Organizational Behavior Management in Sport Studies
Vol. 2, No.5, Spring 2015, Pp: 51-58

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

54-55 : صص،4931  بهار،5  شماره،دوره دوم

چالش ها و موانع توسعه و پيشرفت ورزش فوتبال در استان هاي غرب کشور
4

 سجاد غالمی ترکسلویه،3 الهام آرین،2 علی اشرف خزایی،*1کامران عيدي پور

 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه-2  ایران، کوهدشت، مرکز کوهدشت، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی-1
 دانشجو دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو گروه تربیتبدنی-4  همدان، دانشگاه نهاوند، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرس دانشگاه-3
 ایران، میمند، مرکز میمند، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسالمی،و علوم ورزشی
1333/60/36 :تاریخ پذیرش

1333/60/11 :تاریخ دریافت

Challenges and barriers to the development of football in the West Country
Kamran Eyipour1*, Ali Ashrafkhazei2, Elham Aryan3, Sajjad Gholami torkslooye4
1- Teacher, Islamic Azad University of Kouhdasht 2- Assistant Professor, Razi Universty
3- Teacher, Nahavand University 4- Ph. D. Student of Sport Management, Razi Universty
Received: (2014/09/06)
Accepted: (2014/11/21)

Abstract

The purpose of this study, an analysis of the
main challenges and obstacles to the
development of football in the West of the
country. Research methods, descriptive –
survey. The population of the research includes
all specialists, soccer, soccer board of
directors, coaches, and athletes of professional
football Five provinces in the West Country
(Lorestan, Kermanshah, Hamedan, Kurdistan,
Ilam) to the number is 230, Sample survey,
based on 145 patients and randomly Morgan cluster is determined. Data in this study, a fiveitem Likert scale questionnaire with 40
questions. Internal reliability by Cranach’s
alpha coefficient 89/0 was determined. For
data analysis, descriptive statistics (tables,
mean ...) and inferential statistics (K-S, and
Friedman) is used. The results showed that, in
general, there are twelve fundamental
challenges in the development of football in
this area are: Lack of long-term planning and
the ravages of capitalism professional club,
poor management and poor marketing is one of
the most important challenges. The barriers
identified in this study, it is suggested Policy
officials and the sport of football officials and
related organizations across the province by
implementing strategies according to the
scheduled program, in the development of
football in the West Country and accordingly
take steps to improve the country's football.
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چکيده
 تحلیلی بر مهمترین چالشها و موانع توسعه،هدف از انجام این تحقیق
 روش.و پیشرفت ورزش فوتبال در استانهای غرب کشور می باشد
: شامل، جامعه آماری تحقیق. پیمایشی است- از نوع توصیفی،تحقیق
 مربیان و، روسای هیئت های فوتبال،کلیه متخصصان فوتبال
ورزشکاران تیمهای حرفهای فوتبال در پنج استان غرب کشور
 نفر می092  ایالم) به تعداد، کردستان، همدان، کرمانشاه،(لرستان
 نفر و به415  بر اساس جدول مورگان تعداد،نمونه تحقیق.باشد
 ابزار گردآوری داده ها در این.صورت تصادفی تعیین شده است
 پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و با،پژوهش
 روایی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی. سوال بود12 تعداد
 و پایایی درونی آن به وسیله85/2 و با استفاده از نرم افزار لیزرل
 از، برای تجزیه و تحلیل دادهها. تعیین شد2/53 ضریب آلفای کرونباخ
 کروسکال والیس،آمار توصیفی و آمار استنباطی(کلموگراف اسمیرنوف
 به: نتایج تحقیق نشان داد که.و آزمون فریدمن) استفاده شده است
طور کلی دوازده چالش اساسی در مسیر توسعه فوتبال این مناطق
 عدم برنامه ریزی بلند مدت و نابسامانی نظام باشگاه:وجود دارد که
 ضعف مدیریتی و ضعف بازاریابی؛ از مهمترین این،داری حرفه ای
 با توجه به موانع شناسایی شده در مطالعة.چالش ها به شمار می روند
، پیشنهاد می شود مسئوالن و سیاستگذاران کالن ورزش،حاضر
مسئوالن فوتبال کشور و سازمان های مربوطه در سطح این استانها
 در،با اتخاذ راهکارهای اجرایی و مطابق با برنامه ای زمانبندی شده
راه توسعة فوتبال در استان های غرب کشور و متناسب با آن پیشرفت
.فوتبال کشور گام بردارند
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مقدمه
ورزش یکی از مهمترین مقوله های جوامع مدرن صنعتی است
که بخش اعظمی از جمعیت هر کشور با اشکال گوناگون با آن
سرو کار دارد .فعالیت های ورزشی ،بخش عمده ای از زندگی
اجتماعی را تشکیل می دهد .نگاهی به روزنامه ها و برنامه های
تلویزیون نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اطالعات و
زمان افراد در هر جامعه به ورزش اختصاص دارد (غالمی
ترکسلویه و همکاران .)55 :5112 ،1فارغ از اثرات ساختاری و
نهادین ،ورزش عاملی برای سالمت و نشاط و هویت آفرینی در
جامعه است .بی گمان ،گسترش جامعه و تمدن اخیر موسوم به
(فراغت) بی ارتباط با گسترش ورزش و بسط گونه و نهادهای
مرتبط با آن نیست .در بعد سیاسی ،می توان از ورزش به عنوان
عاملی برای سرگرمی افراد به خصوص قشر جوان ،سرکوب
احساسات سیاسی و سرپوش گذاشتن بر روابط قدرت در طبقه
حاکم را یاد کرد .در چنین زمینه ای حکومت ها خود عامل مهم
گسترش تبلیغ ورزش به منظور هدایت افراد به سوی آن و بهره
برداری سیاسی از آن خواهد بود (عنبری )4 :1231 ،امروزه،
ورزش در سرتاسر جهان روند رو به رشدی دارد و کشور ما نیز
مانند سایر کشورهای در حال توسعه ،در حال ورود به عرصه های
بین المللی است .عرصه هایی که همگونی با آنها اندك است و
هنگامی که موضوع رقابت و مسابقه پیش می آید ،تفاوت آشکار
کشور ما با کشورهای برخوردار از دانش علوم ورزشی مشخص
می شود (سجادی)44 :1233 ،
ورزش فوتبال ،یکی از محبوب ترین و مردمی ترین ورزش های
جهان است .در ایران نیز ،فوتبال از محبوب ترین ورزش هاست
و در واقع ،بخشی از جامعه است و روز به روز اهمیت بیشتری
می یابد .به همین دلیل ،الزم است که مسئوالن و مدیران
سازمان های ورزشی توجه زیادی به این رشته داشته باشند
(صادقی و همکاران .)53 :1233 ،در میان رشته های ورزشی ،به
دلیل اینکه فوتبال پر طرف دارترین رشته ورزشی به جهت
فراگیری و گستردگی منحصر به فردش است؛ بیشتر از سایر
ورزش ها بازتابندگی ویژگی های فرهنگی جوامع است (ژانگ و
همکاران .)21 :1992 ،5در عصر حاضر تقریباً ورزش در زندگی
افراد رسوخ کرده و در بین ورزش ها ،فوتبال به دلیل جذابیت
خاص ،یکی از بیشترین جمعیت های ورزشی دنیا را تشکیل می
دهد و جایگاه منحصر به فردی دارد ،به گونه ای که به پدیدة
فراگیر و جهانی بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل
1. Gholami torkesaluye et al
2. Zhang et al
3. Morrow

