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Abstract 

Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the effective economic factors 
on success of Iran's soccer premier league teams. This was a practical and causal study. Data of 
32 teams during 1394 and 1395 years collect. Data of 32 teams during 1394 and 1395 years 
collect.  
Methodology: Information of soccer league organization, Central Bank, Varzesh 3, Navad and 
interview with Club's manager and Public relation officers were used to collect data. E Views 
Software (Version 9), Multiple Regression test and Logistic were used to analyzed data. Level of 
significance was 0.05. 
Results: Results of the study show that team's expenses, investment on basic teams and more 
fans have positive and significance effects on team success(P≤0.05) but financial support, the 
location of teams, foreign and level of education of teams coaches haven’t significant effects on 
success(P>0.05). 
Conclusion: With regarding to team's expenses to engage top players, professional team staffs 
and more facilities and also try to absorb more fans and investment on basic teams (as a support 
teams for man team), it can conclude that the other teams can imitate this model of successful 
teams to reach success and prevent expense wasting and finally fall team to lower levels and 
minimizing financials losses. 
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 چکیده

ر ایران بود. پژوهش حاض بالفوت برتر لیگ هایتیم ورزشی موفقیت در مؤثر اقتصادی عوامل هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مقدمه و هدف:

و  1394های کشور در سال تیم لیگ برتر فوتبال 32پژوهش شامل  آماری از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، تبیینی )علی( است. جامعه
 بودند. 1395

همچنین مصاحبه با  و، نود 3، بانک مرکزی، ورزش های سازمان لیگها از اطالعات موجود در سایتآوری دادهجهت جمعشناسی: روش 

سلتیک در گرسلیون نندگانله و لجرهلا از آزملون تجزیه و تحلیلل داده منظوربهها منتخب استفاده شد. های باشگاهمدیران و روابط عمومی
 استفاده گردید.  5/0( در سطح 9)نسخه  E Views افزارنرم

 بلر ادارمعنل و مثبلت اثلری بیشتر در ورزشلگاه، هوادار پایه و وجود هایتیم در یگذارهیسرما، هامیت اعتبار میزان که داد نشان نتایج  نتایج:

 بلر خارجی مربی از برخورداری و نیف کادر تحصیالت ،هامیت استقرار محل شهر مالی، حمایت اما میزان ( ،≥ P  05/0)داشته ها آن موفقیت
  (.P> 05/0است ) نداشته معنادار اثری هامیت موفقیت

 همچنین و فنی کادر بازیکنان، نگرفت خدمت به در هامیت اعتبار میزان مثبت نقش به توجه توان گفت که بابنابراین مینتیجه گیری: 

 هایتیم برای یاعنوان پشتوانهبه پایه هایتیم در یگذارهیسرما همچنین و بیشتر هواداران جذب برای تالش آنتبع به و بهتر امکانات
 تالش موفقیت کسب درها آن روش از گرفتن الگو و موفق هایتیم از گرفتن الگو با توانندیم نیز هامیت سایر کرد بیان توانیم ،سالبزرگ
 .نمایند جلوگیری ،باشندیم اههمر فراوانی مالی ضررهای با که ترنییپا سطوح به سقوط و هانهیهز رفت هدر از طرفی از و نموده

 گذاری ورزشی.داری، سرمایهموفقیت ورزشی، اقتصاد ورزش، باشگاهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 بر توجهی قابل تأثیر دارای بالقوه طور به سرگرمی و تفریح ورزش،
 از حاصل درآمد طریق از ورزشی موفقیت و است کشور یک اقتصاد

 دیگر طرف از. کندمی اقتصادی را ایجاد مستقیم منافع مسابقات
 مورد همیشه جمعی ارتباطات و ملی غرور جوانان، ورزش، ارتباط
 مورد هایرشته از یکی. است بوده کشور باالدستی اسناد توجه
 بالغ جمعیتی با ورزش این. باشدمی فوتبال جهان و ایران در توجه
 جمعیت پر هایورزش از یکی عنوان به ورزشکار میلیون 270 بر
 سایت فیفا،) پیوندندمی آن به جدیدی بازیکنان ساالنه و مطرح دنیا

 ورزشی رویداد بازدیدترین پر فوتبال تردیدی هیچ بدون(. 2007
 بیش آلمان، 2006 جهانی جام فینال در به طوری که است جهان

 هایجام در رقم این و کردند تماشا را بازی نفر میلیون 715 از
داشت. عالوه بر محبوبیت فوتبال  افزایش 2014 و 2010 جهانی

و  ترینمحبوب این رشته زین رانیا دردر سطح جهان، 
 یسرشمار نیبوده و باتوجه به آخر یرشته ورزش نیپرطرفدارتر

کشور  تعی، جم1395در سال  رانیانجام شده توسط مرکز آمار ا
تعداد حدود  نیباشد که از انفر می 270هزار و  926و  ونیلیم 79
 وسال قرار دارند  64تا  14 یسن یدامنهنفر در  ونیلیم 57
این  قرار دارند. یسن یرده نیطرفداران فوتبال در ا زانیم نیشتریب

 در زیادی هایباشگاه که باعث شده پرطرفدار و پرهیجان ورزش
 به بتوانند تا دهند انجام کالن هایگذاریسرمایه آن روی دنیا

 هاستموفقیت همین سایه یابند و در دست نشمگیر هایموفقیت
 سودهای و شده جذب ورزش این به شماریبی طرفداران که

 موفقیت عدم از طرفی. کنندمی باشگاه صاحبان نصیب را هنگفتی
 و باشگاه برای تواندمی سرمایه دادن دست از و ضرر معنای به

(. 170؛ 1392 همکاران، و فرد بهرام) باشد زیانبار گذارانسرمایه
 توجه با و شده تبدیل درآمدزا صنعت یک به فوتبال ورزش امروزه

 ها،رسانه توجهات کانون در همواره آن به مردم فراوان عالقه به
. است داشته قرار صنایع دیگر صاحبان و تجاری هایشرکت
 محسوب فوتبال صنعت هایبخش ترینمهم از یکی هاباشگاه

