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 چکیده

 نی. هدف از انجام اباشدیم یونیزیصنعت فوتبال در جهان، حق پخش تلو ییمنبع درآمدزا نیمهمتر :هدف

 است. رانیدر صنعت فوتبال ا یونیزیحق پخش تلو یپژوهش، بررس
 قیعنوان روش تحقبه ادیداده بن هیبوده و از روش نظر یفیک یکردیرو یپژوهش دارا نیا :شناسیروش

نفر از  17و باز با  قیعم هایو مصاحبه یة اسناد باالدستها، مطالعداده یاستفاده شده است. روش گردآور

متخصص  دیتشوندگان و سپس اساپژوهش توسط مصاحبه نیا یینخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روا

دست آمد. به %96 جینتا ندیفرآ یبا استفاده از روش مطالعة حسابرس زین ییای. پادیگرد دییو تأ یمورد بررس

استفاده شده  یو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار یمداوم در ط سةیها از روش مقادهدا لیتحل یبرا

 است.
عوامل  ،یو فرهنگ یاسیس ،یعوامل اقتصاد ،یطیها نشان داد که عوامل محداده لیو تحل هیتجز :هایافته

و  نیو تدو یو قانون یوقعوامل حق ،ییو معنا ی(، عوامل رفتاری)دولتیتیریفوتبال، عوامل مؤثّر مد یساختار

 .باشندیم یونیزیهفت مؤلفة مؤثّر در فروش حق پخش تلو یونیزیفروش حق پخش تلو یاستقرار الگو
باعث   یونیزیپخش تلو از پرداخت حقِ ماینشان داد که ادامة امتناع صدا و س هایبررس :گیرینتیجه

 تهیکم لیو تشک یخصوص یونیزیتلو یهاشبکه سیتأس نیصنعت فوتبال خواهد شد. همچن یمال یورشکستگ

نظر  بهصنعت فوتبال کشور الزم  یمال داریتوسعة پا یبرا مایبا دولت، مجلس و سازمان صدا و س یزنچانه

 .رسدیم
 ادیبنداده یفوتبال، تئور یهاباشگاه ،یونیزیحق پخش تلو های کلیدی:واژه
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 مقدمه
دلیل تأثّیرات مثبت امروزه صنعت ورزش به

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به یکی از 

ترین صنایع جهانی تبدیل شده است و بزرگ

برای اغلب کشورها، این صنعت منبع مهمی 

های اقتصادی، کسب درآمد، فعّالیت برای

الملل محسوب زایی و تجارت بیناشتغال

(. این صنعت با در اختیار 7161شود)رضایی، می

داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ 

های تبلیغاتی مندی از فرصتورزشی، امکان بهره

ها را فراهم نموده که این موضوع خود در رسانه

برای تعامل مابین  موجب ایجاد بستر الزم

صنعت، تجارت و ورزش گردیده است)کاظم، 

7197 .) 
های ترین عالئق مردم در دههفوتبال از بزرگ 

ها اخیر است. وجود هزاران بازیکن و میلیون

در سراسر جهان بیانگر این موضوع  هاآن طرفدار

ای در زندگی است که فوتبال نقش مهم و ویژه

و مردم بازی فرهنگی و اجتماعی کشورها 

عوامل الزم برای  ةامروزه فوتبال هم کند.می

؛ هر صنعت بخشی از  دشدن را دار« صنعت»

اقتصاد است که به تولید و عرضه محصوالت یا 

(. 7162پردازد)رضایی، خدمات معیّن می

آماری  ةجامع 2072در سال  7جیسون

میلیون نفر اعالم  291ها را افزون بر فوتبالیست

( 2071)2ازمان اقتصادی دلوویتکرده است. س

گردش مالی صنعت فوتبال اروپا را در فصل 

بیلیون یورو و فصل  22بالغ بر  2071-2072

بینی کرده بیلیون یورو پیش 21را  2071-2079

است. هرچند تأثّیرات اقتصادی و درآمدزایی 

 های فوتبال منحصر به برگزاری تورنمنت

                                                  
1. Jason 

2. Deloitte  

نی نیست؛ های جهاالمللی بزرگ نظیر جامبین

های بلکه در بسیاری از کشورها، برگزاری لیگ

ای فوتبال داری حرفهای و صنعت باشگاهحرفه

اقتصادی مطلوبی در صنعت  ةباعث رشد و توسع

شده است. در کشورهایی چون  هاآن فوتبال

 Bigاسپانیا، انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه)

Fiveی ماشین ةبه منزل های فوتبال( باشگاه

ها دالر کنند که ساالنه میلیوناقتصادی عمل می

نقدی و  (.7161درآمد دارند)رضایی، 

ها ( عنوان کردند که باشگاه7162همکاران)

 مةمهمترین بخش صنعت فوتبال هستند و ادا

حیات  ةحیات صنعت فوتبال منوط به ادام

ها است. بنابر گزارش مالی سازمان باشگاه

شگاه فوتبال (، با2071اقتصادی دلوویت)

 2071-2079منچستریونایتد انگلستان در فصل 

 ۀمیلیون یورو به سیطر 996با درآمدی برابر 

باشگاه فوتبال رئال مادرید پایان داده  ةیازده سال

عنوان پردرآمدترین باشگاه فوتبال جهان و به

های بندی باشگاهمعرفی شده است. در این رده

ز اسپانیا به ترتیب فوتبال بارسلونا و رئال مادرید ا

میلیون یورو در  7/920و  2/920با درآمدی برابر 

های بعدی قرار دارند. رشد منابع مالی رتبه

های های فوتبال جهان مختصِ باشگاهباشگاه

درآمد  ۀکشورهای اروپایی نبوده و محدود

های آسیایی همانند: هند، چین، ژاپن و باشگاه

ا افزایش نیز ب 2071-2079استرالیا در فصل 

، 90، 70چشمگیری مواجه شده و به ترتیب تا 

میلیون یورو در سال رسیده است.  20و  21

های مالی همچنین بر اساس جدیدترین گزارش

های (، باشگاه2079سازمان اقتصادی دلوویت)

منچستریونایتد، رئال مادرید و بارسلونا به ترتیب 

 1/929و  9/912، 1/919با درآمدی بالغ بر 

های جهان ون یورو پردرآمدترین باشگاهمیلی
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بودند. همگام با افزایش تمایالت نسبت به این 

