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 حقوق تجارت در ورزش یهارساختيزو  هاحوزهی مدلسازبازشناسی و 

 ی ايراناحرفه

 
  3 فرشته دهقانی – 2سا سعادتیهم – 1ژاله معماری

تخصصی  . دانشیار آمار زيستی مؤسسة مطالعات و مديريت جامع و2  . دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران، ايران1

 ، تهران، ايرانااه الزهراارشد مديريت ورزشی دانشگکارشناسی .3 جمعیت کشور، تهران، ايران
 

 

 چکیده

 ی ایران و ارائة تصمیماتاحرفهی حقوق تجارت در ورزش هارساختیزو  هاحوزهی مدلسازهدف از این تحقیق بازشناسی و 

تن از خبرگان، روایی  7گویه بود که توسط  70ساخته با ی محققاپرسشنامهمبتنی بر آن بود. ابزار تحقیق  مدیریتی

أت علمی دانشگاه، نفر از اعضای هی 300ی تحقیق شامل هانمونه .تعیین شد 894/0 یی آنایپا بیضرمحتوایی آن تأیید و 

ای، اریابی سازهکارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران/قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتب

  SPSSافزارنرمالت ساختاری در ادمع ها و تعیینداده لیوتحلهیتجزشناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. 

ی هارساختیزو  هاحوزهی، احرفهانجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش  LISRELو  21نسخة 

ی، المللنیبی کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات احرفهحقوق تجارت در ورزش 

ی، رسانة گرواسطهابطة ی، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رگذارصحه

ة حقوق کنندنییتبوامل عی، و عامل اقتصاد بر سایر المللنیبورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات 

اثر نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل انچه بتوان با این سه عامل بهی کشور اثرگذار بودند. چناحرفهتجارت در ورزش 

جه به تو. ی شناسایی خواهد شداحرفه، ریشة بسیاری از مسائل و مشکالت در حوزة حقوق تجارت در ورزش گذاشت

سازی ر تصمیمد بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران

 است.

 

 یدیکل یهاواژه

 ی.احرفهحقوق، حقوق تجارت، ورزش 

                                                           
: 09124044977 نويسندة مسئول : تلفن                                        Zh.memari@alzahra.ac.ir :mailE  
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 مقدمه

 ، افرادهاهای بسیار مهمی است که حکومتاز ملزومات اساسی زندگی اجتماعی و از عرصه، امروزه ورزش

 موردنظررای دستیابی به اهداف باجتماعی آن  -ی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسیالمللنیبهای و سازمان

رویدادها در ورزش آشکارا تحت  وی که اکنون بسیاری از تصمیمات اگونهبهکنند. ی میبرداربهره خود

. به همین دلیل است که عرصة ورزش ردیگیمی و ملی بر ورزش قرار المللنیبهای ها و بحرانتأثیر تنش

 های کشورها و افراد سیاسی درآمده است.یها و رویارویی برای خودنمایی و رقابتاحوزه صورتبه جیتدربه

ه اهدافی مهم درآمده و بپلی باارزش در راه نیل  صورتبهی و ملی المللنیبی هایاستگذاریسدر  چنانکه

 رونق برایی پرامروزه ورزش به صنعتاز سوی دیگر،  .ی را به خود اختصاص داده استتیبااهمنقش بسیار 

پرمنفعت  همراه قراردادها و اسپانسرهایتجارت جهانی به یناده در ایاالت متح .ت بدل شده استتجار

شغل مطرح یک  عنوانکه ورزش بهگونههمان . لیکندکنیدالر درآمد ایجاد م یلیاردم 384خود، ساالنه 

 یاهحرف ، شاغل و در شرایط خاصی،پردازندیمی که از طریق ورزش به کسب درآمد ورزشکاران است،

 نیز تسری یابد. ورزشبه  کار قانون بنابراین طبیعی است که. شوندیمحسوب م

تا اطمینان  استضروری  نیز قراردادها در ورزشحضور پررنگ تجارت، ی هاحوزهتمامی همانند  

طور بهاز قراردادهای ورزشی  سدینویم( 2009) 1جیمز. شودیحاصل شود که ورزش پیش رو پیروز م

یابد کاهش  نفعان این صنعتذیمیان  یهامشاجره ، مشکالت واشیتا حو شودیاستفاده م یاگسترده

. در کندیم بازی جامعه و شخصیت رشد در مهمی نقش پرواضح است که امروزه ورزشهمچنین، (. 1)

 برعالوه. است دانسته اساسی انسان حق یکعنوان به ورزش را حق یونان، اساسی قانون تصدیق اهمیت آن،

 در شدهنیتضم اساسی حقوق سایر محدود شدن به است حمایت از ورزش ممکن موارد، بعضی، در این

وجود معتقد است مسائلی به هاتیمحدود( و در خصوص این 2015) 2کنستانتینز. شود منجر اساسی قانون

از اهمیت  اساسی قانون کشور، یعنی یک قانونی نظام سطح در باالترین ورزش توجه به ضرورت که ندیآیم

 (.2) استبرخوردار 

 اتفاقات گوناگون در آن بروز حوادث و روزافزون ورزش در جهان امروز و ةتوسع و با توجه به رشد

 احساس اریورزش بس طیمح در ژهیضوابط و و نیقوان نیتدو به ازین معتقد است بیش از پیش اینیآقائ

وجود به یمسائل حقوق ورزش که به مرور زمان در اییدگیچیپ خاص و تیاهم لیدلبه (.3) شودیم

                                                           
1. James J 

2. Konstantinos M 
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ی اجتماع ی و، فرهنگیاسی، ستا آن را از نظر اقتصادی شدهبه حقوق ورزش اختصاص داده یاشاخه ،دیآیم

از جنبة تفریحی آن، بلکه  تنهانهمؤثر و تأثیرگذار در دنیا تبدیل کند که  العادهفوقیروی ن به اهرم و

نقش و عملکرد  اینیآقائ. بر همین اساس شودیمیکی از ضروریات زندگی اجتماعی از آن یاد  عنوانبه

، اثبات هویتها، تنش: کاهش هیجانات و رهایی از داندیممنظر اجتماعی شامل موارد ذیل  ازورزش را 

همچنین  وی یت.موفق و در نهایت بیداری و آگاهی جمعی عامل تغییر، اجتماعی شدن ،کنترل اجتماعی

را یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان  ، ورزشو از دیدگاه قانون اساسی از منظر فرهنگی

 .داندینمی از حرکات بدنی امجموعهدانسته و آن را نهاد مادی و 

 یریگمیامروزه تصم :سدینویم( از منظر اقتصادی به ورزش نگریسته و 1386همچنین رحمتی )

ی اقتصادی هاسازماندارد و اقتصادی قرار  یهاشکار عاملآ رین تحت تأثآورزش و مسائل مربوط به  ةدربار

دوم قرن  ة. از نیمکنندیمی ورزشی نظارت و بعضاً کنترل هاتیفعالی تجاری بر سازماندهی هاشرکتو 

 یدارهیمدیریت سرما بازاریابی و یهاوهیبه ش جیتدربه افتهیبیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان

 یهاتجاری از سوی سازمان - ورزشی یدادهایرو ةگسترش و توسعنیز اخیر  یهادر دهه .مدرن متکی شد

برای  یالهیعنوان وساز ورزش به یریگاقتصادی رواج بسیار زیادی یافته است که این امر در قالب بهره

 یالمللنیمنظور دسترسی به بازارهای ببهو تجاری در سطح جهان  بازرگانی و یهاتیفعال ةرونق و توسع

، سدینویمورزشی است،  شناسجامعهرحمتی که خود نیز محقق در حوزة صورت گرفته است. 

 نظر دارند.در این مورد که ویژگی شاخص ورزش مدرن تجاری شدن است، اتفاق یشناسان ورزشجامعه

از روندهای مسلط بر ورزش از اواخر قرن بیستم به این سو بوده و تجاری شدن  دیتردیبوی معتقد است 

. ردیگیمپیوندی نزدیک میان ورزش و نیروهای بازار شکل  نآ انیجرناظر بر فراگردی است که در 

ی حائز اهمیت امؤلفهی ورزشی از طریق پیوند با تجارت به هاتیفعالبسیاری از جوامع فعلی  درهمچنین 

ی فراوانی در میان گروه رهایتفسی فزایندة ورزش و تجارت موضوع بحث و ختگیآمدرهم و اندشدهتبدیل 

 (.4)ی از مفسران و اندیشمندان در سراسر دنیا شده است اگسترده

اخالقی و حقوقی  خأل، رودیمشدن پیش  تریاحرفهی سوبههرچه روند رو به رشد ورزش در جامعه 

ی از اخالق و انسانیت احرفهو شاید این بعد گریزناپذیر خواهد بود. در ورزش  دشویمدر آن بیشتر مشاهده 

طلبانه و جنسیتی ی ورزشی منفعتاحرفهی هاورزشزیرا  نهایت سخت است،سخن به میان آوردن بی

، به همین دلیل داردیبرمشده است و در جهت خدمت بیشتری به صاحبان قدرت اقتصادی سیاسی گام 
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 نیترمهم نآ قیطرچارچوب نظام حقوقی تجارت در ورزش را مشخص و از  بتوانجامع که  یزیربرنامه

 .دینمایمرا مشخص کرد، ضرورت  اثرگذارعوامل 

ازه بعد در زمینة تجاری شدن ورزش مسئله این است که تا چه اند شدهمطرحتوجه به مباحث  با

در زمینة  ژهیوبهراهگشای مسائلی باشد که حوزة تجارت ممکن است در ورزش  تواندیمحقوقی در تجارت 

تجارت در  ی چارچوب حقوقمدلسازبنابراین، محقق درصدد است با ، باشد روهروب ی با آناحرفهورزش 

 ی اصلی موجود در حقوق تجارت کدام است؟هاحوزهو  رهایمتغهای زیر پاسخ دهد که ورزش به پرسش

ی آن وجود هاحوزهروابطی بین  چهی ایران کدام است؟ احرفهی ورزش سازیتجاریش روی ی پهاچالش

 دارد و چه عواملی بر آنها اثرگذار است؟

 ادبیات تحقیق

قانون  ژهیوهبخاص بحث توجه به مقررات و  طوربهعام و تجارت در ورزش  طوربهدر حوزة تجارت 

قرار  ریتأث هر بخشی پس از خود را تحت تواندیماست که  یتیبااهمحاکم بر قراردادها از نکات بسیار 

ا قوانین داخلی هر بی و بخشی مرتبط المللنیبدهد. قوانین حاکم بر قراردادها بخشی تحت عنوان قوانین 

 توانندیمشک این دو در تعامل با یکدیگرند و در تعامل با عوامل اقتصادی جامعه کشوری است که بی

 تجارت در حوزة مربوطه باشند.  سازنهیزم

 کارکرد ( در خصوص حسن نیت در قرارداد که دو1388توجه به دیدگاه دیلمی ) رسدیمنظر به

کارکرد نخست این مقوله معتقد  دردیلمی  رونیازای برای شروع مناسب باشد. انقطه عنوانبهدارد،  مستقل

 عنوانبه دوم، کارکرد در دارد و حکومت قراردادها تفسیر و جراا انعقاد، در االجراالزم یاقاعده عنوانبه است،

بر  ناظر که رودیم کاربه نادرست تصور و موارد اشتباه در شاخص از حمایت ،کنندههیتوج حقوقی، مبنای

 سندینویم( 2009) 1. اسپالنگر، اندرسون، کناگتون و بیکر (5) است شخص ناآگاهی و اطالعیبی

تا تیم یا رویدادهایی را برای  کنندیمهای ورزشی از طریق همین قراردادها به ورزشکاران کمک آژانس

ی هابرنامهقراردادهایی را نیز برای مشارکت در  هاآژانسبازی پیدا کنند. بعضی ورزشکاران از طریق همین 

. ندکنیمرها منعقد ی و تبلیغات برای محصوالت و خدمات اسپانسگذارصحهتبلیغاتی تلویزیون و یا 

نیا (. حکمت6) کنندیمها شرکت اجتماعی عمومی یا سازمان -همچنین در رویدادها یا رخدادهای فرهنگی

 گرموکل و واسطه نیقرارداد ب یامضا از طریقاغلب  ،یگرواسطه ةرابط سندینویم( 1388و خوشنویس )

                                                           
1. J.O.Spengler, Paul Anderson, Dan Connaughton, and Thomas Baker  
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 یگرواسطه ةهر رابط یحال برا نیشود. با ا جادیا یتوافق شفاه ی و باسادگبه تواندیم که ،شودیم فیتوص

 به توافق داشته باشند دورو یرا برا یهر دو طرف، مقام حقوق دیبا ،شودیم جادیتوافق ا کی ةلیوسکه به

مقررات  لیتعد ای میتنظ یضدتراست برا نیقوان( 2009همچنین بنا به دیدگاه اسپالنگر و همکاران ) (.7)

 یهاضدتراست در ورزش نیقوان یها. فعل و انفعاالت و واکنششودمیستفاده ا یاحرفه یهاورزشدر 

و  یریو درگ تیکمسائل مال ییجاحق انتخاب جابه کنان،یباز یهاتیشامل موانع و محدود یاحرفه

 (.6) ستهاگیل نیب ییهابحث

 به توجهیان لزوم ب(، از قول کاتلر و در 1390و نیاکان ) پورکفاشدر حوزة بازاریابی و عالئم تجاری 

 نشان و منا تعیین سندینویمخدمات  ارائة و محصوالت فروش در تجاری عالمت و نام به مربوط مقررات

 ایجاد، در آنها واناییت و قابلیت بازاریابان یاحرفه مهارت بارزترین. دیافزایم کاال ارزش و فایده به تجاری

 حقوقی نموازی ( نیز در بیان ضرورت رعایت1389صادقی ) (.8است ) تجاری نام ارتقای و مراقبت حفظ،

اطالعاتی محرمانه و حاوی ارزش  عنوانبهکند حمایت از اسرار تجاری تجاری بیان می عالمت ثبت در

وردار است اهمیتی فراوان برخ ، ازدشویمتجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری وی 

