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 چکیده

ی) بود اي فوتبال بود. این پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشتحلیل قانون سقف قرارداد در لیگ حرفههدف از انجام این پژوهش بررسی و 

سابقه  سال گذشته 5دادند که در که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماري پژوهش را تمامی بازیکنان، مربیان و مدیرانی تشکیل می

گیري در نمونه صورتبهگیري شد. نمونهنفر برآورد  600حدود  هاآنتند و تعداد اي کشور را داشهاي لیگ برتر حرفهحضور در باشگاه

 180شده، یعتوزهاي نفر بود که از بین تمامی پرسشنامه 210دسترس بوده و تعداد افراد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 

رارداد بود قانون سقف ق ◌ٴ ینهزم در سؤال 43ساخته بود که داراي محقق کامل دریافت شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه صورتبهپرسشنامه 

برگان بررسی از طریق مشورت با اساتید و خ ) بود. روایی و اعتبار پرسشنامه1) تا خیلی مخالف (5از خیلی موافق ( که داراي پنج گزینه

تحلیل  آزمونبا استفاده از  هاوتحلیل دادهیهتجزیید شد. تأ 798/0 ي کرونباخ برابر باآلفاشد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون 

راي بازیکنان قانون سقف قرارداد ب باوجودعاملی اکتشافی و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، افراد نمونه کمتر از متوسط 

)35/2M=) 46/2) و مربیانM=ضایتی ر این زمینه داشتند که قانون سقف قرارداد باعث نار) موافق هستند. همچنین بیشترین توافق را د

ر لیگ اي براي حضور د) و این قانون باعث افزایش تمایل بازیکنان حرفه=19/4Mبازیکنان و مربیان شاغل در لیگ برتر فوتبال شده (

نون سقف قرارداد نه قرار نداشت، رعایت قامواردي نیز که مورد موافقت افراد نمو ازجمله). =13/4Mشود (فارس مییجخلکشورهاي حاشیه 

   ).=98/1Mهاي گذشته  بود (در لیگ برتر در سال
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 مقدمه

اي در ایران، یکی از در بررسی مشکالت ورزش حرفه

-گاهداري یا باشهاي تیممشکالت، افزایش هزینه نیتربزرگ

از  هاي حقوق و دستمزد بازیکنان و مربیانداري است. هزینه

ی از ها بوده است. یکترین دالیل افزایش هزینه باشگاهاصلی

هایی که براي حل این مشکل استفاده شده، وضع روش

 ). 15قوانین مربوط به سقف قرارداد است (

، محبوبیت و بااعتباراي بیشتر امروزه ورزش حرفه

ز شود که باعث شده تا بسیاري اهدایت می درآمدهاي باال

اي براي پرداخت حقوق بازیکنان، هاي حرفهباشگاه

 هزینه کنند. محدود کردن حقوق و دستمزد، ازحدشیب

ذشته هاي گبخشی از یک قرارداد جمعی، از سال عنوانبه

اي در هاي بزرگ حرفههاي مشترك تیمیکی از ویژگی

قف سر اروپا نیز، بحث در مورد آمریکاي شمالی بوده است. د

ی حقوق و دستمزد وجود دارد که ناشی از مقررات بازي مال

 ). 19است ( 2012یوفا در سال 

سقف قرارداد، حداکثر دستمزدي است که براي 

ها در برخی از لیگ. شوددستمزد بازیکنان در نظر گرفته می

شود و براي قرارداد هر بازیکن یک سقف در نظر گرفته می

ها هم سقف را براي کل دستمزدهاي در برخی از کشور

، سقف قرارداد در ییبیش از هرجا. کنندباشگاه تعیین می

اي آمریکاي شمالی بسیار رایج است که اتفاقاً ورزش حرفه

هاي راگبی انگلستان و مهد اقتصاد آزاد است. در لیگ

فرانسه هم این طرح به مرحله اجرا رسیده است. در استرالیا 

. نیز هم در فوتبال و هم در راگبی سقف قرارداد وجود دارد

هدف از ایجاد چنین محدودیتی در وهله اول کنترل 

هاست و در وهله بعد تبع آن کنترل هزینهها و بهدستمزد

ها برقرار باشد این است که در لیگ برابري بیشتري بین تیم

                                                           
1 . Totty E. S; Owens M. F. 
2 . Lipasti A. 

ازلحاظ هایی که که باشگاه صورتنیو رقابت افزایش یابد. بد

 ).6( پذیر بمانندتري دارند، رقابتمالی بنیه ضعیف

) نشان دادند، 2015( 2) و لیپاستی2011( 1توتی و اونز

سقف قرارداد موجب افزایش تعادل رقابتی شده و مجموع 

نتیجه ). 27، 20دهد (ها را نیز کاهش میهزینه باشگاه

هاي حقوقی به نحوه ساختار سقف حقوق و دستمزد ارزیابی

هایی تواند انگیزهیمبستگی دارد. سقف حقوق و دستمزد 

ها یمتبراي حفظ سالمت مالی و بهبود تعادل رقابتی در بین 

یرات تأثهاي ورزشی ایجاد کند، اما عیب آن ایجاد یگلو 

 ).19اي است (سو در بازار(هاي) ورزش حرفه

نظر تاریخی، سقف  ازاذعان داشت که ) 2018( 3واتسون

-بازي میآمریکا هایی که در لیگ فوتبال پرداختی به تیم

کنند، به دلیل عقب نگه داشتن لیگ، بسیار موردانتقاد قرار 

ضمن بررسی رابطه بین حقوق بازیکنان و او گرفته است. 

نشان لیگ برتر فوتبال آمریکا و انگلیس  درها درآمد تیم

حقوق و دستمزد از نظر آماري با درآمد محدودیت داد، 

ها ارتباط معناداري دارد. عالوه بر این، تیم شده توسطکسب

 دهدنشان میهایی مانند لیگ برتر انگلیس با لیگ مقایسه

 از موفقیت عمده لیگ برتر فوتبال بزرگ در جلوگیري مانع

 . )29( حقوق است سقفوجود  آمریکا،

 درآمدهاي به توجهبا برخی محققان اعتقاد دارند، 

فوتبال کشور و نیز تراز مالی منفی این صنعت  در موجود

حقوق  ◌ٴ نهیزم کرد غیرمتناسب با درآمد درها، هزینهباشگاه

 رسدبه نظر می رمعقولیو مزایاي بازیکنان و مربیان امري غ

عیت ها به وضکه باشگاه تا زمانیشاید  . در این میان)8(

قوانین سقف  اند بتوان با برقراريدرآمدزایی مستقل نرسیده

(همانند آنچه در اي فوتبال کشور حقوق براي بازیکنان حرفه

-از هزینهصنعت فوتبال ژاپن نیز به اجرا گذاشته شده است)، 

ها در این زمینه جلوگیري نامعقول باشگاه و ازحدشیکرد ب

3 . Watson 



 41                                                                                  اي فوتبال ایرانتحلیل قانون سقف قرارداد در لیگ حرفه

 