ها ورزشی، تغییرات زیادی در این باشگاه ةرشت

ای که فوتبال حرفهبه وجود آمده است تا جائی

های اخیر قابل قیاس با دوران گذشته سال

ها و برخورداری نیست. لبریز شدن ورزشگاه

شمار، داد و ستدهای نندگان بیها از بیرقابت

چند میلیون دالری برای نقل و انتقال بازیکنان، 

های کالن، خرید و هوجود حامیان مالی با سرمای

ها، کاالهایی با آرم باشگاه فروش وسایل و

های چند صد میلیون دالری برای معامله

ها در تبلیغات اطراف زمین، قرار گرفتن باشگاه

مهمتر از همه کسب  فهرست بازار بورس و

درآمدهای کالن از محل حق پخش تلویزیونی 

 ةمسابقات، همگی نقش بسزایی در توسع

اقتصادی فوتبال در بسیاری از کشورها ایفا 

 (. 2002، 7اند)نورمننموده

یکی از مهمترین منابع درآمدزایی و         

های فوتبال در پایدار اقتصادی باشگاه ةتوسع

پخش فروش حق  کشورهای صاحب نام،

ای است. حق پخش تلویزیونی بسته 2تلویزیونی

یک  ۀحقوقی است که صاحب و برگزارکنند

های رویداد ورزشی از طریق فروش آن به شبکه

 هاآن تلویزیونی در ازای دریافت مبلغی معیّن به

دهد. مشتریان این اجازه پخش این رویداد را می

های بازار، شبکه رویدادها و مسابقات در 

طوری که برگزارکنندگان تلویزیونی هستند؛ به

این رویدادها حق پخش تلویزیونی مربوط به 

های خود را در این بازار به مزایده مسابقات تیم

فروشند. گذارند و به باالترین پیشنهاد میمی

معموالً حق پخش تلویزیونی مسابقات در سه 

نوعِ حق پخش زنده، حق پخش غیرزنده)زمان 

                                                  
1. Norman 
2. TV(broadcasting) rights 

ها در این نوع شده از ساعت این بازی گذشته

گذاری حقوق پخش، عامل مهمی برای قیمت

های مهم است( و حق پخش خالصه و یا صحنه

شود. عالوه بر فروش حق فروخته می 1بازی

ها در بازارهای داخلی، پخش تلویزیونی بازی

های لیگ فوتبال حق ها و سازمانفدراسیون

خارجی نیز را در بازارهای  پخش مسابقات

عبارت دیگر فروشند؛ بهصورت جداگانه میبه

محصول خود را به بازارهای خارجی صادر 

بازاریابی و فروش حق پخش  ۀکنند. شیومی

تلویزیونی در کشورهای مختلف متفاوت است. در 

صورت متمرکز و برخی از کشورها این فروش به

در برخی دیگر به صورت غیرمتمرکز صورت 

حق پخش متمرکز بازاریابی گیرد. در می

رسد تلویزیونی توسط سازمان لیگ به فروش می

و درآمد حاصل از آن را طبق جدولی خاص میان 

کنند؛ امّا در بازاریابی غیر ها توزیع میباشگاه

متمرکز که در حال حاضر تنها در اسپانیا صورت 

ها را گیرد، هر باشگاه خودش حق پخش بازیمی

المللی و تجاری (. بین7161فروشد)رضایی، می

عنوان صنعتی نو شدن فوتبال و پا گرفتن آن به

ها از تا حدّ بسیار زیادی ناشی از پخش بازی

تلویزیون و اینترنت بوده است. بر اثر تلفیق 

تلویزیون و جاذبیت فوتبال، پیشرفت صنعت 

فوتبال با یک جهش عظیم مواجه گردیده که 

دی حق پخش محور آن پی بردن به ارزش اقتصا

تلویزیونی بوده است.  فوتبال فزونی و وفاداری 

های شود که ثانیهتماشاگران فوتبال سبب می

ها نفر، فرصتی برای تبلیغات میلیون ۀمشاهد

 تجاری باشد.

                                                  
3. Highlights 
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ای برای حامیان مالی فرصت تبلیغات، عرصه

های توانمند صنعت و خدمات ویژه شرکتبه

(. 7161، آید)رضایی و همکارانشمار میبه

امروزه در اروپا درآمد حاصل از حق پخش 

های تلویزیونی سهم بزرگی از درآمد باشگاه

های تلویزیونی دهد. شبکهفوتبال را تشکیل می

کوشند که بینندگان بیشتری را جلب کنند؛ می

زیرا تعداد بینندگان شاخصی برای ارزش دقایق 

تلویزیونی و در نهایت محکی برای تعیین میزان 

آید و صنعت ها به حساب میوفقیت شبکهم

فوتبال یکی از عوامل رغبت بینندگان از انواع 

های تلویزیونی بوده گوناگون به سوی شبکه

( نقش نمایش تلویزیونی 2001)7است. استرالیز

داند و را در جذب حامیان مالی بسیار مهم می

فوتبال یکی از عوامل رغبتِ بینندگان از انواع 

های تلویزیونی بوده سوی شبکهگوناگون به 

( 7162است. نتایج تحقیق نقدی و همکاران)

نشان داد که میزان هواداران، اعتبار و نام باشگاه، 

جایگاه در جدول مسابقات و حامیان مالی بر 

میزان درآمد حاصل از حق و پخش تلویزیونی 

تأثّیر مستقیم دارد. در کشورهای صاحب فوتبال، 

های سته به سیاستحق پخش تلویزیونی ب

 90تا  10بازاریابی در فوتبال این کشورها از 

باشد. در این می هاة آندرصد کل درآمد سالیان

در تمام جهان « محصول»مدّت قیمت این 

عنوان نمونه در روندی افزایشی داشته است؛ به

لیگا، ارزش حق پخش بوندس ةسال 10تاریخ 

فصلی شده و به برابر  900تلویزیونی بیش از 

میلیون یورو رسیده است؛ این در حالی  929

است که در بین پنج لیگ بزرگ اروپا، 

لیگای آلمان کمترین درآمد را از حق بوندس

                                                  
1. Strelize 

پخش تلویزیونی دارد)سازمان اقتصادی دلوویت، 

( با تأکید بر 2072و همکاران ) 2(. اسکات2071

فوتبال، آن  ةنقش حق پخش تلویزیونی در توسع

این صنعت عنوان « موتور محرک»عنوان را به

استرالیا به دلیل عدم  USAFLکردند. لیگ 

مردم به فوتبال، با  ةموفقیت در جذب عالق

های تلویزیونی چالش عدم استقبال رسانه، شبکه

و حامیان مالی مواجه گردیده است که فایرلی و 

کنند که ( در این باره پیشنهاد می2071) 1کلیت

ی جذب هواداران و ها برابایستی از مشوق

 ةگان تلویزیونی استفاده شود تا زمینبیننده

حضور رسانه و تلویزیون و به دنبال آن مقدمات 

درآمدزایی از حق پخش تلویزیونی و دیگر 

سازمان های کسب درآمد فراهم گردد. مؤلفه

( میانگین درآمد 2079اقتصادی دلوویت)

-2071های سری آ ایتالیا را در فصل باشگاه

کند که میلیون یورو اعالم می 60بالغ بر  2072

حق پخش تلویزیونی کسب  ةوسیلدرصد آن به 97

بینی شده است. همچنین این سازمان پیش

کند که مجموع ارزش حق پخش تلویزیونی در می

میلیارد یورو  1/1در اروپا به  2079-2071فصل 

بنابر گزارش مالی سازمان اقتصادی  برسد.

های فوتبال رئال مادرید شگاه(، با2071دلوویت)

 تنها 2079-2071و بارسلونای اسپانیا در فصل 

از فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات خود به 

میلیون  1/202و  1/221ترتیب درآمدی برابر 

اند. همچنین براساس همین گزارش یورو داشته

درصد مجموع درآمد باشگاه لسترسیتی  12

باشگاه درصد مجموع درآمد  17انگلیس و 

فوتبال آاس رم ایتالیا از فروش حق پخش 

تلویزیونی بوده است. جدیدترین گزارش مالی 

                                                  
2. Scott  
3. Fairley & Kellett   
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دهد ( نشان می2079سازمان اقتصادی دلوویت)

های ، درآمد باشگاه2071-2079که در فصل 

لسترسیتی، اورتون، وستهام، تاتنهام، یونتوس، 

آرسنال و ناپولی تنها از حق پخش تلویزیونی به 

درصد کل درآمد باشگاه(،  92)222رابر ترتیب ب

درصد  91)9/719درصد کل درآمد(،  19)6/717

درصد کل درآمد(،  97)276کل درآمد(، 

 29)1/212درصد کل درآمد(،  19)1/211

درصد کل  11) 1/200درصد کل درآمد( و 

 درآمد( میلیون یورو بوده است.

