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 مقدمه
های ترین شاخصدر دنیای امروز یکی از مهم

توسعه و پیشرفت واقعی کشورها ورزش شناخته 

می شود. ارتباط ورزش با پدیده های اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حکایت از اهمیت 

این پدیده در برنامه توسعه ملی کشورها دارد 

(. از سویی فوتبال 9592ان، و همکار1)اسپایج

د از هر ورزش دیگری درآمترین و بیش محبوب

ی مهم فوتبال سود هاکند. تورنمنتتولید می

ها کنند و از طریق برگزاری لیگزیادی تولید می

 توسعة و رشد باعث داریصنعت باشگاه و

 ،2)کِندیاند کالن شده در سطح اقتصادی

(. در صنعت فوتبال مسئله اصلی صرفاً در 9599

ارتباط با برنده شدن در مسابقات نیست، بلکه 

رآمد و پول مطرح است؛ چرا که مسئله کسب د

گذار در این بین، کسب و جذب یک سرمایه

قدرتمند و یا جذب یک حامی مالی قوی از 

های اهمیت زیادی برخوردار است. استادیوم

ای، موفقیت مدرن و جدید، حقوق پخش رسانه

فنی تیم، کسب عناوین قهرمانی در لیگ ها و 

 تجارت محصوالت ورزشی و غیر ورزشی صنعت

فوتبال را تبدیل به صنعتی جذاب نموده است 

ای شدن در فوتبال شرایطی (. حرفه3،9590)سِنر

ای به د نموده که می بایست به طور ویژهرا ایجا

ای مدیریت در آن پرداخت. مدیریت فوتبال حرفه

ریزی راهبردی، امروز نیاز به بکارگیری برنامه

ست مدیریت منابع انسانی و مدیریت مؤثر مالی ا

 عملکرد (. از سویی4،9591)دیمیترپُلوس

 بحث مورد هایسازه مهمترین از یکی سازمانی

                                                  
1. Spaaij et al 

2. Kennedy 

3. Şener 

4. Dimitropoulos 

شود. شناخته می مدیریتی هایپژوهش در

ها، شاخص براساس آن ارزیابی سازمان و عملکرد

 به وسیله الگوهای متفاوتی و مختلف معیارهای

 را های ورزشیباشگاه پذیرد. عملکردمی صورت

غیرورزشی  و ورزشی عملکرد سبراسا توانمی

 ورزشی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. عملکرد

 که می شود باشگاه ها رتبه های و نتایج شامل

 به هاباشگاه ارزیابی هایشاخص دیگر بیش از

 هاباشگاه غیرورزشی در آید. عملکردمی چشم

شوند. می مالی هایشاخص شامل بیشتر نیز

 بر اغلب متمرکز ،صنعت فوتبال در موارد مالی

 است باشگاه هایهزینه و درآمدها میزان

(. عملکرد و 9910)رمضانی نژاد و همکاران، 

توسعه پایدار و به طور ویژه کسب منابع مالی و 

درآمدی پایدار در فوتبال روز دنیا بسیار مورد 

توجه قرار گرفته است. فقدان تعادل و عدم 

مختلف های تحقق درآمدهای پایدار در سازمان

ها و لیگ مختلف صنعت فوتبال از قبیل باشگاه

توسط مطالعات گوناگون مورد تأئید قرار گرفته 

(. از جمله 9599؛ کِندی،5،9595است )مورو

دالیل بروز چنین شرایط عدم ثبات مدیریت، 

گذاری های مشکالت مالکیتی و سیاست

نامناسب عنوان شده است که باعث افزایش 

ها ها در برخی باشگاهبدهیها و انباشت هزینه

(. مطالعات مختلف 9595گردیده است )مورو،

کردن تعادل بین درآمدها و  چگونگی برقرار

ها به طور مستمر در حال افزایش است. هزینه

هدف تمامی این مطالعات، جهت رسیدن به 

؛ 9595 ،6نقطه سر به سر در فوتبال است )یوفا

که زمانی ز(. آنچه مسلم است اینکه، ا9595مورو،

رابطه مثبت، مستقیم و متقابل بین توان مالی و 

                                                  
5 .Morrow  
6. UEFA 
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درآمدی باشگاه و موفقیت ورزشی بوجود آمده 

است؛ پرداختن به عملکرد مالی باشگاه ها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار شده است )رُدِ و 

