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 چکیده

 یطراح رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیعوامل موثر بر توسعه ف یحاضر با هدف بررس قیتحق  :هدف

 . دیگرد
. دش انجام یو کم یفیک هایبود که به صورت روش ختهیآم قاتیحاضر از جمله تحق قیتحق :شناسیروش

 زین یبودند. در بخش کم قینفر از خبرگان آگاه به موضوع تحق 99شامل  ینمونه آمار یفیبخش ک در

 رانیمد یبرخ نیدر کشور و همچن یورزش تیریآگاه به مسائل مد یخبرگان دانشگاه املش یجامعه آمار

ب تمام شمار نفر بودند که بر اساس انتخا 06فوتبال و وزارت ورزش و جوانان به تعداد  ونیارشد فدارس

و  نیمه ساختاریافته حاضر شامل مصاحبه قی. ابزار تحقدندیمشخص گرد قیآنان به عنوان نمونه تحق یتمام

روایی این پرسشنامه به وسیله نظرات برخی اساتید دانشگاهی مورد بود.  یوالس 99پرسشنامه محقق ساخته 

 یداده ها لی. به منظور تحلمشخص شد 19/2بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز میزان 

 . دیاستفاده گرد PLSو  SPSS یحاضر از نرم افزارها قیتحق

از  رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیتوسعه فعامل موثر بر  99که  حاضر نشان داد قیتحق جینتا :هایافته

فنی، مدیریتی، فرهنگی،  عامل 0طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 

 باشگاهی، قانونی و انگیزشی دسته بندی گردیدند. 

که تمامی عوامل شناسایی شده بر فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای نشان داد  قیتحق جینتا :گیرینتیجه

 029/2ا بیشترین تاثیر و عوامل انگیزشی ب 109/2ایران تاثیر معناداری دارد. در این بین عوامل فنی با تاثیر 

 کمترین تاثیر بر فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای را دارا بودند.  

 فیرپلی مالی، تعادل رقابتی، فوتبال، باشگاه های کلیدی:واژه
  

 تیریگروه مد ار،یاستاد. 4. چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو .9 

 چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یورزش تیریگروه مد ،استاد .9. ران اهوازچم دیدانشگاه شه ،یورزش
khatibi83@yahoo.com نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
امروزه ورزش به عنوان یک فعالیت توسعه یافته 

علی رغم در سطح جهان مشخص می باشد 

مسائل و مشکالت برخاسته از تغییرات ساختاری 

سال گذشـته اما  62در طی و فرهنگی ورزش 

های اصلی ورزش تحکیم بیشتری یافته و بنیان

تجاری و سازمانی آن بـه طـور چشـمگیری 

 Shabani پیشـرفت نموده است

Moghaddam,2012).)  
المللی سبب گردیده توسعه ورزش در سطوح بین

است تا منابع مالی گسترده در ورزش به وجود 

ست تا منابع مالی آید. این مساله سبب گردیده ا

گسترده ای به سمت ورزش به خصوص فوتبال 

سرازیر گردد و شرکت ها، سازمان ها و افراد 

مختلفی با هدف سود بردن از ورزش به سرمایه 

 )قدام نمایندگذاری در این خصوص ا

Birkhäuser, Kaserer & Urban ) 

سال گذشته بودجه های صرف شده در  96در 

سترده ای در سطح بین ورزش فوتبال تغییرات گ

المللی داشته است و اخیرا نیز با سرمایه گذاری 

های قابل توجه ای چینی ها، تمامی معادالت 

مالی در ورزش فوتبال دچار مشکالت اساسی 

 Sakinc,Acikalin & Soyguden) شده است

, 2017).   
ورود حجم باالیی از منابع مالی به ورزش سبب   

ادی برای ورزش ایجاد گردیده است تا فواید زی

گردد. این در حالی است که همین رشد منابع 

مالی سبب بروز مشکالت عمده ای برای ورزش 

گردیده است که عدم توجه به این مساله سبب 

 شد  ای برای ورزش خواهدبروز مشکالت ریشه
(Hamil & Walters  ،2013). 

 ای،با توجه به رشد منابع مالی در ورزش حرفه

مسائل مالی به منظور رعایت  نظارت بر

استانداردهای مالی در ورزش نیز یکی از اجزایی 

می باشد که نیاز به توجه دارد. این مساله سبب 

گردیده است تا نیاز به توجه به برخی جنبه های 

مالی در ورزش مهم تلقی گردد 
(Dimitropoulos et al). 

این مساله سبب گردیده است تا امروزه فیرپلی 

به عنوان یک نیاز در ورزش حرفه ای ایجاد مالی 

رشد منابع مالی در ورزش سبب گردیده  گردد.

ای است تا امروزه قوانین فیرپلی در ورزش حرفه

به خصوص در ورزش فوتبال ایجاد گردد. قانون 

فیرپلی مالی با هدف ایجاد عدالت در رویه های 

مالی تیم های حرفه ای ایجاد گردیده است و 

جاد ساختار و استانداردهایی جهت هدف آن ای

اعمال هزینه از سوی باشگاه ها می باشد که 

خروجی آن منجر به تعادل رقابتی بیشتر در 

 et al ,2019).ای می باشدورزش حرفه

Dermit-Richard ) 

فیرپلی مالی با هدف ایجاد تعادل رقابتی در 

رویدادهای ورزشی و همچنین کاهش سلطه 

ه ها بر یک رویداد و لیگ برخی تیم ها و باشگا

 & Quitzau)ورزشی ایجاد گردیده است 

Vopel,2009).  به عبارتی فیرپلی مالی با هدف

بهبود وضعیت مالی در ورزش حرفه ای و نظم 

دادن به پرداخت ها و قراردادهای موجود در این 

فیرپلی مالی به مسابقات ایجاد گردیده است. 