های فوتبال ایران روزهای در شرایطی که باشگاه 

گذرانند، متعّهد نبودن سازمان الی را میسخت م

صدا و سیما مبنی بر پرداخت حق پخش 

دشوارتر ساخته  هاآن تلویزیونی وضعیّت را برای

است. بر اساس برآوردهای تقریبی، سازمان صدا 

میلیارد تومان  900تا  210و سیما سالیانه بین 

های ملی از پخش تلویزیونی لیگ برتر و بازی

ه از این میزان صنعت فوتبال ایران درآمد دارد ک

تقریباً هیچ عایدی ندارد و این در حالی است که 

المللی و حتی قوانین باالدستی ملی و بین ةهم

نظرات مراجع عظام موافق این پرداخت از سوی 

سازمان صدا و سیما به فدراسیون فوتبال 

و  AFCبا فشارهای  (.7169هستند)رضایی، 

( بین سازمان 7191ال براساس قراردادی)در س

صدا و سیما و فدراسیون فوتبال مبنی بر 

پرداخت حق پخش تلویزیونی، مقرر گردید که 

 61-62و  62-61، 67-62، 60-67در فصول 

و  1/71، 1/71، 1/77به ترتیب مبالغی برابر 

میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت  1/22

شود که از مجموع مبالغ این چهار فصل، فقط 

میلیارد تومان مربوط به دو فصل نخست  21

و  62-61پرداخت شده است و نیز برای فصول 

سازمان صدا و سیما حاضر به امضای  69-61

هیچ قراردادی با سازمان لیگ یا فدراسیون 

فوتبال نشده است)فدراسیون فوتبال ایران، 

( 7161(. نتایج تحقیق نادریان و همکاران)7169

صد از درآمد صدم در 61/0نشان داد که 

های فوتبال ایران از فروش حق پخش باشگاه

تلویزیونی، رادیو و نشریات است)نادریان، 

 رضایی و همکاران(، 7169(. رضایی)7161

( و 7162) ترابی (،7161دوستی) ،(7161)

امتناع صدا و سیما از پرداخت  (7161) نادریان

حق پخش تلویزیونی را مهمترین دلیل عدم 

های فوتبال ایران معرفی گاهمالی باش ةتوسع

آنچه مسلم است صنعت فوتبال ایران  نمودند.

واسطه برای برای سازمان صدا و سیما کاالیی بی

طرفه است و حق پخش تلویزیونی درآمدی یک

بنابراین این در ایران وجاهت قانونی ندارد. 

پژوهش به دنبال بررسی حق پخش تلویزیونی 

 د.باشدر صنعت فوتبال ایران می
 

 شناسی پژوهشروش
رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با 

انجام شده است. روش  7روش گراندد تئوری

پژوهش کیفی است که  ۀگراندد تئوری یک شیو

ها، آن با استفاده از یک دسته داده ةوسیلبه

یابد. روش گراندد تئوری یا ای تکوین مینظریه

وه اجرا به سه شی نظریه داده بنیاد معموالً

نوخاسته و  ۀسیستماتیک، شیو ۀشود: شیومی

سازاگرا. در این تحقیق از روش  ۀشیو

نسبت  2سیستماتیک که به استراوس و کوربین

ها شود، برای تجزیه و تحلیل  دادهداده می

 استفاده شده است.

                                                  
1. Grounded Theory 

2. Strauss   & Corbin 
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روش سیستماتیک خود دارای سه مرحله اصلی 

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری 

 تخابی است. ان

افراد  ةآماری این پژوهش شامل کلیّ ةجامع       

سازی الزامات تجاری ةمتخصص و خبره در زمین

مدیران و فروش حق پخش تلویزیونی)شامل: 

های فوتبال، اساتید مدیریت ورزشی، باشگاه

اقتصاددانان و اساتید مدیریت( هستند که به 

 انتخاب 7ای()ارجاع زنجیرهروش گلوله برفی

اسناد  ةآوری اطّالعات مطالعروش جمعاند. شده

چهارم و  ةا، برناما)قانون اساسی ج باالدستی

ها پنجم توسعه، سند راهبردی ورزش، اساسنامه

های فیفا و فدراسیون فوتبال و سند نامهو آیین

عمیق و  ةانداز بیست ساله کشور( و مصاحبچشم

ه انجام نفر مصاحب 17باز است. در این مطالعه با 

شد که از مصاحبه هفدهم به بعد، تکرار در 

اطّالعات دریافتی مشاهده گردید و از مصاحبه 

تکراری و به  ها کامالًو چهارم به بعد دادهبیست 

اشباع نظری رسیده بود؛ امّا برای اطمینان تا 

 با های عمیقمصاحبهادامه یافت.  17مصاحبه  

 زاماتو ال هاضرورت»مورد  در سؤاالتی طرح

 باقی و شدمی آغاز «فروش حق پخش تلویزیونی

 شونده مصاحبه هایپاسخ بر اساس هاپرسش

مراحل کدگذاری در گراندد تئوری شد. می طرح

کدگذاری ، 2کدگذاری بازشامل سه گامِ 

 است: 2کدگذاری انتخابیو  1محوری

 باز یل: کدگذارگام اوّ

                                                  
1. Snow Ball 

2. Open Coding   

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 

 بالفاصله ادیداده بن ةیمرحله از روش نظر نیا

. مراحل شودیمصاحبه انجام م نیلبعد از اوّ

 :باز عبارت است از یکدگذار

مرحله پژوهشگر  نیدر ا :یو کدگذار لیتحل. 1

توجه کند.  دادهایرو ةهم یبه کدگذار دیبا

متن  ایمصاحبه  کیممکن است از درون 

ها داده یوقت یاستخراج شود؛ ول یادیز یکدها

 یکدها ردیگیقرار م یبه طور مرتب مورد بازنگر

 .شوندیمشخص م یینها یاحصاء و کدها دیجد

 میمرحله خود مفاه نیدر ا ها:کشف طبقه. 2

 یبندبراساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه

( یساز)تمیسازکار طبقه نیکه به ا شوندیم

ها اختصاص که به طبقه ینی. عناوشودیگفته م

است که  یمیاز مفاه تریانتزاع م؛یدهیم

ها . طبقهدهندیم لیوعه آن طبقه را تشکمجم

 رایهستند؛ ز ییباال یهومقدرت مف یدارا

 را بر محور خود جمع کنند.  میمفاه توانندیم

تر کردن به منظور روشن ها:طبقه فیتوص . 3

 انیب هاآن اتیخصوص یها، در گام بعدطبقه

 .شودیم

باز که شامل دو قسمت  یجدول کدگذار .4

از  یاستخراج هیلاوّ یاجدول کده است:

استخراج شده از  یهاها و جدول طبقهمصاحبه

 .هاآن هیثانو یبه همراه کدها میمفاه

 یمحور یکدگذار دوم: گام

دوم کدگذاری که به آن کدگذاری  مرحله

ها ر یکی از طبقهشود، پژوهشگمحوری گفته می

 راعنوان طبقه محوری انتخاب کرده و آن را به

ه محوری در مرکز فرآیند مورد تحت عنوان پدید

ها را با آن کاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقه

ها با طبقه کند. ارتباط سایر طبقهمشخص می

تواند تحقق داشته محوری در پنج عنوان می

 (.2009باشد)استراوس، 
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گیری این شرایط باعث شکل شرایط علّی: .1 

