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 گرایی در لیگ برتر فوتبال ایرانبررسی مشکالت  حرفه

 3حسین عیدی ،2*بهرام یوسفی ،1اکرم قبادی یگانه

 

 10/10/7171: پذیرش تاریخ                                                         17/17/7171: دریافت تاریخ          

 چکیده
 

ن مفاهیم بازاریابی ورزش است و به یکی از تریترین و کاربردیگرایی در ورزش از مهمایحرفه:  دفه

است. بنابراین، هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای مفاهیم پایه در ورزش کشورهای توسعه یافته تبدیل شده

 . گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران بودایسنجش مشکالت موجود در زمینه حرفه

پنجمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با رویکرد  در گانکنندجامعه آماری شامل کلیه شرکت: شناسیروش

همبستگی  -نفر بود.  روش پژوهش، توصیفی 117اقتصادی بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 

 ،است که اعتبار سازه آن، به روش تحلیل عاملی تأییدینامه محقق ساختهپرسش ،هابود. ابزار گردآوری داده

بدست آمد. همچنین برای سنجش مشکالت موجود،  71/1س آلفای کرونباخ آزمون شد. پایایی آن نیز براسا

  .از معادالت ساختاری استفاده شد

ها، مدل  تحقیق، دارای برازش مناسبی است و مشکالت در این حوزه شامل بخش بر اساس یافته: هایافته

حمایتی و سیاسی و  گذاری و حقوقی،اقتصادی، اطالعاتی و روابط عمومی، مدیریتی و رهبری، قانون

 . باشدتسهیالتی و تجهیزات می

ریزی بلندمدت مشکالت موجود را توانند با برنامهها میفدارسیون فوتبال و مدیران باشگاه: گیرینتیجه

 .گرایی در لیگ فوتبال ایران را فراهم آورندبرطرف و زمینه رشد حرفه
 

 حرفه ای گرایی، لیگ برتر، فوتبال: کلیدی هایواژه
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 مقدّمه

المللی و درآمدزا ورزش به صنعت بینامروزه، 

است. در عرصه تجارت جهان، ورزش تبدیل شده

 &  Hansonaای استثنائی است )مسأله

Harlanda,2012ترین رشته رایج ،(. فوتبال

حتی کسانی  ؛ورزشی در اکثر کشورهای دنیاست

اند، عالقهتفاوت و بیال، بیکه نسبت به فوتب

کنند اجتماعی آن را انکار نمی اهمیت

(Strutner, Parrish & Nauright,2015 .) 

عنوان یک صنعت  بهکه فوتبال ورزشی است 

شود. فوتبال سنتّی دیروز، بازی میان تعریف می

بازیکنان بود؛ در حالی که فوتبال امروز، بازی 

 Southallست اندرکاران آن ا میان همه دست

& Nagel 2007;، Izzo et al,2012.)  فوتبال

های لیگ زاریای است. برگفوتبال حرفه ،امروزی

 7ایهای لیگ حرفهای، زیر نظر سازمانحرفه

بر برگزاری مسابقات  که این سازمان عالوه ؛است

لیگ، مسئولیت جذب درآمدهای کالن حاصل از 

دارد  بر عهده ،برگزاری این مسابقات را نیز

(Strutner et al,2015.) 

در ورزش را  1گراییای( حرفه1172) 1کاپوستین

داند و رشد و توسعه همه جانبه آن میناشی از 

توان ادعا نمود که یک کند زمانی میبیان می

ای فعالیت دارد که صورت حرفههرشته ورزشی ب

-ای برگزار کند و با سایر لیگبتواند لیگ حرفه

ای کند، بازیکنان حرفهی رقابت اهای فراقاره

مدیریت را ای آن ، مدیران حرفهپرورش دهد

ای داشته باشد ند و اقتصادی حرفهکن

(44-Kapustin,2016,pp.43.) ( 1171) 0رابیو

                                                      
1. Professional League Organization  

2. Kapustin 

3. Professionalism 

4. Rubio 

ترین اصل توسعه و گرایی را مهماینیز حرفه

داند و آن را ناشی از ترویج  ورزش هر کشور می

ی جهانی، نبود مطابقت داشتن با استانداردها

دالالن ورزشی و واضح بودن اقتصاد و توانایی 

  (.Rubio,2013,pp.89داند )میدرآمدزایی باال 

ای عنوان نمونه ، به5یوروفوتبال مسابقات لیگ 

همواره توانسته است نگاه  ای،بارز از لیگ حرفه

فوتبال دوستان را در سراسر جهان به خود جلب 

ی این مسابقات بیش تماشا یتقاضا میزانکند و 

 Hansonaباشد )از سایر لیگ آسیا و آمریکا می

 & Harlanda,2012; Rubio,2013; 
Kapustin,2016)،  که جلیلیان و خبیری

را  به دلیل  این میزان تقاضاعلت ( 7130)

 2شرایطی دانست که کنفدراسیون فوتبال اروپا

تعیین کرده است. این شرایط به ترتیب اولویت 

. 1. توسعه و تعلیم و تربیت جوانان؛ 7از: عبارتند 

. 0. توسعه امکانات؛ 1های مالی؛ توسعه توانایی

 . توسعه5توسعه مدیریت و نیروی انسانی؛ 

نونهاالن و توسعه رفتارهای بازیکنان،  ورزش

داوران، مربیان و هواداران؛ که بر اساس همین 

ای را به نمایش گذاشته است لیگ حرفه ،اصول

(Jalilian; & Khabiri,2005.) 

