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  در ايران مايصداوسو سازمان  فوتبالي ها باشگاهبررسي موانع توسعة روابط متقابل 

  

  3چيان هاشم كوزه – 2جتبي اميري م  – 1  الدين رضايي شمس
دانشيار، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، . 2استاديار، گروه تربيت بدني، دانشگاه ايالم، ايالم، ايران .1

 استاد، گروه تربيت بدني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 3ايران 
  

  
  چكيده 

، البتـه ايـن موضـوع در ايـران هنـوز      سـت ياي فوتبـال در دن ها باشگاهين منبع درآمد مالي تر مهمحق و پخش تلويزيوني 
بنابراين هدف از پژوهش حاضر، بررسي . رو كرده است ي فوتبال را با مشكالت جدي روبهها باشگاهوجاهت قانوني نيافته و 

بـه  . يما در ايران اسـت صداوسي فوتبال و سازمان ها باشگاهي توسعة روابط متقابل راهكارهاي قانوني، موانع و ارائة خألها
. ي عميـق انجـام گرفـت   هـا  مصـاحبه نفـر از نخبگـان آگـاه از موضـوع      31اين منظور با استفاده از روش تحقيق كيفي با 

سياسـي،   -قانوني، اقتصـادي  -به ارائة هفت دسته موانع اصلي شامل عوامل حقوقي ها مصاحبههاي حاصل از تحليل  يافته
. قـانوني منجـر شـد    خـأل  9توسـعه و   راهكـار  34ية فرعـي،  ما درون 36مديريتي، ساختاري، معنايي، رفتاري و محيطي، 

  .رسد يمنظر  يما الزم بهصداوسي با دولت، مجلس و سازمان زن چانهها نشان داد كه تشكيل كميتة  يبررس
  

  هاي كليدي  واژه
  .يماصداوس ي،قانون يخألها تلويزيوني، تحقيق كيفي، ي فوتبال، پخشها باشگاه

  
    

                                                           
   09183456473 :تلفن : نويسندة مسئول   Email: sh.rezaei10@gmail.com                                                  
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   مقدمه
يك صنعت مهم و عامل  عنوان بهيافته  توسعهر ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي در حال حاض

شمار  ويكم به اثرگذار در رشد اقتصادي ملي مورد توجه است و يكي از درآمدزاترين صنايع قرن بيست
اين صنعت با در اختيار داشتن عامل محركي همچون مسابقات بزرگ ورزشي، امكان ). 12(رود  يم

را فراهم ساخته كه اين موضوع خود موجب ايجاد بستر  ها رسانهي تبليغاتي در ها فرصتاز  يمند بهره
ي از صنعت ورزش ا عمدهفوتبال بخش  ).18(الزم براي تعامل مابين صنعت، تجارت و ورزش شده است 

اي در جهان است و به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر ورزش و جامعه در جهان تأثير زيادي برج
هر صنعت بخشي از . استشدن  3"صنعت"امروزه فوتبال صاحب همة عوامل الزم براي . گذاشته است

هاي يك صنعت معين،  يتفعالپردازد و  يماقتصاد است كه به توليد و عرضة محصوالت يا خدمات معين 
ي ها تورنمنتيرات اقتصادي و درآمدزايي فوتبال به برگزاري تأثهرچند ). 4(جلب سود و دفع زيان است 

هاي مختلف  يگلي جهاني منحصر نيست، در بسياري از كشورها برگزاري ها جامالمللي بزرگ مانند  ينب
ي فوتبال موجب رشد و توسعة اقتصادي مطلوبي در صنعت فوتبال آنها شده ا حرفهي دار باشگاهو صنعت 

ة ماشيني اقتصادي عمل زلمن بهي فوتبال ها باشگاهدر كشورهايي چون انگلستان و اسپانيا، . است
از  ها رقابتو برخورداري  ها ورزشگاهلبريز شدن ). 1(ها دالر درآمد دارند  يليونمكنند كه ساالنه  يم

 1998جام جهاني . ترين ورزش جهان معرفي كرده است يمردميليوني، فوتبال را م صدبينندگان چند
ميليارد نفر  50جنوبي و ژاپن در مجموع كره  2002ميليارد نفر و جام جهاني  37فرانسه در مجموع 

  ). 27(بيننده داشت 
ميليارد بيننده در  3هاي المپيك زمستاني ناگانوي ژاپن موفق به جذب  يبازمسئوالن بازاريابي 
گذاران و  يهسرماكه جلب نظر اين عده گردش مالي فراواني را براي  يطور بهسراسر جهان شدند، 

هاي  يبازهمچنين فقط مبلغ قرارداد حق پخش تلويزيوني ). 6(ن آورد اين كشور به ارمغا دولتمردان
بنابراين ). 6( استميليارد دالر  3/2بالغ بر  1اس.بي.با شبكة تلويزيوني سي 2008و  2004المپيك 
بيش از هر زمان ديگري  ها باشگاهفوتبال بيش از هر عصر ديگري ميدان مسابقة اقتصادي شده و صنعت 

ي ها بخشتوان گفت اتخاذ راهبردهاي اقتصادي درآمدزا در  يمكه  يطور به. اند شدهتكي به درآمدزايي م
هاي  يتفعالمنظور از . شود يممختلف كشور جزء ضروريات بازسازي و توسعة فوتبال يك كشور محسوب 

                                                           
1. CBS 



  در ايران مايصداوسو سازمان  فوتبالي ها باشگاهررسي موانع توسعة روابط متقابل ب 

 

191

، حق 1ترينگ يكاقتصادي و مالي، فروش كاالهاي تجاري، حاميان مالي و حق تبليغات، حق پخش 
از همه فروش حق  تر مهمفروشي و  يتبلي ويژة روز مسابقات، ها جاذبهاستفاده از امكانات ورزشي،  امتياز

يد بر تأكبا ) 2012(و همكاران  2كه اسكات يطور به. استو پخش راديو تلويزيوني و حق پخش اينترنتي 
 ). 28( نقش حق پخش تلويزيوني در توسعة فوتبال آن را موتور محرك اين صنعت عنوان كردند