شد .این رشته به دلیل برخورداری از ابعاد اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی ،به طور کامل از حالت بازی ساده خارج شده
است ،این نکته دلیل توجه به ارتقای این رشتة ورزشی در سطح
جهان را آشکار می سازد (سانجز .)14 :5114 ،رشد فوتبال به
عنوان یك پدیده تجاری در چند دهه گشته در همه جوامع و به
ویژه در ایران چشمگیر بوده است و یکی از درآمدزاترین صنایع
در قرن  51به شمار می رود .راه اندازی لیگ حرفه ای فوتبال در
ایران اگر چه همسو با سیاسست های جهانی فدراسیون فوتبال
در راستای تجاری سازی فوتبال در کشورهای عضو می باشد اما
توسعه و بقای آن در دنیا تجاری امروز نیازمند تدارك وسایل،
تجهیزات ،فرهنگ ،قوانین و آئین نامه های مخصوص به خود
است .بررسی های انجام شده حاکی از آن است که فوتبال کشور
علی رغم پای گذاشتن به عرصه حرفه ای گری هنوز نتوانسته
است به اندازه کافی از حمایت گسترده بهره کافی ببرد (سجادی
و همکاران)142 :1233 ،
مورو ،)5114( 2در پژوهشی که به منظور شناسایی مشکالت
مالی صنعت فوتبال در اسکاتلند انجام داد به این نتیجه دست
یافت که :نوع مالکیت و ادارة برخی باشگاه های فوتبال اسکاتلند،
مهمترین مانع توسعة نظام باشگاه داری فوتبال در این کشور
است .باروس )5111( 4نیز ،در مطالعه ای مشابه ،وضعیت اقتصاد
فوتبال کشور پرتغال را بررسی کرد .او نیز نوع مالکیت باشگاه
های فوتبال را از موانع توسعة فوتبال حرفه ای در آن کشور می
داند .یافته های وی نشان داد که :پنج باشگاه در لیگ حرفه ای
فوتبال پرتغال ،غیرانتفاعی هستند که این موضوع با ماهیت حرفه
ای باشگاه منافات دارد .وی پیشنهاد کرده است که به منظور
افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری مالی و اداری باشگاه ها،
بهبود شفافیت مالی و ادارة حرفه ای باشگاه ها ،الزم است تمام
باشگاه های حرفه ای فوتبال وارد بازار بورس شوند .غالمی
ترکسلویه و همکاران ( )5112در پژوهشی نتیجه گرفتند یکی از
مهمترین علل عدم حضور تماشاگران در استادیوم های ورزشی
و عدم پیشرفت ورزش فوتبال نبود امکانات و تجهیزات مناسب
می باشد .فریموث ،)5111( 2در تحقیقی که در زمینة چالش های
ورزش ویتنام انجام داده بود ،نشان داد که دانش اندك در زمینة
علوم ورزشی مسؤوالن و مربیان ،عدم اطّالع مسؤوالن از استاندار
دهای بین المللی ،ضعف شدید امکانات فنی و تجهیزات مورد
نیاز برای ورزشکاران ،نوپا بودن فدراسیون های ورزشی و کمبود
بودجه به منظور توسعة برنامه ها و اهداف علمی ،از مهم ترین
4. Barros
5. Freimuth
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شیلبوری1