 پابرجا به بسیاری وابستگی صنعت این حیات ادامه که شوندمی
 به بود خواهند قادر زمانی فوتبال هایباشگاه. دارد هاباشگاه ماندن
 و کرده تأمین را خود هایهزینه بتوانند که دهند ادامه خود حیات
توانند باشند و در صورتی که در این راه موفق باشند می درآمدزا

های الزم را برای موفقیت ورزشی باشگاه را فراهم زیرساخت
نقش قابل  یگذشته، قدرت بدن یاهدر فوتبال زمان اگرنهنمایند. 
 یورهاتاما امروزه عوامل و فاک، داشته هامیت تیدر موفق یتوجه

 ی،، پول، امکانات و مسائل فنمانند استعداد یترمختلف و گسترده

 یورزش تینموده است. موفق لیروبه رشد تبد یآن را به صنعت
شناخت عوامل مؤثر  شود،یم یبه نفس مل ادموجب غرور و اعتم

در  یورزش یهابرنامه نیدر امر تدو تواندیم یورزش تیدر موفق
مؤثر باشد.  یبا نگاه به عوامل اقتصاد یانسان یرویجهت توسعه ن
به  ازین خود یهاها و پروژهبرنامه شبردیپ یبرا یورزشهر سازمان 

 یتا سازمان ورزش شودیموجب م هاتیحما نیدارد، ا یمال تیحما
. عالوه بر حامی مالی جهت در اختیار خود نائل شود یهابه آرمان

داشتن کادر قوی، امکانات و تجهیزات ورزشی، اردوها و مسابقات 
تی سطح باال، پرداخت به موقع دستمزدها، در اختیار داشتن تدارکا

از  ستیبایم هاباشگاهکادر پزشکی و فیزیوتراپی مجرب و ... 
بر روی  تواندیموضعیت مالی باالیی برخوردار بوده و ضعف مالی 

عوامل مذکور اثرگذار باشند و موفقیت ورزشی تیم و باشگاه را به 
ی هاردهو سقوط به  هامیتخطر انداخته و در موارد متعددی با افت 

. در این دینمایمضررهای مالی زیادی را بر باشگاه تحمیل  ترنییپا
 را بررسی هارتبه باشگاه ارتباط بین هزینه و (،1395) یشعبانرابطه 
لیگ برتر  یهارابطه معناداری بین دو هزینه و رتبه باشگاه نموده و

هرنه هزینه  آوردند و بیان شده که به دسترا فوتبال ایران 
ها در لیگ کاهش پیدا کرده های لیگ برتر باالتر رفته رتبه آنتیم
اداره یک باشگاه فوتبال به دلیل دستمزدهای  یهانهیهز. است

رفت و برگشت تیم از ، اسکان یهانهیهز سنگین بازیکن و مربی
مسابقات باعث شده تا مدیران باشگاه تالش فراوانی برای جبران 

 یهاباشگاه .دهندیبه سری انجام م هزینه و رسیدن به نقطه سر
نقدی موفق همواره دارای منابع درآمدی و تراز مالی بهتر هستند )

نقش کلیدی در  از آنجایی که بازیکنان .(22؛ 1392و همکاران، 
ی بر روی گذارهیسرمااز طریق  توانیمدارند  هامیتموفقیت 

ها را تحت تعلیم و مراقبت آن، استعدادهاهای پایه و شناسایی تیم
تحویل دنیای  یان حرفهناصورت بازیکو پس از مدتی به داده قرار

به  اندنمودهاین موضوع، محققین نیز بیان  دیتائشوند. در فوتبال 
 هاباشگاهی موفقیت هاراهعقیده بسیاری از مدیران ورزشی یکی از 

ی در شناسایی، پرورش و استفاده بهینه از گذارهیسرما، هامیتو 
سانتومیر است )بازیکنان جوان برای جانشینی بازیکنان فعلی 

در تحقیق  1396(. نادریان در سال 14؛ 1396، نادریان، 35؛ 2012
ی ورزشی برای اجرای هاباشگاهدست یافت که خود به این نتیجه 

ی بازیکن پروری اثربخش و مستمر، نیازمند فراهم نمودن و برنامه
ی از عوامل و شرایط در دو بخش عوامل امجموعهی توسعهیا 

هستند. با وجود اهمیت موضوع اجرای  کنندهلیتسهمحدودکننده و 
رزشی فرآیند ی وهاباشگاهبرنامه جانشین پروری بازیکنان در 
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ی و به کار زیربرنامهآسانی نیست که بتوان آن را به سادگی 
گرفت. موانع و مشکالتی وجود دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرد 

. البته دینمایمو حل نشود این فرآیند را بسیار کند و حتی ناموفق 
این موانع متناسب با شرایط فرهنگی، جغرافیایی و وضعیت 

ی ورزشی متفاوتند. کاشین و همکاران هاباشگاهتار اقتصادی و ساخ
ی یک هاتیموفق( معتقدند که عملکرد خوب و بیشتر 2012)

بازیکن فوتبال ناشی از دانش فنی، رفتارها و عملکرد یک مربی 
ادعا کرد که در فوتبال  توانیمخبره و نند مهارتی است. در واقع، 

زش و اهمیت قائل ی دیگری برای نقش مربی اررشتهبیش از هر 
. عموم مردم همواره مربیان را مسئول عملکرد ضعیف یک اندشده
را ستایش کرده  هاآنو در صورت برد و گرفتن جایزه،  دانندیمتیم 

است  معتقد( 2011) 1. همچنین بالکدهندیمپاداش  هاآنو به 
های ورزشی هستند و در که مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم

اختیار داشتن مربیان قوی با دانش روز دنیا راه رسیدن به موفقیت 
و از این منظر استخدام مربیان خارجی به  ندینمایمرا هموارتر 

 تا  ینهاو  کارآمدراه دستیابی به افراد متخصص و  نیترعیسرعنوان 
. اگرنه در صورت نبود ارتباط صحیح و شودیمموفقیت تلقی 