هاي گذشته این قانون با در سال اگرچه .)5( کرد

ي زیاد وضع شد و به همان وضعیت نیز هاثیوحدحرف

هایی مبنی بر وضع قانون زمزمه مجدداًبرداشته شد ولی 

 شود. شنیده می 1400براي سقف قرارداد در لیگ برتر سال 

 برتر لیگ در منعقده فوتبال قراردادهاي حقوقی ماهیت

 که است موارديله ازجم در ایران موجود هايلیگ دیگر و

داراي  فوتبال ايحرفه و افتهیتوسعه کشورهاي به نسبت

 یا و قراردادها فسخکرات به و نیست مطلوبی ياندازهاچشم

 لیگ هايباشگاه در داخلی قراردادهاي نامعتبر امضاي

هاي زیادي را محققان، پژوهش .)7انجام شده است ( برتري

. اندمختلف انجام داده درباره دستمزد بازیکنان در کشورهاي

)، تعیین سقف 2009( 1، باتر و همکارانمثالعنوانبه

) 2018( 2) و واتسون12دستمزد را در بوندسلیگاي آلمان (

اي در امریکا و سقف حقوق بر درآمد بازیکنان حرفه ریتأثنیز 

همچنین، موضوع سقف ). 29اند (انگلستان را بررسی کرده

هاي معتبر شده در بسیاري از لیگ قرارداد از مسائل پذیرفته

 ). 30، 23، 16دنیاست (

 نوع با مطابق ژاپن فوتبال هايلیگ در فوتبال بازیکنان

از:  اندعبارت که اندشده تقسیم اصلی دسته سه به قرارداد

 کارمند عنوانبه قرارداد با آماتوري، بازیکن قرارداد با بازیکن

 از آماتور ي. بازیکناناحرفه قرارداد با باشگاه و بازیکن

 و هستند برخوردار خود باشگاه با ايغیرحرفه قراردادهاي

 برخورداري به ملزم هاباشگاه با ايقرارداد حرفه بستن براي

-حرفه قرارداد از برخوردار شدن هستند. شرایط شرایطی از

 بازیکن آن که است زمانی مقدار بر اساس بازیکنان اي براي

 و فدراسیون لیگ سازمان توسط شدهیمعرف مسابقات در

باشند (بسته به سطح لیگ، زمانی بین  داشته حضور فوتبال

 قراردادهاي که است ذکر به دقیقه). الزم 1350تا  450

-قرارداد حرفه ع نو 3 به خود ژاپن فوتبال بازیکنان ايحرفه

 انواع از یک هر براي که شودمی تقسیم C و  A،  B اي 

                                                           
1 . Battré, M., Deutscher, C., Frick, B. 

 معینی پاداش و حقوق سقف مذکور ايحرفه قراردادهاي

 تصریح ژاپن لیگ ). سازمان17است ( شده گرفته نظر در

سال  3مدت  به بازیکن یک کهیدرصورت که است کرده

 تواندمی بماند، باقی  Cاي حرفه قرارداد وضعیت در بتواند

 نامهیینآ یابد. در ارتقا B یا Aاي حرفه قرارداد وضعیت به

 داده حق ژاپن فوتبال لیگ هايباشگاه به ژاپن ايحرفه لیگ

 بازیکن 5 خارجی، بازیکن 3 بتوانند که حداکثر است شده

 Aقرارداد  با بازیکن 25 و ياحرفهC قرارداد  با یا آماتوري

 ).3باشند( داشته ايحرفه

هاي بزرگ ملی در فصل خارج از مسابقات لیگ هرسال

و دستمزد به وجود هایی درباره سقف حقوق آمریکا، بحث

آید. متغیرهاي تعریف سقف حقوق و دستمزد بسته به می

)، اتحادیه ملی NFLلیگ متفاوت است، لیگ ملی فوتبال (

) و لیگ برتر NHL)، لیگ ملی هاکی (NBAبسکتبال (

شوند. با قوانین مختلفی اداره می هرکدام) MLBبیس بال (

در فصل و  NBAسقف حقوق و دستمزد براي اولین بار در 

). در آن زمان، 26ي آمریکا شد (احرفه، وارد ورزش 1984

میلیون دالر بود. در فصل  6/3سقف حقوق و دستمزد 

میلیون دالر  99، سقف حقوق به بیش از 2017-2018

 عنوانبهداراي چیزي است که  NBAافزایش یافته است. 

، به این معنی که برخی شودیمشناخته  "سقف نرم حقوق"

 هاآنممکن است به دلیل استثنائاتی که براي  هامیتاز 

فراهم شده است، از حد مجاز باالتر روند و بتوانند بازیکنانی 

را حفظ  اندبوده هاآنکه به دلیل وفاداري چندین سال با 

ها بیش از ، اگر تیمNBAامروز در  حالنیباا).  25کنند (

یات میلیون دالر حقوق و دستمزد بدهند، باید مال 119

 NBA). ایجاد سقف حقوق در 21لوکس پرداخت کنند (

اي آمریکا شد. هاي حرفهموجب ایده گرفتن در سایر لیگ

 1994میلیون دالري در سال  6/34، سقف حقوق NFLدر 

میلیون دالر تعیین شده  2/177، 2018بوده و براي فصل 

2 . Watson, T.   
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شروع شد  2004از فصل  NHLاست. محدودیت حقوق در 