(. در این زمینه 9590؛ سِنر،1،9591برور

( بیان داشت بین 9551و همکاران ) 2ساماگایو

 ارتباط ورزشی عملکرد و تجاری کردعمل

 بدون یکی هیچگاه و وجود دارد تنگاتنگی

آید. آمار رسمی جدید نشان نمی بدست دیگری

می دهد که صنعت فوتبال در جهان به شدت در 

حال رشد و توسعه است و عملکرد پایداری را در 

دهد چرا که  در حوزه این خصوص نشان می

گردیده است.  مالی با سودآوری زیادی مواجه

یکی از چهار مؤسسه بزرگ  3مؤسسه دیلویت

جهانی در حوزه حسابرسی در گزارش سال 

اعالم نمود صنعت فوتبال اروپا در فصل  9591

میلیارد یورو،  90با ثبت رکورد  9591-9590

را نسبت به فصل قبل مسابقات  %99رشد 

(. مؤسسه 9591مشاهده نموده است )دیلویت،

ر مؤسسه بزرگ حسابرسی دیگ  4کی پی ام جی

مالک خود را در  9591در گزارش سال 

ارزشگذاری باشگاه ها را به پنج بخش شامل 

 .محبوبیت9وری عملیاتی .سودآوری و بهره9

)عمومی و پیگیری در شبکه های اجتماعی( 

.پتانسیل موفقیت ورزشی در سطح ملی و بین 9

.مالکیت 0.حقوق پخش رسانه ای 5المللی 

ی اختصاصی تقسیم نمود؛که بر این استادیوم ها

 9اساس باشگاه منچستریونایتد با بیش از 

یورو با ارزش ترین و با درآمد نزدیک به  میلیارد

در سال پردرآمدترین باشگاه  پوند میلیون 015

(. 9591شده است )کی پی ام جی،  دنیااعالم

                                                  
1. Rohde &Breuer 

2. Samagaio 

3. Deloitte   

4. KPMG   

این مؤسسه دلیل موفق بودن لیگ انگلستان در 

لکرد ورزشی و عملکرد مالی جهان را، ناشی از عم

آن دانسته است. این مؤسسه رشد حق پخش 

ای مسابقات، جهانی سازی عملیات تجاری رسانه

گذاری در تأسیسات ورزشی و ها، سرمایهباشگاه

های ورزشی چند منظوره بکارگیری استادیوم

اختصاصی و مدیریت پایدارتر به ویژه در بخش 

فوتبال مطرح  مالی را از جمله دالیل رشد صنعت

 (.9591نموده است )کی پی ام جی، 

اتفاق  9929ای شدن فوتبال ایران در سال حرفه

افتاد است. اما علی رغم بروز شدن اجباری 

اساسنامه فدراسیون فوتبال کشورمان پس از 

و علی رغم  FIFAتعلیق عضویت آن از سوی 

، به گواه آمار  AFCالزامات چندگانه و چند باره 

ت صورت گرفته هنوز صنعت فوتبال و مطالعا

ایران عملکرد و توسعه پایدار را تجربه ننموده 

هاست که مالی سالاقتصادی و مشکالت ت و اس

ها را فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه

 فوتبال حرکت از هاسال . هر چنددهدآزار می

 فوتبال اما گذرد،می گریایحرفه مسیر در ایران

 درآمدزا و سودآور صنعت یک عنوان ایران به در

 رشته این در اقتصاد چرخ و نیست مطرح

 در کشورهای مطرح سایر برخالف ورزشی

ند) ترابی و کمی حرکت کُندی به فوتبال

 در نشان داد (9929)الهی  (.9915همکاران، 

 سازمانی، جایگاه مالی، عملکرد هایحیطه

 رائها و ایحرفه بازیکنان با ارتباط در عملکرد

 لیگ رسانی، سازمان اطالع و پشتیبانی خدمات

 عملکرد ژاپن به نسبت ایران فوتبال ایحرفه

( 9929خبیری ) است. داشته را تریضعیف

ای ایران و حرفههای لیگداد، بین باشگاه نشان

دارهای منتخب خارجی تفاوت معنیباشگاه
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وجود دارد. در این بین یکی از مهمترین عوامل 

ر بر صنعت فوتبال عوامل اقتصادی و مالی اثرگذا

شود. در این خصوص تحقیقات شناخته می

ها و موانع موجود در این زمینه مختلف به چالش

( در 9919اند. مرادی و همکاران )پرداخته

بررسی موانع اقتصادی نشان دادند به دلیل 

خصوصی نبودن صنعت فوتبال ایران، عدم حضور 

 1رس، اعتبار کم نشانها در بازار بوباشگاه

نهادهای صنعت فوتبال ایران و 

های نامناسب در این حوزه، گذاریسیاست

گذاران صنعت فوتبال کشور از حضور سرمایه

بهره مانده است. در این راستا خارجی بی

 ( بیان داشتند، در9919امیرتاش و مظفری)

های رشته سایر به نسبت فوتبال ورزش ایران

 آن در که مالی گردش و دهبو تر شاخص ورزشی

مسئله  است.این وسیعی ابعاد دارای جریان دارد،

 و کارایی افزایش مالی، انضباط ایجاد ضرورت

 آن آثار از که را فوتبال بخش توسعة و سودآوری

سازد. کشاورز و می عیان است، افزایش اشتغال

( عامل مالی و اقتصادی را یکی 9910همکاران)

های گذار بر جذب سرمایهاز مؤلفه های مهم اثر

 اند.بخش خصوصی در ورزش قهرمانی دانسته

نظر به اینکه مطالعات علمی اخیر همبستگی 

مثبتی بین ورزش و توسعه اقتصادی در 

های دهد چالشکشورهای مختلف را نشان می

فراروی ورزش در جهت توسعه کمی و کیفی به 

ای عنوان صنعتی پولساز از اهمیت فوق العاده

وردار است. با توجه به اینکه در بین تمامی برخ

ورزشها فوتبال هم از نظر محبوبیت و هم از نظر 

ها  از جایگاه توان اقتصادی در بین تمامی ورزش

ها و ویژه ای برخوردار است. پی بردن به چالش

                                                  
1. Brand 

موانع فراروی این صنعت از منظر اقتصادی به 

و  منظور بهره بردن هر چه بیشتر از آثار مستقیم

غیر مستقیم آن و استفاده هر چه بهتر از 

تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... بسیار 

ای در نظریهباشد. از آنجا که حائز اهمیت می

های موضوع مورد نظر وجود ندارد یا نظریه

ی ارائه موجود پراکنده بوده و مفاهیم مبهم

وش داده دهند و از آنجا که با استفاده از رمی

توان به طراحی الگوی مفهومی می ،بنیاد

الگوهای  محققان سعی نمودند تا با ارائه پرداخت.