هزینه  مفهوم رعایت اخالقیات در پرداخت و
در ورزش حرفه ای از سوی باشگاه های ورزشی 

 (.Simon,2018)می باشد 

تصویب شد و اولین  4292این قانون در سال 

انجام شد. از آن  4299اجرای آن، در سال 

تاریخ، باشگاه هایی که به رقابت های اروپایی 

صعود کرده اند، نباید هیچ گونه بدهی یا حساب 

. آن ها نه به عقب مانده ای داشته باشند

بازیکنان، نه به کادر تیم نمی توانند بدهکار 
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باشند و مالیات و دیگر موارد مالی از این قبیل 

در ادامه این  .نیز باید کامل پرداخت شده باشد

ها همچنین در باشگاه 4299قانون، از سال 

ها و درآمدها مورد خصوص متناسب بودن هزینه

بدان معناست  . اینبررسی و نظارت قرار گرفتند

 خود های بدهی و خرج باید الزاما ها که باشگاه

 قانون این که کنند برابر دهیشان، سود با را،

 می منع ها، آن در بدهی تجمع از را ها باشگاه

 مستقلی مجموعه موضوع، این بررسی برای. کند

، برای هریک 9ها باشگاه مالی کنترل مرکز نام با

ابقات اروپایی، از تیم های شرکت کننده در مس

هر فصل، وضعیت مالی آن تیم در سه سال 

گذشته را بررسی می کند. اولین چیزی که باید 

باشگاه ها رعایت کرده باشند، قانون برابری دخل 

، مورد بررسی قرار 4292و خرج است که از می 

گرفته است و عدم رعایت این قانون، از فصل 

 فایو، 4296از سال  .بررسی می شود 4292/96

قوانین خود را کمی به روز کرد و چند 

 گذاری سرمایه پیشرفت برای خاص وضعیت

 به توجه حال عین در و ها باشگاه در پایدار

 این. کرد تعریف را حد، از بیش خرج کنترل

 قصد باشگاه که هستند هایی زمان خاص، شرایط

 و مالی بحران یا داشته اقتصادی بازسازی

بر بگیرد و یا  در را باشگاه شدیدی اقتصادی

حتی کشوری که آن باشگاه در آن حضور دارد، 

بار  یناولدچار بحران اقتصادی شدید شود. برای 

این مجموعه موظف شد که  CFCB در تاریخ

تیم هایی که در رقابت های اروپایی نیستند اما 

در آینده قصد دارد یا ممکن است در آن حضور 

 (.Sass,2016) داشته باشند را نیز بررسی کند

                                                      
9. CFCB 

شرکت در مسابقات ورزشی حرفه ای نیازمند 

فیرپلی مالی به عنوان یک قانون حمایتی به 

صورت اولیه در کشورهای اروپایی ایجاد گردید. 

فیرپلی مالی در واکنش به وضعیت شدید مالی 

بسیاری از باشگاه های اروپایی که در مسابقات 

بین المللی شرکت می نمودند، ایجاد گردید 

(Muler et al ,2012 هدف این قانون محدود .)

تحت کنترل درآوردن مسائل مالی در باشگاه ها 

به منظور ایجاد بی نظمی ها و همچنین ایجاد 

بودجه مالی بیشتر از استاندارد جهت حضور در 

  (.Vopel ,2011مسابقات ورزشی می باشد )

اهمیت فیرپلی مالی در ورزش حرفه ای در 

 بررسی قرار گرفته است.تحقیقات مختلفی مورد 

(2018) Schubert  & Hamil   مشخص

نمودند که قوانین فیرپلی مالی با ایجاد 

ساختارهای مشخص جهت کنترل مسائل مالی و 

جلوگیری از دوپینگ مالی در جنبه منفی خود، 

به تقویت مسائل اقتصادی باشگاه های ورزشی 

شرکت کننده در  مسابقات فوتبال اروپا منجر 

اشاره داشت  Madden (2015)ه است. گردید

که عدم توجه به مسائل و قوانین مربوط به 

فیرپلی مالی می تواند مشکالت جدی و 

 اقتصادی جهت باشگاه های ورزشی ایجاد نمایند.  

(2014) Frank   پی برد که توجه به مسائل مالی

و رعایت قوانین فیرپلی مالی در باشگاه های 

یده است تا مسائل فوتبال اروپایی سبب گرد

اقتصادی در این باشگاه ها و ایجاد بدهی های 

مالی به شدت کاهش محسوسی داشته باشد. 
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(2014) Szymanski  Peeters &   اشاره نیز 

داشتند که برخی عوامل قانونی و نظارت بر  

حسن اجرای این قوانین نقش مهمی در بهبود  

  مالی دارد. فیرپلی

(2002)  Andref  نمودند که برخی نیز مشخص

مالی  فیرپلیعوامل مدیریتی سبب بهبود و ارتقا 

با توجه به اهمیت در فوتبال حرفه ای می گردد. 

مالی در فوتبال حرفه ای ایران؛ عدم  فیرپلی

تحقیقات در این حوزه سبب گردیده است تا 

شواهد علمی در این حوزه وجود نداشته باشد که 

می و اجرایی این مساله سبب نبود راهکارهای عل

 در این خصوص گردیده است. 