شوند. این شرایط پدیده یا طبقه محوری می

هایشان است که ها و ویژگیای از طبقهموعهمج

 .دهدیقرار م ریثّأرا تحت ت اصلی ةمقول

بیانگر رفتارها،  ها و تعامالت(:راهبردها)کنش .2

داری هستند که تحت ها و تعامالت هدفواقعیت

گر و بستر حاکم حاصل شرایط مداخلهتأثّیر 

 .شوندمی

ها به شرایط خاصی که بر راهبرد بسترحاکم: .3

 هاآن شود و تمیزگذارند، بستر گفته مییر میتأثّ

از شرایط علّی مشکل است. گاهی اوقات 

بسیار مرتبط را ذیل شرایط علّی و  رهاییّمتغ

رهایی با ارتباط کمتر را ذیل بستر حاکم متغیّ

 کنند.بندی میطبقه

شرایطی هستند که  گر:شرایط مداخله. 4

ند. این شرایط را شومتأثّر می هاآن راهبردها از

ای از متغیّرهای میانجی و واسط تشکیل مجموعه

 دهند. می

ها بیانگر نتایج و برخی از طبقه پیامدها: .5

پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها 

 (.7)شکل شماره آیند وجود میبه

 

 (7191مدل پارادایمی کدگذاری محوری)منبع: بازرگان،  .1شکل 

 ی(نشی)گزیانتخاب یدگذارگام سوم: ک

کدگذاری انتخابی)براساس نتایج دو مرحله قبلی 

 پردازی است. کدگذاری( مرحله اصلی نظریه

 تحقیق(  1ها)قابلیت اعتمادروایی و پایایی داده            

روایی پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی که 

پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است، 

که او در حال سنجیدن و  همان چیزی است

گیری آن است؟ در این پژوهش برای اندازه

های پژوهش را برای بررسی روایی، یافته

 هاآن کنندگان ارائه و متن نظریه توسطمشارکت

اعمال شده است. در  هاآن مطالعه و نقطه نظرات

اساتید مورد مطالعه و  پایان، این پژوهش توسط

جهت اصالح یا  بازبینی قرار گرفته و مواردی

نهایی بیان شده است. پایایی به  ةتغییر نظری

های پژوهش اشاره دارد. تکرارپذیری یافته ۀگستر

                                                  
1. Trustworthiness 

 ةهای نشان دادن پایایی، مطالعیکی از راه
ها زمانی قابل فرآیند آن است. یافته 2حسابرسی

حسابرسی هستند که محققی دیگر بتواند مسیر 

طول کار رفته توسط محقق در تصمیم به

مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیری کند و 

سازگاری مطالعه را نشان دهد. بنابراین محقق 

ها را از طریق نشان دادن مسیر پایایی داده

تصمیمات خود و همچنین قرار دادن تمامی 

ها، های خام، تحلیل شده، کدها، مقولهداده

ها در اختیار فرآیند مطالعه، اهداف اوّلیه و سوال

ید راهنما و مشاور و با حسابرسی دقیق اسات

های تحقیق مورد نظران درستی تمام گامصاحب

تأیید قرار گرفت. عالوه بر این در تحقیق کنونی 

 محاسبه برای درون موضوعی توافق روش از

 شده استفاده انجام گرفته هایمصاحبه پایایی

                                                  
2. Auditing 
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 روش با مصاحبه پایایی ةمحاسب برای .است

 یک کدگذار)ارزیاب(، از دو درون موضوعی توافق

 تا شد درخواست دکتری آمار مقطع دانشجوی

 پژوهش در همکار پژوهش)کدگذار( عنوانبه

 الزم هایتکنیک و هاآموزش کند؛ مشارکت

 داده ایشان انتقال به هامصاحبه کدگذاری جهت

 در که کدهایی ها،مصاحبه از کدام هر در. شد

 و «توافق» وانعن با هستند مشابه نظر دو نفر هم

 «توافق عدم» عنوان با غیر مشابه کدهای

 این همراه به محقق سپس .شوندمی مشخص

 کدگذاری را مصاحبه چهار تعداد پژوهش، همکار

 عنوان به که درون موضوعی درصد توافق و کرده

 از استفاده با رودمی کار به تحلیل پایایی شاخص

  زیر محاسبه شد: فرمول

 ریها در جدول زاین کُدگذارینتایج حاصل از  

 :آمده است

 دو کدگذار نیب ییایپا یبررس  جینتا  .1جدول 
شماره  ردیف

 مصاحبه

تعداد کل 

 هاداده

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

پایایی 

 بازآزمون)درصد(

 %88 8 94 111 دوم 1

 %41 5 03 56 پنجم 1

 %41 4 11 98 دوازدهم 0

 %86 13 10 69 پانزدهم 9

 %84 00 119 184 کل

 

 دهدینشان م 7 ۀطور که جدول شمارهمان

ثبت شده توسط هر دو  یتعداد کل کدها

، 216کننده( برابر  ینفر)محقق و فرد همکار

، و تعداد 722کدها  نیا نیتعداد کل توافقات ب

. باشدیم 11کدها  نیا نیکل عدم توافقات ب

ول ذکر دو کدگذار با استفاده از فرم نیب ییایپا

 نیباالتر بوده بنابرا %90است که از  %96شده 

است. دییمورد تأ هایاعتماد کدگذار تیقابل
 

 یافته های پژوهش
 وندگانشتخصص مصاحبه تیوضع یفراوان عیتوز .2جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تخصص

 09/21 09/21 4 اساتید اقتصاد

 13/51 53/20 6 اساتید مدیریت

 12/62 95/10 0 ساتید مدیریت ورزشیا

 52/09 95/10 0 مدیران و مربیان فوتبال

 299 66/90 5 ها(سایر)کارشناس

 - 299 52 جمع

 
اسناد  ةها مطالعداده یپژوهش، منبع اصل نیدر ا

بوده است؛ عمیق و باز  ةو مصاحب باالدستی

صورت به های ابتداییطوری که مصاحبهبه

پس از  جیتدراند و بهبوده یفیو توص یاکتشاف
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از  های حاصلانجام هر مصاحبه، کدگذاری داده

روش  لهیوسو به دگردیها انجام میمصاحبه

 قها کدهای نظری از طریداده یدائم سهیمقا

منوال  نیو به هم دگردییم داریکدگذاری باز پد

 مصاحبه و اسناد باالدستی 17های کدگذاری

انتشار و  تیمحدود لیدله. در ادامه بدیانجام گرد

، مصاحبه کیمتن قسمتی از تعداد صفحه، فقط 

، طبقات محوری و مدل هاآن نحوه کدگذاری باز

گذاشته  شیبه معرض نما لیو تفص بیرا به ترت

      :شده است

 باز یگام اول: کدگذار  

 :هانمونه از مصاحبه کی هیلاوّ ی( کدگذارالف

 هاولیه مصاحبهای از کدگذاری انمونه .3جدول 

 : مجتبی امیری؛ دکترای مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران1Mقسمتی از مصاحبه 

 استخراج کدهای اولیه)خام( متن مصاحبه

و المللی اسناد باالدستی ملی و بین به بایستی حق پخش تلویزیونیمورد  در»