هبود ی را برای بموارددر بیان نتایج تحقیق خود ، ( نیز1392سعیدی، حاج حسینی و سعیدی ) (.9)

یدکنندگان . از جمله حمایت مالی دولت از تولانددهوضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران معرفی کر

الکیت فکری در قوانین م آموزشترویج و  با مالکیت فکری؛ مرتبطی قوانین روزآوربهمحصوالت فکری؛ 

 (. 10میان مردم و نیز افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به اخالق فناوری اطالعات )

 عالمت و لوگو روی بر اینترنت تبلیغات در نقش به ( در خصوص توجه2010) 1پون و جیمزهمچنین، 

 الگوی یک گیرد. آنان با ارائة قرار تبلیغات تأثیر تحت تواندیم محصول یک به افراد تجاری معتقدند نگرش

تبلیغات  به مثبت ایجاد نگرش موجب تواندیم دارد، که یاژهیوماهیت  دلیلبه ورزش دادند نشان نظری

 کاال نشر و چاپ زمینة در مالک انحصاری حقوق ( نیز در بیان ضرورت رعایت1390. رضایی )(11شود )

مانع  نیترمهم عنوانبهدر کشور  تیرایکپمشکالت عمده در اجرای قانون حق مالکیت و  وجود سدینویم

( نیز در 2009(. اسپالنگر و همکاران )12ی مالی شناسایی شده است )هاتیحماقانونی بر سر راه توسعة 

 فکری، مالکیت قانون ازهر بخش  سندینویمتجاری  عالمت و نام ارائة در نشر و چاپ حق از حفاظت

 فکری مالکیت قانون مهم یهابخش جمله از ،دهدیم قرار تأثیر تحت خاصی یهاروش به را ورزش صنعت

                                                           
1. Pyun, D.Y., James, J.D.  



 1398، پايیز 3، شمارة 11يت ورزشی، دورة مدير                                                                                     488

 

 

 سازمان یک دارایی نیترباارزش شایداست.  امتیاز حق و تبلیغات حق چاپ، حق تجاری، عالمت شامل

 را سازمان آن توانندیم عموم که باشد آن ةزکنندیمتما یهایژگیوسایر  یا لوگو، تفریحی، نام ورزشی

ها عالمت این از تا کنندیم تالشمعموالً  به همین دلیل رقبا (.6کنند ) برقرار ارتباط آن با یا شناسایی

 را مشخصات این که است این حفاظت برایها راه نیترمطمئن از کنند، که یکی استفاده اجازه بدون

 برسانند. ثبت به تجاری عالمتعنوان به

 تجاری معتقدند بسیاری عالمت ونام ثبت جهت مجوز ( نیز در خصوص دریافت2015)1براون و نگی 

 خودوکار کسب کلی عملیاتو  بازاریابی تجاری، نام در موجود اطالعات از استفاده دنبالبه مدیران از

 مگر ،کنندینمقانونی ریسک  مسئولیت مدیران در به نهاد دیگری باشد، متعلق اطالعات کهی. وقتهستند

 . (13یا از اطالعاتی که حقوق مالکیت معنوی نیست، استفاده کنند ) دست آورندمناسبی را به مجوز اینکه

( از دید اقتصاددانان و در خصوص 1393در حوزة مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد کیانپور )

ری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای کند برقراکارکنان بیان می شغلی و اجتماعی امنیت

یسک ، ری که تأمین حقوق مالکیت در جامعهاگونه، بهی اقتصادی خواهد شدهاتیفعالافراد در انجام 

ی مبادله و عدم اطمینان، سبب تسهیل و هانهیهزی اقتصادی را نیز کاهش داده و با کاهش هاتیفعال

( نیز در ارائة نتایج 1385(. در همین زمینه جعفری و کارگرد )14هد شد )ی اقتصادی خواهاتیفعالرونق 

ی هابرنامهتغییرات  کارکنان بیمة ی مدون برایابرنامهتحقیقات تجربی خود نشان دادند استفاده از 

معناداری تأثیر داشته و  طوربهی زندگی کارکنان بر نوسانات رشد اقتصادی کشور هامهیبحمایتی بیمه و 

ی زندگی و توسعة منابع انسانی به رشد اقتصادی را تأیید هامهیبی میان توسعة علبنابراین، وجود رابطة 

 مالیات سندینویم( نیز در بررسی نقش مالیات و امنیت اقتصادی 1390خانی )(. کارنما و مهدی15کردند )

، از موارد مهم قانون استخدام شودیمنیز شامل  بازیکنان را ن،داورا ی مربیان،نوعبهکارکنان که  درآمد بر

 در سو یک از مهمی بسیار نقش مالیاتی توجه به نظام کهیطوربهی است. ابیشغلی هاآژانسو از جمله 

 ارائة خدمات شرایط یسازفراهم و جامعه اقتصادی امور تنظیم در دیگر سوی از و دولت مالی منابع نیتأم

 است.برخوردار  زیادی بسیار اهمیت و حساسیت از نظر این از و کندیم جامعه ایفا افراد به مطلوب

 الزم درآمد کشور، حقوقی و حقیقی از افراد هااتیمال انواع دریافت ابزار از استفاده با هادولت ترتیببدین

 هاتیفعال بسترو  زیرساخت ایجاد آموزش، بهداشت، امنیت، افزایش حیاتی یهاتیفعال انجام برای

                                                           
1. Brown Eve J. & Nagy Paul F 
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  (.16) کنندیم تأمین را کشور یافزارنرم و یافزارسخت

ی هاورزشی هاگیلدر خصوص برقراری تعادل میان منفعت حاصل از مشارکت دانشجویان در 

ی متمادی منفعت شرکت ورزشکاران در هاسال( بیان کردند 2016) 1دانشگاهی ساوت هال و کارچر

، اما آوردندیمدست ی دانشجویی بسیار کمتر از منفعتی بود که مسئوالن این مسابقات بههاگیلمسابقات 

برد و از حقوق از تبعیض را از بین می 2امروزه با مشارکت انجمن ملی حمایت از ورزشکاران بزرگسال

بسیاری سبب اهمیت بهکارگران نیز  به پاداش (. پرداخت17) کندیمورزشکاران در این خصوص حمایت 

اند و در این زمینه ( قرار گرفته1390مشرف جوادی و ابوطالبی ) که دارند، مورد توجه محققانی چون

 با. یا تناسب کمی دارد نداشته تناسب کارکنان در حقوق میزان اختالف با سواد سطح اختالف سندینویم

 این. است تریراض بسیار ،باسوادتر کارمند کمتر نسبت به باسواد کارمند که است مشخص حساب این

 تخصیص به مسئوالن توجهیبی دلیلبه هم و است کشور حقوقی از قوانین ناشی هم ناچیز، حقوق اختالف

 و کند قوانینبیکاران بیان می به غرامت ( در خصوص پرداخت1395صانعی ) .(18است ) جبرانی حقوق

 ریتأث انسانی منابع مدیریت شدت بربه تواندیم کشور یک قانونگذاری سیستم سوی ازشده وضع مقررات

 آموزش، مانند انسانی منابع مدیریت خاص اقدامات بر را الزاماتی اغلب قانونی، سیاسی سیستم. بگذارد

کار نیز موضوعی است که  محل در ایمنی رعایت .(19) سازدیم واردها اخراج و استخدام خدمات، جبران

( 2005) 3هولتزنیر کهیطوربهمحققان بوده است،  مدنظردر بحث قوانین مرتبط با استخدام کارکنان 

ایمنی تمایل  و کار محل ی به رعایت نکردن قوانین سالمتاحرفهبرخی مسئوالن ورزش  داردیماظهار 

محققان دیگری از جمله باتر . (11باشد ) قوانین از فراتر و باالتر تواندینم یاحرفهورزش  کهیدرحال دارند.

 در انسانی منابع برای عادالنه دستمزد ی متعددی را دربارة تعیینهاپژوهش( 2009) 4و همکاران

ی مدیریت هاچالش نیترمهمعادالنه از  دستمزدتعیین  کنندیماند و بیان ورزشی انجام داده یهاسازمان

در حوزة ورزش نیز  (. 20نفعان بوده است )محل اختالف دیدگاه میان ذی سازمان بوده و همواره

در بسیاری از  شدهرفتهیپذیکی از مسائل  عنوانبهاِعمال سقف قرارداد را  موضوع( 2010) 5زیمبالیست

 موازین براساس استخدام در عدالت (. در خصوص رعایت21یا معرفی کرده است )دنی معتبر هاگیل

                                                           
1. Southall M. Richard & Karcher T. Richard 

2. National Adults Protective Services Association (NAPSA) 

3. Reinholz, F.  

4. Batter,M.,Deutscher,c.,Frik,B 

5. Zimbalist,A 
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 شده استوار عدالت اصل بر اسالمی مدیریت اصلی بنای و ساختار کند( بیان می1381)کاظمی  حقوقی

، کند ظلم حرکت مبنای بر که مدیریتی و نظام و شودیم آن جایگزین ظلم نباشد، عدالت اگر است، زیرا

 به توجه با شغل سالمت و امنیت در همین زمینه و در خصوص (.22یست )نهرگز مورد رضایت حق 

سطح  باال بودن( در بیان نتایج تحقیق خود 1383عسکریان و همکاران ) سازمان ةافتیتوسعه یاستانداردها

ای و معتقدند داشتن جامعه دانندی و موفقیت ملی بیشتری میوربهرهاستاندارد سالمتی جوامع را موجب 

تأثیرات  ندیافزایمی یک کشور است. آنان افتگیتوسعهی مهم موفقیت و هاشاخصسالم و تندرست از 

 تبعبهی درمان و هانهیهزیی چون ارتقای سالمتی جامعه، کاهش هانهیزماقتصادی غیرمستقیم ورزش در 

، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و هایبزهکاری ملی توسعة سالمت، کاهش هابرنامهآن توسعة 

ی هاونیفدراس( با مطالعة مقررات 2015) 1(. یورلف23) ردیگیمقرار  مدنظری آنان و امثالهم وربهره

، با اینکه در منشور المپیک آمده ورزش برای سدینویمی ملی هاورزشروسیه برای شرکت ورزشکاران در 

همه و با هر نژاد و رنگ آزاد و بدون قید و شرط است، لیکن در روسیه قوانین سختی برای عضویت در 

 کمدستباید گذرنامة روسیه را داشته باشد، بلکه  تنهانهورزشکار  کهیطوربهشده است، ی ملی وضع هامیت

سه ماه منتهی به مسابقات نیز باید مقیم کشور روسیه بوده و دارای مجوز کار از این کشور نیز باشد. وی 

از سوی قانونگذاران  آنهاکند و خواستار بازبینی را نقض مقررات منشور المپیک تلقی می هاتیمحدوداین 

 (.24این کشور است )

 موردنظرجذابیت صنعت  معرفی در واسطه ( در حوزة منابع انسانی و نقش2009اسپالنگر و همکاران )

 مدیر یا ورزشکار روی برها رسانهتمرکز  اغلب، ورزش در. دنکنیم ترغیبگران واسطه با را به همکاری

 و هایدادخواه ،هاجدل و بحث ،هانامهنییآ توجه کانون ،گرانواسطه است و این قبیل بازیکن یهابرنامه

ة نامنییآ بنا بههمچنین  (.6است ) ورزشکار نمایشگر واسطه کار نیتر. مهمهستند صنعت این یهالیتحل

ایفای نقش اطالعاتی و مشورتی  ( وظیفة واسطه،2007) 2ییکایآمری فوتبال احرفهانجمن بازیکنان لیگ 

(. 25و کمک به بازیکن در انجام موفق مذاکرات و نیز انجام تشریفات اجرایی قرارداد بازیکن است )

 کردن اجرایی و تشریفات انجامیکی از وظایف واسطه ( 2007) 3و مادن ساننیفهمچنین بنا به نظر 

مذاکره را انجام  آنان طرف از که دهندیم اجازهاسطه وبه بازیکنان برخی کهیطوربهاست،  بازیکن قرارداد

                                                           
1. Yurlov S. 

2. NFL Players Association  

3. Feinsand,M.,Madden,B 
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 در مأموران قابلیت و ( صالحیت1390نظر باریکلو و خزایی ) بنا بهبراساس قانون و  هرچند (.26دهند )

(. به همین ترتیب، در فدراسیون جهانی فوتبال نیز 27قرارداد باید به اثبات رسیده باشد ) انعقاد زمان

( 2006) 1آلمان مقررات انجمن بازیکنان فوتبال بنا بهی واسطه باید شرایط مربوطه را احراز کنند. هاآژانس

دریافت  3بیشتر از  ة خود از مبلغ قرارداد بازیکنالزحمحقدر انجام امور محوله و دریافت  هاواسطهچنانچه 

 (. 28) شوندیم کار از ممنوع مربی یا بازیکن توسط باشگاه، دادرسی سرعت با درخواستکرده باشند، به

نجام ا( همچنین چنانچه در مواردی مقررات در حین 2009بنا به اظهارات اسپالنگر و همکاران )

انس. از قرارداد نقض شده باشد، مقتضی است طرف معامله مشخص باشد که بازیکن است یا واسطه در آژ

ه اثبات رسیده او نیز باید ب یهاخواسته و نظرها پیگیری و موکل منافع به واسطه سوی دیگر، وفاداری

 حفاظت از منافع و ناسازگاری صورت در بازیکن و باشگاه با قرارداد به واسطه باشد. همچنین پایبندی

 د؛ نقشقراردا شدن بسته زمان در بازیکن وجهة و و حفظ هویت واسطه توسط بازیکن محرمانه اطالعات

قرارداد وی؛  هواداران؛ تعیین ارزش بازیکن و مبلغ و گیبازار ل به بازیکن معرفی در واسطه یةپا دانش

 استانداردهای با مطابق هر یک از طرفین قرارداد المعامله بودنمعامله و ممنوع مورد بودن قانونی

صادر  اجرایی حکم غیرقانونی یهانامهموافقت یا معامالت برایها دادگاه چراکهسازمان؛  ةشدنییتع

  (.6ت )ملزم به رعایت آنهاس واسطه است که کلیدی بنابراین رعایت این نکات از نکات. نندکینم