با نگاهی به وضعیت فعلی کشور در می یابیم که 

هم اکنون در شرایطی هستیم که نیازمند 

طراحی الگوهای جدید و ساختارهای پویا و 

لذا  ;منعطف در زمینه های اقتصادی می باشد

الزم است تا با ورود به حوزه سیاستگذاری 

زم هایی در سطوح اقتصادی، به ایجاد مکانی

مختلف پرداخت که در سخت ترین شرایط و 

بیشترین فشارها، کمترین آسیب را به کشور 

برساند و از تجربیات کنونی به بهترین نحو 

 Karimzadeh and) استفاده گردد

Jalali,2014). 

در سطح بین المللی سبب  اهمیت فیرپلی مالی

ی گردیده است تا امروزه از اصول و استانداردها

حاکم بر آن در تمامی ابعاد ورزش حرفه ای بهره 

الزم را برد. به عبارتی گسترش فرپلی مالی 

هدفی جهت ایجاد تعادل رقابتی در فوتبال و 

ها جهت پایدار همچینن کمک به رشد باشگاه

نمدون منابع مالی خود ندارد. بدین جهت، 

توسعه فرپلی مالی در فوتبال حرفه ای ایران 

تا در مرحله اول باشگاه های سبب می گردد 

ورزشی ضمن کاهش بدهی های خود، بر اساس 

میزان درآمدهای خود به هزینه اقدام نمایند. از 

طرفی توسعه فیرپلی مالی سبب می گردد تا 

ای فوتبال ایران تعادل رقابتی در لیگ حرفه

 بیشتر گردد.

این در حالی است که با بررسی های اولیه 

فوتبال حرفه ای ایران،  مشخص می باشد که در

اصول و استانداردهای حاکم بر فیرپلی مالی 

جایگاه مناسب و مشخصی ندارد. این مساله 

سبب گردیده است تا بدهی های مالی گسترده 

در باشگاه های ورزشی ایجاد گردد. همچنین 

انجام هزینه های باال بدون توجه به درآمدهای 

کالت باشگاه، سبب گردیده است تا امروز مش

مالی گسترده ای در باشگاه ها ایجاد گردد که 

گوشه ای از آن وجود پرونده های شکایتی بسیار 

از بازیکنان خارجی حاضر در لیگ برتر فوتبال 

از طرفی عدم توجه ایران در فیفا می باشد. 

سازمان های ورزشی و نظارتی بر این مساله 

سبب گردیده است تا عمال فیرپلی مالی در 

ران و ورزش حرفه ای ایران جایگاه ای کشور ای

نداشته باشد. ورزش فوتبال به عنوان 

پرطرفدارترین ورزش در کشور ایران از ساختار 

گسترده ای برخوردار می باشد و لیگ های 

مختلفی در آن در حال برگزاری می باشد. عدم 

توجه به مسائل مالی و نادیده گرفتن شرایط 

نه در طی لیگ برخی باشگاه ها در ایجاد هزی

های ورزشی سبب گردیده است تا امروزه عدم 

توجه به مساله فیرپلی مالی و برخی ارزش ها، 

ای قوانین و اصول حاکم بر آن در فوتبال حرفه 

بدون شک وجود این مساله  ایران مشخص باشد. 

می تواند به ایجاد بحران های اقتصادی در 

الی فوتبال حرفه ای ایران و ایجاد بدهی های م

سنگین در باشگاه های ورزشی گردد.
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با مرور اولیه اخبار ورزشی در کشور ایران می 

توان به حجم بدهی های باشگاه های فوتبال 

ایران پی برد. از این رو ضرورت توجه به فیرپلی 

مالی در فوتبال حرفه ای ایران به عنوان یک نیاز 

اساسی بیش از پیش درک می گردد. این مساله 

یده است تا تحقیق حاضر با هدف سبب گرد

در  یمال فیرپلیتوسعه  بررسی عوامل موثر بر

طراحی و اجرا گردد. از  رانیا یفوتبال حرفه ا

این رو سوال اصلی تحقیق حاضر این می باشد 

که عوامل موثر بر توسعه فیرپلی مالی در فوتبال 

 حرفه ای ایران چه می باشد؟

 

  شناسیروش
حقیقات آمیخته می تحقیق حاضر از جمله ت

باشد که به صورت روش های کیفی و کمی 

انجام گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات 

کاربردی می باشد که در فوتبال حرفه ای ایران 

قابلیت اجرا دارد. روش گردآوری اطالعات در 

تحقیق حاضر به صورت میدانی بود. جامعه 

آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل 

فوتبال حرفه  حوزهنظران در صاحبنخبگان و 

ای ایران بودند. روش نمونه گیری در بخش 

کیفی به صورت هدفمند بود. بدین منظور تعداد 

نخبه و صاحب نظر به عنوان نمونه تحقیق  99

نفر  2در بخش کیفی انتخاب شدند. از این تعداد 

از اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی در 

ند که به موضوع رشته مدیریت ورزشی بود

 9تحقیق اشراف کامل داشتند. همچنین تعداد 

نفر از مدیران و کارشناسان فوتبال در کشور 

همچنین در بخش کمی جامعه ایران بودند. 

آماری شامل خبرگان دانشگاهی آگاه به مسائل 

مدیریت ورزشی در کشور و همچنین برخی 

مدیران ارشد فدارسیون فوتبال و وزارت ورزش و 

بود. مالک ورود این افراد به تحقیق  انجوان

حاضر، تخصص و تجربه کافی آنان در امور 

مربوط به ورزش حرفه ای، فوتبال حرفه ای و 

همچنین آگاهی به مسائل مالی از جمله فیرپلی 

مالی بود. با توجه به پست های این افراد و 

همچنین فعالیت ها و تحقیقات آنان، در نهایت 

فر را با برخورداری از این ن 06محققین تعداد 

پس از پخش و  ویژگی ها شناسایی نمود که

 69جمع آوری پرسشنامه های تحقیق، تعداد 

در   پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ها از روش ارسال جهت پخش پرسشنامه

پرسشنامه به صورت حضوری، پست الکترونیک 

 و فضای مجازی استفاده گردید. 

