسنامه  يساختارمشکالت .1اند عبارتند از: شده

منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر .2، ونیفدراس

عدم نظارت و اعمال .3، ونیتخلفات متعدد ارکان فدراس

 ونیفدراس مجمع يمصرح در اساسنامه از سو فیوظا

 يساؤخالف قانون ر ماتیو تصم تیریسوء مد.4، فوتبال

 یفعل سیرئ تیریسوء مد.5ی، بدنتیوقت سازمان ترب

و  المالتیبودجه فوتبال از ب نیتأم.6، فوتبال ونیفدراس

 هانهیکشور و عدم نظارت بر نحوه هز یعموم هیسرما

عدم نظارت بر .8، از فوتبال یاسیس اناتیجر یخواهسهم.7

و  انینرخ دستمزد مرب هیرویب شیافزا.9 رانیعملکرد مد

 رانیاز مد یتوسط بعض نینقض مقررات و قوان.10، کنانیباز

 یها و آلودگاز رسانه یعملکرد سوء بعض.11 ونیفدراس
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 ناسالم یبه روابط مال هاآناندرکاران و دست رانیمد

 ونیفدراس ییارکان قضا ضیو توأم با تبع فیعملکرد ضع.12

 هاباشگاه يسازیاز مسئوالن از خصوص یاستنکاف برخ.13

از  یدر بعض یعدم اجراء احکام قطع ایاعمال نفوذ .14

 ،یانتظام ،یو تعلل مراجع نظارت ریتأخ.15 مهم يهاپرونده

 .در کشف و برخورد با فساد ییو قضا یتیامن

ا تواند به همۀ این فسادهبدون تردید هیچ تحقیقی نمی

ی و عوامل بپردازد. چراکه هر پژوهشی براساس مفاهیم علم

هاي محدودي شود. و هر مفهوم شاخصمشخص انجام می

دارد. با توجه به گزارش مجلس شوراي اسالمی مفهوم 

ردیابی است. اگر به سوءاستفاده در لیگ فوتبال ایران قابل

) 31) (2011همکاران (و  نگیاسترلچهار شاخصی که 

 هايسوءاستفادهتوانیم اند، رجوع کنیم، میمعرفی کرده

مشاهده انگاري را در گزارش مجلس روانی، فیزیکی و سهل

ترین منبع براي مشروعیت کنیم. اسناد این گزارش مهم

 تحقیقاتی پژوهش حاضر خواهند بود.

