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  استان مازندرانمنتخب هاي فوتبال موانع و عوامل توسعه باشگاهبندي و رتبه شناسایی 

  1دکتر مرتضی دوستی

  چکیده

 ترین است.محبوبها، فوتبال ورزش مانی محبوب شده است و در بینبیش از هر ز ،وتبال و ورزش در جامعه امروزف هدف:مقدمه و 

  ي حاضر شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاه فوتبال منتخب استان مازندران است. هدف از مطالعه

، هدفمند در هر دو مرحله کمی است. روش نمونه گیريروش تحقیق از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و  شناسی:روش

 نخبگاننفر از  20ساختاریافته، موانع و عوامل شناسایی شد. در این مرحله با  دردسترس بود. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه

کردند، کنند یا فعالیت میت میمدیران، داوران، مربیان و ورزشکارانی که در عرصه فوتبال مازندران فعالیپیشکسوتان، دانشگاهی، 

بندي است. در این بخش به رتبه تحلیلی - از نوع توصیفیتحقیق کمی  مصاحبه انجام شد و پس از اشباع نظري، متوقف شد. بخش

و  مربیان، نخبگان دانشگاهی، بازیکنان، مدیراني موانع و عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. جامعه آماري در بخش کمی شامل کلیه

مربیان، نخبگان دانشگاهی، بازیکنان، مدیران نفر از   150نمونه آماري تحقیق  ؛ همچنینپیشکسوتان فوتبالی استان مازندران، بوده است

 لیکرتاي پنج گزینه  ساختهو پیشکسوتان فوتبالی استان مازندران، بوده است. ابزار تحقیق در این مرحله شامل یک پرسشنامه محقق

این پرسشنامه شامل سه محور مالی، ساختار و مدیریت بود که در مجموع سواالت وارد شناسایی شده در مصاحبه، ساخته شد. بود که از م

بخش سوم: و  سوال مربوط به موانع توسعه 17شامل  بخش دوم ات رایج جمعیت شناختی،سوال مربوط به اطالع 6 شامل: بخش اول:

ایی محتوایی پرسشنامه به تایید تعدادي از اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن نیز از روسوال مربوط به عوامل توسعه بود.  15

ها براي تحلیل داده و  و جهت رتبه بندي موانع و عوامل شناسایی شده از آزمون فریدمن  )α=78/0( طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد

   .استفاده شد spss 20نرم افزار از 

)، مهمترین عامل 85/3)، مهمترین مانع و داشتن حامیان مالی مناسب (53/4نداشتن حامیان مالی مناسب (ان داد که نتایج نش ها:یافته

) و مهمترین عامل، برخورداري از 89/3در محور مالی بودند؛ همچنین در محور ساختار، مهمترین مانع، نداشتن استادیوم استاندارد (

)، مهمترین مانع و انتخاب مدیران 14/4ها (ریزي بلند مدت در باشگاهمحور مدیریت، نبود برنامه) بود. در 21/4استادیوم استاندارد (

  )، مهمترین عامل بوده است.73/2ها (متخصص، مجرب و کاردان به عنوان ریاست هیئت فوتبال استان و شهرستان

استادیوم حامی مالی مناسب و همچنین  ،فت و توسعه خوداستان باید جهت پیشر يهاباشگاه ،هابا توجه به یافتهگیري: نتیجهبحث و 

  باشد.ریزي بلندمدت داشته برنامهبراي اینکه بتوانند به اهداف بلندمدت خود برسند باید  استاندارد و 

  

  .موانع، فوتبال، مازندران، توسعه واژگان کلیدي:

  

  

 
 
  

 
 
 

 

 

Email: m_doustipasha@yahoo.com         سنده مسئول)(نوینی و علوم ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران. استادیار تربیت بد١  
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 مقدمه

ز هر زمانی محبوب شده است و نه تنها به سالمت بدن کمک طور کلی، بیش افوتبال و ورزش در جامعه امروز، به

. )1حاضر فوتبال است( در حالترین ورزش جهان محبوبشود. کند، بلکه باعث بهتر شدن کیفیت زندگی میمی

 تبدیل جهان ورزش نیتریمردم به را فوتبال میلیونی، صد چند تماشاگران از و برخورداري هاورزشگاه بودن لبریز

 است شده آن در زیادي تغییرات موجب و شودمی بیشتر زمان گذشت با ورزشی، يرشته این به تمایل .ستا کرده

هم اکنون ورزش و به ویژه ). 2نیست ( گذشته دوران با قیاس قابل اخیر هايسال در ايحرفه فوتبال که جایی تا

 چند ستدهاي و داد). 1(شود رد و بدل می فوتبال به صنعت تبدیل شده است و در سال مقدار زیادي پول در آن

 و وسایل فروش و خرید کالن، بسیار هايسرمایه با مالی حامیان وجود بازیکنان، انتقال و نقل براي دالري میلیون

 درآمدهاي کسب زمین، تبلیغات اطراف براي دالري میلیون صد چند هايمعامله اي،حرفه هايباشگاه آرم با کاالها

به  نقش همگی بورس، بازار فهرست در هاباشگاه گرفتن قرار و مسابقات تلویزیونی پخش حق لمح از کالن

- هبه بررسی عملکرد مالی باشگا 2013. سازمان دلویت در سال )2( اندنموده ایفا فوتبال صنعت يتوسعه در سزایی

جهان را از لحاظ تولید درآمد باشگاه برتر  20بندي پرداخته و رتبه 2011 - 2012تا  2003-2004ها از فصل 

اعالم کرده است. این درآمدها شامل درآمد روز مسابقه، درآمد تجاري و حق پخش تلویزیونی است و درآمد 

 24میانگین  به طورحاصل از نقل و انتقال بازیکنان از این مطالعه حذف شده است. نتایج آن مطالعه نشان داد که 

آمده است  به دستدرصد از بخش تجاري  37درصد از حق پخش تلویزیونی و  39درصد درآمدها از روز مسابقه، 

سه تیم اول از لحاظ تولید درآمد (بدون درآمد حاصل از نقل و  خیمونرنیباو  تدیونایمنچسترهاي بارسلونا، و باشگاه

  ).3انتقال بازیکنان) طبق این مطالعه بودند (

-بنگاه و تولیدي هايکارخانه مثابه به زیرا است؛ تر مهم بقیه از هاهباشگا نقش فوتبال، صنعت ارکان میان در     

هاي غیرانتفاعی در نظر هاي فوتبال به عنوان سازمان. به طور سنتی، باشگاه)4(کنند یم عمل آن اقتصادي هاي

یت اقتصادي هاي اقتصادي، فعالها در مقایسه با انجمن، باشگاه»ایده آماتور ورزش«گرفته شده است. بر اساس 

هاي ورزشی داشته باشد. از باهدف منافع اقتصادي اعضا نیست، بلکه منافع آرمانی خود را در رسیدن به موفقیت

هاي فوتبال ها اقتصادي شده، شرط براي زنده ماندن بوده است، هدف اصلی باشگاهاین رو، حتی اگر فعالیت

 هايبنگاه فوتبال، ايحرفه يهاباشگاه ).3ه است (هاي ورزشی در این زمینهمواره براي رسیدن به موفقیت

 يجنبه دو از مستقیم طور به ها،باشگاه ي اینتوسعه است بدیهی می روند. شمار به فوتبال صنعت اقتصادي

ش همزمانی براي تالهاي فوتبال ). امروزه باشگاه5داشت ( خواهد تأثیر فوتبال يتوسعه بر ورزشی، و تجاري

به هاي سودجویانه هاي برتر اروپا و سازمانهایی بین باشگاهدهند و شباهتهاي مالی انجام میورزش و موفقیت

موفقیت در فوتبال هنري است از  .)3(اند ي مالی خود را بر سودآوري گذاشتهراهبردهاها، آمده است و باشگاه وجود

گیري، هایی مثل تحلیل، تصمیمت که واژهمربیان و نتیجه زمانی با پیروزي همراه اس و طرف بازیکنان، مدیران

  ).6شخصیت و شهود با اصول و فرایندهاي علمی همراه باشد (

 آلمان و ایتالیا اسپانیا، انگلستان، نامی چون صاحب کشورهاي به فوتبال در داريباشگاه صنعت يتوسعه     