 و ، معلوممدنی قانون 216مادة  نیز و 190مادة 3 بند کند براساس( بیان می1391قبولی درافشان ) 

 که دهدیم نشان فقهی مختلف هایکتاب ةمطالع است. آن صحت شرط قرارداد، هر موضوع بودن معین

اند. به هدانست قرارداد بودن غرری قرارداد را موضوع نبودن معین و معلوم فرض در قرارداد دلیل بطالن فقها

برای  ژهیوبه قرارداد یک انعقاد ضمن قانونی سن و جسم سالمت نظر از طرفین توانایی همین ترتیب

(. 29، اهمیت زیادی دارد )شوندیمی پایة باشگاهی مشغول به فعالیت هامیتنوجوانان و نونهاالنی که در 

هر گونه تغییر در  سدینویم( 1389منصور ) قرارداد یک مدت طول و زمانی دورة در خصوص همچنین

بر (. عالوه30تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش اطالعات و محتوای آن، با توافق طرفین معتبر است )

 مترتب اصل این بر چندانی اثر شود، تعبیر تیسوءن نداشتن به قراردادها نیت حسن با اجرای چنانچه این

 نخواهد تعهد اجرای نتیجة در تأثیری تیسوءن نداشتن یا داشتن قراردادها از بسیاری درچراکه  ،شودینم

 انجام عدم مانند مالحظات برخینظر گرفتن  در کند( بیان می1378) رادیصالحبر همین اساس . داشت

                                                           
1. Reglement Fussball weltmeisterschaft Deutschland  
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 یا خریدار در سوءنیت نبود و بود خصوصی دارد. برای نمونه،قرارداد اهمیت به طول در غیرقانونی اعمال

 در تأثیری است، مبیع تسلیم یا معامله ثمن پرداخت به مکلف بیع، عقد اجرای لحاظ به که یافروشنده

  (.31) داشت نخواهد( مبیع تسلیم و ثمن تأدیة) اجرا نتیجة

 بودن اجرا قابل نظر از قرارداد در کتاب خود و در خصوص مطلوبیتنیز ( 2006) 1اُسالیوان و هیلیارد 

 تعیین ابزاری جهتعنوان به قرارداد در ضابطه یا معیار کار بردنبه انگلیس بر طبق قوانین سندینویم

 اگر برای مثال. بشناسد معتبر را تا قرارداد شودیم داده اجازه دادگاه به و است مرسوم ناتمام یهاقسمت

 ناقص قرارداد باشد، شده گرفته نظر در آن محاسبة روشی برای اما باشد، نشده تعیین قرارداد در ثمن

در خصوص توجه به  همچنین(. 32) دشویم ممکن آن اجرای نامعین، قسمت مشخص کردن با و نیست

 یگذارصحه معتقدند، (1994) 2قرارداد، کمینز و گوپتا انعقاد زمان در آن تأثیر و ورزشکار محبوبیت

 بابت را هنگفتی مبالغ ورزشکاران طریق این از بسیاری داشته است که رشد جوامع، بعضی در ورزشکاران

 ورزشکاران معروفیت عمر تا شودیم منجر ورزشکاران یگذارصحههمچنین  .آورندیم دستبه برند ترویج

 (.33بماند ) باقی ماندگار هازمان سایر در ،آنها ورزش دوران از جدا

 جمله از قرارداد در بازیکن به ( در خصوص توجه1393ة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران )نامنییآدر 

، ی لیگ برتردارهایدتمرینات و مسابقات، آمده است که هر دو تیم برگزارکنندة  اردوی درموقع به حضور

وجود آمدن یزبان باید علت به، مصورت تأخیر در شروع مسابقه . دررا محترم بشمارند شدهنیمعید زمان با

 مقررات از تخلف صورت در نامهنییآ براساس ی کهمجازات(. در خصوص 34تأخیر را به دبیر گزارش کند )

کنند سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة ( بیان می2000) 3، کارپر و همکاراندشویملیگ متوجه متخلفان 

ی در مورد مفاد ریگمیتصمرد؛ از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا یا شکایت حقوقی، عمده بر عهده دا

به نفع یکی از طرفین رأی صادر  ، دادگاهی آن مفاد قانونی، در انتهای دادرسی، اجراقانونی مرتبط با پرونده

 (. 35) کندیم

ورزش و  یالمللنیب اتمقرر و قوانینبرحسب  داور قضاوت و کند عملکرد( بیان می1389نیا )آقایی

تعامل حقوق با داوری در ورزش موکول به آن است که رابطة سببیتی میان قضاوت داور و نتیجة خالف 

( 1386(. گائینی و رجبی )3قانون احراز شود تا بتوان در زمینة مسئولیت کیفری یا مدنی او بررسی کرد )

                                                           
1. O'Sullivan, Janet & Hilliard, Jonathan  

2. Kamins M A, Gupta K.  

3. Carper,D.L.,Mietus,N.J.,West,b.w 
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مناسب از نظر سازمان بهداشت جهانی  پزشکی پرسنل انتصاب و ورزشکار سالمت بیان کردند حق

نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور از آن سالمتی کامل جسمی، ذهنی، اجتماعی  صرفاًتندرستی، 

 (.36انداختن مرگ و بیماری است ) ریتأخو روحی است. در حقیقت دو هدف عمدة تندرستی به 

 سندینویم( در کتاب خود 2009) 1کاراندر حوزة قانون و مقررات تجاری و اقتصادی اسپالنگر و هم

بازیکنان از ضروریاتی است که با  توسط بازار بازدهی و رقابت ارتقای برای اقتصادی شرایطنظر گرفتن  در

آمد  هاگیلو  هامیت، ها، مالکان، دانشگاهبه کمک بازیکنان توانیمقوانین ضدتراست در ورزش  استفاده از

ین ضررها یا شرایط بد اقتصادی شامل . اییر داد، تغسبب ضررهای اقتصادی شود تواندیمتا شرایطی را که 

. کاربرد استی تلویزیونی پایین درآمدهاناسالم و  ، رقابتیی یک تیمجاجابهناتوانی در ، دستمزدهای پایین

 ثیرتأ و دستمزد سقف . آنان در توجه به متغیراست تربرجستهی احرفهی هاورزشقوانین ضدتراست در 

ی قانون ضدتراست در ورزش است، کاربردها نیتریاصلکه از  آزادانه مذاکرة برای بازیکن توانایی بر آن

ی نامشروع هارقابتتمرکز بر رعایت قانون در تعیین و پرداخت دستمزد بازیکن در برابر موانع غیرقانونی و 

 طرفین برای سالم رقابتی شرایط حفظ (1387نتایج تحقیق الهی و همکاران ) بنا به (. همچنین6)است 

ی کمتر رعایت احرفهی هاباشگاهی بازیکنان و مربیان قراردادهاتجارت از ضروریاتی است که در  در قرارداد

ی با باشگاه احرفهحاضر از لحاظ حقوقی مشخص نیست قرارداد فوتبالیست  در حال کهیطوربه، شودیم

همچنین بنا به اظهارات باریکلو و  (.37) فرماستحقوقی بر آن حکماز چه نوع قراردادی است و چه نظام 

از  قرارداد انعقاد زمان در قانون چارچوب در و مناسب وگویگفت و مذاکره ( رعایت فضای1390خزایی )

شود و قراردادی محسوب میی است که تحت عنوان اصل حسن نیت در دورة پیشاشدهرفتهیپذ اصول

 ، دری مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترکگوهاوگفتطرفین در مرحلة  کندیم یت این اصل اقتضارعا

 2(. بویز27یت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته باشند و به ارائة اطالعات بپردازند )، جدنهایت صداقت

در قانون انگلستان حفاظت از وجهة افراد مشهور تحت چارچوب حفاظت از حق سایرین  سدینویم( 2015)

غیرمستقیم تحت  طوربهحقوق افراد  گونهنیامطرح است و خود حفاظت، از وجهة هدف اصلی نیست. 

که شامل  شودیم. این حق از طریق یک قرارداد به شرکت یا باشگاه واگذار رندیگیمحفاظت قانون قرار 

 (. 38) استضا، تصویر، صدا، اسم، اسم مستعار، شمار پیراهن، فیلم و مانند آن ام

                                                           
1. J.O.Spengler,Paul Anderson,Dan Connaughton,and Thomas Baker  

2. Boys  
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ی انگلستان حقوق عمومی مربوط به حفاظت از هادادگاهکند در ( بیان می2015)  1همچنین کورینا

یک دارایی نامحسوس  عنوانبهوجهة افراد مشهور رسمیت ندارد. اما صنعت ورزش به وجهة ورزشکاران 

از دید ادارة مالیات انگلستان نیز مورد توجه است که درآمد کشور را حاصل مالیات  موضوع. لیکن نگردیم

جاللی فراهانی و (. 39ی است )پوشچشمکه غیرقابل  داندیمبر درآمد افراد مشهور از جمله ورزشکاران 

 ترویج یا تبلیغ هدف با فعالیتی هر انجام عدم به ورزشکار کند در خصوص تعهد( بیان می1392همکاران )

رقیب و در بحث بازاریابی در کمین غیرمستقیم از ورزشکاران معروف یا حوادث مهم ورزشی  شرکت برای

 . (40) شودیمتبلیغ استفاده  عنوانبه

کاال فروشندگان کاال  تولید و فروش جهت بازار انحصار قدرت کند برای ایجاد( بیان می1389منصور )

جهت خرید یا قبول شرایط  کنندگانمصرفی ریگمیتصمخدمات باید اطالعات مؤثر در  دهندگانارائهو 

 حقوق (. لیکن در خصوص حفظ30قرار دهند ) کنندگانمصرفرا از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار 

 ضدتراست قانون( یکی از موارد شمول 2009اسپالنگر و همکاران ) هایباز پخش حق دریافت برای هامیت

یی هاتیمحدودکه به اعمال  کنندیمدر حوزة ورزش، قانون پخش مسابقات و رویدادهای ورزشی را مطرح 

از قانون پخش ورزشی قادر ساختن  . منظورپردازدیمی احرفهی هاورزشی تلویزیونی قراردادهابر ضد 

 تواندیممدیریت شود، ی انهیبهست که در مواردی که به طرز آنهابرای تجمیع حقوق جداگانة  هاباشگاه

 مقابل در لیگ مالی ثبات از نظر این نویسندگان برای حفظ. باشد هاباشگاهمنبع درآمدی مهمی برای 

را برای حفظ چارچوب مقررات مربوط متقاعد  هامیتنیز قوانین متعددی دارند که مالکان  هاگیل، هامیت

، حفظ ثبات مالی در جهت بهبود هامیتاعمال قوانین خاص در قبال  هاگیل. استدالل مدیران کندیم

 موارد سایر و مشاوره ارائة در سالم قراردادهای ( در خصوص انعقاد1386(. خلیلی )6کیفیت لیگ است )

ی برای بازیکنان آماتور احرفهکند شرایط برخورداری از قرارداد رویدادها بیان می دیگر و هایباز با مرتبط

توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال  شدهیمعرفاساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات بر

را چنین  هاباشگاه( رابطة قانونی میان بازیکنان و سازمان لیگ و 2016فرودی ). (41حضور داشته باشند )

که تحت نظارت سازمان  نندکیم: باشگاه و بازیکنان قراردادهایی کامالً شخصی را امضا ندکیمترسیم 

لیگ قرار ندارد، لیکن بازیکنان از طریق امضای قراردادهایی با بخش خصوصی امکان کسب درآمدهایی را 

عبارت کسب کرده باشد. به قبالًکه بازیکن مجوز فعالیت در لیگ را  شودیمدارند که در صورتی محقق 

                                                           
1. Corinna Coors  
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. شودیمة مجزا برقرار نامموافقتاز طریق دو دسته  هاباشگاهدیگر، رابطة میان بازیکنان با سازمان لیگ و 

میان این دو قرارداد را هماهنگ کرده و از  شدهمطرحی احتمالی هایدوگانگانجمن ملی بازیکنان  هرچند

 (.42) ندکیموقوع آنها پیشگیری 

نهایی قانون کند حوزة امتیاز بیان می صاحبان با امتیازنامه دربارة مذاکره ( در خصوص2010) 1ونگ

حق امتیاز است که برای پیشبرد علم و اختراعات  ، قانونمالکیت عقالنی که بر صنعت ورزش تأثیرگذار است

در ایاالت متحده . ، طراحی شده استکنندیمة محافظت از کسانی که چیزهای جدیدی را خلق لیوسبه

بنا  (.43) شودیمز دیگران اعطا ی است که توسط دولت فدرال به دارندگان حق تمایز ا، سندامتیاز حق

 برای مالی یزیرطرح و عادالنه مالیات ( باید لزوم تعیین1395زاده )( و بمان1383به نظر احسانی )

(. در خصوص 45،44باید مورد توجه قرار گیرد ) اهمیتیکی از منابع درآمدی  عنوانبهمربیان  و ورزشکار

 به کشور یک اقتصادی سیستم سدینویم( نیز 2010ی و بنا به دیدگاه ونگ )گذارهیسرما امنیت حفظ

 دلیلبه سوسیالیست، اقتصادی یهاستمیس در و گذاردیم ریتأث انسانی منابع مدیریت بر مختلف هایروش

 این در حال، با این. دارد وجود انسانی سرمایة توسعة برای فراوانی یهافرصت آموزشی، نظام بودن رایگان

 انگیزة ،دشوینم اعطا انسانی، سرمایة افزایش برای پولی و مادی یهاپاداش آنکه دلیلبه ،هاستمیس

  (.43) ماندیم باقی انسانی سرمایة توسعة برای کمی اقتصادی

 از تخلف صورت در نامهنییآ براساس یمجازات گرفتن نظر ( در خصوص در2000کارپر و میتوس )  

کنند سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة عمده دارد، از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا لیگ بیان می مقررات

نونی. در انتهای ی آن مفاد قااجرا ی در مورد مفاد قانونی مرتبط با پرونده وریگمیتصمیا شکایت حقوقی، 

 باشد ونده واضح و روشن که پروزمانی معموالً. کندیمبه نفع یکی از طرفین رأی صادر  ، دادگاهدادرسی

