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   چکیده

 -پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفیروش این      

پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه و سازمان لیگ برتر بود. این 

صورت که  در مرحله اول، جهت شناسایی مراحل وهش در دو مرحله صورت گرفت. بدینپژ

یافته با خبرگان و متخصصان فعال در سازمان لیگ فوتبال و ساختارمصاحبه نیمه 10تبال، توسعه فو

کد اصلی  2کد فرعی و  30گیری از تحلیل مضمون، مدیریت ورزشی انجام گرفت. با بهرهحوزه 

در مرحله دوم، از عامل در قالب یک پرسشنامه، وارد مرحله دوم شد.  30سپس  شناسایی شد.

های به توافق گروهی بین خبرگان و غربال یافته تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی

 حاصل از مرحله اول استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج سطح توسعه با عنوان شاخص

توسعه مالی، سازمانی، رقابتی، عملکرد و منابع انسانی شناسایی شد. توجه به این عوامل و زیر 

گرایی در لیگ ایلیگ را در راستای توسعه حرفه انریزتواند مدیران و برنامهمیهای آن، بخش

 برتر فوتبال ایران هدایت نماید.
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 مقدمه  

رود. کار میهشامل اقداماتی برگرفته از علوم رفتاری است که برای تغییر در سازمان بتوسعه،    

ه هدف دهد کهایی را پوشش میها، فرایندها و فعالیتای از نظریهگسترده ۀسازمانی مجموع توسعه

گرایی در فوتبال شاید در واژه، تنها به بخش درآمدزایی ایحرفه .ها بهبود سازمان استآنۀ هم

رخ نشان « توسعه»تحت عنوان باشد، اما در مفهوم کلی، با حضور مفهوم اساسی، داشته فوتبال اشاره

 ,Zhu)دغام شده است گرایی در ورزش با مفهوم توسعه ورزش اایاست. بنابراین، مفهوم حرفه داده

توسعه یک فرایند کیفی بسیار کلی با مفهومی بزرگ است که مفاهیم کمّی مانند  . در واقع،(2010

های تغییر، نی نسبت به سایر استراتژیسازما ابتکار توسعهاست. رشد سازمان را در خود جای داده

شوند. آنگاه در یالت ممشک ماندنشناسایی تعامالت و الگوهای رفتاری است که سبب ایجاد و 

مت رفتاری سازمانی سال هم توجه شود، فرایند توسعه به رفتارهای مجزا از که صرفاًعوضِ این

کند بینی مییشخود مشکالت را پخودیبهر سالم دهد؛ چراکه این ساختامیسازمان را هدف قرار 

 (. ,Engetou 2017) شودو مانع از بروزشان می

ای شایسته از توسعه لیگ در بیست عنوان یک لیگ مطرح در سطح آسیا و جهان، نمونهجی.لیگ به

را برای « سازیکمیته فعال»، رئیس لیگ ژاپن، 1، سن ژائوجیان،1111در مارس سال گذشته است. 

ای فوتبال تشکیل داد که در آنجا بحث و تحقیق در مورد چگونگی بهبود سطح کلی حرفه اصالح

گرفت و سرانجام پس از بحث و فوتبال ژاپن انجام شد. جلسات متعددی در این زمینه صورت

ای گفتگوها، توافق شد که فوتبال ژاپن باید راه تجارت را دنبال کند تا در نهایت به هدف حرفه

ای فوتبال ژاپن بحث و گفتگو کمیته تحقیقات در مورد اهداف تشکیل لیگ حرفه .بودن، برسد

دستور کار قرار گرفت: در کردند و پس از الگوبرداری از ورزش و فوتبال کشور آلمان، عوال زیر 

ای بازیکنان . بهبود نظم حرفه3 . تقویت و توسعه فوتبال ژاپن،2ه، احیای فرهنگ ورزش در جامع .1

 & Xiaofei). بهسازی محیطی و امکانات زمین فوتبال با توجه به اهداف 4ان فوتبال و و مربی

                                                           
1. Sen Zhaojian 
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2017 Guochang,) .ای، ای بارز دیگر از لیگ حرفهعنوان نمونه، به1مسابقات لیگ فوتبال یورو

کند و میزان تقاضای  است نگاه فوتبال دوستان را در سراسر جهان به خود جلبهمواره توانسته

که ( Kapustin, 2016باشد )آسیا و آمریکا می ها دراین مسابقات بیش از سایر لیگ اشایتم

تعیین  2دلیل شرایطی دانست که کنفدراسیون فوتبال اروپامطالعات علت این میزان تقاضا را  به

. توسعه 2. توسعه و تعلیم و تربیت جوانان؛ 1است. این شرایط به ترتیب اولویت عبارتند از: کرده

. توسعه ورزش نونهاالن 2. توسعه مدیریت و نیروی انسانی؛ 4. توسعه امکانات؛ 3های مالی؛ اناییتو

ای را و توسعه رفتارهای بازیکنان، داوران، مربیان و هواداران؛ که بر اساس همین اصول، لیگ حرفه

-ی حرفههانکته مهم در مورد هر دو لیگ و سایر لیگ (.Buhler, 2006به نمایش گذاشته است )

عنوان یک سازمان کامالً مستقل از فدراسیون فوتبال و دولت، و ای، این است که سازمان لیگ به

عنوان یک نهاد پردازد. دولت بهتنها با حمایت و نه مداخله آنان در امور سازمان، به فعالیت می

 ,Millwardدهند )ها نیز جداگانه وظایف خود را انجام میحامی وارد عمل شده و فدارسیون

برنامه توسعه جی. لیگ، دولت با ساخت زمین فوتبال در مدارس کشور  عنوان مثال، دربه. (2013

با  ،این فرصت را فراهم آورد تا استعدادهای ورزشی بتوانند فرصت ظهور پیدا کنند و از سوی دیگر

زی قهرمان جام های تلویزیونی، فرهنگ ورزش فوتبال دوستی را با امید این که روساخت برنامه

از سوی دیگر، کشور انگلیس با (. Xiaofei & Guochang, 2017جهانی شوند، ارتقاء بخشید )

( Duray, Cooper & Olson,, Olson 2016ایجاد مدارس فوتبال به کمک توسعه لیگ شتافت )

اند رشد و تعالی داشته« توسعه»ای اما در لقای مفهوم ها بصورت حرفهکه در نهایت، لیگ

((manzadeh, Khodayari, Ghasemi, Rasekh, 2020. 