 هايگام ،مناسب مدیریت با اندانستهتو نیز کره جنوبی و ژاپن مانند آسیایی کشورهاي بلکه شود،نمی محدود

 ،). نظر به اینکه هسته اصلی فوتبال در دنیا4( خود بردارند فوتبال صنعت اقتصادي يتوسعه جهت در اساسی

ها بوده که به صورت یک سیستم منظم درآمده و مسابقات خود را به شکل نوعی کاال و خدمات به بهترین باشگاه



     221هاي فوتبال منتخب استان مازندرانبندي موانع و عوامل توسعه باشگاهشناسایی  و رتبه

هاي نوجوانان و جوانان را ن طریق میلیاردها دالر درآمد کسب نموده و نیز استعداددهند و از اینحو ارائه می

و پس از مدتی آنان را به صورت یک بازیکن  دهندیمرا تحت تعلیم و مراقبت خود قرار  هاآنیی کرده و شناسا

و با ارائه  متیقگرانن و از طریق خرید و فروش بازیکن یا استخدام مربیا دهندیماي تحویل دنیاي فوتبال حرفه

تبلیغات روي لباس ورزشی و ... به  ،تبلیغات دور زمین ،تیبلفروش  ،ها به تلویزیونبازي خوب و فروش این بازي

ها در کشوري به هر میزان وضعیت باشگاه نیبنابرا ).7( ورزدیمبه کسب درآمدهاي هنگفت مبادرت  ،نام باشگاه

باشند، متعاقبا مسابقات سراسري  ترکینزداي معیارها یا استانداردهاي حرفه ها بهمطلوب تر باشد و آن باشگاه

ي منجر به احرفهنیز از سطح باالتر و کیفیت برتري برخوردار خواهد شد. کیفیت بهتر مسابقات لیگ  )هاگیل(

طراف زمین و افزایش تبلیغات ا ،پخش تلویزیونی ،آن افزایش حقوق نیترمهمنتایج مثبت زیادي خواهد شد که 

صدور مجوز باشگاه در اروپا شرایط  مراحل روي پیراهن و البسه ورزشی و نیز جذب حامیان بیشتر خواهد گردید.

اي فوتبال در حرفه تهیکم از طرف فیفا را داشته باشد، شدهنییتعي دارد و باشگاه باید حداقل معیارهاي اژهیو

ها وظایفی را مشخص کرد و اهداف آن وز براي باشگاهو صدور مج پوشانیملبراي حقوق  1999سپتامبر 

ایجاد  ،آموزش جوانان به عنوان اولین اولویت و توسعه ظرفیت اقتصادي و مالی باشگاه ارتقاء از: اندعبارت

ي اساسی و زیربنایی هاپروژهارتقاء و توسعه  ،تقویت کیفیت و کمیت مدیریت باشگاه ،تاسیسات و فضاهاي ورزشی

 فوتبال ايحرفه يدارباشگاه نظام ). بررسی7داوران و تماشاگران فوتبال و ... ( ،مربیان ،رفتاري بازیکنانو عملکرد 

 ايحرفه هايباشگاه دولتی ي مالکیتمقوله امروزه کهیدرحال است، دولتی يگسترده مالکیت از حاکی ایران

 هر ).4است ( یرقانونیغ کامال اروپایی ورهايکش در جمله از از کشورها بسیاري در و غیرمعقول شدت به فوتبال

 کماکان ولی کنند،می نکوهش را ایران فوتبال ايحرفه هايباشگاه دولتی مالکیت پژوهشگران، و متخصصان چند

 که تحقیقی در نمونه عنوان به است. نشده انجام خصوص این در صحیحی اجرایی ریزيبرنامه رسدمی نظر به

 بررسی نیز فوتبال هايباشگاه سازيخصوصی موضوع شد، انجام کشور ورزش در زيساخصوصی تحلیل باهدف

 سازي،خصوصی هايشیوه و اصول رعایت با شد پیشنهاد پیشینبدنی  تربیت سازمان به تحقیق آن در است. شده

 در کرده، جخار دولتی حالت از دیگر، مقتضی و مرسوم هايشیوه و سهام فروش طریق از را برتر لیگ هايباشگاه

 ايحرفه هايباشگاه روي دیگر بر تحقیقی همچنین ).8( دهد قرار باشگاه آن طرفداران یا کارکنان مدیران، اختیار

 ).4اند (نبوده مثبت مالی تراز داراي هاآن از هیچ یک دولتی، منابع از هاباشگاه ارتزاق دلیل به داد نشان فوتبال

 هاباشگاه درآمدي منابع يدر توسعه نیز را بسیاري مشکالت ايحرفه فوتبال ريداباشگاه نظام موجود وضعیت      

 از را کالنی مبالغ ساالنه آسیایی حتی و اروپایی کشورهاي در فوتبال ايحرفه هايباشگاه امروزه .است کرده ایجاد

 فوتبال ولی سازند،می خود نصیب منابع سایر و فروشی بلیت مالی، حامیان تبلیغات، تلویزیونی، پخش حق محل

 سایر از بلکه است، تلویزیونی) محروم پخش حق قانونی (مانند درآمدهاي برخی کسب از تنها نه ایران، ايحرفه

 به تواننمی نیابد، توسعه داريباشگاه نظام که زمانی تا رسدمی نظر به برد.نمی کافی يبهره نیز درآمدي منابع

 صنعت ايحرفه داريباشگاه نظام يتوسعه دیگر، سوي از داشت. امید نیز تبالفو صنعت از ناشی کالن درآمدهاي

 نفت، صادرات به ایران اقتصاد شدید وابستگی باشد. داشته سهم کشور کل اقتصاد در تواندمی کشور فوتبال

 درآمدزایی یلپتانس داراي که را دیگري صنایع به توجه اقتصادي، منبع این بودن پذیرپایان و آن قیمت نوسانات

   ).5( است نموده چندان دو هستند،

هایی است که ورزشکاران ملی زیادي را به سطح اول ورزش کشور معرفی استان مازندران یکی از استان      
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کرده است و فوتبال این استان نیز سهم زیادي در این مهم داشته و استعدادهاي فراوانی در این استان نهفته 

 از استان مازندران حاضر هستندو تیم ملی کشورمان هاي لیگ برتري فوتبال تبال زیادي در تیماست. بازیکنان فو

توان به هادي نوروزي، حنیف ؛ براي مثال میشودهاي تیم ملی کشورمان محسوب میها از بهترینو برخی از آن

و این  اشاره کرد ...و  ، مرتضی پورعلی گنجیزاده، امید عالیشاه عمران زاده، محسن یوسفی، شجاع خلیل

هاي دهنده استعدادهاي نهفته و شکوفا شده در این استان هست. این استان در لیگ برتر فوتبال تنها در سالنشان

یک نماینده داشت که آن هم شموشک نوشهر بود و دیگر نتوانسته است در سطح اول فوتبال  84و  83، 82

یک هاي استان و لیگ وتبال نساجی مازندران یکی از بهترین تیمدرحال حاضر تیم ف کشور، تیمی داشته باشد.

و هاي باالي جدول قرار دارد ولی تا کنون با وجود قدمت زیاد کشور هست که هرساله در جمع تیمفوتبال 

ن هاي استان مازندراهاي پایه تیمدر ردهپتانسیل فراوانش نتوانسته در لیگ برتر فوتبال کشور حضور داشته باشد. 