میلیون دالر رسیده است.  82تا حدود  2018و در فصل 

 NFLي حقوق در هاتیمحدود، NBAسقف نرم  برخالف

 توانندینمها به هر دلیلی است و تیم "کاله سخت" NHLو 

). لیگ برتر بیس بال 18بروند ( شدهنییتعباالتر از سقف 

است که  متحدهاالتیااي در تنها لیگ از چهار لیگ حرفه

 MLBي هامیتسقف حقوق و دستمزد ندارد. در عوض، 

، پرداخت ازحدشیبهاي جریمه مالیات لوکس را براي هزینه

 ). 28( کنندیم

کنند تا هاست که تالش میدر فوتبال اروپا سال 

کشیده بازیکنان فلکبراي کنترل دستمزدهاي سربه یحلراه

باشگاه بزرگ  18پیدا کنند. چند سال پیش اتحادیه سابق 

ها بود، در کنار برخی از لیگ» 14گروه «اروپا که موسوم به 

هم  خیمونرنیاجراي سقف قرارداد را پیشنهاد دادند. با

طرحی داد که بر اساس آن هر باشگاه اجازه داشته باشد 

هایش را در دستمزد درصد از کل هزینه 50حداکثر 

ها به نتیجه شنهاداز این پی کدامچیبازیکنان خرج کند. اما ه

 فیرپلی« نرسید، تا اینکه با همت میشل پالتینی قانون 

بر اساس این قانون خرج . دمدر کل اروپا به اجرا درآ» مالی

یک باشگاه نباید از دخلش بیشتر باشد. در این قانون سقفی 

براي قراردادهاي بازیکنان در نظر گرفته نشده است، اما 

هایی است که حسابرسان نهدستمزد بازیکنان هم جزو هزی

 ). 6( کنندیوفا حساب می

)، در پژوهشی با 1392دوست (جاللی فراهانی و علی

 یکل يهااستیس يمؤثر بر اجرا يموانع اقتصاد لیتحلعنوان 

اي، یکی از این موانع ی در ورزش حرفهقانون اساس 44اصل 

 در صنعت ربطيذ نهادهاي مالی اطالعات نبودن را شفاف

 اطالعات نبودن شفاف عنوان نموده و اذعان داشتند، ورزش

 داشته ياحرفه براي ورزش سوئی تواند پیامدهايمی مالی

 و بازیکنان یۀرویب قیمت افزایشها آن نیترمهم که باشد

 و داللی نظام وجود به دلیل انتقاالت، و نقل در فصل مربیان

 حل يهاروش از ایشان یکی. است آن بر دقیق نظارت نبود

بیان کرده  قرارداد سقف به قوانین مربوط را وضع مشکل این

 سقف وجود قانون ي کردند که اگرچهریگجهینتو چنین 

 به توجه با است، بوده اثرگذار کشورها برخی در قرارداد

-باشگاه بیشتر بودن دولتی کشور و ايحرفه ورزش وضعیت

 سقف به مربوط قوانین وضع يجابه است بهتر اي،حرفه هاي

 هايباشگاه براي هزینه سقف خصوص در ، قوانینیقرارداد

-هزینه بر نحوة دقیق نظارت و کنترل با و کرد اعمال دولتی

 بازیکنان یۀرویب قیمت افزایش راه در مانعی ها،باشگاه کرد

 ).2کرد ( ایجاد

)، نیز چنین نتیجه گرفتند که 1395عبدي و همکاران (

هاي هاي ملی، تعداد گلسن، تعداد بازي ؛عواملی همچون

 زده بازیکن، سطح تیم قبلی بازیکن و تعداد حضور در ترکیب

عنوان سرمایه انسانی ثابت در فصل قبل، بر قیمت بازیکنان به

دارد و سایر عوامل از قبیل پست بازي، جوایز  ریها تأثباشگاه

قایق و افتخارات فردي و تیمی، وضعیت پا، قد، نسبت گل و د

 .بازي در تعیین قیمت بازیکنان اثر معناداري نداشتند

گذاري گذاري بازیکنان فوتبال و قیمتجهت ارزشبنابراین، 

عوامل این ها در زمان ثبت قرارداد باید به ها توسط باشگاهآن

 ). 8( اي شودتوجه ویژه

) در بررسی مسائل حقوقی 1398قهفرخی ( دوستعلی

اي فوتبال چنین بیان هاي حرفهمرتبط با واگذاري باشگاه

پشتوانه  نبود و گذاريقانون داشته است که به دلیل ضعف

قوانین مرتبط با سقف قرارداد  براي مناسب قانونی و حقوقی

مختلف  ترفندهاي با هاباشگاه بیشتر هاي گذشته،در سال

 و زده دور را قانون غیره) و بازي حق کارانه، داش،پا مانند(

 همچنین، سایر .اندکرده پرداخت بازیکنان به را کالنی مبالغ

-حرفه لیگ قراردادهاي وضعیت رويشده انجام هايبررسی

 لیگ بازیکنان حقوقی قراردادهاي نظام در بازنگري لزوم اي،

 ).9است ( کرده پیشنهاد را فوتبال ايحرفه
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قانون  ریتأث)، ضمن بررسی 2004و همکارانش ( 1بریگر

سقف قرارداد بر بهبود تعادل رقابتی در لیگ فوتبال 

اي بدون هاي حرفهاسترالیا، چنین عنوان داشتند که لیگ

، یک خطر بالقوه است که بوده محدودکنندهوضع قوانین 

اعتقاد داشتند که قانون سقف  هاآنکند. ها را تهدید میتیم

). 11کند (ي از این وضعیت جلوگیري میتا حدودقرارداد 

)، در پژوهشی با 2010و همکارانش ( 2همچنین دیتل

ترکیب محدودیت قرارداد و اشتراك درآمدها  ریتأث"عنوان 

قرارداد  نشان دادند، وضع محدودیت "هاي ورزشیبر لیگ

ها، حقوق دریافتی و اشتراك درآمدها بر میزان سود باشگاه

 ).14مناسبی دارد ( ریتأثبازیکنان و تعادل رقابتی لیگ 

را با  وانتقالنقل)، ترکیبی از قوانین 2010( 3دابسچک

قانون سقف قرارداد در لیگ فوتبال استرالیا بررسی کرد. وي 

گیري نمود که وضع قوانین نقل و انتقاالت، چنین نتیجه

و موجب ایجاد نابرابري  دهدتعادل رقابتی را افزایش نمی

، اگرچه قانون سقف قرارداد نتایج گریدعبارتبهشود. می

) و راگبی استرالیا AFLهاي فوتبال (مثبتی را در لیگ

)NRL به دنبال داشت و تعادل رقابتی را افزایش داد؛ ولی (

نتایج منفی حاصل از ترکیب این قانون با قوانین نقل و 

قانون سقف قرارداد نیز متوقف  انتقاالت باعث شد تا اجراي

 ). 13شود (

)، در پژوهش خود بررسی کرد که 2013( 4کایجاالینن

) اولین سقف NHLچگونه در لیگ ملی هاکی آمریکا (

حقوق، موجب ایجاد تغییرات در تعیین دستمزد و توزیع 

که هنگام  دهدیمي وي نشان هاافتهحقوق شده است. ی

تجربه، افزایش تعیین حقوق بازیکن فقط اهمیت 

هاي وي نشان داد؛ چشمگیري داشته است. همچنین، یافته

بازیکنان کاهش یافته و تقاضا براي  نیترباارزشتقاضاي 

                                                           
1 . Barriger, A. K. 
2 . Dietl, H. M. 
3 . Dabscheck, B. 

به باال (بر اساس استعداد) افزایش یافته است طبقه متوسط 

)18.( 

) ضمن بررسی سقف 2017( 5اوتکان و کُلک اوغلو

بسکتبال  و تطابق با شرایط لیگ NBAحقوق در لیگ 

ترکیه، جزئیات سیستم سقف حقوق، تأثیرات آن در 

بسکتبال جهانی، تحوالت فعلی مرتبط با موضوع و سازگاري 

هاي مثبت و منفی آن را بررسی با بسکتبال ترکیه و جنبه

گیري کردند که سیستم سقف چنین نتیجه هاآنکردند. 

بر ارزش برند لیگ، پایداري رقابت و ثبات  NBAحقوق 

ها تأثیر مثبت دارد و براي ترکیه نیز مفید اقتصادي باشگاه

 ). 24خواهد بود (

اي فوتبال ایران نیز چند سال قبل بحث در لیگ حرفه

گذاري و سقف حقوق مطرح شد، ولی به دلیل ضعف قانون

 بیشترعدم وجود پشتوانه حقوقی و قانونی مناسب براي آن، 

حق  ها با ترفندهاي مختلف (از قبیل پاداش، کارانه،باشگاه

ازیکنان بازي و غیره) قانون را دور زده و مبالغ کالنی را به ب

شده روي وضعیت هاي انجامسایر بررسی کردند.پرداخت می

اي، لزوم بازنگري در نظام حقوقی لیگ حرفه قراردادهاي

د نموده را پیشنها وتبالاي فقراردادهاي بازیکنان لیگ حرفه

ر بهایی مبنی دوباره زمزمه راًیاخبا توجه به اینکه  است.