چالش ها و موانع ورزش ویتنام است .فرکینز و
( ،)5111در تحقیق خود نقش برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت
در سازمان های ورزشی ملّی و منطقه ای را پل موفّقیت به اهداف
می دانند و بر آن عقیده اند که با نداشتن برنامه بلند مدت و چشم
انداز اهداف ،سازمان های ورزشی نباید متوقع هیچ گونه موفّقیتی
چه در سطح ملّی و چه محلّی و منطقه ای باشند ،چرا که آنها
مانند گم شده ای هستند که هیچ نقش های در دست ندارند.
فدراسیون فوتبال نیوزیلند ( ،)5114با استفاده از تحلیل Swot
به بررسی وضعیت فوتبال در این کشور پرداخت .نتایج تحقیق،
عواملی مثل :ساختار نامناسب باشگاه ها ،کمبود منابع مالی و
بودجه ،ضعف بازاریابی ،عدم حمایت رسانه ها ،عدم استفاده از
مربیان متخصص و عدم کفایت مسئوالن مربوطه فوتبال؛ را به
عنوان مهمترین ضعف ها و موانع توسعه فوتبال در نیوزیلند نشان
داد .باروس ( ،)5111سوتال و همکاران ،)5112( 5در تحقیقاتی
جداگانه به بررسی چالش ها و موانع جذب اسپانسر در ورزش
فوتبال پرداختند .نتایج تحقیق آنها به ترتیب عوامل :موانع
ساختاری -مدیریتی ،عدم موفقیت باشگاه ها در سطوح بین
المللی ،عدم استفاده از اصول بازاریابی ،مشکالت رسانه ای و
عدم توفیق اسپانسر ها را از مهمترین موانع رو به روی جذب
اسپانسر در فوتبال نشان داد .عسکریان و همکاران (،)1291
تحقیقی را درباره چالش ها و موانع جذب اسپانسر در فوتبال حرفه
ای ایران انجام دادند .نتایج حاصله تدوین هقت عامل :موانع
ساختاری -مدیریتی ،عدم توفیق اسپانسرها ،عم استفاده از اصول
بازاریابی ،سطح پایین لیگ حرفه ای ایران ،موانع رسانه ای،
مشکالت تاکتیکی در باشگاه ها و نبود مدیران متخصص را به
عنوان مهمترین موانع جذب اسپانسر در فوتبال ایران نشان داد.
نادری نسب و همکاران ( ،)1291با استفاده از تحلیل  Swotبه
بررسی وضعیت فوتبال جمهوری اسالمی ایران و راهبردهای
اساسی برای پیشبرد آن پرداختند .نتایج تحقیق عوامل :ضعف در
جذب حامیان مالی ،نبودن امکانات و تجهیزات ،نبودن نیروهای
انسانی متخصص ،ضعف مدیریتی و نبود برنامه ریزی جامع را به
عنوان مهمترین ضعف های فدراسیون فوتبال ایران نشان داد.
قره خانی و همکاران ( ،)1291به بررسی مهم ترین موانع
اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که :درآمد کم از حامیان مالی ،تناسب نداشتن
هزینه ها با درآمد ها ،کمبود فضاهای ورزشی ،عدم تخصیص
بودجه مناسب به باشگاه ها و درآمد کم باشگاه ها از مهمترین
موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران هستند .الهی و
همکاران ( ،)1239به بررسی موانع توسعة صنعت باشگاه داری
1. Ferkins and Shilbury
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حرفه ای فوتبال ایران پرداختند .شرایط اقتصاد کالن کشور،
مالکیت دولتی باشگاهها ،مشکالت حقوقی و قانونی ،مدیریت
ضعیف بازاریابی و محدود بودن اندازة بازار صنعت فوتبال ،کمبود
امکانات و تجهیزات ،فقدان منطق هزینه -درآمد ،نبود نیروی
انسانی متخصص ،توجه اندك به موضوع استعداد یابی و  ...از
مهمترین موانع شناسایی شده در مطالعة حاضر بودند.
فوتبال از همان ابتدا در ایران با توجه به شرایط و ساختار سیاسی
– اجتماعی که ایران با آن مواجه بود .حالت دو قطبی گرفت ،از
یك طرف یك تیم مربوط به دولت و از طرف دیگر یك تیم
متعلق به مردم بود و بعد از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به
تغییرات سیاسی و اجتماعی این رویه بهتر شد؛ ولی این حالت دو
قطبی بودن همچنان روبه رشد بود ،و تأثیر آن در کل کشور رواج
پیدا کرد (المیری و همکاران )14 :1233 ،در استان های غرب
کشور ،عالرغم اینکه توانایی ها و پتانسیل های زیادی برای
توسعه فوتبال وجود دارد ،متاسفانه شاهد رشد و توسعه فوتبال در
این مناطق نیستیم .البته در سال های اخیر ،تیم هایی از این
مناطق به مسابقات لیگ برتر صعود کرده اند ،اما متاسفانه؛ این
تیم ها زیاد دوام نیاورده و خیلی زود به رده های پایین تر سقوط
کرده اند .بنابراین ،ضرورت انجام این تحقیق ،پاسخ به این
سواالت است :که چرا ورزش فوتبال در استان های غرب کشور
رونق زیادی ندارد؟ چرا تیم های فوتبال این مناطق در لیگ برتر
فوتبال سهمیه و جایگاهی ندارند؟ مشکالت اساسی برای عدم
توسعه فوتبال در این مناطق چیست؟ با توجه به این موارد ،هدف
از انجام این تحقیق ،بررسی چالش های توسعه و پیشرفت فوتبال
در استان های غرب کشور؛ جهت بازخورد به مسئوالن مربوطه
و تالش برای رفع آنها می باشد.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است که به شکل میدانی
انجام شده است .در این تحقیق ،سعی بر آن شده است که از
افراد واجد شرایط جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق استفاده
شود؛ لذا جامعه آماری تحقیق ،شامل :کلیه متخصصان فوتبال،
روسای هیئت های فوتبال ،مربیان و ورزشکاران تیم های حرفه
های فوتبال در پنج استان غرب کشور (لرستان ،کرمانشاه،
همدان ،کردستان ،ایالم) به تعداد  521نفر می باشد و نمونه
تحقیق ،بر اساس جدول مورگان تعداد  142نفر و به صورت
تصادفی ساده تعیین شده است .ابزار گردآوری داده ها در این
پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت
و با تعداد  41سوال بود که چالش های اساسی فوتبال در این
2. Soutall et al
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بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگراف اسمیرنوف در گروه
های مختلف جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و فرض عدم
نرمال بودن داده ها مورد تایید قرار گرفت ،بنابراین از آمار
ناپارامتریك برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .نرم افزار
آماری مورد استفاده نیز Spss20 ،بوده است.