ها و پتانسیل زیادي دهد که استعدادهاي فوتبال کشور بوده و هستند و این مورد نشان میهمیشه جزء بهترین تیم

آید که چرا این استان با وجود حال این سوال بیش میي فوتبال در این استان وجود دارد. جهت پیشرفت در رشته

، خود نتوانسته و با این پتانسیل خود در فوتبال کشور دبازیکنان زیادي که در سطح اول فوتبال کشور حاضر هستن

تبال ي فوهاو عوامل توسعه باشگاه عموان است تیمی داشته باشد؛ به همین دلیل محقق تصمیم گرفته است که

  شناسایی کند. مدیریتو  ساختار مالی، استان مازندران را در سه محور

 –اي ایران را مشکالت ساختاري جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه)، برخی از موانع 1391(عسکریان و آزادیان     

اي اي فوتبال ایران و مشکالت حقوقی و رسانهمدیریتی، عدم استفاده از اصول بازاریابی و سطح پایین حرفه

هاي فوتبال ایران شامل: ) نیز گزارش کردند که بعضی از ضعف1390نادري نسب و همکاران(. )9(گزارش کرد

ي و فقدان برنامه تجهیزات سخت افزاري در توسعه فوتبال ایرانجذب حامیان مالی، فقدان امکانات،  ضعف در

) در تحقیق خود این نتایج دست یافت که 1390(کوتیاصل. )10(است جامع با قابلیت اجرایی در فوتبال کشور،

ریزي بلندمدت، این استان، نبود برنامه هاي استاندارد درنبود استادیوم عوامل عدم پیشرفت فوتبال خوزستان شامل:

مدت و کوتاه مدت، عدم استفاده از نیروهاي متخصص، عدم استعدادیابی علمی و تخصصی نوآموزان، مناسب میان

) در تحقیقی 1389. الهی و همکاران()11(نبودن آمادگی جسمانی بازیکنان و عدم جذب اسپانسرهاي ورزشی است

اي فوتبال ایران نتیجه گرفتند که کیفیت پایین امکانات فیزیکی و داري حرفهباشگاه با عنوان موانع توسعه صنعت

هاي فوتبال با مراکز یافته بین باشگاههاي محل برگزاري مسابقات، فقدان ارتباط سازمانهاي استادیومویژگی

رسمیت شناختن حق  ، مدیریت ضعیف بازاریابی و وجود مشکالت در بهآموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی

. )5(اي فوتبال ایران استداري حرفهي صنعت باشگاهروي توسعهاي مسابقات از جمله موانع پیشپخش رسانه

مالی،  حمایت از حاصل درآمدزایی در توسعه موجود موانع ترینمهمکه ند گزارش کرد) 1388الهی و همکاران(

 نیروي و ساختار ها،باشگاه دولتی مالکیت قانونی، و حقوقی مشکالت برخی کشور، ساختار اقتصادي در ریشه

فوتبال و ...  صنعت تسهیالت و امکانات فوتبال، مسابقات ریزيبرنامه بازاریابی، فوتبال، مدیریت صنعت انسانی

باشگاه که شامل حق  مالی امور بخش که در عنوان کردنداي در مقالهنیز ) 1384). جلیلیان و خبیري(12دارند(

هاي ضروري معیارها را، دارا درصد از حداقل 75هاي لیگ برتر باشگاه حامیان مالی و تبلیغات است،پخش، 

)، در بررسی علل عدم موفقیت 1384(باقري. )7(هاي ضروري استکمتر از حداقل درصد 25باشند و این عدد می

ها صنعتی ها و کارخانهگذاري شرکتعدم حمایت و سرمایه. 1هاي فوتبال استان قم، موارد زیر را گزارش کرد:تیم
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هاي ریزي مناسب جهت تقویت تیم. عدم برنامه3هاي خاکی، . عدم توجه به زمین2و تولیدي در زمینه فوتبال، 

. عدم 5هاي فوتبال استان، هاي تیمهاي تمرینی موجود با نیاز. عدم تناسب زمین4فوتبال نونهاالن و نوجوانان، 

. عدم استفاده از مدیران و سرپرستان از علم روز در هدایت 6ن جهت برگزاري مسابقات، هاي چممطلوبیت زمین

هاي کشور در هیچ یک ) نتیجه گرفتند که استادیوم1383)؛ همچنین الهی و پورآقایی اردکانی (13(هاي فوتبالتیم

هاي زمین امکانات ویژگی، هاي مورد بررسی که شامل امکانات و تسهیالت براي تماشاگران عادي و ویژهاز حیطه

مسابقه، امکانات مناسب براي داوران، مربیان، بازیکنان و مدیران برگزاري مسابقات، امکانات و تسهیالت پزشکی 

هاي گروهی، هاي اولیه مناسب براي افراد مختلف، امکانات و تسهیالت مناسب براي خبرنگاران و رسانهو کمک

که نقش حامی مالی در  گزارش کرد) 2014(1آنلوکن .)14(اي اروپایی فاصله دارندهاي امنیتی، با استانداردهویژگی

). 15ها باید شرایطی را فراهم آورند که حامیان را ترغیب کنند(پیشرفت فوتبال بسیار مهم است و باشگاه

 مشارکت، استراتژي، و در ورزش را سیاست موفقیت عوامل بهترین نتیجه گرفت خود يمقاله در )2008(2کوالتر

 فرهنگی، عوامل محلی، هايدولت و سنتی ورزشی هايباشگاه نقش نظارت، و ارزیابی جامعه، فضاها، و اماکن

) در تحقیقی دریافتند که درآمد کم از محل حامیان 1390قره خانی و همکاران(. )16(ورزشی اشاره کردند مدیریت

کم  مالی تسهیالت نیافتن تخصیص باشگاه، منفی مالی زترا نیاز، مورد ورزشی فضاهاي يتهیه در ناتوانی، مالی

، )1381کردي(. )17(هاي فوتبال ایران است، از مهمترین موانع خصوصی سازي باشگاهباشگاه به بالعوض یا بهره

) 1387زاده( )؛ همچنین خسروي18(کنندمندي پیروي نمینشان داد که مدیران فوتبال از راهبرد روشن و ضابطه

). 19(گزارش کرده استمدت ي راهبردي و بلندنداشتن برنامهرا ي ملی المپیک هاي کمیتهضعف نیز یکی از

ریزي استراتژیک و اهداف بلندمدت اي گزارش کردند که داشتن برنامه) در مقاله2013(3کارتاکولیس و همکاران

  .)20(ها ضروري استهاي مختلف براي باشگاهدر زمینه

  

  شناسیروش

روش تحقیق آمیخته در واقع ترکیب روش  از لحاظ هدف، کاربردي و روش انجام آن آمیخته است.تحقیق حاضر 

باشد می 4تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی است. در این پژوهش روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی

کلیه مربیان، جامعه آماري تحقیق در بخش کیفی شامل  .)21باشد(که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی می

استان مازندران بودند. در مرحله کیفی به بازیکنان، مدیران، نخبگان دانشگاهی، داوران و پیشکسوتان فوتبال 

، اطالعات به مرحله نفر 20با گیري هدفمند تا مرحله اشباع نمونه گیري شد که بعد از مصاحبه کمک روش نمونه

قیق شامل مربیان، بازیکنان، مدیران، نخبگان دانشگاهی و اشباع رسید. در مرحله کمی نیز جامعه آماري تح

جامعه  .پیشکسوتان فوتبال استان مازندران بودند. روش نمونه گیري در این مرحله نیز هدفمند در دسترس بود

 123پرسشنامه بین نمونه آماري توزیع شد و از این تعداد  150تعداد و  نامحدود است اماري در این تحقیق

هاي فوتبال ها براي شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاهابزار جمع آوري داده قابلیت تحلیل داشت.پرسشنامه 

به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه،  بود که  ساختاریافتهاستان مازندران در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه

 

1 . Unlucan 

2 . Coalter 

3 . Kartakoullis, Vrontis, Thrassou, Kriemadis 

4 . Sequential Exploratory 
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در مرحله کمی پژوهشگر بوده است. و  مصاحبه شوندهي شد. مکان مصاحبه در محل مورد توافق بردارادداشتی

 اي لیکرت بود.گزینه 5ها، پرسشنامه محقق ساخته طیف بندي این موانع و عوامل ابزار جمع آوري دادهبراي رتبه

سوال  6 که شامل: بخش اول: بخش تنظیم گردید سه ، پرسشنامه درتحقیق با توجه به بررسی سواالت و اهداف

 15سوال مربوط به موانع توسعه. بخش سوم:  17شناختی. بخش دوم: شامل  مربوط به اطالعات رایج جمعیت

سوال مربوط به عوامل توسعه بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی بررسی و تایید شد و پایایی آن 

رایش در مرحله کیفی پس از اجرا و وی .به دست آمد 78/0 عدد شد که  محاسبه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ

 .شدندبندي و به صورت کیفی تحلیل هاي مفهومی یکسان، کدگذاري و طبقهها، نظرات مختلف در گروهمصاحبه

میانگین، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد براي توصیف متغیرها در جامعه  شامل آمار توصیفی از در بخش کمی

هاي فوتبال بندي موانع و عوامل توسعه باشگاهتحقیق استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی براي رتبه

به منتخب استان مازندران که در مرحله کیفی شناسایی شده بود، تکنیک آماري فریدمن استفاده شده است. 