های موجود مفهومی که از مجموعه نظریه

 آوردشوند، الگوی بهتری را فراهم میاقتباس می

های صنعت فوتبال کشور و واقعیتبا موقعیت  تا

بیشتری داشته باشد و در ادامه با ارائه تناسب 

گیری و بهبود مناسب زمینه بهرهساز و کاری 

شرایط را ارائه دهد. بنابراین سئوال اصلی در این 

تحقیق این است که چه موانع اقتصادی و مالی 

باعث اثرگذاری بر عملکرد نامناسب و عدم 

 توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران  است؟

 

 شناسی پژوهشروش
 با که است کیفی نوع از حاضر تحقیق رویکرد

 شده انجام  2بنیاد داده پردازی ریهنظ روش

ها داده از برخاسته که به نظریة روش این .است

 است کیفی پژوهش شود نوعی شیوةشناخته می

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

 بنیاد داده نظریه ابد. روشیمی تکوین اینظریه

 شیوه شود:اجرا می شیوه سه به معموال

سازاگرا. در  شیوه و نوخاسته هشیو سیستماتیک،

 به که سیستماتیک روش از تحقیق این

 برای ودشمی داده نسبت 3کوربین و استراوس

                                                  
2. Grounded Theory 

3. Strauss & Corbin 
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 روش شده است. استفاده هاهداد تحلیل و تجزیه

 اصلی مرحله سه دارای خود سیستماتیک

 کدگذاری و محوری کدگذاری کدگذاری باز،

 (. با9920کوریبن،  است )استراس و انتخابی

 گردآوری منظور به و پژوهش به هدف توجه

در  خبره و متخصص افراد 1جمعی دیدگاه های

نفر از  92زمینه عملکرد پایدار صنعت فوتبال 

افراد صاحبنظر و متخصص بازاریابی ورزشی، 

مدیریت ورزشی، علم اقتصاد و علم مدیریت، 

مدیران سابق و فعلی فوتبال کشور و افراد فعال 

بی ورزشی به عنوان نمونه در زمینه بازاریا

 از استفاده به توجه پژوهش انتخاب شدند. با

 برای گردآوری انجام مصاحبه و بنیاد داده روش

 روش از صورت ترکیبی به تحقیق نمونة ها، داده

انتخاب شد.   3برفی گلوله و 2نظری گیرینمونه

 در غالب روش که نظری گیرینمونه در روش

 به ها نمونه شود،می شناخته ایتئوری زمینه

 ایجاد به رسیدن در تا شودمیانتخاب  ای گونه

روش نمونه  در کمک کنند. نظریه یا تئوری

 نمونه ها آوری برای جمع نیز برفی گلوله گیری

 استفاده ویژگی مشترک با اجتماعی شبکة از

 مصاحبه از ها، داده آوری جمع . برایشودمی

صاحبه ها تمامی م شد. عمیق و باز استفاده های

 گمنامی، حفظ آگاهانه، رضایت اجازه، کسب با 

ضبط  اخالقی تعهدات اطالعات و بودن محرمانه

متوسط  طور به ها مصاحبه زمان گردید. مدت

 تا و بود دقیقه 99 معیار انحراف با دقیقه 51

 اشباع الزم و یا به اصطالح غنای به رسیدن

 نظری ادبیات به توجه با .یافتند ادامه 4نظری

 مصاحبه ها انجام با همزمان کیفی، پژوهش های

                                                  
1. Round view 

2. Theoretical sampling 

3. Snowball sampling 

4. Data saturation 

پذیرفت.  انجام نیزهاآن کدگذاری و تحلیل

، 5باز صورت به تحقیق این در کدگذاری

 کدگذاری در گرفت. انجام 7و انتخابی 6محوری

 انجام اولین مصاحبه از بعد که بالفاصله باز

 به شروع هر مصاحبه از پس محقق ود، شمی

های برچسب انتخاب و مفاهیم کردن پیدا

 مرتبط مفاهیم ترکیب وهاآن برای مناسب

 .9از  است عبارت باز ند. مراحل کدگذاریکمی

 باید پژوهشگر مرحله این :درکدگذاری و تحلیل

 ممکن کند. توجه رویدادها همة به کدگذاری

 کدهای متن یا یک مصاحبه درون از است

 طور ها بهداده وقتی ولی شود؛ استخراج زیادی

 جدید کدهای گیردمی قرار بازنگری مورد مرتب

 .شوندمی مشخص نهایی کدهای احصاء و

براساس  مفاهیم مرحله این :درها طبقه کشف.9

می  بندیطبقه مشابه موضوعات با ارتباط

 گفته سازی( سازی)تمکار طبقه این شوند.به

 می طبقه ها اختصاص به که عناوینی شود.می

 مجموعه که است اهیمیمف از تر انتزاعی دهیم؛

 دارای ها طبقه دهند. می تشکیل را آن طبقه

 توانند می زیرا باالیی هستند؛ مفهومی قدرت

 های عنوان. کنند جمع خود محور بر را مفاهیم

 پژوهشگر خود توسط عمده طور به انتخابی

 بیشترین تا بوده این بر سعی و اند انتخاب شده

 نمایانگر که هایی با داده را همخوانی و ارتباط

 دیگر)عنوان مهم باشند. منشأ داشته است آن

 در کنندگان مشارکت که است عبارتی ها(

 پژوهشگر برای تواندمی و برندکار می به پژوهش

 توجه با ها: طبقه توصیف .9باشد  داشته کاربرد

