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 تحلیل موانع اثرگذار بر عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران

 

 2رسول نظری  – 1 جواد مرادی چالشتری

ای سما، آموختۀ دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، آموزشکدة فنی و حرفه. دانش1
رزشی، ودانشیار مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم . 2 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران 

 اصفهان، ایران، (خوراسگان) واحد اصفهان سالمیدانشگاه آزاد ا

 (1397 / 0 7 /22 ، تاریخ تصویب :   1396/ 10/  08)تاریخ دریافت : 
 

 

 

 چکیده

وش پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد پایدار در صنعت فوتبال ایران است. با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از ر مطالعه از این هدف

نفر از خبرگان  28ساختاریافته با منظور مصاحبۀ نیمهتحقیق استفاده شد. بدین ترین عوامل مرتبط با موضوعکیفی برای شناسایی مهم

برفی انتخاب گلوله گیری نظری وصورت ترکیبی از روش نمونهبنیاد، نمونۀ تحقیق بهامر صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده

ای و حمایت هواداری، تی و تجهیزاتی، درآمدی و تجاری، پخش رسانهشامل ورزشی و فنی، زیرساخ بخش 7مانع در  53شد. نتایج تحقیق 

منظور که به حقوقی و قانونی، سیاستگذاری و سازمانی و مدیریتی و منابع انسانی را بر عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران اثرگذار دانست

بر این وهطور ویژه به رفع موانع مذکور پرداخته شود. عالبرخورداری از عملکردی پایدار در دو بخش ورزشی و درآمدی و تجاری باید به

محیطی مانند محیطی و برونای از اقدامات از طریق عوامل درونمنظور رفع موانع مذکور، باید مجموعههای تحقیق نشان داد بهیافته

ربط صورت اسالمی و دیگر نهادهای ذی مدیران فعال در نهادهای صنعت فوتبال کشور و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای

 پذیرد.

 

  های کلیدیواژه

 صنعت، عملکرد پایدار، عوامل تجاری، عوامل ورزشی، فوتبال ایران.

 

 

                                                           

  -  : 09133680240نویسنده مسئول : تلفن                                                                            Nazarirasool@yahoo.comEmail:  



 1398، پاییز 26 مارةش، 7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          38

 

 مقدمه

ترین ورزش است و بیش از هر ورزش فوتبال محبوب

های مهم فوتبال تورنمنتکند. دیگری درآمد تولید می

های کنند و لیگمانند جام جهانی، سود زیادی تولید می

ها بیننده را به خود جلب ای فوتبال توجه میلیونحرفه

صنعت  ها ویق برگزاری این لیگکنند و از طرمی

داری موجب رشد و توسعة اقتصادی در سطح کالن باشگاه

فوتبال از شکل ست که صنعت ااند. این واقعیتی شده

تفریحی و آماتور به تجارت چندین میلیون دالری تبدیل 

ها و گذاران، رسانهکه توجه سرمایهای گونهشده است، به

ت حامیان مالی را از اقصی نقاط دنیا جلب و جذب کرده اس

(. این قضیه فقط در خصوص برنده شدن در مسابقات 19)

است؛ چراکه  نیست، بلکه مسئلة کسب درآمد و پول مطرح

گذار قدرتمند یا جذب در این بین، کسب و جذب سرمایه

ای یافته است. العادهحامی مالی قوی اهمیت فوق

ای، کارایی های مدرن و جدید، حقوق پخش رسانهاستادیوم

بازیکنان، موفقیت فنی تیم، موفقیت در جذب بازیکنان 

ها و تجارت محبوب، کسب عناوین قهرمانی در لیگ

ت ورزشی و غیرورزشی صنعت فوتبال را به صنعتی محصوال

ترین ورزش دنیا بدل ساخته جذاب و فوتبال را به محبوب

ای شدن در فوتبال شرایطی را ایجاد کرده (. حرفه25است )

ای به مدیریت پرداخت. مدیریت طور ویژهاست که باید به

ریزی کارگیری برنامهای امروز نیازمند بهفوتبال حرفه

ت ردی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مؤثر مالی اسراهب

(18،15.) 

های مورد ترین سازهاز سویی عملکرد سازمانی از مهم

های مدیریتی است. عملکرد سازمان و بحث در پژوهش

ها و معیارهای مختلف و اغلب ارزیابی آن براساس شاخص

 پذیرد که هر یک ازاز طریق الگوهای متفاوتی صورت می

شک روند. بیکار میها بهاهدافی متفاوت در سازمان ، باآنها

                                                           

1. Carton 

ارزیابی عملکرد باید منبعث از اهداف راهبردی سازمان باشد 

های مهم موفقیت سازمان پذیری، بر جنبهو ضمن انعطاف

های مهم موفقیت سازمان تأکید داشته باشد و تمامی جنبه

 های مختلفرو باید بین شاخصپوشش دهد. ازاین را

 صورت متناسبی برو به داشته باشد ارزیابی، توازن وجود

سطوح  های گوناگون وجنبه بلندمدت، بر مدت ونتایج کوتاه

این خصوص  (. در8داشته باشد ) مختلف سازمانی تمرکز

پنج مجلة  شده دربررسی مقاالت چاپ پس از 1کارتون

معتبر علمی پژوهشی دنیای مدیریت به این نتیجه رسید 

 27مقاالت سوددهی و  درصد 70مقاله،  138بین  که از

مقاالت رشد سازمان را در حوزۀ عملکرد سازمان  درصد

 (.13اند )بررسی کرده

های ورزشی نیز براساس اهداف و عملکرد باشگاه

تا تأثیر هر  شودررسی و ارزیابی میهای مختلفی بشاخص

ه ادبراساس الگوی ارزیابی مورد استف هایک از این شاخص

های ورزشی بر عملکرد باشگاه مشخص شود. عملکرد باشگاه

یرورزشی بررسی و غ ورزشی و توان براساس عملکردرا می

های رتبه ورزشی شامل نتایج و تحلیل کرد. عملکرد

های ارزیابی شود که بیش از دیگر شاخصها میباشگاه

آید و این نتایج با توجه به اهداف به چشم می هاباشگاه

ها و امکانات ها و براساس داشتهشدۀ باشگاهتعیینازپیش

ها نیز باشگاه یرورزشی درغشود. عملکرد موجود بررسی می

اهمیت زیادی  که شوندهای مالی میبیشتر شامل شاخص

بال، صنعت فوت دارد. موارد مالی در هاارزیابی باشگاه در

منزلة های باشگاه، بهاغلب متمرکز بر میزان درآمدها و هزینه

ابی بنابراین، ارزی .شناخته شده است ابعاد عملکرد یکی از

های ورزشی را هم از نظر عملکرد مالی و هم عملکرد باشگاه

 .(8بررسی کرد ) تواناز نظر عملکرد ورزشی می

طور ویژه کسب منابع مالی و درآمدی عملکرد پایدار و به

پایدار در فوتبال روز دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 



  39                                                                   نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 

 

های فقدان تعادل و عدم تحقق درآمدهای پایدار در سازمان

ها و لیگ مختلف از مختلف صنعت فوتبال مانند باشگاه

د طریق مطالعات مختلف و گزارش مؤسسات معتبر تأیی

(. از جمله دالیل بروز چنین شرایطی 19،21،22شده است )

های ثباتی مدیریت، مشکالت مالکیتی و سیاستگذاریبی

ها و نامناسب عنوان شده است که موجب افزایش هزینه

(. در 22،21ها شده است )ها در برخی باشگاهانباشت بدهی

این خصوص مطالعات مختلف در خصوص چگونگی برقرار 

طور مستمر در حال ها بهدل بین درآمدها و هزینهکردن تعا

افزایش است. هدف تمامی این مطالعات، رسیدن به نقطة 

که رابطة شک از زمانی(. بی21،26سر در فوتبال است )سربه

مثبت، مستقیم و متقابل بین توان مالی و درآمدی باشگاه 

وجود آمده، پرداختن به عملکرد مالی و موفقیت ورزشی به

(. در این زمینه 25،23ای یافته است )ها اهمیت ویژهشگاهبا

( بیان کردند که بین عملکرد 2009و همکاران ) 1ساماگایو

عملکرد ورزشی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و  تجاری و

آید، بلکه ارتباط بین دست نمیگاه یکی بدون دیگری بههیچ

. بر این مستقیم است و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند آنها

 به بررسی رابطة بین عملکرد مالی، عملکرد اساس آنها

های فوتبال انگلستان بین باشگاه ورزشی و بازار سهام در

به این نتیجه دست رسیدند که همبستگی قوی  پرداختند و

ورزشی وجود دارد و به این نتیجه  بین ساختارهای مالی و

کثرسازی رسیدند که مدیران در پی دستیابی به سود و حدا

 (. 24هستند ) ورزشی خود عملکرد

دهد که آمار رسمی جدید در فوتبال روز دنیا نشان می

شدت در حال رشد است و صنعت فوتبال در جهان به

دهد، چراکه عملکرد پایداری را در این خصوص نشان می

در حوزۀ مالی با سودآوری زیادی مواجه شده است. مؤسسة 

بزرگ جهانی در حوزۀ  یکی از چهار مؤسسة 2دیلویت

                                                           