است. با تأسیس سازمان لیگ در های محبوب در کشور ما بودهفوتبال همواره یکی از ورزش

، این سازمان با هدف برگزاری مسابقات لیگ از سوی فدراسیون بنیانگذاری شد. اما 1311سال 

                                                           
1. UEFA Europa League 

2. Uefa 
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ه است مانند لیگ ژاپن که قدمتی مشابه دارد، از گذشت چندین دوره، این لیگ نتوانستمتأسفانه پس

 ,Seifpanahi Shabani, Gharehkhani) ای فعالیت کندعنوان یک لیگ حرفه توسعه یابد و به

& Naderi, 2017 در کشور ما  (. با نگاه اجمالی به تاریخ فوتبال ایران، کامال مشهود است فوتبال

توانسته نزیادی دارد، بلکه نسبت به کشورهای آسیایی نیز  تنها نسبت به فوتبال اروپا فاصله بسیار نه

ای در فصل مسابقات که مسابقات لیگ حرفهعمل نماید. با آن ،گونه که شایسته استاست آن

 اما عملکرد آن با استاندارهای جهانی و آسیایی فاصله شگرفی دارد؛ شروع شد 1311-1310

(Azadi, Eydi & Yoosefy, 2015 .)گرایی در فوتبال را ایترین مشکالت حرفهممه محققان

کننده لیگ، مشکالت مالیاتی و حقوقی و ناتوانی مدیران اشی از ضعف قوانین سازمان برگزارن

سازمان لیگ از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی  (.Garnham,2002) داندباشگاه می

آن از فدراسیون فوتبال هستند و  اعضای ایران، اختیارات اجرایی مسابقات لیگ را بر عهده دارد که

طور که باید تغییر از نظر منتقدان عرصه فوتبال، این سازمان نتوانسته است وضعیت لیگ برتر را آن

صورت مستقل  عنوان مثال، لیگ در درآمدزایی هنوز به دولت وابسته است و نتوانسته به دهد، به

مالی باشگاه، ناتوانی در برندسازی، فوتبال را از  که وجود عدم شفافیتدرآمدزایی کند، یا این

 (.Behnam, Ahmadi & Bekhshandeh, 2013) استگرایی دور کردهحرفه

عنوان مثال، است؛ بههای توسعه در موارد متعددی عنوان شدهدر تحقیقات مختلف، شاخص

های زمین های ورزشی، وجود جذب نیروی انسانی متخصص، وجوداستقالل اقتصادی سازمان

 ,KrabbenbosوWang, Zhilin, & Dianyi, 2007 ) ورزشی تخصصی و استقالل مدیریتی

گرایی های حرفههای استعدادیابی و مدارس ورزشی تخصصی را از شاخص( یا وجود پایگاه2013

-. اما، پژوهش(Strutner, Parrish & Nauright, 2016)و توسعه در ورزش معرفی کرده است 

ها ر روی لیگ داخلی صورت گرفت، نشان داد که  عملکرد لیگ ایران در بیشتر حیطههایی که ب

های آن را عدم کمیته تخصصی در سازمان لیگ، نقش ترین ضعفبسیار ضعیف است و از مهم

برداری مناسب از منابع مالی موجود در ورزش ضعیف مجمع عمومی سازمان لیگ، عدم بهره
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 & Hesami, Jalali farahani) نشان داد ،ل و انتقال بازیکنانای و سیستم نامناسب نقحرفه

Soleymani, 2015که توجه به بحث هواداری، اماکن و تجهیزات و فضاهای ورزشی، امور ( یا این

 ,Norooziمالی و مدیریت نیروی انسانی لیگ برتر فوتبال ایران را ضعیف توصیف کردند )

Memari & Askari far, 2018 .)که درآمد حق پخش تلویزیونی خود به حرفهآنبه با توجه-

-کند، به دلیل دولتی بودن صدا و سیما، باشگاهطور کلی، توسعه در ورزش کمک میگرایی و به

 ,Elahi, Sajjadi, Khabiri & Abrishami های ورزشی از این نوع درآمد محروم هستند)

ال از نبود مدیران و نیروی انسانی از سوی دیگر، مطالعات حاکی از آن است که فوتب(، 2003

 (.Tabtabaeian, Khabiri, & Rasooli, 2018برد )ای و مجرب رنج میحرفه

ریزی در جبران کمبودها، تهیه تجهیزات و ملزومات کافی )از یکی از راهکارهای توسعه، برنامه

سازمان لیگ جهت نیروی انسانی متخصص تا فضاها و تجهیزات فیزیکی( است؛ لذا ابتدا باید دید 

طور ویژه، باید تمامی عواملی که در توسعه خود چه مواردی را باید در دستور کار قرار بدهد. به

ربط قرار داد تا های ذیاست، شناسایی کرد و آن را در اختیار سازمانتوسعه لیگ الزم و ضروری

توجه به کمبود مطالعات در این  ریزی دقیق طراحی نمایند. بنابراین، بابتوانند براساس آن یک برنامه

یافته یگ را به سمت و سوی یک لیگ توسعههایی که لوزه، این پژوهش درنظر دارد، شاخصح

بر کمک به نقص مطالعات در این حوزه، با قرار  دهد، شناسایی نماید تا عالوهیای سوق محرفه

م کوچکی به سوی پیشرفت و دادن اطالعات الزم به مسئوالن و دست اندرکاران سازمان لیگ، گا

های باالتری قرار گیرد و هدف که فوتبال ایران روزی در جایگاهامید آن توسعه لیگ بردارد. به

 جهانی منتهی گردد.فراتر از صعود به جام جهانی، بلکه کسب مقام در جام
 

 روش تحقیق

یستی، با رویکرد اکتشافی، لحاظ پارادایم، پراگمات لحاظ هدف کاربردی و به پژوهش حاضر به     

دلیل جدید بودن است. بهباشد که با هدف شناسایی مراحل توسعه سازمان لیگ فوتبال انجام شدهمی
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موضوع و گستردگی ابعاد آن، شاخص توسعه لیگ، باید بر مبنای خِرد جمعی شناسایی شوند. 

بر ارتباط  گرفت، تا عالوهروش تحلیل مضامین بنای کار قرار فازی در کنار-بنابراین، روش دلفی

ها، با بکارگیری اعداد فازی مؤثر با خبرگان عرصه فوتبال و دستیابی سریع به اجماع میان نظرات آن

اساس، روش تحقیق در دو  این یافت. برجای اعداد قطعی، به نتایج نزدیک به واقعیت دست به

اهنمای ساختاری و تئوریکی در زمینه که هیچ رمرحله طراحی شد. در مرحله اول، با توجه به این

ی و استخراج ابعاد منظور شناسایمراحل توسعه سازمان لیگ در داخل کشور وجود نداشت، ابتدا به

مصاحبه  10شاخص اشباع نظری  گیری هدفمند و با درنظر گرفتنگیری از روش نمونهتوسعه با بهره

های تهران، عالمه طباطبایی، رازی، سازمان ساختاریافته با خبرگان و متخصصان در دانشگاهنیمه

 لیگ فوتبال و فدراسیون فوتبال در این زمینه انجام شد. 