عواقب منفی  تواندیممنسجم بین مربی، کادر فنی، بازیکنان و ... 
بیان  توانیمو شکست را برای تیم به همراه داشته باشد. از طرفی 

نمود که مربیان سطح باالی خارجی هم در صورت شناخت همه 
ندگاری طوالنی در جانبه از جامعه، باشگاه، طرفداران و ... و ما

ی بیشتر دست یابند. به عنوان نمونه هاتیموفقبه  توانندیمکشور 
افضل برد )از برانکو ایوانکوویچ، زالتکو کرانچار، ... نام  توانیم

در تحقیقی  1384(. افضل پور و همکاران در سال 52؛ 1383پور، 
به این نتیجه رسیدند که وجود مربیان خارجی بیش از همه برای 

درصد(. عالوه بر عوامل  34/69است )های ایران مفید بوده تیم
ها و برخورداری از تماشاگران نند ریز بودن ورزشگاهذکر شده، لب

ورزش جهان تبدیل کرده  نیتریا به مردمصد میلیونی، فوتبال ر
از ارکان  اگرانتماش کبدون ش(. 174؛ 1390ی، محمد یاست )عل

فوتبال  مسابقات در بخش مهم نیوجود ا بوده وفوتبال  یاساس
 و کنانیدر باز زهیانگ شیافزا ایکاهش  ت،یجذاب ت،یاسباعث حس

ن عدم حضور تماشاگرا(. 44؛ 1383جلیلیان، ) شودیم انیمرب
)هواداران(،  یورزش یاصلی هاهیبه از دست دادن سرما تواندیم

 از مناسب یریگو عدم بهره یورزش یهاکاهش درآمد باشگاه
ها اشاره حاصل از حضور آن یو فرهنگ یاجتماع ،یمنافع اقتصاد

 موفقیت اینکه به توجه با نهایت (. در105؛ 1389ترک فر، کرد )
 و دارند یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط ورزشی موفقیت و تجاری

                                                           
1. Black et al.  

 بین ارتباط بلکه. دیآیبه دست نم یگرید بدون یکی گاهچیه
 یهیلذا بددارند.  متقابل ریتأث یکدیگر بر و بوده مستقیمها آن

راستا، الزم باشد  نیها در اگام نیبرداشتن اول یاست که برا
 یورزش تیمؤثر در موفق یاقتصادعوامل  یابیاز ارز یکل یطرح

 رانیگردد. ورزش در ا میبرتر فوتبال ترس گیل یهاباشگاه
در اقتصاد مورد توجه  یاز مباحث فرع یکیعنوان به شهیهم

عنوان به افتهیتوسعه یکه در کشورها یقرار گرفته است در حال
 ی. در کشورهاشودیبه آن نگاه م یرکن مهم اقتصاد کی
خود را از  یناخالص داخل دیاز تول یتوجهابلبخش ق شرفته،یپ

 رانیاما در ا ،آورندیورزش به دست م یرونق اقتصاد قیطر
اقتصاد ورزش  قیاز طر یناخالص داخل دیدرصد از تول 1کمتر از 

توسعه  رونی(. از ا37؛ 1383 ان،یشود )عسکریم نیتأم
سؤال مطرح  نیدارد. حال ا یادیز تیورزش اهم یاقتصاد

 یساز و کارها نیا یورزش یهاکه در بخش باشگاه شودیم
در  یاکنندهنییو نقش تع بوده دیمف تواندینقدر م یاقتصاد
برتر کشور داشته باشد؟ بستر  گیفوتبال ل یهاباشگاه تیموفق
عوامل  قیاز طر یورزش یهاباشگاه یورزش تیموفق یاصل

 راتییبا توجه تغ تیو نگونه است؟ در نها ست؟ین یاقتصاد
در  یورزش و نقش عوامل اقتصاد یکنون یایهر روزه در دن

 یجامع در مورد اثرگذار یبه انجام تحقیق ازین ،یورزش تیموفق
 رانیافوتبال برتر  گیل هایتیم یورزش تیعوامل در موفق نیا

 قیتحق نیا جیبود تا با استفاده از نتا دواریام توانیو م بوده
برتر  گیهای لتیم یمهم و ارزشمند در کاهش فاصله یگام

در نهایت با  جهان برداشته شود. یهاگیل ریبا سا رانیفوتبال ا
کلی  صورتبهتوجه به موارد ذکر شده تحقیقات متنوعی 

های مختلف یی از موفقیت و عدم موفقیت رشتههابخش
 ، اما در این مطالعه سعی شد تااندنمودهورزشی را بررسی 

های مستند، عوامل اقتصادی مهم در موفقیت تیم صورتبه
فوتبال لیگ برتر جمهوری اسالمی ایران در لیگ پانزدهم و 

 شانزدهم را بررسی شد.

 روش شناسی

 کاربردی هدف، لحاظ به و بوده( علی)تبیینی حاضر مطالعه

تیم لیگ برتر فوتبال جمهوری  32جامعه آماری شامل . باشدمی

 17 هاآنبودند که از بین  1395و  1394ها اسالمی ایران در سال

تیم ناموفق بر اساس هدف مطالعه بررسی شدند.  15تیم موفق و 

هفت تیم موفق و هشت تیم  1394طبق تعریف موفقیت، در سال 
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ناموفق بوده و مورد بررسی قرار گرفتند.شش تیم  ، ده تیم موفق و1395ناموفق بودند. همچنین در سال 

ییر تیم پدیده مشهد بدون تغ 1394الزم به ذکر است در سال 
در هر دو سال( و  10کسب رتبه داشته )وضعیت در جدول قرار 

-ی دادهآورجمعها قرار نگرفت. برای بندیاز دسته کدامچیهدر 

از آمارهای موجود در سایت سازمان لیگ فوتبال جمهوری ها 
روز نمودن مبالغ(، جهت به) اسالمی ایران، سایت بانک مرکزی

و  ، نود3اینترنت، ورزش های جستجوی اطالعات در سیستم
ها استفاده ها و روابط عمومیهمچنین مصاحبه با مدیران تیم