1.  Samagaio 

2.  Deloitte 

اعالم کرد صنعت فوتبال  2017حسابرسی در گزارش سال 

میلیارد یورو،  25با ثبت رکورد  2015-2016اروپا در فصل 

درصدی را نسبت به فصل قبل مسابقات مشاهده  13رشد 

یکی دیگر از  3(. مؤسسة کی پی ام جی14کرده است )

 2017مؤسسات بزرگ جهانی حسابرسی در گزارش سال 

ها را به پنج بخش شامل گذاری باشگاهارزش مالک خود در

وری عملیاتی، محبوبیت )عمومی و پیگیری سودآوری و بهره

های اجتماعی(، پتانسیل موفقیت ورزشی در سطح در شبکه

ای و مالکیت المللی، حقوق پخش رسانهملی و بین

های اختصاصی تقسیم کرد. بر این اساس باشگاه استادیوم

ترین و با یورو باارزش میلیارد 3تر یونایتد با بیش از منچس

در سال پردرآمدترین  میلیون پوند 570درآمد نزدیک به 

 حال حاضر باشگاه دنیا اعالم شده است. منچستر یونایتد در

قرارداد با حامیان  10 قرارداد با حامیان مالی جهانی و 26

ای و شریک رسانه 28 کرده است و ای منعقدمالی منطقه

دهد در گزارش حسابرسی این مؤسسه نشان می.مالی دارد

تیم از لیگ انگلستان وجود دارد  6تیم اول دنیا  10بین 

(. این مؤسسه دلیل موفق بودن این لیگ در جهان را 20)

ناشی از عملکرد ورزشی و عملکرد مالی آن دانسته است. 

ای مسابقات، این مؤسسه رشد حق پخش رسانه

گذاری در ها، سرمایهعملیات تجاری باشگاه سازیجهانی

های ورزشی کارگیری استادیومتأسیسات ورزشی و به

ویژه در بخش چندمنظورۀ اختصاصی و مدیریت پایدارتر به

مالی را از جمله دالیل رشد صنعت فوتبال مطرح کرده است 

(20.) 

اتفاق افتاده  1381ای شدن فوتبال ایران در سال حرفه

روز شدن اجباری اساسنامة فدراسیون ا وجود بهاست. اما ب

 FIFAفوتبال کشورمان پس از تعلیق عضویت آن از سوی 

، به گواه آمار AFCرغم الزامات چندگانه و چندبارۀ و علی

3.  KPMG 
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گرفته هنوز صنعت فوتبال ایران عملکرد و مطالعات صورت

( 1394پایداری را تجربه نکرده است. ترابی و همکاران )

ها از حرکت فوتبال ایران در مسیر ند با اینکه سالبیان داشت

عنوان صنعت ایران به فوتبال در گذرد، اماگری میایحرفه

این رشتة  چرخ اقتصاد در مطرح نیست و سودآور و درآمدزا

کندی فوتبال به کشورهای مطرح در ورزشی برخالف سایر

 منابع مالی و وابستگی شدید کند. کمبودحرکت می

ترین دالیل این به دولت از مهم های فوتبال کشورباشگاه

به بودجة دولت از آنها  هااتفاق است. تکیة باشگاه

 ده ساخته است که از نظربر و زیانهایی هزینهمجموعه

های دولتی توان ارائة یک کمک اقتصادی حتی با وجود

(. 3سال ورزشی را ندارند ) پایان یک ترازنامة مالی مثبت در

ای بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ، در(1383)الهی 

ای مقایسة آن با عملکرد سازمان لیگ حرفه فوتبال ایران و

های عملکرد مالی، جایگاه سازمانی، فوتبال ژاپن و در حیطه

ارائة خدمات  ای وعملکرد در ارتباط با بازیکنان حرفه

ای سازمان لیگ حرفه رسانی نشان داداطالع پشتیبانی و

تری داشته است ضعیف فوتبال ایران نسبت به ژاپن عملکرد

برداری توان به بهرهها میترین ضعفبین مهم که در

ای اشاره کرد منابع مالی موجود در ورزش حرفه نامناسب از

های لیگ (، در مقایسة وضعیت باشگاه1383خبیری ).(1)

و  های اروپاای فوتبال ایران با معیارهای باشگاهحرفه

های داد در بین وضعیت برنامه های منتخب نشانباشگاه

رشد و توسعه، مالی، اماکن و فضاهای ورزشی و حقوقی 

ای ایران و حرفه های لیگداری بین باشگاهتفاوت معنا

بر این نتایج های منتخب خارجی وجود دارد. عالوهباشگاه

ایران در  ایحرفه های لیگتحقیق نشان داد که باشگاه

اند حداقل گانه نتوانستههای ششیک از حیطههیچ

ها خأل معیارهای یوفا را دارا باشند و حتی در بعضی حیطه

ایران و ای های حرفهباشگاه بسیار زیادی بین وضعیت

ترین ( مهم1392(. رضائی )6یوفا وجود دارد ) معیارهای

 فروشی،پخش تلویزیونی، بلیتحق  منابع درآمدی فوتبال را

بندی، حمایت مالی، ارزش افزودۀ پرورش بازیکنان، شرط

فروش محصوالت  گذاری وسرمایه درآمدهای حاصل از

که صنعت فوتبال ایران  کندبرد و اذعان میباشگاه نام می

 پخش تلویزیونی را برد. وی حقاین منابع بهره نمی از

ایران  های فوتبال درسازی باشگاهترین مؤلفة تجاریمهم

(، بیان داشت حامیان 1387(. الهی )7ان کرده است )عنو

مالی تأثیرات بسزایی در افزایش جذب درآمدها و در نتیجه 

توسعة اقتصادی صنعت ورزش دارند و بررسی وضعیت 

دهد که با وجود پای گذاشتن به فوتبال ایران نشان می

 نتوانسته است به اندازۀ کافی از گری هنوزایعرصة حرفه

ی و افزایش جذب درآمدهای این بخش بهرۀ حمایت مال

( بیان کردند که 1392(. مرادی و همکاران )1کافی ببرد )

گذاری خارجی در بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه

صنعت فوتبال ایران رابطة مثبت و مستقیمی وجود دارد. 

دلیل خصوصی نبودن صنعت فوتبال آنها بیان داشتند به

ها در بازار بورس، اعتبار کم نشان ایران، عدم حضور باشگاه

(Brand نهادهای صنعت فوتبال ایران و )

های نامناسب در این حوزه، صنعت فوتبال سیاستگذاری

بهره مانده است گذاران خارجی بیکشور از حضور سرمایه

شک بروز چنین وضعیتی تابع عوامل و موانع خاصی (. بی9)

ها و کارگیری مدلهاست، چراکه دیگر کشورهای دنیا با با ب

جانبه و گیری همهرویکردهای مدیریتی مناسب سبب بهره

 اند. از آنجا که شرطدر ابعاد گوناگون برای کشور خود شده

بقا و بهبود عملکرد در سازمان، سودآوری و رشد شناخته 

گرفته در این ( و مطالعات مختلف صورت13شده است )

ال ایران دارد، خصوص حکایت از عدم موفقیت صنعت فوتب

محقق بر آن شد تا به دالیل و عوامل عدم موفقیت صنعت 

فوتبال ایران در این حوزه بپردازد. تا در ادامه با ارائة سازوکار 

گیری و بهبود شرایط را ارائه دهد. مناسب زمینة بهره

بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که چرا و به چه 
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ردی برای صنعت دالیلی چنین وضعیت نامناسب عملک

 وجود آمده است؟ فوتبال ایران به

 

