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 چکیده 

فوتبال ایران  های لیگ برترنفعان تیمترین ذیشناسایی مهم ،پژوهش حاضر از هدف

و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی بوده و بصورت آمیخته نوع اکتشافی  از پژوهشروش باشد.می

انجام گردید.در مرحله نخست جهت استخراج انواع ذینفعان با بررسی مبانی نظری و انجام 

 پرسشنامه ای مشتمل بر مصاحبه ذینفعان کلیدی تیم های لیگ برتری مشخص گردید و سپس

 یگل نفعانیو ذ فوتبال خبرگان ۀیکل پژوهش رای آمار ۀجامعخروجی مرحله اول تدوین گردید .

صورت هنفر ب 190 تعداد، نامشخص ۀبا توجه به حجم جامع که تشکیل دادند یرانبرتر فوتبال ا

و پایایی آن با  توسط متخصصان روایی پرسشنامه .انتخاب شدند ۀ آماریعنوان نموندفی بهتصا

  و اولویت بندیتجزیه و تحلیل داده ها  .مورد تایید قرار گرفت  فاده از تحلیل عاملی اکتشافیاست

مهمترین ذینفعان  که دادنشان  پژوهش انجام گرفت. نتایجتاپسیس  روشبا استفاده از ذینفعان 

، هاباشگاه ۀت مدیرأمربیان، بازیکنان، سازمان لیگ، اعضای هی ترتیببهتیم های لیگ برتری 

لک تیم و های ماها و شرکتها، حامیان مالی، رادیو و تلویزیون، سازمانمدیران اجرایی تیم

 نتایج و ازدیگر گروها در اولویت کمتری می باشند.بنا براین و  باشندمیفدراسیون فوتبال ایران 

ب با سهای متناعنوان یک مدل کاربردی جهت تدوین استراتژیتوان بههای این پژوهش میهیافت

جدید  یدانشو این امر منجر به تولید نمود  استفادهآنها  ن منافعمیأمداری در راستای تنفعذی

 .خواهد شدهای فوتبال تعالی تیم بهبود و منظوربههای استراتژیک مدیران گیریبرای تصمیم

 

 بازیکنان ،فوتبال ایران ،نفعان، لیگ برترذیکلیدی:  واژگان

                                              
   :ghbagheri@ut.ac.irEmail                                                                               نویسندۀ مسئول* 
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 مقدمه
 و است شده تبدیل هاسازمان مدیریت در راهبردی تفکر به یک نفعانذی به توجه ،خیرهای ادهه در

 و افراد بین متضاد نیز گاهی و انتظارمورد منافع به یابیدست سوی به را هاسازمان تفکر این

 تانتظارا و گوی درخواستپاسخ بایستمی هاسازمان کهجاآناز و کندمی هدایت نفعذی هایگروه

 عنوانتحت که کندمی ایجاد سازمان کل در فضایی را ،تفکر این نتیجه،در باشند؛ خود نفعانذی

گوهر . (2002، 1بیکر، دن هوند، وندر پالس) شودمی خوانده "سازمان در مدارینفعذی مدیریت"

به  یافتنبرای دست نفعذی مختلف هایگروه و افراد که اعتقاد دارند (1394) رستمی و همکاران

 هاضروری است که ابتدا، سازمان دهند؛ لذا،می قرار فشارتحت را هاسازمان خود، انتظارمورد منافع

 دو تفکری، چنین در. نمایند مدیریت را هاآن سپس، و شناسایی کنند را خود کلیدی نفعانذی

 جهت نفعانذی ارفش حقیقت،در. فرصت دیدگاه و تهدید دیدگاه نمود؛ تصور توانمی را دیدگاه

فرصت،  براساس دیدگاه مقابل،در و شودمی تصور تهدید دیدگاه عنوانبه سازمان از خود منافع کسب

 گرددمی نفعانذی مندیرضایت افزایش به منجر که گسترپیش هایاستراتژی از تواندمی سازمان

 .کند  فرصت تبدیل به را تهدید و نموده استفاده

بر این تعاریف  اساسی ویژگی چهار کلی،طوربه و دارد وجود سازمان نفعانذی وردمدر زیادی تعاریف 

 تواندمی که باشد داشته وجود سازمان و نفعانذی بین ایرابطه بایستمی کهاین حاکم است. نخست

 تعریفقابل سازمان باید از نفعانذی این است که منافع باشد. مورد دوم مستقیمغیر یا مستقیم

 استادیوم، یک همسایگی در ساکنین و هستند بازی لذت دنبال به تماشاگران مثال،عنوانبه باشد؛

 و حق دارای نفعذی سومین مورد بیانگر این است که باشند.آزردگی و مزاحمت می شدنکم در پی

 نفعانذی درنهایت، چهارمین ویژگی حاکی از آن است که و باشدمی مربوطه سازمان در حقوقی

دونالدسون و )باشند  شده تشکیل گروهی یا انفرادی صورتبه متفاوتی هایشکل در است ممکن

 است، شده ارائه( 1984) 3فریمن توسط که جامع تعریف یک در اما ،(65، 1995، 2پرستون

 بر دیگر،سویاز بپذیرند و تأثیر سازمان از توانندمی سویک از که هستند هایگروه سازمان نفعانذی

 هاینهاد مشتریان، رقبا، کارکنان، گذاران،سرمایه شامل: هاگروه این کلی،طوربگذارند و به تأثیر آن

 که داردمی ( اظهار1985) 4پالسون نفعان،ذی تئوری با رابطه در .هستند  کنندگانعرضه و قانونی

 که زمانی و گیرد قرار توجهمورد باید باشد موفق بخواهد که سازمانی برای نفعانذی تمام منافع

پالسون، )گردد می آن اجرای عدم و هابرنامه شدنمتوقف به منجر نشود، تأمین نفعانذی منافع