با نگاه اجمالی به تاریخ فوتبال، کامال مشهود 

است فوتبال آسیا نسبت به فوتبال اروپا فاصله 

نیز،  که در کشور مابسیاری دارد. با توجه به این

ترین و پر طرفدارترین ورزش در رایج ،فوتبال

های ورزشی است، با این قیاس با سایر رشته

ای در فصل ت لیگ حرفهکه مسابقاا آنبحال، 

شروع شد و تا کنون  7131-7137مسابقات 

عملکرد است؛ پانزده دوره آن نیز به پایان رسیده

ا استاندارهای جهانی فاصله شگرفی دارد ب آن

                                                      
5. UEFA Europa League 
6. Uefa 
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(,2005Jalilian; & Khabiri.)7گرانهام 

گرایی در ایترین مشکالت حرفه( مهم1111)

برگزار سازمان  قوانینفوتبال را ناشی از ضعف 

کننده لیگ، مشکالت مالیاتی و حقوقی و ناتوانی 

 .Garnham,2002,pp)داند مدیران باشگاه می

93-94.)  

از سوی فدراسیون « ایسازمان لیگ حرفه»

فوتبال جمهوری اسالمی ایران، اختیارات اجرایی 

مسابقات لیگ را بر عهده دارد که از منتقدان 

توانسته عرصه فوتبال معتقدند این سازمان ن

طور که باید تغییر است وضعیت لیگ برتر را آن

عنوان مثال، لیگ در درآمدزایی هنوز به دهد، به

صورت مستقل هدولت وابسته است و نتوانسته ب

که وجود عدم شفافیت درآمدزایی کند، یا این

مالی باشگاه، مشکالت اخالقی و انضباطی 

دور گرایی فوتبال را از حرفه ،بازیکنان و غیره

 & Elahi, Goodarziکرده است )

Khabiri,2005; Behnam, Ahmadi & 

Bakhshandeh,2013.) 

گرایی در های حرفهدر تحقیقات مختلف، شاخص

 عنوان مثال،موارد متعددی عنوان شده است؛ به

( بیان کرد مبنای توسعه 1111) 1برتلینگ

گرایی زمانی ایای گراییست و حرفهورزش، حرفه

ای آن را افتد که نیروی انسانی حرفهاتفاق می

ریزی و امکانات استاندارد و تجهیزات با برنامه

، آنچه که در . همچنینایمنی باال را فراهم کنند

اقتصادی  جنبهشود، ای گرایی عنوان میحرفه

است که در آن به خودکفایی رسیده باشد و 

 هایبدون وابستگی به دولت بتواند نیازمندی

. در این تحقیق عامل برآورده سازد خود را مالی

                                                      
1. Garnham 

2. Bertling 

باشگاه، درآمد  1درآمدزایی باشگاه، نام تجاری

حاصل از حق پخش تلویزیونی، فروش بلیط، 

اجاره  استخر، و امکان رفاهی مانند رستوارن

اماکن ورزشی و سود حاصل از نقل و انتقاالت 

-Bertling, 2007,pp.55)بازیکن عنوان شد 

های وجود پایگاه( 7211) 0استر و میهیوز (.56

استعدادیابی و مدارس ورزشی تخصصی را از 

گرایی در ورزش معرفی کرده های حرفهشاخص

-Sæther, S., & Mehus,2016.pp.6)است 

تجهیزات  ،(1111از آنجا که گرانهام ) (.7

های با استاندارد جهانی را از فیزیکی و استادیوم

 العه مطداند، گرایی میایدیگر ملزومات حرفه

 نشان داد (7131الهی و پورآقایی اردکانی )

را در سطح بسیار  ی داخلیهاوضعیت استادیوم

ای کشورهای اروپایی که لیگ حرفهتر از پایین

 Elahi  & Pour Aghaei)دارند 

Ardakani,2004) با . این درحالی بود که

تقریبا ده سال پس از این پژوهش هم،  گذشت

( نشان داد که 7171)نتایج حسامی و همکاران 

های کشور، در وضعیت در مجموع استادیوم

ها توجه ویژه مناسبی قرار ندارند و باید به آن

 & Hesami, Jalali Farahaniنمود )