فروشي، حمايت  يتبلين منابع درآمدي فوتبال را حق و پخش تلويزيوني، تر مهم) 1395(رضايي 
گذاري و فروش محصوالت  يهسرماي، درآمدهاي حاصل از بند شرطمالي، ارزش افزودة پرورش بازيكنان، 

عسگري و ). 5(برد  مياي ن كند كه صنعت فوتبال ايران از اين منابع بهره برد و اذعان مي باشگاه نام مي
دانند و  ها ضروري مي اي را براي بقاي همة سازمان نيز منابع طبيعي، انساني و سرمايه) 1390(همكاران 

  ).12(يد دارند تأكبر نقصان منابع در صنايع ورزشي ايران 
محور اين ). 6(دستخوش تحوالتي بزرگ شد  1990اقتصادي فوتبال از دهة  - وضعيت تجاري

المللي و تجاري  ينب. بود ها رسانهبا استفاده از  ها ورزشگاهاندن عرضة فوتبال به خارج از تحوالت، كش
). 4(يراً اينترنت بوده است اخها از راديو، تلويزيون و  يبازشدن فوتبال تا حد بسيار زيادي ناشي از پخش 

كه  ينحو به. تر شد چيدهيپي تجاري آن ها جنبهي تلويزيوني به صنعت فوتبال، ها شبكهبا ورود رسانه و 
 صنعت نفعان يذ همة نياز به كهها  رسانه و دولت ،باشگاهدر اين زمينه اعمال رويكردهاي جديد از سوي 

 ينتر را مهم يزيونيتلو پخش و حق ،)1392(رضايي  ).30( رسد يم نظر به ضروري دهد، پاسخفوتبال 
بر نقش حق و پخش  يزن AFC). 4(رد عنوان ك يرانفوتبال در ا يها باشگاه سازي يتجار ةمؤلف
 ). 8(يد كرد تأكي فوتبال ها باشگاهيكي از ابعاد مهم تجاري  عنوان بهيزيوني تلو

 پخش و حق ترتيبين منابع درآمدي صنعت فوتبال را بهتر عمده) 1388(الهي و همكاران 
 از انگلستان برتر ليگ و يگابوندسل درآمد). 2( كردند عنوان مسابقه روز درآمد و مالي حمايت تلويزيوني،

 717( يورو ميليارد 19/1 و يورو ميليون 470 ترتيببه 2008 -2009 فصل در تلويزيوني پخش و حق
 شبكة). 14( است بوده) خارجي پخش حق يورو ميليون 480 و داخلي پخش و حق يورو، ميليون

ميليون يورو خريداري  668ليگ فرانسه را  2008 -2009حق پخش ساليانة فصل  3پلوس تلويزيوني
. استيزيوني براي صنعت فوتبال تلوي اين مبادالت مالي حاكي از اهميت حق و پخش ها رقم). 22(كرد 

دليل عدم موفقيت در جذب عالقة مردم به فوتبال، با چالش عدم استقبال  استراليا به USAFLليگ 
                                                           

1. Catering 
2. Scott  
3. Canal + 
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در اين زمينه ) 2013( 2و كليت 1يرليفا. ي تلويزيوني و حاميان مالي مواجه شده استها شبكهرسانه، 
ينندگان تلويزيوني استفاده شود تا زمينة ببراي جذب هواداران و  ها مشوقكنند كه بايد از  يمبيان 

ي ها مؤلفهدنبال آن مقدمات درآمدزايي از حق پخش تلويزيوني و ديگر  حضور رسانه و تلويزيون و به
  ).23(كسب درآمد فراهم شود 

ها نفر، فرصتي براي  يليونمهاي مشاهدة  يهثانشود كه  يمي تماشاگران فوتبال سبب فزوني و وفادار
ي توانمند صنعت و ها شركتيژه و بهي براي حاميان مالي ا عرصهفرصت تبليغات، . تبليغات تجاري باشد

داند  يمنقش نمايش تلويزيوني را در جذب حاميان مالي بسيار مهم ) 2005( 3استراليز. خدمات است
كوشند كه بينندگان بيشتري را جذب كنند؛ زيرا تعداد بينندگان،  يمي تلويزيوني ها شبكهامروزه ). 29(

 حساب به ها شبكهشاخصي براي ارزش دقايق تلويزيوني و در نهايت محكي براي تعيين ميزان موفقيت 
. تلويزيوني بوده است يها شبكهي سو بهآيد و فوتبال يكي از عوامل رغبت بينندگان از انواع گوناگون  يم

ميليون بيننده را با استفاده از پخش مستقيم  2/1، نزديك به 2011 - 2012در فصل  ESPNشبكة 
 ). 14(فقط سه بازي در هفته از بوندسليگا به خود اختصاص داده است 

نابراين روند كه در اينجا كاال، بازي فوتبال است، ب يمشمار  ي تلويزيوني مجاري توزيع كاال بهها شبكه
رو بخش شايان توجهي از  ينازا). 4(كنند  يمي تلويزيوني در صنعت فوتبال نقش واسطه را ايفا ها كانال

ي ها شبكهگيرد و بخشي هم نصيب  يميا توليدكنندگان كاال تعلق  ها باشگاهدرآمد حق پخش به 
يما برقرار نشده صداوس شود، هرچند تاكنون اين تعامل بين صنعت فوتبال ايران و سازمان يمتلويزيون 

. را در آن دخيل دانست... ي قانوني وخألهاتوان عوامل بسياري همچون سكوت قانونگذار،  يماست، البته 
تلويزيوني در ايران را در هفت دستة اصلي عوامل  پخش و ين موانع اخذ حقتر مهم، )1392(رضايي 
). 4(كرد   يمتقسيي، رفتاري و محيطي سياسي، مديريتي، ساختاري، معنا - قانوني، اقتصادي - حقوقي

ين موانع اقتصادي فوتبال شامل تحقق تر مهمدهد كه  يمبررسي نتايج تحقيقات در اين زمينه نشان 
 ). 1،3،4( است...رايت و يكپنيافتن حق پخش تلويزيوني، پرداخت نكردن حق تبليغات دور زمين، 

ي ها شبكهي فوتبال و ها باشگاهتلويزيوني،  كند كه در موضوع حق و پخش يمعنوان ) 2012( 4ماتوس
مابين تعامل  يفض كنند و در قراردادهاي فر "همكاران اقتصادي"تلويزيوني بايد همديگر را  -راديو