ی تحقیق حاضر در بخش کیفی، ابزار گردآور

مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. همچنین 

با توجه به مصاحبه های انجام شده، عواملی 

شناسایی گردید که این عوامل به عنوان ابزار 

گردآوری تحقیق در بخش کمی استفاده گردید. 

های این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگی

ه صورت پنج های آن که بسؤالشناختی و جمعیت

مخالفم( کامال موافقم تا ای لیکرتی)از کامال گزینه

سؤل بود، تقسیم گردید. این سواالت  99و در 

(، عوامل مدیریتی 9تا  9عوامل فنی )سوال 

تا  92(، عوامل فرهنگی )سوال 99تا  1)سوال 

(، عوامل 49تا  91(، عوامل قانونی )سوال 91

وامل ( و نهایتا ع41تا  42باشگاهی )سوال 

(  بود. پایایی این 99تا  41انگیزشی )سوال 

کرونباخ در پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای

ها و همچنین پرسشنامه کلی مورد تمامی مولفه

تایید قرار گرفت. میزان پایایی کلی این 

 مدل پایایی مشخص گردید. 19/2پرسشنامه 

 عاملی و بارهای ضرایب بوسیله گیریاندازه

گرفت که  ارزیابی قرار مورد ترکیبی پایایی
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اطالعات مربوط به آن در بخش یافته های 

  .تحقیق ارائه گردید

با استفاده از  شنامهپرس نیا ییمحتوا ییوار

 یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از  99 اتنظر

 یمحتو ییدر خصوص روا نیقرار گرفت. همچن

ی شاخص سنج ییروا هایبا استفاده از فرم زین

و استفاده  4و نسبت روایی محتوا 9محتوا  اییرو

 دییمورد تأاز فرمول های مربوط به این روش ها 

با توجه به  نسبت روایی محتواقرار گرفت. مقدار 

شاخص و مقدار  11/2نفر(،  99) دیتعداد اسات

 نیبه دست آمد. بنابرا 11/2،   روایی محتوا

قرار  دییمورد تأ تحقیقابزار  یمحتو ییروا

همچنین روایی سازه پرسشنامه با ت. گرف

استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد 

بررسی قرار گرفت. بنابراین با توجه به نتایج 

بدست آمده در قسمت پایایی و روایی 

توان اعالم داشت که پرسشنامه پرسشنامه، می

تحقیق حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار 

ایی و پایایی تحقیق در بود. نتایج مربوط به رو

به نمایش گذاشته شده است.  2جدول شماره 

همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل کمی 

 کردیاز روش معادالت ساختاری با روتحقیق، 

   استفاده شده است. اسالپی

 پژوهش های یافته

یافته های توصیفی مربوط به نمونه های آماری 

 به نمایش گذاشته 9تحقیق حاضر در جدول 

شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که 

مرد  %1/19های بخش کیفی تحقیق شامل نمونه

زن بودند. همچنین از این میان نمونه   %4/91و 

های تحقیق افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری 

                                                      
9 CVI 

4  . CVR 

بیشترین تعداد را دارا می باشند.   % 6/26با 

نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه 

بخش کمی حاضر نشان داد که  تحقیق در

از افراد شرکت کننده در تحقیق مردان و  6/94%

های توصیفی باشند. نتایج یافتهزنان می 6/49%

تحقیق همچنین نشان داد که از میان نمونه 

های تحقیق، افراد دارای مدرک تحصیلی 

بیشترین تعداد را دارا  %9/29کارشناسی ارشد با 

ایی عوامل موثر بر می باشند.  به منظور شناس

مالی در فوتبال حرفه ای ایران از بررسی  فیرپلی

نظرات خبرگان در قالب روش کیفی استفاده 

ها، ویژگی های گردید. پس از انجام  کدگذاری

ها مشخص گردید. جدول مستخرج از مصاحبه

، نتایج کیفی تحقیق حاضر را نشان 4شماره 

دهد. می
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 یافته های توصیفی .1جدول

 درصد فراوانی گروه ها ژگی های جمعیت شناختیوی 

 

 
 بخش کیفی تحقیق

 1/19 1 مرد جنسیت

 4/91 4 زن

 

 سطح تحصیالت

 6/26 6 دکتری

 2/90 2 کارشناسی ارشد

 4/91 4 کارشناسی

 

 
 بخش کمی تحقیق

 6/94 99 مرد جنسیت

 6/49 92 زن

 

 سطح تحصیالت

 2/41 96 دکتری

 9/29 44 کارشناسی ارشد

 6/49 92 کارشناسی

 

 کدگذاری باز و محوری: 2جدول 

 عوامل ویژگی های استخراج شده

 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال فیرپلیو اطالعات در خصوص  یشواهد، آگاه شیافزا 

 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یاستانداردها جادیو ا یریگ شکل 

 فیرپلی نیقوان تیعاجهت ر رانیفوتبال ا یها رساختیز جادیا 

 یدر فوتبال حرفه ا یقراردادها و مصارف مال کپارچهی ستمیس جادیا 

 و نظارت بر حسن  یابیجهت ارز رانیا یدر فوتبال حرفه ا یتخصص یها تهیکم جادیا

 یمال فیرپلیانجام مسائل مربوط به 

 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال فیرپلیجهت بهبود  یالملل نیاز تجارب ب یالگوساز 