Soleimani, 2013.)  همچنین، الهی، گودرزی و

( بیان داشتند عملکرد لیگ ایران 7130خبیری )

ها بسیار نسبت به لیگ ژاپن در بیشتر حیطه

های آن را عدم ترین ضعفضعیف است و از مهم

کمیته تخصصی در سازمان لیگ، نقش ضعیف 

برداری مجمع عمومی سازمان لیگ، عدم بهره

ای مناسب از منابع مالی موجود در ورزش حرفه

و سیستم نامناسب نقل و انتقال بازیکنان نشان 

 (.Elahi et al ,2005داد )

                                                      
1. Brand 

4. Saether & Mehus 
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بحث  ( توجه به7130جلیلیان و خبیری ) 

هواداری، اماکن و تجهیزات و فضاهای ورزشی، 

امور مالی و مدیریت نیروی انسانی لیگ برتر 

فوتبال ایران را در مقایسه با لیگ کشورهای 

چین، مالزی و انگلستان بسیار پایین توصیف 

  (.Jalilian& Khabiri, 2005کردند )

با توجه به آنکه درآمد حق پخش تلویزیونی خود 

کند، به دلیل یی در ورزش کمک میگرابه حرفه

های ورزشی از دولتی بودن صدا و سیما، باشگاه

 Elahi et al) این نوع درآمد محروم هستند

(. از سوی دیگر، مطالعات حاکی از آن 2005,

است که فوتبال از نبود مدیران و نیروی انسانی 

 ,Behnamبرد )ای و مجرب رنج میحرفه

Ahmadi & Bakhshandeh,2013.)  ،در واقع

مرور ادبیات موضوعی، حوزه مشکالت 

نشان  7گرایی در ورزش را به شکل ایحرفه

دهد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف سنجش می

الزمه فروش  صحت این مدل صورت گرفت.

برای گرایی است. توجه به امر حرفه ،فوتبال

اش الزمه ای شود،که فوتبال ایران حرفهآن

مشکالت موجود در این  بندیشناسایی و دسته

شود تا راستا است. شناسایی مشکالت سبب می

مدیران فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال بتوانند 

اتخاذ نموده و با  ،ریزی مدون در این زمینهبرنامه

رشد و  بستر ،از میان برداشتن این مشکالت

این لذا، د. توسعه لیگ برتر فوتبال را فراهم سازن

پژوهش، عالوه بر شناسایی مشکالت 

گرایی در لیگ برتر ایران، در نظر دارد تا ایحرفه

این مشکالت را دسته بندی و اثرسنجی نماید. 

امید است نتایج این پژوهش بتواند گامی کوچک 

 گرایی ورزش فوتبال بردارد.ایدر زمینه حرفه

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش
 -نوع مطالعات تحلیلی این پژوهش توصیفی و از

است. جامعه آماری شامل کلیه  همبستگی

اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 

که در پنجمین کنگره  است مدیریت ورزشی

 7و  3مدیریت ورزشی  با رویکرد اقتصادی )

( در استان کرمانشاه برگزار شد، 7175خرداد 

انتخاب جامعه به این دلیل  .شرکت کرده بودند

 ،د که بنابر نظر محققان علوم مدیریت ورزشیبو

 یاز دیدگاه متخصصان ابتدا مشکالت باید

گراییشناسایی شود که هم در زمینه حرفه
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های مدیریتی ورزشی و هم در زمینه شاخص

بدون  تا بتوانند استراتژیک آگاهی داشته باشند

 گونه سوگیری، به سؤاالت پاسخ بدهندهیچ

(Garnham,2002. Bertling ,2007).  بر

اساس آمار کمیته پذیرش کنگره تعداد اساتید و 

 111تعداد نفر بود که  135ویان برابر دانشج

پرسشنامه در بین افراد جامعه توزیع گردید و 

پرسشنامه سالم به محقق بازگردانده شد.  117

گرایی در ایدر زمینه بررسی مشکالت حرفه

از این رو، ها، متأسفانه ابزاری وجود نداشت، لیگ

این  توجه به مطالعات صورت گرفته درمحقق با 

سؤالی را طراحی نمود.  21نامه ، پرسشزمینه

خرده مقیاس بود که  2نامه دارای این پرسش

های اقتصادی، اطالعاتی و روابط درحیطه

گذاری و عمومی، مدیریتی و رهبری، قانون

حقوقی، حمایتی و سیاسی و تسهیالتی و 

یم گردید؛ به این صورت که تنظ تجهیزات،

سؤال طراحی  71اساس هر خرده مقیاس بر

سطحی  5پاسخ سواالت بر روی طیف گردید. 