 ردیگینمو دیگر پیگیری صورت  شودیمدادگاه حل  مشکل در این کار گرفته شده باشد،صحیح به صورتبه

 بازیکنان وها باشگاه بین مالی توافق هر گونه بررسی و بازرسی ( دربارة حق1387(. الهی و همکاران )35)

 حقوق سقف بحث است لیسا کنند که چندبیان می نیز ایران فوتبال یاحرفه لیگ لیگ در سازمان توسط

 بیشتر آن، رایب مناسب قانونی و پشتوانة حقوقی نبود و قانونگذاری ضعف دلیلبه ولی است، شده مطرح

 کالنی مبالغ و زنندمی دور را قانون( غیره و بازی حق کارانه، پاداش، مانند) مختلف یهاروش باها باشگاه

  .(37پردازند )می بازیکنان به را

                                                           
1. Wong Glen (2010) 
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 نوشتة و باشگاه آرم ثبت و بازیکنان اسلب و ( در خصوص مشخصات1387نیا و خوشنویس )حکمت

 نام عالمت، نماد، ،هانشانه جمله از ورزشی نهادهای یهانشانه وعالئم کنند، بیان می آنها روی بر تبلیغاتی

 مسابقات از یادوره یاها باشگاه مخصوص شعار ورزشی، رویدادهای نام ورزشی، یهاباشگاه اقامت محل و

 مصادیق از حمایت روش در. اندورزشی نهادهای با مرتبط مصداق ، آخرینهامیت لباس طرح و ورزشی

 مورد اصیل یهاعنوان حرکتبه ورزشکاران خالقانة یهاحرکت سو یک از فکری، مالکیت حوزة در مذکور

اثر  ظهور شکل ،تیرایکپ راه از آثار از حمایت در اینکه به توجه با دیگر، سویو از  ردیگیم قرار توجه

ن ایشان همچنی برخوردار شود. تیرایکپ حمایت از تواندیم مذکور یهاحرکت بنابراین ندارد، تیموضوع

 را ورزشی یهامهارت اختراع، از حمایت شرایط به پرداختن با حقوقدانان از دیگر برخی دارندیمبیان 

 گروه این راهکارعنوان به حمایتی مشروط مفاهیم در توسعه اند.دانسته اختراع حق راه از حمایت مستعد

 جامع حمایت برای که گفت توانیمنیز  ورزشکار شهرت مصادیق از حمایت در. است شده مطرح

آنان  .شود گرفته نظر در شهرت حق عنوان با مستقلی حقوق تصویب باید شهرت مصادیق از ورزشکاران

 جموعةم چنانچه سو، یک از است؛ اعمال قابل نظر دو از یونیزیوتلویراد پخش حق از معتقدند حمایت

 مادی قوقح جمله از مذکور حق نظر گرفته شود، در تیرایکپ حمایت یک اثر تحتعنوان به بازی

 بصری، سمعی اثرعنوان به توانیم نیز راشده ضبط بازی مجموعة این، برعالوه. دیآیم شماربه پدیدآورنده

 تجاریالئم ع قوانین براساس نیز ورزشی نهادهای یهانشانه و. عالئم کرد تلقی تیرایکپ حمایت مورد

  (.7) آنهاست تمایزبخشی تجاری،عالئم  کارکرد نیتر. مهمرندیگیم قرار حمایت مورد

 و قوانین طبق دارهاید آغاز زمان( دربارة 1393ة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران )نامنییآبراساس 

 ،زمان برگزاری دیدار تأخیر ایجاد کند ، درتیمی که بدون دالیل موجه هرلیگ آمده است  سازمان مقررات

 کلیدی صفات در مورد نظر ( در خصوص دقت1393(. رسولی، ساعتچیان و الهی )34) شودیمجریمه 

 بیشتر ورزشکاران مختلف، یهاطهیح در مشهور بین افراد از نکهیا به توجه ی، باگذارصحه برای ورزشکاران

، مختلف یهاسازمان و هاشرکت ،هستند توجه مورد خود فیزیکی ورزشی و جسمانی یهایژگیو دلیلبه

 که قرار دهند مدنظر را ورزشکارانی باید خود خدمات و کاالها تبلیغ برای مناسب فرد انتخاب منظوربه

 و اخالقی سابقة لحاظ جسمانی، از بودن متمایز و اندامتناسب مانند ظاهری یهایژگیو بودن دارا برعالوه

 (2000) 1و همکاران کاتلن (.46) کنند ادی نیکی به را آنها مردم و باشند داشته جامعه در خوبی رفتاری

                                                           
1. Kathleen A.,Farrell, G.V.,Karels,K.,Montfort,W.,McClatchey,A 
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بازاریابی بازاریابان  مدیران سوی از یگذارصحه طی قراردادهای حقوقی موازین کنند رعایتبیان می

مدیران بازاریابی یاط کنند. ، احتی به ورزشکاران مشهورگذارصحهی ورزشی باید هنگام پیشنهاد دادهایرو

، ی به نکات زیر توجه کنند: ارزیابی تناسب ورزشکار با بازارگذارصحهورزشی باید پیش از امضای قرارداد 

انتقال اطمینان  ، دریزان تأثیرگذاری چهرة ورزشیمارزیابی ، ین ورزشکار و محصولببرقراری رابطة طبیعی 

ی برای قبلی و فعلی ورزشکار گذارصحهی هاتیفعال ازآگاهی ، حقیقی به مشتریان دربارة منافع محصول

توجهی به هر یک از نکات مذکور، بخشی . طبیعی است که با بی(47) ی بازاریابیهامشاجرهجلوگیری از 

 تبعات حقوقی بعدی را در پی داشته باشد.  تواندیمشود و یده انگاشته میاز حق طرفین ناد

محصوالت  برای تبلیغعنوان کنندگان بهشرکت از ی در استفادهانمونه( با ارائة 2003) 1دکر و هالمان

هزار کاله  70نایک  شرکت دارندیمبیان ، ین برزیل و ایتالیاب 1994 یجهانقبل از بازی نهایی فوتبال جام 

که بسیاری از تماشاگران آنها را در حین طوریبال را با آرم شرکت و رنگ تیم برزیل توزیع کرد، بهبیس

به دریای  ، ورزشگاهبازی در ورزشگاه به سر گذاشته بودند. به این ترتیب در حین پخش بازی از تلویزیون

وجود آورد که تیم ملی برزیل در طول یک شب، یونی بهنایک تبدیل شد و این تصور را در تماشاگران تلویز

(. به همین شکل، 48را تغییر داده و نایک را جایگزین آن کرده است ) 2اُمبرو خودة مالی کنندتیحما

 در تبلیغات انجام منظور عدمبه سندینویم( در بیان نتایج تحقیقات خود 1382غفوری و همکاران )

حفاظت از حقوق حامیان ورزشی، باید  منظوربه، اندفعال ورزشی رویداد اریبرگز محیط در که ییهارسانه

کلی ترجیح  طوربه هارسانهدارند.  افراد کردن ورزش و نگرش ی رویدارامعن ریتأث هارسانهتوجه داشت که 

که به ترویج و نشر ورزش قهرمانی بپردازند. بر همین اساس، سود اقتصادی سرشاری نصیب  دهندیم

 (. 49) شودیممتولیان آن 

 یدادهایرو ،اولصورت دستبه یارسانه شرکت یک هر گاه معتقد است( 2005) 3هولزنیرهمچنین 

 گرفته را کار این مجوز برگزارکننده طرف از آنکه بدون دهد، گزارش آن دربارة یا کند پخش را ورزشی

عنوان به را خود دارد قصد اول درجة در باشد، شده واگذار او به مأموریتی برگزارکننده طرف از یا باشد،

بنا به دیدگاه برون و  .(49است ) مستقیمصورت به کمین بازاریابی عمل این که کند مطرح رسانه یک

ی در کمین که ابیبازارهای یتفعالتبلیغ در  منظوربه تهاجمی کلمات از استفاده ( عدم2003) 4آلرس

                                                           
1. Dekker, P.and Halman, L. 
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3. Reinholz, F 

4. Bruhn, M./Ahlers,G.M 
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ة مالی رسمی و قانونی رویداد کنندتیحمابازاریاب کمین به  دهدیمبسیار خالقانه هم هستند، نشان 

 اثر ی اگر این حمله غیرمستقیم یا در قالب شوخی و مزاح باشد.، حتکندیملفظی حمله  صورتبهورزشی 

ة مالی رویداد ورزشی تصور کنندتیحمایاب کمین را ، بازارازاریابی این است که مخاطبانب گونهنیاجانبی 

ورزشی نیز نوع دیگر بازاریابی در  رویداد با مرتبط یهالمیف یا تصاویر غیرمجاز یریکارگبه(. 34) کنند

، همکاران یک رسانه در هنگام پخش، نشان (2005) دیدگاه راین هولتز بنا بهکمین مستقیم است که 

کار گیرند تا از این راه محصول ثبت شده است، به برگزارکنندهة لیوسبهانحصاری رویداد ورزشی را که 

 موازین از ی از استفادهانمونه( نیز 2013)1(. پدرو49کنند ) ترجذابروزنامه، برنامة تلویزیونی( را خود )

عنوان به تیم برزیل ورزشی را در طرفداران رویداد تماشاگران به یرگذارتأث خدمات ارائة در حقوقی

رعایت  قانونی مربوط شامل حقوق از یافزارنرم بستة قالب یک در نتیجه در مطرح کرد وکنندگان مصرف

 و عادالنه تیبل بهداشت، بیمه، اشخاص، ایمنی ،ونقلحمل بازرسان، دسترسی شفافیت، در رقابت، انصاف

 . (47شدند ) برخوردار تیبل فروش و نیز استانداردهای غذایی، مواد یگذارمتیق

 راهبرد یک ایجاد برای ورزشی رویداد از استفاده ( همچنین در خصوص عدم2005) هولزنیر    

 اما. است ادرویدشأن  یا آرم تجاری حقوق تمامی دارندة ورزشی رویداد برگزارکنندة دیافزایمارتباطی 

 برگزارکننده ترتیب، همین به کند. واگذار اشخاص حقیقی یا حقوقی، را به حق این تواندیم برگزارکننده

 ورزشی رویداد با رابطه در که ییهاآرم وها نشان ةلیوسبه کمین بازاریابی از دارد با رعایت مقررات، حق

 رد تبلیغ انجام ( همچنین در خصوص عدم2003برون و آلرس ) .(11کند ) جلوگیری است،موردنظر 

کنند بازاریاب کمین کمی قبل رویداد بیان می برگزاری طیدر مح خودی محصوالت یهانشان یریکارگبه

ها، زمانکه در این  داندیمیرا ، زکندیمتبلیغی برای خود رزرو  ، زمانیا کمی پس از پخش رویداد ورزشی

یابی . بازارکنند و به تماشای تلویزیون مشغول هستندی خود را روشن میهارندهیگاشاگر زیادی تم تعداد

وقتی  ین مورد. انشان تبلیغاتی خود را در زمان پخش تلویزیونی استفاده کند تواندیمکمین حتی 

، بازاریابی . در این نوعشودیمة مالی پخش تلویزیونی کنندتی، حماخواهد شد که بازاریاب کمین ریپذامکان

یا بعد از پخش  ین، قبل، حابدییم ، اجازهیاب در عوض حمایت مالی از پخش تلویزیونی رویداد ورزشیبازار

 (. 50برای خود تبلیغ کند )

                                                           
1. Pedro R  
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 محل اطراف فضاهای در تبلیغات انجام ( در حمایت از عدم2005) ( و راین هولتز2006) 1هرمان    

 کنندیمی ورزشی سعی دادهایرو ، برگزارکنندگاندر بسیاری از موارد سندینویمورزشی  رویداد برگزاری

 شودیمی برگزاری هامحلبر مقرراتی که مربوط به ، عالوهو مقررات حقوقی برگزاری هانامهنییآدر 

ی اطراف ، فضاهاشهری مسئوالنی خبری(، با عقد قرارداد با هانشست ، محلهایبازة ها، دهکد)ورزشگاه

 دارندنگهی ارتباطی را هم خالی از تبلیغ یا عملیات تبلیغاتی هاراهمحیط شهری( و نیز ) یبرگزارمحل 

 ورودی تیبل روی بر قرارداد از خارج تبلیغات انجام (، عدم2006(. حتی براساس مقررات فیفا )51،11)

نقش مهمی  تواندی، مهاتماشاگران به ورزشگاه و حضور آن ورودورزشی  رویداد برگزاری محل به تماشاگران

 (.28ایفا کند ) هاورزشگاهدر جلوگیری از بازاریابی کمین توسط تماشاگران در 

 

 شناسی تحقیقروش

های پیمایشی انجام گرفته است. محقق در ابتدا ضمن بررسی کتاب -تحقیق حاضر به روش توصیفی

متغیرهای مطرح در زمینة حقوق  نیترمهمدانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی به تهیة فهرستی از 

تجارت در ورزش که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت 

اند، پرداخت و پس از دریافت نظر کارشناسی استادان این حوزه، اقدام به تهیة پرسشنامه و معیار داشته

آمده، کرد. همچنین پس از طی دستبهعتبار جهت پرسشنامه گیری و سپس اخذ روایی و تعیین ااندازه

ی آمار هاآزمونی تحقیق شد. سپس با استفاده از هانمونهمراحل الزم پرسشنامه آمادة توزیع بین 

ی شد. در این مطالعه که در آن از تحلیل عاملی اکتشافی مدلسازو سپس  لیوتحلهیتجز هادادهاستنباطی، 

ی سراسری هادانشگاههای چهارگانه )اعضای هیأت علمی نمونه از میان گروه 300استفاده شده است، تعداد

کل کشور، کارشناسان ورزش شاغل در ادارات دولتی وابسته به وزارت ورزش و جوانان )شهر تهران( و 

ی ملی اسبق و فعلی، ورزشکار/قهرمان داری هامیتی ورزشی، مربیان هاونیسفدرااعضای هیأت رئیسة 

های پرسشنامه شناسایی شدند که این ی(، برای پاسخگویی به پرسشالمللنیبحداقل یک مقام در سطح 

 است.  دییتأ، مورد 2KMO=91/0گیریتعداد با توجه به شاخص کیفیت نمونه

گویه با  70شامل « ی ایراناحرفهوق تجارت در ورزش حق»ساختة در نهایت، پرسشنامة محقق

ارزشی لیکرت طراحی شد که اعتبار محتوای آن را هفت تن از استادان دانشگاه امتیازدهی در مقیاس پنج
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برای هر گویه و  1( شاخص نسبت روایی محتوایی1382براساس نوشتة کرمی ) کهیطوربهتأیید کردند. 