برحسب رتبه و را  های تیمورزشیا عدم موفقیت  تیموفقشد. 
ها در جدول در مقایسه با سال قبل تعیین شد. بر این جایگاه آن

کسب جایگاه باالتر نسبت به بر حسلب  یورزش تیموفقاساس 
. در واقع با توجه شد یتیاعمل لفیتعری بهتر( هرتب) سال قبل

موفق  ای نسلبت بله دوره قبلل تیمهر  یاتیعمل فیتعر نیبه ا
 لکیبه عنلوان  تیموفق گرینبوده است و به عبارت د ایبوده 
با توجه به . دش لفیدو ارزش تعر با یموهوم ای یفیک لریمتغ

هدف تحقیق، با متغیر وابسته و کیفی دو ارزشی مواجه 
های ی در تیمگذارهیسرما. از طرفی حمایت مالی، میباشیم

یا شهرستان، طرفدار  شهرکالنپایه، محل استقرار تیم در 
بیشتر در ورزشگاه، کادر فنی با سطح تحصیالت باال، 

 هامیتبرخورداری از مربی خارجی یا داخلی، میزان اعتبار مالی 
در هر فصل و تعداد بازیکن ملی متغیرهای مستقل تحقیق را 

عواملل  صیو تشلخ لراتییتغ حیجهت توضلتشکیل دادند. 
به نام تابع  1یوابسته موهوم ریمتغی با یالگو "مؤثر بلر آن از 

باشد که . الزم به ذکر می(1تابع شماره استفاده شد ) 2پروبیت
مدل احتمللال  ی سهموهوم یوابسته یرهایمتغ یجهت بررس

 ی،)گجرات باشندیقابل استفاده م تیو پروب 4تی، الج3یخطلل
از قبیل  یمشکالت لیبه دل ی(. الگوی احتمال خط62؛ 1995

جمله اختالل، احتمال  عینرمال نبودن توز انس،یوار یناهمسان
 ریبرای متغ لکیصلفر و  یر خارج از محدودهیمقاد ینیبشیپ

معموال  مورد استفاده قرار  2Rبودن  نییپا نیوابسته و همچن
موسوم  یمشلکالت موجلب شلده کله الگوها لنی. اردیگینم

 ریبلا مقلاد یفلیوابسته ک ریکه دارای متغ تیو پروب تیبه الج
مورد استفاده قرار  یاطور گستردهبه ، باشندیم لکیصلفر و 

 یرخطیغ یهامدل لتیو پروب لتیالج ی. در واقع الگوهارندیگ
احتمال وقوع حادثه  یعنیوابسته  ریکه متغ بیترت نیهستند به ا

                                                           
1. Dummy Dependent Variable Model 

2. Probit 

3. Linear Probability Model 

4. Logit 

مرتبط  یحی( توضیرهای)متغ ریبه متغ یرخطیصورت غبه
هدف تحقیق و متغیرهای مستقل با توجه به  همچنینباشد. می

 استفاده شد. رگرسیون نندگانهاز آزمون  اثرگذار بر وابسته،
همان مدل الجیت  قا یدقالزم به ذکر است که مدل پروبیت 

بوده با این تفاوت که احتمال وقوع متغیر وابسته دارای توزیع 
 نرمال استاندارد شده است.

(1)تابع شماره   
Yi = α + β1(Sponsorship) + β2(Investment on Base 

teams) + β3(Team Location) + β4(Fans) + 

β5(Foreign Coach) + β6(Level of Coach) + β7(Cost) 

+ β8(National Player) + ɛ 

 
 Yبیانگر احتمال موفقیت نسبت به عدم موفقیت =  

 αمقدار ثابت = 

 E Views افزارنرماز  هادادهتجزیه و تحلیل،  منظوربه
 ( استفاده شد. در سطح آمار توصیفی )میانگین،9)نسخه 

 زمونز آادرصدها، رسم نمودار و ...( و در سطح آمار استنباطی 
 05/0از  ترکونکرگرسیون لجستیک استفاده شد. سطح آلفای 

 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شده است.

 نتایج

 به مربوط توصیفی اطالعات ترینمهم قسمت، در این

 مطالعه بیان شده است. متغیرهای مورد

گردد، مقدار میانگین مشاهده می 1طور که در جدول همان

 درصد 53است. به عبارت دیگر  53/0، ناموفق/موفقمتغیر 

 مربیان یتوضعاند. میانگین ها طی این دو سال موفق بودهتیم

درصد  18یعنی  است؛ درصد بوده 18/0خارجی/داخلی( برابر با )

اند. همچنین ها طی دو سال از مربی خارجی استفاده کردهتیم

، به درصد بوده است 53/0ها برابر با تیماستقرار میانگین محل 

اند. شهرها استقرار داشتهها در کالندرصد تیم 53عبارت دیگر 

یه، های پادر تیم گذاریهمچنین میانگین متغیرهای سرمایه

، 667/0ی به ترتیب برابر با مال یتحمای و کل بارمیزان اعت

 میلیارد تومان بوده است. 07/7و  29/7
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 میانگین() متغیرها یفیتوص اطالعات. 1 شماره جدول

 میانگین متغیر
 71/9 بندی(رتبه) یو مدارک کادر فن یالتتحص

 5/1 یمل یکنتعداد باز

 187/0 یان خارجی / داخلیمرب

 667/0 یههای پادر تیم گذاریسرمایه

 531/0 موفق / ناموفق

 25/7707 فروخته شده هاییطتعداد بل

 7290000000 یلیارد()م کلی میزان اعتبار

 7070000000 یلیارد()م مالی یتحما یزانم

 531/0 تیماستقرار  محل
 

با توجه به  ارائه شده است. 2 نتایج آزمون همبستگی در جدول
-توان بیان نمود که هیچمیاست،  %70اینکه اکثر ارقام کمتر از 

خطی بین متغیرهای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، گونه هم
 کند.خطای تورش ایجاد نمی

آزمون همبستگی متغیرها .2 شماره جدول  

 متغیرها

ط
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د 
دا

تع
 

ی
مال

ار 
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ی
مال
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 ح