                                                           
1. Fairley  
2. Kellett     
3. Strelize 
4 .Mattos  
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ين منابع تر مهمنيز بينندگان تلويزيوني را ) 2015(ياوري و همكاران ). 25(داشته باشند  1برنده - برنده
مشتريان وفادار  عنوان بهرند در صورت اهميت دادن به نقش بينندگان يد داتأكدانند و  مالي ورزش مي

  ).31(ورزش، فوايد بسياري متوجه ورزش خواهد شد 
ين عامل رشد و توسعة اقتصادي در بسياري تر مهمشك بحث پخش تلويزيوني در صنعت فوتبال  بي

استفان مورو، يكي از حدي است كه  ي بها رسانهاهميت اقتصادي پخش ). 4(از كشورها بوده است 
  ). 6(موتور اقتصادي فوتبال نام برده است  عنوان بهاقتصاددانان فوتبال، از آن 

رايت يا حقوق مالكيت  يكپاظهار داشت، وجود مشكالت عمدة حقوقي در موضوع ) 1392(رضائي 
 ي توسطا رسانهمعنوي در كل كشور، يكي از موضوعاتي است كه عدم جذب درآمد حاصل از پخش 

وي بيان كرد با توجه به مشكالت عظيم اقتصادي ). 4(ير قرار داده است تأثصنعت فوتبال ايران را تحت 
اي از سوي مجلس و  يژهوموضوع  صورت بهي فوتبال، بايد موضوع حق پخش تلويزيوني در ايران ها باشگاه

كه براي مذاكره با  كند يمنامة خود عنوان  يانپادر ) 2012(همچنين لوكاس ). 4(دولت بررسي شود 
يا افراد ) مذاكرات تيمي(توان از تيم  يممنظور اخذ حق و پخش تلويزيوني بهتر،  ي تلويزيوني بهها شبكه

ي جمعي نتايج بهتر و زن چانهدهد كه  يممتخصص استفاده كرد، هرچند نتايج او نشان ) مذاكرات فردي(
 ). 24(تأثيرات منفي كمتري دارد 

ي سو بهكنند، زيرا سيل پول  يمي فوتبال دنيا دوران طاليي خود را سپري ها باشگاهحاضر  در حال
شود؛ و  يمي تلويزيوني براي نمايش بسته ها شبكهي فوتبال سرازير است؛ قراردادهاي كالن با ها باشگاه

اما اين پرسش مطرح است كه چگونه است . رقابت شديد دارند ها باشگاهحاميان گوناگون براي جلب نظر 
ي دنيا در كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي ساالنه مبالغ كالني را از محل حق پخش ا حرفهتبال فو

كنند، ولي فوتبال ايران از كسب اين درآمد محروم است؟ موانع و مشكالت  يمتلويزيوني خود دريافت 
 موجود كدام است؟ 

وسعة روابط متقابل ي تراهكارهاي قانوني، موانع و ارائة خألهاپژوهش حاضر در پي بررسي 
  . استيما در ايران صداوسي فوتبال و ها باشگاه

 

 

 

                                                           
1. Win-win 
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  ي تحقيقشناس روش
. است 2و ساختاري 1ي گروهي از نوع تحليل محتواييها بحثتحقيق حاضر يك پژوهش كيفي در قالب 

دهنده و  يلتشكين واحدهاي تر كوچكشود تا به  يمچندين بار مرور  ها مصاحبهين روش، متن در ا
سپس اين كلمات، با هدف يافتن مركزيتي در بين آنها، مرور و . شكسته شوند 3)يهما درونتم يا (دار امعن

 . شوند يمي بند مقولهبر همين اساس 

شود تا در نهايت،  يمحركات قياسي و استقرايي بين متون اوليه و مقوالت نهايي چندين بار تكرار 
با توجه به هدف . گويند حاصل شود يم ها دادهآنچه ثبات قابل قبول مشترك بين پژوهشگران دربارة 

ي فوتبال، ها باشگاهمديران (افراد متخصص و خبره  4هاي جمعي يدگاهدگردآوري  منظور بهپژوهش و 
 صورت بهنفر  31، ...)بدني، دانشجويان دكتري مديريت ورزشي و  يت ترببدني و غير  يت ترباستادان 

 . نمونه انتخاب شدند عنوان به 6رفيب و با روش گلوله 5مبتني بر هدف

اين نوع مصاحبه . ساختاريافته استفاده شد ي عميق، باز و نيمهها مصاحبه، از ها دادهي آور جمعبراي 
 عنوان بهكلي و معدودي  سؤاالت. ي كيفي استها پژوهشيري و عميق بودن مناسب پذ انعطافدليل  به

روند آن را هدايت  ها نمونهتفسيرگرايانه داشت و پاسخ  ي باز وها پاسخراهنماي مصاحبه طراحي شد كه 
كلية مكالمات روي نوار صوتي ضبط و سپس بالفاصله كلمه به كلمه روي كاغذ پياده و . كرد يم

، رضايت آگاهانه، حفظ گمنامي، محرمانه بودن اطالعات ها مصاحبهكسب اجازة ضبط . وتحليل شد يهتجز
متوسط  طور به ها مصاحبهمدت زمان  ضمندر . مدنظر بوده است ها مصاحبهو تعهدات اخالقي در همة 

دقيقه بود و تا رسيدن به غناي الزم و تكراري شدن و در اصطالح  9دقيقه با انحراف معيار  57
محيط پژوهش، متناسب با پژوهش كيفي، محيط واقعي و . ادامه يافت 7تا اشباع نظري ها مصاحبه

 . طبيعي بوده است

. 1ي تحت عنوان تحليل چارچوبي با مراحل ا مرحله از يك فرايند پنج ها دادهليل تح منظور به
كشيدن نقشه و . 5ترسيم جداول؛ و . 4نمايه كردن؛ . 3شناسايي چارچوب موضوعي؛ . 2؛ 8آشناسازي

                                                           
1 . Content analysis 
2 . Framework analysis 
3. Theme 
4. Round view 
5. Goal oriented or purposive sampling 
6. Snow balling 
7. Data saturation 
8. familiarization 
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بر اين اساس، پژوهشگر پس از آشنايي با دامنة گستردگي و تنوع مطالب، ). 27(تفسير، استفاده شد 
در . و موضوعات كليدي را شناسايي كرد و مطابق با آن به تنظيم چارچوب موضوعي پرداختمفاهيم 