= خیلی کم( قرار 7= خیلی زیاد تا 5لیکرت )

نامه بر اساس آلفای گرفت. پایایی پرسش

آمد. برای سنجش روایی بدست 71/1کرونباخ  

زه سؤاالت، هم از روایی محتوا و هم از روایی سا

منظور سنجش اعتبار محتوای استفاده شد. به

نامه، از نظرهای محققان، استادان دانشگاه پرسش

و کارشناسان خبره استفاده شد و با کسب 

ها و اصالحات الزم، روایی های آندیدگاه

محتوایی پرسشنامه تأیید شد. سنجش روایی 

تحلیل عاملی اکتشافی و سازه نیز به کمک 

 AMOSو  SPSSنرم افزار  ییدی با کمک دوأت

با انجام آزمون تحلیل عاملی  شد.استفاده 

شش عامل  SPSS20اکتشافی توسط نرم افزار 

در حرفه گرایی  در رابطه با مشکالت موجود

، با توجه به این شناخته شدند که در این تحلیل

)یوسفی،  است 0/1 امر که بهترین مبنای باردهی

-مقدار به ، لذا این(7133دشتی و طهماسبی، 

. در در نظر گرفته شدعنوان باردهی مناسب 

سؤال به دلیل پایین  71سوال  21از بین  نهایت،

 01تر بودن از مقدار مبنا حذف و در نهایت 

نامه سؤال به عنوان سؤاالت نهایی پرسش

-مشخص شدند. نتایج این تحلیل در بخش یافته

است. آورده 7ها و نتایج آلفا در جدول عامل ،ها

های آماری توصیفی ها از روشبرای تحلیل داده

اسمیرنوف و  -و استنباطی از جمله کلموگروف

معادالت ساختاری برای برازش مدل صورت 

 گرفت.

 

 های پژوهشیافته
کنندگان در این مشخصات دموگرافیک شرکت

درصد افراد  1/27پژوهش به این صورت بود که 

تا  11ن درصد بی 1/17سال،  11تا  11سن بین 

سال سن  01درصد نیز بیش از  0/1سال و  01

درصد شرکت کنندگان زن و  5/07داشتند. 

درصد را مردان تشکیل داده بودند. در  5/51

درصد را گروه  1/17رابطه با مدرک تحصیلی نیز 

درصد را گروه با مدرک  1/11ارشد و کارشناس

کنندگان در پاسخ شدند. شرکتدکترا شامل می

ترین علت کدام زمینه از مهم»وال که به این س

گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران مشکالت حرفه

( را %0132زمینه مدیریتی و رهبری )« باشد؟می

ها به ترتیب درصد پاسخ دادند. سایر زمینه

(، زمینه %1031برابر زمینه اقتصادی ) ،فروانی

(، زمینه حمایتی و %1733قانونگذاری و حقوقی )

(، زمینه تسهیالتی و تجهیزات %537سیاسی )

( و زمینه اطالعاتی و روابط عمومی 735%)

محقق برای بررسی توزیع باشد. ( می131%)
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استفاده نمود که  K-Sها از آزمون نرمال داده

ها را نشان داد. با توجه به نتایج، نرمال بودن داده

از آزمون  ،ها، همسانی درونی عامل7نتایج جدول

 ،استفاده شد که با توجه به نتایج آلفای کرونباخ

ها دارای آلفای کرونباخ مطلوب لفهمؤتمامی 

باشند. همچنین برای انجام تحلیل عاملی می

از نرم افزار  ،نامههای پرسشییدی عاملأت

AMOS  استفاده شد که مقادیر بدست آمده

 نشان داده شده است 7توسط آن در جدول 

  

 ملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیرتحلیل عا .1جدول 

 سؤال ابعاد پرسشنامه
بار 

 T عاملی

ضریب 

 (α)پایایی

ابعاد 

 پرسشنامه
 سؤال

بار 

 T عاملی

ضریب 

 (α)پایایی

 

 

 

اطالعاتی و روابط 

 عمومی

S26 55/1  7 

 

37/1 

 

 

 

حمایتی و 

 سیاسی

S1 52/1  7 

 

77/1 

S37 57/1  57/2  S2 53/1 05/1 

S41 11/1  11/1  S3 53/1 17/2 

S42 15/1  50/1  S4 53/1 15/2 

S43 15/1  57/1  S5 07/1 11/5 

S44 31/1  35/1  S7 21/1 02/5 

S46 55/1  73/2  

 

 

 

 

 اقتصادی

S11 50/1  7 

35/1 

S47 21/1  17/2  S13 51/1 77/5 

 

 

 

 

 تسهیالتی و تجهیزات

S19 37/1  21/3 

 

37/1 

S15 51/1 30/5 

S24 20/1  17/7 S52 55/1 7/2 

S27 03/1  71/75 S53 21/1 2/2 

S28 57/1  30/3 S55 12/1 00/1 

S29 01/1  21/2 S56 13/1 2/1 

S30 21/1  20/3 S57 10/1 1/1 

S31 71/1 71/2 S58 13/1 0/1 

S39 21/1 03/7 S59 21/1 2/2 

S48 51/1 7 

مدیریتی و 

 رهبری

S17 11/1  7 

30/1 

 