 کردن ترنروش به منظور ها:نآ خصوصیات به

                                                  
5. Open Coding 

6. Axial Coding 

7. Selective Coding 
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 یانب هاآن خصوصیات بعدی گام در ها،طبقه

 دو شامل که :باز کدگذاری جدول. 5.شودمی

 از استخراجی اولیه کدهای جدول :است قسمت

 از شده های استخراجطبقه جدول و ها مصاحبه

 دوم مرحله .هاآن ثانویه کدهای همراه به مفاهیم

 پژوهشگر نام دارد،  محوری کدگذاری کدگذاری

محوری  طبقه عنوان به را ها طبقه از یکی

 محوری پدیده عنوان تحت را آن و ردهک انتخاب

 ارتباط و داده قرار کاوش مورد مرکزفرآیند در

 ارتباط کند.می آن مشخص با را ها طبقه سایر

پنج  تواند درمی محوری طبقه با طبقه ها سایر

 : اینعلّی شرایط. 9باشد.  داشته تحقق عنوان

 محوری طبقه پدیده یا گیریشکل باعث شرایط

و  ها طبقه از ای مجموعه شرایط می شوند. این

 تحت را اصلی مقوله که است هایشان ویژگی

 و ها :)کنشراهبردها. 9می دهد.  قرار تأثیر

 تعامالت و ها رفتارها، واقعیت بیانگر :تعامالت(

 شرایط مداخله تأثیر تحت که هستند هدفداری

: بسترحاکم. 9.شوند می حاصل حاکم بستر و گر

 تأثیر می راهبردها بر که خاصی شرایط به

 از هاآن تمیز و شودمی گفته بستر گذارند

 را شرایط این مشکل است. علّی شرایط

متغیرهای  یا هاطبقه مفاهیم، از ایمجموعه

 شرایط مقابل در هند،د می تشکیل ایزمینه

 است. گاهی فعال از متغیرهای ایمجموعه علّی

 شرایط را ذیل مرتبط بسیار متغیرهای اوقات

 بستر ذیل را کمتر ارتباط با متغیرهایی و یعلّ

 :گرمداخله شرایط. 5.کنندمی بندیحاکم طبقه

 متأثر هاآن راهبردها از که هستند شرایطی

متغیرهای  از ایمجموعه را شرایط شوند. اینمی

 شرایط دهند.می تشکیل واسط و میانجی

 مداخله که هستند شرایط ساختاری گر، مداخله

 و کنندمحدود می یا تسهیل را عوامل سایر

 از : برخیپیامدها. 0 .دارند عمومی و علّی صبغه

 در که پیامدهایی هستند و نتایج بیانگر هاطبقه

روش  این .آیندمی وجود به راهبردها اتخاذ اثر

 پارادایم مدل آن به اصطالحاً که کدگذاری

 توسط شودمی گفته محوری  کدگذاری

 این به است و شده ارائه کوربین و استراوس

حول  کدگذاری که شودمی گفته محوری دلیل

 :سوم گام شود.می انجام طبقه محور یک

 انتخاب روند ( است.گزینشی)انتخابی کدگذاری

با  آن سیستماتیک و منظم طور به اصلی مقوله

 و روابط، به بخشیدن اعتبار ها،مقوله سایر

 به نیاز که مقوالتی خالی با جاهای پرکردن

 شامل چند روند این دارند. گسترش و صالحا

 خط توضیح متضمن قدم باشد: اولینمی گام

 مقوالت دادن ربط دوم، گامداستان است.  اصلی

 یک از استفاده اصلی با مقوله حول بر تکمیلی

 توصیف شده محوری کدگذاری در )که پارادایم

 مقوالت ساختن مرتبط سوم، گام باشد.است( می

 به چهارم، گام است. بعدی طحس یکدیگر در به

است.  هاداده در قبال روابط آن رساندن تأیید

 یا اصالح و که است مقوالتی تکمیل قدم، آخرین

 و تجزیه دارند. برای گسترش و بسط به نیاز

به  منطقی، استقرای روش از هاداده تحلیل

پردازی طی مراحلی نظریه و سازیمفهوم منظور

. 9ها مصاحبه ازیسپیاده و . اجرا9شامل 

 در نظرات بندی. طبقه9نظرات  کدگذاری

 مفاهیم تفسیر .5یکسان  مفهومی هایگروه

 نتیجه و مفاهیم . ترکیب0پژوهش  از برآمده

مطالعات  سایر نتایج با یافته ها . مقایسة1گیری 

 شد. استفاده
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 های پژوهشیافته

ها و درمرحله کدگذاری باز، پس از انجام مصاحبه

 بار ها چندینمصاحبه ها، متنسازی آندهپیا

تشکیل  واحدهای کوچکترین به تا شد مرور

و یا به اصطالح  1دار یا درونمایهمعنی و دهنده

بدین ترتیب کدگذاری اولیه  کلمات، خّرد شدند.

 مصاحبه انجام شد. در مرحله بعد، کدهای اولیه

ها( به کدهای ثانویه )به علت تعداد فراوان آن

شدند و چند کد ثانویه تبدیل به یک کد  تبدیل

مفهومی شدند پس از تعیین مقوالت، مرحله 

ساخت طبقات کلی نظریه انجام گرفت. در 

کدگذاری محوری و بر اساس الگوی پارادایمی با 

)در  های تولیه شدهبرقراری رابطه بین طبقه

های و بر اساس داده مرحله کد گذاری باز(

سناد باالدستی و بدست آمده از مطالعات ا

ها،  بندی آنهای عمیق و مقولهمصاحبه

های مطلوب اقتصادی و مالی عملکرد و مؤلفه

توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران بدست آمد. 