ن آمحققان بر  رونیازاشود، بازگشت این قانون شنیده می

نون شدند تا ضمن بررسی و تحلیل قانون سقف قرارداد، این قا

 ی و ارزیابی قرار دهند. موردبررسرا از زوایاي مختلف 

 
 ی پژوهششناسروش

این پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) بود که به روش 

میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماري 

-پژوهش را تمامی بازیکنان، مربیان و مدیرانی تشکیل می

هاي سال گذشته، سابقه حضور در باشگاه 5دادند که در 

4 . Kaijalainen, K. 
5 .  Otkan, C., Colakoglu, T. 
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 600حدود  هاآناي کشور را داشتند و تعداد لیگ برتر حرفه

گیري در دسترس نمونه صورتبهگیري شد. نمونهنفر برآورد 

بوده و تعداد افراد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 

هاي نفر بود که از بین تمامی پرسشنامه 210برابر با 

کامل دریافت شد که  صورتبهپرسشنامه  180، شدهعیتوز

 شد.  ها انجامها روي این پرسشنامهداده لیوتحلهیتجز

ساخته بود که با توجه محقق ابزار پژوهش، پرسشنامه

به اهداف اختصاصی پژوهش، بررسی مبانی نظري و مقاالت 

مرتبط و همچنین مصاحبه با برخی خبرگان تنظیم شده و 

قانون سقف قرارداد بود که در  ◌ٴ نهیدرزم سؤال 43داراي 

 ) تا خیلی مخالف5طیف لیکرت با پنج گزینه خیلی موافق (

ضمن بررسی نقاط  ) تنظیم شد. همچنین این پرسشنامه1(

قوت و ضعف قانون سقف قرارداد؛ سایر مسائل مربوط به 

کرد. روایی و اعتبار این قانون را نیز ارزیابی و تحلیل می

از طریق مشورت با اساتید و خبرگان و همچنین  پرسشنامه

ی توزیع آزمایشی آن بین افراد نمونه بررسی شد. پایای

 798/0ي کرونباخ برابر با آلفاپرسشنامه با استفاده از آزمون 

 دییتأبوده و پایایی پرسشنامه را  قبولقابلبه دست آمد که 

 کند. می

ها در دو سطح آمار توصیفی و داده لیوتحلهیتجز

-صورت که پس از استخراج داده اینه باستنباطی انجام شد. 

 یتجمع یرهايمتغ یپرسشنامه، ابتدا جهت بررس يها

به سؤاالت  ییپاسخگو يو برا یفیتوص يهااز روش یشناخت

در سطح آمار  استفاده شد. یپژوهش از آمار استنباط

آماري درصد فراوانی، میانگین و  هايتوصیفی، از شاخص

انحراف استاندارد استفاده شد و در سطح آمار استنباطی، از 

ها از ي گویهبندتیاولوي و براي دییتأآزمون تحلیل عاملی 

 افزارنرمآزمون فریدمن استفاده شد. این محاسبات از طریق 

SPSS  اجرا شد.24(نسخه ( 

 

 

 هاي پژوهشیافته

هاي تحقیق، میانگین سن افراد نمونه بر اساس یافته

 18فرد  نیترجوانبود. همچنین  53/37±27/11برابر با 

درصد  57سال سن داشت. حدود  65ترین فرد سال و مسن

ی بدنتیتربنفر) داراي مدرك تحصیلی  102از افراد نمونه (

ی بدنتیتربهایی غیرمرتبط با نفر) در رشته 74و بقیه افراد (

 تحصیل کرده بودند.

نشان  سابقه حضور در لیگ برترتوزیع افراد نمونه ازنظر 

بود.  47/5±24/6با داد، میانگین سابقه حضور افراد برابر 

سال و بیشترین سابقه  1همچنین کمترین سابقه حضور 

  سال بود. 17حضور برابر با 

نظر  ، توزیع افراد نمونه را از1شماره  و نمودار جدول

دهد. نشان میپست و سمت افراد نمونه و وضعیت تحصیلی 

 افراددرصد از  40شود، بیش از طور که مالحظه میهمان

همچنین،  اند.بوده مدرك تحصیلی کارشناسی اراي، دنمونه

هاي مختلف) از افراد را بازیکنان (در پست درصد 29حدود 

داده و مابقی نیز در کادر فنی یا اجرایی باشگاه تشکیل می

 اند.سمت داشته
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 . توزیع افراد نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی1جدول 

 تحصیالت تعداد درصد سمت در باشگاه تعداد درصد
4/13 1/26 سرمربی 24   دیپلم 47 
3/23 1/11 مربی 42   کاردانی 20 
2/7 یمربکمک 13   6/40  کارشناسی 73 
8/7  ارشد و باالتر 36 20 کادر اجرایی 14 
1/46 2/2 بازیکن 83   نامشخص 4 
2/2  مجموع 180 100 نامشخص 4 

 
 

 ها با استفاده از آزمونطبیعی بودن داده، ادامهدر 

-افتهشد. سپس، ی دییتأکولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی و 

تحقیق شامل  هايگویهمربوط به هر یک از  یهاي توصیف

از  با استفادهدر ادامه . انحراف معیار ارائه شد و میانگین

-تها بررسی شده و اولویي گویهدییتأتحلیل عاملی  آزمون

 .دانجام ش، فریدمن ها نیز با استفاده از آزمونبندي گویه

از آزمون تحلیل  آمدهدستبهبارعاملی ، 2شماره جدول 

مربوط به  سؤاالتعاملی، به همراه میانگین و انحراف معیار 

اي فوتبال بررسی و تحلیل قانون سقف قرارداد در لیگ حرفه

الزم به ذکر است در پرسشنامه تحقیق،  دهد.را نشان می

و براي گزینه خیلی مخالف  5براي گزینه خیلی موافق نمره 

 در نظر گرفته شده بود.  1نمره 
 

 اي فوتبالتوصیف نقاط قوت و ضعف قانون سقف قرارداد در لیگ حرفه. 2جدول 

پرسشنامههاي گویه میانگین  انحراف بارعاملی  

842/0  46/1  35/2  چه میزان با سقف قرارداد براي بازیکنان لیگ موافق هستید؟ تا 

822/0  50/1  46/2  چه میزان با سقف قرارداد براي مربیان لیگ موافق هستید؟ تا 

851/0  42/1  23/3  قانون سقف قرارداد در لیگ کشورهاي دیگر نیز وجود دارد. 

789/0  42/1  49/3  هاي گذشته موافقم.در لیگ هاآن اي، با توجه به نتایجبا تفاوت در سقف قرارداد مربیان لیگ حرفه 

862/0  34/1  43/3  با تفاوت در سقف قرارداد بین بازیکنان تیم ملی و سایر بازیکنان موافقم. 

790/0  18/1  01/2  ها موافقم.هاي آسیا با سایر تیمدر جام باشگاههاي حاضر با تفاوت در سقف قرارداد بازیکنان و مربیان تیم 

830/0  39/1  50/3  رسد.تعیین سقف قرارداد براي بازیکنان خارجی منطقی به نظر می 

864/0  41/1  44/3  رسد.تعیین سقف قرارداد براي مربیان خارجی منطقی به نظر می 

951/0  52/1  30/3  رسد.لیگ، منطقی به نظر میهاي خصوصی عدم رعایت سقف قرارداد براي تیم 

836/0  29/1  63/2  شود.المال میدر بیت ییجوصرفهتعیین سقف قرارداد باعث  

742/0  27/1  60/2  شود.تعیین سقف قرارداد باعث بهتر شدن کیفیت لیگ می 

789/0  06/1  13/4  شود.می فارسیجخلاي براي حضور در لیگ کشورهاي حاشیه این قانون باعث افزایش تمایل بازیکنان حرفه 

839/0  01/1  94/3  تعیین سقف قرارداد مانع از ورود بازیکنان مطرح خارجی به لیگ کشورمان است. 

805/0  921/0  99/3  تعیین سقف قرارداد مانع از ورود مربیان مطرح خارجی به لیگ کشورمان است. 