 تحقیق روش

مطالعات  هدف جزء روش تحقیق این مطالعه از نظر

گونه تحقیقات ای است. هدف اساسی اینتوسعه تحقیق و

ها و امثال آن است. این تحقیق از نظر ها، برنامهتدوین طرح

 1کیفینوع تحقیقات  گیری متغیرهای تحقیق ازنحوۀ اندازه

های تبیین پدیده است. پژوهش کیفی برای درک و

ها، مستندات، مصاحبه های حاصل ازداده اجتماعی از

این تحقیق، از روش  کند. درو ... استفاده می هامشاهده

استفاده شد. با توجه به این مسئله  2بنیادپردازی دادهنظریه

 که محقق در نظر داشت تجارب، دانش، آگاهی، تفکرات و

 مشخص کردن و منظوربه درگیر را های افراددیدگاه

 بنیادبندی یک نظریه بررسی کند، نظریة دادهصورت

عنوان شیوۀ مناسب انتخاب شد. این روش که نظریة به

شود، نوعی شیوۀ پژوهش ها خوانده میداده برخاسته از

یک دسته داده،  کیفی است که به وسیلة آن، با استفاده از

یابد. بنابراین این پژوهش، یک تحقیق کوین میای تنظریه

 و3نوع تحلیل محتوایی های گروهی ازقالب بحث کیفی در

 منظوربه (. با توجه به هدف پژوهش و2است ) 4ساختاری

خبره در  متخصص و افراد 5های جمعیگردآوری دیدگاه

نفر از افراد  28زمینة عملکرد پایدار صنعت فوتبال 

ازاریابی ورزشی، مدیریت ورزشی، نظر و متخصص بصاحب

علم اقتصاد و علم مدیریت، مدیران سابق و فعلی فوتبال 

عنوان نمونة کشور و افراد فعال در زمینة بازاریابی ورزشی به

بنیاد پژوهش انتخاب شدند. با توجه به استفاده از روش داده

ها، نمونة تحقیق و انجام مصاحبه برای گردآوری داده

                                                           

1.  Qualitative Research 

2.  Grounded Theory 

3.  Content analysis 

4.  Framework analysis 

 7برفیگلوله و 6گیری نظریبی از روش نمونهصورت ترکیبه

 گیری نظری که روش غالب درانتخاب شد. در روش نمونه

شوند تا ای انتخاب میگونهبه هاای است، نمونهتئوری زمینه

تئوری یا نظریه کمک کنند. در روش  در رسیدن به ایجاد

ها و گیری نظری، ابتدا محقق با استفاده از قضاوتنمونه

احتماالت خود از منابعی همچون منابع اطالعات علمی، 

ای، مقاالت، مصاحبه و مشاهده افرادی را انتخاب کتابخانه

رود که تئوری هایی میکند، سپس به دنبال نمونهمی

برفی گیری گلولهایجادشده را تکامل بخشد. در روش نمونه

با ها از شبکة اجتماعی و دوستان آوری نمونهنیز برای جمع

که تعداد شود. پژوهشگر زمانیویژگی مشترک استفاده می

خواهد های الزم را پیدا کرد، از آنها میکمی نمونه با ویژگی

 .های مشترک دارند، معرفی کنندافراد دیگر را که ویژگی

صورت مکرر توسط افراد مطلع ممکن است چند نفر به

آرای توصیه شوند. در مواردی که این نوع همگرایی میان 

ای بسیار شده نمونهنظران وجود دارد، افراد انتخابصاحب

معتبر را تشکیل خواهند داد. بنابراین در این تحقیق از 

گیری نظری وگلوله برفی برای جمع ترکیب روش نمونه

آوری داده های مورد نیاز پژوهش استفاده شد.برای جمع 

تاریافته ساخهای عمیق، باز و نیمهآوری داده ها، از مصاحبه

پذیری و عمیق دلیل انعطافاستفاده شد. این نوع مصاحبه به

ها با تمامی مصاحبه .های کیفی استبودن مناسب پژوهش

کسب اجازه، رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن 

ها اطالعات و تعهدات اخالقی ضبط شد. مدت زمان مصاحبه

دقیقه بود و  22دقیقه با انحراف معیار  47طور متوسط به

ادامه  8تا رسیدن به غنای الزم یا به اصطالح اشباع نظری

های کیفی، با توجه به ادبیات نظری پژوهش .یافتند

ها تحلیل و کدگذاری آنها نیز انجام همزمان با انجام مصاحبه

5.  Round view 

6.  Theoretical sampling 

7.  Snowball sampling 

8.  Data saturation 
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سازی ها و پیادهمنظور پس از انجام مصاحبهپذیرفت. بدین

ترین ور شد تا به کوچکها چندین بار مرآنها، متن مصاحبه

یا به  1مایهدار یا دروندهنده و معنیواحدهای تشکیل

منظور یافتن مرکزیت اصطالح کلمات، خرد شدند. سپس به

بندی در بین آنها، این کلمات، مرور و بر این اساس مقوله

شدند. سپس بین متون اولیه و مقوالت نهایی چندین بار 

ر شد تا در نهایت، ثبات طی مسیر قیاسی و استقرایی تکرا

قابل قبول و مشترکی در بین پژوهشگران دربارۀ آنچه 

ها بود ایجاد شود. کدگذاری در این تحقیق حاصل از داده

صورت باز و محوری انجام گرفت. در کدگذاری باز به

شده، تالش های گردآوریپژوهشگر با مرور مجموعه داده

. این مرحله کرد که مفاهیم پنهانی آن را باز شناسد

شود، چراکه پژوهشگر بدون هیچ کدگذاری باز نامیده می

پردازد. به بیان دیگر، ها میمحدودیتی به نامگذاری مقوله

ها محدودیتی قائل پژوهشگر برای تعدد کدها و مقوله

شود. در کدگذاری محوری نیز هدف تعیین رابطة بین نمی

ست. در این های ایجادشده در مرحلة کدگذاری باز امقوله

مرحله پدیدۀ مرکزی شناسایی شده و تفسیر شرایط علی و 

هایی که در از آنجا که نظریه.راهبردهای حاصله ارائه شد 

شوند در طول زمان عرصة علوم انسانی و رفتاری ارائه می

اند، به همین دلیل محققان کیفی قابل اصالح و تعدیل

، 2یگر مانند مقبولیتهای دجای واژۀ روایی و پایایی از واژهبه

کنند. مقبولیت به استفاده می 4و تأئیدپذیری 3قابلیت انتقال

هایی ( روش2009) 5واقعی بودن اشاره دارد. پیتنی و پارکر

را برای افزایش مقبولیت تحقیق پیشنهاد کردند که شامل 

های متعدد است. گران متعدد و روشمنابع متعدد، تحلیل

ابع گوناگون مانند افراد آگاه و در این زمینه محقق از من

های تحقیق آوری دادهمنابع مکتوب مختلف به جمع

پذیری پذیری نتایج پژوهش، بیانگر تعمیمانتقال .پرداخت

                                                           

1.  Theme 

2.  Credibility 

3.  Transferability 

های مشابه است. ها و محیطنتایج حاصل به سایر گروه

هرچند این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است، 

ها تا حدودی این کثری دادهتوان با استخراج و ارائة حدامی

بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد که در این پژوهش 

ها و استخراج حداکثری و غیرتکراری با مرور متعدد مصاحبه

مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد. تأییدپذیری نتایج 

یابد که سایر محققان پژوهش کیفی هنگامی تحقق می

گرفته های انجامو اقدامروشنی مسیر تحقیق بتوانند به

در این تحقیق سعی شد تا این .توسط محقق را دنبال کنند

وتحلیل برای تجزیه.امر به شکل اخالقی صورت پذیرد 

سازی و منظور مفهومها از روش استقرای منطقی، بهداده

سازی . اجرا و پیاده1پردازی طی مراحلی شامل نظریه

بندی نظرها در طبقه. 3. کدگذاری نظرها، 2ها، مصاحبه

. تفسیر مفاهیم برآمده از 4های مفهومی یکسان، گروه

. مقایسة 6گیری و . ترکیب مفاهیم و نتیجه5پژوهش، 

 ها با نتایج سایر مطالعات استفاده شد.یافته

 

 های تحقیقنتایج و یافته

شناختی و توزیع فراوانی های جمعیتویژگی

 1ق در جدول اضر در تحقینظران و متخصصان حصاحب

شود، تعداد کل که مشاهده میگونهارائه شده است. همان

 نفر است که بیشتر افراد حاضر در تحقیق دارای 28آنها 

مدارج تحصیالت تکمیلی و سابقة بیش از چهارده سال 

 .پژوهشی یا مدیریتی یا اجرایی هستند

های پژوهش از طریق تحلیل همزمان و همچنین یافته

دست آمد. ها بهی، هنگام و پس از مصاحبهفرایند کدگذار

شود. نتایج ها به تفکیک ارائه میدر ادامه نتایج کدگذاری

طورکه دهد. هماننتایج کدگذاری را نشان می 2جدول

بخش کلی قرار  7نشان در  53شود، در مجموع مشاهده می

4.  Dependability 

5.  Pitney & Parker 
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توانند بر عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران دارند که می