 در فوتبال  یمال فیرپلیبهبود  ریجهت کمک در مس یاز متخصصان خارج استفاده

 رانیا یحرفه ا

 عوامل فنی

 یمال فیرپلیدر خصوص  یفوتبال رانیدانش مد شیافزا 

 رانیدر فوتبال ا یمال ینظارت بر قراردادها گسترش 

 یمال نیقوان تیفوتبال و باشگاه ها در جهت رعا ونیفدراس انیتوافق نامه ها م جادیا 

 یمال تیفشار بر باشگاه ها جهت شفاف شیافزا 

 رانیفوتبال ا یحرفه ا یدر باشگاه ها تیریثبات مد بهبود 

 در  یمال فیرپلیو کنترل مسائل مربوط به  تیریتوانمند جهت مد یمنابع انسان پرورش

 رانیا یفوتبال حرفه ا

 عوامل مدیریتی

 فوتبال یدر باشگاه ها یالم فیرپلی جیها جهت ترو شیهما یبرگزار 

 یمال فیرپلیمهم توسعه  دینمودن فوا بازگو 

 از اصول  یتخط یجهت باشگاه ها یرورزشیو غ یورزش یها تیمحدود یبرخ جادیا

 یمال فیرپلی

 در خصوص مسائل  رانیفوتبال ا یباشگاه ها رانیبه مد یتخصص یمشاوره ها ارائه

 یمال فیرپلیمربوط به 

 به علت عدم  رانیمعضالت شکل گرفته شده در فوتبال حرفه ا مشکالت و یبرخ گزارش

 عوامل فرهنگی
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 عوامل ویژگی های استخراج شده

 یمال فیرپلیمسائل مربوط به  تیرعا

 رانیدر فوتبال ا یمال نیقوان یساز ادهیو پ جادیا 

 یاستانداردها جهت ورود افراد، شرکت ها و سازمان تازه کار به باشگاه دار نیتدو 

 یها یژگیمطابق با و یمال فیرپلیدر خصوص  یالملل نیموجود ب نیقوان یساز یبوم 

 رانیفوتبال ا

 کشور  یکل یو ارزش ها نیدر فوتبال با قوان یمال فیرپلیمسائل مربوط به  یهمسوساز

 رانیا

 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال فیرپلیدر خصوص  یقانون گذار ندیفرا لیتسه 

 عوامل قانونی

 یمشکالت مال یاراد یباشگاه ها یو مال یبهبود توان اقتصاد 

 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یتعادل رقابت شیافزا 

 مسائل مربوط  تیفوتبال جهت رعا یاز باشگاه ها یرمالیو غ یمال یضمانت ها کسب

 یمال فیرپلیبه 

 با مسائل  رانیفوتبال ا یحرفه ا یباشگاه ها یو سازمان یساختار مال یساز متناسب

 یمال فیرپلیمربوط به 

 یمال انیبا حام رانیفوتبال ا یو بلندمدت باشگاه ها قیدق یدهاقراردا جادیا 

 عوامل باشگاهی

 یاتیو مال یمال نیکننده قوان تیرعا یاز باشگاه ها تیحما 

 شفاف یمال ستمیس یدارا یبه باشگاه ها یمال یبسته ها یبرخ جادیا 

 رانیا یفوتبال حرفه ا یباشگاه ها یونیدرآمد تلوز یبرقرار  

 شیعوامل انگیز

عامل موثر  99نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 

 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیتوسعه فبر 

ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده 

عامل  0استخراج گردید که این ویژگی ها در 

فنی، مدیریتی، فرهنگی، باشگاهی، قانونی و 

انگیزشی دسته بندی گردیدند. به منظور بررسی 

مل در بخش کمی از معادالت ساختاری این عوا

کلوموگراف  انجام گردید. از این رو ابتدا از آزمون

بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع اسمیرنف به 

نتایج آزمون فوق داده های تحقیق پرداخته شد. 

نشان داد که میزان سطح معناداری در تمامی 

بود که این خود نشان  26/2عوامل پایین از 

یعی بودن داده های تحقیق می دهنده غیرطب

و بدین منظور جهت تجزیه و تحلیل داده  باشد

های تحقیق حاضر از آمار ناپارامتریک استفاده 

مدل اندازه گیری و میزان  4و  9گردید. شکل 

توسعه تی، عوامل موثر بر  داری معنی ضرایب

را نشان  رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیف

 می دهد.

بندی از مدل های اندازه گیری و  جمع 9جدول 

توسعه ضرایب معنی داری تی عوامل موثر بر 

را به  رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیف

 نمایش گذاشته است.
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 رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیتوسعه فخالصه نتایج آماری عوامل موثر بر  .3جدول 

 عوامل T تاثیر

109/2  414/910  عوامل فنی 

916/2  622/12  عوامل مدیریتی 

191/2  190/91  عوامل فرهنگی 

194/2  660/06  عوامل قانونی 

019/2  910/99  عوامل باشگاهی 

029/2  262/1  عوامل انگیزشی 

 
رانیا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیفمدل اندازه گیری عوامل موثر بر توسعه  :1شکل شماره   
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 نرایا یدر فوتبال حرفه ا یمال یرپلیتوسعه فعوامل موثر بر  Tداری  معنی ضرایب :2شکل 

که تمامی عوامل نشان داد  قیتحق جینتا

مالی در فوتبال حرفه  فیرپلیشناسایی شده بر 

ای ایران تاثیر معناداری دارد. در این بین عوامل 

بیشترین تاثیر و عوامل  109/2فنی با تاثیر 

مالی  فیرپلیکمترین تاثیر بر  029/2انگیزشی با 

در فوتبال حرفه ای را دارا بودند.  به منظور 

بررسی برازش مدل تحقیق حاضر از شاخص 

روش معادالت ساختاری با های برازش مربوط 

نتایج  2اس استفاده گردید. جدول الپی کردیرو

مربوط به شاخص های برازش مدل فوق را نشان 

  می دهد.