همانا در شرایط موجود درآمد حاصل از رجوع نماییم؛  مراجع عظام حتی نظرات

 «.های فوتبال بسیار ضروری استبرای باشگاه فروش حق پخش تلویزیونی

 زنیچانه ۀکمیتبرای حل مشکل بین سازمان صدا و سیما و سازمان لیگ تشکیل »

 «.رسدالزم به نظر می

 های مالی و فروش حق پخش تلویزیونیها، تعیین چارچوبثبت تجاری باشگاه»

 «.شودبه صورت پایدار می هاآن مالی ۀتوسعمسابقات باعث 

یک فرصت است و  FIFAو  AFC تهدیدها و الزاماتهای فوتبال، امروزه برای باشگاه»

 «.های فوتبال ما خواهد شدباشگاه رونق اقتصادیدر درازمدت باعث 

 دولتی و سیاسی بودن سازماندر ایران به دلیل  حق پخش تلویزیونی فروش»

 «.و... با مشکل جدی مواجه است فوتبال دولتی، اقتصاد درونگرا، صدا و سیما

 باشدیم ایفوتبال در دن هایباشگاه زاییمنبع درآمد نیمهمتر یونیزیحق پخش تلو »

فوتبال را  هایو باشگاه نکرده دایپ یهنوز وجاهت قانون رانیموضوع در ا نیکه البته ا

 .«روبرو کرده است یبا مشکالت جد

ضرورت توجّه به حق پخش  -

 تلویزیونی

ضرورت توجه به اسناد باالدستی  -

 المللیملی و بین

 ضرورت توجه به نظرات مراجع عظام  -

 زنیچانه ةتشکیل کمیت -

 هاهای مالی باشگاهتعیین چارچوب -

 ها ثبت تجاری باشگاه -

 FIFAو  AFCتوجّه به الزامات  -

دولتی بودن صدا وسیما و  -

 های فوتبالگاهباش

 قدرت سیاسی صدا و سیما -

حق پخش تلویزیونی مهمترین منبع  -

 های فوتبال جهاندرآمدزایی باشگاه

حق پخش  عدم وجاهت قانونی -

 ی ونیزیتلو

 

 (M1مصاحبه ) هیاول یاز کدگذار یقسمت

 یونیزلویپخش ت حقفروش و اساس  هیعنوان پاه( بترایی)کپ یمعنو تیعدم وجود قانون حق مالک .7

صدا  تیریمرتبط با مد نیتناقض در قوان یو در موارد رینامطمئن، دست و پاگ نیوجود قوان ،یقانون هایچارچوب یناکارآمد .2

 مایو س

 ی ردولتیغ هایبخش ریدر ورزش و سلب رقابت سا هادولتیوجود شبه .1

 اده از قوانین تجارتعنوان بنگاه تجاری جهت احقاق حق خود با استفها بهعدم ثبت تجاری باشگاه .2

 نهیبر هز یمبتن هایاستیس یو اجرا ماها و صدا و سیباشگاه یمال تیعدم شفاف .1

 یمال کاریمحافظه هایاستیبه س یبندیپا جهیو در نت مایصدا و س لهیوسهدرآمد ب الیر اردیلیساالنه هزار م نیمأاجبار به ت .9

 AFCو  تبالفو ونیفدراس هایبه اساسنامه یاسیس رانیمد توجهییب .1

 های درآمدزایی با تأکید بر حق پخش تلویزیونیضرورت وجود مدل و طراحی مکانیزم .9

 شورای اسالمی ر به مجلسثّؤم یتیحما حهیدولت به ارائه ال لیعدم تما .6

 به بخش خصوصی ماها و سازمان صدا و سیباشگاه یبا واگذار یشبه دولت یقو نفعیذ هایمخالفت گروه .70
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 به بخش خصوصی مایصدا وسسازمان فوتبال و  هایباشگاه یورد واگذاردر م یاسیابهام س .77

 مایصدا و سسازمان  یو انحصار یحکومت تپخش تلویزیونی و ماهیحق نهیسکوت قانونگذار در زم .72

 هاآن به یوابستگ لیدلهعدم درک متقابل ب جهها و در نتیوجود مراکز قدرت مختلف در اداره باشگاه .71

 یورزش ریغ نهادهای بر دخالت ها مبنیباشگاه یاز سو  AFC به حیصح دهیعدم گزارش .72

 ها از سوی دولتباشگاهایجاد حس استثمار در   .71

 ایداری حرفهسازی برای تغییر سیستم اداره ورزش و باشگاهمبنی بر خصوصی 22توجهی به اصلبی .79

 یتیریمتفاوت مد یکردهایرو لیدلبه  رانیمد نیو وجود تنش و کشمکش ب یونیزپخش تلوی از حق کسانیعدم درک  .71

 یو تجار یعدم وجود ساختار بنگاه .79

   AFC قیعدم نظارت دق زیو ن FIFAو  AFCبا  ونیعدم تطابق کامل اساسنامه فدراس .76

 .یالمللنیدر سطوح ب رانیاعتبار کم و ناشناخته بودن صنعت فوتبال ا .20
 

در  مقوالت: یثانویه و شکل ده یب( کدگذار

 علت تعداد فراوانلیه)بهای اوّمرحله بعد، کده

شوند. چند کد ( به کدهای ثانویه تبدیل میهاآن

 شود. درمی یثانویه تبدیل به یک کد مفهوم

از نتایج کدگذاری باز  یقسمت کوچک ریز جداول

و مقوالت  یمفهوم یبراساس کد ثانویه، کدها

 :ارائه شده است

 

 مقوالت یدهو شکل هیثانو یکدگذار .4جدول 

 فراوانی کدهای ثانویه کدهای مفهومی والتمق

 

 

 

 

 

 

به  ضرورت توجّه

قوانین باالدستی 

المللی ملّی و بین

پخش حق

 تلویزیونی

 

بررسی قوانین و 

 های حقنامهآیین

پخش تلویزیونی 

 AFC فدراسیون، 

 FIFAو 

 های مربوطهنامهپایبندی به قوانین و آیین -

 تجارت نیاز قوان تها و تبعیکردن باشگاه یتجار -

 حق قانون نیتدو وی معنو تمالکی حق در موضوعی مشکالت حقوق -

 یونیزپخش تلوی حق وی معنو تمالکی

 فوتبال  ونیاساسنامه فدراس 19و  11ماده توجّه به  -

 های فوتبالحقوقی برای احقاق حق باشگاه ةتشکیل کمیت -

 
77 

 

 

های حق مالکیت

 باشگاه

 هاق ثبت و کپی رایت در باشگاهعدم اجرای قانون ح -

 تدوین قانون حق پخش تلویزیونی  -

 هاوجود بهانه و توهم رعایت نشدن حقوق مالکیت در باشگاه -

 هاضعف قانون در پشتیبانی از مالکیت معنوی باشگاه -

  مولفان، مصنفان و هنرمندان تیقانون حماتوجّه به  -

 فوتبال المللینیب ونیاساسنامه فدراس 12ماده توجّه به  -

 

 
6 

 

 

 

تدوین قانون حق 

 پخش تلویزیونی

 فروش حق پخش تلویزیونیرفع موانع قانونی برای  -

موجود یکی از موانع بخش خصوصی برای خرید هاینامهآیین -

 پخشحق

 لزوم تدوین قوانین و آئین نامه های مشوق تجاری سازی -

گذاران سرمایهبرطرف کردن موانع حقوقی جهت تشویق و جذب  -

 خارجی 

 قانون اساسی 22توجّه به اصل  -

 فوتبال ونیاساسنامه فدراس 92ماده و  فایمقررات ف 26بند توجّه به  -

 
 