  استفاده شد. SPSS 20ها از نرم افزار منظور تحلیل داده

  

  هایافته

  رائه شده است.هاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ادر این بخش یافته

ها. اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شونده)1(جدول  

 سمت  درجه سابقه (سال) سن (سال) رشته تحصیلی مدرك تحصیلی

 پیشکسوت × 15 37 تربیت بدنی کارشناسی

دکارشناسی ارش  پیشکسوت × 20 44 تربیت بدنی 

دکارشناسی ارش بدنیتربیت    پیشکسوت × 34 14 

 مربی A 10 40 ادبیات دیپلم

 مربی A 20 50 بازرگانی لیسانس

دکارشناسی ارش  مربی A 43 10 تربیت بدنی 

دیپلمفوق  بازیکن × 9 28 جغرافیا 

 بازیکن × 6 24 تربیت بدنی لیسانس

دکارشناسی ارش  بازیکن × 30 13 منابع طبیعی 

دکارشناسی ارش  مدیر × 5 33 تربیت بدنی 

ار)دانشی( دکترا هیئت علمی  × 12 48 تربیت بدنی 

 دانشگاه

دکارشناسی ارش  داور ملی 10 37 تربیت بدنی 

المللیبین 15 47 مدیریت دولتی لیسانس  داور 

 داور ملی 31 11 حقوق لیسانس

 داور ملی 56 20 تربیت بدنی لیسانس

 داور ملی 32 12 تربیت بدنی لیسانس
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 سمت  درجه سابقه (سال) سن (سال) رشته تحصیلی مدرك تحصیلی

 مربی B 12 38 تربیت بدنی دانشجوي دکترا

دکارشناسی ارش بیت بدنیتر   26 8 B مریی 

 مربی B 10 35 تربیت بدنی دانشجوي دکترا 

دکارشناسی ارش  مربی B 42 10 مهندسی عمران 

نفر)،  3پیشکسوت(نفر افرادي که با آنها مصاحبه انجام گرفت،  20از بیانگر آن است که ) 1(جدول شماره      

  اند.نفر) بوده 5نفر) و داور( 1اهی(نفر)، نخبگان دانشگ 1نفر)، مدیر( 3نفر)، بازیکن( 7مربی(

  

  هاي تحقیق). توزیع فراوانی متغیرهاي توصیفی نمونه2جدول (

  بیشترین فراوانی (درصد)  کمترین فراوانی (درصد)
  فراوانی                                

 متغیر

 سن (سال) )3/42( 26- 35دامنه سنی  ) 81/0( 56- 65دامنه سنی 

 تحصیالت )1/56کارشناسی ( )81/0زیر دیپلم (

 )14/7(A   )86/42(C     درجه مربیگري 

 جایگاه ورزشی )2/47بازیکن ( )8/0نخبه دانشگاه (

و درصد)  3/42(26- 35بیشترین افراد نمونه در بخش کمی در دامنه سنی دهد که نشان می )2(جدول شماره      

افراد داراي تحصیالت قرار دارند؛ همچنین  درصد) 81/0( سال 56 -65دامنه سنی  ها درکمترین تعداد آن

افراد را  درصد) 81/0( و افراد داراي تحصیالت زیر دیپلم کمترین تعداد درصد)1/56( لیسانس بیشترین تعداد

با  Cدر نوع مدرك مربیگري مربیان مورد مطالعه، باالترین فراوانی مربوط به مربیان با مدرك  شود.شامل می

باشد و در بخش جایگاه درصد می 14/7حدود  با Aصد و کمترین فراوانی مربوط مربیان با مدرك در 86/42حدود 

  فراوانی را داشتند )2/47(و باریکنان بیشترین درصد )8/0(ورزشی، نخبگان دانشگاه کمترین درصد

سایی شده در بخش بندي موانع و عوامل شناهاي حاصل از آزمون فریدمن و در واقع رتبهدر این بخش یافته     

  شود.مصاحبه، ارائه می

  آزمون فریدمن در بخش موانعتحلیل واریانس ). نتایج 3جدول (

 محور درجه آزادي مجذور کاي دو سطح معنی داري

001/0  07/78  مالی 5 

001/0  77/83  ساختار 4 

001/0  73/50  مدیریت 5 

 باشد. می) p >05/0(داري در سطح ** سطح معنی 

داري به دست آمـده در هـر سـه بعـد مـالی،      ) و سطح معنی داري، از آنجا که سطح معنی3وجه به جدول (با ت     

هاي درونی هریک توان نتیجه گرفت که بین مولفهاست، می 05/0تر از  ساختار و مدیریت در بخش موانع کوچک

  از ابعاد به طور جداگانه تفاوت معنی داري وجود دارد.
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 هاي درونی محورهاي تحقیق در بخش موانعلفهبندي مواولویت. 1

  مالی براساس دیدگاه جامعه تحقیق محوربندي موانع توسعه در . اولویت)4(جدول 

  رتبه  میانگین رتبه  مالی ي درونی محورهامؤلفه  ردیف

  1  53/4 حامیان مالی مناسب نداشتن  1

  2  77/3 هاباشگاه در درآمدزایی ضعف  2

  3  29/3 یزیونیتلو پخش حق نداشتن  3

  4  29/3 هاباشگاه از حمایت براي خصوصی بخش حضور عدم  4

  5  16/3 هاباشگاه در ي مالینبود تیم متخصص در زمینه  5

  6  96/2 هاباشگاه در ي بازاریابیکمیته نبود  6

هاي درونی مؤلفهاي شود، به طور کلی با توجه به میانگین رتبهمشاهده می )4( شماره طور که در جدول همان     

 هاباشگاه در ي بازاریابیکمیته نبود، مؤثرترین و 53/4 ايمالی، نداشتن حامیان مالی مناسب با میانگین رتبه محور

هاي در برابر توسعه باشگاه درونی در این محور هاییترین مانع در بین مؤلفه، کم اثر96/2اي با میانگین رتبه

  شد.بافوتبال استان مازندران می

  دیدگاه جامعه تحقیق براساس ساختار محوربندي موانع توسعه در اولویت ). 5(جدول 

  ساختار محوري درونی هامؤلفه  ردیف
میانگین 

  رتبه
  رتبه

  1  89/3 نداشتن استادیوم استاندارد  1

  2  10/3 نبود حمایت مسئولین در ساخت اماکن و تجهیزات  2

  3  94/2 هاها و دانشگاهنبود ارتباط بین تیم  3

  4  58/2 هاي فوتبال استانداري زیرساختي حفظ و نگههاي الزم در زمینهنبود آگاهی  4

5  
نبود حمایت از کارفرمایان بخش خصوصی در زمینه ساخت ورزشگاه مختص 

 فوتبال
49/2  5  

 محورهاي درونی اي مؤلفهشود، با توجه به میانگین رتبهمشاهده می) 5(طور که در جدول شماره  همان     

حمایت از کارفرمایان بخش  نبود، مؤثرترین و 89/3اي ساختار، نداشتن استادیوم استاندارد، با میانگین رتبه

هایی ترین مانع در بین مؤلفه، کم اثر49/2اي با میانگین رتبه خصوصی در زمینه ساخت ورزشگاه مختص فوتبال

  باشد.فوتبال استان مازندران میهاي در برابر توسعه باشگاه محوردرونی این 

  بندي موانع توسعه در محور مدیریت براساس دیدگاه جامعه تحقیقاولویت). 6(جدول 

  رتبه  میانگین رتبه  مدیریت محوري درونی هامؤلفه  ردیف

  1  14/4 هادر باشگاه ریزي بلندمدتنبود برنامه  1

  2  87/3 هانبود مدیران متخصص در باشگاه  2

  3  57/3 هاي فوتبال استانمدیران متخصص در هیئتنبود   3

  4  33/3 سیاسی بودن انتخاب رئیس هیئت فوتبال مازندران  4
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  رتبه  میانگین رتبه  مدیریت محوري درونی هامؤلفه  ردیف