شد. در مرحله دوم، با توجه به عاملی براساس کدگذاری اصلی و فرعی طراحی 30پرسشنامه      

-آنشناسایی شاخص توسعه لیگ از طریق مصاحبه با خبرگان و احتمال وجود سوگیری در نظرات 

منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و کاربردی بودن و جامعیت مراحل شناسایی شده و ها، به

فازی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان -های احتمالی، از تکنیک دلفیرفع سوگیری

شد. تکنیک دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است که در مواردی استفاده

ن اشی ناکامل و نامطمئن در دسترس باشد با هدف دستیابی به اجماع گروهی در بین خبرگکه دان

شود، در شود.در روش دلفی کالسیک، نظرات خبرگان در قالب اعداد قطعی بیان میاستفاده می

دهنده کنند و این نشانهای ذهنی خود برای بیان نظر استفاده میکه افراد خبره از شایستگیحالی

های لی بودن عدم قطعیت حاکم بر این شرایط است. احتمالی بودن عدم قطعیت، با مجموعهاحتما

ها در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ و با استفاده از فازی سازگاری دارد. بنابراین، بهتر است داده

سنتّی  منظور، پیشنهاد ادغام روش دلفی کالسیک یاهای فازی مورد تحلیل قرارگیرند. بدینمجموعه

فازی ارایه شد. در این روش از توابع عضویت برای نشان -عنوان روش دلفیبا تئوری فازی، تحت

با بکارگیری تئوری  محققان(. Okoli & Pawlowski, 2004شود )دادن نظر خبرگان استفاده می
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ر فازی د-دادند. مزیت روش دلفیفازی در روش دلفی، الگوریتم یکپارچه دلفی فازی را توسعه

ها برای دستیابی توافق گروهی است. مراحل اجرایی توجه به هریک از نظرات و یگپارچه نمودن آن

های های هر مرحله با استفاده از تعاریف نظریهاین روش ترکیبی از روش دلفی سنتی و تحلیل داده

-میادهسازی نظرات خبرگان از اعداد فازی استفمنظور فازی(. به1های فازی است )شکلمجموعه

-های فازی هستند که در مواجه با عدم قطعیت در مورد یک پدیده بهشود. اعداد فازی، مجموعه

است. عدد  شده شود. در این مطالعه از عدد فازی مثلثی استفادههای عددی تعریف میهمراه داده

بیشینه  u شود. کران باالمی نمایش دادهM= (l,m,u)  صورت فازی مثلثی با سه عدد حقیقی به

ترین مقدار یک عدد فازی محتمل mو M  کمینه عدد فازی l، کران پایین Mمقادیر عدد فازی 

 ,Fink-Hafner, Dagen) صورت زیر استاست. تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی به

Douˇsak, Novak & Hafner-Fink, 2019:) 

                                                                                     (    1)رابطه 

(: گام Okoli & Pawlowski, 2004باشد )شرح زیر می فازی به-مراحل اجرای روش دلفی

ای دارای ساختار بر اساس نتایج گردآوری نظرات خبرگان: در مرحله اول دلفی، پرسشنامه-اول

ستفاده از متغیرهای کالمی خیلی کم، مرحله اول پژوهش طراحی و از خبرگان درخواست شد تا با ا

کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد میزان اهمیت هریک از مراحل شناسایی شده را مشخص نمایند. گام 

تبدیل متغیرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی: در این مرحله متغیرهای کالمی با توجه به  -دوم

 صورت اعداد فازی مثلثی تعریف شدند. ( به1جدول )

 . اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای کالمی1لجدو

 (l,m,u) اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

(52/0، 1، 1) خیلی زیاد  

 (20/0، 52/0، 1) زیاد

 (22/0، 20/0، 52/0) متوسط
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 (0، 22/0، 20/0) کم

 (0، 0، 22/0) خیلی کم

شد و مجموعه اعداد فازی ن دادهنظر هریک از خبرگابدین صورت که اعداد فازی مثلثی به     

 آمد.دست( به2مثلثی برای هر خبره با استفاده از رابطه )

 :                                                                  2رابطه 

از طریق رابطه  )Ã(i)(ها از تمامی مجموعه )m (i)Ã(ها گام سوم: در این مرحله میانگین مجموعه     

 شد.محاسبه 3

                                :     3رابطه

 شد. ( محاسبه4سپس برای هر خبره، مقدار اختالف از میانگین با استفاده از رابطه )

 :      4رابطه

منظور بررسی میزان توافق بین خبرگان، پرسشنامه مرحله اول بعد از اعمال در مرحله دوم به     

ها با میانگین مراه میانگین نظرات خبرگان و اختالف نظر قبلی هریک از آنتغییرات الزم به ه

ها را مرور نموده و در ها درخواست شد تا پاسخمجددًا برای اعضاء پنل خبرگان ارسال و از آن

 نظرکنند.های خود تجدیددر نظرات و قضاوت صورت نیاز

شد و مرحله دوم دلفی انجام گرفت، ن دادهگام چهارم: بعد از اینکه بازخورد اولیه به خبرگا     

 درآمد. 2صورت رابطه  نظرات اصالح شده خبرگان در قالب اعداد فازی مثلثی به

 :                                       2رابطه 
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m( در این مرحله نیز همانند گام دوم، میانگین نظرات اصال شده خبرگان     
(i)(B  در مرحله دوم

 شد.( محاسبه6طریق رابطه ) دلفی از

 :                                                              6رابطه 

های مختلفی برای فازی زدایی مقادیر نهایی هر یک از کردن؛ روشزادییگام پنجم: فازی     

زدایی برای فازی( 5ثقل بر اساس رابطه )ها وجود دارد. در این مطالعه از روش ساده مرکز شاخص

 یک از مراحل دلفی استفاه شد. مقادیر هر

 :                                                                                   5رابطه 

گام ششم: محاسبه میزان اختالف نظر خبرگان در دو مرحله؛ میزان اختالف نظر خبرگان در دو      

( محاسبه شد. تکرار مراحل دلفی تا آنجا پیش رفت که اختالف نظر 1بطه )مرحله دلفی از طریق را

( برسد و در این صورت 2/0خبرگان بین دو مرحله نظر سنجی به کمتر از حد آستانه خیلی کم )

 شود.فرایند نظر سنجی متوقف می

                                            :                               1رابطه 

 است.شدهفازی در شکل یک آورده -مراحل دلفی

فازی اندازه پنل خبرگان است. در ارتباط با پنل مورد نیاز -نکته مهم در اجرای تکنیک دلفی 

(؛ اما اندازه Hsu & Sandford, 2007برای دلفی سنتی و دلفی فازی اجماع نظر وجود ندارد )

در پژوهش حاضر،  (.Fink-Hafner & et al, 2019ست )نفر ا 11تا  10یا بین  12تا  1معمول بین 

هیأت علمی، بودند که براساس چهار ان و متخصصان در هیأت علمی و غیرخبرگاعضا پنل خبرگان 

-ویژگی دانش، تجربه، تمایل و زمان کافی برای شرکت در مراحل دلفی با استفاده از روش نمونه
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های هر دور ند. پس از تعیین اعضای پنل، پرسشنامهگیری هدفمند یا قضاوتی شناسایی و انتخاب شد

شیوه  صورت حضوری و در مواردی که امکان دسترسی به خبرگان وجود نداشت، به به

 آوری شد.الکترونیکی توزیع و جمع

 
 فازی -مراحل تکنیک دلفی .1شکل

 

 هایافته

آورده  2ر اطالعات در جدول بود و سای 60/41 ± 63/6میانگین سنّی اعضای پنل خبرگان برابر      

شود بیشترین میزان مشارکت مربوط به اعضای هیأت علمی همان طور که مشاهده می شده است.