 مالی در فوتبال حرفه ای ایران فیرپلیر بر های برازش عوامل موثشاخص. 4جدول 

 عوامل فنی 
عوامل 

 مدیریتی

عوامل 

 فرهنگی

عوامل 

 قانونی

عوامل 

 باشگاهی

عوامل 

 انگیزشی

 19/2 14/2 12/2 12/2 16/2 19/2 آلفای کرونباخ

 94/2 92/2 90/2 96/2 91/2 99/2 پایایی ترکیبی

 04/2 62/2 00/2 66/2 21/2 09/2 روایی همگرا
2R 190/2 122/2 992/2 101/2 209/2 291/2 
2Q 969/2 229/2 241/2 219/2 221/2 290/2 

GOF 629/2 641/2 609/2 641/2 046/2 699/2 
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نتایج مربوط به شاخص های برازش تحقیق 

و  کرونباخ آلفای به مربوط نشان داد که مقدار

 متغیر، شش هر در ها متغیر ترکیبی پایایی

 مناسب پایایی از حاکی که اشدبمی 9/2 از باالتر

همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود  .دارد مدل

که میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل باالتر 

می باشد که نشان دهنده  2/2از سطح معیار 

مناسب بودن میزان روایی همگرا تحقیق می 

باشد. همچنین روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز 

عوامل، مورد بررسی در قالب ماتریس عوامل در 

و تایید قرار گرفت. همچنین مطابق با شکل 

تمامی بارهای عاملی مربوط به عوامل  9شماره 

می باشد که نشان دهنده  2/2تحقیق، بیش از 

 مناسب بودن این معیار می باشد. 

 که   2109و  2199، 2191  مقدار سه به توجه با

برای  قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوان به

R2 در همه عوامل، مقدار  و است شده معرفی

مناسب  از نشان به دست آمد که  2199بیشتراز 

  مقدار سه به توجه با .بودن این شاخص دارد

 مقادیر عنوان به که   2194و  2196، 2124

 شده معرفی Q2برای  قوی و متوسط ، ضعیف

به  2190در همه عوامل، مقدار بیشتراز  و است

مناسب بودن این شاخص  زا نشان دست آمد که 

   2190و  2146، 2129  مقدار سه به توجه با  .دارد

 برای قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوان به که

GOF در همه عوامل، مقدار  و است شده معرفی

 برازش از نشان به دست آمد که  2190بیشتراز 

با این توجه مشخص گردید  .دارد مدل قوی کلی

تحقیق حاضر، از برازش  که مدل ارائه شده در

 مناسبی برخوردار می  باشد.

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 فیرپلینتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر 

مالی در فوتبال حرفه ای ایران شامل عوامل 

رهنگی، قانونی و فنی، مدیریتی، باشگاهی، ف

ماهیت عوامل شناسایی شده  .انگیزشی می باشد

و گسترش جهت بهبود نشان می دهد که 

مالی نیازمند برنامه ریزی جامع می باشد  فیرپلی

که در آن حیطه های مختلف مورد بررسی و 

و  Et al (2019) Ghioتوجه قرار گیرد. 

Peeters et al (2014)  در تحقیق خود مشخص

مالی نیازمند  فیرپلینمودند که جهت بهبود 

برنامه ریزی های کالن می باشد که در آن 

ی درگیر با فوتبال مورد توجه تمامی حیطه ها

نیز اشاره داشتند که  Frank (2014)قرار گیرد. 

مالی نیازمند برنامه ریزی های  فیرپلی

چندسطحی می باشد و راهکارهای مقطعی و 

مالی  فیرپلیکوتاه مدت نمی تواند مسیر بهبود 

را هموار نماید. به نظر می رسد با توجه به عدم 

ی های مدون در وجود قوانین و برنامه ریز

مالی در فوتبال حرفه ای ایران،  فیرپلیخصوص 

جهت گسترش و تثبیت قوانین و اصول مربوط 

مالی نیازمند توجه به حیطه های  فیرپلیبه 

مختلفی فنی، قانونی، مدیریتی، باشگاهی، 

انگیزشی و فرهنگی می باشد. این مساله بازگو 

 فیرپلیکننده این مهم می باشد که جهت بهبود 

مالی نیاز است تا تالش ها و برنامه ریزی های 

  دقیقی را انجام داد.

در مسیر توسعه استانداردها و اصول فیرپلی 

اطالعات زیرساختی مناسبی مالی نیاز است تا 

ایجاد گردد. عوامل فنی شناسایی شده در 

تحقیق حاضر، به واسطه ایجاد برخی شرایط و 

عه فیرپلی توس می تواند به زیرساخت های اولیه 

مالی اقدام نماید. همچنن عوامل فنی با توجه به 
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کسب تجارب گسترده و همچنین ایجاد 

بسترهای اطالعاتی سبب می گردد تا بتوان 

 قوانین فیرپلی مالی را به صورت مناسب تری

در  Hamil & Schubert (2018)اجرایی نمود. 