یم
ر ت

را
تق

س
ل ا

ح
 م

ی
گر

ربی
ک م

در
 م

ی
 مل

ن
یک

از
 ب

ی
خل

/دا
ی

رج
خا

ی 
رب

 م

یم
ت

یه
 پا

ی
ها

 

ت
قی

وف
 م

322/0 1 تعداد بلیط  368/0  333/0  258/0  833/0  364/0  316/0  307/0  

322/0 اعتبار مالی  1 945/0  084/0  082/0-  171/0  101/0  075/0  001/0  

368/0 حمایت مالی  945/0  1 224/0  067/0-  239/0  134/0  146/0  113/0-  

333/0 محل استقرار تیم  084/0  224/0  1 033/0  586/0  451/0  672/0  004/0-  

258/0 مدرک مربیگری  082/0-  067/0-  033/0  1 297/0  077/0  160/0  192/0  

833/0 بازیکن ملی  171/0  239/0  586/0  297/0  1 342/0  540/0  251/0  

364/0 مربی خارجی/داخلی  101/0  134/0  451/0  077/0  342/0  1 694/0  130/0  

316/0 تیمهای پایه  075/0  146/0  672/0  160/0  540/0  694/0  1 318/0  

307/0 موفقیت  001/0  113/0-  004/0-  192/0  251/0  130/0  318/0  1 
 

ارائه شده است. در ستون  3بینی مدل در جدول درصد صحت پیش
اول، نتایج بر اساس محاسبه احتمال برابری متغیر وابسته با عدد 

ستون دوم، نتایج بر اساس محاسبه احتمال برابری امید یک و در 

ریاضی مشاهدات با مقادیر صفر و یک ارائه شده است. هر نه 
تر باشند، توان تبیین مدل باالتر مقادیر به عدد صد درصد نزدیک

 خواهد بود.

های تحقیقبینی مدلآزمون درصد صحت پیش. 3 شماره جدول  

انعنو  
بینیدرصد صحت پیش  

 برابر امید ریاضی برابر متغیر وابسته

 y=0مشاهدات 

 y=1مشاهدات 

 کل مشاهدات

33/93  
12/94  
33/93  

80/81  
61/84  
74/65  
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های نتایج حاصل از آزمون مدل را با استفاده از مدل پروبیت و داده
آورده شده است. سطح معناداری محاسبه شده  4مقطعی در جدول 

ی و هر باز در فروخته شده هاییطتعداد بلبرای متغیر مستقل 
است. از  %5همچنین میزان اعتبار کلی تیم، کمتر از سطح خطای 

توان نتیجه گرفت که بین با توجه به ضریب برآورد شده، می رونیا
ی و همچنین میزان اعتبار هر باز در فروخته شده هاییطتعداد بل

با موفقیت تیم یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در مورد  هامیت
ی، نتایج نشان داد که بین این متغیر و موفقیت مال یتحما یزانم

 هامیتاما در مورد محل استقرار  ؛تیم رابطه معنادار منفی وجود دارد
یا شهرستان و همچنین تحصیالت و مدارک کادر  شهرکالندر 

فنی، نتایج نشان داد که بین این متغیرها و موفقیت ورزشی تیم 
سطح معناداری محاسبه شده  اگرنه رابطه معناداری وجود ندارد.

ی و همچنین استفاده از مل یکنتعداد بازبرای متغیرهای مستقل 
بود و این به  %5مربیان خارجی یا داخلی، کمتر از سطح خطای 

ضریب بود، اما  هامیتوجود رابطه معنادار با موفقیت ورزشی  معنی
عداد تبرآورد شده برای این متغیرها منفی بوده و نشان داد که بین 

در رابطه منفی وجود دارد. ، هامیتموفقیت ورزشی و این متغیرها 

یه، نتایج نشان داد که های پادر تیم یگذارهیسرماارتباط با میزان 
ضریب برآورد شده برای  ی معنادار وجود دارد و با توجه بهارابطه

نتیجه گرفت که بین  توانیم این متغیر که مثبت بود،
رابطه  هامیتموفقیت ورزشی و یه های پادر تیم یگذارهیسرما

همچنین با توجه به ضریب تعیین مک فادن مثبت وجود دارد. 
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط  64مدل، مشخص شده که 

عالوه  ی متغیرهای مستقل مزبور توضیح داده شده است.مجموعه

LRبر این، با توجه به اینکه احتمال آماره  -است، می %5، کمتر از 

دار بوده و از این مدل معنی %95توان گفت که در سطح اطمینان 
نیکویی برازش منظور بررسی اعتبار باالیی برخوردار بوده است. به

لموشو و اندروز که  -های هاسمرمدل برآورد شده از آزمون
کند، میبررسی  از مدل را هادادهمیزان حمایت  مدل ومطلوبیت 

 -. با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمرده شده استاستفا
الگوی  محاسبه شده است، لذا 05/0تر از لمشو و آماره اندروز بزرگ

و متغیرهای  برازش مطلوبی برخوردار است رگرسیونی مزبور از
.توضیحی توانایی توضیح وضعیت موفقیت ورزشی تیم را دارند

نتایج حاصل از آزمون مدل .4 شماره جدول  
آماره   اثرات نهایی احتمال z متغیر ضریب 

073/0  42054/0-  787/1-  342/1-  مقدار ثابت 

001/0  220472880704156/9  e 05-  152/3  0002/0 های فروخته شده در هر بازیتعداد بلیط   

000/0  535685141749017/1  e 10-  727/3  90/4  e 10-  میزان اعتبار کلی تیم 

000/0  810353516391762/1-  e 10-  720/3-  78/5-  e 10-  میزان حمایت مالی 

116/0  33060906/0-  567/1-  0555/1- / شهرستان شهرکالنمحل استقرار تیم در    

826/0  005448335/0  218/0  0173/0  تحصیالت و مدارک کادر فنی 

031/0  24173320/0-  146/2-  771/0-  تعداد بازیکن ملی 

007/0  42266256/1-  683/2-  54/4- خارجی / داخلیمربی    

000/0  259206252/1  352/3  0202/4 های پایهی در تیمگذارهیسرما   

64/0  ضریب تعیین مک فادن 

51/28  LR آماره 

000/0  LR احتمال آماره 

19/4 لمشو –آماره هاسمر    

83/0 لمشو –هاسمر آماره احتمال    

46/16  آماره اندروز 

08/0 اندروزآماره  احتمال   

 