 های کشور بوده است.دانشگاه
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 کننده در پژوهشمشخصات اعضاء پنل شرکت .2جدول

 

 

ویژگی پانل 

 اعضا

 مدرک تحصیلی

 جنس رتبه

کارشناسان غیر هیأت 

 علمی
 میاعضا هیأت عل

 مرد زن
فوق 

 لیسانس

دکتری 

 تخصصی

سازمان 

 لیگ

فدارسیون 

 فوتبال
 دانشیار استادیار

 11 4 3 2 2 2 1 5 فراوانی

 %33/53 %66/26 %20 %33/33 %33/13 %33/33 %33/23 %66/46 درصدفراوانی

در  عامل مؤثر 30بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق و نظر همکاران،  فازی: -مرحله اول دلفی     

های توسعه سازمان لیگ برتر فوتبال جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد گردید با توجه به گزینه

شد و در ای جهت ارائه به خبرگان طراحیپیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف شده، پرسشنامه

دی های پیشنهابر گزینه شد. در این مرحله، پیشنهاد جدیدی عالوهاختیار اعضاء پنل قرار داده

زدائی از فازی همچنین و 4و  3، 2فازی از روابط  میانگین آوردن بدست برای است. دریافت نشده

 آورده شده است. 3زدایی معیارها در جدول که میانگین فازی و فازی. است شده استفاده 2رابطه 

 های خبرگان حاصل از نظرسنجی نخستمیانگین دیدگاه .3 جدول

اییزدمیانگین پس از فازی میانگین فازی ها مؤلفه  

 111/0 (6/0، 12/0، 11/0) .داشتن تعادل رقابتی یکپارچه1

 611/0 (42/0، 5/0، 12/0) .ایجاد بازار فروش کاالهای لیگ2

 133/0 (63/0، 11/0، 11/0) ورستارگان )داخلی و خارجی(زمینه حض قوانین منسجم در .تدوین3

 161/0 (65/0، 12/0، 1) هاهای مجهز باشگاهاستادیوم .تدوین مقررات منسجم در زمینه داشتن4

 اهاداف(عالئام تجااری و  )محصاول، مختلاف هاایبخش در بودن .متمایز2

 به رقبا نسبت

(12/0 ،5/0 ،42/0) 611/0 

 513/0 (1/0،22/0، 1)رساانه و  حامیان ماالی، نفعان )اعم از هواداران،.داشتن تعامل اثربخش با ذی6
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 غیره

 521/0 (2/0، 52/0، 13/0) شدن سازمان لیگ از فدارسیون فوتبالقل.مست5

 652/0 (43/0، 61/0، 1/0) .تدوین قوانین حمایتی  تماشاگران و هواداران 1

 551/0 (25/0، 12/0، 12/0) .تدوین قوانین تجاری و حمایتی حامیان مالی1

 611/0 (42/0، 5/0، 12/0) .استفاده از فضای مجازی برای ایجاد ارزش ویژه برند لیگ10

 544/0 (23/0، 51/0، 12/0) انداز سازمان لیگ.مشخص بودن افق و چشم11

 511/0 (41/0، 53/0، 12/0) گذاری بلیط مسابقاتهای بازاریابی نوین در قیمتن برنامه.تعیی12

 511/0 (12/0،25/0، 11/0) های درآمدزا برای لیگ.نحوه عملکرد لیگ در بخش13

 511/0 (21/0، 13/0، 12/0) بردن جذابیت لیگ .باال14

 106/0 (60/0، 12/0، 15/0 سازی در گزارشات مالی لیگ.شفاف12

 115/0 (60/0، 12/0، 15/0) گرایی در لیگایکارآمد در زمینه استقرار حرفههای .تدوین استراتژی16

 144/0 (62/0، 1/0، 11/0) ای انحصاری مسابقاتپخش رسانه.داشتن حق15

 551/0 (22/0، 1/0، 11/0) .انتخاب و بکارگیری عناصر مناسب تمامی عناصر برند لیگ11

 565/0 (22/0، 1/0، 12/0) گراییایهای راهبردی حرفهنامه.ثبات در بر11

 551/0 (22/0، 1/0، 11/0) یابی برند لیگ.موقعیت20

 122/0 (62/0، 15/0، 11/0) .افزایش تابع تقاضای تماشای لیگ21

 500/0 (45/0، 52/0، 12/0) گریهای حامی.افزایش طول مدت دوره22

 526/0 (22/0، 55/0، 11/0) سازی لیگ.ثبات رویه و استقرار در برند23

 131/0 (62/0، 1/0، 15/0 متخصصان حوزه مدیریت ورزشی در سازمان لیگ نخبگان و .بکارگیری24

 152/0 (61/0، 13/0، 1) هامالی باشگاه سازی در قراردادهای.ایجاد سیستم شفاف22

 514/0 (21/0، 13/0، 15/0) های کاهش دالالن اقتصادی در باشگاه.تنظیم قوانین انضباطی برا26

 111/0 (6/0، 12/0، 11/0) ( از نخبگان و استعدادهای ورزشیجانبه )علمی، مالی و غیره.حمایت همه25

 533/0 (22/0، 55/0، 12/0) دولتیهای .کاهش وابستگی به دولت و ارگان21

 551/0 (25/0، 12/0، 12/0) داران فوتبال آسیا و جهاندوین راهبردهای ارتباطی با کرسی.ت21

 511/0 (41/0، 53/0، 12/0) اداری های فنی، مالی و.تقویت دستورالعمل30
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( S=15/0هاا )شاگاهسازی در قراردادهای مالی باایجاد سیستم شفاف سنجی نخست،براساس نظر     

( و S=16/0هاای ورزشای )هاای مجهاز باشاگاهتدوین مقررات منسجم در زمینه داشاتن اساتادیومو 

 ( بیشترین میزان موافقت وجود داشت.S=14/0)ای انحصار مسابقات پخش رسانهداشتن حق

 کاه در ایان پرسشانامه گردیاد تهیاهدیگاری  پرسشانامه در مرحله دوم فازی: -مرحله دوم دلفی

 ساایر دیادگاه باا اخاتالف آنهاا میازان و فارد هار قبلای نظار نقطاه با همراههای پیشنهادی گزینه

 دوم مرحلاه در .گردیاد خبره ارساال گروه اعضای به مجدداً زدائی شده(،خبرگان)میانگین فازی

 پاساخ ارائه شده سواالت به مجددا گروه نظرات سایر اعضای نقط به توجه با خبره گروه اعضای

 با اول مرحله نهمچو دوم مرحله در شده ارائه هایپاسخ شمارش نتایج میانگین فازی که انددهدا

 است.شدهآورده 4محاسبه و در جدول  گزارش شده هایفرمول از استفاده

 دوم سنجیرنظ حاصل از  خبرگان های هدیدگا میزان .4 جدول

ییزدااز فازیمیانگین پس میانگین فازی ها مؤلفه  

 152/0 (61/0، 13/0، 1) داشتن تعادل رقابتی یکپارچه.1

 133/0 (63/0، 11/0، 11/0) .ایجاد بازار فروش کاالهای لیگ2

 144/0 (62/0، 10/0، 11/0) ر ستارگان )داخلی و خارجی(.تدوین قوانین منسجم در زمینه حضو3

 161/0 (65/0، 12/0، 1) هاهای مجهز باشگاهت منسجم در زمینه داشتن استادیوم.تدوین مقررا4