 

 

 قانونگذاری و حقوقی

S14 07/1  7 

 

33/1 

S18 07/1 17/2 

S10 27/1  07/2  S20 21/1 30/0 

S22 21/1  70/1  S35 07/1 33/2 

S23 11/1  17/1  S40 21/1 31/0 

S9 07/1  15/5   

S32 13/1  30/1  

S33 11/1  15/1  

S34 13/1  31/1  

S8 02/1  57/5  

 
نشان  7جدول تحلیل عاملی مندرج در نتایج 

های مربوط به دهد که تمامی شاخصمی

و بارعاملی مورد قبولی در  Tاز مقدار  ،هاعامل

برخوردارند و برای  15/1سطح خطای کمتر از 

های مناسبی ها شاخصسنجش این مؤلفه

ارتباط  1شوند. همچنین در جدول محسوب می

 ها نشان داده شده است.بین عامل
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 ارتباط بین عامل های مشکالت موجود  در حرفه گرایی. 2جدول 

 اقتصادی مولفه ها

 

مدیریتی 

 و

 رهبری 

حمایتی و 

 سیاسی

اطالعاتی 

و روابط 

 عمومی

 قانونگذاری و 

 حقوقی

 تسهیالتی

 و

 تجهیزاتی

 اقتصادی

 

 55/1 51/1 01/1 11/1 15/1 - بارعاملی

T-Value - 17/1 01/1 11/1 57/0 70/0 

 51/1 17/1 10/1 51/1 - - بارعاملی دیریتی و رهبریم

T-Value - - 51/1 31/1 15/0 35/1 

 17/1 13/1 15/1 - - - بارعاملی حمایتی و سیاسی

T-Value - - - 10/1 21/1 13/1 

اطالعاتی و روابط 

 عمومی

 10/1 01/1 - - - - بارعاملی

T-Value - - - - 13/1 57/1 

قانونگذاری و 

 یحقوق

 21/1 - - - - - بارعاملی

T-Value - - - - - 10/5 

 و تسهیالتی

 تجهیزاتی

 - - - - - - بارعاملی

T-Value - - - - - - 

 
-T، بار عاملی و 1مطابق نتایج جدول شماره 

Value ها با یکدیگر رابطه بین تمامی عامل

داری دارند. براساس میزان رابطه و معنی

Value-Tگانه با مفهوم مشکالت  2های ، مؤلفه

، 1گرایی، قید شده در جدول موجود در حرفه

ها دال بر رابطه شود که تمامی رابطهمشخص می

بین هر مؤلفه با مقیاس مشکالت موجود در 

 گرایی مورد تأیید است.حرفه

 
 ای گرایی در فوتبال کشوراولویت بندی مشکالت حرفه. 3جدول 

 نتیجه Value-T یبار عامل مفهوم هامؤلفه ردیف

 اقتصادی 7

مشکالت موجود  در 

 حرفه گرایی

 تأیید 37/0 21/1

 تأیید 71/1 07/1 رهبری و مدیریتی 1

 تأیید 25/1 07/1 سیاسی و حمایتی 1

 تأیید 17/1 11/1 عمومی روابط و اطالعاتی 0

 تأیید 7 57/1 حقوقی و قانونگذاری 5

أییدت 71/5 15/1 تجهیزاتی و تسهیالتی 2  
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 ای گرایی در فوتبال ایرانهای حرفهمدل چالش .2شکل

 

کنید، مشاهده می 1همانطور که در شکل 

( E =15/1)  تسهیالت و تجهیزات مشکالت

بیشترین ارتباط را با مشکالت موجود در 

 روابط و گرایی دارند و مشکالت اطالعاتیحرفه

( کمترین ارتباط را با E =11/1عمومی )

گرایی دارند. در آزمون وجود در حرفهمشکالت م

ها بررسی خوبی برازش، تناسب مجموعه داده

، مقادیر بدست 0شده است که با توجه به جدول 

  آمده برازش مدل را تأیید کردند.

 

 شاخص های برازش مدل .4جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص های برازششاخص

 مطلوب 717/1 (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 127/1 (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 711/1 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 711/1 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 751/1 (IFIشاخص برازش افزایشی )
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شود، با مشاهده می 0همانطور که در جدول 

، 1توجه به مقدار کای اسکوآر که کمتر از 

میانگین مربعات خطای برآورد کوچک تر از 

 71/1و شاخص برازش که بزرگتر از  71/1

توان بیان داشت که مدل برازش باشند، میمی

 بسیار مناسبی دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه
، ر رشته ورزشیترین علل پیشرفت هاز مهم