                                              
1. Bakker, Den Hond & Van der Plas  

2. Donaldson & Preston 

3. Freeman 

4. Paulson 
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عنوان نفعان ورزش بهدارد که در هر کشوری، ذی( نیز اظهار می2008) 1. سوتیرادو(105، 1985

 نیز کشور هر زشور سیستم در باشند.مطرح می عوامل اساسی در موفقیت و توسعۀ ورزش

 تا دارند نیاز ورزشی هایسازمان و باشندمی مطالباتی دارای که دارند وجود نفعانذی از ایمجموعه

 است بدیهی و سازند منطبق نفعانتقاضاهای ذی و منافع تأمین جهت در را خود مدیریتی هایروش

 حمایت سازمان هایبرنامه از هاآن گردد، تأمین بیشتر نفعانذی هایخواسته و منافع هرچه که

 .نمود  خواهند بیشتری

سطحی بوده و کار رقابتی و چندو، دارای یک ساختار کسبعنوان یک صنعتبراین، ورزش بهعالوه

های متفاوت در آن شاید بیش از هر صنعت دیگری باشد. هواداران، نفعان با خواستهتنوع ذی

های مختلف اجتماع )شامل عموم مردم، ها، بخشان لیگها، برگزارکنندگورزشکاران، مالکان تیم

باشند. همچنین، نفعان این صنعت میها و حامیان مالی از جمله ذیمدارن و غیره(، رسانهسیاست

فردی را ایجاب بهاقتصادی منحصرزمان، نقش فرهنگی ورزش در جوامع، مالحظات غیرطور همبه

، ورنت)شود های ورزش در جامعه مین بحث دربارۀ منافع و هزینهشدترکه منجر به پیچیده نمایدمی

 را خود نفعانبایست ذیها میباشگاه و ورزشی هایبنابراین، سازمان؛ (73، 2001، 2رایت و جونز

 منافع کسب جهت در را خود هایتالش و نمایند ایجاد هاآن با قوی ارتباطی شناسایی کرده،

 ؛(45، 1997، 3تالبوت و هاروی)کند  پیدا افزایش سازمان منافع نهایت،در تا دهند قرار نفعانذی

نفعان لیگ بیسبال آمریکا را به دو گروه مستقیم و ( ذی2000) 4مثال، روزن ترابعنوانبه

درگیری و مشارکت مستقیم با سیستم ورزشی دارند نفعان مستقیم، کند؛ ذیمستقیم تقسیم میغیر

کنندۀ پخش ها، هواداران تماشاکننده در بازیا، بازیکنان، هواداران شرکتهو شامل: مالکان تیم

مستقیم، مشارکت نفعان غیرکه ذیحالیباشند؛ درگذاران و نهادهای ورزشی میها، سرمایهبازی

ذکر است که شوند. شایانمند میهای سیستم ورزشی ندارند، اما از مزایای آن بهرهمستقیم با فعالیت

 ن درامدارها و سیاستدهندگان امالک، اتحادیهها، بازیگران اقتصاد محلی مانند وکال، توسعهرسانه

گذاری و توانند از طریق سرمایهدهندگان امالک میتوسعه مثال،عنوان؛ بهگیرنداین گروه قرار می

فدار پر طررشتۀ  .(121، 2000راسن تراب، )ساز در اماکن ورزشی، کسب سود نمایند وساخت

 زیادی هایسازمان و هاافراد، گروه است، ای در جوامع برخوردارویژه محبوبیت از فوتبال نیز که

 و آن هستند هایرویداد و هااستراتژی ها،برنامه اجرای فعاالنه درگیر در طوربه نفعان،ذی عنوانتحت

( در پژوهشی 2011ارلسون ). کدارند خود اهداف ها بهیابی باشگاهدست در کدام به نوعی سهمیهر

                                              
1. Sotiradou 

2. Thorne, Wright & Jones 

3. Thibault & Harvey 

4. Rosentraub 
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، هواداران و تماشاگران، "1چگونگی افزایش درآمد در لیگ برتر سوئد آلسونسکان"با عنوان 

نفعان لیگ برتر فوتبال سوئد در عنوان ذیرا به 4هاو اسپانسر 3گذاران، سرمایه2های پشتیبانسازمان

های گزارش عملکرد مالی باشگاهنیز جهت  (2013)5در پژوهش سناکس و مورو  .نظر گرفته است 

دهندۀ های ارائهدهندگان )بانکها(، وامگذاران )خریداران سهام باشگاههای سرمایهفوتبال، گروه

تسهیالت(، کارکنان باشگاه )کارمندان، بازیکنان و سایر عوامل(، نهادهای پشتیبان و نهادهای حاکم 

سناکس و )اند بررسی قرار گرفتهفعان فوتبال موردنعنوان ذی)فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ( به

  .(297، 2013مورو، 

های مختلف را توان گروههای متفاوت ورزش در جوامع میمسلم است، با توجه به نقشآنچه 

سایر افراد نفعان مانند بازیکنان، مربیان و نفعان شناسایی کرد که برخی از این ذیعنوان ذیبه

های دیگر نظیر هواداران و اعضای جامعه، که گروهحالیباشند؛ درمالی برخوردار می مربوطه، از منافع

راستای توجه به  بنابراین، درگردند؛ مالی نظیر جذابیت، هیجان و سرگرمی منتفع میاز مزایای غیر

 گلی فوتبال هایتیم نفعانذی تریننفعان فوتبال در کشور، پژوهش حاضر در پی شناسایی مهمذی

  باشد.برتر ایران می

 

 پژوهش شناسیروش
پیمایشی است. برای  ـ توصیفی پژوهش، و از نظر روشاز نظر روش اکتشافی  حاضرپژوهش 

استفاده  ایروش کتابخانه از پژوهش ۀارچوب نظری و پیشینهآوری اطالعات جهت تدوین چجمع

آماری ۀ جامع کار گرفته شد.هنی ب، روش میداپژوهش ۀها از نمونآوری دادهجمعمنظور بهو  شد