ي خالصة مصاحبه، براساس چارچوب موضوعي ها فرمي حاصل از ها نوشتهمرحلة بعد، كلية 
نهايت با  در. نويسي شد و براساس منبع موضوعي مناسب چيده شد يهحاش، بازبيني و آمده دست به

هاي مورد نظر توسط پژوهشگر از  يهما درونشده،  مفاهيم، تضادها و نظريات مشاهدهمقايسة روابط، 
، فارسي  Ti Atlasي رايج مانند افزارها نرمي جا بهدليل استفاده از روش دستي . ها استخراج شد يافته

. ها بوده است يهما دروني بند دستهبودن متون و عدم امكان ترجمه و افزايش قابليت خالقيت در 
روايي به . استفاده شد ها دادهي پژوهشي، از معيارهاي روايي و اعتبار ها دادههمچنين براي ارزيابي 

افزايش  منظور به). 27(ي واقعي است ها دادهي آور جمعو مستلزم  ها دادهمعناي قابل پذيرش بودن 
طوالني و مشاهدة و تخصيص زمان كافي، ارتباط  1ي بررسي و مشاهدة مداومها روش، از ها دادهروايي 
ي مداوم و امكان بازخورد ها زمانبررسي در (4، تلفيق زماني3ها دادهي گردآوري ها روش، تلفيق 2مستمر

اعتبار ). 27(استفاده شد  6ي شواهد مغاير و تحليل موارد منفيوجو جستو  5، بازنگري ناظران)ها دادهبه 
و  ها نوشته دستگر نتايج مشابهي از ي پژوهشي است و اينكه دو پژوهشها دادهو عينيت، ويژگي 

درگيري و بررسي مداوم، حسن سلوك و ارتباط مناسب، دقيق بودن در تمام . گرفته باشند ها گزارش
در اين پژوهش نيز اين ). 11(بخشد  يمرا عينيت  ها دادهمراحل پژوهش و روشن بودن روش پژوهش، 

  .موارد در نظر گرفته شده است

  
  نتايج تحقيق

 شوندگان مصاحبهردي عوامل ف
 شوندگان مصاحبهتوزيع فراواني وضعيت تخصص . 1جدول 

  فراواني تجمعي  درصد فراواني فراواني تخصص
  90/12  90/12 4 استادان اقتصاد
  25/32  35/19 6 استادان مديريت

                                                           
1. Confirmability  
2. Prolonged engagement & Persistent observation  
3. Method triangulation  
4. Time triangulation  
5. Peer check  
6. Searching for opposite evidence and negative case analysis 
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 شوندگان مصاحبهتوزيع فراواني وضعيت تخصص . 1جدول ادامة 
  تجمعيفراواني  درصد فراواني فراواني تخصص

  28/61  03/29 9 استادان مديريت ورزشي
  31/90  03/29 9 مديران و مربيان فوتبال

  100  67/09 3 ساير
  -  100 31 جمع

  

 ي دريافت حق پخش تلويزيونيراهكارهاموانع و 
  

 ي دريافت حق پخش تلويزيونيراهكارهاموانع و . 2جدول 

يف
رد

 

  راهكارها  هاي فرعي موانع يهما درون  موانع اصلي

 -يموانع حقوق 1
  قانوني

) رايت يكپ(نبود قانون حق مالكيت معنوي . 1
 .تلويزيوني حق پخشپايه و اساس  عنوان به
بنگاه تجاري  عنوان به ها باشگاهعدم ثبت تجاري . 2

 .جهت احقاق حق خود با استفاده از قوانين تجارت
نامشخص بودن وضعيت مالكيتي برخي . 3

 .ثريت آنهاو دولتي بودن اك ها باشگاه
ي قانوني، وجود قوانين ها چارچوبناكارامدي . 4

وپاگير و در مواردي تناقض در  نامطمئن، دست
 .يماصداوسقوانين مرتبط با مديريت 

سازي  يخصوصمبني بر  44توجهي به اصل يب. 5
ي دار باشگاهبراي تغيير سيستم ادارة ورزش و 

 .يا حرفه
قابت ها در ورزش و سلب ر يدولت شبهوجود . 6

  .ي غيردولتيها بخشساير 

و تبعيت  ها باشگاهتجاري كردن . 1
 .از قوانين تجارت

ي فوتبال ها باشگاهسازي  يخصوص. 2
 44يما براساس اصل صداوسو 
 .توسط مقام معظم رهبري شده ابالغ

رفع مشكالت حقوقي در موضوع . 3
يت معنوي و تدوين قانون حق مالك
و پخش  حقيت معنوي و حق مالك

 .زيونيتلوي
ي قانوني در زمينة خألهاپيگيري . 4

 حق پخشمالكيت معنوي و  حق
 .تلويزيوني

الحاق به سازمان جهاني مالكيت . 5
 .فكري

ي ها رانترفع انحصارات و حذف . 6
  .دولتي

2 
موانع 
 -ياقتصاد

  سياسي

يما و صداوسو  ها باشگاهعدم شفافيت مالي . 1
 .هاي مبتني بر هزينه ياستساجراي 

يي و عدم تعامل با گرا درونتار انحصاري بازار، ساخ. 2
 .يل بازارهاي كوچك دولتيدل بهبازار خارجي 

ين ساالنه هزار ميليارد ريال درآمد تأماجبار به . 3
يما و در نتيجه پايبندي به صداوسيلة وس به
 .ي ماليكار محافظههاي  ياستس
ي اقتصادي كشور و وابستگي ها بخشملي بودن . 4

 .عت نفتشديد به صن
ي اقتصادي و سياسي و نبود ها رانتمعضل . 5

  . كارآفريني اقتصادي

و  ها باشگاهي امور مالي ساز شفاف. 1
يما و استفاده از كارآفرينان صداوس

 .اقتصاد ورزش
المللي و جذب  ينبتعامل با بازار . 2

 .گذاري خارجي يهسرما
تشكيل يك سازمان نظارتي بسيار  .3

 .ولت و افراد خاصقوي و غيروابسته به د
استقرار ساختار رقابتي در عرصة . 4

 .اقتصاد ورزش
پرهيز از مالحظات سياسي و . 5

المللي براي خريد  ينبجذب تقاضاي 
  .حق و پخش تلويزيوني
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 ي دريافت حق پخش تلويزيونيراهكارهاموانع و . 2جدول ادامة 