 121/0 (62/0، 15/0، 1) نسبت به رقبا اهداف( عالئم تجاری و ،)محصول های مختلفدربخش .متمایز بودن2

 106/0 (21/0 13/0، 1) (اداران، حامیان مالی، رسانه و غیرهنفعان )اعم از هو.داشتن تعامل اثربخش با ذی6

 513/0 (25/0، 12/0، 15/0) تبال.مستقل شدن سازمان لیگ از فدارسیون فو5

 120/0 (62/0، 1/0، 1) .تدوین قوانین حمایتی  تماشاگران و هواداران 1

 122/0 (62/0، 15/0، 11/0) .تدوین قوانین تجاری و حمایتی حامیان مالی1

 522/0 (2/0، 52/0، 12/0) .استفاده از فضای مجازی برای ایجاد ارزش ویژه برند لیگ10

 552/0 (25/0، 12/0، 13/0) انداز سازمان لیگدن افق و چشم.مشخص بو11

 531/0 (22/0، 55/0، 13/0) گذاری بلیط مسابقاتهای بازاریابی نوین در قیمت.تعیین برنامه12

 100/0 (21/0، 13/0، 11/0) های درآمدزا برای لیگ.نحوه عملکرد لیگ در بخش13

 100/0 (60/0، 12/0، 12/0) .باالبردن جذابیت لیگ 14
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 106/0 (6/0، 12/0، 15/0) سازی در گزارشات مالی لیگ.شفاف12

 115/0 (62/0، 15/0، 15/0) گرایی در لیگایینه استقرار حرفههای کارآمد در زم.تدوین استراتژی16

 144/0 (62/0، 1/0، 11/0) ای انحصاری مسابقاتپخش رسانه.داشتن حق15

 106/0 (21/0، 13/0، 1) ناسب تمامی عناصر برند لیگ.انتخاب و بکارگیری عناصر م11

 133/0 (63/0، 11/0، 11/0) گراییایهای راهبردی حرفهت در برنامه.ثبا11

 121/0 (62/0، 15/0، 1) یابی برند لیگ.موقعیت20

 122/0 (62/0، 15/0، 11/0) .افزایش تابع تقاضای تماشای لیگ21

 111/0 (6/0، 12/0، 11/0) گریهای حامی.افزایش طول مدت دوره22

 565/0 (23/0، 51/0، 11/0) سازی لیگ.ثبات رویه و استقرار در برند23

 131/0 (62/0، 1/0، 15/0) .بکارگیری نخبگان و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی در سازمان لیگ24

 152/0 (61/0، 13/0، 1) هاسازی در قراردادهای مالی باشگاه.ایجاد سیستم شفاف22

 514/0 (21/0، 13/0، 15/0) های کاهش دالالن اقتصادی در باشگاه.تنظیم قوانین انضباطی برا26

 111/0 (6/0، 12/0، 11/0) ( از نخبگان و استعدادهای ورزشیجانبه )علمی، مالی و غیره.حمایت همه25

 133/0 (5/0، 12/0، 1) های دولتی.کاهش وابستگی به دولت و ارگان21

 511/0 (21/0، 13/0، 12/0) داران فوتبال آسیا و جهانراهبردهای ارتباطی با کرسیدوین .ت21

 531/0 (22/0، 55/0، 13/0) اداری ی، مالی وهای فن.تقویت دستورالعمل30

 مرحلاه، درصاورتی ایان نتایج با مقایسه آن و اول مرحله در شده ارائه هایدیدگاه به توجه با

 فرایناد صاورت ایان در باشاد( 1/0کام ) خیلای آساتانه حاد از ترکم دو مرحله بین اختالف که

. این اخاتالف میاانگین باین مرحلاه دوم و (Hsu & Sandford, 2007) شودمی متوقف نظرسنجی

 است. شده اول در جدول زیر آورده

 دوم و اول مرحله سنجیرنظ در خبرگان دیدگاه اختالف میزان .2 جدول

مرحله  ها مؤلفه

 اول

مرحله 

 مدو

اختالف مرحله 

 اول و دوم

 061/0 152/0 111/0 .داشتن تعادل رقابتی یکپارچه1

 144/0 133/0 611/0 .ایجاد بازار فروش کاالهای لیگ2

 011/0 144/0 133/0 و خارجی( )داخلی ستارگان حضور زمینه در منسجمقوانین.تدوین3
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 000/0 161/0 161/0 هاهز باشگاهمقررات منسجم در زمینه داشتن استادیوم های مج.تدوین4

 اهاداف(عالئام تجااری و  ،)محصاول مختلاف هاایبخاش در بودن .متمایز2

 نسبت به رقبا

611/0 121/0 131/0 

 022/0 106/0 513/0 (و غیره رسانه مالی،حامیان )اعم ازهواداران، فعانینذ با اثربخشتعامل.داشتن6

 026/0 513/0 521/0 ن فوتبال.مستقل شدن سازمان لیگ از فدارسیو5

 0151 120/0 652/0 تماشاگران و هواداران  .تدوین قوانین حمایتی1

 044/0 122/0 551/0 .تدوین قوانین تجاری و حمایتی حامیان مالی1

 033/0 522/0 611/0 .استفاده از فضای مجازی برای ایجاد ارزش ویژه برند لیگ10

 021/0 552/0 544/0 زمان لیگانداز سا.مشخص بودن افق و چشم11

 021/0 531/0 511/0 گذاری بلیط مسابقاتهای بازاریابی نوین در قیمت.تعیین برنامه12

 011/0 100/0 511/0 های درآمدزا برای لیگ.نحوه عملکرد لیگ در بخش13

 011/0 100/0 511/0 .باالبردن جذابیت لیگ 14

 000/0 106/0 106/0 سازی در گزارشات مالی لیگ.شفاف12

 000/0 115/0 115/0 گرایی در لیگایحرفه استقرار زمینه در کارآمدهایاستراتژی.تدوین16

 000/0 144/0 144/0 ای انحصاری مسابقاتپخش رسانه.داشتن حق15

 021/0 106/0 551/0 .انتخاب و بکارگیری عناصر مناسب تمامی عناصر برند لیگ11

 065/0 133/0 565/0 ای گراییراهبردی حرفههای .ثبات در برنامه11

 020/0 121/0 551/0 یابی برند لیگ.موقعیت20

 000/0 122/0 122/0 .افزایش تابع تقاضای تماشای لیگ21

 111/0 111/0 500/0 گریهای حامی.افزایش طول مدت دوره22

 011/0 565/0 526/0 سازی لیگ.ثبات رویه و استقرار در برند23

 000/0 131/0 131/0 لیگ  سازمان در ورزشی مدیریت حوزه متخصصان و نخبگان گیری.بکار24

 000/0 152/0 152/0 های باشگاهسازی در قراردادهای مال.ایجاد سیستم شفاف22

 000/0 514/0 514/0 های کاهش دالالن اقتصادی در باشگاه.تنظیم قوانین انضباطی برا26

 000/0 111/0 111/0 استعدادهای ورزشی نخبگان و از (مالی و غیره ی،)علمجانبه.حمایت همه25

 120/0 113/0 533/0 های دولتی.کاهش وابستگی به دولت و ارگان21

 011/0 511/0 551/0 داران فوتبال آسیا و جهاندوین راهبردهای ارتباطی با کرسی.ت21

 021/0 531/0 511/0 های فنی، مالی، اداری.تقویت دستورالعمل30



16 شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال ... 
  