-طبیعی است که شیوة مدیریت سوءاستفاده در باشگاه

هاي ورزشی روي فاکتورهاي دیگر مربوط به آن باشگاه 

تأثیرگذار باشد. اگر مدیریت یک باشگاه فوتبال تسلط کافی 

هاي داشته باشد، قطعاً موفقیتها روي این ناهنجاري

بیشتري را کسب خواهد کرد. اما عاملی که در این تحقیق 

هاي اخیر بیشتر مطرح شده است. مدنظر ماست، در سال

هاي ورزشی با سرعت و امروزه به دلیل انتشار اخبار باشگاه

جا در حال رصد جزئیات دقیق، تماشاگران همیشه و همه

صورت وقوع یک سوء استفاده  شان هستند. درمحبوب تیم

کنند، خبر آن منتشر نشود، اما ها تالش میمعموالً باشگاه

یابد. حال باید به این در برخی از موارد این خبر انتشار می

سؤال پاسخ داد که آیا هواداران نسبت به چنین مسائلی 

دهند؟ اگر هوادارانی بدانند سرمربی تیم واکنش نشان می

ه روانی از چند بازیکن است، آیا از میزان در حال سوءاستفاد

                                                           
1. Brand Equity 

شود؟ با توجه به انگیزة آنان براي حمایت از تیم کاسته می

کاهش تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه در چنین مواقع، 

پاسخ اولیه و احتمالی مثبت است. اما باید طی یک پژوهش 

تري داد. براي علمی و دقیق به این سؤال جواب قطعی

را ذیل یک  طرفداران تیحما ای عالقهابتدا باید چنین کاري 

 .1مفهوم تعریف کنیم: ارزش ویژة برند

هاي این مفهوم به دلیل ابعاد تجاري و اقتصادي باشگاه

مدیران ورزشی بیش شدن است. ورزشی قابل توجه و مطرح

با  اصطالحات مربوطاز گذشته از مفاهیم بازاریابی و 

شده از مدیریت جامع کیفیت  مشتري؛ یعنی اعتقاد برگرفته

میان، یکی از مفاهیم اصلی مطرح در این  درگیرند. بهره می

که  نحوي به) 4( ، برند آنها استوکارهاکسببسیاري از 

گیرند و اسم یک برند برندها در مرکز تقاضا و تجویز قرار می

در  ).15گیرد (اي به خود میطور طبیعی نقش برجستهبه

عنوان یک صنعت سودآور اي بهش حرفههاي اخیر، ورزدهه

هاي گوناگون تجاري ها و موقعیتکه فراهم آورنده فرصت

چیزي است که مشتري برند ). 2( ده استشمطرح  است

اندیشد و دیدن یا شنیدن نام آن، مثبت یا منفی میهنگام 

تواند بر ارزش اگر این نام بتواند اندیشۀ مثبت ایجاد کند، می

 بار به نخستین »برند ویژهارزش «اصطالح  محصول بیفزاید.

استفاده قرار گرفت و  مورد 1980سال  ازصورت گسترده 

بخشد می که برند به یک محصول ايافزودهارزشعنوان  به

برند عبارت است از: دارایی  ارزش ویـژه ).4( شناخته شد

یا نماد یک برند وابسته است و به ارزش  برند، که به نـام

تر به عبارت سادهکاهد. افزاید یا از آن میمی ماتکاال یا خد

ارزشی است که توسط برند کاال به آن کاال یا خدمات افزوده 

) 6) (1991(آکر شود. فارغ از کیفیت و واقعیت خدمات. می

ارزش ویژه برند شـامل پـنج عامـل اولیـه بـه  کندیان میب

ت: کننـدگان اسـخلق ارزش براي شرکت و مصرف منظور
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 شدهادراك کیفیت-3آگاهی از برند  -2برند  هوفاداري ب -1