مناطق را مورد بررسی قرار می دهد .روایی سازه پرسش نامه از
طریق تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل 1/43
بدست آمد و روایی محتوایی آن نیز از طریق اساتید مدیریت
ورزشی تایید شد .پایایی درونی آن به وسیله ضریب آلفای
کرونباخ  1/39تعیین شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از آمار
توصیفی (جداول ،میانگین و  )...و آمار استنباطی (کروسکال
والیس برای مقایسه دیدگاه های مختلف جامعه آماری تحقیق و
آزمون فریدمن برای رتبه بندی مهمترین چالش ها) استفاده شده
است .قابل ذکر است که قبل از انجام تحلیل های آماری ،نرمال

یافتههای تحقیق
در جدول شماره  1برخی از ویژگی های دموگرافی آزمودنی های
تحقیق مشاهده می شود.

جدول .4ویژگی های دموگرافی آزمودنی ها
گروه

تعداد

میانگی

میانگین

تحصیالت
کارشناسی

ن سن

سابقه کاری

دیپلم

کاردانی

متخصصین

11

41/12

1/55

-

-

%21

دکتری

کارشناس
ارشد
%11

%11

روسای هیئت

43

24/15

9/4

-

%51

%42

%2

-

مربیان

12

42/19

11/4

%11

%52

%22

%11

-

ورزشکاران

13

52/51

4/21

%14

%59

%21

%2

-

ها

همان طور که در جدول  5مالحظه می شود ،دوازده مورد از
مهمترین چالش های توسعه فوتبال در استان های غرب کشور
بر اساس آزمون فریدمن ،رتبه بندی شدند که :عدم برنامه ریزی
بلند مدت ،نابسامانی نظام باشگاه داری حرفه ای ،ضعف
مدیریتی ،مدیریت ضعیف بازاریابی و کمبود بودجه از مهمترین

چالش ها و موانع توسعه فوتبال در استان های غرب کشور می
باشند .نبود روش های اصولی استعداد یابی و در آمد کم از محل
نقل و انتقال بازیکنان نیز از کم اهمیت ترین چالش های فوتبال
این مناطق ،برشمرده شده است.

جدول  .2میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن در مهمترین چالش های ورزش فوتبال استان های غرب کشور
مولفه ها
عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت در فوتبال این مناطق
نابسامانی نظام باشگاه داری حرفه ای در فوتبال این مناطق
ضعف مدیریتی در سطح فدراسیون و هیئت های استان ها
مدیریت ضعیف بازاریابی (کمبود آژانسهای تخصصی ،طرحهای بازاریابی) در باشگاه ها
کمبود بودجة اختصاص داده شده به فوتبال این منطقه
کمبود وسایل و تجهیزات رشته فوتبال (ورزشگاه ،توپ ،چمن و )...
بهره گیری اندك از نیروی انسانی متخصص در باشگاه های فوتبال
کمبود مربیان و متخصصان فوتبال
کمبود سرمایه گذاری حامیان مالی در رشتة فوتبال این مناطق
نداشتن روش های اصولی استعدادیابی در این مناطق
فقدان منطق هزینه – فایده در باشگاه های حرفه ای فوتبال این مناطق
در آمد زایی اندك باشگاه ها

همان طوری که در جدول  .2دیده می شود ،چون سطح معناداری
آزمون کروسکال والیس برای مقایسه دیدگاه اعضای جامعه

میانگین
رتبه ای
11/41
11/21
9/42
9/45
3/35
1/92
1/32
1/13
1/42
1/15
4/12
2/25

رتبه
1
5
2
4
2
1
4
3
9
11
11
15

درجه
آزادی
11

خی دو
129/1

سطح
معناداری
1/111

آماری تحقیق بیشتر از  1/12است ،بنابراین بین دیدگاه
متخصصان ،روسای هیئت ها ،مربیان و ورزشکاران در مورد

چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان های غرب کشور
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مهمترین چالش های فوتبال استان های غرب کشور ،تفاوت
معناداری وجود ندارد.
جدول  .9نتایج آزمون کروسکال والیس و مقایسة نظرات متخصصین ،روسای هیئت ها ،مربیان و ورزشکاران
مولفه