 بحث

 یرزشو تیمؤثر در موفق یعوامل اقتصاد یابیارزهدف از تحقیق حاضر 

تعداد داد که بین  نشانبود. نتایج  رانیبرتر فوتبال ا گیهای لتیم
های لیگ برتر ی و موفقیت تیمهر باز در فروخته شده هاییطبل

توان به فوتبال رابطه معنادار وجود دارد. در تبیین این یافته می
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نشان داد  (2001) 1طوری که سینمطالعات قبلی رجوع نمود. به 
-ها و خرید بلیط مسابقات، میکه حضور تماشاگران در ورزشگاه

ماشاگران از تگفت که  توانیمباشند.  مؤثرتوانند در توسعه فوتبال 
 یورزش گیباشگاه و ل کی یهاهیسرما نیتریو اصل نیترمهم
 حضور در( بیان کرد که 2006) 2. به طوری که هوانگباشندیم

ترین فعالیت فراغتی در میان عنوان رایج های فوتبال بهاستادیوم
هواداران ورزشی اروپا، درآمدهای اقتصادی عظیمی را تولید کرده 

در  انیتماشان مشارکتتوان اظهار نمود که رو میاز ایناست. 
عنوان  به ،تواندها میخرید بلیط مسابقات و حضور در ورزشگاه

های باشد؛ که در موفقیت تیم یورزش هایدادیبخش رو نیترمهم
( حاکی 2005) 3از طرفی نتایج تحقیق اوراتشک. باشد مؤثرورزش 

-منبع اصلی درآمد سازمان مسابقاتفروش بلیت از این است که 

امروزه منابع  اما ،باشدمیای در روزهای ابتدایی های ورزشی حرفه
الی و های مدرآمد دیگری مانند درآمدهای تجاری، حمایت

 مراتب اهمیت ای بههای ویژه و حق پخش رسانهغیرمالی، جایگاه
، اما در کشور ما با توجه به اینکه قانون منسجمی در بیشتری دارند

ای و دیگر موارد ذکر شده وجود ندارد، زمینه حق پخش رسانه
توان گفت که درآمد حاصل از بلیط بنابراین به احتمال زیاد می

های فوتبال عواملی باشد که در موفقیت تیم تواند ازفروشی می
با در نظر داشتن عوامل مذکور بدیهی است باشد.  مؤثرلیگ برتر 

 نیترکه داشتن تماشاگران زیاد در مسابقات، یکی از بزرگ
در اختیار داشته  توانندیهای ورزشی ماست که تیم ییهاهیسرما

 برنامه منظم جهتبا ایجاد یک  هامیباشند؛ بنابراین، مدیران ت
باید به  اقتصادی، یهاافزایش این سرمایه عظیم و بهبود برنامه

دنبال حضور بیشتر تماشاگران در مسابقات باشند و بدین منظور 
ها در استادیوم تماشاگران و عوامل حضور آن عالئقنیاز دارند تا از 
به  هاآنی راه از حمایت بیشتر ادامهتا در  یابند اطالعتا حد امکان 

نتایج ی باالتری دست یابند. هاتیموفقنتایج بهتر و همچنین 
های فوتبال لیگ ی و موفقیت تیمکل نشان داد که بین میزان اعتبار

(، 1395برتر ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. شعبانی )
رابطه معناداری بین دو متغیر هزینه و رتبه  گزارش نمودند که

دستمزدهای سنگین وجود دارد. فوتبال ایران لیگ برتر  هایتیم
جهت  هامیرفت و برگشت ت، های اسکانهزینه ان،بازیکن و مربی

مسابقات باعث شده تا مدیران باشگاه تالش فراوانی  شرکت در
؛ دهندانجام  را به سری برای جبران هزینه و رسیدن به نقطه سر

موفق همواره دارای منابع  یهاباشگاهتوان گفت که بنابراین می
                                                           
1. Cean 

2. Huang 

3. Woratschek 

( و 23؛ 1392)نقدی و همکاران،  درآمدی و تراز مالی بهتر هستند
های سازی تیمتوانند از طریق خصوصیمتصدیان امر ورزش می

ی مختلف، در کاهش هاروشورزشی و کسب درآمد بیشتر از 
های ورزشی موفق بوده و در نتیجه در کسب نتیجه و هزینه

ی و موفقیت مال یتحما یزانمسهیم شوند. بین عملکرد بهتر تیم 
های فوتبال لیگ برتر ایران رابطه معنادار منفی وجود داشت. تیم

در پژوهشی نشان دادند که عوامل  (2009) دی بوسچر و همکاران
مالی، حمایت مالی، تسهیالت تمرینی و مربیگری از اولویت باالیی 

ارد. همچنین بر موفقیت ورزشی قهرمانی کشورهای منتخب د
بیان کردند که عواملی مانند  (2009) بوهلک و روبینسون

ساختارهای استعدادیابی، حمایت علمی از ورزش، سیستم آموزشی 
ی ورزشکاران بیان کردند. در المللنیبو حمایت مالی بر موفقیت 

توان گفت که موفقیت ورزشی مستلزم کسب تبیین این یافته می
ی است که منجر به مؤثرمورد عوامل دانش و اطالعات علمی در 

رو متصدیان فعال در زمینه ورزش شوند. از اینها میاین موفقیت
طوری که بایستی از منابع مختلفی استفاده بهینه نمایند. همان

بر  مؤثرگزارش شده است حمایت مالی به عنوان یکی از عوامل 
یران بنابراین مد؛ باشدهای فوتبال لیگ برتر میموفقیت تیم