 .هویت برند-5برند  تداعی-4

ارزش ویژه برند، تصویر  کنندهتعیینعوامل  ترینمهم

این عناصر حیاتی بر  .برند و وفاداري به برند است

و درك آنها از برند  گذاردمیفرآیندهاي فکري مشتري تأثیر 

 شناسیجامعهمتعلق به مقوله  تیهو .)11کند (میرا ایجاد 

 یعاطف تیهو هیبر نظر یبرند مبتن تیاست و مفهوم هو

 کار رفتهبه از رشته ها  ياریاست که به طور گسترده در بس

کرد که  دیکأت) 16() 2018( . چی هوان و همکاراناست

 کیکه افراد خود را به عنوان  شودمی جادیا یزمان تیهو

کنند و خود را  فیخود تعر ریسازمان خاص، مطابق با تصو

چن و لو  ،یروانشناس دگاهیکنند. از د زیمتما گرانیاز د

 شناختیروان ندیفرآ کی تیند که هواهکرد دیتأک) 2021(

 گرانیاز د یخاص هايویژگی ریاست که در آن فرد تحت تأث

 و کندمیجنبه را دگرگون  نیا يمحتوا ،گیردمیقرار 

  .)10( کندیم دیخود را تول ای تیاحساس شخص

در بحث ورزش، اخیراً بازي فوتبال در داخل زمین 

زمین  اندازهدستخوش تغییراتی شده است. اگرچه، نام و 

فوتبال شکل خود را حفظ کرده است، اما تغییرات فوتبال 

شکل دیگري است و کامالً از حالت  در خارج از زمین به

خود را در کنار  رفتهرفتهیک بازي ساده خارج شده و 

به همین نماید. هاي موجود مطرح میصنایع، کار و حرفه

هاي هر اي فوتبال، به خصوص لیگدلیل در ورزش حرفه

شویم. که هر کشور، با سه نوع مختلف از برندها مواجه می

رند. برند اول خود لیگ است. کدام ارزش ویژة خود را دا

قطعاً لیگ برتر انگلیس ارزش ویژة بیشتري نسبت به لیگ 

ها هستند. هر تیم به عنوان یک سوئیس دارد. دوم تیم

شخصیت ورزشی یک برند دارد و ارزش این برند با عوامل 

ها هستند. به طور شود. سوم بازیکنوزیاد میمختلفی کم

نو رونالدو در تمامی رفتارهاي مثال بازیکنی همانند کریستیا

ورزشی و روزمرة خود به شدت از برند شخصی خود مراقبت 

 کند.می

-شده دو سؤال مهم ایجاد میبا توجه به مسائل مطرح

که مفهوم مدیریت سوءاستفاده براي اولین بار شود: ازآنجایی

هاي غیرورزشی، در تحقیقات ایرانی، چه ورزشی و چه حیطه

بندي این شود، اولین سؤال نحوة شاخصیبه کار گرفته م

مفهوم براساس ورزش فوتبال در ایران است. به عبارت بهتر 

-هایی که در عمل مفهوم سوءاستفاده را فرامیفهم مؤلفه

ها در لیگ گیرند. دوم اینکه آیا نحوة مدیریت سوءاستفاده

هاي تواند در ارزش ویژة برند باشگاهبرتر فوتبال ایران می

 ل ایران تأثیرگذار باشد؟فوتبا

 
 یشناسروش

اکتشافی است. به  آمیختهروش تحقیق این مطالعه 

ها از تحقیقات میدانی است و لحاظ شیوة گردآوري داده

متغیري براساس نتایج آن از نوع تحقیقات کاربردي است. 

که براساس روش کیفی تحلیل خواهد شد، مدیریت 

همانطور که در بیان مسئله گفته شد  سوءاستفاده است.

هاي ) شاخص31) (2011( همکارانو  نگیاسترل

اند: سوءاستفاده در نهادهاي ورزشی را شناسایی کرده

انگاري. شناختی، فیزیکی (جسمانی)، جنسی و سهلروان

گزارش مجلس شوراي اسالمی درباره ابعاد و مصادیق فساد 

ها در ز این شاخصدر فوتبال ایران نشان داد سه مورد ا

هاي ردیابی است. براي شناخت نمونهفوتبال ایران قابل

ها در فوتبال ایران براساس روش عینی هر کدام از شاخص

 کنیم:دلفی این مراحل را طی می

هاي رسمی آوري اطالعات مستند از گزارشجمع -1

 نهادهاي قانونی 

هاي مصاحبه با افراد مطلع از ابعاد و روش -2

 بازیکنان استفادهسوء

 تبدیل متن مصاحبه شفاهی به کدهاي باز -3
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 یدن به کدهاي محوريرس -4

رسشنامه اولیه مصادیق سوء استفاده پآماده کردن  -5

 براي تأیید کدهاي منتخب

هاي بازیکنان وزیع پرسشنامه و گردآوري پاسخت -6

 لیگ برتر فوتبال

 نجام تحلیل عاملی تأییدي ا -7

و کند روش بخش کمی روال معمول خود را طی می

 شامل این مراحل است:
امه نهایی مدیریت سوء استفاده با طراحی پرسشن -1

 توجه به نتایج تحلیل عاملی.

ویژه برند ارزش کردن پرسشنامه استاندارد آماده -2

 هواداران 

و پرسشنامه بین هواداران پنج باشگاه توزیع این د -3

 .پرهوادار ایران

اثرگذاري مدیریت سوء استفاده بر  بررسی آماري -4

 ارزش ویژه برند.