 .مؤثر باشند
 

 شناختی و توزیع فراوانی نمونۀ تحقیقهای جمعیت. ویژگی1جدول 

 فراوانی تخصص
درصد 

 فراوانی

درصد 

فراوانی 

 تجمعی

میانگین سال سابقۀ 

پژوهشی یا 

 مدیریتی یا اجرایی

 تحصیالت

 دانشجوی دکتری و دکتری 17 100 42/21 6 بازاریابی ورزشی

 دانشجوی دکتری و دکتری 14 57/78 42/21 6 مدیریت ورزشی

 دکتری 21 14/57 85/17 5 علم اقتصاد

 دکتری 24 28/39 28/14 4 علم مدیریت

 19 25 28/14 4 مدیران فوتبال کشور
ارشد و  کارشناسی و کارشناسی

 دکتری

 و کارشناسی ارشد کارشناسی 14 71/10 71/10 3 ن بازاریابی ورزشیفعاال
 

 . نتایج حاصل از کدگذاری2جدول 
 نشان موانع اصلی

 

 

 ورزشی و فنی 

 ها از آکادمی فوتبالعدم برخورداری باشگاه

 ایحرفهکشف، پرورش، تربیت و تولید بازیکن و مربی  ةنبود چرخ

 هابازیکنان و مربیان تیم کارگیریبهقراردادهای بلندمدت در  نبود

 ین فنی آنهایکیفیت نامناسب برگزاری مسابقات و سطح پا

 المللیو مسابقات ملی و بین هالیگهای ایرانی در عدم کسب جایگاه مناسب تیم

 مختلف کشور از سطح مناسب تعادل رقابتی  هایهالیگلیگبرخوردار نبودن 

 کشور هایلیگها و المللی در باشگاهبین ۀبازیکنان و مربیان درجه یک و ستار کارگیریبهضعف در 

 ح پایهویژه در سطو طوربهالمللی روز و مربیان کارآزموده و دارای مدارک بین کار نگرفتنبه

 

زیرساختی و 

 تجهیزاتی

 ورزشی استاندارد، مدرن و ایمن هایاستادیومها در خصوص عدم مالکیت باشگاه

 ها و فدراسیون فوتبالروز نبودن امکانات آموزشی و تمرینی برای بازیکنان و مربیان در باشگاهبه

 المللیعدم میزبانی مسابقات و رویدادهای بزرگ بین

 فوتبال ۀنایافتگی امکانات اردویی، رفاهی، تجهیزات فنی و تخصصی ویژتوسعه 

 پیشرفته در نهادهای فوتبال کشور نبودن زیرساخت اداری، پزشکی و درمانیفراهم 

 ای و تکنولوژیکی در ارکان فوتبال کشورهای نوین رایانهفناوری کارگیریبهدر  یتوجهبی

 

 

درآمدی و 

 تجاری

 هاحاصل نشدن کل درآمدهای روز مسابقه برای باشگاه

 نهادهای فوتبال و وابستگی آنها به دولتها و نداشتن استقالل مالی باشگاه

 مسابقات ایرسانهتحقق نیافتن درآمد حاصل از حق پخش 

 هاهای تجاری در باشگاهعدم تحقق درآمدهای منتج از فعالیت

 تأمین نشدن درآمدهای حاصل از حامیان مالی 

 های تخصصی بازاریابی برخوردار نبودن فوتبال کشور از آژانس

 بازاریابی ورزشی در نهادهای صنعت فوتبال کشور ةبه عناصر آمیخت یتوجهبی

 های رسمی نقل و انتقال بازیکن و مربی در کشوروجود نداشتن آژانس
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 . نتایج حاصل از کدگذاری2جدول ادامۀ 
 نشان موانع اصلی

ای پخش رسانه

و حمایت 

 هواداری

 توسعه و هدایت هواداراننبود برنامه در جهت بازاریابی جذب، افزایش، 

 هاها و بانوان در ورزشگاهعدم حضور خانواده

 فعال نبودن کانون هواداران و ارتباط مسقیم و دائمی با هواداران

 ی، اینترنتی با نام باشگاهیماهوارهای، رادیو ةشبک نبودو  ایرسانهتنوع کم پوشش 

 قبل و بعد مسابقات ایرسانهضعف در کیفیت پخش مسابقات و عدم 

 اینترنتی و فصلی جهت جلب و هدایت هواداران صورتبهمسابقات  تعدم فروش بلی

حقوقی و 

 قانونی

 ها به بخش خصوصیفقدان قوانین الزم و هماهنگ برای واگذاری باشگاه

 هاباشگاهها و اصرار بر فرهنگی بودن ابهام در وضعیت حقوقی و عدم ثبت شرکتی و تجاری باشگاه

 AFCو  FIFAنهادهای فوتبال با اساسنامه و الزامات  ةنداشتن یا عدم تطابق اساسنام

 رایت()کپی حمایت از حقوق مالکیت معنوی ةمشکالت متعدد در زمین

 ها و نهادهای فوتبالعدم استقالل حقوقی و مالکیت دولتی باشگاه

 اطی در فوتبال مالی، اداری، حقوقی و انضب های فنی،یا جدید نبودن قوانین، مقررات و دستورالعمل ابهام، ضعف، خأل

 اضافه ةمشاوران، مدیران و وکالی حقوقی جهت جلوگیری از ایجاد هزین کارگیریبهعدم 

 کشور ایحرفهورزش  ةقوانین کار، تجارت، بیمه و مالیاتی در زمین ابهام یا خأل 

سیاستگذاری 

 و سازمانی

 ای حرفهورزش  ةبرخوردار نبودن کشور از نظام جامع توسع

 راهبردی و عملیاتی در نهادهای فوتبال کشور ریزیبرنامهانداز، مأموریت، چشم نبود

 تبال کشورتفکر راهبردی، مدیریت دانش و نبود اتحاد استراتژیک در مدیریت نهادهای فو کارگیریبه عدم

  نظام ارزیابی عملکرد و تعیین استانداردهای الزم برای نهادهای فعال در فوتبال کشور نبود

 هاسازی باشگاههای مدون در جهت درآمدزایی و تجارینبود برنامه

 ها و مقررات های کلی، استراتژیدرپی سیاستتغییرات پی

 فوتبال کشورسازی گیری و عدم همخوانی در مورد خصوصیتعدد مراکز تصمیم

 سازی در ورزش و فوتبال کشورقانون اساسی کشور و خصوصی 44های اصل به سیاست یتوجهبی

 سازمان لیگ ربطذینیافتگی نهادهای های قوی و فعال صنفی و توسعهنبود اتحادیه

مدیریتی و 

 منابع انسانی

 ها در نهادهای فوتبال کشورعدم ثبات مدیریت

 ندیده در سطوح مختلف سازمانی نهادهای فوتبال کشورمدیران غیرمتخصص و آموزش کارگیریبه

 و افزایش درآمد کاهش هزینه منظوربههای مدیریتی مناسب از سوی مدیریان ها و روشمدل کار نگرفتنبه

 AFCو  FIFAالمللی های در نهادهای بینضعف در کسب کرسی

 نهادهای فوتبال متناسب با نیاز روز  ةمدیران و کارکنان کلی ۀویژهای آموزشی عدم برگزاری دوره

 المللی فوتبالالمللی برای کسب میزبانی مسابقات و رویدادهای بزرگ بینضعف در تعامالت ملی و بین

 سازوکار مناسب برخورد با آن نبود وجود فساد اداری مالی در نهادهای فوتبال و

 ریفوتبال از سوی مدیران فوتبال و ورزش کشور از طریق مراجع قانونی و قانونگذاکاری جهت احقاق حق کم
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 گیریبحث و نتیجه

نتایج تحقیق نشان داد برای برخورداری از عملکردی 

بایست پایدار در دو بخش ورزشی و درآمدی و تجاری می

و  1طور ویژه به رفع موانع مذکور پرداخته شود. هاسبه

ین اهداف مدیران در تر( از جمله مهم2008همکاران )

ای فوتبال را افزایش عملکرد مالی و های حرفهباشگاه

(. آنچه واضح است 17اند )افزایش عملکرد ورزشی دانسته

منظور رفع موانع مذکور به دو فاکتور اساسی و اینکه به

ید راهگشا در این زمینه، یعنی نشان )بِرند( و هواداران با

طور ویژه در صنعت فوتبال ایران پرداخته شود، چراکه به

نشان، ارزشمندترین دارایی ناملموس در تجارت و 

وکار است و هواداران نیز پشتوانة مالی و اجتماعی کسب

روند. در این زمینه مؤسسة شمار میارکان صنعت فوتبال به

ها را ناشی از ( عملکرد موفق باشگاه2017کی پی ام جی )

. هوادار، رسانه و 1رابطة متقابل سه عامل زیر دانسته است: 

(. 20. افزایش درآمدها )3. موفقیت ورزشی و 2حامی مالی، 

( در تحقیق خود به تحلیل تأثیر 2016)2رُد و برور

المللی و ارزش برند های ورزشی در سطح ملی و بینموفقیت

تایج های سطح اول اروپا پرداختند. نبر درآمدهای باشگاه

ها ناشی آنها نشان داد عملکرد و موفقیت مالی این باشگاه

المللی و ارزش برند از موفقیت ورزشی در سطح ملی و بین

آنهاست، چراکه این عوامل سبب افزایش درآمدهای این 

 (.23شود )ها میباشگاه

های در حیطة عامل ورزشی و فنی نتایج تحقیق با یافته

( و ترابی و 1383خبیری )(، 1394حسینی و همکاران )