729/0  006/1  98/1  هاي گذشته سقف قرارداد تا حد زیادي رعایت شده است.سال در لیگ برتر 

761/0  997/0  92/3  شود.غیرواقعی می هاييسندسازتعیین سقف قرارداد به روش حاضر باعث افزایش تبادالت غیررسمی و  
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769/0  29/1  33/3  شود.باعث کمرنگ شدن یا حذف دالالن در نقل و انتقاالت بازیکنان می قراردادتعیین قانون سقف  

814/0  12/1  22/2  کند.قوانین و ضوابط موجود، اجراي کامل قانون سقف قرارداد را تضمین می 

757/0  20/1  63/2  کند.گیري مستقل تصمیم صورتبهدر تعیین قوانین سقف قرارداد، باید فدراسیون فوتبال (سازمان لیگ)  

845/0  13/1  49/2  در تعیین قوانین سقف قرارداد، باید از نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استفاده شود. 

759/0  05/1  32/2  ها نقش داشته باشند.باشگاه اندرکاراندستدر تعیین قوانین سقف قرارداد، باید مدیران عامل و  

817/0  16/1  37/3  بازیکنان، باید متوسط حقوق دریافتی سایر اقشار جامعه در نظر گرفته شود. در تعیین میزان سقف قرارداد 

747/0  11/1  11/3  راستا است.قانون سقف قرارداد بیشتر با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور هم 

856/0  23/1  01/3 علمی، هنري و هاي بین میزان قرارداد بازیکنان سرشناس فوتبال و افراد سرشناس در سایر حوزه 
 غیره (پزشکان، مهندسان، هنرمندان و غیره) تناسب منطقی وجود دارد.

658/0  15/1  83/2  هاي سایر نقاط جهان تناسب منطقی وجود دارد.بین میزان قرارداد بازیکنان لیگ در مقایسه با بازیکنان لیگ 

850/0  19/1  93/2  بوده است. المللیینبافزایش قرارداد بازیکنان و مربیان کشورمان متناسب با رشد فوتبال ما در مجامع  

798/0  16/1  59/3 از اقشار مختلف جامعه را به خود  یتوجهقابلبه دلیل اینکه تماشاي فوتبال اوقات فراغت تعداد  
 اختصاص داده است، دستمزد باالي بازیکنان و مربیان قابل توجیه است.

712/0  05/1  19/2  کاهش تعداد تماشاگران فوتبال در کشور نسبت به قبل، با افزایش دستمزد مربیان و بازیکنان ارتباط دارد. 

894/0  19/1  84/2  شود.یا شهر خاص، باعث ماندن بازیکنان در تیمی با دریافت سقف قرارداد میوجود عالقه یا عرق به باشگاه  

845/0  13/1  86/2  شود.وجود عالقه یا عرق به باشگاه یا شهر خاص، باعث ماندن مربیان در تیمی با دریافت سقف قرارداد می 

762/0  13/1  رسد.تر به نظر میتعیین سقف قرارداد بازیکنان، مناسب يجابهها تعیین سقف بودجه باشگاه 4 

792/0  06/1  68/3  در تعیین سقف قرارداد، باید عواملی مانند شرایط آب و هوایی شهرها، امکانات و مانند آن، مدنظر قرار گیرد. 

736/0  08/1  84/3  بودن لیگ برتر فوتبال در تضاد است. ياحرفهقانون سقف قرارداد با  

808/0  951/0  11/4  شود.شکن میهاي قانونهاي متعهد به این قانون در برابر تیمتیم یفتضعقانون سقف قرارداد باعث  

735/0  10/1  34/2  .شودیمقانون سقف قرارداد باعث کاهش انگیزه نوجوانان در روي آوردن به فوتبال  

794/0  819/0  10/4  شود.ها، باعث عدم رعایت سقف قرارداد میاز مدیران باشگاه گرا بودن یا ترس از تعویض در بعضینتیجه 

766/0  816/0  19/4  شود.قانون سقف قرارداد باعث نارضایتی بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ برتر فوتبال می 

819/0  42/1  18/3   کنند را ندارند.مدیران فدراسیون و سازمان لیگ توانایی برخورد با کسانی که از سقف قرارداد تخطی می 

675/0  17/1  01/3  شود.با گذشت زمان، بر میزان تعهد و پایبندي مربیان و بازیکنان به قانون سقف قرارداد افزوده می 

709/0  04/1  54/2  رعایت قانون سقف قرارداد بر افزایش کیفیت فنی تیم ملی فوتبال تأثیر خواهد داشت. 

748/0  15/1  62/2  رسد.تر هم الزم به نظر میهاي پایینهاي ردهبراي بازیکنان و مربیان لیگقانون سقف قرارداد  

739/0  14/1  75/2  شود.هاي ورزشی میقانون سقف قرارداد براي بازیکنان و مربیان فوتبال، باعث پیشرفت و توسعه سایر رشته 

857/0  10/1  17/3  ها خواهد داشت.باشگاهتعیین قانون سقف قرارداد تأثیر مثبتی بر تراز مالی  

 
از آزمون تحلیل  آمدهدستبهبا توجه به اینکه بارعاملی 

است، بنابراین  5/0ها باالتر از عاملی اکتشافی در تمامی گویه

شوند. ها در فرآیند تحقیق باقیمانده و بررسی میتمامی گویه

با استفاده از آزمون آماري فریدمن، نظرات افراد در ادامه، 

نمونه در خصوص نقاط مثبت و منفی قانون سقف قرارداد بر 

با توجه به سطح ي شد. بندرتبهاساس میزان موافقت 

هاي تحقیق )، گویه≥ P 001/0( آمدهدستبهمعناداري 

متفاوتی بوده و بنابراین با استفاده از آزمون  داراي میانگین

، 3جدول شماره  ي کرد.بندرتبهرا  هاآنتوان دمن میفری

را  سؤاالتي بندرتبه 4نتایج آزمون فریدمن و جدول شماره 

 دهد. بر اساس میانگین رتبه نشان می
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 هاي تحقیقي گویهبندرتبه. نتایج آزمون فریدمن در خصوص 3جدول 

 92/617 خی دو

Df 42 

 P 001/0میزان 

   
 ي با آزمون فریدمنبندرتبهو بندي نقاط قوت و ضعف قانون سقف قرارداد اولویت. 4جدول 

گین رتبه پرسشنامههاي گویه میان  
06/32  شود.قانون سقف قرارداد باعث نارضایتی بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ برتر فوتبال می 

64/31  شود.ها، باعث عدم رعایت سقف قرارداد میاز مدیران باشگاه گرا بودن یا ترس از تعویض در بعضینتیجه 

16/31  شود.شکن میهاي قانونهاي متعهد به این قانون در برابر تیمتیم یفتضعقانون سقف قرارداد باعث  

14/31  تعیین سقف قرارداد مانع از ورود مربیان مطرح خارجی به لیگ کشورمان است. 

01/30  شود.می فارسیجخلاي براي حضور  در لیگ کشورهاي حاشیه افزایش تمایل بازیکنان حرفهاین قانون باعث  

75/29  تعیین سقف قرارداد مانع از ورود بازیکنان مطرح خارجی به لیگ کشورمان است. 