جامعۀ آماري بخش کیفی: همانطور که اشاره شد در 

» سوءاستفاده«هاي مفهوم بخش کیفی براي تعیین مؤلفه

در لیگ برتر فوتبال ایران، دو جامعه آماري داشتیم. گروه 

-کمیته اول شامل این افراد بودند: رؤساي سابق و اعضاي

هاي انضباطی سابق، اعضاي کمیته اخالق سابق و مسئوالن 

هاي فدراسیون فوتبال که در چند سال اخیر به امور باشگاه

ها در ارتباط بودند. در گروه طور مستقیم با مسائل باشگاه

گیري از نوع گلوله برفی بود. این نوع اول روش نمونه

گمنام  دهندههیآگانمونه گیري براي زمانی است  که نمونه

 يگریفرد د قیفرد را از طر کیو ناشناس باشد. پژوهشگر 

در تحقیق حاضر به همین روش شش نفر  .کندمی  دایپ

پذیرفتند که به صورت کامال محرمانه در مصاحبه شرکت 

هایی که از مصاحبه تشریحی این شش هکنند. براساس داد

ش مجلس نفر به دست آمد و همینطور مصادیقی که در گزار

                                                           
1 . Fan Based Brand Equity 

شوراي اسالمی بود، براي هر کدام از انواع سوءاستفاده 

هایی در لیگ برتر انگاري) مؤلفه(فیزیکی، روانی، سهل

 40فوتبال ایران به صورت کد نوشته شد. گروه دوم شامل 

هاي به نفر از بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بودند. مؤلفه

اي چندگزینه دست آمده از گروه اول، به صورت پرسشنامه

 ها سنجیده شود. نفر توزیع شد، تا اعتبار آن 40بین این 

جامعۀ آماري بخش کمی: هواداران پنج تیم محبوب 

اکتور، لیگ برتر فوتبال ایران بودند: استقالل، پرسپولیس، تر

سپاهان؛ فوالد خوزستان. ازآنجاکه تعداد دقیق جامعه 

 نترنتی و درها به صورت ایآماري مشخص نبود، پرسشنامه

از  ها منتشر شد.هاي هواداري این باشگاهدسترس در کانال

پاسخ  هر باشگاه به ترتیب این تعداد از هواداران به سؤاالت

، 93، پرسپولیس 75، فوالد خوزستان 80دادند: سپاهان 

 . 90، استقالل 96تراکتور 

بخش کیفی دو پرسشنامه دارد: اول پرسشنامه کلی و 

ن. تشریحی براي افراد مطلع از مسائل سوءاستفاده بازیکنا

گ دوم پرسشنامه مصادیق سوءاستفاده که براي بازیکنان لی

  برتر ارسال شد. این پرسشنامه براي تأیید مصادیق بود.

بخش کمی دو پرسشنامه دارد: اول پرسشنامه محقق 

هاي روش ریت سوءاستفاده که براساس دادهساخته مدی

پرسشنامه ارزش ویژه برند کیفی طراحی شده است. دوم 

بر اساس مدل ارزش ویژه برند  )1FBBE( مبتنی بر هوادار

-طراحی شده است. خدادادي اقدام به بومی گالدن فانک و

-سازي و بررسی مجدد این پرسشنامه کرد و بعد از تحلیل

ي روایی و پایایی آن، به پرسشنامه هاي جامع و دقیق برا

بومی براي ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار قابل استفاده 

هاي ورزشی، دست یافت. روایی پرسشنامه بعد از در باشگاه

ها براساس نظرات کارشناسان و اساتید، ها و بررسیتحلیل

ها، ها بر تعداد کل گویهبعد از تقسیم جمع روایی کل گویه

)CVI=0.91 به دست آمد. براي پایایی بعد از سپري شدن (
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 90/0تمامی مراحل براي پنج حیطه ضریب آلفا کرونباخ 

دارد:  سؤال 45محاسبه شد. این پرسشنامه سه حیطه و 

 هویت برند و وفاداري برند. تداعی برند،

 کدهاي پرسشنامه تشریحی نتایج و .1جدول 

 کدهاي محوري کدهاي باز سؤال

 هايسوءاستفادهاول: در حوزه  سؤال
فیزیکی که بر بازیکنان فوتبال ایران 

ست، چه مصادیقی تاکنون اتحمیل شده 
 .اندرخ داده

 .اجبار به دوپینگ بازیکنان
 تمرین دادن بازیکنان در شرایط بسیار بدي هوایی

 تنبیه بدنی توسط مربی
 هاي جسمانیعدم درمان مناسب مصدومیت

 و بیش از حد الزم فرساطاقتتمرینات 
 تمرین در زمین نامناسب

 استفاده از البسه نامناسب در فصل گرم و سرد سال
 هامصدومیتهاي مجرب براي رفع عدم حضور پزشک