مدیران، کارشناسان، بازیکنان  :شاملنفعان لیگ برتر فوتبال ایران و ذی خبرگان ۀکلی راپژوهش 

 ها، خبرگان و کارشناسان ورزش فوتبال،ت علمی دانشگاهأهای لیگ برتر فوتبال ایران، اعضای هیتیم

ستارگان اسبق فوتبال ایران و مدیران و  ها و، لژیونرورزشینگاران اهالی نشریات و روزنامه

 با توجه به. تشکیل دادندهای فوتبال خارج از کشور دسترس آشنا به شرایط تیمکارشناسان قابل

 پنجنسبت  ،جهت تعیین حجم نمونه پژوهشگرانکه اینآماری و  ۀنبودن حجم جامعمشخص

 اندنمودهرا پیشنهاد  یکبه  10یا حتی نسبت  و یگیرال ابزار اندازهؤآزمودنی به ازای هر متغیر یا س

نفر از اعضای جامعه  190تعداد  ،الیؤس 21 ۀنامبا توجه به پرسش پژوهشدر این بنا براین  ،

                                              
1. Swedish Professional league Allsvenskan 

2. Supporters 

3. Investors 

4. Sponsors 

5 .Senaux & Morrow 
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های نامهپرسشمیان از  کهانتخاب شدند  پژوهش ۀعنوان نمونای بهصورت تصادفی طبقههب

مورداستفاده در این ابزار داده شد.  برگشتت سالم صورهنامه بپرسش 166 ،هامیان آن شدهتوزیع

 براین،عالوه .ه بودیدگرد یه( ته1984) یمنفر نفعانیکه براساس مدل ذ بود اینامهپرسشپژوهش، 

ت علمی أتن از اساتید و اعضای هی 14مذکور به  ۀنامجهت بررسی روایی ظاهری ابزار، پرسش

ال ؤس دوال و تغییر محتوای ؤس دوو با حذف  شتل گها ارساهای مدیریت ورزشی دانشگاهگروه

روایی محتوایی  ،یید گردید. همچنینأروایی ظاهری آن ت ،دیگر براساس نظرات متخصصان

تحلیل  استفاده از آن نیز با ۀو روایی ساز تأیید شد نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافیپرسش

ال براساس ؤس 21نهایی با  ۀنامپرسش ،نهایتت و درید قرار گرفأیتبررسی و یدی موردأیعاملی ت

ذکر قابلاستفاده قرار گرفت. شناختی موردال جمعیتؤس هشتنیز  لیکرت وای پنج گزینهطیف 

دست آمد که هب( 891/0معادل ) از طریق ضریب آلفای کرونباخ نامهپایایی پرسشاست که 

  باشد.می قبولقابل

 

 نتایج
 .اسو  اکسلهای افزارها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمداده تحلیلوتجزیه

ها از دهی دادهجهت وزن که ذکر استبهالزم .انجام گرفت تاپسیسو با روش  19 نسخۀ اس .اس .پی

  گردید.استفاده  1شانون روش آنتروپی

 آماری ۀهای نمونتوصیف ویژگی

 دهد.شناختی را نشان میهای مربوط به متغیرهای جمعیتای از یافتهصهخال شمارۀ یک، جدول

درصد از  42/55دهند، دهندگان را مردان تشکیل میدرصد از پاسخ 06/65طبق جدول شمارۀ یک، 

های دهندگان، شاغل در سازماندرصد از پاسخ 37/43ها دارای مدرک کارشناسی هستند و آزمودنی

دهد که های ورزشی نشان مینین، توجه به سابقۀ اجرایی در مدیریت سازمانباشند. همچورزشی می

تواند نشان از آشنایی دهندگان دارای سابقۀ بیشتر از ده سال هستند که میاز درصد پاسخ 25/63

  بودن نمونۀ آماری باشد.ها با حیطۀ پژوهش و مناسبآن

 

 

 

 

 
 

                                              
1. Shanoon Antophy 
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 های توصیفیبرخی از یافته ـ1جدول 

 مجموع درصد وانیفرا متغیر

 جنسیت
 06/65 108 مرد

166 
 94/34 58 زن

 تحصیالت

 04/12 20 دیپلم

166 
 42/55 92 کارشناسی

 67/15 26 کارشناسی ارشد

 87/16 28 دکتری

 هاشاغل در سازمان

 37/43 72 ورزشی

 55/38 64 ورزشیغیر 166

 08/18 30 دانشگاه

 سابقۀ اجرایی
 75/36 61 الس 10کمتر از 

166 
 25/63 105 سال 10بیشتر از 

 

ها با استفاده از روش ابتدا وزن گزینه ،نفعان لیگ برتر فوتبال ایرانیذ ینترمهم ییجهت شناسا

بندی نهایی انجام اولویت ،با استفاده از روش تاپسیس ،آنتروپی شانون محاسبه گردید و سپس

شمارۀ سه،  جداولدر و  دهدرا نشان می شدهمراحل طی ۀخالص شمارۀ دو و چهار، . جداولفتگر

 ارائه شده است.سایر محاسبات مربوطه نیز  پنج و شش

ها وزن شاخص، در روش آنتروپی شانون: با استفاده از روش آنتروپی شانون هاوزن گزینه ۀمحاسب

که به پراکندگی  در این روش .آیددست میهها بسنجیگیری حاصل از نظرتصمیم ساساس ماتریبر

سنجی آن های حاصل از نظرای اهمیت بیشتری خواهد داشت که دادهگزینه ،ها وابسته استداده

 مراحل انجام روش آنتروپی شانون به شکل زیر است: باشد.پراکندگی بیشتری داشته  ،گزینه

گیری با صمیمسازی ماتریس تنرمالو  گیریله و ساختن ماتریس تصمیمأتعریف مس ،اول ۀمرحلدر 

نامه که نسبت به پرسش 166های حاصل از در این پژوهش از بین داده .شودنجام میا نرم مجموع