درجه آزادی

خی دو

سطح معناداری

چالش های ورزش فوتبال از دیدگاه متخصصان ،روسای هیئت ها ،مربیان و ورزشکاران

51

59/4

1/134

بحث و نتیجه گیری
با توجه به یافته های تحقیق ،در مجموع دوازده مورد از مهمترین
چالش ها و موانع توسعه ورزش فوتبال در استانهای غرب کشور
از دیدگاه متخصصان ،روسای هیئت های ورزشی ،مربیان و
ورزشکاران حرفه ای فوتبال این مناطق ،بر اساس آزمون فریدمن
رتبه بندی شدند .ترتیب قرار گیری این چالش ها با همدیگر فرق
می کند و در واقع این چالش ها ،با توجه به میزان اهمیت بیشتر
در جدول الویت بندی شده اند که البته در برخی از موارد بین
دیدگاه گروه های مختلف جامعه آماری تحقیق ،در رتبه بندی
این چالش ها تفاوت هایی وجود داشت که از لحاظ آماری این
تفاوت ها معنادار نبودند .اولین و مهمترین چالش اساس در
فوتبال استان های غرب کشور ،عدم برنامه ریزی بلند مدت است.
با توجه به نقش آشکار مدیریت و برنامه ریزی بلندمدت و
استراتژیك در توسعه و پیشرفت هر جامعه ،محقّقان بسیاری این
امر را مورد توجه قرار داده اند .فرکینز و شیلبوری ( ،)5111نقش
برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت در سازمان های ورزشی ملّی و
منطقه ای را پل موفّقیت به اهداف می دانند و بر آن عقیده اند
که با نداشتن برنامه بلند مدت و چشم انداز اهداف ،سازمان های
ورزشی نباید متوقع هیچ گونه موفّقیتی چه در سطح ملّی و چه
محلّی و منطقه ای باشند .فیروزی و همکاران ( ،)1291نادری
نسب و همکاران ( )1291نیز در تحقیقات خود ،نبود برنامه ریزی
بلند مدت را از مشکالت عمده ورزش کشور ،مخصوصا فوتبال
دانسته اند که با نتیجه تحقیق حاضر ،همخوانی دارد .در استان
های غرب کشور هم ،متاسفانه یك برنامه ریزی بلند مدت برای
سمت و سو دادن به ورزش این مناطق ،مخصوصا فوتبال وجود
ندارد .همین مسئله باعث شده است که کارها به صورت سلیقه
ای و بدون هدف مشخصی انجام شود و با توجه به بی ثباتی
مدیریتی که در ورزش این استان ها وجود دارد ،یك مسیر
مشخص برای ادامه راه مدیران وجود ندارد که این مورد باعث
ایجاد مشکالت اساسی در ورزش این مناطق شده است ،لذا به
مسئوالن مربوطه پیشنهاد می شود که به فکر تدوین یك برنامه
1. McCree

ریزی جامع برای ورزش این مناطق باشند .دومین چالش اساسی
در این تحقیق ،نابسامانی نظام باشگاه داری حرفه ای در فوتبال
این مناطق است .مسلما ،باشگاه ها اساس و ریشه توسعه رشته
های ورزشی در هر جامعه ای هستند ،بنابراین الزم است که
مسئوالن مربوطه توجه اساسی به باشگاه ها و چگونگی اداره آنها
داشته باشند .امروزه ،در صنعت ورزش و مخصوصا فوتبال اگر
باشگاه ها به صورت حرفه ای اداره نشوند ،نظام سازمان یافته
ای برای اداره آنها وجود نداشته باشد ،ساختار مدیریتی درستی
نداشته باشند ،درآمد زایی کافی نداشته باشند؛ نمی توانند به
موفقیت های باال دست پیدا کنند .خلیلی (  ،)1231تاکید می کند
که چنین مشکلی در ورزش کشور وجود دارد و هیچ نظام سازمان
یافته ای برای ایجاد و توسعة باشگاه های حرفه ای در کشور
وجود ندارد .الهی و همکاران ( )1239نیز ،در تحقیق خود بر وجود
این مشکل در فوتبال کشور اشاره دارند و لزوم توجه به یك نظام
سازمان یافته برای تحقق باشگاه داری حرفه ای فوتبال در کشور
را گوشزد می کنند که با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارد .در
این راستا به نظر می رسد که واگذاری باشگاه های فوتبال به
بخش خصوصی می تواند گامی در جهت حرفه ای کردن واقعی