 سازيبدنتباه برنامه اش

 پیشنهاد براي دوپینگ
 شرایط نامناسب تمرین

 به بعد جسمانی بازیکنان توجهیبی
 تنبیه بدنی بازیکن

هاي روانی استفادهسؤال دوم: در حوزه سوء
که بر بازیکنان فوتبال ایران تحمیل شده 

 .انددادهرخ ست، چه مصادیقی تاکنونا

 اجبار بازیکن به تبانی
 امضاي قراردادهاي غیرقانونیاجبار بازیکن به 

 توهین و تهمت به بازیکن
 رقابت ناسالم بین بازیکنان
 تبعیض نژادي بین بازیکنان

 توجه بیش از حد به بازیکنان تیمهاي معروف
 عدم توجه به بازیکنان جوان

 شرکت اجباري در تبانی
 تخلف در قرارداد

 تبعیض 
 به بازیکنان توجهیبی

 رقابت ناسالم

هاي سهل سوم: در حوزه سوءاستفاده سؤال
انگارانه که بر بازیکنان فوتبال تحمیل شده 

 .اندداده رخ تاکنون ست، چه مصادیقیا

 عدم رسیدگی به مشکالت بازیکنان
 عدم نظارت بر برنامه تمرینی و تغذیه بازیکنان

 عدم توجه به روحیات بازیکنان
 ها به قرارداد بازیکنانورود دالل

 در رفع مشکالت قراردادي انگاريسهل

 عدم شناخت مشکالت شخصی
 عدم حل مشکالت روزمره

 هاداللاجازه به ورود 
 بی توجه به روحیات بازیکنان

 

 پژوهش هايیافته

در » مدیریت سوءاستفاده«به این جهت که مفهوم 

اي ندارد و این مطالعه مطالعات مدیریت ورزشی ایران سابقه

هاي آن در ورزش براي نخستین بار سعی در شناخت مؤلفه

ایران و به طور معین در لیگ برتر فوتبال ایران دارد، ابتدا 

با استفاده از پرسشنامۀ تشریحی با افراد مطلع مصاحبه 

هاي تشریحی ایشان در قالب انجام داده شد و سپس پاسخ

) براساس 1بندي شد. (جدول کدهاي باز و محوري طبقه

مصادیق «اي با عنوان پرسشنامه 1کدهاي محوري جدول 

طراحی شد و براي » سوءاستفاده در لیگ برتر فوتبال ایران

بازیکن لیگ برتر توزیع  40تعیین کدهاي محوري بین 

هاي به دست آمده این کدها تحلیل گردید. براساس پاسخ

 عامل تأییدي شدند.

هاي ، بارشودمیمشاهده  2که در جدول  طورهمان

و مقادیر تی بیشتر از  4/0عاملی تمامی گویه ها بیشتر از 

. شودمیتأیید  هاسازهآمده است. لذا اعتبار  دست به 96/1

 سوءاستفاده هايمؤلفههمچنین آلفاي کرونباخ تمامی 

برآورد شده است. لذا نیاز به حذف هیچ  7/0بیشتر از 

اساس مصادیق  بر .شودنمیاز مدل احساس اي گویه

تأییدشده پرسشنامۀ مدیریت سوءاستفاده طراحی شد و به 

همراه پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند براي هواداران 

 ارسال گردید. 
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هاي حاصله ابتدا با وتحلیل آماري دادهبراي تجزیه

شده فرضیات مطرح استفاده از تحلیل مسیر به بررسی

ختاري یکی از سازي معادالت ساپرداخته شد. مدل

هاي پیچیده آماري است که این امکان را ایجاد نموده روش

زمان چند متغیر بر یکدیگر را بررسی که بتوان تأثیر هم

 نمود.

 

 عاملی استانداردشده و آماره تی . مقدار بار2جدول 

مقدار بار  سؤال
 عاملی

 مقدار
t 

 نتیجه کرونباخ

Q1 0/896 - 0/864 مطلوب 
Q2 0/747 7/063 مطلوب 
Q3 0/809 8/100 مطلوب 
Q4 0/819 8/277 مطلوب 
Q5 0/917 - 0/922 مطلوب 
Q6 0/795 8/450 مطلوب 
Q7 0/851 9/803 مطلوب 
Q8 0/813 8/857 مطلوب 
Q9 0/797 8/494 مطلوب 
Q10 0/878 10/575 مطلوب 
Q11 0/929 - 0/946 مطلوب 
Q12 0/908 12/379 مطلوب 
Q13 0/862 10/632 مطلوب 
Q14 0/974 16/283 مطلوب 

 هاي تحلیل و آماريیافته. 3جدول 

 نتیجه ضریب مسیر استاندارد سطح معناداري مقدار بحرانی فرضیه
هاي فوتبال لیگ مدیریت سوءاستفاده باشگاه

 برتر ایران بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.
 تأیید شد 731/0 001/0 102/9

هاي فوتبال لیگ مدیریت سوءاستفاده باشگاه
 برتر ایران بر تداعی برند تأثیر دارد.