ریزی راهبردی در ریزی و ارائه برنامههای فوتبال باید با طرحتیم
و  رتاشیمزمینه جذب حامیان مالی کوشا باشند. به طوری که ا

 صنعت در یمال تیکردند که حما ( بیان2012) همکاران در سال
. فوتبال است یهاباشگاه کردنی عد تجارب نیترمهم رانیفوتبال ا

ی تسهیالت سازفراهمی ورزشی، با هاباشگاههمچنین مدیران 
توانند آنان را به کننده میهای حمایتمختلف برای شرکت

های ورزشی ترغیب نمایند. نتایج تحقیق مشارکت در حمایت از تیم
تیم و موفقیت آن رابطه استقرار  حاضر نشان داد که بین شهر محل

 53اینکه حدود معناداری وجود ندارد. در این تحقیق با توجه به 
 47و مابقی آن ) اندشدهواقع  شهرهاکالندر  هامیتدرصد از 

اظهار نمود که حتی  توانیمدرصد( در سایر شهرها وجود دارند 
دلیلی برای دارا بودن  تواندینم شهرکالناستقرار در 

ی فوتبال احرفهاستاندارد و متناسب با سطح  کامال ی هارساختیز
اساس با توجه به اهمیت موضوع یعنی  دنیا باشد. بر این

اظهار  توانیمی یک تیم از جمله ورزشگاه اختصاصی هارساختیز
به طور مستقیم و  توانیمنمود که با برآورده نمودن آن 

قرار  ریتأثرا تحت  هامیتسایر عوامل دخیل در موفقیت  میرمستقیغ
خود  قیدر تحق( 2010همکاران )دارپ و  داد. به عنوان مثال

 مجدد با حضور ومیاستاد یهایژگیو تیفیک شیکه افزا افتندیدر
 یورزش رانیمد ن،یدارد؛ بنابرا یداریتماشاگران ارتباط مثبت و معن
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مربوط به  یهایژگیو در ینقش خود را به طور مؤثر توانندیم
به ورزش،  عالقه شیبا افزا معنا که نیبدداده  نشان ومیاستاد
کنندگان به عنوان مصرف نکهیا یبرا زین یهواداران ورزش لیتما

 زین یورزش یهاو شرکت هامیت .است افتهی شیمطرح شوند، افزا
 یشتریکنندگان بامکان دارد مصرف کهیی مندند تا جاعالقه اریبس
 خود محصوالتآن  یمسابقات و در پ یهاطیبل دیخر یبرا را

 جبران و یو سودآور ییبر درآمدزا قیطر نیکنند تا از ا جذب
 میعظ صنعت نیخود را در ا یو بقا ندیفزایاها بآنی هانهیهز

و مدارک کادر  یالتتحصنتایج نشان داد که بین  .کنند نیتضم
ی و موفقیت تیم رابطه معناداری وجود ندارد. کاشین و همکاران فن
های ورزشی، عملکرد خوب و اکثر موفقیت معتقدند که( 2012)

ناشی از دانش فنی، رفتارها و عملکرد یک مربی خبره و 
ادعا کرد که در فوتبال بیش از  توانیمنندمهارتی است. در واقع، 

اند. ی دیگری برای نقش مربی ارزش و اهمیت قائل شدهرشتههر 
عموم مردم همواره مربیان را مسئول عملکرد ضعیف یک تیم 

را ستایش کرده و  هاآنگرفتن جایزه، و در صورت برد و  دانندیم
( نقش سرمربیان را در 2013) 1گاملستر. دهندیمپاداش  هاآنبه 

و معتقد است موفقیت  داندیمهای ورزشی ویژه عملکرد تیم
و مؤثر سرمربیان  زیآمتیموفقهای ورزشی، حاصل از رهبری تیم
( از مربیان موفق در فوتبال به عنوان 2013است. یوفا ) هاآن

هایی نظیر تجربه و دانش باال در و ویژگی بردیممربیان کامل نام 
، آمادگی جسمانی و کیتکنتمام سطوح فوتبال )تاکتیک، 

روانشناسی(، مهارت در استخدام و به کارگیری بازیکنان، ساخت 
، داشتن هارسانهبا  فرهنگ تیمی مطلوب، برقراری ارتباط خوب

. شمردیمتفکر استراتژیک و برنامه بلندمدت را برای این مربیان بر 
از نشان داد که  1394تحقیق سلیمانی و همکاران در سال  جینتا
 تیموفق یارهایمع نیدر ب ق،یکننده در تحقشرکت رانیمد دگاهید

 یهامهارت ،یتیریمدی هامهارت بیترت به یداردر باشگاه
 التیو تحص یتخصص یآموزشی هادوره یهانامهیگواه ،یطارتبا
و بر این  اندباشگاه داشته کی تیموفق در را ریتأث نیشتریب ران،یمد

معیار و  نیترمهمی مدیریتی و ارتباطی هامهارتاساس داشتن 
ی هادورهی نامهیگواهی بوده و داشتن دارباشگاهشایستگی برای 

ی بعدی قرار داشتند. در این هارتبهتخصصی و تحصیالت در 
دارا بودن حداقل مدرک  AFCتحقیق با توجه به اینکه الزام 

و  هامیتآسیا برای مربیان بود، بنابراین تمام مربیان  Aمربیگری 
دارای این مدرک بوده و از این  هاآنی هاکمکهمچنین اکثر 

معنادار نبودن نتایج  تواندیمیکسان بودند و این خود  با یتقرجهت 

                                                           
1 . Gammelsater 

آسیا  Aدارای مدرک  صرفا اما بررسی اینکه مربی ؛ را توجیه نماید
در کشورهای صاحب  ترشرفتهیپی هادورهی حضور در تجربهبوده، 

بودن و  روزبههای رده باال، ی بازیکنی در تیمسابقهفوتبال، 
و کشورهای مختلف که از  هامیتی مربیگری در تجربههمچنین 

بررسی و در  توانیمرا  باشندیمهای در موفقیت تیم مؤثرامل عو
تعداد نهایت با قدرت بیشتر وضعیت را تفسیر نمود. در ارتباط با 