پس از  ،. متأسفانه فوتبال ایرانگراییستایحرفه

نتوانسته  ،برگزاری چندین دوره لیگ فوتبال

های جهانی دست پیدا کند. از داست به استاندار

هدف از این پژوهش بررسی عللی بود که  ،این رو

نشان ، نتایجاند. در این زمینه مشکل ساز شده

بال ایران در شش گرایی در فوتایحرفه داد که

بعد اقتصادی،  بعد با چالش مواجه است: بعد

مدیریتی و بعد اطالعاتی و روابط عمومی، 

حمایتی و بعد قانونگذاری و حقوقی، بعد رهبری، 

تسهیالت و تجهیزاتی. نتایج این بعد سیاسی و 

( 1171مطالعه با پژوهش رابیو و همکاران )

، (1172مطابقت دارد. مطابق نظر کاپوسین )

ای گرایی مسیری طوالنی است و دارای حرفه

ابعاد ویژه به خود است که ضعف در هر بخش 

. همچنین شودگرایی ایتواند مانع از حرفهمی

نشان داد  ،ها در بررسی میزان تأثیر هر بعدیافته

 :که

های یکی از چالشبعد قانونگذاری و حقوقی 

گرچه تهسیالت بیشترین اثر را  .اثرگذار است

شت، اما باید به این نکته توجه داشت که دا

قانون و حق یک مسأله مهم در هر سازمان و 

الزمه انضباط و  بدون شک، قانون ایست.جامعه

نظمی و نبود قوانین ثبات حقوقی است و بی

همواره  ،منسجم که بتوان آن را اجرا کرد

نظمی و هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت. بی

فوتبال ور دالالن در ورزش در این زمینه، حض

ناتوانی در  مشکل اصلی در این بخش است و نیز،

برخورد با متخلفین و دالالن در اولویت دوم قرار 

شود گرفت. حضور دالالن در ورزش سبب می

های پرداختی به بازیکنان فوتبال نامعقول رقم

ها و .... از دیگر باشد و جود فساد مالی، تبانی

 Strutner et)ن است معضالت حضور دالال

al,2015.( ،عدم شفافیت در در این بعد

دادهای باشگاه، وجود ترفندهای فرار از قرار

مالیات، نبود قوانین حمایتی و اجرایی در زمینه 

قوانین تدوین و اجرای ها و ضعف در این قرارد

انضباطی و مدنی به گسترش این مشکالت دامن 

 . استزده 

نیز و تجهیزات  تسهیالتدر مرتبه بعد، 

گرایی را در فوتبال با چالش مواجه حرفه

نبود و ضعف مدارس فوتبال، نبود  است؛ساخته

پایگاه قهرمانی و استعدادیابی هر باشگاه، کمبود 

امکانات آموزشی و تخصصی کمک آموزشی از 

دیگر مواردی بود که در این بخش قرار گرفت. 

تر و ( و اس1111راستا با مطالعه گرانهام )هم

(، این مطالعه نیز نشان داد الزمه 1172میهیوز )

شناسایی استعدادها و فراهم گرایی، ایرشد حرفه

 آوردن زمینه آموزش این استعدادهاست. ضعف

های استعدادیابی باشگاه و ناتوانی در در پایگاه

نیازمند امکانات  ،حفظ و پرورش این بازیکنان

زشی آموزشی و تخصصی مربوط به آن رشته ور

است. از طرف دیگر، کمبود زمین تمرین 

اختصاصی برای تیم و فقدان سالن بدنسازی ویژه 

برای رشته فوتبال از دیگر مشکالتی بود که 

های فوتبال ایران با آن مواجه هستند. در باشگاه

شناسایی دیگر مشکالت در این زمینه، نبود 

اماکن رفاهی و درآمدزا برای باشگاه، نبود 
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مجزا و مجهز، فقدان استادیوم مستقل  آزمایشگاه

توان نام برد. در بخش برای باشگاه را می

حاکی از آن بود که   هایافتههای اقتصادی یافته

وابسته بودن  ،مشکل اصلی در این زمینه

باشد. بنابر مطالعات ها به بودجه دولتی میباشگاه

( و جلیلیان و خبیری 7130الهی و همکاران )

( و کاپوستین 1111ال و ناجل )(، سوته7130)

(، اگر باشگاه نتواند درآمدی مستقل 1172)