  5  21/3 هاباشگاه نبود ثبات مدیریت در  5

  6  89/2 داري مدیران فوتبال در استانباشگاه يبودن انگیزه اشتباه  6

هاي درونی محور اي مؤلفهبا توجه به میانگین رتبه شود،مشاهده می) 6(طور که در جدول شماره  همان     

 اشتباه، مؤثرترین و 14/4اي ، با میانگین رتبههاریزي بلندمدت(اهداف بلندمدت) در باشگاهنبود برنامهمدیریت، 

هایی لفهاثرترین مانع در بین مؤ ، کم89/2اي با میانگین رتبه داري مدیران فوتبال در استانباشگاه يبودن انگیزه

  باشد.هاي فوتبال منتخب استان مازندران میدرونی این محور در برابر توسعه باشگاه

  آزمون فریدمن در بخش عواملتحلیل واریانس ). نتایج 7جدول (

 محور درجه آزادي مجذور کاي دو سطح معنی داري

001/0  66/107  مالی 4 

001/0  54/56  ساختار 5 

001/0  80/27  مدیریت 3 

 باشد. می) p >05/0(داري در سطح طح معنی** س

داري به دسـت آمـده در هـر سـه بعـد      داري، از آنجا که سطح معنی) و سطح معنی7با توجه به جدول شماره (     

هاي درونی توان نتیجه گرفت که بین مولفهاست، می 05/0تر از  مالی، ساختار و مدیریت در بخش عوامل کوچک

  ر جداگانه تفاوت معنی داري وجود دارد.هریک از ابعاد به طو

  

 هاي درونی محورهاي تحقیق در بخش عواملبندي مولفهاولویت. 2

  تحقیق جامعه دیدگاه براساس مالی محور در توسعه عوامل بندياولویت. )8( جدول

  ي درونی بخش مالیهامؤلفه  ردیف
میانگین 

  رتبه
  رتبه

  1  85/3 مناسب داشتن حامیان مالی  1

  2  21/3 مند شدن باشگاه از منابع مالی مثل حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و ...بهره  2

  3  10/3 گذاران به فوتبال استانایجاد یک بستر مناسب براي ورود سرمایه  3

  4  46/2 هاهاي درازمدت به باشگاهاعطاي وام  4

  5  38/2 حمایت مالی از مربیان  5

هاي درونی اي مؤلفهشود، به طور کلی با توجه به میانگین رتبهمشاهده می )8(طور که در جدول شماره  همان     

حمایت مالی از ، مؤثرترین و 85/3 ايوجود اسپانسرهاي مناسب، با میانگین رتبه، محو مالی در بخش عوامل

ن مازندران در این هاي فوتبال منتخب استااثرترین عامل براي توسعه باشگاه ، کم38/2اي با میانگین رتبه مربیان

  باشد.بخش می
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  بندي عوامل توسعه در محور ساختار براساس دیدگاه جامعه تحقیق. اولویت)9(جدول 

  رتبه  میانگین رتبه  ي درونی محور ساختارهامؤلفه  ردیف

  1  21/4 استادیوم استانداردداشتن   1

  2  93/3 هاي مختلف استانها در شهرستانتاسیس آکادمی باشگاه  2

  3  41/3 هاي مطرح جهانهاي استان و باشگاهبرقراري ارتباط بین باشگاه  3

  4  35/3 ها و اساتید مجرب دانشگاهوجود ارتباط بین باشگاه  4

  5  05/3 الگوبرداري و استفاده از طرح ویژن آسیا  5

  6  05/3  افزایش تعداد مدارس فوتبال در استان  6

هاي درونی محور اي مؤلفهشود، با توجه به میانگین رتبهشاهده میم )9(طور که در جدول شماره  همان     

، مؤثرترین و افزایش تعداد 21/4اي برخورداري از استادیوم استاندارد، با میانگین رتبه، ساختار در بخش عوامل

ل منتخب هاي فوتبااثرترین عامل براي توسعه باشگاه ، کم05/3اي مدارس فوتبال در استان با میانگین رتبه

  باشد.استان مازندران در این بخش می

  بندي عوامل توسعه در محور مدیریت براساس دیدگاه جامعه تحقیق. اولویت)10(جدول 

  ي درونی محور مدیریتهامؤلفه  ردیف
میانگین 

  رتبه

  رتبه

1  
انتخاب مدیران متخصص، مجرب و کاردان به عنوان ریاست هیئت فوتبال 

 هااستان و شهرستان
73/2  

1  

  2  72/2 ریزي مدون بوسیله مدیران براي استفاده از استعدادهاي استانبرنامه  2

  3  47/2 فاصله گرفتن افراد سیاسی از فوتبال استان  3

  4  08/2 براي فوتبال استان مازندراناستفاده از خرد جمعی  و تشکیل اتاق فکر  4

هاي درونی محور اي مؤلفهبا توجه به میانگین رتبهشود، مشاهده می )10(طور که در جدول شماره  همان     

، انتخاب مدیران متخصص، مجرب و کاردان به عنوان ریاست هیئت فوتبال استان و مدیریت در بخش عوامل

براي فوتبال استان استفاده از خرد جمعی  و تشکیل اتاق فکر، مؤثرترین و 73/2اي ، با میانگین رتبههاشهرستان

هاي فوتبال منتخب استان مازندران در اثرترین عامل براي توسعه باشگاه ، کم08/2اي یانگین رتبهبا م مازندران

  باشد.این بخش می

  

  گیريبحث و نتیجه

باشد. این موانع در هاي فوتبال استان مازندران میهدف اصلی این تحقیق شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاه

بندي شدند. در محور مالی مهمترین مانع، نداشتن ، شناسایی و سپس اولویتسه محور مالی، ساختار و مدیریت

، نداشتن استادیوم استاندارد، حامی مالی مناسب بود. در محور ساختار وجودحامیان مالی مناسب و مهمترین عامل 
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ریزي بلندمدت در نبود برنامهن مانع و داشتن استادیوم استاندارد، مهمترین عامل بود. در محور مدیریت، یمهمتر

ها، مهمترین مانع و انتخاب مدیران متخصص، مجرب و کاردان به عنوان ریاست هیئت فوتبال استان و باشگاه

  ها، مهمترین عامل شناسایی شده بودند.شهرستان

در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در باشد. محور مالی اولین محور مورد بررسی در این تحقیق می     

یافته به عنوان یک صنعت مهم و در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین هاي توسعهکشور

اي هاي آماتوري فراتر رفته و توسعه). امروزه فوتبال از انجام فعالیت12رود(به شمار می 21صنایع در قرن 

میلیون دالري براي نقل و انتقال  هاي مختلف را تجربه کرده است. داد و ستدهاي چندجانبه در زمینههمه

هاي هاي چند میلیون دالري سازمانهاي بسیار کالن، معاملهها، وجود حامیان مالی با سرمایهبازیکنان بین باشگاه

اي براي تبلیغات زمین و کسب درآمدهاي کالن از محل حق پخش تلویزیونی مسابقات، همگی از لیگ حرفه

این  ).2اند(المللی تبدیل کردهاي را از یک بازي ساده به تجارت یا صنعت بینرفهاند که فوتبال حجمله عواملی

) نیز در تحقیق 1290کوتی(اصل ) همسو است.15)(2014(و آنلوکن )11)(1390نتیجه یا نتایج تحقیق اصل کوتی(

جلیلیان و خبیري  .)11هاي فوتبال خوزستان را مسائل مالی مطرح کرد(خود یکی از موانع مهم در توسعه باشگاه

هاي لیگ برتر فوتبال ایران در نیز نتیجه گرفتند که باشگاه )4()1384) و همچنین خبیري و الهی (7)(1384(

  هاي یوفا محروم هستند. ي امور مالی از حداقلحیطه

یند مدیریت از عناصر مهم و تاثیرگذار در فرآباشد. ساختار نیز از محورهاي مطالعه شده در این تحقیق می     

). منظور از ساختار در این تحقیق ساختار 11براي نیل به اهداف هر سازمانی، ساختار و سازماندهی مناسب است(