279/10  001/0  675/0  تأیید شد 

هاي فوتبال لیگ مدیریت سوءاستفاده باشگاه
767/9 برند تأثیر دارد. تیهوبرتر ایران بر   001/0  637/0  تأیید شد 

هاي فوتبال لیگ باشگاهمدیریت سوءاستفاده 
130/10 برتر ایران بر وفاداري برند تأثیر دارد.  001/0  667/0  تأیید شد 

 ژهیارزش و ی برکیزیسوءاستفاده ف تیریمد
067/6 تأثیر دارد. برند  001/0  355/0  تأیید شد 

 برند ژهیارزش وبر  روانیسوءاستفاده  تیریمد
240/5 تأثیر دارد  001/0  295/0  تأیید شد 

 ژهیارزش وبر  انگاريسهلسوءاستفاده  تیریمد
250/4 تأثیر دارد برند  001/0  239/0  تأیید شد 
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قبل از تأیید روابط ساختاري باید از مناسب بودن و 

برازش مطلوب اطمینان حاصل نمود. همانطور که در جدول 

کنید، در مدل پژوهش مقدار کاي دو به درجه مشاهده می 4

است. همچنین مقدار جذر  3و کوچکتر از  1/ 596آزادي 

و  0/ 037) برابر RMSEAبرآورد واریانس خطاي تقریب(

است. همچنین شاخص برازندگی  08/0کمتر از 

) و شاخص GFI)، شاخص نیکویی برازش(CFIتطبیقی(

و   84/0،  97/0بترتیب برابر با ) IFIبرازندگی افزایشی(

بوده و همگی در حد بسیار مطلوب قرار دارند، پس  97/0

 مدل برازش خوبی را نشان داده و مورد تأیید است.

 
 پژوهش یبرازش مدل مفهوم يهاشاخص جی. نتا4 جدول

x2/ df RMSEA CFI IFI GFI 
596/1  037/0  97/0  97/0  84/0  

مالحظه می کنید، مقدار آماره  4همانطور که در جدول 

بیشتر  96/1) در تمامی فرضیات از حد مرزي  CRبحرانی (

شده و همچنین سطح معناداري آزمون در این خصوص 

محاسبه شده است. بنابراین  05/0و کمتر از  00/0برابر با 

سوءاستفاده  تیریمد می توان اظهار نظر کرد که وجود تاثیر

در تمامی ابعاد و مولفه ها تأیید می شود.  برند  ژهیبر ارزش و

ها را به صورت کلی و جامع ارتباط میان این مولفه 1نمودار 

 نشان داده است.

 

 . مدل برازش شده تحقیق1نمودار 
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 گیريحث و نتیجهب

مفهومی نو براي حل مشکالت  سوءاستفادهمدیریت 

بندي رفتاري در ورزش است؛ رهیافتی جدید براي طبقه

بهتر معضالت بازیکنان و مربیان ورزشی است. طبیعی است 

در بازشناسایی این مفهوم در هر رشته ورزشی باید 

شناسایی مصادیق سوءاستفاده در آن ورزش اقدام کرد. و 

مطالعات ایرانی ناشناخته بوده، که این مفهوم در ازآنجایی

صورت دقیق از الزامات طی مراحل روش تحلیل اکتشافی به

اي بندي چهارگانهاساس طبقه است. در تحقیق پیش رو بر

ها و نظرات که از مصادیق سوءاستفاده شده بود، گزارش

مصادیق لیگ برتر فوتبال ایران مورد  ◌ٴ افراد مطلع درزمینه

هاي حاکی از وجود مصادیقی در رشبررسی قرار گرفت. گزا

انگاري بود. اعتبار این طبقۀ فیزیکی، روانی و سهلسه

اي توسط بازیکنان مصادیق از طریق پرسشنامۀ چندگزینه

تأیید شد. و سپس از هواداران میزان و حد رعایت مدیریت 

ها سؤال شد. از سوي سوءاستفاده در باشگاه موردعالقه آن

ها توسط رزش ویژه برند باشگاهدیگر متغیر وابسته ا

اساس  پرسشنامه استاندارد ارزیابی گردید و درنهایت بر

هاي میزان اثرگذاري مدیریت سوءاستفاده بر ارزش آزمون

هاي فوتبال ایران تأیید شد. در ادامه به ویژه برند باشگاه

 تحلیل این اثرگذاري خواهیم پرداخت. 