اگر قرار  به مشکل برخواهد خورد. ،داشته باشد

ریزی جهت توسعه و پیشرفت صورت باشد برنامه

باید بر مبنای میزان و مدیران، ریزان گیرد، برنامه

ریزی کنند. درآمدی که در اختیار دارند، برنامه

ن منبع اهوادار( 1171رابیو )نتایج همراستا با 

شوند درآمدزایی مهمی برای باشگاه محسوب می

اند. توجهی قرار گرفتهکه متأسفانه مورد بی

مشکل دیگر در زمینه اقتصادی عدم شفافیت در 

هایی چون حقوق و دستمزد میزان هزینه

های اخیر، بسیاری از توان نام برد. در سالمی

رار مالیاتی، اسناد مربوط به ها به دلیل فباشگاه

طور که هست حقوق و دستمزد بازیکنان را آن

همچنین  (.Garnham,2002)کنند اعالم نمی

های مشکالتی ضعف در خصوصی سازی باشگاه

را بوجود آورده است. دردنیای رقابتی امروز، 

منابع مالی برای ارائه خدمات ورزشی از منابعی 

د. این بخش شوخصوصی تأمین میش مانند بخ

با انگیزه کسب سود و درآمدزایی وارد بسیاری از 

شود و زمینه رشد و پیشرفت رشته های میحوزه

 & Jakob,Kolarکند )روزشی را تأمین می

Jurak ,2010 .) و اما سایر مشکالت ناتوانی در

ها، امنیت ضعیف و خطر بودجه ریزی و هزینه

در  ریسک باالی سرمایه گذاری در باشگاه، ضعف

برند سازی و عدم سودآوری سرمایه گذاری در 

رکن  موارد فوق را( 1171باشگاه است. رابیو )

یک باشگاه می داند که اقتصادی اصلی تکاپوی 

های تواند تمامی فعالیتضعف در این مورد می

یک باشگاه را فلج کند. مشکالت مدیریتی و 

رهبری و حمایتی و سیاسی با میزان تأثیر 

( در این مدل شناسایی شد. ضعف 07/1یکسان )

سیستم مدیریتی و ناتوانی مدیران در 

ترین مشکالت در های بازاریابی از مهمفعالیت

بخش مدیریتی و رهبری بود. مدیر هر سازمان 

گیرد و ناتوانی و ضعف وی در رأس آن قرار می

تواند منشأ شیوع در انجام امور مدیریتی خود می

الت در سازمان گردد و انتشار بسیاری از مشک

(Kapustin,2016.) های اگر مدیران باشگاه

 ،لیگ برتر فوتبال عملکردی ضعیف داشته باشند

زمینه شکست و رکود باشگاه خود را فراهم 

اند. همچنین عدم حضور مدیران اهل فن، آورده

مجرب و کاردان در باشگاه، فقدان چشم انداز 

وان عنهنیز ب های راهبردیروشن و برنامه

 سبب شده تا، مدیریتی و رهبریمشکالت 

. شودهای بزرگی در آینده مواجه باشگاه با چالش

باید مدیران باشگاه به امور برنامه ریزی  ،بنابراین

های آن در باشگاه بر اساس اهداف و چشم اندازه

تری نگاه کنند و بهترین عملکرد با دید وسیع

ار خود را در زمینه عملیاتی کردن اهداف بک

توانند از افراد که در این زمینه می ببرند

متخصص تحصیلکرده رشته تربیت بدنی در کنار  

خود، نهایت استفاده را ببرند. در زمینه بررسی 

توان چنین بیان می  ،حمایتی و سیاسی نیز بعد

مانعی بر های منسجم فقدان سیاست  ،داشت که

های . باید سیاستای گرایی شده استحرفه

ه و همه جانبه از سوی متولیان و برنامه گسترد

 & Southallریزان اتخاذ گردد )

Nagel,2007 .)ها باید در راستای این سیاست

در  ؛جذب سرمایه بخش خصوصی صورت گیرد
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قات خسروی زاده و همکاران تحقی که طبقحالی

ای در زمینه ، مشکالت عدیده(7171)

سازی وجود دارد و بنابراین خصوصی

گذاری در این دوره کوتاه و مقطعی است سرمایه

گذاری و فقدان انگیزه بخش خصوصی در سرمایه

جه اای گرایی را با اشکاالتی مودر باشگاه حرفه

مشکالت  ،ساخته است. در ادامه این مطالعه

حمایتی و سیاسی دیگری چون پیچیدگی و 

ابهام در سیاست خدمت سربازی فوتبالیستان 

ها از ادامه تحصیل گاهجوان و عدم حمایت دانش

ورزشکاران، مربیان، داوران و ... در زمره 

است. هقرار گرفتای گرایی مشکالت حرف

گرایی مستلزم رشد و توسعه همه جانبه ایحرفه

ورزشکاران و مربیانش است، چه در زمینه 

ی، چه شغلی و چه در زمینه تحصیلی. ورزش

سایر مشکالت نیز مواردی چون مقاومت برخی 

یانات سیاسی در برابر خصوصی سازی جر

ثر بودن گزینش اعضا باشگاه از أها، متباشگاه

های ها و حمایتمسائل سیاسی، نبود مشوق

گذاری در مالیاتی دولتی مناسب برای سرمایه

باشگاه، عدم حمایت دولت از اشتغال ورزشکاران 

های کوتاه مدت گذاریو مربیان باشگاه و سیاست

حمایت از ورزشکاران و  و مقطعی دولت در

باشگاه را شامل شد. و در نهایت، بعد اطالعاتی و 

( 11/1روابط عمومی با کمترین میزان تأثیر )