هاي مورد نیاز یک باشگاه است. منظور از ساختار سازمانی روشی است که به کمک آن افراد سازمانی و زیرساخت

ي مهم در ارتقاي سطح کمی و ). یک جنبه8شود(می ها مشخصشده و روابط حاکم بین آنو مشاغل ترکیب 

هاي اخیر، یافته است. در دهههاي ورزشی مناسب و توسعهکیفی عملکردهاي ورزشی، وجود امکانات و زیرساخت

اند، ظرفیتی بسیار قابل توجه براي حضور جدي و برتر در ي فوتبال روي آوردهخیل عظیم ورزشکارانی که به رشته

ي پرطرفدار، هاي اصلی این رشتهاي فراهم آورده است؛ این در حالی است که به زیرساختو فراقاره ايسطح قاره

ها نیز هاي ورزشی کمتر عنایت شده و متعاقب آن رعایت استانداردها در ساخت و تجهیز استادیومنظیر استادیوم

) 1384) و خبیري و الهی(11)(1390کوتی(این نتیجه یا نتایج تحقیق اصل  ).14کمتر مورد توجه قرار گرفته است(

  ) همسو است.4(

اي نقش بسیار کلیدي در ایجاد مدیران ورزش حرفهموردنظر در این تحقیق است.  ابعادمحور مدیریت یکی از      

اي نداشته باشیم به اي دارد. اگر اهداف را خوب تعریف کنیم اما نگاه دقیقی به آموزش مدیران حرفهورزش حرفه

رسیم. ممکن است ما قوانین خوبی وضع کنیم ولی اگر به خوبی اجرایی نشود، آن قانون به هیچ دردي یجه نمینت

اي نیاز داریم خورد. قانون خوب، الزم است ولی کافی نیست. جداي از بحث تئوریک به بخش اجرایی حرفهنمی

اهی که ورزشی نیست و تحصیالت ندارد، توانیم رئیس باشگکه حداقل تحصیالت دانشگاهی داشته باشند. ما نمی

)، محور مدیریت یکی از محورهاي اساسی براي پیشرفت فوتبال 1390کوتی (در تحقیق اصل ).7به کار بگیریم(

هاي لیگ برتر فوتبال ایران ) گزارش کردند که باشگاه1384جلیلیان و خبیري ( ).11استان خوزستان بوده است (

  ).7محروم هستند ( الزمهاي انسانی از حداقلي مدیریت و نیروي در حیطه
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نداشتن حامیان مالی مناسب، مهمترین مانع و وجود حامیان مالی مناسب، مهمترین عامل در محور مالی      

دلیل احتمالی این مورد شاید نبود کارخانجات و واحدهاي تولیدي قوي و بزرگ در استان مازندران که بودند. 

اصل نتایج این تحقیق با هاي فوتبال این استان باشند، بوده باشد. اسبی براي باشگاهبتوانند حامی مالی من

در حال  روزروزبهورزش،  داشتننگههاي اداره و سرپا هزینه) همسو است. 15)(2014()، آنلوکن11)(1390کوتی(

نند و در نتیجه در تکاپوي بیها را سخت میها و حتی دولت فائق آمدن بر این هزینهافزایش است. افراد، باشگاه

هاي اصلی در این خصوص حامیان ها هستند که یکی از راههاي دیگر براي تامین منابع این هزینهپیدا کردن راه

باشند. در فوتبال نیز هر روز بیش از پیش نقش حامیان مالی در پیشرفت و توسعه فوتبال و هر باشگاهی مالی می

در بین باشد. اي ایران میمنابع درآمدي در فوتبال حرفه نیترمهمیکی از  شود. حامیان مالیتر میپر رنگ

باشد. هاي ایرانی استفاده از حامیان مالی میهاي درآمدزایی باشگاههاي تجاري، یکی از تنهاترین روشفعالیت

ها نیز به دلیل قیه تیمتوانند درآمد خوبی از این طریق کسب نمایند و بها میالبته در این بین تنها برخی از تیم

ها از عدم داشتن تماشاگر و هوادار، توانایی انعقاد قراردادهاي مالی مناسب ندارند و در لیگ فوتبال ایران، تیم

هاي ما بخواهند توسعه و پیشرفت را در بنابراین اگر لیگ و باشگاه )؛22(هستند توانایی درآمدزایی پایینی برخوردار

) نیز 1390نادري نسب و همکاران(د باید در این زمینه کارهاي بیشتري انجام دهند. وجود بیاورن خودشان به

بارونسلی و  ).10(باشدمی مالی حامیان جذب در ضعفهاي فوتبال ایران ترین ضعفگزارش کردند که یکی از مهم

درصد از درآمد  35، 2008هاي رئال مادرید و منچستریونایتد در فصل ) نتیجه گرفتند که باشگاه2011(کاروسو

  ).23(دست آوردند شود، بهخود را از بخش تجاري که شامل حامیان مالی نیز می

، مهمترین عامل در محور ساختار  برخورداري از استادیوم استانداردنداشتن استادیوم استاندارد، مهمترین مانع و     

و نبود پیگیري مسئوالن جهت گرفتن بودجه  دلیل احتمالی این موارد نیز احتماال به همان مسائل مالی بودند.

نسب و نتایج این تحقیق با نتایج نادريهاي این استان باشد. مناسب براي ساخت و تجهیز استادیوم

ي مهم در ارتقاي یک جنبه) همسو است. 13)(1384() و باقري5)(1389()، الهی و همکاران10)(1390(همکاران

یافته است. هاي ورزشی مناسب و توسعهوجود امکانات و زیرساختسطح کمی و کیفی عملکردهاي ورزشی، 

باشد و هر تیم و باشگاهی براي پیشرفت ترین ساختارهاي ورزش و به خصوص فوتبال میاستادیوم یکی از اصلی

هاي هها، از جنبدر فوتبال باید صاحب یک استادیوم اختصاصی استاندارد باشد. رعایت استانداردها الزم در استادیوم

مختلفی نظیر ایمنی، باال بردن کیفیت مسابقات، جلب تماشاگر بیشتر به ورزشگاه، دریافت مجوز میزبانی مسابقات 

هاي فوتبال همواره مامن مناسبی براي خالی کردن هیجانات و المللی و غیره حائز اهمیت است. استادیومبین

رفه را در داخل خود دارد؛ عشق هوادار به تیمش احساسات ممکن بوده است. احساساتی که یک جور عشق یک ط

روند. استادیوم یک خواستگاه اجتماعی براي هوادار فوتبال بوده و و بازیکنانی که در قالب آن تیم به میدان می

شوند و شرایطی را مثل تر میروز مدرنها روزبههایش را فراموش کند. استادیومهست. جایی که بتواند در آن غم

ترین شکل ممکن بازي کنند تا تماشاگران به راحتونقل و امکانات رفاهی داخل ورزشگاه فراهم میت حملامکانا

)، یکی از عوامل پیشرفت در ورزش را اماکن و فضاها گزارش 2008). کوالتر(24(هایشان را دنبال کنندتیم

هر یک  و جام آزادگان در ایراناي هاي لیگ حرفه) نیز دریافتند که باشگاه1384). خبیري و الهی(16(کرد

دهنده ضعف در حیطه اماکن و فضاهاي مورد نیاز فوتبال دارا هستند که نشان درصد از معیارهاي یوفا را28

سازي )، یکی از موانع خصوصی1390(خانی و همکاران). قره4هاي فوتبال کشورمان در این زمینه است(تیم
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 جان). 17(ي فضاها و امکانات ورزشی مورد نیاز را گزارش کردها در تهیههاي فوتبال ایران را ناتوانی آنباشگاه

هاي انگلستان را نداشتن استادیوم اختصاصی گزارش ) نیز یکی از دالئل ورشکستگی باشگاه2007همکاران(بیچ و 

از حمایت )، یکی از موانع موجود در برابر توسعه جذب درآمد حاصل 1388(همچنین الهی و همکاران ).25کردند(

یک از )، نتیجه گرفتند که هیچ1383(). الهی و پورآقایی اردکانی12(داندمالی را امکانات فوتبال ایران می

) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت 1390(کوتی). اصل14(هاي فوتبال کشور در سطح عالی نیستنداستادیوم

  ).11(هاي استاندارد در این استان استستادیومکه یکی از عوامل عدم پیشرفت فوتبال خوزستان، نبود ا

هاي فوتبال ها، مهمترین مانع شناسایی شده در برابر توسعه باشگاهریزي بلندمدت در باشگاهنبود برنامه     

شناسایی این مانع به عنوان مهمترین مانع در محور مدیریت منتخب استان مازندران، در محور مدیریت است. 