ه مهم تصوري شود، نکتوقتی بحث از تداعی برند می

است که بعد از شنیدن نام برند یا دیدن تصویر برند در 

گیرد. اگر برندي به این موفقیت هاي جمعی شکل میذهن

بزرگ رسیده باشد که در ذهن اکثریت مردم جهان به 

توان ارزش این برند را در واالترین تصوري واحد برسد، می

و رئال مادرید هاي بارسلونا طور مثال تیمحد خود دانست. به

هاي داراي ارزش برند واال نام برد. توان از جمله تیمرا می

هاي لیگ برتري ایران، و مخصوصاً پنج تیم در بین تیم

موردبررسی در این مقاله، یعنی استقالل، سپاهان، تراکتور، 

پرسپولیس و فوالد خوزستان، این ویژگی تا حدي وجود 

ننده نظم و تالش مداوم کطور مثال سپاهان تداعیدارد. به

کننده قهرمانی آسیا، تراکتور است، استقالل تداعی

ثبات، پرسپولیس کننده هواداران پرشور و مدیریت بیتداعی

هاي برتر داخلی و کننده حضور مستمر در رتبهتداعی

کننده مدیریت منظم و آسیایی، و فوالد خوزستان تداعی

که آیا مدیریت  گذاري صحیح است. پرسش این بودسرمایه

تواند در این تداعی سوءاستفاده صحیح توسط مدیران می

بینی اثرگذار باشد؟ مثبت بودن پاسخ تا حدي قابل پیش

مرور بود. چراکه اگر در باشگاهی این موارد کنترل نگردد به

همین مصادیق با برند آن تیم تداعی خواهند شد. یعنی تیم 

یا شرایط مالی مناسب سپاهان نیز اگر زمین تمرین مناسب 

را از دست بدهد، قطعاً تداعی برند این تیم تغییر خواهد 

 آقاییکرد. این نتیجه بیشتر از همه با نتیجه تحقیقات 

) همخوانی دارد. این 5) (1395(سجادي ) و 1( )1394(

تحقیقات نیز بر اهمیت مدیریت باشگاه در سطح ارزش ویژه 

 اند. برند باشگاه اشاره کرده

یت برند همان ارزش یا ارتباط متمایز یک برند از هو

-سایر برندهاست. دقیقا همان معیارهایی است که باشگاه

کنند در ذهن هوادارانشان ثبت کنند. هاي فوتبال تالش می

تر از ها کشف استعداد مهممثال براي برخی باشگاهعنوانبه

نتیجه و قهرمانی است. در این صورت ارزش شناخت 

ها همین هویت برند او خواهد بود. متأسفانه در استعداد

ها استراتژي درستی نسبت به فوتبال ایرانی تقریباً اکثر تیم

ها همراه شده هایی به باشگاههویت برند ندارد و اگر ارزش

است محصول روند تاریخی تیم بوده است نه تصمیم 

هایی همانند قدرت توان ارزشمثال میعنوانمدیران. به

هاي بازیکنان بزرگ ایرانی و خارجی، کسب جامجذب 

-ترین ارزشهاي بزرگ خارجی از مهمبیشتر و بازي با تیم

ها هستند و هواداران ها در حال کسب آنهایی است که تیم

ها در حال حاضر بیشترین اهمیت را نیز به همین ارزش

ها قائل هستند. پس طبیعی است اگر مدیران یک باشگاه
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کنترل مصادیق سوءاستفاده مانع نتایج ضعیف بتوانند با 

ها شده و بردهاي بیشتري کسب کنند، هویت برند در تیم

 تقویت خواهد شد. 