 ذکر است کهشایان شده است.گیری اقدام به تدوین ماتریس تصمیم ،نظر کرده بودندگزینه اظهار 21

بوط مر هایابتدا داده ،منظوردینب .گردیدندل انرمها داده ،اول ۀها در مرحلداده سازیمقیاس جهت

جمع هر ستون بر حاصلهر داده  ،سپس شدند وزده هم جمع  با یستون صورتگزینه به هربه 

 .ه استحاصل شدو ماتریس نرمال  گشتهتقسیم 

 ۀشدنرمال ۀهر داد ،منظوربدین باشد.می هر گزینه تمرکز شاخص ۀمحاسب مربوط به دوم ۀمرحل

های داده ،سپس و رب شده استشده ضنرمال ۀآن داد طبیعی در لگاریتم ،نجیسحاصل از نظر

گردیده دهندگان ضرب و در معکوس منفی لگاریتم تعداد نظر گشتهجمع  صورت ستونیبه حاصل

  تمرکز هر گزینه است.شاخص  ،عدد حاصلذکر این نکته ضرورت دارد که . است
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شاخص تمرکز شکل که شود؛ بدینانجام می هر گزینهشاخص پراکندگی  ۀمحاسب نیز سوم ۀمرحلدر 

 .گرددمیکم شده و شاخص پراکندگی هر گزینه محاسبه  ،هر گزینه از عدد یک

مجموع شاخص  اختصاص دارد و در آن، وزن هر شاخص ۀمحاسب به چهارم ۀمرحلدرنهایت، 

. شودمیاصل تقسیم بر مجموع ح ،ها محاسبه شده و هر شاخص پراکندگیپراکندگی تمامی گزینه

  .باشدمی وزن هر شاخص ،عدد حاصل ،ترتیببدین

 شده است. ارائه شمارۀ دوجدول  درطور خالصه بهباال،  شده درمراحل توضیح داده
 

 االت با استفاده از روش آنتروپی شانونؤدهی به سوزن ـ2جدول 

 براساس فرمول گرفتهصورت ۀمحاسب مرحله

 گیری با نرم مجموعصمیمسازی ماتریس تنرمال یک
 

 شاخص تمرکز ۀمحاسب دو
 

 شاخص پراکندگی ۀمحاسب سه
 

 وزن نهایی ۀمحاسب چهار

 
 

 الؤشاخص تمرکز، پراکندگی و وزن هر س ۀمحاسب ـ3جدول 

 سؤاالت
 شاخص

 تمرکز

 شاخص

 پراکندگی

وزن هر 

 سؤال
 سؤاالت

 شاخص

 تمرکز

 شاخص

 پراکندگی

وزن هر 

 سؤال

 0/04382 0/01832 0/98168 12سؤال  0/01870 0/00782 0/99218 1سؤال 

 0/04200 0/01756 0/98244 13سؤال  0/01279 0/05350 0/99465 2سؤال 

 0/04227 0/01767 0/98233 14سؤال  0/03184 0/01331 0/98699 3سؤال 

 0/04078 0/01705 0/98295 15سؤال  0/03465 0/01449 0/98551 4سؤال 

 0/05477 0/02990 0/97710 16سؤال  0/06954 0/02908 0/97092 5سؤال 

 0/04640 0/01940 0/98060 17سؤال  0/05698 0/02383 0/97617 6سؤال 

 0/08158 0/03412 0/96588 18سؤال  0/07023 0/02937 0/97063 7سؤال 

 0/06433 0/02690 0/97310 19سؤال  0/05573 0/02331 0/97669 8سؤال 

 0/08854 0/03702 0/96298 20سؤال  0/04355 0/01821 0/98179 9سؤال 

 0/02331 0/00970 0/99025 21سؤال  0/03457 0/01446 0/98554 10سؤال 

     0/04362 0/01824 0/98176 11سؤال 
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 1ها با استفاده از روش تاپسیسبندی گزینهاولویت

 و باشدآل میحل ایدهیک راه اساس مشابهت باها بربندی گزینهروشی جهت رتبه ،روش تاپسیس

آل مثبت زمان هم به ایدهبهتری برخوردار است که هم ۀاز رتب ایگزینه در آن، که صورت استیندب

 و الؤس هر در که است مجازی ایگزینه ،مثبت آلآل منفی دور باشد. ایدهنزدیک باشد و هم از ایده

 مجازی ایمنفی نیز گزینه آلاست. ایده مقدار نبیشتری یا و عملکرد بهترین دارای ،ستون هر یا

  .باشدمی مقدار کمترین یا و عملکرد بدترین دارای ،ستون هر یا و الؤس هر در کهاست 

 و سازی ماتریسنرمال ،گیریساختن ماتریس تصمیم له وأتعریف مس جایگاه اول ۀمرحل

ها با داده ،سپس گردید ورسم گیری مماتریس تصمی ؛ لذا، ابتدااست گیری با نرم اقلیدسیتصمیم

به توان دو رسانده  سنجیحاصل از نظر ۀداد ترتیب که هربدین ؛نداستفاده از نرم اقلیدسی نرمال شد

و هر داده بر  گردیدندصورت ستونی جمع به ،هر گزینه به مربوط رسیدۀ به توان دو یهاشد و داده

 .گردیدشده حاصل تقسیم شده و ماتریس نرمال ،مجموع حاصل

 در وزن هر گزینهشده های نرمالدادهدار از طریق ضرب ایجاد ماتریس وزن مربوط به دوم ۀمرحل

تا ماتریس  گردیدقبل در وزن هر گزینه ضرب  ۀشده در مرحلهای نرمالدادهدر این مرحله،  است.