یج این تحقیق با نتایج نتاها و فوتبال استان باشد. دم استفاده از مدیران متخصص در سطح باشگاهشاید به دلیل ع

. ) همسواست20)(2013همکاران() و کارتاکولیس و 10)(1390همکاران()، نادري نسب و 11)(1390(یکوتاصل

از مراحل  يادمدت، مرحلهتعیین اهداف بلني است. هر کارترین وظایف مدیریت تعیین اهداف براي یکی از مهم

ها را پس از انجام مراحل ارزیابی عوامل بیرونی و درونی و با توانید آنباشد که میفرآیند مدیریت استراتژیک می

ها و سپس انجام ارزیابی براي انتخاب تعدادي انداز سازمان تعیین نمایید. در مرحله ایجاد استراتژينگاهی به چشم

در یک باشگاه ورزشی نیز مدیر باید که اهداف کالن و بلندمدت سازمان خود را تعیین نمایید. ها شما بایستی از آن

(معموال پنج ساله) را براي خود تبیین  مدتداري مشخص کند. باشگاه فوتبال باید اهداف بلنداهداف خود از باشگاه

 ي راه خود را ترسیم کند.کوتاه مدت و نقشه يرود و براساس آن برنامه برنامهکند تا بداند که در آینده به کجا می

. دهدتان شکل میگیريهاي تصمیمدهد که به سایر جنبهاهداف طوالنی مدت دیدي جامع به شما می تعیین

، نشان داد که مدیران )1381کردي( مدت و گذاراست. مدت داراي نتایج کوتاه اکتفا کردن به اهداف کوتاهحداکثر 

-هاي کمیته) نیز یکی از ضعف1387زاده( ) و خسروي18(کنندمندي پیروي نمیشن و ضابطهفوتبال از راهبرد رو

  ). 19(اندمدت دانستهي راهبردي و بلندي ملی المپیک نداشتن برنامه

ها، مهمترین انتخاب مدیران متخصص، مجرب و کاردان به عنوان ریاست هیئت فوتبال استان و شهرستان     

نتیجه این  هاي فوتبال منتخب استان مازندران، در محور مدیریت است.براي توسعه باشگاهعامل شناسایی شده 

ي ین امروز، همهآفرتحولدر جهان پرشتاب و است.  ) همسو16()2008کوالتر( ،)11)(1390تحقیق با اصل کوتی(

ر سازمانی مدیر آن شواهد از محوري بودن نقش انسان در گشایش تنگناها دارد. در این عرصه سنگ زیربناي ه

هاي فوتبال نیز از این تواند به ارتقاء و توانمندي برسد؛ پس باشگاهاست و سازمان در صورت مدیریت صحیح می

اي نقش بسیار کلیدي در آیند. مدیران ورزش حرفهقاعده مستثنی نیستند و به عنوان یک سازمان به حساب می

یک مدیر باید فرصت کافی  .طلبداي را میاي، مدیران حرفهزش حرفهي آن دارند و در این دوران، رواج ورتوسعه

یت موفقین ارکان ترمهمي اهداف مورد نظر خود و باشگاه خود را داشته باشد. مدیران یکی از براي رسیدن و ارائه

 ).26(باشدتواند براي یک باشگاه بسیار پر هزینه یا شکست یک باشگاه است و عزل و نصب اشتباه آن می

اي ایران، مشکالت ) نتیجه گرفتند یکی از موانع جذب اسپانسر در فوتبال حرفه1391(یانآزادعسکریان و 

ایران در زمینه مدیریت با  فوتبال) نتیجه گرفتند که 1384(یريخب). جلیلیان و 9است(مدیریتی  –ساختاري 

قیقی که در هلند بر روي باشگاه فوتبال در بررسی و تح هاآنکشورهاي منتخب فاصله دارد و همچنین به نقل از 

اي توصیه هاي حرفهاي را براي توسعه فوتبال در سایر باشگاهانجام گرفت، مدیریت حرفه )FC Twenteتوئنته(
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ي اندك از مدیران خالق و داراي تفکرات و ) به این نتیجه رسیدند که استفاده1389همکاران(). الهی و 7نماید(می

). شاهسوند و 5است(ها، یکی از موانع پیشرفت فوتبال درآمدزایی در باشگاه ي تجاري وهاتخصص

ین چالش ورزش فوتبال در ایران ضعف مدیریت در سطح فدراسیون ترمهم) نیز نتیجه گرفت که 1392همکاران(

) یکی از دالئل مشکالت مالی، کاهش گردش مالی و 2010(5یمیتروپولوسد). 27است(هاي استانی و هیئت

) نیز یکی از 2007همکاران(بیچ و  جان .)28کردند(ها گزارش ي مدیران باشگاهناکارآمدها را جودي مالی باشگاهمو

ها جهت مقابله با بحران مالی گزارش هاي انگلستان را ناتوانی مدیران باشگاهدالئل ورشکستگی باشگاه

  ).29(د با تجزیه و تحلیل انجام شود) گفتند، تغییرات مدیریتی بای2014(). فالینت و همکاران25(کردند

ها در این بخش، نداشتن ترین مانع توسعه باشگاههاي بخش مالی نشان داد که مهمهاي مربوط به مولفهیافته     

باشد. حامی مالی یکی از ارکان مهم ترین عامل، برخورداري از حامی مالی مناسب میحامی مالی مناسب و مهم

شود. با توجه با زشی است و در دنیاي پرهزینه امروز ورزش نقش آن بسیار مهم تلقی میتوسعه و پیشرفت هر ور

تواند بسیاري از مشکالت رسد که پیدا کردن یک حامی مالی مناسب و حمایت از آن میاین یافته، به نظر می

  هاي فوتبال استان مازندران را برطرف کند.مالی باشگاه

ها در این بخش، ترین مانع توسعه باشگاههاي بخش ساختار نشان داد که مهمههاي مربوط به مولفیافته     

هاي باشد. استادیوم یکی از زیرساختترین عامل، داشتن استادیوم استاندارد مینداشتن استادیوم استاندارد و مهم

ترین استاندارد یکی از مهمرسد داشتن استادیوم هاي این بخش، به نظر میباشد؛ با توجه به یافتهاصلی فوتبال می

هاي فوتبال منتخب استان مازندران شود و مسئوالن باید به این امر تواند باعث توسعه باشگاهعواملی است که می

  نیز توجه بیشتري داشته باشد.

ریزي نبود برنامهها، ترین مانع توسعه باشگاههاي بخش مدیریت نشان داد که مهممؤلفه هاي مربوط بهیافته     

- ها باید براي توسعه و نتیجهرسد این باشگاهباشد؛ بنابراین به نظر میمی هابلندمدت(اهداف بلندمدت) در باشگاه

  ریزي بلندمدت داشته باشند. گیري خود در بلندمدت، برنامه

انتخاب مدیران ها، ترین عامل توسعه باشگاههاي بخش مدیریت نشان داد که مهمهاي مربوط به مؤلفهیافته     

رسد باشد؛ بنابراین به نظر میمی هامتخصص، مجرب و کاردان به عنوان ریاست هیئت فوتبال استان و شهرستان

فوتبال استان مازندران از لحاظ مدیریت وضعیت مناسبی ندارد و براي توسعه و پیشرفت این استان در فوتبال باید 

  کارگماشته شوند. مدیران الیق و متخصص به

هاي با توجه به یافتهشود در مجموع، با توجه به موانع و عوامل شناسایی شده در مطالعه حاضر، پیشنهاد می     

هاي فوتبال منتخب استان مازندران، یرگذار بر توسعه باشگاهتأثها و عوامل این تحقیق در بخش مالی و مؤلفه

حامیان مالی)، ایجاد یک بستر (یورزشنسرهاي شود که مسئوالن به عوامل مهمی مانند جذب اسپاتوصیه می