56/29  شود.غیرواقعی می هاييسندسازتعیین سقف قرارداد به روش حاضر باعث افزایش تبادالت غیررسمی و  

33/29  رسد.تر به نظر میتعیین سقف قرارداد بازیکنان، مناسب يجابهها تعیین سقف بودجه باشگاه 

77/28  بودن لیگ برتر فوتبال در تضاد است. ياحرفهقانون سقف قرارداد با  

46/26  ر قرار گیرد.در تعیین سقف قرارداد، باید عواملی مانند شرایط آب و هوایی شهرها، امکانات و مانند آن، مدنظ 

78/25 از اقشار مختلف جامعه را به خود اختصاص داده است، دستمزد  یتوجهقابلبه دلیل اینکه تماشاي فوتبال اوقات فراغت تعداد  
 باالي بازیکنان و مربیان قابل توجیه است.

66/25  رسد.تعیین سقف قرارداد براي بازیکنان خارجی منطقی به نظر می 

34/25  هاي گذشته موافقم.در لیگ یجشاننتااي، با توجه به سقف قرارداد بین مربیان لیگ حرفه با تفاوت در 

31/25  با تفاوت در سقف قرارداد بین  بازیکنان تیم ملی و سایر بازیکنان موافقم. 

03/25  رسد.تعیین سقف قرارداد براي مربیان خارجی منطقی به نظر می 

82/24  بازیکنان، باید متوسط حقوق دریافتی سایر اقشار جامعه در نظر گرفته شود. در تعیین میزان سقف قرارداد 

38/24  شود.باعث کمرنگ شدن یا حذف دالالن در نقل و انتقاالت بازیکنان می قراردادتعیین قانون سقف  

81/23  رسد.هاي خصوصی لیگ، منطقی به نظر میعدم رعایت سقف قرارداد براي تیم 

08/23  قرارداد در لیگ کشورهاي دیگر نیز وجود دارد.قانون سقف  

72/22  ها خواهد داشت.تعیین قانون سقف قرارداد تأثیر مثبتی بر تراز مالی باشگاه 

52/22   کنند را ندارند.مدیران فدراسیون و سازمان لیگ توانایی برخورد با کسانی که از سقف قرارداد تخطی می 

43/22  راستا است.با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور همقانون سقف قرارداد بیشتر  

29/21  شود.با گذشت زمان، بر میزان تعهد و پایبندي مربیان و بازیکنان به قانون سقف قرارداد افزوده می 

50/20 ان، مهندسان، هاي علمی، هنري و غیره (پزشکبین میزان قرارداد بازیکنان سرشناس فوتبال و افراد سرشناس در سایر حوزه 
 هنرمندان و غیره) تناسب منطقی وجود دارد.

41/20  المللی بوده است.افزایش مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان کشورمان متناسب با رشد فوتبال ما در مجامع بین 

07/20  شود.میوجود عالقه یا عرق به باشگاه یا شهر خاص، باعث ماندن مربیان در تیمی با دریافت سقف قرارداد  

30/19  شود.وجود عالقه یا عرق به باشگاه یا شهر خاص، باعث ماندن بازیکنان در تیمی با دریافت سقف قرارداد می 

78/18  هاي سایر نقاط جهان تناسب منطقی وجود دارد.بین میزان قرارداد بازیکنان لیگ در مقایسه با بازیکنان لیگ 
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54/18  شود.هاي ورزشی میبازیکنان و مربیان فوتبال، باعث پیشرفت و توسعه سایر رشتهقانون سقف قرارداد براي  

14/18  شود.المال میدر بیت ییجوصرفهتعیین سقف قرارداد باعث  

78/17  گیري کند.مستقل تصمیم صورتبهدر تعیین قانون سقف قرارداد، باید فدراسیون فوتبال (سازمان لیگ)  

72/17  شود.قرارداد باعث بهتر شدن کیفیت لیگ میتعیین سقف  

71/17  رسد.تر هم الزم به نظر میهاي سطوح پایینقانون سقف قرارداد براي بازیکنان و مربیان لیگ 

42/16  چه میزان با سقف قرارداد براي مربیان لیگ موافق هستید؟ تا 

36/16  فوتبال تأثیر خواهد داشت.رعایت قانون سقف قرارداد بر افزایش کیفیت فنی تیم ملی  

34/16  در تعیین قوانین سقف قرارداد، باید از نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استفاده شود. 

17/16  چه میزان با سقف قرارداد براي بازیکنان لیگ موافق هستید؟ تا 

98/14  .شودیمقانون سقف قرارداد باعث کاهش انگیزه نوجوانان در روي آوردن به فوتبال  

72/14  باشند. ها نقش داشتهباشگاه اندرکاراندستدر تعیین قانون سقف قرارداد، باید مدیران عامل و  

64/13  کند.قوانین و ضوابط موجود، اجراي کامل قانون سقف قرارداد را تضمین می 

60/13  ان و بازیکنان ارتباط دارد.کاهش تعداد تماشاگران فوتبال در کشور نسبت به قبل، با افزایش دستمزد مربی 

59/11  ها موافقم.هاي آسیا با سایر تیمبه جام باشگاه یافتهراههاي با تفاوت در سقف قرارداد بازیکنان و مربیان تیم 

19/11  هاي گذشته سقف قرارداد تا حد زیادي رعایت شده است.در لیگ برتر سال 

 

 يریگجهینتبحث و 
قرارداد یا سقف دستمزد یک توافق یا قانون در سقف 

هایی را در میزان حقوق اي است که محدودیتورزش حرفه

کند. هاي ورزشی ایجاد میپرداختی به بازیکنان در باشگاه

تواند محدودیت در بخشی از قرارداد یا این محدودیت می

کل قرارداد بازیکنان باشد. سقف قرارداد یک توافق بین 

). مشابه چنین 29لیگ و اتحادیه بازیکنان است (مدیریت 

سال وضع  4قانونی در لیگ برتر فوتبال ایران نیز به مدت 

 ، لغو شد. 1392-93شده بود که با آغاز لیگ 

هاي تحقیق نشان داد، بیش از نیمی از افراد نمونه یافته

هاي درصد) را مربیان و اعضاي کادر فنی شاغل در تیم 52(

درصد از  48دادند و حدود برتر تشکیل میحاضر در لیگ 

هاي افراد نمونه نیز بازیکنان شاغل در لیگ برتر در پست

اند. نتایج تحقیق نشان داد، افراد نمونه کمتر از مختلف بوده

قانون سقف قرارداد براي بازیکنان  باوجودمتوسط 

)35/2M=) 46/2) و مربیانM= .با درواقع) موافق هستند ،

توان بیان کرد که در خصوص ایج تحقیق میتوجه به نت

قانون سقف قرارداد توافق چندانی بین افراد نمونه وجود 

ندارد و برخی با آن موافق بوده و برخی دیگر به دالیل 

 مختلف با این قانون مخالف هستند. 