-وحدت نظر نرسایده به 21 و22، 1، 2، 2های در مؤلفه دهدمی نشان فوق جدول که گونههمان

 ، لاذااست ( بوده1/0) کم خیلی آستانه حد از بیشتر دوم اول و مراحل در نظر اختالف میزان واند 

اسات کاه کنناده ایان نکتاه ایان مطلاب بیان. یابادادامه مای فوق هایمؤلفه خصوص در نظرسنجی

مؤلفاه بااقی ماناده  2اناد و تنهاا در باوده موافاق شاده اشااره هاایمؤلفاه با همه خبره گروه اعضای

 ای دارند.مالحظه نظر قابلاختالف

 معیارهاای و هاامؤلفاه در الزم تغییارات اعماال ضامن مرحله این درفازی:-مرحله سوم دلفی 

 میانگین دیدگاه با آنها اختالف میزان و فرد هر قبلی نظرنقطه با همراه و تهیه سوم پرسشنامه مدل،

 مؤلفاه 30از  مرحلاه ایان در کاه تفااوت ایان باا. گردیاد ارسال خبرگان بها خبرگان مجدد سایر

 صاورت باقیماناده مؤلفه 2مورد  در نظرسنجی و گردیده متوقف مورد 22قبل،  مرحله در موجود

 است.گرفته

 صل از نظرسنجی مرحله سومهای خبرگان حامیانگین دیدگاه.6جدول 
از میانگین پس میانگین فازی ها مؤلف

زداییفازی  

 12/0 (62/0، 1/0، 1) .ایجاد بازار فروش کاالهای لیگ2

تجااری و عالئام )محصاول، مختلاف هاایبخاش در باودن .متمایز2

 رقبابه نسبت اهداف(

(1 ،11/0 ،63/0) 131/0 

 161/0 (65/0، 12/0، 1) و هواداران .تدوین قوانین حمایتی  تماشاگران 1

 131/0 (63/0، 11/0، 1) گریهای حامی. طول مدت دوره22

 114/0 (52/0، 15/0، 1) های دولتیکاهش وابستگی به دولت و ارگان.21

 جادول شارح به سوم و دوم مراحل در خبرگان نظرفاختال میزان 1 شماره فرمول به توجه با     

 و دوم مراحال در خبرگان نظرفاختال میزان دهدمی نشان (5) جدول که طورهمان .باشدمی زیر

 ایان در نظرسانجی لاذا واسات  (1/0کم ) خیلی آستانه حد از کمتر مؤلفه باقی مانده 2برای  سوم

توان گفت در ایان مرحلاه، اجمااع خاوبی میاان خبرگاان پدیاد در واقع می .شودمی متوقف مرحله
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 بناابراین .ها دارای میانگین باالیی از نظر اهمیات هساتندتمامی مؤلفه فوق لعوام بین از. استآمده

 ها مورد تأیید قرار گرفت.مؤلفه، تمامی آن 30 از نظرسنجی مرحله سه طی در

 سنجی مرحله دوم و سوم های خبرگان در نظراختالف دیدگاهمیزان  .5دول شماره ج

مرحله  هاهمؤلف

 دوم

مرحله 

 سوم

اختالف مرحله 

 دوم و سوم

 015/0 120/0 144/0 .ایجاد بازار فروش کاالهای لیگ2

اهاداف(  عالئام تجااری و ،های مختلاف )محصاول.متمایز بودن دربخش2

 نسبت به رقبا

131/0 131/0 011/0 

 011/0 161/0 151/0 .تدوین قوانین حمایتی  تماشاگران و هواداران 1

 021/0 131/0 111/0 گریهای حامی.افزایش طول مدت دوره22

 011/0 114/0 120/0 های دولتی.کاهش وابستگی به دولت و ارگان21

فازی، شاخص توسعه سازمان لیگ برای رسیدن به یک لیگ مساتقل -با استفاده از تکنیک دلفی     

 تدوین شد: (1)جدول صورت زیر  ای،  بهو حرفه

 آنهای وابسته به های توسعه لیگ و زیر شاخصشاخص .1جدول
 زیر شاخص شاخص توسعه

 

 شاخص توسعه مالی

هاای بازاریاابی مایتی حامیان مالی، تعیین برنامهایجاد بازار فروش کاالهای لیگ، تدوین قوانین تجاری و ح

-هاای درآمادزا بارای لیاگ،  شافافبخشگذاری بلیط مسابقات، توسعه عملکرد لیگ در نوین در قیمت

ای انحصااری مساابقات، افازایش تاابع تقاضاای پخاش رساانهحاقی در گزارشات مالی لیگ، داشاتن ساز

 گری.های حامیتماشای لیگ، افزایش طول مدت دوره

 

 شاخص توسعه سازمانی

ناداز ساازمان لیاگ، تادوین ال، مشاخص باودن افاق و چشاممستقل شدن سازمان لیگ از فدارسیون فوتباا

کاارگیری عناصار مناساب ه ر لیاگ، انتخااب و باگرایی دایکارآمد در زمینه استقرار حرفههای استراتژی

-گرایی، کاهش وابستگی به دولت و ارگاانایهای راهبردی حرفهت در برنامهتمامی عناصر برند لیگ، ثبا

 .اداری های فنی، مالی وهای دولتی، تقویت دستورالعمل

 

 شاخص توسعه رقابتی

اهداف( نسابت  عالئم تجاری و ،لف )محصولهای مختداشتن تعادل رقابتی یکپارچه، متمایز بودن دربخش

دوین راهبردهاای ارتبااطی باا هاا، تای کاهش دالالن اقتصادی در باشاگاهبه رقبا، تنظیم قوانین انضباطی برا

 .داران فوتبال آسیا و جهانکرسی

از فضای مجازی برای ایجااد ها، استفاده های مجهز باشگاهت منسجم در زمینه داشتن استادیومتدوین مقررا 
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یگ، ثبات رویه و استقرار در برندسازی یابی برند لگ،  باالبردن جذابیت لیگ، موقعیتارزش ویژه برند لی شاخص توسعه عملکرد

 ها.الی باشگاهسازی در قراردادهای ملیگ، ایجاد سیستم شفاف

 

شاااخص توسااعه منااابع 

 انسانی

نفعان )اعام رجی(، داشتن تعامل اثربخش با ذیر ستارگان )داخلی و خاتدوین قوانین منسجم در زمینه حضو

تماشااگران و هاواداران، بکاارگیری  اداران، حامیاان ماالی، رساانه و غیاره(، تادوین قاوانین حماایتیاز هو

ز ( اجانباه )علمای، ماالی و غیارهیریت ورزشای در ساازمان، حمایات هماهنخبگان و متخصصان حوزه ماد

 نخبگان و استعدادهای ورزشی لیگ.