حمایت مالی ها، با بهره کم به باشگاه درازمدت هايگذاران به فوتبال استان، اعطاي واممناسب براي ورود سرمایه

هاي پایه، توسعه ظرفیت اقتصادي و مالی گذاري در تیم، واگذاري به بخش خصوصی، سرمایهاز مربیان و بازیکنان

گذاري و مدیریت بازاریابی، توجه بیشتر داشته ها و ایجاد محیط امن سرمایهسازي باشگاهیخصوص، هاباشگاه

-یرگذار بر توسعه باشگاهتأثها و عوامل هاي این تحقیق در بخش ساختار و مؤلفهباشند؛ همچنین با توجه به یافته

امل مهمی مانند ایجاد تاسیسات و شود که مسئوالن به عوهاي منتخب فوتبال استان مازندران، توصیه می

هاي مختلف استان، ها در شهرستانها، تاسیس آکادمی باشگاهفضاهاي ورزشی، ساخت استادیوم، تجهیز ورزشگاه
 

5. Dimitropoulos 
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ها و اساتید مجرب هاي مطرح جهان، ایجاد ارتباط بین باشگاههاي استان و باشگاهبرقراري ارتباط بین باشگاه

هاي این تحقیق در بخش اده از طرح آسیا ویژن، توجه داشته باشند و با توجه به یافتهالگوبرداري و استف دانشگاه،

شود که هاي منتخب فوتبال استان مازندران، توصیه مییرگذار بر توسعه باشگاهتأثها و عوامل مدیریت و مؤلفه

عنوان ریاست هیئت  انتخاب مدیران متخصص، مجرب و کاردان بهمسئوالن به موارد ذیل توجه داشته باشند: 

فاصله وسیله مدیران براي استفاده از استعدادهاي استان،  ریزي مدون بهها، برنامهفوتبال استان و شهرستان

براي فوتبال استان مازندران و استفاده از خرد جمعی تشکیل اتاق فکر، گرفتن افراد سیاسی از فوتبال استان و 

کنترل و نظارت). در مجموع، با توجه به موانع و عوامل شناسایی شده (تیریمدیزي مناسب و ربرنامهسازماندهی و 

شود مسئوالن و کارشناسان ورزش و فوتبال استان تاملی جدي در مورد موانع و در مطالعه حاضر، پیشنهاد می

در راه توسعه بندي شده اي زمانکارهاي اجرایی و مطابق با برنامهعوامل شناسایی شده داشته باشند و با اتخاذ راه

  این ورزش در استان مازندران گام بردارند.



234   95/ بهار و تابستان بیست و سوم/ شماره دوازدهمت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال نامۀ مدیریپژوهش  

References:   

1. Cayolla, R. & Loureiro, S.M.C. (2014). Fans club brand relationship: football 

passion’, Int. J. Business and Globalisation, Vol. 12, No. 1, pp. 82–97. 
2. Elahi, A; Godarzi, M & Khabiri, M (2006). The performances of the professional 

football league Islamic Republic of Iran and compare it with the Japanese professional 
football league. Journal of motion, No. 27, PP. 55-71.  

3. Rikardsson. H & Rikardsson. L (2013). Strategic Management in Football. Master 
Thesis in Business Administration International Business and Economics Programme. 

Linköping University. Pp: 1, 3, 18. 

4. Khabiri, M & Elahi, A (2005). Comparison of the professional football league clubs in 
UEFA criteria and selected clubs from South Korea, Japan, UAE and Turkey. Research 
in Sport Sciences, No. 8, PP. 15-34. 

5. Elahi, A; Khabiri, M; Sajadi, N & Abrishami, H (2010). Significant barriers to the 
development of professional football club industry. Journal for Research in Sport 
Sciences, No. 28, PP. 53-68. 

6. B. Drust & M. Green (2013). Science and football: evaluating the influence of science 

on performance, Journal of Sports Sciences, 31:13, 1377-1382. 
7. Galiliyan, GH & Khabiri, M (2007). Describe the club's Premier League football clubs, 

leagues and comparison with China, Malaysia and the UK. Motor and Sport Science 
magazine, No.5, PP.41-54. 

8. Razavi, M; Khoshchehre, M; Kazemnejad, A & Asadi, H (2003). The country's 
privatization exercise with emphasis on athletics. Journal  of Olympic, No. 4, PP 75-86. 

9. Asgariyan,  F and Azadiyan M (2012). Barriers to attract sponsorship of professional 
football. sport management research and science work. No. 2(4), PP. 59-69. 

10. Naderi nasab, M; Ehsani, M; Khabiri, M; Amiri, M & Ghare khani, H (2011). Check 
the status of Iran's soccer and football, strategic positioning. Journal of Sport 
Management, No. 9, PP. 5-27. 

11. Asl kuti, M.  Identify barriers to progress the sport of soccer in the province of view. 
MA thesis. Martyr Chamran University (2011). 

12. Elahi, A; Sajadi, N; Khabiri, M & Abrishami, H (2009). Obstacles to the development 
of the industry to attract revenue from the financial support of Iran's football. Journal of 
Sport Management, No. 1, pp. 189- 2020. 

13. Bagheri, GH (2005). Investigating the causes of the failure of Qom football teams in 
the championship. A study of Qom. No. 3, pp. 185-206. 

14. Elahi, A & Por Aghaee, M (2004). Check the status of football stadiums in the country 
compared to European standards. Motion Magazine, No. 19, pp. 63-79. 

15. Unlucan, D.(2014). Jersey sponsors in football/soccer: the industry classification of 
main jersey sponsors of 1147 football/soccer clubs in top leagues of 79 countries. 

Soccer & Society(ahead-of-print): 1-21. 
16. Coalter, F.(2008). Sport-in-development: Development for and through sport. Sport 

and social capital: 39-67. 
17. Ghare Khani, H; Ehsani, M; Kozechyan, H; Khabiri, M; Foladi Hidarlo, S & Nobakht, 

F (2011). The most important economic barriers to privatization Bashgah¬Hay 
football. Journal of Sports Sciences, No. 9, pp. 125- 138. 

18. Kordi, M. The Opinion of experts, coaches, referees and sports writers, with emphasis 
on the problems of football clubs. A series of papers presented at the Seminar on 
Science and Football, Tehran. (2002). 



     235هاي فوتبال منتخب استان مازندرانبندي موانع و عوامل توسعه باشگاهشناسایی  و رتبه

19. Khosravizade, E. Study and design a strategic plan for the National Olympic 
Committee. Rsalh¬Y PhD, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran 
University. (2008). 

20. Kartakoullis, N. L. D. Vrontis, A. Thrassou and T. Kriemadis(2013). Strategic resource 
planning for football clubs. Journal for International Business and Entrepreneurship 
Development. 7(1): 1-20 

21. Bazargan, A. Introduction to qualitative and mixed methods research. Publication's 
printing. (1387). Pp. 162-167. 

22. Sadeghi, H; Asgharpor, H & Golchinfar, N (2009). Estimated demand function watch 
Premier League football. Economic Journal, Vol. 9, No. 3, pp. 182-202. 

23. Baroncelli, A. and R. Caruso(2011). The organization and economics of Italian Serie 

A: a brief overall view. Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. 7(2): 67-85. 
24. Hashemi Kocheksaraee, M. Check the status of the League of ten criteria, AFC, Master 

Thesis, School of Physical Education, University of Mazandaran, (2008). 
25. Asadi, H. Determine the current status of professional football league clubs Iran and 

comparison with the standards of the AFC. Master Thesis, Department of Civil 
Engineering, Tehran University, (2009). 

26. Bell, A. C. Brooks and T. Markham(2013). The performance of football club 

managers: skill or luck? Economics & Finance Research. 1(1): 19-30. 
27. Shasavand, H; Shabani, A & Gomar, Kh. Study challenges in football. Second 

International Congress on Science and Football, p. 2. Tehran. (2013). 
28. Dimitropoulos, P.(2010). The Financial Performance of the Greek Football Clubs. 

Choregia. 6(1): 5-28. 

29. Flint, S. W. D. J. Plumley and R. J. Wilson (2014). You don't know what you're doing! 
The impact of managerial change on club performance in the English Premier League. 
Managing Leisure (ahead-of-print): 1-10. 