ی هایژگیوگویه در خصوص  4(. به این ترتیب که در ابتدا 52دست آمد )هب 99/0خبره  7براساس تعداد 

ة اولیه و با استفاده در مطالعی شد. همچنین آورجمع موردنظرطراحی و اطالعات  کنندگانمشارکتفردی 

ی هاپاسختعیین و سپس براساس  894/0از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه به میزان 

نمونه، این مقدار تأیید شد. همچنین این ضریب برای هر عامل در مدل اکتشافی محاسبه شد که در  300

قرارداد ترتیب است: بدین هاعامل(. ضریب آلفا برای هر یک از P>01/0) 2ادامة همین بحث ارائه شده است

 ،=866/0Q ر کمینیابی دبازار ،=658/0Q یگذارصحه ،=Q 889/0 یالمللنیبمقررات  ،Q=877/0 یحقوق

 ورزشی آژانس ،=863/0Q یفکریت مالک ،=850/0Qضدتراست قانون  ،=894/0Q قانون استخدام

889/0Q=، 753/0 یگرواسطهة رابطQ=،  605/0 یورزشرسانةQ=، 732/0اقتصادQ= همچنین پس از .

ی بعدی، اطالعات تحلیل هایمدلسازتحلیل اکتشافی و  منظوربه، شدهلیتکمی هاپرسشنامهی گردآور

ها شناسایی و نهایی شدند. حد نصاب معیار پذیرش ها مشخص و عاملی گویهبار عاملآماری شدند و 

منظور در ضمن به .3برای بار عاملی در نظر گرفته شد 1/0متغیرها برای حضور در پرسشنامه، کسب حداقل 

و  KMOی کشور از شاخصاحرفهورزش  بررسی کفایت مدل اکتشافی پرسشنامة عوامل حقوق تجارت در

 5شناسایی معیارهای نیکویی برازش و نیز برای مدلسازی4لیزرل افزارنرمآزمون بارتلت استفاده شد. از 

 استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته

 .است 39 تا 30 سنی گروه ،دهندگانپاسخ بین در سنی گروه بیشترین داد نشان پژوهش یهاافتهی

 لیسانس دارای مدرک آنان از نیمی از بیش و داشتند دانشگاهی تحصیالت آنان اتفاق به قریب اکثریت

                                                           
1 . 

و بر  ،شودیمی ایران مبحثی نوپا در صنعت ورزش ورزش محسوب احرفهبا توجه به اینکه مبحث حقوق تجارت در ورزش .  2

یا بیشتر بسته به موضوع تحقیق و نظر محقق،  1/0نظریة محقق بوده و مالک این اساس که در آزمون تحلیل عاملی، مالک 

ی بیشتری را در این تحقیق رهایمتغدر نظر گرفته شد تا بتوان  1/0 ی مربوطرهایمتغی عاملی بارها تغییرپذیر است. بنابراین،

 حفظ کرد و موجبات شناساندن این متغیرها به جامعة ورزش فراهم شود.
یست. در این شرایط چنانچه مقدار آلفا برای کل ن محاسبهاند، قابل شده تشکیلاز یک متغیر مقدار آلفا برای عواملی که . 3

 .کندیمپرسشنامه قابل قبول باشد، کفایت 

4 . Lisrel 

5. Goodness of Fit statistics  
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 38و  اندداشتهی ورزشی را هاتیفعالسال سابقة حضور در  5-10افراد بین  6/33حدود  همچنین بودند.

 درصد پاسخگویان از ورزشکاران و قهرمانان بودند.

 مطلوبیت تحلیل عاملی و کفايت مدل اکتشافی 

دست آمد که مقدار بسیار خوبی برای نیکویی برازش مدل حاضر به 91/0، برابر KMOمقدار شاخص 

دست آمد که مؤید استفادة مناسب از این به 275/15551است. مقدار آمارة آزمون بارتلت نیز برابر با 

 یعامل لیشده در مدل تحلنییتب انسیدرصد کل وار های تحقیق است. همچنینروش برای تحلیل داده

  شده است. نییتب 650/70 ی ایراناحقوق تجارت در ورزش حرفه یالگو ةعوامل سازند

 

 KMO. نتايج آزمون بارتلت و شاخص 1جدول 

 برای کفايت مدل اکتشافی KMOشاخص  91/0

 درجة آزادی 2415

 سطح معناداری 000/0

 

ها و ی ایران، عاملاحرفهبا توجه به اهمیت شناسایی عوامل موجود در حوزة حقوق تجارت در ورزش 

ی کشور احرفهة هر عامل و بارهای عاملی در حوزة حقوق تجارت در ورزش دهندلیتشکهای مؤلفه

 11أثر از ی کشور متاحرفههای این تحقیق، حقوق تجارت در ورزش شناسایی و ارائه شد. براساس یافته

بار ترتیب کنندة هر یک بهعامل تبیین شده است. در جداول زیر عوامل مدل اکتشافی و متغیرهای تبیین

 ی معرفی شده است.عامل

 

 ی ايراناحرفه. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش 2جدول 

 یبار عامل قرارداد حقوقی
 726/0  ضمن انعقاد قرارداد طرفین یسن قانوندارا بودن و  عقلیسالمت  

 701/0                                                                قرارداد کیو طول مدت  یزمان ةدور
 645/0  آن در زمان انعقاد قرارداد ریورزشکار و تأث تیمحبوب

 613/0  ناتیتمر یموقع در اردودر قرارداد از جمله حضور به کنیتوجه به باز
 607/0 بیشرکت رق یبرا جیترو ای غیبا هدف تبل یتیتعهد ورزشکار به عدم انجام هر فعال

 596/0             توسط سازمان شدهنییتع هایبودن مورد معامله مطابق با استاندارد یقانون
 592/0                                            شرط ضمن عقد قرارداد رفتنیو پذ جابیاظهار ا ةویش

 559/0  قرارداد از نظر قابل اجرا بودن تیمطلوب
 448/0 در طول قرارداد یقانونریعدم انجام اعمال غ مانندمالحظات  یدر نظر گرفتن برخ

 252/0  قرارداد نیطرف نیتقابل ب جابیو زمان در قدرت ا تیکم مت،ینقش ق
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 ی ايراناحرفه. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش 2جدول ادامة 

 یبار عامل یالمللنیبمقررات 

 690/0 گیو مقررات سازمان ل نیطبق قوان دارهایزمان آغاز د

 674/0                                اتیبه شکا یدگیدر رس یمشاور حقوق ای یقانون ةندیداشتن نما

 673/0         گیدر صورت تخلف از مقررات ل نامهنییبراساس آ ینظر گرفتن مجازاتدر 

 666/0                                                          گیل یهادر مسابقه بتیحضور و عدم غ

 654/0 ی                                                 مرب ای کنیباشگاه، باز توسط یدرخواست دادرس

 648/0  مناسب یب پرسنل پزشکاحق سالمت ورزشکار و انتص

 628/0 گیتوسط سازمان ل کنانبازی وها باشگاه نیب یگونه توافق مال هر یو بررس یحق بازرس

 607/0 ها            آن یبر رو یغاتیتبل ةو ثبت آرم باشگاه و نوشت کنانیمشخصات و لباس باز

 605/0                          ورزش یالمللنیو مقررات ب نیعملکرد و قضاوت داور برحسب قوان

 یبار عامل یگذارصحه

 650/0 یگذارصحه یورزشکاران برا یدیدقت نظر نسبت به صفات کل

 582/0 یابیبازار رانیمد یاز سو یگذارصحه یقراردادها یط یحقوق نیمواز تیرعا

 یبار عامل نیدر کم یابيبازار

 577/0  غیتبل منظوربه یاز کلمات تهاجم نکردن استفاده

 571/0 مالک یمتعلق به حقوق انحصار ییهوا یدر فضاها غاتیانجام تبل منظوربهعدم سوءاستفاده 

 537/0 محصوالت یبرا غیعنوان تبلکنندگان بهاز شرکت نکردن استفاده

 473/0  دادیبه تماشاگران رو رگذاریخدمات تأث ئةدر ارا یحقوق نیاستفاده از مواز

 421/0 دادیرو یبرگزار طیدر مح یمحصوالت خود یهانشان یریکارگدر به غیعدم انجام تبل

 409/0  دادیرو یتماشاگران به محل برگزار یورود تیبل یقرارداد بر رو در شدهفیتعر غاتیانجام تبل

 381/0 ی                                          راهبرد ارتباط جادیا یبرا یورزش دادیاز رونکردن استفاده 

 379/0 یورزش دادیرو یاطراف محل برگزار یدر فضاها غاتیعدم تبل

 یبار عامل قانون استخدام

 789/0  یحقوق نیعدالت در استخدام طبق مواز تیرعا

 719/0 سازمان ةافتیتوسعه هایو سالمت شغل با توجه به استاندارد تیامن

 717/0 یورزش یهادر سازمان یمنابع انسان یدستمزد عادالنه برا نییتع

 637/0                                                                      کارکنان یو شغل یاجتماع تیامن

 555/0 در محل کار یمنیا تیرعا

 521/0                                                                          پرداخت پاداش به کارگران

 469/0                                                                          کارانیپرداخت غرامت به ب
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 ی ايراناحرفه. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش 2جدول ادامة 

 یبار عامل 1قانون ضد تراست

 758/0                                         قرارداد در تجارت نیطرف یسالم برا یرقابت طیحفظ شرا

 721/0             کنانیباز توسطبازار  یرقابت و بازده یارتقا یبرا یاقتصاد طیدر نظر گرفتن شرا

 651/0  هایحق پخش باز افتیدر یبرا هامیحفظ حقوق ت

 599/0                                                   کاال دیقدرت انحصار بازار جهت فروش و تول جادیا

 548/0 گرید میت یمادر نیبه سرزم میت کی ییجاهمالکان در انتقال و جاب کسانی تیحفظ رضا

 537/0                                 آزادانه ةمذاکر یبرا کنیباز ییآن بر توانا ریسقف دستمزد و تأث

 451/0  مناسب در چارچوب قانون در زمان انعقاد قرارداد یگوومذاکره و گفت

 434/0 میدر مقابل ت گیل یحفظ ثبات مال

 یعاملبار  قانون مالکیت فکری

 786/0              خدمات ةدر فروش محصوالت و ارائ یتوجه به مقررات مربوط به نام و عالمت تجار

 700/0  یثبت عالمت تجار ةنیدر زم یحقوق نیمواز تیرعا

 646/0                  ی                      لوگو و عالمت تجار یبر رو نترنتیو ا غاتیتوجه به نقش تبل

 647/0 کاال غاتیالبسه و تبل یچاپ و نشر بر رو ةنیمالک در زم یحقوق انحصار تیرعا

 528/0                 ی                             نام و عالمت تجار ةحفاظت از حق چاپ و نشر در ارائ

 517/0                                  ی                        نام و عالمت تجارمجوز جهت ثبت افتیدر

 309/0 یو دانشگاه یاحرفه یورزش یهامیمستعار در ت یهامناسب از نام ةاستفاد

 یبار عامل قانون آژانس ورزشی

 732/0 و هواداران( گی)به بازار ل کنیباز یگر در معرفواسطه یةنقش دانش پا
 618/0                       او یهاو خواسته هانظر یریگیگر به منافع موکل و پواسطه یوفادار

 582/0 منافع یصورت ناسازگار در کنیگر به قرارداد با باشگاه و بازواسطه یبندیپا

 580/0                                                   گرتوسط واسطه کنیباز ةحفظ اطالعات محرمان

 529/0 مأموران در زمان انعقاد قرارداد تیو قابل تیصالح

 452/0  در زمان بسته شدن قرارداد کنیباز ةو وجه تیهو

 339/0 هادادیرو گریو د هایموارد مرتبط با باز ریمشاوره و سا ةئاسالم در ار هایانعقاد قرارداد

 350/0 انیورزشکار و مرب یبرا یمال یزیرعادالنه و طرح اتیمال نییتع

 222/0           رهیمد تیأه ،یاجتماع یهاشامل سازمان یارتباط با اشخاص خارج تیریمد

 172/0                                                  ازیبا صاحبان امت ازنامهیامتبارة مذاکره در

 144/0 یگذارهیسرما تیحفظ امن

 106/0                              یمرب و میت کن،یبا باز یانعقاد قرارداد استخدام یانجام مذاکره برا

                                                           
1 . Sherman Anti-Trust Act هر گونه آن موجب به و رسید تصویب به متحده ایاالت در 1790 ةقانون در دوم ژوئی این 

 .درآمد یو این امور تحت ضوابط معین شد ر یکدیگر ممنوعد صنایع ادغام و آمرانه یگذارمتیق ویژهبه تجاری محدودیت
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 ی ايراناحرفه. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش 2جدول ادامة 

 یبار عامل یگرواسطهقانون رابطة 

 659/0 گرتوسط واسطه کنیکردن قرارداد باز ییو اجرا فاتیانجام تشر
 678/0 کنیگر به بازرساندن واسطه یمشورت دادن و آگاه

 668/0 صنعت موردنظر تیجذاب یگر در معرفنقش واسطه

 یبار عامل رسانة ورزشی

 261/0 اندفعال یورزش دادیرو یبرگزار طیکه در مح ییهادر رسانه غاتیعدم انجام تبل

 180/0 یورزش دادیمرتبط با رو یهالمیف ای ریمجاز تصاو یریکارگبه

 یبار عامل عامل اقتصاد

 443/0 و...( کنانیداوران، باز ان،یبر درآمد )مرب اتیمال

 392/0 و...( کنانیداوران، باز ان،یکارکنان )مرب ةمیب ةبرنام

 

 مدل مفهومی، زيرساخت مدل تحلیل مسیری

ی ایران شامل یازده احرفهبا توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، چارچوب حقوق تجارت در ورزش 

ی آنها ارائه شد. در این بار عاملة هر یک و کنندنییتب، متغیرهای هاعامل، نام 2عامل است که در جدول 

ی ایران، براساس نتایج مدل اکتشافی صورت احرفهتحقیق، مدلسازی چارچوب حقوق تجارت در ورزش 

ریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ی، بازاگذارصحهزا شامل براساس این مدل عواملدرونگرفت. 