این باشگاه ها باشد .سومین چالش اساسی ،مربوط به ضعف
مدیریت در سطح فدراسیون و هیئت های استان ها می باشد.
متاسفانه ،بیشتر مدیران هیئت های ورزشی فوتبال و سایر
سازمان های مربوطه در این مناطق ،دارای مدرك تحصیلی
باالیی نیستند و تجربه مدیریتی زیادی در زمینه ورزش ندارند و
همچنین ،از سبك های سنتی مدیریتی برای اداره سازمان ها
استفاده می کنند که این موارد باعث ایجاد چالش اساسی در
زمینه فوتبال این مناطق شده است و الزم است که توجه اساسی
به آن بشود .بر اساس نظر مك کری ،)5119( 1سیاست های
مدیریت عمومی در زمینه ورزش ،با توجه به ارزش ها ،علت ها
و عوامل متفاوت ،می تواند باعث توسعه ورزش شود .در این
زمینه ،نتایج تحقیقات فدراسیون فوتبال نیوزیلند ( ،)5114باروس
( ،)5111سوتال و همکاران ( ،)5112عسگریان و همکاران
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( )1291و نادری نسب و همکاران ( ،)1291وجود ضعف مدیریتی
در سازمان های ورزش فوتبال را نشان می دهند و لزوم توجه به
این مورد و تالش برای برطرف کردن آن را تاکید می کنند که
با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارد .مدیریت ضعیف بازاریابی
(کمبود آژانس های تخصصی ،طرح های بازاریابی) در باشگاه ها
و کمبود بودجه اختصاص داده شده به فوتبال این مناطق ،از
چالش های اساسی دیگر می باشد .دابسون و گودارد،)5111 ( 1
معتقدند که :وجود آژانس های تخصصی بازاریابی در صنعت
فوتبال ،باعث ارتباط بین صنایع و فوتبال می شوند و از این
طریق ،سود زیادی را نصیب طرف های معامله می کند .باروس
( ،)5111سوتال و همکاران ( ،)5112عسگریان و همکاران
( ،)1291الهی و همکاران ( ،)1239در تحقیقات خود بر وجود این
مشکل در فوتبال تاکید دارند و معتقدند که :درآمد زایی ،مهمترین
رکن باشگاه های حرفه ای است و لذا بهبود بازاریابی در ورزش
فوتبال می تواند منجر به افزایش درآمد ها بشود و از این طریق
زمینه را برای توسعه باشگاه های حرفه ای فوتبال ،فراهم کند.
متاسفانه به نظر می رسد که :در باشگاه های فوتبال استان های
غرب کشور ،مدیریت بازاریابی قوی وجود ندارد و زمینه به
کارگیری واحدهای تخصصی و نیروی انسانی متخصص
بازاریابی در این باشگاه ها به خوبی فراهم نشده است که الزم
است توجه زیادی به این مورد بشود .با توجه به نقش بودجه و
منابع مالی در بهبود و به ثمر رسیدن برنامه ها ،به نظر می رسد
که بودجه اختصاص یافته شده به سازمان های ورزشی و باشگاه
های فوتبال این مناطق اندك است و این مسئله باعث ایجاد
چالش اساسی شده است .بنابراین ،توجه به بودجه اختصاص یافته
به ورزش این مناطق و افزایش میزان آن از طرف سازمان های
دولتی می توانند در بهبود شرایط موثر باشد .فریموث (،)5111
فدراسیون فوتبال نیوزیلند ( ،)5114فیروزی و همکاران ()1291
نیز ،در تحقیقات خود کمبود بودجه اختصاص داده شده به سازمان
های فوتبالی را به عنوان یك ضعف اساسی نشان داده اند و
افزایش بودجه این سازمان ها را به عنوان عاملی برای توسعه
فوتبال می دانند .یکی دیگر از چالش های فوتبال استان های
غرب کشور ،کمبود اماکن و تجهیزات رشته فوتبال در این مناطق
می باشد .متاسفانه ،در این مناطق تعداد استادیوم هایی که برای
این رشته ورزشی ساخته شده اند ،بسیار اندك هستند و از
استاندارد های الزم برخوردار نیستند ،همچنین تجهیزات و وسایل
مخصوص فوتبال (چمن ،محل تمرین ،توپ و )...در حد بسیار
محدودی هستند و از کیفیت های الزم برخوردار نیستند .به