يف
رد

  

  راهكارها  هاي فرعي موانع يهما درون  موانع اصلي

  انع مديريتيمو 3

گيري و عدم استقالل يمتصمتعدد مراكز.1
 .يماصداوسو  ها باشگاهگيري مديران  يمتصم

ي ها اساسنامهتوجهي مديران سياسي به  يب. 2
 .AFCفدراسيون و 

ثباتي مديريت و در نتيجه فقدان اراده و عزم  يب. 3
 .ها باشگاهجدي براي حل مشكل 

هرسازي و ي مديريت كالن، ظاها بستان بده. 4
ها براي مثبت جلوه دادن وضع  يتواقعكتمان 
 .موجود

اهميت بودن مديريت ورزشي از ديدگاه  يب. 5
هاي روشن حمايتي و  ياستسو نبود  دولتمردان

 .هدايتي در عرصة ورزش

استفاده از مديران كارامد و . 1
متخصص ورزشي و واگذاري مديريت 

 .به آنها ها باشگاه
ي ها اساسنامه به دولتمردانتوجه . 2

مصوب فدراسيون و نهادهاي فرا 
 .ملي

گيري مديران  يمتصماستقالل در . 3
 .ي فوتبال و صداوسيماها باشگاه

ثبات مديريت و ايجاد منطق . 4
ي ها باشگاهفايده در مديريت  -هزينه
  .فوتبال

  موانع محيطي 4

و صدا و سيما از محيط  ها باشگاهنگاه امنيتي به . 1
 .بيروني

از سوي  AFCي صحيح بهده گزارشم عد. 2
 .يرورزشيغنهادهاي  دخالتمبني بر  ها باشگاه

به  مؤثرعدم تمايل دولت به ارائة اليحة حمايتي . 3
 .مجلس

 AFCعدم تطابق كامل اساسنامة فدراسيون با . 4
 .  AFCو نيز عدم نظارت دقيق  FIFAو 
ي با دولت شبهنفع قوي  يذي ها گروهمخالفت . 5

  .و صداوسيما ها اشگاهبواگذاري 

حذف نگاه امنيتي و . 1
و  ها باشگاهبه  كارانه محافظه

 .صداوسيما
ي مبتني بر واقعيت به ده گزارش. 2

AFC  ها باشگاهاز سوي. 
و  ها باشگاههمكاري دولت با . 3

 .المللي ينب صورت بهها  يبازپخش 
تقاضاي برگزاري مسابقات . 4
 .المللي ينب

شورهاي استفاده از تجارب ك. 5
موفق و انجام مطالعات تطبيقي در 

  .زمينة حق و پخش تلويزيوني

  موانع رفتاري 5

ي مديريتي ارزيابي مديران در ها شاخصكمبود . 1
 .كشور

ي ها باشگاهابهام سياسي در مورد واگذاري . 2
 .يماصداوسفوتبال و 

كشور كه  دولتمردانوجود اين نگرش در بين . 3
 .خصص نداردمديريت ورزشي نيازي به ت

و ماهيت  حق پخشسكوت قانونگذار در زمينة . 4
 .حكومتي و انحصاري صدا و سيما

اعتبار كم و ناشناخته بودن صنعت فوتبال ايران . 5
  . المللي ينبدر سطوح 

سازي و  يخصوصسازي،  يتجار. 1
 .المللي كردن فوتبال ينب

ارائة اليحة دريافت حق پخش . 2
دولت و تلويزيوني به مجلس از سوي 

 .فدراسيون فوتبال
ارزيابي مديران براساس واقعيت و . 3

 .يباز رانتبه دور از مسائل 
استفاده از مشاوران قوي و . 4

متخصص حقوقي، اقتصادي، 
 ... .مديريتي و

ي تعامل بين صداوسيما و برقرار. 5
ي فوتبال در جهت ها باشگاه

 .يي مالي آنهاافزا هم
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 ي دريافت حق پخش تلويزيونيكارهاراهموانع و . 2جدول ادامة 

يف
رد

  

  راهكارها  هاي فرعي موانع يهما درون  موانع اصلي

موانع  6
  ساختاري

 .نبود تشكيالت كارامد اقتصادي. 1
 .ة متمركزالعاد فوقوجود ساختارهاي مالكيت . 2
هاي فني و  يتهكمنبود ستادهاي تخصصي، . 3

 كشور. هاي مستقل در بدنة فوتبال يهاتحاد
جود ساختار نامطمئن و در نتيجه و. 4
 . گذاري يهسرماپذيري باالي  يسكر
  . نبود ساختار بنگاهي و تجاري. 5

هاي فني و يتهكمتشكيل . 1
در  خصوص به ها باشگاهتخصصي در 
 .بخش بازاريابي

ي ها بنگاه عنوان به ها باشگاهثبت . 2
 .تجاري -اقتصادي

تمركززدايي در ساختار مديريتي . 3
 .ها باشگاه

سازماندهي مجدد و تفكيك . 4
واحدهاي دولتي در قالب واحدهاي 

 .تر كوچك
در صنعت  دولتمردانعدم دخالت . 5

فوتبال و استقالل كامل مديران 
  .ها باشگاهفدراسيون و 

  موانع معنايي 7

تلويزيوني و حق پخشعدم درك يكسان از.1
وجود تنش و كشمكش بين مديران به دليل 

 .اي متفاوت مديريتيرويكرده
و  ها باشگاهوجود مراكز قدرت مختلف در ادارة . 2

يل وابستگي به دل بهدر نتيجه عدم درك متقابل 
 .آنها

ي؛ نگاه تفريحي و دار باشگاهي متفاوت به ها نگاه. 3
سرگرمي از سوي مديران غيرورزشي و نگاه 

 .اقتصادي مديران ورزشي
دليل  هتفاوت در معنا و ادبيات مديران ب. 4

 .ي مختلفها تخصص
وجود تفكرهاي راهبردي گوناگون و در نتيجه . 5

ي يك مدير توسط مدير ها برنامهعدم قبولي 
 .بعدي

توجيه اهميت حق پخش . 1
يرورزشي غتلويزيوني براي مديران 

ها و  يشهمابا استفاده از 
Workshop. 