زا شامل قرارداد ی و رسانة ورزشی، و عوامل برونگرواسطهضدتراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطة 

شده و نیز سپس معادالت ساختاری براساس مدل برازش ی و اقتصاد هستند.المللنیبحقوقی، مقررات 

های خاصی که بر روابط علت و معلولی و همبستگی میان متغیرها، ناظرند، کشف شدند. سه متغیر فرضیه

بر متغیرهای  میرمستقیغمستقیم و  طوربهدر این مدل،  آشکارشده)متغیرهای مستقل مدل(  زادبرون

 ه(، اثرگذارند.مدل )متغیرهای وابست زاددرون
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 ی ايراناحرفهتحلیل مسیری عوامل الگوی حقوق تجارت در ورزش  1. مدل مفهومی1شکل 

 

 ای کشورمدل حقوق تجارت در ورزش حرفه های نیکويی برازشبررسی شاخص

 از تربزرگاستفاده شد. مقادیر  3RMSE  و 2GFIبررسی نیکویی برازش مدل از شاخص  منظوربه

 9/ 0GFIدست آمد که به 91/0 موردنظرکنند. مقدار این آماره در مدل ، نیکویی برازش مدل را تأیید می

کند نیز نیکویی برازش را تأیید می 1/0کمتر از  RMSEکند. از سوی دیگر، مقادیر برازش مدل را تأیید می

 شده است.دست آمد که بیانگر تأیید مدل برازشبه 096/0 موردنظرکه برای مدل 

 

 ای ايرانهای نیکويی برازش معادالت ساختاری در مدل حقوق تجارت در ورزش حرفه. شاخص3جدول 

RMSEA GFI ی برازش نیکويیهاشاخص 

022/0 91/0  

 

                                                           
1 .  

2 . Goodness-of-fit index 

3 . Root Mean Square Error of Approximation 
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 . شد استخراج هستند، هاعامل بین مسیر تحلیل الگوی زیرساخت که ساختاری معادالت همچنین

 .است عامل بازاریابی در کمین از متشکل کمین وبازاریابی در  نتایج به مربوط یک معادلة

 

 ی ايراناحرفهة مدل حقوقی تجارت در ورزش کنندنییتب. معادالت ساختاری عوامل 4جدول 

 ی ايراناحقوق تجارت در ورزش حرفه یدر مدل الگو نیدر کم یابيعامل بازار
 = بازاریابی در کمین32/0ورزشی *+رسانة 44/0ی *المللنیبمقررات                     [1] معادلة

38/0  =SD 31/0  =SD 
35/11  =Z 14/10 =Z 

 ايران یاحرفهعامل قانون استخدام در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش 
 + قانون17/0+ آژانس ورزشی * 13/0قرارداد حقوقی * -055/0ی المللنیب+ مقررات 0/ 27اقتصاد* [ 2]ةمعادل

 استخدامقانون  =0/ 61ضدتراست *
036/0  =SD 068/0  =SD 078/0  =SD 048/0  =SD 058/0  =SD 
51/7  =Z 81/0-  =Z 78/1  =Z 51/3 =Z 25/11 =Z 

 ی ايراناحرفهعامل قانون ضدتراست در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش 

 .ضدتراست = قانون  43/0ی *قرارداد حقوق - 072/0ی *المللنیبمقررات         [ 3]معادلة
073/0  =SD 076/0  =SD 
99/0-  =Z 65/5  =Z 

 ی ايراناحرفهعامل مالکیت فکری در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش 

 = مالکیت فکری13/0+ رسانة ورزشی *15/0ی* المللنیب+ مقررات 40/0اقتصاد *         [ 4]معادلة
40/0  =SD 51/0  =SD 40/0  =SD 

91/10  =Z 94/2  =Z 18/3  =Z 

 ی ايراناحرفهعامل آژانس ورزشی در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش 

   ورزشی آژانس= 38/0ی *قرارداد حقوق+ 28/0اقتصاد * ]    5 [معادلة
040/0  =SD 058/0  =SD 
98/6  =Z 58/6  =Z 

 ی ايراناحرفهی در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش گذارصحهعامل 

=  25/0+رسانة ورزشی *33/0ی *قرارداد حقوق+ 40/0ی *المللنیبمقررات  -0026/0اقتصاد * [6]معادلة
  یگذارصحه

042/0  =SD 081/0 =SD 086/0 =SD 42/0 =SD 
063/0 = Z 99/4 = Z 83/3 =Z 03/6  =Z 

 ی ايراناحرفهی در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش گرواسطهعامل رابطة 
 یگرواسطه=رابطة  51/0+ آژانس ورزشی * 0ی* /المللنیب+ مقررات  39/0اقتصاد *   ] 7[معادلة
048/0  =SD 064/0  =SD 064/0  =SD 

81/0  =Z 91/2  =Z 92/7  =Z 

 ی ايراناحرفهعامل رسانة ورزشی در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش 
=رسانة  - 064/0قانون ضدتراست*  + 20/0ورزشی*+آژانس 19/0ی*گرواسطه+رابطة 26/0اقتصاد*]8[معادلة 

 ورزش         
054/0  =SD 067/0  =SD 081/0  =SD 081/0  =SD 

77/4  =Z 82/2  =Z 51/3  =Z 79/0  =Z 
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 بحث 

ی کشور است که احرفهمعادله زیرساخت چارچوب حقوق تجارت در ورزش  8آمده، دستبراساس مدل به

روابط بین  در خصوصفرضیه نیز از این معادالت ساختاری استخراج شده است. در ادامه به بحث  25

ی، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضدتراست، مالکیت فکری، آژانس گذارصحهزا )عوامل درون

 قراردادزا )زا با عوامل برونوامل درون( با یکدیگر و روابط بین عی و رسانة ورزشیگرواسطهورزشی، رابطة 

 ( در داخل مدل، پرداخته شده است.ی و اقتصادالمللنیبحقوقی، مقررات 

غفوری  یهاافتهحاضر با ی تحقیقنتایج  رسانة ورزشی بر بازاریابی در کمین اثرگذاری معناداری دارد. -

تبلیغ  (.11، 49،48) همخوانی دارد( 2005راین هولز )( و نیز 2003دکر و هالمان ) (،1382و همکاران )

بیشتری نسبت به تبلیغات عادی داشته  ریتأث تواندیمی ورزشی دادهایروو بازاریابی با ربط دادن آنها به 

ی رویدادها و مالکیت فکری در ورزش، نکتة مهمی در کنترل نتایج سوء ارسانهباشد. لیکن توجه به حقوق 

ی بازاریابی هاتیفعالعبارت دیگر، چنانچه از رسانه برای انجام ن نشسته خواهد بود. بهبازاریابی در کمی

ی ورزشی فراهم دادهایروی استفاده شود، زمینة کسب منافع حامیان مالی اصلی اسازندهمؤثر و  صورتبه

 شود و از بازاریابی کمین جلوگیری خواهد شد.می

نتایج پژوهش حاضر با مقررات ی بر بازاریابی در کمین اثرگذاری معناداری دارد. المللنیبمقررات  -

نظر به(. 51،28،11( همخوانی دارد )2005( و نیز راین هولز )2006ی هرمان )هاافته( و ی2006فیفا )

 با انجام اقدامات حقوقی از توانندیممالی رسمی  کنندگانتیحماکه برگزارکنندگان یا حتی  رسدیم

.  با در نظر گرفتن قوانین و مقررات آورند عملی بازاریابان در کمین نشسته پیشگیری بههاسوءاستفاده

هزینة بازاریابی کمین  توانیمی المللنیبو طرح موضوع در محاکم قضایی  مندضابطهی و المللنیبحقوقی 

نباشد و با این کار مانع  صرفهبهمقرون  وجهچیهبهی باال برد که برای آنها ااندازهدهندگان بهرا برای انجام

 از انجام بازاریابی در کمین شوند.

نتایج پژوهش حاضر با اظهارات کاظمی  قانون ضدتراست بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری دارد. -

 اصلی بنای و ساختار که معتقد است حقوقی موازین طبق استخدام در عدالت ( در خصوص رعایت1381)

 نظام و شودیم آن جایگزین ظلم نباشد، عدالت اگر است، زیرا شده استوار عدالت اصل بر اسالمی مدیریت

( و نیز نظر اسپالنگر و 22یست )ن، هرگز مورد رضایت حق کند ظلم حرکت مبنای بر که مدیریتی و

موانع مختلفی را  اهمیتی، احرفهی هاورزشکه در  رسدیمنظر (. به6( همخوانی دارد )2009همکاران )

ی قراردادهامانند ، برندیمکار برای محدود کردن بازیکن جهت انتقال و استخدام در یک تیم دیگر به
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 هاپرداختیی قراردادها، زیرا چنین کنندیماعمالی اعتراض  نیچنبه  کراتبهپرداخت غرامت، و بازیکنان 

یستگی ، شاکوشد تا قوانین مالکیتو قانون ضدتراست می کندیمی بازیکنان را محدود دستمزدهاو 

بحث بین  نیتریاساس دستمزدهامقدار  رسدیمنظر به را بازبینی کند. دستمزدهاعضویت و محدودیت 

یرا ، زمالکان و بازیکنان در قرارداد جامع است و این مسئله برای همة بازیکنان نیز اهمیت بسیاری دارد

ه تعیین سقف دستمزد از سوی نهادهای مسئول، توانایی آنها را برای مذاکرة آزادانه آنها بر این باورند ک

ضدتراست قادر است  قانون و بنابراین، دهدیمدر خصوص حداکثر دستمزد تحت تأثیر منفی قرار 

ی احرفهبازیکنان  وانتقالنقل، تنظیم کند و قوانین بر فروش و کندیمیی را که تجارت را محدود قراردادها

 نظارت دارد.

 ساندنیفی هاافتهپژوهش حاضر با ی نتایج آژانس ورزشی بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری دارد. -

، مذاکره برای گرانواسطهی هانقشاز آنجا که یکی از  رسدیمنظر به(. 26( همخوانی دارد )2007و مادن )

 کنندیمگران برای کمک به آنها در انجام مذاکرات تکیه یکنان اغلب بر واسطه، بازقرارداد استخدامی است

دادن و  ، مشورتی دادن، آگاهصراحت مجاز به نمایندگیی که نقش مشاور بازیکن را دارد، بهگرواسطهو 

براین . بنااستیاری رساندن به بازیکن در مذاکره و انجام دادن تشریفات و اجرایی کردن قرارداد بازیکنش 

 در بهبود شرایط استخدام و نتایج مثبت حاصل از آن اثرگذار باشد. تواندیمتوجه به قوانین آژانس 

براساس اظهارات مشرف جوادی و  .قرارداد حقوقی بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری ندارد - 

دستمزد کارکنان با سایر عناصر قرارداد  تناسب به( توجه ناکافی مسئوالن به توجه 1390همکاران )

 در سالم قراردادهای ( در خصوص انعقاد1386خلیلی )(. همچنین 18مشکالتی را ایجاد کند ) تواندیم

رویدادها معتقد است شرایط برخورداری از قرارداد  دیگر و هایباز با مرتبط موارد سایر و مشاوره ارائة

شده توسط براساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات معرفیی برای بازیکنان آماتور احرفه

 این معناداری نتایج پژوهش در بنابراین، عدم. (41سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد )

ی حقوقی در زمینة استخدام و همچنین ناشی از ضعف قراردادها به توجهدلیل بیبه است ممکن فرضیه

، باشدناکافی بودن پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب باشگاه در زمینة عقد قرارداد با بازیکنان  ی وقانونگذار

ی بازیکنان زمینة مناسب برای جذب قراردادهابا بازنگری در نظام حقوقی  توانیمبنابراین در این زمینه 

  و استخدام آنان را فراهم کرد.

( 1389نیا )مطابق اظهارات آقایی اثرگذاری معناداری ندارد.ی بر قانون استخدام المللنیبمقررات  - 

ی ورزشی هادادگاهی در حکمیت در المللنیبدر خصوص لزوم هماهنگی میان قوانین داخلی و قوانین 
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ی و ناکافی بودن پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب قانونگذارناشی از ضعف  معناداری عدم رسدیمنظر به

ی نقش چندانی در المللنیبعبارت دیگر، مقررات (. به3قرارداد با بازیکن باشد ) باشگاه در زمینة عقد

از مزایای این  توانیمنظارت بر قراردادهای حقوقی سالم با بازیکنان کشور ندارد که در صورت بازبینی 

ی حقوقی که با قراردادهابنابراین، با بازنگری در نظام حقوقی و مقررات و همچنین  شد. مندبهرهنظارت 

ی هامهارتی فراهم کرد که یک بازیکن فقط با توجه به اگونهبهزمینه را  توانیم، شودیمبازیکنان بسته 

ارائه دهد، استخدام شود و در قبال آن حقوق و مزایایی از طرف تیم  تواندیمو خدماتی که  فردمنحصربه

 دریافت کند.