 .ودایجاد ش داروزن

هر  ۀشددارهای وزناز بین داده شود ومی مشخص منفی و مثبت هایآلایده نیز سوم ۀمرحلدر 

آل منفی در نظر گرفته عنوان ایدهبهآل مثبت و کمترین مقدار دهعنوان ایبهبیشترین مقدار  ،گزینه

 د.وشمی

اقلیدسی هر  ۀفاصلمنظور، بدین است. آل مثبتها تا ایدهگزینه ۀفاصل ۀمحاسبمرحلۀ  ،چهارم ۀمرحل

صورت بهبوط به هر گزینه های مرداده ،سپس گردد.آل مثبت محاسبه ایده تا دار شدوزن ،داده

 .شدو جذر حاصل گرفته  گشتندستونی با هم جمع 

 ۀاقلیدسی هر داد ۀفاصل ؛ لذا،است آل منفیها تا ایدهداده ۀفاصل ۀمحاسب نیز جایگاه پنجم ۀمرحل

صورت ستونی با هم بوط به هر گزینه بههای مرداده ،گشتمحاسبه آل منفی شده تا ایدهداروزن

 و جذر حاصل گرفته شد.گردید جمع 

بندی جهت اولویتمنظور، بدین گیرد.صورت می شاخص نزدیکی ۀمحاسب ششم ۀمرحلدر  درنهایت،

آل هر گزینه تا ایده ۀکه فاصل ترتیببدین گشت؛شاخص نزدیکی برای هر گزینه محاسبه  ،هاگزینه

د. واضح است که عدد حاصل گردیآل منفی و مثبت تقسیم هر گزینه تا ایده ۀصلبر مجموع فامنفی 

 مطلوبیت بهتری دارد. ،تر باشدچه شاخص حاصل به یک نزدیکو هر بین صفر و یک است

 شده است. ارائه شمارۀ چهاردر جدول طور خالصه به در باال، شدهمراحل توضیح داده

                                              
1. TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
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 نفعانبندی ذیویتمراحل روش تاپسیس جهت اول ـ4جدول 

 براساس فرمول گرفتهصورت ۀمحاسب مرحله

 گیریسازی ماتریس تصمیمنرمال یک
 

 دو
های دادهدار از طریق ضرب ایجاد ماتریس وزن

  در وزن هر گزینهشده نرمال

  منفی و مثبت هایآلایده کردنمشخص سه

 

 آل مثبتتا ایده هاگزینه ۀفاصل ۀمحاسب چهار
 

 منفی آلتا ایده هاگزینه ۀفاصل ۀمحاسب پنج
 

 شاخص نزدیکی ۀمحاسب شش

 
 

 منفی و مثبت هایآلایده ۀمحاسب ـ5جدول 

آل ایده

 منفی

آل ایده

 مثبت
 سؤال

آل ایده

 منفی

آل ایده

 مثبت
 سؤال

آل ایده

 منفی

آل ایده

 مثبت
 سؤال

 0/0063 0/00000 15سؤال  0/0040 0/00000
سؤال 

8 
 1سؤال  0/0016 0/00032

16سؤال  0/0064 0/00000  0/00000 0/0043 
سؤال 

9 
 2سؤال  0/0011 0/00000

17سؤال  0/0046 0/00000  0/00000 0/0033 
سؤال 

10 
 3سؤال  0/0029 0/00000

18سؤال  0/0095 0/00000  0/00000 0/0044 
سؤال 

11 
 4سؤال  0/0032 0/00000

19سؤال  0/0070 0/00000  0/00000 0/0042 
سؤال 

12 
 5سؤال  0/0085 0/00000

20سؤال  0/0120 0/00000  0/00000 0/0041 
سؤال 

13 
 6سؤال  0/0060 0/00000

21سؤال  0/0021 0/00000  0/00000 0/0044 
سؤال 

14 
 7سؤال  0/0077 0/00000
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 شاخص نزدیکی ۀمحاسب ـ6جدول 

 شاخص نزدیکی گزینه ردیف

تیم مربیان 1  0/9478 

تیم بازیکنان 2  0/9324 

لیگ سازمان 3  0/9164 

باشگاه مدیرۀ هیأت 4  0/9043 

باشگاه اجرایی مدیران 5  0/8976 

 0/8922 حامیان مالی 6

تلویزیون و رادیو 7  0/8797 

تیم مالک هایشرکت ها وسازمان 8  0/8782 

اسالمی جمهوری فوتبال فدراسیون 9  0/8772 

دارانسهام 10  0/8727 

 0/8704 جوانان و ورزش وزارت 11

داخلی مطبوعات و هاروزنامه 12  0/8690 

بازیکنان دهندۀانتقال هایواسطه و دالالن 13  0/8677 

داوری جامعۀ 14  0/8459 

 0/8376 لیدرها 15

باشگاه هواداران 16  0/8204 

باشگاه اداری کادر 17  0/8092 

جامعه جوان نیروی 18  0/7993 

فوتبال کارشناسان 19  0/ 7747  

 0/7703 مدیران غیرسیاسی استان 20

استان سیاسی مدیران 21  0/7691 

 

بندی شدند. ها اولویتکه برای هر گزینه محاسبه گردید، گزینه نزدیکیبا توجه به شاخص  ،نهایتدر

آل مثبت و کمترین فاصله را تا ایده هستند آل منفیبیشترین فاصله تا ایدهدارای که  یهایگزینه

صفر تا یک تغییر  ۀدر دامن نزدیکی طلوب خواهند بود و با توجه به اینکه شاخصم ۀگزین ،دارند

خواهد  بهتری ۀنظر رتبمورد ۀتر باشد، گزینچه مقدار آن بیشتر بوده و به یک نزدیکهر ،کندمی

 داشت. 