71 

 

 

 

های قرارداد

صوری و عدم 

 اختی حق پخش تلویزیونیغیر واقعی بودن مبلغ پرد -

 ها توسط دولت و سازمان صدا و سیماایجاد حس استثمار باشگاه -

 

 
1 
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 لیتشک

های تهیکم

در  یتخصص

ها باشگاه

خصوص در به

 یاببخش بازاری

وجود ضمانت در 

 پرداخت

 وجود خالءهای قانونی  -

 و... یتیریمد ،یاقتصاد ،یو متخصص حقوق یاستفاده از مشاوران قو -

طراحی مکانیزم 

 تعیین

سهم حمایت 

 مالی دولت

 هامشخص نبودن سهم مالی و حقوقی باشگاه -

 ها کل مشخص نبودن ارزش ریالی سهم دولت در باشگاهمش -

 هاطراحی مکانیزم تعیین ارزش ریالی ریز فرآیندهای باشگاه -

 نبود ردیف بودجه مستند از سوی دولت -

 موثر به مجلس یتیحما حهیدولت به ارائه ال لیعدم تما -

 

 

70 
 

 

قدرت تعدد مراکز 

 هایباشگاه  در

سازمان فوتبال و 

 مایصدا و س

 AFCو  ونیفدراس هایبه اساسنامه یاسیس رانیمد توجهییب -

 های فوتبال و سازمان صدا و سیما دولتی بودن همزمان باشگاه -

 قراردادهای مالی کامال صوری و غیر کارشناسانه -

صدا و  سازمان فوتبال و هایباشگاه  رانیمد یرگیمیاستقالل در تصم -

 مایس

 

 

6 

 

 

 

 توافق عمومی بر

تعلق حق پخش 

تلویزیونی به 

های باشگاه

 فوتبال

 

کردن  یتجار

ها و باشگاه

 نیاز قوان تتبعی

 تجارت

 های فوتبالباشگاه ةهم یتیمالک تیدن وضعکرمشخص  -

جهت احقاق حق خود با  عنوان بنگاه تجاریها بهباشگاه یثبت تجار -

 تجارت نیاستفاده از قوان

وتبال و سازمان صدا و سیما جهت های فایجاد تعامل بین باشگاه - 

 افزایی هم

عنوان مهمترین منبع درآمدزایی پذیرش حق پخش تلویزیونی به - 

 هاباشگاه

 

 

9 

 

استقرار ساختار 

در عرصه  یرقابت

 فوتبالاقتصاد 

  یاسیاز مالحظات س زیپره -

 یخارج گذاریهیو جذب سرما المللینیتعامل با بازار ب -

و استفاده از  ماها و سازمان صدا و سیباشگاه یمالامور  یشفاف ساز -

 اقتصاد ورزش در نانیکارآفر

 
1 

 

ایجاد تقاضا برای  

فروش حق پخش 

 تلویزیونی

های فوتبال و سازمان صدا و از سوی باشگاه win-winداشتن نگاه  -

 سیما

اهالی صنعت فوتبال و سازمان صدا  ةاعتقاد به درآمدزایی از سوی هم -

 وسیما

بازاریابی برای جذب منابع مالی از جمله حق پخش  ةتشکیل کمیت -

 تلویزیونی

های ی برای جلب اعتماد شبکهفکر تیمالک یالحاق به سازمان جهان -

 مرزیبرون

 
1 
 

 

 دهی طبقات اصلیج( شکل              

 است: ارائه شده 1پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات کلی نظریه است که در جدول 
   

 هینظر یطبقات اصل یدهشکل .5جدول 
 مقوالت طبقات اصلی

 

 عوامل محیطی

 یونیزیحق پخش تلو ةنیدر زم یقیانجام مطالعات تطب -

 المللیهای مؤثّر جلب تقاضای بینطراحی مکانیزم -

 های مؤثّر فروش حق پخش تلویزیونیطراحی مکانیزم -
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 المللینیمسابقات ب یبرگزار یتقاضا -

 

 

 عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

 ماها و سازمان صدا وسیباشگاه یامور مال یشفاف ساز -

 صنعت فوتبالدر عرصه اقتصاد  یاستقرار ساختار رقابت -

 یابخصوص در بخش بازاریها بهدر باشگاه یتخصصهای تهیکم لیتشک -

 های قوی و فعّال صنفی در صنعت فوتبالتشکیل اتحادیه -

 ایداری حرفهسند راهبردی باشگاه ایجاد -

 

 

 عوامل ساختاری فوتبال

 یتجار -یاقتصاد هایها به عنوان بنگاهثبت باشگاه -

 ها و سازمان صدا و سیماسازی تدریجی باشگاهخصوصی -

 ارتقاء نظام ارزشیابی و کنترل  -

و  ونیفدراس رانیو استقالل کامل مدمدیریت تخصصی صنعت فوتبال  -

 اهباشگاه

 های درآمدزایی صنعت فوتبالایجاد سند راهبردی مولفه -

 

 

 عوامل موثّر مدیریتی)دولتی(

 های فوتبالتوافق عمومی بر تعلق حق پخش تلویزیونی به باشگاه -

 یفرا مل یو نهادها ونیمصوب فدراس هایمردان به اساسنامهه دولتتوجّ -

 ایی حرفهدارنقش پررنگ مدیریت منابع انسانی و باشگاه -

 مایفوتبال و صدا و س هایباشگاه  رانیمد یرگیمیاستقالل در تصم -

ها و صدا و باشگاه تیریدر مد دهیفا -نهیمنطق هز جادیو ا تیریثبات مد -

 سیما

 

 عوامل رفتاری و معنایی

 های دینی و توجّه به نظرات مراجع عظامحاکمیت ارزش -

 و صدا و سیما های سیاسی در صنعت فوتیالحذف رانت -

های دو طرفه با صدا ها مبتنی بر تعاملهای ارتباطی باشگاهبازسازی کانال -

 و سیما

 زنی با دولت، مجلس و سازمان صدا و سیماتشکیل کمیته چانه -

 

 قانونی -عوامل حقوقی

 هاطراحی مجدد فرآیندهای امور مالی باشگاه -

 تلویزیونی ایجاد فرآیند تسهیل در اخذ قانونی حق پخش -

 یونیزپخش تلوی و حق  یمعنو تمالکیقانون حق نیتدو -

 

 تدوین و استقرار الگوی فروش حق پخش 

 (win-winها و سازمان صدا وسیما)تعامل دو طرفه باشگاه -

 پخش تلویزیونیالمللی حقبه قوانین باالدستی ملّی و بین ضرورت توجّه -

اخذ حق پخش  ةعنوان مقدمبه یفکر تیمالک یالحاق به سازمان جهان -

 تلویزیونی
 

 (1نمودار  )گام دوم: کد گذاری محوری

های بین طبقه ةطهدف از این مرحله برقراری راب

تولید شده)در مرحله کدگذاری باز( است. این 

شود و به کار بر اساس مدل پارادایم انجام می

کند تا فرآیند نظریه را به پرداز کمک مینظریه

به دست  یهاجام دهد. بر اساس دادهسهولت ان

 یهاو مصاحبه یاسناد باالدست ةآمده از مطالع

عوامل محیطی، عوامل  ،هاآن یبندو مقوله قیعم

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، عوامل ساختاری 

فوتبال، عوامل مؤثّر مدیریتی)دولتی(، عوامل 

رفتاری و معنایی، عوامل حقوقی و قانونی و 

الگوی فروش حق پخش  تدوین و استقرار

ؤثّر در فروش م ةلفؤم هفت عنوانتلویزیونی به

های حق پخش تلویزیونی مسابقات باشگاه
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نمودار شناسایی و استخراج گردید) فوتبال ایران

7.) 