گردآوري يك فرهنگ لغت . 2
تعاريف عملياتي مديريت ورزشي 

 .مشترك
ي زاوية نگرش كلية ساز همسان. 3

مديران مرتبط به فوتبال و حق و 
 .پخش تلويزيوني

 گسترش فرهنگ انتقادپذيري. 4
  .مديران در همة سطوح سازماني

  
 ي قانونيِ دريافت حق پخش تلويزيونيخألها

فتار ي فوتبال گرها باشگاهنشان داد كه قوانين موجود در زمينة حقوق  وضوح بهنتايج اين تحقيق 
در حقيقت قوانين مدني و جزايي موجود، در موارد متعدد فاقد قانون الزم . استي قانوني بسياري خألها

گويي و ابهامات موجود در مواد قانوني  يكلدليل  ست و در مواردي هم بهها باشگاهدر زمينة احقاق حق 
ي مسائل حقوقي و قانوني مربوط شنرو بههرچند قوانين متعددي هم . ، كارايي الزم را ندارند)قانوني خأل(



  در ايران مايصداوسو سازمان  فوتبالي ها باشگاهررسي موانع توسعة روابط متقابل ب 

 

199

 ها باشگاهي قانوني دريافت حق پخش تلويزيوني خألهاين تر مهم 3جدول . را بيان كرده است ها باشگاهبه 
  .دهد يمرا نشان 

  ي قانونيِ دريافت حق پخش تلويزيونيخألها. 3جدول 

ارتباط با حق و   سطوح  مرجع  ي قانونيخألها  رديف
  پخش تلويزيوني

قانون اساسي جمهوري  قانون اساسي 44اصل   1
  يرمستقيمغ  ملي اسالمي ايران

برنامة چهارم117مادة"ز"بند  2
 توسعه

برنامة چهارم توسعة
  يرمستقيمغ  ملي كشور

برنامة13و تبصرة مادة"ب"بند  3
 پنجم توسعه

برنامة پنجم توسعة
  غيرمستقيم  ملي كشور

، مصنفان ومؤلفانقانون حمايت  4
  مستقيم  ملي  دولت انهنرمند

اساسنامة فدراسيون72مادة  5
  مستقيم  المللي ينب  فيفا المللي فوتبالينب

اساسنامة فدراسيون75مادة  6
  مستقيم  ملي  فدراسيون فوتبال ايران فوتبال

اساسنامة فدراسيون76مادة  7
  مستقيم  ملي  فدراسيون فوتبال ايران فوتبال

اساسنامة فدراسيون20مادة  8
  يرمستقيمغ  ملي  فدراسيون فوتبال ايران فوتبال

9  
نامةيينآ,هاباشگاهمنابع درآمدي
و اساسنامة ) 13مادة(سازمان ليگ

 )69مادة(فدراسيون فوتبال

نامة سازمان ليگ ويينآ
اساسنامة فدراسيون 

 فوتبال
  مستقيم  ملي

  مستقيم  المللي ينب اساسنامة فيفا مقررات فيفا49بند  10

اساسنامة فدراسيون82ةماد  11
 فوتبال

اساسنامة فدراسيون
  مستقيم  ملي فوتبال

  
  يريگ جهينتبحث و 

در حيطة اخذ حق و ) مورد 9(ي قانوني خألهاو ) مورد 34( راهكارها، )مورد 36(در اين پژوهش موانع 
ين بنابرا. ستدليل محدوديت انتشار غيرممكن ا پخش تلويزيوني عنوان شد، اما پرداختن به همة آنها به

  . ين آنها پرداخته شدتر مهمبه 
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هرچند دريافت حق پخش راديو، تلويزيوني و اينترنتي در بيشتر كشورهاي دنيا  منبع درآمدي 
شود، اين موضوع هنوز در كشور ما وجاهت قانوني و اجرايي  يمعمده براي صنعت فوتبال محسوب 

رايت يا حقوق اثر در كل كشور يكي از  يكپوجود مشكالت عمدة حقوقي در موضوع . نيافته است
ير تأثي توسط صنعت فوتبال ايران را تحت ا رسانهموضوعاتي است كه عدم جذب درآمد حاصل از پخش 

دهد،  ير قرار ميتأثصنعت فوتبال را تحت  تنها نهبديهي است وجود چنين مشكالتي ). 4(قرار داده است 
در اين زمينه، در  االجرا الزمدليل فقدان قوانين مدون و  به. بود يرگذار خواهدتأثنيز  ها بخشبلكه بر ساير 

 وجود به، اعتراضاتي از سوي صاحبان صنعت سينما نيز در اين زمينه ها باشگاهبر  ي اخير عالوهها سال
رسد چنين موضوعاتي نيازمند تدوين قوانين حقوقي مدون و با ضمانت  يمنظر  ولي به). 6(آمده است 
قانون حمايت  "ين اقدامات قانونگذار ايران در اين مورد را تصويب تر مهمشايد بتوان . باشد اجرايي باال

ي گذشته و با تالش سازمان ثبت احوال ها سالهمچنين در ). 21(دانست  "، مصنفان و هنرمندانمؤلفان
مي ايران ربط، مجلس شوراي اسالمي الحاق دولت جمهوري اسال يذي ها سازمانو  ها وزارتخانهو ساير 

به سازمان جهاني مالكيت فكري را تصويب كرده و با تصويب نهايي شوراي نگهبان و تحويل سند به 
  ).6(يم آمد درخواهبه عضويت آن  رسماًالمللي مذكور  ينبسازمان 

رسد تا مشكالت قانوني و اجرايي موضوع حق مالكيت معنوي در كل كشور  يمنظر  در مجموع به
يك حق قانوني براي صاحبان صنعت  عنوان بهوع پخش تلويزيوني مسابقات نيز نشود، موض وفصل حل