 

 گیرینتیجه و بحث
های ان انجام گرفت. یافتهنفعان لیگ برتر فوتبال ایرترین ذیحاضر با هدف تعیین مهم پژوهش

ها، مدیران اجرایی باشگاه ۀمدیر تأگروه مربیان، بازیکنان، سازمان لیگ، اعضای هی نه پژوهش،
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های مالک تیم و فدراسیون فوتبال ایران ها و شرکتها، حامیان مالی، رادیو و تلویزیون، سازمانتیم

های برتر فوتبال ایران شناسایی کرد. گروه های لیگنفعان تیمترین ذیعنوان مهمترتیب بهرا به

 ۀدهندانتقال هایواسطه و ، دالالنیداخل مطبوعات و هاجوانان، روزنامه و ورزش داران، وزارتسهام

جامعه،  جوان باشگاه، نیروی اداری باشگاه، کادر داوری، لیدرها، هواداران ۀبازیکنان، جامع

نفع با اهمیت عنوان ذیاستان نیز به سیاسی تان و مدیراناس غیرسیاسی فوتبال، مدیران کارشناسان

اقدام به شناسایی و  ،زمینه با توجه به اهداف خوداینموجود در هایپژوهشکمتر تعیین شدند. 

اند که با توجه به ماهیت متفاوت این کار های ورزشی کردهها یا تیمنفعان لیگتعیین اهمیت ذی

فریدمن  مثال،عنوان؛ بهامکان ذکر همخوانی و ناهمخوانی میسر نیست ،جامعیت آن پژوهشی و البته

این  .های بزرگ پرداختندنفعان اماکن ورزشی لیگ( در پژوهشی به بررسی ذی2004) 1و ماسون

مدل فریمن  ،ایهای ورزش حرفهگیرینفعان در تصمیمبندی اهمیت ذینیز در طبقه پژوهشگران

کار جامعه، وهای کسبها، بخشها، برگزارکنندگان لیگمالکان تیمو  ندکار برده( را ب1984)

عنوان نفعان اصلی، دولت فدرال را بهعنوان ذیهای مسئوالن را بهمداران و گروهها، سیاسترسانه

نفع وابسته و اعضای عمومی جامعه و سایر نفع غالب، هواداران، همسایگان اماکن و رقبا را ذیذی

 . (236، 2004، من و ماسوندفری) نفع فرعی شناسایی کردندذیعنوان بهساکنان را 

 در مربی .روندمی شماربه ورزشی هایتیم رکن و اصلی محور مربیان ،2فراست ۀعقید به مربیان:

 کسب و پیروزی است. مطرح پیشرفت هر بنایزیر و قوی ۀدهندسازمان یک عنوانبه تیم رهبری

 و موفقیت در پی نیز هاکشور شود و اغلبمی محسوب قهرمانی ورزش الینفک بخش ،موفقیت

 که است اهمیتحائز و آفرینغرور حدیبه پیروزی و افتخار هستند. فوتبال مسابقات در پیروزی

 مربیان استخدام و فراوان هایهزینه تحمل با ندهست حاضر فوتبال هایباشگاه و هافدراسیون

 در پیروزی شرایط کردنفراهم از بزرگی بخش رسدمی نظربه .ندشو نائل مهم این به خارجی

 ۀویژ شرایط ،روایناز ؛(58،2004، خداداد،  پور، قراخانلو و)افضل استمربیان  ۀعهد بر مسابقات

 به توجه با .کندمی آشکار پیش از بیش را قشر این منافع به توجه ،مربیگری شغل و حرفه

 مادی و معنوی متناسب از حقوق کسب جمله از منافعی دارای نمربیا ،شدهانجام هایپژوهش

باشگاه،  سویاز  رفاهی امکانات داشتناختیارباشگاه، در متناسب از ایبیمه باشگاه، پوشش

 ۀآیند در آن ثیرأت و باشگاه کشور، برند از خارج هایباشگاه به انتقال مناسب شدن شرایطفراهم

 متناسب مسئولیت و اختیار قوی در باشگاه و داشتن و مطلوب انیسازم فرهنگ کاری مربی، وجود

 . (43، 2005، 3هاگرتی) باشندمیباشگاه  در

                                              
1. Frideman & Mason 
2. Frast 

3. Haggerty 
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 کسی پوشیده بر فوتبال معتبر و صاحب هایفوتبال کشور هایتیم در بازیکنان اهمیت :بازیکنان

 شود، امامی هزینه هاخدمات به آن ارائۀ و بازیکنان دالر جهت جذب هامیلیارد نیست و ساالنه

بازیکنان از شرایط مطلوبی  شده بهفوتبال ایران، خدمات و امکانات ارائه توان ادعا کرد که درمی

( نشان داده است که بازیکنان لیگ 2008مثال، پژوهش احمدی و نجمی )عنوانبرخوردار نیست؛ به

کنند و از هرگونه ت نمیمزدی دریافای فوتبال ایران در زمان مصدومیت از باشگاه دستحرفه

ای ایران نیز به چنین که حتی در قراردادهای لیگ حرفهطوری بهره هستند؛ بهحمایت مالی بی

مزد از سوی باشگاه موجب تضییع امری اشاره و توجه نشده است و عدم نظارت بر دریافت دست

ژاپن، موضوع پرداخت  ایکه در لیگ حرفهحالیشود؛ درگونه موارد میحقوق بازیکنان در این

(. 25، 2008بینی گردیده است )احمدی و نجمی، مزد به بازیکن مصدوم کامالً پیشدست

 باشگاه، پوشش مادی و معنوی متناسب از حقوق کسب های متعددی مواردی از جملهپژوهش

 مناسب ایطشدن شررفاهی، فراهم امکانات داشتناختیاربازیکنان از سوی باشگاه، در ای مناسببیمه

 امکانات دیگر، داشتن هایباشگاه به مناسب انتقال بازیکن، شرایط آموزشی و تمرینی مناسب برای

 و المللیبین مربی بازیکن، وجود آیندۀ در آن تأثیر و بازیکنان، برند باشگاه برای سازیبدن مناسب

ملی را  تیم به یدندر باشگاه و رس قوی و مطلوب سازمانی فرهنگ باشگاه، وجود در باال سطح