تئوری جوهری طراحی اقتصادی مالی عملکرد و 

توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران دارای هشت 

، مؤلفه اقتصادی کَالن، مالکیت، اقتصادی خُرد

گذاری، وضعیت مالی، تشویقی و سرمایه

 باشد. حمایتی، حامیان مالی و نشان )بِرند( می

 مرحله تشریحکدگذاری انتخابی)در مرحله 

  پردازی نظریه

تولید  بنیادی، پردازی نظریه مطابق با هدف

  برای پدیده. صرف توصیف نظریه انجام شد و نه

 منظم طور ها بهطبقه نظریه، ها به تحلیل تبدیل

 انتخابی کدگذاری مرتبط شدند. یکدیگر به

 مرحله قبلی کدگذاری( مرحله دو نتایج )براساس

 طبقه ترتیب که این به است. پردازینظریه اصلی

                                                  
1. Theme 

 هاطبقه دیگر به مندنظام شکل به را محوری

 روایت یک چارچوب در را روابط آن و ربط داده

 عهتوس و بهبود به که را هاییو طبقه کرده ارائه

 مرحله این در کند.اصالح می دارند نیاز بیشتری

 مورد متن پدیده از خود فهم حسب بر پژوهشگر

صورت  به را پارادایم مدل چارچوب یا مطالعه،

 هم به را پارادایم مدل یا کندمی عرضه روایتی

 را نهایی نظریه ترسیمی به صورت و ریزدمی

: 9921و اسالمی،  فرد )دانایی دهدمی نشان

 تحلیل از استفاده با پژوهش هاییافته (.995

 و هنگام کدگذاری، فرایند و همچنین همزمان

نتایج  9 جدول آمد. دست ها بهمصاحبه از پس

دهد. همانطور که مشاهده کد گذاری را نشان می

انتخابی  و محوری باز، کدگذاری از گردد پسمی

ها، موانع مصاحبه از آمده دست به اطالعات

مالی عملکرد و توسعه پایدار  صنعت اقتصادی 

 طبقه 9 و مقوله 2 مفهوم، 50فوتبال ایران در 

 شد. تبیین

 به هایمقوله بین نهایی رابطة یافتن با نهایت در

 نظری الگوی انتخابی، کدگذاری از آمده دست

ارائه  9. این مدل در شکل شد تدوین شامل زیر

گردد.می
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 کدگذاری از حاصل مفاهیم و ها لهمقو نمونه ای فهرست طبقات، .1جدول
 مفاهیم مقوله ها طبقات

 اقتصادی

اقتصادی 

 کَالن

اقتصاد دولتی، درون گرایی، نداشتن ساختار رقابتی، عدم تعامل با بازارهای جهانی، عدم آزاد سازی در اقتصاد کشور، 

 مالی و اعتباری ظهور شبه دولتی ها در اقتصاد کشور ، ناپایدار بودن سیاست های

 مالکیت
ورس کشور،خصوصی ایع در بازار بچک بازار بورس ایران، سهم کوچک صناندازه کو کارآمد، و قوی سرمایة نبود بازارهای

 هاباشگاه عدم حضور باشگاه ها در بازار سهام،مالکیت دولتینبودن باشگاه ها،

اقتصادی 

 خُرد

یری فناوری های نوین اقتصادی در بازارهای مالی (، عدم بکارگGDPپائین بودن سطح تولید ناخالص داخلی کشور )

( از کل تولید ناخالص داخلی کشور، اندازه کوچک بازار GDSPکشور، سهم پائین درآمد ناخالص ملی در بخش ورزش)

 صنعت فوتبال ایران، تعداد کم باشگاه های حرفه ای در فوتبال کشور

سرمایه 

 گذاری

در اقتصاد کشور، ضعف در جذب سرمایه گذاری های داخلی در اقتصاد ضعف در جذب سرمایه گذاری های خارجی 

کشور، ریسک باال در فوتبال کشور ، نبود امنیت سرمایه گذاری در فوتبال کشور، فقدان نهادهای تعریف شده سرمایه 

 ورگذاری خصوصی در فوتبال کشور، نارسایی های عدیده در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فوتبال کش

 مالی

وضعیت 

 مالی

نداشن شفافیت مالی در ارکان صنعت فوتبال، اطالع رسانی نامناسب مالی در نهادهای صنعت فوتبال، نامشخص بودن 

چشم انداز مالی در ارکان نهادهای فوتبال، صوری بودن گزارشها و صورتهای مالی و حسابرسی، تراز مالی منفی ارکان 

 شته در ارکان صنعت فوتبال، نبود منابع مالی قابل رویت و پایدار در صنعت فوتبالصنعت فوتبال، وجود بدهکاری انبا

تشویقی و 

 حمایتی

عدم وجود تضمین برای سرمایه گذاران در صنعت فوتبال کشور، عدم پشتیبانی بیمه برای سرمایه گذاران در فوتبال 

گشت سرمایه برای بخش خصوصی، نبود کشور، سودآور نبودن سرمایه گذاری در فوتبال کشور، عدم تضمین بر

بالعوض و یا باز  یا بهره کم مالی تسهیالت نیافتن تسهیالت و امکانات برای تأمین اهداف حامیان مالی، تخصیص

 باشگاه ها به پرداخت طوالنی مدت

حامیان 

 مالی

رقابت ناعادالنه بین باشگاه  مالی، وجود حمایت اهداف تحقق و درآمدزایی برای ها ورزشگاه محیط از نادرست استفاده

های دولتی، شبه دولتی و خصوصی در فوتبال کشور، وجود نظام مالیاتی نامناسب و غیرکارآمد در ورزش حرفه ای 

 کشور، وضعیت نامناسب نظام باشگاه داری در ورزش کشور

نشان 

 )بِرند(

رکان صنعت فوتبال،  برندگرا نبودن سازمان ناشناخته بودن نشان برخی نهادهای فوتب، اعتبار ضعیف نشان بعضی از ا