یکپارچه تحقیق خود مشخص نمودند که جهت 

رپلی مالی نیاز است تا زیرساخت سازی قوانین فی

های فنی و اطالعاتی باشگاه های ورزشی بهبود 

یابد. از طرفی گسترش این زیرساخت ها نیاز به 

وجود برخی جنبه های مدیریتی مناسب در 

فوتبال حرفه ای می باشد. این مساله سبب 

گردیده است  تا عوامل مدیریتی به عنوان یکی 

در  یمال یرپلیفتوسعه از نیازهای مهم جهت 

مشخص و معرفی گردد.  رانیا یفوتبال حرفه ا

بدون شک عواملی مدیریتی از جمله افزایش 

آگاهی مدیران در خصوص فیرپلی مالی، ایجاد 

ارتباطات بین المللی و همچنین ایجاد بستر 

توسعه  سبب می گردد تا بتوان مسیرمدیریتی 

ر را همواای ایران فیرپلی مالی در فوتبال حرفه

 Andrefو  et al (2019) Birkhäuserنمود. 

در تحقیق خود مشخص نمود که فضای  (2002)

نین مدیریتی نقش مهمی در جهت بهبود قوا

ها دارد. بدون شک فیرپلی و اجرای آن در باشگاه

اد یک فضای مناسب در عوامل مدیریتی با ایج

ران جهت قوانین فیرپلی سبب ای ایفوتبال حرفه

وسعه فیرپلی مالی در فوتبال توان تگردد تا بمی

 ای ایران را شکل داد.حرفه

های درونی با ایجاد برخی تالشعوامل باشگاهی 

گردد تا بستر اجرایی ها سبب میی باشگاهاز سو

قوانین فیرپلی مالی ایجاد گردد. بدون شک 

ازمند تحول فرهنگی گسترش عوامل باشگاهی نی

ن در دها جهت پیش قدم شدر خود باشگاه

این مساله  باشد.مسیر پذیرش فیرپلی مالی می

سبب گردیده است تا عوامل فرهنگی به واسطه 

ایجاد بستر فرهنگی نقش مهمی در جهت 

عوامل  گسترش قوانین فیرپلی داشته باشد.

باشگاهی و عوامل فرهنگی ضمن ایجاد ضرورت 

گردد خصوص قوانین فیرپلی مالی سبب می در

هت گسترش این قوانین گیری جتا تالشی همه

 Maxcy . ای ایران ایجاد گردددر فوتبال حرفه

& Milwood (2018)  مشخص نمودند که خود

ها به عنوان مجریان قوانین فیرپلی نقش باشگاه

مهمی در اجرای صحیح و بدون ایراد این قوانین 

و اجرایی  دارند. از این رو بهبود بستر فرهنگی 

مل فرهنگی و شکل گرفته شده ناشی از عوا

گردد تا فرهنگ توجه به باشگاهی سبب می

ای ایران به قوانین فیرپلی مالی در فوتبال حرفه

صورت مناسبی شکل و اجرایی گردد. در این 

به واسطه ارائه برخی بسته بین عوامل انگیزشی 

های حمایتی به باشگاه های رعایت کننده 

قوانین فیرپلی و همچنین کسب برخی حمایت 

-الی از باشگاه ها سبب می گردد تا باشگاههای م

با پیش فرض مثبتی به قوانین  های ورزشی 

فیرپلی مالی نگاه کنند و با اشتیاق بیشتری 

سعی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به 

 فیرپلی مالی داشته باشند.

همچنین در جهت گسترش فیرپلی مالی در 

ات فوتبال حرفه ای نیاز است تا قوانین و مقرر

مشخص و دقیقی وضع گردد. بدون شک عوامل 

قانونی به واسطه ایجاد بستر قانونی سبب می 

گردد تا چارچوب و استانداردهای مشخصی 

جهت توسعه فیرپلی مالی را ایجاد نماید. عوامل 

قانونی وضع قوانین و مقررات جدید و از طرفی 

بومی سازی قوانین موجود بین المللی سبب می 

ت و ارزیابی مناسبی در جهت گردد تا نظار

توسعه فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای ایران 

 Et al (2019) Dermit-Richardایجاد گردد. 
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در تحقیق  Peeters & Szymanski (2014)و 

خود مشخص نمود که وضع قوانین و مقررات 

شفاف یکی از نیازهای ضروری توسعه فیرپلی 

به واسطه  قانونیمالی می باشد. از طرفی عوامل 

ایجاد چارچوب های حقوقی مشخص سبب می 

گردد تا ضمانت اجرایی قوانین فیرپلی مالی 

 افزایش یابد.

تحقیق حاضر مشخص نمود که تمامی عوامل 

شناسایی شده شامل عوامل مدیریتی، فنی، 

قانونی، فرهنگی، باشگاهی و انگیزشی نقش 

مالی دارند. به عبارتی مسیر  فیرپلیمعناداری در 

مالی در فوتبال حرفه  فیرپلیهبود و گسترش ب

ای ایران از حیطه های مختلف مدیریتی، فنی، 

قانونی، فرهنگی، باشگاهی و انگیزشی می گذرد. 

این مساله نشان می دهد که برخی زیرساخت 

مالی در فوتبال  فیرپلیهای الزم جهت بهبود 

حرفه ای ایران وجود ندارد که این مساله سبب 

تا در فضای فعلی فوتبال حرفه ای گردیده است 

مالی تاثیر گذار  فیرپلیایران، عوامل متعددی در 

باشد. این مساله نشان دهنده ضعف های عمیق 

در فضای حاکم بر فوتبال حرفه ای ایران می 

باشد که ضرورت برنامه ریزی و تالش های 

مالی را بازگو  فیرپلیمدون و منظم جهت ارتقا 

 می نماید.