 . (27، 2010، 1کلی و هیکی)اند عنوان منافع بازیکنان فوتبال نام بردهبه

ای ایران دارای ( نشان دادند که سازمان لیگ حرفه2006) و همکاران الهی :لیگ سازمان

 عمومی مجمع ضعیف تخصصی، نقش هایتر، نداشتن کمیتههایی نظیر عملکرد ضعیفویژگی

 نامناسب سیستم و ایحرفه ورزش در موجود مالی منابع از مناسب برداریبهره عدم لیگ، سازمان

ای ژاپن در این موارد از سازمان لیگ باشد و عملکرد سازمان لیگ حرفهبازیکنان می انتقالو نقل 

 سازمان شده،انجام هایپژوهش به توجه (. با25، 2006ایران بهتر است )الهی، گودرزی و خبیری، 

 مسابقات محیطی تبلیغات حق ها، دریافتباشگاه از عضویت حق دریافت جمله از منافعی دارای گلی

 بازیکنان قرارداد الثبتحق انتقاالت و دریافتو  نقل مجوز در صدور نظارت حق ها، دریافتشرکت از

  .(169، 2002،  2نول)ها است باشگاه از فنی کادر و

 گفته هستند مسئول سازمان حاکمیت در که افراد از گروهی به همدیر هیأت :باشگاه مدیرۀ هیأت

 عامل، مدیریت و دارانسهام کنار در شرکتی حاکمیت اصلی عنصر عنوانبه مدیره شود. هیأتمی

 شده، اعضای هیأتانجام هایپژوهش به توجه دارد. با عهده بر نفعانذی برابردر را ایعمده نقش

 ایبیمه باشگاه، پوشش مادی و معنوی متناسب از حقوق کسب لهجم از دارای منافعی مدیره

                                              
1. Kelly & Hickey 

2. Noll 
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 آن تأثیر و باشگاه مندی از برندسوی باشگاه، بهره از مناسب رفاهی امکانات داشتناختیارمناسب، در

 مالی و اداری ساختار و نظام کرده، وجودتحصیل و مجرب اداری کادر افراد، وجود آیندۀ بر

در  مشخص و شفاف مقرارت و قوانین اساسبر مفادی با نامهاساس جودباشگاه، و در سیستماتیک

 متناسب مسئولیت و اختیار باشگاه و داشتن در مشخص قوانین تخصصی با هایکمیته باشگاه، وجود

 . (280، 2012، 1کانوسولوس ، پ)باشند باشگاه می در

 هویت بر مدیریتی عوامل ربررسی تأثی در( 2011)سلیمانی  و شجاعی :باشگاه اجرایی مدیران

ایران به اهمیت و نقش عوامل مدیریتی در توسعۀ صنعت فوتبال اشاره  در فوتبال هایتیم هواداران

 مادی حقوق های مختلف، مواردی از قبیل کسبپژوهش (.148، 2011سلیمانی،  کردند )شجاعی ،

سوی  از مناسب رفاهی امکانات داشتناختیارمناسب، در ایبیمه باشگاه، پوشش و معنوی متناسب از

کرده، تحصیل و مجرب اداری افراد، وجود کادر بر آیندۀ آن تأثیر و باشگاه مندی از برندباشگاه، بهره

 اساسبر مفادی با نامهاساس باشگاه، وجود در سیستماتیک مالی و اداری ساختار و نظام وجود

 در مشخص قوانین با تخصصی هایهکمیت در باشگاه، وجود مشخص و مقرارت شفاف و قوانین

اند عنوان منافع مدیران اجرایی نام بردهباشگاه را به در متناسب مسئولیت و اختیار باشگاه و داشتن

 . (280، 2012کانوس، ، پولوس )

 از مهمی بخش ورزشی، مالی هایحمایت خصوصبه مالی هایامروزه، حمایت حامیان مالی:

 را رشدیروبه روند ورزشی مالی هاینیز حمایت ایران در. دهندمی تشکیل را بازاریابی هایفعالیت

 اطالعات بازاریابی هایفعالیت از باید هاشرکت رو، مدیرانایناز کند؛می طی فوتبال ورزش در ویژهبه

 مالی هایجهت حمایت منابع تخصیص جمله از مهمی تصمیمات بتوانند تا کنند کسب کاملی

 های( نشان داد که حمایت2012) و همکاران راستا، پژوهش محمدینمایند. دراین را اتخاذ ورزشی

 وفاداری و شرکت به خرید و افزایش عالقه قصد شرکت، افزایش تصویر ارتقای باعث ورزشی مالی

حامیان که  ذکر است(. شایان77، 2012شود )محمدی، هنری وصادقی، می مالی حامی به هواداران

بازیکنان  مندی از وجودهای حامی، بهرهفعالیت بر باشگاه ثیر مثبت برندأت جمله از مالی منافعی

 بر باشگاه مدتبلند و مدتکوتاه هایپیروزی تبلیغات حامی، تأثیر در المللیبین ستاره و مربیان

، 2نکارلسوکنند )میالمللی را از حمایت مالی در فوتبال کسب حامی و حضور در میادین بین منافع

2011 ،76.)  

برنامه، میان تبلیغات حق ها، دریافتباشگاه از فوتبال هایبازی پخش حق دریافت :تلویزیون و رادیو

 هایباشگاه و مربیان بازیکنان،گذاری بر ملی، اثر بستگیهم سوی به جامعه فرهنگ دهیجهت

                                              
1. Dimitropoulos & Tsagkanos 

2. Karlsson 
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 نشاط ایجادسیما و  و مه در صدابرنا تولید هایهزینه وکاهش هابرنامه پخش فوتبال، تکمیل زمان

 (.245، 2004من و ماسون، دفری)تلویزیون برای فوتبال است  و اجتماعی از جمله منافع رادیو

بودن باشد و انحصاریشده، مختص تلویزیون میتوان ادعا کرد که عمدۀ منافع حاصلالبته، می

های مسئول فوتبال )شامل: سیستم رادیو و تلویزیون در ایران موجب شده است که سازمان

سیما قرار بگیرند و صدا و سیما از  و ها( در یک رقابت نابرابر با صداباشگاهفدراسیون، سازمان لیگ و 