 

 گیرینتیجهبحث و 

ینده درخشان برای هر سازمان و بخش آکیفی است که نوید جانبه وتوسعه یک فرآیند همه     

دوره هنوز  11مهوری اسالمی ایران با گذشت نهایت یک جامعه است. سازمان لیگ فوتبال جدر

ایران  طور که شایسته ورزش فوتبال در کشورگرایی، آنایته است در زمینه توسعه و حرفهنتوانس

های است، گام بردارد. این پژوهش با مصاحبه از نخبگان این حوزه در زمینه شناسایی شاخص

ک دلفی فازی این فرصت را به محقق داد تا با مطالعه بعد اساسی را شناسایی کرد و تکنی 2توسعه، 

 . بندی نمایدهای هر بعد دستهشاخصزیر و بررسی دقیق

  پنج شاخص توسعه بدین شرح است:

ای است. های مهم و اثرگذار در ورزش حرفهشاخص مالی: اقتصاد یکی از شاخص( الف

میلیارد تومان  400پخش تلویزیونی فوتبال ایران بیش از که حقحالیبراساس اسناد موجود، در

ها و دیگر سایتاست و تنها به درآمد اندک از وببهرهاست، سازمان لیگ از آن بیبرآورد شده

ای نامید در حالی توان یک لیگ را حرفه(. چطور میAzadi & et al, 2017وابسته است ) هارسانه

مان، ای آلهای حرفهدر لیگ چیزی برابر صفر است! پخش تلویزیونیزان دریافتی از حقکه می

های حاضر در لیگ قرار داده پخش دریافتی در اختیار باشگاهانگلیس، ایتالیا، ژاپن و غیره میزان حق

با تزریق توسعه اقتصاد لیگ است. بدون شک، گرایی و ایشود و این یک گام اصلی در حرفهمی

های ورزشی بهتر از وضع کنونی خواهد بود. از این منبع مالی مهم، شرایط سازمان لیگ و باشگاه
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سوی دیگر، لیگ در بخش درآمدزایی هنوز دچار مشکل است و هیچ گونه کاال یا محصولی به 

شود. لیگ ژاپن پس از طراحی برنامه توسعه، تولید کاالهای کاالی تجاری لیگ عرضه نمیعنوان 

تبلیغاتی با برند لیگ را در دستور کار قرار داد و با فروش این کاالها توانست یک درآمد جزیی 

های درآمدزا در توسعه اقتصادی و مالی برای کسب درآمد طراحی نماید. یکی دیگر از بخش

(. بر Xiaofei & Guochang, 2017و  zhu, 2010اران و حامیان مالی لیگ هستند )لیگ، هواد

اساس گزارشات مندرج در سازمان لیگ، قرادادهای حامیان مالی که شامل تبلیغات محیطی در 

صورت فصلی است هشود و تنها در چند مورد قراداد بفصل بسته میصورت نیمهباشد، بمسابقات می

-در اختیار لیگ قرار داده میگردد که در نهایت مبلغی های دیگر اجرا میکتو آن هم توسط شر

ساله شده در لیگ، قوانینی مبنی بر یک گذاریژاپن و آلمان برای افزایش میزان سرمایهلیگ  شود.

صورت در شروع هر فصل مسابقات عالوه بر افزایش رقابت اند تا بدینهبودن قراردادها تدوین نمود

 و Kemper & Breuer, 2016)وجود آید هگری، یک میزان ورودی مطمئن سرمایه بدر حامی

Millwar, 2013 )گذاری بلیط مسابقات که از دیگر منابع مهم های قیمت. از سوی دیگر، برنامه

نمایند تا با کمک به تابع تقاضای ها قوانین و مقررات آن را تدوین میمالی لیگ است که لیگ

( و در Kapustin, 2016های ورزشی نیز کمک نمایند )رشد اقتصادی باشگاه تماشای لیگ، به

سازی خارج ساخته و نهایت، شفافیت در گزارشات مالی سالیانه، لیگ را از قرار گرفتن در حاشیه

 کشد.یک شبکه امن جهت سرمایه گذاری حامیان مالی )اعم از داخلی و خارجی( را به تصویر می

ترین مشکل سازمان لیگ، وان گفت که بزرگجرأت بتانی: شاید بهشاخص توسعه سازمب( 

عبارت دیگر، لیگ توسط اعضای فدراسیون مدیریت وابستگی آن به فدراسیون ورزشی است؛ یا به

رسیم که ساختار لیگ ها، به این نتیجه میهای انگلیس، اسپانیا و دیگر لیگشود. با مطالعه لیگمی

یک نهاد مستقل عمل نماید که اوالً، مدیر لیگ و مجمع آن ترکیبی از صورت هتواند بزمانی می

های راهبردی لیگ مختص خود لیگ باشد. لیگ اعضای فدراسیون نباشد؛ دوماً، استراتژی و برنامه

گونه وابستگی و دخالت اله توسعه لیگ را طراحی نمود، هرژاپن زمانی که برنامه بیست س
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ها با هدف یافتن کار خارج کرد، سپس ساختار مستقل از تمامی نهادفدارسیون فوتبال را از دستور 

های مالی، اداری، یطههای دیگر طراحی نمود، قوانین مقرراتی در تمامی حجایگاه در آسیا و قاره

های وابسته به لیگ باید از این قوانین بدون هیچ تدوین گردید و تمامی ارگان حقوقی و غیره

ها مانند دولت، تنها با فدراسیون فوتبال و دیگر ارگان(. Zhu, 2010) نمودندکاستی حمایت می

های لیگ را داشتند. در های توسعه حق مشارکت و نه مداخله، در برنامههدف بهبود و تسریع برنامه

لیگ آلمان هم با هدف توسعه و کشف ستارگان ورزشی، مدارس موظف به تأسیس یک زمین 

زم را در اختیار مدارس قرار و دولت به حمایت از این برنامه بودجه ال فوتبال در محیط مدرسه شدند

ها، بود که همچنان به عنوان همچنین، نمونه بارز برنامه حمایتی لیگ ژاپن کارتون فوتبالیست داد.

یای کسب قهرمانی در جام جهانی را در اذهان عمومی ؤها وجود دارد و ریک اسطوره در بین ژاپنی

  (.Krabbenbos, 2013ا نمودی بر توسعه فرهنگ ورزش فوتبال در جامعه باشد )پروارند تمی

توان به شاخص توسعه رقابتی: فوتبال تنها رشته محبوب در ایران نیست، در کنار آن میج( 

توانند با نمود که خود می های ورزشی اشارههایی مانند والیبال، کشتی، تکواندو و سایر رشتهرشته

های توسعه رقابتی، زنگ رقابت را برای لیگ به صدا درآورد. یکی از زیر شاخص جذب تماشاگر

تعادل رقابتی در لیگ است. عنصر مهمی که لیگ را از دو یا چند قطبی بودن مسابقات خارج سازد 

توجه تماشاگران و به دنبال  بینی کند، کانونو با ایجاد شرایطی که نتایج مسابقات را غیرقابل پیش

ها، یکی دیگر از زیر شاخص(. Dejonghe & Opstal, 2010) ها و حامیان مالی گرددانهآن رس

های مختلف مانند محصول، عالئم تجاری و اهداف است. همچنین لیگ باید متمایزسازی در بخش