یان )از نظر داخلی یا خارجی مرب یتوضعی و همچنین مل یکنباز
 هامیتبا موفقیت ورزشی  هامیت( با موفقیت ورزشی هاآنبودن 
تعداد بازیکنان سطح باال و ملی دارد.  وجودی معنادار منفی ارابطه

با دانش روز به عنوان دو عامل مهم در موفقیت  مربیانو همچنین 
. در اختیار داشتن بازیکنان قوی با شوندیمقلمداد  هامیتورزشی 
های خارجی پیشرفته به های ملی و سایر تیمی حضور در تیمسابقه
را تضمین نمایند. همچنین  اهگاهموفقیت باش توانندیمی مؤثرنحو 

و از  هستند ورزشی یهامیمحور اصلی و رکن مهم ت اگرنه مربیان
عنوان یک  موفقیت، مربی در رهبری تیم به بین عوامل مؤثر در

فراست، دهنده قوی و زیربنای هر پیشرفت مطرح است ) سازمان
نیز  یاجدا از بحث تئوریک به بخش اجرایی حرفه( اما 71؛ 1366

. در این حداقل تحصیالت دانشگاهی داشته باشند کهنیاز داریم 
تحقیق با توجه به اینکه تعداد مربیان خارجی شاغل در ایران 

 توانیمبنابراین معنادار نبودن این فرضیه را  باشندیم شمارانگشت
ی بیشتر و در هایبررسبا  احتماال به این وضعیت مربوط دانست و 

ی جدیدتری دست جهینتبه  توانیمی باالتر هانمونهاختیار داشتن 
عوامل اقتصادی  تنهانهی همه جانبه هایبررسیافت. همچنین با 

نقش سایر  ترقیدق طوربه مؤثردر ارتباط با سایر عوامل  توانیم
در  یگذارهیسرماعوامل را نیز بررسی نمود. نتایج نشان داد که بین 

تبال لیگ برتر ایران رابطه های فویه و موفقیت تیمهای پاتیم
توان به نتایج ین این یافته میوجود دارد. در تب معنادار مثبت

( و 2012) 2مطالعات قبلی رجوع نمود به طوری که سانتومیر
و  هاباشگاههای موفقیت ( بیان کردند که یکی از راه1396نادریان )

 گذاری در شناسایی،های ورزشی، توانایی و میزان سرمایهتیم
پرورش و استفاده بهینه از بازیکنان جوان برای جانشینی بازیکنان 

-توان نتیجه گرفت که سرمایهفعلی است. با توجه به این یافته می

ی ورزشی فرآیند آسانی هاباشگاهگذاری بر روی بازیکنان پایه در 
ی و به کار گرفت. از زیربرنامهنیست که بتوان آن را به سادگی 

پروری موانع و مشکالتی وجود ن برنامه جانشیناین در اجرای ای
دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرد و حل نشود این فرآیند را بسیار

                                                           
2 . Santomier 



 یفرهاد خداداد کاش ،نهیمور یقربان یلیل

 
601-150 صفحات ،1398تابستان   ،2 شماره ،2 دوره رفتاری، و حرکتی علوم مجله   159 

( در 1396. به طوری که نادریان )دینمایمکند و حتی ناموفق  
یی و افیاای این موانع را متناسب با شرایط فرهنگی، جغرمطالعه

گزارش  ورزشی متفاوتندی هاباشگاهوضعیت اقتصادی و ساختار 
ان نند میزی ورزشی بتواهاباشگاهبنابراین برای اینکه ؛ نمودند

ده شزی ریموفقیت خود را افزایش دهند باید از یک روند برنامه
 ند باتوابرای کشف استعدادهای ورزشی استفاده نماید و همچنین ب
را  زشیتوجه به امکانات و مربیان با دانش این استعدادهای ور

 ورش دهد.پر

 نتیجه گیری

 پیچیده بسیار و تیم داری در نهایت باید گفت که نظام باشگاه
 با که کندمی نتایج ارائه شده در تحقیق حاضر کمک. است
 تمامیت از بهتری درک تیم داری به سیستم کل یسازساده

بر موفقیت ورزشی  مؤثرعوامل اقتصادی . یابیم دست سیستم
 توانندمی ابعاد ارائه شده های فوتبال لیگ برتر ایران در قالبتیم

تواند روابط اجزای نمی شوند. این ابعاد شاید تفسیر تبیین و تحلیل،
طور کامل توضیح درونی و بیرونی سیستم اقتصاد تیم داری را به

کند. می ترآسان را آن اساسی هایمکانیسم درک دهد، اما

توان گفت که عوامل کلی برحسب مدل ارائه شده می صورتبه
بر موفقیت تیم داری یک رویکرد سیستمی فرایندنگر  مؤثراقتصاد 

بررسی  هامیتاست که الزم است ارتباط بین ابعاد این سیستم در 
ها و گردند و ضعف افزاهمهای موجود ها و قابلیتشود تا قوت

دهد که موفقیت ن تحقیق نشان میها مرتفع شوند. نتایج اینالش
های لیگ برتر فوتبال از طریق بازنگری و اصالح ورزشی تیم

توجه به عوامل  ژهیوبههای اجرایی ورزش قهرمانی سیاست
سازی و اقتصادی، بازار نقل و انتقاالت و ساختار رقابت لیگ زمینه

سازی سیستم مدیریت راهبردی خرده شود و با پیادهبسترسازی می
استعداد، ذینفعان )مربیان، ورزشکاران و  های مدیریتسیستم

ها و حمایت مالی( و مدیران(، بازاریابی، مالی )درامدها، هزینه
شوند و در نتیجه یابند و هم افزاتر میاجرایی باشگاه هم ارتقا می

های فوتبال ایران فراهم گردد. بسترهای برای موفقیت ورزشی تیم
سبب ارتقاء عملکرد اقتصادی )تجاری و مالی(  رو موج تغییراز این

شود و با افزایش سرمایه مالی و اثربخشی مدیریت ورزشی تیم می
مالی تیم سبب پایداری سازی اقتصادی تیم و در نتیجه موفقیت 
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