 لیگ، باشگاه ها و... در صنعت فوتبال

 

 

 الگوی پارادایمی عوامل اقتصادی و مالی اثرگذار بر توسعه عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران .1شکل
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مقوله اصلی  90(، 9در مدل ارائه شده در شکل )

گانه مدل  1مقوله فرعی در قالب ابعاد  52و 

مقوله(؛ پدیده 1پارادایمی شامل: موجبات علی )

اصلی )ارتقاء عملکرد و توسعه پایدار صنعت 

ای های زمینهمقوله(؛ ویژگی 9فوتبال(؛ راهبرد )

مقوله( و پیامدها 0مقوله(؛ شرایط محیطی )1)

مقوله(، الگوی پارادایمی عوامل اقتصادی و 9)

مالی اثرگذار بر توسعه عملکرد پایدار صنعت 

دهد. در این الگو عوامل بال ایران را نشان میفوت

فردی، عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی به 

اند. این عنوان موجبات علی در نظر گرفته شده

سه دسته عوامل بر پدیده اصلی که ارتقاء 

عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال است اثر 

در هاآنگذارند و توجه به نقش هر یک از می

کارکرد مدل ضروری است. پدیده اصلی در این 

مدل ارتقاء عملکرد و توسعه پایدار صنعت 

اجتماعی، محیط  –فوتبال است. محیط فرهنگی 

سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اطالعاتی و 

فناوری و محیط زیستی به عنوان شرایط 

محیطی اثرگذار بر عملکرد صنعت فوتبال 

گانه مورد پنج اند. شرایط محیطیشناخته شده

ها صنعت فوتبال اشاره بر راهبردها و استراتژی

ای نیز بر های زمینهگذارند. ویژگیتأثیر می

های ها اثر دارند. استراتژیراهبردها و استراتژی

کَالن و خُرد به عنوان راهبردهای ارتقاء دهنده 

عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال شناخته 

های راهبردها و استراتژی شدند. بدون استفاده از

تواند به اهداف در نظر مناسب هیچ سازمانی نمی

گرفته شده دست یابد. تأثیر عوامل علی بر پدیده 

های اصلی موجب بکارگیری راهبردها و استراتژی

شود. همچنین راهبردها ارائه شده در مدل می

های نیز تحت تأثیر شرایط محیطی و ویژگی

که این جریان پیامدهای ای قرار دارند زمینه

 سازمانی و فراسازمانی را به دنبال خواهد داشت. 

 

 بحث و نتیجه گیری

اقتصادی و مالی  پژوهش حاضر به تحلیل موانع

اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال 

پرداخته و در نهایت مدل بهینه در این  ایران

روش زمینه را ارائه نموده است. به این منظور از 

نظریه داده بنیاد برای ارائه الگو استفاده شده و 

های کدگذاری ناشی از مدل ارائه شده از فرایند

مصاحبه با نخبگان به دست آمده است. نتایج 

های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائه تحلیل داده

اقتصادی و مالی اثرگذار  مدل پارادایمی عوامل

ایران  بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال

در  طبقه 9 و مقوله 2 مفهوم، 50است که شامل

مقوله(؛ 1گانه شامل: موجبات علی ) 1قالب ابعاد 

پدیده اصلی )ارتقاء عملکرد و توسعه پایدار 

های مقوله(؛ ویژگی 9صنعت فوتبال(؛ راهبرد )

مقوله( و  0مقوله(؛ شرایط محیطی ) 1ای )زمینه

های تحقیق مقوله( است. بنا به یافته  9پیامدها )

موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و 

توسعه پایدار  صنعت فوتبال ایران را به دو دسته 

کلی موانع برون محیطی و موانع درون محیطی 

تقسیم می شوند. بر این اساس موانع برون 

محیطی موانعی اطالق می شوند که خارج 

صنعت فوتبال ایران هستند و مدیران و مسئوالن 

را ندارند و هاآنبال ایران توانایی اثرگذاری بر فوت

در واقع می توان جزء عوامل کالن دانست. این 

(، 9599همکاران) و1دِبوسچر یافته های با نتایج

(، حسینی و همکاران 9910مرادی و همکاران)

 ( همخوانی دارد. دِبوسچر و9915)

                                                  
1. De Bosscher et al 
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 05 از نشان دادند که بیش  (،9599همکاران)

 در موفقیت کننده تعیین های شاخص درصد

 و کالن سطح سازمان های ورزشی متغیرهای

ورزش  مدیران و ها سازمان کنترل از خارج

 با قهرمانی ورزش ویژه به هستند. متولیان ورزش

می  تنها مستقیم طور ورزشی به سیاست گذاران

 میانی اثرگذار سطح عوامل بر توانند

(. مرادی و 9599باشند)دبوسچر و همکاران، 

( نشان دادند که موانع ساختاری 9910همکاران)