وفاداري به برند به عبارت بسیار ساده یعنی اگر تیم 

کند، هاي بیشتري کسب میدیگري در حال حاضر موفقیت

 باز هم به تیم خود وفادار بمانیم. حفظ این مقوله ظاهراً

ساده در عمل بسیار سخت است. چراکه اغلب طرفداران 

ها نیز در طلب هیجان بیشتر. حفظ نوجوانان هستند و آن

پذیر است که وفاداري جوانان و نوجوانان فقط زمانی امکان

مطمئن شوند تمامی اعضاي تیم از مدیران تا بازیکنان 

د. گیرندهند اما نتیجه نمیبهترین عملکرد خود را ارائه می

اي مدیریت سوءاستفاده نقش براي اثبات چنین مسئله

ها یا زمین کلیدي دارد. اگر تیمی به دلیل حضور دالل

گیري عقب بماند، قطعاً براي تمرین نامناسب از نتیجه

بخشش نخواهد بود. اما اگر هواداران ببیند که هوادران قابل

ده مدیریت با تمامی موانع برخورد کرده و امکان سوءاستفا

را از بین برده، هوادار عیب را در توان تاکتیکی جستجو 

خواهد کرد و به همین دلیل خود تبدیل به کسی خواهد 

شد که راه حل پیدا کند نه معترض محض. به عبارت بهتر 

مدیریت سوءاستفاده نشان دهنده حسن نیت مدیریت 

باشگاه است و تا حد زیادي به هواداران براي بهبود اوضاع 

 دهد. ان میاطمین

در حالت کلی اثرگذاي مدیریت بر ارزش ویژه برند    

)، 4) (1392( يسجادهاي ورزشی در تحقیقات باشگاه

) نشان داده شده 1) (1394( آقایی) و 7) (1393( کابلی

است. و این با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارد اما نکته 

ي مهم براي ما داشتن بینش جدید به برخی از نابهنجار

ور مثال اگر مدیري توهین لفظی مربی به طهاست. به

بازیکن را به عنوان امر عادي تصور کند، قطعاً کاري براي 

رفع آن نخواهد کرد. این مسئله روز به روز بیشتر خواهد 

شد تا اینکه مربی تیم در یک بازي رسمی و مقابل چند 

این میلیون بیننده بازیکن را تنبیه بدنی خواهد کرد. نتیجه 

دار شدن هویت و تداعی برند تیم خواهد کار درمألعام لکه

بود. پس در قدم اول مدیران باید مصادیق سوءاستفاده را با 

سختگیري بیشتري شناسایی کنند. قدم دوم شناسایی 

صحیح میزان تقصیر است. ممکن است سرمربی امکانات 

 هاپیشرفته براي تمرین به بازیکنان پیشنهاد دهد، اما آن

تمکین نکنند. در چنین مواردي باید تقصیر هر دو طرف که 

باعث امکانات نامناسب تمرینی شده، شناسایی شود. در قدم 

ها را هاي صحیح رفع این سوءاستفادهسوم باید روش

ها به دلیل قدرت زیادي که در شناخت. مقابله با دالل

د اي نیست. در قدم اول بایفوتبال ایران دارند، کار ساده

مدیر بتواند شبکه ارتباطی مناسب با بازیکنان لیگ و 

ها برقرار کند. و سپس اقدام به قطع همکاري با سرمربی

ها در ذهن هواداران به معناي ها نماید. حضور داللدالل

کیفیت است و این مسئله قطعاً در ارزش خرید بازیکن بی

 ویژه برند تیم تأثیرگذار خواهد بود.
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Abstract 
Due to the presence of various people and huge profits in sports competitions, abuse 
can also occur in sports organizations. The purpose of this research was the 
identification and confirmation of the components of abuse management in Premier 
League clubs and their impact on club equity. The research method was mixed. The 
statistical populations in the qualitative section were the prior members of disciplinary 
and ethics committees as well as the players in the Iranian Football Premier League, 
and in the quantitative section were the fans of the five familiar clubs in Iran. In the 
qualitative section, the components of abuse in the Premier League were identified 
using the Delphi method and these components were confirmed through the 
confirmatory factor analysis method. In the quantitative section, the relationship 
between abuse management and brand equity was examined. The results showed that 
abuse management in Premier League clubs is effective on brand association, brand 
identity and brand loyalty and ultimately promotes brand equity. Therefore, managers 
should first identify the cases of abuse with more rigor, then identify the correct amount 
of guilt, and finally should identify the correct ways to eliminate these abuses. 
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