گرایی لیگ فوتبال را با چالش مواجه ایحرفه

در  ،ساخته است. در بررسی مشکالت موجود

های نشان یافته، بخش اطالعاتی و روابط عمومی

ن ورزشی ناتوان داد باشگاه در جذب گردشگرا

هستند. در همین راستا مطالعه خطبی زاده و 

( بر جذب گردشگران ورزشی از 1171همکاران )

طریق تبلیغات اشاره کرد و آن را عامل مهم 

ارتباطی با دنیای بیرون دانست. گردشگران 

توانند عالوه بر خرید کاال و محصوالت مربوط می

ی باشگاه به باشگاه، بطور مستقیم زمینه درآمدزای

توانند بعنوان را باال ببرند؛ از طرفی دیگر، می

مبلّغانی برای باشگاه عمل کنند. همچنین 

های مخاطب ها به ضعف ارتباطی با گروهیافته

های گروهی، های ورزشی، رسانهچون مهم هیات

هواداران و تماشاچیان، خیرین و حامیان مالی 

از ها باشگاه اشاره دارد که تمام این گروه

و  شوندها محسوب مینفعان مهم برای باشگاهذی

های روابط عمومی بر مبنای تمام فعالیت

رضایتمندی این سه گروه تمرکز یافته است 

(Strutner,2014 .) از طرفی، ضعف در سیستم

تبادل اطالعات و اخبار باشگاه، ضعف در ارتباط 

های خصوصی و با فدراسیون فوتبال، باشگاه

گرایی لیگ ایی مشکالتی را حرفهنهادهای دولت

برتر فوتبال ایران بوجود آورده است که الزمه آن 

 ها باشد.بخش تواند تقویت ارتباط با اینمی

توان چنین استنباط کرد که بطور کلی، می

ای شدن لیگ ای در زمینه حرفهمشکالت عدیده

گرایی ایبرتر فوتبال ایران وجود دارد. حرفه

پیچیده و نیازمند همکاری دو  ای بسیارمقوله

گروه مهم دولت و بخش خصوصی در این زمینه 

اهمیت است. با توجه به این موضوع که فوتبال، 

ها و برنامه ریزان و ، مدیران باشگاهاین رشته

گذاران دولتی باید برای رشد و توسعه سیاست

ای آن تمام سعی و تالش خود را بکار حرفه

والن برگزاری لیگ، مسئاین نتایج، بگیرند. 

را یاری  مدیران باشگاه و فدراسیون فوتبال

توانند ب ،با شناسایی این مشکالت کند تامی

را جبران کرده و با  موجودها و معضالت کاستی

را به  برنامه ریزی جامع و راهبردی آن

ای جهان های حرفهاستانداردها و سطح لیگ

 سوق دهند.
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پژوهش پیشنهاد از این رو بر اساس نتایج این 

شود: اطالعات، اسناد و آمار و ارقام در هر می

زمینه رشد و توسعه  باشگاه کامال شفاف باشد،

همه جانبه مربیان، ورزشکاران و داوران فوتبال 

فراهم شود، قوانین مدون با قابلیت اجرایی و 

حمایتی باال تدوین گردد تا از حضور دالالن 

یران ورزشی ، از مدآیدورزشی ممانعت بوجود 

س أمتخصص و یا مشاوران متخصص در ر

-های باشگاه استفاده شود، برنامهگیریتصمیم

های مدون در حمایت و جذب تماشاگران، ریزی

های فوتبال و رسانه و حامیان مالی، هیات

های قهرمانی و خیرین صورت گیرد، پایگاه

استعدادیابی تقویت شوند و امکانات و تجهیزات 

د عملکرد و همگام سازی با علم در زمینه رش

 های فوتبال قرار داده شود.در اختیار باشگاه ،روز
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Abstract 
 

Objective: Professionalism in sport is one of the most important and most 

functional sports marketing concepts and is one of the basic concepts in 

spurts’ development countries. Therefore, the aim of this study to develop a 

model for assessing the existing problems in the field of professionalism in the 

premier soccer league of Iran.  
Methodology: The study population included all participants in the Fifth 

National Congress of Sport Management with the economic approach; the 

sample based on Morgan table was 201 people. The research method was 

descriptive- correlational. The data collection tool was questionnaire-

construct; its validity was tested by confirmatory factor analysis. Cronbach's 

alpha was calculated on the basis of its reliability 0/93 and to measure the 

current problems of structural equation was used. 

Results: The results showed that the measurement model study is a good fit 

and problems in this area include economic, informational and public 

relations, management and leadership, legislative, legal, and political support, 

and facilities and equipment. 

Conclusion: Football federation and club managers could resolve the existing 

problems with long-term planning and provide professionalism growth in the 

soccer League of Iran. 
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