ی جعفری و هاافتهنتایج پژوهش حاضر با ی عناداری دارد.اقتصاد بر قانون استخدام اثرگذاری م - 

ی حمایتی هابرنامهتغییرات  کارکنان بیمة ی مدون برایابرنامه( که نشان دادند استفاده از 1385کارگرد )

معناداری تأثیر داشته و بنابراین،  طوربهی زندگی کارکنان بر نوسانات رشد اقتصادی کشور هامهیببیمه و 

ی زندگی و توسعة منابع انسانی به رشد اقتصادی را تأیید کردند هامهیبی میان توسعة علوجود رابطة 

که اقتصاد ورزش  رسدیمنظر به(. 23(، همخوانی دارد )1383( و اظهارات عسکریان و همکاران )15)

مینة استخدام افراد در ورزش داشته باشد و به موضوعات ی در زمیرمستقیغتأثیرات مستقیم و  تواندیم

 ...بیکاران و  ، غرامتکارگران بر درآمد، پاداشیات ، مالی بیمههابرنامهمهمی در استخدام از جمله به 

بپردازد. بدیهی است چنانچه اقتصاد در شرایط رونق قرار داشته باشد، کارفرمایان ورزشی نیز به طرز 

 رعایت حقوق کارکنان و تعهدات خود به دولت و جامعه خواهند بود. ی قادر بهترمناسب

قبولی نتایج پژوهش حاضر با اظهارات  قرارداد حقوقی بر قانون ضدتراست اثرگذاری معناداری دارد. - 

اسپالنگر و همکاران  ( و2006(، اُسالیوان و هیلیارد )1378) رادیصالح(، 1389(، منصور )1391درافشان )

یی را در مقولة هاتیمحدودی احرفهکه هر لیگ  رسدیمنظر به(. 6، ،25، 29، 31( همخوانی دارد )2009)

نمایندگی آزاد با  عنوانبهی خود ممکن است احرفهو هر بازیکنی در دورة  ردیگیمکار نمایندگی آزاد به

، انجامدیممؤثر و مثبت به رقابت سازنده و سالم  طوربهتیم مورد انتخابش قرارداد امضا کند و این قانون 

چگونگی  رسدیمنظر ی ناشی از آن نیست. بههانهیهززیرا تیم حاضر به پذیرش عامل آزاد و پرداخت 

یک عامل آزاد باشد، متعهد به تیم است.  نکهیاة آن است که هر بازیکن پیش از کنندمشخصقرارداد، 

در  تواندیممیان بازیکنان و سایر عوامل این صنعت  منعقدشدهعبارت دیگر، متن قراردادهای حقوقی به

 التزام و فرهنگ رعایت قوانین ضدتراست نقش مهمی داشته باشد.
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یج این بخش از پژوهش، با نتا ی بر قانون ضدتراست اثرگذاری معناداری ندارد.المللنیبمقررات  -

 ( و2006(، اُسالیوان و هیلیارد )1378) رادیصالح(، 1389(، منصور )1391قبولی درافشان )اظهارات 

 تواندیم فرضیه این معناداری عدم(. 6، 25، 29، 30، 31( همخوانی ندارد )2009اسپالنگر و همکاران )

ی در زمینة قانون ضدتراست باشد. بنابراین، المللنیبمقررات  بهمسئوالن ورزش کشور  توجهینشان بی

در این زمینه بتوان با اعمال مقررات موجود در قانون ضدتراست میزان رقابت و بازدهی در  رسدیمنظر به

 محافظت کرد. هاتجارتدر برابر قدرت انحصاری برخی  کنندگانمصرفبازار را توسعه داد و از 

ی عسکریان هاافتهتحقیق حاضر با ی نتایج فکری اثرگذاری معناداری دارد.رسانة ورزشی بر مالکیت  - 

( همخوانی دارد 2005( و وین هولتر )1391(، گائینی و رجبی )1382(، غفوری و همکاران )1383)

پوشش  توانندیم هارسانهی تبلیغاتی، هاآرمی صحیح ابیمکانکه با  رسدیمنظر به (.23،11، 49،36)

داشته باشند و زمینه را برای رسیدن به اهداف بازاریابی فراهم کنند.  هاشرکترای تبلیغات ی بترمناسب

نسبت به یک مارک یا برند را تحت  کنندگانمصرفی نگرش اندهیفزا طوربه تواندیمهمچنین، رسانه 

ی سازفرهنگی آن هدایت کند. همچنین توان رسانه در سوبهی خرید مشتریان را رفتارهاو  قرار دهد ریتأث

 گرفت. کمدستبرای رعایت حقوق مالکیت فکری صاحبان کاال و خدمت را نباید 

نتایج تحقیق حاضر با اظهارات ی بر مالکیت فکری اثرگذاری معناداری دارد. المللنیبمقررات  - 

که با توجه به نقش  رسدیمنظر به (.7، 9) ( همخوانی دارد1386( و صادقی و محسنی )1388نیا )حکمت

ی در زمینة مالکیت فکری بتوان با بازنگری در نظام حقوقی و قانونی خأل مباحث المللنیبمهم مقررات 

مالکیت فکری را پر کرده و زمینة مناسبی را برای افراد فراهم کرد تا با اطمینان بیشتری بتوانند از طریق 

مانع استفادة  توانیمبا رعایت مقررات  چراکهانحصاری به نمایش بگذارند،  صورتبهورزش آرم خود را 

بدون اجازة سایرین از عالمت انحصاری یک مالک شد و از صاحب آن عالمت محافظت کرد و از این نظر 

 یی و درآمدزایی در این حوزه را فراهم کرد.زااشتغالموجبات توسعه و رونق صنعت ورزش و 

(، 1386ی رحمتی )هاافتهنتایج تحقیق حاضر با ی لکیت فکری اثرگذاری معناداری دارد.اقتصاد بر ما - 

( و ونگ 2009(، اسپالنگر )1393(، کیانپور )1382(، غفوری و همکاران )1383عسکریان و همکاران )

ی اقتصادی و بهبود شرایط هااستیسکه  رسدیمنظر به ( همسویی دارد. 4، 6، 14، 23، 49،43( ) 2010)

در  تواندیمی مالی دولت از محصوالت تحت حمایت از قانون مالکیت فکری هاتیحماو نیز  وکارکسب

ی ورزشی ناملموس هاییداراراستای ترویج فرهنگ رعایت حق نشر، تصویر، صدا، حرکات ورزشی و سایر 
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ی مالی خود  زمینة رعایت هاتیحماو با تحت حمایت این قانون، نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشد 

 مؤلف و غیره را فراهم کند. ، حقنشر ، حقحقوق انحصاری مالک

نتایج تحقیق حاضر با مطالعات کارنما و  ی بر آژانس ورزشی اثرگذاری معناداری دارد.قرارداد حقوق - 

( 2009گر و همکاران )( و اظهارات اسپالن2006(، مقررات انجمن بازیکنان فوتبال )1390خانی )مهدی

ی بر توافقی که آژانس با ورزشکار به اژهیو طوربه قراردادهاکه  رسدیمنظر به (.6، 16، 28همخوانی دارد )

تخصصی مقدار و روشی را که چقدر  طوربه، تمرکز دارد و نیازمند آن است که آژانس رساندیمامضا 

ی دقیقی که ورزشکار به آژانس بازپرداخت خواهد هانهیهزپرداخت خواهد شد، آشکار کند. در این زمینه، 

بنابراین، بهتر است هنگام  یا خواهد کرد.مه کرد، به ازای خدمات دقیقی است که نمایندگی برای ورزشکار

به شروط  گرواسطهتوجه بیشتری به موضوع شده و با نظارت نسبت به پایبندی  گرانواسطهعقد قرارداد با 

 ینان حاصل شود.داخل قرارداد، اطم

( 1386نتایج تحقیق حاضر با اظهارات رحمتی )  اقتصاد بر آژانس ورزشی اثرگذاری معناداری دارد. - 

 یهاشکار عاملآ رین تحت تأثآورزش و مسائل مربوط به  ةدربار یریگمیامروزه تصم که معتقد است

ی ورزشی نظارت هاتیفعالی تجاری بر سازماندهی هاشرکتی اقتصادی و هاسازماندارد و اقتصادی قرار 

برقراری امنیت برای ( که معتقد است 1393ی کیانپور )هاافتههمچنین با ی ( و4) کنندیمو بعضاً کنترل 

( و نیز با 14) ی اقتصادی خواهد شدهاتیفعالحقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در انجام 

بر اقتصاد جامعه  توانیمهنگام مالیات ( که معتقدند با واریز به1390خانی )ی کارنما و مهدیهاافتهی

 ی دارد. همخوان(، 16مثبتی ایجاد کرد ) راتیتأث

ی ورزشکاران است، سوبهی ورزشی هاآژانسمنظور تحریک عامل به نیترمهمآنجا که اقتصاد  از

روی فکر و اندیشة ورزشکاران اثر بگذارند و با  بر ی مختلفهابه روش کنندیمسعی  هاآژانسکارکنان 

ی خود جذب کنند. بنابراین، با توجه به نقش مؤثر سوبهی غیرواقعی از نظر مالی آنها را هاوعدهدادن 

ی هاآژانسبر پایبندی  نظارت و با جانبههمهبا تنظیم قوانین محکم و  توانیمی ورزشی هاآژانساقتصاد در 

ی ورزشی محافظت کرد و مانع هاآژانس گونهنیارا در برابر  ، ورزشکارانقوانین گونهنیاة لیوسبهورزشی 

، در اندشدهی دروغی و بدون ارائة خدماتی که متعهد هاوعدهی ورزشی با دادن هاآژانساز آن شد که 

 ی خود جذب کنند.سوبهزمینة مالی ورزشکاران را 

ی کاتلن و هاافتهنتایج تحقیق حاضر با ی اثرگذاری معناداری دارد.ی گذارصحهرسانة ورزشی بر  - 

نظر (. به47،11،6همخوانی دارد )(،  2009( و اسپالنگر و همکاران )2005(، راین هولتز )2000همکاران )
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ی داشته باشد، گذارصحهنقش بسیار مهم و مؤثری در  تواندیمیداری( ، شندیداریرسانه )که  رسدیم

ی که موجب ایجاد ادراک عمیق و قوی در مشتریان در خصوص یک برند شود و مشتریان را به اگونهبه

ی ورزشی بیشتر هارسانهعبارت دیگر، با  فعالیت مناسب بازاریابان در . بهدنانجام خرید مجدد ترغیب ک

ر فضای فعلی، ی کرد. دزیربرنامهگذاران ورزشکار و عواید حاصل از آن در زمینة اثربخشی صحه توانیم

از این بخش از منابع درآمدی خود و بازیکنان و گنجاندن این موضوع در فهرست  هاباشگاهی مندبهره

بخشی از نیازهای ایشان را در رفع مشکالت مالی و اقتصادی باشگاه، مرتفع  تواندیمی کاری هاتیاولو

 سازد.

نظر حاضر به. در خصوص نتایج تحقیق ی اثرگذاری معناداری داردگذارصحهقرارداد حقوقی بر  - 

ی گذارصحهخصوص در زمینة ی بازاریابی بههاتیفعالی حقوقی برای انجام قراردادهاکه انعقاد  رسدیم

 حقوقی موازین ( معتقدند رعایت2000نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشد. کاتلن و همکاران ) تواندیم

بنابراین، با ارزیابی و با (. 47بسیاری دارد ) بازاریابی اهمیت نمدیرا سوی از یگذارصحه طی قراردادهای

تا حدودی موفقیت  توانیمی گذارصحهضمن انعقاد قرارداد هنگام  موردنظرگرفتن تمام نکات  در نظر

بنابراین، بهتر است پیش از  مارک توسط افراد مشهور را تضمین کرد و جلوی شکست مارک را گرفت.

ی گذارصحهبه خود عامل قرارداد حقوقی هنگام  موردنظری و ضمن رعایت نکات گذارصحهانعقاد قرارداد 

شوند و با انعقاد قرارداد هر یک از طرفین نسبت به شروط داخل قرارداد متعهد می چراکهنیز توجه شود، 

 ، بازگشتی شدنیت انحصار، قابلوفاداری به مارکمانند )ی گذارصحهفواید ناشی از انعقاد قرارداد  توانیم

 .( را تضمین کرد....سرمایه و 

نیا نتایج تحقیق حاضر با اظهارات آقایی ی اثرگذاری معناداری دارد.گذارصحهی بر المللنیبمقررات  - 

در  تواندیمی المللنیبکه مقررات  رسدیمنظر به (.28،3( همخوانی دارد )2006( و مقررات فیفا )1389)

نتیجه  توانیمی داشته باشد. بنابراین، ابرجستهی نقش گذارصحهی بازاریابی از جمله هاتیفعالتمام ابعاد 

ی اگونهبهی بتوان زمینه را گذارصحهی قراردادهاگرفت که با در نظر گرفتن یک سری اصول و ضوابطی طی 

ی بازاریابی هاتیفعالی به اهداف خود در گذارصحهبرای حامیان مالی فراهم کرد تا آنها نیز بتوانند از طریق 

ی گذارصحهدر صورت تخلف از مقررات در زمینة  توانیمتوجه به این موضوع  بادست یابند. همچنین، 

 ی را برای متخلفان در نظر گرفت.مجازات

( 1386نتایج پژوهش حاضر با اظهارات رحمتی ) ی اثرگذاری معناداری ندارد.گذارصحهاقتصاد بر  - 

به نظر محقق (.  23،6،4( همخوانی دارد )2009( و اسپالنگر و همکاران )1383) ی عسکریانهاافتهو ی
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ة کنندتیحما چراکهارتباط متقابلی وجود داشته باشد،  تواندیمی گذارصحهنیز بین دو عامل اقتصاد و 

کاال  غیتبلی به گذارصحهیک رویداد ورزشی در ابتدا باید از نظر اقتصادی تأمین باشد تا بتواند از طریق 

راه برای بازگشت سرمایه است و  نیترمطمئنی گذارصحهو محصوالت خود بپردازد و از سوی دیگر، 

آمده حمایت مالی در ورزش سبب دستهمچنین، طبق ادبیات به. بر روی اقتصاد اثر داشته باشد تواندیم

ارتباط عاطفی بین نشان  وجود آوردندر بازار شناخته شود و سبب به ترعیسریک نشان تجاری  شودیم

شود و بدون اینکه وقتش را تلف کند، تجاری و مشتری خواهد شد. بنابراین، مشتری مجدداً ترغیب می

باید روی  طور که. اما چرا در این تحقیق اقتصاد نتوانسته آنرودیم موردنظردوباره به سراغ برند 

کود حاکم بر اقتصاد جامعه بوده و نشان از درگیری مرتبط با ر احتماالًی در ورزش اثرگذار باشد، گذارصحه

های ورزشی طرف بهفعاالن اقتصادی با سایر مشکالت مرتبط با حرفة خود دارد. در نتیجه شاید بتوان 

ی در ورزش، هنوز گذارصحهتوصیه کرد که برای مساعد شدن وضعیت اقتصادی جامعه  و درآمدزایی از 

 باید صبر کنند. 