(. حسینی و 6،4،3( همخوانی دارد )1394همکاران )

( نشان دادند وضعیت استانداردهای فنی 1394همکاران )

 AFCموجود لیگ فوتبال ایران نسبت به معیارهای 

تر از حد متوسط است و در شرایط مطلوبی قرار ندارد پایین

های لیگ (، در مقایسة وضعیت باشگاه1383(. خبیری )4)

                                                           

1.  Hass 

های اروپا و ای فوتبال ایران با معیارهای باشگاهحرفه

ای حرفه های لیگداد باشگاه های منتخب نشانباشگاه

یک ایران در عامل برنامة رشد و توسعه در سطح جوانان هیچ

اند حداقل معیارهای یوفا را دارا باشند. وی نتیجه نتوانسته

باید اهمیت بسیار  ای ایرانهای حرفهگرفت که باشگاه

گذاری در سطوح پایة خود قائل شوند، زیادی برای سرمایه

توانند هر ساله چندین بازیکن از وسیله میچراکه بدین

ها های اصلی یا دیگر باشگاههای پایة خود را به تیمتیم

انتقال دهند؛ موضوعی که هم از نظر فنی و هم مالی به نفع 

 (. 6هاست )باشگاه

دلیل برخوردار یق نشان داد فوتبال ایران بهنتایج تحق

نبودن از آکادمی فوتبال و مراکز استعدایابی در زمینة 

ای ضعف کشف، پرورش، تربیت و تولید بازیکن و مربی حرفه

ها بخشی از توان خود زیادی دارد. در این زمینه اگر باشگاه

سازی اختصاص دهند و در واقع نوعی را به بازیکن

توانند بسیاری از مدت انجام دهند، میری میانگذاسرمایه

های بلندمدت خود را کاهش دهند یا از فروش بازیکن هزینه

یافتة خود و نقل و انتقاالت آنها درآمد مناسبی پرورش

کسب کنند، چراکه دیگر کشورها از این طریق درآمدهای 

( بیان 1394اند. ترابی و همکاران )دست آوردهکالنی را به

 1اند تنها ای ایران توانستههای فوتبال حرفهند باشگاهداشت

درصد از طریق نقل و انتقاالت درآمد کسب کنند که این 

تری نیاز دارد. این در حالی است که ریزی قویامر به برنامه

دست کشورهای دیگر درآمد سرشاری را از این طریق به

مبلغی بیش از  2007(. برزیل در سال 3اند )آورده

دست آورد که در حدود میلیارد دالر از این محل به20

سوم درآمد نفت کشورمان در همان سال است. آنچه یک

ای به توسعة ها باید به شکل ویژهمسلم است اینکه باشگاه

های فوتبال بپردازند، مواردی که کمی و کیفی آکادمی

نیز مورد توجه قرار گرفته و از  AFCطور خاص از سوی به

2.  Rohde &  Breuer 
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ای مطرح های حرفهن نهاد نیز الزاماتی جهت باشگاهسوی ای

کارگیری شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضعف در به

ها المللی در باشگاهبازیکنان و مربیان درجه یک و ستارۀ بین

های کشور از جمله موارد اثرگذار بر عملکرد صنعت و لیگ

 ( نشان دادند1394فوتبال کشور است. حسینی و همکاران )

ای لیگ برای کاهش فاصلة موجود بین استانداردهای حرفه

ای برتر فوتبال و نزدیک شدن این معیار به استاندارد حرفه

شود که از بازیکنان و مربیان با المللی پیشنهاد میبین

ها در لیگ گیری بهتر تیمکیفیت باال و خارجی برای نتیجه

نشان داد  (. نتایج تحقیق4قهرمانان آسیا استفاده شود )

بر اینکه سبب کارگیری مربی و بازیکن درجه یک عالوهبه

شود، ارتقای عملکرد افزایش عملکرد و موفقیت ورزشی می

و 1درآمدی را نیز در پی خواهد داشت. در این زمینه برومنت

( نشان دادند که جذب بازیکنان معروف 2006همکاران )

جه جذب موفقیت ورزشی، ارتقای وجهة باشگاه و در نتی

منابع مالی بیشتر از حامیان مالی و پخش تلویزیونی را در 

همراه پی دارد ودر نهایت، افزایش قیمت سهام باشگاه را به

 (. 12خواهد داشت )

در حیطة عامل زیرساختی و تجهیزاتی نتایج تحقیق 

نشان داد صنعت فوتبال ایران در این بخش با چالش جدی 

روز در استادیوم استاندارد و به نحوی که اوالًمواجه است، به

های فوتبال کشور نداریم و ثانیاً در ساخت و تجهیز استادیوم

شده نیز رعایت استانداردهای الزم صورت نگرفته ساخته

های اصلی فوتبال است. این در حالی است که زیرساخت

شود که متأسفانه در های ورزشی شناخته میاستادیوم

توجه کمی شده است. مواردی که  کشور به این مهم بسیار

( در 1383اند. خبیری )دیگر محققان نیز به آن پرداخته

ای فوتبال ایران با های لیگ حرفهمقایسة وضعیت باشگاه

داد  های منتخب نشانهای اروپا و باشگاهمعیارهای باشگاه

ایران در بخش اماکن و فضاهای ای حرفه های لیگباشگاه

                                                           

1.  Berumente  

(. 6در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند ) مورد نیاز فوتبال

( نشان دادند وضعیت 1394حسینی و همکاران )

های لیگ فوتبال ایران نسبت به معیارهای ورزشگاه

تر است و در حد از حد متوسط پایینAFC ای حرفه

( در بررسی 2007(. بیچ و همکاران )4مطلوبی قرار دارند )

لستان به این نتیجه ها در انگدالیل ورشکستگی باشگاه

ترین دلیل رسیدند که نداشتن استادیوم اختصاصی مهم

دلیل استیجاری بودن و است. نتایج تحقیق نشان داد به

ها از مالکیت استادیوم اختصاصی برخوردار نبودن باشگاه

عملکرد پایدار را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است، چراکه 

ها و یا اند و بازیاصیها فاقد ورزشگاه اختصاغلب باشگاه

های استیجاری برگزار حتی تمرینات خود را در ورزشگاه

کنند. چنین شرایطی سبب شده که هم عملکرد ورزشی می

الشعاع قرار و هم عملکرد درآمدی و مالی این صنعت تحت

گیرد. تداوم چنین روندی در صنعت فوتبال کشور سبب 

درآمدهای حاصل ها شده و کسب های باشگاهافزایش هزینه

از آن را که شامل درآمدهای روز مسابقه و درآمدهای غیر 

دهد؛ مواردی که دیگر روز مسابقه است، تحت تأثیر قرار می

( از 1387(. الهی )1اند )محققان نیز به آن اشاره داشته

جمله عوامل توسعة اقتصادی صنعت فوتبال ایران را توسعة 

دانسته و بیان کرده  ها در این بخشامکانات و زیرساخت

دلیل وجود شرایط نامناسب در این بخش است که به

اند به تمامی اهداف تبلیغاتی خود حامیان مالی نیز نتوانسته

رسد یکی از نظر می(. به1از حمایت مالی خود برسند )

راهکارهای مؤثر در این حوزه کسب میزبانی رویدادهای 

میزبانی چنین دلیل المللی است، چراکه بهبزرگ بین

هایی در این رویدادهایی، کشورها ملزم به ایجاد زیرساخت

اند که در نهایت در درازمدت موجب بهره بردن زمینه

بر این شوند. عالوهنهادهای فوتبال کشور از این امر می

ها تجربه در دیگر کشورها نشان داده است که دولت
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ت و تسهیالتی مدهای طوالنیتوانند با در نظر گرفتن واممی

نظیر در اختیار قرار دادن زمین و ... زمینة ساخت 

های بزرگ کشور های اختصاصی را برای باشگاهاستادیوم

ای بتوانند با ساخت چنین های حرفهفراهم سازند تا باشگاه

های خود کاهش ایجاد کنند و هایی هم در هزینهورزشگاه

و درآمدهای  طور مؤثرتری از درآمدهای روز مسابقههم به

ها برخوردار شوند. ضمن غیر روز مسابقة چنین ورزشگاه

تواند با در نظر گرفتن اینکه فدراسیون فوتبال نیز می

خود نیز به تعیین الزاماتی در این خصوص  AFCالزامات 

ای بپردازد تا های حرفهدر سطح ملی برای باشگاه

یک الزام عنوان های بزرگ کشور نیز به این موضوع بهباشگاه

حل مناسبی برای چنین مشکلی نگاه کنند و در پی راه

 باشند.