معتقدند که میل به پیروزي  قانون سقف قرارداد موافقان

کند که سوسه میها را وو موفقیت، مدیران باشگاه

احتمالی، بازیکنان  خطراتوکتاب و بدون محاسبه حساببی

بزرگ را با دستمزدهاي باال به خدمت بگیرند، فارغ از اینکه 

با این کار ممکن است باشگاه را به ورطه ورشکستگی 

با وضع قوانین مربوط به سقف باید . بنابراین، بکشانند

). 6(ع خود عمل کنندها را وادار کرد که به نفآنقرارداد 

توان نادیده گرفت که سقف قرارداد هم مانند هر البته نمی

اي در اقتصاد، ممکن است در عمل با مشکالت و نظریه

از  تیهایش را درنهاتبعاتی مواجه شود که هزینه

هایش بیشتر کند. در غیر این صورت چه کسی است فایده

ها استقبال نکند یا در لیگ هاي باشگاهکه از کنترل هزینه

 رقابت بیشتري باشد؟
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نتایج تحقیق نشان داد، افراد نمونه بیشترین توافق را 

در این زمینه دارند که قانون سقف قرارداد باعث نارضایتی 

ر لیگ برتر فوتبال شده بازیکنان و مربیان شاغل د

)19/4M= و این قانون باعث افزایش تمایل بازیکنان (

فارس یجخلاي براي حضور در لیگ کشورهاي حاشیه حرفه

). اینکه بازیکنان و مربیان شاغل از =13/4Mشود (می

وجود چنین قانونی ناراضی باشند تا حدودي بدیهی به نظر 

مانعی براي دریافت  عنوانبهوجود این قانون  چراکهرسد می

شود. کارشناسان اعتقاد ها تفسیر میمبالغ بیشتر از باشگاه

اي در ترین دلیل حضور بازیکنان حرفهداشته و دارند، اصلی

فارس کسب درآمد بیشتر و یجخللیگ کشورهاي حاشیه 

دریافت مبالغ باال بوده است وگرنه کیفیت و سطح بازي در 

لیگ برتر ایران نبوده و در ها چندان باالتر از این لیگ

ها نیز بسیاري موارد باعث افت بازیکنان حاضر در این لیگ

 شده است. 

هاي متعهد به قانون سقف قرارداد نسبت به تضعیف تیم

، سومین عاملی بود که افراد نمونه توافق شکنقانونهاي تیم

). همچنین به اعتقاد =11/4Mباالیی روي آن داشتند (

گرا بودن یا ترس از تعویض در برخی نتیجهافراد نمونه، 

شود ها، باعث عدم رعایت سقف قرارداد میمدیران باشگاه

)11/4M=توان ). در حقیقت، با استناد به این نتایج می

هایی که قانون سقف قرارداد را رعایت اذعان داشت که تیم

اند و شاید یکی از دالیل لغو ی متضرر شدهنوعبهاند؛ کرده

اینکه چرا در اروپا براي انون، همین وضعیت بوده است. این ق

ها تاکنون مستقیماً از خود قانون سقف قرارداد کنترل هزینه

آن  یک دلیل. استفاده نشده است، دالیل مختلفی دارد

قانون انتقال آزاد نیروي کار در سراسر اتحادیه اروپاست. 

در تواند محدودیتی را ، هیچ لیگی نمییگردعبارتبه

اگر در یک  ترتیبینااستفاده از بازیکن اروپایی وضع کند. به

لیگ سقف قرارداد اجرا شود، این تهدید وجود دارد که 

بهترین بازیکنان لیگ خیلی راحت و بدون هیچ محدودیتی 

ها سقف قرارداد وجود به کشورهاي دیگري بروند که در آن

براي همه ندارد. ضمن آنکه یوفا اختیار این را ندارد که 

ها چنین قانونی را وضع کند. با توجه به اهمیتی که لیگ

لیگ قهرمانان در اروپا دارد، هیچ کشوري هم حاضر 

شود جداگانه براي خودش این قانون را به تصویب نمی

ها، هاي سایر کشورهایش را در رقابت با تیمبرساند و باشگاه

ي شمالی از این مشکالت در آمریکا کدامیچه .تضعیف کند

 یتشایران هم از این لحاظ وضع کهیوجود ندارد. درحال

 ). 6( شبیه به اروپاست یشوبکم

یکی دیگر از مواردي که افراد نمونه توافق باالیی روي 

ي جابهها آن داشتند، این بود که تعیین سقف بودجه باشگاه

رسد تر به نظر میتعیین سقف قرارداد بازیکنان، مناسب

)4M=ین، به اعتقاد افراد نمونه این قانون باعث ). همچن

-هاي غیرواقعی میيسندسازافزایش تبادالت غیررسمی و 

ین اشکاالتی که به قانون تربزرگ). یکی از =92/3Mشود (

سقف قرارداد وارد بود، عدم کنترل دقیق آن توسط نهادهاي 

هاي کاربردي که در بسیاري از ناظر بود. یکی از روش

ها و جلوگیري از براي کنترل بودجه باشگاه کشورهاي دنیا

شود؛ محدود کردن استفاده می هاآنحساب یبهزینه کرد 

رسد ها براي هزینه کردن است. همچنین، به نظر میباشگاه

) AFCبا توجه به الزاماتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا (

ها داشته است، با توجه به این سازي باشگاهيتجاردر بحث 

ها را کنترل کرد. مهدي تاج، بهتر بتوان بودجه باشگاه قانون

رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در این زمینه عنوان یبنا

که سقف  دآوردنمیبه ما فشار  ازاینیشپ"داشته بود: 

این مسئله جز  کهیدرحال ،قراردادها را دوباره احیا کنیم

اختیارات سازمان لیگ نیست. اما بودجه جز اختیارات 

درصد  60زمان لیگ است و قطعاً باید اجرا شود. یعنی سا

درصد هم باید  20و قراردادها شود،  انباید هزینه بازیکن

هزینه نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امیدها شود که خود 

AFC درصد هم  20آن فشار آورده است.  يهم بر اجرا
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ا توانیم سقف قراردادها را اجرهاي جانبی است. ما نمیهزینه

کنیم چراکه قانونی نیست اما بودجه قانونی است و اجرایی 

 ).1( "خواهد شد.

از دیگر مواردي که افراد نمونه توافق نسبتاً باالیی روي 

آن داشتند این بود که تعیین سقف قرارداد مانع از ورود 

مربیان و بازیکنان مطرح خارجی به لیگ کشورمان است 

)99/3M=قانون سقف قرارداد با ). به اعتقاد افراد نمونه ،

). =84/3Mي بودن لیگ برتر فوتبال در تضاد است (احرفه

هاي مطرح با توجه به مبالغ کالنی که بسیاري از باشگاه

-کنند؛ بدیهی به نظر میها پرداخت میبراي جذب ستاره

رسد که براي جذب این دسته از مربیان و بازیکنان مطرح 

که در چارچوب هیچ سقف  و مشهور باید مبالغی هزینه کرد

-گنجد. همچنین، با توجه به قوانین حرفهو محدودیتی نمی

رسد که اعمال قانون سقف ، به نظر میFIFAو  AFCاي 

قرارداد، از منظر حقوقی و قانونی نیز دچار اشکال باشد. 

شاید یکی از دالیلی که این قانون چندان جدي گرفته نشد، 

تاج، از مسئوالن ارشد  مثالعنوانبههمین دلیل بوده است. 