 و ورزش صنعت محیط از خارج کلی طور به که

 گذاری سرمایه حرکت دارند قرار فوتبال صنعت

 با کشور اقتصادی ساختار کل به را خارجی

سازد. دلدار و همکاران)  می مواجه مخاطره

اقتصادی  موانع از جمله ( نشان دادند9910

 لیگ در ازی باشگاه هااثرگذار بر خصوصی س

 تحت و مالی کوچک فوتبال کشور بازار حرفه ای

 اقتصاد در آزادسازی بازار عدم و دولت کنترل

 نه تنها موانع دسته این کشور است. بر کل

برنامه  و ستادی مدیران بلکه فوتبال مدیران

 تصرف و دخل توانایی نیز کشور ورزشی ریزان

 در مذکور نعموا زمانیکه تا از اینرو .ندارند

 باشد، داشته کشور وجود اقتصادی ساختار

 از متأثر صنایع دیگر مانند نیز فوتبال صنعت

 باید راستا این بود. در خواهد فضایی چنین

 دولتی مالکیت با اقتصاد کشور سریعتر هرچه

 دنبال به و بشکند را انحصارها و کند خداحافظی

 باشد آن بر رقابتی فضای ایجاد

ی تحقیق نشان داد به دلیل نبود یافته ها    

خصوصی نبودن  کارآمد، و قوی سرمایة بازارهای

و عدم حضور باشگاه ها در بازار سهام توسعه و 

عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران با چالش 

جدی مواجه است. یافته هایی که با نتایج 

( و مرادی و 9919امیرتاش و مظفری)

رتاش و ( همخوانی دارد. امی9919همکاران)

 ( بیان داشتند که خصوصی9919مظفری )

بازار  به های فوتبال کشور ورود باشگاه و شدن

 بورس بازار در وسعت و رونق بر را عالوه بورس

 کشور، اقتصاد مهم های از پایه یکی عنوان به

 مسیر و بخشد می بهبود را ها باشگاه شرایط

و  گذاری، درآمدزایی سرمایه برای راهاآن

 عملکرد و مالی های زمینه در توسعه و پیشرفت

  کند. می هموار ورزشی

 پائین نتایج تحقیق نشان داد به دلیل امنیت

 باالی سرمایه گذاری و عدم ریسک اقتصادی،

کشور  صنعت فوتبال در سرمایه بازگشت تضمین

توسعه و عملکرد پایدار صنعت فوتبال با مشکل 

ره مواجه می باشد. این نتایج با یافته های ق

( و دلدار و 9915خانی و همکاران )

همخوانی دارد. قره خانی و  (9910همکاران)

محیط نامطمئن اقتصادی و ( 9915همکاران )

ریسک باالی سرمایه گذاری اقتصادی در صنعت 

عدم امکان سرمایه گذاری مستقیم و  فوتبال

را از جمله مهمترین  ایران فوتبال در خارجی

باشگاه های  موانع اقتصادی خصوصی سازی

فوتبال ایران دانسته است. دلدار و 

( نشان دادند به دلیل امنیت 9910همکاران)

ضعیف اقتصادی و ریسک باالی سرمایه گذاری و 

 در سرمایه گذاری به بخش خصوصی بی اعتنایی

حرفه ای ایران، خصوصی سازی در باشگاه  ورزش

 های فوتبال ایران با چالش مواجه گردیده است. 

های تحقیق نشان داد به دلیل ناشناخته یافته 

بودن، اعتبار کم نشان باشگاه ها و نهادهای 

توسعه هاآنصنعت فوتبال کشور و برندگرا نبودن 

و عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران با چالش 

 مواجه است.
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این نتایج با یافته های جاللی و علیدوست 

( همخوانی دارد. 9591)1( و رُد و برور9919)

 بودن و  (  ناشناخته9919اللی و علیدوست )ج

 در ای حرفه لیگ و ها باشگاه نشان کمِ اعتبار

 موانع از یکی دیگر  المللی بین و ملی سطح

مالی در ورزش حرفه  حمایت و گذاری سرمایه

( نشان 9591ای ایران دانسته است. رُد و برور)

دادند عملکرد و موفقیت مالی باشگاه ها ناشی از 

ورزشی در سطح ملی و بین المللی و  موفقیت

 می باشد. هاآنارزش برند 

نتایج تحقیق نشان داد به دلیل نداشن شفافیت 

مالی و اطالع رسانی نامناسب مالی در نهادهای 

صنعت فوتبال کشور توسعه و عملکرد پایدار آن 

با مخاطره مواجه است.این یافته ها با نتایج 

( و قره 9910)(، دلدار و همکاران9929خبیری )

( مطابقت دارد. خبیری 9915خانی و همکاران)

( بیان داشت که در حیطه وضعیت مالی 9929)

بایستی باشگاه ها را در جهت شفافیت هر چه 

بیشتر در کسب اطالعات مالی، پیروی از قوانین 

و مقررات مالی و حرکت در جهت ایجاد تراز 

 از نظر بسیاریمالی مثبت در باشگاه سوق داد. 

از کارشناسان بسیاری از مشکالتی که مدیران 

رو فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با آن روبه

های مالی شفاف نبودن دقیق صورتهستند، 

عنوان مثال از به عملکرد مدیریتی آنهاست.

تاکنون  9911ال ابتدای شهریور ماه س

های بانکی سازمان لیگ به خاطر بدهی حساب

لیارد تومانی مسدود می 910مالیاتی سنگین 

تواند تا حل این شده است و این سازمان نمی

ها داشته مشکل بزرگ هیچ پرداختی به باشگاه

در این خصوص  .(9911)خبرگزاری مهر، باشد

                                                  
1. Rohde &Breuer 

یوفا الزاماتی را برای باشگاه ها برای شرکت در 

لیگ قهرمانان اروپا در نظر گرفته است. یکی از 

صادی و مالی این الزامات افزایش ظرفیت اقت

باشگاه ها است. بدین منظور مقرر گردیده است 

که باشگاه ها می بایست وضعیت مالی روشن و 

نظایر   (.9595اعتمادپذیری داشته باشند )یوفا،

چنین محدودیتی هایی را فدراسیون فوتبال 

کشور نیز می تواند برای باشگاه ها در سطح ملی 

 متناسب با لیگ های مختلف اعمال کند.  