عنوان مثال ،می توان از تیم گهر لرستان در مسابقات لیگ برتر
نام برد که به علت نداشتن استادیوم استاندارد ،حق امتیاز میزبانی
را از دست داد .پائول ،)5113( 5اظهار می دارد که :تسهیالت و
تجهیزات ورزشی عمده ترین نقش را در قهرمان پروری داراست،
و عنصری با ارزش در فعالیت های مدیریتی و جهت دهی به
برنامه ها می باشد .فریموث ( ،)5111فیروزی و همکاران
( ،)1291قره خوانی و همکاران ( ،)1291الهی و همکاران ()1239
در تحقیقات خود ،پایین بودن اماکن و تجهیزات را به عنوان یکی
از اصلی ترین چالش های توسعه ورزش معرفی می کنند و
معتقدند که یکی از اساسی ترین پایه های ورزش قهرمانی،
داشتن اماکن و تجهیزات مناسب است .بهره گیری از نیروی
انسانی متخصص در باشگاه های فوتبال و عدم استفاده از مربیان
متخصص از چالش های دیگر این تحقیق به شمار می روند.
مسلما ،مربی باید از دانش و مهارت فوق العاده ای برخوردار باشد
تا بتواند ورزشکاران ماهری نیز تربیت کند .همچنین ،سازمان
های ورزشی باید دارای نیروهای متخصصی باشند تا به خوبی و
درستی فعالیت های سازمان را انجام دهند که متاسفانه این
چالش ها در فوتبال این مناطق وجود دارد .این یافته ،با نتیجه
تحقیقات فریموث ( ،)5111عسگریان و همکاران (،)1291
فیروزی و همکاران ( ،)1291نادری نسب و همکاران (،)1291
الهی و همکاران ( ،)1291همخوانی دارد که نقش مربیان و
نیروی انسانی متخصص در باشگاه ها را بسیار مهم دانسته اند.
با توجه به نقش انکار ناپذیر مربی در فرایند قهرمان پروری و
توانایی افراد متخصص برای اجرای مطلوب فعالیت های باشگاه
ها (برنامه ریزی ،مدیریت ،بازاریابی و ،)...مسئوالن مربوطه باید
جذب مربیان تراز اول و نیز اعزام مربیان به کالس های پیشرفته
مربیگری را در دستور کار قرار دهند ،همچنین تالش برای جذب
نیروی انسانی متخصص در باشگاه های فوتبال این مناطق ،از
ضروریات اساسی است .چالش بعدی تحقیق ،کمبود سرمایه
گذاری حامیان مالی در فوتبال این مناطق است .در واقع ،حامیان
مالی باعث می شوند که از یك طرف پشتوانه مالی کافی برای
تیم های ورزشی به وجود بیاید و از طرف دیگر باعث افزایش
انگیزه برای شرکت در فعالیت های ورزشی می شود که متاسفانه،
در این مناطق به دلیل جوسازی های منفی ،عدم تبلیغات مناسب
و عدم فراهم کردن زمینه های الزم؛ برای جذب حامیان مالی
مشکالت زیادی وجود دارد .وو کیم ،)5111( 2حمایت مالی را از
عمده ترین دالیل توسعة ورزش در ایاالت متحده دانسته و بیان
می دارد که اگر حمایت مالی از آن برداشته شود ،هیچ یك از
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ورزش های حرفه ای در این کشور نخواهند توانست به حیات
خود ادمه دهند .عسگریان و همکاران ( ،)1291قره خوانی و
همکاران ( ،)1291الهی و همکاران ( )1239نیز در تحقیقات خود
عدم حمایت مالی در فوتبال کشورمان را از ضعف های اساسی
دانسته اند .نداشتن روش های اصولی استعدادیابی در این مناطق،
به عنوان یك چالش دیگر در این تحقیق مطرح است .فرآیند
استعدادیابی ،نیازمند شناسایی و انتخاب افراد مستعدی است که:
شرایط الزم را برای موفقیت در یك تیم ورزشی را داشته باشند.
بر اساس نظر الهی و همکاران ( ،)1239در ایران؛ توجه اندکی به
مقوله استعدادیابی در ورزش فوتبال می شود و روش های اصولی
برای انجام این کار وجود ندارد .فقدان منطق هزینه – فایده و
درآمد زایی اندك در باشگاه های حرفه ای فوتبال این مناطق،
از دیگر چالش های اساسی در این تحقیق می باشد .در این
مناطق ،باشگاه های فوتبال بیشتر ماهیت ورزشی دارند و شرایط
خاص حاکم بر فوتبال این مناطق باعث شده است که باشگاه ها
از ماهیت تجاری بودن و درآمد زا بودن خود دور شوند ،در حالی
که باشگاه های مطرح فوتبال در جهان؛ عالوه بر رقابت ورزشی،
در فکر رقابت تجاری و کسب سود نیز می باشند .عالوه بر این،
هزینه ای که در فوتبال این مناطق می شود؛ بازدهی های الزم
را برای آنها به همراه ندارد و در جهت پیشرفت و توسعه ورزش