تحقیق حاضر با اظهارات کارنما  نتایجی اثرگذاری معناداری دارد. گرواسطهآژانس ورزشی بر رابط،  - 

قوانین حاکم بر آژانس  رسدیمنظر به (.6، 16( همخوانی دارد )2009( و اسپالنگر )1390خانی )و مهدی

ه باشد. بنابراین، با ی مناسب داشتگرواسطهنقش بسیار مهم و مؤثری در ایجاد رابطة  تواندیمورزشی 

 توانیمی مورد نیاز بازیکنان و ورزشکاران، هاهمشاوری و ارائة گرواسطهدر امر  موردنظررعایت نکات 

( بتوانند به منافع حقوقی خود دست گرواسطهموکل و ) قرارداد طرفی را فراهم کرد که هر دو انهیزم

 یابند.

نتایج تحقیق حاضر با اظهارات  اثرگذاری معناداری دارد.ی گرواسطهی بر رابطة المللنیبمقررات  -

( که بر لزوم نظارت مقررات و نیز احترام به مقررات 2015( و یورلف )2009(، اسپالنگر )1389نیا )آقایی

نقش مهم و  تواندیمی المللنیبتردید مقررات بی (، همخوانی دارد.3، 24،6کنند )ی تاکید میالمللنیب

ی داشته باشد. انعکاس این فرضیه در قالب معادالت ساختاری گرواسطهة امور از جمله روابط مؤثری بر کلی

گری در ورزش دارد و معتقدند واسطه بهدر این مطالعه نشان از دغدغة پاسخگویان دربارة امور مربوط 

وضع کنند و نظارت  هاآژانسی جهانی همچون فیفا  بتوانند مقرراتی را برای فعالیت هاونیفدراسچنانچه 

در سایة قوانین  چراکهخواهند شد،  مندبهرهرا در امور قطعی خود قرار دهند، بسیاری از منافع آن  هاآنبر 

یی شد که به تالش خود برای تأثیر گذاشتن بر گرهاواسطهة سوءاستفادمانع نفوذ و  توانیمو مقررات 

جهت جذب یک ورزشکار  ، درمزایای غیرقانونی به آنهاو دوستانشان با دادن  هاورزشکارها، خانوادهروی 
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بنابراین، بسیاری از افراد از این رابطه تحت قانون آژانس ورزشی  .دهندیمبرای توافق با خودشان ادامه 

ی که آژانس برای آن گرواسطهخارج از چارچوب قوانین حاکم بر رابطة  کنندیمکرده و سعی  سوءاستفاده

 به منافع غیرقانونی زیادی دست یابند.در نظر گرفته است، 

حاضر با اظهارات اسپالنگر و  تحقیقنتایج  ی اثرگذاری معناداری ندارد.گرواسطهاقتصاد بر رابطة  - 

 و رقابت ارتقای برای اقتصادی شرایطنظر گرفتن  : درسندینویم( که در کتاب خود 2009) همکاران

و  هامیت، ها، مالکان، دانشگاهبه کمک بازیکنان توانیمبازیکنان از ضروریاتی است که  توسط بازار بازدهی

از  (.6همخوانی ندارد )ییر دهند، ، تغسبب ضررهای اقتصادی شود تواندیمآمد تا شرایطی را که  هاگیل

ی داشته باشد، این استکه اقتصاد دارامعنی در ورزش نقش گرواسطهدالیلی که اقتصاد ایران نتوانسته بر 

ی گرواسطهخودکار از یک سو ورزشکاران را به سمت رابطة  طوربهکشور در شرایط فعلی خود توانسته 

ی نیز توانسته بر اقتصاد ورزشکاران تأثیر داشته گرواسطهترغیب و وسوسه کند و از سوی دیگر، رابطة 

ی اجرایی ورزشی و هادستگاهی در ورزش و نظارت المللنیبعبارت دیگر، با عدم نظارت مقررات باشد. به

مثبت از اقتصاد، به  ریتأثگران باز گذاشته شده است تا بدون دو دلیل مهم، دست واسطه عنوانبهدولتی 

 ی را در ورزش پیش ببرند و سود سرشاری را عاید خود سازند. گرواسطهشیوة خود 

ی غفوری و هاافتهتحقیق حاضر با ی اثرگذاری معناداری ندارد.قانون ضدتراست بر رسانة ورزشی  - 

 همخوانی ندارد (2009( و اظهارات اسپالنگر )2005(، رین هولز )2003(، برون و آلرس )1383همکاران )

ی هامیتکه قانون رعایت حق پخش ورزشی برای مجاز ساختن  رسدیمنظر به وضوحبه .(6، 11، 34، 50)

ی تلویزیونی تحت حمایت حامیان هابخشی مشترک حقوق آنها در گذارهیسرماش و ی برای فرواحرفه

یی برای فروش به یک هایگذارهیسرمامانع  توانیمبه تصویب رسیده است که با رعایت این مقررات 

که قاعدتاً این رفتار انحصارگرایانه  شد تثبیت قیمت یا رفتار انحصارگرایانه عنوانبهخریدار در بیشتر شرایط 

ناشی از  تواندیم. بنابراین، عدم معناداری این فرضیه هاسترسانهمغایر با قوانین ضدتراست از جمله در 

 ی باشد.احرفهی هامیتی تلویزیونی با قراردادهاتوجهی به قانون پخش ورزشی هنگام انعقاد بی

خانی اثرگذاری معناداری دارد. بنا به اظهارات کارنما و مهدیآژانس ورزشی بر رسانة ورزشی  -

سبب در توسعة اقتصاد ورزش و مالیات بر درآمد بازیکنان و مربیان به هاآژانس( در خصوص نقش 1390)

با رونق  توانندیم، شودیماندرکاران در این حوزه ایجاد شفافیتی که در قراردادها و عملکرد همة دست

ی ورزشی موضوع قراردادهاعبارت دیگر، یکی از مفاد باشند. به نیآفرنقشنیز  هارسانهبحث حق پخش بر 

از مسیر رسانه  هاهیسرمای افراد مشهور است که بخشی از این هاهیسرماحق مالکیت فکری در خصوص 
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 یونیزیوتلویراد پخش حق از ( نیز معتقدند حمایت1387نیا و خوشنویس )(. حکمت16) شودیمحاصل 

 در تیرایکپ حمایت یک اثر تحتعنوان به بازی مجموعة چنانچه سو، یک از است؛ اعمال قابل نظر دو از

 بازی مجموعه این، برعالوه. دیآیم شماربه پدیدآورنده مادی حقوق جمله از مذکور حق نظر گرفته شود،

 یهانشانه و. عالئم کرد تلقی تیرایکپ حمایت مورد بصری، سمعی اثرعنوان به توانیم نیز راشده ضبط

عالئم  کارکرد نیتر. مهمرندیگیم قرار حمایت مورد تجاریعالئم  قوانین براساس نیز ورزشی نهادهای

ی ورزشی و ارتباط هاآژانسعبارت دیگر، تمامی این حقوق از کانال به (.7) آنهاست تمایزبخشی تجاری،

 ی است.ریگیپ قابل هارسانهآنها با 

طبیعی است که در رونق اقتصادی دست همگان  اقتصاد بر رسانة ورزشی اثرگذاری معناداری دارد. -

وجود قوانین و فرهنگ رعایت آنها  هرچندبرای رعایت حقوق صاحبان حق بازتر است.  هارسانهاز جمله 

 همکارانی در این زمینه است، نیز اهمیت بسیاری دارد. اسپالنگر و سازفرهنگکه خود از وظایف رسانه در 

 پرداخته، اقتصاد و رسانه مختلف به بحق حقوق( از محققانی هستند که از زوایای 2010( و ونگ )2009)

 .انددادهقرار  دیتأکی مختلف مورد هاصورت( و اهمیت روابط میان این سه را به 6، 43)

 یریگجهینت

ی، و عامل المللنیب، سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات دیآیبرمکه از بررسی مدل گونههمان 

عبارت دیگر، ی کشور اثرگذارند. بهاحرفهة حقوق تجارت در ورزش کنندنییتباقتصاد بر سایر عوامل 

ریشة شناسایی ، امکان اثر گذاشتنحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل چنانچه بتوان با این سه عامل به

و رفع مشکالت  ی ایراناحرفهبسیاری از مسائل و مشکالت موجود در حوزة حقوق تجارت در ورزش 

ة رابطة بین طرفین کنندنیتضمی حقوقی قراردادهااز سویی  چراکهشده، فراهم خواهد شد، شناسایی

قرارداد است و طرفین متعهد به شروط داخل قرارداد شده و در صورت نقض موارد موجود در قرارداد، 

تعیین شیوة  منظوربهی که المللنیبیی را تعبیه کرده است. از سوی دیگر، مقررات هاحلراهقانون برای آنها 

ر با موازین مربوط به ورزش و نیز مشخص کردن ی مغایدادهایروبررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال 

کلی تمامی  طوربهو  هاباشگاهورزشکاران، داوران،  مجازاتو نحوة اعمال  هامجازاتتخلفات و تعیین 

نقش مهم و مؤثر آن را در ورزش انکار کرد  توانینممرتبط با ورزش تدوین شده است و  اندرکاراندست

یرة اصلی مباحث حقوقی مفاهیم اقتصادی است و بستر واقعی که این و در نهایت حوزة اقتصادی که خم

 مفاهیم حقوقی باید در آن اجرا شود، باید اقتصادی باشد.
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دنبال محدود کردن مسئوالن ورزش در سراسر جهان به هاستسالتوجه به بازاریابی در کمین که 

، اما انددهبات تخلف ایشان وضع کری سنگینی را در صورت اثهامجازاتی نفوذ ایشان هستند و هاراه

در رأس  سازمشکلصورتی ة مواردی است که همچنان بهسرلوحهمچنان بحث بازاریابی در کمین در 

مسائل حقوقی و بازاریابی در ورزش قرار دارد. توجه به قانون مالکیت فکری که در مبانی فقهی و حقوقی 

ست که توجه و مدیریت بهینة آن در ورزش از عناصر اثرگذار ی بدان شده، از مواردی ااژهیواسالم نیز توجه 

مدیران ورزش در دو بخش اجرایی  رسدیمنظر در حمایت از صاحبان کاال و خدمات است. به دبخشینوو 

نیز از تجاربی  هاآژانسو حقوقی باید بیش از پیش به جدی گرفتن آن اهتمام ورزند. صدور مجوز فعالیت 

ی قراردادها هاطرفی دارند. در این صورت تمامی اژهیوبدان توجه  هاستسالاست که کشورهای پیشرفته 

را نیز کوتاه خواهد  خواهادهیزی هاواسطهشوند و دست می مندبهرهمناسبی از مزایای خدمات خود  طوربه

صورت گرفته، مسئوالن ورزش کشور هنوز  با وجود حرکت نسبی که در این خصوص رسدیمنظر کرد. به

راه درازی تا کسب نتیجة محسوس در این فضا در پیش دارند. شایان ذکر است با اینکه ادبیات تحقیق 

، اما آشکار شدن مجزای این دو عنصر از یکدیگر نشان نندیبینمی را جدا از هم گرواسطهعنصر آژانس و 

بخش اعظمی از مشکالت ورزش در بخش حقوقی و  رسدیمنظر از وجود دو کانال در این راه دارد. به

، بتوان عنصر هاآژانسبا مدیریت بهینه و نظارت بر عملکرد  رسدیمنظر بازاریابی، همین نکته باشد که به

افزود. توجه به  هاآژانسی را در جای خودش حذف کرد و به مزایای مدیریت صحیح گرواسطهنامطلوب 

ی و عناصری در این میان که به گذارصحهی ورزشی و بحث هارسانهنون استخدام، قانون ضدتراست، قا

اندرکاران، ورزشکاران و مدیران ، بر عهدة تمام مسئوالن، دستنندکیمتوسعه و رونق صنعت ورزش کمک 

ه ی ورزشی است. امید است با این مطالعه گامی در راه توجه هرچه بیشتر به این حوزهارشتهو هواداران 

 شودیمی مجهول این حوزه را بگشایند. بنابراین، پیشنهاد هاجنبهشاءهلل سایر محققان سایر بردارند و ان

ی قراردادهاتا مسئوالن محترم ورزش کشور ترتیبی اتخاذ کنند که با بازنگری بر نظام حاکم بر اقتصاد و 

از یک سو موجبات ، یابی ورزشی بتوانی مختلف بازارهاعرصهحقوقی و نیز با اِعمال قوانین و مقررات در 

در امر تجارت  ژهیوبهرونق تجارت در ورزش را فراهم کرد و از سوی دیگر، مانع بروز بسیاری از تخلفات 

 در ورزش شد.
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Abstract 
This study aimed at recognizing and modeling areas and infrastructures of 

commercial law in Iran professional sport and providing management 

decisions. A researcher-made questionnaire with 70 items was used in this 

study; the content validity of this questionnaire was confirmed by 7 experts 

and its reliability coefficient was determined as 0.894. The sample consisted 

of 300 faculty members, sport experts, coaches, athletes/champions. 

Exploratory and confirmatory factor analyses were used 

for construct validation, identification of the factors and estimation of 

factor loads. The analysis of the data and structural modeling were conducted 

using SPSS21 and LISREL. In explanatory pattern of commercial law in 

professional sport, areas and infrastructures of commercial law were identified 

which included 11 factors: legal contracts, international regulations, 

validation, ambush marketing, employment law, antitrust law, intellectual 

property, sport agency, mediation relationship, sport media and economy. 

Three factors (legal contracts, international regulations, and economy) 

influenced other factors which explained commercial law in Iran professional 

sport. If any of these three factors can appropriately influence other factors of 

this model, the root of many problems in commercial law in professional sport 

will be identified. Attention to the factor loads and the relationship of each 

factor with other factors in this model are helpful for managers in their 

decision making. 
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