در حیطة عامل درآمدی و تجاری نتایج تحقیق نشان 

داد بروز شش مانع موجب عملکرد نامناسب صنعت فوتبال 

ایران در این بخش شده است؛ مواردی که دیگر محققان نیز 

ان داد ( نش1392(. رضایی )7،1،3اند )به آن اشاره داشته

دلیل تحقق نیافتن حق پخش تلویزیونی، پرداخت نکردن به

فروشی، حق تبلیغات دور زمین مسابقه، درآمد پایین بلیت

درآمد کم از محل حامیان مالی، دریافت نکردن حق 

عضویت، درآمد ناچیز از محل نقل و انتقال بازیکن، درآمد 

ران ها از محل تبلیغات و بازرگانی فوتبال ایکم باشگاه

نتوانسه است به درآمدهای الزم خود در این بخش دست 

ترین جنبة ( درآمدزایی را مهم1387(. الهی )7یابد )

ای دانسته و بیان کرده بهبود های حرفهعملکردی باشگاه

داری مدیریت بازاریابی نقش مهمی در توسعة صنعت باشگاه

را محققان دالیل مختلفی  .ای فوتبال ایفا خواهد کردحرفه

(. رضایی 1اند )برای بروز چنین وضعیتی مطرح کرده

ترین مانع در ( بیان داشت که دولت مهم1392)

ترین عامل در های فوتبال ایران و مهمسازی باشگاهتجاری

ای عدم تحقق درآمدهای حاصل از حق پخش رسانه

( بیان کردند 1394(. ترابی و همکاران )7مسابقات است )

های فوتبال در ایران به بودجة دولت، که وابستگی باشگاه

بر و هایی هزینهها به مجموعهسبب شده است که باشگاه

های دولتی، ده تبدیل شوند و با وجود این کمکزیان

اند در پایان یک فصل مسابقات ها باز هم نتوانستهباشگاه

ترازنامة مالی مثبتی ارائه دهند. ادامة چنین وضعیتی در 

ای فوتبال ایران ه از حیات لیگ حرفههایی کطول سال

را وادار کرده تا AFC گذرد، کنفدراسیون فوتبال آسیا می

های فوتبال ایران را به برای چندمین بار پیاپی باشگاه

دهی مجدد در امر درآمدزایی دعوت کند. تأکید سازمان

های فعال در لیگ دهد که باشگاهنشان می AFC دوبارۀ

های موجود ند تاکنون از ظرفیتاای نتوانستهحرفه

های دردرآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک

 .(3نیاز شوند و به استقالل مالی برسند )دولتی بی

آنچه امروز در فوتبال کشور کامالً مشهود است، اینکه 

صنعت فوتبال از درآمدهای حقة خود که شامل درآمدهای 

نی مسابقات و درآمدهای روز مسابقه، حق پخش تلویزیو

بهره است. برای مثال های تجاری است، بیحاصل از فعالیت

ای در بیشتر کشورهای دنیا اگرچه دریافت حق پخش رسانه

صورت منبع درآمدی عمده برای صنعت فوتبال محسوب به

شود، ولی این موضوع هنوز در کشور ما با وجود مادۀ می

)فدراسیون و اعضای آن در اساسنامة فدراسیون فوتبال  75

عنوان صاحبان اصلی کلیة حقوق ناشی از برگزاری به

مسابقات مانند حق پخش تلویزیونی نام برده شده است( که 

به تصویب هیأت دولت جمهوری اسالمی ایران نیز رسیده 

در خصوص دریافت درآمد حق   AFCو با وجود الزامات

ه تاکنون ای مسابقات، محقق نشده است و آنچپخش رسانه

ای کشور اتفاق افتاده، در مورد حق پخش در ورزش حرفه

و در  AFCصوری بوده و برای فرار از تنبیهات احتمالی 

رسد نظر میواقع برای دور زدن این الزامات بوده است. به

بروز چنین مشکالتی در این بخش ناشی از به رسمیت 
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سازی طور رسمی و قانونی و بسترنشناختن این درآمدها به

منظور ایجاد و کسب چنین درآمدها است که مناسب به

وفصل کردن بعضی از این موانع خارج از کنترل مدیران حل

مسئول در صنعت فوتبال کشور است و به تعریف قوانین 

مدون در این زمینه نیاز است. قوانینی که به تأیید باالترین 

 مقامات و نهادهای قانونگذاری کشور برسند تا ضمانت

های مربوط اجرایی الزم را از سوی کلیة نهادها و دستگاه

 داشته باشد. 

نتایج تحقیق نشان داد شش مانع در بخش پخش 

ای و حمایت هواداری سبب شده است که صنعت رسانه

فوتبال ایران عملکرد پایداری نداشته باشد. در بازاریابی 

سودآور، هواداران مانند ای و های ورزشی حرفهباشگاه

کنندگان کاالها، برای تیم سودمندند و هواداران مصرف

وفادار منبع درآمد، ارزش افزوده، ابزار تبلیغاتی مناسب و 

شوند. کی پی ام مؤلفة اصلی موفقیت باشگاهی محسوب می

ها رابطة متقابل ( در مثلث عملکرد موفق باشگاه2017جی )

. هوادار، 1ند از: نسته که عبارتسه عامل را دارای اهمیت دا

. افزایش 3. موفقیت ورزشی و 2رسانه و حامی مالی، 

( هواداران و 2015) و همکاران 1(. سِنر20درآمدها )

ترین منابع مهم برای توسعة مالی طرفداران را از جمله مهم

(. هواداران نقشی انکارناپذیر در 25اند )ها دانستهباشگاه

حدی است زش دارند. اهمیت آنها بهادامة حیات صنعت ور

ای محسوب های اصلی هر باشگاه حرفهکه از سرمایه

های ها و لیگشوند و این هواداران هستند که به باشگاهمی

( فقدان مدیریت و 1387دهند. الهی )ورزشی هویت می

های مناسب جذب، حفظ و توسعة هواداران، حضور رویه

وجود مشکالتی در زمینة ها، نداشتن بانوان در ورزشگاه

کمیت و کیفیت پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در کشور 

و عدم پخش تلویزیونی این مسابقات برای سایر کشورها را 

                                                           

1.  Şener  

داری در فوتبال ایران از جمله موانع توسعة صنعت باشگاه

 (. 1دانسته است )

های تحقیق نشان در حیطة عامل حقوقی و قانونی یافته

موجب اثرگذاری بر عملکرد پایدار صنعت داد هشت مانع 

فوتبال شده است؛ نتایجی که دیگر محققان نیز به آن اشاره 

های (، در مقایسة وضعیت باشگاه1383اند. خبیری )داشته

های اروپا و ای فوتبال ایران با معیارهای باشگاهلیگ حرفه

ای حرفههای لیگ داد باشگاه های منتخب نشانباشگاه

اند حقوقی نتوانستههای وضعیت یک از حیطهدر هیچایران 

بایست با حداقل معیارهای یوفا را دارا باشند و می

های جمعی نسبت به رفع نواقص اساسنامه و کوشش

های سازمان نامهها اقدام کرد، زیرا بررسی آییننامهآیین

دهد که این سازمان موارد حقوقی بسیار لیگ برتر نشان می

ها در نظر گرفته است یافتنی را برای باشگاهدستمحدود و 

( نیز از جمله موارد اثرگذار بر توسعة 1387(. الهی )6)

اقتصادی صنعت فوتبال ایران را موانع حقوقی دانسته است 

که در صنعت فوتبال کشور وجود دارند. وی وضعیت 

ها و وجود مشکالت عمده در زمینة نامشخص حقوقی باشگاه

رایت در کشور را از جمله مالکیت معنوی و کپیقانون حقوق 

( اظهار 1392(. رضائی )1موانع حقوقی دانسته است )

رایت داشت، وجود مشکالت عمدۀ حقوقی در موضوع کپی

یا حقوق مالکیت معنوی در کل کشور، از موضوعاتی است 

ای از طریق که عدم جذب درآمد حاصل از پخش رسانه

تأثیر قرار داده است. وی بیان  صنعت فوتبال ایران را تحت

های فوتبال، کرد با توجه به مشکالت زیاد اقتصادی باشگاه

صورت موضوع باید موضوع حق پخش تلویزیونی در ایران به

ای از سوی مجلس و دولت بررسی شود، چراکه ویژه

شده در ورزش ترین و بیشترین منبع مالی شناختهمهم

مدهای حاصل از حق پخش ای و فوتبال روز دنیا درآحرفه

 (. 7ای مسابقات است )رسانه
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ترین دالیل بروز چنین شرایطی رسد از مهمنظر میبه