سازمان لیگ "فدراسیون در این خصوص اظهار داشته بود: 

دخالت زیادي در این مسائل ندارد. ما باید در آن چیزي که 

صورت جدي دخالت کنیم و در آن مربوط به ماست به

چیزي هم که مربوط به ما نیست دخالت نکنیم. ما 

-ها دخالت نمیاهدر نحوه بازیکن گرفتن باشگ وجهیچهبه

توانیم سقف قراردادها را اجرا کنیم چراکه ما نمی .کنیم

 .)1( "قانونی نیست

یک تفاوت بزرگ دیگر بین ورزش آمریکاي شمالی با 

ها که براي اجراي این قانون مهم است، ساختار سایر کشور

لیگ در این کشورهاست. در اروپا و خیلی از جاهاي دیگر، 

هاي مختلف لیگ ر میان دستهسیستم صعود و سقوط د

وجود دارد. اما در آمریکا و کانادا این سیستم وجود ندارد و 

ها همان تیم کند و هرسالهیچ تیمی صعود یا سقوط نمی

تر تیمی که به دسته باال طورینهم. کننددر لیگ رقابت می

هایش را باال ببرد که از کند، یا باید سقف دستمزدصعود می

آید، یا باید با این قضیه کنار بیاید که نمیاش برعهده

بازیکنان خوبش را از دست بدهد. این مشکل در مورد ایران 

ها، دلیل فاوت در سیستم مالیاتی کشور. تهم وجود دارد

ها را از اجراي این تئوري بازداشته ییدیگري است که اروپا

سقف قرارداد وجود داشته باشد،  کهیاست. درصورت

هاي دهند به کشوري بروند که مالیاتترجیح می بازیکنان

ها با در گیرد و به همین دلیل است که اروپاییکمتري می

ها تاکنون سقف قرارداد را نظر گرفتن همه این محدودیت

 .)6( انداند و از خیر تمام مزایایش گذشتهاجرا نکرده

ی در نتایج تحقیق این بود که توجهقابلاز نکات 

مواردي که افراد نمونه با آن موافق بودند؛ مواردي  برخالف

 نظراتفاقنیز وجود داشت که افراد نمونه در مخالفت با آن 

مواردي که مخالفت زیادي با آن شد (یا  ازجملهداشتند. 

توافق خیلی اندکی روي آن شد)، رعایت قانون سقف قرارداد 

که ییازآنجا). =98/1Mهاي گذشته بود (در لیگ برتر سال

 اندرکاراندستتمامی افراد نمونه از بین مربیان، بازیکنان و 

 هاآنشاغل در لیگ برتر انتخاب شده بودند، بنابراین نظرات 

همچنین با   تواند تا حد زیادي به واقعیت نزدیک باشد.می

-هاي ورزشی، مصاحبهها و سایتمروري بر صفحات روزنامه

بال و سازمان لیگ فدراسیون فوت مسئوالنهاي زیادي از 

شود که مبین عدم رعایت قانون سقف قرارداد مشاهده می

نور شرق رئیس  مثالعنوانبهدر لیگ فوتبال ایران است. 

در این خصوص  کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

اصالً اصولی نیست که سازمان لیگ و «اظهار داشته است: 

بی یک تیم سقف یا فدراسیون فوتبال براي بازیکن و یا سرمر

 عنوانیچهقرارداد بگذارد، زیرا سقف قرارداد در کشور ما به

شود. البته تمهیداتی وجود دارد که اجرا نمی یخوببه

ها مؤثر باشد و آن این است تواند در کاهش رقم قراردادمی

ها و توافقات حتماً باید در سازمان لیگ ثبت شود که قرارداد

تواند می يکارد. به نظر من پنهانتواند مؤثر باشو این می
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طور که هاي کاذب دامن بزند و همانبه باال بردن قیمت

گفتم اگر ما رقم واقعی قراردادهایمان را در سازمان لیگ 

ثبت کرده و بر اساس آن مالیات بپردازیم در درست نشان 

 .)10» (دادن رقم قرارداد بسیار مؤثر است

ي با آن وجود داشت، از دیگر مواردي که مخالفت زیاد

یافته راههاي تفاوت در سقف قرارداد بازیکنان و مربیان تیم

ها بود هاي آسیا نسبت به سایر تیمبه جام باشگاه

)01/2M= احتماالً دلیل اصلی وضع چنین قانونی در .(

-قوانین مربوط به سقف قرارداد، امکان رقابت بیشتر با تیم

در کشورهاي حاشیه  هاي عربییژه تیموبههاي آسیایی 

که مشاهده شد به  طورهمانفارس بوده است ولی یجخل

آمیز بودن این قانون نسبت به سایر یضتبعدلیل ماهیت 

اند. در ضمن هاي داخلی، افراد نمونه با آن مخالف بودهتیم

زیاد نبوده است که  قدرآنباید توجه داشت که این تفاوت 

ح و بازیکنان توانمند هاي مطرها بتوانند ستارهباشگاه

اهرمی  عنوانبهکنند و صرفاً از این تبصره  جذبخارجی را 

 اند.بازیکنان داخلی استفاده کرده توجهجلببراي 

از دیگر نکات جالب در نتایج تحقیق این بود که به نظر 

افراد نمونه، قوانین و ضوابط موجود، اجراي کامل قانون 

). شواهد نشان =22/2Mکند (سقف قرارداد را تضمین نمی

سقف قرارداد بارها و بارها هاي گذشته در دورهدهد، می

عبور قانون قرمز از چراغ یراحتها بهرعایت نشد و خیلی

بر اساس «: فدراسیونی از مسئوالن یکطبق اعالم کردند. 

فوتبال تهران و سایر  یئتهاي ثبت قرارداد که در هبرگه

نفر سقف قرارداد را رعایت  22تنها  ،شهرها به ثبت رسیده

این در حالی است  .»جز این صحت نداردنکردند و ارقامی به

هایی براي دور زدن ها از چه راهدانند باشگاهکه همه می

سرپرست وقت سازمان کنند. بهروان قانون استفاده می

ها عالوه بر حواله حتی خبر داد که بعضی از باشگاهلیگ، 

مسکونی، حواله میلگرد و تیرآهن هم به ماشین و منزل 

دهند که قطعاً این هم مصداق بارز دور زدن بازیکنان می

ها هرحال اینقانونی ندارد. بهقانون است و هیچ فرقی با بی

لیگ هایی براي رعایت نشدن سقف قرارداد در همه نشانه

قانون سقف یت درنهاشاید به همین دالیل بود که . )3بود (

شد کامالً برداشته موافقان و مخالفان بسیار،  باوجودقرارداد 

 تر از قبل کرد.و بازار نقل و انتقاالت دولتی فوتبال را آشفته

توان چنین اذعان داشت، با توجه به دولتی یت میدرنها

هاي حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران، بودن بیشتر تیم

داد در شود ابتدا وضعیت اجراي قانون سقف قرارتوصیه می

بررسی شود. سپس،  جانبههمه صورتبهفصول گذشته 

ضمن برطرف کردن نقاط ضعف آن و ایجاد قوانین پشتیبان 

برد، مجدداً این قانون را در که ضمانت اجرایی آن را باال می

که شرایط یدرصورتلیگ برتر فوتبال برقرار نمود. البته 

 سازي حرکت کرد و بخشخصوصیداري به سمت باشگاه

خصوصی واگذار شد،  بخشهاي فوتبال به اي از باشگاهعمده

 این قانون را تعدیل نموده و یا حتی لغو کرد. توانآنگاه می
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze salary cap rules in the Iranian professional 
football league. The statistical population of research was all managers, coaches and 
players that participate in the professional football league of Iran in 5 recent years and 
there was estimated about 600 persons. 210 subjects were selected based on Kerjcy and 
Morgan table. The research method was descriptive and done by researcher made 
questionnaire that had 43 questions about salary cap rules with 5 options from 
absolutely agree (5) to absolutely disagree (1). 180 questionnaires were received from 
subjects completely. Data analysis was done by Factor Analysis and Freidman’s test. 
Results showed that there was no agreement on salary cap rules for players (M=2.35) 
and coaches (M=2.46). The subjects showed most agreement in the case of players and 
coaches dissatisfaction with salary cap rules (M=4.19) and increased transfers of players 
to the Arabian Leagues (M=4.13). The subjects believe that the salary cap rules were 
not successful in the previous season (M=1.98).     
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