اي براي  يژهودر حال حاضر در ايران هرچند قوانين ). 4(فوتبال با مشكالت اساسي همراه خواهد بود 
، مصنفان و هنرمندان وجود دارد، در زمينة قوانين مؤلفانحمايت از حقوق مالكيت برخي اصناف مانند 

ي قانوني بسياري وجود خألهاي ا رسانهبراي به رسميت شناختن درآمد پخش  االجرا الزمي و اختصاص
به بيان ديگر، قانونگذار جمهوري اسالمي ايران در زمينة حق و پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي و . دارد
  . فوتبال سكوت كرده است خصوص به

ضوع دريافت حق پخش تلويزيوني حمايت هرچند قوانين داخلي نظام جمهوري اسالمي ايران از مو
اساسنامة فدراسيون  72مادة . اند آورده  عمل المللي حمايت وسيعي از آن به ينب، قوانين اند نكرده

دليل عضويت ايران در فيفا تمامي قوانين  ، كه به)15(از جملة اين قوانين است ) فيفا(المللي فوتبال  ينب
پذيرفته شده است، هرچند تاكنون اقدامي اساسي در زمينة آن نيز توسط جمهوري اسالمي ايران 

يراً اخشايان ذكر است . پرداخت حق و پخش تلويزيوني به صاحبان صنعت فوتبال صورت نگرفته است
صاحبان اصلي كلية حقوق  عنوان بهاساسنامة فدراسيون فوتبال، از فدراسيون و اعضاي آن  75در مادة 
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از آنجا كه اين اساسنامه ). 16(ند حق پخش تلويزيوني نام برده شده است ناشي از برگزاري مسابقات مان
  .االجراست الزمبه تصويب هيأت دولت ايران نيز رسيده، بنابراين  1386 مردادماه 24در 

ماهيت حكومتي و . يماي جمهوري اسالمي ايران استصداوسروي ديگر سكه، سازمان دولتي  
اسالمي ايران نيز موضوعي است كه در زمينة عدم پرداخت حق  يماي جمهوريصداوسانحصاري سازمان 

همين موضوع دولتي بودن . ويژه مدنظر قرار گيرد طور بهپخش تلويزيوني به صنعت فوتبال بايد 
صداوسيما حق پخش تلويزيوني مسابقات را حق  تنها نهموجب شده تا  ها باشگاهصداوسيما و بيشتر 

ماهيت . كند، بلكه پخش مسابقات را نوعي لطف در حق آنها قلمداد كندها قلمداد ن يبازمشروع صاحبان 
. گردد يبازمحكومتي و انحصاري سازمان صداوسيما به اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

قانون اساسي نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيما را از وظايف و اختيارات رهبري  175و  110اصول 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مقولة راديو و  44از سويي ديگر بنا به اصل ). 19(دانسته است 

قانون اساسي، راديو و تلويزيون در  44در اصل ). 19(تلويزيون در حوزة بخش دولتي قرار گرفته است 
يي چون صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري خصوصي، بيمه، ها بخشكنار 
). 19(مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار داده شده است  صورت بهو تلگراف و تلفن و هواپيمايي پست 

دليل مالكيت انحصاري سازمان  گونه استنباط كرد كه به ينابا عنايت به موضوع مذكور، شايد بتوان 
 عنوان بهرا  ي تلويزيوني حال حاضر كشور، اين سازمان تا به حال مبلغيها شبكهصداوسيما بر تمامي 

  . حق و پخش تلويزيوني به صاحبان صنعت فوتبال پرداخت نكرده است
توسط مقام  شده ابالغقانون اساسي  44هاي كلي اصل  ياستسموضوع شايان توجه ديگر آنكه در 

 44گذاري، مالكيت و مديريت به بخش خصوصي حتي در امور مهم اصل  يهسرمامعظم رهبري، اجازة 
داده شده و حتي براي بخش خصوصي و تعاوني مجوز وارد شدن در زمينة ... بيمه ومانند بانكداري، 

ي ها بانكدر اين مورد تشكيل  اجراشدهي عمدة ها مصداق). 10(صنايع بزرگ نيز صادر شده است 
هرچند موضوع تشكيل . يردولتي استغي هواپيمايي ها شركتي بيمة خصوصي و ها شركتخصوصي، 

هاي كلي  ياستسي خصوصي جايگاهي در ا رسانهي ها شبكهدولتي و تشكيل يرغراديو و تلويزيون 
رسد نظر به اهميت موضوع و حق مالكانة صنعت  يمنظر  از طرف مقام معظم رهبري ندارد، به شده ابالغ

ي تلويزيوني براي پخش صرف مسابقات ها شبكهفوتبال از پخش تلويزيوني مسابقات موضوع ايجاد 
   .رد بررسي بيشتر مسئوالن نظام قرار گيردتواند مو يمورزشي، 
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مانع ديگر پيش روي اخذ درآمد حاصل از حق پخش تلويزيوني از صداوسيما، موضوع دولتي بودن يا 
ين مالي تأماز آنجا كه تاكنون . ي فوتبال توسط دولت استها باشگاهين درصد عمدة منابع مالي تأم

ز طرف دولت انجام گرفته است، سازمان صداوسيما به ي انوع بهي فوتبال ا حرفهي ها باشگاهبيشتر 
نگرد و هر  برند، مي يميك بخش دولتي كه همانند خود از بودجة ساليانة دولتي بهره  عنوان به ها باشگاه
از اين جيب به آن جيب دولت تلقي  اصطالح بهي مالي به صنعت فوتبال را ها پرداختو  دادوستدگونه 
  ). 1،3،4(كند  مي

ي فوتبال نيز موجب ايجاد برخي مالحظات سياسي در ا حرفهي ها باشگاهديگر، دولتي بودن  از سوي
شده و اين مالحظات خود موجب عدم پيگيري حقوق مشروع باشگاه توسط مديريت عالي آنها  ها باشگاه

ي ها شركتي دولتي، اين است كه انتخاب مديران ها شركتكلي يكي از مشكالت  طور به. شده است
دنبال آن مديران با انديشة حفظ موقعيت شغلي خود سعي بر  است و به توأمتي با نگرش سياسي دول

ي دولتي ها باشگاه. ي در فرايند شركت تحت كنترل خود دارندتر كارانه محافظهاعمال رفتارهاي سياسي 
انتخاب سياسي و متعاقب آن  ها باشگاهدولتي بودن  بسا چهنيستند و  مستثنافوتبال نيز از اين مقوله 