یق حاضر مشخص نمودند که در میان نتایج تحق

عوامل شناسایی شده، عوامل فنی مهمترین 

مالی در فوتبال  فیرپلیعامل در مسیر بهبود 

حرفه ای ایران می باشد. این مساله نشان دهنده 

ضعف های موجود در خصوص فقدان برخی 

اطالعات، مهارت ها، استانداردها و سیستم های 

مالی در فوتبال  فیرپلیمورد نیاز جهت بهبود 

 لیاسچوبرت و هامحرفه ای ایران می باشد. 

در تحقیق خود مشخص نمودند که ( 4291)

مالی در ورزش حرفه  فیرپلیتوسعه و گسترش 

زیرساخت های فنی  ای نیازمند وجود برخی

 Maxcy & Milwoodضروری می باشد.

مالی  فیرپلینیز مشخص نمودند که  (2018)

های دقیق و مدون می  نیازمند نظارت و ارزیابی

باشد که جهت تسهیل در این نظارت وجود 

سیستم های آنالین و یکپارچه وجود دارد. به 

مالی  فیرپلینظر می رسد مسائل فنی در مسیر 

سبب می گردد تا زیرساخت های الزم جهت 

ورود به باشگاه ها، مبنی بر ارزیابی استانداردها و 

وجه به اصول مربوط به آن فراهم گردد. با ت

مشکالت فعلی در فوتبال حرفه ای ایران و 

سنتی بودن برخی سیستم ها و فرایندهای 

مربوط به باشگاه های فوتبال و همچنین عدم 

وجود شفافیت، عوامل فنی می تواند شرایط و 

مالی را در فوتبال حرفه ای  فیرپلیبستری جهت 

 ایران ایجاد نماید. 

یات ورزش مالی به عنوان یکی از ضرور فیرپلی

حرفه ای در فضای فعلی به خصوص در ورزش 

فوتبال نقش مهمی در ترویج و گسترش فوتبال 

در سراسر کشور دارد. به عبارتی قوانین مربوط 

مالی نه تنها محدود کننده فعالیت ها  فیرپلیبه 

و باشگاه های فوتبال می باشد و سدی جهت 

توسعه آنان ایجاد نمی کند؛ بلکه با هدف 

عدالت در فوتبال و همچنین همه گیر گسترش 

کردن فوتبال ایجاد گردیده است. از طرفی 

مالی امروزه  فیرپلیفقدان مسائلی در خصوص 

سبب تشدید بحران های مالی در میان باشگاه 

های فوتبال کشور گردیده است که این مساله 

 امروزه سبب بدهی های عمده و گسترده در

ه است. میان باشگاه های مطرح کشور شد

همچنین با بررسی پیشینه باشگاه های حرفه ای 

فوتبال کشور ایران مشخص است که بحران های
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مالی سبب گردیده است تا امروزه برخی تیم 

های ریشه دار و قدیمی در فوتبال کشور یا در 

حال حاضر فعال نباشند و یا در سطح های 

پایینی فوتبال کشور مشغول به فعالیت باشند. به 

می رسد ضعف های عمده در برخی جنبه نظر 

مالی سبب  فیرپلیهای مالی و عدم وجود 

گردیده است تا برخی باشگاه ها از نبود تعادل 

رقابتی در فوتبال کشور ایران متضرر شوند و از 

طرفی برخی باشگاه های دیگر دچار بدهی های 

مالی در  فیرپلیعمیقی گردند. با توجه به اهداف 

صرف هزینه مطابق با فوتبال که همان 

درآمدهای باشگاه های فوتبال می باشد، لذا نیاز 

است تا توجه عمیقی در جهت بهبود این مساله 

  گردد.

با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می 

گردد تا برنامه ریزی های عملیاتی برخی جنبه 

های فنی از جمله شواهد، آگاهی و اطالعات در 

وتبال حرفه ای ایران مالی در ف فیرپلیخصوص 

بهبود یابد. همچنین پیشنهاد می گردد تا با 
ایجاد کمیته های تخصصی در فوتبال حرفه ای ایران 

مربوط جهت ارزیابی و نظارت بر حسن انجام مسائل 

مالی به بهبود نظارت ها و ارزیابی ها  فیرپلیبه 

در این حوزه اقدام گردد. همچنین مطابق با 

یشنهاد می گردد با پرورش نتایج تحقیق حاضر پ

منابع انسانی توانمند جهت مدیریت و کنترل 

مالی در فوتبال حرفه  فیرپلیمسائل مربوط به 

ای ایران به این حوزه کمک نمود. همچنین 

پیشنهاد می گردد تا  گسترش نظارت بر 

قراردادهای مالی در فوتبال ایران به واسطه ایجاد 

ه به تقویت سیستم های تمام آنالین و یکپارچ

مالی در فوتبال حرفه ای ایران کمک  فیرپلی

 نمود.
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting 

financial development in Iranian professional societies. 

Methodology: The present study was a cross-sectional research carried out in 

qualitative and quantitative methods. The Samples in the qualitative method 

were 11 experts were informed about the research. the samples In the 

quantitative method were 65 pepple of Some senior football departments and 

the Ministry of Sports and Youth  that were selected as the sample of the study 

based on the selection of all of them. The tool of the present study was Semi-

structured interview and researcher-made questionnaire of 31 questions. The 

validity of this questionnaire was reviewed and approved by some university 

professors. The reliability of this questionnaire was 0.81. To analyze the data, 

SPSS and PLS software were used. 

Results: The results of this study showed that 31 factors affecting financial 

development in Iran's professional football were extracted through interviews, 

which were classified into six technical, managerial, cultural, club, legal and 

motivational factors.  
Conclusion: The results of the study showed that all identified factors affect 

the financial process in Iran's professional football. In the meantime, the 

technical factors with the impact of 0.967 had the most impact and the 

motivational factors had the lowest impact on the financial transfer of 

professional football by 0.647. 
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