در صنعت فوتبال کشور  نبود قوانین کارساز، وجود قوانین 

ای نامناسب و یا اجرای نامطلوب قوانین در ورزش حرفه

کشور است. بسیاری اعتقاد دارند متأسفانه برایند وضع و 

ای پیش رفته گونهداری در کشور بهی قوانین باشگاهاجرا

های خصوصی شاهد افزایش جای توسعة باشگاهاست که به

های دولتی هستیم. نمونة بارز این قوانین رو به رشد باشگاه

قانون برنامة چهارم توسعه است که به  117مادۀ « ب»بند 

های اجرایی اجازه داد یک درصد از هر یک از دستگاه

ای خود را برای های سرمایهتبارات جاری و تملک داراییاع

ها، سازمان ها، باشگاهامور ورزشی یا کمک به فدراسیون

تربیت بدنی و کمیتة ملی المپیک هزینه کنند. اما آنچه در 

ای از محل تدریج ورزش حرفهواقعیت اتفاق افتاد آنکه به

قانون در اعتبارات دولتی توسعة بیشتری یافت و اجرای این 

ای به دولت شد عمل سبب چسبندگی بیشتر ورزش حرفه

المال، فساد، و نتیجة آن امروز برای کشور هدررفت بیت

بازی، خریدوفروش خارج از ضوابط بازیکنان، مسائل دالل

ساالری و .... شد. بروز چنین پشت پردۀ قراردادها، بازیکن

ه است های کشور سبب شدرقابت ناسالم دولتی در باشگاه

های خصوصی توان رقابت نداشته باشند و در که باشگاه

نتیجه محکوم به شکست یا در بهترین حالت منفعل شوند. 

از سوی دیگر، قرار بود تا پایان برناۀ چهارم یعنی سال 

سهم بخش غیردولتی در توسعة ورزش قهرمانی و 1388

 100درصد افزایش یابد و نیز  50های خصوصی بهباشگاه

ای با های اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفهفعالیتدرصد 

های غیردولتی صورت گیرد. ولی مروری بر عاملیت بخش

دهد مالکیت ای ایران نشان میهای حرفهنوع مالکیت باشگاه

دولتی یا نظامی است. در واقع های ایران دولتی، شبهباشگاه

را ای های حرفهدولت، تصدی و مالکیت بسیاری از باشگاه

( بیان کردند نظام 1394بر عهده دارد. ترابی و همکاران )

                                                           

1.  Dimitropoulos 

داری در انگلستان توسط بخش خصوصی اما باشگاه

اند. داری در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شدهباشگاه

اکنون اند که همهای دولتی ایران چنان گسترده شدهباشگاه

(. 3اند )صورت معضلی برای ورزش کشور درآمدهخود به

شده مبنی بر ید است با توجه به الزامات قانونی وضعام

مکلف بودن وزارت ورزش و جوانان در تهیه و تصویب سند 

ای و نامة ورزش حرفهملی و قانون ورزش، ضوابط و آیین

های مجلس گرفته در مرکز پژوهشهای صورتتالش

شورای اسالمی در خصوص تدوین طرح جامع نظام 

ایران شاهد تغییری مناسب و رو به  ای درداری حرفهباشگاه

جلو در این زمینه باشیم. بسیاری اعتقاد دارند ثبت شرکتی 

دنبال آن سیستم مناسب مالکیت و ادارۀ ها و بهباشگاه

ترین و مؤثرترین راهکار در کسب های فوتبال مهمباشگاه

عملکردی مناسب در دو حوزۀ ورزشی و درآمدزایی و تجاری 

( نشان داد مالکیت شرکتی 2016)1ساست. دیمیترپُلو

های فوتبال از طریق افزایش عملکرد مالی آنها باشگاه

تواند باعث سودآوری و بقای آنها شود. وی در تحقیق می

خود اصولی را مطرح کرد که رعایت آنها موجب ایجاد 

تضمین برای سهامداران و به حداکثر رساندن نتایج 

 (. از سویی الزامات16ها خواهد شد )اقتصادی در باشگاه

AFC صورت ها باید بهدهد که باشگاهنیز نشان می

های تجاری اداره شوند و با داشتن مؤسسات و شرکت

تنها از منابع مالی خود استفاده کنند، بلکه استقالل کاری نه

های سودآور نیز تبدیل شوند تا سرعت پیشرفت به بنگاه

فوتبال در قاره افزایش پیدا کند. در فوتبال ایران نیز 

 ثبت نام و عالمتها و جهت ثبت شرکتی باشگاه اقداماتی

صالح کشور صورت پذیرفته است. باشگاه در مراجع ذی

مدیریت وقت باشگاه پرسپولیس  1370برای مثال در سال 

برای صحبت به میان آورد و شرکت پرسپولیس  ةاساسناماز 

 ،هاثبت شرکت ۀادار ها را دراین باشگاه ةبار اساسناماولین
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د. اما با دخالت دولت، آنچه امروز در واقع مشاهده کردنثبت 

ها ثمربخش نبوده و به اهداف واقعی شود اینکه این تالشمی

نرسیده است. بنابر آمار موجود که بعضاً متناقض نیز است، 

به بیش از 1396سرمایة در گردش این باشگاه در سال 

این در حالی است که طبق میلیارد رسیده است.  131منفی 

توانند به هایی سودده هستند و میانون بازرگانی، شرکتق

در گردش آنها همیشه  ةحیات خود ادامه بدهند که سرمای

در گردش  ةمثبت باشد. البته در این بین نسبت سرمای

یعنی اگر  ؛ها همیشه باید دو برابر بدهی آنها باشدشرکت

هایش بود، در گردشش دو برابر بدهی ةباشگاهی سرمای

ان آن باشگاه را باشگاه سودده و مناسب قلمداد کرد، تومی

در  ةهای اخیر نسبت سرمایاین در حالی است که طی سال

بلکه  ،تنها دو برابر نبودهگردش باشگاه پرسپولیس نه

آنچه مسلم است رشد و  .(5) همیشه منفی بوده است

توسعة اقتصادی صنعت فوتبال نیازمند محیط حقوقی و 

ای و بهره ت. پرداختن به فوتبال حرفهقانونی مناسب اس

ویژه اقتصادی آن نیازمند تعریف بردن از فواید متنوع به

روابط جدید بین اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 

روز است. در این نامة جدید و بهها و آییندستورالعمل

خصوص مشکالت و خألهای قانونی در زمینة پذیرش و 

ری و شغلی در قانون کار های تجارسمیت دادن به فعالیت

دنبال آن برخوردار نبودن از حق بیمه و تجارت کشور و به

ها، بازیکنان، مشکالت و معضالت بزرگی را برای باشگاه

نظر مربیان و داوران فوتبال کشور ایجاد کرده است. به

رسد حل بسیاری از این موضوعات به کمک دولت، می

مؤسسات مربوطه  مجلس و وزارت ورزش و دیگر نهادها و

تنها ها نهترین کاستیاست. در این زمینه یکی از بزرگ

ضعف در ضوابط و قوانین مشخص برای چگونگی ثبت، 

ها، بلکه ضعف در قوانین ای باشگاهتأسیس و فعالیت حرفه

ای در ایران است. جالب اینکه حمایت و توسعة ورزش حرفه

                                                           

1.  Andrews 

پی ایجاد لیگ  ای، درنامة مربوط به ورزش حرفهتنها آیین

و با تالش سازمان  1381ای فوتبال ایران در سال حرفه

تربیت بدنی وقت ایجاد شد که اجرای آزمایشی این 

 نامة مربوطه پس از یک دورۀ یکساله معلق مانده است.آیین

های در حیطة موانع سیاستگذاری و سازمانی یافته

تحقیق نشان داد بروز هشت مانع سبب ضعف در عملکرد 

( نوع 2015)1ایدار صنعت فوتبال ایران شده است. اَندرِوزپ

های عمومی اتخاذشده، نوع کنترل دولت، نوع سیاست

ای و کیفیت و کارایی قوانین و میزان اقتصاد محل و منطقه

ای فوتبال به های حرفهتسهیالت را در تبدیل شدن باشگاه

ران (. مرادی و همکا10های ویژه مؤثر دانسته است )باشگاه

های نامناسب، دلیل سیاستگذاری( نشان داد به1392)

گذاران صنعت فوتبال ایران نتوانسته است در جذب سرمایه

( ساختار 2017(. دیلویت )9خارجی موفق ظاهر شود )