آن خللی ایجاد  گرایی لیگ و توسعه برنامهایدالالن نتوانند در روند حرفه قوانینی تنظیم نماید که

آورد و گسترش آن همچون یک بیماری عفونی، وجود میهحضور دالالن یک بازار کاذب بند. کن

سازد و لیگی که نتواند دست بحران مواجه می دی و چرخه مالی و اداری لیگ را بابدنه اقتصا

 داران وتی فعالیت نماید. ارتباط با کرسیدرستی در عرصه رقابتواند بهالن را کوتاه نماید نمیدال

سفانه لیگ فوتبال ایران هنوز های توسعه لیگ است. متأر از شاخصجلب توجه آنان، یکی دیگ
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نتوانسته استانداردهای اولیه کنفدراسیون آسیا را تأمین نماید و کسب میزبانی مسابقات همواره با 

کنار آن های توسعه توجه به این ارتباط و در است. بنابراین، از شاخص مشکالت بسیار مواجه بوده

، Wang & et al (2007) هایهای نامبرده است که با پژوهشبهبود استاندارهای مدنظر سازمان

Estoner & et al (2016)  وTababaian & et al (2018) سو بود.هم 

-های دروننهایی از مجموعه فعالیتیک خروجی  ،شاخص توسعه عملکرد: عملکرد لیگد( 

اگر نتوانند انتظارات را برآورده سازنند، نارضایتی و به دنبال آن  هاسازمانی است که این فعالیت

نفعان لیگ را داشت و این مسأله زمانی بغرنج خواهد شد که ذی همراه خواهدترک لیگ را به

توان به می های توسعه عملکرد لیگشاخص. از جمله زیر(,Olson et al 2016سازد ) درگیر

ها، استفاده از فضای مجازی برای های مجهز باشگاهداشتن استادیومتدوین مقررات منسجم در زمینه 

یابی برند لیگ، ثبات رویه و استقرار بردن جذابیت لیگ، موقعیت ایجاد ارزش ویژه برند لیگ،  باال

نمود. در برنامه  ها اشارهسازی در قراردادهای مالی باشگاهدر برندسازی لیگ و ایجاد سیستم شفاف

ین، زمانی این که تصمیم به توسعه لیگ گرفته شد، ابتدا قوانینی تنظیم شد تا شرایط توسعه لیگ چ

ها حداقل استانداردهای کنفدراسیون برای ورود هر باشگاه به لیگ طوری تنظیم گردد که تیم

بازی مستقل  توان به تجهیزات و زمینترین آن میفوتبال آسیا را رعایت کرده باشند که از مهم

-های حاضر در لیگ برتر، تعداد انگشت. در بین تیم( Xiaofei, 2017&Guochang رد )اشاره ک

اند که همان تعداد اندک نیز نتوانستههای ورزشی مستقل برخوردارهستند، شماری از استادیوم

های توسعه عملکرد لیگ به موارد فوق حداقل استاندارها را کسب نمایند. لذا شایسته است در برنامه

 ویژه داشت. توجه

شاخص توسعه منابع انسانی: در هر برنامه توسعه، توسعه شاخص انسانی یک اصل مهم به ه( 

که تواند یک برنامه توسعه طراحی نماید در حالی(. هیچ مدیری نمیZhu, 2010آید )شمار می

اسب داشته تواند تعادل رقابتی منرا در اختیار نداشته باشد. لیگ نمی نیروی متخصص در اجرای آن

منابع انسانی به مدیران و های ورزشی حمایت نکند. شاخص توسعه باشد، اگر از ستارگان و استعداد
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دهد تا نیروی متخصص مورد نیاز را استخدام و مورد حمایت ریزان لیگ این فرصت را میبرنامه

رابطه، لیگ شایسته در این  نمایی کند.قرار دهند که این روند از طریق فصل نقل و انتقاالت قدرت

است قوانینی را تنظیم نمایند که هر باشگاه بتواند در فصل نقل و انتقاالت ستارگان و استعدادهای 

تواند مؤثر های که در این بخش میورزشی مورد نیاز را خریداری و جذب نماید. از جمله فعالیت

خارجی( در لیگ، داشتن واقع شود؛ تدوین قوانین منسجم در زمینه حضور ستارگان )داخلی و 

(، تدوین قوانین حمایتی ن، حامیان مالی، رسانه و غیرهتعامل اثربخش با ذی نفعان )اعم از هوادارا

کارگیری نخبگان و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی در سازمان، هتماشاگران و هواداران، ب

لیگ است. در لیگ ( از نخبگان و استعدادهای ورزشی جانبه )علمی، مالی و غیرهحمایت همه

توانند به فعالیت ورزشی نیز شان میاتریش، بازیکنان عالوه بر ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه

باشد و ای دولتی میه(. البته این روند نیازمند حمایت ارگانStrutner & et al,2016بپردازند )

واند با رایزنی شرایط تدست لیگ صورت بگیرد نیست، ولی لیگ میهبعدی که بیک برنامه تک

 مناسبی را برای توسعه منابع انسانی فراهم آورد. 

های طور کلی، آنچه نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد سازمان لیگ در راستای برنامهبه

بایست پنج حوزه مهم را مد نظر قرار دهد: شاخص توسعه مالی، شاخص توسعه توسعه، می

اخص توسعه عملکرد و شاخص توسعه منابع انسانی که هریک سازمانی، شاخص توسعه رقابتی، ش

مدت جهت عنوان اهداف کوتاهتوانند بهمی های برخوردار بودند کهمقیاسیرها از زاز این شاخص

باید اذغان داشت فرایند توسعه یک مدت، در نظر گرفته شوند. های کوتاهقالب برنامهیابی در دست

های توسعه اند که برنامهکه اکثر محققان علوم توسعه بر این عقیده طوریبر است، بهفرایند زمان

مدت هستند که همواره باید توسط مدیران سطح باال مورد ریزی منسجم و طوالنینیازمند برنامه

های چون گردد و با تغییر مدیریت، این روند کند یا قطع نشود. اگر سازمان لیگ کشورحمایت واقع

شوند، مرهوم ثبات  عنوان یک سازمان موفق در آسیا مطرحتوانستند امروزه به جنوبیژاپن یا کره

حمایت، این روند را با مشکل شک، عدمهای توسعه هستند. بیمدیریتی در روند اجرای برنامه
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عنوان نهادهای حمایتی، در این فرایند توانند بهمواجه خواهدکرد و دولت و فدراسیون فوتبال می

ی ایفا نمایند. رشد و توسعه سازمان لیگ فوتبال، عالوه بر توسعه اقتصادی در جامعه، نقش مثمرثمر

ای که ورزش یکی از عالیق نمود اجتماعی و فرهنگی نیز در جامعه خواهد داشت، چرا که جامعه

معنی باز شدن دریچه مردم آن باشد توسعه ورزش همگانی را نیز به دنبال خواهد داشت و این به

-ز پیشرفت سالمت و توسعه ورزش قهرمانی در سطح کالن است. از این رو، پیشنهاد میجدیدی ا

 شود نمودهای توسعه ورزش فوتبال در جامعه توسط پژوهشگران آتی صورت گیرد.
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