نتایج تحقیق نشان داد به دلیل مالکیت باشگاه 

ها در ایران دولتی، شبه دولتی و یا نظامی است 

توسعه و عملکرد پایدار با مشکل مواجه گردیده 

است. این یافته ها با نتایج کشاورز و 

(، 9915(، حسینی و همکاران)9910همکاران)

( 9921( و الهی )9915ترابی و همکاران )

( بیان 9910کشاورز و همکاران)همخوانی دارد. 

 که های ورزشی سازمان از داشتند که بسیاری

 دولتی به شکل و هستند دولت مالکیت در کامالً

شوند.  می بودجه مواجه کمبود با شوند می اداره

 سبب تجاری شرکت های بیشتر دولتی مالکیت

 باشد. نداشته ها وجود آن بین رقابتی شود می

 15 ماده 9 طبق تبصره این در حالی است که بر

ششم توسعه، پرداخت  قانون برنامه و بودجه

کل کشور به هر  هرگونه وجهی از محل بودجه

ای ممنوع شکل و به هر نحو به ورزش حرفه

است. این کار در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه 

دولت ممنوعیت دارد و  و اموال دولتی است.

 ممنوع 9919حتی خود مجلس هم از سال 

بزرگترین مشکلی  به نظر می رسدکرده است. 

که در کشور ما وجود دارد، این است که 

های  ما بر خالف باشگاهفوتبال کشور های باشگاه

دیمیترپُلوس  بزرگ دنیا، بنگاه اقتصادی نیستند.

( نشان داد مالکیت شرکتی باشگاه های 9591)
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می هاآنفوتبال از طریق افزایش عملکرد مالی 

گردد. از سوی هاآنعث سودآوری و بقاء تواند با

دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند 

باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقاء شفافیت 

اطالعات و در نهایت رشد اقتصادی گردد. یکی 

دیگر از بهترین راهکارها در این زمینه بکارگیری 

علم و دانش مدیریت مالی و استفاده از مدیران 

کلیه ارکان صنعت فوتبال باشد.  مالی خبره در

الزاماتی را  9595در این خصوص یوفا از سال 

برای باشگاه های  1یمالفیرپلی تحت عنوان 

حاضر در لیگ قهرمانان اروپا در نظر گرفته است. 

ای باید به های حرفهباشگاه اداره 9595تا سال 

یوفا صورت فیرپلی مالی با شفافیت کامل باشد. 

بطور کلی ایجاد کردن را ی مالی فیرپلهدف از 

معرفی  یک موقعیت مالی بهینه در فوتبال اروپا

( نشان داد 9591نموده است. دیمیترُپولوس )

قوانین و الزامات وضع شده از سوی یوفا باعث 

تغییر رفتار و مدل های مدیریتی در باشگاه های 

اروپا به منظور ارتقاء عملکردی به خصوص در 

سائل مالی و سودآوری شفاف سازی م  بخش

 باشگاه ها گردید.

 اقتصادی توسعة و رشد است آنچه مسلم است

و قانونی  حقوقی محیط نیازمند فوتبال صنعت

و  ای حرفه فوتبال به است. پرداختن مناسب

بهره بردن از فواید متنوع به ویژه اقتصادی آن 

 اشخاص حقیقی بین جدید روابط نیازمند تعریف

تورالعمل ها و آئین نامه حقوقی، ایجاد دس و

جدید و به روز است. در این زمینه یکی از 

بزرگترین کاستی ها نه تنها ضعف در ضوابط و 

قوانین مشخص برای چگونگی ثبت، تأسیس و 

فعالیت حرفه ای باشگاه ها بلکه ضعف در قوانین 

                                                  
1. Financial Fair Play 

حمایت و توسعه ورزش حرفه ای در ایران است. 

ط به ورزش جالب اینکه تنها آئین نامه مربو

حرفه ای، به دنبال ایجاد لیگ حرفه ای فوتبال 

و با تالش سازمان تربیت  9929ایران در سال 

 آزمایشی این اجرای بدنی وقت ایجاد گردید که

 معلّق یکساله دوره ازیک پس مربوطه آئین نامه

است. به نظر می رسد حل بسیاری از این  مانده

موضوعات به کمک دولت، مجلس و وزارت 

رزش و دیگر نهادها و مؤسسات مربوطه می و

باشد. امید است با توجه به الزامات قانونی وضع 

 جوانان و ورزش شده مبنی بر مکلف بودن وزارت

تصویب سند ملی و قانون ورزش،  و در تهیه

و تالش های  حرفه ای ورزش آئین نامه و ضوابط

صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس 

وص تدوین طرح جامع شورای اسالمی در خص

نظام باشگاه داری حرفه ای در ایران شاهد 

 تغییری مناسب و رو به جلو در این زمینه باشیم.  
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Abstract 
 

Objective: The purpose of this study was to analyze the economic and 

financial barriers affecting the performance and sustainable development of 

Iranian football industry. 

Methodology: Due to exploratory nature of the research, the qualitative 

research method was used to identify the most important barriers related to the 

research subject. Semi-structured interviews were conducted with 28 

experts.Using the Grande theory, the research sample was selected through a 

combination of theoretical and snowball sampling.  

Results: The results of the study considered 45 economic and financial 

barriers to performance and sustainable development of Iranian football 

industry. 

Conclusion: According to the research findings, economic and financial 

barriers affecting the performance and sustainable development of the Iranian 

football industry can be divided into two general categories: external and 

internal factors. External factors are factors outside of Iran's soccer industry 

and internal factors are internal factors. 
 

Keywords: Economic, Financial, Performance, Sustainable Development, 

Football Industry 
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