 پردازیمرحله نظریه حیسوم: تشر گام 

 ()کدگذاری انتخابی

پردازی همانگونه که گفته شد، هدف نظریه 

ه است نه توصیف صرف بنیادی، تولید نظری

ها ها به نظریه، طبقهپدیده. برای تبدیل تحلیل

باید به طور منظم به یکدیگر مربوط شوند. 

قبلی  ة)براساس نتایج دو مرحلانتخابیکدگذاری 

پردازی است. به اصلی نظریه ةکدگذاری( مرحل

مند این ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظام

آن روابط را در  ها ربط داده وبه دیگر طبقه

هایی را ارائه کرده و طبقه تیچارچوب یک روا

که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصالح 

در ادامه  (.7196 ،یفرد و اسالم ییکند.)دانامی

های دوم و سوم کدگذاری آمده است:ارتباط گام

 (=P: Propositionمفروضه)*

 
 پخش تلویزیونی()مدل پارادایمی حقمیادابر اساس مدل پار یمحور یکدگذار .1نمودار 

 
 

(1P :)فروش فوتبال مرهون  هایباشگاه ةتوسع

حل مسائل  یدر راستا حق پخش تلویزیونی

 ها است؛باشگاه یمال

(2P :)یهاتیها و فعالاز پروژه یاریبس تیموفق 

برتر  تیریها در جهان در گرو مدسازمان

  ؛باشدیم

(3P :)اکم در صنعت ح یبا اصالح ساختارها

 کرد؛ جادیا یتحوالت اساس توانیم رانیفوتبال ا

(4P :)نیها و قواننامه نیآئو پایبندی به  نیتدو 

اخذ حق پخش مشوق المللی ملی و بین

 ؛یقانون یو حل مشکل خالءها تلویزیونی

(5P :)ی، تشکیل ارتباط یهاکانال یبازساز

افزایی برای هم صنفی هایها و شوریکمیته

 ردی طرفین؛عملک

(6P :)اقتصادی، سیاسی و  هایمولفه فیتعر

 یهاتیبه موفق یابیدست ةمقدم فرهنگی مرتبط،

 فوتبال است؛ هایباشگاه مالی
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(7P:) ةمطالع (عوامل محیطیSWOT)  و سپس

با  هایشرفتیبه پ دنیراه رس ،یساز یخصوص

 است؛ رانیارزش صنعت  فوتبال ا

(8Pتدوین :)  ش حق پخش الگوی فروو استقرار

 فوق است. یهازمیمکان یطراح ةجی، نتتلویزیونی

کند که کارهایی را بیان می و این نظریه ساز     

هدف)صنعت فوتبال(  ةجامع هاآن از طریق

های خود را تشخیص داده و با توجه به نیازمندی

های بدست آمده در صدد کسب  موفقیت مولفه

 آیند.و پیشرفت بر می

 

 یریگبحث و نتیجه

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل حق پخش  

بر اساس تلویزیونی در صنعت فوتبال ایران بود. 

و  یاسناد باالدست ةبه دست آمده از مطالع نتایج

عوامل  ،هاآن یبندو مقوله قیعم یهامصاحبه

محیطی، عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 

عوامل ساختاری فوتبال، عوامل مؤثّر 

(، عوامل رفتاری و معنایی، مدیریتی)دولتی

تدوین و استقرار الگوی عوامل حقوقی و قانونی و 

 ةلفؤم هفت عنوانفروش حق پخش تلویزیونی به

ؤثّر در فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات م

شناسایی و معرفی  های فوتبال ایرانباشگاه

 یکی دهد،نشان می 7که نمودار  طورهمان گردید.

فوتبال کشور،  هایشگاهبا ةتوسع یهااز ضرورت

فروش حق پخش تلویزیونی به مانند سایر 

 کشورهای صاحب فوتبال در آسیا و جهان است

 یحل مسائل مال یامر در راستا نیکه ا

ضرورتی انکارناپذیر است. فوتبال  هایباشگاه

وجود مشکالت عمده حقوقی در موضوع 

رایت یا حقوق اثر در کل کشور یکی از کپی

ت که عدم جذب درآمد حاصل از موضوعاتی اس

ای توسط صنعت فوتبال ایران را پخش رسانه

منظور الزم  نی. بد(1Pدهد)تحت تأثیر قرار می

فروش حق  یالزم را برا طیشرا رانیکه مد تاس

فوتبال فراهم کرده  هایباشگاه پخش تلویزیونی

 ةمانند تشکیل کمیتنوآورانه  یهادهیو از ا

 یهاتیحماا صدا و سیما، زنی برای رایزنی بچانه

. بررسی وضعیت موجود در الزم را به عمل آورند

نهادهای مختلف صنعت فوتبال حاکی از عدم 

است که نمونه بارز آن را  هاآن ثبات مدیریت در

توان در مدیریت فدراسیون فوتبال مشاهده می

کرد. این فدراسیون پس از پیروزی انقالب 

یون را به خود رئیس فدراس 79اسالمی تاکنون 

 ران،یمد یهاتی(. با وجود حما2P)دیده است

استفاده  ایو  یقیبا انجام مطالعات تطب توانیم

انجام شده در  هایپژوهش جیمطلوب از نتا

صنعت فوتبال اقدام به اصالح ساختار  ةنیزم

 هایباشگاه ةفوتبال نموده و مقدمات توسع

از الزامات  نیفوتبال را فراهم آورد. همچن

 هایباشگاه ییدرآمدزا هایتیاز فعال تیحما

متناسب با   یساختار یهازمیمکان هیفوتبال، تعب

 هایباشگاه یدر ساختار کل یمال یهاولفهم

 نیدر ا یتحوالت ساختار جادیفوتبال است و ا

طور مثال . بهرسدیبه نظر م یضرور نهیزم

ساختار حکومتی و انحصاری)دولتی( صدا و سیما 

صنعت فوتبال کشور مانعی اساسی  و همچنین

عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی  ةدر زمین

و پایبندی به  نی(. تدو3P)باشدمسابقات می

اخذ مشوق المللی ملی و بین نیها و قواننامهنیآئ

 یو حل مشکل خالءها حق پخش تلویزیونی

 یهاتیبه موفق دنیرس هایالزمه گریاز د یقانون

قانون  22. اصل ل استفوتبا هایباشگاه یمال

چهارم توسعه،  ةبرنام 771ماده « ز»اساسی، بند 

پنجم توسعه،  ةبرنام 71و تبصره ماده « ب»بند 

قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، 
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 ةاساسنام 92و  19، 11، 12، 96، 20های ماده