این مناطق نیست .این یافته ،با نتیجه تحقیقات قره خوانی و
همکاران ( )1291و الهی و همکاران ( ،)1239هم جهت است.
در مجموع یافته های تحقیق ،وجود دوازده چالش اساسی در
فوتبال استان های غرب کشوری را نشان داد .بعضی از این
چالش ها ،ریشه در مدیریت ضعیف و وضعیت اقتصادی نامطلوب
جامعه دارند ،که شاید برطرف کردن آنها نیاز به تغییرات اساسی
در ساختار مدیریتی و اقتصادی جامعه داشته باشد ،برخی چالش
های دیگر هم وجود دارند که :با مدیریت صحیح و سیاست
گذاری درست مسئوالن مربوطه فوتبال ،قابل برطرف کردن
هستند .با توجه به موانع شناسایی شده در مطالعة حاضر ،پیشنهاد
می شود مسئوالن و سیاستگذاران کالن ورزش ،مسئوالن فوتبال
کشور و سازمان های مربوطه در سطح این استان ها تأملی جدی
در مورد موانع توسعة فوتبال در این مناطق داشته باشند و با اتخاذ
راهکارهای اجرایی و مطابق با برنامه ای زمانبندی شده ،در راه
توسعة فوتبال در استان های غرب کشور و متناسب با آن
پیشرفت فوتبال کشور گام بردارند.
سپاسگزاری
در اینجا جا دارد مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی تمامی
عزیزانی که در جمع آوری داده ها و انجام این تحقیق بنده را
یاری نموده اند ،اعالم دارم.
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