سازمانی و بهبود در راهبردهای اتخاذشده و نوع مالکیت را 

ته وکار فوتبال اثرگذار دانسدر دستیابی به موفقیت در کسب

شدت تحت تأثیر کند که این متغیرها بهو بیان می

(. 14اند )متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محیطی

های فراروی صنعت فوتبال ترین چالشیکی دیگر از بزرگ

انداز، برنامة راهبردی و عملیاتی مشخص ایران نبود چشم

رسد یکی از دالیل اصلی آن کمبود اسناد نظر میاست. به

های بلندمدت دستی و الزامات قانونی برای اجرای برنامهباال

و راهبردی در ورزش است، چراکه این اسناد باالدستی 

های انداز، مأموریت و وظایف سازمانشوند چشمموجب می

زیرمجموعه مانند فدراسیون فوتبال مشخص شود. بالطبع 

مدت در فدراسیون فوتبال نبود برنامة راهبردی و طوالنی

ها نیز در پی های فوتبال و باشگاهشده است که هیأت سبب

رسد در این مسیر نظر میسازی آن نروند. بهایجاد و پیاده

وابستگی و عدم استقالل فدراسیون فوتبال و دولتی بودن 

ها نیز مزید بر علت شده، چراکه آنچه امروز در فوتبال باشگاه
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ها تمایل و شود، آنکه مدیران این سازمانکشور مشاهده می

های بلندمدت سازی برنامهنیازی به تدوین و پیاده

بینند. این در حالی است که آنچه در فوتبال روز دنیا نمی

های برای باشگاه  AFCشود و آنچه الزاماتمشاهده می

انداز کارگیری چشمکند، بیانگر ایجاد و بهای مطرح میحرفه

های مالی خصوص در برنامهدر فوتبال به

( بیان داشتند تنظیم 2013و همکاران )1است.کارتاکولیس

ریزی راهبردی و اهداف بلندمدت شرط موفقیت برنامه

های فوتبال توسعه و عملکرد مناسب بلندمدت در باشگاه

باشگاه  109( در بررسی 2016(.دیمیترُپولوس )18است )

ساله نشان داد صنعت فوتبال اروپا و در یک دورۀ هفت

شده از سوی یوفا موج تغییر رفتار و زامات وضعقوانین و ال

منظور ارتقای های اروپا بههای مدیریتی در باشگاهمدل

سازی مسائل مالی و خصوص در بخش شفافعملکردی به

های تحقیق نشان داد (. یافته16ها شد )سودآوری باشگاه

نبود نظام ارزیابی عملکرد و تعیین استانداردهای الزم برای 

ترین موانع در راه ی فعال در فوتبال کشور از مهمنهادها

عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران است. در این زمینه 

( نشان دادند که در عامل نظارت 1394حسینی و همکاران )

در حد  AFC و ارزیابی لیگ فوتبال ایران نسبت به معیار

دلیل های تحقیق نشان داد به(. یافته4مطلوبی قرار ندارد )

کار نگرفتن تفکر راهبردی، مدیریت دانش و نبود اتحاد هب

استراتژیک در مدیریت نهادهای فوتبال کشور، و نبود 

نیافتگی نهادهای های قوی و فعال صنفی و توسعهاتحادیه

ربط سازمان لیگ عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران ذی

تحت تأثیر قرار گرفته است. در این خصوص حسینی و 

( نشان دادند و ضعیت ساختار سازمان 1394)همکاران 

مطابقت  AFC ایلیگ فوتبال ایران با معیارهای حرفه

ندارد. آنها در این خصوص به دالیلی چون نبود نمودار 

نشده، وجود تفکر مصوب قابل اتکا و مشاغل تعریف

                                                           

1.  Kartakoullis 

ثباتی مدیریت، انباشت مشکالت، نداشتن سیستمی، بی

ن به افراد خالق و نوآوری، آرمان مشترک اعضا، ارج ننهاد

های ورزشی فوتبال کشوردر راستای تضاد بین سازمان

های فدراسیون، وابستگی شدید سازمان لیگ به سیاست

 (.4اند )تخصصی اشاره داشته فدراسیون و نبود کمیتة

های در حیطة موانع مدیریتی و منابع انسانی یافته

عملکرد  تحقیق نشان داد بروز هشت مانع سبب ضعف در

های پایدار صنعت فوتبال ایران شده است. این نتایج با یافته

( . خبیری 15،11،8،6،1دیگر محققان قابل قیاس است )

ای های لیگ حرفه(، در مقایسة وضعیت باشگاه1383)

های های اروپا و باشگاهفوتبال ایران با معیارهای باشگاه

ایران در  ایحرفههای لیگ داد باشگاه منتخب نشان

اند حداقل معیارهای یوفا را انسانی نتوانستهوضعیت منابع 

ای را برای توسعة فوتبال در دارا باشند. وی مدیریت حرفه

(. الهی 6ای ضروری دانسته است )های حرفهباشگاه 

ترین عوامل توسعة اقتصادی ( نیز از جمله مهم1387)

. وی به این فوتبال را مؤلفة نیروی انسانی مطرح کرده است

نتیجه رسید که استفادۀ اندک از مدیران خالق و دارای 

ها، از های تجاری و درآمدزایی در باشگاهتفکرات و تخصص

و  2(. بِل1موانع توسعة اقتصادی صنعت فوتبال ایران است )

ای ( بیان داشتند در توسعة فوتبال حرفه2013) همکاران

د و در چنین امروز مدیران نقش بسیار بااهمیتی دارن

ای را ای نیز مدیران حرفهشرایطی گسترش فوتبال حرفه

کند. نکتة مهم آنکه، به مدیر باید در باشگاه فرصت طلب می

کافی برای تبیین و رسیدن به اهداف موردنظر خود داده 

ترین ارکان موفقیت یا شود، چراکه مدیران یکی از مهم

آنها  شکست یک باشگاه هستند و عزل و نصب اشتباه

تواند برای یک باشگاه بسیار پرهزینه باشد و بیان داشتند می

وتحلیل ها باید با تجزیهکه تغییرات مدیریتی در باشگاه

( از جمله 2010(.دیمیتروپولوس )11دقیق صورت پذیرد )

2.  Bell  
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دالیل مشکالت مالی، کاهش گردش مالی و موجودی مالی 

ها دانسته های یونان را ناکارامدی مدیران باشگاهباشگاه

است. وی بیان داشت که با مدیریت مالی خالق و ادارۀ 

توان به توسعة تجارت صورت شرکت سهامی میها بهباشگاه

نژاد و همکاران (. رمضانی15ای پرداخت )در فوتبال حرفه

 هایباشگاه در مدیریتی ثبات کل ر( نشان دادند د1395)

 و است شده منجر عملکرد بهبود به ایران برتر لیگ فوتبال

 بر تأثیرگذار و مهم عوامل از باشگاه در مدیریتی ثبات

 مدیریتی، مداوم تغییرات و هاستباشگاه رشد به رو عملکرد

 باشد، داشته همراهبه مثبت پیامدهای و نتایج آنکه از بیشتر

 برتر لیگ فوتبال هایباشگاه عملکرد کاهش و تضعیف به

( نیز یکی 2007(. بیچ و همکاران )8) است شده منجر ایران

ها در انگلستان را ناتوانی از دالیل ورشکستگی باشگاه

ها در مقابله با بحران مالی گزارش کرده مدیران این باشگاه

منظور پایداری عملکرد در است. نتایج تحقیق نشان داد به

محیطی و ای از عوامل درونصنعت فوتبال ایران مجموعه

مانند مدیران فعال در نهادهای صنعت فوتبال محیطی برون

کشور و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای 

ربط مؤثرند. های ذیاسالمی و دیگر نهادها و دستگاه

ترین گام در برقرار کردن عملکردی پایدار در شک مهمبی

سازی به صنعت فوتبال ایران پرداختن به مسئلة خصوصی

رزش است. اما نکتة مهم آن است که شکل واقعی در این و

سازی به شکلی موفق در صنعت فوتبال برای اینکه خصوصی

کشور اتفاق بیفتد، الزم است در ابتدا شرایط برای تجاری 

منظور ها و درآمدزایی آنها برقرار شود. بهشدن باشگاه

ای های حرفهدستیابی به این هدف الزم است ابتدا باشگاه

روز در صنعت فوتبال ارای استاندارد بهبه شکل واقعی و د

 کشور پدیدار شوند.
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Abstract 

The aim of this study was to analyze those factors affecting sustainable performance 

of Iran football industry. Considering the exploratory nature of the research, 

qualitative research method was used to identify the most important factors related to 

the research topic. Semi-structured interviews were conducted with 28 experts. Using 

grounded theory, the research sample was selected as a combination of theoretical 

sampling method and snowball sampling. The results identified 53 barriers in 7 

sectors which affected sustainable performance of the Iran football industry: sport and 

technology, infrastructure and equipment, revenue and business, media broadcasting 

and fan support, legal and regulatory, policy making and organizational, managerial 

and human resources. In order to have a sustainable performance in sport and income 

and business sectors, special attention should be paid to eliminate the above barriers. 

In addition, the findings showed that a series of actions should be taken by internal 

and external factors such as managers active in the institutions of Iran football 

industry and the Ministry of Sport and Youth and Islamic Consultative Assembly and 

other relevant institutions in order to overcome these obstacles. 
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