يت عدم پيگيري حقوق مشروع باشگاه نهاة آنها و در كاران محافظهموجب رفتارهاي  ها باشگاهمديران اين 
  . شده باشد

المللي براي اخذ  ينبي خارجي و ها شبكهموضوع قابل بحث ديگر آنكه فقدان تقاضاي خريد و رقابت 
نعي در برابر اخذ درآمد حاصل از پخش مجوز حق پخش تلويزيوني توليدات صنعت فوتبال ايران ما

ي فوتبال كشور از شبكة سه ملي سيماي جمهوري ا حرفهدر حال حاضر مسابقات ليگ . ي استا رسانه
هرچند اعتبار كم و . شوند يمجم پخش  اسالمي ايران و برخي از اين مسابقات نيز از شبكة جهاني جام

ي موجب شده تا تقاضاي زيادي براي خريد حق پخش الملل ينبناشناخته بودن فوتبال ايران در سطوح 
تلويزيوني مسابقات فوتبال ايران وجود نداشته باشد، معدود تقاضاهاي خريد حق و پخش تلويزيوني 

يماي جمهوري صداوسدليل آنكه  فوتبال ايران خواستار پخش انحصاري اين مسابقات هستند كه به
كند،  يمجم پخش  نده از شبكة ملي و شبكة جهاني جامز صورت بهاسالمي ايران همزمان مسابقات را 

  . وجه عملي نبوده است يچه به) پخش انحصاري(چنين تقاضاهايي 
در صنعت فوتبال ايران نيز مانعي در برابر دريافت حق  ها باشگاههاي قوي و فعال صنفيِ  يهاتحادنبود 
توسعة صنعت فوتبال در هر كشوري  ها جزو اركان اصلي يهاتحاداين  اصوالً. يزيوني استتلوو پخش 
بنابراين تشكيل . استشوند و فلسفة وجودي تشكيل آنها پيگيري كلية حقوق اعضاي خود  يممحسوب 
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، سازمان ليگ و فدراسيون ها باشگاهتواند براي پيگيري موضوع حقوق مشروع  يمهايي  يهاتحادچنين 
  . دانسته شود در زمينة حق و پخش تلويزيوني مغتنم خصوص بهفوتبال و 

. بررسي وضعيت موجود در نهادهاي مختلف صنعت فوتبال حاكي از عدم ثبات مديريت در آنهاست
اين فدراسيون پس از پيروزي . توان در مديريت فدراسيون فوتبال مشاهده كرد يمنمونة بارز آن را 

با توجه به . يده استرئيس فدراسيون را به خود د 15سال تاكنون  34انقالب اسالمي و با گذشت حدود 
يباً دو سال براي مديريت و تقرميانگين  طور بهتوان برآورد نمود كه هر رئيس فدراسيون  يماين رقم 

. توان مشاهده كرد يمنيز  ها باشگاهچنين وضعيتي را در . يزي فوتبال كشور فرصت داشته استر برنامه
. به مسائل داشته باشند مدت كوتاهگرشي شود ن يمعدم ثبات مديريت در نهادهاي صنعت فوتبال موجب 

اين موضوع در زمينة توسعة اقتصادي صنعت فوتبال نيز نمايان و موجب شده تا مديران فرصت كافي 
يزي در راستاي توسعة اقتصادي صنعت فوتبال نداشته يا حتي احساس تعهدي براي اجراي ر برنامهبراي 

در اين ميان شايد بتوان . دوين برنامة جديد بپردازندبرنامة مديران قبلي نداشته باشند و خود به ت
ي نابجاي دولت در ها دخالتين دليل عدم ثبات مديريت فوتبال كشور در سطوح مختلف را وجود تر مهم

رسد مادامي كه نهادهاي صنعت فوتبال از بدنة دولت ارتزاق مالي كنند و  يمنظر  به. امور آنها دانست
ي دولتي در چيدمان مديريت ها دخالتآمدزايي مستقل شوند، مجبور به تحمل نتوانند از نظر مالي و در
ي عضو و ديگر نهادهاي وابسته ها باشگاهاساسنامة فدراسيون فوتبال،  20در مادة . عالي خود خواهند بود

كه در روند اتخاذ تصميمات مربوط به باشگاه يا بخش مربوطه استقالل خود  اند شدهبه فدراسيون ملزم 
  ). 16(حفظ و از دخالت عوامل خارجي جلوگيري كنند  را

. شايان ذكر است رشد و توسعة اقتصادي صنعت فوتبال نيازمند محيط حقوقي مناسب است
يار، روابط جديدي را بين اشخاص ع تمامي و مبدل شدن به يك صنعت ا حرفهپرداختن به فوتبال 

هاي حقوقي مناسبي فراهم  ينهزمبط الزم است كند كه براي تنظيم اين روا يمحقيقي و حقوقي ايجاد 
يكي از موضوعاتي است كه در بررسي وضعيت  ها باشگاهنامشخص بودن ماهيت حقوقي واقعي . شود

تجارت كشور مبني  2و  1در حال حاضر مطابق قانون . حقوقي صنعت فوتبال بايد مورد توجه قرار گيرد
يك از عناوين تجارت  يچهي در ا حرفهي ورزشي ها اهباشگبر تعريف تاجر و عناوين معامالت تجاري، 

ي در قانون ا حرفهي دار باشگاهشوند، بنابراين الزم است براساس قانون خاصي موضوع  ينمگنجانده 
از سوي ديگر، از آنجا كه دستورالعمل خاصي براي چگونگي ثبت ). 7(تجارت كشور تصريح شود 

تابع ضابطة واحدي براي  ها باشگاهرو اين  نداشته است، ازاين ي فوتبال در كشور وجودا حرفهي ها باشگاه
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ي ا حرفهي ها باشگاهي ها اساسنامههايي در  يرتمغاهمين موضوع و . اند نبودهتعيين نوع مؤسسة خود 
حق  خصوص بهو  ها باشگاهفوتبال موجب شده است كه امكان ارائة نظر قاطع در مورد وضعيت حقوقي 

  .باشدپخش تلويزيوني ميسر ن
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