 های فوتبال به سازمان لیگ خودداری نماید. پرداخت درآمدهای حاصل از پخش بازی

رغم معتقد هستند که علی( 2011همکاران ) و نادری نسب :های مالک تیمها و شرکتسازمان

های فوتبال در کشورهای پیشرفته، هنوز هم اغلب سازی باشگاهگذشت بیش از یک دهه از خصوصی

اقتصادی  موانع ترینمهم دولتی هستند. این پژوهشگران ای کشور ماهای فوتبال حرفهباشگاه

، عدم پرداخت حق پخش وشیفربودن درآمد بلیطپایین ایران را  فوتبال هایباشگاه سازیخصوصی

تلویزیونی و تبلیغات دور زمین، درآمد کم از محل حامیان مالی، درآمد کم از تبلیغات و بازرگانی، 

 اندو غیره دانسته بازیکن انتقال و نقل محل از کم درآمدها، ها با درآمدنداشتن هزینهتناسب 

 از آوریشرکت، سود که تبلیغاتحالیدر (؛5، 2011نسب، احسانی، خبیری،امیری ، قراخانی، )نادری

بازیکن از جمله منافع  فروش از آوریباشگاه و سود امکانات و سهام مالیاتی، فروش معافیت تخفیف

 (.249، 2004من و ماسون، دفری)باشد میها های مالک تیمها و شرکتشده برای سازمانیاد

 فوتبال موجود ( وضعیت2011همکاران ) و نسبپژوهش نادری :اسالمی جمهوری فوتبال فدراسیون

 بر تهدیدها و هاقوت بر هاضعف غلبۀدهندۀ که نشان اسالمی ایران را نامناسب توصیف کرد جمهوری

 و احسانی(. همچنین، 5، 2011 ، احسانی، خبیری،امیری ، قراخانی،نسبها است )نادریفرصت

 از دادند که ایران نشان فوتبال برتر لیگ بازاریابی آمیختۀ هایمؤلفه ارزیابی ( در2010همکاران )

 هایمؤلفه تمام به باید مطلوب وضع در فوتبال، فدراسیون و بدنیتربیت سازمان مسئوالن نظر

 یا کمیت اما است، گونه همین به نیز موجود وضع که شود توجه اندازه یک به بازاریابی آمیختۀ

احسانی، خداداد، حسینی، ) است کم مطلوب وضع به نسبت موجود وضع در توجه کیفیت

از منافعی  کشورها، فوتبال های فدراسیون (2002) 1پژوهش نول به توجه با (.5، 2010چیان، کوزه

 عملکرد از المللیبین مناسب جایگاه ها، کسبباشگاه از موقعبه و مادی متناسب حقوق کسب مانند

 و پایه هایتیم و داشتن یابیها، استعدادباشگاه سوی از فدراسیون مقررات و قوانین ها، رعایتباشگاه

 در متخصص مدیریتی کادر مناسب، وجود ورزشی هایاستادیوم و امکانات فوتبال، داشتن مدارس

 ها و استفادۀباشگاه در المللیبین مربی و فنی کادر فدراسیون، وجود با همکاری ها جهتباشگاه

 .(169، 2002نول، )ملی برخوردار است  هایهصحن در فوتبال از سیاسی ابزاری

                                              
1. Noll 
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ها، ها بطور کلی به ذینفعان و یا در واقع مشتریان درونی و بیرونی سازمانو تئوری هاپژوهشدر 

و به شکل بومی  حال بصورت مشخص، مستقیمبا این های فوتبال اشاره شده بود.تیم ها وباشگاه

حاضر مشخص  پژوهشبا انجام  و تحلیل نشده بود. کلیه ذینفعان در سطح موجود بررسی و تجزیه

های لیگ برتری فوتبال عبارتند از گروه مربیان، بازیکنان، سازمان لیگ، گردید که ذینفعان باشگاه

ها و ها، حامیان مالی، رادیو و تلویزیون، سازمانها، مدیران اجرایی تیمباشگاهه اعضای هیأت مدیر

بهبود  فوتبال ایران. بنابراین برای رشد، پیشگیری از افول، های مالک تیم و فدراسیونشرکت

عملکرد، ادامه حیات پایدار و در نهایت تعالی باشگاه رعایت منافع عناصر اثرگذار در موفقیت آن 

هرچند در نظر گرفتن منافع هریک از آنها بصورت مستقیم و  اجتناب خواهد بود.غیرقابل

ر عناصر نیز موثر باشد و بر عکس غفلت از آن موجب آسیب منافع سای غیرمستقیم ممکن است بر

 رساندن به منافع سایر اعضاء و کلیت باشگاه خواهد شد.
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Abstract 

 

The purpose of this study was to identify the most important stakeholders in the 

Iranian Football Premier League clubs. The research method exploratory and in 

terms of data collection, it was descriptive and conducted mixe method. In the first 

stage, the elicitation of different types of stakeholders was done by examining 

theoretical foundations and key interviewees from football experts and stakeholders 

of the Iranian Football League were selected and then a questionnaire containing the 

first stage output was developed. The statistical population of the research was 

compiled by all the football experts and stakeholders of the Iranian Football League, 

which according to the size of the uncertain population, 190 persons were randomly 

selected as statistical sample. Validity of the questionnaire was confirmed by experts 

and its reliability was confirmed by exploratory factor analysis. Data analysis and 

stakeholder prioritization were performed using TOPSIS method. The results of the 

study showed that the main stakeholders of the Iranian Football Premier League 

clubs are coaches group, players, league organization, club board members, team 

executives, sponsors, radio and television, organizations and companies owned by 

the team and the Iranian Football Federation. The priorities of other groups were 

slight and small. Therefore, the results and findings of this research can be used as 

an applied model for developing appropriate strategies for stakeholders in order to 

provide their benefits, and this leads to the creation of a new knowledge for strategic 

decision makers to improve and excellence of football clubs. 
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