سازمان  ةنامآیین 71 ۀفدراسیون فوتبال، ماد

قوانین  ةاز جملمقرّرات فیفا  26لیگ و بند 

حمایتی از دریافت حق پخش تلویزیونی 

 یهاکانال یبازسازهمچنین (. 4P)باشندمی

 صنفی هایها و شوریی، تشکیل کمیتهارتباط

افزایی عملکردی طرفین قراردادهای برای هم

 جادیاز الزامات ا گرید یکی حق پخش تلویزیونی

(. 5Pفوتبال است) هایدر باشگاهمالی تحول 

و  فینکته را در نظر داشت که تعر نیا دیبا البته

اقتصادی، سیاسی و  هایمشخص کردن مولفه

 یهاتیبه موفق یابیدست ةمقدم فرهنگی مرتبط،

 گرید ة(. نکت6Pفوتبال است) هایباشگاه مالی

 نیتدو(، SWOTعوامل محیطی) ةمطالعبا  نکهیا

 تیمالک نییتع یو شفاف برا قیدق یمشخط

راه  ،یساز یل و سپس خصوصفوتبا یهاباشگاه

با ارزش صنعت  فوتبال  هایشرفتیبه پ دنیرس

توجّه به  قیو از طر (7P)شدههموار  رانیا

های فوق و تدوین و استقرار الگوی مکانیزم

فروش حق پخش تلویزیونی، از ورشکستگی مالی 

 دنیراه رس های فوتبال جلوگیری شده وباشگاه

هموار  فوتبال هایاهگدر باش داریپا ییبه درآمدزا

  (.8P)گرددمی

 

 مقایسه عناصر مدل پارادایمی حاصل از تحقیق با ادبیات موضوع. 6جدول 

 ادبیات و پیشینه موضوع های فوتبالپخش تلویزیونی باشگاهمدل پارادایمی حق

 

 

 

 )شرایط علّی(

 

 

 هااحقاق حق باشگاه -

 هامالی باشگاه ۀتوسع -

 هاتولید ثروت برای باشگاه -

 FIFAو  AFCالزامات  -

 هاخطر ورشکستگی باشگاه -
 

 AFC(2071تراز مالی مثبت باشگاه ) های فوتبال را یکی از شرایط

احراز حضور در لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرده است. 

( امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش 7161نادریان)

های فوتبال ایران تلویزیونی را یکی از موانع مهم تأمین مالی باشگاه

( مهمترین عامل ناکارآمدی 7161کند. سلیمانی دامنه)معرفی می

ها های فوتبال ایران را کسب درآمد ناچیز و رقم بزرگ هزینهباشگاه

( حق پخش تلویزیونی و اینترنتی را 2079کند. تولسن )عنوان می

داند و تدوین مهمترین منبع درآمد پایدار صنعت ورزش می

 داند.های خاص را برای آن الزم میریگذاسیاست

 

 

)پدیده اصلی)طبقه 

 محوری((
 

 

 

 

 عوامل مؤثّر مدیریتی)دولتی(

ها را مهمترین ( نبود مدیران متخصص در باشگاه7161دوستی)

کند. میهای فوتبال استان مازندران معرفی باشگاه ةمانع توسع

در  ( مهمترین موانع اخذ حق و پخش تلویزیونی7161رضایی)

قانونی، عوامل  -ایران را در هفت دسته اصلی؛ عوامل حقوقی

سیاسی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل  -اقتصادی

 بندی نمودند. معنایی، عوامل رفتاری و عوامل محیطی تقسیم

 

 

 )بستر حاکم(
 

 

 

 قانونی  -عوامل حقوقی

 

زمان زنی با دولت، مجلس و ساچانه ة( تشکیل کمیت7169رضایی)

داند. صدا و سیما را برای اخذ حق پخش تلویزیونی ضروری می

ها، نبود تیم متخصص ( ضعف درآمدزایی باشگاه7161دوستی)

مالی و نبود کمیته بازاریابی را مهمترین موانع توسعه مالی 

( 2072کند. اسکات)میهای فوتبال استان مازندران معرفی باشگاه

یونی در توسعه فوتبال آن را به با تأکید بر نقش حق پخش تلویز

 این صنعت عنوان کردند.« موتور محرک»عنوان 

 

 عوامل رفتاری و معنایی
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 گر()شرایط مداخله

 

عوامل اقتصادی، سیاسی و 

 فرهنگی

 

 تخصیص داد که  نشان( 7161نتایج تحقیق دلدار و همکاران)

 هایهباشگا به زمین دور تبلیغات و تلویزیونی پخش حق نامناسب

 سازیخصوصی راه سر بر که بود مانعی اولین کشور فوتبال ایحرفه

ویسی و  .داشت وجود فوتبال کشور ایحرفه هایباشگاه در

های تلویزیونی خصوصی برای ( بر تأسیس شبکه7162همکاران)

( اصالح 2009داند. کوالتر)مالی در ورزش کشور ضروری می ةتوسع

های ورزشی ذکر باشگاه ر در موفقیتفرهنگ را از عوامل مهم و موثّ

  .کندمی

 

 عوامل محیطی

 

 

 

 )راهبردها(

 

 

 

 

 عوامل ساختاری فوتبال

AFC(2071 ،)(قره7169رضایی ،)(رضایی و 7161خانی ،)

های دولت ( دخالت7199( و الهی)7162(، نقدی)7161همکاران)

آن را ای مورد نکوهش قرار داده و داری حرفهرا در امور باشگاه

( 7161ها عنوان کردند. دوستی)باشگاه ةمهمترین مانع توسع

برقراری عدم تعامل دو طرفه بین صنعت فوتبال و مراکز دانشگاهی 

کند.  ها معرفی میرا یکی از موانع ساختاری توسعه باشگاه

( ایجاد سند راهبردی برای 7199( و الهی)7161رضایی)

 د. دانهای لیگ برتر ضروری میباشگاه

 
 
 

 )پیامدها(

 

 

 

تدوین الگوی فروش حق پخش 

 تلویزیونی باشگاه

 

(، 2072(، لودویگ)2071سازمان اقتصادی دلوویت)

( عنوان کردند 7162( و نقدی)7161(، نظرویسی)7169رضایی)

ترین منبع درآمدزایی صنعت فوتبال که حق پخش تلویزیونی عمده

در موضوع حق و کند که ( عنوان می2072در جهان است. ماتوس)

تلویزیونی  -های رادیوهای فوتبال و شبکهپخش تلویزیونی، باشگاه

ض نموده و در فر «همکاران اقتصادی»بایستی همدیگر را 

 داشته باشند.  72برنده -قراردادهای فی مابین تعامل برنده

 

 

                                                           
1. Win-win 
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Abstract 

Objective: Broadcasting rights are one of the main sources of income for the 

football industry in the world. The aim of this study is investigation of the 

broadcasting rights in the Iranian football industry. 

Methodology: This study has a qualitative approach and the grounded 

theory was used as a research method. For gathering data high level 

documents were studied and 31 experts who were aware of this subject were 

interviewed. The validity of this research was examined and approved by the 

interviewers and then expert professors. The reliability of it is %76 which 

was obtained by using the methodology of the auditing result process. For 

data analysis the continuous comparison method in three stages was used: 

open, axial and selective coding. 

Results: Data analysis shows that the Environmental factors, Economic, 

political and cultural factors, Structural factors of football, Effective 

managerial factors(government), Behavioral and semantic factors, statutory 

and legal factors and the codification and Establishment broadcasting rights 

pattern are seven effective factors in the sale of broadcasting rights. 

Conclusion: Studies show that the continued refusal of Islamic Republic of 

Iran Broadcaster (IRIB) to pay the television broadcasting fees will make the 

financial of football industry bankrupt. Also establishing the private 

television networks and the formation of bargaining committee with the 

government, parliament and the IRIB organization for sustained financial 

development of country football industry seems necessary. 

Keywords: Broadcasting Rights, Football Clubs, Grounded Theory. 
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